
Türkiye’nin en büyük dördüncü kenti Bursa’nın yüzde 5’1 okuma-yazma bilmezken, 1428 çocuk, da okula gitmiyor.

Bursa’nın yüzde 5'i okuma-yazma bilmiyor
hpılan araştırmaya göre, Türkiye’de 10 milyon yetişkinin okuma-yazma bilmediği ve 600 bin çocuğun da hiç okula gönderilmediği ortaya çıktı, 
ürkiye'nin dördüncü büyük ili olan Bursa’da ise okuma-yazma bilmeyen kadın sayısı erkek sayısını dörde katlıyor. 2004 yılı rakamlarına göre, 
[orsa’c/a 1 milyon 64 bin 560 erkekten 22 bin 845’i, 1 milyon 60 bin 580 kadından 81 bin 495’i okuma yazma bilmiyor. Haberi sayfa 6’da

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■
Kasım 2005 Sah 25 YKr. (250.000 TL.)

Bayram yajışlı geçecek
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü 
Adnan Ünal, arife günü ile bayramın 1. 
ve 2. gününde yurt genelinde yağış 
beklendiğini bildirdi. Haberi sayfa 7’de
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İNİNDİ AKSAM YATSI
O 06.26 11.54 14.42 18.30

Zeytin üreticileri, Marmarabirlik'in sadece Gemlik bölgesi için barem fiyatı açıklamasını istedi.

Zeytin üreticisinden
Marmarabirlik’e tepki

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kış erken geldi...
Bu yıl kış erken geldi.
İki gündür yağan yağmurlar ilçeyi 

balçık çukuruna çevirdi.
Ramazan ayının son günleri de gelip 

çatınca, bayrama da bir gün kalınca, cad
delerde yürünemez oldu.

İnsanlarda bir telaş ki sormayın..
Herşey ramazan topunun patlamasına 

endeksleniyor.
’ Telaşın çoğu da bundan..
t Oruçlu olmanın getirdiği psikoloji, açlık 
duygusu, evde özenli bir sofra kurma 
telaşı, herkesin koşmasına neden oluyor.

Aslında kışı pek sevmiyorum.
i Kapalı havalarda içimi hüzün kaplıyor.
i Buna çevrenin kirliliği ve de havanın 
kömür kokusu da eklenince sokağa çık
mak gelmiyor içimden.

Doğalgazın biran önce gelmesini bekli 
yorum.
ı Ama bu kış böyle geçecek anlaşılan.

Bu ay sonu abonelere gaz verilecek, 
ı Yaklaşık 25 bin konutu bulunan bir 
fentte, kaç kişinin doğalgaz abonesi 
olduğunu biliyor musunuz?
ı Sadece 600 kişi...
I Bu bana Nasrettin Hoca’nın ipe un 
terme hikayesini anımsatıyor..

Herkes, gazın bağlanmasını bekliyor.
Keşke gaz Kasım ayı başında bağlana 

bilseydi.
Belki o zaman bu sayı artardı.
Biz de kış boyu karbonmonoksit gazını 

ciğerlerimize doldurmazdık.

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu’nun 
“Zeytin fiyatı, 
Gemlik Borsası’na 
bağir1 sözleri 
zeytin üretici
lerinin ve zeytin 
tüccarlarının 
tepkisine neden 
oldu. Üreticiler 
Marmarabirlik ’in 
fiyat belirlemesini 
neden tüccara 
bıraktığına anlam 
veremediklerini 
söylediler.
Haberi sayfa 3’de

Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Balkanlı, her bayram kan gölüne dönen yollarda araç kullananları uyardı

“Tedbirli, sabırlı ve dikkatli olun”
Her yıl yüzlerce 
insanın can verdiği 
yollarda, özellikle 
bayram yolculuk
larında ağır bilanço
lar ortaya çıkıyor. 
Yarından itibaren 
bayram seyahatine 
çıkacak olan vatan
daşlara "Tedbirli, 
sabırlı ve dikkatli 
olun" uyarısı yapıldı. 
Normal şartlarda bile 
yoğun olan kent 
merkezi trafiğinin de 
bayram arifesinde 
tamamen kilitlen
memesi için uyarıda

bulunan Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürü Aydın 
Balkanlı, her bayram
da kan gölüne dönen 
yollarda aynı manzar
aların yaşanmaması 
için sürücüleri 
uyardı.
4 günlük bayram 
tatilini şehir dışındaki 
akrabalarının ya da 
dostlarının yanında 
geçirmek için 
çarşamba gününden 
itibaren yollara düşe
cek olan vatandaşları 
uyaran Balkanlı, özel

likle kendi araçlarıyla 
seyahat edeceklerin 
çok dikkatli olmaları 
gerektiğini belirtti. 
Aydın Balkanlı, toplu 
taşıma araçlarıyla 
yolculuğa çıkacak 
vatandaşların da 
hiçbir aksaklıkla 
karşılaşmamaları için 
gereken tedbirlerin 
alındığını söyledi. 
Araç belgeleri ya da 
gerekli malzemeleri 
yanlarında bulundur
mayan otobüslerin 
yola çıkmasına izin 
verilmeyeceğine 

dikkati çeken 
Aydın Balkanlı, 
"Bölgemizde bulunan 
şehirlerarası yol 
güzergahlarında 
ekip sayımızı artırdık. 
Yapılan kontrollerde 
yorgun olan şoförler, 
dinlenmeleri için 
uyarılarak dinlenme 
tesislerinde uyu
maları sağlanacak. 
Bundan önceki 
yıllarda yaşanan acı 
tabloların bu yıl da 
yaşanmaması için 
tüm çalışmalarımızı 
yaptık" diye konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurat1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.tk

Haftada İki

Gemlik’te bir Ümran Yıldız hanım var...
“Değerler erozyonu Türkiye’nin sorunudur” 

derseniz, nedenleri üzerinde de durmak gerekir. 
Ulus olarak buluşma noktamız nedir?

Sporda bir uluslar arası başarı, bilimde, 
sanatta veya edebiyatta kazanılan bir dünya 
ödülü değil bizi bir araya getiren şeyler!...

Sporcu kahramanlarımız birer birer dopingli 
çıkarken, çaresizlik içinde oturma odamızda ki 
Televizyon ekranına sığınıyoruz...

Orada gördüklerimiz, daha doğrusu göste 
rilenler kahramanlarımız oluyor...!

Herkesin kalbini çarptıran bir hayal, he 
pimizin ruhunu çoşturan bir kahramanlık şarkısı, 
herkese duygu yükleyen bir roman -şiir değil 
bizi birleştiren.

Acı içinde söylemeliyim ki bu ülkeye ve 
değerlerine olan yürek bağımızı meşhur kaynana 
Semra hanım ve oğlu üzerine kuruyoruz bir 
süredir.

Semra hanım Çanakkale’mizin, 
Sakarya’mızın, İstiklal savaşımızın yerini tutu 
yorsa, oğlunun üzerine al yıldızlı bayrağımız 
örtülüp, kendisi şehit sayıhyorsaf Uyuşturu 
cüdan öldüğü Adli Tıp raporu),

Vah benim bu vatanın has evlatlarına, 
fedakar güzel insanlarına, Vah benim Ümran 
Yıldızlarıma ...

Gemlik’te yıllardır yoksullara yardım için 
çalışan,çalışmak kelimesi az olur, fedakarca çır
pınan bir saygı değer hanım Ümran Yıldız’ı 
acaba bu yardımı alanlardan başka kaç Gemlikli 
biliyor?

Ümran Yıldız Gemlik’te ki yardıma muh
taçların üzerine kanatlarını örtmüş adeta bir 
melek.

Herkese yardım etmek istiyor.
İçten, samimi, o temiz yüreği, gülen gözleri 

ile özel arabasıyla fakir ailelere gecelere kadar 
yemeklerini kapılarına ulaştırdığını acaba 
kaç Gemlik’li biliyor?

Hızlı kentleşme değerlerimizi kemiriyor...
Arkalarına ün tenekesi bağlayıp gezenler 

belirliyor ortak alanlarımızın değerlerini.
Her şey o kadar ucuzladı ki, kahramanlarımız

da bu ucuz insanlar oluyor...!
Türkiye’nin düzeltilmesi gereken ayıpları 

çocuk yuvaları, uyuşturucu, ilaç -organ -arazi 
-otopark mafyaları kimin umurunda...

Herkes biri birine soruyor?
Kurtlar vadisi nasıl ?
Aileye’ye ne oldu ?
Haziran gecesi nasıl bitecek?
Hangi şişman zayıflayacak ?
Televoleler, fasa fiso...
Türkiye halkının dışında yaşayan 5-10 bin 

insan, apayrı bir sınıf olan (bunların tuzu kuru ) 
çoğu değersiz bu insanlar arasında geçen aşna 
fişneler hepimizin konusu oldu.

Yazık, hem de çok yazık halkıma..
Sanal bir dünyanın içine ışınlandırılmış halk 

yığınları gerçekle yüz yüze getirilmiyor. Uyduruk 
konularla oyalanıyor.

Bir gün kaçınılmaz olan yüzleşme gerçek
leşince herkes afallıyor...

Kızıyor, celalleniyor, ateş püskürüyor...
Malatya’da sokağa dökülen vatandaşa, daha 

doğru olsun Türk milletine soruyorum, buradaki 
yönetice lere yuh çekince vicdanınız rahatlıyor 
mu?

O çocuklar o dayakları yerken siz hangi 
diziyi, hangi Televole’yi seyir ediyordunuz Ey 
ahali?

Ümran Yıldız Yardım için çırpınırken sen yine 
Televizyonun başında

Televole’leri seyredeceğinden eminim. Artık 
uyanda etrafına bak..

O zaman belki Ümran Yıldız’ları görüp 
kendine gelirsin.

Allah senden razı olsun Ümran Yıldız....

Marmarabirlik Genel Merkezi’ne 6 bin 150 ton zeytin alım rekoltesi bildiril

Marmarabirlik rekolte
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Zeytin alım 
kampanyasında, 
Marmarabirlik Genel 
Merkezi’ne 6 bin 
150 ton zeytin alım 
rekoltesi bildiren 
Gemlik Kooperatifi 
hedefine ulaştı. 
Dün, sona eren 
rekolte bildiriminde 
Kooperatife yapılan 
rekolte bildirimi 
5 bin 750 ton oldu. 
Geçtiğimiz hafta 
içinde merkezde 
zeytin atımlarına 
başlayan 
Marmarabirlik 
Gemlik Kooperatifi 
1920 kilo alım yaptı. 
Marmarabirlik 
72 Nolu Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
zeytin atımlarının

hedefine ulaştı

İbrahim AKSO

ortaklardan gelecek 
talebi göre bayram 
sonrasında köylerde 
de başlatılacağını 
duyurdu.
Bu yıl zeytinin 
çok olmasına 
rağmen iri taneli

zeytinin ilk 
toplanmada sona 
ereceğini belirten 
Aksoy, alım 
kampanyasının 
ortalarına doğru 
büyük taneli 
zeytinin biteceğini

söyledi. 
Geçtiğimiz yıl 
taban fiyatın 
1.450 olduğunu 
hatırlatan Aksoy, 
şu anda fiyatın 
1.410'a çekildiğini 
söyledi.

Umurbey’deki salon ihalesi 
Bursa’lı bir firmaya verildi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
ihalesi yapılan 
Umurbey çok 
amaçlı salonunda 
yapımcı firma 
belirlendi.
8 firmanın katıldığı 
ihale sonucunda en 
düşük fiyatı veren 
Bursa'dan Ferruh 
Hamit yardımcı 
salonun yapımını

üstlendi. Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
yaptığı açıklamada, 
ihaleyi alan firma ile 
bayram sonrasında 
sözleşme imzalaya
caklarını söyledi. 
Umurbey belediye
sine ait olan eski 
otobüs garajının 
olduğu yerde 
yapılacak olan

çok amaçlı salon için hafriyat çalışması
belediye ekipleri yaptı.

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

___

mailto:ozcanvurat1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Zeytin üreticileri, Marmarabirlik'in sadece Gemlik bölgesi için barem fiyatı açıklamasını istedi.

Zeytin üreticisinden 
Marmarabirlik’e tepki
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi 
Taviloğlu’nun “Zeytin fiyatı, Gemlik Borsası’na 
bağlı” sözleri zeytin üreticilerinin ve zeytin tüccar
larının tepkisine neden oldu. Üreticiler Marmarabir 
lik’in fiyat belirlemesini neden tüccara bıraktığına 
anlam veremediklerini söylediler.

Büyükşehir 
Belediyesi 
ve BUSKİ 

çalışanlarına 
çifte bayram

Seyftlfn ŞEKERSÖZ

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu’nun "Zeytin 
fiyatı, Gemlik Zeytin 
Borsası’na bağlı" 
sözlerine Gemlikli 
zeytin üreticisi 
tepki gösterdi. 
Türkiye'nin en büyük 
zeytin alıcısı duru
munda olan ve bin
lerce ortağı bulunan 
Marmarabirlik'in 
zeytin barem fiyatı 

, nın belirlenmesini 
neden tüccara bırak
tığına anlam vere 
mediklerini ifade 

\ eden zeytin üretici- 
> leri Taviloğlu’nun 
sözlerini "Kendini 
kurtarmak" olarak 
yorumladılar. 
"Gemlik Zeytini” 
olarak kendini tesçil 
eden Gemlik zey
tininin Balıkesir, 
Edincik ve Mürefte

ile aynı konumda 
olmaması gerektiğini 
savunan zeytin 
üreticileri, Marmara 
birlik'in sadece 
Gemlik bölgesi için 
barem fiyatı açıkla
masını istediler.
Görüşlerini aldığımız 
zeytin üreticileri ile 
zeytin alımı yapan 
tüccarın da aynı 
fikirde birleşerek 
Gemlik zeytininin 

tesçil alınmasının 
ardından ayrı olarak 
fiyatının belirlenmesi 
nin yerinde karar ola
cağını ileri sürdüler. 
Geçtiğimiz yıl 
Marmarabirlik'in 
tavan fiyatının 3 
milyon 650 bin lira 
olarak açıklanmasın
dan sonra tüccarın 4 
milyona zeytin ahmı 
yaptığını hatırlatan 
üreticiler, şu anda 

bile tüccarın 4 
milyon liradan taze 
mahsul zeytin alımı 
yaptıklarını 
söyleyerek "Fiyatlar 
aşağı yukarı belli 
oldu. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu neyi ve 
hangi bölgeyi 
düşünerek açıklama 
yapıyor anlaya
madık" dediler.

Büyükşehir 
Belediyesi ve 
BUSKİ'de çalışan 
bin 600'ün 
üzerindeki 
personele, bayram 
öncesi maaş 
farkları ve 
ikramiyeleri ödendi. 
Büyükşehir 
Belediyesi ve 
BUSKİ'de çalışan 
toplam bin 672 
işçi, ramazan 
bayramı öncesi 
aldıkları geriye 
dönük farklar ve 
ikramiyelerle çifte 
bayram yaşadılar. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nde 
görev yapan bin 
222 işçiye 
sözleşmeden 
doğan hakları 
doğrultusunda 
toplam 760 
bin 287 YTL 
ödendiği öğrenildi.

Büyükşehir 
Belediyesi 
çalışanlarına 
ikramiye yerine 
verilen geriye 
dönük farklar 
bayram harçlığı 
olarak dağıtılırken, 
BUSKİ çalışanlarına 
ise sözleşme 
farkının yanı 
sıra 13 günlük 
ikramiye de 
ödendiği öğrenildi. 
BUSKİ'de çalışan 
yaklaşık 450 
personele, 495 
bin YTL maaş 

farkı ve ikramiye 
ödendiği belirtildi. 
Kıdemleri nedeniyle 
maaş farklarını, 
değişik rakamlarda 
alan işçilerin, kişi 
başı 500 YTL ile 
bin 250 YTL arasın
da maaş farkı ve 
ikramiye aldığı 
kaydedildi.

Bayram baklavaları Somsan İlköğretim Okulu’ndan
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Borusan İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği üyelerinin 
hazırladıkları 
baklava tepsileri

Belediye Sergi 
Salonu girişinde 
hazırlanan baklava 
kermesinin açılışı 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet
Ercümen ile Borusan
Okul Aile Birliği

I bayram öncesinde

Başkanı Reyhan 
Uyan birlikte yaptılar. 
Okul Müdürü 
Mustafa Koreyhan'ın 
da katıldığı baklava 
kermesinde, okul aile 
birliği üyesi bayan
ların evlerinde 
hazırladıkları 50 
adet şerbetli ye 
şerbetsiz baklava 
tepsileri satıldı. 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Reyhan 
Uyan, bu tür ker
meslerden elde ettik
leri gelirlerle okulun 
çeşitli ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalıştık
larını söyledi.
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un iftar yemeği büyük ilgi gördü

Başkan’dan geleneksel iftar
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un her yıl Kadir 
Gecesi’nde düzenlediği iftar yemeğinde bu yıl da 
çorba, pastırmalı kurufasülye, et kavurma ve kuş 

üzümlü pilav, kemalpaşa tatlısı ikram edildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Kadir 
gecesine rastlayan 
Pazar günü iftar 
yemeği verdi.
Başkan Turgut'un her 
yıl düzenli olarak 
kadir gecesi’nde 
verdiği iftar yemeğine 
katılım oldukça fazla 
oldu.
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile AK Parti 
Milletvekillerinin de 

katıldığı iftar 
yemeğinde Başkan 
Mehmet Turgut mis
afirleriyle tek tek 
ilgilendi.
Belediye Düğün salo
nunda verilen iftar 
yemeğinde salon 
konukları almayınca 
meclis salonu gir
işine de masalar 
konarak vatandaşlar 
iftarlarını açtılar.
İftar öncesinde Şef 
Mehmet Taşpınar'ın 
yönettiği koronun

seslendirdiği 
Tasavvuf müziği 
konuklara güzel bir 
iftar yaşatırken 
başkan Turgut yaptığı 
konuşmada Mübarek 
Kadir gecesinde 
verdiği iftar yemeğine 
katılanlara teşekkür 
ederek "Böyle bir 
akşamda insan
larımızı bir araya 
getirmenin mutlu
luğunu yaşıyorum" 
dedi.

DSİ Nilüferspor: 3 Zeytinspor: 0
İlk maçında Bursa Çoşkunoz’ü 
mağlup eden Zeytinspor Bayan 
Voleybol Takımı, 3 seti de rakibi 

DSİ Nilüferspor’a kaptırdı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Voleybol Genç 
Bayanlar Yerel 
Liginde ikinci 
maçına çıkan 
Zeytinspor 
rakibi DSİ 
Nilüferspor’a 
3-0 yenildi. 
Geçtiğimiz hafta 
ilk maçında Bursa 
Coşkunöz'ü mağlup 

eden Zeytinspor, 
Pasöründen 
yoksun çıktığı 
maçta setleri 25-20 
25-18 25-17 verdi. 
Voleybol takımında
ki sporcu öğrenci
lerin okullarından 
gelemedikleri için 
noksan kadroyla 
çıktıkları maçta 
güçlü rakibine

direnmesine 
rağmen yenilmek
ten kurtulamadı. 
Zeytinspor Bayan 
Voleybol Takımı 
üçüncü maçını 
13 Kasım Pazar 
günü Bursa Çekirge 
Spor Salonu’nda. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor ile 
yapacak.
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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan okul meclis başkanlığı seçimleri için öğrenciler sandığa gitti

Okul seçimleri çekişmeli geçti
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Okul Projesi ve 
Demokrasi anlayışı 
olarak adlandırılan 
Okul Meclis 
Başkanlığı seçimleri 
çekişmeli geçiyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı talimatı ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan başlatılan okul 
meclis başkanlığı 
seçimleri için 
dün Kız Meslek 
Lisesi öğrencileri 
sandığa gitti.
Üç adayın katıldığı 
seçimlerde okula 
gelen öğrenciler 
taraf oldukları 
başkan adayı 
için oy kullandılar. 
Eda Bayoğlu, 
Melahat Kazat ve 
Rahime Koç'un Okul 
Meclis Başkanlığı'na 
aday oldukları 
seçimlerde Eda 
Bayoğlu rakiplerini 
geride bırakarak, Kız 

Meslek Lisesi'ni İlçe 
Meclis Başkanlığı 
seçimlerinde temsil 
etme hakkı kazandı. 
362 öğrencinin 
öğrenim gördüğü 
Kız Meslek Lisesi'n 
deki seçimlerde 
316 oy kullanıldı. 
74 oyun geçersiz 
sayıldığı seçimde 
geçerli 242 oyun 
108'ini alan Eda 
Bayoğlu birinci 
seçilirken rakipleri 
Melahat Kazat 
85, Rahime 
Koç ise 49 oy aldı. 
BAŞKANLAR İL'E 
GÖNDERİLECEK 
Büyükşehir 
statüsünde olan 
İlçelerde Milli 
Eğitim Müdürlükleri 
gözetiminde Kasım 
ayı içinde belir
lenecek bir tarihte 
diğer okullardan 
seçilen adaylar 
arasında üç meclis 
başkanı seçilecek. 
Seçilecek bu adaylar

İl Merkezine 
gönderilecek ve 
burada yapılacak 
seçimlerde Okul İl 
Meclisi başkanı 
seçilecek.
İl Meclis Başkanı 
seçilecek öğrenci 
Ankara'ya giderek 
TBMM'de 
siyasilerle görüşerek 
onların oturumlarına 
katılacak ve 
bilgiler alarak 
öğrenci 
arkadaşlarının 
sorunlarını onlara 
iletme olanağı 
bulacak.

u

I
uBAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN

Her Çeşit Emlak
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik,, Vilja, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKIP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

£

İ.
$

I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire
£

J 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı & 
a 1fi Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari 

makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik £

I
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 -

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

Termal yolu Gülerce Villalarının altı 
9880 m2 arsa - 

Umurbey’de 12 dönüm arazi 
ve Azot kavşağına 400 m2 

uzaklıkta- Umurbey mezarlığının 
karşısında 15 dönüm, 650 ağaç arsa.

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 5141021 £ Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14
GsM : (0.532) 297 23 18
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Bursa’nın yüzde 5’i okuma-yazma bilmiyor
Türkiye’nin en büyük dördüncü kenti Bursa’nın yüzde 5’i 
okuma-yazma bilmezken, 1428 çocuk da okula gitmiyor.
Avrupa Birliği 
ülkelerinde okuma 
yazma bilmeyenlerin 
oranı yüzde 0-1 
arasında değişirken, 
araştırmalar 
Türkiye’de 10 milyon 
yetişkinin okuma 
yazma bilmediğini ve 
600 bin çocuğun da 
hiç okula gönde 
rilmediğini gösteriyor. 
Türkiye’nin dördüncü 
büyük ili Bursa’da da 
nüfusun yaklaşık 
yüzde 5’i okuma 
yazma bilmiyor. 
Bursa’da erkek ve 
kadın nüfus arasında
ki fark çok olmaması
na rağmen, okuma 
yazma bilmeyen 
kadın sayısı erkek 
sayısını neredeyse 
dörde katlıyor. 2004 
yılı rakamlarına göre, 
kentteki 1 milyon 64 
bin 560 erkekten 22 

bin 845’i, 1 milyon 
60 bin 580 kadından 
81 bin 495’i okuma 
yazma bilmiyor.
Milli Eğitim 
Bakanhğı’mn 
UNlCEF’in desteğiyle 
yürüttüğü ve 2005 yılı 
başında Bursa’nın da 
katıldığı Haydi Kızlar 
Okula Kampanyası 
kapsamında yapılan 
tarama çalışmalarının 
sonuçları da çarpıcı. 
Bursa’da bin 179 kız 
ve 249 erkek çocuğu 
okula gitmiyor.
Kız çocuklarından 
309 okula hiç kayıt 
olmazken, 870’i kayıt 
olduğu halde okula 
devam etmiyor. 
Tarama sonuçlarına 
göre 118 erkek 
çocuğu okula hiç 
kayıt yaptırmazken, 
131 ’i kayıt olup okula 
devam etmiyor.

YILDIRIM VE 
OSMANGAZİ 
Alan araştırması 
sonuçlarına göre, 
okula gitmeyen 
çocukların en yoğun 
olduğu bölgeler, 
Bursa’nın merkez 
ilçeleri. Yoğun göç 
alan Yıldırım 424 
çocukla başı çe 
kerken, Yıldırım’ı 403 
çocukla kentin en 
büyük merkez ilçesi 
Osmangazi izliyor. 
“Haydi Kızlar Okula 
Kampanyası” kap
samında yapılan tara
malara göre, ailelerin 
bir çoğu çocuğunu 
ekonomik yetersizlik
ler nedeniyle okula 
gönderemediğini 
ifade ediyor. Ancak 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
tarafından verilen yıl
lık kırtasiye parası ile 

aylık burslar 
bu engelin de aşıla
bileceğini ortaya 
koyuyor.
Yeni eğitim-öğretim 
yılı için vakfa gön
derilen 1 milyon 139 
bin 350 YTL. eğitim 
yardımının, 255 bin 
YTL.’si merkez ilçeler 
arasında okullaşma 
oranının en düşük 
olduğu Yıldırım için 
kullanılacak.
Osmangazi’ye 231 
bin YTL. ve Nilüfer 
ilçesine de 48 bin 
YTL. ayrıldı.
YARDIMDAN 
YARARLANMAK 
İSTEYENLER 
NE YAPMALI? 
Eğitim yardımından 
yararlanmak isteyen 
ihtiyaç sahibi aileler, 
yeşil kartları ve 
muhtarlıktan alacak
ları muhtaçlık 

belgeleriyle 
okul müdürlük
lerine başvura
caklar. Yapılan 
değerlendirme 
lerin ardından 
öğrenci başına 
50 YTL imza 
karşılığında 
velilere teslim 
edilecek.
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı’nın ihtiyaç 
sahibi ailelerin 
çocukları için eğitim- 
öğretim süresince 
her ay ödediği bir de 
“şartlı nakit eğitim 
yardımı” bulunuyor. 
Aylık yüzde 80 
devamsızlık sınırını 
aşmama şartıyla ve 
rilen burs kapsamın
da, ilköğretim kız 
öğrenciler için 22, 
erkek öğrenciler için 
18 YTL ödeniyor.

Ortaöğretim öğrenci
lerinde bu rakamlar 
kızlarda 39, 
erkeklerde ise 
28 YTL’ye çıkıyor. 
Burs başvurulan 
için herhangi 
bir zaman sınırı 
bulunmazken, baş 
vurular yeşil kart, 
çocukların nüfus 
cüzdanı fotokopisi, 
öğrenim belgesi ve 
ikametgah ilmühaberi 
ile İl/İlçe Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakıflarına yapılıyor.

2006 EŞANTİYON
SEZONUNU BAŞLATTIK
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TAKVİMLER St MASA TAKVİMLERİ fit GEMİCİ TAKVİMLER fit 
AJANDALAR fit KALEMLİKfiı KÜLLÜKLERE ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KRRRR VERMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset:

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK

Tel : (0.224) 513 96 63 Fax : (0.224) 513 35 95
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Doğalgaza zam yolda
Botaş, bugünden 
geçerli olmak üzere 
doğalgaz fiyatlarına 
zam talebinde 
bulundu. Botaş'ın 
doğalgaza zam 
telebinde son söz ise 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'da. 
BOTAŞ, 1 Kasım'dan 
geçerli olmak üzere 
doğalgaz fiyatlarına 
yüzde 6.2 zam 
talebinde bulundu. 
Zamda son kararı, 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan verecek. 
BOTAŞ'ın hesapla
malarına göre, yıl
başından bu yana 
maliyetler dolar bazın
da yüzde 40-45 arttı. 
Hazine ve BOTAŞ 
yetkilileri, yılbaşından

Bayram yağışlı geçecek
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürü 
Adnan Ünal, arife 
günü ile bayramın 1. 
ve 2. gününde yurt 
genelinde yağış bek
lendiğini bildirdi. 
Ünal, Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü 
Analiz ve Tahmin 
Merkezi'nde düzen
lediği basın toplan
tısında, soğuk ve 
yağışlı havanın yur
dun kuzey, iç ve doğu 
bölgelerinde etkisini 
sürdürdüğünü 
belirterek, "Bayramın

Sosyal güvenlikte sorun emeklilik
Başbakanlığın hazırladığı rapor, erken emekliliğin kurumların 

finansman dengesini bozduğunu ortaya koydu.
Hükümete göre 
finansman dengesini 
bozan en önemli 
unsur erken emeklilik. 
OECD ülkeleri arasın
da en uzun süre 
emekli maaşı ödenen 
ülkelerin başında 
Türkiye geliyor. 
SSK’da 19 yıl 
çalışarak emekli ola
bilen bir kadın 35 yıl, 
bir erkek ise 28 yıl 
boyunca emekli aylığı 
alıyor. Başbakanlığın

bu yana mali yönden 
göreli bir dengede işi 
götürdüklerini, kasım
dan itibaren fiyatları 
artırmak zorunda 
oldukları görüşünü 
dile getirdi.

özellikle 1. ve 2. 
gününde yurdun 
üçte ikisinde yağış 
bekliyoruz" dedi. 
Yağışların yüksek 
yerlerde kar ve karla 
karışık yağmur 
şeklinde olacağını 
belirten Ünal, 
bayramın 3. gününden 
itibaren ülke 
genelinde batıdan 
itibaren hava sıcaklık
larında çok olmasa da 
biraz artış olacağını 
kaydetti.
Ünal, hava sıcaklık
larının hafta boyunca 

araştırmasına göre 
OECD ülkeleri arasın
da en uzun süre 
emekli maaşı ödenen 
ülkelerin başında 
Türkiye geliyor.
Genç emekli sayısının 
yüksek olması, daha 
kısa çalışma süresi 
daha uzun emeklilik 
süresi anlamına geli 
yor. Başbakanlığın 
sosyal güvenlik refor
mu ile ilgili hazırladığı 
raporda kurumların

BOTAŞ, bu yıl doğal
gaza şubatta yüzde 
4.25, temmuzda 
yüzde 6.05 ve eylülde 
yüzde 5.84 oranında 
zam yaptı. Enerji 
KIT'leri arasında bir

güney ve batı kıyıların
da 18-22 derece, 
kuzey kıyılarında 
11-13, iç bölgelerde 
ise 9-11 derece 
civarında seyre 
deceğini bildirdi.
Adnan Ünal, olumsuz 

finansman dengesini 
bozan en önemli soru
nun erken emeklilik 
olduğuna dikkat çekil
di. Örneğin SSK’da 
emeklilerin yüzde 
62’si, asgari emeklilik 
yaşı olan 58’in altında
ki kişilerden oluşuyor. 
Raporda sosyal 
güvenlik kurumlarında 
gider artırıcı diğer fak
törler şöyle sıralanıy
or: Prim alınmadan 
yapılan sigorta 

birini doğrudan 
etkileyen bir 
mekanizma işliyor. 
BOTAŞ'ın, 
büyük miktarda 
doğalgaz sattığı 
müşterilerinden 
biri, Elektrik Üre
tim Anonim Şirketi 
(EÜAŞ). Ürettiği 
elektriğin parasını 
toplayamayan 
EÜAŞ, BOTAŞ'a 
borçlanıyor. 
EÜAŞ'ın, 
süregelen bu 
sorun nedeniyle

BOTAŞ'a, 
2 milyar YTL'ye yakın 
borcu var. Bazı işlet
melerden de alacağını 
tahsil edemeyen 
BOTAŞ, sorununa 
çare arıyor.

hava koşulları 
nedeniyle 
kara yollarında 
meydana gelebilecek 
olası kazalara
karşı vatandaşları 

uyararak, dikkatli 
olmalarını istedi.

ödemeleri Borçlanma 
kanunları Prim gelir
lerinin düşüklüğü 
Sosyal güvenlik 
kurumlarında gelir 
azaltıcı faktörler ise 
şöyle: Prime esas 
kazancın düşük gös
terilmesi Kayıt ctyşı 
istihdamın yüksekliği 
Afla ödeme kolaylığı 
beklentisi nedeniyle 
prim tahsilatının 
düşüklüğü Fon gelir
lerinin yetersizliği.

İzmir’de deprem 
fırtınası sürüyor

İzmir'de 17 Ekim'de 
başlayan deprem 
fırtınası devam edi 
yor. Dün sabah saat
lerinde 4.8 ve 4.2 
büyüklüğünde iki 
ayrı deprem 
meydana geldi.
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü'nden alı
nan bilgiye göre, 
saat 07.26'da 
merkez üssü

Enerji verimliliğine 
düzenleme geliyor

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi (EİEİ) Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan, AB'nin ilgili 
uygulamalarını da 
dikkate alarak, 
"Enerji Verimliliği 
Kanun Taslağı" 
hazırlandı.
AB'nin beğenisi 
kazanan taslakla, 
enerjinin verimli kul
lanılabilmesi için, 
sanayi, bina, ve ulaşı
ma yönelik çeşitli 
tedbirler gündeme 
gelecek.
Taslak kanuna 
dönüştüğünde, 
endüstriyel işletmel
erde verimlilik artırıcı 
projeler, bedellerinin 
yüzde 20'sine kadar 
desteklenecek, bina 
ve işletmelerde 
"enerji yöneticileri" 
zorunlu tutulacak. 
EİEİ tarafından son 
şekli verilen taslak, 
görüşlerin bildirilmesi 
için ilgili bakanlıklara 
ve kuruluşlara 
gönderildi.

Seferihisar açıkları 
olan 4.8 büyük
lüğünde, saat 
08.48'de de merkez 
üssü Ege Denizi 
olan 4.2 büyük
lüğünde iki deprem 
meydana geldi. 
Depremler şehirde 
herhangi bir paniğe 
neden olmadı. Çok 
kısa süren hafif şid
detli sarsıntılara 
rağmen İzmirliler 
normal işlerine 
devam etti.

Bu yılın sonuna kadar 
Başbakanlık'a gön
derilmesi planlanan 
taslağın, 2006 yılının 
ilk aylarında yasalaş
ması bekleniyor. 
Taslak yasalaşırsa, 
birim milli gelir başı
na tüketilen enerjinin 
(enerji yoğunluğu) 
Kanun uygulamasının 
ilk 10 yılı içerisinde 
en az yüzde 20 azaltıl
ması hedefleniyor. 
Bu hedefin, aynı 
enerji ile daha fazla 
üretimin önünü 
açması, enerji yatırım 
ihtiyaçlarını ve ithalat 
bağımlılığını azalta
cağı, ayrıca temiz 
çevrenin korunması
na önemli katkılarda 
bulunacağı 
düşünülüyor.
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Kerkük’te ABD askeri
konvoyuna saldırı

Öğrenci burslarının 
başvuru süresi uzatıldı

Kuzey Irak'ın Kerkük 
şehrinde, bu sabah 
saatlerinde Amerikan 
askeri konvoyuna 
bombalı saldırı 
düzenlendi. Saldırıda 
bir "Hummer" tipi 
askeri aracın kul
lanılamaz hale 
geldiği öğrenildi. 
Irak'ın kuzeyindeki 
Kerkük kentinde, 
ABD askerlerinin 
bulunduğu askeri 
konvoya bombalı 
saldırı düzenlendi. 
Amerikan kay
naklarınca, saldırıda 
ölen ya da yaralanan 
olup olmadığı 
konusuna herhangi 
bir bilgi verilmedi. 
Patlamanın ardından 
olay yerine sevk 
edilen yerel 
kuvvetlere ve koa 
lisyon gücüne bağlı 
emniyet görevlileri,

çevreyi tamamen 
kuşatma altında 
alarak patlama böl- • 
gesine giden tüm 
yolları kapatırken, 
hiçbir sivilin geçişine 
izin vermedi.
Öte yandan, aynı 
saatlerde kentin 
güneyindeki Dömez 
bölgesinde de bir 
patlama meydana 
geldi. Devriye görevi 
yapan Irak polisini 
hedef alan bombalı 
saldırıda, şans eseri 

ölen ve yaralanan 
olmadığı açıklandı. 
Emniyet kaynakları 
ise saldırıları 
şu ana kadar 
herhangi bir örgütün 
üstlenmediğini 
ancak eylemin işgal 
karşıtı diremişçilerin 
yanı sıra Irak'taki 
faaliyetlerine hız 
veren terör örgütü 
El Kaide tarafından 
da gerçekleştirilmiş 
olabileceğini 
ifade ediyor.

Yükseköğrenim Kredi 
ve Yurtlar 
Kurumu'ndan 
(YURTKUR) burs ve 
kredi almaya hak 
kazanan öğrencilerin 
belgelerini teslim 
etme süresi uzatıldı. 
Başvuru süresi 2 
Kasım'da sona eriyor
du Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu'ndan 
(YURTKUR) burs ve 
kredi almaya hak 
kazanan öğrencilerin 
belgelerini teslim 
etme süresi 
15 Kasım'a 
kadar uzatıldı.
YURTKUR'dan yapılan 
yazılı açıklamada, 
2005-2006 yılında

K
A

YI
P Gemlik Kaymakamlığından 

aldığım yeşil kartımı 
(Sağlık karnesi) kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Ali KARACA

burs, öğrenim ve 
katkı kredisi almak 
isteyen ön lisans, 
lisans, yüksek 
lisans ve doktora 
öğrencileri ile ön 
kayıt, özel yetenek, 
dikey geçiş 
sınavı ve ek kontenjan 
sonucunda bir 
yükseköğretim 
programına girmeye 
hak kazanan öğrenci
lerin, belgelerini tes

lim etme süresinin 
2 Kasım'dan 15 
Kasım'a kadar uza
tıldığı bildirildi. 
Öğrenciler belgeleri, 
Kurumun bölge veya 
yurt müdürlüklerine 
teslim edebilecekler 
veya "Cemal Gürsel 
Caddesi No:61 
06590 Cebeci- 
Ankara" adresine 
postayla gönderebile
cekler.

Buderus

ISISAN

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

DOÜALGAZ 
mi 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOÖALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

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

Ekonomik durumu 
bozulan vatandaş 
soluğu bankada alın
ca bankalar da yeni 
bir yöntem buldu. 
Artık, tabir 
yerindeyse vatan
daşın günlük 
ihtiyaçları için 
bile banka kredisi 
veriliyor.
HER ÇEŞİT KREDİ 
VERİLİYOR 
Ekonomik durumu 
iyice bozulan vatan
daşın, kredi kart
larının limiti de 
dolunca bankalar 
yeni bir yöntem 
buldu. Artık, tabir 
yerindeyse vatan
daşın günlük 
ihtiyaçları için bile 
banka kredisi verili 
yor. Kısa süre önce
sine kadar vatandaşa 
tüketici, konut ve 
araç kredisi veren 
bankalar yelpazeyi 
genişletti. Mesela 
Şekerbank 'Traktör 
Kredisi' veriyor. 
Akbank, 'Ev 
Geliştirme Kredisi', 
TEB ise 'Tadilat 
Kredisi' dağıtıyor. 
Uzmanlar: Dikkatli 
Olun! İş Bankası 
diğer bankaların bir 
adım önüne geçerek, 
'Faturalı Alışveriş 
Kredisi' ve 'Ramazan 
Bayramı Tatili 
Kredisi' vermeye 
başladı. Üstelik özel
likle konut ve otomo
bil kredilerinde iyice 
gerileyen faiz oran
ları, bu tür kredileri 
de etkiledi. Faiz oran
ları yüzde 2'lerin altı
na kadar indi. 
Uzmanlar ise, kredi 
sayısının artmasının 
olumlu olduğunu 
belirtiyor ve uyarıyor: 
Ancak dikkat 
edilmezse yeni bir 
krize yol açabilir. 
Krediye kaldık! 
Bütçesi açık veren 
vatandaş, bütün 
ihtiyaçlarını krediyle 
karşılıyor. Bankalar, 
A'dan Z'ye her türlü 
harcamalar için faizle 
para veriyor.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye,. masa, 
meşrubat, çerez tefti in edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

Son yıllarda bütçesi 
iyice bozulan ve 
kazandığı parayla ay 
sonunu getiremeyen 
vatandaş çareyi 
bankalarda aramaya 
başladı. Kredi 
kartının limitlerini de 
dolduran vatan
daşlar, artık günlük 
ihtiyaçlarını karşıla
mak için bile 
bankaların kapısını 
aşındırıyor. 
Piyasadaki bu ihtiy
acı farkeden bankalar 
da neredeyse A'dan 
Z'ye her konuda 
bireysel kredi üret 
meye başladı. Evinize 
bir eşya alacaksanız, 
ya da tatile 
ÇnVdCaıteınız, veya 
çocuğunuzu okuta
caksınız, ne yapmak 
istiyorsanız hemen 
bunun kredisi 
bankalarda hazır. Son 
dönemde artan konut 
kredisi taleplerinin 
yanında artık bireysel 
kredilerde de önemli 
bir artış gözleniyor. 
Bankaların verilerine 
baktığımızda bireysel 
kredi kullanma oranı 
ve talepleri her yıl 
yüzde 100'e yakın 
oranlarda artıyor. 
Ankara'dan gelen, 
'Ekonomi iyiye gidi 
yor' söylemleri vatan
daşa yansımadığı 
için geçim 
sıkıntısındaki halk, 
ihtiyaçlarını kendi 
ücretiyle karşılaya
maz hale geldi. 
Bunun için 
bankaların sunduk
ları faizli kredilere 
rağbet eden vatan
daş, kredi kartında 
olduğu gibi sonunu 
düşünmeden harca
mayı sürdürüyor.

KREDİNİN HER 
ÇEŞİDİ VAR 
Geçmişte sadece 
'tüketici kredisi' ya 
da 'bireysel kredi' 
adıyla tanıdığımız bu 
tür krediler son 
dönemde çeşitlen 
meye başladı. Artık 
bu krediler tatil, ev 
geliştirme, çeyiz, bil
gisayar, kariyerim, 
traktör, faturalı 
alışveriş, bayram kre
disi gibi ilginç isim
lerle anılıyor.
Bankalar vatandaş
tan ihtiyaçlarını bel
gelemelerini ya da 
aldıkları eşyanın fa 
turasını göstermeleri
ni istiyor ve belli bir 
faiz oranıyla para 
ödeniyor. Son 
dönemde özellikle 
konut ve otomobil 
kredilerinde iyice 
gerileyen faiz oranları 
bu tür kredileri de 
etkiledi. Faiz oranları 
yüzde 2'lerin altına 
kadar indi. „ 
AYLIK GERİ 
ÖDEMELER 
Bu tür kredilerden 
alan vatandaşlar 
peşin parayla 
ihtiyaçlarını görüyor
lar ve daha sonra 
aylık olarak bankaya 
ödemede bulunuyor
lar. Bu ödemeler 3, 6, 
9 ve 12 aylık periyot
larla sürüyor. Bu tür 
ödemelerde gecikme 
olduğunda bankalar 
temerrüt faizi uygula
yarak alacaklarını 
tahsil yoluna gidiyor, 
ödemeler tamamen 
aksarsa, bu kez işin 
içine mahkemeler ve 
haciz daireleri giriyor. 
Krize yol açmıştı 
2001 yılında Ortaya 
çıkan ekonomik 
krizde vatandaşı en 
çok sarsan konular
dan birisi de bu tür 
kredilerdi. Tüketici 
kredilerinde yaşanan 
facialar kredi kartın
dan az olmadı. İşin 
uzmanları bu tür 
ihtiyaç kredilerinin 

bol keseden dağıtıl
masının, kaygı verici 
olduğunu söylüyor. 
Avantaj gibi görünen 
bu kredileri mutlaka 
ödeme gücü olanlara 
vermek gerektiği 
belirtiliyor. Uzmanlar, 
"Bu krediler piyasayı 
canlandırıyor vatan
daşın ihtiyaçlarını 
gideriyor. Eğer 
usulüne uygun kul- 
landırılırsa faydası 
var. Ama her önüne 
gelene verilirse kriz 
kaçınılmaz olur" 
diyor.
Bankaların bazı kredi 
çeşitleri
* Şekerbank: Traktör 
Kredisi, Konut 
Tamamlama Kredisi. 
* Akbank: Ev 
Geliştirme Kredisi, 
Çeyiz Kredisi.
* TEB: Tadilat kredisi, 
Bilgisayar Kredisi.
* İş Bankası: 
Kariyerim Kredisi, 
Evim Kredisi, Tatil 
Kredisi, Faturalı 
Alışveriş Kredisi, 
Xf|7ı* Ğ'ûçıcı i’üıi 11 ıe 
Kredisi ve Bayram 
Kredisi.
* Garanti Bankası: 
Bireysel Destek 
Kredisi, Oto Kredisi, 
Konut Kredisi, 
Finansman Kredisi 
* Finansbank: Konut 
Kredisi, Taşıt Kredisi, 
İhtiyaç Kredisi, Konut 
Geliştirme Kredisi, 
Alışveriş Kredisi, 
Eğitim ve Kişisel 
Gelişim Kredisi, 
Seyahat Kredisi, 
Evlilik Kredisi
* Vakıfbank: Sağlık 
Kredisi, Konut 
Kredisi, Otomobil 
Kredisi, Konut 
Tamamlama Kredisi, 
Otomobil Bakım ve 
Onarım Kredisi, Kış 
Turizm Kredisi, 
Kooperatif 
Tamamlama Kredisi 
ve Yakıt Destek 
Kredisi.
* Denizbank: Eğitim, 
sağlık, evlilik, tatil, 
bilgisayar, ev eşyası 
kredileri. * Koçbank: 
Taşıt, Konut 
İyileştirme, 
Bilgisayar, Eğitim, 
Tatil, Evlilik 
kredileri...
* Yapı Kredi: Ferdi 
Kredi, Eğitim Kredisi, 
Otomobil Kredisi, 
Konut Kredisi, Konut 
Geliştirme Kredisi.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Geçersizdir.

Fatma Suna YALÇIN

®| Barbaros BALMUMCU
Yazık

Gemlikspor ilk devrenin son maçını 
Yenişehirspor’la oynadı.

Geçen haftalardaki maçlara nazaran 
Gemlik bana göre biraz daha derli toplu 
gördüm. Futbol oynamaları gayreti 
içerisindeydiler. Ne var ki; takım hüvviyetinde 
topu seven Y.Şehir idi. Bazen kalesinin 
önünde bazen Gemlikspor’u görür gibi 
olduk.

Y.Şehir oyununu Gemlik sahası içinde 
oynarken, gelişen karanbolde kazandığı golle 
öne geçti.

Orta sahada çok olan ileride şut atan sağlı 
sollu akın yapan takım Yerişehirspor’du.

Yenişehirspor’da Gemlikspor’lu futbolcu
lara nazaran daha fizikli futbolcular vardı. Bu 
futbolcular orta sahada yakaladıkları topları 
forvetlerine akıllıca atıp, neticeye gitmek ister 
gibiydiler.

Takımın en iyisi sol açıkın şahsı gayreti ile 
alıp getirdiği topa ceza sahası üzerinden attığı 
şut ikinci golü olarak skora geçti.

Gemlikspor cılız bir kaç akını ve uzaktan 
bir kaç şutunu seyrettik.

İkinci yarı sağnak altında oynanan maçta 
Yenişehir gene iyiydi. Yağışlı havada ve saha
da nasıl oynanacağını gayet iyi biliyorlar. 
Y.Şehir haftaya İznikspor’la şampiyonluk 
maçı oynayacak. Gönlüm niye biz oynama 
yalım diyor.

Dikkatimden kaçmadı Kulüp Başkanı’mn 
yanında herşeyi bilenler Genel Kaptan genç I 
takımından sorumlu olanlar açık havada su 
dövenler niçin bu maça gelmezler.

Sayın başkan bu tür işlerle alakadar ola
maz. Peki ya yönetim? On iki kişinin biri de 
gelemez mi?

Sîzler Gemlik’e kıymet vermezseniz 
Gemlik’lide size kıymet vermez. Yazık.

Dürüstlük
Fenerbahçe bir yıldızlar takımı Türkiye’de 

futbol oynayan yıldızların en pahalısı, neden bu 
kadar kötü futbol sergiliyorlar?

Bundan evvel oynanan bir maçta Anelka’nın 
elle attığı golü bütün maçı seyreden kişiler ister 
maçta, ister televizyonda seyrendenler gördü 
bu gol Fenerbahçe’ye ve Anelka gibi yıldızlara 
yakışmazdı.

Üzerinde bir iki hafta bir iki hafta geçti tekrarı 
olmuyor. Bir pozisyon Anelka o topa kafa vur
maya çıktın. Ellerimde kaleciyi yanına sokma
mak için uzattın. Gel gör ki, top eline, yahut sen 
topa elini uzatıp dokundun ne oldu? Herkesin 
gördüğü gibi gol.

Hakem golü verir, peki yardımcı hakem demi 
görmedi?

Evet Anelka eğer son o golü elle attığını 
hakeme söylemiş olsaydın ismin ve sen sporda 
dürüstlük sembolü olurdun.

Hakem amatör kümye düştü mü? Hayır 
Merkez Hakem Komitesi ona idman verdiriyor.

Anelka yolda bulduğum bir çantayı (adresi 
belli olsa) acaba gidip sahibine verirmiydi? ben 
zannetmiyorum.

İcraatta değişen bir şey yok.
90+2 Fenerbahçe Gaziantep maçının defalar

ca seyrettin. (Fanatik Fenerli olmamak kaydıyla) 
Alex’e yakışmayan bir pozisyonda artistlik bir 
yere düşmeyle kazanılan penaltıyı kim içine sin- 
derebilir?

Sayın Can Bartu acaba böyle bir penaltı ver
ilseydi köşesinde yazardı ben biliyorum.

Medya’da neden bu olaylara değinilmiyor?
Büyük yıldızlar işte size güzel bir örnek 

Özgürcan diye bir futbolcu elle attığı golü 
hakeme golü elle attım dediğini ve sarı kart 
aldığını biliyorsunuzdur. Eğer ikinci sarı şarttı 
olsaydı Galatasaray 10 kişi kalırdı.

İmkan olsaydı da, gazetenin bu köşesini Bir 
Fransız, bir Brezilyalı okumuş olsaydı.
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Ki; aylarında cildinize dikkat edin
Atatürk Üniversitesi 
(A.Ü) Tıp Fakültesi 
Dermatoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Teoman 
Erdem, kış aylarında 
soğuk havanın etkili 
olduğu günlerde, 
vatandaşları cilt 
hastalıklarına karşı 
dikkatli olmaları 
konusunda uyardı. 
Doç. Dr. Erdem, özel
likle Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde, kış 
mevsiminin cilde 
olumsuz etkisinin 
diğer bölgelere göre 
daha fazla olduğunu 
belirterek, "Derimiz 
her an dış dünyayla 
irtibat halinde 
olduğundan fiziksel 
etkenlerden etkilen
memesi düşünüle
mez. Kış mevsiminde 
de cildimizi tehdit 
eden birçok etken

Ekmek Köftell Tavuk 
Malzemeler (2 kişilik) 
200 gr kuşbaşı 
tavuk eti 
1 kereviz 
1 havuç 
3-4 yaprak defne 
1 çırba kaşığı biber 
salçası 
6 silme çorba 
kaşığı un 
1 çay kaşığı hardal 
1 soğan 
2 çorba kaşığı kıyılmış

Cevizli Spagetti 
Malzemeler (2 Kişilik) 
50 gr iç ceviz (1/2 su 
bardağı) 
2 diş sarmısak 
2 çorba kaşığı 
kıyılmış maydonoz 
50 gr beyaz peynir 
30 gr margarin (2 
çorba kaşığı) 
250 gr spagetti 

vardır. Kışın soğuk- 
kuru hava, düşük 
nem, rüzgar, kirli 
hava ve asit yağ
murlarına dikkat 
edilmeli" dedi.
Doç. Dr. Erdem 
ayrıca, günlük ve 
tekdüze hayat, kapalı 
ortamlarda kalma, 
düzensiz beslenme 
ve depresyon yapıcı 
melatoin hormo
nunun güneşsiz 
ortamlarda daha 
fazla salgılanması 
sonucunda kış 
aylarında insanların 
daha fazla stresli ve 
depresyona eğilimli 
olduklarını söyledi. 
Bu durumun akne 
(sivilce) ve egzama 
gibi bazı cilt hastalık
larını artırdığına 
dikkat çeken Erdem, 
"Kış aylarından en 
çok yaşlılar, çocuklar 
ve derisi kuru olan
lar etkilenir. Deri 
kuruluğunun 
tedavisinde ve 
önlenmesinde nem
lendiricilerin kul
lanılması temel 
yaklaşımdır" 
diye konuştu. 
PİYASADA 
KULLANILAN 
NEMLENDİRİCİLERE 
DİKKAT
Doç. Dr. Erdem, 
piyasada satılan 
nemlendiricilere 
karşı da vatandaşları 
uyararak, saf 

maydanoz 
2,5 çorba kaşığı galeta 
unu, 1 çorba kaşığı 
margarin 
Pul kırmızıbiber, tuz 
1 çay kaşığı kabartma 
tozu
YAPILIŞI
Tavuğu margarinle 
kızgın ateşte kavurun. 
Kerevizi elma gibi 
ama derin 
soyun ve parmak 
biçiminde çubuklar 
halinde kesin. 
Havucu dilimleyin. 
Kereviz, havuç, 
defne yaprakları, kır
mızıbiber, tuz, salça

Tuz 
YAPILIŞI
Makarnayı kaynamak
ta olan tuzlu suda, 
pakette belirtilen 
sürede haşlayın. 
Bu arada sarmısağı 
kıyın, cevizleri bıçak
la çok iri kıyın ve 
her ikisini de mar
garin ile tavada 5

Boşanançiftlerin 
cocuklan ila 

boşanıyor
vazelinin tercih 
edilmesi gerektiğini 
bildirdi. Saf vazelinin 
hem ucuz hem de 
deriyi en iyi nem
lendiren ajanlardan 
biri olduğuna dikkat 
çeken Erdem, şunları 
söyledi: "Derinin sık 
sık suyla temas 
etmesi de bu kuru
luğu artırmaktadır. 
Bu nedenle banyo
dan ve eller yıkandık
tan sonra nemlendiri
ci sürülmelidir.
Sürülen nemlendin 
cinin saflığı önem
lidir. Saf vazelin ter
cih edilecek ilk nem
lendirici olmalıdır." 
Erdem, bazı 
vatandaşların 
dudaklarını sık sık 
dilleriyle ıslattıklarını 
da hatırlatarak "Bu 
işlemle dudakların 
nemleneceği sanıl
maktadır, aksine bu 
işlem dudakları daha 
da kurutmaktadır" 
dedi.
DERİYİ KORUMANIN 
DİĞER YOLLARI 
Doç. Dr. Erdem, 

ve bir bardak 
suyu iyice 
kavurmuş 
olduğunuz 
tavuklara 
ekleyip kapak 
kapatarak 
pişmeyi 
bırakın. 
Bu arada 
unu kabartma 
tozu 
ile karıştırın. 
Hardal, ince 
rendelenmiş soğan, - 
maydanoz, galeta unu 
ve 3 çorba kaşığı su 
ile karıştırarak 
yumuşak bir hamur 

dakika 
kavurun. 
Haşlanmış 
makarnaları 
süzün. Ceviz, 
makarna, 
maydonoz, , 
tuz, ufalanmış 
beyaz peynir 
ile karıştırarak 
servis yapın.

soğuğun cilde 
olumsuz etkisini 
önlemek için nem
lendirici dışında, 
sokağa çıkıldığında 
soğuktan koruyucu 
giysiler giyilmesi ve 
eldiven kullanıl
masının yararlı 
olacağını belirtti. 
Evlerin nem- 
lendirilmesinin de 
önemine değinen 
Erdem, kalorifer 
peteklerinin üzerine 
ıslak havlu konul
ması veya soba kul
lanılıyorsa, sobanın 
üzerine bir demlik su 
koyulmasının odanın 
nemlendirilmesi 
açısından uygun 
olacağını ifade etti. 
Erdem, günde 
en az 1-1.5 litre 
su içilmesinin de 
derideki nem oranını 
artıracağını kayded
erek, özellikle kirli 
havaya daha fazla 
maruz kaldığı için 
saçların da bere veya 
şapka kullanılarak 
korunması gerektiği
ni sözlerine ekledi.

elde edin. Bir kaşık 
yardımıyla parçalar 
koparıp pişmekte 
olan tavuktu yemeğe 
ilave edin. 15 dakika 
kısık ateşte 
pişirip servis yapın .

Sosyal Hizmet 
Uzmanı ve Avukat 
Ahmet Köse, 
Türkiye'de her 100 
evlilikten 15'inin 
boşanmayla sonuç
landığını, yapılan bir 
araştırmaya göre 
boşanmanın toplum
sal bir kalıtım 
olduğunu söyledi. 
Ahmet Köse, 
ekonomik sıkıntı, 
erken yaşta yapılan 
aşk evlilikleri, 
istikrarsız iş ve 
düzensiz aile hayatı 
ile tarafların birbirini 
aldatmasının en çok 
boşanma sebepleri 
arasında yer aldığını 
ifade etti. Köse, 
evlenecek tarafların 
kendisini iyice 
bilmesini ve tanı
masını, hayatı nasıl 
yaşayacağına karar 
verip, hayat 
arkadaşını denk 
olarak seçmesi 
gerektiğini vurgula
yarak, "İlk 5 yılda 
boşanma ihtimali 
daha yüksek oluyor. 
Evli çiftler, tanıma 
sürecinde boşan
manın getireceği 
yükümlüklerin ne 
olacağını bilmeden 
boşanıyorlar.
Boşanmış ailelerin 
çocukları boşan
maya daha çok 
meyilli. Boşanan 
tarafların yarıdan 
fazlası, boşanmış 
ailelerin çocuklarının 
yaptığı evliliklerden 

oluşuyor. Boşanmak 
toplumsal bir 
genetik olmuş" dedi. 
Köse, 100 aileden 
15'inin boşandığını, 
bununla birlikte 
boşanmak yerine 
ayrı yaşamayı tercih 
edenlerin sayısının 
da bir o kadar 
olduğunu ifade 
ederek, "Evlenmiş 
çiftler bu kurumu 
yaşatmak için çaba 
göstermeli. Taraflar, 
evliliği bir tahammül, 
bir mesuliyet ve 
anlayış olarak 
sürdürmek zorun
dalar. Nişanlılık 
dönemi, evliliğin 
provası olmadığı 
sürece, 10 yıl da 
sürse boşanmayla 
biter. Bazı şeyler 
nişanlılık döneminde 
paylaşılmıyor, kişiler 
riyakar davranıp, 
gerçek yüzünü 
göstermiyorsa, o 
evliliğin ayakta dur
masına imkan yok. 
Nişanlılık dönemi 
dolu dolu ve 
dürüstçe geçmelidir. 
Eşi polis ya da 
gazeteci olan kimse, 
aile hayatını 
unutmak zorunda, 
öğretmen olan da 
zengin olmayı 
unutmak zorundadır. 
Nişanlılıkta 
taraflar gerçek 
yüzünü göster
medikçe, o evlilik 
ayakta durmaz" 
diye konuştu.
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Meyvelerin beslenmemizdeki yeri Kaçak tüp bebek 
merkezlerine dikkat!

Yeterli ve dengeli 
beslenebilmek için 
sebze ve meyve 
grubundan günde en 
az 3 porsiyon yemek 
gerekir.
MEYVELERİN 
TANIMI VE YAPISI 
Botanikte, bitkilerin 
olgunlaşmış çekir 
dekleri ile çekirdeğe 
yakın kısımlarına 
meyve denilmektedir. 
Taze meyveler; 
metabolik reaksiyon
ların sürdüğü canlı 
hücrelerden oluş
muştur. Bu hücreler 
besin ve su 
gereksinimlerini 
karşılayan bitkilerden 
kesilmelerine rağmen 
yaşar durumdadır. 
Meyvelerde hücreler 
pektik maddelerle 
birbirleine bağlanır
lar. Hücre duvarının 
esas maddeleri 
selüloz, pektin, 
hemiselüloz ve 
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Polis İmdat 155
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İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

i

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

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

lignindir. Petkin; ham 
meyvede protopetkin 
adı altında kalsiyum 
magnezyum tuzları 
ile birleşmiş olarak 
bulnur. Meyve olgun
laştıkça protopetkin 
pektine o da pektik 
aside dönüşür ve 
meyve gittikçe 
yumuşar.
MEYVELERİN 
BESİN DEĞERİ 
Meyveler günlük 
enerji ve protein 
gereksinimine çok az 
katkıda bulunurlar. 
Bu nedenle şişman 
kişilerin tatlı yerine 
sofralarında taze 
meyve bulundur
maları tavsiye edilir. 
Bunun yanında 
mineraller ve 
vitaminler yönünden 
zengindirler.
Meyveler bulundur
dukları vitamin çeşidi 
ve miktarı bakımın
dan farklıdırlar.

Genellikle 
turunçgiller, 
şeftali, çilek 
ve benzeri 
meyveler C 
vitamini, kayısı 
ise A vitamini 
için iyi kaynak
tır. Diğer 
meyvelerdeki 
C vitamini 
miktarı daha 
az olmakla 
beraber 
taze olarak 
yenildiklerinde
C vitamini gereksini
minin karşılanmasına 
yardımcıdırlar.
Herhangi bir meyve 
çeşidinin kapsadığı 
C vitamini miktarı 
iklime ve diğer 
yetiştirme koşullarına 
göre değişmektedir. 
Ambalajlama ve sak
lama yöntemleri de 
meyvelerdeki C vita
mini miktarını etkiler. 
Meyvelerin besin 
değerinin yanı sıra 
iştah üzerinde de 
olumlu etkileri vardır. 
Meyvelerin lezzeti, 
bileşimlerindeki asit 
ve şekerden ileri 
gelmektedir.
Meyveler olgun
laştıkça bulundur

dukları asit miktarı 
azalmakta, şeker 
miktarı ise artmak
tadır. Şekerin verdiği 
tadın asitle birleşme
si sonucu hoş bir 
lezzet oluşmaktadır. 
Meyvelerin bileşi
minde bulunan 
selüloz, bağırsak 
faaliyetlerini düzen
ler. Genellikle kabuk
lu meyveler, kayısı, 
erik, üzüm, incir ile 
bunlardan yapılan 
marmalet ve reçeller 
bağırsak hareketleri
ni artırdığından ka 
bızlıktan şikayeti 
olanlara tavsiye 
edilir. Ekşi elma ve 
şeftali ise ishali olan 
kimselere iyi gelir.

Türk Jinekoloji 
Derneği, Türkiye'de 
35 civarında kaçak 
tüp bebek merkezi 
olduğunu açıkladı ve 
aileleri dikkatli 
olmaları konusunda 
uyardı. Kaçak 
merkezlerin büyük 
bölümü sperm ve 
yumurta bağışı 
üzerine çalışıyor. 
Tüp bebek yöntemi, 
çocuk özlemi çeken 
çiftler için çoğu 
zaman umut oluyor. 
Ancak çeşitli riskler
le birlikte.
Türk Jinekoloji 
Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Bülent 
Tıraş'ın iddiasına 
göre Türkiye'de, 
merkezleri İstanbul'
da bulunan 35 
civarında kaçak tüp 
bebek merkezi var. 
Kaçak merkezlerin 
büyük bölümü 
sperm ve yumurta 
bağışı üzerine 
çalışıyor. Derneğin 
aldığı duyuma göre 
bu merkezleri 
bebeğinin cinsiyetini 
önceden belirlemek 
isteyen çiftler tercih 
ediyor. Türk 
Jinekoloji Derneği’ne 
göre bu yöntemle 
bebek sahibi olmak 
isteyenlerin dikkat 
etmesi gereken bazı 
noktalar var: 
Başvurduğunuz 
merkezin Sağlık

Bakanlığından ruh
satlı olup olmadığını, 
hekimlerin bu konu
da uzman eğitim alıp 
almadıklarını ve 
merkezin başarı 
oranını sorgulayın. 
Nitelikli bir merkezin 
ayda en az 50 uygu
lama yapması gerek
tiğini kaydeden 
Sağlık Bakanlığı'na 
başvurarak, 
merkezin başarı 
oranını öğrenin. 
Türkiye'de genetik 
hastalıklar dışında 
cinsiyet tayini yasak
tır. Yumurta ve 
sperm bağışı da 
yasal değil. 
Tüp bebek 
konusundaki 
yanlış inanışlar 
Tüp bebek konusun
daki yanlış 
inanışlara da dikkati 
çeken Tıraş, tüp 
bebeklerin hastalıklı, 
normal dışı olabile
ceği şeklinde 
inanışların doğru 
olmadığını söyledi. 
Çoğul gebeliğin 

olumsuzluklarına 
dikkat çeken Tıraş, 
"çoğul gebelik bir 
başarı değildir, 
başarısızlıktır. Yeni 
yönetmeliğe göre üç 
emriyonun üzerinde 
transfer yapılması 
halinde, bunun 
gerekliliğinin belge
lenmesi gerekiyor" 
dedi.



Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KAMPANYA
RflMRZRNAVIBOVUNCARKARVAKITni%2İNDİRİM
Süper Benzin 2.56 YTL.
Kurşunsuz Benzin ^5 2.58 YTL
(95 Oktan)
Motorin X7 2.03 YTL

NOT: Kampanyamız ev ve iş yerleri 
motorin servisinde de geçerlidir.

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii - GEMLİK TEL: (0.224) 513 tt 79
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri-P.0. İstasyon -KUMLA TEL: (0.224) 538 03 86
İSTASYON 2 liman içi -GEMLİK TEL: (0.224) 513 66 72



Yarın Ramazan Bayramı
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Bir aydır devam eden Ramazan, bugün sona eriyor. İslam dünyasının en kutsal ayı olan ramazan süresince müslümanlar 
oruç tutarak, ibadet ettiler. Bu akşam kılınacak son teravi namazından sonra, yarın sabah Bayram namazıyla üç günlük 
Ramazan Bayramı da başlayacak. Resmi bayramlaşmanın yarın saat 11.oo’de Belediye Düğün Salonu’nda yapılacağı açık
landı. Siyasi partilerde bayramın birinci günü saat 10.oo-11.oo DSP, saat 12.oo-13.oo ANAP, saat 13.oo SP, saat 15.30’da AKP, 
ikinci günü ise saat 11.oo-13.oo CHP, saat 13.00-16.oo arasında ise DYP parti binasında bayramlaşma yapılacağı duyuruldu

■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■™■
2 Kasım 2005 Çarşamba 25 YKr. (250.000 TL.)

2 KASIM 2005 ÇARŞAMBA
İMSAK AKSAM YATSI BAYRAM NAMAZI 
05.00 17.10 18.29 07.18

Belediye Meclisi, Kasım ayı ilk toplantısı dün yapıldı. 2006 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bayram
Yarın Şeker Bayramı.
Tek tanrılı dinlerde genelde oruç ayı 

vardır.
Bizim dinimizde de ramazan ayı, onbir 

ayın içinde Sultan olarak adlandırılır.
‘Ramazan geldi hoş geldi.
Baklava tepsisi boş geldi’ diye mani 

ler yapmıştır halkımız.
Oysa bu ayda tüketilen baklava hiçbir 

ayda tüketilmez.
Ramazan ayın sonunda kutlanacak 

olan üç günlük bayrama da bu nedenle * 
tatlıdan dolayı- “Şeker Bayramı” adı ve 
rilir.

Şeker ve tatlı, tutulan oruçun 
mükafaatıdır.

Oruç tutarak, bir ay nefsine hakim olan 
müslümanların ödüllendirilmesi tatlı ile 
olur.

Yarın sabah Bayram namazının ardın
dan, büyüklerin elleri, küçüklerin gözleri 
öpüldükten sonra başlayan bayram 
ziyaretlerinin vazgeçilmezidir Bayram 
Şekerleri ve Tatlılar...

Bayramlar, barışın da simgeleridir de..
Küskünler, bayramlarda barışırlar.
Dostluk eli uzanır birbirlerine...
Çevrenize bakın, insanlarla dost 

olmayı beceremeyen, bencil, haris o 
(adar çok kişi var ki.

Belki bunlar bu bayramda doğru yolu 
bulurlar.

Belediye Meclisi, 2006 yılı 
bütçesini Plan ve Bütçe 
Komisyonu’na havale 
ederken, Belediye binası 
nın altında bulunan dük 
kanların genişletilmesi 
istendi. Gemlik ile Umur 
bey arasında kalan dere 
kenarlarındaki işyerlerinin 
ruhsat istemlerinde yaşa 
nan sıkıntının giderilmesi 
için Büyükşehir’e sorulma 
sı önergesi kabul edilir 
ken, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, daha 
önce Kaymakamlık ve 
Emniyet Müdürlüğü 
tarafından belirlenerek 
verilen içkili yerler için 
ruhsatın yeni çıkan kanun 
ile Belediye Meclislerince 
verileceğini açıkladı. 3’de

Silahlar konuştu
Dün gece Gazhane 
Caddesi Gazino 
Sokak’ta silahlar 
konuştu 3 kişi 
yaralandı.
Saat 20.oo 
sıralarında 
2 ay önce 
Kumla’daki bir 
diskoda tartışan 
2 grup genç, 
Gazino Sokak’ta 
tekrar karşılaşınca 
aralarında 
çıkan tartışma 
kavgaya dönüştü.

Kavganın 
büyümesi 
üzerine Ercan 
Güleç, Erdal 
Sezer ve Murat 
Ofluoğlu tartıştık
ları Melih Süren, 
Halil Mutlucan 
ve Serkan Aslan’a 
silahlarını 
çıkararak, ateş 
etmeye başladılar. 
Melih Süren ve 
Halil Mutlucan 
bacaklarından 
yaralanırken,

Serkan Aslan 
sırtından ve 
bacağından 
yaralandı.
Melih Süren 
ve Halil Mutlucan 
kaldırıldıkları 
Muammer
Ağım
Gemlik Devlet 
Hastanesi’nde 
ayakta tedavi 
görürlerken, 
Serkan Aslan 
ise sırtından 
aldığı yara

nedeniyle 
Bursa Devlet 
Hastanesi’ne 
sevkedildiği 
öğrenildi. 
Alınan bilgiye 
göre, Erdal Sezer’in 
yakalanarak 
gözaltına alındığı 
emniyet güçlerinin 
olaya karıştıkları 
belirlenen 
Ercan Güleç ve 
Erdal Sezer’i 
aramaya başladığı 
belirtildi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül, halkın bayramını kutladı

Dünyayı verelim 
çocuklara....

“Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse 
bir günlüğüne

Allı pullu bir balon gibi verelim 
oynasınlar

Oynasınlar türküler söyleyerek yıldız 
ların arasında

Dünyayı çocuklara verelim
Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık 

bir ekmek somunu gibi
Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
Bir günlük de olsa öğrensin dünya 

arkadaşlığı
Çocuklar dünyayı alacak elimizden
Ölümsüz ağaçlar dikecekler”
Nazım Hikmet RAN
Çocuk : Gelecek..
Yaşam kaynağı..
Umut..
Ne yazık ki gereken ilgiyi göstermi 

yoruz.
Sevgimizi esirgiyoruz.
Dolayısıyla;
Yaşam kaynağımızı kurutuyoruz.
Umutlarımızı öldürüyoruz.
Geleceğimizi karartıyoruz.
Şu Malatya’da yaşananlar..
Şu ya da bu nedenle yurttan dünyaya 

bir pencere açılması iyi oldu.*
Toplumsal dinamikler ayaklandı..
Olaylardan haberdar olundu.
İdare edenler ise anlaşılmaz bir 

psikoloji ile savunma mekanizmalarını 
öne çıkardı.

Neyi, kimi, niye savunmak.
Her şey ayan beyan ortadayken..
Oysa;
Tartışmak yerine uzlaşmak..
Kavga yerine çözüm üretmek..
Sorunun içinde boğulmak yerine çaba 

layarak, yüzerek aydınlığa çıkmak, yaşa
ma yeniden dönmek gerekirken.

O çocuklar bizim.
Gelecek bizim.
Yarınlar bizim.
El ele,gönül gönüle çözelim.
Yaraları saralım.
Çocuk yurtlarının loş, hüzünlü,serin 

koridorlarına ışık saçalım.Sıcaklık 
katalım.

Çünkü çalışılırsa olur.İlgi duyulursa 
başarılır.

Örnek çok.
Şevki Dinçal..
Şu anda İl Emniyet Müdürü olarak 

görev yapıyor.
Şükriye Tutkun. Ünü ülke sınırlarının 

dışına taşmış durumda.
Bunlar bilinenler.
Bilinmeyen nice başarılı gençler ülke 

yönetiminde..
İş yaşamında..
Toplumsal sorumluluklarını yerine 

getiriyorlar.
Onun için destek hemen şimdi..
Sevgi hemen şimdi..
İlgi hemen şimdi.
Şevkat hemen şimdi.
Çiçek değil çocuk yetiştiriyoruz 

çünkü..

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HH

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“Bayramınız huzur ve 
barış içinde geçsin”

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Ramazan Bayramı 
nedeniyle Kaymakam 
Mehmet Baygül 
yayınladığı mesajla 
halkın bayramını 
kutladı.
Baygül, mesajında 
"Perşembe günü 
başlayacak Ramazan 
Bayramı'nı; Gemlik 
halkının ve mesai 
arkadaşlarımın huzur 
barış, milli birlik ve 
beraberlik duygu
larıyla aileleriyle 
birlikte sağlık ve 
mutluluk içerisinde 
geçirmelerini diler
sevgi ve saygılarımı 
sunarım." dedi. 
BAYRAMLAŞMA 
SAAT 11.00 DE 
Öte yandan 
Ramazan Bayramı’nın 
birinci günü olan

Perşembe günü 
saat 11.oo de 
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün katılacağı 
halkla ve memurlarla

bayramlaşma 
yapılacak.
Ayrıca, protokolün 
bayramlaşmadan 
sonra sırasıyla 
Emniyet Müdürlüğü, 
Jandarma

Komutanlığı, Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ni 
ziyaret ederek, bu 
yerlerde bulunan 
görevlilerle bayram
laşma yapılacak.

Salı Pazarı’nda gıda denetimi
Dün Sah Pazarı’nda İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çevre Sağlık

Teknisyenleri açıkta yufka ve çerez satanları denetleyerek, uyardılar.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Tarım Müdürlüğü 
ve Çevre Sağlık 
Teknisyenlerinin 
Zabıta eşliğinde yap
tığı Pazar denetim
lerinde özellikle 
açıkta yufka ve çerez 
satanlar uyarıldı.
Salı pazarında 
bayram öncesi 
nedeniyle bir çok 
seyyar satıcının her 
çeşit gıda ürününü

satmasının kontrol 
edilmesi amacıyla 
yapılan denetimlerde 
yasaklara 
uymamakta 
direnen esnaflar 
uyarıldı.
Pazar yerinin orta 
yerinde açıkta 
yufka satanlara 
engel olan ekipler 
tavuk satanları da 
engellediler.
Camekanlarda 
peynir gibi

bozulabilecek gıda 
ürünü satan esnafı da 
denetleyen ekipler

buzdolapların kesin 
likle çalıştırılmasını 
istediler.

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
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* Belediye Meclisi, Kasım ayı ilk toplantısı dün yapıldı. 2006 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi

Belediye Meclisi, 2006 yılı bütçesini Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale 
ederken, Belediye binasının altında bulunan dükkanların genişletilmesi istendi. 
Gemlik ile Umurbey arasında kalan dere kenarlarındaki işyerlerinin ruhsat istem
lerinde yaşanan sıkıntının giderilmesi için Büyükşehir’e sorulması önergesi 
kabul edilirken, Belediye Başkanı Mehmet Turgut, daha önce Kaymakamlık ve 
Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenerek verilen içkili yerler için ruhsatın yeni 
çıkan kanun ile Belediye Meclislerince verileceğini açıkladı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi Kasım ayı 
toplantısını 
dün yapılırken, 
2006 yılı bütçesini 
komisyona 
havale etti.
Meclisin gündeminde 
bulunan ilk madde 
Encümen tarafından 
hazırlanan 2006 
yılı bütçesi oldu. 
Meclis hazırlanan 
bütçeyi Plan 
Bütçe Komisyonu’na 
havale ederek 
oradan gelecek 
şekilde görüşülme
sine karar verdi.
Meclisin iki madde
den oluşan gün
demin İmarla ılgın 
bölümünde ise Fen 
İşleri Müdürlüğü’nün 
verdiği önergeler 
gündeme alınarak 
görüşüldü.
İmar Komisyonuna 
havale edilen 
maddelerden en 
önemlisi ise Belediye 
binasının altında 
bulunan dükkanların 
genişletilmek 
istenmesi oldu. 
İşyerlerinin 

dükkanlarının dar 
olması ve kolonlar 
nedeniyle görün
memesinin çalış
malarını engellediği 
gerekçesiyle yaptık
ları kolonlara 
kadar büyüme isteği 
İmar Komisyonu’na 
havale edildi.
Manastır’da bulunan 
Eğitimciler Sitesi’nin 
olduğu yerden 
geçecek olan yolun 
yapımı ile eski 
Pazar Caddesi’nde 
1986 yılında imar 
planında belirtilen 
yerin dışında yapılan 
Elektrik trafosunun 
yerinin yeniden 
belirlenmesi 
önergesi İmar 
Komisyonuna 
havale edildi.
SINIR SORUN 
YARATIYOR 
Gemlik ile Umurbey 
arasında kalan 
dere kenarlarındaki 
işyerlerinin ruhsat 
istemlerinde yaşanan 
sıkıntılar nedeniyle 
çözüm bulamayan 
Belediye, 
Büyükşehir’e 
girilmesinden sonra 
bu yerlere kim

tarafından çalışma 
ruhsatı verilmesi 
gerektiği 
Büyükşehir’e 
sorulması önergesi 
kabul edildi.
İÇKİLİ YERLERE 
BELEDİYE'DEN 
RUHSAT 
Öte yandan 
daha önce 
Kaymakamlık ve 
Emniyet Müdürlüğü 
tarafından belir

lenerek verilen içkili 
yerler ruhsatının 
Büyükşehir’e 
girilmesinin ardından 
yeni kanun ile 
Belediye Meclislerine 
verildiğini açıklayan 
Başkan Turgut, 
bu yerlerin 
belirlenmesi için 
komisyon kurulması 
gerektiğini söyledi. 
AKP'den Aykut Türe, 
Alpaslan İlgin,

Cevdet Göral, 
Osman Sivas ile 
DYP'den Halil 
Çevik'ten oluşan 
Komisyon, Ramazan 
Bayramı’ndan sonra 
çalışmalarına 
başlayacak.
İNCİ BÜLBÜL 
BİLGİ VERDİ 
Meclis üyelerinden 
seçilen Milli Eğitim 
Kültür ve Spor 
komisyonunun 
yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgi veren 
AK Parti Meclis 
üyesi İnci Bülbül 
kendisinin başkan
lığa getirildiğini 
belirterek, çeşitli 
işyerlerine gittiklerini 
ve 5 firmanın 
bilgisayar yardımın
da bulunacağını 
söyledi.
İlçe okullarında halen 
216 bilgisayar 
ihtiyacının bulun
duğunu söyleyen 
Bülbül, spor 
salonları içinde 
öncelikli olarak 
onarımlarının 
yapılması gerektiğini 
hatırlattı.
İnci Bülbül'ün 

açıklamalarına açıklık 
getiren Başkan 
Mehmet Turgut, 
Gemlik Lisesi 
Salonu’nun 
önümüzdeki 
Pazartesi günü 
yapılmaya 
başlanacağını, 
Meslek Lisesi 
Salonu’nun ise 
1-2 ay sonra yağmur 
seviyesinin kontrol 
edilmesinden sonra 
onarımımn başlaya
cağını söyledi. 
Başkan Turgut, ayrı
ca Cargill firmasının 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’nun 
tuvalet, kütüphane 
gibi çeşitli onarımları 
için 20 milyar 
lira yardımda 
bulunduğunu 
söyledi.
Gemlik Belediye 
Meclisi 
Komisyonlardan 
gelecek konular 
ile 2006 yılı kesin 
bütçesini görüşmek 
üzere 14 Kasım 
2005 Pazartesi 
günü saat 14.00 de 
toplanmaya 
karar verdi.



2 Kasım 2005 Çarşamba KErfez
Sayfa |

Bayram pazarcı esnafımı yüzünü
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yarın başlayacak olan 
Ramazan Bayramı 
nedeniyle alışverişini 
pazardan yapan vatan
daşlar esnafın yüzünü 
güldürdü. Giysi satan
ların tezgahlarını 
dolduran bayanlar 
çocuklarına ucuz 
bayramlık almak için 
yarıştılar. Aile 
bütçelerinin dükkan
lardan alışverişe 
uygun olmayanların 
tercih ettikleri Pazar 
yerlerinde yaşanan 
hareketlilik diğer gün
lerde iş yapamayan 
esnafın yüzünü 
güldürmeye yetti.

III | il I H Etoeğini teton çtayııtoı

Seyfettin ŞEKERŞOZ ja tava olarak
Deniz binlerce 
insana ekmek kapısı 
olurken soğuk 
demeden denize 
dalanlar midye 
çıkararak ekmekleri
ni kazanmanın 
yolunu buluyorlar. 
Adeta bir sektör 
haline dönüşen 
Midye çıkarıcılığı 
Ege Denizi’nde bazı 
yerlerde yasaklanın
ca Marmara 
Denizi’nden 
çıkarılmaya başlandı. 
Çıkarılan midyeler 
çeşitli restaurantlar-

pişirilirken 
temizlenip içine 
pirinç konularak da 
yenebiliyor. 
Soğuk demeden 
ekmeğini denizden 
çıkaranları gören 
vatandaşlar ise 
önceleri bu 
kişilerin ne yaptık
larını anlayamıyorlar. 
Daha sonra ise 
midye çıkartıldığını 
öğrenenler meraklı 
gözlerle soğuk 
havada sadece 
seyretmeyi uygun 
buluyorlar

«LİF ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
Ramazan Bayramının 

Esnaf ve Sanatkarımıza, 
Usta, Kalfa ve Çıraklarımıza, 

Tüm Halkımıza 
Hayırlı Olmasını; 

Mutlu, Sağlıklı, Başarılı, 
Bereketli ve Kazançlı Günler 

Getirmesini Dileriz.
Yönetim Kurulu Adına Başkan

İbrahim Talan

Tüm üyelerimizin 

ve Saygıdeğer 

Gemlik Halkının 

Ramazan Bayramını 

Kutlar, Sağlık ve 

Mutluluklar dileriz.

GEMLİK TİCARET VE 
SANAYİ ODASI
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s? Polietilen Kap San. Sı
Fabrika Görükle Sanayi Bölgesi 

Bursa - İzmir yolu 20. Km. BURSA 
Tel : (0.224) 483 43 00 - 01 - 02 

Fax : (0.224) 483 43 03
e-mail: info@polikap.com URL : http://www.polikap.com

SU - ASİT - YAĞ 
DEPOLARI

Oila

POLİETİLEN ZEYTİN DEPOLARINDA KAMPANYA
POLİKAP, ürünlerini çevreye 
saygılı, insan sağlığına ve gıda 
maddelerine zararsız bir 
hammadde olan, ithal malı 
UV Stabilizanlı lineer 
polietilenden üretmektedir. 
POLİKAP, üstün hizmet anlayışını, 
koşulsuz müşteri memnuniyetini, 
satış sonrası hizmeti, satıştan 
önceki ilgiden daha önemli 
kabul ederek, sizleri memnun 
etmeyi ilke haline getirmiştir.

polikap
«mı«ıı»n»n 

»50 Lt SİLOLAR
I

İDDİA EDIYODDZI
BENZER ÜRÜNLER İÇİNDE KALİTESİ 

EN YÜKSEK VE FİYATI EN UYGUN 
OLAN POLİKAP ÜRÜNLERİDİR.

po/ffcap
1200 Lt

®s«as
Ijişolikap

tnmtı ti -- 
IKtSöûü

ü

POLİKAP! ARAYINIZ! Sîzlere masanızdaki telefon kadar yakınız.Kutlu Olsun ü|j <
ZİRAİ İLAÇLAMA 
ve SU DEPOLARI

mailto:info@polikap.com
http://www.polikap.com
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Vosvos'larla Bursa turu
Bursah Volksvvagen 
fanatikleri, önce 
vazgeçemedikleri 
otomobilleriyle 
şehir turu attılar, 
sonra da “Herbie 
Tam Gaz” adlı 
filmi izlemek 
üzere topluca 
sinemaya gitiler. 
İlginç tasarımı ile 
1950’li yıllardan 
bu yana adeta 
bir yaşam felsefesi 
haline gelen ve 
otomobil 
tutkunlarının 
vazgeçemediği 
efsane bir model 
olan Volkswagen’in 
Hollywood yıldızı 
“Herbie”, yıllar 
sonra macerasının 
son serisi olan 
“Herbie Tam Gaz” 
adlı sinema filmiyle 
Bursa’da da izleyi
cisiyle buluştu. 
Efsane otomobilin 
Bursa’daki sev
dalıları tarafından 
kurulan Bursa 
Vosvos Grubu

üyeleri de otomo
billerle birlikte 
kahramanlarının 
filmini izlemeye 
giderken renkli 
görüntüler 
sergilediler. 
Dün akşam saat
lerinde Zübeyde 
Hanım Doğumevi 
önünde buluşan 
30’a yakın Volkswa 
gen tutkunu, konvoy 

halinde Bursa 
Caddelerinde tur 
atarak Setbaşı’ndaki 
Prestij Sineması’na 
geldiler. Konvoy 
sırasında 
Bursahlar’dan 
büyük ilgi gören 
Vosvosçular, daha 
sonra hep birlikte 
sinemaya giderek 
Herbie’nin yeni 
macerasını izlediler.

Bursa’da okullara 
güvenlik genelgesi 
Ankara’da bir öğrencinin okuldan kaçırılmasından sonra Bursa’daki 

okullarda güvenlik önlemleri artırıldı. Bursa Milli Eğitim Müdürü 
Reşat Kumbasar, okullara güvenlik genelgesi gönderdi.

Bursa’da okullara 
güvenlik genelgesi 
gönderen Milli 
Eğitim Müdürü 
Reşat Kumbasar, 
okullarda valilik 
izni olmayan hiçbir 
kişi, kürüm ya da 
kuruluşun 
faaliyetine izin 
verilmemesini istedi. 
Okul giriş 
çıkışlarının tek 
kapıdan yapılmasını, 
ders aralarında 
çocukların bahçe 
dışına çıkarılma
masını ve mutlaka 
kapılarda nöbetçi 

SSK İl Müdürlüğü’nden aldığım sigorta sicil 
kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Celal AKPINAR

bulundurulmasını 
isteyen Kumbasar, 
öğrenci bilgilerinin 
de Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
izni olmadan hiç 
bir kişi ya da kuru
luşa verilmemesi 
uyarısı yaptı. 
Öğrencilerin kendi
lerine emanet 
edildiğini ve eğitimci
lerin öğrencilerine 
gözü gibi bakması 
gerektiğini ifade 
eden Kumbasar, 
okullarda temizliğin 
yılbaşından itibaren 
hizmet ahmı yön

temiyle yapılacağını, 
bu uygulamanın 
ardından kadrolu 
görevlilerin 
güvenlik için 
kullanılacağını 
açıkladı.
Yeni uygulamayla 
eğitim kurumlarının 
temizliğinin de, 
güvenliğinin de çok 
daha iyi olacağını 
bildiren Kumbasar, 
Özel İdare 
bütçesinden ayrılan 
3 milyon YTL’lik 
kaynağın hizmet 
satın almada kul
lanılacağını kaydetti.

e
ÜNVER TRRKTÖR'DCN 

BÜVÜK FIRSAT!
ZEYTİN ZAMANI GELDİ!

I\EWHOLLAI\D

Bayramınız Kutlu Olsun 
HİÇ PEŞİNATSIZ 

3 YIL VADELİ 
TRAKTÖR SATIŞLARI!
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKTÖR 
New Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bayii 
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Od. No:26 ORHANGAZİ / BURSA
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Akaryakıtta fiş dönemi başladı
Akaryakıt istasyon
larında "fatura-fiş" 
dönemi başladı. İsta
syonlar, bugünden 
itibaren müşteri 
istesin, istemesin 
fatura ya da fiş 
düzenlemek zorunda 
olacak.
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, 1985'den 
itibaren uygulamada 
bulunan 
akaryakıt istasyon
larında isteğe bağlı 
fatura ve fiş kesilmesi 
işlemine son verdi. 
Buna bağlı olarak da, 
LPG'ler dahil, bütün 
akaryakıt istasyonları, 
belge düzenine geçir
ildi. Edinilen bilgiye 
göre bu çerçevede, 
pompalara yazarkasa 
kapsamında 
olsun olmasın, 
Türkiye'deki bütün 
istasyonlar, bugünden 
itibaren, 
müşterinin isteğine 
bağlı olmaksızın, sat
tıkları akaryakıt ürün
leri karşılığında fatu
ra, perakende satış 
fişi ya da yazarkasa 
fişi verecek.
Akaryakıt satış tutarı,

480 YTL'nin üzerinde 
ise doğrudan fatura 
düzenlenecek. Bu 
tutarın altındaki 
satışlarda da, müş
terinin talep 
etmesi halinde fatura 
verme yoluna gidile
cek. Fatura-fiş verme 
zorunluluğuna aykırı 
hareket eden işletme 
sahiplerine, Vergi 
Usul Kanunu uyarın
ca, düzenlenmeyen 
her belge 
karşılığında 118 YTL 
para cezası kesilecek. 
Büyük hacimli 
akaryakıt 
satışlarında ceza 
tutarı, toplam bedelin 
yüzde 1(Tu düzeyinde 
olacak. Ancak, bu 
tutar da, 118 YTL'nin 
altında kalmayacak.

-POMPALARA 
YAZARKASA- 
Bu arada, 2004 yılı 
satışları 1 trilyon 
liranın üstünde olan 
akaryakıt istasyonları 
için getirilen pom
palara yazarkasa 
uygulaması 
da, bugün fiilen devr
eye girdi. 
Bu kapsamda bulu
nan ve pompalarına 
yazarkasa taktıran 
istasyonlar, 
bugünden itibaren 
akaryakıt alan araç 
sahiplerine yazarkasa 
fişi verecek. 
Maliye Bakanlığı, 
yazarkasaların imalatı 
ve montajındaki 
gecikmeler nedeniyle, 
bu cihazları taktırmak 
zorunda olan 

istasyonlara, mükelle
fiyetlerini tamamla
maları için "Daha 
önce sözleşme yap
mak kaydıyla" yıl 
sonuna kadar süre 
verdi. Yapılacak dene
timlerde, 1 Kasım'dan 
önce yazarkasa fir
malarıyla 
sözleşme yapan ve 
montaj için tarih 
tespit edilen akaryakıt 
istasyonlarına herhan
gi bir ceza uygulan
mayacak. Ancak, 
yazarkasa sözleşmesi 
bulunmayan ya da 
montaj tarihini 
geçiren istasyonlara 
420 YTL ceza kesile
cek. Pompalardaki 
yazarkasa fişinde, 
aracın plakası, alınan 
akaryakıtın 
türü, birim fiyatı, mik
tarı ve ödeme şekli 
yer alacak.
İlk aşamada elle, 
manuel ortamda 
toplanan araç bilgileri, 
ileride depo kapağının 
yanına takılacak bir 
çip aracılığı ile 
otomatik olarak 
sisteme aktarılacak.

Emekliye 
bayram öncesi 
maaş veriliyor

Emekli Sandığı, 
Kasım döneminde 
maaş alan emekli, 
dul ve yetimlerin 
emekli maaşlarını 
bayram öncesi 
ödeyecek.
Maliye 
Bakanhğı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Emekli 
Sandığı'ndan 
maaş alan ve 
Kasım maaşları 
3, 4 ve 5 Kasım 
tarihlerinde 
ödenecek olan 
550 bin emekli, 

maaşlarını bir 
defaya mahsus 
olmak üzere 
bayram öncesi 
alacak.
Kurumdan 
Kasım döneminde 
emekli, dul ve 
yetim aylığı ödenen 
1. grup hak 
sahiplerine yönelik 
bu uygulama 
sonucunda, emekli, 
duJ ys yetim 
maaşları bugün 
mesai saati 
bitimine kadar 
ödenecek.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK I
Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Her Çeşit Emlak
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

i

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

ŞENEN Salıhj^fttateflfaelı 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın.. 

İyi bayramlar dileriz
Her çeşit halik ağları 
Sakana Misina Ağları 
ip Ağ 
Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası 

~ «diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

£

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 . * । । a v. >
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık 

Termal Bamında 40L77am2a arsa - VG Her TÜFİÜ SİGOlta İşleUlleN YapiliL
Termal Girişinde 433.02 m2 - * * 3 r

Termal yolu Gülerce Villalarının altı 
9880 m2 arsa - 

Umurbey’de 12 dönüm arazi 
ve Azot kavşağına 400 m2 

uzaklıkta- Umurbey mezarlığının 
karşısında 15 dönüm, 650 ağaç arsa.

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

MUDANYA / BURSA 
Te! & Fax : (0.224) 544 63 14 

GSM : (0.532) 297 23 18
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Hırsızlar bayram etmesin
4 günlük ramazan 
bayramı tatili 
nedeniyle şehir 
dışına gidecek olan 
vatandaşları uyaran 
Bursa Asayiş Şubesi 
Müdürü, "Tatil 
dönüşünde hırsız 
kabusu yaşamamak 
için tedbirinizi 
alın" dedi. 
Ramazan bayramı 
nedeniyle 4 günlük 
tatili fırsat bilen 
vatandaşlar uzaklar
daki yakınlarını 
ziyaret için başka 
şehirlere gitmeye 
başladı.
Vatandaşların tatil 
için hazırlık içinde 
olması nedeniyle 
polis ekipleri de 
tedbirleri artırdı. 
Özellikle tatil 
nedeniyle vatan
daşların evlerinden 
ayrılacak olmasını 
göz önünde bulun
duran polis, aldığı 
tedbirlerin yanı sıra 
uyarılarda da 
bulunuyor.

Asayiş Şube Müdürü 
Mustafa Kihtır, tatil 
boyunca hırsızlık 
olaylarının artmaması 
için çalışma yaptık
larını ifade ederek, 
vatandaşlardan da 
uyarıları dikkate 
alarak tedbirli 
olmalarını istedi. 
Günübirlik bile olsa 
tatile gidecek vatan
daşların tedbiri elden 
bırakmaması gerek
tiğine dikkati çeken 
Kihtır, "Hırsızlar, 
evlerin boş olmasını 
fırsat bilerek hırsızlık 
yapmak isteyecektir. 
Ancak gerekli tedbir
lerin yerine getirildiği 
bir evden ya da iş 
yerinden hırsızlık 
olayı o kadar kolay 
değil. Bu açıdan 
'Benim evime hırsız 
zor girer' gibi yanıltıcı 
düşüncelerden 
uzak durulsun" diye 
uyarılarda bulundu.
Polis, Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
"wwww.bursa.pol.tr" 

isimli web adresinde, 
tatile çıkacak olan 
vatandaşların 
uyması gereken 
tedbirleri açıkladı.
-Evden çıkarken 
kapınızı tam olarak 
kilitlediğinizden 
emin olun.
-Kapınıza zincir 
taktırın.
-Sokak giriş kapınıza 
otomatik açılıp 
kapanır sistem yap
tırınız ve sürekli 
kapalı olmasını 
sağlayın, komşu
larınızı da uyarın.
-Mümkünse diyafon 
sistemi taktırın, dış 
kapınızı açmadan 
zili çalan kişinin kim 
olduğunu sorun, 
komşularınıza da bu 
alışkanlığı kazandırın. 
-Kapınıza kontrol 
gözü taktırmayı 
unutmayın.
-Evden çıkarken 
pencerelerinizin 
kapalı olmasına 
dikkat edin.
-PVC'Ierinize veya 

alüminyum tipi kapı 
ve pencere doğra
malarınıza içeriden 
ayrı kilit koydurun. 
-Her yeni eve 
taşındığınızda kilit 
sistemini değiştirin. 
-Yabancılara, 
güvenmediklerinize 
anahtarınızı 
teslim etmeyin.
-Anahtarınızın üzerine 
adınızı ve adresinizi 
yazmayın.
-Anahtarınızı paspas 
altı ve veya ayakkabı 
içerisine gizlemeyin. 
-Değerli para ve 
mücevherlerinizi evde 
muhafaza etmeyin. 
-Bahçeniz varsa 
bakımlı olmasına 
özen gösterin. Bu 
sizin evde olduğunuz 
imajını yaratır.
-Alt komşunuz veya 
sizin yaptıracağınız 
pencere demir 
muhafazalarının mer
diven usulü değil, 
dikey olmasına 
dikkat edin.
-Posta kutularınızda 

fatura veya mektu
pları uzun süre tut
mayın. Tatile çıkarken 
komşularınızdan fatu
ra vs. şeylerinizi 
almasını isteyin.
-Tatilde olsanız da 
evinizi sık sık telefon
la arayın, telefon 
zilinin ara sıra çal
ması hırsızları tedir
gin edebilir.
-Atık su boruları ve 
doğalgaz borularını 
balkonun ve pencer
enizin yanından geçir 
memeye dikkat edin. 
-Otomobiller pencere 
kenarına park edilme 
melidir. Zira hırsızlar 
otomobilleri basamak 
olarak kullanabilirler.
-Mahalli karakola, 
evinizden bir süre 
ayrı olacağınıza dair 
bilgi verin, polisin 
tedbir almasına 
yardımcı olmuş 
olursunuz.
-Şüpheli kişiler 
görüldüğünde mahalli 
karakola veya 155 
Polis İmdat'a

bildirilmelidir.
-Evlerin önündeki 
sokak lambaları 
yanmadığında 
TEDAŞ'a 
bildirilmelidir.
-Evin yatak odası 
hariç, diğer odaların 
perdeleri açık 
tutulmalıdır.
-Kısa süreli evden 
ayrılmalarda düşük 
voltajlı bir ampul 
salon kısmında açık 
bırakılmalı evde 
insan var imajı 
yaratılmalıdır.
-Yolculuk esnasında 
yabancı şahısların 
ikram ettikleri yiyecek 
ve içecekler şüpheyle 
karşılanmalıdır.
-Tatil esnasında 
nakit para yerine 
kredi kartı kullanıl
malıdır. Kaybedilmesi 
durumunda derhal 
ilgili yere haber vere
rek iptal ettirilmelidir.
-El çantası yerine 
belde taşınabilir 
çantalar tercih 
edilmelidir.

Buderus fi? DMfamiMiz neşe içinbc geçsin.

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ
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Trafik cezalarına aldıran yok Barbarosca
1

Vatandaş, para 
cezalarını ödemeye 
yanaşmıyor.
Yılbaşından bu yana 
kesilen her 100 liralık 
para cezasının ancak 
14.6 lirası tahsil 
edilebildi.
Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre, 2004 yılının 
9 ayında, vatandaşa 
6 katrilyon 795.3 
trilyon lira para 
cezası kesildi.
2005'in 9 aylık döne
minde ise vatandaşa 
kesilen ceza tutarında 
geçen yılın aynı döne
mine oranla yüzde 
18.1 artış oldu. Bu yıl 
toplam ceza tutarı, 8 
katrilyon 27.8 trilyon 
liraya yükseldi.
Bu yıl Eylül sonu 
itibariyle vatandaşa 
kesilen cezaların 6 
katrilyon 210.4 trilyon 
lirasını vergi cezaları 
oluşturdu. Bu 
dönemde trafik 
canavarlarına 308.3 
trilyon lira ceza

Bayramda köprüler ücretsiz
Hükümet Sözcüsü ve 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek, Ramazan 
Bayramı süresince 
otoyol ve boğaz 
köprülerinden geçiş
lerin ücretsiz ola
cağını bildirdi.
Çiçek, Bakanlar 
Kurulu Toplantısının

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

İ "CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

verilirken, idarenin 
kestiği ceza tutarı 
340.3 trilyon lira, 
mahkemelerin ise 
212.5 trilyon lira 
olarak belirlendi. Geri 
kalan tutar da, diğer 
işlemlerle ilgili 
cezalardan meydana 
geldi. Devlet, 2004'ün 
ilk 9 ayında vatandaşa 
uyguladığı 6 katrilyon 
795.3 trilyon liralık 
cezanın, 1 katrilyon 
606 trilyon lirasını 
tahsil etti. Böylece, 
geçen yıl sözkonusu 
dönemde cezalardaki 
tahsilat oranı 
yüzde 23.6 olarak 
gerçekleşti.
2005'in 9 aylık döne
minde ise vatandaşa 

ardından, kurulun 
gündemine ilişkin 
yaptığı açıklamada, 
vatandaşların 
Ramazan 
Bayramı'm kutladı. 
İlgili kanun gereği 
Merkez Bankası'nın 
sürdürdüğü politikalar 
çerçevesinde

kesilen ceza miktarı 
artarken, bunların 
toplanabilen bölümü 
geçen yılın da altında 
kaldı. Bu yıl Eylül 
sonu itibariyle 1 
katrilyon 171.1 trilyon 
lira para cezası tahsil 
edilebildi. Bu şekilde 
tahsilat oranı da 
yüzde 14.6 olarak 
hesaplandı.
2006 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Tasarısına göre, 
önümüzdeki yıl 
devlet, vatandaştan 
2 katrilyon 460 trilyon 
lira (2 milyar 460 
milyon YTL) para 
cezası toplamayı 
hedefliyor.
Bu cezaların 130

Başkan Süreyya 
Serdengeçti'nin kurul 
üyelerine para ve kur 
politikaları dahil 
olmak üzere 
ekonomik konularda 
bilgi aktardığını 
anlatan Çiçek, 
genel yaklaşım 
itibarıyla Türkiye'de 
ekonominin her 
geçen gün daha iyiye 
gittiğini, bunu, hem 
yurt içinden hem de 
yurt dışından 
"değerlendirmeci- 
lerin" ifade 
ettiğini söyledi. 
Türkiye'deki ekono
minin en önemli 
sıkıntılarından bir 
tanesinin de sosyal 
güvenlik açıkları 
olduğuna dikkati 
çeken Çiçek, her 
sene bütçeden, 
yatırım bütçesinin iki 
katı nispetinde bu 
sosyal güvenlik 
kuruluşlarına kaynak 
aktarıldığını kaydetti. 
Çiçek, "Dolayısıyla 
başta sosyal güvenlik 
reformu olmak üzere 
bankacılık sektörü, 
vergi reformu dahil 
pek çok reformun 
devamlı olarak

trilyon lirasının 
(130 milyon YTL) 
yargı, 160 trilyon 
lirasının (160 milyon 
YTL) idari, 290 trilyon 
lirasının (290 milyon 
YTL) vergi, 480 trilyon 
lirasının da (480 
milyon YTL) trafik 
cezalarından oluş
ması bekleniyor.
2006 yılında vatan
daştan alınması 
öngörülen vergi ve 
diğer amme alacak
larına ilişkin gecikme 
zammı tutarı 1 katril 
yon 238 trilyon lira (1 
milyar 238 milyon 
YTL), cezai faiz 12 tril 
yon lira (12 milyon 
YTL) olarak hesa
planıyor. Diğer 
cezaların da 150 tril 
yon lira (150 milyon 
YTL) olması plan
lanıyor. Bu durumda, 
yeni yılda vatandaş
tan günde ortalama 
6.7 trilyon lira (6.7 
milyon YTL), saatte 
de 280 milyar lira (280 
bin YTL) para cezası 
alınması öngörülüyor.

gündemde tutulması 
ve yasal ve yapısal 
reformların 
sürdürülmesi 
gerekmektedir" dedi. 
Çiçek, Ramazan 
Bayramı dolayısıyla 
3 Kasım Perşembe 
günü saat 00.00'dan, 
5 Kasım Cumartesi 
saat 00.00'a kadar 
otoyollar ile 
Boğaz köprülerinden 
geçişlerin ücretsiz 
olacağını söyledi. 
Bu konudaki 
kararnamenin 
imzalandığını bildiren 
Çiçek, kararname 
ile ayrıca bazı 
belediyelerin de 
aldıkları karar 
gereğince, bayramda 
toplu taşıma araçlarını 
vatandaşların ücretsiz 
kullanımına sunacak
larını bildirdi.
Çiçek, ayrıca Emekli 
Sandığı'ndan emekli 
maaşı alanların, 
maaşlarını her ayın 
ilk 5 gününde aldığını, 
ancak bayram tatili 
nedeniyle bu kişilerin 
maaşlarını Kasım 
ayının 1. ve 2. gün
lerinde alabilecekleri
ni söyledi.

I Barbaros BALMUMCU

Buyurun beyler!..
Milli Eğitim’de spor müsabakalarını 

organize eden eğer vilayet veya ilçe ise o 
ilçenin spor etkinliklerini düzenleyen İlçe 
Lig Heyeti’nin olması gerekir.

Bu heyetin bir temsilci yanı organizas 
yonunu tertipleyen ve oyun tensip ettiği 
dört veya beş kişilik bir yönetimi vardır. 
Buda bizim ilçemizde olduğunu sanırım.

Bu heyet ilçenin bütün spor etkinliğini 
düzenler ve yönlendirir.

Gemlik’imizin etkinliğini idare eden bir 
heyet.

Duyumumua göre okullar arası bir 
kros yarışması düzenlenmiş.

Cumhuriyet Bayramı’nda sayın 
Kaymakamlık adına yelken sporunda 
Kaymakamlık kupası yapılmış.

Bu tür organizasyonlar daha evvelden 
hangi gün? Hangi spor etkinliğini 
nerede? Ne zaman? Saat kaçta? 
Hakemlerin isimleri? Hangi okullar? 
gibi.. Bir lig düzenlemesi yapılır ve 
cetveller basına dağıtılır. Ama maalesef 
bu olmadı.

Ne yazık ki yapılan bu iki müsabaka 
nedense son dakikada sadece yapılan 
bir telefor çağrısıyla haberdar ediliyor. 
Olmaz beyler, bu iş böyle olmaz.

Medyaya daha evvelden haber vere
ceksiniz . Bu olayı haber yapacak kişiler 
kendilerini ona göra ayarlayacaklar.

Bu işi yapanlara habar verdik, 
gelmediler diyemezsiniz. Sayın yelken 
komodoruna seslenmek isterim. ‘Bu tür 
etkinlikleri dana evvleden lütfen basına 
bildirin’ Basın gördüğünün iyisini ve 
kötüsün yazar bildirir.

Ben bu değerli arkadaşlarımdan lütfen 
yapacağınız emeklerin boşuna gitmeme
si için. Bize yaptıklarınızı bildirin.

Celal Bayar Anadolu Lisesi’ne bu sene 
Bursa’dan da öğrenciler kayıt oldukları
na göre bu genç kızlarımızın içinde futbol 
oynayan, basket oynamak isteyen 
gençlerimiz var. Neden bu komite bu 
tür gençleri faaliyeti bulunan kulüpleri 
mizden Zeytinspor’a bildirmediler.

Her nesilin sporla okul beraberliğini 
yürüten çok gençler var. Açılan üniversit
eden karşıma çok gençler çıkacaktır.

Cumhuriyet ve Kaymakamlık Kupaları 
yapıldı.

Gazeteci olarak üzüntülüyüz.
Bu tür olayları gençler gazetelerde 

okuduklarında daha da spora 
bağlanacaklar.

Cumhuriyet Kupasını kim aldı?
Kaymakamlık Kupasını kim aldı?
Sayın okurlarımızdan özür dilerim 

haberimiz olmadığından neticileri size 
bilderemiyorum.

Gemlik’te bu tür faaliyetleri gösteren 
ve çok da başarılı olan Zeytinspor’la 
diyalog içinde olmanızı temenni ederim.

Zannederim ki bu hocalar 
Beden Terbiyesi hocalarıdır. Sizler genç
leri görüp su üstüne çıkaracaksınız, 
sporcu böyle yetişir.

Size kısa bir örnek değerli hocalarım;
İzmir’de yapılan Dünya Üniversite 

Oyunları Bu gençler sizin yetiştirdiğiniz 
gençler değil mi? '
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Sonbahar/kış saç trendleri
Bu sezon kendinizde 
bir değişiklik yapmaya 
ne dersiniz?
Cevabınız ’evet'se, 
dört ana temanın 
hakim olduğu sezo
nun yeni saç model
lerini öğrenin, size 
en çok yakışacak 
olanı uygulayın.
Yeni sezonda giyimde 
erkeksi bir tarzı be 
nimseyecek olan 
kadınlar, saçlarında 
serbest ve kadınsı 
modelleri tercih ede
cek. Uzun ve hacimli 
saçların ön planda 
olduğu yeni sezonda, 
kadınlar dağınık veya 
toplu modellerle 
doğal bir görünüm 
sergileyecek.
Dünya modasını son 
yıllarda etkisi altına 
alan kadınsılık trendi, 
bu sezon yerini daha 
keskin ve sert 
çizgilere bırakıyor. 
Ancak saçlar bunun 
tersine kadınsı ve 
yumuşak modellerle 
giyimdeki sert havayı 
yumuşatıyor. 4 ana 
temanın hakim olduğu 
2005-2006 Sonbahar- 
Kış sezonunun kolek
siyonları geçmişten 
izler taşıyor ve mo 
dern kadının tarzını 
yansıtıyor. Bu 
trendlerde saçların

Peynirli Enginar 
Dolması
Malzemeler (2 kişilik) 
4 adet küçük 
konserve enginar 
Dereotu
1 demet maydanoz 
100 gr karides veya 
kıyılmış pastırma

Hamsili Köfte 
Malzemeler: 
50 g margarin 
500 g ayıklanmış 
hamsi 
1 su bardağı rende
lenmiş kuru ekmek 
1 demet maydanoz 
1 yumurta 
yarım bardak kuş 
üzümü (1 saat sıcak 
suda bekletilmiş) 
100 g dolmalık fıstık 
3 diş sarmısak 
2 adet soğan 
tarçın

serbestliği, giyimin 
keskinliği ile 
karşıtlık sergiliyor. 
Doğal, hacimli ve 
kadınsı saçlar bu 
sezon göz alıyor 
Pantene’in güzellik 
sektörü ile paylaştığı 
saç modelleri, 
giyimdeki 4 ana 
tema çerçevesinde 
şekilleniyor.
Toplu modeller: Şık 
bir atkuyruğu ya da 
klasik bir topuzla 
toplanan uzun saçlara 
takılan tokalar ve 
taraklar nostaljik bir 
hava katıyor. Bu 
modelleri saçlarınıza 
evde uygulamak için; 
saçınızı tamamen düz 
hale gelene kadar 
yuvarlak bir fırça ile 
tarayıp makine ile 
kurutun. İyice geriye 
çekip büyük bir topuz 
veya atkuyruğu yapın. 
Hacimli saçlar: 
1950’lerin Balenciaga 
tarzının modern yoru
mu olan bu modeller 
dolgun ve,hacimli 
ama hareketli değil. 
Bu saç modeli, verdiği 
güç ve özgüven duy
gusuyla hem kadınsı 
hem de erkeksi. Bir 
yandan olağanüstü 
zarif, diğer yandan da 
sert çizgilere sahip. 
Böyle bir modeli evde 

1 çorba kaşığı mar
garin
100 gr taze kaşar 
Toz, kırmızıbiber 
YAPLIŞI
Enginarları kaynamak
ta olan suda 10 dakika 
haşlayın. Suyunu 
süzüp kenarlarına 
fırça ile margarin 
sürün. Maydanozu 
kıyın. Enginarları 
kıyılmış maydanozun 
içinde yuvarlayarak 

tuz 
karabiber 
kimyon 
5 yemek kaşığı 
susam 
200 g roka 
1 kırmızı soğan 
limon 
YAPILIŞI 
500 g ayıklanmış 
hamsiyi çok az suda 
10 dk. pişirerek 
kılçıklarından ayırın. 
Hamsiyi, 25 g 
margarin, ince ince 
kıyılmış soğan.

yapmak 
■Çin;
saçınızı 
yassı bir 
fırçayla 
kurutarak 
tarayın, alt
tan ve tepe
den terse 
doğru 
fırçalayın. 
Hacmi koru
mak için bol 
bol saç 
spreyi sıkın 
ve daha 
fazla dol
gunluk için 
parmak
larınızla 
ayırın.
Dolgunluk ve hareket: 
Sağlık ve rahatlığın 
ön planda olduğu bu 
modellerde buklelerin 
hacim kattığı doğal ve 
hareketli saçlar göze 
çarpıyor. Saçların 
pürüzsüz ve dolgun 
görünümlü olması çok 
önemli. Evde uygula 
yacağınız modelle de 
hacimli saçlara sahip 
olabilirsiniz: Saçınızı 
yuvarlak bir fırçayla 
tutamlar halinde kuru
tun, hacim ve hareket 
vermek için fönü farklı 
açılarda tutun. Daha 
fazla hacim için kök
lere biraz saç 
spreyi sıkın.

kenarlarını bulayın. 
Altı yağlanmış fırın 
kabının içine oturtun. 
Karidesleri enginar 
çanaklarının içine 
bölüştürün. Her bir 
enginara bir çay 
kaşığı margarin 
koyun. Deretonu 
temizleyin kıyın. 
Karideslerin üzerine 
dereotu ve rendelen
miş peyniri yerleştirin. 
Biraz kırmızıbiber 

sarmısak, kimyon, 
kuşüzümü, may
danoz, tuz, tarçın, 
karabiber, dolmalık 
fıstık, ekmek içi ve 
bir yumurta ile 
yoğurun. Elinizde 
misket gibi yuvar
layıp bastırın, 
susama batırın. Bir 
teflon tavada geriye 
kalan margarin ile 
kısık ateşte pişirin. 
Saplarından 
ayırdığınız rokaları 
ince ince kıyın,

DYP’li 
hanımlar 
hastaları 

ziyaret etti

Uzun ve dağınık 
saçlar: Bu modelde 
doğal bir dolgunluk 
ve parlaklığa sahip 
uzun saçlar kurutulup 
dağınık bırakılıyor. 
Küçük bukleler ile 
hareketlendirilen uzun 
ve dağınık saçlar, 
podyumlarda egemen 
olan sert çizgileri 
biraz yumuşatıyor. 
Uzun saçlarınıza evde 
şekillendirmek için; 
saçınızı yassı bir 
fırçayla tarayarak 
kurutun ve 
sıcak havayı 
farklı yönlerden 
ve-rerek hacim 
kazandırın. Hafifçe 
fırçalayın ve doğal 
haline bırakın.

serpip, önceden 200 
derece ısıtılmış fırında 
10 dakika pişirin.

tabağın altına 
kaplayın, üzerine 
pişen köfteleri yer
leştirin, kırmızı 
soğan ve limon 
halkaları ile süsleyip 
servis yapın.

DYP’li kadınlar, 
Kadir Gecesi’nde 
ilçemizdeki has
taneleri gezerek, 
hastaları ziyaret 
ettiler ve kutsal 
gecelerini kutladılar 
DYP İlçe Yönetim 
kurulu adına 
hastane ziyaretinde 
bulunan Kadın 
Kolları Başkanı 
Nuray Erten ve 
komite üyeleri 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi ile 
Gemlik SSK

Renginiz ruh halinizi yansıtıyor
Mavi, sarı, kırmızı, 
yeşil, mor...
Yatak odanızın duvar
larının rengi, seçtiğiniz 
giysilerin renkleri, 
kısacası hayatınızdaki 
bütün renkler önemli. 
Renkler, ruh haliniz 
ve hayatınız 
üzerinde etkili.
Yatak odanızın duvar
larının rengi, seçtiğiniz 
giysilerin renkleri, 
kısacası hayatınızdaki 
bütün renkler önemli. 
Çünkü bu renkler sizin 
ruh haliniz üzerinde 
büyük etkilere sahip. 
Renk Uzmanı Suzy 
Chiazzari "Renklerin 
Kitabı" adlı eserinde 
renklerin duygularımızı 
nasıl yönlendirdiğini 
anlatıyor. 
Buna göre mavi

Hastanesi’ndeki 
hastaları tek tek 
gezerek, acil şifalar 
da dileyerek, 
gönüllerini aldılar. 
Hastalar, DYP’li 
hanımların 
ziyaretinden 
memnun kaldıklarını 
belirterek, 
“Hatırlanmak güzel 
şey. Bu kutsal 
gecede onlar bizleri 
ziyaret ederek, 
gönüllerimizi alarak, 
mutlu ettiler.” 
dediler.

insanı rahatlatan huzur 
veren bir renk, bu 
yüzden yatak odası, 
oturma odsı gibi 
mekanlarda bu rengin 
kullanılması ideal. 
Kırmızı ise cinsel arzu
ları artıran, sosyalleş 
meyi sağlayan bir renk. 
Ayrıca dikkat çekici ve" 
çarpıcı. Yeşil ise 
dengeyi temsil ediyor. 
Sarı ise zekayı etkiliy-- 
or, düşünmeyi kolay
laştırıyor. Bu yüzden 
çalışma mekanlarında 
sarı renkler tercih 
edilebilir. Turuncu 
neşe ve eğlencenin 
rengi. Genelde alış 
veriş merkezlerinde, 
bazı büyük mağazalar
da bu renk çok kul
lanılıyor. Dikkat çekici 
bir yönü de var.
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Türkiye’de obez sayısı artıyor
Sağlık Bakanlığı, 
vatandaşları obezite 
(şişmanlık) ve aşırı 
kiloların yol açtığı 
sağlık sorunları 
konularında uyardı. 
Türkiye'de erkeklerin 
yüzde 21.2'sinin, 
kadınların ise yüzde 
41.5'inin obez 
olduğunu bildiren 
bakanlık, şişmanlığın 
kolesterol, felç, şeker 
hastalığı ve kanser 
olmak üzere bir çok 
rahatsızlığa davetiye 
çıkardığını kaydetti. 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada; 
şişmanlığın birçok 
hastalığa zemin oluş
turan, önlenmediği 
takdirde yaşam 
süresini ve kalitesini 
olumsuz yönde 
etkileyen önemli 
bir sağlık sorunu

Türkiye'de şişman
lığın görülme sık
lığının gittikçe arttığı 
ve sağlık üzerindeki 
etkilerinin de ciddi 
boyutlara ulaştığı 
vurgulanan açıklama
da, şişmanlığın, kan 
basıncını ve koles
terolü yükselttiği ve 
kalp damar hastalık
ları, felç, şeker 
hastalığı, bazı kanser 
türleri, solunum 
yetersizlikleri ile 
kemik ve eklem 
hastalıklarının ortaya 
çıkış hızını artırdığı 
kaydedildi.
Açıklamada, şişman
lığın oluşumunda 
aşırı besin alımı, 
fiziksel aktivite yeter
sizliği ve kalıtımsal 
nedenlerin etkin 
olduğu ifade edilerek, 
"Sağlık Bakanhğı'nca 
Ekim 2004 tarihinde 
yapılan 'Sağlıklı

Koruyalım' araştır
ması sonucunda, 
Ülkemizde yaşayan 
erkeklerin yüzde 
21.2'sinin ve kadın
ların da yüzde 
41.5'inin obez 
olduğunu tespit ettik 
Bu araştırma 
sonuçlarına göre; 
ülkemizde düzenli 
fiziksel aktivite yapan 
kişilerin oranı sadece 
yüzde 3.5, diğer bir 
deyişle vatan
daşlarımızın yüzde 
96.5'i düzenli fiziksel 
aktivite yapmamak

tadır. Şişmanlık bir 
çok sağlık sorununa 
yol açmaktadır.
Orta yaş grubu 
şişman erkeklerde 
kalp damar hastalık
ları sonucu ölüm 
oranının, normal 
ağırlıktaki erkeklere 
göre 11 kat daha 
fazla olduğu ve 
tip diyabet hasta
larının ise yüzde 
80'inin hastalığın 
başlangıcında 
şişman oldukları 
belirlenmiştir" 
denildi.

Türkiye’de 15 milyon 
tansiyon hastası var
Türkiye'de yaklaşık 
15 milyon kişinin 
yüksek tansiyon 
hastası olduğu belir
tilerek, yüksek tan
siyon hastalığının 18 
yaş üzeri görülme 
oranının yüzde 
31.4'e ulaştığı 
bildirildi. Sağlık 
Bakanlığı, vatan
daşları beyin kana
maları ve ölümlere 
yol açan "yüksek 
tansiyon" 
konusunda uyardı. 
Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü'n 
den yapılan açıkla
mada, yüksek tan
siyonun, "Kan 
basıncının sürekli 
olarak 140/90 
mmHg'nın (14/9'un) 
üzerinde olması hali" 
olarak tanımlandığı 
belirtilerek, yüksek 
tansiyon hastalığının 
Türkiye'de önemli bir 
halk sağlığı sorunu 
olarak varlığını 
sürdürdüğüne 
dikkat çekildi.
Kalp kasıldığı sırada 
oluşan kuvvetli
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basınca büyük tan
siyon, kalp 
gevşediği sırada 
oluşan basınca ise 
küçük tansiyon adı 
verildiği ifade 
edilen açıklamada, 
"Normal kabul edilen 
kan basıncı değeri; 
istirahat halindeki 
bir yetişkinde 120/80 
mmHg'dır (milimetre 
civa). Bir diğer 
deyişle, büyük tan
siyon için normal 
değer 12, küçük tan
siyon için ise 8'dir. 
Aslında, kan basıncı 
sürekli sabit kalan 
bir değer değil. 
Hareket ederken 
yada heyecanlanınca 
biraz artabilir, 
uyurken ve istirahat 
ederken daha 
düşük olabilir. Bu 
değişimler normal. 
Ancak, kan 
basıncının sürekli A 
olarak 140/90 
mmHg'nın (14/9'un) 
üzerinde olması 
durumunda, yüksek 
tansiyondan 
bahsedilir" denildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

VAPUR - FERİBOT
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Habaşgaz 513 45 46
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Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
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Zabıta 513 24 32
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Su İşlet 513 45 21 -115
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Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 5131425
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Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

Müşterilerimizin ve 
Gemlik Halkının 

Ramazan Bayramını Kutlar, 
sağlık, mutluluk ve 

başarılar dileriz.
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İSTASYON 2 : Liman İçi ■ GEMLİK TEL: (0.224) 513 66 72 .



Avrupa Üniversiteler Blrllği’nden Uludağ Üniversitesine tam not verildi

Uludağ Universitesi’nden tanıtım atağı
Avrupa Üniversiteler Birliği'nin "model" ilan ettiği Uludağ Üniversitesi yurtiçi ve yurtdışında tanıtım atağına geçti. 
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Avrupa Üniversiteler Birliği'nin tam not verdiği Uludağ Üniver- 
sitesi'ni böyle bir dönemde tanıtmak Türkiye ve Bursa için önemli getiriler sağlayacaktır.” dedi. Haberi sayfa 3’de
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tfr Belediye işçileri 
bayrama mutlu girdi 
Bayram öncesinde iki ikramiye alan 
Genel-İş Sendikası’na bağlı belediye 

işçilerinin bayrama mutlu girdiklerini 
söyleyen İşyeri Temsilcileri, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut’a teşekkür 
ettiler. Temsilciler, toplu sözleşmeden 
doğan hakları olan yakacak 

[İhtiyaçlarının da karşılanacağı 
müjdesini verdi. Haberi sayfa 2’de

Ramazan Bayramının birinci günü Belediye Düğün Salonu’nda resmi bayramlaşma düzenlendi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Mega projeler
2005 yılı neredeyse bitmek üzere.
Yerel yönetimler bir çalışma yılını daha 

tamamlarken geriye doğru baktıklarında 
neler ürettiklerini görebilmeliler.

Yan sütunlarımızdaki haberde, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin atık çöpleri 
değerlenmirmek için bir girişimini okuya
caksınız.

Kentlere hayat veren yatırımlardır.
Bunların başında da öncelikle trafik 

sorunu gelir. Yol gelir, otopark sorunu 
gelir. Kavşaklar, köprüler ve temizlik işleri 
ile sağlıklı su kullanımı gelir.

Gemlik gibi nüfusu 100 bine dayanmış 
bir kenttte, sorunlar diz boyu...

Bayram süresince 3 gün yağan yağ
mur, doğalgaz kazıları nedeniyle kenti 
çamur deryasına dönüştürdü.

Doğalgaz işi kış bastırmadan tamam
lanmalıydı.

Bu da planlama sorunu!..
Gemlik’in ulaşım sorunu bile 

çözülemedi.
Oysa Büyükşehir, Mudanya’ya seferler 

başlattı.
Terminalin ne olacağı belli değil.
Çarşı projesi ilahesi iptal edildi.
Yağışlardan sonra musluklardan 

çamurlu su akıyor..
Sözün kısası yapılacak çok işimiz var.
Bence, küçük işleri bitirdikten sonra 

bizi gelecek on yıllara taşıyacak mega 
projelere yönelmek gerekir.

3 gün süren Ramazan 
Bayramı’ nın birinci 
günü Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılan 
resmi bayramlaşmaya 
protokol yanında, 
siyasi parti temsilci
leri, daire müdürleri, 
belediye meclis 
üyeleri, muhtarlar ve 
vatandaşlar katıldı. 
Bayram süresince 
3 gün yağış din- 
lezken, bayramın 
sakin geçtiği öğrenil
di.
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3*de

Çöpler otomobil yakıtı olacak
Atık Gücü Girişim Ortaklığı Bursa'da kuracağı bir tesisle katı atıklardan 
otomobil yakıtlarında kullanılan etil alkol üretecek. Bursa Büyükşehir 

Belediyesi arasında yapılan ön protokolle kurulacak olan etil alkol tesisi, 
18 ayda bitirilecek ve 160 milyon dolara malolacak.

Geleceğin 
endüstrisi olarak 
görülen katı atıktan 
etil alkol üretme 
teknolojisinin, 
Kanada ve 
ABD'den sonra 
ilk uygulama alanı 
Türkiye olacak. 
Wastopower 
Joint Venture

(Atık Gücü Girişim 
Ortaklığı) ile 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
arasında yapılan 
ön protokolle 
Bursa Hamidiye 
Çöplüğü'nde 
etil alkol tesisi 
kurulacak.
Tesisin 18 ayda

bitirileceği 160 
milyon dolarlık 
bir finansmanla 
kurulacağını 
açıklanırken, 
yatırımı geri 
kazanana kadar 
Büyükşehir 
Belediyesine de 
yüzde 5'1 ik pay 
verileceği belirtildi.

Wastopower Joint 
Venture Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ali Nejat Erten, bu 
sistemin geleceğin 
en büyük teknolo
jisi olduğu ve 
Türkiye'nin bu 
teknolojinin 
merkezi olacağını 
söyledi. Sayfa 6’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Gemlik Belediyesi İşyeri Temsilcileri, Belediye Başkanı Turgut’a teşekkür etti

*1

Barış dururken 
Savaş niye...

Savaş ve Barış..
Birbirinin zıddı iki sözcük.
Savaş sertlik, kan, gözyaşı..
Barış sevgi, uzlaşı, iletişim.
Ne yazık ki dünyanın derdi savaş..
Savaş insanın oluşumuyla başlayan bir 

süreç.
Doğayla savaş..
Yaşamla savaş.
Kendi kendisiyle savaş.
Nereye kadar.
Savaşın bir sonu olmalı.
Barış yolu açılmalı.
Dünya insanları kardeş olmalı.
Sloganlarla değil.
Gerçekten.
Savaşa son verilmeli.
Çünkü;
Savaşların yol açtığı çevre tahribatı 

doğal afetlerden daha fazla ve etkili.
Bütün savaşların en masum insanları 

kadınlar ve çocuklar.
Dünya ekonomisi savaş üzerinde dönü 

yor.
En ileri ve gelişmiş teknolojiler savaş 

sanayinde kullanılıyor.
Onun için:
Ülkeler bütçelerini yapılandırırken mut

laka savaş için ciddi paylar ayırıyor
Sağlık, eğitim, tarımsal kalkınma için 

gereken paylar savunma giderleri için kul
lanılıyor.

Kıt olan kaynaklardan daha çok yararlan
ma isteği savaş güdülerini körüklüyor.

Tetikliyor.
Silahlanma had safhaya ulaşıyor.
Ve silah üreticileri, savaş tamtamları 

çalıyor.
Ülkeler savaş tacirlerinin yörüngesine 

giriyor.
İnsanlık tarihi boyunca ezenler, 

sömürenler, katledenler, bölenler daima 
egemen uluslar ve devletler.

Tarihteki bütün egemen devletler ve 
günümüzde kapitalist çağın emperyalist 
devletleri, ekonomik, siyasal, askeri çıkar
ları nedeniyle ulusların etnik ve dinsel 
duygularını körüklüyorlar, suni bölünmeler 
ve ayrılıklar yaratıyorlar amaçlarını daha 
kolay gerçekleştiriyorlar.

Daha fazla kar ve daha fazla sömürü 
ilkesinden hareket eden kapitalistler, doy
mak bilmeyen açgözlülükleriyle dünyanın 
bütün zenginliklerini yok ediyorlar. 
Egemenlerin bu talan ve yağma çağında 
dünyanın doğal zenginlikleri,su kaynakları, 
tarım alanları hızla azalıyor.

Yüz binlerce insan açlıkla, kıtlıkla, su 
suziukla yüz yüze bırakılıyor.

Dünyanın ekolojik dengesi bozulmuş ve 
yerküre zamanından çok önce yaşlanıyor.

Günümüze kadar devam eden bölgesel 
savaşlarda yaklaşık 100 milyon insan kaybı 
var.

21 .yüzyılın başında artık, ulusal, sınıfsal, 
cinsel baskı ve teröre karşı çıkmak, barış 
içinde yaşamak, ülkelerin bağımsızlık tale
plerini savunmak için, komünist ya da 
sosyalist olmak gerekmiyor.

Bunlar artık, kendisine “demokratım, 
insanım ve insanca yaşamak istiyorum” 
diyebilen herkesin savunabileceği kavram
lar haline gelmiştir.

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Belediye işçileri 
bayrama mutlu girdi 

Bayram öncesinde iki ikramiye alan Genel-İş Sendikası’na bağlı belediye 
işçilerinin bayrama mutlu girdiklerini söyleyen İşyeri Temsilcileri, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut’a teşekkür ettiler. Temsilciler, toplu sözleşmeden 
doğan hakları olan yakacak ihtiyaçlarının da karşılanacağı müjdesini verdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
İşyeri temsilcileri 
Bayram öncesinde 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
çalışanlara 
gösterdiği samimi 
yaklaşımdan 
dolayı kendisine 
teşekkür ettiler. 
İşyeri Baş temsilcisi 
Kerim Kanat ile 
temsilciler Yılmaz 
Ali Altın ve Ahmet 
Arslan yaptıkları 
açıklamada 
"Ramazan
Bayramı öncesinde 
Başkanımızın 
iki ikramiye olan 
26 günlük 
ücretlerimizi ödeme
siyle bizler bayrama 
ailemizle birlikte 
neşe içinde 
giriyoruz. Kendisine 
arkadaşlarımız 
adına teşekkür 
ederiz" dediler.
Genel-İş 
Sendikası’na bağlı 
Belediye işçilerinin 
ikramiyelerinin yanı 
sıra 100 milyon 
liralık Ramazan erzak 
yardımının da kendi 
belirledikleri gıdalar 
olduğunu söyleyen 
temsilciler, yaklaşık

850 milyon lira 
tutan ikramiyelerinin 
yanı sıra aylıklarının 
da ödenmesiyle 
Ekim ayında 
2 milyara yakın 
para alarak mutlu 
olduklarını dile 
getirdiler. 
Sendikanın iyi 
niyetle yaklaşımları
na ve Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un olumlu 
bakışının da 
eklenmesiyle 
isteklerinin yerine 
geldiğini ifade eden 
işyeri temsilcileri 
"Bayrama geçmiş 
yıllara göre huzurlu

girdik. Bizleri 
mağdur etmeyen 
başkanımıza 
ailelerimiz ve işçi 
arkadaşlarımız 
adına teşekkür 
ediyoruz" dediler. 
SOSYAL 
YARDIMLAR 
VERİLECEK 
Başkan Turgut'un 
Bayram sonrasında 
toplu sözleşmeden 
doğan hakları 
yakacak ihtiyacının 
da karşılanacağı 
müjdesini aldıklarını 
söyleyen işyeri 
temsilcileri, 
elbise haklarının da 
verileceği müjdesini

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

verdiler.
Her zamanki 
ortamdan daha 
iyi durumda hizmet 
vermekte olduk
larının altını 
çizen temsilciler 
"Sendikamız 
Genel-İş'in yürüttüğü 
iyi diyalog ile 
Başkanımız sayın 
Mehmet Turgut'un 
bayram öncesinde 
ailelerimizle birlikte 
bizleri sevindirdiği 
için teşekkür edi 
yoruz. Başkanımızın 
bizlere gösterdiği iyi 
niyet ve yaklaşımın
dan çok mutluyuz" 
dediler.

SATILIK
‘Orhangazi Çeltikçi Mevkii 
Kibrit Fabrikası yanında yer 
alan 1300 adet zeytin ağacının 
mahsulü teklif almak usulüyle 
satılacaktır.
İlgilenenlerin 0.226 831 42 83 
nolu faksımıza tekliflerini 
göndermelerini rica ederiz.

TEL: 0.226 831 42 66
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Ramazan Bayramımın birinci günü Belediye Düğün Salonu’nda resmi bay ram İaşmTdüzenîend?

Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen 
resmi bayramlaşma geçtiğimiz yıllara 

göre daha coşkulu geçti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ramazan Bayramı 
kutlamaları bu yıl 
bir öncekine göre 
daha coşkulu oldu. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılan 
bayram kutlama 
törenine, ilçede 
bulunan tüm siyasi 
partilerin başkan ve 
yönetim kurulları 
katılırken ilçe ve 

köy muhtarları ile 
resmi ve özel kurum 
daire müdürleri de 
hazır bulundular. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
Özen Şenğiyit ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
bulunduğu protokol 
masasına gelenler 
bayramlaşmanın 

ardından birbirlerinin 
Ramazan Bayramı’nı 
kutladılar.
Çayların içildiği, 
pastaların yendiği 
bayramlaşmada 
sağlıkla geçen 
Ramazan ayından 
sonraki bayramın 
coşkusunu 
yaşayanlar bol 
bol sohbet etme 
imkanı buldular.

imin Ifflüj

Uludağ Universilesi’nden tanıtım atağı
Avrupa Üniversiteler Birliği'nin "model" ilan ettiği Uludağ Üniversitesi yurtiçi ve yurt- 
dışında tanıtım atağına geçti. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, 
Avrupa Üniversiteler Birliği’nin Uludağ Üniversitesine tam not verdiğini söyledi.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran 
"Avrupa Üniversiteler 
Birliği'nin tam not 
verdiği Uludağ 
Üniversitesi'ni böyle 
bir dönemde tanıt
mak Türkiye ve 
Bursa için önemli 
getiriler sağlayacak
tır" dedi.
Avrupa Üniversiteler
Birliği'nin "model" 
ilan ettiği Uludağ 
Üniversitesi yurtiçi ve 
yurtdışında tanıtım 
atağına geçti.
Üniversite, İngilizce 
ve Türkçe olarak 
bastırdığı katalogları 
Socrates-Erasmus 
Öğrenci Değişim 
Programı'na dahil 

olan ülkelerle 
Türkiye'nin dört 
bir yanındaki lise 
ve dershanelere 
gönderecek.
UÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, 
Kırım'da düzenlenen 
Demokrasi İçin 
Üniversiteler Birliği 
konferansında 
gelişmekte olan 
ülkelere örnek 
model olarak Uludağ 
Üniversitesi'nin 
anlatıldığını ve bir 
marka yaratma adına 
sürdürdükleri çalış
malarda önemli 
adımlar attıklarını 
belirtti. Avrupa'daki 
genç üniversitelere 
bile "Uludağ" 
modelinin örnek 

gösterildiğine işaret 
eden Yurtkuran, 
"Avrupa Üniversiteler 
Birliği'nin tam not 
verdiği Uludağ 
Üniversitesi'ni böyle 
bir dönemde tanıt
mak Türkiye ve 
Bursa için önemli 
getiriler sağlayacak
tır. Bu tanıtım atağı 
Socrates-Erasmus 
Öğrenci Değişim
Programı açısından 
da oldukça faydalı 
olacaktır" dedi. 
Kataloğun içeriği 
hakkında bilgeler 
veren Uludağ Üniver
sitesi Öğrenci İşleri 
Daire Başkanı Şükran 
Yılmaz da tanıtım 
çalışmasının Rektör 
Yardımcısı Erdal

Emel başkanlığında 
yürütüldüğünü 
belirtti. İlk aşamada 
basılan 137 sayfalık 
5 bin kataloğun 
Türkiye'nin dört bir 
yanındaki lise ve der
shanelere gönderile
ceğini anlatan 
Yılmaz, şunları 
kaydetti: 
"Şimdi kataloğun 
İngilizce çeviri çalış
masını yürütüyoruz. 
Bu çalışmayla yurtiçi 
ve yurtdışında 
Uludağ Üniversite- 
si'ni tercih etmek 
isteyen öğrencilere 
kapsamlı olarak 
anlatmayı amaçlı 
yoruz. Bunun yanın
da bir de CD çalış
ması yapıyoruz.

Tanıtım 
için hazır

ladığımız 
broşür sayısı 
da 30 bini 
geçti." 
Bu arada, 
bolca görsel 
malzemeyle 
desteklenen 
katalogda; 
neden 
Uludağ
Üniversitesi'nin 
tercih edilmesi 
gerektiğinden 
Socrates-Erasmus 
Öğrenci Değişim 
Programı'na, eğitim 
yöntemlerinden 
fakültelere, 
araştırma 
merkezlerinden 
yüksek okulların

eğitim programına 
onlarca konu 
başlığında sunumlar 
yer alıyor.
Rektör Yurtkuran'ın 
da bir önsöz 
yazdığı kataloğun 
tasarımını öğretim 
görevlileri Güven 
Aktaş ile Selay 
Yurtkuran yaptı.
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"Gemlikspor'a kazandırdık" denilen Kayıkhane Tesisleri’nde barındırılmayan Gemlikspor binasının nerede olduğunu bilen yok.

Gemlikspor Kulubü nerede?
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Büyük umutlarla 
Gemlikspor'a alındığı 
açıklanan ancak 
Gemlik Yelken 
Kulübü olarak 
faaliyet gösteren 
Kayıkhane 
Tesislerinde 
Gemlikspor'a yer 
verilmediği ortaya 
çıktı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
"Gemlikspor'a 
kazandırdık" dediği 
Kayıkhane 
Tesisleri’nde 
barındırılmayan 
Gemlikspor 
binasının nerede 
olduğunu 

bilen yok. 
İlçedeki tüm 
sportif faaliyetlerin 
Gemlikspor'a 
yöneltildiği yolunda 
yapılan açıklamaların 
yanında Kayıkhane 
Tesisleri’nin yeni 
kurulan Yelken 
Kulübüne 
verilmesinin 
anlamsız olduğu 
belirtilirken, 
futbolcuların 
malzemelerini 
sığıntı gibi ilçe 
stadının yanında 
bulunan İlçe Spor 
Müdürlüğü’ne ait 
binaya koydukları 
öğrenildi.
Kumsaz'ın Gemlik

Belediyesi’ne 
geçmesinden 
sonra burada 
bulunan 
futbol sahasının 
onarımını yapan 
Başkan Mehmet 
Turgut'un takımı 
buraya yönlendire
ceği söyleniyor. 
Tüm bekleyişlerle 
Kayıkhane 
tesislerini 
Gemlikspor'un yeni 
kulüp binası 
olarak açılışının 
yapılmasına 
rağmen kulübün 
tesislerde hiçbir 
yeri olmaması ise 
ilçede üzüntü 
yaratıyor.

Futbolseverler iftarda buluştu
Karadenizspor yönetiminin düzenlediği 

son iftar yemeğinde, futbola gönül 
verenler biraraya geldiler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te spora 
gönül verenlerin bir 
araya geldiği son 
iftarda, antrenör 
ve idareciler eski 
günleri anarak, 
bol bol sohbet 
etme imkanı 
buldular.
Yeni kurulan 
Karadenizspor 
yönetiminin 
tertiplediği 
iftar yemeğinde, 
ilçede bulunan 
spor kulüpleri bir 
araya getirmesi 
iftara katılanları 
mutlu etti.
Sporda dost ve 
kardeşlik sevgisini 
yaymak amacıyla 

düzenlenen iftar 
yemeğine AK 
Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin'de 
katılarak eski 
futbolculuk 
günlerini anma 
fırsatı buldu. 
Gemlik'te halen 
faaliyet gösteren 
Gemlikspor, 
Zeytinspor ve 
Körfezspor'un 
yanı sıra Kumlaspor 
ve Umurspor'la 
birlikte altıncı 
spor kulübü olan 
Karadenizspor 
gençlere yönelik 
çalışma yapacağını 
söyleyen kulüp 
yöneticileri 
"Bizler geleceğe 
yönelik Gemlik 

gençliğine hizmet 
vermek istiyoruz. 
Amacımız gençlere 
spor yapma olanağı 
yaratarak 
Gemlik futbolunu 
eski günlerine 
döndürmektir" 
dediler.
Gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar 
sohbet edilerek 
nelerin 
yapılabileceğinin 
görüşüldüğü 
iftar yemeğini ilk 
düzenleyerek 
teşekkür alan 
Karadenizspor 
kulübü yöneticileri 
bu tür bir araya 
gelme toplantılarını 
devam ettirecekleri
ni söylediler.

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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Genç beyinler Mudanya'da proje üretti
Mudanya'daki 
okullardan İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü'ne 
sunulan 28 ayrı 
projede, öğrenci 
ve öğretmenler; 
gerek ilçe adına, 
gerekse veliler ve 
okulları adına 
kolaylık sağlayacak 
ilginç fikirler 
üreterek, çözüm 
önerilerine yer 
veriyorlar. 
Bir anaokulu ve 
30 ilköğretim okulu 
ile birlikte 4 lisenin 
bulunduğu 
Mudanya'dan 
Bursa'ya sunulan 
projelerde öğrenci 
ve öğretmenlerin 
hedeflerinin büyük 
olduğu gözleniyor. 
Mudanya'da eksikliği 
hissedilen spor 
salonundan yola 
çıkarak her bir ilçeye 

spor salonu 
kazandırılması 
yönünde proje 
üreten Ahmet Rüştü 
Lisesi İl Öğrenci 
Meclisi Başkanı 
Orçun Yerlikaya ve 
Serhat Ulaş Hayri, 
tüm okulların 
rahatça ulaşabilecek
leri mevkiye 
yapılacak olan spor 
salonuyla birlikte 
liselerde beden 
eğitimi bölümlerinin 
de açılmasını 
hedefliyor. Öğrenciler 
söz konusu projeye 
ait yol haritasını ise 
Kaymakamlıksan 
sağlanacak gelirle 
yapılacak olan salo
nun, mesai saat
lerinde okulların 
kullanımına sunula
cağını, tatil günleri ve 
mesai saatleri son
rasında ise halı

sahalarda olduğu gibi 
kiraya verilerek mas
rafını kurtarıncaya 
kadar elde edilecek 
gelirin yapımını 
üstlenen kuruma 
verilebileceğini 
belirtti.
Aynı zamanda bu 
gelirin ilçe okullarına 
spor malzemesi 
atımında da kullanıla
bileceğini öne 
süren öğrenciler, 
okullarda spor kolu 
parasının da bu 
şekilde ortadan 
kalkacağını belirtti. 
Yine aynı 
grubun "Yardım 
Kampanyası" 
başlığı ile sunduğu 
bir başka projesinde 
ise okulların 
gelirlerini belirli 
ölçüde artırarak 
yönetime katkıda 
bulunmak ve

öğrencilerin daha 
fazla olanaktan yarar
lanmasını şağlamak 
hedeflendi.
Projedeki amacın 
devlet okullarında 
toplanan yıllık 
aidatların ailelerin 
bütçesini sarsmasını 
önlemek olduğunu 
belirten öğrenciler, 
okula kurulacak 
sandığa önceden 
belirlenen para 
miktarı olan günde 
10 YKr'yi geçmeye
cek bir tutar 
karşılığında 
kampanyanın 
sonuca ulaşabile
ceğini öne sürdüler. 
Bu arada Özel 
Mavi Dünya İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Hüsniye Çetinkaya 
ise sunduğu 
projede, öğrencilerin 
aralarında iş bölümü 

yaparak 5 gün 
boyunca 
çalışmaları kap
samında "Vücudun 
bir makine" 
olduğunu ispatlamayı 
hedefledi.
DİĞER PROJELER 
Öte yandan 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümden 
edinilen bilgilere 
göre Mudanya'ya 
yönelik projeler 
arasında; Mudanya 
Ahmet Rüştü 
Lisesi'nden spor 
salonu, temiz su 
kullanımı ve okulların 
gelirlerini artırıcı 
yardım kampa
nyasının yanı 
sıra; Mudanya 
Dörtçelik Mesleki 
Eğitim ve Teknik 
Merkezi'nden 
beceri geliştirme, 
bilgiye ulaşma, 

gözleme dayalı 
hukuk dersi; 12 
Eylül İlköğretim 
Okulu'ndan "iyi bir 
lisenin temeli için 
testler", Çayönü 
İlköğretim 
Okulu’ndan 
"öğrendiklerimizi 
davranışlarla 
gösterelim";
Dereköy İlköğretim 
Okulu'ndan "en 
temiz, en güzel ve 
en yeşil sınıf; Özel 
Emine İlköğretim 
Okulu'ndan çöp atık 
projesi, hayvanat 
bahçesinin rüzgar 
enerjisi ile gece 
aydınlatılması; Özel 
Mavi Dünya İlköğre
tim Okulu'ndan 
"vücudumuz makine, 
temiz toplum temiz 
çevre, turist rehberi 
olalım mı?" gibi pro
jeler yer alıyor.

Gemlikspor: 3 Zeytinspor:2
Seyfettin ŞEKERSÖZ

14-16 yaş gurubunda 
dün oynanan 
Gemlik derbisini 
Gemlikspor'lu 
gençler kazandı. 
Maça her iki tarafta 
temkinli başladı. 
İlk dakikaların 
ardından maça 
ağırlığını koyan 
Gemlikspor 10. 
dakikada kazandığı 
penaltıyı Tanju'yla 
gole çevirince 
1-0 öne geçti. 
35. dakikada 
Zeytinspor 
Onur ile 1-1 
eşitliği sağladı.
İlk yarının bu şekilde 
bitmesi beklenirken 

uzatma dakikalarında 
Adem'in attığı golle 
Gemlikspor ilk yarıyı 
2-1 önde kapadı. 
İkinci yarıya daha 
iyibaşlayan 
Zeytinspor beklediği 
gole 57. dakikada 
ulaştı. Maça ikinci 
yarıda giren Hakan 
attığı golle durumu 
2-2'ye getirdi.
Maçın 72. dakikasın
da Gemlikspor 
golcüsü Adem’le 
durumu 3-2 yaparken 
maçta gergin anlar 
yaşanmaya başladı. 
Önce rakibine 
küfür eden Cihan ve 
rakibine sert giren 
Hakan Zeytinspor'u

9 kişi bırakırken 
maçta Gemlikspor'un 
3-2 üstünlüğüyle 
sona erdi.
Maçtan sonra iki 
takım futbolcuları 
arasında yaşanan 
gerginliği güvenlik 
güçleri büyümeden 
önledi.
Saha : İlçe 
Atatürk Stadı 
Hakemler: Haşan 
Çiçekseven (***) 
Bahadır Ösekici (***) 
Emrah Adem (***) 
GEMLİKSPOR : 
Emre (**) Sercan (**) 
Mehmet (**) (Galip 
Can ) Samet (*) Özgür 
(**) Samet Özdemir 
(**) Tanju (***) Arif 
(***) (Bilal **) Adem 
(***) Kemal (**) 
(Gökhan ) Selçuk (*) 
ZEYTİNSPOR : 
Samet (**) Onur (***) 
Mert (**) Serkan (***) 
Selahattin.(***) Kerem 
(**) Fatih (**) 
(Hakan **) Uğur 
Aday (**) Sedat (**) 
Sedat (**) Uğur 
Fırtına (**) (Sedat *) 
Cihan (**) 
GOLLER :
Dk. 10. Tanju (Pen.) 
Dk. 40-72 Adem 
(Gemlikspor) Dk. 35 
Onur Dk. 57 Hakan 
(Zeytinspor)
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Çöpler otomobil yakıtı olacak
Atık Gücü Girişim Ortaklığı Bursa'da kuracağı bir tesisle katı atıklardan otomobil yakıtlarında 

kullanılan etil alkol üretecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan ön protokolle 
kurulacak olan etil alkol tesisi, 18 ayda bitirilecek ve 160 milyon dolara malolacak.

Geleceğin endüstrisi 
olarak görülen katı 
atıktan etil alkol 
üretme teknolojisinin, 
Kanada ve ABD'den 
sonra ilk uygulama 
alanı Türkiye olacak. 
Atık Gücü Girişim 
Ortaklığı Bursa'da 
kuracağı bir tesisle 
katı atıklardan 
otomobil yakıtlarında 
kullanılan etil alkol 
üretecek. 
Wastopower Joint 
Venture (Atık Gücü 
Girişim Ortaklığı) ile 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi arasında 
yapılan ön protokolle 
Bursa Hamideye 
Çöplüğü'nde etil alkol 
tesisi kurulacak. 
18 ayda bitecek olan 
tesis, 160 milyon 
dolara mal olacak. 
Sistemin Kanada ve

ABD'den sonra 
Türkiye'de uygulan
masının sebebi ise 
Türkiye'deki çöplerin 
organik bakımdan 
daha kaliteli olması, 
Avrupa'ya yakın 
olması ve iş gücünün 
ucuz olması olarak 
açıklandı.
Wastopower Joint 
Venture Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali 
Nejat Erten, bu sis
temin geleceğin en 
büyük teknolojisi 
olduğu ve Türkiye'nin 
bu teknolojinin 
merkezi olacağını 
söyledi. Etil alkolün, 
katı atıkların buhar- 
laştırılmasıyla elde 
edileceğini anlatan 
Erten, bu sistemin 
çevreye sıfır zararı 
olduğunu ifade etti. 
Üretilecek olan etil 

alkolün motor 
endüstrisinde kul
lanılacağını kaydeden 
Erten, etil alkolün 
dünyada benzinin 
yerini alacağını 
kaydetti.
Tesisin 160 milyon 
dolarlık bir finans
manla kurulacağını 
açıklayan Erten, 
yatırımı geri kazanan 
kadar Büyükşehir 
Belediyesine de 
yüzde 5'lik pay vere
ceklerini söyledi. 
Tesisi Bursa'dan 
sonra Kayseri, Tarsus 
ve Edirne'ye de kura
caklarını açıkladı.
Erten, firmalarının en 
büyük amacının son 
teknoloji tesisini 
Türkiye'de kurarak 
AB ülkelerine 
pazarlama olduğunu 
belirterek, tesisin

Türkiye'de kurul
masının bir başka 
nedeninin de 
Türkiye'de toplanan 
katı atık miktarının 
batılı toplumlardan 
daha faza olmasına 
bağladı. Erten, "Katı 
atık maddelerinden 
elde edilen etil alkol, 
sadece kozmetik sek
töründe değil otomo

bil sektöründe ve 
benzinde de kullanıl
maya başladı" dedi. 
Etil alkolün gelişen 
teknolojiyle birlikte 
geleceğin benzini 
olarak gösterildiğini 
önemine değinen 
Erten, "Temiz bir 
çevre için otomobil 
yakıtlarında yüzde 50 
oranında etil alkol 

kullanılıyor. 
Otomobilin ilk icat 
edildiği dönemlerde 
otomobillerde benzin 
yerine etil alkol kul
lanılıyordu. Bu tesisin 
Türkiye'de çoğal
masıyla birlikte artık 
Türkiye kendi yakıtını 
kendisi üretecek 
duruma gelecek" 
diye konuştu.

ÜNV€R TRAKTÖRD€N
BÜVÜK FIRSAT!

® ZCVTİN ZAMANI G€LDİ!
I\EWHOLLAI\D 

ı •

HİÇ PEŞİNATSIZ
3 YIL VADELİ 

TRAKTÖR SATIŞLARI! 
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 GSIVI : (0.532) 312 22 39
İbrahim Önal Cd. No:26 ORHANGAZİ / BURSA
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Çalışanların yüzde 52.6’sı
sigortadan yoksun

Öğretmenler 
uzmanlığa 

hazırlanıyor

Türkiye İş Kurumu 
Samsun İl Müdürü 
Tahsin Bayar, dünya
da 42 bin meslek 
türü olmasına rağmen 
Türkiye'deki 
eğitim kurumlarında 
150-200 mesleğe 
göre insan yetişti 
rildiğini belirterek, 
"Türkiye'de istih
damın yüzde 52.6'sı 
sosyal güvenceden 
yoksun çalışıyor" 
dedi.
Aynı mesleklerde aşırı 
işçi arzı yaşandığını, 
işçiye talep olmaması 
ve SSK primlerinin 
çok yüksek olması 
sebebiyle Türkiye'de 
işsizlik ve sosyal 
güvenlik sorunlarının 
giderek arttığını 
belirten Tahsin Bayar, 
"Dünyada 42 bin 
meslek türü var. Bu 
meslekler gelişen 
sanayi doğrultusunda 
ortaya çıkmış. Fakat

insanlarımız 
150-200 mesleğe göre 
eğitiliyor. Sanayiinin 
istediği yönde insan 
yetiştirmek gerekiyor. 
Örneğin gıda mühen
disi yetiştiriyoruz.
Türkiye'nin lokumu ve 
helvası meşhur. Hiçbir 
gıda mühendisi bu 
ürünleri geliştirmek 
yönünde çaba har
camıyor. Çünkü bu 
yönde istidadı yok" 
a’eol*.
İnsanların sevdikleri 
mesleklerde üretken 
hale getirilmesi gerek

tiğini vurgulayan 
Bayar, "Belli başlı 
mesleklere aşırı 
müracaat var. Oysa, 
Samsun'da endüstri 
mühendisi yok. 
Romeyözcü, sanayi 
makinesi kullanabilen 
terzi, koltuk döşeme
cisi yok. Kuruluşlar 
bu alanda işçi istiyor, 
işçi yok. Yetişmiş 
işgücü yok. Bilinen 
mesleklerde ise şir
ketlerin adama ıhtı 
yacı yok. İşsizler de 
bu alanlara koşuyor. 
Haliyle çalışanların 

binlerce çalışmayan 
alternatifi oluyor. Bu 
durum şirket sahip
lerinin korkusunu 
ortadan kaldırıyor. 
Haliyle çalışanların 
çok sayıda alternatifi 
olduğundan sigorta 
yaptırmıyor, düşük 
ücret veriyor, SSK'sini 
yaptırmıyor. Şu da bir 
gerçek ki SSK primleri 
de çok yüksek. Bazı 
yanlış eğitim poli
tikaları, insan 
yetiştirememe ve 
SSK primlerinin çok 
yüksek oluşundan 
dolayı millet kaçak 
istihdama yöneliyor. 
Bu çok vahim bir 
durum. En çok işçi 
çıkarılan ve işçi 
hareketi en çok 
olan il de Samsun. 
Samfsıın'cla 
doğru dürüst ücret 
verilmiyor ve SSK'sız 
işçi sayısı da çok 
fazla" diye konuştu.

Meslekte kariyer yap
mak isteyen 127 bin 
145 öğretmen, 27 
Kasım'da uzmanlık 
sınavına katılmaya 
hazırlanıyor. 
Öğretmenlere 
"uzman" ve 
"başöğretmen" 
unvanları verilmesini 
öngören "öğretmenlik 
kariyer sistemi"nin ilk 
sınavı, uygulama yeni 
başladığı için uzman
lık alanında yapıla
cak. "Öğretmenlikte 
Kariyer Basamakla 
rında Yükselme 
Sınavı-Uzmanlık" 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi'n 
ce, (ÖSYM) 27 Kasım 
Pazar günü 81 il 
merkezinde gerçek
leştirilecek. Sınav 
saat 09.30'da başla 
yacak ve 3 saat süre
cek. Sınavda adaylara 
Türkçe, Pedagojik 
Formas yon, Genel 
Kültür; Milli Eğitim 
Mevzuatı, Eğitim 
Yönetimi ve Eğitim 
Sistemi İle İlgili Temel 
Bilgiler olmak üzere 
dört alanda çoktan 

seçmeli test uygu
lanacak. Adaylara 
180 soru yöneltilecek. 
Sınavı kazanmak 
için 100 üzerinden 
en az 60 puan 
almak gerekiyor.
"Uzman" olmak için 
sadece sınav yeterli 
olmayacak. Uzmanlık 
için yapılacak değer
lendirmede, değer
lendirme puanının 
yüzde 50'sini sınav 
puanı, yüzde 10'unu 
kıdem, yüzde 20'sini 
eğitim (hizmet içi, 
lisansüstü), yüzde 
10'unu etkinlikler 
(bilimsel, kültürel, 
sanatsal ve sportif 
çalışmalar), yüzde 
10'unu da sicil duru
mu oluşturacak.
MEB'in, 12-30 Eylül 
2005 tarihleri arasın
da başvurularını 
aldığı sınavda 127 bin 
145 öğretmen uzman 
olmak için yarışacak. 
MEB yetkilileri, 
uzman öğretmenliğe 
başvurma şartını 
taşıyan 252 bin 
öğretmen bulun
duğunu bildirdiler.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

s
<5

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

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

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

SENEN BâvıAvIlsUııiUi
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* İp Ağ 
Fanya

"S Mantar, kurşun 
Ip Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri

* Kürek 
Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası 

w iijer mkaıelır ili lırjnrWeyiî
S
İ

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari 

makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

s K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

sI
Yalova’da Termal Barajı’nın _

altında 408 m2 arsa - Çınarcık, Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık
Yalova 448.54 m2 arsa . • . . ...

i
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 -

ı
Termal yolu Gülerce Villalarının altı 

9880 m2 arsa - 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 
ve Azot kavşağına 400 m2 

uzaklıkta- Umurbey mezarlığının 
karşısında 15 dönüm, 650 ağaç arsa.

-ve Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.
ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Far 5141021

Erkan
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

MUDANYA / BURSA 
Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 

GSM : (0.532) 297 23 18
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Bayramların kaza 
bilançosu: 2 bin ölü

Doğalgazlı otobüs 
dönemi başlıyor

Ramazan Bayramı 
tatillerinde son 15 yıl 
içinde meydana 
gelen trafik 

। kazalarında 2 bin 123 
kişi öldü, 4 bin 504 
kişi yaralandı.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü veri
lerinden derlenen 
bilgiye göre, 15 yıl 
içinde 108 gün 
Ramazan Bayramı 
tatili yapan 
Türkiye, bu süre 
içinde 2 bin 286 
trafik kazasına sahne 
oldu.
İstatistik bilgilerine 
göre, bu kazalarda 
toplam 2 bin 123 kişi 
hayatını kaybetti, 4 
bin 504 kişi de 
yaralandı.
Bayram tatili süreleri 
göz önüne alındığın
da yaşanan trafik 
kazalarının geçmiş 
yıllara oranla azaldığı 
dikkat çekerken, 
ölümlü

kazaların en çok 
gündüz ve güneşli 
günlerde gerçek
leştiği kaydedildi. 
Uzmanlar, sıcak 
havalarda sürücü
lerin bunaldığını, 
bu nedenle 
emniyet kemerlerini 
takmadığını 
belirterek, 
şoförlerin güneşin 
etkisinden kurtulmak 
için, bir an önce 
gidecekleri yere 
ulaşmak 
amacıyla hız yaptık

larına işaret etti. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü yetkilileri, 
son yıllarda artırılan 
tedbirler, karayol
larında iyileştirme 
çalışmaları ve 
yapılan duble 
yolların kazaların 
azalmasında etkili 
olduğunun altını 
çizerek, bu 
rakamların daha 
da aşağı çekilmesi 
için sürücülerin 
bilinçli olması 
gerektiğini söyledi.

Türkiye'de, 1987 
yılından itibaren 
elektrik enerjisi üreti
mi, hammadde, ısın
ma ve yakıt olarak da 
tüketilen doğalgazın 
otobüslerde kullanım 
projesi büyük boyut
lu olarak ilk kez 
Ankara'da uygula
maya konulacak. 
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi'nin bir 
süre önce açtığı iha
leyi kazanan MAN 
Türkiye şirketinin 
üretimini üstlendiği 
400 adet doğalgazla 
çalışacak otobüs 
önümüzdeki yıl 
içinde muhtelif parti 
ler halinde hizmete 
girecek.
-İLK TESLİMAT 
BU YIL İÇİNDE- 
MAN Türkiye Yurtiçi 
Satış ve Pazarlama 
Grup Müdürü Tuncay 
Bekiroğlu, geçen 
Haziran ayında MAN 
ile Büyükşehir 
Belediyesi arasında

imzalanan 450 adet
lik belediye otobüsü 
ihalesinde 50 adetlik 
aracın ise dizel 
olarak üretileceğini 
söyledi. Bekiroğlu, 
dizel otobüslerin 
teslimatlarının bu yılı 
sonunda, doğalgazlı 
otobüslerin ise 
Temmuz 2006 tarihin
den itibaren teslim 
edilmeye başlanıla
cağını ifade etti. 
Tuncay Bekiroğlu, 
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi'nden, 
doğalgaz
kullanımı yaygın olan 
ve ulaşım potansiyeli 

yüksek olan bazı 
büyük belediyerden 
talep gelmesi halinde 
bu tür otobüslerin 
üretileceğini ve 
mevcut kapasitelerin 
buna yeterli 
olduğunu söyledi. 
Artan akaryakıt 
maliyetleri ve 
işletme giderlerine 
en uygun çözüm 
olarak ileri sürülen 
doğalgazlı otobüs
lerin hava ve çevre 
kirliliğinin 
önlenmesinde de 
büyük yarar 
sağlayacağı ifade 
ediliyor.

_ . DOĞALGAZ
Buderus mi

m
KALOR/FER TESfe/in 
KLİMA 

AKILLI İSITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA

BİZİM İŞİMİZ
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Koç; ‘Türkiye turizmin
Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

BM’si olacak’
Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla Koç, 
2006 yılında 
Türkiye'ye 25 milyon 
turistin geleceğini 
belirterek, Türkiye'nin 
dünya turizminin 
BM'si olacağını 
söyledi.
Kültür ve Turizm 
Bakanı Koç, Ramazan 
Bayramı dolayısıyla 
bayramlaşmak için 
geldiği memleketi 
Aydın'da eski eser 
sahipleri ve turizmci
leri rahatlatacak açık
lamalarda bulundu. 
Aydın'da hemşehri
leriyle bayramlaşan 
Bakan Koç, gelecek 
yıl 25 milyon turist 
beklediklerini ve 
Türkiye'nin dünya 
turizminin Birleşmiş 
Milletler'i olacağını 
söyledi. Bunun için 
çok çalıştıklarını ve 
çalışmaya devam 
edeceklerini kayde
den Bakan Koç, 

"Türkiye'nin turizm 
gelirleri her yıl 
artacak. Bunun için 
çalışıyoruz. Turizmde 
gelişme iyi ve hızlı 
gidiyor. Eksik kalan 
yerlerimizi de tamam
lıyoruz. Türkiye 
turizmin Birleşmiş 
Milletler'i olunca 
dertleri de olacak. 
Ama bunlar hoş 
dertler, üstesinden de 
geleceğiz" dedi. 
Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği 
(TÜRSAB) Başkanı

Başaran Uîusoy ile 
birlikte Aydın'da 
jeotermal turizme 
açılması düşünülen 
sahayla tarihi evlerde 
inceleme yapan Atilla 
Koç, amaçlarının 
Türk turizmini 
dünyaya en iyi şekilde 
açmak olduğunu 
ifade etti. Turizmin 
gelişmesi için gelecek 
yıla hazırlık olarak 
şimdiden fuar ve 
tanıtma faaliyetlerine 
başladıklarını beyan 
eden Bakan Koç,

Dünya’ya at arabası
ihraç ediyoruz

Nevşehir'de yapılan 
minyatür at arabaları, 
ABD ve çeşitli 
Avrupa ülkelerine 
ihraç ediliyor. 
Nevşehir'de 43 yıldır 
at ve merkep arabası 
ustalığı yapan Ali 
Kocatürk, 1960’11 yıl
larda at ve katırların 
ulaşımda yaygın 
olarak kullanılması 
nedeniyle büyük bir 
ilgi olduğunu; ancak 
günümüzde motorlu

araçların yaygınlaş
masıyla birlikte at 
arabası satışının yok 
denecek kadar 
azaldığını söyledi. 
Bu nedenle at arabası 
ustalarının bir bir 
mesleklerini bıraktık
larını belirten 
Kocatürk, kendisinin 
de artık at ve merkep 
arabalarını hayvanlar 
için değil, evler için 
yaptığını ifade etti.
Yaptığı minyatür at ve

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

"Bütün gayemiz, 
turizmi çeşitlen 
dirmek, turizm gelir
lerini, turist sayısını 
artırmak ve sektöre iş 
sağlamak. Bunun 
sonucunda güzel 
rakamlar alıyoruz. 
Ancak biz rakamlarla 
değil, gayretimizle 
konuşuyoruz. 
Sonucunu da 
alıyoruz. Gelecek yıl 
25 milyon turist bek
liyoruz. Tanıtma ve 
fuar faaliyetlerine 
şimdiden başladık" 
diye konuştu.
Termal turizmi ve eski 
yapılarla ilgili ilk izle 
nimlerinin çok olumlu 
olduğunu dile getiren 
TÜRSAB Başkanı 
Başaran Ulusoy ise, 
en kısa zamanda 
çalışmalara başlayıp 
tarihi evlerin 2006 yılı 
Haziran ayında 
restore edilerek 
turizme kazandırıla
cağını söyledi.

merkep arabalarının 
turistik tesislerde 
dekoratif amaçlı kul
lanımının yanı sıra 
ABD ve birçok Avrupa 
ülkesine ihraç 
edildiğini söyleyen 
Kocatürk, "At ve 
merkeplerin ulaşım 
aracı olarak kul
lanımının azalmasıyla 
birlikte satışlar 
düşünce ben de 
bu araçların 
minyatürünü yapmaya 
başladım. Minyatür 
at arabalarına özellik
le Avrupa ülkeleri 
büyük ilgi gösteriyor. 
Avrupa'da bu araçları

evlerde ve işyer
lerinde dekoratif 
amaçla 
kullanıyorlar" dedi. 
Son 5 yıl içinde yurt 
dışına 200'ü aşkın at 
arabası sattığını ve 
günde ortalama 
4 tane minyatür at 
arabası yaptığını 
ifade eden Ali 
Kocatürk, fiyatları 80 
milyon lirayla 150 
milyon lira arasında 
değişen minyatür at 
arabaları ve araçların 
ABD, Fransa, İtalya, 
Danimarka, Almanya 
ve Yunanistan'a ihraç 
edildiğini açıkladı

OCÖ.ÛtMD tâCKJ

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik 

0.535. 378 18 00

Tahkim Kurulu
Son zamanlarda gazetelerin dillerine 

doladıkları futbol federasyonu, Merkez Hakem 
Kurulu ve Tahkim Kurulu

Tahkim; Bir şeyi daha sağlıklı daha sağlam 
daha dayanıklı bir duruma getirme bektirme 
sağlamlaştırma, sporda Tahkim Kurulu kulüp 
ler aralarında çözümlenmeyen olayları bu 
kurul çözer.

Bu kişiler futbol oynamış, emekli hakem 
avukat ve geniş bilgiye sahip bilirkişilerden 
teşekkül eder. Tabi bu kişilerin taraf oldukları 
kulüpler olabilir.

FENERBAHÇE SCHALKE 04
Hern Daum ne demiş ‘Elimde yeteri kadar 

yabancı futbolcu yok’
Allah’tan kork Hoca, Türk çocukları bir 

Fenerbahçe takımında oynayamayacak mı?
Sen yanlış yaparsan yabancı oyuncu yerli 

oyuncu ne yapsın.
Hürriyet Gazetesinin Erman Toroğlu’nun 

köşe yazısını Hern Daum’un okumasını ister
dim.

Daum Hakem için ‘Hayatımda bu kadar 
uçuk kartlar görmedim' demiş. İlani Daum elle 
atılan ve ucu verilen penaltıya alışmış gibi 
geliyorsun yok öyle bedava düdük.

Büyük lokma ye büyük konuşma ne demiş 
biz bu gruptan çıkarız.

Kuralar çekildiğinde naçizane bu köşede bir 
iki satırr yazmıştım. Kedi ciğere baka baka ne 

I güzel şey demiş durmuş.
FIKRA
İki laz vatandaş beraberce yolculuğa karar 

vermişler. Otobüsle gidelim vapurla gidelim bir 
türlü karar veremezler.

Yahu Dursun ‘Gel demiş Tayyareyle gide
lim’ demiş. ‘O la de doğru dersin’

Uçak bileti almışlar yolculukları başlamış 
hava sert uçak bir aşağı bir yukarı sallanırken 
hostes anosunda ‘Sayın yolcular uçağımız 
düşüyor. Hiç bir şey yapamıyoruz üzgünüz’ 
demiş.

Dursun yanındaki Memiş’e ‘Ula memuş 
uçak düşüyor’ demiş. Memiş istifini bozmadan 
‘Ssana ne demiş düşerse düşsün senin değil 
ya’ demiş.

RÖVANŞI ALDILAR
Sezonun ikinci yarısını genç ilk devrede 

olduğu gibi Zeytinspor ile Gemlikspor karşı 
karşıya geldiler. Gemlikspor’u toparlanmış 
olarak gördüm. Zeytinspor ise ilk yarı daki tah
minimden 6 eksikle sahaya çıktı.

Gemlik bütün batlarıyla Zeytinspor’un 
sahasına yerleşti. Baskılı sağlı sollu atanlarının 
birinde sol açığın ceza sahasında düşürülme
siyle penaltı kazandı. Dakika 8 durum 1-0 
üzülerek yazıyorum. Zeytinspordan bir hoca 
Gemlikspordan ise 3 hocadan kulüp yönetici
lerinden başka kimse yoktu. Galiba yöneticiler 
bu sporu sevmiyor. Zeytinspor Gemlikspor 
kalesine 39. dakika içinde bir kere geldiler. Sağ 
taraftan kazanılan serbest vuruşta Zeytinspor 
santroforu golü attı. İlk yarının uzatma 
dakikasında Gemlikspor ikinci galibiyet goller
ine kavuştu. İlk yarının analizi Gemlik daha 
derli toplu akıllı oynadı. İkinci yarı başladı 
maalesef. Zeytinspor’un hocasını hakem ikinci 
yan tribüne gönderdi. Biraz manidardır hakem
ler çok genç ve çok hata yapmaları dikkatten 
kaçmadı. Zeytinsporu ikinci yarıda çok canlı 
gördüm. İlk yarıda olduğu gibi sağ kulvardan 
kazanılan serbest vuruşu Zeytinspor’un ikinci 
golü oldu. Gemlik gene sağlı sollu atanlarda 
kazanılan korner atışında kazanılan 3 ncü golle 
galibiyete ulaştı.

Ne var ki; Zeytinsporun nizamı olarak 
kazanılan golü yardımcı hakemin ters kararı 
Zeytinspor’u golden etti. Zeytinspor’dan 1 
oyunca kırmızı kartla oyun haricinde oyunun 
bitiş düdüğünde her iki takım oyuncuları 
nedense birbirlerine girdiler iyi ki yağmur 
yağıyordu da kavga kısa oldu.
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“Kauçuk mu yoksa, silikon mu?”
Son zamanlarda 
kauçuk emziklerin 
kanserojen olduğuna 
dair çıkan haberler, 
anne-babaların 
endişelenmesine 
sebep oluyor.
Son zamanlarda 
kauçuk emziklerle 
ilgili ortaya atılan 
iddialar anneleri telaş
landırdı. Sizler gibi 
bizim de merak 
ettiğimiz soruların 
yanıtlarını hem hekim
lere hem de sektörün 
öncü ithalat firmaları
na soruldu. 
Bebeklere emzik ve 
rilmeli mi yoksa ve 
rilmemeli mi sorusu 
tam olarak netleşme
den ortaya yeni bir 
iddia çıktı: Kauçuk 
Emziklerde Kanser 
Tehdidi Var.
Bu son derece çarpıcı 
iddia bir basın 
organında yer aldı. 
28 Eylül tarihli ha 
berde şöyle deniyor
du: "Kauçuk 
emziklerin bebek 
tükürüğüyle teması, 
N-nitrosamin denilen 
çok tehlikeli bir 
maddeyi ortaya 
çıkarıyor. Piyasadaki 
emziklere 
inceleme geliyor. 
Kauçuk emzik ve 
biberon uçlarının 
bebek tükürüğüyle 

teması sonucu ortaya 
çıkan kanserojen 
madde, Sağlık 
Bakanhğı'nı harekete 
geçirdi. Bakanlık, 
’NNitrosamin' adı 
verilen bu maddenin 
analiz yöntemleri ve 
maksimum miktarını 
bir tebliğle il müdür
lüklerine gönderdi. 
Bakanlık, piyasadan 
topladığı emzik ve 
biberon başlıklarını 
bebek tükürük çözelti
lerinde analize tabi 
tutacak. AB'ye uyum 
kapsamında hazır
lanan tebliğe göre 
bakanlık, numunelerde 
toplam N-nitrosamin 
miktarının kilogramda 
0.01 mg'ın üzerine çık
mamasını istedi." 
Haber ilgi çekici ve 
ürkütücü. Ancak bir 
noktanın altını çizmek
te fayda var. Bu risk 
resmi ithalat yapılan 
firmalar için geçerli 
değil. Birlik Dış Ticaret 
A.Ş. Pazarlama 
Müdürü Süreyya 
Ortakose konuyla ilgili 
şunları söylüyor: 
“Yurtdışında üretilen 
emziklerin ithalatında 
Sağlık Bakanlığı zaten 
yıllardır bu testleri 
istemekte olup has
sasiyetle takip etmek
tedir. Bakanlık tarafın
dan istenilen testler

sadece bununla 
kalmayıp tüm Dünya 
standartlarına uyan, 
hatta Dünya standart
larında üstünde 
sayılacak testlerdir. 
Ayrıca bu ürünlerin 
Türk standartlara ve 
EN 1400 e uygunluk
ları da denetlenmekte
dir. Sağlık 
Bakanlığı'nın piyasa 
denetimlerine konu 
olan ürünler sadece 
bu hususta gereken 
hassasiyeti göster
medikleri anlaşılan 
bazı yurtiçi üretimler 
ve özellikle kaçak 
olanlardır. Şirket 
olarak, Sağlık bakan- 
lığı'nın piyasada var 
olan tüm emzikleri 
denetlemesini taktirle 
karşılıyor ve 
destekliyoruz.” 
İşte bu noktada anne 
ve babaların dikkat 
etmesi gereken nokta 
güvenirliği kanıtlanmış 
markaları tercih 

etmek. International 
Etiler Polikliniği 
Çocuk sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Pınar Yılmazbaş 
şöyle diyor:
"Son zamanlarda 
kauçuk emziklerdeki 
N-Nitrosamin denilen 
maddenin kanserojen 
olduğu haberleri çıktı. 
Elastomer ve kauçuk
tan yapılmış biberon 
başlığı ve emziklerde 
N-Nitrosamin ve N- 
Nitrosamin'e dönüşe
bilen maddeler var. 
Sağlık Bakanlığı 
emziklerdeki N- 
Nitrosamin miktarının 
0,01 mg/kg'ı N- 
Nitrosamin'e dönüşe
bilen madde mik
tarının da 0,1 mg/kg'ı 
aşmaması gerektiğini 
belirtmiştir. Piyasadaki 
ürünlerin bu mad
deleri ne kadar 
içerdiği İncelenmekte
dir. Bu nedenle de 
anne ve babaların 

kontrollerden geçir
ilmiş ve onaylanmış 
markalı emzikleri 
almaları 
gerekmektedir.” 
Emziğin seçiminde ve 
kullanımında dikkat 
edilmesi gerekenler 
Çocuk Sağlığı Ve 
Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Banu Sadıkoğlu ise 
kauçuk ya da silikon 
emzik tercihi 
yapılırken dikkat 
edilmesi gereken nok
taları şöyle sıralıyor: 
"Emzikler kauçuk ve 
silikon olmak üzere iki 
maddeden yapılırlar. 
Kauçuk doğal bir 
maddedir, elastik ve 
dayanıklıdır. Özellikle 
diş çıkartan bebek
lerde kauçuk emzik 
kullanmak uygun olur. 
Ancak kauçuk emzik
ler, suyu içlerine 
emdikleri için çabuk 
bozulur. Silikon da 
silisyümdan üretilir. 
Silikon pmriklpr 
kolay bozulmaz, 
ancak diş darbelerine 
karşı dayanıklı 
değillerdir. Bu yüzden 
silikon emzikler 
henüz diş çıkarmamış 
bebekler için daha 
uygundur." 
Yenidoğanlarda 
silikon, diş çıkardıktan 
sonra ise kauçuk 
emzik kullanılması 

gerekiyor. Grup 
Baby’den Emre 
Büyükkuşoğlu 
yenidoğan bebekler 
açısındari silikon 
emziğin avantajlarını 
şöyle sıralıyor: 
Silikonun tadı ve 
kokusu olmadığı için 
bebek emzik, anne 
göğsü veya biberon 
arasında kolayca 
geçiş yapabilir. 
Silikon emzikler 
şeffaf olduklarından 
temizlemesi daha 
kolaydır.
Silikon çok yumuşak
tır, pürüzsüz yüzeye 
sahiptir ve ısıya 
karşı dirençlidir. 
Silikon emzikler 
buharda steril 
edilebildikleri gibi 
kaynatmaya da 
dayanıklıdırlar.

Diziler ailenin baş düşmanı
Kocaeli Üniversitesi 
(KOÜ) Toplum Ruh 
Sağlığı Birimi Müdürü 
Prof. Dr. Bülent 
Coşkun, dizilerin aile 
yaşantısı üzerindeki 
etkisinin büyük 
olduğunu söyledi. 
KOÜ tarafından 
"İnsana aileye bakış" 
söyleyişi de 'Gerçek 
sultanlık evlilik mi? 
bekarlık mı?' konusu 
ele alındı. Süleyman 
Demirel Kültür 
Merkezi'nde düzenle
nen söyleyişiye çok 
sayıda evli ve bekar 
katıldı. Konuşmacı 
olarak katılan Prof. 
Dr. Bülent Coşkun, 
bazı dizilerden aldığı 
kesitleri seyircilere 
göstererek onların 
fikirlerini alıp yorum

yaptı. Evlilik kuruntu
na verilen değerin 
zaman içinde 
değiştiğine dikkat 
çeken Coşkun, ailenin 
toplumun en küçük 
birimi ve aile kurumu 

içinde evliliğin yerinin 
çok önde olması 
nedeniyle evlilik ve 
bekârlık konusunun 
toplumların ilgi odağı 
olduğunu söyledi. 
Söyleyişide; bekarlık

mı yoksa evlilik mi 
sultanlık sorularından 
ziyade, bunlara etki 
eden faktörler ele 
alındı. Hem konuş
macı hem de seyircil
er, evli ve bekarları en 
fazla dizilerin etk
ilediği görüşünde bir
leşti. Bekar ve 
evlilerin dizide 
sevdiği karakterlerin 
izlediği yoldan gittiği
ni vurgulayan 
Coşkun, bu etkenden 
dolayı ortaya, 
'Evlenmeden birlikte 
yaşamak', 'Evli iken 
ayrı yaşamak' ve 
'Hem evli hem de 
beraber yaşamalarına 
rağmen bir birinden 
çok uzak olmak' yön
temlerinin ortaya çık
tığını ifade etti.

ŞİİR KÖŞESİ celal bay

Hapis

Seni yüreğime hapsettim
Biliyorum halt ettim
Aldım yeşile özlemini 
Susuz çölümde gasp ettim.

Şimdilik gün yakıyor bizi
Gökyüzüne iyi bak
Toplanıyor beyaz bulutlar dizi dizi 
Bu, kara bulutlara akındır 
Biraz sabret be güzelim 
Serinleyeceğimiz günler yakındır.

Belki Yarın. Ki m bil ir...
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İştahın önüne geçen sihirli besinler
Bazı besinlerin iştahı 
kapatarak acıkmayı 
önlediğini belirten 
uzmanlar, rejim yapıl* 
madan da zayıfla 
nabileceğini, özellikle 
kış sebzelerinin 
bunlarda etkisinin 
olduğunu belirtiyor, 
iştahın önüne geçen 
besinlerin vücut 
üzerindeki etkileri ve 
içeriklerindeki bazı 
maddeler ve görevleri 
şöyle sıralanıyor: 
Karbonhidratlar: 
Karbonhidratlar kepek, 
buğday gibi tahıl ürün
lerinde, sebze ve 
meyvelerde bulunuyor. 
İçeriğindeki lifler, 
sindirim sistemini 
harekete geçirir. Ayrıca 
karbonhidratlar insanı 
tok tutarak açlık 
hissini engelliyor. 
Triptofan: Proteinlerin 
büyük bir bölümünde

bulunan bir çeşit 
aminoasittir. Triptofan, 
vücutta serotoninin 
oluşmasında ve 
hücrelere taşınmasın
da önemli bir görev 
alıyor. Serotonin ise 
iştah hissini azaltıyor. 
Özellikle muz, avoka
do, yulaf ve peynirde 
bulunuyor.
Krom : Bu oligoele- 
ment, vücutta insülin 
dengesini koruyor. Bu 
denge kan şekerinin 
düşmemesi veya azal
maması açısından çok 
önem arz ediyor. Kan 
şekerinin düşmesi 
açlığa yol açabilir. 
Krom ihtiyacınızı 
karşılamak için fındık, 
ceviz gibi kabuklu 
yemişler ve tahıl ürün
leri tavsiye ediliyor. 
Albümin: Bir tür 
taşıyıcı protein olan 
albüminler can sıkın
tısını giderip iştahı 
kapatıyor. Bu protein, 
triptofanı oluşturarak 
beyine taşır ve sero
tonin üretimini artırıy
or. Bezelye, fıstık ve 
fasulyede bulunuyor. 
Früktoz: Meyvelerden 
elde edilen doğal şe 
kerdir. Früktoz kan 
şekeri dengesini 
kesinlikle etkilemiyor. 
Ayrıca yemek sonrası 
tatlı ihtiyacı duymanızı 
engelliyor. Çilek ve bal 
früktozun ana kaynağı 
olarak biliniyor.
İyot: Tiroit hormon
larının yapımı için 
gereklidir. Açlık duy
gusunun gelişmesini

engeller. Balık, 
iyotlu tuz ve 
soğanda bulunur. 
Uzmanlar, iştahı kese
cek tavsiyeleri ise 
şöyle sıralıyor:
- Karnabaharı ve 
brokoliyi hafifçe 
haşlayıp yoğurtla tat
landırın. Bu karışım lif 
açısından zengin 
olduğundan sizi uzun 
süre tok tutar.
- Albümin iştahı ka 
patır. Bir porsiyon 
yeşil fasulyeyi 20 daki
ka suda haşlayıp sirke, 
karabiber ve biraz da 
tuzla tatlandırın. İster 
şeniz yağsız krema da 
katabilirsiniz.
- Öğünler arası acık
tığınızda kuru erik 
yiyin. Kuru erik kan 
şekerinin düşmesini 
engeller. Ancak fazla 
abartmayın. Çünkü bir 
kuru erikte 8 kalori var. 
- Kırmızı elmayı ince 
dilimler halinde kesip 
1 çay kaşığı kıyılmış 
ceviz ve yarım çay 
kaşığı yonca balıyla 
karıştırın. Bu karışımın 
içeriğindeki değerli 
lifler hem doyurucu 

hem de bağırsakları 
çalıştırıcı etki gösterir.
- Yağsız kaşarı ince 
ince dilimleyin ve 
siyah zeytin ile süs
leyin. Üzerine bir 
yemek kaşığı sirke 
dökün. Bu, birkaç 
saat'için açlığınızı 
giderecektir.
- Karaciğerlerinizi 
çalıştırmak için 10 adet 
enginar kökünü, içine 
1 doğranmış soğan, 
karabiber tanesi ve 
yarım limon katılmış 
suda haşlayın. Daha 
sonra 1 çay kaşığı bal, 
iki sap kekik ve biraz 
limon suyunu kay
natın. Enginar kökleri
ni süzün ve hazırlamış 
olduğunuz karışımın 
içinde biraz pişirip 
çıkarın.
- Bol bol böğürtlen 
yiyin. Böğürtlen sizi 
hem neşelendirir hem 
de tok tutar. Kan 
şekerinizin yüksele
ceğinden korkmayın. 
Çünkü böğürtlenin 
içeriğindeki doğal 
şekerler kan şekerini 
hiçbir şekilde etkile
mez.

- Kahvaltıda armut 
yiyin. Armudu rende
leyin ve yulafa katın. 
Bu karışıma birazda 
yoğurt ekleyin. 
Armudun içeriğindeki 
früktoz uzun süre açlık 
hissetmemenizi sağlar. 
- Günde üç kez meyve 
suyu için. Meyve suyu
nun içine koyacağınız 
soda, magnezyum 
ihtiyacınızı karşılaya
cak ve açlığınızı 
giderecektir.
- Bezelyenin içeriğinde 
bulunan albümin, 
iştahınızı kapatmak 
için iyi bir besindir. Bu 
nedenle sık sık be 
zelye çorbası için.
- Ara sıra ceviz yiyin. 
Cevizin içeriğinde 
bolca triptofan var. 
Unutmayın, bu madde 
serotonin salgısını art
tırıyor ve açlık hisset
menizi engelliyor. 100 
gram cevizde 590 
kalori var, bu yüzden 
5-6 ceviz yemeniz 
yeterli. - Akşam 
yemeğinizde 100 gram 
tavuk filetosunu 
ızgarada kızartıp 
limonla tatlandırın. Bu, 
yağ yakımını hız
landırır. Ayrıca içer
iğindeki triptofan açlık 
hissini giderir ve 
metabolizmayı hız
landırır.
- Patatesleri haşlayın 
ve dilimleyin. Biraz 
zeytinyağı, rendelen
miş parmesan 
peyniri, dereotu 
ve karabiberle 
tatlandırın.

- 250 gram yer 
elmasını haşlayın ve 
püre haline getirin. 150 
gram sebze suyuyla 
karıştırın ve tekrar 
pişirin. Tuz ve kara
biberle tatlandırın. Yer 
elmasında bulunan 
früktoz hem açlığınızı 
giderecek hem de 
kan şekerini den
geleyecektir.
- Ara sıra kereviz yiyin. 
Bu bitki sade olduğu 
gibi yağsız yoğurt, 1 
tutam köri, 2 yemek 
kaşığı kremadan 
oluşan bir karışımla da 
yenilebilir.
- Kahvaltıda çavdar 
ekmeği yiyin. Üzerine 
yağsız krem peynir 
sürebilir ve haşlanmış 
dil yiyebilirsiniz.
- Fıstıklar eşsiz bir 
albümin madenidir. 
İştahı azaltır ve 
keyfinizi arttırır. 
Gündüzleri bir avuç 
dolusu tuzsuz 
fıstık yiyin.
- 450 gram mantarı ve 

3 adet taze soğanı 
dilimleyin. Bunları bir 
yemek kaşığı ayçiçek 
yağında 5 dakika 
hafifçe kızartın. 
Karabiberle iyice 
tatlandırın. İçeriğindeki 
krom size tokluk 
hissi verecektir.
- Soğan bol miktarda 
iyot içerir. 
Bu nedenle mutlaka 
her öğünde yer 
almalıdır.
İyot, tiroit bezi yoluyla 
açlık hissini giderir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 513 12 06

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 4521 - 115
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
7 KASIM 2005 Pazartesi 

MURAT ECZANESİ 
İstiklal Cad. No:82 

TEL: 514 37 63

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2278 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Hırsızlar, Bursa’da bayram etti
Bursa’mn çeşitli mahallelerinde Ramazan Bayramı’nda meydana gelen hırsızlık olaylarında 

vatandaş bayramı unuttu. Hırsızlar, bayram hareketliliğini fırsat bilerek, fazla mesai yaptılar.
Ramazan bayramında 
hırsızlar bayram 
yaptı. Bufsa'da bayra
mda çok sayıda 
hırsızlık olayı 
meydana geldi. 
Orhangazi'de polis, 
iki hırsızı şüphe 
üzerine yakaladı. 
Ramazan bayramında 
yaşanan hareketliliği 
fırsat bilen hırsızlar, 
çok sayıda işyeri ve 
evi soydu.
Bayram süresince 
adeta fazla mesai 
yapan hırsızlar, 
vatandaşlara bayram 
coşkusunu 
unutturdu.
Hırsızlar, nakit para, 
elektronik eşya, 
araç soygunlarının 
yanı sıra girdikleri 
işyerlerinde bozuk 
paraya kadar ne 
buldularsa silip 
süpürdü. Bayram 
süresince gerçek

leşen hırsızlık 
olaylarında farklı 
tekniklerin uygu
landığı gözlendi. 
Bayramda Bursa’da 
yaşanan hırsızlık 
olayları ise şöyle: 
Şehreküstü Camisi 
Şadırvanı yanı: 
Aptes almak için 
askıya astığı ceketini 
giydiğinde ceplerini 
kontrol eden I.Ç.
105 YTL para, 
nüfus cüzdanı, 
emeklilik kartı, 
vergi kartı bulunan 
cüzdanının alınmış 
olduğunu fark etti. 
I.Ç, olayı hemen 
polise bildirdi.
Ahmetpaşa 
Mahahallesi:
R.K'nin evinin önüne 
parkettiği 16 plakalı 
kamyoneti çalındı. 
Alacamescit 
Mahallesi:
H.E'ye ait işyerine 

camı kırarak giren 
hırsız ya da hırsızlar, 
50 YTL bozuk para 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Kırcaali Mahallesi: 
H.G. adlı kişi, 
sokakta yürürken 
34 plakalı bir araçtan 
inen ve Pakistan 
uyruklu olduğunu 
söyleyen 40-45 
yaşlarında bir 
şahıs tarafından, 
tırnakçılık tabir 
edilen yöntemle 
soyuldu. Şüpheli, 
H.G'nin 250 
YTL'sini alarak 
kayıplara karıştı.
Kızyakup Mahallesi: 
E.A'ya ait eve kapıyı 
zorlayarak giren 
hırsız ya da hırsızlar, 
1 adet müzik seti, 
1 adet uydu alıcısı, 
1 adet sinema 
setini alarak sırra 
kadem bastı.

Elmasbahçeler 
Mahallesi:
M.G. tarafından 
kapının önüne park 
edilen aracın sol ön 
kapısını zorlayarak 
açan hırsız ya da 
hırsızlar, 2 adet 
hoparlör, 1 adet 
fotoğraf makinesi 
ile aracına ait ruhsat 
belgesini çaldı.
Bağlarbaşı Mahallesi: 
G.D'ye ait işyerinin 
giriş kapısını sert 
bir cisimle 
zorlayarak açan 
şüpheli ya da 
şüpheliler, içeriden 
200 YTL civarında 
çeşitli marka ve 
miktarda sigara çaldı. 
Küçükbalıkh 
Mahallesi:
B.A'ya ait oto yedek 
parça imalatı yapılan 
işyerinin asma 
kilidi ve camı kırıldı. 
Hırsız ya da hırsızlar, 

imalatta kullanılan 
3.000-4.000 YTL. 
değerinde 
alüminyumu çaldı. 
Anadolu Mahallesi: 
S.Y. adlı kişiye 
ait işyerinin 
kepengini kesip 
kapıyı açan hırsız 
ya da hırsızlar, 
işyerinden 
10.000 YTL 
değerinde, 415 
karton çeşitli marka 
sigarayı alarak 
kayıplara karıştı. 
Karacabey Drama 
Mahallesi:
A.A'ya ait 16 plakalı 
oto, sağ arka kapı 
camı sert cisimle 
kırılarak soyuldu. 
Hırsız ya da 
hırsızlar otonun 
teybi ile arka koltuk
taki 1 adet takım 
elbiseyi alarak 
ortadan kayboldu. 
VE POLİS

İŞBAŞINDA 
Bursa’da bu hırsızlık 
olayların yaşanırken, 
Orhangazi Arapzade 
Mahallesi'nde 
polis ekibinin 
şüphe üzerine 
durdurduğu 77 
plakalı bir araçta 
arama yapıldı. 
Aramada 1 adet 
stepne, 1 adet 
CD çalar, 1 adet 
demir kesme makası, 
1 çift eldiven, 2 adet 
tornavida, 2 adet 
çakı bıçağı, kesilmiş 
anahtar kilitleri 
bulundu.Yapılan 
araştırmada şüpheli 
ler S.K ve S.Ç'nin, 
O.İ.'nin aracından CD 
çalar, İ.B'nin 
aracından da stepne 
çaldıkları belirlendi. 
Müştekilere çalınan 
eşyaları iade 
edilirken, olayla ilgili 
inceleme başlatıldı.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

*15X3»»

birlilĞ"®'’'

TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLER& ANAHTARLIKLAR VE 
H€DİY€LİK EŞVA Ç€ŞİTL€RİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEVİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 VILUK TCCRÜBCMİZ İL€ HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEIVILİK 

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



r, yine bilgisaya ara dadandı.

2. Noter soyuldu
Akmanlar Pasajı’n da bulunan 2. Noter ile üst kattaki Muhasebe dükkanına hırsız girdi. Bayramın 
ikinci günü meydana gelen olayda, hırsızlar kapının kilidini parçalayarak girdikleri bürolardan 
toplam 3 adet bilgisayar kasası, 1 adet monitörü alarak kayıplara karıştılar. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK r Bomba paniği

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
8 Kasım 2005 Sah 25 YKr. (250.000 TL.)

Santral Garajdaki bir otoparkın 
girişine bırakılan şüpheli çanta paniğe 
neden oldu. Polis tarafından fünye ile 
patlatılan çantadan eski giyim eşyaları 
çıktı. Olay dün sabah 08.30 sıralarında 
Kırcaali Mahallesi Kayalı Sokak’ta 
meydana geldi. Otoparkın girişindeki 
çalılıklara bırakılan çantayı gören 
vatandaşlar, soluğu poliste aldı. 6da

73 Nolu Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi ikinci Başkanı Fatih Keke, siyasilerden yardım istedi

“Vatandaşlar ile birlikte 
bizler de mağduruz”
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Fransa’da terör
Terörün ne menem bir bela olduğunu 

en iyi bilen uluslardanız.
30 yılıdır PKK terörü ile uğraşıyoruz.
Son zamanlarda, terör yeniden can 

almaya başladı.
Bizdeki terörün altında müttefiklerimiz 

batılılar yatıyor.
Türkiye’nin iç sorunu olan kürtçülüğü 

kaşıyıp duruyorlar..
Orta Doğu’daki çıkarları için 

Güneydoğu Anadolu bölgemizde sürekli 
huzursuzluk yaratıyorlar.

Terör olayları 30 bin gencin ölümüne, 
bir o kadar insanın sakat kalmasına ve de 
Türkiye’nin kaynaklarının terör olaylarına 
durdurmaya akmasına neden oldu.

AvrupalI dostlarımıza uzun yıllardır 
terörün ne biçim bir musibet olduğunu 
anlatamadık.

Biz anlatsak da, onlar anlamak 
istemediler.

Paris’ten gelen Fransız parlamenterler 
İstanbul’dan uçaktan inince, Diyarbakır’a 
Kürdistan’ın başşehri dediklerini unut
madık.

Fransa’da 1968 deki gibi sokak olayları 
mal ve can almaya devam ediyor.

Paris ateşler içinde, sokaktaki kızmış 
yabancılar dehşet saçıyorlar..

Olaylar durdurulamadığı gibi diğer 
kentlere de de sıçrıyor.

Kendilerini üst kültür ırkı olarak gören 
Fransızlar, yabancı azınlıklara insanca 
davranmayınca, sessiz azınlık volkanlaştı.

Fransızlar terörün ne olduğunu belki 
anlayacaklar ama bedeli de ağır olacak.

73 Nolu Minibüs ve 
Otobüsçüler Kooperatifi 
ikinci Başkanı Fatih 
Keke, Gemlik - Bursa 
arasında yaşanan 
ulaşım sorununa 
çözüm aradıklarını 
belirterek, Büyükşehir 
Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi’ne başvur
duklarını söyledi. 
Gemlik Büyükşehir 
Belediye Meclis 
üyelerine de seslenen 
Keke, “Her ilçenin 
sorunu çözülürken, 
bizim için çözüm 
üretilmiyor. Bizler 
araçlarımızı yenileyeme 
diğimiz için mağdur 
durumdayız. Siyasileri 
mizden de yardım 
bekliyoruz" dedi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3de
73 Nolu Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi ikinci Başkanı Fatih Keke, yolculuk 
yapan vatandaşların sürekli kendilerini suçlayarak, iyi hizmet beklediklerini söyledi.

Nefes borusuna kaçan 
ekmek ölümüne neden oldu
İnegöl'de, 7 yaşındaki 
ilköğretim birinci sınıf 
öğrencisi, okulundaki 
beslenme saatinde 
yediği ekmeğin nefes 
borusunu tıkaması 
sonucu öldü.
Talihsiz olay, Ishak- 
paşa İlköğretim Oku 
İu'nda meydana geldi. 
Birincisi sınıf öğren
cisi Ufuk Temiz (7), 
beslenme saatinde 
yanında getirdiği

ekmeği yemeye 
başladı. Epilepsi 
(sara) hastası olduğu 
öğrenilen minik 
öğrenci, nöbet geçi 
rince ağzındaki ekmek 
nefes borusunu tıkadı. 
Küçük Ufuk öğretmeni 
ve arkadaşlarının 
gözleri önünde yere 
yığılıp kaldı.Hastaneye 
kaldırılan küçük Ufuk, 
tüm müdahalelere 
karşın kurtarılamadı.

Gasp oyunu polise takıldı
iki çocuk babası 40 
yaşındaki M.Ö., hiç 
tanımadığı üç kişinin 
akşam saatlerinde 
Bursa Yeşilova Mahal 
lesi’nde yürürken üzeri 
ne atladığını, cebinde
ki 40 milyon lira ile 
cep telefonunu aldık
larını iddia etti. Ancak 
bu iddianın bir senar 
yo olduğu ortaya çıktı. 
Emniyet Müdürlüğü'n 
den alınan bilgiye gö 
re, M.ö.'nün başvuru 
su üzerine polis olaya 
el koydu. Ancak M.O.' 
nün anlattıkları birbiri
ni tutmadı. Ekipler

çalındığı iddia edilen 
telefonu Santral Garaj' 
da satın alan telefon
cuya ulaştı. Bayinin 
verdiği eşkal, telefonu 
satan kişinin, sahibi 
olduğu izlenimini veri 
yordu. Yapılan çapraz 
sorgu sonunda M.Ö., 
parasız kaldığı için te 
İefonu satmak zorunda 
kaldı ğını, bunu aile 
sinden gizleyebilmek 
için böyle bir oyuna 
başvurduğunu itiraf 
etti. M.ö. hakkında 
"Adli mercileri yanılt
mak" suçlamasıyla 
işlem yapıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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mi Diş Hekimi Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com
www.ozcanvural.tk

Çok konuşan çam devirir....
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı 

Necdet Sezer‘in vereceği geleneksel resepsiyona 67 
Üniversitenin Rektörleri eşleriyle birlikte davet edildi 
ler. Bu ilk kez oluyor...

Cumhurbaşkanı Necdet Sezer‘in vermek istediği 
mesaj belli.

Buna rağmen gazeteciler Van Yüzüncü Yıl Üniver
sitesi Rektörü’nün tutuklanmasıyla tırmanan gerilim 
sürecinde bu davet listesinin anlamını Başbakan 
Erdoğan'a soruyorlar.

Başbakan kızgınlık ve hoşnutsuzla altından kalka
mayacağı sözler söylemiş.

Başbakanın bu sözleri bir sinirlilik içinde ağzından 
kaçırdığını düşünüyoruz.

“Bu sorunun muhatabı değilim.Soruyu muhatabına 
sorarsanız iyi olur.

İkincisi de adama derler ki bayram değil seyran 
değil..”

Burada “ adam “ Cumhurbaşkanı Necdet Sezer 
oluyor.

“Bayram değil, seyran değil” dediği de 29 Ekim 
Cumhuriyet bayramı...!

29 Ekim Cumhuriyet bayramı gerçekleştiği gün 
değil çağın, günümüz siyasetçilerinin hayallerine bile 
sığmayacak bir devrin doğuşunun, devrimim, bir 
ulusun yarattığı mucizenin yıldönümüdür.

Eğer 29 Ekim Cumhuriyet bayramı bayram değilse, 
dünya da bayram olarak kutlanmayı hak edecek bir 
gün veya olay bulamazsınız..

Gerçekten Cumhuriyet bayramını unutacak bir 
siyasetçi dahi olsa, ulusun ezici çoğunluğuna bakar ve 
böyle bir yanlış cümle kurmaz.

Kaldı ki Başbakan Tayyip Erdoğan iktidarını ve 
oturduğu makamı, vaktiyle ilkelerine karşı çıktığı 
Cumhuriyete borçludur.

Kendiside bunun farkındadır.
Unuttuğu zaman hatırlatanlar oluyor.
Değişmek ve gerçeği kavramak bir fazilettir...!
Toplumda bunu bekler.
Bu değişimi yapanlar kazanırlar.
AKP Cumhuriyete sadakat konusunda şüphe 

uyandıran yollarda gezinmekten vazgeçmezse, seçmen 
tabanını genişletmek bir yana, karışık bir ortamda 
şansla bulduğu % 32 oyun yarısını bile alamaz.

Başbakan Atatürk ve Cumhuriyet konularında ki 
kabullerinin, iyi niyetli inanç temelli bir tercihe 
dayandığına halkı ikna etmelidir.

Meydanlara çıkıp Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın 
Atatürk diye bağırmahdır.

Aksi halde ve hele böyle çam devirmeye devam 
ederse işi zorlaşır.

Bütün halkımız görüyor ki daha önce alttaki satır
larda yazacağım gibi çam devirenler” Anıtkabirde sap 
gibi duruyorsunuz” diyenler, bugün Atatürk’ün önünde 
saygıyla başlarını eğmek durumunda kalmışlardır.

Cumhuriyete karşı büyük siyasi mücadele içinden 
geçip iktidara gelenler bugün Cumhuriyetin ilkelerini 
içerde -dışarıda ( Avrupa birliği) savunma mecburiyeti 
içindeler.

Çok konuşma insana çam devirtir. Hele konuşan bir 
siyasi veya makam sahibi ise dikkatli olması, az 
konuşması, ağzından çıkanı kulağının duyması gerek
lidir.

Ağır ol molla desinler.
“Söz gümüşse sükut altındır.”
Atalarımız ne kadar doğru söylemişler.

Akmanlar Pasajı’nda bulunan 2. Noter ile üst kattaki 
Muhasebe dükkanına hırsız girdi. Bayramın ikinci 

günü meydana gelen olayda, hırsızlar toplam 
3 adet bilgisayar kasaşı,ı1ıadet monitör çaldılar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bayramda boş 
durmayan 
hırsızlar Akmanlar 
Pasajı’nda 
bulunan 2. Noter 
He üst katta 
bulunan 
muhasebe 
dükkanından 
bilgisayarları 
çaldılar.
Bayramın ikinci

günü Akmanlar 
Pasajı’nın ikinci 
katında bulunan 
tuvalete gidenler 
tarafından 
kapının kırıldığı 
ihbarını alan 
Polis ekipleri, 
olay yerine 
gelerek, 
incelemede 
bulundular.
Saat 16.oo 
sıralarında gelen- 
ihbarla Noterin '

bulunduğu yerde 
araştırma yapan 
olay yeri inceleme 
ekipleri parmak 
izi aradılar.
Kapının kilidini 
parçalayarak 
içeriye girdikleri 
anlaşılan hırsız 
yada hırsızların 
2. Noter’den 2 
bilgisayar kasası 
ile bir adet 
monitör aldıkları 
belirlendi.

Araştırmasını 
üst katta yapan 
polis İyison 
Muhasebe 
dükkanından da 
1 adet bilgisayar 
kasasının çalın 
dığını belirledi. 
Pasajda kimsenin 
olmadığı zamanda 
yapılmış olduğu 
tahmin edilen 
hırsızlık olayı ile 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

SATILIK
‘Orhangazi Çeltikçi Mevkii 
Kibrit Fabrikası yanında yer 
alan 1300 adet zeytin ağacının 
mahsulü teklif almak usulüyle 
satılacaktır.
İlgilenenlerin 0.226 831 42 83 
nolu faksımıza tekliflerini 
göndermelerini rica ederiz.

TEL: 0.226 831 42 66

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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73 Nolu Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi ikinci Başkanı Fatih Keke, siyasilerden yardım istedi

“Vatandaşlar ile birlikte
bizler de mağduruz”

73 Nolu Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi ikinci Başkanı Fatih Keke, Gemlik - Bursa arasın
da yaşanan ulaşım sorununa çözüm aradıklarını belirterek, Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi’ne başvurduklarını söyledi. Gemlik Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine de sesle
nen Keke, “Her ilçenin sorunu çözülürken, bizim için çözüm üretilmiyor. Bizler araçlarımızı 
yenileyemediğimiz için mağdur durumdayız. Siyasilerimizden de yardım bekliyoruz” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik-Bursa 
arasında yaşanan 
ulaşım sorununa 
çözüm arayan 
73 Nolu Minibüs 
ve Otobüsçüler 
Kooperatifi 
ikinci Başkanı 
Fatih Keke, 
"Vatandaşlarla 
birlikte bizlerde 
mağdur durum
dayız" dedi. 
Ayda iki kez 
Büyükşehir Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezi’ne (UKM) 
giderek durumu 
sorduklarını 
belirten Fatih 
Keke, kendilerine 
sadece "Bekleyin" 
cevabının verildiğini 
söyledi.

| Beş yıl önce alınan 
araçların eskidiği 
için gerekli hizmetin 
verilemediğini 
söyleyen Keke, 
"Bize sorun çözüldü 
dedikleri anda 
araçlarımızı hemen 
değiştireceğiz. 
Yaklaşık 70 kişi 
kapasiteli 
araçlarımızla hem 
Gemlik-Bursa 
hattında hem de 
şehir içinde en iyi 
hizmeti vereceğiz, 
yeter ki bize 
önümüzü 
göstersinler" dedi. 
Yaklaşık bir yıla 
yakın zamandır 
eski fiyatla Gemlik- 
Bursa arasında 
yolcu taşıdıklarını 
ifade eden Fatih 
Keke, "Bize diğer 
ilçelerle birlikte 
sizin sorununuz 
çözülecek dediler 
ancak henüz gerekli 
çözümü üretmediler.

Biz en geç yılbaşına 
kadar bu sorunun 
çözülmesini 
bekliyoruz" 
şeklinde konuştu. 
SİYASİLERDEN 
YARDIM 
BEKLİYORUZ 
Gemlik Büyükşehir 
Belediye Meclis 
üyelerine de 
çağrıda bulunan 
Fatih Keke, 
"Her ilçenin sorunu 
çözülürken 
bizim için çözüm 
üretilmiyor.
Bizler araçlarımızı 
yenileyemediğimiz 
için mağdur 
durumdayız. 
Siyasilerimizden 
yardım bekliyoruz, 
ulaşım sorununu 
çözsünler. Manastır 
bölgesine giden 
şehir içi araçlarımız 
artık hizmet veremez 
duruma geldi.
Vatandaşlarımızın 
isyanına biz de 
katılıyoruz ancak 
yapacak bir 
şeyimiz yok. 
Bu araçlarla nasıl 
iyi hizmet verelim" 
diye konuştu. 
ÖNCÜLÜK 
YAPANIMIZ YOK 
Kendilerine öncülük 
yapacak birinin 
bulunmadığı için 
ortada kaldıklarını 
ifade eden Fatih 
Keke, "Bizim 
kaderimiz öncülük 
yapacak birinin 
olmaması. Bizler 
Büyükşehir'in 
istediği şartlarda 
çalışmak hizmet 
vermek istiyoruz. 
Yeter ki sorunumuz 
biran önce çözümü 
kavuşsun.
Güzelyalı-İstanbul 
Yenikapı arasında

Kendilerine öncülük yapacak birinin bulunmadığı için ortada kaldıklarını ifade eden 73 
Nolu Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi ikinci Başkanı Fatih Keke, ulaşım sorunu çözüle
meyen tek ilçeninGemlik olduğunu söyledi.
yapılması düşünülen 
hızlı feribot için 
Gemlik ile 
Güzelyalı arasında 
sefer başlatmak 
istiyoruz ancak 
bu araçlarla bus 
mümkün olama'i. 
Eğer ulaşım sorunu 
Yılbaşına kadar 
çözümlenirse 
son model sıfır 
55 adet araç alarak 
Minibüsleri de 
kaldırarak Gemlik 
ve Gemlik-Bursa 
arasında en iyi 
taşımacılık 
hizmetini 
vermek için 
iddialıyız" şeklinde 
konuştu.
Keke, ayrıca 
yolculuk yapan 
vatandaşların 
sürekli kendilerini

suçlayarak, iyi 
hizmet beklediklerini 
hatırlatarak 
"Büyükşehir'de

BTSO, Yunanlı heyeti ağırlayacak
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), 
Yunanistan'ın 
Trikala Ticaret ve 
Sanayi Odası 
üyelerine ev 
sahipliği yapacak. 
10 Kasım 2005 
tarihindeki ziyaretin, 
iki ülke ve iki 
kent arasındaki 
ticari ilişkilerin 
gelişmesine 
katkı sağlaması 
bekleniyor.

ulaşım sorunu 
çözülemeyen tek 
ilçe Gemlik kaldı. 
Bu sorunun siyasi

lerimiz tarafından 
çözülebileceği 
inancındayız'1 
dedi.

BTSO Başkanlığı'n 
dan yapılan açıkla
maya göre, Bursa'yı 
ziyaret edecek 
olan Yunan heyette, 
toplam 40 işadamı 
ve sanayici 
bulunacak.
Yunan heyette, 
inşaat, metal işleme, 
tekstil-konfeksiyon, 
ağaç işleme-mobilya, 
mermer işleme, 
otomotiv yan 
sanayi, beyaz eşya, 
elektrikli malzemeler,

gıda, kağıt, plastik 
ve tıbbi malzeme 
alanında üretim 
ve/veya ticaretini 
yapan konuk 
işadamlarıyla ikili 
iş görüşmeler 
yapılacak.
Ziyaret ve ikili 
görüşmeler, 10 
Kasım Perşembe 
günü 10.30-16.00 
saatleri arasında 
BTSO Çok Amaçlı 
Salonu'nda 
gerçekleştirilecek.
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CHP İlçe Yönetim kurulu üyesi Özcan Yerlikaya, Esin Kırmızıaltın ile dünya evine girdi

Demirel, nikah şahitliği yaptı
Seyfettin SEKERSÖZ

CHP Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, CHP 
İlçe Yönetim kurulu 
üyesi Özcan 
Yerlikaya'nın 
düğününde 
kız tarafının 
şahitliğini yaptı. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılan 
nikah ve düğün 
töreninde Esin 
Kırmızıaltın ile 
yaşamını paylaşan 
Özcan Yerlikaya'yı 
partili arkadaşları 

yalnız bırakmadılar. 
Düğüne Kemal 
Demirel'in yanı sıra 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayı Gürhan 
Akdoğanlar, Kestel 
Belediye Meclis 
Üyesi Oktay Tan, 
İl yöneticisi Şükrü 
Aksu, Yıldırım 
Belediye Başkan 
adayı Erdal Altun ile 
il yöneticileri katıldı. 
Salonu dolduran 
Kırmızıaltın ve 
Yerlikaya aileleri ile

dostlarının alkışları 
arasında nikah 
masasına oturan 
çiftlerden gelinin 
şahitliğini yapan 
Kemal Demirel, 
evlenme cüzdanını 
gelin Esin'e mutluluk
lar dileyerek verdi. 
Düğün pastasını 
birlikte kesen Esin 
ve Özcan çifti mutlu 
günlerinde kendilerini 
yalnız bırakmayan 
dostlarıyla birlikte 
geç saatlere kadar 
eğlendiler.

Zeytinsporlu kızlar yenildi:3-0
Seyfettin SEKERSÖZ

Bayanlar Türkiye 
Üçüncü Liginde 
genç bir kadro ile 
mücadele veren 
Zeytinspor, Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyespor’a 3-0 
yenildi.
Kocaeli Spor 
Salonunda oynanan 

maçta Zeytinspor 
önceki maçlarda 
olduğu gibi yine 
Pasör sıkıntısı çekti. 
Takımda iyi bir 
pasör olmayışı 
nedeniyle başarılı 
olmasına rağmen 
yenilmekten 
kurtulamayan 
Zeytinspor'lu 
kızlar setleri

25-20 25-21 
25-19 vererek 
maçı 3-0 kaybettiler. 
Zeytinspor Bayan 
Voleybol takımı 
Pazar günü 
Bursa Çekirge 
Spor Salonu’nda 
saat 13.00 de 
Büyükşehir 
Belediyespor ile 
karşılaşacak.
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CHP Bursa Milletvekilleri Ali Dinçer, Kemal Demirel, Mustafa Özyurt ve Mehmet Küçükaşık, Faruk Çelik’i eleştirdi

CHP’den Faruk Çelik’e tepki
Seyfettin SEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekilleri Ali 
Dinçer, Kemal 
Demirel, Mustafa 
özyurt ve Mehmet 
Küçükaşık 
yayınladıkları yazılı 
açıklama ile AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Faruk Çelik’i eleşti 
rerek basın toplan
tısında yaptığı açıkla
malar nedeniyle 
tepki gösterdiler. 
Son üç yıldır ana 
muhalefet görevini 
üstlenen Cumhuriyet 
Halk Partisi ve 
Genel Başkanı Deniz 
Baykal'ın ciddi, karar
lı, dikkatli bir uslup 
ile muhalefet görevini 
sürdürmekte 
olduğunu belirten 
CHP Bursa 
Milletvekilleri, birlikte 
yaptıkları açıklamada, 
"Son zamanlarda 
AKP Genel Başkanı 
Erdoğan ve onun 
siyaset takımı 
maalesef Genel 
başkanımız Deniz 
Baykal'a dil uzatmayı 
adet haline 
getirmişlerdir.
Bunun son örneği de 
Erdoğan'ın siyaset 
takımından Faruk

Çelik'in basın 
toplantısıdır" dediler.
Faruk Çelik'in 
Cumhuriyet 
Halk Partisi'nin 
erken seçim 
gerekçelerinden 
rahatsız olduğu ve 
aklına geleni 
söylediğini ifade 
eden CHP Bursa 
Milletvekilleri 
yaptıkları yazılı basın 
açıklamasında 
"Hatta bir ara Genel 
Başkanımız Deniz 
Baykal'ı Demokrat 
olmamakla suçlamış, 
seviyesini daha da 
düşürüp sabah 
sporuyla, dikkatli 
yaşamıyla aklınca 
alay etmeye 
kalkışmıştır. Vizyonu 
olmayanların bunları 
anlayamamaları 
doğaldır. Ama 
vizyonu olmayanların, 
ülkemiz için önemli 
hassas görevlerde 
olmaları 
doğal değildir.
Değerli BursalIlar, 
Bursa'ya her hafta 
sonu gelip türlü 
müjdeler veren 
Faruk Çelik ne yazık 
ki elle tutulur, gözle 
görülür hiçbir 
yatırıma katkı

ALİ DİNÇER KEMAL DEMİREL

koyamamış, 
görevinin ağırlığının 
altında ezilip 
kalmıştır.
Cumhuriyet Halk 
Partisinin marjinal 
gruplarla birlikte 
olduğunu iddia eden 
Faruk Çelik siyasi 
hafızadan da yoksun
dur. Marjinal guruplar 
AKP'nin dayanağıdır. 
Tekkeler- Tarikatlar- 
Şeyhlerden medet 
uman AKP'nin 
Genel Başkanı, 
daha dün Taliban 
liderinin dizlerinin 
dibinde bağlılık 
bildirmiyor muydu? 
Kökten dinci Radikal 
İslam Örgütleri ile 
kol kola siyaset 
yapan bir anlayış 
Bayram mesajlarında 
bile maalesef Cami 

avlularını kullanarak 
halkımızın inançlarını 
istismar etmeye 
devam etmektedir. 
Fransa'da yaşanan 
iç karışıklığı bile 
türbana bağlamaya 
çalışan, bundan 
medet uman bir 
anlayıştan başka 
ne beklenebilir. 
Faruk Çelik'in basın 
toplantısında gerçek
le örtüşen bir tek 
ifade vardır. O da, 
Türkiye"ın önemli 
sorunları olduğudur. 
Evet Türkiye'nin en 
önemli sorunu başın
daki AKP iktidarıdır. 
Bundan kurtulmanın 
yolu da erken 
seçimdir. Erken 
seçimden köşe bucak 
kaçan AKP lideri 
Erdoğan ve onun

MEHMET
KÜÇÜKAŞIK 

takım arkadaşı 
Faruk Çelik ve yan
daşlarıdır. Bu basın 
toplantısı ile bu 
kaçışın ve telaşın 
ört bas edilmeye 
çalışıldığının en 
açık ifadesidir. 
Görülen o dur ki, 
Faruk Çelik'te 
son günlerde sık 
rastlanan Deniz 
Baykal sendromuna 
yakalanmıştır. 
Bu hastalık 
bir çok siyasetçide 
görülmüş, maalesef 
tedavi edilememiş, 
ancak siyasi 
yaşamlarının 
sonunda kendiliğin
den düzelmiştir. 
Öyle görünüyor ki 
yakın zamanda Faruk 
Çelik'te bu

MUSTAFA ÖZYURT

hastalıktan 
kurtulacaktır.
Cumhuriyet halk 
Partisi kurultaylarına 
müdahale etmeye 
çalışan iktidar 
güçleriyle, yine 
bazı yeni yetme 
siyasetçilerin 
fütursuz, seviyesiz 
saldırıları ile daha 
önceleri de 
karşılaşmıştır. ' 
Ama her defasında 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Örgütü 
bunlara gerekli 
cevabı vermiş ve 
yoluna devam 
etmiştir. Yine öyle 
olacaktır. Faruk 
Çelik'ler konuşacak, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Kervanı 
yoluna devam 
edecektir." dediler.

II Genel Meclisi’nden 
örnek davranış

Grip aşısına hücum
Yasal değişiklikle 
yeni bir yapıya 
kavuşan İl Genel 
Meclisi, 2006 yılı 
bütçe görüşmelerini 
sürdürüyor.
Yasa gereği kasım 
ayında 20 oturum 
yapacak olan İl 
Genel Meclisi, 
2006 yılı bütçesini 
netleştirecek. 
Meclisin 
önceki günkü 
oturumunda ise 
örnek bir 
davranışa imza 
atıldı.
il Genel Meclisi 
üyelerinin tamamı 
bir günlük huzur 
haklarını

Pakistan'daki 
depremzedelere 
bağışlarken, 
bağış toplamı 
5 bin 680 YTL 
olarak açıklandı. 
Öte yandan 
Malatya Çocuk 
Yuvası'nda yaşanan 
olayların ardından 
yeniden kamuoyu 
gündemine 
gelen çocuk 
yuvaları ve sığınma 
evleri konusunda da 
harekete geçen 
İl Genel Meclisi, 
Bursa'daki 
kuruluşları inceleme 
kararı aldı.
İl Genel Meclisi 
üyeleri tarafından 

verilen önerge 
Milli Eğitim ve 
Sosyal Hizmetler 
komisyonlarına 
sevk edilirken, 
komisyon üyeleri 
hem bu kurumlan 
inceleyecek 
hem de 
yapılabilecek 
katkıları 
belirleyecek. 
İl Genel Meclisi, 
komisyon raporları 
doğrultusunda 
bu kurumlara bütçe 
ayıracak.
Yine raporlar 
doğrultusunda 
gerekli görülürse 
yeni bir komisyon 
oluşturulacak. BHA

Kuş gribinden 
ürken vatandaşlar, 
mutasyona uğra
masından korkulan 
virüsten korunmak 
için grip aşısı 
olmaya koşuyör. 
Bursa Eczacılar 
Odası Başkanı 
Deniz İçer, halkın 
daha önce pek 
rağbet etmediği 
grip aşılarının 
satışında yüzde 
50 oranında artış 

meydana geldiğini 
söyledi. 
Başkan İçer, 
yaptığı açıklamada, 
vatandaşın 
korunma iç 
güdüsüne bağlı 
olarak, kendi 
çapında tedbirler 
aldığını ve giderek 

bilinçlendiğini 
ifade etti.
Grip aşılarının, 
özel imkanlar 
dahilinde 
gerçekleştiğini 
anımsatan İçel, 
"Grip aşısı gibi 
önemli konular, 
kişilerin özel 
girişimlerine 
bırakıldığı için 
ülke genelindeki 
korunma 
tedbirlerinde 
sıkıntı yaşanabiliyor. 
Aşının kuş 
gribine direkt 
olarak bir 
etkisi yok ve bunu 
vatandaşa yeterince 
izah ettik. Ancak, 
grip aşısı olunursa, 
bu virüsün 
mutasyona 

uğramasını 
engellemiş oluruz. 
Yani gelişmesini 
ve insandan insana 
bulaşmasını 
durdururuz" dedi. 
Başkan İçer ayrıca, 
kuş gribine 
yakalanan kişilerin, 
48 saat içinde 
kullanması 
gereken "Tamiflo" 
adlı tablet ilacın, 
Bursa'da talep 
görmediğini 
kaydetti. 
Bu virüsün, ülke 
genelinde herhangi 
bir insana bulaşma 
vakasına rastlan
madığını da 
anımsatan İçer, 
paniğe hiç gerek 
olmadığını 
sözlerine ekledi. BHA
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İller Bankasından 
belediyelere brifing

Otomobil kaldırıma çıktı: 1 ölü 3 yaralı

İller Bankası'ndan 
belediyelere brifing 
İller Bankası Genel 
Müdürlüğü'nce 
belediyelere yönelik 
düzenlenen bölgesel 
toplantıların 6'ıncısı 
Bursa'da yapılacak. 
11-13 Kasım 2005 
tarihleri arasında 
Uludağ Grand Yazıcı 
Otel'de gerçekleşti 
rilecek olan “6. 
Mahalli İdareler 
Eğitim ve İstişare 
Toplantısında, 
İller Bankası'nın 
belediyelere 
sağladığı imkanlar ve 
başlatılan yeni uygu
lamalarla ilgili bilgiler 
verilecek. İller 
Bankası Teknik 
Danışma Kurulu 
Üyesi Sevinç Deniz 
yönetiminde gerçek
leştirilecek olan 
toplantıya, 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı adına

Müsteşar Yardımcısı 
Yaşar Karayel, İller 
Bankası Genel 
Müdürü Hidayet 
Atasoy, İller Bankası 
Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Kaya, 
yönetim kurulu 
üyeleri, denetçiler ve 
banka yöneticilerinin 
katılacağı bildirildi. 
Toplantıda kredi 
kullandırma ilke ve 
kriterleri, içme suyu 
standartları ve 
ülkemizdeki su 
rezervleri, geleceğe 
dönük tahmin ve 
sorunlar, arıtma 
tesislerinin işletme 
ve bakımı, imar planı 
çalışma süreci, 
sayısal halihazır hari
tanın önemi ve 
arşivlenmesi, jeoter- 
mal enerji potansiyeli 
ve uygulamaları, 
belediye borçlarının 
yeniden yapılandırıl
ması, katodik koru

ma, dış kaynaklı 
finansman uygula
maları, atık su arıtma 
tesislerinin önemi, 
içme suyu tesis
lerinde kullanılan gaz 
klor cihazlarının 
işletilmesi, montajı 
ve bakımı, katı atık 
tesisleri uygulaması, 
düzenli depolama ve 
ayrıştırma konuları 
hakkında bilgi yerile
cek. Bu arada İller 
Bankası'nın şimdiye 
kadar 50 ilde gerçek
leştirdiği toplantılara 
bin 840 belediyeden 
katılım olduğu belir
tildi. Öte yandan İller 
Bankası Yönetim 
Kurulu'nun haftalık 
olağan toplantısının 
Genel Müdür 
Hidayet Atasoy 
başkanlığında 10 
Kasım'da Bursa 
Bölge Müdürlüğü 
binasında yapılacağı 
vurgulandı. BHA

Orhangazi'de 
sürücüsünün kont 
rolünden çıkan oto
mobil, kaldırımda 
yürüyen bir şahsı 
ezdi. Kazada araçta 
bulunan 3 kişi de 
yaralandı. 
Orhangazi İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre kaza 
önceki gece saat 
01.40 sıralarında 
Gemlik Caddesi'nde 
meydana geldi. İddi
alara göre, Hürriyet 
Mahallesi istikame
tine seyreden 20 AT 
889 plakalı otomo
bilin sürücüsü 
E.Y(24) aracın direk
siyon hakimiyetini 
kaybedince ortalık, 
savaş alanına döndü.

Bomba paniği
Santral Garaj'daki bir 
otoparkın girişine 
bırakılan şüpheli çanta 
paniğe neden oldu. 
Polis tarafından fünye 
ile patlatılan çantadan 
eski giyim eşyaları 
çıktı. Emniyet Müdürlü 
ğü'nden alınan bilgiye 
göre, olay, dün sabah

Kontrolden çıkan 
araç, yol kenarındaki 
zeytin ağacına 
bindirdikten sonra 
kaldırıma çıktı ve bu 
sırada evine doğru 
yürüyen Gültekin 
Karakuş(54) isimli 
vatandaşı altına aldı. 
Ağır yaralı halde 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Karakuş, 
doktorların tüm 
müdahalesine karşın 
kurtarılamadı. 
Kazada yaralanan 
araç sürücüsü Ethem 
S.(24) ile yanındaki 
arkadaşları Kasım 
Y.(21) ve Adem A. 
(27) da kaldırıldıkları 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.

saat 08.30 sıralarında 
Kırcaali Mahallesi 
Kayalı Sokak'ta yaşan 

dı. Burada bir otoparkın 
girişindeki çalılıklara 
bırakılan çantayı fark 
eden vatandaşlar, panik 
içerisinde durumu 
polise bildirdi. Kısa 
sürede olay mahalline 
ulaşan polis ekipleri de 
şüpheli çantanın çevre

Kasım Y'nin kazada 
bacağı kırıldığı öğre
nilirken, durumu 
ciddi olan ve başında 
yaralanan Adem 
A.'da Bursa Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi.
Bu arada, polis kaza
yla ilgili soruşturma 
başlatırken, yaralı 
gençlerden hangisi 
nin aracı kullandığı 
netlik kazanmadı. 
Alkollü olduğu Öne 
sürülen gençlerin 
ehliyetinin olmadığı 
da iddia edilirken, 
kazada yaşamını 
yitiren ve bir kahve
hanede çalıştığı 
öğrenilen Gültekin 
Karakuş'un yakınlan 
hastanede sinir krizi 
geçirdi. BHA 

sinde bir güvenlik çem
beri oluşturdu ve mer
aklı vatandaşları bölge
den uzaklaştırdı. Daha 
sonra bomba imha ekip 
leri dikkatli bir şekilde 
yaklaştıkları çantayı 
fünye ile patlattı. İçeri 
sin de bomba düzeneği 
olmadığı anlaşılan 
çantadan giyim 
eşyaları çıktı. BHA

ÜNV€R TRAKTÖRDEN 
BÜYÜK FIRSAT!

® ZEYTİN ZAMANI GELDİ!
I\EWHOLLAI\D

3 YIL VADELİ 
TRAKTÖR SATIŞLARII 
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÛNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi RAyii 
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Od. No:26 ORHANGAZİ / BURSA



8 Kasım 2005 Salı HABER Sayfa 7

Her 100 kişiden 8’i iş bulamıyor
Ankara Ticaret Odası 
(ATO), Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) veri
lerini kullanarak 
Nisan-Mayıs-Haziran 
aylarının içeren 
2. dönemleri 
karşılaştırdığı 
"İstihdam 2000-2005" 
raporuna göre son 
5 yılda çalışabilir 
nüfusa 4 milyon 619 
bin kişi eklenirken, 
sadece 374 bin kişiye 
istihdam yaratıla- 
bildiğini açıkladı. 
Yapılan araştırmaya 
göre, 2000 yılı 2. 
döneminde yüzde 48.5 
olan istihdama katılma 
oranı 2005 yılı 2. döne
minde yüzde 44.8'e 
düştüğü belirtildi.
2000 yılı 2. döneminde 
kentlerde yüzde 41.4, 
kırsalda yüzde 58.9 
olan istihdama katılma 
oranı 2005 yılı 2. döne
minde kentlerde yüzde 
40.2'ye kırsalda yüzde 
52.4'e geriledi. 2000 
yılı 2. döneminde 
erkeklerde yüzde 71 
olan istihdama katılma 
oranı, 2005 yılı 2. 
döneminde yüzde 
66.17'e kadınlarda 
yüzde 26.4'den yüzde 
23.9'a düştü 
2005 yılı 2. döneminde

çalışabilir yaştaki 
25.1 milyon erkekten 
16.6 milyonu, çalışa
bilir yaştaki 25.5 
milyon kadının ise 
sadece 6.1 milyonu 
istihdam ediliyor. Bir 
başka deyişle çalışa
bilir yaştaki her 100 
erkekten 66'sı çalışı 
yor. Çalışabilir yaştaki 
her 100 kadından 
sadece 24'ü çalışırken 
bu oran kentlerde 
yüzde 16'ya düşüyor. 
Son 5 yılda kentsel 
alanlarda, kadınların 
istihdama katılım 
oranında artış olma
ması dikkati çekiyor. 
Türkiye'de tarım sek
töründeki istihdam 
sürekli azalıyor. 2000 
yılı ikinci' döneminde ö 
milyon 307 bin kişi 
tarımda çalışırken, 
2005'de bu rakam 7 
milyon 266 bine

geriledi. Bir başka 
ifadeyle tarımda 
çalışanların sayısı, 1 
milyon 41 bin kişi 
azaldı. 2005 yılı 2. 
dönem verilerine göre, 
her 100 kişiden 32’si 
tarım sektöründe 
çalışıyor. 2000 yılının 
aynı döneminde bu 
oran yüzde 37 idi.
Tarım dışı istihdam 5 
yılda 1 milyon 415 bin 
kişi arttığı halde tarım
daki çözülme 
nedeniyle toplam istih
damdaki artış 5 yılda 
sadece 374 bin kişiyle 
sınırlı kaldı.
İstihdam edilenlerin 
yaklaşık üçte birinin 
tarım sektöründe 
çalışması nedeniyle 
ücretsiz aile işçisi 
olarak çalışanların 
sayısında, 2000 yılında 
her 100 çalışandan 
22'si ücretsiz aile 

işçisiydi. Aynı yıl 
ücretsiz aile işçisi 
olarak çalışanların 
yüzde 64'ü kadındı. 
2005 yılında ücretsiz 
aile işçisi olarak 
çalışanların oranı 
yüzde 17.8'e düştü. 
Tarım sektöründeki 
istihdam içindeki payı 
düştükçe ücretsir aile 
işçisi sayıftı da azaldı 
ancak ücretsiz aile 
işçisi olarak çalışanlar 
içinde kadınların oranı 
yüzde 64'ten yüzde 68 
'e çıktı. Ücretsiz aile 
işçisi erkeklerin oranı 
aynı dönemde 
yüzde 36'dan yüzde 
32'ye geriledi.
2005 yılı 2. döneminde 
çalışanların yüzde 
45.1 'i ücretli, yüzde 
7.4'ü yevmiyeli, yüzde 
5.2'si işverenken 
yüzde 24.6'sı kendi 
hesabıha çalışıyor.
2000 yılı 2. döneminde 
yüzde 36,6'sı ücretli, 
yüzde 11.2'si 
yevmiyeli, yüzde 4.8'i 
işveren, yüzde 25.3'ü 
ise kendi hesabına 
çalışıyordu.
Son 5 yılda kendi 
hesabına ve işveren 
olarak çalışanların 
paylarında kayda 
değer bir değişme

olmazken ücretlilerin 
oranının artması 
dikkat çekiyor.
Gelişmiş ülkelerde 
ücretlilerin istih
damdaki oranı yüzde 
70'ler seviyesinde. 
Ücretlilerin istih
damdaki payı gün 
geçtikçe artmakla bir
likte* gelişmiş ülkelere ' ‘ 
kıyasla henüz düşük. 
2005 yılı 2. döneminde 
istihdamda yer alan 
kadınların yüzde 55'1 
tarım sektöründe 
çalışıyor. Bu oran kır
sal yerleşim yerlerinde 
yüzde 86'ya çıkıyor. 
Kadın istihdamının 
ağırlıklı olduğu 2. 
sektör ise hizmetler 
sektörü. Erkeklerin en 
yoğun oldukları sektör 
yüzde 49 ile hizmetler 
sektörü, 2. sektör 
yüzde 23 ile tarım 
sektörü. Tarımda 
çalışanların sayısı 5 
yılda 1 milyon 41 bin 
kişi azalırken, 
hizmetler sektörü 1 
milyon 460 bin kişiye 
iş yarattı. Hizmetler 
sektörü, kentsel 
kesimde 5 yıllık 
sürede yüzde 60 
düzeyinde sabit 
kalırken, kırsal 
alanlarda hizmet

sektörünün istih
damdaki payı yüzde 
16'dan yüzde 23'e 
yükseldi. Bir başka 
deyişle tarımda 
çözülen nüfus hizmet 
sektörüne kaydı. 
Üretimin temeli olan 
sanayideki artış ise 
5 yılda 280 bin kişiyle 
sınırlı kaKti: •- * •• 
"HER 100 KADINDAN 
76’SI ÇALIŞMIYOR” 
Eğitim düzeyi yük
seldikçe işgücüne 
katılım oranı da 
yükseliyor. Ancak 
2005 yılı 2. döneminde 
2000 yılının aynı 
dönemine göre, 
hem erkek hem de 
kadınlarda tüm 
eğitim seviyelerinde 
işgücüne katılım 
oranlarında düşme 
görüldü. Kadınların 
lise öncesi, lise ve 
yüksek öğrenim 
seviyelerinde 
işgücüne katılım oran
ları arasında büyük 
farklar olduğu 
görülüyor. 2005 yılı 2. 
döneminde okur-yazar 
olmayan her 100 
kadından sadece 19'u 
işgücüne katılırken, 
yüksek okul mezunu 
her 100 kadından 69'u 
iş gücüne katılıyor.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN I
Her Çeşit Emlak 

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

ENEN
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..

120m2 Asansör ve Kaloriferli, i. Kordonda Satılık Daire

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

Eski Razas-Gad. W0-m2-Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları
* fp^ğ

Fanya
"S Mantar, kurşun
* ip Çeşitleri
y Sandal Malzemeleri
y Kürek
✓ Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* i%(fiğermdiıımi)l«rilthkın<lmiul«^

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 _ ”"_ w.. E»

altında 408 m2 arsa - Çınarcık, Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık |Yalova 448.54 m?.r.a |
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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

ve Azot kavşağına 400 m2
uzaklıkta- Umurbey mezarlığının Tel:513 24 74 Fax: 5141021 

karşısında 15 dönüm, 650 ağaç arsa.

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18
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“Kuş gribi insanları 
etkileyebilir”

Kart cirosunda rekor
Dünya 
Sağlık 
Örgütü 
Başkanı Lee 
Jong-Wook, 
kuş gribi 
virüsünün 
insanlara 
geçen türe 
dönüşme 
sinin "an 
meselesi" 
olduğunu 
söyledi. 
Lee, kuş 
gribiyle 
mücadelede 
evrensel strateji 
belirlemek amacıyla 
bugün Cenevre'de 
başlayan 3 günlük 
konferansın açılışın
da çeşitli ülke ve 
kuruluşlardan gelen 
yaklaşık 400 uzmana 
hitaben yaptığı 
konuşmada, "Bunun 
ne zaman olacağını

bilmiyoruz, ama 
bir gün olacağını 
biliyoruz" 
ifadesini kullandı. 
DSÖ Başkanı Lee, 
virüsün kuşlardan 
kuşlara geçmesinin 
olduğu kadar 
insana geçmesinin 
kontrol altına alın
ması, kümes 
hayvanlarını itlaf 
eden köylülere 

tazminat ödenmesini 
sağlayarak hastalığı 
ortaya çıkarma 
sistemlerinin 
güçlendirilmesi 
ve virüse karşı aşı 
ve ilaçların üretim 
kapasitelerinin 
artırılması konuların
da "geniş bir 
anlaşma" sağlan
ması gerektiğini 
kaydetti.

MasterCard 
Güneydoğu Avrupa 
Üye İlişkileri 
Direktörü Tolga 
Köktuna, Türkiye'nin 
MasterCard kredi 
kartı sayısı ve ciro 
açısından dünya 
sıralamasında 
11'inci sıraya yük
seldiğini belirtti. 
Köktuna, Türkiye'de 
bu yılın ilk 6 ayı 
içerisinde 
MasterCard kredi 
kartı sayısının 
13.8 milyonu aştığını, 
bu kartlarla geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 47 
artışla toplam 15 
milyar doları aşan 
ciro gerçekleştiğini 
belirtti.
Köktuha, Aynı 
dönemde Maestro 
banka kartının 
25.6 milyon adede 
ulaştığını, bu 
kartlarla da yüzde 
45'lik artışla toplam 
17.2 milyar doları

aşan ciro gerçek
leştiğini kaydetti 
Kredi kartıyla 
yapılan harcamaların 
artmasına ilişkin 
yaşanan tartışmalara 
ilişkin olarak da 
Köktuna, kredi 
kartının bir ödeme 
aracı olduğunu 
ifade ederek, 
"Kart kullanımında 
hedef, kartın 
limitinin tamamının 
ucu açık bir 
bireysel kredi 
gibi kullanılması 
olmamalıdır. 
Böyle durumlarda 
bankalara bireysel 
kredi başvurusunda 

bulunulması daha 
doğru bir yöntemdir" 
diye konuştu.
Kredi kartlarının 
kayıtlı ekonomiye 
çok önemli katkı 
yaptığını, bireylerin 
nakit akışlarına 
göre harcama 
yapabilmelerini 
sağladığını vurgu
layan Köktuna, 
uluslararası prensi
plerle Türkiye'nin 
ihtiyaçlarını bir araya 
getiren bir kredi kartı 
yasasını destekledik
lerini, böyle bir 
yasanın tüm 
tarafların lehine 
olacağını bildirdi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

DOĞALGAZ 
mİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

Buderus

ISISAN

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220,61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Hazine iç borç 
ödemesi yapacak

Hazine bu hafta, 
Kasım ayının en 
büyük iç borç 
ödemesini 
gerçekleştirecek. 
Hazine, bu hafta, 
4 milyar 393 milyon 
YTL'si piyasaya 
olmak üzere toplam 
4 milyar 946 milyon 
YTL ödeme yapacak. 
Bu çerçevede 
Hazine, 9 Kasım 
Çarşamba günü 
4 milyar 382 milyon 
YTL'si piyasaya, 553

İşte az parayla kurulabilecek işler
Türkiye ekonomisi 
canlanıyor. Artık iş 
kurmak için çok 
büyük paraların 
olması gerekmiyor. 
Doğru zamanda alı
nacak bir kararla siz 
de işinizin patronu 
olabilirsiniz...
Girişimciler artık uzun 
zamandır erteledikleri 
yatırım projelerine hız 
veriyor. 2005 sonuna 
kadar yeni kurulan şir
ket sayısının, 50 bini 
geçmesi bekleniyor. 
Kendi işinizi kurmaya 
karar verdiğinizde, 
sıra ne yapacağınız 
sorusuna geliyor. 
Yapılabilecek olanlar 
aslında sınırsız. 
Ancak, doğru zaman
da, doğru yerde, 
doğru işi yapmak çok 
önemli.
2’Sİ BAŞARILI 
OLUYOR 
ABD yapılan bir 
araştırma, bin iş 
fikrinin yalnızca 
yedisinin proje
lendirildiğini, bunlar
dan da sadece ikisinin 
başarılı olduğunu gös
teriyor. Biz de, bu 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

milyon YTL'si kamu 
kurumlarına yapılan 
satışların geri 
ödemesi olmak 
üzere ve tamamı YTL 
cinsinden toplam 
4 milyar 935 
milyon YTL iç 
borç ödemesi 
yerine getirecek. 
Hazine 11 Kasım 
Cuma günü tamamı 
döviz cinsinden ve 
piyasaya olmak 
üzere 11 milyon YTL 
ödeme yapacak.

hafta az sermayeyle 
yapılabilecek, ilginç 
olduğu kadar başarılı 
olmuş iş fikirlerini 
araştırdık.
Gökdelenlerin asan
sörlerini giydirenler
den çağrı merkezi 
kuranlara, kadınlara 
özel güzellik kulüp
lerinden internetten 
yemek servisine kadar 
hizmet sektörüne 
yatırım yapan genç 
girişimciler, nasıl 
kendi işlerini kurup, 
batmadan ayakta 
kaldıklarını anlattı. 
Kendi işinin patronu 
olanların başarı for
mülü ise oldukça 
basit. ‘Doğru yerde, 
doğru zamanda doğru 
işi yapmak’. Ayrıca, iş 
fikri belirlemek için 
KOSGEB Girişimciliği 
Geliştirme 
Enstitüsü’nden, ticaret 
odalarından da destek 
almak mümkün.
Başarı için 10 ipucu 
Doğru yerde, doğru 
zamanda, doğru işi 
seçin Başarılı mod
ellerden örnek alın. 
Ne iş yaparsanız

Hazine'nin Kasım 
ayında 13 milyar 
17 milyon YTL'si 
piyasaya olmak

üzere, toplam 
13 milyar 858 milyon 
YTL iç borç ödemesi 
bulunuyor.

yapın, internette yer 
bulabilecek mal ya da 
hizmet üretin
Ayağı yere basan pro
jeler üzerinde çalışın 
Yem’ bir girişime 
başlamadan risk ve 
fizibilite çalış
malarınızı iyi yapın İş 
planına göre hareket 
edin Asla 
vazgeçmeyin. Başarılı 
olmak için yenilginin 
ne olduğunu bilmek 
lazım Devletin destek
lediği alanlarda 
yatırım yapmaya 
yönelin Çevrenizde 
nelerden, şikayet 
edildiğini iyi analiz 
edin. Müşterileriniz ne 
istiyorsa ona odak
lanın.
Sağlık her şeyin 
başıdır, düzenli bir 
yaşamınız olsun. 
Plaza asansörlerinde 
reklam kazandırıyor 
Lift Medya, Maslak ile 
4. Levent hattındaki 17 
plazanın asansör
lerindeki reklam alan
larını satıyor, Ayrıca 
plaza önlerindeki araç 
teşhir projelerini de 
hazırlıyor. En büyük 
avantajı ise, sektörde 
bu işi onlardan başka 
yapan bir şirket olma
ması. Lift Medya 
Genel Müdürü Saygın 
Tezel, “İşimizin 
operasyonel maliyeti 
çok düşük. Buna göre 
kâr maıjımız da hayli 
yüksek” diyor. 
GERİLLA 
PAZARLAMA 
Asansörde insanların 
mecburen reklamları 
okuduklarını anlatan

Tezel, “Plazalarda 
çalıştığımız için üst 
gelir grubuna direkt 
ulaşıyoruz. İnsanlar 
asansörde birbir
lerinin yüzüne bak
madığı için, reklamları 
okuyor. Bizden başka, 
şimdiye kadar kims
enin aklına bu işi yap
mak gelmedi” diyor. 
Plaza asansörlerindeki 
ilan yerlerine en çok 
Nokia, Lexus, Beymen 
gibi gerilla tarzı 
pazarlamayı tercih 
eden firmalar ilgi gös
teriyor.
Kadın kulübü sayısı 
artacak
POPÜLER olmasının 
yanı sıra, bir o kadar 
da kârlı yatırım alanı 
güzellik ve estetik 
sektörü. Londra’da 
uzun yıllar yatırım 
danışmanı olarak 
çalıştıktan sonra 
kadınlara özel güzellik 
ve bakım kulübü 
kuran İrem 
Sözügeçer, kendi 
gibi iş ortaklan 
aradığını söylüyor. 
Sektörün hızla 
büyüdüğü söyleyen 
Sözügeçer, “Club 
Arora olarak hede
fimiz 5 yılda 35 şube 
açmak” diyor. 
Sıfırdan sektör yarattı 
ÜÇ arkadaşlarıyla 
birlikte 4 yıl önce 
emeksepeti.com’u 
kuran 29 yaşındaki 
Nevzat Aydın, 
bugün internetten 
yemek siparişi 
işinde milyon 
dolarlık cirolar 
gerçekleştiriyor.

İftar yemeği ve Karadenizspor
Ramazan ayının son günü hem oruç boz

mak, hem de Gemlik’te bulunan sporla ilgile
nen, sporla iç içe olan gençleri bir araya 
getirip fikir alışverişi yapmak için verilen bir 
yemektir.

Güzel bir geceydi, bu yemeğin esas 
gayesi yeni doğmuş, ailesi tarafından adı 
yeni konmuş genç bir kulübün yemekli 
toplantısı.

Ne güzel oldu. Bu sporla iç içe olan bu 
gençleri bir araya getirip, onların yaşadıkları 
olumlu olayları öğrenmek, deneyim kazanıp 
bu kulübümüzü nasıl ayakta tutarız? nasıl 
yürütebiliriz? düşüncesiydi.

Bu genç klubün adı: KARADENİZ 
SPOR’du. Bu isim gayet doğal zira bu 
kulübü kuranların çoğu yöre yöre olarak 
Karadeniz’lilerden oluşmuş olması.

Bu yemeğe büyük bir ihtimalle sayın 
Gemlik Kaymakamının, Sayın Belediye 
Başkanı’nın davetli olduklarını biliyorum. 
Daha önceden verilmiş sözleri olduklarından 
gelemediler.

Yeni kurulan kulübümüzün nasıl ayakta 
duracağını, nasıl yürüyeceğini öğrenmek ve 
davetli gelen kişilerden bilgi almaktı 
amacım.

Etrafıma baktığımda Gemlikspor yöneti
minden kimsenin olmadığını gördüm.

İdarecilikte büyük emekleri geçen 
Zeytinspor Başkanı Sayın İhsan Ünlü’yü de 
göremedim. Kendisinin bu yemekte olmasını 
çok arzu ederdim. Zira İhsan Ünlü’nün bu 
hususta tecrübelerinin çok olduğunu biliyo
rum.

Yemek şükür duasından sonra teşekkür 
konuşmaları ile devam etti. Kulübün her şeyi 
ile uğraşan Alican kardeşimizin ve Kulüp 
Başkanının konuşmalarını dinledik.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde 
geçmesini dilediklerini ve herkese 
kapılarının açık olduğunu bütün içtenlikleri 
ile dile getirdiler.

Gemlik’teki yaşlı ve genç spor adamları 
hepsi oradaydı. Bu şu demekti; yeni doğan 
bir takıma katkıda bulunmak ve bulunuldu 
da.

Orada bulunan gençlerin konuşmaları 
hep aynı sözcükler üzerindeydi. Gemlik’te 
sevgi, beraberlik, spora susamışlık.

Niçin başka bir spor kulübü dahil 
olmasın!..

Başka kazalarda, spora karşı alakanın 
fazla olduğunu söylediler. Umurbey’i tem- 
silen Kaptan Cem’in gelmesi büyük bir jestti 
bence.

Senelerce sporun içerisinde olmuş, 
Bursa bölgesi spor müdürlüğü yüpmış 
kişinin, bürokrasi olarak kulübü yardımcı 
olması gözden kaçmadı.

Konuşmaların sonuna doğru müsade 
isteyip ayrılmak mecburiyetindeydim.

Sayın Gemlik Belediye Başkanı’nın bun
dan sonra bu kulübe yardımcı olacağı 
inancındayım. Umarım Karadeniz Spor 
Kulübü’nü makamına davet edip, varsa 
kulübün ihtiyaçlarının bir ölçüde giderile
ceğini söyleyip, ikram edeceği bayram şe 
keri ile çocukların gönlünü ahr.

Yeni kulübün bütün Gemliklilere hayırlı 
olması dileyle.
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Basit tedbirlerle çocuğunuzu kazalardan koruyun
Çevresini merak edip, 
herşeyi bilip, öğren
mek ve dokunmak 
isteyen çocukların 
görünmez kazalar 
yaşadığını belirten 
uzmanlar, evde, 
bahçede, sokakta 
meydana gelen bek
lenmeyen kazaların 
aslında önlebilir 
olduğunu, basit ted
birlerle çocuklara 
güvenli ortam 
sağlanacağını ifade 
ediyorlar.
Bursa Sağlık 
Müdürlüğü Ruh 
Sağlığı ve Sosyal 
Hastalıklar Şubesi 
Müdürü Doktor Ruhi 
Berkem, çocukların 
neyin tehlikeli ve 
zararlı olduğunu 
bilmediğini kayded
erek, "Bu durumda 
anne ve babaya düşen 
görev, tehlikeli durum 
ve nesneleri önceden 
düşünüp bunlarh ilgili 
tedbir almak ve 
tehlikeli olabilecek 
kavramları çocuğa 
öğretmektir" dedi. 
Çocukların evde yanlız 
başına bırakılmaması 
gerektiğini, kibrit, çak
mak gibi yakıcı mad
delerle çocuğun erişe
bileceği yerlerde elek
trik kordonları ve 
cihaz bulunmaması 
gerektiğini kaydeden 
Berkem, "Çocuk anne- 
babanın hareketlerini 
izler ve onlar gibi 
davranmayı öğrenir. 
Anne-baba evde, 
sokakta ve trafikte 
çocuğa iyi örnek 
olmalı ve çocuğa 
kazalardan korunmak 

için nasıl davranması 
gerektiğini sık sık 
anlatmalıdır.
Ruh Sağlığı ve Sosyal 
Hastalıklar Şubesi'nin 
kazalardan korunma 
uyarıları şöyle 
sıralanıyor: 
"- Anne-baba çocuğu 
evde tek başına ya da 
küçük kardeşiyle yal
nız bırakmamalıdır. 
- Çocuk tanımadık, 
yabancı biriyle yalnız 
bırakılmamalıdır.
- Kırılacak eşyalar, 
makas, bıçak gibi 
kesici aletler çocuğun 
ulaşamayacağı yer
lerde tutulmalıdır.
- Zehirli olabilecek her 
ürün (temizlik 
malzemeleri, ilaç, 
kozmetik malzemeler 
vb.) yüksekte duran ve 
kilitli dolaplarda sak
lanmalı, tehlikeli ola
bilecek sular (çamaşır 
suyu vb.), su şişesi, 
gazoz şişesi gibi 
karışabilecek kaplara 
konmamalıdır.
- Çocuğun erişebile
ceği yerlerde elektrik 
kordonları bulunma
masına, tüm prizlerin 
önünün kapalı olması
na dikkat edilmelidir.
- Kibrit ve çakmak gibi 
yakıcı aletler çocuğun 
ulaşamayacağı yerlere 
konmalıdır.
- Ocakta bulunan tava, 
çaydanlık gibi eşyalar 
ocağın arka gözünde 
ve sapları uzak köşeye 
dönük olmalıdır.
- Evde soba yanıyorsa 
etrafı mutlaka korku
lukla çevrilmeli, 
çocuğun takılıp düşe
bileceği eşyalar

sobanın etrafında 
bulundurulmamalıdır.
- Çocuk banyo yaptırıl
madan önce suyun 
ısısı mutlaka dirsekle 
kontrol edilmelidir.
- Tüpler mümkünse 
çocuğun ulaşamaya
cağı bir dolapta tutul
malıdır.
- Çocuğun yanında ve 
onunla ilgilenilirken 
kesinlikle sigara 
içilmemelidir.
- Çocuğa ilaç içir- 
ilirken şeker, tatlı v.s. 
diyerek kesinlikle 
kandırılmamalı, 
içtiğinin ilaç olduğu ve 
kendi başına alma
ması gerektiği anlatıl
malıdır. İlaç, çocuğun 
ulaşamayacağı bir 
yüksekliğe ve kapalı 
bir yere konulmalıdır. 
- Çocuğun ulaşabile
ceği uzunlukta masa 
örtüleri kullanmaktan 
kaçınılmalı, masa 
örtüsünü çekerek tat
sız bir olaya neden 
olabileceği unutulma
malıdır.
- Çocuğun yatağının 
çok yumuşak ve cam 
kenarında olmamasına 
dikkat edilmelidir.
- Çocuğun karyolasın
daki veya beşiğindeki 

korkuluk aralıklarının 
çocuğun başının 
geçemeyeceği kadar 
dar olmasına özen 
gösterilmelidir.
- İki yaşından küçük 
bebeklerde uyurken 
yastık kullanılma
malıdır.
- Bebek sırt üstü veya 
yan yatırılmalı, 
yüzükoyun yatırılma- 
malıdır.
- Yumuşak tüylü oyun
caklar ve battaniyeler 
çocuğun yatağına 
konulmamalıdır.
- Çocuk çok çabuk 
boğulabilir. Bu yüzden 
çocuk su dolu kova, 
havuz, su birikintisi, 
küvet v.s. gibi yerlerin 
yanında asla yalnız 
bırakılmamalıdır.
- Çocuğun hava yolları 
oldukça dardır. 
Genellikle cisimleri 
ağzına ahr ya da bur
nuna sokar. Bu neden
le üzüm, fıstık, çekird
ek, leblebi gibi yiye
cekler yalnızken ver
ilmemelidir.
- Toplu iğne, düğme, 
tespih, bozuk para 
gibi küçük cisimler 
çocuğun ulaşamaya
cağı yerlerde bulun
durulmalıdır.

- Çocuğa oynaması 
için nefes almasını 
önleyerek boğulması
na neden olabilecek 
naylon torba veya 
balon gibi malzemeler 
verilmemelidir.
- Çocuğun oyun 
oynadığı yerin cama 
ve balkona yakın 
olmamasına dikkat 
edilmelidir.
- Yemek pişirilirken, 
sıcak şeyler yiyip- 
içerken çocuk kucağa 
alınmamalıdır.
- Çocuğun yere 
takılarak düşme 
tehlikesine karşı, 
halının ve kilimin kat
lanmamasına, kayma
masına dikkat edilme
lidir. - Çocuk düşme 
tehlikesine karşı yal
nız başına yüksek bir 
yerde bırakılmamalıdır. 
Altının değiştirildiği 
yer yüksekte ise, mut
laka bir el çocuğun 
üstünde tutulmalıdır.
- Yürüteç kullanılıyor
sa, zeminin düzgün 
olmasına, etrafta 
takılacak bir şey olma
masına dikkat edilmeli 
ve bebek 
yürüteçteyken yalnız 
bırakılmamalıdır.
- Merdiven inişlerinin 
güvenli ve korunaklı 
olmasına dikkat 
edilmelidir.
- Çocuk köpek, kedi 
gibi hayvanlarla yalnız 
bırakılmamalıdır.
- Çocuk dışarıda yal
nız bırakılmamalı, 
dışarıdaki oyun 
alanının güvenli, 
tehlikelerden uzak 
olmasına dikkat 
edilmelidir.

- Çocuğun uzun süre 
güneşin altında kalma
masına dikkat edilme
lidir.
- Çocuğa trafik eğitimi 
vermeye mümkün 
olduğunca erken 
dönemde başlan
malıdır.
- Çocuğun tek başına 
karşıdan karşıya 
geçmesine izin ver
ilmemelidir.
- Anne-baba ve çocuk 
gece yürürken parlak, 
rahatlıkla görülebile
cek renkte giysiler ter
cih etmelidir.
- Çocuk 10 yaşına 
kadar arabanın ön 
koltuğuna oturtulma- 
malıdır.
- Çocuk arabada arka 
koltuğa oturtturulmalı, 
çocukla birlikte bir 
büyük arka koltuğa 
oturmalıdır.
- Üç yaş ve altındaki 
çocuklar arabada arka 
koltuğa yerleştirilmiş 
yaşına uygun bebek 
koltuğuna veya arka 
koltukta annesinin 
kucağında oturmalıdır. 
- Çocuk arka koltukta 
otururken, arabanın 
kapıları mutlaka kilitli 
tutulmalıdır.
- Araba durduğu 
zaman çocuk 
arabadan mutlaka 
kaldırım tarafındaki 
kapıdan indirilmelidir. 
- Çocuk arabada kısa 
süreli bile olsa yalnız 
bırakılmamalıdır.
- Anne ve babanın 
bazı basit önlemleri 
alması, bu kazaların 
önemli bir bölümünün 
oluşmasını 
engelleyebilir".

Maun en $ık to Wı tosta! W( e w
Gaziantep Üniversite
si (GAZÜ) Tıp 
Fakültesi İç 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ersin 
Akarsu, osteo- 
porozun, kadınlarda 
menopoz sonrası 
sıkça görüldüğünü 
belirterek, hastalığın 
hormonlarındaki azal
ma ve kemik metabo
lizmasının değişmesi 
nedeniyle meydana 
geldiğini ifade etti.

Sigara ve alkol kul
lanımının, kalsiyum 
açısından yetersiz 
beslenmenin, güneş 
ışığından yeterince 
faydalanamamanın ve 
spor yapmamanın 
osteoporoz için risk 
faktörü olduğuna 
işaret eden Doç. Dr. 
Akarsu, “Yeterli 
kemik kütlesi oluş
muş kadınlarda 
osteoporoz gelişme 
riski azalıyor. Ancak 
kemik kütlesi yeter

ince oluşmamışsa 
hastalık kendini gös
teriyor” diye konuştu. 
Doç. Dr. Akarsu, 
osteoporoz sırasında 
kemiklerin 
zayıfladığını ve 
inceldiğini, böyle bir 
durumda sıkça kemik 
kırılmalarına da rast
lanıldığını belirterek, 
şunları kaydetti: 
“Bu hastalar için en 
korkulan, kalça ve 
omurga kemiklerinin 
kırılmasıdır. Böyle bir 

durumda hasta yata
lak olabilir. Önemli 
olan osteoporozu 
oluşmadan engelle
mek. Bu konuda 
kadınlarımız yeterince 
bilgili ve bilinçli değil. 
Bu nedenle zamanın
da sağlıklarına yeterli 
önemi göstermiyorlar. 
Yeterince spor yap
mıyor, kalsiyum 
almıyorlar. Böylelikle 
kemik kitlesi az olan 
kadınlar osteoporoz 
ile karşılaşıyor. Biz 

bu dönemde kemik
lerde oluşacak 
kırıkları önlemek i 
çin çeşitli tedaviler 
uyguluyoruz. Ancak 
tedavi ile sağlanacak 
yarar çok yavaş 
gerçekleşiyor. Bu 
arada hastanın daha 
genç yaşlarda yap
ması gereken uygula
maları da yine bu 
dönemde tedavi için 
kullanıyoruz. Bunlar 
spor yapmak, 
kalsiyum almak,

sigara ve alkolden 
uzak durmak gibi 
şeylerdir.” 
Akarsu, erkeklerde de 
ilerleyen yaşlarda 
osteoporoz 
görülebildiğini, ancak I 
erkeklerde görülen 
kemik erimesinde 
hormonun yanı sıra 
mide-bağırsak siste
mi, kemik iliği gibi 
hastalıkların ve kul
lanılan bazı ilaçların ? 
da rol oynadığını 
sözlerine ekledi.
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Hangi balık hangi
mevsimde yenir?

Diş bakımı kalbi de 
koruma altına alıyor

Balık takvimine göre, 
tuzlu sularda yaşayan 
51, tatlı sularda 
yaşayan 9 farklı cin
steki balığın tüketimi, 
aylara göre değişiyor. 
Marmara ve Ege 
Denizi ile boğazlarda 
yakalanan mercan 
yavrusu, yılın 
12 ayında da 
yenilebilen en 
lezzetli balık 
olma unvanını 
koruyor.
Kasım ayının en 
lezzetli tuzlu su 
balıkları palamut, 
torik, kofana, uskum
ru, kalkan yavrusu, 
hamsi, iskorpit ve 
karagöz olurken, tatlı 
suların en lezzetli 
balıkları arasında 
sazan, turna, 
alabalık, kefal ve

yayın yer alıyor. 
Yine bu ayın en 
lezzetsiz tuzlu su 
balıkları arasında 
çingene palamudu, 
morina, çinekop, 
sarıkanat, gelincik, 
gümüş, izmarit, 
strangolos, mezgit ve 
sardalya, en lezzetsiz 
tatlı su balıkları 
arasında ise levrek, 
yılan ve kaya

balığı bulunuyor. 
Marmara, Ege, 
Karadeniz ve 
Akdeniz ile 
İstanbul ve 
Çanakkale 
Boğazlan'nda 
en yaygın halde 
yaşayan balık 
türlerinden olan 
tekir, karagöz 
ve lüfer ise ekim 
ayının en çok 
tercih edilen 
balık türü oluyor. 
Kolyoz, mercan, 

deniz alası, 
kırlangıç, güneş, 
lipsoz, pisi, 
deniz yılanı, dil balığı, 
hani, mırlam, sübya, 
kalamar, ahtapot 
gibi balık ve deniz 
ürünleriyle tatlı 
suda yetiştirilen 
çiftlik alabalığı, 
yılın 12 ayında da 
tüketilebiliyor.
Balık takvimine 
göre çingene pala
mudu ağustos- 
eylül, çinekop ve 
sarıkanat temmuz- 
ağustos, gelincik 
temmuz-ağustos- 
eylül, hamsi kasım- 
aralık-ocak- 
şubat, gümüş, 
izmarit, strangolos, 
mezgit şubat- 
mart-nisan- mayıs, 
sardalya temmuz- 
ağustos-eylül-ekim 
aylarında 
yenilebiiiyor.

Samsun Diş 
Hekimleri Odası 
Başkanı Abdullah 
İlker, diş bakımının 
düzenli yapılmasının 
en başta kalp olmak 
üzere birçok sağlık 
problemini önlediğini 
söyledi.
Diş bakımının vücut 
sağlığıyla birebir 
ilgisi olduğunu 
belirten Abdullah 
İlker, "Diş bakımınıza 
dikkat ediyor, düzenli 
fırçalıyor, ara yüzleri 
diş ipiyle temizliyor
sanız sadece diş
lerinizi değil kalbinizi 
de koruduğunuzu 
biliyor musunuz?" 
dedi. Damar 
sertliğinin damarın iç 
çeperinde oluşan 
plaklarla başladığını 
kaydeden İlker, "Bu 
plaklara oturan mad
deler plağın giderek 
kalınlaşmasına yol 
açar. Son zamanlar
da yapılan çalış
malar, bu plakların 
oluşumunda iltihap
ları sorumlu tutmaya 
başladı. Özellikle diş 
eti hastalıkları bu 
riski çok arttırıyor. 
Gingivitis ya da peri- 
odontitis adı verilen 
diş eti iltihapları, 
kana sürekli bakteri
lerin karışmasına yol 
açıyor. Bu bakteriler 
damar çeperine yer

leşmeyi başardığın
da, burada iç çeperin 
düzenini bozan bir 
iltihap odağının oluş
masına yol açıyor" 
diye konuştu.
Diş eti hastalık
larının, özellikle diş 
bakımının ihmal 
edildiği ülkemizde 
yoğun olduğunu vur
gulayan İlker, "Ağız 
kokusu ve dişlerin 
kaybına yol açmanın 
yanı sıra, bu yeni 
gelişme de diş 
sağlığına özen 
göstermemiz gerek
tiğini bir kez daha 
ortaya koyuyor. Eğer 
dişlerinizi fırçal
adığınızda az da olsa 
kanama oluşuyorsa 
diş eti iltihabı olma 
ihtimali yüksek. Bir 
diş hekimine danış
makta yarar olacak
tır" şeklinde konuş
tu.
DİŞ KORUMA 
GÜNLERİ BAŞLIYOR 
Ücretsiz olarak 
herkesin ağız ve diş 
muayenesinin yapıla

cağı "Diş Koruma 
Günleri" kampanyası 
dün başladı.
Sağlık Bakanlığı 
Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürlü 
ğü'nün desteğiyle 
Türk Diş Hekimleri 
Birliği ve Colgate 
firması tarafından 
düzenlenen kampa
nya 26 Kasım'da 
sona erecek. 
Toplumun ağız ve diş 
sağlığı konularında 
bilinçlenmesine 
katkıda bulunmayı 
amaçlayan kampa
nya kapsamında, 
isteyen herkese 
ücretsiz olarak ağız 
ve diş sağlığı durum 
tespiti yapılacak 
ve hastalar yön
lendirilecek.
Kampanyaya gönüllü 
olarak katılmayı 
kabul eden diş 
hekimleri, 3 hafta 
boyunca günün 
belirli saatlerini, 
kendilerini arayarak 
randevu alan hasta
lara ayıracaklar

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
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. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_____________ 514 17 00

HASTANELER

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

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
8 KASIM 2005 SALI 
BAYER ECZANESİ 
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Gezici Film Festivali başlıyor
18-24 Kasım tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Gezici Film Festivalinde sinema 

severleer bir hafta boyunca bir çok filmi izleme fırsatı bulabilecekler. Türk Sinem asinin klasikleri 
arasında yer alan ‘Hababam Sınıfı’ da 30 yıl sonra yeni kopyasıyla izleyicilere sunulacak.

Büyükşehir 
Belediyesi'nce düzen
lenen Gezici Film 
Festivali 18-24 Kasım 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. 
Sinemaseverler 
bir hafta boyunca pek 
çok film izleme 
olanağı bulacak. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Ankara Sinema 
Derneği ile ortaklaşa 
düzenlediği Gezici 
Film Festivali, 18-24 
Kasım tarihleri 
arasında Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
Bursalı sinemasever
lerle buluşacak. 
Festivalde bu yıl 
"Umuda Yolculuk: 
Göç ve İnsan 
Kaçakçılığı", İtalyan 
senaryo yazarı

Tonino Guerra'nın 
filmlerinin yer alacağı 
"Sinemanın Şairi" 
adlı toplu gösterim 
ile "Anarşizm ve 
Sinema" adlı bölüm
ler yer alacak. Göç 
filmleri, Uluslararası 
Göç Örgütü'nün 
(IOM) katkılarıyla 
gerçekleştirilecek ve 
İsviçreli yönetmen 
Xavier Coller'in 1991 
yılında "En İyi 
Yabancı Film" 
dalında Oscar 
alan, başrollerini 
Türk oyuncuların 
paylaştığı "Umuda 
Yolculuk" adlı uzun 
metrajlı filmi dışında 
7 adet kısa 
film içerecek. 
Bu bölümün amacı 
ise göç olgusu ve 
insan kaçakçılığı

konularında sinema 
izleyicilerinin 
dikkatini çekmek. 
NELER VAR?
"Sinema ve 
Anarşizm" 
bölümünde, anarşiyi 
ve topluma yansı
malarını konu edinen 
uzun metrajlı filmler 
arasında usta yönet
men Jean-Luc 
Godard'ın 
"Haftasonu" 
(Week-End) adlı filmi, 
bir başka Fransız 
sinemacı Jean 
Vigo'nun yönettiği 
Hal ve Gidiş Sıfır 
(Zer o De Conduite), 
Ingiltere'den Lindsay 
Anderson'un 
"Eğer...", İtalyan 
yönetmen Guiliano 
Montaldo'dan "Sacco 
ve Vanzetti" adli

yapımı ve bir başka 
usta Fransız yönet
men Robert 
Bresson'un 
"Mouchette" adlı 
filmi yer alacak. 
Bu bölümde ayrıca 
Man Ray'in "Emak 
Bakia" adlı filmi, Jean 
Vigo'nun yönettiği 
"Nice Üzerine", Rene 
Clair* in yönettiği 
"Perde Arası" ve 
Claude Miller'in 
"Sıradan Bir İşkence" 
adlı çalışmaları gös
terilecek.
HABABAM
SINIFI DA VAR
Gezici Festival'in bir 
başka süprizi ise 
"Hababam
Sınıfı" oldu. 
1975 yılında 
Ertem Eğilmez'in 
yönettiği, Münir

Özkul ve Tarık 
Akan'ın başrollerini 
paylaştığı ve gerek 
müziği, gerek konusu 
ve gerekse oyuncu 
kadrosuyla Türk 
Sineması'nın 
klasikleri arasında 
yer alan 
"Hababam Sınıfı" 
30 yıl sonra yeni 
kopyasıyla izleyi
cilere sunulacak. 
ÇOCUKLAR 
UNUTULMADI 
Gezici Festival'de 
geçen yıl başlayan ve 
yoğun ilgi çeken 
"Çocuk Filmleri" 
bu yıl da gösterimde. 
Fin yönetmen 
Heikki Prepula'nın 
filmlerinin yer 
alacağı bu bölümdeki 
filmler, TKM'de 
erken saatlerde

gösterime sunulacak. 
Hiroshima 
Canlandırma Film 
Festivali Başkanı 
Sayoko Kinoshita 
çocuklara yönelik 
vvorkshoplar ile bu 
bölüme eşlik edecek. 
Bu yıl Canlandırma 
Sineması bölümünde 
ise sinemaseverlerin 
daha çok 
"Tavuklar Firarda" 
adlı filmden 
hatırlayacakları, can
landırma sinemasının 
en önemli isim
lerinden biri olan 
Peter Lord'un yönet
tiği filmler ve Peter 
Lord'un Gezici 
Festival için seçtiği 
filmlerden oluşan 
bir toplu gösterim yer 
alacak.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

a

««««

26 # 33

TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALCMLİK& KÜLLÜKLCR& ANAHTARLIKLAR V€ 
H€DİV€LİK €ŞVA Ç€ŞİTL€RİMİZİ GÖRM€D€N KARAR VCRMCVİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset

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



CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, TBMM Başkanlığı’na verdiği önergeyi Bakan Koç bugün yanıtlayacak

Gemlik’in eski evleri Meclisle
Geçtiğimiz günlerde gazetemizi ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’e ilçenin kültürel mirası olan eski evlerin korun
ması için destek olmasını isteyen gazetemiz Başyazarı Kadri Güler’in isteği, Demirel tarafındanTBMM’nde soru önergesi olarak 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’a soruldu. Bakan Koç’un bugün TBMM’nde önergeyi yanıtlaması bekleniyor. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

rfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

9 Kasım 2005 Çarşamba 25 YKr. (250.000 TL.)

Çalışanlara 
sahte fiş uyarısı 
Yılın sonlarına yaklaşılırken 
vergi iadesi için hazırlıklarını 
hızlandıran çalışanlar, naylon fatu
ralara karşı uyarılıyor. Naylon 
fatura kullananların her an ken
disini hakim karşısında bulabile
ceğini belirtilirken, bu suçun 6 
aydan 3 yıla kadar hapis cezasının 
olduğunun unutulmaması gerek
tiği duyuruldu. Haberi sayfa 7’de

TesÇİllenen “Gemlik” mahreçi Genilİk, Orhangazi ve İznik ilçeleri dışında kullanılmayacak

Belediye Kültür Merkezi’nde yapılan “Gemlik Zeytinin Coğrafi İşareti” konulu 
toplantıda konuşan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Dillioğlu, “Zeytin 
satışlarında amacımız haksız rekabetin önüne geçmektir.” dedi. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Taviloğlu ise, tescilden sonra Gemlik adının sadece 
Gemliklilerin değil, kaliteli zeytin yetiştiren herkesin olmalı şeklinde konuştu.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Uludağ Üniversitesi
Avrupa Üniversiteler Birliği Uludağ 

Üniversitesi’ni “Model” ilan etti.
Geçtiğimiz günlerde Gemlik Körfez’in 

manşeti “Uludağ Üniversitesi’nde Tanıtım 
Atağı”ydı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK 
Parti hükümeti üniversitelerimizi başarısız 
görse de Avrupa Üniversiteler Birliği Uludağ 
Üniversitesi’ni “model” gösterebiliyor.

Üniversitelerin bilimsel alanda önemli 
buluşlara imzasını atabilmeleri için 
hükümetlerce mali yönden desteklenmeleri 
gerekir.

Uzun yıllardır genel bütçeden eğitime 
ayrılan payın yüzde 3-5’ lerde olduğunu bili 
yoruz.

AK Parti iktidarı üçüncü yılını doldurması
na karşın Üniversitelere destek değil köstek 
oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müfit Parlak ile 
yaptığımız bir görüşmede, bu konuda üniver
sitelerin ne kadar sıkıntıda olduğunu anlattı.

Üniversitelere savaş açmış olan 
Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı üniver
sitelerin öğrencilerden aldığı eğitim 
harçlarını da kestiğini, böylece üniversiteleri 
mali krizin içine soktuğunu söyledi.

Prof. Parlak, "Bilimsel araştırmaya para 
bulamayan Üniversitelerimizden büyük 
başarılar beklemek ne kadar haksızlıktır. 
Buna karşın, Uludağ Üniversitesi kendini yıl
lardır Avrupa Üniversiteleri içinde kabul 
ettirmiştir.” dedi.

Doğru söze ne denir. Tabii anlayana.

Gemlik Ticaret 
Borsası’nın bir süre 
önce Türk Patent 
Kurumu’ndan Gemlik 
tipi zeytin için 
patent alması 
üzerine dün Uludağ 
Üniversitesi ile birlikte 
düzenlenen toplantıya, 
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Refi 
Taviloğlu, Destek Patent 
Kurumu’ndan Kemal 
Karadeniz ile 
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Tarım Ekonomi 
Bölümü’nden Dr. 
Sertaç Gönenç katıldı. 
Toplantı, verimli geçti. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Babasını kandırdı, 
polisi kandıramadı
Yavuz Selim'de "Yolumu kesen 3 kişi 
bayram harçlığımı almak için parmak
larımı kesti" diyerek polisi alarma 
geçiren 14 yaşındaki S.B'nin elini hızara 
kaptırdığı, babasından korktuğu için de 
yalan söylediği ortaya çıktı. Sayfa 6’da

Kestane uğruna 
öleceklerdi

Uludağ’da her yıl kar yağışının ardından 
sıkça yaşanan kaybolma olaylarına yenisi 
eklendi. Kestane toplamak için çıktıktan 
Uludağ'da yoğun sis nedeniyle kaybolan 
7 kişi, cep telefonuyla aradıkları jandar
ma tarafından kurtarıldı. Sayfa 6’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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■3 Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Gel gel sen de al!..

Fransa karman çorman.
Almanya tetikte..
Sırada İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri var.
Biz ise “karışık” Avrupa’ya girmek için 

tırmalıyoruz.
Ekonominin patronu olan zat rica ediyor;
“Aman yabancı sermayeyi ürkütmeyelim.

Yoksa kaçar/'
İktidarın patronu toplantı yapıyor..
Konusu:
“Fırsatlar ülkesi Türkiye” 
Ülke pazarlamasının tüccarca adı.
“Tüccar siyaset” anlayışı..
Siyasal dil yeni terime kavuştu.
Benzeri şeyler vardı:
“Benim memurum işini bilir.”
“Verdimse ben verdim.”
“Anayasayı bir kere delmekle bir şey 

olmaz.”
“Yollar yürümekle aşınmaz.”
Açık açık dile getirilen sağ iktidarların

sığ anlayışı ülkenin bugünlerini hazırladı.
Memur işini bildi.
Siyasetçi tüccar oldu.
Başbakanlar pazarlamacı ülke pazar 

oldu.
Hadi bakalım kolay gelsin.
Bir acayip yarış.
Kimin kazanacağı belli..
Ne var ki kazananın olduğu yerde kaybe

den de var.
Birileri günü kurtarmak için kazanıyor.
Ülke çığırtkanlarla pazarlanıyor.
“Gel ....geeel.... geeeel yabancı sermaye 

gel.
Batan geminin malları bunlar.
Kapanın elinde alıyor.
Sen de al..
Aç kalma..

j Açık kalma..”
Sokak piyasası kuruldu..
İşporta ekonomisi tüm ekonomi dallarını 

yarı yolda bıraktı.
Ekonomi bilimsellikten çıktı.
Ekonomi toplum için değil birey için kur

gulanıyor.
Ne vergi..
Ne hak..
Ne hukuk..
Gelsin de nasıl gelirse gelsin.
Gelsin bakalım.
Bu alametin sonu kıyamet..
Demek ki
Ülke düşmanlardan bugünler için kur

tarılmış.
Gencecik delikanlılar cepheden cepheye 

bugünler için koşuşturmuşlar.
Aç kalmışlar.. Üşümüşler., açık kalmışlar.
Vatanları uğruna şehit düşmüşler.
Gazi olmuşlar.
Yazık olmuş yazık.

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

Kemal Demirel, eski 
evler için önerge verdi

Meclise verdiği önergeler ile tanınan CHP Bursa 
Milletvekili Kemal Demirel, eski evlere el attı. Demirel, 
Turizm ve Kültür Bakanı Atilla Koç’a cevaplandırması 

için 3 maddeden oluşan soru önergesi verdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bayram öncesinde 
gezdiği eski evler 
için ilgili Bakanlığa 
soru önergesi 
vereceğini açıklayan 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, sözünü 
yerine getirerek, 
Bakan Atila Koç'a 
soru önergesi verdi. 
Gemlik'te bulunan 
harabe halindeki 
tarihi evler ile ilgili 
olarak TBMM

Başkanlığı’na 
soru önergesi 
vereceğini açıklayan 
Kemal Demirel, 
2 Kasım 2005 
Çarşamba günü 
Turizm ve Kültür 
Bakanı Atila Koç'a 
cevaplanmak üzere 
soru önergesi verdi. 
Gemlik ilçesinin 
doğal yapısı ve 
zenginlikleriyle 
büyük bir 
potansiyele sahip 
olduğunu 
bildiren Demirel,

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

"Bu zenginliklere ek 
olarak kültürel varlık
ların ve tarihi eser
lere de önemli bir 
yer tutmaktadır. 
Bu zenginliklerin 
tanıtımının yapılması 
büyük önem taşı
maktadır" diyerek 
Bakan Atila Koç'a 
soru önergesi verdi. 
Kemal Demirel, 
soru önergesinde şu 
görüşlere yer verdi: 
"1- Gemlik ilçesinin 
kültürel varlıkları 
ve tarihi eserleri

ile ilgili olarak 
Bakanlığınızın 
yapmış olduğu 
çalışmalar nelerdir?
2- Gemlik ilçesinin 
tarihi eser ve kültürel 
varlıkları ile ilgili 
olarak yapmış 
olduğunuz bir 
envanter çalışması 
mevcut mudur?
3- Gemlik ilçesinin 
kültür varlıklannın 
tanıtımının daha iyi 
yapılması ile ilgili 
olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz?"

SATILIK
‘Orhangazi Çeltikçi Mevkii 
Kibrit Fabrikası yanında yer 
alan 1300 adet zeytin ağacının 
mahsulü teklif almak usulüyle 
satılacaktır.
İlgilenenlerin 0.226 831 42 83 
nolu faksımıza tekliflerini 
göndermelerini rica ederiz.

TEL: 0.226 831 42 66
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Tesçillenen “Gemlik” mahreç! Gemlik, Orhangazi ve İznik İlçeleri dışında kullanılmayacak

Gemlik mahreci masaya yatırıldı
Belediye Kültür Merkezi’nde yapılan “Gemlik Zeytinin Coğrafi İşareti” konulu toplantıda konuşan 
Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Dillioğlu, “Zeytin satışlarında amacımız haksız rekabetin önüne 
geçmektir.” dedi. Marmarabirlik Genel Müdürü Taviloğlu ise, tescilden sonra Gemlik adının sadece 
Gemliklilerin değil, kaliteli zeytin yetiştiren herkesin olmalı şeklinde konuştu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uludağ Üniversitesi 
ile Gemlik Ticaret 
Borsası'nın birlikte 
düzenledikleri 
"Gemlik zeytini 
Coğrafi İşareti" 
konulu konferansta 
çeşitli görüşler 
ortaya atıldı.
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
yapılan konferansa, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile Ticaret 
Odası ve Ticaret 
Borsası yönetimleri, 
Marmarabirlik 
yönetimi, İlçe 
Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, 
zeytin tüccarı ve 
üreticiler katıldı. 
Konferansın 
konuşmacıları ise 
UÜ Gemlik Asım 
Kocabıyık, Meslek 
Yüksek Okulu 
Müdürü Prof. 
Abdurrahim 
Korukçu, 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu, Gemlik 
Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, Destek 
Patent Kurumundan 
Kemal Karadeniz ile 
UÜ Ziraat Fakültesi 
Tarım Ekonomi 
Bölümünden 
Dr. Sertaç 
Gönenç katıldı.
GEMLİK ZEYTİNİ 
İVME KAZANACAK 
Prof. Korukçu'nun 
yönettiği konferan
sın ilk konuşmasını 
yapan Gemlik 
Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, Gemlik 
zeytinini korumak 
amacıyla yaptıkları 
girişimler sonucun
da gelinen süreç 
hakkında bilgiler 
verdi. Gemlik'te her 
kişinin bu iş üzerine 
üzerine düşen göre
vi yapacağına emin 
olduğunu söyledi. 
Dillioğlu, Gemlik 
zeytininin zaten ünlü 
olduğunu belirterek,

"Şimdi ise tesçillen- 
di, amacımız haksız 
rekabetin önüne 
geçmek için Gemlik 
zeytinine ivme 
kazandırmaktır" 
dedi.
TÜRKİYE'DE 
COĞRAFİ 
İŞARET ALINMIYOR 
Destek Patent 
Kurumu’ndan 
Kemal Karadeniz ise 
Coğrafi İşaretler 
konusunda bilgi 
verirken "Bu çalış
ma hem Gemlik için 
hem de bölge 
için kazanç 
sağlayacaktır" dedi. 
Coğrafi İşaretin 
Menşe ve Mahreç 
olarak ikiye 
ayrıldığını söyleyen 
Karadeniz, Coğrafi 
sınırların belirlendiği 
yerlerin menşe, ait 
olduğu bölgenin 
dışında da üretilen 
ürünler için mahreç 
işareti verildiğini 
söyledi.
Türkiye'de sadece 
76 isim için coğrafi 
işaret alındığını 
bildiren Karadeniz, 
coğrafi işaret alan 
ürünün kalitesinin 
korunması ve belli 
bir standartta 
üretilmesinin 
gerektiğini söyledi. 
MENŞEMİ? 
MAHREÇMİ? 
Dr. Sertaç Gönenç 
ise yaptığı konuşma
da, Gemlik zeytini 
için mahreç 
verildiğine dikkat 

çekerek, "Resmi 
gazetede yayınlanan 
ilanda ise menşe 
olarak belirtilmiştir. 
Bu konunun öncelik
li olarak üzerinde 
durularak doğrusu
nun bulunması 
gerekir" dedi.
Tüketicinin yöresel 
ürünleri tercih 
ettiği için fazla 
para ödediğine de 
dikkat çeken 
Gönenç, "Zeytin 
alırken acaba 
gerçek Gemlik 
zeytini mi diye 
akıllara soru işareti 
takılıyorsa zeytinde 
oynanacak oyunlar üzerinde haksız

da Gemlik zeytini 
zarar 
görebilir" şeklinde 
konuştu.
Avrupa'da korunan 
tüketicinin 
Türkiye'de ne kadar 
korunabileceğini 
henüz bilemedikleri
ni anımsatan 
Gönenç, "Ürüne 
leke gelmemesi için 
tesçil mutlaka 
lazım. Gemlik'te 
yetişmeyen zeytin
lerin Gemlik zeytini 
adıyla pazarlara 
sürüldüğünü 
biliyoruz. Bu da 
Gemlik zeytini 

rekabeti doğuruyor. 
Gemlik zeytinini çok 
iyi tanımlamamız 
gerekiyor" dedi.
GEMLİK TİPİ 
ZEYTİN 
YETİŞTİRİLİYOR 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu, Güney 
Marmara bölgesinde 
hava ve toprak şart
ları uygun olan yer
lerde Gemlik tipi 
zeytin yetiştirildiğine 
dikkat çekerek, 
"Tesçilin sofralık 
zeytinde Gemlik 
adı olarak anılması 
sadece Gemliklilerin 
değil, kaliteli 
zeytin yetiştiren 
herkesin olmalı. 
Gemlik adının 
Dünya zeytincilik 
litaratüsünde 
öncülük etmesi 
gerektiğine 
inanıyorum" dedi. 
Konferansın kalan 
bölümünde ise 
konuşmacılara 
sorular yöneltilerek 
cevaplar istendi.
Soruları cevaplayan 
Dr. Sertaç Gönenç 
ile Kemal Karadeniz, 
Menşe olarak talep 
edilen Gemlik 
zeytininin bir 

çok bölgede 
yetiştirildiğinden 
mahreç olarak 
verildiğini söyledi. 
Gemlik zeytininin 
çok iyi tanımlanması 
durumunda Gemlik, 
Orhangazi ve İznik 
ilçelerinin dışında 
Gemlik tipi'nin 
kullanılamayacağım 
anlatan konuş
macılar, zeytinde 
yönetimin ise 
zeytin fidanı 
yetiştirenlerde 
olduğunu 
kabul ettiler.
Zeytinin üykenin 
birçok bölgesinde 
yetiştirilmekte 
olmasının Gemlik 
zeytinini rahatsız 
etmemesi gerektiği
ni savunan konuş
macılar, iiklim, 
toprak özelliği ve 
topografik yapı 
nedeniyle zeytinin 
her bölgede aynı 
tadı veremeyeceğini 
söylediler.
Gelinen süreçte 
başarılı çalışmaların 
yapıldığına dikkat 
çekilirken eksik 
görülen bazı 
konuların ise zaman 
içinde düzeltilebile
ceğinde görüş 
birliğine varıldı.
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Özürlüler, Anıt Kabir’e gidiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ata 
Mahallesi’ndeki 
Özel Türe 
Özel Kurs 
Merkezi’nde 
bulunan çocuk
lar 10 Kasım 
törenlerine 
katılmak üzere 
Ankara'ya 
gidiyorlar. 
10 Kasım 
Atatürk'ü anma 
törenlerine 
katılacak olan 
Özürlü çocuklar 
bu gece İskele 
Meydanı’ndan 
hareket 
edecekler.
Minibüsçüler

ve Otobüsçüler 
Kooperatifi ile 

Minibüsçüler 
ve Otobüsçüler 
Odası'nın 
tahsis ettiği 
Özel Halk 
Otobüsü ile 
yola çıkacak 
olan 30 kişiden 
oluşan Özürlü 
Çocuklara Kurs 
Merkezi Müdürü 
Tamer Sivri ile 
öğretmenleri 
eşlik edecek. 
Bayrak ve 
Atatürk 
sevgisini 
çocuklara 
aşılamak 
amacıyla Anıt 
Kabir'deki anma

törenlerine 
katılacaklarını 
söyleyen 
Sivri, "Son 
zamanlarda 
görülen olumsuz 
etkilerden 
sıyrılarak özürlü 
çocuklarımıza 
Bayrak ve 
Atatürk sevgisini 
aşılayarak aklı 
başında olan
ların dikkatini 
çekmek isti 
yoruz. Özürlü 
çocuklarımız 
Bayrağına ve 
Ata'sına olan 
sevgisini 
Anıt Kabirde 
gösterecektir" 
dedi.

Bedava doğalgaz 
kullanacaklar belli oldu

Töreler eğitime 
engel oluyor

GEMDAŞ tarafından yapılan bedava gaz kullanımı çekişi Gemlik 1. Noter 
huzurunda yapıldı. Çekilişe abone olmak için başvuran 545 kişi katıldı. 

10 kişi 1000 metreküp doğalgazı para ödemeden kullanacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

GEMDAŞ tarafından 
yapılan bedava 
gaz kullanımı 
çekilişinde 10 
kişi 1000 metreküp 
ücretsiz doğalgaz 
kullanım hakkı 
kazandı.
GEMDAŞ'ın İskele 
Meydam’ndaki 
bürosunda
Gemlik 1. Noteri 
Muhsin Yaprak 
tarafından yapılan 
çekilişte ismi çıkan 
aboneler yaklaşık 
bir yılda yakacakları 
1000 metreküp doğal- 
gazı para ödemeden 
kullanacaklar.
Doğalgazı teşvik 
etmek amacıyla 
yapılan çekilişe 
şimdiye kadar abone 
olmak için başvuran 
545 kişi katıldı.
Yapılan çekilişte 
10 kişi asil olarak 
kazanırken 10 
kişi de yedek 
olarak seçildi. 
Ücretsiz 1000 
metreküp doğalgaz 
kazanan aboneler

1- Haşan Şahin,
2- Ayşen Çetiner,
3- İsmail Yıldıran,
4- Yılmaz Kamış,
5- Sakine Ası,
6- Gülhan Kesen,
7- Hüseyin Polat,
8- Hakan Oşmanoğlu,
9- Mustafa Öztaş, 
10- Ayşe Nihal 
Erdoğan.

Yapılan çekilişte ismi 
çıkan kişilerden 
ücretsiz doğalgaz 
almak istemeyen 
yada çeşitli 
nedenlerde kabul 
görmeyenlerin 
yerine yedek olarak 
1- Diyanet Vakfı 
(Kuran Kursu) 
2- Kamil Uzun,

3- Mehmet Yaşar 
Yalın,
4- Halit Martı,
5- Cahit Aktaş
6- Necmettin Sönmez
7- Necla Çetin,
8- Asım Aydemir,
9- Sadık 
Coşkunyürek, 
10- Diyanet Vakfı 
Müftülük)

Kadın cinselliğinin 
denetim aracı gibi 
görülen, cinayetlere 
neden olan törelerin, 
kız çocuklarının 
okullaşmasına da 
engel olduğu 
bildirildi.
Avrupa Birliği'ne 
(AB) giriş sürecinde
ki Türkiye'de, AB 
fonlarının ve Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
geniş kapsamlı çalış
malarıyla, özellikle 
kız çocuklarını 
eğitim öğretime 
kazandırma çabası 
sürerken, "törelerin" 
yine önemli sorun 
olarak ortaya çıktığı 
belirtildi.
TBMM Töre 
Cinayetleri 
Araştırma 
Komisyonu Başkan 
Vekili CHP Adana 
Milletvekili Gaye

Erbatur, özellikle kır
sal kesimlerde, kız 
çocuklarının 
"namussuz olur" 
gibi mantıkdışı bir 
gerekçeyle okula 
gönderilmek 
istemediklerini 
belirlediklerini 
söyledi.
Erbatur, Birleşmiş 
Milletler verilerine 
göre, her yıl 5 bin 
töre cinayetinin 
işlendiğini 
vurgulayarak, 
"Türkiye de 
dünyada, töre ve 
namus cinayetlerinin 
işlendiği ülkeler 
arasında göze 
çarpar durumda.
Bu yüzden,komisyon 
olarak önce sorun
ların kaynağını 
belirleyip, çözümü 
için çaba harcaya
cağız" dedi.
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Doğalgaz zammına reill sorgusu Basından Seçmeler
Öztin AKGÜÇ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, doğagaza 
yapılan zammın 
saniyiciyi zor 
durumda bıraktığını 
belirterek, konuyu 
TBMM'ye taşıdı. 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler'in 
yanıtlaması 
istemiyle Meclis’e

Şifacılara ‘ego’ uyarısı
Bursa Parapsikoloji 
ve Ruhsal 
Araştırmalar 
Derneği Başkanı 
Cavit Utku, negatif 
enerjiyi pozitif 
enerjiye çevirerek, 
hastaların ağrısını 
kesen 'şifacı'ların, 
"topraklama" 
özelliğine sahip 
olduğunu, kimsenin 
bu ayrıcalığı egosal 
kullanmaması 
gerektiğini söyledi. 
Fizik ötesi güçler 
üzerinde yaptığı 
çalışmalarla adını 
duyuran Bursa 
Parapsikoloji ve 
Ruhsal Araştırmalar 
Derneği Başkan 
Utku, Büyükşehir 
Belediyesi Yergel 
Gündem 21'in 
"Ruhsal Şifa" 
konferansına 
katılarak, vatan
daşın kafasını 
karıştıran birçok 
bilinmeyene açıklık 
getirdi. Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilen 
konferansa, 
dinleyicilerin 
katılım azlığı da

175 promil alkollü çıktı
Orhangazi’de 
meydana gelen ve 
bir kişinin ölümüyle 
sonuçlanan 
trafik kazasında, 
kontorlden 
çıkan aracın 
sürücüsünün 175 
promil alkollü 
olduğu belirlendi. 

bir soru önergesi 
sunan Demirel, 
sanayicinin sıkın
tılarını dile getirdi. 
Önergede, son 
1 yılda doğalgaza 
yapılan yüzde 
20 oranındaki 
zammın şimdilerde 
Uzakdoğu ile 
rekabet etmek 
zorunda kalan 
sanayiciyi zor 

dikkati çekti. 
Başkan Cavit 
Utku, yaptığı konuş
mada, insanların 
genelde fiziki 
yapılarıyla ilgilen 
diğini, ruhsal kim
liği hakkında hiç 
meraklı olmadığını 
belirtti. Tedavisi 
mümkün olan veya 
olmayan birçok 
hastalığın temel 
nedeninin ruhsal 
problemler olduğu
na dikkati çeken 
Utku, "İnsanların 
üzerindeki negatif 
enerjiyi (ağrı) pozitif 
enerjiye çevirerek, 
hastalara şifa 
dağıtan birçok 
insan var.
Topraklama 
yeteneğine sahip 
olan bu kişiler, 
dışarı attıkları 
negatifi vücudunda 
barındırmamayı da 
iyi bilen insanlardır. 
Büyük erdemlik 
isteyen ve tamamen 
ruhsal motivasyon
dan kaynaklanan 
bu durum, hiç kim
seyi korkutmamalı. 
Şifacılar ise bu

Gemlik Caddesi'nde 
meydana gelen 
kazada, 20 AT 889 
plakalı araç kont 
rolden çıkarak 
Gültekin Karakuş 
isimli yayaya 
çarparak ölümüne 
sebep olmuştu. 
Kazanın 

durumda biriktiğini 
ve bu durumun 
girdi maliyetlerini 
artırdığına işaret 
eden Demirel, 
Bakan Güler'e 
şu soruları 
yöneltti: 
"Sanayide 
kullanılan doğalgaz 
fiyatlarının 
yükseltilmesindeki 
amaç nedir, 

yeteneğini, ego
larını tatmin 
edercesine kullan
mamalı" dedi.
ZİHİN HALEN 
MUAMMA 
İnsan zihninin 
anlaşılamamış bir 
muamma olduğunu 
savunan Utku, 
halen beynimizin 
yüzde kaçını 
kullanabildiğimizin 
bilinmediğini 
ifade etti. İnsanlar
daki bilinçaltı 
olgusunun önemine 
değinen Utku, 
"Bilinçaltımızın 
içinde, gereksiz 
hadiseleri barındır- 
mamalıyız.
Çocukluğunuzda 
yaşadığınız acı bir 
panik anı, olgun 
yaşlarda size 
büyük sorunlar 
çıkarabiliyor.
Bilinçaltınıza 
yerleşen fuzuli 
gelişmelerden 
arının, aksi 
takdirde o sizi yön
lendirmeye başlar" 
diye konuştu.
Yaşayan her 
varlığın, geleceğini 

ardından aracın 
sürücüsünün 
kim olduğu bir süre 
belirlenememişti. 
Polisin yaptığı 
inceleme sonunda 
aracı Ethem 
Ş.'nin kullandığı 
tespit edildi.
Muayenesi yapılan

Sanayide kullanılan 
doğalgaz 
fiyatlarındaki artışın 
aşağıya çekilmesi 
için acil olarak 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz, 
Sanayicilerimizin 
enerji ihtiyaçlarının 
daha ucuza mal 
edilmesi için plan
mış çalışmalarınız 
var mıdır?" BHA 

kendisinin 
şekillendirdiğine 
işaret eden Utku, 
bugün yapılan her 
şeyin, insanı yarına 
sürüklediğini ve 
yönlendirdiğini 
kaydetti.
Değiştirilemeyecek 
kadar insana 
uzak olan ölüm, 
yaşlanmak, doğal 
afet ya da kader 
gibi olguların 
zihni aşan konular 
olduğunu de 
bildiren Utku, 
"İnsanlarımız, önce 
bilinmeyeni değil, 
bilineni anlamaya 
çalışsın. Doğayı, 
yaprakları, kuşu, 
taşı düşünsün ve 
ona teslim olsun. 
Çünkü yaratılanı 
fark etmeden yara 
tanı fark edemeyiz. 
Düzensiz hiçbir 
şeyin olmadığı 
kainat, aldığını mut
laka geri veriyor. 
Sonbaharda aldığı 
yaprağı ilkbaharda, 
kazada aldığı canı, 
bir doğum evinde 
tekrar yaşata 
biliyor" dedi. BHA 

sürücü Ethem 
Ş.'nin 175 promil 
alkollü olduğu 
belirlendi.
Mahkemeye sevk 
edilen Ethem Ş. 
tutuklanarak 
Bursa E Tipi 
Cezaevi'ne 
gönderildi. BHA

Müslümanlığı Küçültmeyelim
Ben din bilgini değilim, düşünür de değilim. İyi, 

düzgün bir Müslüman olup olmadığımı da Tanrı 
bitir. Bu konuda da iddialı değilim. Ama bir şey 
gözlüyorum, çıkar amacıyla Müslümanlık 
küçültülüyor. Yanlış iletiler veriliyor, yanlış algıla
malara yol açılıyor... Ben Müslümanı temiz, dürüst, 
paylaşmacı, haksızlık yapmaktan korkan, özveri 
gösterebilen, Tanrı inancı ve sevgisi olan kişi 
olarak düşünür ve görürüm. Ne yazık ki Müslüman 
kisvesine bürünmüş Müslüman geçinen bazı kişil
er, Müslümanlığı küçültüyorlar. Yalan, dalavere, 
haksızlık, çıkar kollama, yiyicilik bu kişilerde 
yaygın. Düzmece Müslüman bunlar. Sadece görün
tüde Müslümanlar; kısmen şekil şartlarını yerine 
getirerek, halkı kandırmaya çalışıyorlar. Bir 
Müslümanda bulunması gereken öze dönük erdem
lerden hiçbiri bu kişilerde yok. Adeta din ticareti 
yapıyorlar; siyasal, maddi çıkar sağlıyorlar. İyi bir 
Müslüman gösterişsizdir, gösteriden kaçınır, çıkar 
sağlamak için oruç açma, namaz kılma, hac, zekat 
gösterisi yapmaz. Dini bir çıkar aracı olarak kullan
manın dinin özüne aykırı olduğunu bilir, dine 
saygılıdır.

Müslümanlık, emperyal güçler tarafından kendi 
çıkarları doğrultusunda kullanılıyor. Bazı sözde din 
bilginleri, hocalar, politikacılar türetiliyor, yayın 
organları besleniyor, destekleniyor. Yeşil kuşak, 
ılımlı İslam modeli, kimler tarafından geliştiriliyor, 
ortaya atıllıyor, savunuluyor? Kimler aracı olarak 
kullanılıyor? Bu konuda da doğru tanılarımızın 
olması, kişilerin yüzlerinden maskelerin indirilmesi 
gerekir.

Bazı tarikatlarda çıkar amaçlı örgütler gibi. Çıkar 
amaçlı örgütlerden, çetelerden söz ediliyor. Eğer 
ticari ilişkilerde, atamalarda, tarikat bağı ön plana 
çıkıyorsa o zaman bu tür tarikatlar da kime, neye 
hizmet ediyor diye sorgulamak gerekir.

Müslümanlık gericilik değildir. Müslümanlığın 
geliştiği VH’nci yüzyıl koşullarını düşünün. 
Müslümanlık ilericiliktir. Müslümanlığın tutucu bir 
şekilde yorumlanması, Müslümanlığın gelişmesini 
İslam ülkelerinin kalkınmasını önler. Bir yanda 
küreselleşmeden söz edilirken, savunulurken, öte 
yandan, öz bir yana bırakılarak şekil, tutucu bir 
Müslümanlık yorumu, anlayışı, bana çelişki gibi 
geliyor...

Müslümanlıkta hurafe, batıl inanç yoktur. Yatır, 
baba, evliyaya inanmak, bunlardan medet ummak, 
dilekte bulunmak. Müslümanlıkla bağdaşmaz. 
Yalnız Tann’ya yaradana inanılır. Yalnız Tanrı’dan 
dilekte bulunulur.

Müslümanlığın hor görülmesine, küçültülme
sine, bazı gizli amaçlar için araç olarak kullanıl
masına, emperyal güçlerin din istismarına karşı 
çıkalım. Giyimimizle, davranışımızla Müslümanlık 
hakkında yanlış görüntüler vermeyelim, yanlış 
izlenimler uyandırmayalım. Virane, azgelişmişlik 
görüntüsünden kurtaralım. Müslüman denildiğinde, 
özü sözü doğru, dürüst, düzgün, her açıdan temiz, 
alçakgönüllü bir insan anlaşılmasını sağlayalım. 
Müslüman geçinen hilekar dalavereci kişilerin, din 
tacirlerinin Müslümanlığa en büyük zararı verdik
lerini artık görelim. Tabii ki din eğitimi verilmelidir. 
Ancak din eğitimi ve rilirken belirli siyasal akımlara 
militan, emperyal güçlere oyuncak yetiştirme gibi 
art niyetler olmalıdır. Laik-Müslüman ayrımımı da 
bir yana bırakalım. Bu ayrım bana bir tür bölücülük 
gibi gibi geliyor. Niçin laik bir kişi Müslüman ola
mazmış! Bunun doyurucu, inandırıcı bir açıklaması 
yoktur. Bu tür yapay ayrımlarda da gizli hesaplar, 
gizli niyetler var gibime gâliyor.

Davranışlarımızla, hatta giyim tarzımızla, giysi
lerimizle Müslümanlığı küçültmeyelim, yanlış izlen
imler de vermeyelim. Dini bir çıkar aracı olarak kul
lanmayalım. Tann’ya inanç, temizlik, dürüstlük, 
düzgünlük, alçakgönüllülük, paylaşmacı olmak, 
içtenlik Müslümanlığın öz nitelikleridir. Görüntü 
olarak değil, öz olarak Müslüman olmaya çalışalım. 
(Cumhuriyet Gazetesi YORUM adlı köşeden alın
mıştır.)



9 Kasım 2005 Çarşamba

■■»UNLUK SİYASİ OAZSTEHH

Babasını kandırdı, 
polisi kandıramadı

Cinayet zanlısı 
Bursa’da yakalandı

Kestane uğruna 
öleceklerdi

Yavuz Selim'de "Yolumu 
kesen 3 kişi bayram 
harçlığımı almak için par
maklarımı kesti" diyerek 
polisi alarma geçiren 14 
yaşındaki S.B'nin elini 
hızara kaptırdığı, 
babasından korktuğu 
için de yalan söylediği 
ortaya çıktı.
Emniyet Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
Yavuz Selim İlköğretim 
Okulu 8. sınıf öğrencisi 
14 yaşındaki S.B. (Sezer 
Belgi) sokak ortasında 
sol eli kanlar içinde 
feryat ederken bulundu. 
Hemen hastaneye 
götürülen ve iki parmağı 
kopma derecesinde 
kesilen S.B., polise 
verdiği ifadede, 
"Önümü kesen kimliği 
belirsiz 3 kişi bayram 
harçlığımı istedi.
Vermeyince elimde 
para var sanıp parmak
larımı kestiler" dedi. 
Bu iddianın ardından

alarma geçen polis, 
olayın yaşandığı 
saatte sokakta çok 
sayıda vatandaş 
bulunmasına rağmen 
görgü tanığına ulaşa
mayınca S.B.'nin 
ifadelerinden kuşkulandı. 
Bunun üzerine yeniden 
ifadesine başvurulan 
S.B.'nin olay günü bir 
arkadaşının babasının 
marngoz dükkanına 
gittiği ve birada 
ısınmak için odun 
kesmeye çalıştığı sırada 
parmaklarını hızara 
kaptırdığı ortaya çıktı. 
Polis babasından 
kortuğu için de böyle 
bir gasp senaryosu 
uydurduğu belirlenen 
S.B. hakkında “yalan 
beyanda bulunmak” 
suçlamasıyla işlem yaptı. 
Bu arada, S.B.'nin 
hastanede tedavi 
altında olduğu ve duru
munun da iyiye gittiği 
belirtildi. BHA

Ankara'da 
annesinin kaçırıl
masından sorumlu 
tuttuğu amcasının 
oğlunu öldürdüğü 
iddiasıyla aranan 
zanlı Karacabey'de 
yakalandı. Zanlının 
farklı bir isme 
düzenlenmiş sahte 
kimlikle 1 yıldır 
ilçede yaşadığı 
anlaşıldı.
Ankara polisi 
tarafından 
Sincan'da işlenen 
bir cinayet soruş
turması kapsamın
da aranan şüpheli 
Erkan B.(24) 
Karacabey'de 
yakalandı. Polis 
yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
ekipler geçen yıl 
ekim ayında annesi 
Melahat B.'nin 
kaçırılmasından 
sorumlu tuttuğu 
amcasının oğlu 
Şenol B.'yi 
öldürdüğü

iddiasıyla aranan 
Erkan B.'nin 
Karacabey'de 
yaşadığı belirlendi. 
Bir süre takibe 
alınan Erkan B., 
Karacabey'deki bir 
kıraathanede 
gerçekleştirilen 
operasyonla da 
gözaltına alındı. 
Erkan B.'nin 
cinayet ardından 
Alaaddin Şaffak 
adına düzenlenmiş 
sahte kimlikle 
yaşadığı tespit 
edildi.
Emniyette ifadesi 
alınan Erkan B.'nin 
cinayette kullandığı 
tabanca da bir 
yakınının evinde 
ele geçirildi. Şahıs 
emniyetteki 
ifadesinin ardından 
adam öldürmek ve 
sahte kimlik kullan
mak suçlarından 
çıkarıldığı adliyede 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Kestane toplamak 
için çıktıkları 
Uludağ'da yoğun 
sis nedeniyle kay
bolan 7 kişi, cep 
telefonuyla aradık
ları jandarma 
tarafından 
kurtarıldı. 
Uludağ’da her yıl 
kar yağışının 
ardından sıkça 
yaşanan kaybolma 
olaylarına yenisi 
eklendi.
Günübirliğine 
Bursa’dan kestane 
toplamak amacıyla 
teleferikle 
Kadıyayla bölge
sine giden Ayşe 
Aydın (36) eşi Erol 
Aydın (37), Yunus 
Sinekli (16), 
Mustafa Sinekli 
(73), Muammer 
Sinekli (52), 
Hüseyin Yavuz (37) 
ve Lütfiye 
Bandıracı (45), 

önceki akşam saat 
17.30 sıralarında 
yoğun sis nedeniy 
le kayboldu. 
Bulundukları yer
den ayrılmayıp, 
cep telefonuyla 
Uludağ Jandarma 
sı’m arayan kayıp 
lar, saat 19.30 
sıralarında Arama 
Kurtarma Timi 
tarafından bulun
dukları yerden alı
narak, Bursa’ya 
gönderildiler. 7 
kişinin sağlık duru
munun iyi olduğu 
belirtilirken, yet 
kililer kış aylarında 
hava şartlarında 
ani değişimin 
yaşandığı 
Uludağ'da 
zirvede jandar
maya bilgi verme
den ormanlık 
alana girilmemesi 
uyarısını 
tekrarladılar.

ÜNVER TRAKTÖRDEN 
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Çalışanlara 
sahte fiş
uyarısı

Yılın sonlarına 
yaklaşılırken 
vergi iadesi 
için 
hazırlıklarını 
hızlandıran 
çalışanlar, 
naylon fatu
ralara karşı 
uyarılıyor. 
Konya Vergi 
Dairesi Başkanı 
Erhan Ökmen, 
çalışanların yıl 
boyunca mal ve 
hizmet karşılığında 
aldıkları fiş ve fatu
ralara vergi iadesi 
hakkı kazanabildiğini 
ve birçok kişinin 
daha fazla gelir elde 
etmek için özellikle 
bu dönemlerde sahte 
fiş ve fatura düzen
lediğini belirtti. 
Ökmen, şunları 
kaydetti: 
"Öncelikle vergi 
iadesi için sahte fiş 
ya da fatura kul
lanıldığını tespit 
ettiğimizde, iade 
edilen paranın 
tamamını faiziyle bir

likte geri alıyoruz. 
Bir de o dönemde 
belirlenecek oranlara 
göre para cezası 
veriyoruz.
Bununla da bitmiyor. 
Para cezalarının yanı 
sıra şahte fiş kul
lananlar hakkında 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na suç 
duyurusunda 
bulunuyoruz." 
Ökmen, naylon fatura 
kullananların her an 
kendisini hakim 
karşısında bulabile
ceğini belirterek, bu 
suçun 6 aydan 
3 yıla kadar hapis 
cezasının olduğunun 
unutulmaması gerek
tiğine işaret etti.

Mortgage, Erdoğan’ın 
imzasını bekliyor

Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
Mortgage ile ilgili 
yasa tasarısının 
Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın imza
sını beklediğini 
söyledi. 
Bakan Şener,
DPT tarafından düzenle
nen, "Bilgi Toplumu 
Stratejisi Atölye 
Çalışması" başlıklı toplan
tıda yaptığı konuşmanın 
ardından gazetecilerin 
sorularını yanıtladı.
Kredi kartlarıyla ilgili 
düzenlemeleri içeren yasa 
tasarısının TBMM'ye 
sunulduğunu, Mortgage 
ile ilgili yasa tasarısında 
ise Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
imzasının kaldığını 
açıklayan Şener, şöyle 
devam etti: "Sayın 
Başbakanımıza sunul
madan önce tekrar bir 
gözden geçirme safhası

tamamlanmak üzeredir. 
O da kısa sürede 
TBMM'ye intikal edecektir. 
Her iki tasarının görüşüle
ceği Plan ve Bütçe 
komisyonunda 2006 yılı 
bütçesi görüşülüyor. 
Bir ara bulabilir miyiz, 
yoksa bütçenin bitmesini 
mi bekleriz, onu 
komisyondaki arkadaşlarla 
konuştuktan sonra 
netleşti receğiz." 
Mortgage Yasa tasarısıyla 
ilgili bir tereddüdün olup 
olmadığı sorusuna Şener, 
bir tereddüdün bulun
madığını, metnin tamam
landığını, bir itiraz 
noktasının kalmadığını 
kaydetti.

Ekranlarda 
sigara yasağı

Sigarayla Savaşanlar Vakfı 
(SSV) Başkanı Ubeyd Korbey, yıl 
sonunda çıkmasını bekledikleri 
Tütün Ürünleriyle Kontrol ve 
Mücadele Yasası'yla ekranlara 
sigara yasağının geleceğini 
söyledi.

Yürürlükte olan Tütün 
Mamullerinin Zararlarının Önlen
mesine Dair Kanun'un uygulama 
açısından yeterli olmadığını 
belirten Korbey, en geç Ocak 
2006'da çıkmasını bekledikleri 
yeni yasayla birlikte, paketlerin 
üstünde, Türkiye Atom Enerji 
Kurumu'nun önerisiyle radyoak
tif tehlike işaretlerinin konul
masının mecburi olacağını ifade 
etti.

"Sigara görüntüyle bulaşır" 
diyen Korbey, özellikle medyanın 
sigara bağımlılığının kazanıl
masında etkili bir güç olduğunu 
belirterek, "Yasayla, televizyonda 
yayımlanan her türlü programlar
da, açık ve kapalı mekanda 
yapılan sahne gösterilerinde, rol 
gereği dahi olsa tütün ve tütün 
ürünleri kullanılamayacak" diye 
konuştu.Daha önce çekilmiş dizi 
ve filmlerde böyle bir karenin 
olması durumunda ise o 
bölümün çıkartılacağını belirten 
Ubpyri Knrhpv/ £jijjs3j kanaHann 
yayımladıkları her görüntü için 
Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu'na (RTÜK) 50 bin YTL 
ceza ödeyeceğini bildirdi.

j BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN I
Her Çeşit Emlak |

t Ahm,Satım ve Kiralama Hizmetleri |
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi |
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR |

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. LÜKS EŞYALI |

! ' '• • — ■ |

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire | 

| 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı I 
! Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan |

। Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan İ

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari 8 
makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli |

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın ız ..... . . v..
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık

Yalova 448.54 m2 arsa ’ ...... . 3
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa -ve Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

şEKEr sIgorta
Madde ÖZALP

İ

Termal yolu Gülerce Villalarının altı 
9880 m2 arsa - 

Umurbey’de 12 dönüm arazi 
ve Azot kavşağına 400 m2

uzaklıkta- Umurbey mezarlığının 9 A 7 A Fav ^1A 10 91karşısında 15 dönüm, 650 ağaç arsa. 1 1 * ™ ’ "dA. Uİ*t IU4İ
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MEB’de atama heyecanı
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
bakanlığın merkez ve 
taşradaki il ve ilçe 
milli eğitim müdürlük
lerinde boş bulunan 
toplam 104 kadroya, 
'şube müdürü* 
ataması yapılacağını 
bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 
atama yıpalacak 
olan şube müdürlüğü 
kadrosuna ilişkin 
kıstaslarını belir
lerken, başvurular 
16 - 25 Kasım 2005 
tarihleri arasında 
yapılacak. Taşra 
teşkilatında çalışan 
adaylar, il milli eğitim 
müdürlüklerine, 
bakanlık merkez 
birimlerinde çalışanlar 
ise çalıştıkları ünite 
amirliğine başvura
caklar. Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, şube müdürü 
atamasına ilişkin 
bir genelge yayınladı. 
Çelik, atamlarda aday
ların belirlenmesinin 
"Milli Eğitim Bakanlığı

Yönetici Atama ve 
Değerlendirme, Görev 
de Yükselme ve Yer 
Değiştirme Yönetme 
ligi" çerçevesinde 
yapılacağını ve ata
maların bilgisiyar 
aracılığıyla yapıla
cağını duyurdu. 
Atamalar, 23 ile bağlı 
ilçe milli eğitim 
müdürlüğünde bulu
nan toplam 104 şube 
müdürlüğü kadroları
na yapılacak.
Başvuruda bulu
nacakların 2000 yılın
da yapılan yönetici 
seçme sınavını kazan
mış ve görev öncesi 
hizmetiçi eğitimine 
katılıp başarılı 
olmaları gerekiyor. 
Başvurular 16 Kasım 
2005 tarihinde başla 
yacak ve 25 Kasım 
2005 tarihinde sona 
erecek. Başvurularda 
merkezde çalışan 
adaylar görevli olduk
ları birimlere, taşra 
teşkilatı çalışanları ise 
il milli eğitim müdür
lüklerine yapacaklar 

ve 
kendilerine 
verilecek 
olan 
'Yönetici 
Görev 
İstek Yer 
Değiştirme 
Başvurı^ve 
Teklif
Formu' nu doldur
maları istenecek. 
Adaylarda hizmet 
cetveli, A Tipi okul 
veya kurum müdürü 
olarak görev yapan
ların son 3 yıla ilişkin 
sicil notları dikkate 
alınacak. Şube 
müdürlüğü için 
başvuran adayların 
seçiminde görev 
öncesi hizmetiçi 
eğitim sonunda 
'Değerlendirme 
Raporu'nda her yıl 
için 70 - 75 puan 
alanlara 1 puan, 
76 ve daha yukarı 
puan alanlara 2 
puan olarak değer
lendirilecek. Seçme 
sınavına alınmadan 
hizmetiçi eğitime

katılan A Tipi okul 
ve kurum müdür
lerinin değer
lendirilmesi ayrı 
yapılacak. Adayların, 
kendisi veya eşinin 
nüfusa kayıtlı olduğu 
il ve bu il'e bağlı 
ilçelere, ayrıca adayu 
nüfusa bağlı olma- * 
ması dışında hizmet 
süresince hizmetini 
olumsuz yönde 
etkileyecek maddi 
ilişkisinin bulunduğu 
il ve ilçeye ve bu 
il'e bağlı diğer ilçelere 
atamaları yapılmaya
cak. Daha önce şube 
müdürü görevinde 
bulunup ayrılanlar 
ise söz konusu 
atamalara 
katılamayacaklar.

Emniyetten 
sanal 

kütüphane
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, 
kütüphanesini 
internet üzerinden 
hizmete sundu. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
Araştırma Planlama 
Koordinasyon (APK) 
Daire Başkanlığı, 
yaklaşık 3 yıl önce 
başlattığı elektronik 
kütüphane çalış
masını tamamladı. 
Proje için 20 
emniyet personelini 
4 aylığına eğitim 
almak üzere 
yurtdışında 
görevlendiren Genel 
Müdürlük, sanal 
kütüphanesini 
"http://kutuphane.eg 
m.gov.tr" adlı inter
net sitesinde 
kullanıma 
açtı. Yaklaşık 400 
dil ve lehçede 28 

bin kitabın veri 
girişinin yapıldığı 
kütüphanede, inter
net kullanıcıları, 
kitapların tümüne 
elektronik ortamda 
ulaşabiliyor. Sitede 
ayrıca, eser adı, 
yazar, konu, 
yayıncı, tam metin, 
dosya içeriği ve 
serbest sorgulama 
gibi seçenekler 
üzerinden arama da 
yapılabiliyor. 
Kitap girişinin 
tamamlanmasının 
ardından, sanal 
kütüphaneye 
karışık materyal, 
bilgisayar dosyaları, 
harita, görsel 
materyaller, 
müzik, seriler, süreli | 
yayınlar gibi başlık
lar halinde farklı 
katalog seçenekleri 
de ilave edilecek.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBIR

Buderus

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

D06ALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

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

http://kutuphane.eg
m.gov.tr
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Emekli maaşlarına
vergi müjdesi

Barbarosca

2006 yılı bütçe 
tasarısı önceki gün 
TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu'nda 
görüşüldü.
Tartışmalarla geçen 
görüşmelerde Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan emeklilere 
bir müjde verdi.
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, emekli 
maaşlarından vergi 
kesintisinin olmaya
cağını açıkladı. 2006 
yılı bütçe tasarısı, 
TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu'nda dün 
görüşüldü.
CHP'li Akif 
Hamzaçebi, bütçe 
tasarısının Anayasa

Vergi mükellefi sayısı %2.5 azaldı
Hükümetin kayıt dışı 
ekonominin kayıt altı
na alacağı yönünde 
beyanlarına karşılık, 
vergi mükellefi 
sayısında Ekim ayında 
geçen yıl sonuna göre 
düşüş olduğu 
gözleniyor. Gelirler 
Genel Müdürlüğü veri
lerine göre, 2004 yılı 
sonunda 8 milyon 
167 bin 229 olan vergi 
mükellefi sayısı, 
2005 yılı Eylül sonun
da 7 milyon 968 bin 
923'e geriledi. Böylece

Kuveyt’in gözü Türk bankalarında
Dabdoub, Yabancı 
Sermaye Derneği 
(YASED) tarafından 
düzenlenen 
"Yabancı Yatırımların 
Yeni Gözdesi: Fırsatlar 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0,537) 491 31 30

değişikliğinin yürür
lüğe girişinden önce 
görüşülmesinin 
Anayasa'ya aykırı 
olduğunu savundu. 
CHP'li Ali Kemal 
Kumkumoğlu da, 
AKP'nin ilgi alanına, 
'bir avuç çok zengin 
aile ile toplumun en 
alt kesiminde yer 
alan işsiz, çaresiz 
en yoksul' kesimlerin 
girdiğini, orta direğin 
ise unutulduğunu 
öne sürdü.
Maliye Bakanı 
Unakıtan ise eleştiri
leri yanıtlayıp sonra 
şunları söyledi: 
Merak etmeyin. 
Doğalgazın ardından

2004 yılı sonundan 
2005 yılı Eylül ayı 
sonuna kadar vergi 
mükellefi sayısında 
198İ)in 306 veya 
yüzde 2.5 düşüş oldu. 
Ancak yılın ilk 10 aylık 
döneminde 487 bin 
539 mükellefin re'sen 
terk işlemine tabi tutu
larak kaydının silindiği 
ifade edildi. 10 Aylık 
dönemde gelir vergisi 
mükellef sayısında 76 
bin 356, gelir stopaj 
vergisi mükellef 
sayısında ise 12 bin

Ülkesi Türkiye" konulu 
konferansta, gazeteci
lerin soruları üzerine, 
özelleştirmelerle 
ilgilendikleri 
Türkiye'ye yatırım

Barbaros BALMUMCU

diğer KIT 
örenlerine zam yok. 
Emekli maaşlarından 
vergi kesintisi 
olmayacak.
Reel faiz yüzde 
8'lerde. 7'ye 
indiğinde Türkiye 
şapkayı havaya 
atmalı.

318 düşüş yaşandı. 
Aynı dönemde tek 
artış gayrimenkul ver
gisi ödeyen mükelle
flerde oldu. 2004 Yılı 
sonunda 573 bin 308 
olan GMSİ vergi 
mükellefi sayısı, Ekim 
sonunda 580 bin 
227'ye çıktı.
2004 Yılı sonunda 2 
milyon 230 bin 815 
olan KDV mükellef 
sayısı Ekim sonunda 2 
milyon 169 bin 716'ya 
indi. Aynı dönemde 
basit usulde gelir ver

yapmayı planladıklarını 
anlattı.
Gerçekleştirilen yapısal 
reformlardan dolayı 
Türkiye'yi kendileri 
açısından 10 yıl 
sonrası için altın 
ülke olarak nitelendiren 
Dabdoub, 
Arap ülkelerinin 
birinci önceliğinin

Arap ülkeleri 
olduğunu, ancak 
Türkiye'nin de 
bundan sonraki 
yatırımlarında 
payına düşeni 
alacağını kaydetti. 
İbrahim Dabdoub, 
Türkiye'ye 3 Ekim 
sonrası Arap 
sermayesinin

Son 20 yılın en 
iyi bütçesini yaptık. 
'Sıcak para giderse 
ne olur* diyorlar. 
Milyar dolarları 
getirenler düşünmü 
yor da siz mi 
düşünüyorsunuz. 
Çil çil parası var 
onların.

gisi mükellefi 814 bin 
532'den 796 bin 763'e, 
kurumlar vergisi 
mükellef sayısı 
632 bin 93'den 
594 bin 410'a 
geriledi. Vergi mükellef 
sayısı
Ekim ayında bir 
önceki aya göre ise 
4 bin 449 düşüş gös
terdi. Böylece Eylül 
sonunda 7 milyon 973 
bin 372 olan vergi 
mükellefi sayısı, bir 
ayda yüzde 0.1 
azalmış oldu.

ilgisinin artmasının 
doğal olduğuna 
işaret ederek, 
Türkiye'de ticari 
bir banka değil, ancak, 
yatırım bankası satın 
almayı düşündüklerini 
bildirdi. Dabdoub, 
yatırımları doğru 
yönlendirmek 
adına böyle bir 
satın almayı 
gerçekleştirmek iste
diklerini belirtti. 
Telekomünikasyon 
sektörünün yatırım 
yapacakları alanlardan 
biri olduğunu kayde
den Dabdoub, 
Telsim'! de kendileri 
için cazip bir değer 
olarak niteledi.

Gemlik Belediyesi Meclis Üyeleri’ne
Spor;
Fizik, kondisyon iyileştirmesini 

amaçlayan oyun, yarışma ve mücadele 
anlayışıyla yapılan fiziksel etkinliktir.

Bireysel yada kollektif oyunlar biçiminde 
gerçekleştirilen ve genellikte bir yarışmaya 
yol açan kesin kurallara göre uygulanan ve 
yapılan beden hareketlerinin tümüdür.

Sayın Gemlik Belediye Meclis Üyesi 
Spordan Sorumlu Grup Başkanı İnci Bülbül 
hanımefendi, eğer zamanınız müsait ise, en 
yakın yer olan Orhangazi göl kenarındaki 
Belediye tarafından yaptırılan tesisleri gör
menizi, oradan biraz daha aşağıya inip 
Yalova’daki amatör kulüpler için yaptırılan 
tesisleri de görmenizi dilerdim.

Bu tesisler, AK Parti geldikten sonra 
yapıldı.

Gemlik,
Tesis bakımından Türkiye’nin en geri 

kalmış bir ilçesi bence Gemlik’tir.
1- Gemlik’te spor kulüplerinin hiçbirinin 

lokali yoktur. Gemlikspor (Lokali yok), 
Zeytinspor (Lokali yok), Körfezspor (Lokali 
yok).

Duyumuma göre, Gemlik futbol 
sahasının arkasındaki bugün idman yapılan 
arsanın yarısı kişilere, diğer yarısı da 
Beden Terbiyesi’ne, biraz da Belediye’ye ait 
olan yer var. Bu kişilere ait olan yerin parası 
çıkmış bekliyor. Bu yeri istimlak etmek 
gerekiyor. Ama ne gezer teşebbüs dahi yok.

Bundan çok kısa zaman evvel İl 
Ercümenliği tarafından Gemlik’te yapılması 
istenilen spor kompleksi maalesef 
Umurbey’e kaldırılmış neden? Koskoca 
Gemlik’te yer mi bulunamadı. Fedakarlık 
yapılmadan yer bulunamaz ki?

Ayağımıza gelen kısmetleri nedense 
tepiyoruz. Sporcu tesis olmadan nasıl spor 
yapar? Nerede yapar? Yapacağı spora ait 
tesis olması gerekmez mi?

Bundan evvel bahsettiğim spor 
sahasının arkasındaki arsada iki kale vardı. 
Bugün sahipleri tarafından biri kaldırılmış, 
bir kale kalmıştır.

Futbol olarak Gemlikspor’da Genç A- 
Takım olarak 120, Zeytinspor’da 75, 
Körfezspor’da 30 ve yeni kurulan 
Karadenizspor’da bugün için 50 genç fut
bolla alakadar oluyor. Toplam 300 genç ve 
bunun mektep takımları ise en azından 500 
genç futbol sporu yapıyorlar.

Nerede bu sporu yapacaklar?
Zeytinspor Bayan Futbol, Bayan 

Basketbol ve Erkekler Basketbol, Voleybol 
takımları ile Gemlik’imizin ismini duyur
maya çalışıyorlar.

Tabi idmanları Kapalı Spor Salonu’nda 
Orhangazi’de yapıyorlar. Bunun ne kadar 
müşkül olduğunu taktir edersiniz!

Bu kulüpler, müsabakaya çıkarlarken 
Gemlikspor, Gemlik Zeytinspor gibi isimler
le anılıyorlar dikkat edilirse genelde hep
sinin isminin başında ‘Gemlik’ geliyor!..

Kumsaz’daki sahanın ışıklandırılma 
direkleri halen dikilmedi.

Takımlar genellikle gece idmanı yaptık
ları için faydalanma imkanları olmuyor.

Sayın Gemlik Belediye Meclis Üyeleri; 
Gemlik gençliğine lütfen sahip çıkın.

Yeni bir kulüp tescil edilmiş.
Bu sene sportif faaliyetlerini sürdürecek

lerdir.
Bu tür faaliyetlerde bulunan kişileri 

kendileri ve icraatları sevindirir.
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Hamilelikte ‘aş erme’ sorunundan kurtulma yolları
Hamilesiniz, aşeriyor- 
sunuz, ya da tam ter
sine bazı şeyleri yemek 
istemiyorsunuz. Peki 
tüm bunlar neden olur? 
Hamilelik esnasında 
kadınların aşermesi 
hemen hepimizin bir 
şekilde duyduğu bir 
konudur. Gerçekte ise, 
bazı kadınlar bu duru
mu yaşarken, bazıları 
yaşamaz.
Beslenme uzmanları 
aşermenin, gıdanın ken
disine değil, vücutta 
yarattığı etkiye yönelik 
olduğunu söylüyorlar. 
Aynca beslenme şeklin
izdeki bir dengesizlikten 
de ortaya çıkabiliyor.
Örneğin tahıl açısından 
zengin bir diyetle 
besleniyorsanız, yağ ve 
tatlılara karşı aşırı bir 
arzu duymaya başlaya
bilirsiniz; ya da protein 
açısından zengin bir 
beslenme şekli, gene 
şeker yeme istediğini, 
bol şeker tüketimi de, 
tuzlu yeme 
arzusunu artırabilir.

I Pek çok kadın, hamilelik 
| esnasında tat ve koku 

alına duyularında 
değişiklik gözlemler. 
Örneğin, bazı kadınlar 
hamileliğin ilk 
safhalarında ağızlarında 
metalik bir tat olduğun

dan bahsedebilir. Bu 
türden değişiklikler de, 
bazı besinlere duyulan 
isteği ve diğerlerine 
duyulan isteksizliği 
açıklayabilir.
Aşerme, bazı kadınlarda 
duyguların bilinç 
seviyesindeki, ya da 
bilinç altındaki karşılığı 
şeklinde de ortaya çıka
bilir. Örneğin çocuk
luğunuzda sevdiğiniz 
bir şeyi yemek isteye
bilir, ya da din veya 
kültürünüzle özel bir 
bağlantısı olan bir 
besini tüketmek 
isteyebilirsiniz.
Özellikle de hala 

aynı çevrede yaşıyor
sanız. Ahşılagelmedik 
gıdaları arzulamanız, 
hamile olmak gibi özel 
bir duruma dikkat 
çekmek için kul
landığınız size özel 
bir yol olabilir. 
Hamilelik sırasında, 
aşermenin aksi bir 
durum da meydana 
gelebilir. Yani kahve 
ve alkol, ya da 
kızartma gibi bazı 
yiyecek ve içeceklere 
karşı isteksizlik oluşa
bilir. Bu, çoğunlukla 
mide bulantıları 
sebebiyle olur.
Tüm bunların yanı sıra 
ortaya çıkabilecek bir

diğer durum da 
tıpta pika olarak 
adlandırılmaktadır. Pika, 
yenilebilir olmayan, 
sabun, macun, toprak 
gibi maddeleri yeme 
arzusudur.
Beslenmede çelişkiler 
Gebelik esnasında 
yaşanan aşerme duru
mu bazen etik problem
lere de sebep olabilir. 
Örneğin pek çok veje
taryen kadında ete olan 
isteğin arttığı gözlem
lenmiştir. Hamilelikte 
vücudun proteine olan 
ihtiyacı artar. Belki de 
bu nedenle bu tür bir 
arzu, vücudun gön
derdiği bir mesaj olarak 
algılanabilir Buna 
cevap olarak bazı kadın
lar sadece hamilelik 
boyunca da olsa et 
yemeye başlarken, 
bazıları da balık ve bak
lagillerle bu açığı kapa
maya çalışırlar. Daha 

çok yumurta ve peynir 
yiyip, süt içmek de 
aldığınız proteini artır
manın iyi bir yoludur. 
Aşermeden 
bahsederken, çiko
latadan bahsetmemek 
olmaz. Hamilelikte 
çokça arzulanan çikola
ta, vücutta karmaşık 
biyokimyasal tep
kimelere sebep olabilir. 
Çikolata, özellikle de 
bitter çikolata, zengin 
bir magnezyum ve 
demir kaynağıdır. Bu 
nedenle, eğer canınız 
çikolata çekiyorsa, bu 
hafif bir kansızlığın 
belirtisi olabilir. Bu 
mineralleri içeren daha 
tatlı gıdalar, mag
nezyum için hurma, 
incir, yemişler; demir 
için de kırmızı et, 
yumurta, fasulye ve 
yulaftır. Çikolata yemek, 
beyinde kendinizi iyi 
hissetmenizi sağlayan 

kimyasalların salgılan
masını sağlar. Ayrıca bir 
anda şeker yüklemesi 
de yaptığından, kendi
nizi yorgun ve depresif 
hissediyorsanız, kısa 
zamanda daha iyi his
setmenizi sağlar. Ancak 
çoğu çikolatada fazlaca 
katkı maddesi bulun
duğundan, organik 
çikolatayı tercih etmek, 
ya da daha sağlıklı bir 
alternatif bulmak iyi 
olabilir.
Kendinizi iyi hissetmek 
için yapabileceğiniz bir 
diğer şey de, düzenli 
egzersiz ve rahatlama 
teknikleridir. Ayrıca 
depresyondaysanız 
bir terapiste de 
başvurabilirsiniz. 
Probleminiz aşermek 
değil de, bazı besinlere 
isteksizlik duymak ola
bilir. Beslenme planınız 
pek çok farklı besini 
içereceğinden, bu çok 
büyük bir problem 
yaratmayacaktır. Ancak 
eğer beslenmeniz 
açısından değerli 
besleyenler içeren bir 
gıdaya karşı isteksizlik 
duyarsanız, bunun yeri
ni alabilecek başka bir 
gıda bulmaya çalışın. 
Böylece herhangi bir 
vitamin ve mineral 
eksikliği söz konusu

olmaz.
NE YAPABİLİRİM? 
Aşerdiğinizde, arzu 
duyduğunuz gıdayı 
yemekte sakınca yoktur. 
Ancak önemli olan 
bunu abartmamaktır. 
Eğer tek bir besinden 
bol miktarda tüketirs
eniz, muhtemelen diğer 
yemeniz gerekenleri 
yemiyorsunuz demektir. 
Bu da, zaman içerisinde 
ihtiyacınız olan 
besleyenleri alama
manıza sebep olabilir. 
Bir hafta kadar bir 
beslenme günlüğü 
tutup, ne kadar dengeli 
beslendiğinizi inceleyin. 
Eğer diyetiniz yeter
sizse, doktorunuza 
danışın. Eğer aslında 
yenmeyecek şeylere 
karşı bir ilgi görürseniz, 
bunları yeme isteğinizi 
bastırmaya çalışın ve 
kendinizi yenebilir bir 
besinle ödüllendirin. 
Kendinize pika durumu
nun geçeceğini ve 
endişelenmemeniz 
gerektiğini söyleyin. 
Ancak bu durumun sizi 
iyice rahatsız ettiğini 
hissederseniz, o zaman 
doktorunuza danışın. 
Bazen pika, altta yatan 
başka bir fiziksel ya da 
akli rahatsızlığın 
göstergesi olabilir.

Meme kanseri riskinizi test edin
Ailede meme 
kanserinin görülmesi, 
uzun süre doğum kon
trol haplarının kullanıl
ması, adet başlama 
yaşının erken adetten 
kesilme yaşının geç 
olması, hiç doğum 
yapılmaması veya ilk 
doğumunu 30 yaşın
dan sonra yapılması 
meme kanseri oluşum 
riskini artırıyor. 
Kadınların korkulu 
rüyası olan ‘meme 
kanseri’nin görülme 
sıklığının her geçen 
gün arttığını belirten 
Doç. Dr. Gürsel Soybir, 
meme kanserinin belir
tilerini, risk faktörlerini 
ve korunma yollarını 
anlattı.
KİMLER DAHA FAZLA 
RİSK ALTINDA
Daha önce memede 

kansere öncü sayıla
bilecek bir lezyonun 
bulunmuş olması
Genetik olarak meme 
kanseri gelişimine 
yatkın genleri taşımak
Ailesinde veya akra
balarında meme 
kanseri gelişmiş

olması
Uzun süreli doğum 

kontrol haplarının kul
lanılması Menopoz 
sonrası dönemde uzun 
süreli ve yüksek 
dozlarda östrojen 
replasman 
tedavisi yapılması 
Çocukluk veya gençlik 
çağında başka bir 
nedenle göğüs böl
gesinin ışınlanmış 
olması .Adet başlama 
yaşının erken, adetten 
kesilme yaşının geç 
olması
Hiç doğum yapılma

ması veya ilk doğu
munu 30 yaşından 
sonra yapılması. İler
lemiş yaş. Meme 
kanseri en sık 50-65 
yaşları arasında 
görülüyor 
Aşırı yağlı gıdalarla 
beslenme
Mamografi tara

malarında yoğun 
meme saptanması 
Yumurtaiık ya da 
rahim kanseri hikayesi 
olması
Elektromanyetik alan

lara ve radyasyona 

sürekli maruz kalmak 
MEME KANSERİNİN 
BELİRTİLERİ 
NELERDİR?
1- Memede şişlik 
olması. Genellikle 
ağrısız, sertçe, hareket 
ettirilebilen veya 
yerinden oynamayan, 
zamanla büyüyebilen 
kitle varlığı
2- Memenin genel 
olarak boyutunda veya 
şeklinde oluşan 
değişik olması
3- Meme cildinde 
kızarıklık, morluk, yara, 
damar genişlemesi, 
içeri doğru çöküntü, 
yaygın küçük şişlikler, 
portakal kabuğu 
görünüşü gibi noktasal 
çekintiler şeklinde 
değişikliklerin mey
dana gelmesi
4- Meme başı ve 
çevresinde renk ve 
şekil değişikliği, meme 
başında genişleme, 
düzleşme, içe çökme, 
yön değiştirme, kabuk
lanma, çatlaklar oluş
ması, yaralar çıkması 
5- Meme başından 
gelen kanlı veya kansız 

akıntı
6- Koltuk altında 
görülebilen veya elle 
fark edilen ağrılı ya da 
ağrısız şişliklerin var
lığı
Doç.Dr. Gürsel Soybir, 
meme kanseri riskinizi 
test etmeniz için küçük 
bir test hazırladı.

MEME KANSERİ 
RİŞKİNİZ NEDİR?
1- İlk adetinizi görme 
yaşınız kaçtır?
A) 11 yaşından sonra
B) 11 yaşından önce
2- Menapoza girme 
yaşınız kaçtır?
A) 55 yaşından önce 
B) 55 yaşından sonra

3- İlk doğum yaşınız 
kaçtır?
A) 30 yaşından önce
B) 30 yaşından sonra 
veya hiç doğum yap
mamış iseniz
4- Uzun süre doğum 
kontrol hapı kul
landınız mı?
A) 3 yıldan daha az 
süreli kullanmış iseniz
B) 3 yıl ve daha uzun 
süre kullanmış iseniz

5- Uzak akrabalarınızda 
1 veya 2 tane meme 
kanseri var mıdır?
A) Yok
C) Var 
6-1 tane yakın akra
banızda (anne, kız 
kardeş, çocuk) akra
banızda meme kanseri 
var mı?
A) Yok 
D) Var 
7- Birden fazla yakın 
akrabanızda meme ya 
da yumurtalık kanseri 
var mıdır?
A) Yok 
E) Var 
8- Yakın akrabalarınız
da iki taraflı veya genç 
yaşta (40 yaşın altında) 
gelişen meme kanseri 
var mıdır?
A) Yok 
E) Var 
Puanlama: 
A : 0 puan 
B : 1 puan 
C : 5 puan 
D:10 puan 
E: 20 puan 
Değerlendirme: 
0 Puan: Bir risk fak
törünüz yok. Yaşam 
boyu meme kanserine 

yakalanma oranınız 
%10 civarında.
Standart tarama pro
gramına giriniz.
1-4 Puan: Hafif risk 
grubundasınız. Yaşam 
boyu meme kanserine 
yakalanma riskiniz 
%10-15 arasında.
Standart tarama pro
gramına giriniz.
5-9 Puan: Orta dereceli 
risk grubundasınız. 
Yaşam boyu meme 
kanserine yakalanma 
oranınız %10-20 arasın
da. Standart tarama 
programına giriniz. 
10-19 Puan: Yüksek 
risk grubundasınız. 
Yaşam boyu meme 
kanserine yakalanma 1 
oranınız
%20 nin üzerinde. 
Özel tarama ve 
takip programına 
ihtiyacınız var.
20-59 Puan: Oldukça 
yüksek bir risk grubun- 
dasınız. Yaşam boyu 
meme kanserine 
yakalanma oranınız 
%20-85 arası. Özel 
tarama ve takip pro
gramına ihtiyacınız var. I
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Çocuklar neden 
obez oluyor? Sağlığınız için 

bebeğinizi emzirin

Çocuklarda obezite 
görülme yaşının 
bire kadar düştüğü 
belirtilirken, ailelerin 
hekim kontrolü 
olmadan dışarıdan 
öğrendikleri diyet 
programlarını çocuk
ları üzerinde uygula
malarının ise tehlikeli 
sonuçlar doğurabile
ceği bildirildi. 
Akdeniz Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Diyet 
Uzmanı Huriye 
Şanaldı, Beslenme 
ve Diyet Bölümü 
polikliniğinde haftada 
bir gün çocuklarla 
ilgilendiğini 
kaydederek, 
polikliniğe gelen 
çocukların büyük 
bölümünün obez 
olduğunu söyledi. 
Çocukluk çağındaki 
obezitenin bir 
nedeninin ise 
hareketsizlik olduğu
na dikkati çeken 
Huriye Şanaldı, 
"Çocuklarda görülen 
obezitenin yüzde 
90'lık bölümü ailenin 

yanlış beslenme 
alışkanlıklardan 
kaynaklanıyor. 
Egzersiz eksikliği, 
bilgisayar başında 
uzun süre zaman 
geçirme, fast food 
tüketimi, günümüz 
çocuklarında 
obezitenin daha fazla 
görülmesine neden 
oluyor" dedi. 
Geçmişteki "Kilolu 
çocuk sağlıklıdır" 
anlayışından da 
uzaklaşılması gerek
tiğine dikkati çeken 
Şanaldı, şunları söyle
di: "Obezite pek çok 
hastalığa davetiye 
çıkarıyor. Özellikle 
şeker hastalığı, bizim 
artık çocukluk çağın
da sık oıarak görmeye 
başlandığımız rahatsı
zlıklardan. Obeziteyle 
birlikte kalp ve damar 
hastalıkları riski artıy
or. Hipertansiyon artık 
çocuklarda da prob
lem yaratıyor. Çocuk
luk çağındaki obezite 
bu anlamda artık çok 
önemli."

Anne sütü ile besle
nen bebek ve bebeği
ni emziren annelerin 
daha sağlıklı olduğu 
belirtildi.
Atatürk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Araştırma Hastanesi 
Yeni Doğan Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. 
Rahmi Örs, çocuğun 
anne sütü ile beslen
mesinin ve annenin 
bebeğini 
emzirmesinin sağlık 
açısından yararlarını 
anlattı.
Bir annenin, doğum
dan sonra bebeğini 
ne kadar çok 
emzirirse o kadar 
sağlıklı olacağına 
işaret eden Örs, bu 
şekilde, uzun 
dönemde annenin 
bazı hastalıklardan 
da korunmuş ola
cağına dikkat çekti. 
Bebeğini emziren 
annelerin doğum 
sonrası aldığı kiloları 
daha hızlı bir şekilde 
yerdiğini anlatan 
Örs, bu yöntemin, 
kilo vermenin en hızlı 
ve sağlıklı yolların
dan biri olduğunu

dile getirdi.
Örs ayrıca, yine 
bebeğini daha fazla 
emziren annelerin, 
doğum sonrası kana
malarının daha erken 
sona erdiğini ve 
daha kısa sürede 
iyileştiklerini 
vurguladı.
Örs, bebeklerini 
emzirerek besleyen 
annelerin, yeterince 
emzirmeyen annelere 
oranla rahim ve 
yumurtalık kanserleri 
gibi hastalıklara 
yakalanma risklerinin 
daha az olduğunu 
anlattı.
ANNE SÜTÜ 
ASTIMA DA İYİ 
GELİYOR 
Anne sütüyle besle
nen çocukların astım 
olma ihtimalinin de 
son derece azaldığı

bildirildi.
Çocukların doğu
mundan itibaren en 
önemli besin madde
si olan anne 
sütünün, gelişim
lerinin yanı sıra 
birçok hastalığa 
karşı kalkan görevi 
üstlendiği ve 
vücudu dirençli 
kıldığı, bu bakımdan 
annelerin ihmalkar 
davranmaması 
gerektiği 
vurgulandı.
Dünya Sağlık 
Örgütü'hün (WH0) 
verilerine göre 4 ay 
veya daha fazla anne 
sütü alan insanlarda 
astım olma ihtimalin
in büyük ölçüde 
azaldığı bilgisine 
yer veren ’www.sam- 
suneczaciodasi. 
org.tr* internet sitesi, 

örgütün diğer 
araştırmalarını da 
şöyle sıraladı:

Amerika'da düşük 
gelirliler arasında 
obezite çok arttı. 
- Risperdal ilacı ile 
otistik çocuklardaki 
agresif davranışlar 
kontrol altına alındı. 
- Patlamış mısır 
üretim tesislerinde 
çalışanlarda ciddi 
akciğer rahatsızlıkları 
görüldü.
- Avustralya’daki bir 
araştırmaya göre 
balık yağının arter 
esnekliğini 
koruyarak kalp 
krizi riskini azalttığı 
rapor edildi.
- Göğüs kanserine 
yakalanan Afrika 
kökenli Amerikalı 
kadınların bu 
hastalıktan ölüm 
oranlarının beyazlara 
göre daha fazla 
olduğu açıklandı. 
- 2001 yılında 
dünyada 3 milyon 
kişi AIDS'ten, 1,7 
milyon kişi 
tüberkülozdan ve 
1 milyon kişi de 
malaryadan öldü."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye ^0
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174
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
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz______________ 514 17 00

HASTANELER

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

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

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
9 KASIM 2005 ÇARŞAMBA 
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Alacak verecek 
kavgası kanlı bitti
ALACAK - VERECEK 
KAVGASINDA 
KAN AKTI 
Bursa Bahar 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, birlikte 
alkol alan M.P. ve 
M.A. isimli şahıslar, 
bir süre sonra 
aralarındaki 
alacak-verecek 
meselesi yüzünden 
tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
M.A. yanında 
bulundurduğu 
bıçakla M.P.'yi 
bıçakla yaraladı. 
Olayın ardından 
M.P. ambülansla 
hastaneye 
kaldırılırken, 
M.A. ise polis 
tarafından gözaltına 
alındı.
SUCUK- PEYNİR 
HIRSIZLIĞI 
Ertuğrulgazi

Mahallesi'nde 
T.B.'ye ait işyerine 
camlarını kırdıktan 
sonra giren kimliği 
belirsiz hırsız 
ya da hırsızlar, 
5 bin YTL değerinde 
sucuk, peynir, 
çikolata ve 
sigara çalarak 
kaçtı. Sabah saat
lerinde işyerine 
giden ve hırsızlık 
olduğunu fark 
ederi T.B. durumu 
polise bildirdi. 
Polis ekipleri 
olay yerinde 
yaptığı incelemenin 
ardından kimliği 
belirsiz hırsız 
ya da hırsızların 
yakalanması için 
soruşturma başlattı. 
SAHTE MALİYECİ 
DOLANDIRDI 
Anadolu 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, seyyar 

arabası ile pide 
satan S.G. isimli 
kişinin yanına 
yaklaşan kimliği 
belirsiz şahıs 
maliye memuru 
olduğunu söyledi. 
Daha sonra S.G.'den 
vergi numarasını 
isteyen kimliği 
belirsiz dolandırıcı 
130 YTL vermesi 
gerektiğini bildirdi. 
Ancak S.G.
yanında 35 YTL' 
sinin bulunduğunu 
söyledi.
Bunun üzerine 
dolandırıcı 
S.G.'den 35 YTL 
paranın yanı sıra 4 
adet plastik sandalye 
ile 1 adet kat
lanabilen sandalyeyi 
alarak uzaklaştı. 
Bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan S.G. 
durumu polise 
bildirdi. BHA

Tinerciler, 
Bursa’daki ahşap 

binayı yaktılar
Beyazıt 
Mahallesi'nde iki 
katlı ahşap bina 
tinerci gençler 
tarafından ateşe 
verildi.
Büyük paniğe yol 
açan yangın itfaiye 
tarafından 
söndürüldü.
Tinerci olarak 
adlandırılan 
gençler, yaşadıkları 
harabe evi 
ateşe verdikten 
sonra kaçtı. 
İhbar üzerine 
gelen itfaiye 
yangını bir saatte 
söndürdü.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye 
göre olay, önceki 

akşam saatlerinde 
Beyazıt Mahallesi 
Kuş Sokak'ta 
meydana geldi. 
Tinerci olarak 
tabir edilen 
gençlerin mekan 
haline getirdiği 
2 katlı ahşap 
evden dumanların 
çıktığını gören 
vatandaşların 
durumu itfaiyeye 
bildirdi. İtfaiye 
ekipleri de kısa 
sürede olay yerine 
giderek yangına 
müdahalede bulun
du. Yaklaşık 1 saatlik 
çalışmanın ardından 
alevler kontrol altına 
alınırken, olayda 
ölen ya da yaralanan 
olmadı.

Bu arada olay 
yerinde incelemeler 
yapan itfaiye ve polis 
ekipleri, yangının 
kasıtlı olarak 
çıkarıldığını tespit 
etti. Mahalle sakinleri 
de söz konusu evin 
boş olduğunu ve 
tinerci olarak tabir 
edilen gençlerin kul
landığını belirterek, 
"Biz buradan çok 
rahatsısız. Başımıza 
ne gelecek diye 
korkuyorduk. 
Sonunda evi yaktılar. 
Ama Allah'a şükür 
ki kimseye bir şey 
olmadı" diye 
konuştular. 
Polis yangınla ilgili 
soruşturmayı 
sürdürüyor. BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

- - . TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİME KÜLLÜKLERE ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİVELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK TECRÜBEMİZİLE 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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Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 67. yıldönümünde bir kez daha özlemle anılacak

Atam seni arıyoruz
Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 67. yıldönümü olan bugün tüm yurtta düzenlenecek 
törenler ve saygı duruşuyla anılacak. Türk Milleti, 57 yıllık yaşamında tüm dünyayı kendine hayran 
bırakan, inanılmazları başaran Yüce Önder Atatürk'ü unutmadığını bir kez daha gösterecek. Syf 3’de

Bir ihbarı değerlendiren denetim ekipleri, 23 töh izin belgesiz olan köıriüre eFkoydu

İzin belgesiz kömüre el kondu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Atatürk’ü anmak
Bugün 10 Kasım.
Büyük kurtarıcı ve devlet adamı, Türkiye 

Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
aramızdan ayrılışının 67. yıldönümü...

Türk ulusu Atasını her yıl daha büyük özlemle 
anıyor.

Bu yıl da aynı coşkuyla anacak...
Yaşamının tamamını Türk ulusuna adamış olan bu 

büyük insan, dünyada hiçbir lidere gösterilmeyen ilgi 
ve sevgi gösteriliyor.

0 büyük devrimci, herşeyden önce Türk halkını bir 
ümmet olmaktan kurtarıp, uluslar ailesinin eşit birer 
bireyi yapmağa çalıştı.

Modern Türkiye’yi kurmak için her alanda yeniliği 
getirdi.

Fikri hür, vicdanı hür nesillerin yaratılmasını iste
di. Bunun için dinsel tahassupla çatıştı.

Şehleri, dervişleri, tekkeleri, zaviyeleri yasakladı.
Onların çağdaşlaşmanın önünde birer engel 

olduğunu ispatladı.
Ne yazık ki ölümünden 67 yıl sonra Atatürk ilke ve 

devrimlerinin düşmanlan, uzun yıllar ulusal bayram
larda Anıt Kabin ziyaret etmeyenler, anıtları önünde 
saygı duruşunda bulunmayı “Puta mı saygı duya
cağız” diyenler bugün işbaşındalar.

67 yılda Atatürk’ün gösterdiği hedeflere vara- 
mamının ezikliği içindeyiz.

O, batıyı hedef olarak göstermişti ama, AvrupalI 
ülkeler kadar kalkınmış, gelişmiş, modernleşmiş bir 
Türkiye arzuluyordu.

Bugün AB’ye girmek isterken, o saygınlığı 
göremiyoruz.

Atam, bıraktığın eserini istediğin noktaya 
getiremedik. Ama bil ki senin düşüncelerini 
sevmeyenler ne kadar güçlü olduklarını sansalarda 
senin izinde olanlar hedefe ulaşacaklardır. Rahat uyu. 

15 blok 165 dairesi 
bulunan Manastır 
Belde Sitesi’ne 
Soma'dan getirilen 23 
ton belgesiz kömüre 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma Daire Başkan 
lığı ile İl Çevre ve Or 
man Müdürlüğü dene
tim ekipleri tarafından 
el kondu. 2872 sayılı 
çevre kanunu ve buna 
bağlı çıkarılan genelge 
ve yönetmelikler 
doğrultusunda 
Valilik tarafından 
hem satıcıya hem de 
alıcıya ceza uygu
lanacağı öğrenildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Umurbey ile Çanakkale 
Umurbey beldesi arasında 

kardeşlik köprüsü
Umurbey Beldesi ile Çanakkale'nin 
Umurbey beldeleri arasında kardeşlik 
köprüsü kuruluyor. Çanakkale Umurbey 
Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Vedat 
Özkan ile Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’in birbirlerine yap
tığı ziyaretler sonucu iki beldenin kar 
deş olması için yaptıkları çalışma meclis 
üyelerinin onayıyla kabul edildi. Syf 2’de

Bacanağına 
6 kurşun sıktı
İki bacanak arasında eşleri konu 
sunda başlayan tartışmada kan aktı. 
Ahmet Öner adlı şahıs, Özcan Şen 
adlı bacanağına 6 el kurşun sıktı. 
Şen bacağından yaralandı.
Öner olaydan sonra kaçtı. 
Bursa Polisi ise Reşat Coşkun adlı 
şahısın evinde yaptığı baskında 6 
bin adet uyuşturucu hap He 2 adet 
ruhsatsız tabanca buldu. Sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Zaafiyet!

Hemen yanıt geldi..
Fransa Başbakanı Villepin, Erdoğan'ın 

"Paris isyanını türban yasağına" bağlayan 
yorumu için:

"Şaşırdım, çünkü olayların türbanla 
ilgisi yok" dedi

Demek ki sokak ağzıyla diplomasi 
yapılmıyor.

Çünkü uluslararası ilişkiler bilgi istiyor.
Birikim istiyor.
Nezaket istiyor.
Ülkeyi yiyip bitirerek ülke yöneten sağ 

iktidarlar, kabul etsek de etmesek de gelir 
dağılımında, belki bilinçli olarak, belki de 
iş bilmezliğinden taraf tuttu.

Gerçi uygumlalar ve söylemler bilinçli 
olduklarını gösteriyor ya..

Sonunda:
Zengin daha zengin fakir daha fakir 

oldu.
Doğal olarak fakir ve daha fakir olanlar 

dine yaklaştılar.
Dinden medet umdular.
Ne yazık ki ve de acı ki;
Din-siyaset-ekonomi üçlemesini “ikti

dar yolu”olarak algılayan ve değer
lendirenler dinden medet umanların 
“umudu” oldular.

Ve ülke bugün dini her türlü emellerine 
alet edenlerle yoluna devam ediyor.

Aslında edemiyor.
Çünkü;
Eğitim sisteminin hal-i pür melal.
İlk ve orta öğretimde müfredat hava 

durumuna göre değişiyor.
Üniversiteler siyasal yapının içine çe 

kilmek isteniyor.
Sağlıkta ciddi bir çöküntü var.
Vatandaşın sağlık çilesi bir türlü bitmi 

yor.
Tıkanan sistem bireysel çabalarla 

yürütülmeye çalışılıyor.
Güvenlik desen ha keza..
Sokaklar ite p...a kaldı.
Hukuk tanımazlar ortalıkta kol geziyor.
Ekonomi taşıma suyla dönüyor.
Borsanın yüzde 70’e yakını yabancı 

hissedarların denetiminde..
Onlar ne derlerse o oluyor.
Oferler, Buferler at oynatıyor. 
Diplomaside kalemiz kevgire döndü. 
Ciddi ödünler verdik.
Yetmedi başımıza çuval geçti..
O da yetmedi devlet kuramlarındaki 

ulusal kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk’ün 
fotoğraflarının indirilmesini istediler.

Biz nasıl bir ülke olduk.
Biz bu ülkeyi nasıl bu hale getirdik.
Bir 10 Kasım günü yazdıklarımız, yaz

mak zorunda kaldıklarımız bize utanç 
veriyor.

Yazımı oğlumun 10 Kasım mesajıyla 
bitireyim:

“67 yıl önce bugün ATATÜRK bize 
mirası olan Cumhuriyeti bıraktı.

Bugün O’nun ardından ağlayıp şiir oku- 
maktansa oturup bu mirasa ne kadar sahip 
çıktığımızı düşünsek

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Umurbey ile Çanakkale 
Umurbey beldesi arasında 

kardeşlik köprüsü
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in Umurbey 
Beldesi ile 
Çanakkale'nin 
Umurbey beldeleri 
arasında kardeşlik 
köprüsü kuruluyor. 
Gemlik Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile Çanakkale 
Umurbey Beldesi 
Belediye Başkanı 
Ahmet Vedat 
Özkan'ın birbirlerine 
yaptığı ziyaretler 
sonucu iki beldenin 
kardeş olması için 
yaptıkları çalışma 
meclis üyelerinin 
onayıyla kabul edildi.

Bugün Umurbey 
beldesine gelecek 
olan Çanakkale 
Umurbey Beldesi 
Belediye Başkanı 
ve Meclis üyelerini 
beldede misafir 
edecek olan Başkan 
Güler ve Meclis

üyeleri Belediye 
binasında yapılacak 
törenle kardeşlik 
protokolünü imza 
altına alacaklar.
Gemlik Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
uzun zamandır gelen

ve gönderdikleri 
postaların birbirine 
karışması nedeniyle 
Çanakkale Umurbey 
Beldesine ziyarette 
bulunduğunu 
belirterek, görüştüğü 
başkan ve meclis 
üyeleriyle iki 
beldenin kardeş 
olabileceği 
kararını aldıklarını 
söyledi.
Türkiye'de aynı 
ismi taşıyan iki 
beldenin birbirleriyle 
kardeş olmasıyla 
başlayacak dostluk 
köprüsünde ikili 
ilişkilerin fazlalaş
ması bekleniyor.

Katlı otoparkın çatısına 
izolasyon yapılıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dört blok üzerine 
yapılan katlı otopark 
binasının birleşme 
yerlerinden sızan 
yağmur sularını 
engellemek için çatı 
izolasyonu yapılıyor. 
Geçtiğimiz kış 
aylarından önce 
taşınan yeni çarşı 
esnafına yağan 
yağmurlardan sonra 
büyük zarar veren 
su sızmaları 
nihayet önlenecek. 
Çarşı esnafının bu 
nedenle büyük tep
kisini alan su sız
maları kış aylarında 
esnafın dükkanların
da malları rutubetten 
ve sızıntı sulardan 
zarar görmüştü.

İlk açılan ihalenin 
iptal edilmesinden 
sonra ikinci ihaleyi 
alan Bursa 
Korcanlar 
İnşaat Firması 
dün çatıda çalış
malara başladı. 
Çatıdaki bazı

çukur bölümleri 
beton ile dolduran 
firma çalışanlan 
daha sonra iki kat 
olarak özel çatı 
izolasyonu olan 
membran adı 
verilen maddeyi 
döşeyecekler.

Çatı izolasyonunun 
bitiminden sonra 
ise aynı yere 
başka bir firma 
tarafından asfalt 
dökülerek yağmurlu 
havalarda su 
sızıntıları tamamen 
önlenmiş olacak.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

SATILIK
‘Orhangazi Çeltikçi Mevkii 
Kibrit Fabrikası yanında yer 
alan 1300 adet zeytin ağacının 
mahsulü teklif almak usulüyle 
satılacaktır.
İlgilenenlerin 0.226 831 42 83 
nolu faksımıza tekliflerini 
göndermelerini rica ederiz.

TEL: 0.226 831 42 66
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Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 67. yıldönümünde bir kez daha özlemle anılacak

Atam, seni arıyoruz
Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 

67. yıldönümü olan bugün tüm yurtta düzen
lenecek törenler ve saygı duruşuyla anılacak. Türk 

Milleti, 57 yıllık yaşamında tüm dünyayı kendine 
hayran bırakan, inanılmazları başaran Yüce Önder 
Atatürk’ü unutmadığını bir kez daha gösterecek.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
kurucusu büyük 
kurtarıcı, devrimlerin 
önderi Mustafa 
Kemal Atatürk'ü 
ölümünün 
67. yıldönümünde 
bir kez daha 
özlemle anıyoruz. 
Bugün saat 08.45'te 
Atatürk Anıtı’na 
sunulacak çelenk 
töreninin ardından 
09.05'te saygı 
duruşunda 
bulunulacak. 
Atatürk'ü anma 
törenlerine daha 

sonra Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
devam edilecek.
Kültür Merkezi’ndeki 
tören saygı duruşu 
ile'tjşlayacak.
İstiklal Marşı’nın 
okunmasından 
sonra anma töreninin 
açış konuşmasını 
Kız Meslek Lisesi 
Müdür Vekili 
Dursun Solmaz 
yapacak.
Atatürk konulu 
şiirin okunmasından 
sonra günün anlam 
ve önemini belirten 
konuşmayı 
Tarih öğretmeni 
Müfrüde Orhan

yapacak. 
Anaokulu öğrenci
lerinin "Bir düş 
gördüm düşümde" 
isimli oyunundan 
sonra öjr^nciler 
Atatürk Oratoryosunu 
seslendirecekler. 
Daha sonra Müzik 
öğretmeni Hülya 
Yüksel Duran 
yönetimindeki 
koro Atatürk'ün 
sevdiği türküleri 
seslendirecek. 
Atatürk'ü anma 
töreni hep birlikte 
seslendirilecek 
olan 10. Yıl Marşı ile 
sona erecek.

İzin belgesiz kömüre el kondu
15 blok 165 dairesi bulunan Manastır Belde Sitesi’ne Soma’dan getirilen 23 ton belgesiz kömüre 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 
denetim ekipleri tarafından el kondu. Valilik tarafından satıcı ve alıcıya cezai işlem yapılacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Manastır Belde 
Sitelerinde 
kullanılmak üzere 
Soma’dan getirilen 
23 ton izin 
belgesiz kömüre 
el konuldu.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma Daire 
Başkanlığı ile İl 
Çevre ve Orman 

Müdürlüğü 
Denetim ekiplerinin 
aldığı ihbar 
sonucu 
Manastır Belde 
Sitelerine gelen 
ekipler kazan 
dairesinde 
yakılmak üzere 
olan kömürlere 
el koydular.
15 Blokta 165 
dairenin bulunduğu 
Belde Sitelerine

İzmir'li Cahit 
Uçak Odun Kömür 
Dahili Ticaret firması 
tarafından Soma 
TKİ Ege Linyit 
İşletmelerinden 
Babaeski'ye 
götürülmek 
üzere alınan 
kömürlerin 
Gemlik'e 
getirildiği ihbarını 
alan ekipler 
kömürlerin izin 
belgelerinin 
bulunmadığı için 
yasal işleme tutula
cağını söylediler. 
2872 sayılı çevre 
kanunu ve buna 
bağlı çıkarılan 
genelge ve yönet
melikler 
doğrultusunda 
Valilik tarafından 
hem satıcıya hem de 
alıcıya ceza

uygulanacağı 
öğrenildi.
El konulan kömür
lerin Gemlik'te

Mahrukatçılar 
Derneği’nin 
göstereceği yere 
konacağı daha

sonra ise 
İl dışına 
çıkarılacağı 
öğrenildi.
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Gemlik’i temsil edecek öğrenci liderleri seçildi
Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa İl Öğrenci 
Meclisi için 
yapılacak seçimlere 
katılmak üzere 
Gemlik'te 
okullarda seçilen 
başkanlar 
arasında seçim 
yapıldı.
Gemlik'te bulunan 
Lise ve İlköğretim 
Okullarında yapılan 
öğrenci meclis 
başkanı seçimlerini 
kazanan 26 
öğrenciden 
21'inin katıldığı 
seçimler Hamidiye 
İlköğretim 
Okulu Salonu’nda 
yapıldı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Ercümen'in 
gözetiminde 
yapılan seçimler 
sandık kurulu 
oluşturularak 
gizli oy açık tasnif 
şeklinde yapıldı. 
Her aday yaptıkları 
5 dakikalık 
konuşmada 
kendilerini 
tanıtarak 
yapacakları 
hizmetleri anlattılar. 
Yapılan seçimlerde 
Calal Bayar 
Anadolu Lisesinden 
Özgür Sayın, 
Gemlik Lisesi’nden 
Taner Demircan 
ile Şehit cemal 
İlköğretim 
Okulu’ndan Didem 
Araz en çok oyu 
alarak İl Öğrenci

Meclisi’nde 
Gemlik'i temsil 
etmeye 
hak kazandılar. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen yapılan 
seçim sonrası 
yaptığı konuşmada 
tam bir demokrasi 
uygulaması 
yapıldığını belirterek, 
"Öğrenciler 
kendilerine yakışır 
bir olgunlukla 
seçim faaliyetlerini 
yürüterek 
okullarda demokrasi 
eğitiminin a 
maçına ulaştığını 
göstermişlerdir. 
İlçe temsilciliğini 
kazanan ve seçime 
katılan tüm 
okul meclis başkan-

Gemlik Lisesi Spor 
Salonu'nıın zemini kaplanıyor

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik'te 
öğrencilerin spor 
yapabilecekleri 
tek yer olan 
Gemlik Lisesi Spor 
Salonu kaplama 
çalışmaları başladı. 
Taban zemininin 
okul yönetimi 
tarafından 
tamamen kaldınlarak 
yeniden yapımından 
sonra Gemlik 
Belediyesi 
Meclisinin de 

onayıyla Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un girişimleri 
sonucunda 
salon zemini 
PVC esaslı özel 
salon yer döşemesi 
ile kaplanıyor. 
Sporcuların 
düşmeler sonucunda 
etkilenmemesi 
için özel yapılan 
madde ile 
kaplanan 400 
metrekarelik

salonda çalışmalar 
önümüzdeki 
Pazartesi günü 
bitirilecek.
Bursa'da bulunan 
Mahmutoğlu 
Dekorasyon 
firmasının yaptığı 
zemin döşeme 
işleminin hafta

sonunda 
bitirileceğini 
bildiren firma 
yetkilileri salonu 
Pazartesi günü 
okul yönetimine 
teslim edeceklerini 
söylediler. 
Zeminin tamamen 
yenilenmesinin 

ardından bazı 
tadilatların da 
yapılması 
düşünülen salonda 
badana işleminin 
yapılmasıyla 
Gemlik gençliği 
spor yapabilecekleri 
bir salona kavuşmuş 
olacaklar.

Tiyatro 
kursunda 

sınav 
heyecanı
Büyükşehir 
Belediyesi çatısı 
altında 10 yıldır 
aralıksız olarak 
hizmet veren Bursa 
Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı 
Tiyatrosu'nun 
tiyatro kurslarına 
kayıtlar, 
11 Kasım Cuma 
günü sona eriyor. 
Bursa Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı'nın 
Tiyatrosu'nun 2005 - 
2006 sezonu 19 
Kasım Cumartesi 
günü başlıyor. Alt 
yaş sınırlamasının 
10 olarak belir
lendiği kurslara 12 
Kasım da düzen
lenecek sınav sonu
cunda 10 -14, 15 - 
18, 19 - 24, 25 yaş 

ve üzeri yaş 
gruplarında 12-16 
kursiyer kabul edile
cek. Oyunculuk, 
Sahne bilgisi, Ses 
Konuşma, Tiyatro 
Tarihi ve Bilgisi der
slerinden oluşan 
kurs, Kasım 2005 - 
Mayıs 2005 tarihleri 
arasında gerçek
leştirilecek.
Ücretlerinin aylık 45 
YTL olarak belir
lendiği kurslar için 
son başvuru tarihi 
11 Kasım 2005 
olarak belirlendi. 
Kurs ile ilgili detay 
bilgiler ve kurs 
başvuru formlarının 
Tayyare Kültür 
Merkezi gişesinden 
temin edilebileceği 
bildirildi.

BURSA HAKİMİYET VE KENT K0RFEZ REKLAM
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı s
__________________________________________________ Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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CHP İlçe Örgütü, Atatürk’ün 67. ölüm yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

'CHP Atatürk devrim ve ilkelerinin
yılmaz bekçisi ve savunucusudur1

Seyfettin SEKERSÖZ

CHP Gemlik İlçe 
Örgütü Atatürk'ün 
ölümünün 67. 
yıldönümü için 
yayınladığı 
açıklamada 
"Devrimlerinin 
savunucusuyuz, 
gözün arkada 
kalmasın" dediler. 
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek 
imzasıyla yapılan 
açıklamada, 
"Büyük Atam, 
kurtarıcımız,ilk 
öğretmenimiz, 
biz senin 
ve yüce 
şehitlerimizin

yattığı bu kutsal 
toprakların 
savunucusuyuz. 
Cumhuriyetçiyiz, 
laikiz, halkçıyız, 
vatanımızı, 
bayrağımızı, 
insanlarımızı 
seviyoruz. Bize 
bağladığın büyük 
umutları biliyoruz. 
Bizden çağdaş 
olmamızı, 
Türkiye'yi çağdaş 
yarınlara 
taşımamızı istiyor
sun, bizim kör 
zihniyetlerimizi 
yok etmemizi, 
karanlıkları aydınlığa 
çıkartmamızı 
istiyorsun.

Bizden aydın 
olmamızı,

yurdumuz için 
çalışmamızı,

üretmemizi 
istiyorsun. 
Sen hiç merak 
etme yüce Atatürk! 
Biz vebu ülkenin 
bütün insanları senin 
isteklerini yapma 
yolunda baş koyduk. 
Seni sadece 10 
Kasım günlerinde 
tanımıyoruz, 
hatırlamıyoruz, 
seni, devrimlerini 
ve ideallerini her 
zaman yüreğimizde 
taşıyoruz. Gözün 
arkada kalmasın 
büyük Atatürk. 
’Ne mutlu Türküm 
diyene, ne mutlu 
Atatürk'çüyüm 
diyene' İşte senin

eserin olan CHP, 
onun bir parçası 
olan Gemlik 
İlçe Örgütü. 
Devrimlerinin ve 
ilkelerinin her 
zaman yılmaz 
bekçisi ve 
savunucusudur. 
Bu ilkelerinin 
dışındaki kötü 
emeller besleyen 
hiçbir zümreye 
olanak vermeye
ceğimizi herkes 
bilsin. Devrimlerini 
ve İlkelerini 
korumaya ve 
yaşatmaya arzulu 
ve yeminliyiz" 
denildi.

İki bacanak arasında eşleri konusunda başlayan 
tartışmada kan aktı. Ahmet Öner adlı şahıs, 
Özcan Şen adlı bacanağına 6 el kurşun sıktı.

Şen bacağından yaralandı. Öner olaydan sonra 
kaçtı. Bursa Polisi ise Reşat Coşkun adlı şahısın 
evinde yaptığı baskında 6 bin adet uyuşturucu 

hap ile 2 adet ruhsatsız tabanca buldu.
İki bacanak arasında 
çıkan tartışmada 
tartışmaya eşlerinin 
başkalarıyla çıktıkları 
söylentisi girince, 
Ahmet Öner adlı 
şahıs bacanağı 
Özcan Şen’i 
tabancayla yaraladı. 
Olay önceki 
gece Hamidiye 
Mahallesi 
Papatya Çıkmaz 
sokakta saat 20.oo 
sıralarında 
meydana geldi. 
Bir süre önce c 
ezaevinden çıkan 
Ahmet Öner’in 
eşinden boşanmak 
için dava açması 
üzerine bacanağı

Özcan Şen 
kendisiyle 
görüşmek istedi. 
Sokakta buluşan iki 
bacanak 
görüşürlerken, 
Özcan Şen, 
“Eşini neden 
boşuyorsun 
diye sorunca, 
Ahmet Öner de 
“Başkalarıyla ilişki 
sini duydum” 
diye cevap verir. 
Ahmet Öner de 
bacanağına senin 
karınının da 
başkalarıyla ilişkisi 
varmış deyince 
tartışma büyür ve 
Ahmet Öner 
yanında bulunan

tabancayı 
çıkararak 
bacanağı 
Özcan Şen’e 
6 el ateş eder. 
Şen, bacağından 
aldığı bir 
kurşunla 
yaralanır.
Yaralı Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesine 
kaldırılırken, 
Ahmet Öner de 
kaçtı.
Olayla ilgili 
soruşturma ilçe 
Emniyetince 
başlatıldı.
İki bacağını da 
sabıkalı olduğu 
öğrenildi.

UYUŞTURUCU 
HAP BULUNDU 
Öte yandan 
Bursa Narkotik 
Büro polisleri 
Gemlik’te Reşat 
Coşkun adlı 
şahsın evinde 
yaptıkları baskında 
2 tabanca, bir 
adet kuru sıkı 
tabanca, 
bulundurulması 
yasak olan 
Abdullah Öcalan’ın 
yazdığı bir kitap 
ile 6 bin adet 
uyuşturucu 
hap buldu. 
Gözaltına alınan 
Coşkun çıkarıldığı 
adliyede tutuklandı.

20 olayın faili 
yakalandı

Şüphe üzerine parmak izi alınan bir şahsın 
20 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. 
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 
meyve sebze hali altındaki mahallelerde 
hırsızlık olaylarının artması üzerine polis 
ekipleri alarma geçti. Eski Gemlik Yolu'nda 
devriye gezen bir ekip şüphe üzerine E.Y. 
(40) isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın par
mak izi incelemesini yapan ekipler, çıkan 
sonucu olay yeri inceleme ekiplerinin evler
den aldığı parmak izleriyle karşılaştırdılar. 
Şahsın çıkan parmak izleriyle 7 ayrı hırsızlık 
olayında alınan parmak izleri tuttu. Bunun 
üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler 
şüphelinin 10 evden, 7 otomobilden, 1 iş 
yerinden hırsızlık yaptığı, 2 otomobilin çalın
ması olayına da karıştığını tespit ettiler. 
Şahsın geçen hafta da Çevre Yolu'nda bıçak
lama olayına karıştığı ve serbest kaldığı belir 
lendi. Emniyette ifadesi alındıktan sonra 
adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

ELEMAN ARANIYOR
i Özel Güvenlik Sertifikası olan
: Güvenlik Görevlileri Aranmaktadır.
; Müraacatların şahsen fabrikamıza
1 yapılması tercih sebebidir.
: Adres: Umurbey Sanayii Bölgesi 

Tel: (0.224) 514 45 17 - Gemlik
il HELMERSAN A.Ş. |
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Yılmaz Akkıhç, gençlere 
Atatürk’ü anlattı

Gazeteci-Yazar 
Yılmaz Akkıhç, 
Ulu Önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün 
Bursa'ya yaptığı 
ziyaretleri ve 
burada verdiği 
önemli mesajları 
üniversite genç
leriyle paylaştı. 
Ulu önderin ölüm 
yıldönümü 
olan 10 Kasım'ı, 
"Cumhuriyet ve 
Atatürk" haftası 
olarak yaşatan 
Uludağ Üniversite
si (UÜ), bu 
yılkı anma tören
lerinde de 
konferans ve 
çeşitli etkinliklere 
yer verdi.
UÜ Cumhuriyet 
ve Atatürk Haftası 

etkinlikleri 
kapsamında 
Rektörlük A 
Salonu'nda 
"Atatürk'ün Bursa 
ziyaretleri" konulu 
konferans veren 
Gazeteci-Yazar 
Yılmaz Akkıhç, 
Atatürk'ün Bursa 
gezilerini, en ince 
ayrıntılarıyla 
gençlere anlattı. 
Ulu önderin 
17 kez Bursa'ya 
geldiğini belirten 
Akkıhç, çoğu 
gezisinin önemli 
mesajlar içerdiğini 
ve devrim sürecine 
ciddi katkılar 
sağladığını 
kaydetti.
Atatürk'ün 
Bursa serüvenleri
ni kronolojik tarihe 

göre anlatan ve 
bunu fotoğraflarla 
destekleyen 
Akkıhç, şöyle 
konuştu: 
"Mustafa Kemal 
Bursa'yı gerçekten 
çok severdi. O, 
cumhuriyet öncesi 
ve sonrasında 
yaptığı 17 ziyaretle, 
Bursa'ya ve 
BursalIlara verdiği 
önemi, değeri 
açıkça ortaya 
koydu. Saltanatın 
ve hilafetin 
kaldırılacağını, 
yeni bir rejim 
sisteminin 
getirileceğini 
ilk Bursa'da 
dillendirdi.
Kapitülasyonların 
kaldırılacağının ilk 
sinyallerini yine

Bursa'da verdi. 
Atatürk'ün o ünlü 
şapka devriminin 
ortaya çıktığı, şekil 
lendiği ve hayat 
bulduğu mekan 
yine Bursa'dır.
Hatta BursalIlara, 
şapka devriminde 
kendisine göste 
rilen destekten 
ötürü bir konuş
masında açıkça 
minnetini sunmuş
tur. Atatürk, 
çok sevdiği 
Bursa'nın, tüm 
devrimlerine 
öncülük ettiğini 
her fırsattı dile 
getirmiştir. BursalI 
gençlere ise, O'nun 
bıraktığı miraslara 
sımsıkı sarılmak 
ve ilkelerine sahip 
çıkmak düşüyor."

Bursa Bölge 
Devlet Senfoni 

Orkestrasından 
Atatürk için 

konser
Bursa Bölge Devlet 
Senfoni Orkestrası, bu 
haftaki konserini ulu 
önder Atatürk'e 
armağan ediyor. 
Orkestra bu hafta 
Türkiye'nin ilk kadın şefi 4 
İnci Özdil yönetiminde en 
genç yeteneklerden 
keman sanatçısı Gülen 
Ege ile birçok oyun, film 
ve dizilerde yer alan, 
özellikle "Cahide" 
müzikalindeki Muhsin 
Ertuğrul rolüyle sergile 
diği performans ve TRT 
1'deki Susam Sokağı'nın 
'Tahsin Amca'sı olarak 
tanınan ünlü tiyatro 
sanatçısı Alp Öyken'i 
konuk edecek.Konserde 
orkestra; F. Mendels

sohn'un "Kemah Konçer 
tosu mi minör" ve tiya
trocu Alp Öyken ile birlik
te en güzel Atatürk şiirleri 
ve Atatürk'ün yaşamın
dan kesitlerin yer aldığı 
sinevizyon gösterisi ile 
birlikte F. Schubert'in 
8. Senfoni (Bitmeyen 
Senfonisini seslendire
cek. 10-11 Kasım 2005 
tarihlerinde Fethiye 
Kültür Merkezi'nde saat 
20.00'de başlayacak 
konser için müzikseverler 
biletlerini, Tayyare Kültür 
Merkezi gişesinden veya 
konser öncesi Fethiye 
Kültür Merkezi'nden ala
bilecekler. Bilet fiyatları 
bu yıl da öğrenci için 3, 
büyükler için 5 YTL.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

«” 1Vİ" i» 
ti»»” 25 26 il 48

—i

Ğ > TAKVİMLCR & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLCR & 
AJANDALAR & KRLCMLİK& KÜLLÜKLCR& ANAHTARLIKLAR V€ 
H€DİV€LİK CŞVA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMCDCN KARAR VCRMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 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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Marmara DenizPnde sigara i;ıri vasakland
balık bereketi

Marmara 
Denizi'nde 
yaşanan balık 
bolluğu hem 
balıkçıları, hem 
de vatandaşı 
sevindiriyor. 
Anadolu'ya 
balık şevki 
yatının yapıldığı 
en büyük balık 
hallerinden olan 
Bandırma'da 
Eylül ayında 
386 milyarlık 
balık satılırken, 
Ekim ayında ise 
bu rakam 2 kat 
artarak 746 
milyara ulaştı. 
Bandırma 
Körfezi'nden 
her gece "Vira 
Bismillah" di 
yerek balık 
avına çıkan irili 
ufaklı yüzlerce 
balıkçı motoru 
ve teknesi, 
sabah ağları 
balık dolu 
olarak geliyor. 
Daha önceki 
yıllarda 
görülmediği

kadar balık bol
luğu yaşandığı 
nı söyleyen 
balıkçılar, pala
mut akınından 
sonra son gün
lerde de ham
sinin bollaştığı 
nı ifade ettiler. 
Bandırma 
Belediye Balık 
Hali Müdürlü 
ğü'nden alınan 
bilgilere göre, 
Ekim ayında 
balıkhanede 
bako, çinekop, 
hamsi, istavrit, 
kolyoz, lüfer, 
marya, sardal 
ye, palamut, 
tekir, tirisi ve 
zargana cinsin
den toplam 746 
milyar 870 mil 
yonluk balık 
satıldı. Eylül 
ayında ise top 
lam 386 milyar 
742 milyon TL 
değerinde balık 
satışı yapıldı. 
Bandırma'ya 
Türkiye'nin 
çeşitli il ve

ilçelerinden 
gelen balık 
komisyoncuları, 
satın aldıkları 
balıkları kam 
yonlara yük
leyip başta 
Balıkesir, Çanak 
kale, Edremit, 
Bursa, Eskişe 
hir. İzmir. Antal 
ya, Bodrum, 
Marmaris, 
İskenderun, 
Ankara, 
Erzurum,

Kayseri, 
Malatya ve 
Konya olmak 
üzere Anadolu' 
da 45 il ve 
60 ilçeye sevk 
ediyor. Palamu 
dun tanesi top
tan 1 milyon, 
hamsinin ve 
sardalyanın 
kilosu 1 milyon
dan, çinekop 
ve lüfer ise 
2 milyondan 
satılıyor.

İstanbul Deniz 
Otobüsleri A.Ş. (İDO), 
yolcuların talebini 
dikkate alarak 
vapurların açık alan
larında da sigara 
içilmesine yasak 
getirecek.
IDO'dan yapılan açık
lamada, Şehir Hatları 
vapurlarının İDO'ya 
devrinin ardından 
gerçekleştirilen 
yapısal değişikler 
sonucunda, bu 
vapurların daha uzun 
süre İstanbulluların 
hayatındaki yerini 
koruyacağı belirtildi. 
Açıklamada, vapurlar
da işportacılığa son 
veren İDO'nun, yasa 
gereği kapalı mekan
larda içilmesi 
yasak olan sigaranın 
vapurların açık 
mekanlarında da 
yasaklanmasının 
istenip istenmediğini 
ölçmek amacıyla bir 
araştırma yaptığı 
bildirildi.
Buna göre, hazırlanan 

I anket formu tüm 
I vapurlarda yolculuk 

yapan ve örnekleme 
l yöntemiyle seçilen

575 İstanbullu'ya 
sunuldu.
Ankete katılanların

yüzde 66.38'i sigara 
içmediğini belirtirken, 
sigara içenlerin oranı 
da yüzde 33.62 çıktı. 
"Gemi içerisinde açık 
ve kapalı mekanlarda 
sigara içilmesini nasıl 
karşılıyorsunuz?" 
sorusuna yolcuların 
yüzde 77.54'ü "kesin
likle doğru bulmuyo
rum", yüzde 11.23’ü 
de "Sigara içilebilir 
olmalı" yanıtını 
verirken, "Gemi 
içerisinde açık mekan
larda sigaranın 
yasaklanmasını ister 
misiniz?" sorusuna 
ise yolcuların yüzde 
72'si "evet", 
yüzde 28'i 
"hayır" dedi.
Ankette, İstanbullu- 
lar'ın gemilerin açık 
■îıekaniarında sigara 
içilmesinin yasaklan
masını isteme neden
leri arasında, astım, 
bronşit ve benzeri 

hastalıkların yanı sıra 
vapur sefası yaparken 
sigara dumanından 
rahatsız olmak, açık 
mekanlara sigara 
izmaritleri ve küllerin 
atılması, izmaritlerin 
atılarak denizin kir
letilmesi gösterildi. 
"HALKIN TALEBİ 
DİKKATE ALINACAK" 
İDO'nun açıklamasın
da, halkın bu talebinin 
dikkate alınacağı ve 
sigara yasağının 
yaz sezonuna kadar 
uygulamaya konula
cağı kaydedildi. 
İDO Genel Müdürü

Ahmet Paksoy da 
denizin kirlenmemesi 
ve deniz canlılarının 
korunması için 
gemilerde silikonlu 
boya kullandıklarını 
belirterek, sigara 
yasağı konusunda 
kendisinin de yolcu
larla aynı görüşü 
paylaştığını ifade etti.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN r.I

I
Her Çeşit Emlak

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri |
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. LÜKS EŞYALI!

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

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

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari 

makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 -

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

Termal yolu Gülerce Villalarının altı 
9880 m2 arsa - 

Umurbey’de 12 dönüm arazi 
ve Azot kavşağına 400 m2 

uzaklıkta- Umurbey mezarlığının 
karşısında 15 dönüm, 650 ağaç arsa.s

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

ENEN Balıhe^fetaelen'M
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 

' İP Ağ > ;
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek

y Çapa
Macun
Gal ven izli çivi 
TMC sintine pompası 
»ılifr miımtltr ili fcıııArjtyi;

Erkan;, 
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

MUDANYA / BURSA 
Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 

GSM : (0.532) 297 23 18
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‘Rehavetten çıkın’ uyarısı
AB Komisyonu'nun 
genişlemeden sorum
lu üyesi Olli Rehn, 
Türkiye'nin Kopenhag 
siyasi kriterlerine 
saygı göstermeyi 
sürdürdüğünü, ülkede 
köklü reformlar 
yapıldığını, ancak 
reformların uygulan
masında son 
dönemde yavaşlama 
görüldüğünü söyledi. 
AB Komisyonu'nun 
genişleme rapor
larının onaylanması 
ve açıklanmasından 
sonra basın toplantısı 
düzenleyen Rehn, 
Türkiye konusunda 
yaptığı değer
lendirmede, 
Türkiye'nin İlerleme 
Raporu'nda, bu 
ülkede köklü reform
lar yapıldığına işaret 
edildiğini ve 
Kopenhag siyasi 
kriterlerine uyumun 
sürdüğünü belirtti. 
Rehn, reformların 
pratik uygulanmasın
da bu yıl bir yavaşla
ma hissedildiğini de

söyleyerek, yeni 
çabalar gereğinden 
söz etti.
AB'nin Türkiye'den 
kısa ve orta vadeli 
beklentileri bulun
duğunu, bunların bel
gelerde belirtildiğini 
anlatan Olli Rehn, 
bir-iki yıl içinde 
çözüm umulan kısa 
vadeli beklentilere 
örnek verirken, 
işkenceye karşı sıfır 
hoşgörü yaklaşımının 
sürdürülmesi, 
dokunulmazlık 
konusu, fikir ve basın 
özgürlüğü unsurları, 
Müslüman olmayan 
toplulukların hakları, 
kadın hakları ve 
sendikal haklar 
üzerinde durdu.
Olli Rehn, Türkiye'nin 
ekonomide kaydettiği 
ilerlemelerin AB 
Komisyonu tarafından 
"selamlandığım" 
sözlerine ekledi. 
İlerleme Raporu'nda 
dengeli ve tarafsız 
değerlendirmeler yap
tıklarını, değişik kay

nakları değer
lendirdiklerini 
söyleyen Rehn, fikir 
özgürlüğü, işkenceye 
karşı mücadele, kadın 
hakları gibi konularda 
olumlu gelişmeler 
görüldüğünü, çeşitli 
alanlarda reform 
uygulamalarında bazı 
sorunlar bulun
duğunu ifade etti. 
Yazar Orhan Pamuk'a 
da atıfta bulunan 
Rehn, Pamuk'un şid
det ifade etmeyen 
düşüncelerini dile 
getirdiği için yargı
landığını belirtti.
Rehn, derneklerle 
ilgili yeni bir yasa 
oluşturulması gerek

tiğinin de altını 
çizerek, bu dernek
lerin Avrupa standart
larında olması 
gerektiğini belirtti. 
Türkiye'nin özellikle 
insan haklan 
konusunda AB 
değerlerine tam 
uyarak, ülkenin her 
yerinde ve her sek
törde gerçek bir 
hukuk devleti olması 
beklentisini dile 
getiren Rehn, insan 
haklarına ilişkin 
değerlerin pazarlık 
konusu edilemeye
ceği mesajını 
Türk hükümetine 
ve kamuoyuna 
verdiğini belirtti.

Almanya’da 
11 araç 
yakıldı

Almanya'da önceki 
gece yarısı 10 oto
mobil ve 1 motosik
let yakıldı. Olayların 
Fransa'daki şiddet 
olayları ile bir 
bağlantısının olup 
olmadığı bilinmiyor. 
Başşehir Berlin'de 
işçi kesimi ve 
değişik etnik 
kökenlilerin otur
duğu VVedding ve 
Pankovv semtlerinde 
6 otomobil ve

1 motosiklet yakıldı. 
Polis Almanya'nın 
batısındaki Köln 
şehrinde de 
4 otomobilin 
yakıldığını belirtti.
Yetkililer 2 haftadır 
Fransa'nın çeşitli 
şehirlerinde 
devam eden şiddet 
olayları ile 
Almanya'daki olaylar 
arasında bir bağlantı 
görmediklerini 
savundu.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

_ , DOĞALGM
Buderus

KAZAN
<îsiSAN^ MlOrârES/SATI

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

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

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu'nu 
toplantıya 
çağırdı.
Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu, 
2006 yılında uygu
lanacak asgari 
ücreti tespit etmek 
üzere ilk toplantısını 
Çalışma Genel

Müdürü Cengiz 
Delibaş'ın başkan
lığında 29 Kasım 
Salı günü yapacak. 
Asgari ücret, halen 
16 yaşından büyük 
işçiler için brüt 
488.70, net 
350.15 YTL, 16 
yaşından küçük 
işçiler için de brüt 
415.80 YTL, 
net 297.93 YTL 
olarak uygulanıyor.

ta depozitoyu faiziyle wi alacak
.Türkiye'de ev sahibi 
ile kiracı arasında 
zaman zaman 

.ihtilaflara konu 
olan depozito soru
nuna Yeni Kiracılar

*■ Yasası ile çekidüzen 
veriliyor.

I Ev sahibinin 
r depozito yoluyla 

haksız zenginleşmesi-
I ni engellemeyi 

amaçlayan Yeni
I Kiracılar Yasası'na 

göre, kiracıların 
depozito adı altında

I ödediği güvence 
bedeli bankada vadeli 
bir mevduat hesabına 
yatırılacak.
Bilgiye göre; faiz 
geliri de kiracının 
olacak. Kiracı 
evi terkederken evde 
değerini düşürecek 
herhangi bir hasar 
oluşmamışsa, 
depozitosunu üç 
ay içinde faiziyle 
birlikte geri alacak.

Örneğin bin YTL 
depozito ödemiş 
olan bir kiracı, 
bir yıllık kontrat 
sonunda evi 
terkederse (yıllık 
yüzde 13 net faiz 
üzerinden) bin 
130 YTL, üç yıl 
sonunda terkederse 
bin 400 YTL 
geri alacak.
Kira devam ettiği 
sürece banka 
hesabında tutula
cak depozitoyu 
ev sahibi de kiracı 
da birbirlerinin 
izni olmadan 
çekemeyecek. 
Almanya'da da 
uygulanmakta olan 
düzenlemenin 
2006 yılı başında 
yürürlüğe girmesi 
bekleniyordu. 
Ama Yeni Kiracılar 
Yasası şu anda 
Meclis'te henüz 
alt komisyona bile

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

ödememişse" 
Elektrik ve su 
parasıyla ilgili ödeme 
yapmamışsa 
evin değerini 
düşürecek bir 
hasara neden 
olmuşsa (Pencere 
kasası harap olmuşsa, 
kapı duvar kırıldıysa, 
mermer, fayans 
parçalandıysa gibi) 
ev sahibi güvence 
bedelinin gerekli 
miktarını kullanabilir. 
Ancak artanını 
iade etmek zorundadır. 
Depozito bedeli 
üç aylık kira bedelini 
aşamaz.

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

inmemiş olan 
Yeni Borçlar 
Kanunu'nun içinde 
yer aldığı için 
gecikiyor. Halen uygu
lamada ev sahipleri, 
evde oluşabilecek 
herhangi bir hasara 
karşı güvence 
olarak aldıkları 
depozitoyu şahsi 
ihtiyaçları için 
kullanabiliyor ve 
çeşitli gerekçelerle 
depozitoyu ödememe 
yoluna gidebiliyor. 
Depozitonun 
kullanılabileceği 
alanlar 
"Kiracı kirasını

Biraz da yardımı sevelim
TRT birinci kanalda ikbal Karagözlü’nün 

programını izleyip izlemediğinizi bilmiyo
rum ama izlemenizi çok isterdim.

Progama konuk olan Kütahya İl Emniyet 
Amiri Sayın Şevki Dinçer Bey’in azmini, 
isteğini ve bugünkü geldiği yeri taktirle 
karşılıyorum.

Gemlik’te bu vaziyeti bildiğim kadar 
senelerden beri yapan Yardım 
Sevenler Derneği bütün üyeleri ve bu 
derneğin başındaki Dr. Nimet Ataoğuz var.

Televizyonun günlük mevzusu, gecesini 
ve gündüzünü sokakta geçiren azimli ve 
istekli gencin hayat öyküsü.

Bu gazetelerdeki yazılar daha ses 
getiriyor. Bu köşemde sokak çocukları ve 
bağımlı çocuklar için iki defa yazdım. Bazı 
isteklerde bulundum. Maalesef bir kıpır
dama dahi olmadı.

Ben ne istemiştim! Bu çocuklar için bir 
barınma, alışkanlıklarından kurtarmak için 
çaba!

Program sunucusu İkbal Karagözlü’nün 
Cumartesi günü bu tür yerlerden almış 
olduğu elle yapılmış oyuncakları ekranda 
gösterdi.

Neden Gemlik’teki bu tür gençleri bir 
çatı altında toplayıp, bu tür uğraşlara 
yönelmelerini sağlamayalım?

Benim istediğim de buydu. 
Gemlik’imizin zenginlerini yabana atma
mamız gerekir. Bildiğim kadarıyla ilçeler 
içinde ilk sırada.

Hayır sahibi beylere seslenmiştim, ama 
bunun en güzel örneğini Dr. Nimet 
Ataoğuz ve ve onun değerli yardımsever 
arkadaşlarından başka alakadar olanını 
görmedim.

Bildiğim kadarı ile Yardımsevenler 
Derneği uzun yıllardır Gemlik’te uğraş 
veriyorlar.

Sayın Belediye Başkanı ve Belediye 
Meclisi’ndeki bütün partili şahıslara 
sesleniyorum. Bu değerli üyelerin bir kaçı 
bir araya gelir bir önerge vermezlerim?

Gemlik gençliğinden sorumlu Sayın 
Bülbül hanımefendi meclise böyle bir 
önerge ile gelebilir mesela!..

Daha önce Hasanağa Kampını düşkünler 
evi olarak yapmayı planladığınızı gazete
lerde okumuş idim.

İşte futbol sahası arkasındaki parası çık
mış, istimlaki bekleyen arsa.

Gemlik’te de bağımlı olan gençeler var 
bunları kurtarmak gerekmez mi?

Eğer bu yerler bu gençlere ait yapılar 
haline getirilirse Gemlik’ten geçerken anıla
cağınız eserlerdir.

Gemlik’te maddi yönden gücü iyi olan 
vatandaşlar, sizler bu gençelere sahip 
çıkın.

Sayın Gemlik Kaymakamı’mıza daha 
evvelden bu tür bir yazı yazıp bir vakıf kur
masını istemiştim.

Nedense işlerinin çokluğu sebebiyle 
olsa gerek alakadar olmadılar.

Bir girişimleri olsaydı muhakkak haber
im olurdu.

Sayın Nimet Ataoğuz ve Yardımsevenler 
Derneği’ne şahsım adına teşşekkür ediyo
rum.

Hiç olmazsa var olan bu değerli insan
ların derneğine yardımcı olmaya çalışalım.
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10 Kasım 1938
Türkiye büyük yasta

Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuran 
kadronun önder* ve 
ilk Cumhurbaşkanı 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, Selanik'te 
1881 yılında doğdu. 
10 Kasım perşembe 
günü Dolmabahçe 
Sarayı’nda hayata 
veda eden Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
kurucusu 
Atatürk’ün 
cenazesi 21 Mart'ta 
Ankara Etnografya 
Müzesi'ndeki geçici 
istirahatgahına 
yerleştirildi. 
Atatürk'ün Türk 
Bayrağına sarılı 
tabutu 16 Kasım da 
Dolmabahçe 
Sarayı'nın büyük 
tören salonunda 
bir katafalk üzerine 
konuldu.
Üç gün üç gece 
her yaş ve sınıftan 
İstanbul halkı 
önünde saygı 
geçişi yaptı. 
Atatürk’ün cenaze 
namazı 19 Kasım 
sabahı Prof.
Şerefeddin Yaltkaya 
tarafından kıldırıldı. 
Aynı gün saat 
08.30'da tabutu 
sarayın dış kapısı 
önünde top arabası
na konularak törenle 
Sarayburnu’na 
getirildi. Tabut 
burada Zafer 
torpitosuna alınarak 
Moda açıklarında 
duran Yavuz 
zırhlısına nakledildi. 
Saat 14.oo’de 
hareket eden Yavuz 
zırhlısı, Atatürk’ün 
naaşım 18.30’da 
İzmit’e getirdi. 
Gece özel bir trenle 
Ankara’ya gönderilen 
cenaze, 20 Kasım 
günü saat 10.oo’da 
Ankara 
İstasyonu’nda 
Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü tarafın
dan karşılandı. 
Atatürk’ün top 
arabasına konulan 
naaşı törenle 
TBMM’getirilerek 
hazırlanan kalafaka 
konuldu. Başta 
Cumhurbaşkanı 
İnönü olmak üzere 
devlet erkanı ve

Atatürk ün tabutu Zafer torpidosundan İstanbul Moda açıklarındaki Yavuz 
zırhlısına geçirilirken (usttej ve Atatürk ün cenazesi Ankara'da IBMMnin 
önündeki katafalkta, (altta)
halk devamlı bir 
insan seli halinde 
gecenin geç 
saatlerine kadar 
Atatürk'ün naaşı 
önünde saygı 
geçişi yaptı.
21 Kasım günü 
saat 10.oo'de top 
arabası önünden 
Türk birlikleriyle 
törene katılan 
Alman, Fransız, 
Bulgar, Büyük 
Britanya, Yunan, İran, 
Rumen, Sovyet ve 
Yugoslav birliklerinin 
saygı geçişi başladı. 
Top arabası 
10.45’de hareket etti. 
Top arabasının 
hemen arkasında 
Atatürk'ün kız 
kardeşi Makbule 
Hanım ve eşi, 
onların arkasında 
Cumhurbaşkanlığı 
genel sekreteri, 
başyaverler 
yer alıyordu.
Onların on adım 
kadar arkasında 
yürüyen 
Cumhurbaşkanı 
İnönö’yü TBMM 
başkanı, başbakan 
ve genelkurmay 
başkanı, yabancı 
heyetler ve 
kordiplomatik, 
bakanlar önde 
olduğu halde 
milletvekilleri, illerin 
temsilcileri, parti 
heyetleri, yüksek 
öğrenim gençliği, 
askeri birlikler ve 
izciler izliyordu.

Güzergah boyunca 
biriken gözü yaşlı 
halk kitleleri büyük 
kurtarıcıya son kez 
veda ediyorlardı. 
Alay istasyon yoluyla 
Atatürk'ün geçici 
istirahatgahının 
bulunduğu 
Etnografya Müzesi 
önüne geldiğinde 
büyük önderin tabutu 
silah arkadaşları 
tarafından top 
arabasından indirildi. 
Müze merdivenlerinin 
sol tarafından 
yabancı heyetler ve 
kordiplomatik, sag 
tarafından bakanlar 
heyeti, milletvekilleri 
ve törene katılan 
zevat yer almıştı. 
Tabut müzedeki 
kaidenin üzerine 
yerleştirildikten 
sonra Makbule 
Hanım,

Cumhurbaşkanı 
İnönü, TBMM 
Başkanı Renda, 
Başbakan Bayar 
ve Mareşal Çakmak 
tabutun önünde 
saygı duruşunda 
bulundular.
Daha sonra 
milletvekillerinin, 
hükümet erkanının, 
subayların saygı 
geçişi başladı. 
Atatürk'ün 
cenazesi Anıtkabir’e 
nakledildiği 
10 Kasım 1953’e 
kadar Etnografya 
Müzesi nde kaldı. 
Bugün, 10 Kasım. 
Türkiye büyük 
kurtarıcıyı bugün 
saat 09.05’te 
düzenlenecek 
törenlerle anacak. 
ATAM SENİ 
UNUTMADIK, 
UNUTMAYACAĞIZ.

Mustafa Kemal’ler tükenmez
Tükenir elbet
Gökte yıldız, denizde kum tükenir 
Bu vatan bu topraklar cömert 
Türk analar, Türk babalar cömert 
Kutsal bir ateşim ki ben sönmez 
İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez

Ben de etten, kemiktendim elbet 
Ben de bir gün göçecektim elbet 
İki Mustafa Kemal var iyi bilin 
Ben işte o İkincisi sonsuzlukta 
Ruh gibi birşey görünmez 
İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez

Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda 
Bilimin yapıcılığın aydınlığında 
Güzel düşünceler, soyut fikirlerde ben 
Evrensel yepyeni buluşlarda 
Geriliği kovmuşum ben dönmez 
İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez

Başın mı dertte? Beni hatırla 
Duy beni en sıkıldığın an 
Baştan sona herşeyiyle bu vatan 
Sakın ağlamasın Kasım’larda 
Fatih’ler, Kanuni’ler ölmez 
İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez.

Mustafa Kemal’i düşünüyorum
Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Yeleleri alevden al bir ata binmiş 
Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. 
Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, 
Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri.

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında 
Destanlar yaratıyor cihanın görmediği, 
Arkasından dağ dağ ordular geliyor 
Her askeri Mustafa Kemal gibi.

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel 
Hükmediyor uçsuz, bucaksız göklere. 
Bir al ata binmiş yalın kılıç 
Koşuyor zaferden zafere....

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Ölmemiş bir Kasım sabahı!
Yine bizimle beraber her yerde, 
Yaşıyor dört köşesinde vatanın. 
Yaşıyor damar damar yüreklerde.

Mustafa Kemal’i düşünüyorum; 
Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, 
Mavi gözleri ışıl, ışıl görüyorum. 
Uykularıma giriyor her gece
Ellerinden öpüyorum. Ümit YAŞAR

Ö. Berke TEKİN
4/ B Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu

Atatürk
Dağlarda, ovalarda ateşler yanıyordu 
Senin yokluğunda kalpler kanıyordu. 
Milletçe seni çok özledik Atam 
Bu gençlik uğruna kurban olsun Atam

Şensin bu vatanı kurtaran 
Şensin bize hayat katan 
Şensin dünyaya kafa tutan 
Uğruna ölürüm bin defa Atanı.
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Aşırı ilaç
kullanımına

Sayfa 11
- ________ i SAĞLIK 1 . ■

Zaman zaman ateşiniz 
yükseliyorsa dikkat!

dikkat!
Denizli Devlet 
Hastanesi KBB 
Uzmanı Uğur Aktaş, 
bazı ilaçların aşırı 
tüketildiği veya doğru 
kullanılmadığı 
takdirde işitme 
kaybına yol açtığını 
söyledi.
İlaçların bilinçsizce 
kullanılması duru
munda işitme kaybına 
yol açabileceğini 
belirten Denizli Devlet 
Hastanesi KBB 
Uzmanı Aktaş, "Bazı 
ilaçlar geçici veya 
kalıcı olarak iç kulak 
sistemine etkide bulu
narak hem denge sis
temini, hem de işitme 
organına zararlı 
etkide bulunabilirler. 
Bu bağlamda da 
hastalarda çoğunlukla 
işitme kaybı problemi 
olur" dedi.
Dr. Aktaş, 
"Aminoglikozid türü 
antibiyotikler 
tüberküloz gibi bazı 
hastalıklarda ve pek 
çok enfeksiyonun 
tedavisinde kullanıl
maktadır. Ciplatin ve 
Carboplatin gibi 
antitümör ilaçları da 
sıklıkla işitme kaybına 

yol açan ilaçlardandır. 
Diüretikler denilen 
bazı idrar söktürücü 
ilaçlar da işitme kaybı 
yapar ama genellikle 
sonradan normale 
döner. Ayrıca aspirin 
türü ilaçlarda yüksek 
dozda alındığında 
kulak çınlaması, baş 
dönmesi, bulantı, 
kusmaya neden ola
bilmektedir" şeklinde 
konuştu. Hastaların 
ilaçları kesinlikle bir 
doktor kontrolünde 
kullanması gerektiğini 
kaydeden Dr. Aktaş, 
"İlaçlar bilinçsizce 
veya fazla dozda kul
lanılırsa çok ciddi 
problemlere neden 
olur. En önemli prob
lemlerden birisi kalıcı 
işitme kaybıdır. Bu 
nedenle herhangi bir 
rahatsızlıkta ilaç 
kullanımına başlan
madan önce uzman 
doktora başvurul
malıdır. Ayrıca ilk ilaç 
kullanımına baş
landığı zaman hafif 
bir işitme kaybı veya 
çınlama oluyorsa 
mutlaka bir KBB 
uzmanına başvurul
malıdır" diye konuştu.

Gün içinde değişiklik
ler gösteren vücut 
ısımız sabahın erken 
saatlerinde en düşük, 
akşam üzeri ise en 
yüksek değerlerine 
ulaşır. Buna göre, dil 
altından ölçülen vücut 
ısısının sabah 6' da 
37.2 dereceden, 
akşam üzeri 4' de 37.7 
dereceden daha fazla 
olması ateş yüksekliği 
veya kısaca ateş 
olarak tanımlanır. 
Dil altından ölçülen 
vücut ısısı makattan 
ölçülen ısıdan 0.6 
derece daha düşük, 
koltukaltı ısıdan ise 
0.4 derece daha yük
sektir. Vücut ısısında 
mevsimsel farklılıklar 
olabileceği gibi, 
gebelik, yemek yeme, 
endokrin faktörler, 
yaş gibi fizyolojik 
değişiklikler de bazal 
vücut ısısını etkilerler.
Antibiyotiklerden 

önceki devirlerde 
tanımlanmış olan 
klasik ateş tiplerinin 
günümüzde, bazı özel 
durumlar dışında fazla 
tanısal değeri yoksa 
da, gene de ateşin 
bazı hastalıklar için 
özellikleri vardır. 
SUBFEBRİL ATEŞ 

Ateş 38 dereceyi

geçmez. Soğuk 
algınlığı ve sinsi 
zatürreedeki ateş 
bu tiptedir. 
SÜREKLİ ATEŞ 
Ateş sürekli olarak 
yüksektir, sabah ve 
akşam ateşleri 
arasındaki fark 
1 dereceden azdır. 
ARALIKLI ATEŞ 
Ateş aralıklı olarak 
yüksektir, ama sabah 
ve akşam ateşleri 
arasındaki fark art
mıştır. Bu fark aşırı 
ise septik ateş olarak 
tanımlanır. Aralıklı 
ateşe, apselerde, 
lenfomada ve milier 
tüberkülozda rastlanır.
BACA'KlI ATEŞ 

Ateş her gün, özellikle 
sabahları düşer, fakat 
bu düşüşlerde bile 
normalin üzerindedir. 
TEKRARLAYICI ATEŞ 
Ateşli dönemler 
arasında birkaç gün 
süren tamamen ateş- 
siz günler vardır. 
Tipik örnek sıtma 

hastalığıdır. 
ONDÜLAN ATEŞ 
Ateş birkaç gün 
içinde yavaş yavaş 
yükselir ve yavaş 
yavaş düşerek nor
male gelir. Birkaç gün 
ateş olmaz, sonra 
tekrar aynı şekilde 
yükselir. Bu dalgalan
malar haftalarca süre
bilir. Bruselloz için 
tipiktir. 
PEL-EBSTEİN TİPİ 
ATEŞ 
3-10 gün ateşli ve 3-10 
gün ateşsiz dönemler 
vardır. Hodgkin 
hastalığı ve diğer 
lenfomalarda görülür. 
DÜZENSİZ ATEŞ 
Hiçbir ateş tipine ben
zemeyen, karışık ateş 
yükselmeleridir. 
Enfeksiyonlarda ve 
kanserlerde rastlanır. 
TÜBERKÜLOZ ATEŞİ 
Tüberküloz genellikle 
sinsi başlangıçtı ve 
sinsi seyirli bir 
hastalıktır. Ateş, başta 
çok yüksek değildir, 

ama hastalık 
ilerledikçe yüksek 
ateşlere de rast
lanabilir. Bu, daha 
çok akşam üzerileri 
yükselen bir ateş şek
lindedir ve hastayı 
çok fazla rahatsız 
etmez. Birçok hastada 
gece terlemesi de 
vardır. Öksürük, hal 
sizlik, iştahsızlık, kilo 
kaybı... diğer sık 
rastlanan belirtilerdir. 
GRİP ATEŞİ 
Ani olarak, titreme, 
yüksek ateş, baş ve 
kas ağrıları, halsizlikle 
başlar. Ateş ilk gün 
hızla yükselir, 38-41 
derece arasında 2-3 
gün sürer ve daha 
sonra düşmeye 
başlar. Soğuk algın
lığında ise ateş 
normaldir veya 
kısa süreli hafif bir 
ateş de olabilir.
Gripti bir hastada akut 
tablonun ve ateşin 
düzelmeyin öksürük, 
morarma, nefes dar
lığı gibi belirtilerin de 
ortaya çıkması ya da 
akut grip belirtileri 
geçtikten bir süre 
sonra ateşin yeniden 
yükselmesiyle 
beraber öksürük, bal
gam, yan ağrısı gibi 
belirtiler yapar.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 4521 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Gasp çetesi 
Bursa’da yakalandı 
Gasp ve gaspa teşebbüs olaylarına 

karışan 3 kişi yakalandı.

Tarihi eser operasyonu
Tarihi eserleri müşteri sandıkları polise 
satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı

Polis tarafından 
gerçekleştirilen 
operasyonda gasp 
ve gaspa teşebbüs 
olaylarına 
karıştıkları öne 
sürülen 3 kişi 
yakalandı.
Biri teşebbüste 
kalan 4 ayrı gasp 
suçuna karıştıkları 
öne sürülen 3 kişi 
polis tarafından 
yakalandı.
İddialara göre, önce
ki gün öğle saat
lerinde G.S.(15) ve 
C.K. (14) isimli 
gençlerin Tophane 
Parkı'nda bıçak 
tehdidiyle cep tele
fonları gasp edildi. 
Olaydan bir saat 

sonra Şehreküstü 
Mahallesi'nde de 
T.Ç.(14) isimli gencin 
bıçak tehdidiyle 
cep telefonu 
gasp edilmek 
istendi.
Her iki olayın ardın
dan ihbar üzerine 
harekete geçen 
polis ekipleri de 
eşkal bilgileri 
doğrultusunda, 
şüphelilerden G.S.'yi 
(17) gece geç 
saatlerde 
Heykel'de yakaladı. 
Bu kişinin verdiği 
bilgiler doğrultusun
da gasp olaylarıyla 
ilgilerinin 
bulunduğu belirtilen 
Semih D.(18) ve

Ramazan İ.(21) de 
gözaltına alındı. 
G.S. yaşının 
küçük olması 
nedeniyle ifadesi 
alınmak üzere 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü'ne 
teslim edilirken, 
şüphelilerin, 
yaklaşık 1 ay önce 
de S.K. (15) isimli 
gencin cep 
telefonunu bıçak 
tehdidiyle gasp 
ettikleri ortaya çıktı. 
Şüpheliler 
ifadelerinin ardından 
gasp suçundan 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk 
edildi. BHA

Polis tarafından 
gerçekleştirilen 
operasyonda çok 
sayıda tarihi 
eser ele geçirilirken, 
olayla ilgili iki kişi 
gözaltına alındı. 
Ellerindeki tarihi 
eserleri müşteri 
sandıkları polise 
satmaya çalışan 
A.N.K. ve Ö.B. 
suçüstü yakalandı. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Mali Büro 
Amirliği'nden alınan 
bilgiye göre, tarihi 
eser kaçakçılığı 
yaptıkları iddia edilen 
A.N.K. ve Ö.B. 
isimli şahıslar, 
gözaltına alındı. 
Kendisini Barış 
olarak tanıtan bir 
şahsın elindeki çok 
sayıda nitelikli tarihi 
esere müşteri aradığı 

{ yönünde ihbar alan 

polis ekipleri 
harekete geçti. 
Daha sonra 
şahısların bulunduğu 
adresi tespit eden 
polis ekipleri, 
müşteri gibi davra
narak telefon 
irtibatı kurduğu 
A.N.K. ile tarihi 
eserleri almak için 
30 bin YTL 
karşılığında anlaşma 
sağladı.
Bunun üzerine 
önceki gün öğlen 
saatlerinde A.N.K. 
yanında getirdiği 
arkadaşı Ö.B. ile 
birlikte müşteri 
sandığı polislerle 
Ulucami'nin 
önündeki 
Orhangazi Parkı'nda 
buluştu. Bu 
sırada kimliği 
açıklayan polis 
ekipleri iki şahsı 
gözaltına aldı. 
Operasyonda, 
şüphelilerin 

yanında getirdiği 
11 adet Bizans ve 
Selçuklu dönemine 
ait sikkeler ile 
4 adet pişmiş 
topraktan eser, 
1 adet bronz bilezik, 
1 adet bronz halka 
küpe, 3 adet bronz 
ok ucu ve çok 
miktarda antika 
objeye el konuldu. 
Müze Müdürlüğü'ne 
gönderilen tarihi 
eserlerin, buradan 
gelen ekspertiz 
raporuna göre 
"2863 Sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu" 
kapsamına girdiği t 
ve alınıp satılmasının 
suç olduğu 
belirlendi. Emniyette 
ifadeleri alınan 
A.N.K. ve Ö.B.
"2863 Sayılı Kanuna 
Muhalefet" 
suçundan Cumhuri 
yet Savcılığı'na 
sevk edildi. BHA

ÜNV€RTRflKTÖRD€N 
BÜYÜK FIRSAT!

9 Z6VTİN ZAMANI G6LDİ! 
hEUUHOLLAhD

HİÇ PEŞİNATSIZ 
3 YIL VADELİ 

TRAKTÖR SATIŞLARII
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bayii 
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 ORHANGAZİ / BURSA



Dogalgaz kazı çalışmaları durduruldu
.1 .« Belediye Başkanı Mehmet Turgut, uyarılara karşın açılan çukurları tamamlamayan GEMDAŞ’ın taşeron firmasının kazı 

çalışmalarını Hürriyet Mahallesinde durdurdu. Başkan Turgut gazetemize yaptığı açıklamada, çeşitli kez yapılan uyanlara 
rağmen, taşeron firmanın açtığı yerleri tamamen kapatmadan başka yerlerde boru kazım çalışmalarını sürdürmesi üze 
rine, dün akşam üzeri firmaya ait kazı araçlarının ön ve arkalarına belediyeye ait araçları çekerek çalışmalarını engelledi. 
Başkan Turgut, kazı çalışmalarının yüzde 80’inin bitirildiğini, buna karşın açılan çukurların üzerine toprak dökülerek 
bırakıldığını belirterek, “Bu yapılan protokole uymuyor. Amacımız halkın mağdur olmamasıdır. İlgili firma, açtığı çukurları 
tamamen örttükten sonra, yeni çukurlar açmalıdır. Buna uyulmuyor. Bu nedenle çalışmalarını engelledik” dedi.

GFMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

11 Kasım 2005 Cuma 25 YKr. (250.000 TL.)

Gıda üreten 
esnafa belge 

verilecek
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Oda 
sı Başkanı İbrahim Talan ustalık 
belgesi bulunan gıda üretimindeki 
esnafa, bir günlük kurs sonunda 
vereceklerini söyledi. Sayfa 4’de

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ölümünün 67. yıldönümünde sevgimizi gösterdik

Ulusça özlemle andık
Güne Bakış

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 67. yıldönümünde bütün yurtta dün 
törenlerle anıldı. İlçemizdeki ilk tören saat 09.05’te Atatürk Anıtı önünde düzen
lendi. İkinci tören ise, Belediye Kültür Merkezi’nde okulların hazırladığı program, 
protokol ve öğretmenler ile öğrenciler, katılanlar tarafından izlendi. Sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kazılara belediye markajı
Doğalgaz kazıları bir süreden beri sıkıntı ver

meye başladı.
Vatandaş, açılan boru hattının topraklar 

örtüldükten sonra üzerinin eskisi gibi asfalt veya 
parke kapanmamasından şikayetçi..

Bu işlerin sorumlusu olarak da belediye’yi 
görüyor.

Geçtiğimiz yaz başında Yeni Mahalle yokuşu
nun erken kazılması, ardından kanalizasyon ve 
su borularının değiştirilmesi, yaz boyunca Kumla 
yönüne giden tüm araç sürücülerini çileden 
çıkardı.

Bu çalışmalar Kasım ayında yapılsaydı sıkın
tı çekilmeyecekti.

Dün akşam saatlerinde, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut bizi arayarak, kazı çalışmalarını 
durdurduğunu söyledi.

Nedenini sorduğumda, GEMDAŞ’ın kazı işini 
verdiği taşeron firmanın anlaşmaya uymadığını, 
tüm uyarılara karşın, açtığı hatları tamamla
madan kazılara devam ettiğini, bu durum 
karşısında başkaca yapacak bir şeyin 
kalmadığını ve kazı araçlarının önüne arkasına 
belediye kamyonlarını çekerek, çalışmaları 
markaja aldıklarını bildirdi.

Bu geçerli bir yol mu, değil mi bilemem. Ama, 
başkanın tepkilerden bıktığı belli.

Belki en yapılmayacak işi yaptı ve taşeronun 
kazı çalışmalarına engel oldu.

Taşeron firma, Manastır da açtığı çukurları 
asfaltla kapadı, şikayet ortadan kalktı.

İstiklal Caddesi ilçede trafiğin en yoğun 
olduğu yerdir. İki taraflı kazılar trafiği tıkadı. 
Çukurların üzerleri asfaltlansa bu iş bu noktaya 
gelmezdi.

İlginç bir durum yaşanıyor.
Bakalım bu iş nasıl sonuçlanacak.

Marmarabirlik’te 
yüzler gülüyor

Marmarabirlik Gemlik Zeytin Kooperati 
fi’nde başlanılan zeytin atımları hem 
üreticinin hem de yönetimin yüzünü 
güldürüyor. 3 gün önce başlanılan atım
larda şu ana kadar 150 tona ulaşıldığını 
söyleyen Başkan İbrahim Aksoy, 
bu yıl zeytin atımlarında hedeflerine 
ulaşacaklarını belirtti. Haberi sayfa 5’de

Umurbey’ler kardeş oldu
Gemlik Umurbey Beldesi Belediye Başka 
nı Fatih Mehmet Güler ile Çanakkale İli 
Lapseki İlçesine bağlı Umurbey Beldesi 
Belediye Başkanı Ahmet Vedat Özkan 
dün düzenlenen törenle Belediye 
Meclislerinin aldıkları karara 
imza atarak kardeşliklerini onayladılar.

Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.tk

Haftada İki

Suçlular kaçıyor....!
Bir senedir gazete sütunlarında sık sık okuyoruz, 

“Yeni yasaya göre polis evde arama yapamadığı için, 
Savcılıktan izin gelene kadar sanık kaçtı, “veya daha 
da acısı “Yeni yasaya göre polis bir eve girmek için 
savcılıktan izin gelmesini beklerken, içeride koca 
karısını öldürdü.”

Bu haberleri okuyoruz, televizyonlar da seyredi 
yoruz...

Yeni yasa bizler gibi polisi de seyirci yaptı..!
Bu nereden çıktı. Sokak da ki adam senelerdir 

karakollarda polisten baskı gördüğünü ileri sürdü. 
Bu bir oranda doğruydu.

Profesyonel suçlulardan büyük kesimi baskı 
görmediği halde mahkemelerde baskı gördüğünü 
ileri sürerek söylediklerini inkar ettiler. O zamanlar 
kural şuydu.

“Geçerli olan beyan yargıç önünde yapılandır. Tek 
başına poliste yapılan beyan delil olarak kabul 
edilmez. “

Doğru olmaya doğruda yapılan suçu bilhassa pro
fesyonel suçlulara polis nasıl itiraf ettirecekti.? El 
de bu günkü kadar modern aletler laboratuarlar, 
uzmanlar yoktu. Zorunlu olarak her şey korkuya, 
baskıya dayanıyordu. Burada polis haklı idi. başka 
türlü hiçbir suçlu konuşmaz yasa korkusu -polise 
düşmek korkusu olmazdı. Emniyet güçleri gerekirse 
arıyor -gerekirse suç mahalline giriyor, baskında 
yapıyordu.

Bu baskı konuşula konuşula bugünlere geldik. 
Bugün; Artık suçluyu yakalamak için veya suç işle
nen bir eve girmek için polis savcılıktan izin bekliyor. 
Sözde sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyecek
ti..

Yeni Ceza yasası da ,yeni CIVIK da (CMUK yerine 
geçen yasa) öyle görünüyor ki birer reaksiyon 
yasası.

Arama yapmak çok önemli derecede kısıtlan
mışsa, tutuklamama esas kabul edilip .tutuklama 
birkaç suç için kabul edilip, yerine önemli ölçüde 
“Adli Kontrol “ denilen, hiçbir zaman takibi mümkün 
olmayacak şekilde “adı var kendi yok “sisteme 
bağlanacaksa, bu reaksiyon yasası suçluların 
ekmeğine tereyağı sürecektir.

Bu gün bu yasanın sonuçlarını görüyoruz -okuyo 
ruz. Hiç birimizin kabul etmeyeceği şekilde suçlular 
adliyeden veya polis karakollarından çıkıp gidiyorlar. 
Hem de gülerek kameralara alaycı pozlar vererek.

Geride o suçtan zarar gören, adalete sığınan iyi 
halkımın zavallı duruma düşürerek, adeta onlarla 
alay ederek, onları yasalara isyan ettirerek çıkıp git
meler tehlikeli noktalara geliyor. Vatandaş kendi 
hakkını kendi arama işine giriyor,kendisi o suçun 
cezasını hem de daha ağır olarak vermeye, hatta linç 
etmeye kadar gidecek tepki gösteriyor.

Bu yasaların yürürlüğe girmesinden önce eğitimli 
eleman ve kurulmuş sistemler olmalıdır ki icraat 
yapılabilsin.

Bu günkü ortamda polis yeni getirilen yükü nasıl 
kaldırsın. Kaldıraamaz..

Evet özgürlük esastır, elbette bu özgürlük suç 
işleyenlerin hakkı değil, suça maruz kalanların ve 
kalacaklarında hakkıdır.

Kısaca yeni yasa masum vatandaşın aleyhine, 
suçlunun lehine sonuç doğuracaktır, doğurmaya 
başlamıştır. Bizim toplumuza uyan yasalar çıkarmak 
zorundayız. Dış dünyaya uyalım derler içerde ki 
suçluları kaçırıyoruz. Vatandaşa yazık oluyor...

Kafirli Köyü Kalkınma 
Kooperatifi zeytin 
alımlarına başladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sınırlı Sorumlu 
Katırlı Köyü 
Tarımsal 
Kalkınma 
Kooperatifi 
zeytin 
atımlarına 
başladı.
Katırlı Köyü 
Tarımsal 
Kalkınma 
Kooperatifi 
Başkanı 
Hulusi Bayrak, 
gazetemize 
yaptığı 
açıklamada, 
geçtiğimiz hafta 
Salı günü 
zeytin alım

। kciiiipaTfyasını 
başlattıklarını 
belirterek, 
şunları söyledi.

‘‘Kooperatifimiz, 
bu yıl da 
ortaklarından 
peşin para ile 
zeytin alacaktır. 
Yeni ürünün 
geçtiğimiz yılın 
fiyatları olan 
taban 2.5 YTL, 
tavan 4 YTL 
fiyat uygula
masını 
sürdüreceğiz." 
Bu yıl ki 
kalibrenin 
düşük olduğunu 
söyleyen 
Bayrak, en 
yüksek 
kalibrenin 
350 adette 
sınırlandır 
dıklarına dikkat 
çekerek, 
“Koopera ti fimizin 
boş kalan

kaplarına 
yaklaşık 
250 ton 
zeytin almayı 
planlıyoruz. 
Hazırlıklarımızı 
buna göre 
yaptık.
Yine de 
hiçbir ortağımızın 
zeytinini 
dışarıda

bırakmayacağız" 
dedi.
Sınırlı Sorumlu 
Katırlı Köyü 
Tarımsal 
Kalkınma 
Kooperatifi 
zeytinlerinin 
piyasada 
artık 
bir marka 
olduğunu da 
söyleyen 
Başkan

Bayrak, 
kooperatiflerin 
kuruldan beri 
uyguladıkları 
peşin atımlarla 
kooperatif 
ortaklarını 
memnun 
ettiklerini ve 
sevindirdiklerini 
söyledi.

Esnaf Odası genel 
kurulu yaklaştı

Gemlik Muhtelif Birinci toplantıda Oda seçimleri Gemlik
Esnaf ve gerekli oğunluk için İbrahim Esnaf ve
Sanatkarlar Odası sağlanmadığı Talan’ın yeniden Sanatkarlar
genel kurul takdirde olacağını Odası Başkanlığı
toplantısı ikinci açıklamasının seçimini
16 Kasım 2005 toplantısı ise ardından, kazanarak
günü saat 24 Kasım 2005 adaylığını görev yapan
H.oo’de Perşembe günü açıklayan İbrahim Talan,
oda lokal Milton 1 Aile olmadı. dördüncü kez
binasında Çay Bahçesi’nde Üç dönem aday olduğunu
yapılacak. tekrarlanacak. üst üste açıklamıştı.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0,537) 933 25 26

SATILIK
‘Orhangazi Çeltikçi Mevkii 
Kibrit Fabrikası yanında yer 
alan 1300 adet zeytin ağacının 
mahsulü teklif almak usulüyle 
satılacaktır.

İlgilenenlerin 0.226 831 42 83 
nolu faksımıza tekliflerini 
göndermelerini rica ederiz.

TEL: 0.226 831 42 66

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Ulusça özlemle andık
Seyfettin SEKERSÖZ

Ulu Önder 
Atatürk, ölümünün 
67. yıldönümünde 
düzenlenen 
törenlerle ulusça 
özlemle anıldı. 
Gemlikteki törenlerin 
ilki dün saat 08.50'de 
Atatürk Anıtı’na 
konan çelenklerle 
başladı.
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün izinli 
olması nedeniyle 
Bursa Vali Yardımcısı 
Ahmet Ertürk'ün 
katıldığı törene, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Aygün, Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Abdurrahim 
Korukçu, siyasi 

parti temsilcileri, 
kurum ve kuruluş 
temsilcileri ile 
okul müdürleri, 
öğretmenler, 
öğrenci ve vatan
daşlar katıldı.
Çelenk koyma 
töreninin ardından 
saygı duruşunda 
bulunuldu. Saat 
09.05'i gösterdiğinde 
siren sesleriyle 
birlikte bayraklar tüm 
yurtta olduğu gibi 
ilçemizde de 
yarıya indirildi. 
Törenlerin ikinci 
bölümü ise, Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlendi.
Anadolu Meslek 
ve Kız Meslek 
Lisesi'nin organize 
ettiği tören, saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşıyla başladı. 
Törenin açılış konuş 
masını Ticaret Meslek 
ve Kız Meslek Lisesi 
Müdür Vekili Dursun

Solmaz yaptı.
Bir öğrencinin 
okuduğu şiirin ardın
dan günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşmayı Tarih 
öğretmeni Müfrüde 
Gürsoy yaptı.
Ana okulu öğrenci
lerinin sergiledikleri 
"Bir Düş Gördüm 
Düşümde" adlı 
oyunun ardından 
9.sınıf öğrencileri 
Atatürk 
Oratoryosu'nu 
seslendirdiler.
Müzik Öğretmeni 
Hülya Yüksel 
Duran yönetimindeki 
koro sırasıyla.
Yemen Türk $hü, 
Zeynebim, 
Vardar Ovasj, 
□ıramanın İçinde, 
Çemberimde Gül 
Oya, Atabarı'yı 
seslendirdiler.
Tören 10. Yıl 
Marşı’nın okun
masıyla sona erdi

Atatürk'ün ölümünün j 
67. yıldönümü törenlerini 
ilki Atatürk Anıtı önündü 
düzenlendi. Saat 9.05 de 
gönderdeki J)ayra<^

taWfk'fl anma^6reQ|prinln lkincial Belediye Kültür 
lerkezinde yapıldl.Törenlere protokol tam kadro katıldı.

Özel Aykent İlköğretim 
Okulu’nda yapılan törende, 
Ata anılırken, öğrenciler 
Atatürk ile ilgili şiirler 
okudu, Atatürk anlatıldı.
Yandaki fotoğrafta Ana 
sınıfı öğrencisi Barış 
Güler Aatürk adlı şiiri 
okurken görülüyor.
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Gıda üreten esnafa belge verilecek
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gıda Denetimlerinin 
Tarım Bakanlığı 
birimlerine 
geçmesinden 
sonra çıkarılan 
yeni yasa ile 
Gıda Mühendisi 
bulundurma 
zorunluluğu 
kalkıyor.
Gemlik Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan 
yaptığı açıklamada, 
ustalık belgesi 
bulunan gıda 
üretimindeki 
esnafa bir 
günlük kursun 
sonucunda aynı 
konumda 
olacak belge 
vereceklerini söyledi. 
Öncelikli olarak 
fırıncı, yufkacı 
ve kadayıfçı, 
şekerleme, 
pasta imalatı 

yapanlara 
hızlandırılmış 
bir günlük kursun 
sonucunda 
verecekleri belge 
ile onları maddi 
olarak ta sıkıntıdan 
kurtaracaklarını 
söyledi.
Çıkarhk Eğitim 
Merkezi'nde 
yapılacak bir 
günlük kursun 
16 Kasım 2005 
Çarşamba günü 
saat 08.00-16.00 
arasında 
olacağını 
duyuran Talan, 
kursun Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanhğı'ndan 
gelecek yetkili 
öğretmenler 
tarafından verileceği
ni söyledi.
30'ar kişilik 
sınıflarda verilecek 
kursun sonunda 
belge alacak

olan gıda işiyle 
uğraşan 
esnaf bundan 
böyle gıda mühendisi 
ya da teknikeri 
çalıştırma 
yükümlülüğünden 
kurtulmuş 
olacak.

Esnaf Odası’nın 
girişimleriyle 
başlatılan 
çalışmaların 
sonuçlanarak 
esnafın sıkıntıdan 
kurtulacağını 
söyleyen İbrahim 
Talan, ilk açılan

kursun ardından 
diğer mesleklerde 
de kurslar 
açılacağını söyledi. 
Bu kurslara 
esnafın mutlaka 
katılması 
gerektiğinin altını 
çizen Talan, 

ustalık belgesi 
bulunmayan işyeri 
sahiplerinin ise 
2001 yılının 
altıncı ayından 
önce vergi 
kayıtlarının 
bulunması 
zorunluluğu ile 
ustalık belgesinin 
Esnaf Odası 
tarafından 
verileceğini söyledi. 
Açılan kursların 
tamamen esnafın 
rahatlaması 
amacıyla yapıldığını 
söyleyen Talan, 
"Esnafımızı en 
çok sıkıntıya 
sokan gıda 
mühendisi çalıştır
mak oluyordu, 
oda olarak bunu 
yaptığımız 
girişimlerle 
esnafımızın lehine 
sonuçlandırdık" 
dedi.

2006’da 4 yeni kavşak
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Bursa’da 
trafik sorununu 
çözmeye kararlı 
olduklarını, gelecek 
yıl 4 yeni kavşak 
daha yapacaklarını 
söyledi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
yıllardır üretilen 
çözümlerin yetersiz 
kalması ve araç 
sayısının artması 
nedeniyle tıkanan 
şehir içi trafik soru
nunu bitirmeye 
kararlı olduklarını 
belirterek, 2006 yılın
da 4 yeni kavşak 
daha yapılacağını 
söyledi.
Başkan Şahin, 
Türkiye'deki bir 
şehrin araştırma tezi
ni hazırlamak için 
Bursa'ya gelen 
Almanya'nın Münih 
Üniversitesi öğrenci
lerini tarihi belediye 
binasında ağırladı. 
Şahin, Münih ve 
Bursa'nın birbirine 
çok benzediğini, bu 
yüzden de iki şehrin 
pek çok ortak özelliği 
olduğunu belirtti. 
Türkiye'nin

Almanya'ya oranla 
daha genç bir nüfusa 
sahip olduğunun 
altını çizen Şahin, 
"Türkiye, genç nüfus 
bakımından 
dünyadaki en şanslı 
ülkelerden biri. 
Ancak bu şansın bir 
de şansızlığı var. 
Pek çok Avrupa 
ülkesinde olduğu 
gibi Bursa'da da 
işsizlik var. Bursa'da 
ki işsizliğin en büyük 
sebebi göç. Eğer 
şehir olarak Bursa'ya 
göçü durdurabilirsek 
işsiz liği de büyük 
ölçüde çözeriz" dedi. 
TRAFİK 
RAHATLAYACAK 
Göreve geldikten 
sonra Bursa halkına 
verdikleri sözleri bir 
bir yerine getirdik
lerini vurgulayan 
Şahin, "İlk olarak 
ulaşım sorununu ele 
aldık ve bir yıl 
içerisinde üç kavşak 

yaptık. Filament ve 
Beşevler köprülü 
kavşaklarının da 
eksikliklerini gide 
rerek hizmete açtık. 
Buna paralel olarak 
devlet çevre yolu ile 
yakın çevre yolları 
çalışmaları da tüm 
hızıyla devam ediyor. 
2006 yılı planlarımız 
arasında 4 kavşak 
daha var. Bu çalış
maları tamam
ladığımızda Bursa 
trafiği insanı sıkan 
ve bunaltan bir trafik 
olmaktan çıkacak" 
diye konuştu.
BURSA’YI 
TANIYAMAYA- 
CAKSINIZ 
Başkan Şahin, 
Merinos'ta yapımı 
için 35 bilim 
adamının geceli 
gündüzlü çalıştığı 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi ile 
Santral Garaj'a yapıl
ması planlanan Kent

Meydanı Projeleri 
hakkında da bilgi 
verdi. Öğrencilerin 
sorularını da cevap
landıran Başkan 
Hikmet Şahin, daha 
sonra öğrencilerle 
hatıra fotoğraf 
çektirdi. Öğrencilere 
Almanca espriler de 
yapan Başkan Şahin, 
"3 yıl sonra geldiği 
nizde Bursa'yı 
tanıyamayacaksınız" 
dedi. Kısa sürede 
gezdikleri Bursa'nın, 
tarihi ve kültürel 
yapısıyla kendisini 
büyülediğini 
söyleyen Münih 
Üniversitesi Tarih 
Bölümü öğrencisi 
Ute Monika 
Kauschke, "Ben bir 
tarih aşığıyım. Böyle 
tarihi bir geçmişi 
olan şehirler beni 
büyülüyor. Bursa 
beni çok etkiledi. Bir 
hafta boyunca 
Bursa'da daha çok 
güzelliklerle karışıla- 
cağıma inanıyorum" 
şeklinde konuşur 
ken, kendilerini 
Bursa'da ağırlayan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'e de 
teşekkür etti.

15 ton mıcır yüklü 
kamyon yan yattı

Orhangazi Fındıklı 
yolunda seyreden 
Mustafa Tombaş'ın 
kullandığı kamyon, 
15 ton mıcır yüküyle 
yan yattı. Kaza 
önceki gün saat 
10.00 sıralarında 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre Fındıklı 
yolu üzerinde taşı
macılık yapan 
Mustafa Tombaş, 16 
HG 043 plakalı 
kamyon ile şehir içi 
istikametinde ilerliy
ordu. Yaklaşık 15 ton 
mıcır yükü ile seyre

O— Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
YUSUF TAHA GÜLLÜ

ELEMAN ARANIYOR
I Özel Güvenlik Sertifikası olan 
1 Güvenlik Görevlileri Aranmaktadır, 
•| Müraacatların şahsen fabrikamıza 

yapılması tercih sebebidir.
a Adres: Umurbey Sanayii Bölgesi
I Tel: (0.224) 514 45 17 - Gemlik
I HELMERSAN A.Ş.

den Mustafa 
Tombaş'ın 
kullandığı kamyon, 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi'nin alt 
kısmında bulunan 
viraja geldiğinde, 
kontrolden çıkarak 
yan yattı. Devrilen 
kamyonun üzerinde
ki mıcır çevreye 
saçıhrken, sürücü 
Muşta fa Tombaş 
(40) başından yara
landı. Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan sürücü 
tedavi altına alındı. 
BHA
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72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 3 günde 150 ton zeytin aldı

Marmarabirlik’te yüzler gülüyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Kooperatifi’nde 
başlanılan zeytin 
ahmları hem 
üreticinin 
hem de yönetimin

yüzünü güldürüyor. 
3 gün önce 
başlanılan 
atımlarda şu 
ana kadar 150 
tona ulaşıldığını 
söyleyen Başkan 
İbrahim Aksoy, 
arabadan 
indirilen zeytinleri 

üreticilerle birlikte 
elleriyle kontrol edi 
yor.Bu yıl zeytin 
atımlarında 
hedeflerine ulaşacak
larını söyleyen 
Aksoy, Orhangazi 
Caddesi üzerinde 
bulunan depolarına 
sadece merkezden 

zeytin alındığını 
bildirerek, yeni 
binanın bulunduğu 
depolara ise köyler
den gelen zeytinleri 
aldıklarını söyledi. 
Kooperatif Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
Kooperatif Müdürü 
Naci Gürsel ve

Yönetim Kurulu 
üyeleri Sedat Gürle 
ve Hüseyin Peker'le 
birlikte depolara 
boşaltılan zeytinleri 
kontrol ederek 
memnun olduklarını 
söylediler.
Üreticinin de 
yüzünün gülmesi 

için Genel Merkezin 
açıklayacağı barem 
fiyatlarını bekledik
lerini söyleyen 
İbrahim Aksoy, 
"İnşallah iyi bir fiyat 
açıklanır ve üretici 
miz sattığı zeytinin 
karşılığını alarak 
mutlu olur." dedi.

Umurbeyler kareleş oldu
Seyfettin SEKERSÖZ

Türkiye'deki iki 
Umurbey beldesi, 
belediye başkan- 
larının girişimleriyle 
birbirleriyle resmen 
kardeş oldular. 
Gemlik Umurbey 
Beldesi Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
Çanakkale İli 
Lapseki İlçesine 
bağlı Umurbey 
Beldesi Belediye 
Başkanı Ahmet Vedat 
Özkan dün düzenle

nen törenle Belediye 
Meclislerinin 
aldıkları karara imza 
atarak kardeşliklerini 
onayladılar. 
İki beldenin de ilk 
kez kardeş beldeleri 
olduğuna dikkat 
çeken Başkanlar, 
bunun aynı isimde 
olmasından dolayı 
mutluluk duyduklarını 
ifade ettiler.
Dün Umurbey 
Beldesi’ne gelen 
konuk Belediye 
Başkanı Özkan, 

önce çevreyi gezerek 
Başkan Güler'den 
bilgi aldı. Daha sonra 
Celal Bayar'ın kabrini 
ziyaret eden başkan
lar dua okudular.
Celal Bayar 
Kütüphanesi ile 
müzeyi de gezen 
konuk Başkan Özkan, 
"Umurbey benim 
tanıdığım bir belde, 
İstanbul'a geçerken 
aynı ismi taşıdığımız 
için çok kez gelip 
baktım. Bizimle aynı 
konumda bir belde, 

nüfus artışı yok, iki 
belde de geçimini 
tarımdan karşılıyor, 
burası zeytinci bizler 
ise meyveciyiz." 
şeklinde konuştu. 
Kendilerinin CHP'li 
belediye olmalarına 
karşılık ANAP'lı Fatih 
Güler ile çok iyi 
anlaştıklarını ifade 
eden konuk Başkan 
Özkan, siyasi 
düşüncenin 
kardeşliğe engel 
olamayacağını 
göstermiş oldular. 
Kardeşlik imza töre
nine tanıklık eden 
Orhangazi Çakırlı 
Beldesi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Genç'te iki başkanı 
aldıkları karardan 
dolayı kutladı. 
Özellikleri aynı olan 
iki beldenin kardeş 
olmasında ilk adımı 
atmanın başkan 
Güler'in olduğunu 
hatırlatan konuk 
Başkan Özkan, ilk 
kardeşlerinin

lehmetBeldesi Bel ikanı

Umurbey Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Vedat 
Özkan dün düzentenen türenladrnza attılar.

aynı ismi taşıyan 
Umurbey'le olmasın
da çok mutlu olduk
larını dile getirerek, 
getirdiği üzümleri 
Başkan Güler'e verdi. 
Konuk Umurbey 
Başkanının getirdiği 
üzümleri misafir
leriyle paylaşan 
Başkan Güler, ilk 

etapta öğrencilerin 
iki belde arasında 
sosyal faaliyetlerde 
köprü olacak 
ziyaretler 
yapacaklarını, 
konuk başkan ise 
gelecek öğrencileri 
evlerde ağırlamaktan 
mutlu olacaklarını 
ifade etti.
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Bursa’da 3 bin 68 adet 
uyuşturucu hap ele geçirildi

Kendini ve iki kardeşini 
ölümden kurtardı

Polis tarafından 
gerçekleştirilen 
operasyonda 3 bin 
68 adet uyuşturucu 
hap, 21.9 gram 
esrar maddesi, 3 
adet ruhsatsız 
tabanca ve 17 adet 
fişek ele geçirildi. 
Operasyonda biri 
bayan 3 kişi 
gözaltına alındı. 
İstanbul'dan temin 
ettikleri uyuşturu
cu hapları 
Bursa’da sattıkları 
gerekçesiyle R.C., 
M.Ş. ve D.D. 
gözaltına alındı. 
Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize 
Suçlar Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Narkotik Büro 
Amirliği'nden 

yapılan açıklamaya 
göre, piyasaya 
uyuşturucu hap 
pazarladıkları iddia 
edilen R.C. (19), 
M.Ş. (16) ve D.D. 
(25) isimli 3 kişi 
yakalandı. M.Ş. 
isimli şahsın İstan
bul'dan getirdiği 
3 bin 61 adet 
uyuşturucu hapı 
R.C.'nin Bursa’da 
tanesine 10 
YTL'den müşteri 
aradığı yönünde 
ihbar alan polis 
harekete geçti.
Yapılan çalışmalar 
sonucunda 
M.Ş. isimli 
şahıs Piremir 
Mahallesi'nde 
yakalandı.
M.Ş.'nin çantasın
da yapılan arama
da da 3 bin 61 adet 

hap ele geçirildi. 
Bu kişinin ifadeleri 
doğrultusunda 
çalışmalarını 
sürdüren polis 
hapları Bursa’da 
pazarladığı 
gerekçesiyle R.C. 
isimli şahsı da 
Gemlik'teki evinde 
gözaltına aldı. 
R.C.'nin evinde 
yapılan aramada 
da 2 adet ruhsatsız 
tabanca ile 17 adet 
fişek ele geçirildi. 
Bu arada M.Ş. 
yaşının küçük 
olması nedeniyle 
ifadesi alınmak 
üzere Çocuk 
Şube 
Müdürlüğü'ne 
teslim edildi. 
Polis tarafından 
ifadeleri alınan 
şüphelilerin

Piremir Mahalle 
si'nde D.D.'ye 
ait evde misafir 
olarak kaldıklarını 
söylemeleri 
üzerine söz 
konusu eve de 
baskın 
düzenlendi.
Ev sahibi D.D. 
gözaltına 
alınırken, yapılan 
aramalarda da 
7 adet 
uyuşturucu hap 
ve 21.9 gram esrar 
maddesi ele 
geçirildi.
Emniyette ifadeleri 
alınan şüpheliler, 
"İştirak halinde 
uyuşturucu madde 
ticareti yapmak" 
suçundan 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk 
edildi. BHA

Kardeşleriyle birlikte 
uyuduğu odadaki soban
dan sızan karbonmonok- 
sit gazını soluyan genç 
kız, bir ara baş ağrısıyla 
uyandı. Genç kız, hem 
kendini hem de iki 
kardeşini ölümden son 
anda kurtardı.
Emniyet Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre 
ucuz atlatılan olay, 
Küçükbalıkh 
Mahallesi'nde meydana 
geldi. Bir tekstil fab
rikasında işçi olarak, 
çalışan Dursun Tokat (47) 
ve eşi Nuriye Tokat (45) 
önceki gece saat 22.30 
sıralarında uykuya daldı. 
Kömür sobasının yandığı 
salonda bir süre 
televizyon izleyen 
çocukları Bahar (20), 
Fikri (18) ve Döndü 
Tokat (14) kardeşler de 
soğuk olduğu için 
odalarına geçmek yerine 
salonda uyudular.

Tokat kardeşler, sobayı 
söndürmeden uykuya 
dalarken, Bahar Tokat, . 
şiddetli baş ağrısı yüzün
den gece yarısı 
uyandı. Yatağından 
güçlükle kalkan genç 
kız, kendini iyi 
hissetmeyince babası 
Dursun Tokat'ı 
uyandırdı. Salona 
giden Tokat, çocuklarının 
karbonmonoksit 
gazından zehirlenmiş 
olabileceği ihtimali 
üzerine "112 Acil 
Yardım" ekibinden 
yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine, 
gelen sağlık ekipleri, 
sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirlendikleri 
belirlenen üç kardeşi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırdı. Tedavi altına alı
nan Tokat kardeşlerin 
sağlık durumunun iyi 
olduğu belirtildi.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLCR &
H?s İ !l AJANDALAR & KALIMÜK& KÜLLÜKLER* ANAHTARLIKLAR V€

H€DİV€LİK €Ş*n ÇCŞİTLCRİMİZİ GÖRM€D€N KARAR VCRMCVİN
İİ-.İ?Ş » - ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset

matbaacilik-yayincilik-reklamcilik 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/8 GEMLİK 

Te! : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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771 milyon kişi 
okuma-yazma bilmiyor

Sözleşmeli öğretmen
uygulaması sürecek

BM Eğitim, 
Bilim ve Kültür 
Örgütü 
(UNESCO), 
dünyada 
771 milyon 
okuma-yazma 
bilmeyen 
insanın 
bulunduğunu 
açıkladı. 
Raporda, 
aşırı yoksulluk
la okur-yazar 
olmama arasın
daki doğrudan 
ilişkiye dikkat 
çekilerek, 
Etiyopya, 
Bangladeş, 
Gana, Nepal 
veya Mozambik 
gibi nüfusun 
dörtte üçünün 
günde iki 
doların altına 
yaşamaya 
çalıştığı 
ülkelerdeki, 
okur-yazar 
olma oranının 
yüzde 63'ün 
altında 
olduğuna

işaret edildi. Okuma-yazma arasında
Güney ve bilmeyen okur-yazar
Batı Asya'nın nüfusun oranında
yüzde 58,6 ile yüzde 64'ünün olumlu
dünyanın en kadınlardan gelişme
düşük oluştuğu olduğu,
okur-yazar vurgulanan gelişmekte
oranına sahip raporda, olan
olduğu bunun birçok ülkelerde
belirtilen toplumda 15-25 yaş
raporda, cinsiyetler grubunda
bunu yüzde arasındaki okur-yazar
59,7 ile Sahara eşitsizliğin oranının
altı Afrika ve giderek 1970 ve
yüzde 62,7 arttığını 2004 arasında
ile Arap yansıttığı yüzde 66'dan
ülkelerinin ifade edildi. yüzde 88'e
izlediği Raporda, yükseldiği
kaydedildi. gençler kaydedildi.

Milli Eğitim 
Bakanhğı'nın (MEB), 
öğretmen açığını 
kapatmak amacıyla 
birkaç yıl önce 
başladığı "sözleşmeli 
öğretmenlik" uygula
masına devam 
edileceği bildirildi. 
Hükümetin 2006 yılı 
programında, öğret
men açığının kapatıl
masına ilişkin önlem
ler yer alıyor. 
Programda, öğret
men açığının 
azaltılması amacıyla 
üniversite kontenjan
larının artırılması,

sözleşmeli öğretmen 
uygulamasına devam 
edilmesi öngörüldü. 
Okullarda rehber 
öğretmen açığı da 
bulunduğu 
kaydedilen program
da, rehber öğretmen 
kadrolarının ve 
bu doğrultuda 
üniversite kontenjan
larının artırılacağı 
belirtildi.
MEB'in sorumlu 
kuruluş olarak 
belirlendiği progra
ma göre, bu konuda 
YÖK ile işbirliği 
yapılacak.

MEB'in "Kısmi 
Zamanlı Geçici 
Öğreticilik" olarak 
isimlendirdiği 
"sözleşmeli öğret
menlik uygulaması 
kapsamında atanan
ların görev süresi bir 
eğitim-öğretim yılı 
ile sınırlı tutuluyor. 
Sözleşmeli öğret
menlere bir öğretim 
günü için ödenecek 
brüt ücret, 2005- 
2006 öğretim yılının 
birinci yarı yılı için 
58.30 YTL, ikinci.yarı 
yılı için 61.80 YTL 
olarak belirlenmişti »

1 BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN *f
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

İh

i

i 120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

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

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

I i 
[

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa -

Termal Girişinde 433.02 m2 - 
Termal yolu Gülerce Villalarının altı 

9880 m2 arsa -
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 5141021

I 
İ 
I 
ı

ENEN MhHatafcriM
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları

'S Sakana Misina Ağları
* ip Ağ
* Fanya 

Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri 

Sandal Malzemeleri 
Kürek

* Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* «ıfijtrınıtaeltrikkrjıırfrJtj'i;

Erksin
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

MUDANYA / BURSA 
Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 

GSM : (0.532) 297 23 18
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Belediyelere yakın takip
Çorum Belediyesi'nde 
gerçekleştirilen kasa 
operasyonunun ardın
dan ortaya atılan 
rüşvet iddiaları AK 
Parti'yi harekete geçir
di. Belediyelerdeki 
yolsuzluk iddialarını 
yakın takibe alan AK 
Parti'nin, en üst karar 
organı olan Merkez 
Yürütme Kurülu'nun 
da (MYK) konuyu 
masaya yatırdığı 
ortaya çıktı 
Kurula bilgi veren 
Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 
Nihat Ergün, imajı 
kötü olan belediyeleri 
yakın markaja 
aldıklarını vurguladı. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan da, 
yolsuzlukların 
üzerine gidilmesi 
talimatını verdi. 
Son olarak Çorum 
Belediyesi'nde 
gerçekleştirilen kasa 
operasyonuyla gün
deme gelen yolsuzluk 
iddialarının AK

Parti'nin geçtiğimiz 
haftalarda yapılan 
MYK toplantısında 
kapsamlı olarak ele 
alındığı öğrenildi. 
Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 
Nihat Ergün'ün kurula 
belediyelerde yapılan 
kamuoyu araştır
malarının sonuçları ve 
partiye gelen ihbarlar
la ilgili ayrıntılı değer
lendirme yaptığı belir
tildi. Ergün, belediye 
çalışmalarının finans
manı ile siyasetin 
finansmanının son 
derece temiz ve şeffaf 
kaynaklardan olması 
gerektiğini belirterek, 
AK Parti olarak bu 
konuda çok hassas 
olduklarını vurguladı. 
Bu hassasiyet dışına 
çıkanların partiye ve 
toplumun güven duy
gusuna zarar verdiğin
den yakınan Ergün'ün, 
"Buna sıcak bak
mamız mümkün değil. 
Her türlü yolsuzluk 
iddiasının yakın

takipçisi olacağız" 
dediği ifade edildi. 
Ergün'ün imajı kötü 
olan bazı belediyeler
den de söz ederek, 
bu belediyelerle ilgili 
önemli çalışmalar 
yaptıklarını açıkladığı 
öğrenildi.
Toplantıda konuşan 
Başbakan Erdoğan'ın 
da, parti yönetimine 
'yolsuzlukların 
mutlaka üzerine 
gidin' talimatı verdiği 
belirtildi. Erdoğan'ın, 
"Tüm iddiaların 
üzerine gidin. Bizim 
canımızı sıkacak en 
önemli konu yolsuz 
luklardır. Bu nedenle 
dikkatli olmalıyız" 
uyarısını yaptığı 

ortaya çıktı. 
AK Parti'li Ergün, 
yolsuzluklar 
konusunda duyarsızlık 
içinde olmalarının 
mümkün olmadığını 
ifade ederek, 
"Bu her açıdan yan
lıştır" dedi. Ergün, 
belediyeleri sürekli 
olarak bu konuda 
uyardıklarını da 
hatırlatarak, 
"Yolsuzluk olarak 
algılanabilecek, tartış
malı ve yanlış anlaşıl
malara neden olacak 
iş ve eylemlerden 
kaçınmalarını 
söylüyoruz. Belediye 
başkanlar) yaptıkları 
işlerde çok net 
olmalı" diye konuştu.

Siyasi partilerin 
kasası dolacak

Siyasi partilere, yeni 
yılda Hazine'den 92 
milyon 143 bin 205 
YTL (92 trilyon 143 
milyar 205 milyon 
TL) yardım yapıla
cak. Maliye 
Bakanhğı'ndan 
edinilen bilgiye göre, 
siyasi partilere 2002 
seçimlerindeki oy 
oranlarına göre 
dağıtılan Hazine 
yardımında, aslan 
payını 40 milyon 73 
bin 577 YTL ile 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi alacak.
Hazine yardımında, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi'nin payına da 
22 milyon 666 bin 
423 YTL düşecek. 
Böylece 2002 seçim
lerinde Parlamentoya 
girmeye hak kazanan 
bu iki partiye, toplam 
62 milyon 740 bin 
YTL devlet desteği 
sağlanmış olacak. 
2002 seçimlerinde 
yüzde 7'nin üzerinde 
oy alan Doğru Yol

Partisi, Milliyetçi 
Hareket Partisi ve 
Genç Parti'ye de 
2006 bütçesinden 
pay verilecek.
Yeni yılda DYP’ye 11 
milyon 156 bin 228 
YTL, MHP'ye 9 mily
on 772 bin 685 YTL, 
Genç Parti'ye ise 8 
milyon 474 bin 292 
YTL Hazine 
yardımında bulunula
cak.
Bu şekilde seçim
lerde yüzde 10'luk 
Türkiye barajını aşa
mayan, ancak yüzde 
7'nin üzerinde oy 
alan 3 partiye de 
bütçeden toplam 29 
milyon 403 bin 205 
YTL aktarılacak.
TBMM'de grup 
kuran Anavatan 
Partisi ve Meclis'te 
4 milletvekili ile tem
sil edilen Sosyal 
Demokrat Halk 
Partisi ise 
önümüzdeki yıl 
Hazine yardımı 
alamayacak.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

- ■ DOĞALGAZ
Buderus mi

KAZAH
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

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



11 Kasını 2005 Cuma EKONOMİ - SPOR —-—===^22

Motorin rafineri çıkışında 
yüzde 7 indirim

Motorinin rafineri 
çıkış fiyatında, bugün 
geçerli olmak üzere 
indirim yapıldı.
İndirimin pompa 
fiyatlarına, yüzde 
3.3 civarında yansı
ması bekleniyor. 
Motorinin çıplak 
metreküp (1000 litre) 
rafineri çıkış fiyatı, 
yüzde 7.3 oranında 
azalarak 684.48 
YTL'den 634.60 
YTL'ye indi.
Motorinin,, dağıtım 
şirketlerini

ilgilendiren "vergili" 
rafineri çıkış fiyatı 
ise yüzde 3.3 
oranında düşerek, 
metreküpte (1000 
litre) 1,794.17 
YTL'den 1,735.31 
YTL'ye geriledi. 
TÜPRAŞ'ın yaptığı 
ayarlamanın ardın
dan, dağıtım şirket
lerinin motorinin 
pompa fiyatlarını 
belirleyip açıkla
maları bekleniyor.
Bu arada bugünden 

geçerli olmak üzere,

kalorifer yakıtının 
(fuel oil 4) çıplak 
rafineri çıkış fiyatı 
yüzde 5.20, dağıtım

şirketlerini 
ilgilendiren "vergili" 
fiyatı da yüzde 2.75 
oranında ucuzladı.

Çamlıbay resmen Ankaraspor’da
Kulüp binasında 

_ düzenlenen 
törende konuşan 
Kulüp Başkanı 
Hilmi Gökçınar, 

’ Ankaraspor'a yakışan 
bir teknik direktörle 
anlaştıklarını 
belirterek, "Rıza 
Hoca ile ligde layık 
olduğumuz yere 
geleceğiz" dedi. 
Futbol şube sorum-

teknik adama 
emanet ettiklerini 
dile getirerek, 
"Samet Hoca ile 
belli bir yere kadar 
geldik, ancak 
şanssızlıklar git
mek istediğimiz 
yere ulaşmamızı 
engelledi. Bir 
Beşiktaşlı gitti, bir 
başka Beşiktaşlı 
geldi" diye

lusu Ahmet Gökçek 
ise Ankaraspor'u 
ligi iyi tanıyan bir

konuştu. 
Ankaraspor'un yeni 
teknik direktörü Rıza 

Ringde sinirler gerildi
Dünya Boks Konseyi 
(WBC) Kıtalararası Ağır 
Sıklet Boks Şampiyonu 
Sinan Şamil Şam'ın, 
Rus rakibi Oleg 
Maskaev'le yapacağı 
maç öncesi düzenle
nen basın toplantısın
da Maskaev'in mena
jerinin sözleri, 
ortamın gerilmesine 
neden oldu.
Özbek asıllı Rus bok

sör Oleg Maskaev'in 
Amerikalı antrenörü 
Victor Valle'nin, 
"Sinan'ı Oleg'in karşısı
na çıkma cesaretinden 
dolayı tebrik ediyorum. 
Sinan, bu maçtan 
sonra boksu bırakacak. 
Belki bir spor pro
gramında yorumcu 
olarak kariyerine 
devam eder" demesi 
üzerine ortam gerildi.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

^CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

Çahmbay, teknik heyet koyup, yükselişe 
olarak amaçlarının geçmek olduğunu 
şanssızlıklara bir nokta söyledi.

Sinan, bu sözler üzer
ine "Sporcusu 5 kez 
nakavt olmuş bir 
antrenörün bunu 
söylemesi ne kadar 
doğru" diye cevap 
verdi. Öte yandan, 
Dünya Ağır Sıklet Boks 
Şampiyonluğu kemeri
ni elinde bulunduran 
ve uzun süredir diz 
kapağındaki rahatsı
zlığın tedavisiyle 
uğraşan Vitali 
Klitschko, kariyerinin 
zirvesinde boksu bırak
ma kararı aldığını açık
ladı. Böylece boşalan 
Dünya Şampiyonluğu 
kemerinin yeni sahibi, 
Sinan Şamil Sam-Oleg 
Maskaev maçının galibi 
ile Amerikalı Haşim 
Rahman arasında 
yapılacak maç son
rasında belli olacak. 
Basın toplantısında 
formunun zirvesinde 
olduğunu açıklayan

Sinan Şamil Sam, "Tek 
ve basit bir hedefimiz 
var. O da galibiyet. Çok 
formumdayım, çok iyi 
hazırlandım" diye 
konuştu. Buna karşılık 
Oleg Maskaev de 
kendilerinin sadece 
galibiyete kilitlendiğini 
belirterek, "Bizim 
sadece bir planımız 
yok. A, B, C ve D plan
larımız var*' dedi.
Diğer yandan, Türk 
basınına karşı sert bir 
tavır takınan Sinan 
Şamil Sam, bu tavrı, 
Türk basınının boksa 
karşı ilgisiz olması 
gerekçesiyle göster
diğini açıkladı. Sinan, 
"Gazetelerde saçma 
sapan, boş kafaların 
ürünü haberler 
çıkarken, biz Türk 
bayrağını göndere 
çekiyoruz ama bu ya 
maç günü işleniyor, ya 
da hiç" diye konuştu.

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Genç denizcilere I. Ders
Gemlik Yelken Sporu Komodoru Sayın 

Mümtaz Ünal Bey’in hediyesi olarak vermiş 
olduğu amatör denizci el kitabından size 
kitabın hazırlanışında önsöz olarak kaleme 
alınmış olan güzel yazıyı genç denizcilere 
yazıyorum.

Amatör kelimesi latince sevmek (amere) 
fiilinden gelir. Latincede alator-amatorıus 
seven, sevgili, dost, aşık anlamındadır. Amor - 
sevgi, Amatus - sevilen, amıcusda sevgili ve / 
veya dost iken; deniz bizi kıyıdan ufka ve daha 
ötelere yeni yolculara çağıran, sevgiliye bağ
landığımız saygı duyduğumuz, mutluluk bul
duğumuz anlardır. Bu açıdan bakıldığında da 
denizcilik amatörlük dürtüsüyle öğrenmek 
yaşamımızda açılan yeni bir pencere, merakla 
çıkacağımız yeni bir yolculuktur.

Dişiyle tırnağıyla kaptanlığa yükselen, iyi 
yetişmiş denizci denizciler için eskiden kul
lanılan “Loça ağzından, kıça yükselmek’ deyi
minden esinlenerek yazılmış kitabın sadece 
loça ağzı olduğunu (Teknenin başında, için
den çıpa zincirinin geçtiği delik) teknenin kıçı
na, yani dümene ulaşabilmek, iyi bir amatör 
denizci olabilmek için önümüzde seyretmemiz 
gereken uzun bir yol olduğunu düşünün.

Denizci gibi düşünmeyi öğrenmeye çalışın, 
denize açılmak için her fırsatı değerlendirin, 
uygulayarak öğrenin.

Rüzgar ve dalgalar dikkate alındığında 
denizde bir günün diğerine benzemediğini, 
beklenmedik durumlarla karşılaşabileceğinizi 
aklınızdan çıkatmayın. Kurallara uyan, dene
yimlere kulak verin, on yıllık deneyimin bir yıl
lık deneyimin on katından daha fazla olduğunu 
aklınızdan çıkartmayın.

Denizde güvenlik kurallarını asla ihmal 
etmeyin. Örneğin; kıyıya yakın yerlerde asla 
süratli seyretmeyin, yüzenlere dikkat edin, tek
nenizi iyi tanıyın, teknenizin özelliklerine bağlı 
olarak öngörülen daha sert bir havada denize 
açılmayın.

Seyir durumuna göre başta önce çocuklar, 
yaşlılar olmak üzere can yeleği giyilmesini, 
güvenlik teçhizatı veya ekipmanı kullanıl
masını sağlayın.

Ülkemizde tutulmuş bir istatistik yok ama 
ölümlerin % 80’i can yeleği giyilmemesinden 
kaynaklanıyor.

Sağduyu denizcinin klavuzu.
Genç denizcilere 1. ders olarak öğretilmesi 

zaruri olan bilgileri siz deniz sevenlere 
naçizane yazmış oldum.

Eğer bu kitaptan faydalanmak istiyorsanız; 
sayın Komodor Mümtaz Bey’e baş vurunuz.

Ben ileride öğretiler bası dersleri bu sütun
lardan sizlere yazacağım.

Denizcilik sadece bir uğraş değil kültürdür, 
güçtür toplumların bu kültürü nasıl oluştur
duklarını ve güç olarak nasıl kullanıldıklarını 
tarihin akışı içinde değerlendirmek 
mümkündür.

Günümüze toplumların denizcilikleri, 
spordan geziye oradan geniş ufuklara açılan 
yelpazede yol alırlar.

Deniz bir spor gezi alanı, denizciliğin bir 
yaşam biçimi olarak seçmiş amatör denizci
lerin varlığı bu payı büyüten önemli unsundur. ।

Gaye denizciliğin temel bilgilerinin Amatör 
denizcilerle paylaşılmasıdır.Elimden geldiği 
kadar kitaptan alınmış bilgilerin ana temeli 
olan 1. dersten siz genç denizcilere nasihat 
olarak verilmiştir.

Bu değerli kitap sizin el kitabınız olsun.
Bol rüzgarlı neşeli deniz sporu için.



Sayfa 1011 Kasım 2005 Cuma

‘Vitaminleri doğal yollardan alın’
Havalar soğudukça, 
bağışıklık sistemi de 
zayıflar. Bu nedenle 
vücudu kışa hazırla
mak adına beslenme 
şeklinizi değiştirmek
te fayda var. İşte 
diyetisyen Seçil 
Kenar'dan size özel 
sonbahar diyeti... 
Havaların soğumasıy
la birlikte grip ve 
soğuk algınlığının 
görülme sıklığı da 
hızla artıyor. Bu 
aylarda hastalıklar
dan korunmak için 
bağışıklık sistemini 
güçlendirmenin en 
etkili yolu yeterli ve 
dengeli beslenmek. 
Bağışıklık sisteminde 
vitamin ve mineral
lerin önemi büyük. 
Bağışıklık sistemini 
güçlendirmek için 
koyu yeşil yapraklı 
sebzeler sık 
tüketilmeli, her gün 
3-4 adet kuru kayısı 
yenilmeli, haftada 
1-2 kez yumurta 
tüketilmeli ve aynı 
zamanda kaliteli 
protein içeriğinden 
dolayı düzenli süt 
ürünleri ve süt 
tüketilmelidir.
C vitaminini doğal 
yollardan almak için 
hangi besinler 
tüketilmeli?
Önemli antioksidan- 
lardan bir diğeri de 
C vitaminidir. C vita
mini virüs engelleyi
cidir, vücuttan zararlı 
maddelerin atılmasını 
sağlar, vücudu bak

teri toksin
lerinden korur, 
savunma 
sistemini 
güçlendirir. Yeşil 
biber, may
danoz, tere, 
roka, karnaba
har, ıspanak, 
portakal, limon, 
mandalina, 
kuşburnu gibi 
besinler bol 
miktarda C 
vitamini içerir. 
E vitamini ne 
kadar 
tüketilmeli? 
Fındık, ceviz, 
badem gibi yağlı 
tohumlar, sıvı 
yağlar, kurubak- 
lagiller, tahin 
gibi besinlerde 
bulunan diğer 
bir antioksidan 
da E Vitaminidir. 
E vitamini de 
güçlü bir antioksi- 
dandır ve bağışıklık 
sisteminde görevlidir 
Yemeklere sıvı 
yağ koymak, 
haftada 2 kez 
kurubaklagil tüket 
mek. haftada 
2-3 kez 6-7 fındık.
2-3 ceviz tüketimi 

ile E vitamininin 
yeteri kadar tüketimi 
sağlanabilir. 
Soğuk havalarda 
yağ tüketimi nasıl 
ayarlanmalı?
Yağ tüketiminin 
miktarı ve çeşidi 
bağışıklık sistemi 
üzerinde etkilidir. 
Günlük tüketilen yağ

miktarının fazla 
olması bağışıklık 
sisteminin baskılan- 
masına sebep olur. 
Bu yüzden yağ tüketi
mi kısıtlanmalı, kızart
ma, kaymak, cips, 
pasta, krema gibi 
yağlı besinleri tüket
mekten kaçınılmalıdır. 
Balık, balık yağı, 
fındık ve cevizde 
bulunan omega-3 
yağ asitleri 
ise antioksidandır ve 
bağışıklık sisteminin 
güçlendirilmesinde 
etkilidir. Ayrıca 
zeytinyağı, fındık yağı 
gibi sıvı yağlarda 
bulunan omega-9 yağ 
asitleri de bağışıklık 

sistemini olumlu 
etkiler. Bu yüzden 
haftada 2 ya da 
3 kez balık, 
6-7 fındık, 
2-3 ceviz tüketilmesi, 
zeytinyağlı salata ve 
sebze yemeklerinin 
her gün düzenli yen
mesi önerilmektedir. 
Probiyotik ürünler 
yararlı mıdır? 
Probiyotikler: 
bağışıklık sisteminin 
uyarılması, barsak- 
ların enfeksiyonlara 
karşı korunması, 
immünoglobilinlerin 
(savunma siste
minde görevli) 
yapımının 
artırılmasına, 
immünoenflamatuar 
hastalıkların önlen
mesinde etkilidir. 
Probiyotik içeren 
besinlerin (yoğurt 
v.b.) düzenli 

tüketilmesi vücut 
açısından 
yararlıdır.
Besinlerin dışında 
vitamin tabletleri 
kullanmak 
gerekli mı?
Vitamin - mineral 
tabletlerinin sağlığı 
korumak için dok
torun önerisi dışında 
kullanılması yanlıştır. 
Çünkü bazı vitaminler 
vücutta depo 
edilmektedir.
Fazla kullanımı 
karaciğerde fazla 
depolanmasına ve 
böylece vücuda tok- 
sik etki yapmasına 
yol açabilmektedir.

A Doktora danış
madan sürekli vita
min kullanımı 
doğru değildir. 
Dikkat edilmesi 
gerekenler 
Gün içerisinde 
tüketilen karbon
hidrat, yağ, 
protein, mineral ve 
vitaminlerin dengeli 
ve yeterli tüketilmesi 
önemlidir. 
Kızartmalar, 
kaymak, pasta, 
börek gibi hamur 
işleri, cips, krema, 
sakatat, salam, 
sucuk gibi yağ içeriği 
yüksek gıdaların 
tüketimi sınırlandırıl
malı, ızgara, buğula
ma, haşlama gibi 
pişirme yöntemleri 
kullanılmalıdır 
Çay ve kahve yerine 
C Vitamini içeren 
kuşburnu, ıhlamur, 
adaçayı gibi bitki 
çayları tüketilmelidir 
Vücuttan toksik mad
delerin uzaklaştırıl
ması için 2-2.5 litre 
su tüketilmelidir 
Haftada 3 gün düzenli 
egzersiz yapılmalıdır. 
Her öğünde salata ve 
sebze tüketilmelidir. 
C Vitamini yüksek 
miktarda içeren 
turunçgiller, yeşil 
biber, karnabahar, 
ıspanak, roka, tere 
gibi koyu yeşil 
yapraklı sebzeler ve 
meyveler düzenli 
tüketilmelidir.
Haftada 2-3 kez 
düzenli balık 

tüketilmelidir. 
Yumurta,süt, yoğurt, 
peynir, et grubu gibi 
yüksek protein içeren 
gıdaların düzenli 
tüketimine özen gös
terilmelidir.
Haftada 2 kez 
mercimek, barbunya, 
nohut gibi kurubak- 
lagiller tüketilmelidir. 
Sonbahara özel 
beslenme programı 
Sabah:
1 dilim yağsız peynir 
5 adet zeytin 
Domates-salatahk- 
roka-biber
1 tatlı kaşığı pekmez 
1-2 dilim tam buğday 
ekmeği
Yeşil çay 
Veya 
1 bardak süt 
6-7 kaşık buğday 
gevreği 
3-4 adet kuru kayısı 
2 ceviz
Ara: 3-4 adet kuru 
kayısı 
Öğle: 
Izgara tavuk 
Karışık zeytinyağlı 
salata
1 kase yoğurt 
Zeytinyağlı sebze 
yemeği 
4-5 kaşık kepekli 
makarna
Ara:
1 porsiyon meyve 
1 bardak ayran 
Akşam: 
Buğulama balık 
Bol salata 
1-2 dilim tam buğday 
ekmeği 
Gece: 1-2 porsiyon 
meyve.

Yıllar kadınları okuldan koparıyor ŞİİR KÖŞESİ Celal BAY

Kadınlara yapılan 
eğitim yatırımının 
ekonomik ve sosyal 
kazançları bir araştır
maya konu oldu. 
Eğitim-Sen’in yap
tırdığı araştırma, 
kadınların eğitim ha 
yatına, erkeklere göre 
çok daha erken veda 
ettiğini ortaya koyu 
yor. Üstelik bu fark 
sadece bölgeler 
arasında değil, tüm 
Türkiye’de geçerli. 
Dahası, Türkiye kadın
la erkek arasındaki 
eğitim açığı bakımın
dan, dünya ortala
masının çok 
gerisinde.
Süleyman Demirel 
Üniversitesi öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Ekber 
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Tomul, Türkiye 
genelinde 15, 18, 23 
yaş grupları ile 24 yaş 
üstündeki kadın ve 
erkeklerin en son 
bitirdikleri öğretim 
kurumunu araştırdı. 
Araştırma kadınların, 
yaş ilerledikçe okul 
hayatından kopmaya 
başladığını ve hem 
bölgeler hem de iller 
bazında erkeklerin çok 
gerisinde kaldığını 
ortaya koydu.
Örneğin ilköğretim 
çağındaki bir kız 
öğrenci ortalama 5,15 
yıl; erkek öğrenci 5,45 
yıl öğrenim görürken; 
lise öğreniminde 
aralık biraz daha 
açılıyor ve öğrenim 
süresi kızlarda ortala

ma 6,99 yıl, erkeklerde 
ise 7,98 yıl oluyor.
“DÜNYA 
ORTALAMASININ 
GERİSİNDEYİZ’’ 
Üniversite çağına ve 
okul hayatının bittiği 
24 yaş üstüne 
bakıldığında 
Türkiye'de kadınlar 
aleyhine var olan 
eşitsizlik, daha da 
büyüyor.
Bu rakamlarla dünya 
ortalamasının da altın
da kalan Türkiye, 
ancak 73 gelişmekte 
olan ülke arasına 
girebiliyor.
FARK, DOĞUYA 
GİDİLDİKÇE 
büyüyor
Kadın ye erkek öğren
im sureleri arasındaki

açık, batıdan 
doğuya gidildikçe de 
büyüyor. Güneydoğu 
Anadolu, Ortadoğu 
Anadolu ve 
Kuzeydoğu 
Anadolu’da yaşayan 
kadınlar; diğer 
bölgelerdeki 
hemcinslerine göre 
erkeklerin çok daha 
gerisinde kalıyor, 
örneğin Bingöl, Bitlis, 
Elazığ, Hakkari, 
Malatya, Muş, Tunceli 
ve Van illerini kap
sayan Ortadoğu 
Anadolu’da 18 yaşına 
gelmiş bir kadın orta
lama 5,15 yıl, erkek 
ise 7,46 yıl öğrenim 
görüyor. 24 yaş 
üstünde bu fark 3 yılı 
da aşıyor...

Hokkabazlar
Uç uç 'şaşkın kaz'ım uç 
Gel benim kafese dal 
Küp dolana kadar kal 
Sonra yan komşuya kaç.

Barlarda süzülen dilber
Öne çıkan seni soyar 
Boş kaldığında haber ver 
Biz de olalım bahtiyar.

Hayatı yaşamak kolay iş 
Çünkü ben bilirim işimi 
Hiç paylaşmam tatlı aşımı 
Sen, kupkuru ekmekle kır diş.

Cinler sudan çıktı, aklı süpürdü
Yemiş, pazarda Teto'ya köpürdü 
Sarıklı şarlatan malı götürdü 
Ya Rap tatile mi çıktın, nerdesin?

Hokkabaz takımı: Zaman işliyor haber ola...
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Dişeti
hastalıklarını

biliyor musunuz?

C vitamini 
gribi önlemiyor

Periodontitis ya da 
halk arasında bilinen 
adı ile 'piyore' dişleri 
saran kemik ve dişeti 
dokularinin iltihabıdır. 
Dişler ağız içinde 
görebildiğimiz kron 
kısmı ve çene içine 
gömülmüş 'kök'ten 
oluşmuştur. Kökler 
kemik için de ince 
lifler yardımı ile 
tutunmaktadır.
Bunun yanında 
çene kemiğinin iç 
yüzünü saran pembe 
dişeti'de dişin 
boyun kısmına 
yapışır. Dişeti iltihabı 
sadece gözle 
görülen dişetini değil, 
kemik dokuyu da etk
ileyeceğinden kontrol 
altına alınmayan bir 
dişeti rahatsızlığı 
sonuçta çürüksüz 
dişlerin sallanmasına 
ve çekilmesine 
neden olacaktır.

DİŞETİ İLTİHABI 
NASIL BAŞLAR? 
'Dental plak' da 
denilen mikrop 
tabakasının dişler 
üzerinde birikmesine 
izin verilirse bu 
tabaka içinde 
yaşayan bakteriler 
tarafından üretilen 
zararlı maddeler 
dişetlerinde iltihaba 
yol açar. Dişeti 
hastalığının bu erken 
dönemine 'gingivitis* 
denir. Gingivitis 
aşamasi hafif 
kızarıklıkla kendini 
belli edebileceği gibi 
görüntü olarak daha 
hafifte olabilir. 
DENTAL PLAK 
NEDİR?
'Dental plak' dişler 
üzerinde düzenli 
olarak biriken 
mikrop tabakasıdır. 
Bu tabaka istenmeyen 
2 şeyi oluşturur

Çukurova Üniversitesi 
(ÇÜ) Tıp Fakültesi 
Balcalı Hastanesi 
Başhekim Yardımcısı 
Doç. Dr. Nejat Narlı, 
C vitamininin gribi 
önlediği yönündeki 
inanışın yanlış 
olduğunu ifade etti. 
Narh, yaptığı açıkla
mada, C vitamininin 
halk arasında bilindiği 
gibi gribi önlemediği
ni, aşırı derecede 
kullanılması ile 
hastalığın ağırlaş
masına ve iyileşmenin 
gecikmesine yol aça
cağını vurgulayarak 
hastalıktan korun
manın en iyi yolunun 
grip aşısı olmaktan 
geçtiğini ifade etti. 
Narh, grip olanların 
aşırı derecede C vita
mini içeren ilaçlar 
içip, meyve yiyerek 
hastalığı atlatmaya 
çalıştığını belirterek, 
"C Vitamini sistemi 
güçlendirir, hastalık
lara karşı vücut 
direncini hafifçe 
artırabilir ama gribi 
kapmamızı ve hasta 
olmamızı kesinlikle 
önleyemez, hatta aşırı 
derecede C vitamini, 
özellikle çocuklar ve 
yaşlılarda ishale 
sebep olabilir.
Bu da hastalığın 
ağırlaşmasına, iyileş

menin gecikmesine 
yol açabilir" dedi. 
Hastalığın yanlış 
bilindiğini de kayde
den Narh, gribin; 
influenza adı verilen 
bir virüs tarafından 
oluşturulan, ani olarak 
39 derece üzerinde 
ateş, şiddetli kaş ve 
eklem ağrıları, halsiz
lik, bitkinlik, titreme, 
baş ağrısı ve kuru 
öksürük gibi belirtiler 
ile başlayan bir 
enfeksiyon hastalığı 
olduğunu söyledi. 
Daha sonra hastalık 
tablosuna boğaz 
ağrısı, burun akıntısı, 
hapşırma, gözlerin 
akması ve kanlanması 
gibi belirtiler de 
eklendiğini ve bazı 
vakalarda da karın 
ağrısı, bulantı, 
kusma görülebildiğini 
anlatan Narh, 
"Ateşin 39 derecenin 
üzerinde olması, 
şiddetli kas ağrıları ve 
halsizlik nedeniyle 
hastalığı ayakta

geçirmek mümkün 
değildir. Grip, 
hastaları en az 
3-7 gün yatağa 
mahkum eder.
Yaklaşık bir hafta 
içinde belirtiler 
kaybolur, ancak 
halsizlik, belirtilerin 
kaybolmasından 

sonra da devam eder 
ve 2 hafta kadar 
sürebilir" diye 
konuştu.
Hastalığın özellikle 
çocuklarda, yaşlılarda 
ve kalp, akciğer, 
böbrek, şeker gibi 
kronik hastalığı olan 
kişTlerde gerekli 
önlemler alınmadığı 
takdirde ölüme bile 
yol açabileceğinin 
altını çizen Narh, 
"Bu kadar ciddi tablo
lara yol açabilen grip, 
halk arasında çok sık 
olarak soğuk algınlığı 
ve nezle ile karıştırılır. 
Oysa soğuk algınlığı 
ateş yükselmeden, 
hafif kırgınlık, burun 
akıntısı, hapşırma gibi 
belirtiler ile kendini 
gösteren, halsizliğe 
yol açmadığı için 
yatak istirahatı gerek
tirmeyen bir hastalık
tır ve grip ile kesinlik
le karıştırılmamalıdır" 
şeklinde konuştu. 
Gribi "Kesin 
tedavisi olmayan"

bir hastalık olarak 
tanımlayan Narh, 
korunmak için risk 
grubundaki kişilerin 
mutlaka her yıl aşı 
olmaları gerektiğini de 
belirterek şunları 
kaydetti:
"65 yaşından büyük 
kişiler, 0 - 23 ay arası 
sağlıklı bebekler, 
şeker hastaları, 
astım hastaları, kronik 
akciğer hastaları, 
kronik kalp ve damar 
sistemi hastaları, 
bağışıklık sistemi 
baskılanmış kişiler, 
kanser hastaları, 
huzurevi, bakımevi 
gibi ortamlarda 
yaşayanlar mutlaka 
grip aşısı olmah. 
Çünkü grip bu kişiler 
üzerinde yaşamsal 
risk oluşturmaktadır. 
Grip aşısı işe 
gelmeme oranını 
yüzde 43, doktora 
başvurma oranını 
yüzde 44, üst sol
unum yolu hastalık
larını yüzde 25 
azaltır. Aşılanan kişil
erde kişi başına en az 
47 dolar tasarruf 
edilir. Aşılamanın bir 
sosyal fayda olması 
nedeniyle, iş yeri 
çalışanlarının şirket 
bağlılığı ve yönetime 
bakışı olumlu 
etkilenir."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

/ Fİ

ıvı

i

itfaiye HO
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 qo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
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 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)
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ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 4771
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 4521 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz 185

■

TAKSİLER

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
11 KASIM 2005 CUMA 

SENA ECZANESİ 
Demirsubaşı Mah. Taksim Sok. 

Tel: 513 01 02

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2282 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Köylüye ücretsiz proje
Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü, ruhsat
sız yapılaşmanın 
önüne geçmek 
amacıyla, köylülere 
ücretsiz proje 
desteğinde 
bulunacak.
Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü, mücavir 
alan dışında kalan 
köylerde yapılaş
manın denetimi ve 
vatandaşların 
ihtiyaçlarının 
karşılanması için 
örnek bir uygula
manın altına imza 
atmaya hazırlanıyor. 
Bayındırlık ve İskan 
İl Müdürü Ali Özyurt 
tarafından hazır
lanan 80 ve 100 
metrekarelik köy tipi 
konut projeleri 
vatandaşlara ücret
siz olarak dağıtıla
cak. Yeni uygula
manın, köylerde 
yüksek proje bedeli 
gerekçe gösterilerek 
ruhsatsız inşaatı 
yönelimin önüne 
geçmesi bekleniyor.

Ali özyurt, yeni 
kanunla birlikte 
kurumun denetimin
deki alanın dar
aldığını ve bu alanda 
kaçak yapılaşmanın 
durduğunu söyledi. 
Köylünün yıllardır 
"4-5 bin YTL proje 
parası istiyorlar. Ben 
bu paraya ev yapıyo
rum" diyerek projeli 
ev istemediklerini 
anlatan Özyurt, yeni 
uygulamayla projeyi 
ücretsiz alan 
köylünün çok cüzi 
bir harçla evini 
yapabileceğini 
kaydetti. Bayındırlık 
alanında kalan böl
gelerin büyük bir 
bölümünün ticari 
rant alanının dışında 
olduğunun altını 
çizen Özyurt, sahil 
bölgelerinde 
ise kesinlikle 
yapılaşmaya izin 
verilmediğini vurgu
ladı. Özyurt, köyler 
için farklı ev projeler 
de üretileceğini söz 
lerine ekledi. BHA

Odun toplamaya 
giden yaşlı kadın 
hayâtım kaybetti

IDO’dan Bursa 
yoklaması

Tek başına yaşadığı 
evinde yakmak için 
odun toplamaya 
giden yaşlı kadın 
Tophane'de hayatını 
kaybetti.
Evinde yakmak için 
odun toplarken 
hayatını kaybeden 
talihsiz kadının 
cesedi sokaktâ top 
oynayan çocuklar 
tarafından bulundu.
Emniyet .4 । 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
üzücü olay, önceki 
akşam saat 18.30 
sıralarında Tophane 
sırtlarında meydana 
geldi. 83 yaşındaki 
Emine Uzunca, 
odun toplamak için 
Kuruçeşme Mahalle 
si'ndeki evinden 
Tophane sırtlarına 

gitti ve rahatsızla
narak yaşamını 
yitirdi. Bir süre 
sokakta top oynayan 
çocuklar, yaşlı kadını 
yerde hareketsiz 
şekilde yatarken 
görünce durumu 
komşulara bildirdi 
ve hemen 112 Acil 
Yardım ekibine bilgi 
verildi. Sağlık ekip
leri kısa sürede olay 
yerine gelerek 
talihsiz kadına müda 
halede bulunmak 
istedi, ancak Emine 
Uzunca için yapıla
cak bir şey kalmamış 
tı. Olay yerine gelen 
Cumhüri yet Savcısı 
yaptığı incelemenin 
ardından Uzunca'nın 
cese dini Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırttı. BHA

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile 
ortaklaşa 
Mudanya'nın 
Güzelyalı Beldesi 
için düşündüğü 
hızlı feribot 
projesi internet 
kullanıcılarının 
oylarına sunuldu. 
İstanbul Deniz 
Otobüsleri 
(İDO) AŞ'nin, 
www.ido.com.tr 
adlı internet 
sitesinde 
haftalık yaptığı 
anketler 
kapsamında 
bu kez 
Yenikapı-Bursa 
feribot hattı 
gündeme getirildi. 
"2006 yılında 

açılması 
planlanan 
Yenikapı-Güzelyalı 
arasında 
çalıştırılacak 
feribot hatlımızı 
kullanır mısınız?" 
yönündeki sorulu 
online ankete şu 
ana kadar 
4 bin 453 kişi 
katılım sağladı. 
BursalIların 
yoğun ilgi 
gösterdiği 
ankette sayı 
her dakika artarken 
görüş belirten 
kesimin yüzde 
90'ının "Evet" 
dediği ankette, 
yüzde 10'luk 
kesim ise 
feribot hattını kul- ] 
■anmayacağına 
işaret ediyor. BHA *

ÜNV€R TRAKTÖRDEN 
BÜYÜK FIRSAT!

e ZİHİN ZAMANI GELDİ!
I\EWHOLLAI\D

HİÇ PEŞİNATSIZ 
3YILVADELİ 

TRAKTÖRSATIŞLARII 
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

II ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bayii 
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim önal Od. No:26 ORHANGAZİ / BURSA

http://www.ido.com.tr


“Bir kan bir İnsan” sloganıyla Bursa Kızılay ekibi, Gemlik’te kan toplandı

2 günde 100 ünite kan toplandı
Bursa Kızılay ekibi, ilçemize gelerek Belediye Sergi Salonu’nda kan topladı. 2 gün süren kan bağışında, toplam 100 kişi kan verdi. Yapılan 
açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle de öğretmenlere yönelik kan bağışı kampanyası düzenleneceği açıklandı. Sayfa 2’de

■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
12 Kasım 2005 Cumartesi 25 YKr, (250.000 TL.)

Kemal 
DemirePden 
zeytin için 

önerge
CHP Bursa Milletvekili Kemal 
Demirel, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ali Coşkun'a, Türkiye'nin Uluslara 
rast Zeytinyağı Konseyi'nden 
çıkarılma sebeplerini sordu.

Haberi sayfa 5’de

Dağıtım lisansı almak için son başvuru tarihi 25 Kasım 2005 olarak belirlendi

Güne Bakış
EyfeJ Kadri GÜLER

I kadri_guler@hotmail.com

AHİM’den türban şoku
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tem 

yiz organı Büyük Daire’nin önceki gün açık
lanan türban konusundaki kararı, AKP 
çevrelerinde şok yarattı.

. İslamcı kesimin siyasal simgesi olan tür
banla üniversiteye girmek istemelerinin, 
kıyafet yönetmenliklerine uyulmaması 
nedeniyle okula alınmamaları yıllardır istismar 
ediliyordu.

AKP’liler ve Saadet Partililer bu konuda 
odaklaşmışlar ve genç kızlar üzerinden oy 
avcılığı yapıyorlar.

Oysa, Tükiye de bayanların baş örtüsü var. 
Bu da İslamcıların siyasal simgesi değil.

Genelde İmam Hatip çıkışlı genç kızlarımız 
üzerinden döndürülen bu oyun, demokrasiye 
din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün engelen- 
mesi olarak sunuluyor.

Üniversite yönetimleri laik eğitim ve öğre
tim kurumlarına türbanla girmeyi engelliyor.

Üç yıl önce halkın yüzde 40’ının oy kul
landığı bir seçimde, yüzde 40'ın yüzde alt
mışının oyuyla AKP iktidara gelince, türban 
silahı elinden bırakmadı.

İslamcı görünüş yerine, liberalleştiklerini 
söyleselerde, devlet kadrolarını İslamcılarla 
doldurdular.

Türkiye de üniversitelerin ve hukuk kuyum
larından da geri dönen türban ile ilgili AHİM’e 
açılan dava kaybedildi.

Bu kez AHİM Büyük Dairesine başvurdular.
Sonuç önceki gün açıklandı.
Mahkeme, türban yasağının yasal olduğu 

kararını verdi.
AKP’liler şimdi AB’indeki dostlarına kızıyor

lar.
Türban işine hukuken nokta kondu ama bu 

konu daha çok baş ağrıtacak.

Umurbey beldesini doğalgaza 
kavuşturmak için başlatılan girişimler 
olumlu sonuç verdi. Beldeye 
doğalgaz getirmek isteyen firmaların 
“Dağıtım Lisansı Belgesi” alması için 
25 Kasım 2005 akşamına kadar başvur
maları bekleniyor. Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet .Güler, 
GEMDAŞ tarafından kendilerine yazılı 
bir açıklama gönderildiğini ve tek 
başvuruyu GEMDAŞ’ın yaptığını 
söyledi. İhaleyi GEMDAŞ’ın alması 
halinde çalışmalara hemen başlanacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

‘Deprem bilinci 
küllenmesin’

911 Arama Kurtarma Derneği Yönetim 
Kurulu üyesi İbrahim Öztahtalı, 12 Kasım 
Düzce Depremi arefesinde yaptığı 
açıklamada deprem bilincinin küllen- 
memesi gerektiğini söyledi. Öztahtalı, 
"Olası bir Marmara depreminin zararlarını 
en aza indirmek için hep birlikte bilgilene
lim, bilinçlenelim. Yaşadığımız acıları 
çocuklarımızın yaşamaması için 
çaba harcayalım” dedi. Haberi sayfa 6’da

Çantasını vermemek 
için yerlerde sürüklendi
Bursa'da bir tekstil firmasında çalışan 
39 yaşındaki genç bayan işinden evine 
dönerken, Hamitler Mahallesi Coşkun 
Sokakta özürlü ve tek kolu sakat 
olan bir çocuğun saldırısına uğradı, 
çantasını vermemekte direnen Nuriye B. 
bir anda kendisini yerde bularak, sürük
lendi. Tanınmaz bir hale gelen Nuriye B. 
çevrede bulunan vatandaşlardan tarafın
dan kurtarıldı. Haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dağıtım lisansı almak içiri son başvuru tarihi 25 Kasım 2005 olarak belirlendi

Umurbey’in doğalgaz işi tamam
Umurbey beldesini doğalgaza kavuşturmak için başlatılan girişimler olumlu sonuç 
verdi. Beldeye doğalgaz getirmek isteyen firmaların “Dağıtım Lisansı Belgesi” 
alması için 25 Kasım akşamına kadar başvurmaları bekleniyor. Tek başvuruyu 
GEMDAŞ yaptı. İhaleyi GEMDAŞ’ın alması halinde çalışmalara hemen başlanacak.
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik'te doğalgaz 
dağıtımını üstlenen 
Gemlik Doğalgaz 
Dağıtım AŞ'nin 
(GEMDAŞ) 
Gemlik için aldığı 
dağıtım belgesini 
Umurbey'e 
kadar genişletiyor. 
4646 sayılı Doğal 
Gaz Piyasası 
Kanunu’nun 
4 üncü maddesi 
dördüncü fıkrası 
(g) bendi ve 
Doğalgaz Piyasası 
Dağıtım ve 
Müşteri Hizmetleri 
yönetmeliğinin 
5 inci maddesi 
uyarınca, 
22/4/2004 tarihinde 
gerçekleştirilen

"Gemlik Doğalgaz 
Dağıtım Lisansı" 
ihalesi sonucunda, 
Dağıtım Lisansı 
alarak Gemlik'te 
doğalgaz dağıtım 
yetkisine sahip 
olan Gemlik 
Doğalgaz Dağıtım 
A.Ş. (GEMDAŞ) 
tarafından 
dağıtım lisansında 
belirtilen birim hizmet 
ve amortisman bedeli 
ile abone bağlantı 
bedeli aynı 
kalmak kaydı ile 
Umurbey’in 
GEMDAŞ dağıtım 
bölgesine dahil 
sdiîorok, Gemlik 
dağıtım bölgesinin 
genişletilmesi ilgili 
firma tarafından

talep edilmişti. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
kendilerine 
gönderilen yazılı 
açıklamada,

"Abone bağlantı 
bedeli aynı kalmak 
kaydı ile Doğalgaz 
Dağıtım A.Ş'hin 
dağıtım belgesinde 
uygulanmakta olan 
0,239 Cent/kWh 

birim Hizmet ve 
Amortisman 
Bedeli'nin altında 
teklif vermeyi kabul 
eden şirketlerin 
Umurbey için 
doğalgaz dağıtım 
lisansı ihalesi 
açılması talebi ile 
kuruma başvuruda 
bulunması halinde 
Umurbey için 
doğal gaz dağıtım 
lisansı ihalesi 
yapılacaktır.
Bu duyuru 
çerçevesinde her 
hangi bir başvuru ‘. 
olmaması halinde 
ise Umurbey, 
Gemlik Doğalgaz 
Dağıtım AŞ'nin 
dağıtım bölgesine 
dahil edilecektir." 

denildiğini bildirdi. 
Umurbey için 
GEMDAŞ'ın 
dışında hiçbir 
firmanın sadece 
Umurbey için 
doğalgaz dağıtım , 
lisansı almak 
için müracaat 
etmesinin 
beklenmediği, 
dağıtım hakkı için 
son müracaatın 
25 Kasım 2005 
olduğu açıklandı. 
Umurbey doğalgaz 
dağıtımının 
müracaat eden 
firma olmaması 
durumunda 
dağıtım lisansının 
GEMDAŞ'a 
verileceği 
öğrenildi.

Çantasını vermemek 
için yerlerde sürüklendi

İddiaya göre Yeni Mahalle 
Yokuşunun yapımı için Başkan 

5 aydır karar verememiş

Bursa'da, özürlü ve 
tek kolu sakat 
olan bir çocuğun 
saldırısına uğrayan 
genç kadın, 
çantasını vermemek 
için direnince, 
dakikalarca 
yerlerde sürük
lenerek tanınmaz 
bir hale geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 
olay önceki akşam 
saat 17.00 sıralarında 
Hamitler Mahallesi 
Çoşkun Sokak 
üzerinde 
meydana geldi. 
Bir tekstil 
firmasında çalışan 
Nuriye B. (39), 
işinden dönerken 
her akşam 
mahallesindeki 
özürlü Mustafa 
isimli şahsa

harçlık veriyordu.
Önceki gece 
işinden evine 
gitmek isteyen genç 
kadın, Mustafa 
isimli şahsa yine 
para verdi.
Ancak durumu 
kıskanan zihinsel 
özürlü M.F.B. (23) 
isimli diğer bir 
şahıs ise kadını 
takip etmeye

başladı.
Issız bir sokakta 
Nuriye B.'ye 
saldıran özürlü M.F.B, 
içerisinde para 
ve şahsi eşyaların 
bulunduğu 
çantayı almak 
istedi. Çantasını 
vermemekte direnen 
genç kadın, 
bir anda kendisini 
yerde buldu.

Dakikalarca 
yerde sürüklenen 
kadın, çevrede 
bulunan 
vatandaşlardan 
bağırarak yardım 
istedi.
Nuriye B.'nin 
bağırması üzerine 
paniğe kapılan 
özürlü genç ise 
olay yerinden 
kaçarak uzaklaştı. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
ilk müdahalesi 
yapılan kadın, 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yüzü tanınmaz 
hale gelen Nuriye 
B. tedavi altına alındı. 
Polis kaçan 
zanlıyı yakaladı.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
şehir içindeki 
doğalgaz kazı 
çalışmalarını 
engellemesi üzerine, 
gazetemize açıklama 
yapan taşeron 
firma B 224 
yetkilileri, 
ilçeye 5 yılda 
gelecek olan 
doğalgazın 9 ay 
gibi kısa bir sürede 
bitirilmesinin 
engellenmesine 
anlam veremedikleri
ni söylediler.
Belediye Başkanı ile 
sürekli görüşmek 
istemelerine karşın 
görüşemediklerini 
söyleyen ilgililer, 
şikayetlere konu 
olan Manastır yolu 
üzerindeki Yeni 
Mahalle Yokuşu 
yolunun boru 

döşenmesinden 
sonra, asfaltlanması 
veya parke taşı ile 
döşeme yapmak için 
Başkan’a başvur
malarının üzerinden 
5 ay geçmesine 
karşın, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un hala 
bu konuda karar 
veremediğini 
belirttiler.
GEMDAŞ’ın büyük 
özveriyle kısa 
gamanda Gemlik’i 
doğalgaza kavuş 
turmak için boru 
döşeme işini büyük 
bir hızla gerçek
leştirdiğini ve 
önümüzdeki gün
lerde Gemliklilerin 
doğalgaza kavuşa
cağını söyleyen B 
224 yetkilileri, açtık
ları çukurları kapat
tıklarını iddia ettiler.
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HEM’de İngilizce kursu başladı
22 kursiyerin katıldığı İngilizce 

Kursu’nda haftanın iki günü 
teorik, bir günü pratik eğitim 
veriliyor. Kurs, 5 Ocak 2006 

tarihinde sona erecek.
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'nün 
açtığı İngilizce 
kursu başladı.
22 Kursiyerin 
devam ettiği 
İngilizce kursu 
Pazartesi, Çarşamba 
ve Perşembe 
günleri saat
18.30- 20.30 arasında 
Halk Eğitim Merke 
zi'nde yapılıyor.
İlk etabın 80

saat süreceği 
İngilizce kursunda 
İngilizce öğretmeni 
eşliğinde haftanın iki 
günü teorik, bir günü 
de pratik eğitim 
veriliyor.
7 Kasım'da başlayan 
İngilizce kursunun 
ilk bölümü 5 Ocak 
2006'da sona erecek. 
İlk kademe birinci 
aşama İngilizce 
kursunun kursiyer 
sayısının artması 
durumunda yeniden 
açılacağı öğrenildi.

Turuncum Dershanesi
II

Açık Öğretim Kursu açıyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Akmantar Pasajında 
faaliyet gösteren 
Turuncum 
Dershanesi, 1 Aralık 
2005 Perşembe 
gününden itibaren 
Açık Öğretim 
kurslarına başlıyor. 
Gemlik Bursa 
arasında kış aylarının 
soğuk geçen gün
lerinde yollarda 
perişan olan 
kursiyerlere büyük 
kolaylık sağlayacak 
olan Açık Öğretim 
Kurslarına talebin 
beklenenden fazla 
olduğu bildirildi. 
Kurs Müdürü M. 
Armağan Burcu, 
kursa katılmak 
isteyenlerin sınırlı 
tutulacak kontenjan 
için vakit geçirmeden 
müracaat etmeleri 
gerektiğini söyledi. 
Bursa-Gemlik 
arasında hem yol 
parası hem de vakit 
kazancının da olacağı 
göz önüne alınarak, 
Açık öğretimin 
merkezi durumunda 
bulunan Eskişehir'

den tecrübeli 
Matematik öğretmeni 
Mesut Gökalp'in 
Turuncum 
Dershanesine 
kazandırıldığını 
söyleyen Kurs 
Müdürü M. Armağan 
Burcu, "Her yaştan 
ve kesimden açık 
öğretim kurslarına 
katılmak için 
insanlarımız artık 
Bursa'ya gitmekten 
kurtulacaklar.

Turuncum 
Dershanesi’nde 
deneyimli 
öğretmenimizin 
vereceği kurslar 
amacına mutlaka 
ulaşacaktır" dedi. 
Açık öğretim 
kurslarında İşletme, 
İktisad, Muhasebe, 
Matematik ve 
diğer derslerin 
verileceğini duyuran 
Kurs Müdürü 
Armağan Burcu, 

öğrencilere yaptığı 
çağrıda "Açık 
Öğretim Fakültesi 
öğrencileri, yaşaya
madığınız üniversite 
ortamını gelin bizle 
yaşayın. Zamandan 
ve cebinizden tasar
ruf edin. Anlayamadı 
ğınız dersleri sorun, 
anlatalım, öğretelim. 
Tek başına çalışmak
tan kurtulan. Boşuna 
sene kaybı yaşa
mayın" dedi.

Hırsız kıyak yaptı!
İnegöl'de bir okulda 
bekçilik yapan Kadem 
Şimşek, 15 gün önce 
çalınan otomobilini 
polisten teslim alırken 
gözlerine inanamadı. 
Çünkü, aracı bir 
otoparktan çalan 
şahıs ya da şahıslar 
otomobilin boya dahil 
her türlü bakımını 
yaptırmışlardı. 
İnegöl İshakpaşa 
İlköğretim Okulu'nun 
bekçisi Kadem 
Şimşek'in(47) 15 gün 
önce Hamidiye 
Mahallesi'ndeki bir 
otoparktan çalınan 16 
Y 4949 plakalı 1994 
model Şahin marka 
aracı, Mobilyacılar 
Sanayi Sitesi'nde 
terk edilmiş halde 
bulundu. Bölgede 
devriye gezen 
asayiş ekiplerinin 
plakasız halde bul
duğu otomobilin 
çalıntı olduğu, 
şase numarasından 
anlaşılırken, haber 
verilen sahibi,

flfMAN ARANIYOR
Özel Güvenlik Sertifikası olan 

Güvenlik Görevlileri Aranmaktadır, 
Müraacatların şahsen fabrikamıza 

yapılması tercih sebebidir. 
Adres: Umurbey Sanayii Bölgesi 

Tel: (0.224) 514 45 17 - Gemlik 
HELMERSAN A.Ş.

emniyete bavram etti. 
Hırsız ya da hırsızların 
boya dahil tepeden 
tırnağa bakımını 
yaptırdığı için önce 
aracını tanıyamadığını 
söyleyen Kadem 
Şimşek, İnegöl 
Asayiş Büro Amiri 
Ayhan Akçer'e . 
teşekkür etti. 
Aracının daha önce 
de çalındığını anlatan 
Şimşek, “Otoparka 
çektiğim otomobil, 
kullanmadığım için 
neredeyse çürümüş 
tü. Açıkçası aracı 
şimdi görünce önce 
'bu benim değil' 
dedim. Çünkü 
karşımda çürümüş, 
her yeri kırık dökük 
bir araba bekliyor
dum. Oysa aracımın 
lastikleri farları, 
kaportadaki birkaç 
ezik yeri ve her şeyi 
yenilenmiş ve bakımı 
yapılmış. Üstelik 
yarım depo benzin ile 
bana teslim edildi” 
dedi. BHA
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Vatandaş, kendi çukurunu kendisi kapatıyor

tela» yollar neden iaıalıloııyıı? Kemal
DemirePden

Seyfettin SEKERSÖZ

Modern çağın ve 
temiz havanın 
yakıtı olan doğal- 
gazın Gemlik'e 
kazandırılmasının 
yanı sıra çekilen 
eziyet her 
geçen gün artıyor. 
Yazın başlayan kazı 
işlemlerinde sadece 
toprakla doldurulan 
yollar toz yayarak 
vatandaşı canından 
bezdirirken, 
yağışlı havalarda 
ise çamur ve 
sudan geçit veremez 
duruma geliyor. 
Sadece ana 
artellerde bazı 
kesimlerin asfalt ve 
taşların yerine 
konmasıyla kapatılan 
yollar bu işi 
yapan elemanların 
bulunmayışı 
nedeniyle sorun 
yaşanmaya 
devam ediyor. 
Doğalgaz çalış
malarında hızlı 
hareket etmek 
isteyen kazı 
firmasının 
yaptığı işin takdir

edilmesine 
karşılık kapatılan 
çukurların üzerlerine 
taş döşenmemesi 
nedeniyle de 
vatandaşların 
tepkisini alıyor. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
önceki akşam 
geç saatlerde 
ilçede yapılan 
kazı işlerine 
müdahale ederek, 
engel olması

vatandaşların 
çamurdan 
kurtulabilmesi 
için yeterli olup 
olmayacağı 
bilinmezken 
evlerinin önlerinde 
meydana gelen 
çamurlu çukurları 
toprak ile 
doldurmaya 
çalışan vatandaşların 
tek hedefi Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut oluyor.

Kazıları 
Belediyenin 
yaptırmakta 
olduğunun 
bilincinde olan 
bazı vatandaşlar 
topu Başkan 
Turgut'a atarken, 
bir çok yerde 
kazıdan kalan 
taşlar vatandaşlar 
tarafından gelişi 
güzel kaldırım 
kenarlarına dizilmeye 
devam ediyor.

zeytin için 
önerge

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı 
Ali Coşkun'a, 
Türkiye'nin 
Uluslararası 
Zeytinyağı 
Konseyi'nden 
çıkarılma sebeplerini 
sordu.
Milletvekili Demirel, 
soru önergesinde, 
Türkiye'nin 
zeytin üretimi 
ve çeşitliliğinde 
lider ülkeler arasın
da yer almasına 
rağmen, işin kay
mağını yiyemediğine 
dikkati çekti.
Zeytin üreticiliğinde 
Bursa ve Gemlik’in 
önemini vurgulayan 
Demirel, 
sektörde destekleme 
ve geliştirme 
çalışmalarının 
artmasından 

yana olduklarını 
bildirdi.
Türkiye'nin 
zeytincilikte 
adını dünyaya 
duyurduğu 
Uluslararası 
Zeytinyağı 
Konseyi'nden 
bu yıl çıkarıldığını 
anımsatan Demirel, 
önergede şu 
sorulara cevap 
aradı:
"Ülkemizin, 
zeytin ve zeytinyağı 
ile ilgili hangi ulus 
lararası kuruluşlarda 
üyeliği bulunuyor? 
Eğer böyle bir 
girişimimiz yok 
ise, sebepleri 
nelerdir? Türkiye, 
Uluslararası 
Zeytinyağı Konse 
yi'n den neden 
çıkarıldı? Bu kon 
şeye üyelik için ne 
tür planlarınız var?"

II KÖRFEZ REKLAM
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Her türlü alım-satım, eleman ilanlarınız ve reklamlarınız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95



12 Kasım 2005 Cumartesi Sayfa 6KHrfez

Deprem bilinci küllenmesin Hırsıza sürpriz!
911 Arama 
Kurtarma Derneği 
Yönetim Kurulu 
üyesi İbrahim 
Öztahtalı, 12 Kasım 
Düzce Depremi 
arefesinde yaptığı 
açıklamada 
deprem bilincinin 
küllenmemesi 
gerektiğini söyledi. 
Uludağ Üniversite
si Fen Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı 
Bölümü öğretim 
üyesi ve 911 
Arama Kurtarma 
Derneği yönetim 
kurulu üyesi 
İbrahim Öztahtalı, 
Altıparmaktaki 
dernek binasında 
düzenlenen basın 
toplantısında 
deprem bilincinin 
önemine değindi. 
17 Ağustos 
Marmara 
Depremi'nde 
içimize düşen 
ateşin, 12 
Kasım'da biraz 

daha arttığına 
işaret eden 
Öztahtalı, doğal 
afetlerdeki çaresi
zliğin verdiği 
derslerle kurulan 
911'in ilk günden 
beri kamu yararına 
yaptığı 550 projeyi 
başarıyla tamam
ladığını duyurdu. 
Doğal afetlerde 
arama kurtarma, 
dağda arama kur
tarma, sualtı arama 
kurtarma faaliyet
lerinin yanında 
ana okulundan 
üniversiteye kadar 
Boğaziçi Univer- 
sitesi'yle birlikte, 
TAG I (Toplum Afet 
Gönüllüleri Eğitimi 
I), ABCD Temel 
Afet Bilinci eğitim 
programlarıyla 35 
bin kişiyi doğal 
afetler konusunda 
bilinçlendirdiklerini 
söyledi.
Doğal afetler 
konusunda insan
larımızın bilgi

ve bilincini arttır
mayı amaçladık
larını kaydeden 
İbrahim Öztahtalı, 
"911 Arama 
Kurtarma Derneği 
Bursa halkını her 
zaman yanında 
görmek istiyor. 
Bir deprem ülkesi 
olan Türkiye'de 
can ve mal 
güvenliğimizi koru
mak için gelin biz
imle birlikte eğitim 
çalışmalarımıza 
katılın. Olası bir 
Marmara depremi
nin zararlarını en 
aza indirmek için 
hep birlikte 
bigilenelim, 
bilinçlenelim. 
Yaşadığımız acıları 
çocuklarımızın 
yaşamaması 
için çaba 
harcayalım" dedi. 
911 Arama 
Kurtarma Derneği 
Genel Başkanı 
Aziz Doğan da, 
Marmara

depreminden 
sonra kurulan 
derneğin Düzce, 
Afyon ve Bingöl 
depremlerinde 
arama kurtarma 
çalışmalarına 
katıldığını duyurdu. 
Derneğin 100 
aktif üyesi 
olduğunu ve 
15'inin her türlü 
doğal felakete 
karşı 24 saat tam 
donanımlı olarak 
hazır bulunduk
larını belirten 
Doğan, "İnşallah 
bize ihtiyaç duyu
lacak bir doğal 
felaket olmaz. 
Biz her türlü hazır
lığımızı yapıyoruz. 
Bilinçli bir toplum 
yetişmesi için 
uğraş veriyoruz" 
diye konuştu. 
Doğan ayrıca, 
yaptıkları çalış
malar için sponsor 
bulamamaktan 
yakındı. BHA

Orta pazar Caddesi'nde bir 
otomobilden hırsızlık yap
maya kalkışan ancak 
başarılı olamayan zanlı, 
başka bir caddedeki oto
mobile yöneldi. Kendisini 
saatlerdir takip eden sokak 
timinden habersiz olan 
zanlı, eylemini gerçek
leştirirken suçüstü yaka
landı. Bujiyle camını patlat
tığı otomobilden dizüstü 
bilgisayar çalan H.F. isimli 
şüpheli, kendisini saatlerce 
takip eden sokak timlerine 
kıskıvrak yakalandı. 
Emniyet Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre olay, 
önceki gün saat 16.00 
sıralarında Şehreküstü 
Mahallesi Ahmet Hamdi 
Tanpınar Caddesi'nde mey
dana geldi. Sabah saatlerin 
de bir şahsın Ortapazar 
Caddesi'nde bir otomo
bilden hırsızlık yapmaya 
çalıştığı yönünde ihbar 
alan sokak timi takibe 
geçti. Eşkal bilgileri 
doğrultusunda şahsın H.F. 
olduğunu tespit eden 
sokak timleri takibe başla 
dı. Ortapazar Caddesi'n 
deki otomobilden hırsızlık 
yapmayı başaramayan H.F. 
olay yerinden ayrıldı.
Ancak sokak timi, daha 
önceden de suç kaydı

bulunan şahsı takip etmeyi 
sürdürdü. Saatler süren 
takibin ardından Ahmet 
Hamdi Tanpınar 
Caddesi'nde Özgür 
Yılmazer'e ait park 
halindeki 16 CHY 02 
plakalı otomobili hedef 
seçen H.F., bir süre aracın 
etrafında dolandı. Daha 
sonra yanında bulundur
duğu bujiyle otomobilin 
arka kapı camını kıran H.F., 
koltuktaki dizüstü bilgisa
yarı aldı. Ancak H.F. tam 
kaçacağı sırada çevresini 
saran sokak timini fark etti. 
Kaçamayacağını anlayan 
H.F. yere çömelerek polis
lerin kendisini yakala
masını bekledi. Sokak tim
lerince gözaltına alınan 
H.F. emniyete götürülür 
ken, araç sahibi Özgür 
Yılmazer de otomobilinin 
yanına geldi. Yaşananları 
görünce büyük bir şok 
yaşayan Yılmazer, polisleri 
tebrik etti. Daha sonra 
emniyet müdürlüğü önüne 
çekilen otomobilde parmak 
izi incelemesi yapılırken, 
dizüstü bilgisayar da 
sahibine iade edildi. Bu 
arada emniyette ifadesi alı
nan H.F. hırsızlık suçundan 
Cumhuriyet Savcılı ğı'na 
sevk edildi. BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

TAKVİMLER & MASA TAKVİMLCAİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALCMLİK& KÜLLÜKL6R& ANAHTARLIKLAR V€ 
HCDİVCLİK €ŞVA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILUK 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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13 bin 150 ilköğretim
okulu kanalı

Milli Eğitim 
Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
2004-2005 
eğitim ve 
öğretim yılında 
öğrencilerinin 
tamamı 
taşındığı için 
13 bin 150 
ilköğretim 
okülunun 
kapalı 
olduğunu 
bildirdi.
Çelik, DYP 
Hatay 
Milletvekili

Mehmet 
Eraslan'ın 
yazılı soru 
önergesine 
verdiği cevap
ta, kırsal 
kesimdeki 
yerleşim 
birimlerinde 
bulunan bu 
okulların 
öğrenci 
sayısının 10*un 
üzerine çık
ması halinde 
tekrar eğitim- 
öğretime 
açıldığını;

bu okulların 
mali değerine 
yönelik bir 
çalışmanın ise 
bulunmadığını 
kaydetti.
Bakan Çelik, 
kamu yararı 
göz önünde 
bulunduru
larak, atıl 
durumdan kur
tarılıp ihtiyaç 
duyulduğunda 
boşaltılmak 
kaydıyla diğer 
kamu hizmet
lerinde kullanıl

mak üzere tah
sis edilmesi 
nin, okulların 
korunması için 
de önemli oldu 
ğunu belirtti. 
Çelik, kırsal 
kesimdeki ilk 
öğretim okulla 
nnın Milli 
Eğitim Bakan 
hğı'nın onayı 
alınmadan, 
valiliklerce 
diğer kamu 
hizmetlerine 
tahsis edilebile 
ceğini ifade etti

TAFA 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
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

İ

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

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

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa - 

Termal Girişinde 433.02 m2 -
Termal yolu Gülerce Villalarının altı 

9880 m2 arsa - 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 51410 21

Öğretmenlerin ek 
ders ücreti artacak

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
öğretmenlerin 
birim ek ders saat 
ücretlerinin 
yükseltilmesine 
yönelik olarak 
hazırlanan kanun 
değişikliği 
taslağının 
Başbakanlığa gön
derildiğini bildirdi. 
Çelik, DYP Hatay 
Milletvekili Mehmet 
Eraslan'ın 
"öğretmenlerin 
ücretleriyle" ilgili 
yazılı soru önerge
sine verdiği cevapta, 
kamu personelinin 
ücretleriyle ilgili 
Devlet Personel 
Rejimi bütünlüğünde 
çalışmaların 
sürdürüldüğünü 
kaydetti.
Öğretmenlerin teşvik 
edilmesi için kariyer

basamakları uygula
masına geçildiğini 
hatırlatan Çelik, 
öğretmenlik 
mesleğinin 
'"öğretmen", "uzman 
öğretmen" ve 
"başöğretmen" 
kariyer basamakları
na ayrıldığını belirtti. 
Başöğretmenleri en 
yüksek devlet memu
ru aylığının yüzde 40, 
uzman öğretmenlere 
de yüzde 20'si kadar 
eğitim-öğretim tazmi
natı ödeneceğini

anlatan Çelik, 
"böylece öğretmen
lerimiz hem mesleki 
kariyer yapma imkan 
ve fırsatına kavuş
muş olacak, hem de 
mali hak ve statü
lerinde iyileştirmeler 
sağlanmış olacaktır. 
Ayrıca, birim ek ders 
saati ücretinin yük
seltilmesine yönelik 
olarak hazırlanan 
kanun değişikliği 
taslağı da 
Başbakanlığa gön
derilmiştir" dedi.

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* İP Ağ
Fanya

* Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri

y Sandal Malzemeleri
* Kürek
✓ Çapa 

Macun
✓ Galvenizli çivi 

TMC sintine pompası
* ıdijermWeriklırjııtiiııi-Je)'i;

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18
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Şirketlere Web sitesi 
zorunluluğu geliyor

Açıkögretimde
2. üniversite

TBMM'ye sunulan yeni 
Türk Ticaret Kanunu 
Tasarısı, her şirkete 
web sitesi yapma 
zorunluluğu getiriyor. 
Anonim şirketler de 
on-line genel 
kurul yapabilecek. 
Tasarıyla, bütün ano 
nim şirketlerde yöne
tim konularının elek
tronik ortamda yapıl
masının, genel 
kurullara "on-line" 
olarak katılmanın, 
öneri sunmanın, 
müzakere yapmanın 
ve oy vermenin 
yolu açılıyor. 
Kamuoyunun, 

şirketlerle ilgili her 
an ulaşamadığı bil
gilere kolaylıkla 
ulaşabilmesine de 
olanak tanınıyor. 
Her sermaye şirketine 
web sitesi kurma 
zorunluluğu getiren 
tasarıya göre, şir
ketler, siteye şirketle 
ilgili bilgiler, belgeler, 
raporlar, tablolar ve 
çağrılar yerleştire 
bilecek. Sermaye 
şirketleri, web 
sitelerinde yanlış bil
gilere yer vermeleri 
durumunda cezai ve 
hukuki sorumlulukla 
karşılaşacak.

Şemdinli'de meydana gelen olaylar ile ilgili 
sert bir açıklama yapan Başbakan Erdoğan, 
2 kişinin hayatını kaybettiği olaylar ile ilgili 
gerekli talimatların verildiğini söyledi.

Başbakan Tayyip 
Erdoğan, Şemdinli'de 
meydana gelen ve 
2 kişinin hayatını 
kaybettiği olaylarla 
ilgili gerekli talimatları 
verdiğini söyledi. 
Erdoğan, Şemdinli'de 
meydana gelen olay
ların faillerinin kim 
olursa olsun bedelini 
ödeyeceğini söyledi. 
Erdoğan, iki tane 
mülkiye müfettişinin 
olayı araştırmak üzere 
Şemdinli'ye gitiğini ve 
Adalet Bakanı'nın da 

savcılar aracılığıyla 
olayı izlediğini belirtti. 
Erdoğan, konunun 
çok hasas olduğunu 
ve takipçisi olacağını 
kaydetti. Çalışmaların 
devam ettiğini 
belirten Erdoğan, 
"Kim yaparsa yapsın 
sonuna kadar 
gidilecek. Sorumlular 
bedelini ödeyecek. 
Asla fırsat verme 
yeceğiz. Kimse 
bizden kayırmacılık 
beklemesin" 
diye konuştu.

Anadolu Üniversite- 
si'nin (AÜ) açıköğre- 
tim sistemine göre 
eğitim verilen iktisat, 
işletme ve açıköğre- 
tim fakültelerinde 
2. üniversite eğitimi 
almak isteyen öğren
cilerin kayıtları 14
Kasım'da başlaya
cak. AÜ'den yapılan 
duyuruya göre, yük
seköğretim kuram
larının örgün herhangi 
bir lisans programına 
kayıtlı öğrenciler ile 
bu programlardan 
mezun olanlar, oku
makta veya mezun 
oldukları alanlarda 
olmamak üzere lisans 
veya ön lisans prog 
ramlarının 1. sınıfına 
kayıt yaptırabilecek. 
Yükseköğretim 
kuramlarının örgün 
herhangi bir meslek 
yüksekokulu ön 
lisans programına

kayıtlı öğrenciler ile 
bu programlardan 
mezun olanlar da 
alanları dışında 
sadece Açıköğretim 
Fakültesi ön lisans 
programlarının 1. 
sınıfına kayıt olabile
cek. Bu öğretim yılın
da ikinci üniversite 
için müracaat eden 
adayların başvuruları, 
internet ve AÖF 
bürolarından olmak 
üzere iki aşamada 
kabul edildi. 
Açıköğretim'de 2. 
üniversite okumak 
isteyenlerin kayıtları 
başlıyor.

ÜNV€R TRAKTÖRDEN e • • e
BUVUK FIRSAT!

IMS® ZCVTİN ZfiMANI G€LDİ!
O KOLLAN)

HİÇ PEŞİNATSIZ 
■ 3 YIL VADELİ 
TRAKTÖR SATIŞLARI!
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ünver traktör
Ne w Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM : (0.532) 3*12 22 303
İbrahim Önal Od. No:26 ORHANGAZİ / BURSA |
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‘Online bankacılıkta
şifre önemli*

Barbarosca

Sanal ortamda kredi 
kartıyla alışveriş yap
manın günlük yaşamın 
diğer alanlarında 
yapılan kartla satın 
almalardan .daha 
tehlikeli olmadığı 
savunuldu.
Fırat Üniversitesi Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanı 
Prof. Dr. Haşan 
Kürüm, insanların 
internetten veya tele
fondan kredi kartı 
aracılığıyla yaptıkları 
alışverişlerde kart 
numaralarının çalın
ması endişesini 
taşıdıklarını söyledi. 
Gerçek hayatta insan
ların kredi kartlarını 
kasiyerlere, garson
lara rahatlıkla verdik
lerini belirten Kürüm, 
şöyle konuştu: 
"Kasiyer ve garsonlar 
da kartınızı kopyalaya
bilir. İnternette kredi 
kartıyla alışveriş yap
mak, normal* hayatta 
kredi kartı kullanımın
dan daha fazla tehlike
li değil. İnternet 
üzerinden alışveriş, 
gerçek bayattakinden 
daha güvenlidir. 
Çünkü alışverişi 
gerçekleştiren firma 
sizin internet 
tarayıcınızı kullanarak 
yapmakta olduğunuz 
alışverişi şifrelerler. 
Böylelikle alışveriş bil
gileri siz ve alışveriş

yaptığınız firma 
dışında üçüncü 
bir şahıs ya da kuru
mun eline geçerse 
okunması mümkün 
olmayacaktır." 
Kürüm, kullanıcılara, 
internetten güvenli 
alışveriş için her 
zaman internet 
tarayıcısının en son 
sürümünü kullan
malarını, alışveriş 
yapılan sitenin güven
lik sertifikasının 
olup olmadığına ve 
tarayıcının sağ alt 
köşesinde güvenli 
sayfa anlamına gelen 
kilit sembolünün 
bulunup bulunmadığı
na dikkat etmelerini 
önererek, sanal 
alışveriş bitmeden 
önce, durum hakkında 
verilen raporun çık
tısının alınması gerek
tiğini, alışveriş işlemi 
yapılan bilgisayarlarda 
virüs bulunmamasına 
dikkat edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
ŞİFRE SEÇİMİ 
ÖNEMLİ
Kürüm, internet 
alışveriş siteleri gibi 
işlem yapılan online 
bankacılık ve yatırım 
servislerinin de inter
net üzerinde şifreleme 
yöntemine güvendik
lerini belirterek, ken
disinin 7 yıldır internet 
bankacılığını

kullandığını, her türlü 
ödemelerini internet 
üzerinden yapmasına 
karşın, bu güne kadar 
herhangi bir sorunla 
karşılaşmadığını 
belirtti.
İnternetten alışveriş 
yapan kredi kartı 
kullanıcılarının şifre 
seçerken dikkatli 
davranmaları gerek
tiğini, şifre seçerken 
kolayca tahmin 
edilebilecek ya da 
"kullanıcı adı" ile aynı 
olacak şifreler 
seçilmemesine 
özen gösterilmesini 
isteyen Kürüm, şunları 
söyledi: "Şifre kul
lanımıyla pek çok 
yerde karşılaşırsınız. 
Genelde tüm 
güvenlik yapısı 
şifrelerin ne kadar 
iyi seçildiği ve 
yönetildiğine bağlı 
olabilir. Şifrenizi pay
laşmayın veya bir yere 
yazmayın. Hatırlaması 
kolay fakat tahmin 
edilmesi zor şifreler

seçin. Türkçe veya 
yabancı dilde herhan
gi bir kelime, telefon, 
kredi kartı veya 
adresinizdeki herhan
gi bir numarayı, 
'12345' veya 'abcde' 
tahmin edilebilir . 
rakam veya harf 
grubunu seçmeyin. 
Genel kullanımı olan 
deyimler, cümleler ile 
6 harften küçük şifre 
belirlemeyin." "İyi 
şifreler"in 6 karakter 
ya da üzeri olması 
gerektiğini ve büyük, 
küçük harf, rakamlar 
veya noktalama işaret
leri içermesinin tercih 
edildiğini ifade eden 
Kürüm, "Hatırlaması 
kolay fakat farklı 
yazılım kullanılan 
(A1000 ile KahvGettik) 
gibi cümleler seçe
bilirsiniz. Yanlış 
heceleme ve harf 
yerine rakam kulla 
nabilir, her kelimenin 
ilk veya son karakteri
ni alarak şifre oluş
turabilirsiniz'' dedi.

İhracat 61.7
Türkiye'nin ihracatı, 
Eylül ve Ekim aylarında 
izlediği olumlu seyrin 
ardından, Kasım ayında 
da yılsonu hedefleri 
doğrultusunda ilerliyor. 
Türkiye ihracatçılar 
Meclisi'nin (TİM) web 
sitesinde açıkladığı 
kayıt rakamlarına göre, 
yılın ilk gününden 10

Kasım'a kadar olan 
dönemde ihracat 61 
milyar 692 milyon 368 
bin dolar olarak 
gerçekleşti. Geçen yılın 
aynı döneminde ihracat 
53 milyar 666 milyon 
806 bin dolar olmuştu. 
Böylece ihracatta 
yüzde 15.0 artış 
yaşanmış oldu.

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

Kasım ayının ilk 10 ayında 5 milyar 983
gününde 1 milyar 554 
milyon 894 bin dolarlık 
ihracat yapıldı. Türkiye 
Ocak ayında 5 milyar 
30 milyon 475 bin 
dolarlık, Şubat ayında 5 
milyar 727 milyon 625 
bin dolar, Mart ayında 6 
milyar 641 milyon 111 
bin dolarlık, Nisan ayın
da 6 milyar 84 milyon 
477 bin dolarlık, Mayıs

milyon dolarlık, 
Haziran ayında 6 
milyar dolarlık, 
Temmuz ayında 5 mil
yar 726 milyon dolarlık, 
Ağustos ayında 5 mil
yar 532 milyon dolarlık, 
Eylül ayında 6 milyar 
971 milyon dolarlık ve 
Ekim ayında 6 milyar 
672 milyon dolarlık 
ihracat yaptı.

Barbaros BALMUMCU

Lisenin Kapalı Salonu
Uzun zamandan beri yapım tamiri süren 

Gemlik Lisesi Kapalı Spor Salonu nihayet bitti.
Bu ayın sonuna kadar tamamen biteceğini 

Gemlik’li genç sporculara müjdelerim.
Bilemiyorum ama acaba sadece liseli tale- 

seleri istifade edecek, yoksa kulüplere de açık 
olabilecekmi bu salon?

Zeytinspor Bayan Voleybol ve Basketbol, 
Erkekler Voleybol ve Basketbol takımları 
idmanlarını bu sahada yapabilecekler mi? 
Bilindiği üzere Zeytinspor idman ve maç için 
Orhangazi Kapalı Spor Salonu’na gidip idman 
yapıyorlar.

Yaz, kış yağışlı havalarda minübüsle 
geceleri idmana giden genç kızlarımız geç 
saatlerde evlerine dönüyorlar.

Büyük bir sevinçle bu Kapalı Spor 
Salonu’nu yaptıranlara teşekkürlerimi bir borç 
bilirim.

Pek emin olmamakla beraber öğrendiğime 
göre; burasının yapımını Belediye üstlenmiş.

Endüstri Meslek Lisesi’nin Kapalı Spor 
Salonu’nda döşemesinin yakın bir zamanda 
biteceğini düşünüyorum.

Gemlik Lisesi’nin Kapalı Spor Salonu’nu 
henüz görmedim fakat değerli dostum, 
gazetemizin haber müdürünün yerinde çekmiş 
olduğu fotoğraflara zevkle baktım.

Sayın Hocam Yalçın Siper’e şunları yazmak 
isterim; Lisede yetişen gençlerin lisanslı 
olmalarını diliyorum. Bir sporcunun yükselme
si ancak böyle olur. Artık spor salonu yapıldığı
na göre beden eğitimi derslerini burada yapa
bilirsiniz.

Senden genç sporcular yetiştirmeni istiyo
rum. Zira emekliliğin yaklaştı Gemlik Lisesi 
sporcu talebelerine ve Zeytinspor’lu voleybol 
cu ve basketbolculara müjdelerim.

Yapandan ve yaptırandan Allah razı olsun.
Gemlikspor’un İmtihanı

Gençler bu hafta grubun en güçlü takım
larından biri olan İznikspor’la oynayacaklar.

İznikspor çok iyi bir ekip oynadıkları futbol 
maçlara iyi hazırlandıklarını gösteriyor.

Grubunda birinci olan İznikspor ileriki yaş 
grubunda gençlere ümit veriyor.

Gemlikspor nedense istenilen düzeyde 
değil.Geçen hafta grubundaki Zeytinspor’la 
oynadılar. İlk yarı biraz olsun göze hoş ve azda 
olsa istenileni yerine getirmeye çalıştılar.

İkinci yarı ise yorgunluk diyemiyorum belki 
galibiyetin vermiş olduğu revahetle oynamış 
olabilirler, kötüydüler.

Futbol öyle bir oyundur ki son dakikalara 
kadar ileride olsanız dahi bir iki topu kalenizde 
görebilir, sahadan yenik ayrılabilirsiniz.

Futbolda yenilmeyecek takım yoktur, 
iznikspor ne kadar grubunda iyi futbol oynasa 
dahi sahaya yenmek için çıkacaksın.

İlk olarak düşüncenizde karşınızdaki takımı 
yeneceksiniz. Hocanızın size maçın içinde 
neler yapılmasını ve bu sözleri kulak arkası 
etmemenizdir.

Hocanız size söyleyeceği son sözünün şu 
olduğunu zannederim;

‘Ben mazaret istemiyorum, çıkın size yakışır 
futbolunuzu oynayın ve yenin.

Bende yazımda size bunu yazıyorum. Siz 
gençlerin galibiyetini bekliyorum.

Komedi
Türkiye’nin en iyi kulüplerinden birinde 

oynayacaksın, ligde bugün için gol kralı ola
caklar. Nedense takımın yer bulmak için çaba 
sarf edeceksin. E gel gör ki Denizlispor seni 
kiralamak isteyecek. Sizi verecek kulübe ve 
hocaya buradan koş kocaman bir yu........ 
Futbolcuların isimleri Ümit Karan ve Haşan 
Kabze.
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Çocuğunuz üç-dört 
yaşına gelmesine rağ
men parmağını emi 
yorsa ortada bir sorun 
olduğunu düşünmeye 
başlayabilirsiniz. 
Önemli olan, bu 
davranışa yol açan 
çatışmayı ya da prob
lemin kaynağını bula
bilmek, sonra...
Her çocuk farklı bir 
hamurla dünyaya gelir. 
Belirli sınırlar ve genel 
geçer tanımlar olmakla 
birlikte, her çocuğun 
gelişim hızı ve öyküsü 
farklıdır. Değişim ve 
gelişim bir süreçtir, bir 
yolculuktur. Ve bu 
süreç zaman zaman 
inişli çıkışlı, zaman 
zaman hızlı, zaman 
zaman daha yavaş ola
bilir. Çocuğu gözlem
lerken ve değer
lendirirken; beklenti ve 
hedefleri belirlerken 
bu noktayı dikkate 

i almak önemlidir.
i Herhangi bir problem

le karşılaşıldığında 
önce öz kaynakları 
harekete geçirmek 
gerekir. Bazen çocukta 
ortaya çıkan bir 
davranış problemi, 

doğru ve etkili 
anne-baba tutumları, 
yerinde müdahaleler 
ve iyi bir aile desteği 
ile kolaylıkla 
aşıla bilmektedir. 
Ancak zaman zaman 
da ailenin kendi prob
lem çözme ve baş 
etme yöntemlerinin 
sonuç vermediği 
durumlar olur. Çözüle
meyen problem 
çoğunlukla büyüyerek 
içinden çıkılması git
tikçe zorlaşan bir 
kısırdöngü halini 
almaya başlar. İşte bu 
noktada bir uzman 
desteği faydalı olur. 
Problemi tanımla
manın birinci 
basamağı iyi bir 
gözlem yapmaktır. 
Önemli olan, söz 
konusu çatışmanın ya 
da problemin kapsamı 
ve kökenini saptaya
bilmektir. Hangi 
davranışın, ne kadar 
süredir, hangi zaman
larda, ne sıklıkla ve ne 
yoğunlukla ortaya çık
tığını tespit etmek 
önemlidir. Bunu 
yaparken çocuğun 
yaşını, içinde bulun

duğu gelişim aşa
masının özelliklerini ve 
durumsal faktörleri de 
göz önünde bulundur
mak gerekir.
Örneğin; parmak 
emme davranışı 3 
yaşa kadar normal 
kabul edilmekle birlik
te, 3-4 yaşlarından 
sonra devam etmesi 
bir problemin işareti 
olarak değer
lendirilmelidir. Çünkü 
3-4 yaşlarından sonra 
da devam eden par
mak emme davranışı, 
erken dönemde 
ihmale, yetersiz ilgiye 
veya şiddete maruz 
kalan çocukların ken
dini sakinleştirme biçi
mi olarak ortaya çıkar. 
Başka bir örnekse, alt 
ıslatma veya dışkı 
kaçırma konusudur.

Tuvalet eğitiminin 
devam ettiği veya yeni 
yeni tamamlandığı 
yaşlarda, genellikle 
2-4 yaşları arasında, 
çocuğun ara sıra altını 
ıslatması veya dışkı 
kaçırması son derece 
normaldir. Ancak bu 
durum, çocuk tuvalet 
eğitimini tamamladık
tan, 5 yaşlarından 
sonra halen devam 
ediyorsa, bir patoloji
den söz edilebilir. Bu 
durum aile sistemi ve 
aile içi ilişkilerle ilgili 
bir sorunun dışavuru
mu olabileceği gibi 
ürolojik ya da nörolo
jik bir problemin var
lığından da kay
naklanıyor olabilir. 
ÇOCUĞU PSİKOLOGA 
GÖTÜRÜRKEN...
Olabildiğince açık, net, 

samimi ve dürüst 
bir açıklama yapmak 
her zaman daha 
faydalıdır. Durumu 
çocuktan gizlemek 
veya ona yalan 
söylemek son derece 
zararlı ve güven 
kırıcı olabilir. 
En önemli nokta; 
çocuğun kendisini 
dışlanmış, etiketlen

miş, "hasta", "anor
mal" veya "problemli" 
gibi algılamasına yer 
vermeyecek bir 
açıklama yapabilmek
tir. Çünkü bu, çocuğun 
özgüvenini ve benlik 
değerini zedeleyeceği 
gibi terapi süreci 
için de bir direnç ve 
engel oluşturur. 
Olumlu ve yapıcı bir 
çerçevede tanımlamak 
önemlidir. Sadece 
çocuğu hedef alan bir 
çalışma değil, ailece 
alınan bir destek, bir 
yardım olduğu mutla
ka vurgulanmalıdır. 
Yapılabilecek açıkla
malar çocuğun yaşına, 
kişilik özelliklerine ve 
durumun niteliğine 
göre değişebilir; ancak 
anne babalar, çocuk

larını psikoloğa 
götürürken aşağı
dakine benzer ifadeler
den yararlanabilirler: 
"Nasıl daha iyi anne 
baba olabileceğimizi 
öğrenmek için git- 
tiğimiz bir yer" 
"Bazen biz de 
kendimizi çaresiz 
hissediyoruz, 
belki hep birlikte 
düşünürsek, daha iyi 
fikirler ve çözümler 
üretebiliriz"
"Bazen konuşarak 
bazen oyun oynayarak 
rahatlayabileceğin bir 
yer" 
TERAPİNİN AMACI 
NE OLMALI?
Uzman ve ailenin etkin 
işbirliği; sabırlı, 
dikkatli ve kararlı ortak 
çalışması esastır. 
Amaç, salt davranış 
bozukluğunu ve semp
tomu ortadan kaldır
maya çalışmak değil, 
bu davranışı veya 
bozukluğunun ortaya 
çıkmasına neden olan 
faktörleri keşfetmek ve 
esas onları ortadan 
kaldırmaya veya onlar
la baş etmeye çalış
mak olmalıdır.

Rengarenk saçlara merhaba!
ŞİİR KÖŞESİ D Ali BAYDAR

Şikayetname
O kadar güzel ki sesi 
Hem yakışıklı, hem seksi 
Tahsil, kültür o da nesi 
İstiyorsan şöhret olmak 
Gerekmez ki çok okumak.

Okuyanların çoğu boşta 
Magandalar şimdi başta 
Hayat denen bu yarışta 
İstiyorsan önde durmak 
Adamını bulmaya bak.

Pembe dizilere kandık 
Bu araba gider sandık 
Şarampole yuvarlandık 
Oynatmaya kaldı ramak 
Haydi durma zilleri tak.

Özünü Londra, Paris, 
Milano ve New 
York’taki moda 
şovlarının en iyi
lerinden alan Essential 
Looks, sezonun 
trendlerini belirlemeye 
devam ediyor.
Sonbahar/Kış sezonun
da Igora Glamour 
Reâl Collection ile 
moda şovlarındaki 
akımlar, göz 
kamaştırıcı renkler ile 
saçınızda hayat 
buluyor.
Igora Büyüleyici 
Gerçeklik koleksiyonu, 
göz alıcı saçları ön 
plana çıkarıyor ve bir
birinden muhteşem 
üç trende sahip 
olmanızı sağlıyor. 
Essential Looks ve 
Igora, aşırıya kaç
madan, son derece 
sofistike parıltılar 
yaratıyor.
Starlet - 
Göz Alıcı Parıltılar 
Özünü Starlet trendin
den alan bu görünüm 
seçkin Hollyvvood 

ihtişamına gönder
mede bulunuyor. Göz 
alıcı parıltılarda , siyah, 
sandre ve kızıl viyole 
ile renklendirilen 
tutamlar sizi siyah- 
beyaz filmlerin 
gizemine çekiyor. 
Schvvarzkopf 
Professional Global 
Renk Uzmanı Tracy 
Hayes bu rengi yarat
mak için" Sırayla 
sandre, kızıl viyole ve 
siyah renklerini uygu
layın ve tepe bölgesini 
siyah ile tamamlayın. 
Böylece starlarda 
gördüğümüz yanar 
döner renklere sahip 
olacaksınız" diyor. 
Volüme - Sevdalı 
Kumral
Bu muhteşem kumral 
tonların ana trendi 
Volüme. Yumuşak ton
lar bir araya gelerek 
saça büyüleyici bir 
derinlik, doku ve 
hareket kazandırıyor. 
Sevdalı Kumral 
kendine güven ve 
soğukkanlılık demek; 

daima hareket halinde 
olan ve her şeyden 
haberdar olan bayanlar 
için. Schwarzkopf 
Professional Global 
Renk Uzmanı Tracy 
Hayes bu görünüm 
için Dokulu Renkleri 
öneriyor. “Saçlar, 
soğuk ve sıcak kumral 
tonlarının kombinas 
yonu ile gerçek derin
liğe ve hacime kavuşa 
cak” diyor.
Modernist - 
Büyüleyici Bakır 
Modernist trendinden 
ilham alan Büyüleyici 
Bakır sade, olgun ve 
karmaşadan uzak ama 
asla sıkıcı değil! Eğimli 
görünüm ve dar ana- 
hatlar, canlı ve yoğun 
altın, bakır ve kahv
erengi tonlarıyla vurgu
lanıyor; sade 
parlaklıkla muhteşem 
bir görünüm elde 
ediliyor. Schvvarzkopf 
Professional Global 
Renk Uzmanı Tracy 
Hayes bu görünümü 
elde etmek için

“Sınırdaki Renkler “ 
tekniğini öneriyor. 
“Bütün saçı zengin 
bakır tonlarıyla bo 
yayın ve sonrasıhda 
kakül bölgesine daha 
derin tonları uygulayın. 
Esnek ve göz 
alıcı" diyor.
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Annelere demir desteg Hastalık olmadan da 
öksürük olabilir!,.

Eskişehir İl Sağlık 
I Müdürü Seraceddin

Çom, gebelikte den
gesiz ve yetersiz 
beslenmenin, anne ve 
bebek ölümlerine 
sebebiyet verdiğini, 
bu yüzden kansızlık
tan korunmak için 
demir desteği gerek
tiğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı 
AÇSAP Genel 
Müdürlüğü'nün gebe 
lerde demir destek 
tedavisi programını 
başlattığını açıklayan 
Çom, "Ülkemizde 
gebelik öncesi ve 
gebelik döneminde 
yetersiz ve dengesiz 
beslenme, anne ve 
bebek ölümlerinde 
önemli bir yer tutuyor. 
Bir kadının sağlık ve 
beslenme durumu, 
hem kişisel hem de 
ulusal düzeyde bir 
iyilik ve gelişmişlik 
göstergesidir. Çünkü, 
kadının sağlığı ve 
beslenmesi ile ilgili 
sorunlar, kendi sağlığı 
yanında çocukları 
aracılığı ile gelecek 
nesıllerı de etkiler 
dedi.
Sağlık Müdürü
Seraceddin Çom,

19480319038 kimlik nolu 
nüfüs cüzdanımı kaybettim. 

Geçersizdir. 
Rıza AYGÜL

gebeliğin 6. haftasın
dan başlayarak, 6. 
gebelik ayının sonuna 
kadar kan hacminde 
bir artış meydana 
geldiğini belirterek, 
"Buna bağlı olarak 
vücutta oksijen taşı
makla görevli hemo
globin miktarı aslında 
değişmediği halde 
göreceli olarak azalır. 
Bu duruma bir de 
anne karnındaki 
bebeğin ihtiyaçları da 
eklendiğinde 'gebe
liğin fizyolojik kansı
zlığı* meydana gelir. 
Demir gereksinimi 
gebeliğin 3. ayından 
itibaren artar. 
Doğumdan sonra ve 
emzirme süresince de 
günlük gereksinim 
yüksektir. Gebelerde 
demir emilimi artmak
taysa da, diyetle alı
nan miktar gereksini
mi karşılamaya yet
mez. Vücuttaki demir 
depolarının durumuna 
göre, ek demir 
desteği gerekir. 
Ülkemizde yapılan 
araştırmalar sonucun-

da, gebelerde kansı
zlık sıklığının yüzde 
40 ve üzerinde olduğu 
saptandı.

öksürük esasında, 
solunum yolları ve 
akciğerlerimizi zararlı 
dış etkenlere karşı 
koruyan bir savunma 
mekanizması olmakla 
beraber, bunun dışın
da başta grip, bronşit, 
astım, zatürree... s 
olmak üzere gibi pek 
çok hastalığın da 
belirtisidir.
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, 
öksürük'ün sebebleri- 
ni Mynet okurları için 
yazdı. Ancak, öksürük 
bazen herhangi bir 
hastalığımız olmadığı 
halde veya akciğerleri 
koruma amacı 
olmadan da ortaya 
çıkabilir. Buna istemli 
veya keyfi öksürük 
ismi verilir. Çünkü, 
öksürük merkezi sol
unum yollarından 
gelen uyarılar dışında 
beynin üst merkez
lerinden gelen 
uyarılarla da etkin- 

ıtşereK UKmlHiy'e 
neden olabilir.
Keyfi öksürüğün pek 
çok türü vardır.
BEN DE BURADAYIM 
ÖKSÜRÜĞÜ 
Bir şey dağıtılırken ya 
da insanlar bir yere 
davet edilirlerken 
adınız geçmiyorsa 
kendinizi hatırlatmaya

yarayan öksürüktür. 
Beni unutursanız 
küserim anlamına da 
9?lir- M ..
AİLE VAR ÖKSÜRÜĞÜ 
Herkese açık bir 
ortamda, açık saçık 
şeyler konuşulurken 
ortaya çıkan çocukları 
ve aileyi koruma 
amaçlı öksürüktür. 
HADİ CANIM 
SEN DE ÖKSÜRÜĞÜ 
Israrla hava atmaya 
kalkanları, atıp 
tutanları veya abart
mada ileri gidenleri 
uyarıp kendilerine 
gelmelerini sağlamak 
için gerekli olan bir 
öksürük türüdür. 
AYAĞINI DENK AL 
ÖKSÜRÜĞÜ 
Bir ortama girmeden 
önce ortaya çıkan ve 
içerdekileri uyarmaya 
veya derlenip topar
lanmalarına fırsat 
vermeye yarayan 
öksürük tipidir. 
MİKROFON 
ÖKSÜRÜĞÜ 
Mikrofondan sesin iyi 
gelip gelmediğinin 
anlaşılmasına yarayan 
öksürük tipidir. Alo

1,2,3... 1,2,3... yerine 
kullanılır. Şiddetli olur
sa, mikrofonda vanıltı 
yapabilir.
UYANDIRMA 

ÖKSÜRÜĞÜ 
Konferanslarda, semi
nerlerde ve diğer uzun 
konuşmaların olduğu 
toplantılarda uyuk- 
layanları, içi geçenleri 
uyandırıp kendilerine 
getirmek için gerekli 
olan bir öksürük 
çeşididir.
AMAN, O BURDA 
ÖKSÜRÜĞÜ 
Birinin orada 
olmadığını sanıp 
hakkında ileri geri 
konuşulurken o 
kişinin ortamda 
olduğunu veya o orta
ma girdiğini haber 
veren öksürük tinidir. 
Okullarda öğretmenin 
sınıfa girmesi ya da 
bürolarda müdürün 
odaya girmesi sırasın
da duyulabilir.
SINAV ÖKSÜRÜĞÜ 
Çoktan seçmeli 
sınavlarda çok kul
lanılan bir öksürük 
tipidir. Sınıfın 
çalışkanına soru

numarası gösterilir, o 
da doğru cevabı 
öksürük sayısı ile 
bildirir.
KONSER ÖKSÜRÜĞÜ 
Konser gibi uzun süre 
sessizlik gereken 
ortamlarda parça 
aralarında iki üç din
leyicinin başlattığı ve 
kısa zamanda tüm 
salona yayılan 
akut bir öksürük 
tipidir. Müzik 
başladığında aniden 
kesilir. Özellikle 
canlı yayınlanan 
veya kayıt yapılan 
konserlerde, dinleyi
cilerden 
öksürmemeleri 
istendiğinde daha 
belirgin olarak ortaya 
çıkar. Konser 
öksürüğü, sonbahar
da nezle, grip, 
bronşit... gibi solunum 
hastalıklarının çok sık 
görüldüğü dönem
lerdeki konserlerde 
daha fazladır.
TUVALET 

ÖKSÜRÜĞÜ 
Tuvaletin kapısı vurul
duğunda tuvaletin 
cfoftı uftfugunu 
bildirmek için içerdeki 
kişinin çıkardığı 
öksürme sesidir. Bu 
öksürüğün şiddeti, 
süresi ve makamı 
içerdeki kişinin bağır
saklarının o anki duru
muna ve dışarıdakinin 
kapıyı vurma şidde
tine göre farklı olur.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 51310 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

■ V ■

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1

K
________OTOBÜS________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

' I-
ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz__________ 51417 00

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122 
Su işlet 513 45 21 -115
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111 

Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

1 AKCAN PETROL 513 10 79 
YERLİ YURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
12 KASIM 2005 CUMARTESİ 

OZAN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 121/3 
13 KASIM 2005 PAZAR 

YEŞİM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No : 83 512 06 70

GEMLİK

KSrfez
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL :33 SAYI : 2283 
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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Bölüm Başkanı Prof. Dr. Göksel Kalaycı öldürüldü
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi 
Kalp Cerrahisi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Göksel Kalaycı, dün 
sabah saatlerinde 
uğradığı silahlı saldırı 
sonucu öldürüldü. 
Alınan bilgiye göre, 
saat 09.15 sıralarında 
meydana gelen olayda, 
Prof.Dr. Kalaycı, 34 DK 
2367 plakalı jeepiyle, 
Cerrahi Tıp Bölümleri 
önündeki otoparkın 
giriş katına geldi. Bu 
sırada ateş açan bir 
kişi, aracından inmek
te olan Kalaycı'yı vur 
du. Başına 3, vücu 
duna da 4 kurşun isa
bet eden Kalaycı, Acil

Servis'e kaldırıldı. Aşırı 
kan kaybeden Göksel 
Kalaycı, tüm müda
halelere rağmen kur
tarılamadı. Görgü 
şahitlerinin ifadelerine 
göre silahlı saldırgan, 
ticari bir taksiye bine 
rek olay yerinden 
kaçtı. Kısa sürede olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, olayla ilgili 
geniş çaplı soruşturma 
başlattı. İstanbul 
Emniyet Müdürü 
Celalettin Cerrah olay 
yerinde yaptığı 
incelemede, cinayeti 
görgü tanıklarının 
ifadelerinin çözeceğini 
söyledi. Cerrah, "İki 
kişi arasında cereyan 

eden bir Olay. Görgü 
tanıklarını toplamaya 
çalışıyoruz" dedi. 
İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. 
Mesut Parlak ise 
"Rektörlük ten yeni 
geliyorum. Konuyu 
tam olarak bilmiyo
rum" diye konuştu. 
Polis ekipleri, hastane 
içinde ve çevresinde 
geniş çaplı inceleme 
başlattı. Yapılan incele 
meler sırasında üzeri 
yazılı bir not kağıdı 
bulundu. Ne yazdığı 
öğrenilemeyen kağıda 
polis tarafından 
el konuldu.
İstanbul Üniveristesi 
İstanbul Tıp Fakültesi

Hastanesi'nde sabah 
saatlerinde uğradığı 
silahlı saldırı sonucu 
öldürülen Kalp Cerra 
hisi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Göksel 
Kalaycı'nın cesedi, 
gizlice hastaneden 
çıkarıldı. Prof.Dr. 
Kalaycı’nın vücûduna 
isabet eden 7 kurşunla 
öldürülmesiyle ilgili 
soruşturma çok yönlü 
olarak sürdürülüyor. 
Polisin yanı sıra, 
Acil Servis önüne 
çok sayıda Çevik 
Kuvvet ekibi sevk 
edildi. Çevik Kuvvet 
polisi, Acil Servis 
önünde güvenlik 
şeridi oluşturdu.

Şofben 
can aldı
Şofbenden sızan 
gaz aynı aileden biri 
çocuk 4 kişinin 
zehirlenmesine 
neden oldu.
Hastaneye kaldırılan 
aile bireylerinden 
biri hayatını 
kaybetti.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre 
olay, Çırpan 
Mahallesi 2. Sümer 
Sokak'ta meydana 
geldi. Halil İbrahim 
Ekinci iş çıkışı 
gittiği evinde eşi 
Yasemin Ekinci 
(30), annesi Macide 
Ekinci (65), babası 
Talip Ekinci (69) 
ve oğlu Muhammet 
Ekinci'yi (5) baygın 
halde buldu.
Büyük bir şok 
yaşayan Halil 
İbrahim Ekinci 
hemen 112 Acil

Yardım ekibini 
çağırdı. Sağlık 
ekipleri kısa 
sürede olay yerine 
gelerek şofbenden 
zehirlendikleri 
belirlenen aile 
bireylerine 
müdahalede 
bulundu.
Daha sonra 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan aile 
bireylerinden 
Macide Ekinci'nin 
sabah karşı 
yaşamını yitirdiği, 
yine durumu 
kritik olan Talip 
Ekinci'nin de 
sevk edildiği 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde 
tedavisinin 
sürdüğü edildiği 
öğrenildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

_ . DOĞALGAZ
Buderus „

KAZAN
KAiotaîesISAn 
KÛMA

AKILLI İSITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA

YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

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



SSK ve Bağ-Kur mükelleflerinin, özel sektör sigorta primi, idari para cezası borçları ve sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası borçlarına yeniden yapılanma

SSK ve Bağ-Kur borçlan yeniden yapılandırılıyor
TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Hüseyin Tanrıverdi, "Esnafımız, çiftçimiz önceki yıllarda yaşanan 
ekonomik krizler neticesinde SSK ve Bağ-Kur prim borçlarını ödeyemedi. Ekonomik zorluklardan dolayı ödenmeyen primler faizlerle 
katlandı. Bu borçların affı kesinlikle mümkün değil. Bunun için borçların yeniden yapılandırılması gereklidir" dedi. Haberi sayfa 7’de

GFMIİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ ‘Evlilikte mal rejimi’ 
için yasa teklifi

CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersinin 
de aralarında bulunduğu 21 milletvekili, 
kısa bir süre önce değiştirilen 
Türk Medeni Kanunu'nda "evlilikte 
mal rejimini"nin değiştirilmesini 
öngören bir yasa teklifi verdi.
Teklife göre, 1 yıl içinde başka bir mal 
rejimi seçilmezse evlenme tarihinden 
geçerli olmak üzere yasal olan mal 
rejimi geçerli sayılacak. Haberi syf 8’de

Marmarabirlik, 2005-2006 sezonunda alacağı zeytin fiyatlarını açıkladı

Zeytinde tavan 4,05 YIL
Güne Bakış

BCjlkl Kadri GÜLER
| kadri_guler@hotmail.com

Zeytine iyi fiyat
Dün akşam geç saatlerde yazımı yazmak 

için gazeteye doğru yola çıktığımda 
Seyfettin, Marmarabiriik’te zeytin fiyatlarının 
açıklandığını telefonda duyurdu.

Oysa gazete bir benim yazımı bekliyordu.
Gazetecilikte haberin zamanı yoktur ve 

her zaman başlık değişebilir.
Biz de bunu yaptık.
Gazeteye geldiğimde yeni fiyatların faks 

landığı gördüm.
2005-2006 sezonu tavan fiyat 200 tane 

zeytini 4.05 YTL. taban fiyatı 410 taneli zey
tine 1.80 YTL. fiyat vermiş Birlik.

Yağlık zeytinin kilosuna 1.25 YTL, dip 
yağlık ise bir YTL. ezmelik zeytinin kilosu ise 
1.5 YTL.

Geçtiğimiz yıl 180 taneli zeytinin alım fiyatı 
3 milyon 600 bin liraydı.

Üretici bu kadar yüksek fiyat beklemiyor
du.

Aslında geçtiğimiz yılın fiyatlarının 
aynının bu yıl uygulanacağı söyleniyordu. 
Ama beklenen olmadı ve de Marmarabirlik 
ortaklarını düşünerek fiyat verdi.

İyi olan bir de üreticinin verdiği zeytinin 
bedelini hangi tarihte alacağını baştan bilme
si.

Örneğin, 20 Kasım gününe kadar koope 
ratiflere zeytin verenler, 30 Kasım günü Ziraat 
Bankasındaki hesaplarına paraları yatırıla
cak.

21-30 Kasım arası zeytin verenlerin pa 
raları 10 Aralık, 1-10 Aralık günleri zeytin 
verenlerin 20 Aralık günü ödenecek.

Kısacası üreticisi sanırım fiyatlardan 
memnun, en önemlisi paranın ne zaman 
cebine gireceğini bilmesinden..

Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi, 2005- 
2006 sezonunda 
ortaklarından alacağı 
zeytin fiyatlarını 
dün akşam açıkladı. 
72 Nolu 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
Birliğin 2005-2006 
sezonu zeytin 
fiyatlarını 
kooperatiflere 
faksladığını belirtti. 
Birlik, Gemlik tipi 
zeytinin 200 tanesine 
4.05 YTL’den tavan, 
410 taneli zeytini 
1.80 YTL taban fiyatı

olarak belirledi. 
Su tipi zeytinde 
tavan 2.835 YTL. 
kayısı çeşidinde 
2.32 YTL olarak 
belirlerken, kızıl 
zeytin Gemlik 
çeşidi 2.550 YTL, 
su çeşidi ise 1.855 
olarak açıklandı. 
Marmarabirlik, 
2004-2005 sezonun
da 180 taneli zeytine 
3 milyon 650 bin 
liradan alırken, 
bu yıl ki tavan 
fiyatının 200 tanenin 
4.05 YTL olması 
üretici tarafından 
memnunlukla 
karşılandı.
72 Nolu 
Marmarabirlik

İlçemizdeki sanayi kuruluşlarından olan
ve ayçiçeği ve mısırözü üretimi yapan 
Mina Yağ Sanayi A.Ş. merkezi İzmir’de 
bulunan Tekel ve Gıda Ürünler Toptan 
Satıcıları Birliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
tarafından safında alındı. Sayfa 2'de

Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, birliğin 
fiyat açıklamasından

sonra gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
tavan fiyatının 
beklenenin üzerinde 
olmasının sevindirici 
olduğunu söyledi.

Babasına sigara almaya 
giden küçük Yaren 

otomobil altında can verdi
Babasının sigara almak için gönderdiği market
ten evine dönerken, geri geri gelen bir otomo
bilin altında kalan kız çocuğu yaklaşık 15 metre 
sürüklenerek ağır yaralandı. Son anda fark 
edilen ve hastaneye kaldırılmak istenen 5 
yaşındaki Yaren hayatını kaybetti. Sayfa 3’de

Nemada başvurular bugün başlıyor 
Aralık ayında yapılması beklenen Tasar rufu 
Teşvik Hesabı 8. taksit nema ödeme leri için 
toplu başvurular, bugünden itibaren Ziraat 
Bankası'na yapılabilecek. Haberi sayfa 8’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Bizi kim yönetiyor?

MİNA Yağ Fabrikası satıldı
Ayçiçeği ve mısırözü üretimi yapan entegre tesis, merkezi İzmir’de olan Tekel 
ve Gıda Ürünleri Toplan Satıcıları Birliği San. ve Tic. A.Ş. tarafından satın alındı

Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir,...
Ne bir muz cumhuriyeti, ne de bir din 

cumhuriyeti değildir.
O, Atatürk Cumhuriyeti'dir.
Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk Türkiyesi 

ile özdeştir ve ... Demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk devletidir.

Egemenlik bağıtsız koşulsuz ulusundur.
Milletin vekilleri de yukarıda anımsat

tığım “çerçeve” ve” ilkeler” doğrultusunda 
hizmet ederler.

Ve..
Seçildikleri bölgeyi veya kendilerini 

seçenleri değil, bütün Türk Ulusunu temsil 
ederler.

TBMM'deki görevlerine başlarken de 
Anayasa'da yazılı metni kürsüden okuyarak, 
ulus önünde and içerler.

Milletvekili Andı şöyledir :
“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, 

vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, 
milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini 
koruyacağıma;

Hukukun üstünlüğüne, demokratik ve 
laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve 
inkılaplarına bağlı kalacağıma;

Toplumun huzur ve refahı, millî dayanış- 
| ma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan 
j haklarından ve temel hürriyetlerden yarar

lanması ülküsünden ve Anayasaya sadakat- 
tan ayrılmayacağıma;

Büyük Türk Milleti önünde namusum ve 
şerefim üzerine and içerim.”

Milletvekili andı kutsal bir yemindir.
* Yemin etmek çok ciddi bir iştir.

Ve sadık kalmak gerekir.
* Çünkü son cümlesinde namus ve şeref 
gibi bireyin içinde hissetmesi gereken iki 
ana erdem vardır.

Ancak uygulamalarla söylemler arasında 
ciddi bir çelişki yaşanıyor.

Milletvekillerinin“icraat”larını sorularla 
açalım.

Laikliği ortadan kaldırmak için çabal
ayanlar var mı?

Cumhuriyeti dinamitleyenler var mı?
Cumhur’un Başkanına sokak ağzıyla 

“yemezler” diyerek hakaret etme cüretini 
gösterebilenler var mı?

Demokrasiye dil uzatıyorlar mı ?
Hukuksuzluğun yaşama geçmesi için 

ellerinden geleni artlarına koyuyorlar mı?
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde 

Türkiye Cmhuriyeti devleti aleyhine açılan 
bir dava kaybedildiğinde sevinenler ya da 
söz konusu dava Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından kazanıldığında derinden 
yaralananlar ve içi acıyanlar var mı ?

Eğer bu soruların tümüne verilen yanıtlar 
“evet” ise işimiz olanaksız değil ama çok 
zor.

Zoru başarmak bizim karakterimiz.
Ama önce okuyacağız..
Ama önce düşüneceğiz.
Ama önce tepkimizi her ortamda .tutarlı 

davranışlarımızla ve içi dolu sesle dile 
getireceğiz.

Bunun için de toplumsal içeriği,ulusal 
niteliği olan örgütlerde mutlaka 
toplanacağız.

Unutmayız:
“Bir elin nesi var..
İki elin sesi var.”

İlçemizdeki sanayi 
kuruluşlarından 
Mina Yağ Sanayi A.Ş. 
el değiştirdi.

I Gemlik-Orhangazi 
i karayolunun 
j 2. kilometresinde 

bulunan ve 1968 
yılından beri üretim 
yapmakta olan 
Mina Yağ Sanayi A.Ş. 
merkezi İzmir’de 
bulunan Tekel ve 
Gıda Ürünleri Toptan 
Satıcıları Birliği 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. tarafından 
satın alındı.
Mey İçki Sanayi A.Ş. 
ortaklarından da 
olan TÜTSAB 
Türkiye’deki 
180 bin perakende 
satış noktasına

dağıtım 
ve satış organizas 
yonunu üstlenen 
ve 233 tekel toptan 
satıcısının birleşerek, 
2003 yılında kurduğu 
15 trilyon lira 
sermayeli bir kuruluş 
olan TÜTSAB, 
ortaklık ağını Mina 
Yağ Sanayi A.Ş. 
yi de ramazan bayra
mından önce alarak 
genişletti.
TÜTSAB, NUROL, 
LİMAK ve 
ÖZALTIN grupları 
ile 2004 yılında 
MEY İçki Sanayii’nin 
4. ortağı oldu.
MEY İçki Sanayi A.Ş. 
TEKEL’in Alkollü 
İçkiler kuruluşu olan 
AİPTAŞ, AİSTAŞ

özelleştirme 
idaresinden 
292 milyon dolar 
bedelle satın aldı. 
TÜTSAB’ın MEY A.Ş. 
içindeki payının 
yüzde 13 olduğunu 
söyleyen ilgililer, 
TÜTSAB Türkiye’nin 
bütün il ve ilçe, 
beldelerinde 102 ana 
distribütör ile MEY 
A.Ş. alkollü içkilerin 
tamamını, TEKEL 
sigara ürünlerinin de 
yüzde 75’inin satış 
dağıtımını gerçek
leştirmektedir. 
Mina Yağ Sanayii 
A.Ş. 1968 yılında 
Kemal Kılıç tarafın
dan kurulmuş, daha 
sonra Melih Kazanç 
ve ortağına

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

KErfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

satılmıştı. Kazanç’tan 
sonra önceki yıl Mina 
A.Ş.’yi Hazar Özkan 
adlı işadamına sat
masının ardından bir 
yıldır satışta olan 
fabrika, TÜTSAB 
tarafından alındı.
Mina A.Ş.’de 3.750 
ton ayçiçeği ve 
mısırözü, kırma ve 2 
bin ton-ayham rafine 
yağı üretiliyor.
Kapasite arttırma 
teknolojisine 
sahip olan MİNA, 
12 bin ton ayçiçeği, 
3 bin ton(metreküp) 
ham yağ ve 3500 
ton küspe depolama 
olanağına sahip.
Tesislerde 1.2.5 litre
lik pet, 5.10.18 litre 
ambalaj yapılıyor

SATILIK
‘Orhangazi Çeltikçi Mevkii 
Kibrit Fabrikası yanında yer 
alan 1300 adet zeytin ağacının 
mahsulü teklif almak usulüyle 
satılacaktır.
İlgilenenlerin 0.226 831 42 83 
nolu faksımıza tekliflerini 
göndermelerini rica ederiz.

TEL: 0.226 831 42 66
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Demokratik Sol Parti'nin 20. kuruluş yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yapıldı

DSP, 20. yılını kutladı
DSP İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak, 
saygı duruşunda bulundular. Yapılan basın açıklamasında, AKP iktidarına da yüklenilirken, 
örgüt olarak 1999 seçimlerinde olduğundan daha çok kararlı ve inanç içinde oldukları belirtildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bülent ve Rahşan 
Ecevit'in Türk siyase
tine kazandırdığı 
Demokratik Sol
Parti 2O.ncı 
yılını dün kutladı. 
Dün Atatürk Anıtı’na 
çelen sunan 
DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz ile 
yönetim kurulu üyele 
ri saygı duruşunda 
bulunarak basın 
açıklaması yaptılar. 
DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz, 
"Partimizin kurucusu 
sayın Bülent Ecevit 
ve Rahşan Ecevit'le 
rin demokratik sol 
felsefesinin ışığında 
ülkemizin geleceği 
için çok büyük 
uğraşlar 
vermişlerdir" dedi. 
DSP'nin yeni Genel 
Başkanı Zeki Sezer'in 
öncülüğünde, 
Ecevit'in ışığında, 
Atatürk yolunda 
büyük bir heyecanla, 
yurt sevgisiyle ve 
hizmet aşkıyla ikti
dara yürümekte 
olduklarını söyleyen 
Poyraz, açıklamasın
da AKP iktidarına 
yüklenirken örgüt 
olarak 1999 seçim
lerinde olduğundan 
daha çok kararlı ve 
inanç içinde 
olduklarını söyledi. 
DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz,

yaptığı açıklamada 
"Yakın zamana 
kadar biz Türkiye'nin 
DSP'ye ihtiyacı var, 
onun için çok çalış
malıyız diyorduk, 
artık her yerde 
halkımız bunu 
söylüyor. DSP'nin 
iktidardan uzaklaş
masıyla Türkiye'nin 
başına neler geldiği
ni, bundan sonra 
daha neler gelebile
ceğini çok iyi 
görmektedirler.
AKP hükümeti döne
minde açlık, yolsuz 
luk, işsizlik, sosyal 
adaletsizlik yaygın
laşmıştır. AKP 
hükümeti, Türkiye'yi 
DSP'nin başında 
bulunduğu 57.nci 
hükümetten sıfır 
terörle devraldı ama 
bu gün Türkive'nin 
her yerinden terör 
yüzünden onlarca 
şehit veriliyor yine 
içimiz yanıyor, 
yine anaların, eşlerin, 
çocukların yüreği 
yanıyor. Çünkü sayın 
Başbakan terörle akıl
cı, kararlı, ciddi bir 
biçimde mücadele 
yerine, bu alanda da 
teslimiyetçi ödün 
vermeyi ilke edinen 
bir politika izleme 
yolunu seçmiştir. 
AKP hükümeti, 
sorunları bir yana 
bırakıp rejimle kavga 
etmektedir. Her

fırsatta cumhuriyeti 
ve laikliği tehlikeye 
sürükleyecek girişim
lerde bulunmaktan 
çekinmemektedir. 
Türkiye'de özlediği 
sistemi kurabilmek 
içinde devletin 
kurumlarını ve 
kadrolarını ele 
geçirmek istemekte, 
bu amaçla yoğun 
çaba göstermektedir. 
Bakanlıklarda ve 
bunlara bağlı kuru
luşlarda (Tübitak 
ve RTÜK'te) gerçek
leştirdiler. YOK 
ve üniversiteler

üzerindeki sindirme 
politikası ise ciddi 
boyutlara vardırıldı. 
AKP, yargıda 
kadrolaşmak, 
böylece kendi 
amaçlarına hizmet 
edecek bir 
yargı yapısı 
oluşturmak 
istemekte, bunun 
için her türlü yolu 
denemektedir.
AKP hükümetinin 
yapmakta olduğu 
olumsuzlukları çok
tur. Sonuçta tüm 
bu olumsuzlukları 
düzeltecek tek parti

DSP'dir. Dün olduğu 
gibi bu gün ve 
yarında Mustafa 
Kemal Atatürk'ün

çizdiği yoldan 
memleket hizmetine 
devam edeceğiz." 
şeklinde konuştu.

Babasına sigara almaya giden küçük
Yaren otomobil altında can verdi

Babasının sigara 
almak için gönderdiği 
marketten evine 
dönerken, geri geri 
gelen bir otomobilin 
altında kalan kız 
çocuğu yaklaşık 15 
metre sürüklenerek 
ağır yaralandı. Son 
anda fark edilen ve 
hastaneye kaldırılmak 
istenen 5 yaşındaki 
Yaren hayatını 
kaybetti.
Kahreden kaza dün

saat 14.30 sıralarında 
Emirsultan Mahallesi 
Işık Sokak'ta mey
dana geldi. 5 yaşın
daki Yaren Sena 
Keskin'i, babası 
İsmail Keskin sigara 
almak için evlerinin 
yakınındaki markete 
gönderdi. Talihsiz 
Yaren sigarayı 
aldıktan sonra eve 
dönüyordu. Bu sırada 
Almanya'nın Stutgart 
kentinden Bursa'daki 

babasını ziyarete 
gelen Mehmet 
Dursun, İstanbul'dan 
kiraladığı 34 TF 5849 
plakalı otomobille 
yola çıktı.
Ancak evden 100 
metre uzaklaştıktan 
sonra unuttuğu 
paketi almak için 
geri geri gelmeye 
başlayan Mehmet 
Dursun, tam evinin 
önünde bulunan 
Sena'yı fark etmedi 

ve Yaren'i aracın 
altına aldı.
Aracın altında yak
laşık 15 metre sürük
lenen talihsiz çocuk 
ağır yaralandı. Bu 
sırada çevredeki 
vatandaşların 
uyarmasıyla aracını 
durduran Mehmet 
Dursun, talihsiz 
çocuğu otomobilin 
altında can 
çekişirken gördü. 
Hemen olay yerine

112 Acil Yardım ekibi 
çağrıldı. Sağlık ekip
leri de kısa sürede 
olay yerine gelerek 
kan içerisinde kalan 
küçük Yaren'i Yüksek 
İhtisas Hastanesi'ne 
götürdü. Ancak talih
siz Yaren yolda hay
atını kaybetti. Çocuk
larının ölüm haberini 
alan anne Nurcan ve 
baba İsmail Keskin 
sinir krizleri geçirdi. 
Hemen hastaneye 
koşan acılı anne ve 
babayı sakinleştirmek 
mümkün olmadı. 3 
çocuklu ailenin en 
küçük bireyi olan 
minik Yaren'in ölüm 
haberini alan yakın

ları hemen eve 
koştu. Bu arada 
minik Yaren'in küçük 
bedeninden akan 
kanlar da yola 
yayılırken, polis 
ekipleri olay 
yerinde inceleme 
yaptı. Bu arada 
Almanya'ya gitmek 
için yola çıkan ve 
unuttuğu bir paketi 
almak için geri geri 
babasını evine gitm
eye çalışırken minik 
Yaren'in ölümüne 
neden olan Mehmet 
Dursun polis tarafın
dan gözaltına alındı. 
Kazayla ilgili soruş
turmanın sürdüğü 
bildirildi. BHA
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İssiz lise mezunlarına iş fırsatı
Türkiye'de ilk kez lise 
ve dengi okul mezun
larının meslek sahibi 
olabilmesi ve işe gir
işlerini kolaylaştır
mak için bir proje 
başlatıldı. Projeye 
kimler katılabiliyor? 
Lise mezunu işsiz 
gençleri iş sahibi 
yapmak için 
Başbakanlık Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel 
Müdürlüğü, 14 ilde 
‘Bilişim Çırakları’ 
projesini başlattı. 
Projeye ilk gün 
bin 20 başvuru 
oldu...
TÜRKİYE’DE ilk kez 
lise ve dengi okul 
mezunlarının meslek 
sahibi olabilmesi ve 
işe girişlerini 
kolaylaştırmak için 
bir proje başlatıldı.

Başbakanlık 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma
Genel Müdürlüğü’nce 
14 ilde başlatılan, 
‘Bilişim Çırakları 
Projesi’ kapsamında 
eğitimlere geçen 
hafta başlandı.
Projeye ilk gün bin 
20 kişi başvuruda 
bulundu.
Projeye, ailesi 
dar gelirli, 
26 yaşını 
aşmayan, İŞKUR’a 
iş başvurusunda 
bulunan tüm lise 
mezunları 
katılabilecek. 
İHRACATÇIYA ARA 
ELEMAN
Proje, bilgi teknoloji
leri alanında 
ihracatçı firmaların 
ara eleman 
ihtiyaçlarını

karşılamayı ve liseli 
gençlerin istihdamını 
sağlamayı 
hedefleyen çalışma 
kapsamında katılımcı 
gençler, hem 
İngilizce, 
temel bilişim, sistem, 

muhasebe, dış 
ticaret eğitimi, hem 
de kursa katıldıkları 
için aylık 200 milyon 
lira cep harçlığı 
alacaklar.
Dar gelirli ailelerin 
lise mezunu çocuk

larının ış bulmasını 
kolaylaştırmak ve 
meslek sahibi 
olmalarını sağlamak 
amacıyla Başbakanlık 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü, İŞKUR ve 
Sanayi Bakanlığı 
Küçük ve Orta Ölçek
li Sanayi Geliştirme 
ve Destekleme İdare
si Başkanlığı (KOS- 
GEB) ile Türkiye 
İhracatçılar Meclisi 
arasında işbirliği 
yapıldı.
6 AY ASGARİ 
ÜCRET 
EĞİTİM sonunda 
gençler KOSGEB 
tarafından önerilen 
iş yerinde 6 ay 

süreyle asgari ücretle 
çalışacak.
İstanbul’da 60 

kursiyerin katılımıyla 

başlayan kursun 
açılışına katılan 
İstanbul Vali 
Yardımcısı 
Mehmet Seyman, 
gençlerin hem 
teori hem de pratik 
yaparak iş 
hayatına hazır
lanacağını söyledi. 
İstanbul Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Müdür Vekili Huriser 
Aşıcı da, projenin 
başarıya ulaşması 
için İstanbul’da 
tüm hazırlıkların 
tamamlandığını 
bildirdi. Herhangi bir 
liseden mezun 
herkes kaymakamlık
lar aracılığıyla 
2 hafta boyunca 
kurslara katılmak için 
başvuruda 
bulunabilecekler.

Kemal Demirel: Açlık sınırı 
719 YTL’ye 

yükseldi
‘Bursa sponsor kent’

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Bursa’nın merkezi 
yönetimden gereken yatırımı alamadığını belirterek, kentin 
ülke ekonomisine yaptığı katkının her geçen yıl katladığını 

söyledi. Demirel, “Çevre yolu, demir yolu, barajlar ve benzeri 
bir çok yatırım yıllardır sürüncemede” dedi.

CHP Milletvekili 
Kemal Demirel, 
Bursa'nın Türkiye 
ekonomisine en 
büyük ikinci 
katkıyı sağlayan 
il olmasına rağmen, 
merkezi yönetimden 
gereken yatırımı 
alamadığını söyledi. 
Demirel, Bursa'nın 
adeta diğer illere 
sponsorluk 
yaptığını vurguladı. 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Dış 
Ticaretten Sorumlu 
Devlet Bakanı 
Kürşat Tüzmen'in 
soru önergesine 
verdiği cevapları 
düzenlediği basın 
toplantısıyla 
açıkladı.
Demirel en büyük 
iller arasında 
dördüncü ihracatta 
ise ikinci sırada

yer alan Bursa'nın 
ülkeye en fazla 
katma değer 
sağlayan kent 
olmasına karşın, 
merkezi yönetimden 
yeterince hizmet 
alamadığını savundu.

Bursa'nın en 
fazla göç alan 
şehirlerin başında 
yer aldığını da 
vurgulayan Demirel, 
ihtiyaç duyulan 
yatırımların bir türlü 
gerçekleşmediğini

söyledi.
Kentin ülke 
ekonomisine yaptığı 
katkıyı her geçen 
yıl katlayarak 
sürdürdüğünün 
altını çizen Demirel, 
"Ancak bu katkıya 
rağmen bitmesi 
gereken büyük 
yatırımlar bir türlü 
bitmiyor. Çevre 
yolu, demiryolu, 
barajlar ve benzeri 
bir çok yatırım 
yıllardır 
sürüncemede" 
dedi.
Demirel, tüm 
BursalIların bu 
durumu bilerek 
her yetkiliye 
hizmetin neden 
gelmediğini sorması 
gerektiğini de ifade 
ederek, kentin bir 
çok ile adeta 
sponsorluk yaptığını 
kaydetti. BHA

Türkiye Kamu-Sen 
tarafından yapılan 
araştırmaya göre, 
geçen ay çalışan 
tek kişinin açlık 
sınırı, bir önceki aya 
göre yüzde 1.43 
oranında artarak, 709 
YTL'den 719 YTL'ye 
yükseldi.
Türkiye Kamu-Sen, 
çalışan tek kişinin 
açlık sınırının 
719 YTL olduğunu 
bildirdi. Türkiye 
Kamu-Sen tarafından 
yapılan araştırmaya 
göre, geçen ay 
çalışan tek kişinin 
açlık sınırı, bir önceki 
aya göre yüzde 
1.43 oranında artarak, 
709 YTL'den 719 
YTL'ye yükseldi. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nden 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

alınan Ekim 2005 
fiyatlarına 
göre yapılan 
araştırmaya göre, 
tek kişinin 
yoksulluk sınırı 
(asgari geçim haddi) 
geçen ay, 
928 YTL 95 YKr oldu. 
Araştırmaya 
göre, 4 kişilik bir 
ailenin yoksulluk 
sınırı ise yüzde 
1.73 oranında 
artarak, 1832 YTL 
19 YKr'den 1863 YTL 
90 YKr'ye 
yükseldi.
Araştırmaya göre, 
4 kişilik bir ailenin 
ortalama gıda ve 
barınma 
harcamaları toplamı, 
geçen ay 675 YTL 20 
YKr olarak 
hesaplandı.
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Kırmızı beyazhlar, lider İznikspor karşısında başarılı olamadı

Genliksoor İznikspor’a reııilı&l
Seyfettin SEKERSÖZ

Grubunda yenilme
den liderliğini 
sürdüren İznikspor, 
Gemlikspor'u 3-1 
yenerek evine 3 
puanla döndü. 
Maça iki takımda 
hızlı başladı 
İlerleyen 
dakikalarda rakibine 
üstünlük kuran 
Gemlikspor, 
18. dakikada 
1-0 öne geçti. 
Golden sonra da 
üstünlüğünü 
rakibine kabul 
ettiren Gemlikspor, 
28. dakikada 
serbest vuruştan 
yediği golle ilk 
yarıyı 1-1 kapadı. 
İkinci yarıda 
lider İznikspor 
karşısında daha 

' başarılı oyun 
sergileyen

. Gemlikspor, orta 
hakemin verdiği 
hatalı kararlar 
sonucunda 
oyundan düştü. 
Son 10 dakikaya 
mutlak gol için 
giren Gemlikspor, 
defansının 
arka arkaya 
yaptığı 
hatalarla kalesinde 
iki gol görünce 
maçı kendi 
sahasında 
3-1 kaybetti. 
Saha : Gemlik 
Atatürk 
Hakemler: Volkan 
Dizdar (*) Umut 
başkent (**) Emre 
Yerlikaya (*) 
Gemlikspor: 
Oğuz (*) Sercan (**) 
Mehmet (**) Samet 
(***) Özgün (**) 
Samet Özdemir (**) 
(Gökhan ) Tanju (*)

• Arif (**) (Mutlu )

Büyükşehir 
Belediyesi:3 
Zeytinspor:Q

Bayanlar Üçüncü 
ligde mücadele 
veren Zeytinspor 
Bayan Voleybol 
takımı Bursa 
Büyükşehir 
Belediye'ye 3-0 
yenildi.

Ligde tecrübe 
kazanmak için 
mücadele eden 
Zeytinspor'lu bayan
lar dün Çekirge Spor 
Salonunda oynadığı 
maçta setleri 25-20 
25-18 ve 25-10 verdi.

I UEFA: İşviçre, yoluna 
devam ediyor

Adem (*) Kemal (**) 
(Burak ) Selçuk (*) 
İznikspor: 
Semih (**) Hakan 
(**) Mustafa (**) 
Enes (**) Etem (**) 
Mehmet (***) Onur 
(**) Faik (**) Ali (***) 
Necati (***) Anıl (**) 
(Erdoğan **) 
Goller : Dk. 18 
Kemal (Gemlikspor) 
Dk. 28 Etem Dk. 73- 
76 Ali (İznikspor)

BURSA HAKİMİYET VE ujİDEEI DEVİ AM 
KENTGAZETELERİNE RUDrEl llEllLIlIYI
İLAN ve REKLAM ALINIR İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Her tüllü cılım-sotım, elemen ilanlarınız ve reklomlorınız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

Futbolda 18. Dünya 
Kupası Avrupa 
elemeleri play off 
baraj ilk maçında 
Türkiye'nin İsviçre'ye 
deplasmanda 2-0 
yenilmesinin yankıları 
sürüyor. UEFA maçla 
ilgili şu yorumda 
bulundu:
Avrupa Futbol 
Federasyonları Birliği 
(UEFA) dün akşam 
yapılan ve 2-0 
evsahibi takımın 
üstünlüğüyle tamam
lanan maçın ardından 
resmi internet

sitesinde yaptığı 
maçla ilgili yorumda, 
İsviçre'nin finallere 
gitmek için yoluna 
devam ettiği 
kaydedildi.
Philippe Senderos ve 
Valon Behrami'nin 
ayağından kazandığı 
gollerle evsahibi 
takımın Türkiye'yi 
yendiği vurgulanan 
yorumda, İsviçre'nin 
maç boyunca ortaya 
koyduğu performan
sın daha önceden 
planlanmış olduğu 
kaydedildi.
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Öldürüp kaçtılar
Kimliği 
belirlenemeyen 
sürücünün kul
landığı otomobil, 
karşıdan karşıya 
geçmek isteyen 
bir kadına çarpıp 
ölümüne neden 
olduktan sonra 
kaçtı.
Yolun karşı 
tarafına geçmek 
isteyen Fatma 
Kahraman isimli 
kadın, plakası 
alınamayan 
kimliği belirsiz 
sürücünün kul
landığı otomo
bilin altında 
can verdi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye 
göre, kaza, 
önceki gece 
saat 22.30 
sıralarında 
Yeni Yalova Yolu 
Beşyol 
Kavşağı'nda 
meydana geldi.

İddiaya göre, 
39 yaşındaki 
Fatma Kahraman 
yolun karşı 
tarafında 
geçmek istediği 
sırada, kent 
merkezinden 
Ovaakça yönüne 
giden ve 
plakası alına
mayan bir oto
mobilin altında 
kaldı.
Yaklaşık 50 
metre sürüklenen 
talihsiz kadın 
olay yerinde 
kanlar içerisinde 
kalırken, vicdan
sız otomobil 
sürücüsü ise 
olay yerinden 
kaçtı. Bu arada 
çevredeki vatan
daşlar yaralı 
sandıkları kadın 
için "112 Acil 
Yardım" ekibine 
bilgi verdi. Sağlık 
ekipleri de kısa 
sürede geldikleri 

olay yerinde 2 
çocuk annesi 
Kahraman'a 
müdahalede 
bulunmak istedi. 
Ancak Fatma 
Kahraman için 
yapılacak birşe 
yin kalmadığını 
belirleyen sağlık 
ekipleri olay 
yerinden ayrıldı. 
Daha sonra 
olay yerinde 
incelemelerde 
bulunan Cumhu 
riyet Savcısı 
Fatma Kahra 
man'ın cesedini 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na 
kaldırttı. Bu ara 
da polis ekipleri 
talihsiz kadına 
çarparak ölümü 
ne neden olan 
sürücünün ve 
otomobilin yaka 
lanması için ge 
niş çaplı soruş
turma başlattı. 
BHA

Esrarengiz kurşunlama
Gümüştepe 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda, 
O.C.'ye ait eve kim
liği belirsiz kişi ya 
da kişiler tarafından 
ateş açıldı. Yatak 
odası duvarına isa
bet eden kurşunun 
ardından büyük 
panik yaşayan O.C. 
durumu polise 
bildirdi. Ekipler de 
olay yerinde 
incelemelerde 
bulunurken, 3 adet 
7.65 milimetre 
çapında boş kovan 
bulundu.
Kurşunlama olayını 
yapan kişi ya da 
kişilerin bulunması 
için polis geniş 
çaplı soruşturma 
başlattı.
KIZ KAVGASINDA 
YARALAMA 
Selçukhatun 
Mahallesi'nde 
medana gelen olay
da, kız meselesi 
yüzünden M.Y. M.F. 
isimli şahıslar E.T. 
ile tartışmaya 
başladı. Tartış 
manın büyümesi 
üzerine E.T. yanın
da bulundurduğu 
bıçıkla M.Y.'yi yaral

adıktan sonra kaçtı. 
Hastaneye 
kaldırılan M.Y.'nin 
hayati tehlikeyi 
atlattığı belirtilirken, 
E.T. ise İnegöl'de 
polise teslim oldu. 
Olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdürüldüğü 
bildirildi.
BIÇAKLI KAVGA 
Ortabağlar 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda, 
daha önceden 
aralarında husumet 
bulunan A.Ö. ve 
H-Y. isimli şahıslar 
yolda karşılaşınca 
kavga etmeye 
başladı. Kavganın 
büyümesi üzerine 
H.Y. isimli şahıs 
yanında bulundur
duğu bıçakla 
A.O.'yü yaraladık
tan sonra kaçtı. 
Ambülansla 
hastaneye kaldın 
lan A.Ö.'nün hayati 
tehlikeyi atlattığı ve 
durumunun iyiye 
gittiği öğrenilirken, 
firar eden H.Y.'nin 
yakalanması için 
soruşturmanın 
başlatıldığı 
bildirildi. BHA

Nefesi
vermeye 
Evinin önünde 
dört yerinden 
bıçaklanan 
Yaşar Keleş (42) 
kaldırıldığı has
tanede kendisini 
bıçaklayanı 
gördüğünü söyle
di. Ancak Keleş'in 
nefesi katilinin 
ismini söylemeye 
yetmedi.
Polis yetkililerin 
den edinilen bil
giye göre İnönü 
Caddesi'ndeki 
Karadeniz 
Kıraathanesi'ni 
işleten Yaşar 
Keleş, önceki 
gece saat 01.30'da 
işyerinden Atıcılar 
Mahallesi Güler 
Sokak'taki 
evine gitti.
Keleş, kapıdan 
girerken tartıştığı 
bir kişi tarafından 
bıçaklandı.
Biri kalbinin 
altına olmak 
üzere göğsünden 
dört bıçak darbesi 
alan Keleş, 
daha sonra özel 
bir otomobile 
bindirilerek, 

katili 
yetmedi 
Atıcılar 
Mahallesi'ndeki 
Sevgi 
Polikliğini'ne 
kaldırıldı.
Burada ilk tedavisi 
yapılan Keleş, 
ambulansla 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
sevk edilirken, 
kendisini 
polikliniğe getiren 
özel otomobil ve 
sürücüsü, 
kayıplara karıştı. 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'nde 
acil seviste müda
halesi yapılan 
Yaşar Keleş, 
yanına gelen polis 
memuruna ken
disini vuranı 
tandığını söyledi. 
Bu sırada 
fenalaşan Keleş, 
katil zanlısının 
adını veremeden 
yaşamını yitirdi. 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı olaya 
el koyarken, polis 
Yaşar Keleş'in 
cep telefonu ile 
kimlerle görüşme 
yaptığını inceliyor.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

birliKİ
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22 23 24 23

„/ TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
j/ AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLERE ANAHTARLIKLAR VE 

HEDİYELİK EŞYR ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK TECRÜBEMİZ İL€ 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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SSK ve Bağ-Kur borçları 
yeniden yapılandırılıyor

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) 
Sağlık Aile Çalışma 
ve Sosyal İşler 
Komisyonu'nda 
görüşülen 'Sosyal 
Güvenlik Prim 
Alacaklarının 
Yeniden 
Yapılandırılması ve 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 
Tasarısı' ile SSK ve 
Bağ-Kur mükellef 
lerinin, özel sektör 
sigorta primi, idari 
para cezası borçları 
ve sosyal güvenlik 
destek primi, işsizlik 
sigortası borçları 
yeniden yapı
landırılıyor.
Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti) 
Manisa Milletvekili ve 
TBMM Sağlık Aile 
Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu 
üyesi Hüseyin 
Tanrıverdi komisyon
da yaptığı konuşma
da kamuoyunda uzun 
süredir böyle bir 
beklenti oluştuğunu 
ifade ederek,

"Esnafımız, çiftçimiz 
önceki yıllarda 
yaşanan ekonomik 
krizler neticesinde 
SSK ve Bağ-Kur 
prim borçlarını 
ödeyemedi.
Ekonomik zorluklar
dan dolayı öden
meyen primler 
faizlerle katlandı. 
Bu borçların affı 
kesinlikle mümkün 
değil. Böyle bir uygu
lama hem Sosyal 
Güvenlik Sistemi'nin 
köküne dinamit 
koymak hem de 
bugüne kadar prim
lerini düzenli ödeyen 
mükelleflere büyük 
haksızlık olur. 
Bunun için borçların 
yeniden yapılandırıl

ması gereklidir" dedi. 
Tanrıverdi şunları 
söyledi, "SSK 
verilerine göre Özel 
sektöre ilişkin olarak 
1 milyon 446 bin 735“ 
dosyada borç bulun
maktadır. Bunlardan 
1 milyon 440 bin 476 
dosyanın 50 bin YTL 
altındadır. Bu rakam 
özel sektörde borçlu 
dosyaların toplamının 
yüzde 99.6'sına tek
abül etmektedir.
Bağ-Kur'da ise 31 
Mart 2005 tarihi 
itibarı ile toplam 3 
milyon 385 bin 806 
aktıt sigortalıdan 2 
milyon 187 bin 54O'ı 
borçlu durumdadır. 
Rakamların böylesine 
yüksek olduğu 

borçlu dosya sayısını 
hemen yapılandırıl
ması elzemdir.
Devlet-millet kaynaş
ması adına da önemli 
gelişme olan 
borçların yeniden 
yapılandırılması 
kesinlikle bir af 
olarak nite- 
lendirilmemelidir. 
Çünkü af diye bir şey 
söz konusu değil. 
Kaldı ki borçların 
aşıtları ve TÜFE 
oranında gecikme 
faizleri yeniden yapı- 
landırılmaktadır" 
diye konuştu.
Tasarıdaki 31 Mart 
2005 tarihine kadar 
olan borçların yapı
landırılmasının da 
31 Ekim 2005 tarihine 
çekilmesini talep 
eden Tanrıverdi tak- 
sitlendirmede 36 ay 
olarak belirlenen 
taksit sayısının da 
48'e yükseltilmesinin 
yerinde olacağını 
böylece devletin 
vatandaşına şefkat 
elini uzatmasının bir 
göstergesi olacağını 
da sözlerine ekledi.

Telekom’da 
devir zamanı

Türkiye’nin en büyük 
özelleştirmesi olan 
Türk Telekom’da 
devir için geri 
sayım sona eriyor. 
Telekom’da yüzde 
55 oranındaki 
kamu hissesinin, 
alıcı firma olan 
Oger Telecom'a 
devri bugün 
gerçekleştirilecek. 
Hisse devir 
sözleşmesinin 
bugün hangi saatte 
ve nerede imza
lanacağına dair

| Özelleştirme İdare- 
। si nden yarın sabah 

saatlerinde bir 
açıklama yapılması 
bekleniyor 
Temmuz ayı başında

Türk Telekom'un 
yüzde 55'inin blok 
satışına ilişkin 
ihalede en yüksek 
teklifi 6 milyar 550 
milyon dolar ile 
Oger Telecom ver
miş ve bu bedeli 
vadeli olarak ödeye
ceğini açıklamıştı. 
Bu durumda, alıcı 
firmanın yaklaşık 
1.3 milyar dolarlık 
peşinat yatırması 
gerekiyor.
Bu arada, Türk 
Telekom hisse devri 
sonrasında, şirketin 
yaratacağı kardan 
hissedarlarına 
vereceği temettü, 
hisse tutarına 
göre dağıtılacak.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
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
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. LÜKS EŞYALI 

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

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

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

İ 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 Yapılır. | 

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax:5141021 E

ENEN
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
ip Ağ

"S Fanya
* Mantar, kurşun

İp Çeşitleri
* Sanda! Malzemeleri
* Kürek
* Çapa.
✓ Macun

Gal ve n izii çivi
TMC sintine pompası

* wijtrııııİOT(lerikkhArjtyiı
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‘Evlilikte mal rejimi’ 
için yasa teklifi

Nemada 
başvurular 

bugün başlıyor
CHP İzmir Milletvekili 
Ahmet Ersin'in de 
aralarında bulunduğu 
21 milletvekili, kısa 
bir süre önce 
değiştirilen Türk 
Medeni Kanunu'nda 
"evlilikte mal rejimi- 
ni”nin değiştirilmesini 
öngören bir yasa 
teklifi verdi. 
Teklife göre, Türk 
Medeni Kanunu'nun 
yürürlüğe girdiği 
tarihten önce evlen
miş eşler, kanunun 
yürürlüğe girdiği 
tarihten başlayarak.

1 yıl içinde başka 
bir mal rejimini 
seçmemişlerse, 
evlenme tarihinden 
geçerli olmak üzere 
yasal mal rejimini, 
malların paylaşımıyla 
ilgili davanın retle 
sonuçlanması 
halinde, kararın 
kesinleşmesini 
izleyen 1 yıl içinde, 
başka bir mal rejimini 
seçmezlerse evlenme 
tarihinden geçerli 
olmak üzere, yasal 
mal rejimini seçmiş 
sayılacaklar.

Yatılı okullarda 
her 5 yataktan 

biri boş

Türkiye genelindeki 
583 Yatılı İlköğretim 
Bölge Okulu 
(YİBO) ile Pansiyonlu 
İlköğretim 
Okulu'nda (PİO) 
her 5 yataktan birinin 
boş kaldığı 
açıklandı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı İlköğretim 
Genel Müdür 
Yardımcısı 
Sefahattin Şahin.

"Genel rakamlara 
baktığımızda 
584 YİBO ve 
PİO'da, toplam 
207 bin 803 kişilik 
öğrenci kapasitesi 
mevcut.
Bu okullarda 
172 bin 488 
öğrenci eğitim 
görüyor. Bir başka 
ifadeyle her 5 
yataktan birisi boş 
kalıyor" dedi.

Aralık ayında yapıl
ması beklenen 
Tasarrufu Teşvik 
Hesabı 8. taksit nema 
ödemeleri için toplu 
başvurular, bugün
den itibaren Ziraat 
Bankası'na 
yapılabilecek. 
Ödemeleri Hazine 
Müsteşarlığınca 
belirlenecek tarihte 
başlayacak zorunlu 
tasarruf 8. taksit 
nema ödemeleriyle 
ilgili toplu başvurular, 
bugünden itibaren 
Ziraat Bankası 
şubelerince 
kabul edilecek. 
Önceki taksit 
ödemelerinde olduğu 
gibi, kurum ve işyeri 

aracılığıyla talepte 
bulunan hak sahip
lerinin ödemeleri, 
8. taksit ödemelerinin 
başlamasını takiben 
"en geç 3 gün 
içinde" yapılacak. 
Kurum ve işyerleri, 
unvanlarını taşıyan 
elektronik posta 
adresi ile birlikte, 
en son kesinti 
ve katkı tutarlarını 
yatırdıkları Ziraat 
Bankası şubelerine 
başvuracak.
Bireysel başvuru 
yapacak hak 
sahipleri ise eskiden 
olduğu gibi açık
lanacak bir aylık 
takvim dahilinde 
paralarını alabilecek.

ÜNV€RTRRKTÖRDCh
BÜVÜK FIRSRT!

® Z€VTİN ZAMANI GGLDİ!
I\EWHOLLAI\D

HİÇ PEŞİNATSIZ 
3 YIL VADELİ 

TRAKTÖR SATIŞLARI!
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKTÖR
İM e w Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM S (0.532) 312 22 39
İbrahim Önal Cd. İM o: 26 ORHANGAZİ / BURSA
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İmamlara ‘stap 
zorunluluğu geliyor

r Barbaros BALMUMCU

İSVİÇRE - TÜRKİYE

Diyanet İşleri 
Başkanlığı, 
imamlara "staj" 
zorunluluğu getirmeye 
hazırlanıyor. 
Din görevlileri "imam" 
mertebesine ulaş
madan önce staj 
yapacak. Staj sonunda 
başarılı olan din 
görevlisi, imam 
olabilecek.
Stajyer meslekler 
grubuna imamlar da 
girdi. Diyanet İşleri 
Başkanlığı, artık 
stajyer imam alacak. 
Buna göre din; 
görevlileri, imam 
mertebesine ulaş
madan önce staj 
yapacak. Staj sonunda 
başarılı olan 
görevlilere imamlık 
yolu açılmış olacak. 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı stajyer 
vaizlik, stajyer Kur'an

Elektriğe yıl sonuna kadar zam yok
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, bu yıl 
sonuna kadar 
elektrik ücretlerine 
zam yapılmayacağını 
bildirdi.
Yatağan Termik 
Santralinde 
incelemelerde 
bulunan Bakan 
Güler, santralin eski 
olmasına rağmen, 
üretim kapasitesi 
çok iyi olan santraller
den biri olduğunu ifade 
ederek, "Bu santralde 
eskiden bin 300 
kişi çalışıyordu bu 
sayı daha sonra 630'a 
düşürüldü buna 
rağmen, öngörülen 
üretime göre, 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM; (0.537) 491 31 30

kursu öğreticiliği, 
imam-hatiplik ve 
müezzin-kayyımlık 
yeterlik belgesi 
verilmek üzere, sözlü 
ve uygulamalı sınav 
yapacak. Sınavda 
başarılı olan 
stajyerlere "yeterlik 
belgesi" verilecek ve 
işe başlayacak.
KPSS sınavını kazanıp 
ÖSYM tarafından 
göreve yerleştirilmesi 
sırasında, halen her
hangi bir kamu kurum 
ve kuruluşunda 
657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'na 
tabi çalışanlardan bu 
sınavlara katılıp 
başarılı olanlara 
verilecek.
Yeterlik Belgeleri ise 
Diyanet'in atan
malarını uygun 
görmesi halinde 
kullanılabilecek.

üretimin gerçekleşme 
oranı yüzde 114'lük 
artış kaydetmiştir. 
Bu rakam çok iyi 
değerlendirilmelidir" 
diye konuştu.
Bakan Güler, alınan 
önlemler sayesinde 
Yatağan Termik 
Santrali'nin çevreyi 
kirletmesinin söz 
konusu olmadığına 
işaret ederek, 
"Santralde bulunan 
baca gazı filtreleri 
yüzde 98.8 verimle 
çalışıyor. Zaten 
bir kirlilik söz 
konusu olsaydı, 
bu kolayca 
farkedilebilirdi. 
Santralde herhangi 
bir kirlilik yaşandığında

Barbarosca

Yeterlik belgesi 
almanın koşulları 
ise şöyle:
"- Stajyer vaizlik için 
4 yıllık dini yüksek 
öğrenim mezunu 
olmak.
- Stajyer Kur'an kursu 
öğreticiliği için en az 
imam-hatip lisesi 
mezunu olmak.
- İmam-hatiplik için 
dini yüksek öğrenim 
yapmış veya imam- 
hatip lisesi mezunu 
olmak.
- İmam-hatiplik yap

santral otomatikman 
devre dışı kalıyor. 
Ayrıca, biz bu bölge 
turizm bölgesi 
olduğu için konuya 
herkesten daha 
duyarlıyız " 
şeklinde konuştu. 
Hükümet olarak 
3 yıldır elektrik 
ücretlerine zam 
yapmadıklarını hatırla
tan Bakan Güler, 
"doğalgazla ilgili yap

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
CİHAN SANCAKTAR

GEMLYK

■■■ GÜNLÜK 8YYASY GAZETE ■■■

maya mani bir özrü 
bulunmamak.
- Müezzin-kayyımlık 
için lise veya dengi 
okul mezunu ve 
hafız olmak.
- İmam-hatip lisesi 
mezunları için hafızlık 
şartı aranmayacak." 
Daha önce yeterlik 
belgesi almış olanlar 
başka bir görev için 
sınava katılabilecekler. 
Adaylar iş talep form
larını il veya ilçe 
müftülüklerinden 
temin edebilecek.

tığımız çalışmalar 
kapsamında 
elektrik ve kömür 
santrallerine 
daha fazla önem 
verdik. Bu çalışma 
üretim artışı olarak 
ortaya çıktı. Bu da 
elektrik ücretlerine 
olumlu yansıdı. 
2005 yılı sonuna 
kadar elektrik ücretler
ine zam yapmayacağız" 
dedi.

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Milli maça iyi başlayamadık, ne orta saha
da pres, ne sağa ve sola çizgilere atılan top 
yoktu. Milli takımımız o göbek tabir edilen yer
lerde Libero önüne konmuş iki oyuncumuzun 
kendi aralarında çok kısa pasla İsviçre’nin 
beş forvette hücumlarını karşılamakta zorluk 
çekti. İlk korneri biz kazandık. Korner atışında 
karanbolden biz kazandık. İlk şutumuz 
tehlikeli olmasına rağmen İsviçre kalecisinin 
iyi yer tutmasından akınımız kalecinin 
ellerinde kaldı.

Bu dakikadan sonra İsviçreliler kendi 
sahasında oynamanın rahatlığı ile kalemizi 
zor duruma soktular. Üst üste kazanılan frikik 
atışlarını kalecimiz yerinde hareketle önledi 
ler. Volkan takımımızın aksine çok iyi oynu 
yordu. Oyunumuzu şu ana kadar bir biçime 
sokamadık. Sol kulvarda oynayan Tuncay sağ 
kanata geçince biraz olsun topları çizgiye 
atmaya çalıştık ve öyle de oldu bu dakika 35 
nci dakikadaydı az da olsa etkiliydik.

İsviçre kalesine bir kaç şut atabildik. 
Kalecileri bu şutları rahatlıkla aldı.

Nedense orta sahanın sağ tarafından 
atılan ceza vuruşunda vurdukları kafa topu 
kalemizde gol oldu.

Hakem zaman zaman olmayacak ters 
kararla işimizi zora sokuyordu.

Volkan oynadığı ilk yarıda iyi işler yaptı. 
Müdafaamız İsviçre ataklarını ceza sahamız 
üzerinde karşılamalar takımımız zor durumda 
kalmasına neden oldu. İsviçre’de hava 
toplarında tamamen hakem durumda oldular.

Takımımız İsviçre kalesine gitmekte güçlük 
çektiklerini gördük. İkinci yarı takıma Okan 
girdi. Eğer oyunu dengeli duruma sokarsak 
belki bu yarı gol bulabiliriz.

İkinci yarı oyuna iyi başladık ama ne olur
sa olsun bir gol bulmamız gerekiyordu. 
Hakem kazandığımız bariz penaltıyı vermedi. 
İşte taraftar hakemin aciz durumu.

Takımımız gene de iyi oynuyordu. İsviçre 
hem skoru korumak hem de kontra ataklarla 
gol bulabilme ümidi ile bizim sol tarafımızı 
İsviçre’nin sağ kulvarı iyi kullanmaya başladı.

Tuncay çıktı yerine Halil Altıntop girdi. 
Oyunumuzda pek değişiklik yok.

Hakem nihayet İsviçrelilere sarı kart gös
terdi. Bu şekilde buldukları bir kontra topla 
sağ taraftan yapılan ortada 2 nci gollerine 
kavuştular maalesef milli takımımız hiç de iyi 
değildi doğrusunu söylemek gerekirse İsviçre 
bizden çok iyi takım.

Ben şunu belirtmek isterim. Sayın 
hocamızın sağ beki devamlı ileri çıkardı. İyi 
ama orta sahada oynayan futbolculardan hiç 
kimse oraya gelemiyordu. Bu sebeple her iki 
bekte hatalar zincirini tamamladılar.

Sol bekimiz ikinci yarı karşısındaki İsviçre
li futbolcuya oynama alanı bıraktı.

Yukarıda da yazdığım belki oynadığımız 
takımlar içinde gördüğüm takım İsviçre inşal
lah İstanbul’da üç farklı yenerde Almanya’ya 
gideriz. Eğer gidemezsek şunu yazıyorum. 
İsviçre gidersen bana göre yarı finali oynar 
kanaatindeyim.

Evet. Takım olarak bir yıldız takım ne var ki 
hakemi unutmamak gerek. Futbolun içinde 
olan hareketleri hakem; mesela sizin takım 
hücuma kalkınca pozisyon icabı ikili 
mücadelede çalınması olmayan pozisyonda 
hücumu durdurursa işte karşı takım yer
leşmeden hakem tarafından oyunun durdur
ması bu pozisyonları bazı seyredenler göre
mez.

Biz hücumdayken neden topu geri çıkarı 
yoruz. Karşı takımın oyuncuları hemen yer
lerini alıp pozisyonu kesiyor veya pres yapı 
yorlar.

İkinci maçta başarılar dilerim.
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Panik atağınız var mı? Nasıl anlaşılır?
Yoğun korku ve 
huzursuzluk durumu
nun olduğu, aniden 
başlayıp, rahatsızlığın 
en geç 10 dakika 
içinde en üst düzeye 
ulaştığı ve 13 adet 
vücutsal ve düşünce
se! belirtiden, 
en az 4 unun 
varolduğu bir kaygı 
nöbetidir. Bu 13 
belirti şunlardan 
oluşmaktadır:
1- çarpıntı,kalp hızında 
artış, kalp seslerini 
duyuyor gibi hissetme 
2- terleme
3- titreme ve ya 
sarsılma hissi 
4- boğulma ya da 
nefes alamama, 
nefesinin 
yetmediği hisleri 
5- tıkanma, soluğun 
kesilmesi hisleri 
6- göğüste ağrı veya 
göğüste bir 
rahatsızlık hissi 
7- bulantı ya da karın
da ağrı ya da karında 
bir rahatsızlık hissi

8- bas dönmesi, 
dengesizlik, basta 
sersemlik hissi, 
bayılma hissi, yere 
düşecek gibi olma 
9- çevreyi olduğundan 
farklı, sanki gerçek 
değil gibi hissetme 
ya da kendini 
çevredekilerden 
ayrılmış, olağandışı, 
farklı bir şekilde 
algılama hali 
10- kontrolünü 
kaybetme, delireceğini 
düşünme seklinde bir 
korku
11-o anda, kalp krizi 
geçireceği ya da öle
ceği korkusu
12- uyuşma, hissizlik, 
yanma, karıncalanma 
hisleri
13- üşüme, ürperme 
,soğuk ya da sıcak 
basmaları, basından 
aşağı kaynar su 
dökülmüş veya hama
ma girmiş gibi olma 
Panik atak hangi 
bozukluklarda 
görülebilir ?

Panik bozukluğu, 
travma sonrası stres 
bozukluğu, sosyal fobi 
ve diğer fobiler, 
saplantı-zorlantı 
bozukluğu, madde kul
lanımına ya da vücut
sal bir hastalığa bağlı 
kaygı bozukluklarında 
görülebilir.
Bir panik atak sebep
siz olarak aniden 
başlayabileceği gibi, 
belli bazı durum ya da 
ortamlarla ilişkili de 
olabilir. Örnek olarak 
korkulan bir hayvan 
(örümcek, kedi, köpek, 
fare, yılan görmek 
gibi), kalabalık bir 
ortamda bir faaliyet 
(konuşma, yemek 
yeme gibi) bir durumu 
takiben de 
başlayabilir.
Panik bozukluğu : 
Yukarıda belirtilmiş 

olan panik atak
larının aniden, 
beklenmedik 
zamanlarda ve 
tekrarlayarak 
oluşması ve en 
az 1 ay sureyle 
bu atakların 
tekrarlayacağı 
yönünde sürekli 
bir kaygı, atağın 
sonunda olabile
ceğini 
düşündüğü 
şeyler (ölmek, 
delirmek, kalp 

krizi geçirmek sek
linde ) ile ilgili kaygı 
duyma ya da bu atak
larla ilgili olarak bazı 
davranışlarında 
değişiklikler yapma 
seklindeki bir rahatsı
zlıktır. Bu rahatsızlık 
başka bir madde kul
lanımı ya da başka bir 
vücut ya da psikiyatrik 
bir rahatsızlığa bağlı 
değildir.
Agorafobi: 
Panik bozukluğu 
agorafobili ya da 
agorafobisiz 
olabilmektedir. 
Agorafobi sözcüğü 
eski Yunanca dan 
köken almaktadır. 
Agora pazar yeri, 
toplantı yeri .geniş 
meydan anlamına , 
fobi ise korku anlamı
na gelmektedir. Kişi 
yalnız kalmaktan, kaç

manın ,o ortamdan 
uzaklaşmanın kolay 
olmayacağı ya da her 
hangi bir rahatsızlık 
hissetme anında 
yardim alamayacağı 
topluma acık yerlerde 
olmaktan korku 
duymaktadır.
Bu kişilerde 
gördüğümüz bazı 
ortak özellikler arasın
da, tek başına dışarıya 
çıkamama ve yanlarına 
başka bir kişiyi de 
alma, kalabalık 
caddelerden 
geçememe,kalabalık 
mağaza, marketlere 
girememe, kapalı 
ortamlar (tünel, köprü 
ve asansörler gibi) 
ve kapalı araçlar 
(metro,otobüs, uçak 
gibi) dan kaçınma 
sayılabilir. İleri 
aşamalarda kişiler 
evlerinden çıkmayı 
reddedip, 
çevrelerindekileri de 
kendileri gibi evde 
tutmaya 
zorlayabilirler.
Sosyal ilişkiler 
bozulup, boşanmalara 
yol açabilir. 
Panik Bozukluğu , 
Toplum ve Tedavi 
Toplumda hastalığın 
hayat boyu görülme 
yaygınlığı % 1.5-3 
arasında değişmekte 
olup, hastaların % 'unu 

kadınlar oluşturmak
tadır. Kadınlarda % 
2.1 .erkeklerde % 0.6 
oranında görülmekte
dir. Kişilerin 1/10'u 
hayatları boyunca en 
az bir kez panik atak 
geçirmekte ve bunların 
yaklaşık olarak 1/6'si 
panik bozukluğa 
dönüşmektedir.
Panik bozukluğunun 
oluşumunda gelişim
sel ve çevresel 
faktörler:
Çocuklukta yaşanan 
"seperasyon (çocuk
luk döneminde anne- 
baba sevgisinin 
kaybı,yaptıklarının 
anne ve babanın 
kalıpları ile uygunluk 
göstermemesi 
halinde terkedilecegi 
korkusu) anksiyete- 
si"nin panik bozukluk 
ve agorafobi ile ilişkisi 
olduğu iddia edilmek
tedir. Panik bozukluğu 
hastaları ailelerinin 
"kendilerine düşük 
derecede bakim 
verdikleri ancak çok 
fazla koruyucu olduk
larını" söylemekte
dirler. Boşanma, 
olum sebebiyle 
daha çocukken anne- 
babadan ayrılma 
yaşantıları olanlarda 
da panik atakları 
fazla görülmektedir.

Çok doğum 
yapan kadın daha 

çekici geliyor

Evliliğin 13 altın kuralı

Ingiltere'deki 
St. Andrews Üniver- 
sitesi'ne mensup 
bir grup bilimadamı 
tarafından yapılan 
araştırmalar, 
erkeklerin, 
doğurganlığı ve 
östrojen seviyesi 
yüksek kadınları 
daha çekici bulduk
larını ortaya koydu. 
Yapılan çalışmalar, 
östrojen (kadınlık 
hormonu) oranı 
yüksek olan kadın
ların yüzlerinin 
daha hoş olduğunu 
ve karşı cinsin 
ilgisini daha çok 
çektiğini gösterdi. 
Bilimadamları 
pudra, fondöten gibi 

makyaj 
malzemelerinin 
bu etkiyi azalttığı 
uyarısında 
bulundu.
Araştırmada erkek
lere, kadınların 
yüzlerindeki çekici
lik, sağlıklılık ve 
kadınsılık gibi 
özellikleri soruldu. 
Bilimadamları, 
kadının 
doğurganlığının 
yüzüne yansıdığını, 
erkeklerin 
östrojen ve 
doğurganlığı 
yüksek kadınları 
daha çekici 
bulduklarının 
anlaşıldığını 
kaydettiler.

Evlilik terapistlerine 
göre, evlilik bir sanat 
ve çiftlerin de son 
derece özenli olması 
gerekiyor. Uzmanlara 
göre mutlu bir evlilik 
için, her iki tarafın da 
altın kurallara uyması 
gerekli. Mutlu evliliğin 
reçetesi ise şöyle 
şekilleniyor:
1 Daima neşeli, 
bakımlı, pozitif olun. 
Güzel kokun, temiz 
olun ve en baştan 
çıkarıcı kıyafetleri 
kocanız için giyin.
2 Tartışmalarınızda 
yapıcı, alttan alıcı 
olabilirsiniz ama asla 
ısrar etmeyin. Sakın 
eşinizin erkekliğini 
aşağılayıcı bir şey 
söylemeyin.
3 Seksi asla bir ceza 
olarak uygulamayın.
Yatak ayırmak yapıla
cak en büyük hatadır.
4 Birbirinizle daima 
flört edin. Elinize 
geçen her anı doku
narak, öperek, el ele 
tutuşarak veya uzak
tan dahi olsa

bakışarak 
değerlendirin.
5 Münakaşalarda 1-2 
dakika sonra başka 
odaya geçin ve daha 
ileri gitmesini önleyin. 
Kızgınlık veya küfür
lerinizi kendinize sak
layın. Karşı taraf bun
ları duymasın.
6 Romantik ortamlar 
yaratmaya çalışın. 
Çocuklar olmadan 
başbaşa kalabilmenin 
yollarını arayın.
7 İletişim evlilikte 
esastır. Aranızda 
halledemeyeceğiniz 

hiçbir şey olmamalı. 
8 Birbirini sevmeyen 
kişiler belki çocukları 
için dayanırlar. Ancak 
giden; gençlikleri, 
huzurları ve sıhhatleri 
olur. Panik ataklar, 
korkular, psikoso- 
matik rahatsızlıklar 
hep böyle evliliklerin 
yıllar içinde 
getirdikleridir.
9 Tenkitlerinizde önce 
iyi tarafları ön plana 
çıkarın. Sonra 
değişmesini iste
diğiniz konuları 
belirtin.

10 Açken, yorgunken, 
kızgınken, arabada, 
yemek sofrasında, 
başkalarının yanında 
tartışmayın.
11 Alttan alırken ken
dinizi ezilen, taviz 
veren, kendisine hak
sızlık yapılan taraf 
diye görmeyin. 
Tartışmadan birkaç 
gün sonra her şey 
yolunda iken kırgın
lığınızı yumuşak 
ifadelerle dile getirin 
ve bir daha olma
masını dileyin, isteyin. 
12 İyi bir evlilik 
ortada ne kadar bir- 
leştiğimizdir.
DNA ve yetiştirilme 
farklılıkları değişmez. 
Ancak hangi 
konularda ne kadar 
eğitebiliyor, birbirim
ize ne kadar 
değebiliyorsak, o 
kadar başarılı bir 
evliliğimiz var 
demektir.
13 Birlikte hareket 
ederek, çocuğunuza 
karşı tek ses olun ve 
tek terbiye verin.
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Ailelere ‘Çocuk 
hastalıkları’ uyarısı

Siyah çay damar sağlığını koruyor
Sağlık Bakanlığı 
aileleri, bebek ve 
çocuklarda ölümlere 
yol açan hastalıklar 
konusunda uyardı. 
Bakanlık, "Bebek ve 
çocuklarınızı; ölüm
lere yol açan bir çok 
hastalıktan, 'anne 
sütü, aşılar ve düzenli 
hekim kontrolü' ile 
koruyabilirsiniz" 
uyarısında bulundu. 
Ana Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlaması Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan açıklamada, 
Türkiye'de bebek ve 
çocuk ölümlerinin 
önemli bir bölümü 
nün, korunabilir 
hastalıklar sonucu 
gerçekleştiği bildirildi. 
Anne sütü, bağışıkla
nma takvimine uygun 
olarak yapılan aşılar 
ve düzenli hekim kon
trolünün, bebek ve 
çocukları ölümlere yol 
açan bir çok hastalık
tan koruduğuna dik 
kat çekilen açıklama
da, Sağlık Bakanlığı'n 
ca başlatılan ve sürdü 
rülen tüm programlar
la, ülkemizde bebek
lerin sağlıklı olarak 
dünyaya gelmeleri ve 
yaşamlarını yine 
sağlıklı olarak sürdür 
melerinin hedeflen 
diği kaydedildi.
Açıklamada, hamile 
tüm bayanların gebe
likleri süresince 
hekim kontrolünde 
olmaları ve doğum
larını bir sağlık kuru

luşunda yapmalarının, 
anne ve doğacak 
bebeğin sağlığı için 
çok önemli olduğu 
vurgulanarak, 
"Gebelik süresince, 
anne adayının bir 
sağlık personeli 
tarafından düzenli 
olarak izlenmesi, 
anne ve doğacak 
bebeğin yaşamını 
olumsuz etkileyebile
cek sorunlar için 
önlem alınmasını 
sağlamaktadır.
Hamilelik süresince 
düzenli olarak yapılan 
hekim kontrolüyle; 
anne ve bebekte 
ortaya çıkan kansızlık, 
bebeğin anne karnın
da oksijensiz kalması, 
erken doğum, 
annenin gebelik 
zehirlenmesi ve 
'düşük doğum ağırlık
lı' bebek doğumu gibi 
anne ve bebeği etk
ileyen hastalık ve 
durumlar önceden 
fark edilerek önlem 
alınabilir" denildi. 
Bebeklerin doğum 
sonrasında da düzenli 
hekim kontrolünde 
olmalarının, sağııkır 
gelişimleri açısından 
çok önemli olduğuna 
dikkat çekilen 
açıklamada, 
bebek ve çocuklarda 
ölümlere yol açan 
bir çok hastalığın, 
düzenli hekim 
kontrolünde, erken 
teşhisle önlebildiği 
kaydedildi.

Yazın harareti gideren, 
kışın insanın içini ısı
tan ve genellikle Türk 
insanının tercihi olan 
siyah çayın kalp 
hastalarında damar 
sağlığını koruduğu bil
imsel olarak saptandı. 
Amerikan Kalp 
Derneği'nin 
"Circulation Journal" 
adlı yayın organında 
yer alan araştırmaya 
göre; daha önce kalp 
sağlığında olumlu 
etkisi belirlenen siyah 
çayda, siyah üzüm, 
greyfurt suyu ve 
soğandaki flavonoid 
maddesinin yüksek 
oranda bulunduğu 
kaydedildi.
Flavonoidin, kötü 
kolesterolün (LDL) yol 
açtığı oksidasyon 
durumunu ve damar 
cidarlarının kalınlaş
masını önlediğini 
ifade eden uzmanlar, 
bu etkinin ancak çok 
miktarda flavonoid 
özü alınmasıyla 
kendini gösterdiğine

Balık zihni açıyor
Uzmanlar, haftada en 
az bir kez balık 
yemenin yaşlanmaya 
bağlı zihinsel faaliyet 
lerdeki düşüşü en az 
3-4 yıl yavaşlattığını 
açıkladı. Archives of 
Neurology isimli 
dergide yer alan bir 
araştırmanın sonuç 
larına göre, balık ağır

dikkat çekti. Yapılan 
araştırmada, flavonoid 
maddesinin damar
ların iç zarında olumlu 
etkisi gözlendi. Damar 
içi zarı endotel, tüm 
kan damarlarının 
içinde oluşuyor ve 
kan dolaşımını kontrol 
ediyor. Bu şekilde 
vücudun dakika daki
ka değişen oksijen ve 
kan dolaşım oranı 
kontrol edilirken, kan 
damarları egzersiz 
anında olduğu gibi 
gerektiğinde genişliy
or ve dinlenmeye 
geçildiğinde normale 
dönüyor. Damar içi 
zarının sağlıklı olması, 
kan damarı cidarların
da meydana gelen ilti

lıklı diyet uygulayanlar 
yaşlılıkta daha keskin 
bir zekaya sahip olu 
yor. ABD’deki Rush 
Üniversitesinden 
Clare Morris, "Araştır 
ma sonucunda hafta
da bir kez balık yiyen
lerin düşünme kabili 
yellerindeki düşüşün 
yılda yüzde 10 oranın

haplanma ve kan 
pıhtılaşmasını önlü 
yor. Damar içi zarının 
sağlıklı olması 
sayesinde, kalp krizi 
ve inme riski azalıyor. 
Boston Üniversitesi 
Tıp Merkezi'nde 
yapılan araştırmada, 
deneklerin bir kısmına 
bir süre boyunca 
belirli miktarda çay, 
bir kısmına ise su içir- 
ildi. Araştırma sonu
cunda, siyah çay içen 
kalp hastalarında 
damar içi zarı 
sağlığının düzelme 
gösterdiği gözlendi. 
Ancak siyah çay 
tüketenlerde yüksek 
tansiyon olasılığına 
dikkat çeken uzman

da yavaşladığını, haf
tada iki kez balık 
yiyenlerde ise oranın 
yüzde 13 olduğunu 
gördük" dedi. 3 bin 
718 kişiye uygulanan 
ve bir hikayenin detay
larının hatırlanmasına 
ilişkin basit testlerle 
gerçekleştirilen 
araştırmanın tamamı, 
Chicago'da yaşayan 
65 yaşın üzerindeki 
deneklerle ve altı yıl 

lar, buna çayın içinde 
bulunan kafeinin 
neden olduğunu 
belirtti. Siyah çay diş 
çürüklerine ve diğer 
ağız hastalıklarına yol 
açan bakterilere karşı 
da etkili oluyor. 
ABD'deki Illinois 
Üniversitesi'nde 
yapılan bir araştırma, 
siyah çayın içinde 
bulunan bileşimlerin 
ağızda diş çürüklerini 
ve asit oluşturan bak
terileri önlediğini ve 
bu bakterilerin 
üremesini durdur
duğunu ortaya koydu. 
Siyah çayın etkisiyle, 
ağızdaki bakterilerin 
kümelenerek dişlere 
yapışması önleniyor 
ve dişlerde oluşan 
yabancı madde biriki
mi azalıyor. Daha 
önce de İsveçli 
araştırmacılar, siyah 
çayla ağız çabalayan
ların, dişlerin üzerinde 
oluşan yabancı madde 
birikimini azalttıklarını 
belirlemişti.

içinde üç kez yapıldı. 
Ayrıca aynı kişilere. 
139 gıda maddesinin 
isim listesinin bulun
duğu bir anketle neler 
yedikleri de sorul du. 
Daha önce yapılan 
bazı araştırmalar da 
balık yiyen insanların 
Alzheimer hastalığına 
yakalanma ve kalp 
krizi geçirme risk
lerinin azaldığım 
göstermişti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcı lığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

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

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

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

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
14 KASIM 2005 PAZARTESİ 

GEMLİK ECZANESİ 
Demirsubaşı Mah. Şehit 

Cemal Sok. No : 2 GEMLİK 
Tel : 513 02 49
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Hırsıza 
merdivenli 
müdahale

Yaya geçidi skandali

Altıparm^k'ta bir 
sendikaya ait büroya 
giren hırsız, cama 
itfaiye merdiveni 
uzatan polisi 
karşısında görünce 
şaşkına döndü. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde, 
'gasp' suçundan 
kaydı olan 16 
yaşındaki A.K. 
sabaha karşı 
Altıparmak 
Caddesi'ndeki 
Türkiye Tekstil Örme 
ve Giyim Sanayii 
İşçileri Sendikası'na 
(TEKSİF) ait büroya 
hırsızlık amacıyla 
girdi. Sendikanın 
ışıklarının yandığını 
gören bekçi görevli 
polisleri uyardı. 
Polis, ekipleri 
binanın çevresinde 

tedbir alırken diğer 
taraftan da sendika 
yöneticilerine 
cep telefonu ile 
ulaşmayı denedi. 
Sendikacılara 
ulaşamayan polis, 
olay yerine çağrılan 
itfaiye merdiveniyle 
3. kattaki hırsızın 
bulunduğu büroya 
pencereden girdi. 
Madde bağımlısı 
olduğu bilinen A.K. 
suçüstü yakalandı. 
İtfaiye merdiveni ile 
indirilen A.K, 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Çocuk Şubesi'ne 
götürüldü. Kimlik 
kontrolü yapılan 
A.K. 'Hırsızlığa 
teşebbüs' suçundan 
adliyeye
sevk edildi. BHA

Bebek, kalbi 
elinde doğdu

Hindistan'da bir kız 
bebeği, vücudunun 
dışında gelişen ve bir 
eliyle tuttuğu kalbiyle 
dünyaya geldi.
Doğduğu sırada kalbi
ni sağ eliyle tutan 
bebek yaşatılmaya 
çalışılıyor.
Doktor S.K. Pambhoi, 
yaptığı açıklamada, 
bebeğin kalbinin 
tamamen vücudunun 
dışında geliştiğini, 
doğduğu sırada kalbi
ni sağ eliyle tutan 
bebeği yaşatmaya 
çalıştıklarını söyledi. 
Pambhoi, "Kalbi, atar
damarlarla vücudun 

içine bağlı. Kalbi uy 
gun yere yerleştirmek 
için ameliyat tek 
seçenek" dedi.
Doktorlar, 
Chhattisgarh 
eyaletindeki Korba 
kasabasında fakir bir 
ailenin çocuğu olarak 
dünyaya gelen 
bebeğin elini 
kalbinden ayırdık
larını, acil ameliyat 
edilmemesi halinde 
öleceğini söylediler. 
Bebeğin fakir durum
daki ebeveylerinin 
ameliyat masrafını 
karşılayamayacakları 
kaydedildi.

Gece bekçiliği yapan 
Mehmet Özlem(59), 
tabelası olan ancak 
boyaları silinen İzmir 
yolundaki yaya 
geçidinde bir otomo
bilin altında kalarak 
can verdi.
Bursa İzmir karoyulu 
Emirkop yakınlarında 
önceki akşam saat 
19.30 sıralarında 
meydana gelen 
kazada bir yaya 
yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre 
özel bir şirkette gece 
bekçisi olarak çalışan 
Mehmet Özlem (59), 
Emirkoop önündeki 
'yaya geçidi' tabelası 
bulunan yerden 
yolun karşısına 
geçmek istedi. 
Bu sırada kent 
merkezinden 
İzmir istikametine 
gitmekte olan 
Yaşar Gündoğdu'nun 
(39) kullandığı 34 
UKK 28 plakalı 
otomobilin altında 
kalan Mehmet

Özlem, ağır bir şekil 
de yaralandı. Talihsiz 
adam ambülans 
gelene kadar da olay 
yerinde yaşamını 
yitirdi. Otomobil 
sürücüsü Yaşar 
Gündoğdu, olay yer
ine gelen polis 
tarafından gözaltına 
alınırken, Özlem'in 
cesedi otopsi için 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı. 
Kazayla ilgili Cum 
huriyet Başsavcılı 
ğı'nca soruşturma 
başlandı. Bu arada 
kazanın ardından 
çevre sakinleri, 
karayolları ekiplerini 
ihmalkarlıkla suçladı. 
Bölgede yaya geçidi 
tabelası olduğunu, 
ancak 5 kilometrelik 
alanda herhangi bir 
geçit bulunmadığını 
dile getiren vatan
daşlar, üstgeçit yapıl
ması için yaptıkları 
başvurunun dikkate 
alınmamasından 
yakındı. BHA

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

- . D0GAIGA2Buderus „
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Ölümden döndüler
Orhangazi Gemlik karayolu Değirmenlik Mevkii’nde yağış nedeniyle, direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 AK 918 plakalaı özel araç, 
Karsak Deresi'ne uçtu. Aynı aileden 4 kişinin bulunduğu araçta, 3 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırılırken, durumu ciddi olan baba 
İbrahim Kovan, Bursa Devlet Hastanesi’ne sevkedilirken, Engürücük yakınlarında bir saat sonra bir kamyon TIR’ın altına girdi. 5’de

15 Kasım 2005 Sah 25 YKr. (250.000 TL.)

Otomobil 
dolandırıcıları 

yakalandı
Kendilerini galerici gibi tanıtarak 100 
YTL'lik kaparo karşılığında otomobil
lerin noter satışını yaptıran ve 
sonrasında borçların ödemeden 
ortadan kaybolan şebeke son işinde 
yakayı ele verdi. Haberi sayfa 6’da

Gemlik Belediye Meclisi Kasım ayı son toplantısında gelir gider bütçesini kabul etti.

Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında 2006 yılı Belediye Bütçesi 
görüşüldü. Belediye gelir gider bütçesi 25 milyon 89 bin 402 YTL 50 Ykr. olarak 
belirlenirken, zabıta ve itfaiye birimlerinin mesaileri de kabul edildi. Mecliste, Rıfat 
Minare Çiftliği’nin Gemlik imar alanına alınması ile Engürücük Köyü’nün Gemlik’in 
mahallesi olması için çalışmalara başlanması kararlaştırıldı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Engürücük mahallesi
Belediye Meclisi dün yaptığı toplantıda 

2006 yılı gelir gider bütçesini kabul ederken, 
Engürücük Köyü’nün ilçemiz sınırlarına alın
mışı için çalışma başlatılmasına da karar 
vermiş.

Eski Belediye Başkanlarından Hakkı 
Çakır’ın göreve geldiği yıllanda imar plan
larını düzenleme yetkisi belediyelere 
geçmişti.

O günler Anavatan Partisi’nin parladığı 
yıllardı.

Yani 1984’ler..
Hakkı Çakır yerel seçimler öncesi, Hisar 

Mahallesi’ni, Sunğipek Fabrikası yamaçlarını 
ve Vezirova diye bildiğimiz bugünkü Küçük 
Sanayi Sitesi’nin karşılarını imara açtı.

Böylece Engürücük Köyü ile imar 
komşusu olduk.

Geçen yıllarda gelişen deniz ticareti ve 
Serbest Bölge’nin açılmasından sonra yurt 
dışından getirilen keresteler, Engürücük 
Köyü’nün verimli zeytinlikleri yok edilerek 
antrepoya dönüştürüldü.

Yalnız Engürücük Köyü değil, Gemlik 
Küçük Sanayi Sitesi karşısı da da aynı şe 
kilde yağmalandı.

Gemlik Belediyesi Engürücük Köyü’nü 
kendi sınırlarına alırsa, bu durum düzelecek 
mi?

Hiç sanmıyorum.
Gemlik Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi 

karşısını planlı bir şekilde gelişime açmadı ki, 
Engürücük’ü açsın.

Ama Engürücük Köyü artık Gemlik ile bir
leşti.

Gençali Köyü’nü Gemlik’in mahallesi yap
mak ne kadar abesse, Engürücük Köyü’nü 
Gemlik’in mahallesi yapmak doğrudur.

Belediye Meclisi’nin 
dün yapılan oturum
da 2006 yılı tahmini 
gelir gider bütçesi 
kabul edildi. 
Mecliste 
ayrıca zabıta 
yönetm eliğinin 
günün koşullarına 
uygun olarak yeniden 
hazırlanması 
kararlaştırılırken, 
2006 yılı Belediye 
Gelir ve Gider 
bütçesinin gelecek 
yıllarda bir yıllık 
değil üç yıla göre 
yüzde 4'1 ük artışlarla 
hazırlanması 
karara bağlandı. 3’de

Genel Sağlık Sigortası 
2006 yılında çıkıyor

Genel sağlık sigortası 2006 yılının Şubat 
ayında çıkarılıyor. Genel sağlık sigortası ile 
18 yaşın altındaki herkes sigorta kapsamına 
alınacak. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma, 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet 
Erdöl, sağlık politikalarının düzenlenmesi 
için çalıştıklarını ifade ederek, aile hekim
liği, hastanelerin tek çatı altında toplanması 
ve serbest eczanelerden hizmet alımı gibi 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sayfa 7’de

Bankadan eksik 
para çekmişsiniz 

diyerek kandırdılar 
İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana gelen 
olayda, F.B isimli sabıkalı şahıs kendisini 
bankacı olarak tanıtıp, S.M. isimli vatan
daşı dolandırdı. Evine gittiği S.M'ye 
“Bankadan eksik para çekmişsiniz. Farkı 
getirdim” diyen F.B., ardından dekontu ve 
çekilen parayı istedi. Haberi sayfa 12’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Haddini bilmek : Orhan Pamuk....!
Önceden neşredilen bir iki romanından 

sonra son kitabının kısa sürede 100 binlik 
bir satışı gerçekleştirdiği açıklandı.

Derken çıktığı günden beri ikinci 
cumhuriyetçi çizgisini korumayı özen 
gösteren Aktüel dergisi romancıyı 
Türkiye’nin “bir numaralı aydını” ilan etti. 
Bu romancının adı Orhan Pamuktu...!

Ben ilk yayınlandığı zamanlar bu 
romancımızın bir romanını okumayı dene
miştim. Bana sıkıcı geldi ve kitabı bitireme 
dim.

Daha sonra “Kara Kitap” yayınlandıktan 
sonra çok iyi eleştiriler aldı diye bunu da 
okumak istedim yine bitiremedim..

Beğenenlerin beğenme hakkına saygı 
duyarım.

Bir yazar -bir yazı türü herkes tarafından 
beğenilecek diye bir kural olmaz .olma
malıdır. Bu kadar çok okunduğuna göre ses 
getirdiğine göre tabiidir ki beğenilen bir 
romancı olması gerekir...

Tahsin Yücel gibi saygın isimlerin yazarla 
ilgili ağır eleştirileri de vardı.

Ama Ulusal gazetenin birinde okuduğum 
cümleler beni düşündürdü.

“Kara Kitap”ta gizlenmiş cümleler 
olduğunu yazıyorlardı..

Aynen buradan aktarıyorum: Prof. Çetin 
Yetkin idaresinde

Müdafaa-i Hukuk” adlı değerli bir aylık 
dergi çıkıyor. Aralık 1998 sayısında Prof. 
Fahir İz ‘in bir incelenmesi yayınlandı. 
“Orhan Pamuk’taki Atatürk anlayışı ... 
“Benim bir türlü okuyup bitiremediğim 
kitapta neler varmış ! Neler... İşte birkaç 
örnek. “Sonra kasaba alanına dolanır. 
Atatürk heykeline sıçan güvercinleri ayıplar” 

Bir diğer cümle : “Atatürk kendini içkiye 
vermiş meyhane kalabalığına, Cumhuriyeti 
emanet etmiş olmanın güveniyle gülümsü 
yordu.”

Bir cümle daha : “Atatürk’ün leblebi 
zevkinin ülkemiz için ne felaket olduğu”

Bir cümle daha : “Sonra bir Cumhuriyet, 
Atatürk, damga pulu havasına girdiğimizi 
hatırlıyoruz.”

Sayın Prof. Fahir İz 275 sayfalık kitapta 
tam sekiz yerde “hiç gerekmediği halde” 
Atatürk'e sataşıldığını tespit etmiş.

İnandıklarını savunanlara saygı duyulur. 
O düşünceye karşı olsanız bile..

Ama o yürekliliği göstermeyip bunu sin
sice yapmaya çalışanlara, toplum hep 
tiksinerek bakar.

Bunu hep zayıf bir kişiliğin, zavallı bir ruh 
halinin yansıması olarak görülür.
Oyun maskesiz oynanmahdır. Oyun maske
siz oynanmahdır ki kimin ne olduğu bilin
melidir. Toplum maskelerin arkasında ki 
gerçeği bilmiyor.

Maskeler inmeli ki ,o maskelerin ardında 
ki suratları beğenmeyenler, aldatılmaktan 
kurtulsun. Maskenin arkasındaki gerçek 
yüzü görerek...!

Bu çirkinlikleri gizleyen maskelerin 
indirilmesine tüm “gerçek aydınlar” görev 
saymalıdır.

Ermeni katliamlarından bahseden, 
Güney doğuda 30 bin kişiyi öldürdük diyen, 
“Türkiye Cumhuriyetini temsil edenlerin 
yanında olmayışı, benim işin şereftir” 
sözünü söyleyen yazarı isteyen okumalı, 
isteyen göklere çıkarmalıdır.

Ama maskenin arkasında ki gerçek yüzü 
görerek.

Kemal Demirel’in
köy gezileri sürüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ramazan ayında 
bir dizi köy gezisi 
yapan CHP 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel ve 
İlçe örgütü hafta 
sonunda Feyziye, 
Şükrüye ve 
Hamidiye köylerine 
ziyarette 
bulundular. 
Her üç köyde de 
vermiş oldukları 
ziyaret sözünü 
yerine getirmenin 
mutluluğunu 
yaşadıklarını belirten 
İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek, köylülere 
yaptığı konuşmada 
"Türkiye'nin, 
Bursa'nın Gemlik'in 
kısacası sizlerin 
Milletvekili Kemal 
Demirel'le sorun
larınızı dinlemek 
üzere beraber geldik" 
diyerek her kesin her 
sorununu anlat
masını istedi.
Kemal Demirel, 
köylülerle yaptığı 
sohbette onların 
şikayetlerini her 
zaman takipçisi ola
cağını bir kaz daha 
vurgularken, 
"Hangi partiye oy 
verirseniz, ben bun
ları düşünmeden 
sizlere geliyorum. 
Sizlerin sorunlarını

en iyi şekilde meclise 
taşımak için varım" 
dedi.
"Görevimi yap
mazsam aldığım 
para haram olur" 
diyen Kemal Demirel, 
"Ben sizlerin sorun
larınızı çözmek için 
buradayım. Eşimin 
Milletvekili değil, 
sizlerin 
Milletvekiliyim, 
çünkü bunun için 
para alıyorum.
Aldığım ücretim 
helal olması için 
Ankara'dan döner 
dönmez evime 
gitmeden sizlere 
geliyorum, yoksa 
aldığım para bana 
haram olur, istemem, 
bakın Bursa'da 
kaç köy olduğunu 
bilmeyen

Milletvekilleri var. 
Bu kişiler nasıl olsa 
seçim zamanı 
giderim diyor ve sîz
leri önemsemiyor. 
Sizler bu kişileri 
dikkat edin ve 
çalışanla çalışmayanı 
ayırın. Bunlara 
sandıkta gereken 
cevabı mutlaka 
verin" dedi.
Köylülerin asgari 
ücret hakkında 
sorularını da yanıt
layan Demirel, 
bunun komik 
olduğunu söyledi. 
Demirel, seçimlerde 
işçiden, emekten, 
köylüden yana olan 
CHP'ye oy atmanın 
önemli olacağını 
anlattı.
Hamidiye köyündeki 
ziyaret esnasında

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

KSrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

depremde zarar 
gören ve onarılan 
köy camii hakkında 
da görüşlerini 
belirten Demirel, 
minaresi olmayan 
camii için neden 
yapılmadığını 
meclise vereceği 
önerge ile 
soracağını söyledi. 
Gezdiği bir çok 
köyde "Biz 
Bursa'da Kemal 
Demirci'den başka 
Milletvekili 
tanımıyoruz" 
sözleriyle karşılaşan 
Demirel, "Sizlere 
yardımcı olmak, 
sizlerin sorunlarını 
çözmek için uğraş
mak benim benim 
birinci görevimdir. 
Uğraşmak diyorum 
çünkü her soru
nunuzu çözerim 
dersem yalan 
söylerim, 
aldatmak,yalan 
söylemek benim 
karakterimde yoktur" 
şeklinde konuştu. 
Gezdiği her köyde 
kendisine ulaşan 
sorunları çözmek 
için çalıştığını 
söyleyen Kemal 
Demirel, kendisi 
olmasa bile ilçe 
örgütüne ulaşacak 
sorunların kendisine 
iletileceğini belirtti.

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

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.ozcanvural.tk
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Gemlik Belediye Meclisi Kasım ayı son toplantısında gelir gider bütçesini kabul etti.

İM yılı bütçesi İS milyon li tin YTL
Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında 2006 yılı Belediye Bütçesi 
görüşüldü. Belediye gelir gider bütçesi 25 milyon 89 bin 402 YTL 50 Ykr. olarak 
kabul edilirken, zabıta ve itfaiye birimlerinin mesaileri de kabul edildi. Mecliste 
Rıfat Minare Çiftliği’nin Gemlik imar alanına alınması ile Engürücük Köyü’nün 
Gemlik’in mahallesi olması için çalışmalara başlanması kararlaştırıldı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi, 
Kasım ayı son 
toplantısını dün 
gerçekleştirirken, 
2006 yılı bütçesini 
25 milyon 
89 bin 402 YTL 
50 Ykr olarak 
kabul etti.
Bütçe Plan 
Komisyonu Başkanı 
AKP'li Murat 
Yavuz'un okuduğu 
2006 yılı Belediye 
Gelir ve Gider 
bütçesi'nin gelecek 
yıllarda bir yıllık 
değil üç yıla göre 
yüzde 4'lük artışlarla 
hazırlanması 
karara bağlandı. 
Bütçe hakkında 
söz alan AKP'li 
meclis üyesi 
Ali Okuroğlu, 
bütçenin çok iyi 
hazırlanmış 
olduğuna değinerek, 
komisyon üyelerini 
kutladı.
Kısa hedeflerle 
hazırlanan bütçelerin 
sağlıklı olmadığı 
ve yanılgılar 
getirmesi nedeniyle, 

bütçenin yeni 
çıkan yasa ile 
üç yıla yayılmasının - 
fayda getireceğini 
söyleyen Okuroğlu, 
"Hazırlanan bütçe 
gerçeği yansıtıyor, 
hayali şişirme^ 
bütçelerin 
faydadan çok 
zarar getirdiğini 
gördük" dedi. 
Gemlik Belediyesi 
2006 yılı Gelir 
ve Gider Bütçesi 
mecliste oy 
birliği ile kabul 
edildi.
Mecliste 
ayrıca İtfaiye ve 
Zabıta birimlerinin 
alacakları 
mesailer görüşüldü. 
Meclis üyelerinin 
İtfaiye ve Zabıta 
birimlerinin alacağı 
mesai ücretleri 
Büyükşehir 
statüsünde en 
üst limitten 
uygulanması oy 
birliği ile kabul edildi. 
Meclisin 
gündemindeki 
ikinci maddesi 
olan İmar 
görüşmelerinde 
Manastır Bölgesi’nde

Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında plan ve bütçe komisyonunun hazırladığı 2006 yılı 
gelir ve gider bütçesi Bütçe Plan Komisyonu Başkanı Murat Yavuz tarafından okunarak, 
25 milyon 89 bin 402 YTL 50 Ykr olarak kabul edildi.

Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
kısmından 
Samanyolu 
ve Şahinler 
Kooperatifleri 
arasından

düşünülen yolun 
İmar Komisyonunda 
bekletilerek, daha 
geniş araştırma 
yapılması karara 
bağlandı.
Belediye 
Meclisi’nin bir 
önceki 
oturumunda 
komisyona havale 
edilen Belediye 
altındaki dükkanların 
genişletilmesi 
üyelerin oy birliği 
ile kabul edildi.
Belediye altındaki 
dükkanlar kolonlar 
arasında kaldığı 
için müşteri 
çekemediği 
düşüncesiyle 
genişletilecek.
Genişleme 
çalışmalarında 
yapılacak masrafın 
dükkan sahipleri 
tarafından karşılan
ması ve dükkanların 
tek proje ile 

yapılması oylanarak 
karara varıldı.
Gemlik Belediyesi 
ile Umurbey 
Belediyesi arasında 
ruhsat sorunu 
yaşanan Rıfat 
Minare Çiftliği’nin 
Gemlik imar 
sınırlarına 
alınması ve 
Büyükşehir'e 
bildirilmesi oy 
birliği ile kabul 
edildi.
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, ilçede 
her geçen 
gün vatandaşların 
şikayetlerini 
aldıkları Zabıta 
talimatnamesinin 
yeniden 
görüşülmesini istedi. 
Yeniden 
hazırlanacak
Zabıta Talimatnamesi 
ile özellikle 
kaldırım işgallerine 

son verilmesi 
amaçlanacak. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ayrıca Gemlik 
Belediye sınırlarına 
Engürücük 
Köyü’nün de 
katılması için 
çalışma yapılmasını 
istedi. Turgut, 
"Engürücük 
Köyü’nün 
Gemlik’in mahallesi 
olması uygun 
olacaktır.
Zira bu bölgede 
önüne gelen 
her işi yapabiliyor." 
dedi.
Konu Büyükşehir 
gündeminde 
bulunan köy 
statüleri 
görüşmelerinde 
ele alınması için 
girişim başlatılması 
görüşünde 
bulunuldu.
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Özürlü çocuklar Anıt Kabir’de
Özel Türe Kurs Merkezi’nde 

eğitim gören özürlü çocuklar, 
özel halk otobüsü ile gittikleri 

Anıt Kabir’de törenlere katıldılar

Seyfettin ŞEKERSÖZ

10 Kasım'da Anıt 
Kabir'de yapılan 
törenlere katılan 
özel Türe Kurs 
Merkezi çocukları 
Ulu Önder 
Atatürk'ün yattığı 
yeri görmenin 
sevincini yaşadılar. 
Aklı başında 
olanların Atatürk 
İlke ve devrim- 
lerinden uzaklaşmak
ta olduklarını 
görmenin üzüntüsü 
içinde Özürlü 
çocukları 
Anıt Kabir'e

gönderdiklerini 
söyleyen Kurs 
Müdürü Tamer Sivri, 
"Çocuklarımıza 
Atatürk sevgisini 
öğreterek onları 
topluma daha faydalı 
şekilde yetiştirmek 
istiyoruz” dedi. 
Minibüsçüler ve 
Otobüsçüler 
Kooperatifinin kendi
lerine tahsis ettiği 
özel halk otobüsü ile 
Ankara'daki Anıt 
Kabir törenlerine 
katılan Özürlü 
Çocuklar Anıt Kabir 
önünde bol bol 
fotoğraf çektirdiler.

Yeni Çarşfya kapı 
yapılması isteniyor

Katlı otopark altındaki pasajdaki esnaf havasızlıktan 
şikayetçi. İki giriş ve çıkış kapısı bulunan pasajda üçüncü 

kapının açılmasını isteyen çarşı esnafı, AKP’li meclis 
üyelerinden destek beklediklerini söylediler.

Bürokratlara 
planlama dersi

Katlı otopark 
altındaki 
pasajda dükkan 
işleten esnaf 
havasızlıktan 
şikayet ederek, 
okul tarafından 
kapı açılmasını 
istiyorlar. 
Pasajın iki 
giriş ve çıkış 
kapısı bulunurken, 
hava sirkülasyonu 
için üçüncü 
kapının 
açılması isteniyor. 
Pasaj içi 
tavanlarının 
çok yüksek 
olmasına rağmen 
kapıların küçük 
olması nedeniyle 
yaz aylarında sıkıntı 
yaşadıklarını belirten 
çarşı esnafı, 
pasajın içinde 
hava akışının

daha rahat olması 
için üçüncü kapının 
mutlaka gerekli 
olduğunu 
belirtiyorlar.
Konuyu

Belediye Meclis 
üyelerine 
de aktardıklarını 
söyleyen bazı 
çarşı esnafı, 
kapının açılabilmesi 

için AKP’li 
meclis 
üyelerinden destek 
beklediklerini 
ifade ettiler.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nde 
hizmetlerin daha hızlı 
ve etkin, yatırımların 
ise daha akılcı ve 
rantabl yapılabilmesi 
amacıyla üst düzey 
bürokrat, daire 
başkanları ve şube 
müdürlerine stratejik 
planlama eğitimi 
verildi.
BUSKİ Konferans 
Salonu'nda başlayan 
ve üç gün sürecek 
eğitimlerde 5272 ve 
5393 Sayılı Belediye 
Kanunu ile 5216 Sayılı 
Büyükşehir Belediye 
Kanunu'nda yer alan 
hükümler ile Devlet 
Planlama Teşkilatı'nca 
yayınlanan Stratejik 
Planlama Kılavuzu 
doğrultusunda bilgiler 
verilirken, yöneticilere 
dikkat edilmesi 
gereken konular 
anlatıldı.
STRATEJİ NEDİR? 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak, Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Recep Akyıldız, daire 
başkanları ve şube 
müdürlerinin de 
katıldığı toplantıda 
Plato Danışmanlık 
Sorumlusu Hulusi 
Şentürk, stratejinin bir 

amaca ulaşmak için 
eylem birliği sağlama 
ve düzenleme sanatı 
olduğunu söyledi. 
Stratejinin bir anlam
da insanın yol haritası 
olduğunu söyleyen 
Şentürk, 
"Belediyelerin kendi 
içindeki birimlerin tek 
tek kendi planlarını 
veya stratejilerini 
çıkarmaları yanlış. 
Doğru olan birimler 
arasındaki entegras 
yonu sağlayarak tüm 
birimlerin bir araya 
gelip ortak bir karar, 
hedef ve strateji 
belirlemesi gerekir. 
Başarının yolu birlikte 
alınacak karar ve 
plandan geçer" dedi. 
ISO BELGELERİ SÜS 
Belediyelerde 'yap
tığını yaz, yazdığını 
yap' sisteminin 
artık tarih olduğunu 
belirten Hulusi 
Şentürk, "Türkiye'de 
pek çok belediyede 
ISO belgesi duvarda 
süs olmaktan öteye 
gitmiyor. Bu belgeleri 
birkaç toplantı yaptık
tan sonra veren 
kuruluşlarımız da var. 
Önemli olan belge 
almak değil, kaliteli 
hizmetin devamlılığını 
sağlamak önemli" 
dedi.
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Bursagaz'tlan Emniyetli Dotıaltıaz Mtoi
Bursagaz, doğal- 
gazın güvenli, 
bilinçli ve verimli 
kullanımını sağlamak 
amacıyla Emniyetli 
Doğalgaz Kullanma 
Rehberi hazırladı. 
Tüm Bursagaz 
abonele rine dağıtıla
cak olan rehberde 
doğalgaz kullanımın
da dikkat edilmesi 
gereken bir çok 
önemli nokta 
hakkında görsel ve 
yazılı bilgi veriliyor. 
Bursa’da doğalgaz 
kullanımının yaygın
laşması için bir yan
dan yatırım çalış
malarını sürdüren, 
bir yandan da cazip 
kampanyalarla 
abonelik fırsatları 
sunan Bursagaz, 
doğalgazın güvenli, 
bilinçli ve verimli 
kullanımını artırmak 
için de abonelere 
yönelik bir 
rehber hazırladı. 
İçinde kombi

kullanımından 
bacalarla ilgili güven
lik önlemlerine, ver
imli ısınma yöntem
lerinden sıcak suda 
tasarruf önerilerine, 
ekonomik pişirme 
yöntemlerinden 
izalosyona kadar 
bir çok önemli 
bilginin bulunduğu 
Bursagaz Emniyetli 
Doğalgaz Kullanma 
Rehberi’nde doğal
gaz kaçaklarında 
yapılması gerekenler 
ve deprem güvenlik 
konularında da 
ayrıntılı bilgi veriyor. 
Rehber 16 sayfa 
olarak hazırlandı. 
Bursagaz Genel 
Müdürü Ertuğrul 
Altın, doğalgazın 
en güvenli yakıt 
olduğunu ama 
zaman zaman 
doğalgazın yanlış 
kullanımı nedeniyle 
üzücü olayların 
yaşanabildiğin! 
söyledi. Emniyetli

Doğalgaz Kullanma 
Rehberi ile 
doğalgaz kullanımın
da bi linçlenmeyi 
artırmayı ve yanlış 
kullanım nedeniyle 
meydana gelen 
üzücü olayları önle
mek istediklerini vur
gulayan Altın, 
rehberin tüm 
Bursagaz abonele 
rine adreslerinde tes
lim edileceğini, ayrı
ca Bursagaz abone
lik merkezlerinde ve 
çözüm noktalarında 
da dağıtılacağını 
belirtti. Altın, 
“Kentimizde kış 
aylarında yanlış baca 
kullanımı, kontrol 
dışı tesisat yapılması 
gibi nedenlerle kar- 
bonmonoksit 
zehirlenmeleri ola
biliyor. Bursa gibi 
lodosun etkili olduğu 
bir kentte güvenli 
yakıt kullanımında 
bacaların önemi çok 
büyük. Hazırladığımız 

rehber bu konuda da 
Bursalılar’a önemli 
ve yararlı bilgiler 
sunuyor” dedi. 
Bursagaz Emniyetli 
Doğalgaz Kullanma 
Rehberi’nden:
- Bacalı doğalgaz 
cihazlarınızı 8 
metreküpten daha 
küçük alanlara 
yerleştirmeyiniz.
- Bacalı kombi veya 
soba bulunan 
odalarda yatmayınız. 
- Bacalı cihazlarınızı 
banyo ve tuvaletlere 
yerleştirmeyiniz.
- Yüksekliği 4 metre
den az bacalara, 
bacalı kombi veya 
şofben bağlamayınız. 
- Mutfaktaki 
doğalgazh şofben 
veya kombi bacasını 
aspiratör bacasına 
bağlamayınız. 
Bursagaz’ın bilgisi 
olmadan doğalgaz 
tesisatınızda değişik
lik, ilave veya 
tadilat yaptırmayınız.

Ölümden 
döndüler

Orhangazi -Gemlik 
karayolu üzerinde 
seyreden özel 
araç dereye uçtu. 
Kazada üç kişi 
yaralandı. 
Kaza dün saat 
15.45 sıralarında 
Orhangazi yönün
den Bursa’ya 
gitmekte olan 
16 AK 918 plakalı 
özel araç havanın 
yağışlı olması 
nedeniyle 
sürücünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesi 
sonucu 
Değirmenler 
Mevkii’nde 
Karsak Deresi’ne 
uçtu.
Kazada araçta 
bulunan Yahya 
Bayram Kovan, 
İbrahim Kovan (50), 
Huriye Can (46) 
yaralandılar.
Yaralılar, Gemlik

Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Durumu ağır 
olan baba İbrahim 
Kovan ise Bursa 
Devlet Hastanesi’ne 
gönderildi.
TIR KAMYON 
ÇARPIŞMASI 
Öte yandan 
Engürücük Köyü 
yakınlarında 
meydana gelen 
ikinci trafik 
kazasında, 
Bursa yönüne 
gitmekte olan bir 
TIR ile kamyonun 
çarpışması sonucu 
hafif hasarlı bir 
kaza daha 
meydana geldi. 
Kazada, havanın 
yağışlı ve 
sürücülerin 
dikkatsiz araç 
kullanması 
nedeniyle meydana 
geldiği öğrenildi.

TEŞEKKÜR
Değerli büyüğümüz, sevgili babamız

Hakkı Vedat PEKER’in
vefatında bizleri yalnız bırakmayan, 

bizzat gelerek ve telefonla acımızı paylaşan 
akraba, arkadaş ve dostlarımıza, evimizdeki tedavisi 

esnasında tıbbi yardım ve ilgilerini esirgemeyen 
Op. Dr. Ümit YILIK, 
Dr. Teoman ÇETE, 
Dr. Ender UÇAR, 

Dr. Haluk AKIŞ ve 
Uzmanlar Tıp Merkezi’nin 

tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.

AİLESİ
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■■■günlük SİYASİ OAZETeBBİ

Otomobil dolandırıcıları yakalandı
Kendilerini 
galerici gibi tanı
tarak 100 YTL'lik 
kaparo karşılığın
da otomobillerin 
noter satışını 
yaptıran ve 
sonrasında 
borçların ödeme
den ortadan 
kaybolan şebeke 
son işinde 
yakayı ele verdi. 
Oto pazarında 
araç satıcılarına 
100 YTL kaparo 
vererek ertesi 
gün ödeme 
yapmadan noter 
satışı yaptıran ve 
daha sonra da 
paralarını 
ödemeyerek 
dolandırıcılık 
yaptıkları iddia 
edilen 6 kişi 
gözaltına alındı. 
Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize 
Suçlar Şube 
Müdürlüğü'ne 
bağlı Mali Büro

Amirliği'nden 
alınan bilgiye 
göre, V.Ç., M.Ç., 
Ş.Ç. ve K.B.Ü. 
isimli kişilerin 
Çalı Yolu'ndaki 
araba pazarında 
kendilerini galeri
ci gibi tanıtarak, 
dolandırıcılık 
yaptıkları 
yönünde ihbar 
alan polis 
harekete geçti. 
Söz konusu olay
la ilgili çok yönlü 
araştırma yapan 
polis, E.T., M.Ç., 
K.K., M.B., R.Y., 
Ş.C., Z.K., M.H., 
H.D., E.B.B.. B.B., 
I.G., A.K., Itt.S.Y., 
I.Ç., N.K., B.E. ve 
B.Z.Ö. isimli 
kişilerin mağdur 
edildiğini 
belirledi.
Mağdur vatan
daşların 
şikayetleri ve 
verdikleri bilgiler 
doğrultusunda 
operasyonu 
genişleten 

polis V.Ç., M.Ç., 
Ş.Ç., K.Ç., G.Ç. 
ve K.B.Ü. isimli 
şahısları 
gözaltına aldı. 
Bu kişilerin 
araç satıcılarına 
100 YTL kaparo 
verdikten sonra 
ertesi gün 
ödeme yap
madan araçların 
noter satışını 
yaptırdıkları ve 
daha sonra da 
araçları farklı 
yerlere peşin 
paraya sattıkları 
belirlendi.
Ayrıca otomobil
leri satın aldıkları 
kişileri de korku 
tup sindirdikleri 
öne sürüldü. 
Emniyette 
ifadeleri alınan 
şüpheliler, 
"Teşekkül 
halinde nitelikli 
dolandırıcılık 
yapmak" suçun
dan Cumhuriyet 
Savcılığı'na 
sevk edildi. BHA

Bursa’dan sınır 
ötesi yardım

Gönül Feneri 
Kültür Sanat 
Gelişim ve Sosyal 
Yardımlaşma 
Derneği, 
Pakistan'daki 
depremzedelere 
Kızılay Bursa 
Şubesi aracığıyla 
giyim yardımında 
bulundu. 
Pakistan'daki 
depremin yaralarını 
sarmak için 
harekete geçen 
Gönül Feneri 
Kültür Sanat 
Gelişim ve Sosyal 
Yardımlaşma 
Derneği yöneticileri 
toplam 2 bin 
503 parça 
kullanılmamış 
çocuk ve yetişkin 
giysisini Kızılay'ın 
Muradiye depo
larındaki yetkilile 
rine teslim etti. 
Pakistan'a yapıla
cak yardımlar 
arasında kışlık 
giyim eşyasının 
öncelik kazandığını 

belirten Gönül 
Feneri Kültür 
Sanat Gelişim ve 
Sosyal 
Yardımlaşma 
Derneği Başkanı 
Ali Öztürk, "Kış 
mevsimiyle birlikte 
burada hala sokak
ta kalanların 
yaralarını biraz 
olsun sarabilmek 
için giyim eşyası 
topladık.
Topladığımız 
giyim yardımlarını 
Pakistan'daki 
ihtiyaç sahiplerine 
iletiimek üzere 
Kızılay yetkililerine 
teslim ettik" dedi. 
Pakistan'a yapılan 
giyim yardımının 
dernek olarak 
Türkiye sınırları 
dışında yaptıkları 
ilk yardım 
olmasının önemine 
değinen Ali Öztürk, 
böylesi felaketlerin 
bir daha 
yaşanmamasını 
temenni etti. BHA

Cenazeye 
giderken 
canından 
oluyordu

Bursa’dan Yalova 
yönüne giden 
16 YD 112 plakalı 
otomobil, hatalı 
sollama yapınca 
yoldan çıkarak 
tarlaya uçtu. 
Sürücü Ahmet 
Tanrıverdi'nin 
bir cenazeye 
yetişmek için 
hız yaptığı 
öğrenildi.
Kaza, önceki gün 
saat 10.00 
sıralarında 
Svvedish Match 
(eski Kav 
Kibrit Sanayi) 
yakınlarında 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre 16 YD 
112 plakalı 
otomobilin 
sürücüsü 
Ahmet Tanrıverdi 
(45), önünde 
giden Hidayet 

Filik (50) yöneti
mindeki TIR'ı 
sollamak istedi. 
Yakın sollama 
yapan otomobil, 
tekrar sağ şeride 
dönmeye 
çalışırken 
TIR'a çarptı. 
Kontrolden çıkan 
tarlaya uçtu. 
TIR'ın fren sesini 
duyup kazayı 
görenlerin 
yardımıyla 
otomobilden 
çıkarılan sürücü 
Ahmet Tanrıverdi, 
112 ambülansı ile 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kazadan sonra 
Tanrıverdi'nin, 
kendisini otomo
bilden çıkaranlara 
cenazeye gittiğini 
söylediği 
öğrenildi. BHA

2006 EŞANTİYON
SEZONUNU BAŞLATTIK

nm»»’ 2® 2® 11

TAKVİMLCR & MASA TAKVİMLCAİ & GGMİCİ TAKVİMLCA & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKL6R& ANAHTARLIKLAR V€ 
H€DİY€LİK €ŞVn Ç€ŞİTL€RİMİZİ GÖRM€D€N KARAR V€RM€YİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez fset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı IMo : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Genel Sağlık Sigortası 
2006 yılında çıkıyor

Türkiye’de buluş 
patlaması olacak

Genel sağlık sigor
tası 2006 yılının 
Şubat ayında 
çıkarılıyor. Genel 
sağlık sigortası ile 18 
yaşın altındaki 
herkes sigorta kap
samına alınacak. 
TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma, Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı 
Cevdet Erdöl, genel 
sağlık sigortasının 
2006 yılının Şubat 
ayında çıkacağını 
belirterek, “Genel 
sağlık sigortası ile 18 
yaşın altındaki 
herkes sigorta kap
samına alınacak. 
Böylece 18 yaş altı 
diyabetli çocuklar 
ücretsiz insüline 
ulaşacak” dedi. 
Türkiye Diyabet 
Vakfı'nca 14 Kasım 
Dünya Diyabet Günü 
dolayısıyla düzenle
nen toplantıda, 
“Ulusal Diyabet 
Politikaları Işığı 
Altında Diyabet 
Tedavi 
Programlarının 
Standardizasyonu ve 
Kurumlaştırılması” 
konusu ele alındı. 
Toplantıda konuşan

Erdöl, sağlık poli
tikalarının düzenlen
mesi için çalıştık
larını ifade ederek, 
aile hekimliği, has
tanelerin tek çatı 
altında toplanması ve 
serbest eczanelerden 
hizmet alımı gibi 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.
Genel sağlık sigor
tası çalışmalarını da 
anlatan Erdöl, “Genel 
sağlık sigortası bu 
Haziran ayında çıka
caktı, ama itirazlar 
oldu. Genel sağlık 
sigortası ile 18 yaşın 
altındaki herkes sig
orta kapsamına alı
nacak. Böylece 18 
yaş altı diyabetli 
çocuklar ücretsiz 
insüline ulaşacak. Bu 
çocukların ilaç 
sorunu da çözülmüş 
olacak” diye konuş

tu. Erdöl, halen bu 
çocukların sosyal 
dayanışma vakıfları
na başvurarak ilaca 
ulaşabildiklerini de 
söyledi. Genel sağlık 
sigortası ile her 
çocuğun annesinden 
sigortalı doğacağını 
kaydeden Erdöl, 
“Genel sağlık sigor
tası 2006'nın Şubat 
ayında çıkacak” dedi. 
“TÜRKİYE'DE
5.2 MİLYON 
DİYABETLİ VAR” 
Türkiye Diyabet Vakfı 
Başkanı Prof. Dr. 
Temel Yılmaz da 
diyabet hastalarının 
yaşadıkları sıkıntılara 
işaret ederek, sosyal 
güvence altında 
bulunmayan 18 yaş 
altındaki çocukların 
insüline ulaşamadık
larını söyledi. 
Yılmaz, Sağlık

Bakanlığı'nın 14 
Kasım'da “Çağdaş 
Diyabet Yönetim 
Programı ve 
Endokrin-Diyabet 
Merkezleri 
Yönetmeliği”ni 
açıklayacağını ilan 
ettiğini belirterek, 30 
yıldır bu işe emek । 
veren biri olarak, 
kendisinin ve bu 
alanda çalışan diğer 
dernek, vakıf ve 
üniversite hocalarının 
da konu hakkında 
bilgisi bulunmadığını 
belirtti.
“Yönetmelik ancak 
bugün elime geçti. 
Şaka gibi” diyen 
Yılmaz, Türkiye'de 
5.2 milyon diyabetlin
in bulunduğunu, bun
lardan sadece 2.7 
milyonunun klinik 
olarak bilindiğini 
söyledi. Yılmaz, 
“Türkiye bugün 18 
yaş altı diyabetli 
çocukların devlet 
güvencesi altında 
bulunmadığı tek 
Avruoa ülkesi.
Türkiye, diyabete 
bağlı ölümlerin en 
yüksek olduğu 
ülkelerden biri.” dedi

Türk Patent 
Enstitüsü Başkanı 
Doç. Dr. Yusuf Balcı, 
2013 yılında 
Türkiye’nin patent 
sayısında şu anda 
hayal edilemeyen 
noktalarda olacağını 
söyledi.
Doç. Balcı, yaptığı 
açıklamada, dünya
da patent başvuru
larında yüzde 
5-7’lik bir ortalama 
artış gözlendiğini, 
Türkiye’de ise önce
ki yıllarda ortalama 
yüzde 10 olarak 
tesbit edilen bu 
rakamın, geçen yıl 
yüzde 30 olarak 
gerçekleştiğini 
bildirdi.
Artışın hem yerli 
hem yabancı başvu
rularda olduğunu 
ifade eden Balcı, 
2003’te 2300 civarın
da olan patent 
başvurusunun 
650’sinin yerli 
olduğunu belirterek, 
"Yerli başvuru oranı 
da yüzde 30-35 
yükseldi. Tescilde de 

aynı artış söz 
konusu. Önceki yıl 
yerli başvuru sayısı 
430’du, bu yılın Eylül 
ayı itibariyle 600’ü 
şimdiden yakaladık” 
diye konuştu.
Enstitü olarak en 
önemli hedeflerinin; 
Türkiye’nin patent 
sayısında bir 
patlama yapmak 
olduğunu dile 
getiren Balcı, bunu 
Güney Kore mo 
delinde olduğu gibi 
gerçekleştirecekleri
ni, Güney Kore’nin 
25 yıl önce 4 bin 
olan yerli başvuru 
sayısının geçtiğimiz 
yıl 179 bine 
ulaştığını bildirdi. 
Balcı, "Kimse bunu 
hayal edemezdi. 
İyi hedefler koyup 
gönlünü, aklını, 
emeğini vererek 
bunları gerçek
leştirmek lâzım. 
2013’te Türkiye 
patent sayısında şu 
anda hayal edile
meyen noktalarda 
olacak” dedi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I
Her Çeşit Emlak 

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

i

I

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

। Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan |

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan |

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa -

Termal Girişinde 433.02 m2 - 
Termal yolu Gülerce Villalarının altı 

9880 m2 arsa - 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

İ

!

t
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■■■ GÜNLÜK SYYASY ■■■

l üniversite kayıtları başladı Memurlardan 'promosyon' atağı
Kamu çalışanları, bankaların, her ay memur maaşları ve diğer ek ödemelerin 
kendi bankalarından ödenmesi karşılığında kamu kurumlarına ve idarecilere 

"promosyon" ve "bağış" adı altında ödemelerde bulunulmasını 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etmeye hazırlanıyor.

Anadolu Üniversite- 
si'nin (AÜ) açıköğre- 
tim sistemine göre 
eğitim verilen iktisat, 
işletme ve açıköğretim 
fakültelerinde 
2. üniversite eğitimi 
almak isteyen 
öğrencilerin kayıtları, 
dün başladı.
AÜ'nün internet 
sitesinde yayınlanan 
duyuruya göre, yük
seköğretim kuram
larının örgün herhangi 
bir lisans programına 
kayıtlı öğrencilerle 
bu programlardan 
mezun olanlar, oku
makta veya mezun 
oldukları alanlarda 
olmamak üzere 

lisans veya ön lisans 
programlarının 
1. sınıfına kayıt 
yaptırabilecek.
Yükseköğretim 
kuramlarının 
örgün herhangi bir 
meslek yüksekokulu 
ön lisans programına 
kayıtlı öğrencilerle bu 
programlardan mezun 
olanlar da alanları 
dışında sadece 
Açıköğretim 
Fakültesi ön lisans 
programlarının 
1. sınıfına kayıt 
olabilecek.
Öğrenciler, 24 Kasım 
a kadar Açıköğretim 
Fakültesi bürolarına 
kayıt yaptırabilecek.

Çalışanların maaşları 
karşılığında elde 
edilen promosyonların 
üst düzey yöneticilere 
intikal etmesi ve 
çalışanlara yansıtılma- 
ması sendikaların da 
gündemini işgal 
etmeye başladı. 
Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası (BASK) 
Genel Başkanı Gürkan 
Avcı, Türkiye 
genelinde bankayla 
kuruluşlar arasında 
yaşanan bu konuyla 
ilgili olarak, "Örneğin, 
her ayın birinde alın
ması gereken ek ders 
ücretleri, ayın 5 veya 
6'sına sarkıtılarak 
600 bin öğretmenin 
mağdur edilmesi 
örneğinde olduğu gibi 
birçok kurumda da ek 

ve yan ödemeler 
vaktinde 
ödenmiyor" dedi. 
Kimi kamu kuru
luşlarında, çalışan
ların maaş ve ek 
kazançlarının 
yatırıldığı ve belli 
bir süre işletilmesi 
karşılığında 
bankaların verdiği 
promosyon ve 
bağışlar kurumun 
boya, tadilat, büro 
malzemeleri ahmı 
veya makam odası 
dekorasyonuna 
kullanılıyor ya da 
makam araçlarının 
yenilenmesinde 
harcanıyor. Eğitim 
çevreleri, çalışanların 
maaşlarından el 
edilen bu kazancın 
tekrar çalışanlara

ödenmesi gerektiğini 
belirtiyorlar. Avcı da 
bu konuyla ilgili 
banka, promosyon ve 
bağışlarının kurum 
amirine değil, kurum
da çalışanlara dağıtıl
ması gerektiğini 
savunuyor.
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nda çalışan yak
laşık 650 bin çalışanın 
maaşları her ayın 
15'inde ödenirken, ek 
ders ücretleri ise her 

ay 1 veya 1.5 hafta 
gecikmeyle ödeniyor. 
BASK Genel Başkanı 
Avcı, kendilerine 
gelen yüzlerce 
şikayeti içeren bir 
dosya hazırlayarak, 
söz konusu haksız 
uygulamalara son 
verilmesi için bu 
dosyayla birlikte 
hazırladığı mektubu 
da Başbakan 
Erdoğan'a vermeye 
hazırlanıyor.

ÜNV€R TRAKTÖRD6N 
BÜVÜK FIRSAT!

® Z€VTİN ZAMANI GELDİ!
O HOLLAND

HİÇ PEŞİNATSIZ 
3 YIL VADELİ 

TRAKTÖR SATIŞLARI!
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÜN VER TRAKTÖR
New Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bayii 
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM : (0.532) 312 22 39 İl 
İbrahim Önal Cd. No:26 ORHANGAZİ / BURSAî"
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Yolsuzluk raporu 
açıklanıyor

Vorklnk, Dünya Bankası’nın, Avrupa Yatırım Bankası ile'birlikte yolsuzluk konusunda 
hazırlanan küresel bir raporunun parçası olarak, Türkiye'deki yolsuzluklarda açıklanacak.
Vorklnk, Dünya 
Bankası’nın, Avrupa 
Yatırım Bankası ile 
birlikte yolsuzluk 
konusunda hazırlanan 
küresel bir raporun 
parçası olarak, 
Türkiye’deki yolsuzluk 
ve yolsuzluklarla 
mücadele konusunda 
da bir rapor hazır
ladıklarını ve bunu 
kamuoyuna açıklaya
caklarını söyledi. 
Türkiye’nin yolsuzluk
la mücadelede gerçek
ten büyük bir ilerleme 
kaydettiğini vurgu
layan Vorkink,

ancak daha fazla 
çalışılması ve daha 
fazla şeylerin yapıl- r 
ması gerektiğini, 1 
çünkü diğer Avrupa 
Birliği üyesi ülkeler 
ile Türkiye arasındaki 
farkın halen büyük 
olduğunu, bu nedenle 
daha gidilecek yolun 
bulunduğunu bildirdi. 
EN BÜYÜK ENGEL 
Yolsuzluğun, 
ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın önündeki 
en büyük engel 
olduğunu sözleri
ne ekleyen Dünya 
Bankası Türkiye

Direktörü Andrew 
Vorkink, yolsuzluğun 
yatırımcıları korkutup 
kaçırdığını, kamu 
kaynaklarında eşitsi
zliği artırdığını, 
kamu idaresinin etkin

liğini azalttığını, 
insanların kanunlara 
olan inancını 
yıprattığını, istikrar
sızlığa ve toplumsal 
huzursuzluğa yol 
açtığını ifade etti.

Sosyal güvenlik kurumuna transferler
Yılın ilk 10 ayında 
bütçeden sosyal 
güvenlik kuramlarına 
yapılan transferler 
20 milyar 245 milyon 
YTL'ye ulaştı.
Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre, Ekim ayında 
kuramlara aktarılan 
miktar 2 milyar 195 
milyon YTL oldu. 
Hükümet, 2005 yılı 
bütçesinde sosyal 
güvenlik kurumlan için 
21 milyar 998 milyon 
YTL ödenek ayırmıştı. 
Böylece ödeneğin ilk 
10 ayda yaklaşık yüzde 
90'lik bölümü aktarılmış 
oldu. 2004 yılında 
sosyal güvenlik kuru
luşları için bütçeden 19 
milyar 466 milyon YTL 
transfer yapılmıştı.

Ocak-Ekim döneminde 
Emekli Sandığı'na 
yapılan transferler 8 
milyar 85 milyon YTL, 
Bağ-Kur'a yapılan 
transferler 5 milyar 480 
milyon YTL, SSK'ya 
yapılan transferler 6 
milyar 276 milyon YTL 
ve İşsizlik Sigortası 
Fonu'na yapılan trans
ferler ise 404,9 milyon 
YTL oldu. Bu yıl 
bütçede Emekli Sandığı 
için 8 milyar 889 milyar 
YTL, Bağ-Kur için 5 
milyar 993 milyar YTL, 
SSK için 6 milyar 592 
milyar YTL ve İşsizlik 
Sigortası Fonu için 
524 milyon YTL 
ödenek ayrıldı. 
Ekim ayında sosyal 
güvenlik kuramlarına 
yapılan transferler 2 
milyar 195 milyon YTL

YTL ve Eylül ayında 2 
milyar 384 milyon YTL 
kaynak sosyal güvenlik 
kuramlarına 
aktarılmıştı.
Ekim ayında Emekli 
Sandığı'na yapılan 
transferler 1.02 milyar 
YTL, Bağ-Kur'a yapılan 
transferler 570 milyon 
YTL, SSK'ya yapılan 
transferler 558 milyon 
YTL ve İşsizlik 
Sigortası Fonu'na 
yapılan transferler ise 
48 milyon YTL oldu.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Mustafa ŞAHİNOĞLU

CEMİYET ORGANİZASYONU,YAPILIR

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

Barbarosca

oldu. Bu yılın Ocak 
ayında 2 milyar 2 mil 
yon YTL, Şubat ayında 
1 milyar 804 milyon 
YTL, Mart ayında 2 mil
yar 59 milyon YTL, 
Nisan ayında 1 milyar 
935 milyon YTL, Mayıs 
ayında 1 milyar 878 
milyon YTL, Haziran 
ayında 1 milyar 965 
milyon YTL, Temmuz 
ayında 1 milyar 872 
milyon YTL, 
Ağustos ayında 
2 milyar 146 milyon

Gemlik Nüfus Müdüdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Ferik BAYRAKTAR

Gemlik Lisesi’nden aldığım diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Seda SİVRİ

Barbaros BALMUMCU

Rövanşı alamadılar
Geçen hafta Gemlikspor’un oynadığı 

Zeytinspor maçından sonra ilk devre 
başka, ikinci devre başka futbol oynandı 
diye 1 Kasım günü yazdığım ‘Yazık’ başlıklı 
yazıyı okumuş olmalısınız.

12 Kasım Cumartesi gününde 
Gemlikspor’un imtihanı yazımda da bazı 
nedenlerle okumuş olmalısınız.

Evet gruplarında birinci olan İznikspor’la 
oynadılar. Yine ilk devre başka, ikinci devre 
başka futbol oynandı.

Maça iyi başlandı. Futbolun gerektirdiği 
oyunların bazılarını Gemlispor’un 
sergilediğini gördüm. Sevinmedim diye
mem demek ki yapılınca oluyor diye 
düşündüm.

Maçın 21. dakikasına geldiğimizde 
Gemlikspor’un uzaktan attığı şut direkten 
geri dönünce yetişen sahanın iyilerinden 
10 nolu Kemal golü attı.

Golden sonra takımda bir bir gevşe
menin olduğunu gördüm. Yazımda iste
diğiniz kadar oynayın, biraz zaman geçince 
mağlup olmanız kaçınılmaz.

İlk yarının 31. dakikasında İznikspor’un 
en iyilerinden biri olan 9 nolu ikinci yarının 
30. dakikasında 8 sırt nolu olan ve 
33. dakikada 9 sırt nolu oyuncu İznikspor’u 
3-1 galibiyete kavuşturdu.

Cumartesi günü ‘Gemlikspor’un imti
hanı’ başlıklı yazımda olacakları görür 
gibiydim. Takımı gevşememesi gerektiğini 
gerektiğini yoksa yazık olacağını 
yazmıştım.

Ara sıra yazılan bu yazıları sporcularında 
okunmasını isterim.

İznikspor’dan 10-9-8 sırt nolu futbolcular 
Gemlikspor’da 7 ve 10 sırt nolu futbolcu
ların devamlı ve istekli olmalarını dilerim.

Kopma noktası
Cumartesi günü akşamı oynanan İsviçre 

-Türkiye baraj maçında bilindiği gibi 
Türkiye maçı 2-0 kaybetti.

Türkiye bu maçta hiç iyi oynamadı, 
oynamadı ama ne kadar kötü oynarsanız 
oynayın futbolun içinde olan bazı pozisyon
ları görmeniz gerekir.

Durum 1-0 Türkiye’nin aleyhine iken 
santraforumuz Hakan Şükür’le İsviçre’li 
müdafa oyuncusunun topu Hakan 
Şükür’ün önünde almak için önüne 
geçerken kendi pozisyonunu kaybetmesin
den defans oyuncusu düşerken elini 
havaya kaldırarak topun yönünü 
değiştirmesi bariz bir penaltıydı.

Hakem düdüğünü çalmış, topun olduğu 
yere gidene kadar kararının penaltı 
olmadığına, Hakan Şükür’ün faul yaptığına 
karar verdi.

Bu şuydu; Olayın olay yerinde gidene 
kadar kararını deşiştirmiştir.

İşte bu hakemin bir oyunu. Bu pozis 
yonu televizyonda defalarca seyrettim ve 
uzun zaman futbol oynamış bir kişi için 
pozisyonuna bal gisi penaltı diyorum.

Senelerce hakemlik yapmış bir şahsın 
varsa Slavak futbolcusunun koyarak bas
ınından topu almaya çalışırken topu eline 
yönünü değiştirmesine o hakem penaltı 
verilebiliyor da. Türkiye maçında neden 
veremiyor. Hakem değiştirmesindeki fe
derasyon taktiği.

B maçın hakemi Losos ve FİFA’nın 
maçın hesabının vermesi gerekiyor. Sayın 
Şener Erzik Bey acaba bu büyük hatanın 
hesabını sorabilecekmi? Bundan 10 sene 
evvel gibi hakem oyunları canlandı mı?
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Çocuğunuz ‘istemiyorum* diyorsa!
Çocukluk kısa ama zen
gin ve dinamik bir 
süreçtir. İnsan çocuk
luğunda şekillenir... 
Çocuğunuzun zaman 
zaman sizi şaşırtan, 
zorlayan, kaygılandıran 
ya da korkutan, sizi 
çaresiz hissettiren 
davranışlar göstermesi 
bu şekillenmeye 
dahildir...
Yaşam farklı evrelerden 
oluşuyor. Her evrenin 
beraberinde getirdiği 
bir değişim ve gelişim 
süreci; bunlara paralel 
de çatışmalar, zorlan
malar ve problemler 
var. Bebeklik, çocukluk 
ve ergenlik dönemleri, 
her ne kadar yaşamın 
diğer evreleriyle 
karşılaştırıldığında 
daha kısa süren evreler 
olsa da aslında oldukça 
yoğun, dinamik ve zen
gin süreçler. Hayata 
bakışımız, hayattaki 
duruşumuz ve hayatla 
baş etme tarzımız bu 
dönemlerde şekillenir 
ve belirlenir.
Çocuğunuzun zaman

I zaman sizi şaşırtan, 
| zorlayan, kaygılandıran 

ya da korkutan, sizi 
çaresiz hissettiren 
davranışlar göstermesi 
bu şekillenmeye 
dahildir...
HAYIR, ONU 
GİYMEYECEĞİM..,

Örneğin, 2-4 yaşları 
arasındaki gelişim 
dönemi, çocukların 
ilk "hayır" tepkisinin 
geldiği dönemdir. 
"Hayır, onu yemeye
ceğim", "Hayır, onu 
giymeyeceğim"... 
Benlik gelişimi adına 
olumlu olan bu evrede, 
çocuk zaman zaman 
birbiriyle çelişen, iki 
uçlu duygu, tutum ve 
davranışlar sergileye
bilir: "gel, ama o kadar 
yakına gelme", "git, 
ama o kadar uzağa 
gitme", "yardım et", 
"hayır, tek başıma ben 
yapacağım" gibi... 
Çünkü çocuk bir 
yandan ayrışmaya ve 
bağımsızlaşmaya çalış
makta; ancak diğer 
yandan da anne- 
babaya gereksinim 
duymaktadır. Anne- 
baba ile çocuk arasında 
yaşanmaya başlayan 
bu çatışma her ne 
kadar her iki taraf için 
de stresli ve zorlayıcı 

olsa da aslında gelişim
sel açıdan bakıldığında 
oldukça sağlıklı ve 
normal bir durumdur. 
Çocuk ilk kez, kendisi 
ile çevresi, kendi ben
liği ile anne-babası ve 
diğer insanlar arasına 
bir sınır koymaya çalış
makta, bağımsız ve 
otonom bir birey olma 
yolunda ilk adımlarını 
atmaktadır.
Bir diğer örnek, 
çocukların özellikle 
2-8 yaşları arasında 
sergiledikleri öfke kriz
leri ve inatlaşmalardır. 
Zaman zaman çatış
malar, inatlaşmalar ve 
güç savaşımları o 
kadar yoğunlaşır ki; 
çocuk öfkeyle ağla
maya, bağırmaya 
başlar; çevresine ya da 
kendisine zarar ver 
meye çalışır. Aslında 
çocukların (bazen de 
ergenlerin) yaşadığı bu 
öfke krizleri veya huy
suzluk nöbetleri, bir 
anlamda ebeveynlere 

karşı güven ve limit 
testi niteliğindedir ve 
yine gelişimsel açıdan 
normal ve sağlıklıdır 
belirli ölçülerde, önem
li ve belirleyici olan 
çocuğun geçirdiği öfke 
patlaması karşısında 
ebeveynlerin tutum, 
tepki ve davranışlarıdır. 
Ebeveynlerin ihmali, 
öfkelenmesi, kontrol
süz ve şiddetli tepkiler 
vermesi, çocuğun daha 
fazla güvensiz, tedirgin, 
kaygılı ve huzursuz his
setmesine neden olur. 
Ve bu da çocuktaki 
öfke krizlerinin hem 
sıklaşmasına hem de 
şiddetlenmesine yol 
açarken başka davranış 
ve uyum problemleri 
geliştirmelerine de 
zemin hazırlar.
Gerek öfke krizleri 
gerekse diğer gelişim
sel krizler veya çatış
malar karşısında anne- 
babanın daima sakin, 
kontrollü, yapıcı ye 
kararlı kalabilmesi; 
sınırlar, kurallar ve 
limitlerden ödün ver
memesi oldukça 
önemlidir. Çocuğun 
sadece fiziksel bakım 
ihtiyaçlarının değil 
duygusal ve sosyal 
ihtiyaçlarının da 
karşılanması; ilgi, sevgi 
ve korumanın koşulsuz 
ve yeterli oranda 

verilmesi büyük önem 
taşır. Çocuğun esas 
ihtiyacını anlamak, 
çocuğun duygularını 
kelimelere dökerek 
ifade etmesine yardım
cı olmak, sabırlı, karar
lı, güçlü ve olumlu bir 
biçimde çocuğun 
sakinleşmesine destek 
olmak zaman içinde bu 
tür krizlerin azalarak 
ortadan kalkmasını 
kolaylaştırır. Normal 
gelişimsel güçlükleri, 
klinik problemlere ve 
davranış bozuklukları
na dönüştüren en belir
gin etkenler ebeveyn 
tutum ve davranışları 
ile çevresel etkilerdir. 
NEDENSEL 
FAKTÖRLER 
Çocuklarda ortaya 
çıkan klinik problem
lerin, uyum ve davranış 
bozukluklarının 
temelinde yatan neden
lerin tamamı halen 
bilinmemekle birlikte; 
hem çevresel 
koşulların hem de 
biyolojik yapının etkili 
bileşenler olduğu nettir. 
Biyolojik nedenler 
arasında; kalıtımsal 
faktörler, beyin ve 
merkezi sinir sistemin 
deki nörolojik anoma 
liler ve kimyasal denge
sizlikler sayılabilir. 
Çevresel faktörleri ise 
en başta aile sistemi ve 

anne baba tutum ve 
davranışları oluşturur. 
Aileden sonra çocuğun 
yakın sosyal çevresi, 
okul ve toplum da 
birçok boyutta etkilidir. 
Problemleri tetikleyici 
ve nedensel faktörleri 
şöyle sıralayabiliriz: 
İhmal; yetersiz ilgi ve 
yetersiz sevgi; 
çocuğun fiziksel, 
duygusal ve sosyal 
ihtiyaçlarının zamanın
da ve ölçüsünde 
karşılanamaması; 
yeterli ten temasının, 
göz kontağının ve 
iletişimin kurulmaması, 
Aşın baskıcı ve 
zorlayıcı tutumlar, 
Aşırı özgür ve 
gevşek tutumlar; 
kontrolsüzlük, 
düzensizlik ve kaos, 
Aşırı korumacılık; aşın 
kaygılı ve evhamlı 
tutum ve davranışlar, 
Şiddet; fiziksel, duy
gusal ve sözel şiddet, 
Taciz; fiziksel, cinsel 
ve sözel taciz, 
Ayrılık; annenin 
doğumdan kısa bir süre 
sonra çalışmaya başla
ması, uzun saatler 
veya süreler anne- 
babanın çocuktan ayn 
olması, sık bakıcı 
değişiklikleri, 
Boşanma, kayıp, ölüm. 
Kaza, ciddi hastalıklar, 
deprem, terör...

Kadınların süslenmesi
2 yıl sürüyor

Bir yere giderken eşlerini saatlerce beklemekten 
yakınan erkekler haklı çıktı! Çünkü araştırmalara göre, 

kadınların ortalama 2 yılı hazırlanmakla geçiyor.
Kadınlar dışarı çık
mak için hazır
lanırken; banyo, yüz 
temizliği, makyaj, 
saç tarama ve ne 
giyeceğini düşün
meyi kesinlikle ihmal 
etmiyor. Kadınlar 
günde 30 
dakikalarını en çok 
yüz temizliği ile 
makyaja ayırıyor. 
Giyinmek 26 dakika, 
saçlarını yapmak 24 
dakika ve banyo ise 
günde 10 
dakikalarını alıyor.

Kadınların 1 günde 
90 dakikalarını 
hazırlanmaya har
camaları, ortalama 
ömürlerinden 2 yıl 
geçmesine neden 
oluyor. Erkekler 
ise, banyoya 5, traş 
olmaya 3 ve giyin
meye ise sadece 
10 dakikalarını 
ayırıyor. Bu da 
erkeklerin hayat
larında 8 aylarını 
hazırlanmakla 
geçirmelerine 
neden oluyor.

Fıtık

Bak işte yine başladı
Oluyor bu hep böyle
Güneşim, bulutların arkasına saklandı
Karanlık gece ruhumun 

derinliklerine yaslandı
Rüzgârım kırıyor
Fırtınam savuruyor
Engin denizlerin sert dalgaları 
Belimin sol tarafına vuruyor 
Biliyorum geçici bir şey bu
Geçici olan ömrüm gibi
Sevdalanmış bana
Göçücü olan zulüm gibi...

Sevmiyorum seni, ıssız gecelerin 
karanlık ruhu

Al götür rüzgârını
Al götür fırtınanı
Al götür sert dalgalarını
Al götür zulmünü
Aydınlık gökyüzünde
Güneşi ufkuma ser 
Belimi bana ver...
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Kadınlar için kanser 
aşısı bulundu Hastanelere ‘diyabet’ birimleri kuruluyor

Dünya'da her yıl 400 
bin kadının ölümüne 
yol açan rahim ağzı 
kanserini önleyen aşı, 
ABD'nin ünlü kanser 
cerrahı Prof. Dr. 
Coşkun Tunca ve 
ekibi tarafından 
bulundu. 12 yaşında 
uygulanmaya 
başlayan aşı 
sayesinde çok sayıda 
kadın rahim ağzı 
kanseri korkusu 
yaşamayacak. 
Konuyla ilgili basın 
mensuplarına bir 
açıklama yapan Prof. 
Dr. Coşkun Tunca, 
cinsel ilişki, umumi 
tuvalet ve jakuzi gibi 
yollarla geçen rahim 
ağzı kanserine yol 
açan HPV virüsünü 
yok eden aşının 
2006'da piyasaya 
sürüleceğini 
belirterek, "Yaptığımız 
çalışmalar sonucu 
kanser riskini önleye
cek aşıyı bulduk. Bu 
aşı 9-12 yaşlarındaki 
çocuklara da 
yapılarak, rahim ağzı 
kanseri engellenecek. 
Amerika'da 'sims' 
testi ilk cinsel temas
tan sonra hemen 
yapiTıyor. Türkiye'de 
bir kadına bu test 
ancak 35 yaşlarında 
uygulanıyor. Halbuki 
bu aşının ilk cinsel 
deneyimden sonra 
yapılması gerekiyor. 
Çünkü bu test 
kanserin önceden 
tespiti konusunda çok 
önemli" dedi.

Aşının kadını ölümcül 
virüsten koruduğu 
gibi, kanser öncesi 
hasarı da yok ettiğini 
belirten Dr. Tunca, 
"Dünyada yılda 400 
bin kişi bu kanserden 
ölüyor. Amerika'da bu 
oran daha az ama bu 
aşı sayesinde yılda 
400 bin kadının hayatı 
kurtarılmış olacak. 
Rahim ağzı kanseri, 
kadında memeden 
sonra en yaygın 
kanser türü.
Cinselliğin başla
masıyla birlikte 
6 ayda bir kontrol 
şart" diye konuştu. 
Tunca sözlerine şöyle 
devam etti: "2006'da 
Amerika'da piyasaya 
sürülecek olan aşı, 
daha sonra mutlaka 
Türkiye'ye gelecek. 
Bunun maliyeti 
konusunda bir şey 
söylemek şu anda 
mümkün değil. Fakat 
bu aşı insanlara 
bedava dağıtılmalıdır. 
Chicago'da kanserle 
ilgili çalışmalarımı 
sürdürüyorum. Ama 
çalışmalarımı artık 
Türkiye'de devam 
ettirmek istiyorum. 
Ayda 1 hafta 
Türkiye'de durup 
fakir fukaraya yardım 
etmek istiyorum. 
Eşimin adına 
açacağım bir 
vakıfla da Türkiye'de 
bulunan fakir 
hastaları muayene 
etmeyi 
arzuluyorum."

Sağlık Bakanlığı, 
sayıları her geçen gün 
artan diyabet hasta
larına (şeker hastalığı) 
özel hizmet vermek 
üzere sağlık kuru
luşlarında Diyabet 
Birimleri kuruyor. 
2006 yılında altyapısı 
yeterli olan tüm sağlık 
ocağı, poliklinik ve 
hastanelerde diyabet 
birimleri hizmete 
başlayacak. Tedavi 
Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcısı 
Bekir Keskinkıhç, 
Türkiye'de her 3 diya
betliden 1'rinin hasta 
olduğunu bilmediğini 
söyledi. Yaklaşık 4 
milyon diyabetlinin 
bulunduğu Türkiye'de 
rakamın her geçen 
gün artması üzerine 
Sağlık Bakanlığı 
harekete geçti. 
Bakanlık, Türkiye'de 
diyabet hastalığıyla 
ilgili çalışmaları 
yürütmek amacıyla 
Türkiye Diyabet 
Hizmet Birimleri 
Yönetmeliği hazırladı. 
Önümüzdeki günlerde 
Başbakanlığa gönder
ilecek yönetmeliğin yıl 
sonunda uygulamaya 
girmesi bekleniyor. 
Yönetmelik, 2006 yılın
da 1. 2. ve 3. basamak 
sağlık kuruluşlarında, 
yani altyapısı uygun 
olan tüm sağlık ocağı, 
hastane ve eğitim ve 
araştırma has
tanelerinde Diyabet 
Birimleri kurulmasını

öngörüyor. Birimlerde, 
eğitilmiş bir hemşire, 
birimin büyüklüğüne 
göre diyetisyen, 
böbrek hastalıkları 
uzmanı, göz hastalık
ları uzmanı, sinir 
hastalıkları uzmanı, 
endokrinoloji uzmanı 
ve dahiliye uzmanı 
görev yapacak.
2 ve 3. basamakta ise 
Aile Hekimi ile 
pratisyen hekimler 
diyabetli hastalara 
hizmet verecek.
Diyabet birimi, diyabet 
şüphesiyle veya 
tedavisi amacıyla 
sağlık tesisine gelen 
vatandaşlara "özel 
hizmet" sunacak. 
Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdür 
Yardımcısı Bekir 
Keskinkıhç, yaptığı 
açıklamada, 
Türkiye'de yaklaşık 
4 milyon diyabetli 
bulunduğunu, 2030 
yılında bu sayının 
yüzde 80 artarak 
7 milyona ulaşa
cağının tahmin 
edildiğini söyledi. 
Türkiye'de her 3 
diyabetliden 1'irinin 
hasta olduğunu 
bilmediğini belirten

Keskinkıhç, çok su 
içen ve çok idrara 
çıkan insanların mut
laka hekime uğraması, 
aşırı kilosu olanların 
ise daha dikkatli 
olmaları gerektiğini 
kaydetti.
Sağlık tesislerinde 
diyabet birimlerinin 
kurulmasıyla hastalık 
konusunda farkındahk 
meydana geti 
rilmesinin hedef 
lendiğini anlatan 
Keskinkıhç, projeyle 
hasta olduğunu 
bilmeyen vatan
daşların hem bilgi 
sahibi olacağını, hem 
de özel tedavi imkanı 
bulacağını vurguladı. 
Keskinkıhç, Aile 
Hekimliği Projesi ile 
tüm hastaların olduğu 
gibi diyabetlilerin de 
aile hekimi kon
trolünde olacağını 
ifade ederek, "Aile 
hekimliği sistemiyle 
hiçbir vatandaşımız 
hekimsiz kalmayacak. 
Aile hekimliği diyabet 
probleminin çözümü 
için önemli bir faktör 
olacak" diye konuştu. 
Sağlık tesislerinde 
kurulacak Diyabet 
Birimleri'nin yanı sıra 

diyabetin ulusal çapta 
organizasyonunu 
sağlamak amacıyla bir 
"Bilimsel Kurul'un 
oluşturulacağını ifade 
eden Keskinkıhç, 
kurulun Türkiye'de 
diyabet organizasyon
larının bilimsel ayağını 
oluşturacağını kaydet
ti. Keskinkıhç ayrıca 
diyabet hastalığıyla 
mücadele konusunda 
web tabanlı program 
hazırlandığını 
belirterek, "Diabtürk 
adını taşıyan program, 
veri toplamaya ve 
diyabet konusunda 
sağlık personeline 
uzaktan eğitim sunma 
imkanı sağlayacak" 
açıklamasında bulun
du. Dünyada diyabetin 
büyük önem taşımaya 
başladığını ve konuda 
yeni projelerin 
geliştirildiğini 
anlatan Keskinkıhç, 
şunları söyledi: 
"Tüm dünya diyabetin 
üzerinde durmaya 
başladı. Çünkü 
hastalık hem sayısal, 
hem de ülkelerin 
ekonomisine getirdiği 
yük açısından ciddi 
bir tehlike olarak 
ortaya çıkıyor.
35-65 yaş grubunda 
patlama olabilir.
Türkiye'de 4 milyon 
diyabetli hasta 
sayısının 2030 yılında 
yüzde 80 artarak, 
7 milyonun üzerine 
çıkacağı tahmin 
ediliyor.
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Bankadan eksik 
para çekmişsiniz 

diyerek kandırdılar
OYUNA GELDİ 
İbrahimpaşa 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, F.B isimli 
sabıkalı şâhıs 
kendisini bankacı 
olarak tanıtıp, 
S.M. isimli vatan
daşı dolandırdı. 
Evine gittiği 
S.M'ye 
“Bankadan eksik 
para çekmişsiniz. 
Farkı getirdim” 
diyen F.B., ardın
dan dekontu ve 
çekilen parayı 
istedi. Bunun 
üzerine S.M. de 
bankadan çektiği 
parayı F.B'ye 
teslim etti.
Parayı sayıp 
farkı eklediğini 
söyleyen F.B., 
evden ayrıldıktan 
sonra 
dolandırıldığını 
anlayan S.M., 

polise başvurdu. 
Paraları sayarken, 
yüklüce bir 
miktarını cebine 
indirdiği öne 
sürülen F.B'nin 
yakalanması için 
çalışma başlatıldı. 
İSKELEDEN 
DÜŞTÜ 
Soğanlı 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, üzerine 
çıktığı iskelede 
badana yaparken 
dengesini kaybe
den Y.l. yaklaşık 
2 metre yüksek
likten zemine 
çakıldı. Olay 
yerine çağrılan 
ambülansla has
taneye kaldırılan 
Y.l.'nın yoğun 
bakım ünitesinde 
tedavi altına 
alındığı ve hayati 
tehlikeyi atlata
madığı bildirildi.

BİLGİSAYAR 
HIRSIZLIĞI 
Ulu Mahalle'de 
S.U.'ya ait 
işyerine kilitlerini 
kırdıktan sonra 
giren kimliği 
belirsiz hırsız 
ya da hırsızlar, 
1 adet dizüstü 
bilgisayarı 
çalarak kaçtı. 
Sabah 
saatlerinde gittiği 
işyerinde bilgisa
yarın çalındığını 
fark eden S.U. 
durumu polise 
bildirdi. Polis 
ekipleri de olay 
yerinde parmak 
izi incelemesi 
yaptıktan sonra 
kimliği belirsiz 
hırsız ya da 
hırsızların 
yakalanması için 
soruşturma 
başlattı.
BHA

Kalbi elinde doğan 
bebeköldü

Hindistan'da 
vücudunun 
dışında gelişen ve 
bir eliyle tuttuğu 
kalbiyle dünyaya 
gelen kız bebek 
enfeksiyon 
sonucu öldü. 
Bebeğin 
doktorlarından 
P.S. Sisodia, 
boynuyla köprücük 
kemiği arasında 
gelişen kalbinin

üzerindeki eli 
ameliyatla ayrılan 
küçük kızın, bundan 
72 saat sonra
gece yaşamını 
yitirdiğini söyledi. 
Doktorlar, atardamar
larla vücudun içine 
bağlı kalbin uygun 
yere yerleştirilmesi 
için acil ameliyat 
yapılmaması halinde 
bebeğin öleceğini 
belirtmişlerdi.

Minik Yaren’e 
gözyaşı

Marketten dönerken evinin önünde 
otomobilin altında kalarak feci şe 
kilde can veren küçük kız gözyaşları 
arasında son yolculuğuna uğurlandı. 
Emirsultan Mahallesi Işık Sokak'ta 
babasına sigara almak için gittiği 
marketten dönerken otomobil altın
da kalarak yaklaşık 15 metre sürük
lenerek feci şekilde can veren 5 
yaşındaki Yaren Sena Keskin son 
yolculuğuna uğurlandı. Minik Yaren 
dün öğle vakti Emirsultan Camii'nde 
kılınan cenaze namazının ardından 
Emirsultan'daki aile mezarlığında 
gözyaşları arasında toprağa verildi. 
Cenaze töreninde ayakta durmakta 
zorlanan baba İsmail Keskin'i teselli 
etmek mümkün olmadı.
3 çocuklu ailenin en küçük bireyi 
olan minik Yaren'in cenaze törenine 
ailesi, akrabaları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.
Diğer yandan minik Yaren'in 
ölümüne neden olan otomobil 
sürücüsü Mehmet Dursun ise 
polis merkezinde alınan ifadesinin 
ardından çıkarıldığı mahkemece 
tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. BHA



Çalışma ruhsatı olmayan Korsan servisçilere klarştdenetimler arttırıldı

Servisçilerin korsan isyanı
Bursa'da çalışan 2 bin 657 ruhsatlı "S' plakalı servis sürücüsü, korsan servis taşımacılığına izin verilmemesini istedi. Büyükşehir 

* Belediyesi'nden, aldıkları çalışma ruhsatlarıyla servis çeken sürücüler, 'S' plakaları olmadığı halde yollarda cirit atan korsan 
servislerin sayısının bini aştığını belirttiler. Yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde ise 45 servis 
aracına 129 YTL ceza kesildiği, 30’unun korsan olduğu ve 15 gün süre ile trafikten men edildiği açıklandı. Haberi sayfa 12’de

Vergi dairesi ve 
defterdarlıklar 

ayrıldı
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı 
Osman Arıoğlu, defterdarlık ve vergi 
dairelerinin birbirlerinden ayrıldığını, 
vergi işinin artık eskiden olduğu gibi 
defterdarlıklar vasıtasıyla değil, 
merkez-taşra bütünlüğüyle çalışan 
vergi daireleri başkanlıklarınca 
yürütüleceğini söyledi. Sayfa 6’da16 Kasım 2005 Çarşamba 25 YKr. (250.000 TL.)

Belediye yönetiminden ve iktidar partisi AKP’den destek bekliyorlar

Gençler, semi sahası İsliyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Vali geliyor
Bursa Valiliğine atanan Nihat Canpolat, 
bugün ilk kez ilçemize gelecek.
Vali Canpolat, Kaymakamımız Mehmet 

Baygül ile ilçemizde bazı yerleri ziyaret ede
cek.

Başta Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık 
Yüksek Okulu’nu, 14 yıldır bitirilemeyen 
Kapalı Spor Salonu’muz gibi...

Sanırım Valimiz, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u da ziyaret eder ve daire 
başkanlarıyla tanışır.

Bu geleneksel Vali ziyaretlerinin prog 
ramıdır.

Valimiz ilçemize kötü bir zamanda gele
cek.

Jandarma yakınlarından Gemlik’i görenler 
deniz kenarındaki bu güzel kasabada yaşa
mak isterler.

Sanırım bu bizim uzaktan görüntümüz.
Aylardır devam eden doğalgaz kazıları 

ardından gelen yağışlar, Gemlik’i tanınmaz 
bir hale getirdi.

Valimiz Gemlik’i bu durumuyla görecek.
Ama, Bursa da kazılar aynı Gemlik’teki 

gibi, üstelik bir de yaya kaldırımlar sökülmüş 
evlere şenlik...

Gemlik Bursa’nın en büyük ilçelerinden 
biri..

Belediye Başkanımız Mehmet Turgut, 
Gemlik’in il olması için çalışıyor.

Sayın Valimiz ilçemize geldiğinde serbest 
bölgesiyle, yeni açılan üniversitesiyle, bit
mek bilmeyen kapalı spor salonumuzu ve 
çamurlu yollarımızı görecek.

Bu bizim gerçeğimiz, görecek belki bize 
destek olacak.

İlçemiz Atatürk Stadı 
yanında bulunan İl 
Spor Müdürlüğü ile 
Beken ailesine ait 
boş alanın semt 
sahası olarak Gemlikli 
gençlerin hizmetine 
kazandırılması 
isteniyor.
Belediye meclis 
üyelerinin aralarında 
sportif komisyonlar 
kurmalarına rağmen 
yeni yeni spor kulüp 
lerinin açılmasını 
teşvik edici spor 
alanları yaratmamaları 
ise tepkilere 
neden oluyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3'de

Vali Nihat Canpolat 
Gemlik’e geliyor

Bursa'ya atanmasından sonra ilk kez 
ilçemize gelecek olan Vali Nihat Canpolat, 
bir dizi ziyaretlerde bulunacak.
Bugün saat 10.oo’da ilçemize gelecek 
olan Vali Nihat Canpolat, Kaymakam 
Mehmet Baygül ile birlikte Uludağ 
Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi’ni ziyaret 
ederek, bilgiler alacak. Haberi sayfa 2’de

72 NOLU MARMARABİRLİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ’NİN 
2005-2006 ÜRÜN ALIM KAMPANYASINDA UYGULANACAK 

TANE SAYILARI VE AVANS BAREM FİYATLARININ TAM LİSTESİNİ 
5. sayfamızda bulabilirsiniz....

Gıda üreten esnafa 
kurs veriliyor

Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası ’nın girişimleriyle başlatılan gıda 
üreten esnafa yönelik belge kursu bugün 
Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde 
başladı. Bir gün sürecek olan kursa, 
60 esnafın katılacağı öğrenildi.

Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


16 Kasım 2005 Çarşam ba (32ES Sayfa 2

nfew?WWsaE ■■ y•••*&).<&■ *<A;w; ■•■ ■-

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Türk’ün haysiyet ve onuru
Gözümüz Aydın. 
Telekom da satıldı. 
Anlı şanlı imza töreninde Malıy•• öakam'nın 

keyfine diyecek yoktu.
Çok önemli bir istihbarat kaynağının bir 

yabancıya satışından duyulan zevki anlamakta 
ulusunu seven herkes gibi ben de güçlük çeki 
yorum. Bu durum bana, “çelik zırhlı duvarın 
garbın afakini sardığı günleri" anımsattı..

“Çözülüş süreci başlamış OsmanlI Devleti 
çökmüştür.. Kapitülasyonlar.. İşgaller.. Sıkıntılı 
yıllar.. Bankalar, şirketler, piyasalar Türklere 
kapalı.. OsmanlI Devleti, kapitülasyonlar, ticaret 
sözleşmeleri, borçlar ile büyük ekonomik sıkın
tılar içine girmiş. Dış borçlar için, iç kamu gelir
leri teminat olarak gösterilmiş ve bundan 
Duyun-u Umumiye doğmuş. Böylece de Devlet 
mali kaynaklardan yoksun kalmış veya mali 
kaynaklarının önemli bir kısmı yabancıların 
eline geçmiş. Dış borçların ödenmesi için 
Duyun-u Umumiye, 13 kalem gelire el koymuş. 
Bu arada yaşanan savaşlar ve kayıplar 
nedeniyle ekonomi daha da bozulmuş. Ülke 
tahrip edilmiş ve hatta büyük bir kısmı elden 
çıkmıştır.

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine 
bakıldığında, mali ve ekonomik ortam çok kötü 
durumda. Sanayi dağılmış, tarım yetersiz ve 
ticaret yabancıların elinde.

Kapitülasyon ve ticaret anlaşmaları gereği, 
! sanayi ile ticaret korunamıyor. Bankacılık, si 
ı gortacılık, maden işletmeleri, su. elektrik, gaz 
I gibi işletmeler yabancıların elinde.

। Devletin para işleri Osmanlı Bankası gibi 
yabancı bir banka eliyle yürütülüyordu.

| Verimlilik yok ve üretim düşüktü.
Kişi başına düşen milli gelir çok azdı.
Halkın çoğunluğu köylerde yaşadığı halde 

tarım çok geri idi.
Bir tarım ülkesi olunduğu halde teknolojiden 

yararlanamıyordu.
Bir çok malın sıkıntısı çekiliyordu.
Halk çok fakirdi.
Kısaca, Osmanlı Devleti’nin son dönem

lerinde ülke ekonomisi çok bozuktu.
Siyasal ve mali bağımsızlık kaybedilmiş. 

Devlet, borçların ağır baskısı altına girmişti.
Bu ortamda İttihatçı yöneticiler, ülkeyi genel 

bir savaşa sürüklemişlerdir.
Savaş, her şeyi, insan gücünü ve mevcut 

toprakları kaybetmemizi getirmiştir.
O dönemde;
Osmanlı hanedanı ve hükümeti sanki galip 

devletlerin isteklerini yerine getirmek için ikti
dar mevkiindedirler.

Memleketin asıl sahibi Türk halkı başsız 
bölünmüş, kuşku içinde umumi durumu hoş 
görmeyen bir haldedir.

Bir yandan memleketi kurtarmak için 
yapılan girişimler ve yer yer örgütlenme 
çabaları olumlu bir gelişme ise de diğer yan
dan dış devletlere güvenen ve buna dayanarak 
yine memleketi bölünmelere götüren uğraşılar 
vardı...

Bu dönemde iktidara gelen partiler siyasal 
hak ve özgürlükleri bir amaç olmaktan çok bir 
araç ; iktidara en kısa yoldan gelme aracı olarak 
görmüşler ve bir an önce iktidarı elde edip onun 
nimetlerinden yaralanmaya yönelmişlerdir.

Özellikle İttihat ve Terakki'nin giderek, Enver 
paşa liderliğinde kurduğu fiili egemenlik sonu
cu Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük savaşa 
girmesi iktidar partisinin içindeki diğer 
unsurların, kabinenin ve hatta Meclisin bile 
denetimi olmaksızın bir emrivaki ile alınmıştır.

Olumsuz tabloya bakılırsa Osmanlı Devleti 
bırakın hasta adamlığı ” ölüm döşeğinden bile 
çıkamayacak durumda."

Türk Telekom’un satışı çok önemli bir şeyi 
daha anımsattı: “Türk’ün haysiyet ve izzet-i 
nefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür."

Vali Nihat Canpolat 
Gemlik’e geliyor

Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa Valisi Nihat Canpolat, 
Bursa'ya atanmasından 
sonra ilk kez Gemlik'e özel 
ziyarette bulunuyor.
Bugün saat 10.oo da 
Gemlik'e gelecek olan 
Vali Nihat Canpolat, 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül 
ile birlikte önce 
Uludağ Üniversitesi 
Yerleşke Müdürü Prof. 
Abdurrahim Korukçu'yu 
ziyaret ederek yapılan

İl Özel İdaresi’nden
Gemlik’in köylerine 
parke taşı yardımı

Seyfettin SEKERSÖZ

İl Özel İdaresi 
tarafından 
Gemlik'e bağlı 
11 köye 
kilitli parke taşı 
yardımı yapıldı. 
Temmuz ayında 
yapılan parke 
taşı ihalesi ile 
17 bin metrekare

kilitli parke taşı 
dağıtılan köylerin 
bazılarında 
ihtiyaç devam 
ettiği için yeniden 
ilave taş yardımı 
yapıldı.
İl Encümeninin 
kararı ile 
İl Özel İdaresi 
tarafından yapılan

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

KErfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

çalışmalar hakkında 
bilgi alacak.
Vali Canpolat, 
Asım Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu için 
onarımı yapılan binaları da 
gezerek burada öğrenim 
gören öğrencilerle 
görüşecek.
Vali Nihat Canpolat, 
daha sonra yapımı 
hızlandırılan ve mayıs 
ayanda bitirilmesi 
planlanan Kapalı Spor 
Salonu’nda inceleme 
lerde bulunacak.

10 bin 500 
metrekare 
ilave parke taşı 
yardımı 
önümüzdeki 
günlerde ilgili 
köy muhtarlıklarına 
teslim edilecek.
500 metrekare 
taş yardımı alan 
Hamidiye Köyü’nün

dışında kalan 
Adliye, Cihatlı, 
Engürücük, 
Feyziye, Güvenli, 
Muratoba, Kurtul, 
Karacaali, katırlı ve 
Şükrüye köylerine 
1000 metrekare 
parke taşı 
yardımı 
yapılıyor.

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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Belediye yönetiminden ve iktidar partisi AKP’den destek bekliyorlar

İlçemiz Atatürk Stadı yanında bulunan İl Spor Müdürlüğü ile Beken ailesine ait boş 
alanın semt sahası olarak Gemlikli gençlerin hizmetine kazandırılması isteniyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Nüfusu 80 bine 
varan Gemlik gibi 
büyük bir ilçede 
çözülemeyen 
semt sahaları 
sorunu her geçen 
gün büyüyor. 
İlçede sadece 
bir adet maç 
oynanan 
resmi sahaya 
sahip olan Gemlik, 
bir ikinci sahaya 
sahip olamadı. 
İlçe Atatürk 
Stadının yanında 
bulunan ve 
İl Spor Müdürlüğü 
ile Beken ailesine 
ait boş alanın 
semt sahası olarak 
gençliğin hizmetine 
kazandırılması 
istenirken, 
girişimlerin vakit 
geçirilmeden 
yapılması bekleniyor. 
Komşu ilçemiz 
Orhangazi'nin 
hem resmi sahası 
hem de belediyeye 
ait göl tesislerinin 
bulunması 
Gemlik gençleri 
arasında hüzün 
yaratırken,- 
yerel yönetimlerin 
geçmiş yıllardan 
gelen vurdum 
duymazlıkları 
ise gençleri 
üzmeye 
devam ediyor.

Sahasızhk 
nedeniyle ilçede 
sportif etkinliklerin 
yok denecek 
seviyeye düşmesinin 
nedenlerini 
sormakta haklı 
gözüken gençler, 
yerel yönetimden 
boş alanı gençlere 
yönelik semt sahası 
olarak kazandırıl
masını istiyorlar. 
BELEDİYE 
KAMULAŞTIRSIN 
Birçok ilçede 
gençlere yönelik 
sportif alanları 
belediyelerin 
üstlendiği ve 
yeni yasalarla 
bu tür imkanların 
verildiği yerel 
yönetimlere başta 
belediye baskınlar! 
olmak üzere 
büyük sorumluluk 
düşüyor.
Belediye meclis 
üyelerinin aralarında 
sportif komisyonlar 
kurmalarına rağmen 
yeni yeni spor 
kulüplerinin açıl
masını teşvik 
edici spor alanları 
yaratmamaları ise 
spor severlerden 
tepki alıyor. 
İlçe içinde nefes 
alacak alanların 
bulunmamasını 
mazeret olarak 
görmek istemeyen

spor sever gençler, 
ilçe stadının yanında
ki alanın gençliğe 
kazandırılmasını 
bekliyorlar.
Nüfusu 3 bin olan 
Umurbey beldesine 
kazandırılan çok 
amaçlı semt 
sahasının neden 
Gemlik'e yapılma 
dığına da anlam 
veremeyen ilçe halkı 
hem belediye 
yönetiminden 
hem de iktidar partisi 
AKP’den bu 
isteklerine sıcak bak
malarını istiyorlar.

DYP’de 
kongre 
heyecanı

DYP il teşkilatı, 
18 Aralık’ta yapılacak 
kongre için hazırlıklara 
başladı.
İlçe kongrelerini 
tamamlayan 
Doğru Yol Partisi(DYP) 
il kongresi için 
hazırlıklarına başladı. 
İl Başkanı Harun 
Akın, 18 Aralık'ta 
Atatürk Spor Salonu'nda 
gerçekleştirilecek 
kongrenin muhteşem 
olacağını iddia etti. 
600 delegenin 
sandık başına 

gideceği kongreye 
DYP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar'ın da 
katılacağını söyleyen 
Akın, kongrenin 
DYP'nin Türkiye’deki 
gücünün Bursa'daki 
yansıması olacağını 
kaydetti.
Kongrenin kusursuz 
ve yoğun katılımla 
gerçekleşmesi için 
hazırlıklara başladıklarını 
anlatan Akın, 
18 Aralık'a kadar 
17 ilçe başkanıyla 
dört defa toplantı 

yapacaklarını ve 
kongrenin detaylarını 
konuşacaklarını belirtti. 
TEK ADAY AKIN 
Bu arada adaylığıyla 
ilgili konuşmaktan 
kaçınan Akın'ın, 
seçilmişlik unvanı 
kazanmak için il 
başkanlığı yarışına 
katılacağı öğrenildi. 
Resmi bir açıklama 
yapılmamasına karşın, 
teşkilat içinde adaylığına 
ve hatta başkanlığına 
kesin gözüyle bakılan 
Akın'ın, ilçe teşkilatların

dan da tam destek 
alması bekleniyor. 
Öte yandan parti 
kulislerinde, halen 
DYP'nin Merkez Karar 
Kurulu(MKK) üyeliğini 
yürüten Hüseyin Çiftlik- 
lioğlu'nun da il başkan
lığına aday olacağının 
konuşulduğu öğrenildi. 
Ancak Çiftliklioğlu'nun 
bu söylentilerin 
duyulmasının ardından 
İl Başkanı Akın'ı ara
yarak, konuşulanların 
spekülasyon olduğunu 
söylediği belirtildi. BHA
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Gıda üreten esnafa
kurs veriliyor

Seyfettin 
SEKERSÖZ

Yeni yasa 
ile gıda 
mühendisi 
yada teknikeri 
bulundurma 
zorunluluğu 
getirilerek 
sıkıntı yaşayan 
gıda üreten 
esnafa yönelik 
hafifletici 
çalışmalar 
sürüyor. 
Gemlik 
Esnaf 
Odası’nın 
girişimleriyle 
başlatılan 
gıda üreten 
esnafa yönelik 
belge kursu

bugün Çıraklık 
Eğitim 
Merkezi’nde 
başladı.
Bu kursu 
tamamlayan 
esnafa 
verilecek 
belge ile 
bundan 
böyle üretim

yaptıkları 
yerde gıda 
mühendisi 
yada 
teknikeri 
bulundurma 
zorunluluğun
dan kurtulmuş 
olacaklar.
Bir gün 
sürecek

olan ve 
60 esnafın 
katıldığı kur* 
sun Fırıncı, 
Yufkacı, 
Kadayıfçı, 
Şekerleme, 
Pasta 
İmalatı 
yapanlar 
için açıldığını 
söyleyen 
Esnaf Odası 
Başkanı 
İbrahim 
Talan, 
önümüzdeki 
günlerde 
diğer esnaf 
için de aypı 
kursu 
açacaklarını 
müjdeledi.

ETO elektrik affı istedi
Elektrik Teknisyenleri 
Odası Başkanı Yılmaz 
Duman, kaçak 
yapılaşmanın giderek 
"enerji kaçakçılığı"na 
dönüştüğünü, 
Enerji Bakanlığının 
"elektrik affı" 
çıkararak, bu binalara 
abonelik vermesi 
gerektiğini söyledi. 
Elektrik Teknisyenleri 
Odası (ETO) Başkanı 
Yılmaz Duman, 
ülke genelinde 12 
Ekim 2004 tarihinden 
önce inşa edilen 
kaçak yapılara, 
Enerji Bakanlığı'nın 
"elektrik affı" 
çıkarmasını istedi. 
Başkan Duman, 
ETO'da düzenlediği 
basın toplantısında, 
sadece Bursa'da 
10 bin kaçak binanın 
abonelik beklediğini, 
bu yapıları 
faturalandırarak

devletin de zarardan 
kurtulacağını 
kaydetti. Kaçak 
yapılaşmanın, 
giderek "enerji 
kaçakçılığı"na 
dönüştüğüne 
işaret eden Duman, 
hükümetin ve yerel 
yönetimlerin bu yönde 
alacağı kararlarla hem 
vatandaşı hem devleti 
sevindireceğini 
vurguladı.
TEDAŞ'ın, abonelik 
bekleyen bu 
binalardan sadece 
Bursa'da 1 milyon 
YTL kar elde ede
ceğine dikkati 
çeken Duman, 
şöyle devam etti: 
“Kaçak binaya su 
veriliyor, doğalgaz 
bağlanıyor ama 
elektrik verilmiyor. 
Bu devletin çifte 
standart uyguladığını 
gösterir. Kaçak

yapılaşmaya biz 
de karşıyız 
ama devletin de ısrarlı 
politikalarıyla buna 
karşı çıkması lazım. 
Ya tamamen bu 
yapılaşmaların 
karşısında 
durulsun, ya da tüm 
hizmetler buralara 
gitsin istiyoruz. 
Hükümet, 3 yıldır 
elektrik fiyatlarında 
zam yapmadı. 
Enerji Bakanlığı 
bütçesine, konuya 
ilişkin 'af niteliğinde 
bir de ek madde 
konsa çok daha iyi 
olacak. Önerdiğimiz 
bu formül, 
12 Ekim 2004 
tarihinden önce inşa 
edilen kaçak yapılar 
için geçerli. 
Hükümetin bu öneriyi 
dikkate almasını rica 
ediyoruz." BHA
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Umurbey Çok Amaçlı Salon 
ihalesini kazanan firma 

ile sözleşme imzalanacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey beldesinde 
yapılacak olan 
çok amaçlı salon 
ihalesini kazanan 
firma ile sözleşme 
imzalanacak. 
24 Ekim 2005 
Pazartesi günü 
Umurbey Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılan ihalede 
8 firma teklif 
mektubu vermiş 
ancak en düşük

teklifi veren 
Bursa'dan Ferruh 
Hamit Yardımcı 
ihaleyi kazanmıştı. 
4 bin 800 
metrekare alanın 
1355 metrekaresine 
yapılacak binada 
İ5Û0 kişıîik 
salon yer alıyor. 
Düğün törenlerinin 
yanı sıra her 
türlü konferans 
ihtiyacının da 
rahatlıkla yapılacağı

büyüklükte 
salona kavuşacak 
olan Umurbey 
Beldesinde 
bugün ilgili firma 
ile sözleşme 
yapılacak. 
Firma 383 bin 
35Ö YTL teklif 
vererek kazandığı 
ihalede şartname 
gereği inşaatı 
30 Haziran 2006 
tarihinde teslim 
edecek.

Demirel’den Şükriye ile 
Seçköy arasında bozulan 

yol için soru önergesi
ŞEKERSÖZ

Meclisin 
en fazla 
önerge veren 
Milletvekili 
olan CHP 
Bursa 
Milletvekili 
Kemal Demirel, 
Şükriye 
ile Seçköy 
arasındaki 
bozulan yol 
hakkında bir 
soru önergesi 
daha verdi. 
CHP Bursa 
Milletvekili 
Kemal Demirel, 
iki köy arasın
da bulunan 
yolda ağır

tonajlı 
araçların yol 
açtığı hasarın 
yağışlı havalar
da daha çok 
bozulacağını 
belirterek, 
bölgede 
yaşayanların 
zorluk 
çekeceklerini

ifade etti. 
Demirel, İçiş
leri Bakanı 
Abdulkadir 
Aksu'ya 
cevaplaması 
için verdiği 
soru öner
gesinde;
"1- Gemlik ilçe
sine bağlı

Şükriye köyü 
ile Seçköy 
arasında bulu
nan yolda 
meydana gelen 
bozuklukların 
giderilmesine 
yönelik olarak 
neler yapmayı 
planlıyor
sunuz?
2- Belirtilen 
yolun yenilen
mesi ne zaman 
sağlanacaktır?
3- Bölge 
halkının 
mağduriyetinin 
giderilmesi 
yönünde neler 
yapmayı plan
lıyorsunuz?" 
soruları 
bulunuyor.

72 NOLU MARMARABİRLİK 
ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ’NİN 

2005-2006 ÖRÜN ALIM KAMPANYASINDA UYGULANACAK 
TANE SAYILARI VE AVANS BAREM FİYATLARI

72 Nolu Marmarabirİİk Zeytin Tarım Satış Kooperatifi tarafından 
2005-2006 ürün alım kampanyasında uygulanacak birim fiyatları 
geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
Gazetemize ğelen yoğun istek üzerine üreticinin beklediği barem 
fiyatların tartı listesini ve ödeme planını yayınlıyoruz.

SİYAH ZEYTİN KIZIL ZEYTİN

TANESİ GEMLİK 
ÇEŞİDİ

SU 
ÇEŞİDİ

KAYISI
ÇEŞİDİ

GEMLİK 
ÇEŞİDİ

su 
ÇEŞİDİ

20 4.050 2.835 2.320 2.650 1.855
21 3.800 2.660 2.195 2.500 1.750
22 3.600 2.520 2.070 2.375 1.660
23 3.425 2.400 1.945 2.250 1.575
24 3.275 2.300 1.845 2.125 1.485
25 3.125 2.190 1.770 2.000 1.400
26 2.975 2.080 1.700 1.900 1.335
27 2.825 1.975 1.640 1.850 1.285
28 2.750 1.925 1.595 1.800 1.250
29 2.675 1.870 1.550 1.780 1.220

30 2.600 1.820 1.510 1.740 1.180
31 2.525 1.770 1.485 1.700 1.150
32 2.450 1.715 1.420 1.650 1.115
33 2.375 1.660 1.375 1.600 1.080
34 2.300 1.600 1.330 1.550 1.050

35 2.225 1.550 1.300 1.500 1.010

36 2.150 1.500
37 2.075 1.450

38 2.000 1.400

39 1.930 1.350

40 1.860 1.300

41 1.800 1.280
EZMELİK 

(42-46) 1.500 0.900
Yağlık Barem Dışı 

(47 ve yukarı) 1.250 0.625
Yağlık Dip. 

Zeytin 1.000 0.600

ÖDEME PLANI
1- 20/11/2005 tarihine kadar yapılan teslimat bedelleri 30.11.2005 tarihinden itibaren
2* 21*30/11/2005 tarihleri arasında yapılan teslimat bedelleri 10.12.2005 tarihinden itibaren
3* 01*10/12/2005 tarihleri arasında yapılan teslimat bedelleri 20.12.2005 tarihinden itibaren
4- 11*22/12/2005 tarihleri arasında yapılan teslimat bedelleri 30.12.2005 tarihinden itibaren 
5* 23*31/12/2005 tarihleri arasında yapılan teslimat bedelleri 10.01.2006 tarihinden itibaren 
6- 01*10/01/2006 tarihleri arasında yapılan teslimat bedelleri 20.01.2006 tarihinden itibaren 
7* 11*20/01/2006 tarihleri arasında yapılan teslimat bedelleri 30.01.2006 tarihinden itibaren



16 Kasını 2005 Çarşamba Say M

Bursa’da trafik canavarı VetjiılıifesiıeıleMılılaıaııi
Bursa'nın 
Karacabey 
İlçesi'nde iki 
otomobilin 
çarpışması 
sonucu mey
dana gelen 
kazada, alev 
alan otomo
bilde bulu
nan, aynı 
aileden 4 kişi
yanarak öldü. 
Kazada 2 kişi 
yaralandı.
Alınan bilgiye 
göre, Mecit 
Gümüş (44) 
yönetimindeki 
17 AS 015 plakalı 
otomobil, 
Bursa-Bahkesir 
Karayolunun 72. 
kilometresindeki 
Şahin Köyü 
mevkiinde, 
Şevket Yaman'ın 
(43) kullandığı

10 TP 846 plakalı 
otomobille 
çarpıştı.
Çarpışmanın 
etkisiyle 10 TP 
946 plakalı oto
mobilin motor 
kısmı alev aldı. 
Alevlerin benzin 
deposuna 
sıçrayarak 
büyümesinin 
ardından otomo
bilde sıkışan 
sürücü Şevket 
Yaman ile Cevdet

(39), Nuran (36) 
ve Yüksel 
Yaman (45), 
yanarak 
hayatını kaybetti. 
Kazada 
yaralanan 
diğer otomobilin 
sürücüsü 
Mecit Gümüş ile 
Burhan Erboğa, 
Uludağ 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı

Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanı Osman 
Arıoğlu, defterdarlık ve 
vergi dairelerinin birbir
lerinden ayrıldığını, vergi 
işinin artık eskiden olduğu 
gibi defterdarlıklar vası
tasıyla değil, merkez-taşra 
bütünlüğüyle çalışan vergi 
daireleri başkanlıklarınca 
yürütüleceğini 
söyledi.
Bursa’da, Uludağ'da 
Maliye Bakanhğı'na ait 
Kirazhyayla Eğitim ve 
Dinlenme Tesisleri'nde 
düzenlenen eğitim semi
nerine 29 vergi dairesi 
başkanı katıldı. Toplantının 
açılışında konuşan 
Osman Arıoğlu, 
Türkiye'nin teknolojik 
anlamda önemli mesafeler 
aldığını, kendisinden önce 
bu işe başlayan birçok 
dünya ülkesini geride 
bırakan bir noktaya 
geldiğini, e-beyanname 
uygulamasının 2004 Ekim 
ayında başladığını ve 
bugün ayda 2 milyonun 
üzerinde beyannamenin 
internetten alındığını 
belirtti. Vergi dairelerinin, 
artık vergi tahsil işini de 
büyük oranda bir kenara 

bıraktığını ve işin bankalar 
aracılığıyla gerçekleşti 
rildiğini, vatandaşların 
beyanname vermek ya da 
vergisini ödemek için 
vergi dairesine gitme 
zorunluluğunun böylece 
ortadan kaldırılacağını 
belirten Arıoğlu, 
"Geçtiğimiz yıllarda, özel
likle beyanname verme ve 
vergi ödemenin son gün
lerinde, vergi ödeme 
kuyruğunda bayıldı gibi 
basınımıza da intikal eden 
haberleri görebiliyorduk 
ama artık bunlar nostaljide 
kalacak. Belki de yaşı 
daha genç meslek
taşlarımız, geçmişte 
yaşananları hayretler 
içinde dinleyecekler. 
Artık o noktaya geliyoruz. 
Dolayısıyla bu yeni 
idarenin, dünyadaki yeni 
yaklaşıma paralel olarak, 
birinci misyonu ve viz 
yonu mükellef odakhhk" 
dedi.
Türkiye'nin çok önemli bir 
değişime girdiğini, reform
larda öncülüğü gelir 
idaresinin aldığını ifade 
eden Arıoğlu, "Artık 
vergi işinin taşradaki 
patronajı eskiden olduğu 

gibi defterdarlık 
bünyesinde değil, doğru
dan merkez taşra bütün
lüğü içinde çalışan ve 
daha süratle etkinlik 
kazanmış olan vergi daire
si balkanlarınca yürütüle
cek. İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa, Adana dahil, 
artık vergi dairesi başkan- 
larımız ayrı, defterdarlar 
ayrı olacak ve işleri de 
tamamen ayrı" diye 
konuştu.Arıoğlu, 
Türkiye'nin vergilerinin 
yüzde 95'inin toplandığı 
29 ilde yeni bir örgütlen 
meye gidildiğini, gelişmiş 
ülke uygulamalarının 
örnek alındığını, ancak 
gayelerinin yeni bir 
bürokratik yapı oluştur
mak olmadığını kaydetti. 
Arıoğlu, vergi işinin artık 
daha merkezi, daha yarı 
özerk bir yapıda ve 
herkese eşit mesafede 
devam edeceğini söyledi. 
Arıoğlu, bunu yapmak 
için sadece vergi dairesi 
başkanlıklarının kurul
masının yetmediğini, kayıt 
dışını önlemek üzere 
idari altyapıyı teknolojik 
anlamda da güçlendirmek 
gerektiğini ifade etti.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

İ in

.gggiSB
birlik}^7""

- . TAKVİMLCR & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
/ AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLER& ANAHTARLIKLAR VE

H€DİY€ÜK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 VİLLIK 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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SSK tüp bebek 
masraflarını karşılıyor

Yüksekova’da gerginlik 1 ölü
Emekli Sandığı'nın 
ardından, SSK da 
tüp bebek tedavisine 
ilişkin masrafların 
karşılanması 
yönünde bir karar 
aldı. Ancak tedavi 
için bir takım şartlar 
söz konusu: 
Emekli Sandığı'nın 
ardından, SSK da 
tüp bebek tedavisine 
ilişkin masrafların 
karşılanması 
yönünde bir 
karar aldı.
Tedavilerin Sağlık 
Bakanlığı eğitim ve 
araştırma has
taneleri ile üniversite 
hastanelerinde yapıl
ması gerekiyor. 
AKP Gaziantep 
Milletvekili Fatma 
Şahin'in, Başbakan 
nezdindeki gi 
rişimiyle ilk olarak 
Emekli Sandığı'na 
bağlı olarak çalışan 
memurların tüp 
bebek tedavi gider
leri, belli şartlara 
sahip olmaları koşu

luyla karşılanmaya 
başlamıştı.
Bu düzenlemede 
SSK'lıların kapsam 
dışında bırakılması 
tepki çekmişti.
SSK Yönetim 
Kurulu da dün 
aldığı bir karar ile, 
Sağlık Bakanlığı 
eğitim ve araştırma 
hastaneleri ile 
üniversite has
tanelerinde 
gerçekleştirilen 
tüp bebek uygula
malarının karşılan
masına karar verdi. 
'Zorunlu sağlık 
sorunu' 
Şahin, tüp bebek 

uygulamasının 
sosyal güvenlik 
kapsamına alınması 
için hazırladığı 
raporu geçtiğimiz 
yılın kasım ayında 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
sunmuştu.
Raporda Şahin, 
maliyeti 2 - 3 bin 
doları bulan tüp 
bebek uygula
masının 'zorunlu 
sağlık sorunu' 
olarak görülmesini 
ve ekonomik gücü 
olmayan çocuksuz 
ailelere devletin 
destek olmasını 
istemişti.

Hakkari'nin Yüksekova 
ilçesi'nde güvenlik 
güçleri ve bir grup 
arasında gerginlik 
yaşandı. Bir panzerin 
göstericilerin taşlaması 
sonucu devrildiği, 
olaylarda ilk belir
lemelere göre 1 kişinin 
öldüğü, yaralananların 
olduğu bildirildi. 
DEHAP İl Binası 
önünde toplanan 
bir grup gösterici, 
Şemdinli llçesi'ndeki 
olayları protesto etmek 
için basın açıklaması 
yaptı. Açıklamanın

Van’da mayın patladı 3 asker şehit
Van'ın Başkale İlçe
si'nde terör örgütü 
PKK tarafından yola 
döşenen mayının 
patlaması sonucu 3 
asker şehit oldu. 
Alınan bilgiye göre, 
Van'ın Başkale 
İlçesi'ne bağlı Koçdağı 
Köyü Ottepe 
mevkiinde, Jandarma 
komutanlığı ekiplerinin 
devriye görevi sırasın
da, terör örgütü 
PKK tarafından yola 

ardından, 
grupta 
bulunanlar
dan bazıları 
güvenlik 
güçlerine 
taşlarla 
saldırdı. 
Güvenlik 
güçlerinin 
grubu dağıtmak için 
göz yaşartıcı gaz 
kullandığı ve havaya 
ateş açtığı öğrenildi. 
Olaylarda, bir panzerin 
grubun taşlaması 
sonucu devrildiği, 
bazı işyerlerinin cam

döşenen 
uzaktan 
kumandalı 
mayın 
patlatıldı. 
Patlamada, 
uzman çavuş 
Ramazan 
Kurumeydan 
ile kimliği 
henüz öğre
nilemeyen
2 er şehit oldu. Olayla 
ilgili bölgede geniş 
güvenlik önlemlerinin

larının kırıldığı 
kaydedildi. Olaylarda 
ilk belirlemelere göre 1 
kişinin öldüğü, yarala 
nanlar olduğu bildirildi. 
Göstericilerin sokak 
aralarına dağıldığı 
belirtildi.

alındığı, teröristlerin 
yakalanması için çalış
maların başlatıldığı 
bildirildi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTANI
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 
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

I:&

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire >

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

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

i&
Yalova’da Termal Barajı’nın 

altında 408 m2 arsa - Çınarcık,
Yalova 448.54 m2 arsa

Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa - 
Termal Girişinde 433.02 m2 -

Termal yolu Gülerce Villalarının altı 
9880 m2 arsa - 

Umurbey’de 12 dönüm arazi 
ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax:5141021 I
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

MUDANYA / BURSA 
Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 

GSM : (0.532) 297 23 18
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Yeni bir yağışlı hava geliyor
Yurdun batı kesim* 
terinin bu geceden 
itibaren orta Akdeniz 
üzerinden gelen yeni 
bir ılık ve yağışlı 
havanın etkisine 
gireceği bildirildi. 
Çevre ve Orman 
Bakanlığı Devlet 
Meteoroloji İşleri 
Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan "Meteorolojik 
Uyarıya" göre, yurdun 
batı kesimleri bu 
gece kuvvetli lodos ile 
birlikte orta Akdeniz 
üzerinden gelen yeni 
bir ılık ve yağıştı 
havanın etkisi altına 
girecek.
Buna göre, 
Marmara'nın batısı ve 
Ege kıyılarında bu 
gece başlayacak 
yağışlar. 17 Kasım 
Perşembe günü; 
Marmara, Ege. 
Akdeniz, Batı 
Karadeniz ile İç 
Anadolu'nun güney ve 
batısında sürecek.
Yağmur ve sağanak

I şeklinde gorıılec ek

yağışların, Perşembe 
günü güney ve kıyı 
Ege, Batı Akdeniz ile 
Marmara'nın güney ve 
batısında, 18 Kasım 
Cuma günü ise 
Akdeniz başta olmak 
üzere güney ve iç 
kesimlerde etkili 
olması bekleniyor. 
Yurdun batı kesim
lerinde rüzgar, bugün 
öğle saatlerinden 
itibaren güney ve 
güneybatı (lodos ) 
yönlerden kuvvetli, 
Perşembe sabahında 
ise fırtına şeklinde 
(saatte 70-80 km 
hızla) esecek.
Hava sıcaklığı ise 
yurdun ıç ve batı 

kesimlerinde kuvvetli 
lodos ile birlikte 
2-4 derece artacak. 
Perşembe günü 
güney ve kıyı Ege, 
batı Akdeniz, 
Marmara'nın güney 
ve batısı, Cuma günü 
Akdeniz ile iç kesim
lerde görülecek 
etkili yağışlar ile 
yurdun batı kesim
lerinde görülecek 
lodos fırtınasının 
yol açabileceği sel, 
taşkın, su baskını 
ve soba zehirlen
meleri gibi olumsuz 
şartlara karşı vatan
daşların ve ilgililerin 
tedbirli olmaları 
gerekiyor.

Memur sayısı 
1 milyon J06 bin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, 
genel ve katma bütçeli kuramlarda 1 milyon 706 bin 622 

memurun görev yaptığını bildirdi.
Şahin, ANAVATAN 
İğdır Milletvekili 
Dursun Akdemirin 
yazılı soru önergesine 
verdiği cevapta, 
2002*2005 yılları 
arasında memur 
sayısında 75 bin 270 
artış olduğunu kay
detti. Şahinin verdiği 
bilgiye göre, 2002 
yılında 1 milyon 631 
bin 352 memur vardı. 
2003 yılında memur 
sayısı 27 bin 421 
artarak, 1 milyon 658 
bin 773’e, 2004'te 14 
bin 581 artışla 1 mil 
yon 673 bin 354'e, 
2005 yılında da 33 bin 
268 artışla 1 milyon 
706 bin 622'ye yüksel
di. Kamu personel 
atımlarının, Hükümet 
tarafından değil.

bağımsız ve özerk bir 
kurum olan ÖSYM 
tarafından 1999 
yılından bu yana 
yapıldığını hatırlatan 
Şahin, "Personel 
alımı, her türlü 
şaibeden uzak, , 
objektif kriterlere 
uygun, herkes için 
eşit ve geçerli bir 
sınav sistemine 

dayalı olarak gerçek
leştirilmesini sağla
mak, bu kurumun 
(ÖSYM) yetki ve 
sorumluluk alanı 
içindedir" dedi. 
Bakan Şahin, genel 
ve katma bütçeli 
kuramların geçici işçi 
pozisyonlarına toplam 
1537 atama apıldığını 
da kaydetti.

ÜNVER TRAKTÖRDEN 
BÜVÜK FIRSAT!

® Z€VTİN ZAMANI G€LDİ!
I\EWHOLLAI\D

HİÇ PEŞİNATSIZ 
3 YIL VADELİ 

TRAKTÖR SATIŞLARI!
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM : (0.532) 312 22 39 ■
İbrahim Önal Cd. No:26 ORHANGAZİ / BURSA
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Özel tüketim
Vergisinde değişiklik

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

İhraç malı taşıyan 
kamyon ve çekicilerin 
kullandıkları motorin
lerin ÖTV'den muaf 
tutulmasını öngören 
kanun tasarısı, 
TBMM Başkanhğı'na

M TeleUii işten çıkartma yok
Türk Telekom'u 
devraldıktan sonra dün 
kameralar karşısına 
geçen Türk Telekom 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Paul Doany, 
herkesin merakla 
wbeklediği soruları 
cevaplandırdı.
Türk Telekom Yönetim 
Kurulu Başkanı Paul 
Doany, vizyonlarının 
Türk Telekom'u 
dünyanın en iyi 
telekomünikasyon şir
ketleri arasında lider 
operatör konumuna 
getirmek olduğunu 
söyledi. Türk 
Telekom'un yüzde 55 
hissesinin blok satışı
na ilişkin özelleştirme 
sürecini tamamlayan 
Oger Telecom tarafın
dan, Türk Telekom'la 
ilgili gelecek strateji
lerini açıklamak 
amacıyla bir basın 
toplantısı düzenlendi. 
Türl£ Telekom'un 
Yönetim Kurulu 
Başkanlığına 
getirilen Doany, 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, ihale 
sürecinin çok 
başarılı bir şekilde 
sonuçlandığını ve ihal
eye en yüksek teklifi 
verenin kazandığını 
hatırlattı.
Doğrudan yabancı 
yatırımların önemine

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

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

sunuldu.
Tasarıya göre, 
Bakanlar Kurulu'nca 
belirlenecek kapılar
dan ve antrepolardan 
yurtdışına ihraç malı 
veya transit eşya 

değinen Doany, 
Türkiye’nin 
bu konuda çok başarılı 
olduğunu ve bu 
başarının yerli ve 
uluslararası 
yatırımcılara yol 
göstereceğine 
inandığını kaydetti. 
Doany, ihale süreci ve 
ihalenin şeffaflığının 
sürdürülebilir 
sonuçlar için çok 
önemli olduğunu vur
gulayarak, bu konuda 
grup temsilcilerine, 
Özelleştirme İdaresi 
çalışanlarına, Ulaştırma 
ve Maliye Bakanlığı 
yetkililerine, düzenleyi
ci kurumlara ve Türk 
Telekom yönetimine 
verdikleri destek için 
teşekkür etti.
Paul Doany, her ne 
kadar bazı operasyonel 
kısıtlamalarla karşı 
karşıya kalsa da Türk 
Telekom yönetiminin, 
şirketin pazardaki 
bu konumuna ulaş
masında başarılı 
olduğunu söyledi. 
Doany, "Türk 
Telekom'un diğer özel 
şirketlerle rekabet 
edebileceğine inanıyo
rum. Satış, pazarlama 
ve müşteri hizmetleri 
konusunda daha iyi 
hizmet sunmaya çalışa
cağız" diye konuştu. 
6 yıllık bir iş planı sun- 

taşıyan kamyon ve 
çekicilerin alacakları 
motorinler, 
ÖTV'den istisna 
tutulacak.
Bu tür araçlara 
motorin veren kişiler 

duklarınt ve bunu 
gerçekleştirmeye 
kararlı olduklarını vur
gulayan Doany, 
"Vizyonumuz, 
Türk Telekom'u 
dünyanın en iyi 
telekomünikasyon 
şirketleri arasında lider 
operatör konumuna 
getirmek" dedi.
-"TÜRK TELEKOM 
ADİL REKABETİN 
SAVUNUCUSU OLA
CAK"- Türk Telekom'un 
pazarda adil rekabetin 
savunucusu 
olacağını ifade 
eden Doany, hedefleri
ni yasal düzenlemeler 
çerçevesinde Türk 
Telekom'un sabit hat 
fiyatlandırmasını 
yeniden dengeleme 
çabalarını 
sürdürmek, yeni ürün
ler ve katma değerli 
ürünler sunmak olarak 
açıkladı.
Doany, şunları kaydetti. 
"Hedefimiz 5 yıl 
içerisinde geniş bant 
yaygınlığını AB 
düzeyine 
çıkarmak ve bant 
genişliğini artırmak 

de motorin alımlarında 
ÖTV istisnası 
kapsamına alınıyor. 
Kanunun, 
1 Ocak 2006'da 
yürürlüğe girmesi 
öngörülüyor.

suretiyle ülkedeki 
kalite ve
hizmet ulaşılabilirliğini 
artırmak. Katma 
değerli yeni data 
hizmetlerini pazara 
sunarak abone sayısını 
yükseltmek." 
Doany, müşteriye 
odaklanmak konusun
da yapılacak çok şey 
olduğunu 
ve bunları hızlı bir 
şekilde geliştirmeyi 
umut ettiklerini belirtti. 
Türk Telekom'un 
Evrensel Hizmet 
Fonu'na katkıda bulu
nacak yasalar, - > 
düzenlemeler ve 
imtiyaz sözleşmesi 
çerçevesinde, 
hizmetlerin ülke 
genelini kapsaması 
konusunda gerekli 
çabayı göstereceğini 
söyleyen Doany, 
"Bilgi teknolojilerine 
erişimde eşitsizliğin 
ortadan kalkması 
için herkesin çaba 
göstermesi gerekmek
tedir. Türk Telekom bu 
konuda üzerine 
düşeni yapmaya 
hazırdır" dedi.

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımızı kaybettik. Geçersizdir. 

Münüre Küçükceylan -
Alper Küçükceylan - Selçuk Küçükceylan

Timsah üç puanı kaptı
Önündeki engelleri yavaş yavaş emin 

adımlarla geçen Bursaspor, Altay engelini 
de aştı.

Bursaspor - Altay maçında olay yaşa
masına rağmen puan hanesine 3 puan 
yazdırdı.

İkinci lig A-Kategorisi’nin yenilgisiz li
deri Bursaspor’lu futbolcunun frikikten 
attığı golle Bursaspor’un yüzünü güldürdü.

Yeşil Beyazlılar hem liderliği hem de 
yenilmezliklerini devam ettirdiler.

Sevinilecek olay ise; yakın takipçisi 
Antalyaspor deplasmanda 3 puanı bırakın
ca çift taraflı sevinç yaşandı.

Üst sıralarda tutunma mücadelesi veren 
Altay için hayati önem taşıyan maçta puan 
kaybedince seyirciler tarafından protesto 
edildiler.

Bursaspor bu maçta büyük performans 
sergilediler.

Göze batan futbolcular başta kaleci, Miv, 
Egemen, Serkan Fransıneanu idiler.

Altay’da ise; Ali Eren, Fatih, Yasin iyiler 
arasında gözüktüler.

AltayMı seyircilerin taşıdıkları pankartlar
da ‘Cehenneme Hoşgeldiniz’ ibareli yazılar 
okunuyordu.

Grupta Bursaspor 32, Antalya 28, 
Sakarya 23 ve Altay’ın 21 puanı var. 
Altay’rn ardından Elazığspor geliyor ki bu 
dört takımlar arasında büyük çekişmeli 
geçeceğini zannederim. İlk yarının biti
minde durum daha da netleşecek gibi.

A grubunda evvelki senelerde iyi durum
da olan Ç.Dardanel ne yazık ki oynadığı 12. 
maçta topladığı 7 puanla sonuncu durum
da.

Bu hafta Bursaspor kendi evinde yedin
ci olan ve 18 puanlı Karşıyaka ile oynaya
cak.

Takipçisi Antalya ise İst. Büyükşehir 
maçı oynanacak.

Boks Şampiyonası
13. Dünya Boks Şampiyonası Çin’in 

Mianyag kentinde başladı.
İlk günde ringe çıkan 75 kilo sporcumuz 

Savaş Kaya 15-14 gibi hakem mafyasının 
oyunu ile yenik sayıldı.

60 kilo boksörümüz Tunuslu Kazmi’yi 
28-19 ile geçmeyi başardı.

81 kiloda Yıldırım Turhan milli takımımızı 
hayal kırıklığına uğrattı.

48 kiloda Kadri Kordel, 57 kiloda Yakup 
Kılıç, 91 kiloda Gökhan Acar bugün ringe 
çıkacak.

Dünya Şampiyonluğu 
Ağır Siklet Maçı

Kazak boksör, gurbetçimiz ağır sıklet 
boks şampiyonu Sinan’a çok geldi.

Ağır siklet WBC eski Avrupa Şampiyonu 
olan Sinan Şam, Hamburg kentinde düzen
lenen boks karşılaşmasında Kazak rakibi 
Moskaeve’ye sayıyla yenildi.

Sinan böylece dünya şampiyonluğu için 
mücadele eteme hakkını kaybetti.

Maç yorumcusu; ‘Sinan bu maçta bizim 
Sinan değildi’ dedi.

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

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğü’nden 
aldığım ehliyetimi kaybettim. 

Geçersizdir.
Münüre KÜÇÜKCEYLAN

KErfez ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Hamileliğe dair yanlış bilinenler
Hamile kaldınız ve 
henüz herhangi bir 
kitap okumamış 
olmanıza rağmen 
çevrenizden duyduk
larınız sayesinde 
bilgi küpü gibisiniz. 
Peki ya bildiğinizi 
sandığınız şeyler 
yanlışsa? Doğruları 
Op. Dr. Alper 
Şişmanoğlu anlatıyor. 
Gebelik bir kadının 
hayatının en özel 
zamanlarında biri. Bu 
zaman dilimiyle ilgili 
yanlış bilinen pek çok 
şey var. Peki hangileri 
ne derece doğru? En 
çok merak edilen soru
ları Bahçeci Kliniği 
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Op.Dr. 
Alper Şişmanoğlu’na 
yönelttik.
NE ZAMAN GEBE 
KALINIR?
Op.Dr. Alper 
Şişmanoğlu: Çoğu 
insan için şaşırtıcı 
olmakla birlikte gebe
liğin başlangıcı olarak, 
gebe kalınan ilişkinin

I olduğu gün değil, bun- 
[ dan yaklaşık 14 gün 

öncesi yani son adet, 
kanamasının ilk günü 
(SAT) kabul edilir. Bu 
durumda kanamanızın 
başladığı gün gebe
liğiniz başlamıştır. Bu 
şekilde hesaplandığın

da insanlarda gebelik 
280 gün yani 40 hafta 
sürer. Ay hesabı yap
mak karışıklığa neden 
olabileceğinden siz de 
gebeliğinizi takip 
ederken hafta olarak 
ifade etmeyi öğrenmeli 
ve ay hesabını bırak
malısınız. 28 günde bir 
adet gören kadın için 
yumurtlama zamanı 
kanamanın 
başlangıcından 
itibaren 14. gün 
civarındadır.Bu günler 
zararlı alışkanlıklardan 
vazgeçmek için en 
üy ijûı'] uûiiefîiuiı.
Örneğin sigara içmeye 
son verilmeli, alkol ve 
ilaç alımı kısıtlan- 
malıdır. Uygun ve 
sağlıklı beslenme 
alışkanlığı elde edil 
meye çalışılmalıdır. Bu 

alışkanlıklar rahat bir 
gebelik süreci için 
de önemlidir. Bol 
miktarda taze meyve 
ve sebze tüketmek, 
yapay maddeler 
içeren besinlerden 
uzak durmak ve 
olabildiğince 
fazla su içmek fay
dalıdır. Daha önce
den başlanmadı ise 
bu zaman içinde 
folik asit alımına 
başlanabilir. Folik 
asit sayesinde nöral 

tüp bozuklukların yak
laşık %50'lik bir kısmı 
önlenebilmektedir. 
Eğer mümkünse eg 
zersiz yapmak yine 
oldukça yarar sağlar. . 
Bu gebelik öncesi 
dönemde pozitif 
düşünmek ve mümkün 
olduğunca dinlenerek 
stresten uzak durmak 
dünyaya getirmeye 
çalıştığınız bebeğiniz 
için oldukça iyi bir 
başlangıç olacaktır. 
Gebelik tahlili ne 
zaman sonuç verir? 
Op.Dr. Alper 
Şişmanoğlu;
Embriyonun rahim 
duvarına yapışmasın
dan 4-5 gün sonra 
kanda gebelik testi 
olumlu sonuç verebilir, 
ancak bilinmesi 
gereken en önemli şey 

bunun yumurtlama 
gününüzle doğrudan 
bağlantılı olduğudur. 
Bunun anlamı yumurt
lama gününüzün ileri 
kayması durumunda 
bu test de daha sonra 
sonuç verecektir. 
Eczanelerde satılan ve 
evde uygulamaya 
sokulmuş idrardan 
yapılan test kitleri 
bulunmaktadır. Kolay 
uygulanmasına karşılık 
bu testler çok güvenilir 
değildir ve %20-25 
yanlış negatif ve %5 
yanlış pozitif sonuç 
vermektedir.
Gebelikte bilgisayar 
kullanılır mı?
Op.Dr. Alper 
Şişmanoğlu: 
Günümüzde bilgisayar 
hayatımızın her nok
tasında yer almaktadır 
ve birçok gebeliğe 
hazırlanan veya gebe 
olan kadın bilgisayar 
kullanmaktadır.
Bilgisayar ile çalış
maya bağlı psikolojik 
ve fizyolojik stres 
uygun şekilde 
ayarlanan çalışma 
saatleri ve molalar ile 
azaltılabilir. Yine 
çalışma ortamı ve 
masasının dizaynı 
stres azaltmakta etki
lidir. Rahat koltuklar ve 
masalar, belden 

destekleyici yastıklar 
yararlı olur.Uzun süre 
mola vermeden çalış
mak kaslarda gergin
lik, tendonlarda ve 
bağlarda inflamasyon 
ve dolaşımda bozuk
luğa yol açar. Bütün 
bunlar gebe kadında 
huzursuzluk yaratır. 
Uygun zamanlarda 
mola vermek şarttır. 
Bunun için 2 saatte bir 
15 dakika ara vermek 
yeterlidir. Ayağa kalkıp 
biraz dolaşmak ve ger
inmek çoğu gebeye iyi 
gelir. Bu amaçla 
yapılan baş ve boyun 
hareketleri ile omuzlar 
ve ayakları çevirmek 
dolaşımı 
destekler.Sonuç olarak 
bütün bu bilimsel veri
lerin ışığında, meslek
leri gereği bilgisayar 
kullanmak zorunda 
olan kadınların yukarı
daki önlemleri almak 
kaydı ile gebelikleri 
süresince güvenle 
monitör karşısında 
çalışabileceklerini 
ve bununla ilgili 
endişe duymalarının 
gereksiz olduğunu 
söyleyebiliriz.
Gebelikte vajinal ultra- 
son takibi yapılır mı? 
Op.Dr. Alper 
Şişmanoğlu: Yanlış bir 
inanışla birçok gebe 

alttan yapılan (vajinal) 
ultrasona girmemekte
dir ve bebeğinin düşe
ceğini sanmaktadırlar. 
Bir hekim olarak he 
pimiz vajinal ultrason 
yapıldığı için 
bebeğinin düştüğünü 
o yüzden doktorunu 
değiştiren hastalarla 
karşılaşmaktayız. 
Vajinal prob rahim 
ağzını görüntülemek 
ve erken gebeliğin ta 
kibi için çok yararlı bir 
ultrason yöntemidir ve 
dikkatli yapıldığında 
hiç bir zararlı etkiye 
yol açmamaktadır 
Teknolojinin ilerleme
siyle birlikte gebelikte 
tanı yöntemleri ve kul
lanılan aletler gittikçe 
artmaktadır.
Bunlardan biri 
kuşkusuz herkesin 
tanıdık olduğu ultra- 
sonografi cihazlarıdır. 
Gebe takibinde gebe
liğin ilk ayından son 
noktasına kadar ultra- 
sonografi vazgeçilmez 
bir takip yöntemi 
olmuştur. Elde edilen 
görüntülerle bebek
lerde daha anne 
karnında majör anom
alilerden en basit 
cinsiyet tayinine kadar 
her alanda kullanıl
maktadır.

Devamı yarın...

Zararsız sigara üretilecek ŞİİR KÖŞESİ D.SI11,„DAR

British American 
Tobacco (BAT) adlı 
tütün şirketi, kanser 
riskini yüzde 90’lara 
varan oranlarda 
azaltmak amacıyla 
“zararsız sigara” 
üreteceğini açıkladı. 
Sigaranın kansere 
yol açan kimyasalları 
azaltılarak, daha çok 
toksin süzen yeni bir 
filtreyle üretileceğini 
belirten BAT yet 
kilileri, yeni ürünün 
2006 yılında 
piyasaya çıkarılabile
ceğini bildirdi. 
The Sunday Times 
gazetesi ise 
manşetinden duyur
duğu gelişmenin 
şirket tarafından 
özellikle basın ve 
kamuoyundan 
gizlendiğini, sigara 
karşıtı grupların 
kampanyalarından 

endişe edildiğini 
yazdı.
Sigara karşıtı grup 
ların, “zararsız 
sigara” adı altında 
sigara üretilmesini, 
daha çok insanı 
aldatarak zehirlem
eye yönelik bir gir
işim olarak görecek
lerine dikkati çeken 
gazete, sigaradan 
kaynaklanan 
hastalıkların her yıl 
sadece İngiltere’de 
114 bin cana mal- 
olduğuna ve 
hükümetin kamuya 
açık yerlerde sigara 
içilmesini tümüyle 
yasaklamaya hazır
landığına işaret etti. 
Gazete, 1970'li yıllar
da da düşük katranlı 
sigara üretildiğinin 
öne sürüldüğünü, 
ancak daha sonra 
bunun gerçek dışı

olduğunun kanıt
landığını hatırlattı. 
The Sunday Times, 
bilim adamlarının, bu 
tür sigaranın yüksek 
katranlısı kadar 
zararlı olduğunu, zira 
bu sigarayı içenlerin 
daha çok tükettikleri
ni, daha derin nefes 
çektiklerini hatırlat
tıklarını kaydetti. 
Gazeteye konuşan 
Nottingham Üniver
sitesi bili- 
madamlarından John

Britton, BAT’ın 
zararsız sigara 
üretme iddiasına 
karşı çıkarken, 
“Tütün kullanmakla 
ilgili her türlü girişim 
zararlıdır. Bu yeni 
sigara, olsa olsa 20. 
kat yerine, 15. kattan 
atlamaya benzeye
cektir. Teorik olarak 
risk azalabilir, ama 
bu hala ölümün 
kaçınılmaz olduğu 
gerçeğini 
değiştirmez” dedi.

Bulamıyorum

Bahçeye diktiğim o fidanları 
Dönersin diyerek sulamıyorum 
Tanıdık dostları, tüm insanları 
Aradım da seni bulamıyorum,

inan ki bir tanem sensiz olmuyor 
Neredesin, kiminlesin aklını almıyor. 
Telefonum kapalı hala çalmıyor 
Çok aradım seni bulamıyorum.

Karakollara, tüm hastanelere 
Barlara, diskolara, meyhanelere 
Koskaca şehirde seni her yerde 
Sordum da bir türlü bulamıyorum.

Sensiz geçen günler bana bir ölüm 
Kurudu ümidim, şimdi bir çölüm 
Neredesin birtanem, neredesin gülüm 
Bu şehirde sensiz bunalıyorum.



Sayfa 11
SAĞLIK

Meditasyon, 
yaşlanmayı
yavaşlatıyor

ABD'de yapılan iki 
araştırma, "meditas 
yonun, beyin yaşlan
masını yavaşlattığını 
ve konsantrasyonu 
arttırdığını" ortaya 
koydu.
Harvard Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Nöroloji 
Anabilim Dalı'ndan 
Doktor Sara Lazar 
tarafından yapılan ve 
araştırma. Tibetli 
rahiplerin yanı sıra 
batıcar tarafından da 
yaygın olarak yapılan 
meditasyonun, tıbbi 
yararlarını gözler 
önüne serdi.
Araştırmada, her gün 
20 ila 60 dakika medi
tasyon yapan 20 kişi 
ile hiç meditasyon 
yapmayan 15 kişinin 
beyinlerini, manyetik 
rezonans (MR) ile

Hangi yaşta hangi testi yaptırmalısınız?

karşılaştırdığını anla
tan Amerikalı doktor, 
beyinde dikkati ve 
duyguları yöneten 
bölgelerin, meditas 
yon yapanlarda, yap
mayanlara oranla 
daha kalın olduğunu 
söyledi.
Sara Lazar, bu bölge 
terden biri olan ve 
yaşlılıkta incelen kor- 
teksin, meditasyon 
yapan yaşlı kişilerde 
bile, yapmayanlara 
nazaran daha kalın 
olduğunun belir
lendiğini vurguladı. 
Kentucky Üniversite- 
si'nden Bruce O'Hara 
tarafından yapılan 
araştırma ise medita
syonun, "iyi bir uyku 
gibi konsantrasyonu 
arttırdığım" ortaya 
koydu.

Yılda sadece birkaç 
saat ayırarak olası pek 
çok hastalıktan korun
mak zor değil. İster 
20'li yaşlarda olun, 
isterseniz 60'h yaşlarda 
size uygun tarama test
leri ile yaşam kalitenizi 
arttırmanız mümkün 
olabilir.
"Erken tanı hayat kur

tarır." Bu sözü ne kadar 
bilsek de düzenli 
muayeneleri ve tarama 
testlerini ihmal edi 
yoruz. Sağlıklı bir 
kişinin 20 yaşından 
itibaren sağlık kontrol
lerine başlaması 
gerekiyor. Bu yaşlarda 
her testin yapılmasına 
gerek yok. Ancak tıp 
otoriteleri tarama amacı 
ile gerçekleştirilecek 
tıbbi check-up 
prosedürlerini 40 yaşı
na kadar her 5 yılda bir 
kez, daha sonra ise 1-3 
yıllık periyotlarda yapıl
masını öneriyor.
Acıbadem Labmed 
Klinik Laboratuvarlar 
Direktörü Doç. Dr. 
İbrahim Ünsal kolay 
akılda kalabilecek bir 
kuralı şöyle belirtiyor:

I "Yirmili yaşlarda 2 kez, 
I otuzlu yaşlarda 3 kez 

ve kırklı yaşlarda ise 4 
kez yapılması 
düşünülebilir. 50 yaşın
dan sonra ise her yıl 
sağlık kontrollerinin 
yapılması uygundur. 
Oysa pap smearden, 
kolesterol ölçümüne, 
meme taramasından, 
kemik yoğunluğu 

ölçümüne kadar yapıla
cak testlerle birçok 
hastalık çok geç kalma 
dan saptanabiliyor. 
Üstelik bu testler 
sadece yaşa bağlı risk
leri olanlar için değil 
her yaştaki bireyler için 
gerekli. 30 yaşında bir 
kadının da meme 
kanserine yakalanma 
riski var. Düzenli yap
tıracağı meme taraması 
ile çok erken bir 
dönemde olası bir 
kanser saptanabiliyor. 
20 yaşlarındaki bir 

erkek kolesterol 
ölçümü yaptırarak kalp 
ve damar hastalıkları 
riskinden korunabiliyor. 
Tarama testleriyle 
erken tanı sağlandıktan 
sonra daha ileri tetkik
lere başvuruluyor." 
Acıbadem Labmed 
Klinik Laboratuvarlar 
Direktörü Doç. Dr. 
İbrahim Ünsal, tarama 
testleriyle ilgili şunları 
söylüyor: "Laboratuvar 
testlerinden bazıları, 
bireylerde belirli bir 
hastalığın olup 
olmadığının ortaya 
çıkartılmasında, 
tarama amacı için 
kullanılmaktadır.
Tarama testinin 
hastalık olasılığı yük
sek olan bireylere 
uygulanması da önemli 
hususlardan bir 
tanesidir. Tarama testi 
olarak kabul edilen bir 
test, hastalıklı 
bireylerde daima pozitif 
sonuç vermeli ve 

hekim test sonucunun 
negatif bulunduğu 
bireylerde hastalığın 
olmadığından emin 
olmalıdır. Bir testin 
ideal olarak tarama 
amacı için kullanıla
bilmesi için; ucuz, 
kolay uygulanabilir, 
riskinin az, hastanın 
konforunu etkilemeyen 
ve sonuçlarının doğru, 
güvenilir ve tekrar 
edilebilir olması gerek
mektedir."
Kadınlar için önerilen 

tıbbi tarama testleri 
20'li yaşlar 
Boy ve kilo ölçümü: 
Her 3 yılda 1 kez 
Kan basıncı ölçümü: 
Tüm muayenelerde, 
her 3 yılda en az 1 kez, 
yüksek bulunmuş ise, 
daha sık ölçüm 
Kolesterol ölçümü: 
Her 5 yılda en az 1 kez, 
yüksek bulunmuş ise 
daha sık ölçüm 
Kan glukoz ölçümü: 
Risk faktörleri taşıyan
larda her 3 yılda bir 
Chlamydia taraması: 
Cinsel olarak aktif olan
larda ve risk grubunda 
her yıl
Glokom taraması: 
Yüksek risk grubunda 
her 3-5 yılda bir, risk 
taşımayanlarda ise 
en az 1 kez
Melanoma taraması: 
Her 5 yılda bir kez, yük
sek risk grubunda ise 
her yıl
Meme kanseri tara
ması: Her 3 yılda bir 
meme muayenesi, yük

sek risk grubunda ise 
mammografi öne 
rilmektedir.
Serviks kanseri tara
ması: Risk faktörlerine 
göre her 1-3 yılda bir 
Pap-smear testi 
30'lu yaşlar 
Glokom taraması: Her 
2-3 yılda bir 
Serviks kanseri tara
ması: Her yıl Pap- 
smear testi. Düşük risk 
grubunda olanlarda 
ise 3 negatif sonuç 

sonrası her 3 yılda 
birTiroid fonksiyonları: 
Her 5 yılda bir 
40*lı yaşlar 
Kan glukoz ölçümü: 
Risk faktörleri taşıyan
larda her 3 yılda bir 
Meme kanseri tara
ması: Her 1-2 yılda bir 
meme muayenesi ve 
mammografi 
Kolorektal kanser tara
ması: Risk grubunda 
olanlarda her yıl gaita
da gizli kan araması, 
her 5 yılda bir sigmoi- 
doskopi her 10 yılda bir 
olonoskopi 
50’li yaşlarKan basıncı 
ölçümü: Tüm 
muayenelerde, her yıl 
en az 1 kez. yüksek 
bulunmuş ise daha 
sık ölçüm
Kan glukoz ölçümü: 
Her 3 yılda bir 
Osteoporoz taraması: 
Postmenapozal kadın
larda her 2 yılda bir 
Meme kanseri tara- 
mascHer yıl meme 
muayenesi ve 
mammogarfi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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İtfaiye -110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94
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VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI

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

HASTANELER

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
16 KASIM 2005 

ÇARŞAMBA 
SERVET ECZANESİ 
Yeni Mahalle Yokuşu
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YEREL SI RELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2286

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 : 5I3 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Yönetim ve Basını Yeri : KÖRFEZ OFSET. .

Matbaadık-Yayıncıhk-Reklanıcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bin ram Günleri Pazar günleri unınlanmaz)



Dünya’dakl zeytinyağ eksikliğinin Türkiye’den karşılanması bekleniyor

Zeytincilere müjdeli haber
’Tar/ş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Asım Gürsoy, yaptığı açıklamada "Bu yıl dünyadaki zeytinyağının eksikliğini 
Türkiye'nin karşılaması bekleniyor. Başta İspanya olmak üzere bir çok ülke Türkiye'den zeytinyağı alacak. Bunun için de fiyatlar yükselecek." dedi. 7’de

17 Kasım 2005 Perşembe 25 YKr. (250.000 TL.)

50 karton sigara 
çalarak kayıplara 

karıştılar
Bursa Mimarsinan Mahallesi'nde 
U. T. 'ye ait işyerine pencereden giren 
kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar, 
çeşitli markalarda yaklaşık 50 karton 
sigara çalarak kaçtı. Haberi sayfa 2’de

İlçemize ilk kez gelen Bursa Valisi Nihat Canpolat, Kaymakamlık binası önünde karşılandı

Vali Canpolat Üniversiteyi gezdi
Güne Bakış
Kadri GÜLER

I kadri_gulerghotmail.com

Vali izlenimleri
Bursa Valisi Nihat Canpolat, dün ilçe 

mizdeydi.
Sayın Vali Kaymakamlıkla, Kaymakamı 

mız Mehmet Baygül’den ilçemiz hakkında 
bilgi aldı, isteklerde bulundu.

Bence, bu istekler arasında en önemlisi 
Yatılı Bölge Okulu’nun açılması önerişiydi.

Vali, İlçemize makam aracı yerine tanın
mayan bir araçla geldi.

Geleneksel karşılama törenini istemedi.
Hatta yollardaki emniyet görevlilerini 

görünce sinirlendiğini duydum.
Sizin anlayacağınız ilçeye vali geliyor diye 

tüm devlet işlerinin aksamamasını istedi.
Mütevaziliğini sergilerken, kendine 

sunulan konularda ise çok dikkatliydi.
Kaymakamlıktan sonra gittiği Uludağ 

Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi’nde, Rektör 
Temsilcisi Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu’dan 
çalışmalar hakkında geniş bilgi aldı.

Amaçlar ve hedefler anlatıldı.
Kısa bir gelecekte yerleşkede 15 yüksek 

okulun açılacağını, bu yıl açılan ithalat ve 
ihracat bölümünün gelecekte dört yıla 
çıkarılarak, Yerleşke’nin bağımsız bir üniver
siteye dönüşebileceğini söyledi.

Bursa Milli Eğitim Müdürü ise üniversite 
den daha fazla yer isteminde bulundu.

Vali.Canpolat bu istemlere hicivli bir şe 
kilde “İstersen cebimdeki parayı sana vere 
yim” şeklinde yanıt verdi.

Borusan Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 
yapılan yüksek okulların inşaatı da gezdirildi. 
Araziyi gezen Vali, Üniversite konusunda 
gerekli bilgileri edindi. 14 yıldır bitmeyen 
Kapalı Spor Salonu’na ise bir toplantısı 
olması nedeniyle gidemedi.

Gemlik’ten olumlu izlenimlerle ayrıldı.

Dün ilçemize gelen Bursa Valisi Nihat Canpolat, Kaymakam Mehmet 
Baygül’den Gemlik hakkında bilgiler aldıktan sonra, Uludağ Üniversite
si Gemlik Yerleşkesi’ni gezdi. Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu’dan 
üniversite hakkında bilgi alan Vali Canpolat’tan Milli Eğitim’e bırakılan 
alan ile Üniversiteye kalan alan arazide anlaşmazlıkların yaşandığı 
belirtilerek, çözüm istendi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

SSK’dan elektronik 
posta servisi

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), 
aylık prim ve hizmet belgelerini internet 
kanalıyla kuruma gönderen işverenlere, 
e-mail göndererek bilgi verecek. Yapılan 
açıklamada, SSK, geçen yıl Mayıs ayında 
başlatılan e-bildirge projesi kapsamında 
"elektronik posta servisi" hizmeti 
verilmeye başlandığı bildirildi. Sayfa 7’de

Önce lodos, 
sonra kar geliyor 
Bursa’da rüzgarlı ve yağışlı havanın etkili 
olacağı belirtilirken, lodosun hafta sonun
dan itibaren yerini kar yağışına bırakacağı 
açıklandı. Yetkililer, özellikle lodoslu 
havalarda soba kullanımına dikkat edil 
meşini belirterek, karbonmonoksit zehir 
lenmelerine karşı uyarıda bulundular. 5'de

kadri_gulerghotmail.com
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s-»*'OBuluşma
SİSİ Gürhan ÇETİNKAYA

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın yazısı eli 
mize ulaşmadığından bugünkü yazısını yayın- 
layamıyoruz. Okuyucularımızdan özür dileriz. 
Gemlik KÖRFEZ

50 karton sigara 
çalarak kayıplara 

karıştılar
Mimarsinan merkezinde aldı.
Mahallesi'nde 
U.T.'ye ait işyerine 
pencereden giren 
kimliği belirsiz 
hırsız ya da hırsızlar, 
çeşitli markalarda 
yaklaşık 50 
karton sigara 
çalarak kaçtı. 
Dün sabah saat
lerinde gittiği 
işyerinde sigaraların 
çalındığını fark 
eden U.T.'nin 
ihbarıyla harekete 
geçen polis, 
işyerinde parmak 
izi incelemesi 
yaptı ve soruştur
maya başladı. 
HESAP KAVGASI 
Altınova 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda M.E.'ye ait 
işyerine müşteri 
olarak gelen R.F. 
isimli kişi hesap 
yüzünden tartışma 
yarattı. Çıkan 
tartışmada işyeri 
sahibi M.E. ile 
çalışanlar İ.D ve 
A.K. tarafından 
darp edilen 
R.F. soluğu polis

R.F. darp edildiğini 
ve şikayetçi 
olduğunu 
söyleyince polis 
ekipleri harekete 
geçti. İ.D. ve M.E. 
gözaltına alınırken, 
firar eden 
A.K.'nin yakalan
ması için soruştur
ma başlatıldığı 
bildirildi.
KENDİ KENDİNİ 
BIÇAKLADI 
Mustafakemal 
paşa'ya bağlı 
Atariye 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, annesi ile 
tartışan S.B. 
isimli şahıs, eline 
geçirdiği ekmek 
^çağıyla kendi 
kendini yaraladı. 
Olayın ardından 
ambülansla 
hastaneye 
kaldırılan
S.B.'nin durumunun 
iyi olduğu belir
tilirken, polis 
tarafından olayla 
ilgili soruşturmanın 
başlatıldığı 
öğrenildi. BHA

Umurbey Çok 
Amaçlı Salonu’nun 

sözleşmesi imzalandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey Belediyesi 
tarafından 
yaptırılacak olan 
çok amaçlı salon 
için ihaleyi 
kazanan firma ile 
sözleşme imzalandı. 
Dün, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'in makamında 
bir araya gelen 
taraflar hazırlanan 
sözleşmeye 
imza atarak işi 
resmileştirdiler. 
Çok amaçlı 
salon projesi önünde 
imza atan Başkan 
Güler ile Firma 
sahibi Ferruh 
Hamit Yardımcı, 
çalışmaların 
aksamadan 
sürdürüleceğini 
Söylediler. 
24 Ekim 2005 
Pazartesi günü açılan 
ihaleyi 383 bin 350 
YTL ile en düşük 
ücreti veren Ferruh 
Hamit Yardımcı, 
İhale Komisyonu’nun 
yaptığı çalışmalar 
ve ihaleye itiraz 
sürecinin dolmasın
dan sonra inşaatı

Umurbey Belediyesi’nde dün çok amaçlı salon ihalesini kazanan 
firma sahibi Ferruh Hamit Yardımcı ile Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler arasında sözleşme imzalandı.

yapma işini 
üstlenmişti. 
Umurbey çıkışındaki 
benzinlik yanında 
bulunan belediyeye 
ait 4 bin 800 
metrekarelik alanın 
1355 metrekaresine 
yapılacak kapalı 
alanda 600 
metrekarelik ve 
1500 kişilik salon

bulunacağı 
bildirilirken, Başkan 
Güler, salonun 
düğün, toplantı, 
tiyatro ve konser 
gibi çok amaçlı 
etkinliklere açık 
olacağını söyledi. 
İnşaatın bitiş 
tarihinin 240 gün 
olarak belirlendiği ve 
30 Haziran 2006

tarihinde teslim 
edileceğini söyleyen 
Başkan Güler ve 
Firma sahibi Ferruh 
Hamit Yardımcı, 
önümüzdeki 
Pazartesi gününden 
itibaren yer teslimi 
yapılacağını 
ve inşaatın 
başlayacağını 
duyurdular.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

BURSA HAKİMİYET VE 
KENTGAZETELERİNE İLAN 

ve REKLAM ALINIR I

İstiklal Caddesi Bora Sokak
No : 3/B GEMLİK 

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

KÖRFEZ REKLAM

■■SaOBİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE EHEMM

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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İlçemize ilk kez gelen Bursa Valisi Nihat Canpolat, Kaymakamlık binası önünde karşılandı
<T

Dün ilçemize gelen Bursa Valisi Nihat Canpolat, Kaymakam Mehmet Baygül’den Gemlik hakkın
da bilgiler aldıktan sonra, Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi’ni gezdi. Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçumdan üniversite hakkında bilgi alan Vali Canpolat’tan Milli Eğitim’e bırakılan alan ile 
Üniversiteye kalan alan arazide anlaşmazlıkların yaşandığı belirtilerek, çözüm istendi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa Valisi 
Nihat Canpolat, 
Bursa'ya atanmasın
dan sonra Gemlik'e 
ilk ziyaretini yaptı. 
Dün ilçeye gelen 
Vali Canpolat'ı 
Kaymakamlık binası 
önünde, Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Uludağ Üniversitesi 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Abdurrahim 
Korukçu, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Reşat Kumbasar, İl 
Genel Meclis üyeleri 
ile AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin karşıladı. 
Kaymakamlık 
makamında 
kendisine Gemlik 
hakkında bilgiler 
veren Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
ilçede öncelikli 
olarak İlköğretim 
okulları 
ile yatılı bölge 
okulu ihtiyacının 
olduğunu söyledi.
Vali Canpolat, bu 
istek karşısında 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u 

göstererek, 
"Başkan yer 
göstersin, hazır 
buradayken hemen 
temelini atalım" dedi. 
Üniversite Yerleşke 
Müdürü Prof.
Abdurrahim 
Korukçu'nun da 
Üniversite alanı 
içinde yaklaşık 
bir yıldan bugüne 
kadar yaptıkları 
çalışmalar hakkında 
bilgi verirken, 
önümüzdeki 
yıldan itibaren 
9 branşta iki yıllık 
yüksek okulların 
eğitime başlayacağını 
bildirdi.
VALİ ÜNİVERSİTEYİ 
GEZDİ
Daha sonra Yerleşke 
alanına giden 
Vali Nihat Canpolat, 
Prof. Korukçu'dan, 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulları'nda yapılan 
onarım çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. 
Hazırlanan haritada 
Milli Eğitime bırakılan 
alan ile Üniversiteye 
kalan alan üzerinde 
inceleme yapan 
Vali Canpolat’a hem 
İl Milli Eğitim Müdürü 
Reşat Kumbasar ile

hem Prof. Korukçu 
iki tarafa bırakılan 
arazide bazı 
anlaşmazlıklar 
yaşandığını

söyleyerek 
çözüm istediler. 
Yerleşke binasında 
öğrenim gören

öğrencileri de 
sınıflarında ziyaret 
eden Canpolat, kendi 
lerine başarılar diledi.

Daha sonra Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek okulu 
binasını gezen Vali 
Canpolat, yapılan 
onarım çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. 
Eski Sunğipek 
Fabrikası atıl 
binaları ile arazisini 
de gezen Canpolat’a 
fabrikadan kalan 
bacanın değişik 
amaçla kullanıla
cağını söyleyen 
Yerleşke Müdürü 
Korukçu, arazide 
bulunan zeytin 
ağaçlarında 
geçtiğimiz yıl bir 
buçuk ton zeytin 
aldıklarını, bu yıl 
10 ton zeytin 
beklediklerini 
söyledi.
Prof. Korukçu, 
araziyi İznik’ten gelen 
su ile sulanması 
için proje hazırlattık
larını, kaynak 
bulduklarında proje 
hayata geçirilerek 
damlama sistemi ile 
tüm araziyi sulayarak 
verimi arttıracaklarını 
söyledi. Korukçu, 
yapacakları modern 
sulama tesisi için 
Vali Canpolat’tan 
destek istedi.
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Karsak Deresi temizleniyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
BUSKİ Genel 
Müdürlüğü'nün 
başlattığı Karsak 
Deresi ıslah 
çalışması başladı. 
BUSKİ'nin açtığı 
ihaleyi alarak 
ilçeye gelen 
MAF Çevre 
Hizmetleri Sanayi 
Ticaret Limited 
Şirketi ekibi 
dere yatağında 
temizlik ve 
genişletme 
çalışmasına başladı. 
Karsak Deresi’nin 
Orhangazi tarafından 
ilçeye girişinden 
itibaren her iki dere 
yatağında yapılacak 
çalışmaların 
denize kadar 
ulaşacağını açıklayan 
firma sahibi 
Mustafa Fidan, 
"Yapacağımız 
çalışmalar her iki 
dere yatağında hem 
temizlik hem de 
genişleme için 
olacak. Ayrıca 
çarşı içinde bulunan 
kapalı alanın da 
altı özel araçlarımız 

tarafından 
temizlenecektir" 
dedi.
YAKLAŞIK 
3 KİLOMETRE 
Karsak Deresi’nin 
ikiye ayrıldığı yerden 
itibaren genişleme 
ve temizleme 
çalışmasına 
başlayan MATA 
Çevre Hizmetleri 
firması'nın yaklaşık 
3 kilometrelik 
uzunlukta olacağı 
bildirildi.
Karsak Deresi’nin 
yıllardır 
temizlenmemesi ve 
genişleme 
çalışması 
yapılmaması 
nedeniyle yağışlı 
havalarda 
çevrede bulunan 
arazilerin zarar 
gördüğü bilinirken, 
BUSKİ'nin başlattığı 
büyük proje 
kapsamındaki 
çalışmalar 
sayesinde dere 
yatağı adeta çamur 
deryasından 
kurtulmuş olacak. 
Dere içlerinde 
en büyük sıkıntının 
kapalı alanda 
olacağını söyleyen

Türk toplulukları 
Bursa’yı gezdi

Hayvanat Bahçesi rekor kırıyor

1993 yılından 
beri düzenlenen 
"Türk Dünyası 
Gençlik Kurultayına 
katılan Türk 
toplulukları 
dün Bursa’yı 
gezerek 
tanımaya çalıştı. 
Bu yıl 12.si 
düzenlenen 
"Türk Dünyası 
Gençlik Kurultayı" 
Başbakanlık 
Fonu ve Tika'nın 
katkılarıyla 
İstanbul Türk 
Ocakları'nın 
ev sahipliğinde 
Türkiye'de

gerçekleştirildi. 
İstanbul ve 
Bursa’yı kapsayan 
Kurultaya 36 
ülkeden 220 
Türk katıldı. 
Gezinin Bursa 
ayağını organize 
eden Bursa Türk 
Ocakları, 
günübirlik geziye 
gelen misafirlere 
Bursa'nın 
kültürel ve tarihi 
zenginliklerini 
tanıttı.
Gezi sırasında 
Darüzziyafe 
Restaurant'ta 
öğle yemeği için

mola veren kafile 
burada oldukça 
renkli görüntüler 
oluşturdu.
Bursa Türk Ocakları 
İl Sekreteri 
Hüseyin Erbulgu, 
konuklara Bursa'nın 
kültürünü ve 
tarihi mirasını 
tanıtmaya çalıştık
larını söyledi. 
Geziye katılan 
Türk topluluklarından 
bir bayanın 
Azerbaycan 
Milli marşını 
söylemesi duygusal 
dakikalar yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi 
Hayvanat Bahçesi 7. 
kuruluş yıldönümünü 
kutlarken, şimdiye 
kadar 2 milyon 800 
bin kişiyi konuk etti. 
Türkiye'nin en büyük 
ikinci hayvanat 
bahçesinde dünyanın 
dört bir köşesinden 
getirilen 67 türde 471 
hayvan bulunuyor. 
7. kuruluş 
yıldönümünü kutlayan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi'ni bugüne 
kadar 2 milyon 800 
bin kişi ziyaret etti. 67 
türde toplam 471 
hayvanın bulunduğu 
Hayvanat Bahçesi, 
büyükleri şehir 
yaşamının getirdiği 
stres ve karmaşadan 
uzaklaştırırken, 
küçükleri ise 
eğlendiren bir merkez 
haline geldi.
Güney Afrika'dan

Çin'e, Avustralya'dan 
Kuzey Kutbu'na kadar 
dünyanın dört bir 
köşesinden getirilen 
hayvanlara ev 
sahipliği yapan 
Hayvanat Bahçesi, 
sayıları gittikçe azalan 
ve nesilleri tükenmek 
üzere olan türleri de 
bünyesinde bulun
duruyor. 206 bin 600 
metrekarelik alanıyla 
Türkiye'nin en büyük 
ikinci hayvanat 
bahçesi olan Bursa 
Hayvanat 
Bahçesi'nde, soyu 
tükenmekte olan 
hayvanların üremesi 
sağlanıyor.
Avrupa'ya örnek 
Kurulduğu günden bu 
yana gördüğü ilgiyle 
Bursa'nın bir simgesi 
haline gelen Hayvanat 
Bahçesi'ni 7 yılda 2 
milyon 800 bin kişi 
ziyaret etti. Yetkililer, 
Bursa Hayvanat

Bahçesi'nin, 
Türkiye'nin yanı sıra 
Avrupa'da da birçok 
kente örnek 
olduğunu bildirdi. 
Hayvanat Bahçesi, 
Avrupa'nın en iyi 
Afrika Savanası'na 
sahip 
11 gölet, 500 adet 
farklı türde ağaç, 3 
bin 500 çalı, 50 bin 
yer örtücü bitki ve 
yeşil alanlar sahip. 
Uzay çatılı bölümde 
ise su kuşları bannı 
yor ve özel programla I 
besleniyorlar.
Hayvanat Bahçesi, | 
bu özelliklerinin yanı I 
sıra Türk mimarisini 
yansıtan Cumalıkızık I 
evlerinin bire bir 
uygulamasıylaaluştu* İl 
rulan Türk köyü İle de 
ziyaretçilere yoğun 
iş stresi ve kent 
gürültüsünden uzak 
bambaşka bir 
yaşantı sunuyor.



Sayfa 517 Kasım 2005 Perşembe
4

Öğretmenler
Turnuvası başlıyor

Seyfettin SEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlçe Lig 
Heyeti tarafından 
düzenlenen 24 
Kasım Öğretmenler 
Turnuvası 
Cumartesi günü 
başlayacak.
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü ve 
Lig Heyeti Başkanı 
Hüseyin Zan ile 
lig Heyeti Genel 
Sekreteri Şehit 
E te m Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğretmeni 
Serdal Çevik, 
son hazırlıkların

İç mimar ölü bulundu
Geç saatlere kadar 
çalışacağını söyleye 
rek bürosunda kalan 
iç mimar, dün sabah 
saatlerinde eşi 
tarafından ölü 
olarak bulundu. 
İç mimarın ölüm 
nedeninin belirlen
mesi için cesedi 
otopsiye gönderildi. 
Çırpan 
Mahallesindeki 
bürosunda gece geç 
saatlere kadar 
çalışan iç mimar 
Kenan Özdesen 
sabah saatlerinde 
eşi tarafından ölü 
olarak bulundu. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre 
olay, dün öğle 
saatlerinde Çırpan 
Mahallesi Fırın 
Sokak'ta 

tamamlandığını 
söylediler.
Voleybol, masa 
tenisi ve satranç 
branşlarında 
mücadele edecek 
olan sporcu 
öğretmenler 
rakiplerini yenmek 
için ter dökecekler. 
Gemlik Lisesi 
Spor Salonu’nun 
Voleybol file 
direklerinin 
takılmasının 
ardından 
başlayacak 
turnuvada 
2 grupta 12 takım 
mücadele edecek.

meydana geldi. 
52 yaşındaki Kenan 
Özdesen isimli iç 
mimar, söz konusu 
adresteki bürosunda 
birlikte çalıştığı eşi 
Neviz Özdesen 
tarafından ölü 
olarak bulundu. 
Her ihtimale karşılık 
çağrılan 112 Acil 
Yardım ekibi de 
kısa sürede olay 
yerine geldi. 
Ancak Ozdesen'in 
öldüğünü belirleyen 
sağlık ekipleri olay 
yerinden ayrıldı. 
Bu arada kocasının 
gece çalışmak için 
büroda kaldığını 
söyleyen ancak 
sabah geldiğinde 
cesediyle karşılaşan 
Nevin Özdesen 
sinir krizleri geçirdi. 
Eşinin gece

Masa Tenisi 
karşılaşmalarında 
45 erkek ve 6 
bayan öğretmenin 
mücadele edeceği 
turnuva 
19 Kasım 
Cumartesi günü 
saat 10.00 da 
Endüstri Meslek 
Lisesi Salonu’nda 
başlayacak.
16 kişinin katıldığı 
satranç turnuvası 
ise 20 Kasım 
Pazar günü saat 
10.00 da Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Salonu’nda 
yapılacak.

geç saatlere kadar 
eve gelmemesi 
üzerine yattığını 
düşündüğünü 
söyleyen Nevin 
Özdesen, sabah 
geldiğinde 
cesetle karşılaşınca 
büyük acı 
yaşadığını kaydetti. 
2 çocuk babası 
Kenan Özdesen'in 
elektrik çarpması 
sonucunda 
hayatını kaybetmiş 
olabileceği 
belirtilirken, kesin 
ölüm nedeninin 
tespit edilmesi için 
cesedi otopsi 
yapılmak üzere 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na gönderildi. 
Bu arada polis 
ekipleri de olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı. BHA

Önce lodos sonra kar geliyor
Bursa’da rüzgarlı ve yağışlı havanın etkili olacağı 
belirtilirken, lodosun hafta sonundan itibaren yeri
ni kar yağışına bırakacağı açıklandı. Yetkililer, 
özellikle lodoslu havalarda soba kullanımına
dikkat edilmesini belirterek, karbonmonoksit
zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundular.
Bursa rüzgarlı ve 
yağışlı havanın 
etkisi altına girecek. 
Etkili olması 
beklenen lodos 
nedeniyle yetkililer 
karbonmonoksit 
zehirlenmelerine 
karşı uyardı. 
Lodosun hafta 
sonunda yerini 
şiddetli yağışa 
bırakacağı belir
tilirken, önümüzdeki 
hafta başından 
itibaren de kar 
yağışının beklendiği 
bildirildi.
Bursa'nın kış 
mevsiminde üzerini 
kaplayan kirli 
havanın temizlen
mesini sağlayan 
lodosun cuma 
gününe kadar etkili. 
olacağı bildirildi. 
Lodos nedeniyle 
özellikle bugün hava 
sıcaklığının 20 
dereceye kadar 
ulaşabileceğini 
belirten meteoroloji 
yetkilileri, cuma 
gününden sonra 
yağış uyarısı 
yaparak vatan
daşların su 
baskınlarına karşı 
tedbirli olmaları 
gerektiğini bildirdi. 
Pazartesi ve sah 
günleri karla 
karışık yağmur bek
lendiğini belirten 
yetkililer, çarşamba 
günü ise kar 
yağışının etkili ola
bileceğini belirttiler. 
Yağışla birlikte hava 
sıcaklığında 
8 ile 14 derece 
civarında düşüş 
olacağı uyarısında 
bulunan yetkililer, 
ani hava değişik
liğine bağlı hastalık
ların da dikkate 
alınması gerektiği

bildirdiler.
Bu arada Uludağ'da 
bugün ve yarın 
lodos beklendiğini 
ancak cuma 
gününden sonra 
kar yağışının 
başlayacağını 
belirten yetkililer, 
çarşamba gününe 
kadar sürmesi 
beklenen kar yağışı 
ile birlikte hava 
sıcaklığının da 
sıfırın altında 6 
dereceye kadar 
düşeceğini 
bildirdiler.
SOBA KULLANIMI 
ÖNEMLİ 
Diğer yandan 
özellikle lodoslu 
havalarda yaşanan 
karbonmonoksit 
zehirlenmelerine 
karşı uyarılarda 
bulunan yetkililer, 
soba kullanımında 
dikkat edilmesini 
istediler.
TSE belgeli 
sobaların kullanıl
masını isteyen 
yetkililer, "Soba 
bacadan en az 1 
metre en fazla 
1.5 metre uzakta 
olmalı. Soba 
borusu baca içine 
fazla sokulmamalı. 
Sobalar 
contalı, kapaklı, 
sızdırmaz olmalı. 
Soba kurarken 
fazla dirsek kullanıl 

mamah. Soba 
bacaları çatıdan 
en az bir metre 
yükseklikte olmalı. 
Bacalar temiz olmalı, 
tıkalı olup olmadığı 
kontrol edilmeli. 
Sobalara çok fazla 
kömür atılmamalı. 
Odun ve kömürün 
dışında naylon ve 
plastik yakılmamalı. 
Yatmadan önce 
kömürlü sobalar 
mutlaka söndürül 
meli" şeklinde 
uyarılarda 
bulundular.
ZEHİRLENME 
BELİRTİLERİ 
Ayrıca zehirlenme 
belirtilerini de 
sıralayan yetkililer, 
"Baş ağrısı, baş 
dönmesi, yüzde 
pembe renk, 
terleme, kulak 
çınlaması, bulantı, 
kusma, solunum 
zorluğu, bayılma 
hissi, tansiyon 
düşüklüğü, 
kaslarda aşırı 
gevşeme ve 
şuur kaybı gibi 
durumlarda hasta 
temiz havalı yere 
taşınarak 
suni solunum 
yapılmalı" dediler. 
Yetkililer, vatan
daşlardan izin 
belgeli ve torba 
kömürlerin 
kullanılmasına 
dikkat etmelerini 
isteyerek, 
"Satın^alınan 
kömürlerin izinli 
olmasına dikkat 
edilmeli. Ayrıca 
kömüre ait kaynak 
denetim belgesi, 
fatura ve kantar 
fişi satıcıdan mutla
ka istenmeli" 
uyarısında 
bulundular. BHA
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Deprem mastır planı şart ‘Ekmeğimiz çöpe gitmesin1
Demokrasi 
Derneği'nln 
raporunda, 
deprem soru
nunun çözüme 
ulaştırılması için 
"bilimsel yeni bir 
bakış açısı"na 
ihtiyaç olduğu 
kaydedildi ve 
bu bilimsel 
yaklaşımın ilk 
adımının 
bütünsel bir 
"deprem mastır 
planı” olacağına 
değinildi. 
Kamuoyunca 
tartışılacak 
bu planın 
hükümetlerce hiç 
aksatılmadan 
yürütülmesi, 
ilgili birimlerin de 
tek çatı altında 
toplanması 
gerektiği 
vurgulandı. 
Bu görüşlerin 
ışığında öneriler 
şöyle sıralandı: 
"Kent bütünün
deki mevcut yapı 
stoğu mutlaka

elden geçirilmeli 
ve bir kanun ile 
zorunlu hale 
getirilmeli.
Mevcut binaların 
güçlendirilmesi 
için, dış kaynaklı 
kredilerin 
temini ve hukuki 
altyapının hazır
lanması gerekir. 
Kaçak yapı 
yapma alışkanlığı 
ve eylemi mutla
ka durdurulmalı, 
vatandaşlarımızın 
deprem bilinci 
güçlendirilmeli, 
halkımızın 
deprem konusun 
daki kadercilik 
anlayışı

değiştirilmelidir. 
Depreme karşı 
dayanıklı bina 
yapmak için, 
yer seçimi, 
zemin etüdlerinin 
daha hassas 
yapılması, 
proje yapımı ve 
bu projelerin 
teknik şart
namelerine 
göre uygulan
ması ve 
denetlenmesi 
Gerekmektedir. 
İmar Kanunu ile 
ilgili mevzuat 
çağın şartlarına 
uygun olarak 
yeniden düzen
lenmelidir." BHA

Yıldırım Belediyesinin 
başlattığı "Ekmeklerimiz 
çöpe gitmesin" kam 
panyası kapsamında, 
vatandaşlara dağıtılacak 
olan poşetlerle toplanacak 
bayat ekmekler, 
hayvan barınağında 
değerlendirilecek.
Yıldırım Belediye Başkanı 
özgen Keskin, düzenlediği 
basın toplantısında 
"Ekmeklerimiz çöpe 
gitmesin" kampanyası 
hakkında bilgi verdi. 
Türkiye'de her tüketim 
alanında israfın sona 
erdirilmesi gerektiğini 
anlatan Keskin, sofraların 
değişmez besini olan 
ekmeğin çöpe gitmemesi 
için başlatılan 
kampanyaya Yıldırımhların 
destek vermesini istedi. 
Keskin, Türkiye'de böyle- 
sine bir kampanyayı uygu
layan ilk belediye olduk
larını belirterek, "Ülke 
genelinde her gün üretilen 
120 milyon ekmeğin 
yaklaşık 12 milyonu 
çöpe gidiyor. Ekmek israfı
na 'dur* demek amacıyla 
başlattığımız kampanyaya 
katılmak isteyen vatan

daşlarımız temizlik işleri 
müdürlüğümüzün 341 35 
97 veya 341 81 88 nolu 
telefonlarına başvurabile
cek. Ekiplerimizce 
verilecek poşetlere koyu
lan ekmekler, yine 
belediyemizce evlerden 
tek tek toplanacak.

Yankesiciyi vatandaş yakaladı
İnegöl'de son günlerde 
artan hırsızlık ve 
yankesicilik olaylarına 
bir yenisi daha eklendi. 
Danışıklı kavgaya 
tutuşan 3 şüpheli, 
kargaşa sırasında 
kendilerini ayırmaya 
çalışan bir kişinin 
cüzdanını çaldılar.
Yetkililerden alına bilgiye 
göre olay dün saat 11.00 
sıralarında Ahmet 
Akyollu Caddesi'ndeki 
Uzman Doktorlar 
Polikliniği'nin önünde 
meydana geldi.
Kavga eden 3 genci

Vatandaşlarımızın 
duyarlılığını bekliyoruz" 
dedi. Keskin, toplanan 
bayat ekmeklerin belediye 
hayvan barınağında veya 
Büyükşehir Belediyesi 
Hayvanat Bahçesi'nde 
değerlen dirileceğini 
söyledi.

ayırmaya çalışan Efraim 
Çiftçi (68) isimli vatan
daş, bir süre sonra 
cebindeki cüzdanının 
çalındığını fark edince 
çevredeki vatandaşlar
dan yardım istedi.
Vatandaşların yardımıyla 
şüpheli İzzet Y. (23) 
yakalanarak polise tes-' 
lim edildi. Yankesicilik 
suretiyle özellikle yaşlı 
vatandaşların cüzdan ve 
paralarını çaldığı iddia 
edilen şahıslardan İzzet 
Y. gözaltına alınırken, 
kaçan 2 kişinin ise 
arandığı bildirildi. BHA

io « «2

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU

TAKVİMLER & MRSR TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLERE ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARRR VERMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

matbaacilik-yayincilik-reklaivicilik
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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SSK’dan elektronik Taris’tenzeytincileremiıidelihaber

posta servisi
Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK), aylık 
prim ve hizmet bel
gelerini internet 
kanalıyla kuruma 
gönderen işveren
lere, e-mail gönde 
rerek bilgi verecek. 
SSK Basın-Halkla 
İlişkiler Bilgi Edinme 
Merkezi'nden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, SSK, 
geçen yıl Mayıs 
ayında başlatılan e- 
bildirge projesi 
kapsamında "elek
tronik posta 
servisi" hizmeti 
vermeye başladı. 
Hizmete giren yeni 
servisle birlikte iş 
verenlere, SSK'nın 
yayınladığı genelge, 
basın açıklaması ve 
duyurular ile sosyal 
sigortalar alanındaki 
gelişmeler, hazır
lanan projeler ve 
cari aylara ilişkin 
borçların ödenip 
ödenmediği 
konularında bilgi

verilecek.
Ayrıca cari ay 
borçlarının yasal 
süresi içinde 
ödenip ödenmediği 
konusunda 
işverenlerin 
bilgilendirilmesinin 
bundan sonra da 
düzenli devam 
edeceği ve her 
ayın 25'inde 
bilgi mesajı gönde 
/ileceği belirtildi. 
SSK'nın elektronik 
posta servisi ile bil
gilendirme uygula
masından yararlan

mak isteyen işveren
lerin, "e-Bildirge- 
Giriş" uygulaması 
içinde yer alan 
"Aylık Prim ve 
Hizmet Belgesi 
Giriş Ana Menü"den 

"Posta Adresleri 
Güncelleme" 
seçeneğini seçmek 
suretiyle, e-posta 
adreslerini 
güncellemeleri 
ve Kurumun bil
gilendirme hizmet
lerinden yararlanma 
isteğini onaylamaları 
yeterli olacak.

Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu üyesi Asım 
Gürsoy, zeytin 
üreticilerine müjdeli 
haber verdi.
Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu üyesi Asım 
Gürsoy, yaptığı açıkla
mada "Bu yıl dünyada
ki zeytinyağının eksik
liğini Türkiye'nin 
karşılaması bekleniyor. 
Başta İspanya olmak

Kalavcı’nın Mi W Cevahir tofaılı
İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göğüs 
Cerrahisi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr.
Göksel Kalaycı'nın 
öldürülmesiyle ilgili 
gözaltına alınan
Yusuf Cevahir ve 
Haşan Kökoğlu, 
çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından tutuklandı. 
Hastane otoparkındaki 
cinayetin ardından 
başlatılan soruşturma 
kapsamında gözaltına 

üzere bir 
çok ülke 
Türkiye'den 
zeytinyağı 
alacak. 
Ispanya'nın 
bir milyon 
ton açığını 
yalnızca 
Türkiye'den 
kapatmaya
cak, ancak Suriye ve 
Tunus'tan da alım 
yapacak. Bunun için 
de fiyatlar yükselecek. 
Şimdi biz Tariş olarak, 
yemeklik 1 Asit zeytin

alınan Cevahir ve 
Kökoğlu, Asayiş 
Şube Müdürlüğü'ndeki 
sorgularının ardından 
Fatih Adliyesi'ne sevk

yağı 5 milyon 770 bin 
TL; 1.5 Asit 5 milyon 
580 bin TL, Rafinajhk 
Asit 5 Asit 5 milyon ve 
yüzde 5 devlet destek
lemeyle alacak" dedi.

edilmişti. Çıkartıldıkları 
mahkemede, 
haklarındaki iddiaları 
reddettikleri öğrenilen 
zanlılar tutuklandı.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I
Her Çeşit Emlak |

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. LÜKS EŞYALI | 

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire |

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı I
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa -

Termal Girişinde 433.02 m2 - 
Termal yolu Gülerce Villalarının altı 

9880 m2 arsa -
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021
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Gül, ABD-Suriye arasına ‘aracı’
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül, Suriye 
Cumhurbaşkanı Beşar 
Esad'la görüşmek 
üzere Şam'a gitti.
Gül'ün, Suriye 
Cumhurbaşkanı Beşar 
Esad ile görüşerek, 
hükümetin bölgesel 
konulardaki görüşleri
ni ileteceği ve bu 
görüşmenin ardından 
Ankara'ya dönmek 
üzere Şam'dan ayrıla
cağı kaydedilen açıkla
mada, "Türkiye'nin 
bölgesinde meydana 
gelen gelişmelere 
kayıtsız kalması 
beklenemez. Sayın 
Bakanımız Suriye'ye 
de bu anlayışla git
mektedir. Türkiye, 
bölge istikrarının 
korunması ve 
bölgedeki reform 
hareketlerinin devamı 
için bugüne kadar 
gösterdiği çabaları 
bundan sonra da 
sürdürmekte kararlıdır. 
Bölgemizde daha önce 
meydana gelen 
gelişmelerin ve elde 
edilen tecrübelerin

mevcut sorunlar 
kronikleşmeden ve 
çözülmez hale 
gelmeden harekete 
geçilmesini zorunlu 
kıldığı düşünülmekte
dir” denildi.
Bakan Gül'ün 
görüşmede, Lübnan 
eski Başbakanı Refik 
Hariri'ye yönelik 
suikastın aydınlatıl
ması amacıyla BM 
Komisyonu tarafından 
yürütülen soruştur
manın tamamlanması 
için tanınan ek sürenin 
hızla tükenmekte 
olduğunu, 1636 sayılı 
BM kararının hüküm
lerinin yerine geti 
rilmesi konusunu dile 
getireceği belirtildi. 
Görüşmede ayrıca,

Irak'ta devam etmekte 
olan siyasi sürecin 
desteklenmesi ve 
Irak'ta kurulmaya 
çalışılan istikrara katkı 
konusunda komşu 
ülkeler olarak neler 
yapılabileceği 
üzerinde durulacağı 
belirtilen açıklamada 
şu ifadelere yer veril
di: "Esasen, Irak'ın 
istikrarının sağlan
ması, bu ülkedeki 
siyasi sürecin destek
lenmesi ve Irak'ın 
süratli bir şekilde 
normale dönmesi 
konusunda 
Türkiye ve Suriye 
arasında görüş birliği 
olduğuna inanılmak
tadır. Türkiye bölge 
mizde yeni sıkıntılar 

yaşanmasını kesinlikle 
arzu etmemektedir. 
Bu düşünce ışığında, 
tüm bölge ülkelerinin 
mevcut sorunların 
çözümü konusunda 
ellerinden gelen her 
türlü çabayı gösterme
si gerektiği 
düşünülmektedir." 
ABD GÜL'ÜN 
MESAJLARI 
KONUSUNDA 
HEMFİKİR 
ABD'nin Ankara 
Büyükelçiliği, Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül'ün Suriye ziyareti 
sırasında ileteceği 
mesajlar konusunda 
Türkiye ile aynı 
görüşleri paylaştık
larını bildirdi.
ABD'nin Ankara 
Büyükelçiliğinden 
üst düzey bir yetkili, 
Gül'ün Suriye 
ziyareti hakkında 
önceden haberdar 
edildiklerini, bu ziyaret 
öncesinde Türk ve 
Amerikalı yetkililerin 
ziyaretin içeriğini 
konuştuklarını 
kaydetti.

Hakkari’de 1 kişi öldü, 
15 kişi yaralandı

Hakkari'de dün sabah 
saatlerinde, 
Yüksekova İlçesi'nde 
çıkan olayları 
protesto etmek 
isteyen göstericiler 
ile polisler arasında 
çıkan çatışmalarda 
1 kişi hayatını 
kaybederken, 5'i 
polis 15 kişinin 
yaralandığı belirtildi. 
Alınan bilgilere göre, 
halen ara sokaklarda 
küçük çaplı da olsa 
devam eden çatış
maların bilançosu 
gittikçe büyüyor. 
İlk belirlemelere 

göre, çıkan çatış
malarda Ayhan İnci 
isimli lise öğrencisi, 
Van'daki hastanelere 
getirirken yolda 
hayatını kaybetti. 
Olaylarda 5'i polis 
memuru 15 kişinin de 
yaralandığı belirtildi. 
Yaralanan polis 
ve göstericilerden 
bir kısmı, Hakkari 
Askeri ve Devlet 
hastanelerine 
kaldırılarak tedavi altı
na alınırken, 4 yaralı 
mn Van'daki çeşitli 
hastanelere gönde 
rildiği ifade edildi.

UNVEA TRAKTÖRDEN
BUYUft FIRSAT!

8 ZİHİN ZAMANI G€LDİ!
I\EWHOLLAI\D

ii

HİÇ PEŞİNATSIZ 
3 YIL VADELİ 

TRAKTÖR SATIŞLARI!
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bayii 
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM : (0.532) 312 22 39 * 
İbrahim Önal Cd. No:26 ORHANGAZİ / BURSA
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Otomotiv ihracaatı
2004 yılını solladı

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Ekonominin lokomotifi 
haline gelen otomotiv 
sektörünün ihracatı, 
bu yılın 10.5 aylık 
döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 22.5 oranında 
artarak, 10 milyar 984 
milyon dolara ulaştı. 
Sektörün ihracatı, bu 
rakam ile 10 milyar 
705 milyon dolarlık 
2004 yılı ihracatını 
geride bıraktı.
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri verilerinden 
derlenen bilgiye göre,

Türkiye’de internet 
kullanım oranı arttı

2005 yılı Haziran ayın- 
* da yapılan Hanehalkı

Bilişim Teknolojileri 
Kullanımı Araştırması 

> sonuçlarına göre 
hanelerin yüzde 
8.66'sı internete 
erişim imkanına sahip 
bulunuyor.
Foreks'in Devlet

* İstatistik Enstitüsü 
(DİE) tarafından 
yayınlanan araştırma 
sonuçlarına dayandır 
dığı haberine göre, bu 
oran bir önceki yılın 
aynı döneminde yüzde 
7.02 olarak tespit 
edilmişti. Araştırma 
kapsamında, 16-74 yaş 
grubundaki hanehalkı 
bireylerinin 2005 yılı 
Nisan-Haziran döne
minde bilgisayar ve 
internet kullanım oran
lan sırasıyla yüzde 
17.65 ve yüzde 13.93 
oldu. Bu oranlar 
sırasıyla kentsel yer
leşim yerlerinde yüzde 
23.16 ve yüzde 18.57 
kırsal yerleşim yer

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537)4913130

1 Ocak-15 Kasım 
döneminde, ihracat 
kalemleri arasında 
binek otomobiller 3 
milyar 762 milyon 589 
bin dolar ile ilk sırada 
yer aldı. Bunu otomo
tiv yan sanayii ve eşya 
taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar izledi. 
En fazla ihracat artışı, 
demiryolu taşıtlarında 
gerçekleşirken, 
traktörler, hava ve 
uzay taşıtları ile özel 
amaçlı diğer çekici 
lerde ihracat geriledi.

lerinde ise yüzde 8.28 
ve yüzde 6.05 olarak 
hesaplandı. Bir önceki 
yılın aynı döneminde 
bilgisayar ve internet 
kullanım oranı yüzde 
16.80 ve yüzde 13.25 
olarak gerçekleşmişti. 
En yaygın kullanılan 
İnternet bağlantı türü, 
yüzde 52.27 ile modem 
(normal telefon üzerin 
den bağlantı) ile yüzde 
19b27 ile DSL (ADSL, 
SDSL vb.) oldu.
Araştırma sonuçlarına 
göre internet erişim 
imkanı olan hanelerin 
yüzde 67.65*i internet 
erişimini kişisel bil
gisayar üzerinden 
sağladığı görüldü. 
Araştırma sonuçları, 
Türkiye'de internetin 
büyük ölçüde işyer
lerinde kullanıldığını 
gösterdi. Araştırmaya 
katılanların yüzde 
43.28'i interneti iş 
yerinde kullandığını 
söylerken, evde kul
lananların oranı yüzde

Gemlik pinpon şubesinin ilk sınavı

Bu dönemde, yüzde 
22.5 oranında artarak 
10 milyar 984 milyon 
449 bin dolara ulaşan 
ihracat, geçen yılın 
aynı döneminde 8 mil
yar 966 milyon 939 bin

27.68 oldu. İnternet 
kafede kullanım oranı 
yüzde 36.62 olurken, 
eğitim alınan yerlerde 
yüzde 8.77, arkadaş, 
akraba ve başkalarının 
evinde yüzde 7.17, 
diğer yerlerde ise 
yüzde 1.54 oldu. 
Kentlerde işlerinde kul
lanım oranı artarken, 
kırsal yerlerde ağırlığın 
internet kafelerde 
olduğu görüldü.
Kentlerde işyerinde 
internet kullanımı 
yüzde 44.28, kırsal 
bölgelerde yüzde 38.06 
olurken, kentlerde 
internet kafelerde 
kullanım oranı yüzde 
34.56, kırsal yerlerde 
yüzde 47.37 oldu. 
Araştırmaya kaplan
ların yüzde 50.57'si 
interneti hergün kul
landığını açıkladı. 
Haftada en az bir defa 

Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.
Münise EREKLİ

Gemlik Müdürlüğü’nden aldığım 
Nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Rüstem ÖZDEMİR

dolarda kalmıştı. 
İhracat, 1-15 Kasım 
arasında ise yüzde 
yüzde 10'luk düşüşle 
407 milyon 366 bin 
dolar olarak 
gerçekleşti.

kullananlar yüzde 
33.29 olurken, ayda en 
az bir defa kullananlar 
yüzde 12.67, 2-3 ayda 
bir kullananlar ise 
yüzde 3.48 oldu.
Internet kullanımında 
amaç en fazla yüzde 
90.16 ile bilgi arama 
ve çevirimiçi hizmetler 
olarak gösterildi. İnter
neti iletişim için kul
lananlar yüzde 78.23 
olurken, kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla 
iletişim yüzde 39.97 
olarak gerçekleşti. 
İnternetten mal ve 
hizmet siparişi vermek 
ve satmak ile . 
bankacılık için kul
lananlar ise yüzde 
15,95'te kaldı. Yüzde 
30.71 ’lik bir bölüm 
interneti eğitim için 
yüzde 22.97'lik bir 
bölüm ise sağlık için 
kullandığını belirtti.

Bir seneli geçkin zaman içinde üç veya 
dört defa yazı yazarak hazır var olan pin- 
poncuları bir araya getirmek gereklidir. 
Bunun içinde Gemlikspor’un şubesi 
olarak tescil etmesi gerekir diye 
yazmıştım bu yazılarımızı ve genç pin- 
poncuların birkaç defa hem Belediye ve 
Kulüp başkanına bu hususta müracaat
ları bulunduğunu biliyorum.

Zaman geçtikten sonra genç pinpon- 
cuların bazıları askere bazıları da 
Bursa’da bir kulübe gittiler.

Gemlikspor’un içinde bir şube olarak 
tescil edildi. Mevcut kalan pinponcular 
Gemlikspor adı altında müsabakalara 
katılabilmeleri için A.S.K.F’nun vermiş 
oluduğu lisanslarını aldılar. İşte ilk etabı 
atlatmış oldular.

Elde mevcut üç kişi kalmıştı. 
Kayıkhanede’ki Yelken Kulübü’nde bulu
nan pinpon masasında devamlı idman
larını yaptılar.

Bu gençler Gemlikspor adı altında ilk 
sınavlarını 23-24 Kasım çrşamba ve 
perşembe günleri Bursa Şampiyonası’n 
da verecekler. Takım ve ferdi olarak müsa 
bakalara katılacaklar.

Kurlar, eşleşmeler 23 Kasım Çarşamba 
günü müsabakaların Çekirge Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılacaktır.

Bu spor dalı öteki spor dalları gibi 
büyük bir bütçeyi gerektirmez.

Ne var ki bu gençlerin yanında bir 
yöneticinin bulunması Gemlik ve 
Gemlikspor için iyi olacağıdır.

Gemlik için büyük bir rakkam olan bu 
spor dalında ilk nazarda kıyafetlerin itina 
ile seçilmesi gerekir.

1- İnce hafif lastik
2- Gemlik’i temsil eden forma ve kılat
3- Gemlik yazılı bir eşofman
İlk bakışta bunlar muhakkakki daha 

bazı sporcu malzamalari gerekli olabilir
di.

Ben şuna inanıyorum ki pek 
Gemlikspor bütçesini sarsmayan spor 
dalları Gemlik’te mevcut şunu buradan 
yasmayı borç biliyorum. Eğer 
Kayıkhane’deki spor lokali yanı Yelken 
Kulübü olarak tescil edilirse bu pinpon
cular ve masaları nereye taşınacaklar?

GEMLİKSPOR LOKALİ YOK
Sayın Belediye Başkanı ve 

Gemlikspor Başkam’ndan bu tür 
sporlara ve gençlere değer vermesini 
dilerim.

Sayın Belediye Başkam’na şunu yaz
mayı vazife bilirim. Sporu bilen bir danış
man bilirkişi yanınızda bulunun. Zira sîz
lerin bilmediğiniz nedenleri size hatır
latabilir. Bu durumda spor için Gemlik’te 
görüşleriniz değişebilir. Birazda olasa 
antipatiyle karşılandığımızdan intihanızı 
olumluya çevirebilirsiniz.

Etrafınızdaki çok bilenlerle bu işlerin 
ciddi yarayacağını zannetmiyorum. Bu 
durum hiç bir zaman küçüklük değil, 
aksine büyüklüktür.

Kötü intihayı silmeniz gerekir.
Sevgiyi kazanmak zordur. Eğer ki siz 

sevgide neymiş derseniz. Nefreti kazan
mış olursunuz.
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Hamileliğe dair yanlış bilinenler
Dünden devam .......
Günümüzde renkli 
ultrason diye 
bilinen Doppler 
Ultrasonografi ile 
bebeğin kan akımları 
ve sağlık durumu 
hakkında çok geniş 
bilgiler elde ede
bilmekteyiz. 
Bebeğinizin anne 
karnındayken fotoğraf 
albümlerine gire
bilmesini sağlayan 3 
boyutlu cihazlar da 
kullanılmaya başlan
mıştır. Bu takipler 
bebek üzerine olum
suz etkisi var mı? Kaç 
kez ultrasona girmeli 
yiz? Yapılan çalış
malarda ultrasonografi 
takiplerinin bebek 
üzerinde olumsuz et 
kişi gösterilmemiştir. 
Bu durum sık sık 
yapılan takiplerle de 
aynı bulunmuştur. 
Ultrason cihazları 
normal ama insan 
kulağının duyamaya
cağı frekansta ses dal
gası kullanmaktadır. 
Bu sebeple bebek 
üzerinde bir zarar söz 
konusu olmamaktadır. 
Bu konuda dok
torunuzun tavsiye 
ettiği ve uygun 
gördüğü her durumda 
ultasona girmenizde

bir sakınca yoktur. 
Gebelik cinselliğe 
engel midir?
Op.Dr. Alper 
Şişmanoğlu: Gebe 
olduğunuzu öğrendiniz 
peki bundan sonra cin
sel hayatımız ne şe 
kilde olmalı?. Birçok 
çift bu soru ile baş 
başa kalmaktadır. 
Cinsellik üzerine 
konuşma ve tartışma 
günümüzde hala tabu
lar arasındadır. Bir 
kısım kadın bu konuyu 
doktoruna açmaktan 
kaçınırken, bazen de 
doktorlar bu konuyu 
hastası ile açıkça 
konuşmaktan kaçınır. 
Bu iletişim kopuk
luğundan çiftler gebe
likte seksten uzak 
durmaları gerektiği 
mesajını çıkarırlar - 

yada halk arasındaki 
inançlara göre 
davranırlar. Bu 
dönemde her ne 
kadar düşünceler 
doğacak bebek üze 
rine yoğunlaşsa da 
çiftin birbirleriyle 
olan ilişkilerini 
olgunlaştırdıkları 
bir dönem haline 
gelmektedir.Gebeler 
cinsel istek artışına 
rağmen cinsel 
ilişkinin rahim 
ağzının açılmasını 

kolaylaştıracağı ve 
erken doğuma neden 
olacağı,damarların 
açılıp kanayacağı, 
erkek cinsel organının 
bebeğin başına zarar 
vereceği gibi asılsız, 
rahatsız edici düşünce 
ve inanışlara kapılıp 
cinsellikten uzak 
dururlar. Her ne kadar 
orgazm(boşalma) oksi- 
tosin (rahim kasını 
kasıcı madde) salgılan
masına neden olup 
rahim kasılmalarına 
yol açsa da bunlar 
doğumu başlatmaz, 
erken doğuma neden 
olmaz. Cinsel ilişki 
bebeğe zarar vermez, 
erkek cinsel organının 
bebekle fiziksel olarak 
teması yoktur. Anne 
karnındaki bebek

rahim kasları, içinde 
bulunduğu gebelik 
kesesi ve kese içindeki 
sıvı ile darbelere karşı 
koruma altındadır. 
Rahim ağzı kanalında- 
ki(servikal kanal) sal
gıların koyulaşması 
ile oluşan tıkaç 
bakterilerin ve 
semenin(sperm) rahim 
içine girmesini 
engelleyen bir bariyer 
oluşturur. Cinselliğe 
engel oluşturacak tıbbi 
problemler olmadıkça 
gebelik süresince 
hatta son güne kadar 
cinsel ilişki yasak 
değildir. Gebeler cinsel 
ilişkinin zararlı olabile
ceği koşulları kendi 
kendine değerlendire
bilecek bilgi 
donanımından yoksun 
oldukları için bu konu
da kadınlar en sağlıklı 
bilgileri kadın doğum 
uzmanlarından alabilir
ler. Gebeliğin ilk ayları 
düşük tehlikesinin en 
yüksek olduğu 
dönemdir. Eğer 
kanamanız var ise 

doktorunuza hemen 
danışın ve bu sure 
içinde cinsel ilişkide 
bulunmayın. Gebelik 
kesesinin erken 
açıldığı, suları erken 
geldiği durumlar,

vajinal kanama, geçi 
rilmiş gebeliklerde 
erken doğum tehdidi 
öyküsü ve şimdiki 
gebelikte erken doğum 
tehdidi .partnerin cin
sel yolla bulaşan 
hastalık taşıyıcısı 
olması, plasenta pre- 
via (çocuğun eşinin 
önde olması ve rahim 
ağzı kanalını kapattığı 
durumlar) Çoğul gebe
likte gebeliğin son 
aylarında, Kadın 
doğum uzmanınızca 
cinselliğe yasak geti 
rilen diğer durumlar 
dışındaki zamanlarda 
cinsel hayatın devam 
etmesi önerilmektedir. 
Gebelikte spor yapıla
bilir mi? Op.Dr. Alper 
Şişmanoğlu: İlk üç 
ayda gebeler normale 
göre kendilerini daha 
yorgun hissederler ve 
bu dönemde sık sık 
dinlenmeliler ve erken 
yatmalılar. Genellikle 
ilerleyen haftalarla bir
likte bu yorgunluk 
azalmaktadır, ama yine 
de gebeler diğer insan
lara göre daha az yoru 
cu işlerde çalışmalı ve 
ek dinlenme zamanları 
olmalıdır. Günlük aktivi 
teler genellikle kısıt
lanmaz ve hayat oldu 
ğu gibi devam eder.

Sağlıklı bir gebe doğu
ma kadar çalışabilir ve 
günlük aktivitelerini 
yapabilir. Aşırı ağır 
kaldırmak, yorucu eg 
zersizler, uzun süre 
ayakta durmak ve fizik
sel tehlike oluşturacak 
işler yapılmamalıdır. 
Gebelerin çok fazla 
hareket etmesinin ya 
da başka bir deyişle 
spor yapmasının 
bebeğe zarar vereceği 
düşünülür. Oysa 
günümüzde spor yap
mayı hayat tarzı olarak 
benimseyen anneler 
spordan uzak kalmak 
istemiyor. Hamile 
kadınlara doktorlar 
bol yürümeyi önerir. 
Yüzme sporu da 
oldukça uygun bir 
fiziksel aktivitedir. Su 
içinde kendinizi çok 
fazla yormadan ve 
yavaş tempoda yüze
bilirsiniz. Hamilelere 
genellikle sırtüstü 
yüzme önerilir. Çünkü 
sırtüstü yüzerken 
karnınız gerilir, kol
larınız ve bacaklarınız 
çalışır. Birçok kadın 
hamileyken de jogging 
yapmayı sürdürür. 
Ancak eğer riskli bir 
hamilelik yaşı yorsanız 
koşmak iyi bir fikir 
değildir.

Evde kalma korkusunun faturası ağır
Evlilikte geç kalan 
genç kızların başı 
psikolojik sorunlarla 
dertte. Toplum nazarın
da ‘evde kalmış’ 
muamelesi gören 
kızlar horlanıyor.
Maruz kaldıkları olum
suz muamele karşısın
da kimi zaman yalnız 
lığa maruz kalan genç 
kızlar, kimi zaman da 
istemedikleri kişilerle 
evlenmeye zorlanıyor. 
Özellikle törelerin 
güçlü olduğu Doğu ve 
Güneydoğu’da bu 
uygulama ağırlığını 
daha çok hissettiriyor. 
Evde kalma korkusu 
erken yaşta evliliklerin 
de en büyük neden
lerinden biri. Erkekler 
de aynı olumsuz bakış 
tarzı ile karşı karşıya. 
Çukurova Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
Sosyal Alanlar Bölümü 
öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Adnan Gümüş, genç 
kızların yaşadığı bu 
durumu, kabile ve 
aşiret ilişkilerinin

uzantısı olarak 
değerlendiriyor. 
Gümüş, problemin 
sosyolojik tanımını ise 
iş bölümünde ‘yaşa’ 
göre kadın ve erkeğe 
yüklenen roller şek
linde özetliyor. Belli bir 
olgunluk evresinden 
sonra evlenemeyen 
erkek ve 
kadınların toplumda 
‘fonksiyonu bozuk’ 
diye algılandığını 
belirten Gümüş, 
geleneksel yapıda 
soyun devamının 
cinsiyetteki iş pay
laşımına bağlandığını 
hatırlatıyor. Bahsedilen 
rahatsızlığın zaman 
içinde ‘anormaliteye’ 
döndüğüne dikkat 
çeken Gümüş, 
dışlanan, baskıya 
maruz kalan ve sık sık 
görücülerle muhatap 
kalan kız veya erkeğin 
sosyal çareler aramaya 
başladığını kaydediyor, 
içinden çıkılmaz bir 
hale düşen kız ve 
erkeğin çevrede sorun

lu olarak görülmesi 
yüzünden özgüvenleri
ni yitirdiğini anlatan 
Gümüş, “Saygınlığı 
kaybetme endişesi, 
bireyi olumsuz etkiler. 
Depresyon gibi kısır 
bir döngünün içine 
sokar. Cinsiyet ve yaşa 
dayalı yargılar, şahsın 
içinde bulunduğu gru
plara göre yorumlan
masını gerektirir. Ama 
sosyal gerçeklik böyle 
değildir. Örneğin 
Süleyman Demirel’in, 
Bülent Ecevit’in çocuk
larının olmaması, 
Devlet Bahçeli’nin 

evlenmemesi kimi 
zaman siyasi tartışma 
konusu olmuştur.” 
eliyor. Meseleyi cin
siyete dönük yapılan
manın somut bir 
göstergesi olarak ele 
alan Doç. Dr. Adnan 
Gümüş, ülkede hâlâ 
aşiret ve eski kabile 
ilişkilerinin devam 
ettiğine işaret ediyor. 
Gümüş, evlilikte 
geciken kız ve erkeğin 
toplumun diğer birey
leri ile eşit sayılma
ması psikolojik 
sonuçlar doğurabile
ceğini sözlerine ekli 

yor. Adana Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesi Psikiyatri 
Uzmanı Eftale Yalçın, 
kız ve erkeklerde 
evlilik yaşının bölge
den bölgeye değiştiği
ni hatırlatarak doğuda 
20-25 arasında olan 
evlilik çağının batıda 
30-35’e kadar çıka
bildiğini vurguluyor. 
Evliliğin kadında 
sosyal kimlik ve 
dayanak oluşturduğu
na değinen Yalçın, 
eğitimli ve meslek
leriyle ayakları 
üzerinde durabilen 
bayanların evlilikte 
toplumsal baskıya 
daha fazla dayana 
bildiğini dile getiriyor. 
Meselenin temelinde 
sosyal, ekonomik ve 
kültürel faktörlerin 
yattığını söyleyen 
Dr. Eftale Yalçın, 
doğu gelenek ve 
göreneklerinde 
bayanın ‘namus* 
açısından evli ve 
belli bir erkeğin

koruması altında 
tercih edildiğini 
aktarıyor. Bazen 
maddi imkanların 
yeterli oluşu 
bahsedilen kısıtlamayı 
ortadan kaldırmadığını 
kaydeden Yalçın, 
modern ülkelerde bile 
ekonomik özgürlük
lerin kadınların 
evlenmesinde 
belirleyici etken 
sayıldığını anımsatıyor. 
Yalçın, evliliği geciken 
bayanların yaşadıktan 
sıkıntıları şu şekilde 
açıklıyor: “Niye evlen
miyorsun? sorusuyla 
şahsın günleri çileye 
dönüşür. Bu davranış 
psikolojik kısıtlama ve 
bunalımı beraberinde 
getirir. Birisi ile 
evlenmek çoğu zaman 
beğenilmek anlamına 
gelir. Bu duyguyu 
yaşamamanın verdiği 
bireysel problemler 
ortaya çıkar. Sonuçta 
değersizlik ve yalnızlık 
duygusu depresyona 
sebep olabilir.”
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Anne sütü 
kanserden 

koruyor

Uzmanlardan vitamin uyarısı
Anne sütünün önemi, 

yapılan araştırmalarla 
bir kez daha ortaya 

■ çıktı. Sağlık Bakanlığı 
Kanserle Savaş Daire 
Başkanı Prof. Dr. 
Murat Tuncer, anne 
sütünün anneyi ve 
bebeği kansere karşı 
koruduğunu 
belirterek, "6 ay anne 
sütüyle beslenen 
çocuk, hayatı boyun
ca üçte bir oranında 
kansere daha az 
yakalanıyor" dedi. 
Kanserin beslenmeyle 
doğrudan ilişkisi 
olduğunu anlatan 
Prof. Dr. Murat 
Tuncer, Türkiye'nin 
doğru beslenen bir 
ülke olduğunu ve 
ananevi beslenme 
tarzının sürdürülmesi 
gerektiğini söyledi. 
Kanserin önlenmesi 
için geleneklerin 
yaşatılmasını isteyen 
Tuncer, "Batı tarzı fast 
food kızartılan hızlı 
yiyecekler, gazlı içe
cekleri yok etmeliyiz. 
Bizim beslenme 
tarzımız çok güzel. 
Mantı, İç Anadolu'da 
sağlıklı. Akdeniz mut
fağı zeytinyağlı. 
Sütlü tatlılar, yoğurt
lar başka ülkelerde 
yok. Kanserin önlen
me tarzında bilgi çok 

önemli. Geleneksel 
Türk mutfağını koru
malıyız. Batı tarzı hızlı 
beslenmeden 
kaçarsak, sağlıklı 
beslenmenin ana 
temasını ortaya 
koymuş oluruz. Bu 
şekilde beslenirsek 
yüzde 30 riski 
azaltıyoruz" dedi. 
Prof. Dr. Murat 
Tuncer, kanserle 
mücadele için 
egzersizin de önemi' 
ne işaret ederek, 
"Gideceğimiz yere 
yürüyerek gideceğiz. 
Her gün 20-30 dakika 
yürümek bütün 
dolaşımı arttırarak, 
kansere karşı riskleri 
azaltıyor. Anne sütü 
çok önemli. Anneyi 
meme kanserlerine 
karşı koruyor. 6 ay 
beslenen çocuk, 
çocukluk çağı ve tüm 
çağ kansere üç kat 
daha az yakalanıyor. 
Sağlık Bakanlığı 
olarak halen 24 
merkezde kanser tara
maları yapıyoruz. 
Her ilde önümüzdeki 
yıl rahim ve meme 
kanseri tarama 
merkezi kurulacak. Bu 
merkezlerde eğitim
lerle halkı bilinçlendi
receğiz" şeklinde 
konuştu.

Havaların soğu
masıyla birlikte grip 
ve soğuk algınlığının 
görülme riski de 
hızla artıyor. 
Uzmanlar, bu 
aylarda hastalıklar
dan korunmak için 
bağışıklık sistemini 
güçlendirmenin en 
etkili yolunun 
yeterli ve dengeli 
beslenmek 
olduğunu belirtiyor. 
Özellikle, karbon
hidrat, protein, 
mineral, vitamin 
ve yağdan oluşan 
besinlerin tüketilmesi 
hastalıklardan 
ve bazı enfeksiyon
lardan korunmak 
için etkili olduğu 
kaydediliyor.
Konuya ilişkin 
yapılan açıklamada, 
Hacettepe Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü 
Öğretim Üyesi 
Gülden Koksal, 
vücuda gerekli olan 
vitaminlerin sebze 
ve meyvelerle 
doğal yollardan 
vücuda alınması 
gerektiğini kaydetti. 
C vitaminli 
antioksıdan bir 
vitamin olduğunu 
belirten Koksal, 
"C vitamini ısıya ve 
ışığa dayanıkşızdır. 
Suda eriyen bir 
vitamindir. Vücutta 
deposu yoktur.
Deposu olmadığı 
için vücuttan atılır.

Sürekli alınması 
gereken bir vita
mindir" dedi. 
Sebzelerin ve 
meyvelerin 
vitaminlerini 
kaybetmemeleri için 
kesildikten ya da 
sıkıldıktan sonra 
hemen tüketilmesi 
gerektiğini söyleyen 
Koksal, günlük her 
öğünden sonra 
metobolizmanın 
işlevini güçlendirme
si adına sürekli 
C vitamini içerikli 
besinlerin alınması 
gerekliliği vurguladı. 
Koksal, kış aylarında 
artış gösteren 
özellikle grip, nezle 
ya da soğuk algınlığı 
gibi hastalıklardan 
korunmak için günde 
en az 2-3 tane meyve 
yenmesi gerektiğini 
ifade etti.
Düzenli ve dengeli 
beslenen bir 
insanın dışarıdan 

hiçbir vitamin ilacı 
ya da başka bir 
şeyin almasının 
gerekmediğine 
dikkat çeken 
Koksal, "Sebzeleri ve 
meyveleri düzenli 
tüketen bir insan 
vücuduna başka 
vitaminlerle 
desteklemesine 
gerek yoktur. 
Özellikle sigara 
içenlerde 30-50 
miligram, ateşli 
hatahklar da 100 
miligram vitamin 
desteği sebze ve 
meyveye ihtiyaç 
vardır" açıklamasın
da bulundu.
Koksal, hastalıklar
dan korunmak 
için evde özellikle 
uygulanması gereken 
yöntemleri ise şöyle 
sıraladı:
- Pişirme yöntemler
ine dikkat edilmeli 
özellikle yüksek ısıda 
pişiriimemeli

- Sebzeler haşlandık
tan sonra suları 
dökülmemeli
- Üzerleri kapalı 
olarak pişirilmeli 
- Buharlı tencerel
erde pişirilmeli 
- Sebzeler besin 
değerini kaybet
memesi için 
kavrulmamak 
- Özellikle en çok 
tüketilen soğanın 
kavrulmalı 
Sağlıklı yaşamak 
isteyen, birinin 
mutlaka turunçgil 
yemesi gerektiğini 
öneren Koksal, 
portakal, mandalina, 
greyfutun çok 
fazla tüketilmesi 
gerektiğini vurguladı. 
Koksal, "Vücut için 
gerçekten yararlı 
proteinli besinler 
metobolizmanın 
iyi çalışması için 
alınmalıdır" 
şeklinde konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 513 12 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C. Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

■
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

i

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

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

TAKSİLER

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Çocuk kitapları için 
illüstrasyon sergisi

Uludağ Üniversitesi 
Rektörlük Sanat 
Galerisi, eğitim 
amaçlı çocuk ( 
illüstrasyonlarına 
ev sahipliği yapıyor. 
Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
Öğretim Üyesi 
Ali Kıhç'ın 56 çalış
masının yer aldığı 
sergi, 5 Aralık 
2005 tarihine kadar 
açık kalacak. 
Gazi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
Resim Bölümü 
Grafik Anasanat 
Dah'ndan 1993 
yılında mezun olan 
Ali Kılıç, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
bursuyla Amerika'da 
Long Island Üniver- 
sitesi’nde illüstras 
yon alanında yüksek 
lisans eğitimini 
tamamladıktan 
sonra, Hacettepe 
Üniversitesi

Güzel Sanatlar 
Fakültesi'nde grafik 
dalında doktorasını 
yapmış. Meksika, 
Almanya, Avusturya, 
Japonya'da da 
karma sergilere 
katılan sanatçı, 1997 
yılında ABD/New 
York'taki Huntchen 
Galeri'de ilk kişisel 
sergisini açmış. 
Sanatçı, Edirne'de 
"Çocuk İllüstrasyon
ları" konulu ser
gisinin ardından 
üçüncü kişisel ser
gisini de Uludağ 
Universitesi'nde açtı. 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörlük Sanat 
Galerisi'ndeki ser
gisinde suluboya 
ve ekolinle yaptığı 
küçük boyutlu 
illüstrasyonları 
sergileyen Ali Kılıç, 
çalışmalarını da 
çocuk kitaplarında 
kullanılabilecek

olanlardan seçmiş. 
İllüstrasyonu, "Bir 
olayı ya da duyguyu 
anlatmak için 
yapılan küçük resim
lemeler" olarak 
tanımlayan Kılıç, bu 
işi yapabilmek için 
sanatçının deseninin 
ve imgesel tasarım 
gücünün çok iyi 
olması gerektiğini 
belirtiyor. Tıptan 
reklama kadar 
pek çok alanda 
illüstrasyon yapıla
bildiğini ifade eden 
Ali Kılıç, en zor 
olanın çocuklara 
yönelik çalışmak 
olduğunu vurgulu 
yor ve ekliyor: 
"Çünkü çocuğun 
hayal dünyasına 
girmek çok zor. 
Çocukların çok 
geniş ve renkli bir 
hayal dünyası var. 
Bu nedenle çocuğun 
okuduğu kitabı

illüstrasyonlarla 
pekiştirebilmesi çok 
önemli. Bunun için 
illüstratörün mutlaka 
eğitim alması ve 
kitabın yazarıyla 
birlikte çalışması 
gerekli." 
Ülkemizde ders 
kitaplarındaki illüs
trasyonların pek 
önemsenmediğinin 
altını çizen Ali Kılıç, 
"Oysa illüstrasyon, 
çocuğun imgelem 
gücünü desteklediği 
gibi ilerde estetik 
beğenisinin de yük
sek olmasını sağlar. 
Amacına uygun ve 
estetik biçimde yapıl 
mış illüstrasyonlar 
görmeye ahşan 
çocuk yarın büyüdü 
ğünde mesleğini 
yaparken de bunu 
yansıtır. Gündelik 
yaşamında bile daha 
estetik tercihler 
yapar" diyor. BHA

Türkü sevenler Türküye doyacak
Büyükşehir 

Belediyesi'nin 
eylül ayında 
planladığı ancak 
olumsuz hava 
koşulları 
nedeniyle 
ertelenen 
Bursa 2. Türkü 
Festivali, 
20 Kasım Pazar

günü saat 
19.00’da 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde 
gerçekleş 
tirilecek. 
Festivalde; 
Türk Halk 
Müziği'nin ve 
bağlamanın 
ustası Arif Sağ,

türkü severlerin 
'türkü bacısı* 
Belkıs Akkale 
İle türkülerin 
yenilikçi ismi 
Yavuz Bingöl 
sahne alacak, 
Karagöz Halk 
Dansları Toplu 
luğu da gösteri 
yapacak.

Gezici Film Festivali başlıyor
Büyükşehir "Babam ve Akan, Lale
Belediyesi'nin Oğlum" adlı Mansur ve
düzenlediği filmin galası ile Melike Demirağ
Gezici Film başlıyor. da katılacak.
Festivali Cuma Tayyare Kültür Türk sinemasına
günü başlıyor. Merkezi'nde damgasına vura
Festivalin açılışı, gerçekleştirile cak "Babam ve
"Babam ve cek galaya Oğlum" adlı
Oğlum" adlı "Babam ve filmin galasının
filmin galasıyla Oğlum" filminin Bursa'da yapıl
gerçekleştirile yönetmeni masından dolayı
cek. Bursa Çağan Irmak, büyük bir mutlu
Büyükşehir başrol luk duyduğunu
Belediyesi'nin sanatçıları söyleyen Bursa
düzenlediği ve Fikret Kuşkan, Büyükşehir
bu yıl 11.'si Hümeyra, Şerif Belediye Başka
gerçekleştirilen Sezer, Bilge Şen nı Hikmet Şahin,
"Gezici Film ve Mahmut bu yıl 11. kez
Festivali", 18 Gökgöz ile Türk gerçekleştirilen
Kasım 2005 sinemasına adını Gezici Film
Cuma günü saat altın harflerle Festivali'ne
20.30'da göste yazdıran Hülya tüm BursalIları
rime sunulacak Koçyiğit, Tarık davet etti.

Bııderus

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

DOĞALGAZ 
kombi 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
. • B " £ Tel: (°-224)220 61 53 Fax: 225 30 74D I 7 I RJI I Ci I MI I 7 Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi■* I I M İyi IVI । Blok 2 No:42 GEMLİK

Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58



29 vergi idaresi başkanı ile biraraya gelen Gelir İdaresi Başkanı Osman Arıoğlu, açıklaırıalarda bulundu

Vergi oranları düşecek
Gelir İdaresi Başkanı Osman Arıoğlu, vergi idaresinin yeni yapılanması ve otomasyon sistemi ile artık mükelleflerin takiplerinin kolaylaştığını, otomas 

, yon uygulaması ile kaçakların azalacağını, bütçe hedefleri tuttukça hükümetin de vergi oranlarını aşağıya indireceğini söyledi. Arıoğlu, "Kayıt dişiliğin 
azalması ölçüsünde vergi oranlarının indirilmesini başbakanımız taahhüt etti. Bu birbirlerinden bağımsız değil, bütçe hedefleri gerçekleştiğinde oran 
indirimi olur. Bir mükellefimiz için en önemli haksız rekabet kaynağı olan vergi kaçıranlar ile kendisinin bizatihi mücadele etmesidir." dedi. Sayfa 7’de

18 Kasım 2005 Cuma 25 YKr. (250.000 TL.)

Öğretmenlere 
2 kat ek ders ücreti
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Necati 
Birinci, öğretmen ek ders ücretlerinin 
2 katı artırılması için karar alındığını 
ve ek ders ücretinin saatinin 10 YTL 
olacağını açıkladı. Sözleşmeli öğret
menlerin 62 yılda emekli olabile
cekleri açıklandı. Haberi sayfa 6’da

Kömürünü almak için müracaat etmeyen ailelerin hakları geri alınacak.

Fakirin kömürü elde kaldı
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Başbakanın gafları 
Başbakanın gafları devam ediyor. 
Aslında bunlar bence gaf falan değil. 
İçindeki frenlenmiş gerçek düşüncelerin 

sesli olarak dışa vurumudur.
Sayın Erdoğan, AİHM’in kararının yorumu 

üzerine, başörtme konusunda söz söyleme 
hakkı mahkemenin değil, ulemanınmış!

Yani bu konuda din bilginleri karar ver
meliymiş.

Peki kim gönderdi o öğrenciyi Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesine, kendileri.

Aynı Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün 
hanımının yaptığı gibi.

Gül, başvuruyu geri almasaydı eşi hakkın
da da aynı karar alındığında çok traji komik 
bir durum ortaya çıkacaktı.

AK Parti hükümeti bir yanıyla AB yanlısı 
görülürken, diğer yanlarıyla olmadıklarını 
söylüyorlar.

Bana sorarsanız, iktidarda kalmanın yolu 
buradan geçiyor da ondan.

Bu bir siyasi stratejidir.
Eski İslamcılar, ele geçirdikleri devletin 

temel yapısını bozup, yavaş yavaş şeriat 
kurallarını getirebilir mi?

Bu bence zor.
AK Parti’nin AB konusunda yaptıklarına 

bakarak, destek veren liberaller gerçekleri 
görmeli.

Ülkenin en önemli gelir kaynakları 
yabancılara satılıyor.

Böylece yeni kapitülasyonlar yaratılıyor. 
Yakında yeni gafları duyacağız.

Kaymakamlık Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı’nın her yıl fakirlere 
dağıtmak üzere getirdiği 
kömürü 100 aile almaya 
gelmedi. Belediye anon
suyla yapılan uyarılara 
rağmen kömür alma fişleri 
ile müracaat etmeyen 
ailelerin haklarının geri 
alınacağı açıklandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Tarım 
Müdürleri 
Gemlik’te 
toplandı
Cargill Orhangazi’ye 
En iyi fabrika ödülü
Dünyanın en büyük gıda firmalarından 
biri olan Cargill, toplam 59 ülkedeki 
binden fazla üretim tesisi arasından yap
tığı değerlendirme sonucunda, Orhangazi 
Mısır İşleme Tesisi'ni dünya çapındaki en 
iyi 4 fabrikadan birisi seçti. Sayfa 5’de

İlçe Tarım 
Müdürlüğümün 
ev sahipliğini 
yaptığı toplantıda, 
Bursa’nın ilçelerin 
de görev yapan 
70 Tarım Müdürü 
dün Tibel Otel’de 
biraraya gelerek, 
bilgi alışverişinde 
bulundu.
Haberi sayfa 3’de

AKP Bursa Milletvekili Ertugrul Yalçınbayır 

‘Türkiye’de insan 
hakları ihlal ediliyor* 
AKP Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçın 
bayır, Türkiye'de inşan haklarının ihlal 
edildiğinin A vrupa İnsan Hakları Mahke 
mesi'nde (AİHM) Türkiye aleyhine 
sonuçlanan davalarla da ortaya 
konulduğunu söyledi. Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Haftada İkiL İg

3.
Diş Hekimi özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com
www.ozcanvural.tk

Büyük Atatürk diyor ki!...

Ey milletim, Ben Mustafa Kemal’im..
Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim, 

en hakiki mürşit, değilse ilim, kurusun 
damağım, dilim.

Özür dilerim...
Unutun tüm dediklerimi, Yıkın diktiğiniz 

heykellerimi...
Özgürlük en yüce değer değilse eğer...
Prangalı kalsın diyorsanız, köleler..
Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz 

heykellerimi..
Yoksa, çağdaş medeniyetin bir anlamı 

Ortaçağ’a taşımak istiyorsanız zamanı,
Baş tacı edebiliyorsanız sanatın içine 

tüküren adamı...!
Yetmediyse acısı, şiddetin, savaşın.
Anlamı kalmadıysa Yurtta sulh, dünyada 

barışın.
Eğer varsa ödülü, silahlanmayla yarışın.
Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz 

heykellerimi..
Özlediyseniz fesi, türbanı, peçeyi.
Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi, 

yobazı..
Medet umuyorsanız şıhtan, şeyhten, 

dervişten.
Şifa buluyorsanız muskadan, üfürükçü

den.
Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz 

heykellerimi...
Eşit olmasın diyorsanız, kadınla erkek...!
Kara çarşafa girsin kadınlarımız diyor

sanız, yobaz tan korkarak.
Diyorsanız okumasın kadınımız, kızımız. 
Budur bizim alın yazımız.
Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz 

heykellerimi...
Fazla geldiyse size hürriyet, cumhuriyet.
Özlemini çekiyorsanız saltanatın, sul

tanın...
Millet olmanın önemini anlaya- 

madıysanız..
Kul olun ,ümmet kalın, fetvasını bekleyin 

şeyhüislamın..
Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz 

heykellerimi.
RAHAT BIRAKIN BENİ...
Yirminci asrın içinde, uzaya gidildiği, 

internetler, ellerinizde ki telefonlar, renkli 
televizyonlar devrinde;
Bin dört yüz yıl önce ki hayatı arayanlar, 
onlar gibi giyinip, yaşamaya çalışmak gibi 
gariplikler içinde olan zavallılar grubunu 
görünce inanın insan olarak onlara acıyo
rum, ama vatanım, milletim adına da 
üzülüyorum.

Yalnız şunu da yazmadan geçemeye
ceğim.

Büyük Atatürk sen rahat uyu, senin 
reformlarını, yaptığın inanılmaz girişimleri, 
yarattığın modern Türkiye Cumhuriyeti 
senin deyiminle “Türkiye Cumhuriyeti ilele
bet payidar (sürekli -daimi) kalacaktır.”

Matbaamızda çalışmak üzere 
ÇIRAK ARANIYOR
flECET Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİKHU KI ti UI u 11 (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83

İşçi Emeklileri Derneği’nin 
kongresi yarın yapılacak

Seyfettin SEKERSÖZ

İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimleri 
Derneği Gemlik 
Şubesi yarın 
saat 10.00 da 
kongre yapacak. 
Belediye Düğün 
Salonu’ndaki 
kongreye, Türkiye 
işçi Emeklileri 
Dul ve Yetimleri 
Derneği Genel 
Başkanı 
Kazım Ergün'ün de 
katılacağını 
bildiren Gemlik 
Şube Başkanı 
Hüseyin Yener, 
derneğe 
üye tüm emeklilerin 
kongreye 
gelmelerini istedi. 
Gemlik’te 1826 
kayıtlı üyesi bulunan 
Gemlik İşçi 
Emeklileri Dul ve

Palamut akını devam ediyor
Türkiye denizlerinde 
son 50 yılın en 
çok palamut balığı 
çıkıyor. Sezonun 
bitmesine rağmen 
bolluk, tezgahlara 
olumlu yansıyor. 
Balıkesir Kızıksa'da 
görülen "Kuş 
Gribi" tavuk etine 
ilgiyi azaltırken, 
balığa olan 
ilgiyi de bir o 
kadar arttırdı.
Dar gelirli vatandaşın 
et ihtiyacını 
önceki yıllarda 
tavukla giderdiğine 
işaret eden balık 
pazan esnafı,

Yetimleri Derneği 
yarın 10'ncu olağan 
kongresini 
gerçekleştirecek. 
İki dönemdir Gemlik 
Şubesi Başkanlığını 
yürüten Hüseyin

Yener, üçüncü 
kez yine aday 
olacağını 
açıklarken, 
Genel Başkan 
Kazım Ergün’ün 
yarın yapılacak

gelirli vatandaşlarhastalık nedeniyle
tavuğa endişeyle 
yaklaşanların balığa 
yöneldiğine 
dikkat çekti.
Palamutun bol

için büyük şans 
olduğunu vurgulayan 
balıkçılar, 
son 50 yılın en 
bol palamutunun

olmasının ve 
mevsimi bitmesine 
rağmen akının 
devam etmesinin dar

çıktığına dikkat 
çektiler. Eylül 
ayında av 
sezonunun

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

İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Gemlik Şubesi başkanlığını 
iki dönemdir yürüten Hüseyin Yener, 10. ncvu olağan kongrede 
üçüncü kez aday olacağını açıkladı.

kongrede yapacağı 
konuşma ile 
Emeklilerin 
henüz alamadıkları 
fark alacakları için 
açıklamada bulun
ması bekleniyor. k 

başlamasıyla birlikte 
yaşanan palamut 
bolluğu nedeniyle 
beklenen miktarda 
hamsi olmadığına 
değinen balıkçılar, 
palamutun fiyatının 
2 YTL'ye kadar 
gerilediğine dikkat 
çekti. Geçen yıla 
oranla palamutun 
bu yıl en az 5 YTL 
olması gerektiğini 
belirten Tuz Paza rı'n- 
daki balıkçılar, 
talebin fazla olması
na rağmen balık bol
luğu yüzünden fiyat
ların da düştüğünü 
kaydetti.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENTGAZETELERİNE İLAN 

ve REKLAM ALINIR

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

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Kömürünü almak için müracaat etmeyen ailelerin hakları geri alınacak.

Fakirin kömürü elde kaldı
Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın her yıl fakirlere dağıtmak üzere 
getirdiği kömürü 100 aile almaya gelmedi. Belediye anonsuyla yapılan uyarılara rağmen 
kömür alma fişleri ile müracaat etmeyen ailelerin haklarının geri alınacağı açıklandı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kaymakamlık Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından her yıl 
fakir ailelere 
dağıtılmak üzere 
getirilen kömürler bu 
yıl elde kalmak üzere. 
Yaklaşık 2 bin kişi 
için getirildiği 
öğrenilen ve her 
yardıma muhtaç 
aileye 500 kilo olarak 
dağıtılan kömürler 
bu yıl neredeyse 
ilde kalacak gibi. 
Önceki yıllarda 
geç gelen kömürler 
nedeniyle tepki 
gösteren aileler, 
bu yıl kömürün 
erken gelmesine 
rağmen ellerindeki 
kömür alma

fişleriyle dağıtım 
yerine müracaat 
etmeyenlerin 
haklarının 
geri alınacağı 
belirtilirken, 
yaklaşık 100 
ailenin kömürünü 
almaya gelmediği 
öğrenildi.
Belediye anonslarıyla 
yapılan uyarılara 
rağmen yardım 
kömürünü almayan 
fakir ailelerin 
kömürlerinin 
verilmeyeceği 
açıklanırken, bir 
çok ailenin ise 
kömürünü 
taşıtmak için 
nakliye parası 
ödemekten kaçındığı 
ve bu nedenle 
kömürünü almadığı 
bildirildi.

Tarım Müdürleri Gemlikle toplandı
İlçe Tarım Müdürlüğü’nün ev sahipliğini yaptığı toplantıda, Bursa’nın ilçelerinde görev 
yapan 70 Tarım Müdürü dün Tibel Otel’de biraraya gelerek, bilgi alışverişinde bulundu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa ilçelerinde 
görev yapan
İlçe Tarım 
Müdürleri Gemlik'te 
bilgi alışveriş 
toplantısı yaptı.
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin'in 
ev sahipliği yaptığı 
toplantıda, İlçe Tarım

Müdürleri ve birim 
çalışanlarından 
oluşan yaklaşık 
70 kişi Tibel Otel'de 
bir araya geldiler. 
İki ayda bir Bursa’nın 
değişik ilçelerinde 
toplanarak (BAV) bilgi 
alışverişinde bulunan 
Tarım Müdür ve 
elemanları gündem
lerine aldıkları 

konuları görüşüp 
bilgi sahibi oldular. 
Dünkü toplantıda bir 
araya gelen İlçe 
Tarım Müdürleri 
önceki toplantıda 
görüştükleri konuları 
ve yapılan işlemler 
hakkında bilgi aldılar. 
Toplantıda Üçüncü 
Kırsal kalkınma 
Projesi görüşülürken 
2005-2006 yıh 
Eğitim faaliyetleri 
rpasaya yatırıldı. 
Suni Tohumlama 
hakedişleri ve kayık 
girişlerinin yanı sıra 
süt Teşvikleri ile yeni 
çıkan yasa ile Tarım 
Müdürlüklerine 
verilen Gıda 
Denetimleri konu
larını da görüşen 
ilçe Tarım Müdürleri, 
Yem Bitkileri destek
leme Raporları, 
Hasar Tespitleri,

Çiftçi Kayıt Sistemi, 
Meralarla İlgili 
İşlemler hakkında 
bilgi aldılar.
Toplantının ilerleyen 
saatlerinde İl Tarım 
Müdürü Hüseyin 
Yıldızer'de hazır 
bulunurken

Statip ve Master 
Plan, Proje ve 
İstatistik Şube 
Müdürlüğü 
ile ilgili bir konu 
görüşüldü.
Dünkü toplantıda 
ayrıca İlçelerde 
çözülemeyip

de Araştırma 
Enstitüsüne 
iletilmesi istenilen 
konuları da 
karara bağlayan 
İlçe Tarım Müdürleri 
toplantının sonunda 
birlikte yemek 
yediler.
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Sokak aralarında basketbol oynuyorlar
Semt sahalarının olmadığı ilçemizde gençler, 

kendilerine basketbol sahası yaratarak, 
çözüm buluyorlar. Sokak aralarına kurdukları

potalarda basketbol oynuyorlar.
Seyfettin SEKERSÖZ gezen basketbol 

potalarını
ilçede birkaç 
spora gönül

Yerel yönetimlerden sokak içinde vermiş gencin
bekledikleri küçük arsalara yarattığı
imkanları monte eden spor yapma
bulamayan gençler spor olanağı
gençler çareyi yapabilme yerel yöneticilerin
kendi olanaklarında imkanını bu dikkatini
buluyorlar. şekilde çözmüş çekmekten uzak
Gençlere yönelik gözüküyorlar. gözükürken
semt sahalarının Boş alanların "çözüm yine
bir elin parmağı kamyon garajı çözümdür"
kadar olmadığı ya da çöplük demekten insan
ilçemizde yerlerde olarak kullanıldığı kendini alamıyor.

AKP Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır, Erdoğan’ı eleştirdi

‘Türkiye’de insan 
hakları ihlal ediliyor’

Otobüslerde yankesicilere dikkat

AKP Bursa 
Milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır, insan 
haklarının ele 
alındığı panelde, 
Türkiye'de siyasi 
otoritenin ayrımcı 
bir yönetim anlayışı 
sergilediğini, bunun 
da açıkça insan 
hakkı ihlali olduğunu 
savundu.
Yalçınbayır, Başbakan 
Erdoğan'ın da "Kürt 
sorunu" ifadesiyle 
insan ayrımı yaptığını 
savundu.
Uludağ Üniversitesi 
İnsan Hakları Eğitimi 
Topluluğu'nca (IHET) 
Rektörlük B 
Salonu'nda 
düzenlenen panelde 
konuşan 
AKP Bursa 
Milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır, 
Türkiye’de insan 
haklarının ihlal 
edildiğinin Avrupa 
İnsan Hakları 
Mahkemesi'nde 
(AİHM) Türkiye 
aleyhine sonuçlanan 
davalarla da ortaya 
konulduğunu söyledi. 
Yalçınbayır, "Ekim 
2004'den itibaren 
AİHM'e giden 120 
davanın 7'si dostça 
sonuçlanmış, 2'si 

lehte, kalan 111 
davada ise 
Türkiye'nin insan 
haklarını ihlal ettiği 
ortaya konulmuştur. 
Bu da gösteriyor ki 
başta siyasiler 
olmak üzere, ayrım
cılık değil, insan 
odaklı bir yönetim 
gerekmektedir" dedi. 
Yalçınbayır, 
insan haklarını 
dikkate almayan 
bir anlayışın dünyada 
kabul görmediğine 
dikkati çekerek, 
Türkiye'de hala 
insan hakkı ihlal
lerinin yaşanmasını, 
ülke yönetiminin 
anlayışıyla orantılı 
olduğunu söyledi. 
Yalçınbayır, 
insan haklarının 
en başhcasının din, 
ırk, mezhep ayırımı 
yapılmasıyla 
çiğnendiğini, bu 
konuda en çarpıcı 
örneğin ise partisinin 
genel başkanı ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
söylemleriyle 
ortaya çıktığını ileri 
sürerek, "Sayın 
Başbakan ’kürt 
sorunu' tanımını 
kullanarak, insan 
ayırımı yaptığını

açıkça ortaya 
koyuyor. Onlara 
karşı yapılan 
ayrımcılık, bize de 
yapılmış demektir. 
Bugün Kürt, Laz ve 
Çerkez gibi bir çok 
kesim bu ülkenin 
vatandaşı değil mi?" 
diye konuştu.
Diğer panelist İnsan 
Hakları Derneği Bursa 
Şubesi Başkanı Ayşe 
Batum da, insan 
hakkı ihlallerinin 
ciddi bir mesele 
olduğunu söyledi.
"Kürt sorunu 
Türkiye'nin en önemli 
açmazlarındandır. 
Bu sorun gerektiği 
gibi tartışılmıyor" 
diyen Batum,
"Bunun en önemli 

nedeni de temsiliyet 
sorunudur.
Türkiye'deki parla
mento halkın yüzde 
45'ini temsil etmiyor. 
Siyasi iktidar Kürt 
sorunu dahil daha 
bir çok sorunu 
çözmek istiyorsa 
öncelikle faili meçhul 
olayların üzerine git
melidir. Yasal düzen
lemelerle, sorun gibi 
görünen bir çok 
ayrımcılık çözüme 
kavuşacaktır" diye 
•'Onuştu. BHA

YANKESİCİ 
CÜZDANI ÇALDI 
Setbaşı'nda meydana 
gelen olayda, N.Ö. 
isimli şahıs belediye 
otobüsüne bindikten 
sonra arka tarafa 
doğru ilerledi. 
Ancak bu sırada 
çantasındaki 
cüzdanının yankesi
cilik yöntemiyle 
çalındığını fark 
eden N.Ö. 
otobüsü durdurarak 
durumu polise 
bildirdi. Otobüsü 
kuşatan polis 
ekipleri N.Ö'nün 
cüzdanı çalan 
yankesiciyi tespit 
edemedi. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

As Merkez’de ücretsiz sağlık kontrolü
Bursa Leo Kulüpleri 
3. Geleneksel Sağlık 
Günleri kapsamında, 
As Merkez’de 
ücretsiz sağlık 
kontrolü yapılacak. 
Sağlık kontrolü 
kapsamında göz 
tansiyonu (Glokom) 
ölçümü, göz muaye 
nesi, şeker (diyabet) 
taraması, yağ ölçümü, 
tansiyon ölçümü, 
solunum yolları 
fonksiyon testi,

PENCEREDEN 
GİRDİ
Teferrüç 
Mahallesi'nde
F.A.'ya ait eve mutfak 
penceresinden 
giren kimliği belirsiz 
hırsız ya da hırsızlar, 
cep telefonu, çeşitli 
ziynet eşyaları 
1 adet saat ve 100 
YTL parayı çalarak 
kaçtı. Hırsızlık olayını 
fark eden F.A.'nın 
ihbarıyla harekete 
geçen polis, evde 
parmak izi inceleme
si yaptıktan sonra 
kimliği belirsiz 
hırsız ya da 
hırsızların yakalan
ması için geniş 
çaplı soruşturma 
başlattı.

böbrek fonksiyonları 
testi ve akciğer 
taraması yapılacak. 
Lions kulüplerinden 
yapılan açıklamada, 
şeker taraması için 
aç gelinmesi önerildi. 
Bugün saat 13.00'te 
başlayacak program 
çerçevesinde 
Türk Lions Göz 
Sağlığı Programı 
sonuçları Oya 
Sebük ve Prof.
Dr. Akile Gürsoy

BIÇAKLI KAVGA 
Ulus Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, H.Ö. ve oğlu 
A.Ö., daha önce 
aralarında husumet 
bulunan A.E. ve M.E. 
ile tartışmaya başla 
dı. Tartışmanın büyü 
mesi üzerine birbir
lerine tekme tokat 
giren taraflardan 
A.E., eline geçirdiği 
bıçakla H.Ö.'yü yaral
adı. Olayın ardından 
ambülansla hastane 
ye kaldırılan H.Ö. 
nün durumunun iyi 
olduğu belirtilirken, 
A.E. ile M.E. ise polis 
tarafından gözaltına 
alındı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor. BHA 

tarafından 
açıklanacak. 
19 Kasım 2005 
Cumartesi günü 
saat 13.00'de de 
ONKODAY'dan 
Doç. Dr. Lütfi Özkan, 
"Kanserden Korunma 
ve Erken Tanı" 
konulu interaktif 
bir konferans 
verecek.
Ücretsiz sağlık 
kontrolü Pazar günü 
de sürecek.
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‘Mavi düş’ 
gerçek oldu

Cargill Orhangazi’ye
en iyi fabrika ödülü
Dünyanın en büyük gıda 
firmalarından biri olan 

Cargill, toplam 59 ülkedeki 
binden fazla üretim tesisi 

arasından yaptığı 
değerlendirme sonucunda, 

Orhangazi Mısır İşleme 
Tesisi'ni dünya çapındaki en 
iyi 4 fabrikadan birisi seçti.

Pek çok siyasetçiye 
yönelik yolsuzluk 
suçlamalarına neden 
olan Mavi Akım 
Doğalgaz Boru 
Hattı’nın resmi 
açılışı, Rus Italyan 
ve Türk nUHi,erin 

I katılımlyL .ki v'I 
gecikmen utarak 
yapıldı.
Türkiye ile Rusya 
arasında 1997 yılında 
yapılan hükümetler 
arası anlaşmayla 
başlatılan Mavi Akım 
Doğalgaz Boru 
Hattı’nın resmi açılışı 
üç liderin katılımıyla 
iki yıl gecikmeli 
olarak yapıldı.
Samsun’un Durusu 
köyündeki açılışta 
konuşan Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye’yi 
bir enerji koridoru 
yapmak istediklerini 
söyledi. Erdoğan, 
bazı çevrelerce 
‘mavi düş’ olarak 
adlandırılan projenin 
üç ülke arasındaki 
işbirliğinin iik halkası 
olduğunu belirterek, 
2010’lu yıllarda 
Karadeniz’e ulaşacak 
petrolün Akdeniz 
üzerinden pazarlara 
ulaşmasını sağlaya
cak Samsun-Ceyhan 
Projesi’ni de işbirliği 
çervevesinde yap
mak istediklerini 
kaydetti.
Samsun-Ceyhan 
Projesi’nin tanker 

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

Burak ŞAHİN

trafiğinin de makul 
düzeye çekilmesini 
sağlayacağını kayde
den Erdoğan, Mavi 
Akım’ın da Ceyhan’a 
ulaştırılmasıyla 
Ceyhan’ı enerji ve 
ticaret merkezi 
haline getirmeyi 
hedeflediklerini 
söyledi.
Başbakan Erdoğan, 
“Enerji politikamızı 
karşılıklı bağımlılık 

^esasına göre 
oelirledik. Ülkemizin 
bir enerji koridoru 
olmasının ulus
lararası derinlikte 
bölgesel barışa 
katkılar sağlaya
cağını düşünüyoruz’’ 
dedi.
PUTİN: KAPASİTE ' 
30 MİLYAR 
METREKÜPE 
ÇIKACAK 
Rusya Devlet 
Başkanı Putin, 
Türkiye’nin enerji 
köprüsü olduğuna 
dikkat çekerek, 
Mavi Akım’ın kapa
sitesinin 30 milyar 
metreküpe çıkarıla
cağını açıkladı.
Putin, doğalgaz için 
Karadeniz altından 
ikinci bir hat kurul
masının mümkün 
olduğunu belirtti. 
Putin, Rus şirket
lerinin Türkiye’de 
petrol ve 
doğalgaz pazarında, 
gaz dağıtım 
şebekelerine katıl

mak isteyebilecek
lerini ifade etti. 
İtalya Başbakanı 
Berlusconi de 
konuşmasında, daha 
çok Avrupa Birliği 
sürecine ağırlık 
verdi ve b.rırların 
Türkiye yu uzan 
masının önemine 
vurgu yaptı.
ENİ YATIRIMLARINI 
SÜRDÜRECEK 
NTV’ye konuşan 
İtalyan şirketi Eni’nin 
CEO’su Paolo 
Scaroni işe, 
Türkiye’nin enerji 
alanında gittikçe 
daha fazla önem 
kazandıcinı söyledi. 
Scaroni,' ı ürkiye’ye 
yatırımların süreceği
ni" vurgulayarak, 
“Eni olarak 
TÜPRAŞ ihalesine 
katıldık, kazana
madık. Ancak 
Türkiye’de yeni 
rafinerilerin inşa 
edilmesi konusunda
ki projelerle ilgileni 
yoruz” diye konuştu. 
Scaroni, 
Türkiye’ye verilen 
doğalgazın 
fiyatındaki olası 
indirimle ilgili olarak, 
“Gazprom her yerde 
aynı fiyata satmak 
istiyor. Rusya ve 
Türkiye arasında 
özel bir düzenleme 
olursa müzakereler 
yapılması gereke
cek” şeklinde 
konuştu.

Cargill Orhangazi 
Nişastalar ve 
Tatlandırıcılar tesisi, 
Türkiye'ye “En iyi 
fabrika” ödülünü 
getirirken, firmanın 
Kuzey Amerika'daki 
iki tesisi ile Belçika 
ve Brezilya'daki 
kuruluşları da ödüle 
layık bulundu.
Uluslararası 
düzeyde yapılan 
değerlendirmede, 
her işletme fabrika 
operasyonlarının 
mükemmelliği kap

3aşbakan’dan yardım istedi 
Bursa’da Psikolojik bunalıma giren 33 yaşındaki kadın, 
kentin en işlek caddesindeki caminin çatısına çıkarak 

yoldan geçen araçlara kiremit attı.
Uyuşturucu batağına 
sürüklendiğini öne 
süren kadın 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'dan 
yardım istedi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, olay, 
dün sabah saatlerinde 
Şehreküstü 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Atatürk 
Caddesi'nde kendi
sine zarar veren bir 
kadını gören vatan
daşlar durumu polise 
bildirdi. Ekipler de 
olay yerine giderek 
adının Arzu C. (33) 
olduğu belirlenen 
kadım engellemek 
istedi. Ancak polis
lerin uyarılarına aldır
mayan kadın, has
tanede tedaviyi kabul 
etmeyerek kaçtı.

samında ayrı ayrı 
değerlendirildi. Bu 
süreçte katılımcıların 
performansları, 
eleman bağlılığı, 
müşteri odaklılığı, 
tedarikçi ilişkileri, 
bilgi teknolojileri, 
yeni ürün geliştirme, 
gıda güvenliği ve iş 
güvenliği konusun
daki çalışmaları 
gibi 15 farklı kate
goride değer
lendirme yapıldı. 
Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan

Yaklaşık 15 dakika 
sonra yeni ihbarla 
Şehreküstü 
Köprüsü'ne giden 
ekipler, bu kez de 
aynı kadını Veledi 
Saray Camii'nin 
çatısında buldu. 
Yüzü ve elleri kanlar 
içerisinde olduğu 
görülen Arzu C., çatı
daki kiremitleri sö 
kerek yoldan geçen 
araçlara fırlatmaya 
başladı. Kendisini 
güzel bir kadın olarak 
tanımlayan ve uyuştu
rucu batağına zorla 
sürüklendiğini öne 
süren Arzu C., 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'dan 
yardım istedi.
Bu sırada Arzu C.'yi 
engellemek isteyen 
polis ekipleri de talih
siz kadının kiremit fır

Cargill Türkiye 
yetkilileri, üretimden 
tüketime bütün aşa
malarda kaliteyi her 
şeyin önünde tutan 
anlayışı ile dünyanın 
en iyi fabrikaların
dan biri olan 
Cargill Orhanga 
zi'nin, bundan sonra 
da yatırımını gele
ceğe yaparak 
mükemmellik yolun
daki. çalışmalarını 
sürdürmeyi 
hedeflediğini 
bildirdi.

latma tehdidi yüzün
den yanına yaklaşa
madı. Ancak Arzu 
C.'nin alt eşofmanının 
çıkarmak istediği sıra
da durumdan yararla 
nan bir polis memuru, 
köprüden çatıya atla
yarak genç kadını 
yakaladı. Dört polis 
tarafından çatıdan 
indirilen Arzu C., 
sigara içmek isteğini 
belirterek, ekiplere 
karakola gitmemek 
için direndi.
Ancak çabaları yeter
siz kalan genç kadın, 
polislerin kucağında 
Çarşı Polis Merkezi'ne 
götürüldü. Yaklaşık 5 
yıl önce eşini kaybet
tiği ve psikolojik so 
runlar yaşamaya baş 
ladığı öğrenilen Arzu 
C. hastanede tedavi 
altına alındı.
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Zeytin işçilerini ölüm köprüde yakaladı Öğretmenlere 2 kat ek ders ücreti
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Necati Birinci, öğretmen ek 
ders ücretlerinin 2 katı artırılması için karar alındığını ve 

ek ders ücretinin saatinin 10 YTL olacağını açıkladı.

Balıkesir'de mey
dana gelen trafik 
kazasında ha 
yatını kaybeden
lerin sayısı 4'e 
yükseldi. 7'si 
çocuk toplam 
19 yaralının 
hastanelerdeki 
tedavileri sürüyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, BalıkeSir- 
Edremit yolunun 
16. kilometresin
deki kazada, 
Okay Yıldız'ın 
(31) kullandığı 
10 D 8790 plakalı 
kamyon, rampa 
aşağı indiği 
sırada, sürücünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesi 
sonucu karşı 
şeride geçerek, 
bariyerlere 
çarptıktan sonra 
şarampole uçtu. 
Olay yerinde kim
liği tespit edile
meyen biri çocuk, 
diğeri Meryem 
Özyılmaz (42) 
isimli kadın 
olmak üzere 2 
kişinin öldüğü

kazada, toplam 
21 yaralı ambu
lanslarla
Balıkesir'deki has
tanelere kaldırıldı. 
Balıkesir Devlet 
Hastanesi'ndeki 
13 yaralıdan Ali 
Özyılmaz (45) ile 
Balıkesir Atatürk 
Devlet astanesi'ne 
kaldırılan 5'i 
çocuk 8 yaralıdan 
ismi öğrenile

meyen 2 aylık 
bebek de, doktor
ların müdahale
sine rağmen 
kurtarılamadı. 
Biri bebek, diğeri 
4 yaşlarındaki 
çocuk ve 1 kadın 
olmak üzere 
toplam 4 kişinin 
öldüğü kazada, 
7'si çocuk 19 
yaralının tedavileri 
sürüyor.

TBMM Milli Eğitim 
Komisyonu'nda, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
Teşkilat ve Görevleri 
Hakkındaki Yasa'da 
değişiklik yapılarak, öğret
menlerin emeklilik işlem
lerinin "Temmuz-Ağustos" 
ayları yerine "Haziran- 
Temmuz aylarında" olarak 
değiştirildi. Bu değişikliğin 
öğretmen emekliliklerinin, 
eğitim ve öğretimde 
aksaklıklar yaşanmaması 
amacıyla öğretmen ihtiyacı 
belirlendiği süreçten önce 
tamamlanması için 
yapıldığı belirtildi. 
Görüşmeler sırasında CHP 
Milletvekilleri öğretmen 
atamalarında yaşanan 
sıkıntıları gündeme 
getirirken, sözleşmeli 
öğretmen uygulamasına 
da tepki gösterdi. 
CHP'li Mustafa Gazalcı, 
onbinlerce öğretmenliğe 
hak kazanan gencin atana- 
madığını, sözleşmeli 
öğretmen olabilmek için 
bile sıraya girildiğini, 250-

300 YTL'ye 
çalışan öğret
menler olduğunu 
söyledi. Gazalcı, 
sözleşmeli öğret
menlerin 62 yılda 
ancak emekli ola
bileceklerini de 
vurguladı. Milli 
Eğitim Bakanlığı
Müsteşarı Necati Birinci, 
usta öğreticilerin 60 yılda 
emekli olabilecekleri gibi 
bir trajedinin olduğunu, 
ancak bunu düzeltmek için 
bir çalışma yaptıklarını 
söyledi. Birinci, öğretmen 
atamalarında artık teknolo
jinin kullanıldığını, bu yıl 
10 bin 400 öğretmenin 7 
dakikada atandığını da 
söyledi. Birinci, öğretmen
lerin ek ders saat ücret
lerinin üç katına çıkarıl
ması kararının alındığını, 
böylece 700 YTL alan bir 
öğretmen tam gün ders 
verirse 600 YTL'de ek ders 
ücreti alabileceğini belirtti. 
CHP'li Berhan Şimşek, 
Denizli'de bir AK Parti'li

Belediye Başkanı'nın 
kendi çocuğuna 
Kızılay'dan burs 
sağladığının ortaya çık
ması üzerine, Kızılay'ın 
7 bin 6 çocuğa verdiği 
bursu kestiğini belirterek, 
bu konuda bilgi istedi. 
Müsteşar Birinci, bu 
tür olayların bireysel 
olduğunu, Kızılay'ın 
öğrencilere yeniden burs 
vermesini sağlamak için 
çalışmalarını sürdürdük
lerini bildirdi.
Milletvekillerinin eleştiri
lerini yanıtlayan Müsteşar 
Birinci de 2005*te plan
lananın üstünde 10 bin 
öğretmen daha atayacak
larını bildirdi.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLER& ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KRRRR VERMEYİN

ss » » r » - ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
M ATB AAC1 l_l K-YAYINC1 l_l K-REKLAMCI l_l K 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEIVILİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Vergi oranları düşecek
Gelir İdaresi Başkanı 
Osman Arıoğlu, 
vergi idaresinin yeni 
yapılanması ve 
otomasyon sistemi ile 
artık mükelleflerin 
takiplerinin kolay
laştığını, otomasyon 
uygulaması ile kaçak
ların azalacağını, bütçe 
hedefleri tuttukça 
hükümetin de vergi 
oranlarını aşağıya 
indireceğini söyledi. 
Bursa Uludağ'da, 
Maliye Bakanlığı 
Tesisleri'nde 29 vergi 
idaresi başkanı ile 
biraraya gelen Gelir 
İdaresi Başkanı 
Osman Arıoğlu, 
toplantının son 
gününde Özel 
açıklamalar yaptı. 
Hükümetin çağrısını 
hatırlatan Osman 
Arıoğlu, "Gelir idaresi, 
oranları aşağı çekecek 
tamam. Ey mükellef 
siz de kayıt içine girin. 
Bir yandan gelmek 
istemiyorsanız, gelir 
idaresinin teknolojik 
yapısı güçlü olacak, 
sizi kolay tespit edip 
yakalayacak. Yani bu 
iki şeyi birlikte 
götürmezsek, oran 
indirimi yaptık diye, 
kayıt dışı önlenecek 
diye bir beklentimiz

olmaz. Vatandaşa 
söyleyeceğimiz, taşı
mayacağınız vergi 
yükleri olmaması için, 
mümkün olduğunca 
vergi oranlarının 
aşağıya çekilmesidir. 
Hükümetimizin hedefi 
bu olduğuna göre, 
bunu gerçekleştirmek 
için bütçedeki hedef 
lerin gerçekleşmesi 
lazım. Artık kayıt 
dişiliğin azalması 
ölçüsünde vergi oran
larının indirilmesini 
başbakanımız taahhüt 
etti. Bu birbirlerinden 
bağımsız değil, bütçe 
hedefleri gerçek
leştiğinde oran indiri
mi olur. Bir mükelle
fimiz için en önemli 
haksız rekabet kaynağı 
olan vergi kaçıranlar 
ile kendisinin bizatihi 
mücadele etmesidir. 
Zaman zaman sektör 
temsilcileri geliyor, bir 
konuda mutabık kalı 
yoruz. Mesele KDV

oranından değil, 
mesele o sektördeki 
kayıt dişiliğin oluştur
duğu zararın bu işlet
melere dokunmasın
dan oluşuyor" 
diye konuştu. 

"ELEKTRONİK 
ORTAMDA FATURA 
NUMARA TAKİBİ İLE 
NAYLON FATURAYI 
BİTİRİYORUZ" 
Vergi otomasyonuna 
en son teknoloji ile 
girdiklerini anlatan 
Osman Arıoğlu, 
"Bugün Avrupa 
ülkelerindeki birçok 
idarenin önünde gidi 
yoruz. Mükellefi 
takipte, vergi deneti
minde, veri ambarı sis
temimiz en önemli 
ayaklardan birisidir. 
Bize gelen bilgileri 
değerlendirme 
anlamında, kendi 
bünyemizde oluştur
duğumuz metotların 
yanı sıra Amerikan 
Gelir İdaresi ile yürüt

tüğümüz bir proje var. 
AB çerçevesinde 
İngiltere Almanya 
eksenli uygulamalarla 
oluşturduğumuz risk 
analizlerimiz var. Risk 
analizi, veri ambarına 
gelen bilgileri dene
timde en etkili şekilde 
kullanmak demek. 
Sadece fiş vermemek 
ile vergi kaçırma döne
mi bitti. Fatura ver
medim, ben rahatlıkla 
vergi kaçırırım diyen 
mükelleflerimiz hiç 
ummadıkları zamanda 
bizim denetim eleman
larımızla, vergi dairem
izle karşılaşacaklar. 
Sadece malı takip 
dönemimiz bitti, artık 
parayı da takip edi 
yoruz. Modern gelir 
idaresi anlayışında 
paranın takibi malın 
takibinden daha önem
lidir. Artık vergi 
dairelerimiz herkesin 
attığı adımı biliyor. 
Noterden, bankalar
dan, tapudan bütün 
hareketler bize geliyor. 
Artık bunlar veri 
ambarı içerisinde yer 
alıyor. Naylon fatura 
kesmek üzere faaliyete 
başlayıp birinci ayda 
normal gidip 2-3 ayda 
pik yapanlar, 3-5 sene 
sonra değil, birkaç ay 

sonra karşılarında 
vergi denetim ele
manını bulacaklar" 
şeklinde konuştu. 
Vatandaşların da bel
gesiz alışverişten 
vazgeçmesi gerektiğini 
kaydeden Arıoğlu, 
"Naylon fatura kesen
ler, buradan aldığım 
komisyonla geçinirim 
diyenler çekinsin. Veri 
ortamında kim kimden 
ne aldığını söylüyor. 
Noterlerden, mat
baalardan elektronik 
ortamda bilgi fatura 
numarasına kadar bilgi 
akışı var. Eskiden 
buralardan gelen bil
giler arşivde duruyor, 
bir şikayet, ihbar son
rası çıkıyordu.
Şimdi elektronik 
ortamda gelen 
numaralar bile 
elektronik ortamda 
kaydediliyor, faturalar 
numaralarından 
denetleniyor. Özellikle 
fatura bilgilere, naylon 
fatura ticareti yapan
ları net olarak tespit 
ediyoruz. Vergi 
iadesinde sahte fiş 
konusuna tevessül 
edilmesi hiç olmaması 
gereken bir durum. 
Bundan yararlanan 
ya ücretli ya emekli. 
Rahatlıkla tespit 

edilen bu konuda 
ortaya çıkan sakat 
durum, vatandaş 
açısından mahcubiyet 
vericidir" dedi.
Vergi tahakkuk ve 
tahsilatı, denetmenler, 
takdir komisyonu 
gibi bütün birimlerin 
Türkiye'nin 29 
şehrinde kurulan 
Vergi Dairesi 
Başkanlıklarına bağ
landığını ifade eden 
Gelirler Genel Müdürü 
Osman Arıoğlu, 
saymanlık ve milli 
emlak hizmetlerinin 
ise eskiden olduğu 
gibi Defterdar 
uhdesinde yürüyeceği
ni ifade etti.
Osman Arıoğlu, 
Bursa'nın merkez 
Nilüfer İlçesi İhsaniye 
Mahallesi'ndeki 
Bursa Vergi 
Başkanlığı'na bağlı 
vergi dairelerinde de 
incelemelerde bulun
du. Arıoğlu, Çekirge ve 
Gökdere vergi 
dairelerinde çalışan
ların bilgisayar sistemi 
hakkında görüşlerini 
aldı, vatandaşların 
dairedeki hizmetlerin 
kalitesinden memnun 
olup olmadıklarını 
sordu.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN t

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire I
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa - 

Termal Girişinde 433.02 m2 -
Termal yolu Gülerce Villalarının altı 

9880 m2 arsa - 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

&

&
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Erdoğan’dan ‘yatıştırma’ ziyareti
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Şemdinli'de başlayan, 
son olarak Yüksekova 
ve Hakkari'ye sıçrayan 
olayların ardından 
Güneydoğu'ya 
"yatıştırma" ziyareti 
gerçekleştirmeyi 
planlıyor.
Erdoğan'ın, sürpriz 
ziyaret kararını 
gerçekleştirilen 
Merkez Yürütme 
Kurulu (MYK) toplan
tısında aldığı ortaya 
çıktı. Erdoğan'dan 
önce İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu ve 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek bölge halkını 
ziyaret etmeye 
hazırlanıyor. Şemdinli, 
Yüksekova ve 
Hakkari'de meydana 
gelen olayların 
masaya yatırıldığı AK 
Parti Merkez Yürütme 
Kurulu toplantısında 
Başbakan Erdoğan'ın 
bölgeye bir ziyaret 
gerçekleştirmesi 
kararlaştırıldı. İçişleri 
Bakanı Abdülkadir 
Aksu, Adalet Bakanı

Cemil Çiçek, 
TBMM İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı 
Mehmet Elkatmış'ın da 
katıldığı toplantıda, 
Başbakan Erdoğan'ın 
son olayların ardından 
bölgeyi ziyaret 
etmesinin önemli 
olacağı vurgulandı. 
Kurul üyeleri, 
Şemdinli, Yüksekova 
ve Hakkari'deki olaylar 
nedeniyle Erdoğan'ın 
yapacağı ziyaretin, 
bölge halkının 
hassasiyetlerinin 
paylaşılması açısından 
oldukça yerinde bir 
davranış olacağına 
dikkat çektiler. 
Erdoğan'a "Bu 
dönemde bölgeyi 
ziyaret etmeniz çok 

faydalı olur" 
tavsiyesinde bulunan 
MYK üyeleri, söz 
konusu ziyaretin 
olayların yatıştırılması- 
na ve ortamın 
yumuşatılmasına da 
yardımcı olacağını 
dile getirdiler.
Parti kurmayları, 
Başbakan 
Erdoğan'dan önce 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir 
Aksu’nun da 
Hakkari'ye gitmesinin 
daha doğru olacağını 
bildirdi. MYK 
üyelerinin tavsiyele 
rine olumlu yaklaşan 
Başbakan Erdoğan da, 
Hakkari'yi ziyaret 
edebileceğini söyledi

Kendisinden önce 
Aksu ve Çiçek'in böl 
geye gitmesini isteyen 
Erdoğan'ın, "Ben de 
önümüzdeki günlerde 
bir ziyaret gerçek- 
leştirebilirim. 
Gerekirse böyle bir 
ziyaret yapabiliriz" 
dediği öğrenildi. 
Başbakan Erdoğan, 
henüz tarihi karar
laştırmayan ziyareti 
sırasında Hakkari 
halkını sükunete 
çağıracak.
Vatandaşlardan 
provokasyonlara 
gelmemesini isteyecek 
olan Başbakan 
Erdoğan, hükümetin 
olayları aydınlığa 
kavuşturmadaki karar
lılığını vurgulayacak. 
Erdoğan, daha önce 
verdiği "Kim olursa 
olsun, bedeli ne olursa 
olsun bunun bedelini 
ödettireceğiz. Bu işin 
sonuna kadar takipçisi 
olacağız" mesajını 
tekrarlayarak, Hakkari 
halkından hükümete 
ve devlete güven
melerini isteyecek.

‘Yabancı ırk adları
sovadı olamaz’

Yargıtay, Budizmi 
kabul ettiğini 
belirterek, adını ve 
soyadını değiştiren 
bir kişinin, soyadı 
değişikliğini yasa ve 
tüzüğe aykırı buldu. 
Bir kişi, Budizm'i 
kabul ettiğini ve 
nüfus kaydına da 
"Budist" olarak işlet
tiğini belirterek, "H.A" 
olan ad ve soyadının 
dini inancına uygun 
düşen "Padmapani 
Paramabindu" olarak 
değiştirilmesi 
istemiyle açtığı 
davada, yerel 
mahkeme kişinin ad 
ve soyadını değiştirdi. 
Kararın temyiz 
edilmesi üzerine 

dosya, Yargıtay 18. 
Hukuk Dairesi'ne 
geldi. Daire'nin 
kararında, davacının 
öz adının değişti 
rilmesine ilişkin karar 
bakımından ileri 
sürülen temyiz 
itirazlarının yerinde 
görülmediği kayde 
dildi. Soyadı 
Yasası'nın ve Soyadı 
Tüzüğü'nün "yabancı 
ırk ve ulus adları 
soyadı olarak kul
lanılamaz" hükmünü 
düzenlediği anım
satılan kararda, aynı 
tüzüğün "yeni takılan 
soyadları Türk dilin
den alınır" şeklinde 
olduğu kaydedildi.

ÜNV€R TAAKTÖRD€N 
BÜVÜK FIRSAT!

& ZCYTİN ZAMANI G€IDİ!
KEVVHOLLAhD

HİÇ PEŞİNATSIZ 
J YIL VADELİ 

TRAKTÖR SATIŞLARI!
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKTÖR
Mew Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 OSM : (0.532) 312 22 39 <
İbrahim1Önal Od. No:26 ORHANGAZİ / BURSA
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İşverenler kıdem 
tazminatından şikayetçi

Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TISK), kıdem tazmi
natından şikayet 
ederek, tazminatın 
Türk ekonomisinin 
rekabet gücünü 
gözetecek şekilde 
hafifletilmesini istedi. 
TİSK tarafından konu 
hakkında yapılan yazılı 
açıklamada. 2003'te 
11.6 milyar TL olan, 
çalışan başına ortala
ma kıdem tazminatı 
yükünün, 2004'te 13.2 
milyar TL'ye, 2005 
yılında 18.1 milyar 
TL'ye çıktığını bildiril
di. Ülke genelinde, 
toplu iş sözleşmesi 
sisteminde potansiyel 
kıdem tazminatı 
yükünün 23.6 katril 
yon TL olarak hesap
landığını belirterek, 
"Bu rakama toplu iş 
sözleşmesi düzeni 
dışında kalan kesim 
de dahil edilirse, 
toplam 37.8 katrilyon 
TL tutarında bir potan
siyel kıdem tazminat 
yükü karşımıza çık

maktadır. Belirtilen 
tutar, 2005 yılında 
konsolide bütçedeki 
39.3 katrilyon TL olan 
personel harcamaları 
toplamına yakındır ve 
kıdem tazminatının 
ekonomi üzerinde 
yarattığı baskı ve 
riskleri açıkça ifade 
etmektedir" denildi. 
TİSK Araştırma Servisi 
tarafından yapılan 
;*2004 Yılı Çalışma 
İstatistikleri ve İşgücü 
Maliyeti" değer
lendirmesinde, Dünya 
Bankası verilerinin de 
dünyada en ağır 
kıdem tazminatı 
yükünün Türkiye'de 
olduğunu ortaya 
koyduğu belirtildi. 
Türkiye'de kıdem 
tazminatının 20 yıllık 
hizmet karşılığı 20.1 
aylık ücret tutarında 
ödendiği, buna 
karşılık OECD 
ülkelerinde ortalama 
6.1, AB ülkelerinde 
ortalama 6 aylık 
ücretin esas 
alındığının ifade 
edildiği açıklamada,

işten çıkarma 
maliyetinin, kıdem 
tazminatıyla sınırlı 
olmadığı, ihbar tazmi
natı, iş güvencesi 
tazminatı da hesaba 
katıldığında yapılan 
uluslararası kıyasla
mada da Türkiye'nin 
birinci sırada yer 
aldığı belirtildi.
Dünya Bankası'nın 
"Doing Business in 
2006" raporu verile 
rine göre Türkiye'nin, 
155 ülke içinde işten 
çıkarma maliyetinin en 
yüksek olduğu 10 ülke 
içinde yer aldığına da 
dikkat çekilen açıkla
mada, "Bu 10 ülke 
içinde Türkiye ile 
birlikte Mozambik, 
Zambiya gibi Afrika 
ülkeleri bulunmak
tadır" denildi.
20 yıllık kıdem 
itibariyle söz konusu 
maliyetin Türkiye'de 
112 haftalık ücret iken, 
ABD'de "sıfır", 
OECD ülkelerinde 
ortalama 31 hafta 
olduğu ifade edilen 
açıklamada şu

görüşlere yer verildi: 
"Ülkemizde işten 
çıkarma maliyeti, 
Avrupa ve Orta 
Asya'yı içeren kendi 
bölgemiz ortalamasına 
göre 5 kat daha 
ağırdır. İşten çıkışın 
zorlaştırılması, işe gi 
rişin de zorlaştırılması 
sonucunu doğurmak
tadır. Dünya Bankası, 
Türkiye gibi ülkelere 
yatırım ve istihdam 
artışı için kıdem tazmi
natı müessesesini terk 
ederek işsizlik sigor
tasına geçmesini 
önermektedir.
Türkiye, işsizlik sigor
tası sistemini benim
semiş, iş güvencesini 
kabul etmiş ama 
kıdem tazminatına 
dokunulmamıştır. 
Kıdem tazminatı 
müessesesini 
düzenleyen yasal 
çerçeve bir an önce 
değiştirilerek, kıdem 
tazminatı yükü 
Türk ekonomisinin 
rekabet gücünü 
gözetecek şekilde 
hafifletilmelidir."

Yüzde 43’ümüz asgari ücretli
SSK’ya kayıtlı toplam 
6 milyon 181 bin 
sigortalının yüzde 
43.6’sına denk gelen 
2 milyon 696 bininin 
asgari ücret üzerinden 
ücret aldığı belirlendi.

SSK’ya kayıtlı toplam 
6 milyon 181 bin 
sigortalının yüzde 
43.6’sına denk gelen 
2 milyon 696 bininin 
asgari ücret üzerinden 
ücret aldığı belirlendi. 
Primleri tavandan 
yatırılan sigortalıların 
toplam sigortalı 
sayısına oranı ise

yüzde 3.4 
düzeyinde bulunuyor. 
SSK, 2004 yılı eylül 
ayı aylık prim ve 
hizmet belgelerinden 
düzenlenen 
kazançların sektörler, 
cinsiyet ve prim 
ödeme gün sayılarına 
göre dağılımını 
açıkladı. Buna göre, 
Türkiye’de 2004 yılı 
eylül ayı itibariyle 
SSK’ya kayıtlı olarak 
istihdam edilenlerin 
sayısı bir önceki yıla 
göre yüzde 1.7 oranın
da artarak 6 milyon 
181 bin 251’e ulaştı.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

Çalışanların yüzde 
43.6’sına denk gelen 
2 milyon 696 bin 
627’sinin primlerinin 
asgari ücret 
üzerinden, yüzde 
3.4’üne denk gelen 
208 bin 109’unun ise 
tavan üzerinden 
yatırıldığı belirlendi. 
2003 yılında ise istih
dam edilen toplam 6

milyon 76 bin 705 
kişinin yüzde 52.6’sına 
denk gelen 3 milyon 
198 bin 912 kişinin 
primlerinin SSK prim 
tabanı üzerinden 
yatırıldığı belirlendi. 
2003 yılında primleri 
tavandan yatırılanların 
toplama oranı ise 
yüzde 2.3’üne denk 
geliyordu.

2 Dakikalık maç
Maça İsviçre başladı. Top kalemize 

geldiğinde İşviçreli oyuncu topu Alpay’ın 
üzerinden aşırmak isteyince top Alpay’ın 
eline çarpınca hakem doğal olarak biraz 
tededdüt etti ama penaltıyı vedri. Penaltı gol 
olurca daha ikinci dakikada yerik duruma 
düştük.

Yapılacak hiç bir şey yok Milli Takımımız 
bütün batlarıyla hücuma geçti bu da normal
di. Sol çaprazdan Emre’nin faul atışında 
Tuncay’ın kalecinin sağ tarafına kafayla attığı 
golle durumu eşitlemiş oldu.

Milli Takım’ımız çok sinirli gözüktü. Biraz 
daha çabuk ve sakin davransaydı gol bul
mamız içten bile değildi.

Hakan Şükür’ün çaprazdan kaleye attığı 
şutu İsviçre’n defans oyuncusu kayarak topu 
auta atmak isterken top bariz bir şekilde kolu
na çarpınca normal olarak hakem penaltıyı 
vermesi gerekirken autu gösterdi.

Takımımız gene istek ve azimle İsviçre 
Takımı’nın üstüne gitti. Oyununu İsviçre 
sahasına soktu. Bu durumda soldan gelen 
topu Tuncay kaleye attı. Topu tamamlayan 
Hakan Şükür’dü.

Milli Takım durumu 2-1 getirdi. İsviçre bu 
golden sonra orta sahasını kalabalık tutmaya 
başladı. Cılız bir iki akınla devreyi bitirdi.

Bu devre gene aynı hırsla oynamamız 
gerekli olduğunu düşünüyorum.

İkinci yarı oyuna çok iyi başladık. 46. 
dakikada Serhat’ın alıp götürdüğü topla ceza 
sahası içinde düşürülmesinden hakem haklı 
olarak penaltıyı gösterdi. Necati’nin kul
landığı penaltı Milli Takım’ımız 3-1 öne geçti.

Milli takımımız her batlarıyla bastırıyordu 
Ne varki kaleyi bulan şutlarımız olmadı.

İkinci yarıda Emre çıktı, Yıldıray girdi. 
Tümer Serhat’ın yerine oyunda İsviçreliler de 
zaman zaman kontra ataklarla kalemizi yük
lüyorlardı. Gene böyle bir ataklarında İsviçre- 
li’ler boş pozusyonda 2. gollerine kavuştular. 
Durum 3-2 olmuştu.

Milli Takımımız gene ataklarını devam 
ettirdiler. Ceza sahasına yapılan ortadan 
Tuncay 4. golümüzü attı. Takımımız hırslı ve 
şahsiyetli futbol sergiliyordu.

Son dakikada kazanılan frikik Tümer kul
landı, top barajda kalınca bu golden de 
olduk.

Bu skor bize yetmedi. Yazık oldu. Maç bu 
skorla bitti

İsviçre - Almanya vizesini aldı. Bu oyunla 
takımımıza yazık oldu.

Oynadığımız bütün maçlara bakıldığında 
en ideal futbolu bu maçta oynadık. Geçmiş 
maçlara bakıldığında eğer cesur oynaya- 
bilseydik bu duruma gelemezdik. Bu duruma 
gelmezdik. Milli Takıma yazık oldu.

Geçmiş maçları ciddiye alabilseydik 
bugün hiç üzülmezdik.

Bana göre dünkü maç ikinci dakikada bitti. 
Ümitler 2008 yılına kaldı.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

Bekar erkek için 50 yaş üstü 
bayan eş aranıyor

Tel: 513 32 58

Uludağ Üniversitesi Orhangazi Meslek 
Yüksek Okulu’ndan almış olduğum öğren

ci kimliğimi kaybettim. Geçersizdir.
Ahmet ACI

I 

e?

ELEMAN ANANIM*
Özel Güvenlik Sertifikası olan 

Güvenlik Görevlileri Aranmaktadır. 
Müraacatların şahsen fabrikamıza 

yapılması tercih sebebidir.
Adres: Umurbey Sanayii Bölgesi 

Tel: (0.224) 513 45 17 - Gemlik
HELMERSAN A..ŞL
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İyi bir evlilik için 9 öneri
Hayat şartları güçleşip 
çocuklar dünyaya 
geldikçe, eşler 
üzerindeki sorumluluk 
ve baskı da artıyor. 
Bu da evlilik üzerinde 
olumsuz etkilere 
sebep oluyor.
Günümüz şartlarında 
hayat az zamanda çok 
şey yapmayı gerek
tiriyor. Evinize, çocuk
larınıza, kedinize, 
köpeğinize, sağlığınıza 
iyi bakmanız, işinizi 
başarılı bir şekilde 
devam ettirmeniz, 
yeterince para 
kazanmanız ve de iyi 
görünümünüze dikkat 
etmeniz gerekiyor. 
Tüm bu hızlı tempo ve 
yapılması gereken 
şeylerin yoğunluğu 
içerisinde eşinizle 
iletişimi kaybetmeniz 
ise çok kolay. Çoğu 
zaman kendi sorun
larınızla başa çıkmakla 
o kadar meşgul olu 
yorsunuz ki, onu kendi 
kendine yetecek, 
kendine bakabilen bir 
yetişkin olarak görü 
yorsunuz sadece. Bu 
düşünce, enerjinizi 
harcayacağınız alanlar

dan birini ortadan 
kaldırdığından, 
kendinizi rahatlamış 
hissediyorsunuz. 
Gerçek şu ki, eşiniz 
'yapılması gereken 
şeyler' listesindeki 
maddelerden biri değil. 
O, hayatınızı pay
laştığınız, ilişkinizi 
besleyen kişi. Bu 
nedenle yoğun ve türlü 
sıkıntıyla geçen ha 
yatınızda evliliğinizi 
korumak ve beslemek 
için bazı şeylere dikkat 
etmekte fayda var.

1. Ortak amaç ve 
hayalleriniz hakkında 
konuşmak için 
zaman yaratın. Bunu 
bir buluşma değil, 
toplantı olarak 
adlandırın. Çünkü 
vakit darlığı çe 
kerken, buluşmaları 
takvimden çıkarmak 
ve unutmak daha 
kolaydır. Oysa 
toplantılar sadece 
ertelenir.
2. Evlilik bir ortaklık
sa, yaşam boyu 
sürdüreceğinizi 
düşenerek bu ortak
lığa girdiniz. Çocuk 
sahibi olduğunuzda 

ve onların küçüklük
lerinde, belki ilişkinizi 
beslemek için yete 
rince zaman ya da 
enerjiniz olmayacak 
ama unutmayın sizin 
de zamanınız gelecek. 
3. Eşinizle dürüst ve 
doğrudan iletişim 
kurun ve aranıza 
meşguliyetlerin girme
sine izin vermeyecek 
ölçüde sık olarak 
konuşmaya çalışın, 
bu e-posta, ya da 
telefonda olsa bile.
4. Televizyonu ortadan 

kaldırın. Şaka yapmı 
yoruz. Çoğu kimse 
işten eve geldiğinde 
televizyonun karşına 
çöküp kalıyor. Pek çok 
çift, televizyonu 
aradan çıkardıkça, 
dikkatlerini eşlerine 
verdiklerini belirtiyor
lar. Ne de olsa, iyice 
yorulup çocukları 
yatırdıktan sonra, aptal 
bir televizyon prog 
ramının karşısında 
oturmak, eşinizle 
iletişim kurmaya çalış
maktan daha kolay. 
Oysa televizyon gibi 
dikkat dağıtan 
unsurları ortadan 
kaldırdıkça evliliğinizin 
tomurcuklandığını ve 
yakaladığınız sakin 
anları eşinizle daha 
çok paylaşmaya 
başladığını 
göreceksiniz.
5. Eğer eşinizle pay
laştığınız bir hobiniz 
ya da ilgi alanınız 
varsa, çok daha 
şanslısınız. Yoksa, 
ortak bir hobi ya da 
ilgi alanı edinmeye 
bakın. Daha sonra 
sözleşerek birlikte bu 
alanda bir şeyler

yapın.
6. Eşinizle ilk 
tanıştığınızda hisset
tiğiniz duyguları 
kendinize hatırlatın. 
Hayatınıza giren bu 
yeni ve heyecan verici 
kişi hakkındaki ilk 
heyecanınızı ve 
mutluluğunuzu ev 
kirasını öderken, ya da 
çamaşır gibi monoton 
ev işlerini yaparken 
hatırlamaya çalışın.
7. Hoşgörü, güzel 
sanatların bir dalı 
gibidir, bunu öğrenin. 
Eşinize olumsuz 
yaklaşıp direkt 
eleştirmeye başlamak- 
tansa, bu olumsuzluk
lar üzere onunla 
tatlı bir şekilde 
konuşmaya çalışın.
8. Hiçbir aile 
mükemmel değildir ve 
her ailede sorun 
yaşanır. Belki işler 
sizin ailenizde daha 
zor olabilir: Eşinizin 
ailesiyle yaşıyor, 
ailede birinin bir 
hastalığıyla 
cebelleşiyor, borç 
ödemeye çalışıyor, 
ya da işinizi yeni 
kaybetmiş olabilirsiniz. 

işte esas bu zor 
zamanlarda eşinizle 
birlikte zorluklara 
göğüs gerip, 
güçlenirsiniz. 
Birbirinizi suçlamaya 
başlamak ve bir
birinize nazik olmak 
yerine haklı çıkmaya 
çalışmak gibi, zor 
zamanlarda iyice su 
yüzüne çıkabilen 
durumlara karşı ise 
hazırlıklı olun, 
bunların önüne 
geçmeye çalışın.
9. Eşinizle birbirinizi 
çocuklarınızın önünde 
takdir edip onaylayın. 
"Bakın babanız ne 
kadar güzel bir kah
valtı hazırlamış bize.", 
ya da "Bu akşam 
eve erken gelmen 
ne kadar da iyi oldu, 

hep beraber yemek 
yiyebileceğiz.
Biliyorum ki bu aralar 
çok meşgul olduğun 
için bunu yapmak 
kolay olmadı." gibi 
sözler hem eşinizin 
kendini iyi hissetmesi
ni, hem de çocuk
larınızın hoşgörülü 
bir ortamda 
yetişmelerini sağlar.

Mutluluğa çeyrek kala ŞİİR KÖŞESİ D A|İBAYDAR
Kendinizi mutsuz ve 
çirkin hissediyor
sunuz. Kendinize 
güveniniz sıfırlanmış 
durumda. Hiçbir şey 
yapmadan oturup 
günleri kendinize 
zehir edeceğinize, bir 
de bunları deneyini 
4 dakikanız var mı? 
Biraz daha sağlıklı 
olmaya ne dersiniz? 
Yorgunken ya da ace 
leniz olduğunda, işleri 
en kolay ve ucuz 
yoldan halletmek 
istemeniz son derece 
doğal; ama sağlık da 
ihmale gelmez. 
Vaktiniz mi yok? 
O zaman neden şu 
kestirme yolları dene
miyorsunuz? Eğer 
gece yatmadan önce 
yüzünüzü temizlemeyi 
unutuyorsanız, o 
zaman baş ucunuzda 
makyaj temizleme 
mendillerinden 
bulundurun. Böylece 
yüzünüzü temizlemek 
için yataktan çıkmanız 
gerekmez.
Eğer kırılmış ya da kat 
kat ayrılan tır
naklarınızı adam gibi 
kesmek yerine diş

lerinizle kopartıyor
sanız, çantanızda, 
arabanızın torpido 
gözünde veya ofisteki 
çekmecenizde ya 
küçük bir tırnak bakım 
seti, ya da en azından 
bir törpü ile bir tırnak 
makası bulundurun. 
Böylece tırnaklarınızı 
kemirmek yerine, 
düzgün bir şekilde 
kesip düzeltebilirsiniz. 
Ayrıca bir el losyonu 
bulundurmayı da 
ihmal etmeyin.
Böylece tırnaklarınızın 
daha çok 
yıpranmasını 
engelleyebilirsiniz. 
2 dakikanız var mı? 
Göğüs dekoltenizin 
güzel görünmesinde 
fayda var. Halle 
Berry’yi çalıştıran 
Los Angelesli 
çalıştırıcı Harley 
Pasternak’in Berry 
için hazırladığı prog 
ramda, kablo makinası 
çalışması var ama 
aynı çalışmayı evde 
bir egzersiz bandıyla 
da yapabilirsiniz. Nasıl 
mı? Yere oturup 
bacaklarınızı genişçe 
açarak uzatın. Bandı

ayaklarınızın altından 
geçirin. Bandın sağ 
ucunu sol elinizle, sol 
ucunu da sağ elinizle 
tutun. Yumruklarınız 
koltuk altı hizasına 
gelene dek bandı 
kendinize doğru 
çekin. 20 tekrardan 
oluşan 3 set yapın. 
9 dakikanız var mı? 
Yumurtayı heyecanlı 
bir hale getire
bilirsiniz. Protein 
açısından zengin bir 
diyet kan şekeri sevi 
yenizi dengede tutar. 
Bu da açlık hissini 
geciktirir. Sabah iyi bir 
kahvaltı sizi tok tutar, 
bu da atıştırmanızı 
engeller. İşte size 322 
kalorilik bir öneri: 
önce dört yumurtaı 
ayrı ayrı kaselere 
kırın. Her yumurtanın 
üzerine 1 çorbakaşığı

kaşar rendeleyin. 
Mikrodalga fırında 
yüksek ısıda 2 dakika 
pişirin. Domates 
(dogranmis ve salca), 
fesleğen, sarımsak, 
kekik, soğan, tuz, 
biber ve zeytinyağdan 
oluşan marinara 
sosunu hazırlayıp 
yarım fincan mari- 
narayı 30 saniye 
mikrodalagada ısıtın. 
Her yumurtanın üze 
rine 2 çorbakaşığı 
dökün ve son olarak, 
1 çorba kaşığı 
kaşar rendesini 
4 kase üzerinde pay
laştırıp maydanozla 
süsleyin. Kişi başına 
2 yumurta düşecek 
şekilde ve yanında bir 
dilim diyet tost 
ekmeği koyarak 
servis yapın. 
Afiyet olsunl

Çağlar Aşan Sevgi
Her gece özlemin yağdı gönlüme 
Yıldızlar, gözyaşı sağdı gönlüme 

Sevgin güneş gibi doğdu gönlüme 
Muhabbetle dolup taştım ey Resul 

Bir ömür peşinden koştum ey Resul.

Sen gittin dağların hali kalmadı 
Nehirlerin hiç mecali kalmadı 
Dünyanın tutacak dalı kalmadı 
Kur 'an yoluna düştüm ey Resul 

Bir ömür peşinden koştum ey Resul.

Hicran ateşiyle yanıp kavruldum 
Sarı çölde kumlar gibi savruldum 
Gül dalında tutunarak doğruldum

Aşkınla dağları aştım ey Resul 
Bir ömür peşinden koştum ey Resul.

Adına hayrandır sena ve zemin 
Şehit sana, selam sana El- emin 
Mevla'mızın Rahmetenli'lamin 
Muzlusuyla öyle taştım ey Resul 

Bir ömür peşinden koştum ey Resul

Hasretinle yüreğimi dağladım 
Kabeyle diz dize verip ağladım 

Senin gül yüzüne ümit bağladım 
Ne yanıldım ne de şaştım ey Resul 

Bir ömür peşinden koştum ey Resul.
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Beyaz çay bir 
çok hastalığa 

iyi geliyor
Gripten sonra görülen 

baş ağrısına dikkat

Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlü 

ğü'nün (ÇAYKUR), 
siyah ve yeşil çaydan 
sonra deneme üreti
mini yaptığı beyaz 
çayın, kanserden 
damar sertliğine 
kadar pek çok 
hastalığa iyi geldiği 
bildirildi.
Çaykur Genel Müdürü 
Ekrem Yüce, Atatürk 
Çay Araştırma 
Enstitüsü'nde 
beyaz çay için Mayıs 
ayında başlattıkları 
deneme üretiminden 
olumlu sonuç 
saiklarını belirtti, 
beyaz çayın, çayın 
en kıymetli yeri olan 
tepe tomurcuğundan 
üretildiğini, bu 
tomurcuğu topla
manın oldukça güç 
ve zaman aldığını 
ifade eden Yüce, "Bu 
nedenle fazla üretim 
imkanımız yok. Beyaz 
çaya, çayın anzer balı 
diyebiliriz. Sağlık 
yönünden çok faydalı, 
ancak ekonomik

anlamda çok pahalı 
bir ürün" dedi.
Beyaz çayın kilosu
nun dünya piyasasın
da 50 ile 250 dolardan 
satıldığını dile getiren 
Yüce, genelde Avrupa 
ve ABD'de maddi 
durumu iyi olanların 
kullandığını çayın, 
buralarda eczanelerde 
de gram işi satıldığını 
kaydetti.
Beyaz çayın taşıdığı 
vitaminler itibariyle 
pek çok hastalığa iyi 
geldiğini anlatan 
Yüce, "Beyaz çay, 
kanser hücrelerini 
etkisiz hale getiriyor, 
hücreleri yeniliyor, 
tansiyonu düzenleyip, 
yaşlanmayı geciktin 
yor. Akciğer, mide, 
bağırsak kanseri 
riskini azaltıyor.
Damar sertliğini, 
kemik erimesini 
önlüyor, kan şekerini 
düzenliyor, damarları 
güçlendiriyor, derinin 
yenilenmesini hız
landırıyor, gribi önlü 
yor" diye konuştu.

Pek çok farklı 
virüsün ;beyne 
yayılma özelliği 
vardır.Enfeksiyonun 
tipi ve beyne yayılma 
derecesi hastanın 
uğrayacağı zararı 
belirler.Bazı 
virüs(mikrop) türleri 
beynin belli böl
gelerinde sınırlı 
kalırken bazı türleri 
beynin tümöre 
yayılabilir. Nörolog 
Doç. Dr. Serdar Dağ, 
gripten sonraki 
başağrısının neden
lerine dikkat çekti. 
Çok kısa ve basit bir 
genelleme belirtileri 
çok kısa şu şekilde 
sırahyabiliriz: 
1)Baş ağrısı 
2)Kusma, ateş, 
halsizlik
3)Yaygın kas ağrıları 
4)Huzursuzluk 
5)Beyinde etkileyen 
yerin derecesine 
göre şuurda değişik
lik ve harekette 
kayıp.

6)Ensede 
sertlik,şuurda 
bulanıklık.
Tabiî ki bu belirtilerle 
seyreden başka 
hastalıklarda vardır 
fakat bu belirtiler 
ensefalit tanısını 
destekler.
Bu hastalık toplum 
tarafından pek bilin- 
mez.Toplumun 
az ya da çok menen
jit hakkında bilgisi 
vardır.Fakat ensefalit 
tanınmaz.Bize her 
zamankinden farklı 
uzun süren baş 
ağrısı veya dalgınlık 

vs. gibi şikayetlerle 
gelen bir çok hasta
da geçirilen veya 
geçirilmiş ensefalit 
saptarız.
Yukarıda da 
bahsettiğim gibi bu 
hastalığın pek çok 
derecesi vardır. 
Şiddetli süren baş 
ağrısı ile veya hafif 
şuur bulanıklığı ile 
atlatan hastanın 
yanında yoğun 
bakıma alınan tüm 
kaslarında felç 
gelişen hastalarımız
da vardır.
Bu hastalığı sapta
mak için başta 
iyi bir anemnez ve 
muayene yapmak 
gerekir.Bunun dışın
da başlıca şu yollar 
izlenir.
-Beyin ve omirliğin 
içinde dolaşan beyin 
omirilik sıvısındaki 
(BOS) bazı bulgular 
bizi hastalığa

götürür.
-Bazı virüs (mikrop) 
türleri beyin MR ’ın 
tipik bulgu verir.
-Beyin elektrosu 
(EEG) tanıda büyük 
önem taşır ve bazı 
tipler için tipik bulgu 
verir.
-Mikrop (virüs) bazı 
durumlarda 
dışkıda,idrarda ve 
kanda üretilebilinir. 
TEDAVİ 
Ensefalit tedavisi 
ikiye ayrılır.
Bunlardan birin- 
cisi;mikrop belliyse 
mikroba karşı verilen 
ilaçlardır. İkincisi ise 
vücut direncini art
tırıcı ve ensefalitin 
sebep olduğu belirti
leri düzeltmeye 
yarayan destekleyici 
tedavidir.
Yukarıda çok kısa 
olarak bahsettiğim 
ve bazen yaşam 
kalitesini bazen ve 
hatta ölümle 
sonuçlanabilen 
ensefalitin erken 
tanısı ve tedavisi 
önemlidir.Özellikle 
ağır grip enfeksiyon
larından sonra 
gelişen dirençli 
baş ağrısı,dalgınlık 
durumlarında hemen 
bir doktora 
başvurmak gerekir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C.Savcıhğı , 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00 1

HASTANELER

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

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

TAKSİLER

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

AKCAN PETROL 513 10 79 1
YERLİYURTLAR 513 30 33 1
PETROL
TUNCAYOTOGAZ5131^j

NÖBETÇİ ECZANE
18 KASIM 2005 CUMA 

YEŞİM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No.83

512 06 70

__________  GEMLİK ‘

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2288

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 Spk. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Ekim ayında en çok 
satan kitaplar

Eskişehir Festivali’ne 
Borusanlı açılış

Türkiye Yayıncılar 
Birliği, Ekim ayında en 
çok sat&n kitapları 
açıkladı. Buna göre 
en çok satan 3 kitap - 
sırasıyla- ‘Şu Çılgın 
Türkler’ (Turgut Ozak- 
man), ‘Zahir’ (Paulo 
Coelho) ile ‘Harry 
Potter ve Melez Prens’ 
(J.K. Rowling). 
TYB’den yapılan açık
lamada, “2005 Ekim 
ayında kitapçılarda en 
çok satan kitaplar”ın, 
Türkiye çapında 
belli başlı kitapev- 
lerinden alınan satış 
rakamlarına göre 
düzenlendiği belirtildi. 
Türkiye Yayıncılar 
Birliği’nin, yayıncılık 
sektöründe sağlıklı 
veriler oluşması 
amacıyla, her ay “en 
çok satanlar listesi” 
yayımlamaya devam

edeceği kaydedilen 
açıklamaya göre, 
“Ekim 2005 En Çok 
Satan Kitaplar” 
listesi şöyle: .
1- Şu Çılgın Türkler, 
Turgut Özakman, 
Bilgi Yayınevi
2- Zahir, Paulo Coelho, 
Can Sanat Yayınları
3- Harry Potter ve 
Melez Prens, J.K. 
Rovvling, Yapı Kredi 
Kültür Sanat
4- Ferrarisini Satan 
Bilge, Robin Sharma, 
Goa Basım Yayın
5- En Uzun Gece, 
Ahmet Altan, Alkım 
Basım Yayın
6- Amat, İhsan Oktay 
Anar, İletişim Yayınları
7- Yolculuk Nereye 
Hemşerim?, Gülse 
Birsel, Epsilon 
Yayınları
8- Metal Fırtına 2-

Kurtuluş, Burak 
Turna, Timaş 
9- Anlatmak İçin 
Yaşamak, Marquez, 
Can Sanat Yayınları 
10- Metal Fırtına 
2-Kayıp Naaş, Orkun 

Uçar, Altın Kitaplar

Eskişehir 
Festivali’ne 
Borusanlı açılış 
11. Uluslararası 
Eskişehir 
Festivali, 
açılışını, Şef 
Gürer Aykal 
yönetimindeki 
Borusan İstan
bul Filarmoni 
Orkestrası’nın 
konseri ile 
gerçekleştirdi. 
Eskişehir 
Kentsel Gelişim 
Vakfı ve 
Zeytinoğlu 
Eğitim, Bilim ve 
Kültür Vakfı 
işbirliğiyle 
gerçekleşen 
11. Uluslararası 
Eskişehir 
Festivali, 12-20 
Kasım tarihleri 
arasında 300’ün 
üzerinde yerli 
ve yabancı 
sanatçıyı 
Eskişehir'de

ağırlıyor. 
Festival’in 
12 Kasım 
akşamı Şef 
Gürer Aykal 
yönetiminde

İstanbul Boru 
san Filarmoni 
Orkestrası’nın 
verdiği açılış 
konseriyle 
başlayan

sanat 
yolculuğu, 
birbirinden 
çekici prog 
ramlar ve 
konuk ülke 
Rusya’nın 
katkılarıyla 
renklenerek, 
20 Kasım 
akşamına dek 
sürecek. 
Uluslararası 
Eskişehir Festi 
vali, 9 gün 
içinde 6 klasik 
müzik, 3 caz, 1 
dünya müziği 
konseri, 1 
dans gösterisi, 
yetişkinler için 
5, çocuklar için 
2 tiyatro oyu 
nu, 4 sergi ve 
4 atölye çalış
masıyla sanat

severleri yerli 
ve yabancı pek 
çok sanatçı ve 
toplulukla 
buluşturacak.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

ISISAN

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

DOGALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA
HAVALANDIRMA

■'■M

«KOMBİ ♦ KLİMAAHÂVAU 
CvöCy «KAZAN «BUHAR İKİZİ 

▼ ♦ KALORİFER TESİSA
MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ ♦DOGALGAZ TtLâ^Sâİîf»

SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT "

DOGALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazalar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Evde yalnız bırakılan çocuk yangında öldü
Bursa'da, sobadan çıkan yangında, evde yalnız bırakılan 2.5 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Bir yumurta deposunda çalışan anne ve 
babası, hemen bitişikteki evlerine koştuklarında, çocuklarının yanarak öldüğünü gördüler. Acılı anne ve babayı sakinleştirmek mümkün olmadı. 12'de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK ÖSS takvimi belirlendi

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

19 Kasım 2005 Cumartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Sınav sistemini değiştiren Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), 2006- Öğrenci Seçme 
Sınavı'nı (ÖSS) 18 Haziran, Yabancı 
Dil Sınavı'nı da (YDS) 25 Haziran 
tarihlerinde gerçekleştirecek. 
Adaylardan kayıt, sınav ve kılavuz 
ücreti olarak toplam 45 YTL, tercih 
kılavuzu için de 20 YTL alınacağı 
belirtildi. Haberi sayfa 7’de

Muhtarlar Derneği Başkanı getirilen hizmetin güzel olduğunu, faturasını halkın ödediğini söyledi

Çamurlu sokaklara nw Harlardan tepki
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik’in çamuru
Kış bu yıl kendini erken hissettirdi.
Soğukların erken başlaması, yağışların sık

laşması en çok zeytin üreticisini üzüyor.
Olgunlaşan zeytinleri toplamak için hasat 

devam ederken yağışlar zeytinciyi strese 
sokuyor.

Bacalardan çıkan kömür dumanları 
Gemlik’in üzerine kabus gibi çökmüş durum
da.

Bu nedenle akşamları sokağa çıkmak 
istemiyor kimse..

Neyseki yakında doğalgaza kavuşunca, bu 
sorun da bitecek.

Yoğun bir çalışma sürüyor bu konuda..
Vatandaş doğalgazla ısınanları görünce 

yeni sisteme geç de olsa dönecek.
0 zaman kurtulacağız kömür pisliğinden..
Doğalgaz çalışmaları bitene kadar da 

çamurdan çekeceğe benziyoruz.
Dün, Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Kurt, 

ilçe muhtarlarıyla birlikte yaptığı basın toplan
tısında, ilçenin çamur içinde kaldığını vatan
daşın bundan şikayetçi olduğunu yüksek 
sesle dile gitirdi.

Kurt’a göre müteahhit firma, açtığı çukurları 
doldurduktan sonra arkasından parke veya 
asfalt ile kapatmalı.

Bu yapılmıyor. Fatura ise halka çıkıyor.
Bazı sokaklar tam bir rezalet.
Vatandaş parke taşarını gelişigüzel yollara 

dizince, ne araçla, ne de yaya oylarak yürümek 
mümkün oluyor. Lütfen biraz ilgi..

Gemlik Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt, doğalgaz 
kazı çalışmaları nedeniyle 
açılan çukurların parke taşı 
veya asfalt döşenmemesi 
nedeniyle ilçenin çamur 
içinde kaldığını belirterek, 
‘‘Bunun sorumlusu belediye 
ise gereğini yapsın, kazıyı 
yapan müteahhit ise gereği 
gibi çalışsınlar. ” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Öldüğü gerekçesiyle 
maaşı kesildi

Bursa'da, emekli maaşını almak için gittiği 
bankada öldüğü gerekçesiyle maaşının 
SSK tarafından kesildiğini öğrenen yaşlı 
adam, yaşadığını ispat etmek için resmi 
kurumlar arasında mekik dokuyup hak 
ettiği emekli maaşını almaya çalışıyor.

Haberi sayfa 6’da

Çok sayıda kaçak 
sigara ele geçirildi 
İstanbul'dan kargo şirketleriyle getirttiği 
gümrük kaçağı sigaraları Bursa ’daki semt 
pazarlarında sattığı iddia edilen bir kişi 
yakalandı. Operasyonda 608 paket sigara, 
80 paket puro, 28 kutu filtreli sigara kağıdı, 
18 adet çakmak ve 1 kilo 250 gram 
tütün ele geçirildi. Haberi sayfa 5’de

Gençler uyuşfunıcu batağında
1 yıl önce 09-17 yaş grubunda yapılan 
ankete göre, bu yıl sigara kullanımında 
yüzde 3, alkol kullanımında yüzde 4 artış 
olurken, 2005 yılı son çeyreğinde 40 ilden 
13 bin 430 öğrenci ve 2 bin 748 sokak 
çocuğunun yaklaşık yüzde 16'sı sigara, 
yüzde 11'i alkol ve yüzde 2.9'u da uyuştu
rucu madde kullanıyor. Haberi sayfa 8’de

Doktor ofisinde 
silahlı gasp

Gece geç saatlerde kendisini ziyarete gelen 
babasıyla muayenehanesinde sohbet eden 
doktor, silahlı gaspçıların hedefi oldu. 
Kar maskeli ve elleri silahlı iki gaspçı, 
doktor ve babasını bağlayıp ağızlarını da 
koli bantıyla kapattıktan sonra 4 bin 750 
YTL'yi gasp edip kaçtı. Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


19 Kasım 2005 Cumartesi

W| Buluşma
BH

Gürhan ÇETİNKAYA

Ulusal bilinçle dünyaya uyum...
İletişim, bilişim ve bilgi çağında yaşı 

yoruz.
Dolayısıyla insanın da tanımı değişiyor.
İnsan sorunla çözüm arasındaki süreyi 

en aza indirmek için bilgi birikimini ve ener
jisini bu yöne doğrultmak ve hedefine karar
lılıkla ilerlemek zorunda.

Çünkü dünyanın özellikle kuzey batısın
daki ve batısındaki gelişmelerin seyri öyle.

Ancak dünyadaki gelişmelere ayak uydu
rurken ulusal çıkarlarını da tartışmasız 
gözetmek ^ıırumunda.

Toplumlar sağlam duruşları ve ödünsüz 
yurttaş bilinçleriyle ayakta dururlar.

Genel olarak gözlenen dış siyasal yapı 
da bu savın bir göstergesi.

Ekonomide, sporda, kültürdeki 
gelişmelerin dozu “toplumsal duruş” la çok 
ilgili.

Onun için ;
Toplumsal yapıyı korumayı ve 

geliştirmeyi hedefleyen “doğru” yurttaşların 
olmazsa olmaz kuralları ve ilkeleri şöyle 
olmalıdır:

Cumhuriyet’e, yurda, ulusa karşı sevgi ve 
bağlılık,

Fedakarlık,
İyi ahlak sahibi olmak
Kararlılık ve dayanıklılık,
Düşünce birliği,
Görev bilinci,
Hukukun üstünlüğüne inanç,
Doğru duruş ve davranış,
Yeterlilik,
Olumsuz koşullara hazırlık,
Düzen,
Yardımlaşma bilinci,
Uygar ilişkiler,
Ulusal değerlere bağlılık,
Ekonomik kaynakları doğru değerlendire

bilme,
Okumak hem de çok okumak,
İnsan haklarına saygı duymak,
Düşünmek,
Üretmek,
Yaratmak,
Çevre ve doğayı korumak,
Toplumsal çıkarları en üst düzeyde tut

mak ve asla ödün vermemek,
Katılımcılık,
Sağlığına özen göstermek,
Sporla ilgilenmek..
Siz bu değerlere daha fazlasını da 

ekleyebilirsiniz.
Ne var ki önemli olan sayıyı çoğaltmak 

değil bu kuralları koşulsuz uygulamak.

Matbaamızda çalışmak üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

V ADEE7 İIEOET i8®^es^ora^No:3/B gemlik
IIIH i 11II i u 11 (Akbank aral|ğ| Stüdy° Prestii yan|

Tel: (0.224| 513 9683
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Az daha canından olacaktı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dün saat 13.15 
sıralarında meydana 
gelen kazada, 
yaşlı kadın 
ezilmekten son anda 
kurtuldu.
Demirsubaşı 
Mahallesi Lise 
Caddesi Yedi evler 
Sokak’ta meydana 
gelen olayda 
sokağın köşesinden 
dönmekte olan 
Sürücü Ahmet 
Aydın'ın kullandığı 
16 ZL 475 plakalı 
damperli kamyon 
Zeynep Güney 
adlı kadına çarptı. 
Çarpma sonucu 
kalçasından ve 
ayağından darbe 
alan Zeynep Güney, 
olay yerine çağrılan 
112 Ambulansı ile 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Yedievler Sokak’ta 
yaşayan vatan
daşların şaşkın 
bakışları arasında 
meydana gelen 
olaydan sonra 
trafik ekibi tarafından 
gereken tutanak 
yapıldı.

Çocuk yuvasına kameralı denetim
Bursa Sırameşeler 
Çocuk Yuvası yöneti
mi, grup binalarını 
kameralı sistemle 
denetim altına 
almaya hazırlanıyor. 
Malatya'daki dehşet 
verici görüntülerin 
ardından, Bursa 
Sırameşeler Çocuk 
Yuvası da, güvenlik

önlemlerini artırmaya 
hazırlanıyor.
Çocuk Yuvası 
Müdürü Mustafa 
Baştürk, özellikle 
küçük yaştaki 
çocukların kaldığı 
grup odalarına 
kamera sistemi 
konulması için 
çalışmalara başladık-

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

larım belirtti. 
Malatya'daki olay
ların, yurtlardaki 
önlemlerin artırıl
masının şart olduğu 
gerçeğini gözler 
önüne serdiğini anla
tan Baştürk, 
Adana ve İzmir'deki 
yuvalarda çocukların 
bakımının yapıldığı 
ve kaldığı odalara 
kameralı izleme siste
mi yerleştirildiğini 
bildirdi. Bursa'da da 
böyle bir denetim sis
temi uygulamak 
istediklerini belirten 
Baştürk, "Bir iki 
firmadan teklif aldık. 
Yuva içinde inceleme 
ler yapılıyor. 0-8 yaş 
arası çocuklarımızın 
kaldığı grup binaları
na bu kameralardan 
koymayı düşünü 
yoruz. Kameralar 
sayesinde gruplarda

ki çocukların bakı 
mim güvenlik odasın
dan ve müdür odasın 
dan izleyebileceğiz. 
Ayrıca bir monitörün 
de müdür evine 
konulmasıyla gece 
de çocukların takibini 
aksatmamayı planlı 
yoruz. Umarım plan
larımızda bir aksama 
olmaz ve bu güvenlik 
sistemini işler hale 
getirebiliriz" dedi. 
Yuvada 150 çocuk 
bulunduğunu anım
satan Baştürk, 
çocuklara giyimin
den, yiyeceklerine 
kadar en iyi şekilde 
bakıldığının altını 
çizdi. Baştürk, 
kameralı sistem 
sayesinde 
çocukların bakımının 
daha iyi denetlenebi 
leceğini sözlerine 
ekledi. BHA
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Muhtarlar Derneği Başkanı getirilen hizmetin güzel olduğunu, faturasını halkın ödediğini söyledi

belediye ise gereğini yapsın, kazıyı yapan

alan nedeniyle açılan çukurların 
ide kaldığını belirterek, “Bunun 
gereği gibi çalışsınlar.” dedi.

Seyfettin SEKERSOZ

Yaz başlarında 
başlayan doğalgaz 
kazı çalışmalarının 
ardından yaşanan 
önce toz, sonra da 
çamur sorunu 
her geçen gün 
tepki alırken, muhtar
lar da seslerini yük
seltmeye başladı. 
Gemlik Muhtarlar 
Demeği Başkanı 
İdris Kurt ile mahalle 
muhtarları yaptıkları 
açıklamada, "Bu 
yaşanan vurdum 
duymazlığa artık 
dur demenin zamanı 
gelmiştir" dediler. 
Mahalle Muhtarları 
adına açıklama yapan 
Dernek Başkam İdris 
Kurt, Gemlır. _ doğal 
gazın gelişinin çok 
güzel bir hizmet 
olduğunun bilincinde 
olduklarını belirterek, 
"Ancak yapılan kazı 
uygulamasında bir 
çok yanlışlıklar 
gözleniyor. Cadde

ve sokaklarda kazılan 
yerlerin parke taşı 
ile kapanmaması 
nedeniyle başta 
büyük insanlarımız 
olmak üzere 
okullarına giden 
çocuklarımız da 
çamur içinde 
kalıyorlar" dedi.
Kış aylarının gelmesi 
ve havaların yağışlı 
gitmesi nedeniyle 
Gemlik'te yaşayanlar 
şimdiye kadar alışık 
olmadıkları çamurla 
mücadele etmek 
zorunda kaldıklarını 
söyleyen İdris Kurt, 
"Bunun sorumlusu 
eğer Belediye ise 
görevini yapsın, 
kazı yapan müteahhit 
rse on rar gerektiği 
gibi çalışsınlar.
İlçe halkının arada 
kalarak çamurla 
mücadele etmesi 
biz muhtarları 
üzüyor" dedi. 
Okullarda okuyan 
çocukların bellerine 
kadar çamura

b .uHu.r 'an için 
ot ’’ 1a ve 
evlrrinn pis gitmek 
zorunda kaldıklarını 
hatırlatan Dernek 
Başkanı İdris Kurt, 
"Getirilen hizmet 
güzel ama bunun 
faturasını neden 
halkımız çekiyor.

Yo! ve sokaklar 
kazılırken arkadan 
gelen başka bir 
ekip bu yollara parke 
taşı döşeyemez mi? 
Kaldırımlarında rahat 
yürünemeyen Gemlik, 
şimdi de cadde ve 
sokaklarında gezile- 
mez bir Gemlik haline 

geldi. İlgilileri 
vakit geçirmeden 
göreve davet 
ediyoruz. Onlar 
da gereği gibi 
çalışsın" dedi.
Komşu ilçe 
Orhangazi'de de 
aynı çalışmanın 
sürdüğünü belirten

Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt, 
"Orada açılan 
yerler hemen 
kapatılıp taş 
döşeniyor ve halk 
çamurdan korunuyor. 
Aynı çalışmayı 
Gemlik’te de 
bekliyoruz" dedi.

Muhtarlardan Talan’a tam destek
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24 Kasım 2005 
Perşembe günü 
yapılacak Esnaf 
Odası seçimleri için 
gezilerini sürdüren 
İbrahim Talan'a 
Muhtarlar 
Derneği'nden 
tam destek geldi. 
Muhtarlar Derneği

Başkanı İdris Kurt ile 
mahalle Muhtarlarının 
karşıladığı Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
vatandaşın ilk sesi 
olan muhtarlardan 
gördüğü destek için 
teşekkür etti.
Perşembe günkü

seçimlerde 
bölgelerinde bulunan 
esnaf ile birlikte 
kendisine yine 
destekte bulunacak
larını belirten Mahalle 
Muhtarları, İbrahim 
Talan ile yönetim 
kurulunun verdiği 
hizmetlerden 
memnun olduklarını 
dile getirdiler.
Esnafın sıkıntılı 
günler yaşamakta 
olduğunun bilincinde 
olduklarını ifade eden 
Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
bu sıkıntıların 
çözümünde oda 
olarak yaptıkları 
girişimlerden 
bahsederken, 
geçtiğimiz yıl yıkılan

ve katlı otopark altın
daki pasaja taşınan 
yeni çarşı esnafının 
maddi sıkıntı çektiği
ni bu nedenle dükkan 
kiralarının düşük

yapılması gerektiğini 
savundu.
Sohbet ortamında 
geçen ziyaretten 
mutlu olarak ayrılan 
Esnaf Odası Başkanı

İbrahim Talan, 
Muhtarlar Demeği 
Başkanı İdris Kurt ile 
mahalle muhtarlarına 
verdikleri destekten 
dolayı teşekkür etti.
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Çocuklar, dişçi koltuğuna gülerek oturdular
Seyfettin ŞEKERSÖZ Karanfil sokakta

Diş bakımı için ilk 
kez dişçi koltuğu 
gören kreş 
çocukları 
büyükleri gibi 
dişçiden 
korkmadıklarını gös
terdiler.

Sancak İş MerkezindeHamidiye Mahallesi
Hürriyet Caddesi

bulunan Günışığı 
Kreş ve Gündüz 
Bakımevi'nde 
bulunan çocukların 
diş bakımları 
Diş Hekimi 
Gülşah Uğur 
tarafından yapıldı. 
İstiklal Caddesi 

bulunan Diş 
Hekimliği bürosuna 
gelen Günışığı 
kreş çocuklarına 
öğretmenleri 
Perihan Pire 
nezaretinde 
diş bakımları, 
ağız hijyeni ve 
dişlerindeki 
çürükler kontrol 
edildi.
Diş hekiminden 
korkulmayacağı 
anlatılan çocuklara 
bu korkuyu 
yenmeleri için 
güler yüzle 
yaklaşan ve onlara 
oyuncaklar vererek 
dişçi koltuğuna 
oturtan Diş Hekimi 
Gülşah Uğur'u 
çok seven küçük 
çocuklar hiç 
korkmadıkları

söylediler.
Günışığı Kreş 
sahibi Şule Kılıç'tan 
gelen talep

üzerine kreşte 
bulunan çocukların 
diş ve ağız hijyenine 
bakan Diş Hekimi

Gülşah Uğur, bu 
tür hizmetlerinin 
süreceğini 
söyledi.

Dünya devine Bursa’dan ortak
TURKTICARET.Net, 
piyasa değeri 72 mil
yar dolar olan arama 
motoru Google ile 
Türkiye'de pazarlama 
ortaklığı gerçekleş 
tirdi. Artık bütün 
TURKTICARET.Net 
müşterileri, arama 
reklamını ücretsiz 
olarak deneyerek 
Google AdVVords 
programına dahil 
olabilecekler.
Türkiye'de, hosting ve 
e-ticaret pazarının 
güçlü ve lider ismi 
TURKTICARET.Net, 
piyasa değeri 72 
milyar dolara ulaşan 
internetin en çok kul
lanılan arama motoru 
Google ile pazarlama 
ortaklığı gerçekleştir
di. TURKTICARET.Net 
tarafından hazırlanan 
Web Hosting, 
Sitekolik, VVebkolik, 
E-işkolik gibi hosting, 
e-pazaryeri ve web 
tasarım hizmet paket
lerini satın alan 
herkes, 50 YTL 
değerindeki Google 
AdVVords reklam 
hizmetini ücretsiz 
olarak kullanabilecek. 
TURKTICARET.Net 
Genel Müdürü Murat 
Yanıklar, Google 
AdVVords'ün, bütçeye 
göre yüksek ölçüde 

hedeflenmiş tıklama- 
başı-maliyet (cost- 
per-click - CPC) 
reklam satın almanın 
hızlı ve basit bir 
yolunu sunduğunu 
söyledi. Google 
AdVVords reklamları 
Google'ın yanı sıra 
Superonline ve e- 
kolay da dahil olmak 
üzere, sürekli 
büyümekte olan 
Google Ağı'nda yer 
alan arama ve içerik 
sitelerinde de göste 
riliyor. TURKTI- 
C A RET. Net ve Google 
arasında gerçekleşti 
rilen işbirliğinin, web 
sitesi sahiplerine 
daha fazla tanıtım ve 
iş yapma olanağı sun
ması hedefleniyor. 
TANITIM İÇİN 
BÜYÜK FIRSAT 
TURKTICARET.Net ve 
Google arasında ha 
yata geçirilen pazarla
ma ortaklığı, ülkemiz 
KOBİ'lerinin internet
teki tanıtım soru
nunun çözülmesi 
yönünde atılmış 
önemli bir adım 
olarak dikkat çekiyor. 
Google ve TURKTI- 
CARET.Net arasında 
gerçekleşen işbirliği 
sayesinde artık çok 
daha fazla Türk fir
ması internet

üzerinde sesini 
duyurabilecek. 
Özellikle KOBİ'lerin 
hem yerel hem de 
küresel pazarlara 
açılmaları anlamında 
bu işbirliği önemli 
fırsatlar içeriyor. 
40 binin üzerinde 
hosting müşterisi ve 
100 binden fazla 
kayıtlı alan adı 
bulunan TURKTI- 
CARET.Net, 
uluslararası kabul 
gören bir araştırma 
şirketi olan VVebhos 
ting.info'nun da 
belirttiği gibi, 
Türkiye'de pazar lideri 
konumunda yer alıy
or. TURKTICARET.Net 
bu nedenle Google 
tarafından AdVVords 
programı için 
Türkiye'de pazar lama 
ortağı olarak tercih 
edilmiş bulunu yor. 
Kuruluş öyküsü 10 
bin dolarlık bir 
yatırımla başlayan ve 
geçtiğimiz yılı 8 mil 
yon dolar ciroyla ka 
patan TURKTICARET. 
Net’in Google ile 
gerçekleştirdiği bu 
işbirliği, Türkiye'nin 
internet dünyasında 
ne kadar önemli bir 
pazar haline geldiğini 
de vurgulayan bir 
nitelik taşıyor.

Ulusal Deprem Konseyi
Bursa’da toplanıyor

Ulusal Deprem 
Konseyi, kasım 
ayı toplantısını 
Bursa'da yapacak. 
Bura Valiliği ve 
Büyükşehir 
Belediyesi 
yetkilileriyle 
kentte deprem 
zararının 
azaltılması

Sobalar yine zehir fiilili
Lodos nedeniyle dün 
gece kömür 
sobalarından sızan 
karbonmonoksit 
gazından 7'si çocuk 
30 kişi zehirlendi. 
Bursa'da dün etkili 
olan lodos nedeniyle, 
kömür sobalarından 
sızan karbonmonoksit 
gazından çok 

çerçevesinde 
deprem riski, 
risk ve afet yönetimi, 
yeniden yapılanma, 
kentsel dönüşüm, 
eğitim konularında 
bilgi ve görüş 
alışverişinde 
bulunacak olan 
konsey üyeleri, 
yapılan çalışmalar 

sayıda kişi 
zehirlendi. 
Edinilen 
bilgilere göre, 
fenalaşan 
30 kişinin 4'ü 
Devlet, Ti Yüksek 
ihtisas, 11'i 
Çekirge Devlet, 
2'si Çocuk, 6'sı 
Çekirge Çocuk, 

hakkında da bilgi 
verecek. Ulusal 
Deprem Konseyi 
üyeleri bugün 
16.00-17.00 

saatleri arasında 
Tayyere Kültür 
Merkezi'nde 
yapılacak ortak 
toplantıya 
katılacak.

4'ü Şevket 
Yılmaz, 2'si 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Hastaneye 
kaldırılanların 
24'ünün taburcu 
edildiği, 6'sının ise 
gözlem altında 
tutulduğu bildirildi.

TURKTICARET.Net
TURKTICARET.Net
TURKTICARET.Net
TURKTICARET.Net
TURKTICARET.Net
TURKTICARET.Net
CARET.Net
CARET.Net
TURKTICARET.Net
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Çok sayıda kaçak 
sigara ele geçirildi

Bekçi uyudu hırsız uyumadı
İstanbul'dan kargo 
şirketleriyle getirttiği 
gümrük kaçağı 
sigaraları semt 
pazarlarında sattığı 
iddia edilen bir kişi 
yakalandı.
Operasyonda 608 
paket sigara, 80 
paket puro, 28 kutu 
filtreli sigara kağıdı, 
18 adet çakmak ve 
1 kilo 250 gram 
tütün ele geçirildi. 
Semt pazarlarında 
gümrük kaçağı 
sigara ve tütün 
ürünleri sattığı iddia 
edilen M.P. isimli 
şahıs gözaltına 
alındı. Operasyonda 
çok sayıda sigara 
ve puro ele geçirildi. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Mali Büro

Doktor ofisinde silahlı gasp
Gece geç saatlerde 
kendisini ziyarete 
gelen babasıyla 
muayenehanesinde 
sohbet eden doktor, 
silahlı gaspçıların 
hedefi oldu. 
Kar maskeli ve 
elleri silahlı iki 
gaspçı, doktor ve 
babasını bağlayıp 
ağızlarını da koli 
bantıyla kapattıktan 
sonra 4 bin 750 
YTL'yi gasp edip 
kaçtı.
Ellerini bağlayıp 
ağızlarını koli 
bantıyla kapattıkları 
doktor ve babasının 
paralarını gasp eden 
silahlı gaspçılar 
kayıplara karıştı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre olay, 
önceki gece saat 
23.30 sıralarında 
Altıparmak 
Caddesi'ndeki 
Petek Apartmam'nda 
meydana geldi.

««ı 1 1 KÖRFEZ REKLAM
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK

Her türlü olım-jûtım, clemot ilanlarınız ve reklamlarınız için bizi arayın
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

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

Amirliği'nden alınan 
bilgiye göre, 
sigara kaçakçılığı 
yapıldığı yolunda 
ihbar aldı. Harekete 
geçen mali polis, 
Dikkaldırım 
Mahaliesi'ndeki 
semt pazarında 
operasyon 
düzenledi.
Operasyonda 
seyyar tezgah 
üzerinde gümrük 
kaçağı olduğu tespit 
edilen puro sattığı 
belirlenen M.P. 
takibe alındı.
M.P.'nin gümrük 
kaçağı sigaraları 
kargo şirketleri 
aracılığıyla 
İstanbul'dan 
getirttiğini ve evinde 
sakladığını 
belirleyen polis bu 
kişinin evine de 
mahkemeden

İddiaya göre, 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’nde 
görevli Kardiyolog 
Uğur Taşbaş (37), 
hastanedeki 
mesaisinin ardından 
Altıparmaktaki 
muayenehanesine 
gitti.
Burada bir süre 
hastalarıyla ilgilenen 
Taşbaş, daha sonra 
yanına gelen 
babası Yusuf 
Taşbaş (58) ile soh
bete başladı.
Bu sırada muayene
hanenin kapısı çaldı. 
Kapıyı açmak için 
baba Yusuf Taşbaş 
yöneldi. Ancak 
kapıyı açan Yusuf 
Taşbaş neye 
uğradığını şaşırdı. 
Kar maskeli, silahlı 
iki kişiyle karşılaşan 
baba Taşbaş büyük 
bir panik yaşadı. 
İçeri giren saldırgan
lar, doktor Taşbaş 
ile babası Yusuf

alınan izin 
doğrultusunda 
baskın yaptı.
Yapılan baskında 
gümrük kaçağı 
olduğu belirlenen 
608 paket çeşitli 
markalarda sigara, 
80 paket puro, 28 
kutu filtreli sigara 
kağıdı, 18 adet 
çakmak ve 
1 kilo 250 gram 
tütün ele geçirildi. 
Gümrük kaçağı 
ürünlere polis 
tarafından el konu
lurken, M.P. de 
gözaltına alındı. Ele 
geçirilen sigara ve 
purolar Gümrük 
Müdürlüğü'ne teslim 
edilirken, M.P. alınan 
ifadesinin ardından 
4926 sayılı kanun 
kapsamında Cumhuri 
yet Savcılığı'na 
sevk edildi. BHA

Taşbaş'ı silah 
zoruyla etkisiz hale 
getirip ellerini ve 
ayaklarını çamaşır 
ipleriyle bağladı, 
ağızlarını da bantladı. 
Doktor ve babasının 
ceplerindeki 
paralarla masanın 
çekmecesinde 
buldukları toplam 
4 bin 750 YTL parayı 
alan zanlılar, daha 
sonra kayıplara 
karıştı.
Silahlı gaspçılar 
kaçtıktan sonra 
ellerini ipten 
kurtarmayı başaran 
doktor Uğur 
Taşbaş, babasını da 
çözdükten sonra 
telefonla polisten 
yardım istedi. Kısa 
sürede olay yerine 
gelen polis, 
incelemelerde bulun
duktan sonra, kimliği 
belirsiz gaspçıların 
yakalanması için 
geniş çaplı soruştur
ma başlattı. BHA

Dün abaha karşı 
girdikleri işyerindeki 
çelik kasadan 
altın kaplama silah 
çalan hırsızlar 
kayıplara karıştı. 
Hırsızlık sırasında 
uyuduğu anlaşılan 
bekçi ise gözünü 
açtığında polisten 
yardım istedi. 
Bekçinin uyumasını 
fırsat bilen kimliği 
belirsiz hırsız ya da 
hırsızlar, girdikleri 
işyerindeki çelik 
kasayı açarak 2 
altın kaplama silahı 
çalarak kaçtı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre

TMMOB MİMARLAR ODASI GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ 
GENEL KURULA ÇAĞRI

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nin Olağan Genel Kurulu ve 
Temsilcilik Seçimleri 11.12.2005 Pazar günü saat 13.oo - 17.oo’de 
Gürle İş Merkezi Kat: 2 No : 76 daki büromuzda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa Genel kurul ve seçimleri 18.12.2005 
Pazar günü aynı adres ve saatte çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki 
gündemle yapılacaktır.

Seçimler saat 13.oo - 17.oo arası aynı adreste yapılacaktır.
Üyelerimize önemle duyurulur.
GÜNDEM
1- Yoklama ve açılış
2- Genel Kurul Divan oluşturulması, Başkan ve iki yazmanın 

seçilmesi ve saygı duruşu
3- Çalışma raporunun okunması ve değerlendirilmesi
4- Gelecek dönem çalışma raporunun görüşülmesi
5- Dilek ve temenniler
6- Adayların tespiti
7- Seçimler
8- Kapanış. B - 5458

Yaşı küçük suçları büyük
Yaşı küçük olmasına 
rağmen 2 günde 
3 ayrı kapkaç olayı 
gerçekleştiren 
şüpheli, Yıldırım 
Araştırma Büro 
Amirliği'ne bağlı 
ekipler tarafından 
yakalandı.
Eğitim ve 
Değirmenlikızık 
mahallelerinde 
3 ayrı kapkaç olayını 
gerçekleştirdiği iddia 
edilen S.T. isimli 16 
yaşındaki genç, 
kovalamaca sonunda 
yakalandı.
Eğitim Mahallesi'nde 
Nafibe Rajabova'nın, 
Değirmenlikızık 
Mahallesi'nde de 
Çiler Gelmez'in 
çantalarının kapkaç 
yöntemiyle çalın
masının ardından 
polis alarma geçti. 
Dün de yine 

olay, dün sabaha 
karşı 05.30 
sıralarında İzmir 
Yolu Ürünlü 
Kavşağı'ndaki 
Mithat Y.'ye ait 
işyerinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
işyeri bekçisi 
Salim E.'nin (65) 
uyumasını fırsat 
bilen kimliği 
belirsiz hırsızlar, 
çelik kasayı bir 
anahtar uydurarak 
açtılar. 2 adet altın 
kaplama silahı 
çalan hırsızlar 
çek ve kredi kart
larını almadan 
kayıplara karıştı. 
Bir süre sonra

Eğitim Mahallesi'nde 
Mahire Özçelik'in 
çantasının kapkaç 
yöntemiyle 
çalınmasının 
ardından polis 
harekete geçti.
Yıldırım Araştırma 
Büro Amirliği ekip
leri, 3 kapkaç olayın
daki eşkal bilgilerinin 
birbirine benzemesi 
üzerine, zanlının aynı 
kişi olduğunu sap
tadı. Ekipler, dün 
sabah saatlerinde 
Eğitim Mahallesi'nde 
araştırma yaptığı 
sırada eşkale uyan 
bir kişiyi tespit etti. 
Polis ekipleri, 
bu kişiyi yakalamak 
için harekete 
geçerken, şüpheli 
şahıs da polisleri 
fark edince 
kaçmaya başladı. 
Kovalamaca 

gürültü duyan 
ve uyanan bekçi 
Salim E., işyerini 
kontrol ettiğinde 
hırsızların girdiğini 
fark etti. Çevrede 
araştırma yapan 
bekçi kimseyi 
göremeyince 
durumu polise 
bildirdi.
Ekipler de olay 
yerine gelerek 
parmak izi 
incelemesi 
yaparken, kimliği 
belirsiz hırsız ya da 
hırsızların bulun
ması için geniş 
çaplı soruşturma 
başlattı. BHA 

sonunda S.T. isimli 
şüpheli yakalandı. 
Kapkaç olaylarını 
yaptığı belirlenen 
S.T.'nin geçtiğimiz 
günlerde Tayyareci 
Mehmet Ali 
Caddesi'nde 
Ersin Ertuğrul'a 
ait işyerinden, 
oyalamak suretiyle 
cep telefonu çalın
ması olayının da 
faili olduğu 
belirlendi.
S.T. Yıldırım 
Araştırma Büro 
Amirliği'nde alınan 
ifadesinin ardından 
yaşı küçük olduğu 
için Çocuk Şube 
Müdürlüğü'ne teslim 
edildi. Bu arada 
S.T.'nin kapkaç 
yöntemiyle çaldığı 
çantaların da sahip
lerine iade edildiği 
bildirildi. BHA
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Sözleşmeli sai personeline içlal davası
Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP), 
Sağlık Bakanlı 
ğı'na, sözleşmeli 
personel alimini 
düzenleyen 
yasanın bazı mad
delerinin iptali ve 
yürürlüğünün 
durdurulması 
istemiyle Anayasa 
Mahkemesi'nde 
dava açtı. 
CHP Grup Başkan 
Vekili Haluk Koç, 
Milletvekilleri 
Türkan Miçoğlu ve 
Rasim Çakır ile 
birlikte Anayasa 
Mahkemesi'ne 
gelerek dava 
dilekçesini Genel 
Sekreterliğe verdi. 
Çıkışta bir basın 
açıklaması yapan 
Koç, Sağlık 
Bakanhğı'mn ele
man temininde 
güçlük çekilen 
yerlerde çalıştıra
cağı sözleşmeli 
personelle ilgili 
5413 sayılı 
Kanun'un 2, 3 ve 
6. maddelerinin 
iptali ve yürür
lüğünün durdurul
ması istemiyle 
dava açtıklarını

belirtti.
Hastanelere şef ve 
şef yardımcılığının 
atamayla yapıla
cağını belirten 
Koç, bunun siyasi 
bir atama ola
cağını, bu yasanın 
bütün hekim cami
asını yaralayan ve 
üzen bir yasa oldu 
ğunu savundu. 
CHP dava dilek 
çesinde, sözleş 
meli personelin 
idari görevler olan 
başhekim, başhe 
kim yardımcısı ve 
başhemşire 
görevlerine atan
masını değil de 
görevlendirilmesi
ni öngören 
düzenlemenin, 
Anayasa'nın 128. 
maddesinde yer 
alan "Memurların 
ve diğer kamu 
görevlilerinin nite

likleri, atamaları, 
görev ve yetkileri, 
hakları ve yüküm
lülükleri, aylık ve 
ödenekleri ve 
diğer özlük işleri 
kanunla düzen
lenir" kuralına 
aykırı olduğu 
savundu.
Dilekçede, person
elin, işine son ver
meyi gerektiren 
bir suç işlediğinde 
soruşturma 
konusu bile 
olmadan işine son 
verilmesinin, 
personeli tama
men güvencesiz 
kılacağı, yasal 
güvence oluşturul
masının ve bu 
güvencelerin 
hizmet özellikleri 
ne uygun olması 
nın Anayasal 
zorunluluk olduğu 
belirtildi.

Öldüğü gerekçesiyle maaşı kesildi
Bursa'da, emekli maaşını almak için gittiği bankada öldüğü gerekçesiyle maaşının 
SSK tarafından kesildiğini öğrenen yaşlı adam, yaşadığını ispat etmek için resmi 

kurumlar arasında mekik dokuyup hak ettiği emekli maaşını almaya çalışıyor.
Edinilen bilgiye 
göre, önceki gün 
maaşını almak için 
evinden yola çıkan 
4 çocuk, 9 torun 
sahibi Abdullah 
Yılmaz (66), Halk 
Bankası'na git
tiğinde şoke oldu. 
Banka görevlileri 
yaşlı adama, 
"Amca sen 
ölmüşsün" diyerek 
hakkındaki bel
geleri gösterdi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu Başkanlığı 
Sigorta İşleri 
Genel Müdürlüğü 
Tahsis Daire 
Başkanlığı'nın 
bankaya gön
derdiği yazıda, 
19 Mayıs 1995 
yılında ölen 
Abdullah Yılmaz'ın 
mevduat hesabın
da bekletilen 
aylığının ödenme 

yerek, SSK hesabı
na alacak olarak 
kaydedilmesi 
hususu vurgulandı. 
Şaşkına dönen 
Yılmaz, hemen SSK 
İl Müdürlüğü'ne 
müracaat ederek, 
yanlışlığının 
düzeltilmesini 
istedi. Nüfus 
Müdürlüğü'nden 
aldığı aile kayıt 
örneğini Ankara'ya 
gönderilen yaşlı 
adam, bir gelişme 
yaşanmaması ile 
yıkıldı. "Ben yaşı 
yorum, elimde kim
liğim var" diyen 
Yılmaz, "Maaşımı 
alamazsam rezil 
olurum" şeklinde 
konuştu.
SSK'dan bankaya 
gönderilen yazıda 
kendisinin 1995 
yılında öldüğünün 
belirtildiğini ifade 
eden Yılmaz, "Ben 
2005 yılı Eylül

ayına kadar tüm 
maaşlarımı aldım. 
Halbuki 1995 
yılında ölmüşüm. 
Öyleyse bana ölü 
olmama rağmen 
10 yıl maaş mı 
vermişler? Bu 
yanlışlığın 
düzeltilmesini 
istiyorum. Cebimde 
para yok. Maaş 
yok. Mahalleliye 
rezil kepaze oldum. 
Herkes kendi 
derdinde" diye 
konuştu.
Altıparmak 
Caddesi'ndeki 
SSK Bölge

Müdürlüğü'nde 
konuşan Yılmaz’a, 
aynı duruma 
düştüğünü belirten 
bir başka vatandaş 
da destek çıktı. 4 
yıl önce kendisinin 
de ölmüş olarak 
gösterildiğini ifade 
eden Mahmure 
Sorkun, "Ben de 
ölü olarak 
görünüyordum. 
Fakat yaşadığımı 
ispat ettim. 
Alacaklarımın tah
sili için de SSK'yı 
mahkemeye 
verdim, argılamam 
sürüyor" dedi.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK
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TRKVİMLCR & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLERE ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİYELİK EŞYA Ç€ŞİTL€RİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ 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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Sınav sistemini 
değiştiren Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), 2006- 
Öğrenci Seçme 
Sınavı'm (ÖSS) 
18 Haziran, Yabancı 
Dil Sınavı'm da 
(YDS) 25 Haziran 
tarihlerinde 
gerçekleştirecek. 
YÖK Genel Kurulu, 
YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Erdoğan Teziç 
başkanlığında YÖK'te 
toplandı. Toplantıda, 
2006-ÖSS kılavuzu 
onaylandı.
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan, 
yaptığı açıklamada, 
sınav başvuru 
tarihlerinin henüz 
kesinleşmediğini 
söyledi.
Yarımağan, 
2006-ÖSS'nin 
başvuru sistemin de 
değişiklik yaptıklarını 
ve başvuruların 
okullarda öğretmen
ler tarafından

bilgisayarla alı
nacağını anımsa
tarak, henüz okullara 
bilgisayar kurma 
çalışmalarının 
devam ettiğini 
bildirdi.
ÖSS'ye başvuru 
tarihinin, başvurular 
okullarda alınacağı 
için Milli Eğitim 
Bakanlığı ile birlikte 
belirlenmesi gerek
tiğini ifade eden 
Yarımağan, başvuru 
tarihlerinin Kurban
Bayramı ve yarıyıl 
tatilinin araya girmesi 
nedeniyle şubat 

ayına kalabileceğini 
belirtti.
Yarımağan, ÖSS'nin 
18 Haziran, YDS'nin 
de 25 Haziran 
2006 Pazar günü 
gerçekleştirileceğini 
bildirdi.
Adaylardan kayıt, 
sınav ve kılavuz 
ücreti olarak toplam 
45 YTL, tercih 
kılavuzu için de 
20 YTL alınacağını 
belirten Yarımağan, 
sınav ücretinin 
geçen yıla göre 
sadece 1 YTL 
artırıldığını söyledi.

2006 vergilere
yüzde 9.8 zam

Bakanlar Kurulu, 
Kanunlarla kendisine 
tanınan yetkiyi kul
lanmazsa, 1 Ocak 
2006'dan itibaren 
çeşitli vergi ve 
harçlar, yeniden 
değerleme oranına 
bağlı olarak yüzde 
9.8 oranında 
zamlanacak.
Maliye Bakanlığı'nın, 
yeniden değerleme 
oranını 2005 yılı için 
yüzde 9.8 oranında 
belirlemesinin ardın
dan, gözler 2006 
yılının vergi ve harç 
artışlarına çevrildi.
Vergi Kanunlarına 
göre, Bakanlar 
Kurulu'nun mevcut 
yetkisini kullanma
ması halinde, motorlu 
taşıtlar ve damga 
vergisi tutarları ile 
veraset ve intikal ver
gisi oranlarına uygu

lanacak dilimler, her 
yıl yeniden değer
leme oranı kadar 
artıyor. Harçlar ile 
vergi cezası tutarları 
da yeniden değer
leme oranı kadar 
zam görüyor.
Bakanlar Kurulu da, 
son yıllarda vergi 
artışlarında yeniden 
değerleme oranına 
bağlı kalıyor.
Aynı politikanın 

devam etmesi duru
munda, çeşitli vergi 
ve harçlar ile vergi 
cezaları, 2006 
yılı başında yüzde 
9.8 oranında artacak. 
Bu durumda 1-3 yaş 
grubunda otomobili 
bulunanlar, yeni 
yılda 27.2 YTL'den 
980.8 YTL'ye kadar, 
daha fazla motorlu 
taşıtlar vergisi

* ödeyecek.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
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 

I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 0*

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan i»
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari 

makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa -

Termal Girişinde 433.02 m2 - 
Termal yolu Gülerce Villalarının altı 

9880 m2 arsa -
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax:5141021

S

ENEN HveAvfaMU 
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağlan 
Sakana Misina Ağlan 
ip Ağ
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri

y Sandal Malzemeleri
y Kürek

Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

* ve diğer ınal;emekr ik hrjnetİHİ’jej't;

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18
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Gençler uyuşturucu batağıntid
09-17 yaş arasındaki 
öğrencilere yapılan 
madde bağımlılığı 
araştırmasından 
korkunç sonuçlar 
ortaya çıktı. 1 yıl önce 
aynı yaş grubunda 
yapılan ankete göre, 
bu yıl sigara kul
lanımında yüzde 3, 
alkol kullanımında 
yüzde 4 artış olurken, 
2005 yılı son 
çeyreğinde 40 ilden 13 
bin 430 öğrenci ve 2 
bin 748 sokak çocuğu
nun yaklaşık yüzde 
16'sı sigara, yüzde 11'i 
alkol ve yüzde 2.9'u da 
uyuşturucu madde 
kullanıyor.
Türk Eğitim-Sen'in 
2004 yılında öğrenciler 
üzerinde yaptığı 
madde bağımlılığı 
anketinde, sigara kul
lananların oram yüzde 
13, alkol yüzde 7 ve 
uyuşturucu kullanımı 
da 1,29 şeklindeydi. 
Buna göre 2005 yılın
da, sigara, alkol ve

uyuşturucu kul
lanımının endişe verici 
boyutta artış eğilimi 
gösterdiği ortaya çıktı. 
Türk Eğitim Sen'in 

2005 yılında genişletil
erek sokak çocuklarını 
da kapsayan 
anketinde, sokak 
çocuklarının yüzde 
84'ünün sigara, yüzde 
68'inin alkol ve yüzde 
82'sinin de uyuşturucu 
kullandığı ortaya çıktı. 
Uyuşturucu kullanan 
sokak çocuklarının 
yüzde 92'sinin, öğren
cilerin de yüzde

66'sının uyuşturucu 
kullanımına, yapıştırıcı 
ve tiner gibi uçucu 
maddeleri koklayarak 
başladığı ifade edilen 
raporda, uyuşturucu 
kullanımına 
başlamada uçucu 
maddelerin neden 
tercih edildiğine dair 
soruya yüzde 71 
oranında "temininin 
kolaylığı", yüzde 
68 oranında ise 
"kokusundan hoşlan
ma" cevabı verildiği 
kaydedildi.
Rapordan çıkan kara 

tabloyla ilgili öneriler 
bölümünde ise sürekli 
büyüme eğilimindeki 
bu soruna karşı kimin 
ne yaptığının belli 
olmadığı belirtilerek, 
sadece polisiye 
tedbirler uygulanmak
ta olduğu ve sorunun 
asıl çözümü yolunda 
teklif veya çözümler 
üretilemediğine 
işaret edildi.
Meseleye sadece 
polisiye tedbirler le 
yaklaşım anlayışının 
yerini kolektif, akılcı 
ve kalıcı çözümler 
bulma anlayışına 
bırakması gerektiği 
anlatılan raporda 
şöyle denildi: 
"Aksi halde çocuk
larımız, ciddi sorunlar 
yumağı olarak 
karşımıza çıkacaktır. 
Bu sorun artık sadece 
sokakta yaşayan 
çocuklarımızı değil, 
ailelerinin yanında 
yaşayan çocuklarımızı 
da kapsamaktadır."

Dikkat! Hava 
sıcaklığı düşecek
Hava sıcaklığı Pazar 
günü yurdun kuzey
batı kesimlerinde, 
Pazartesi gününden 
itibaren ise tüm yurtta 
hissedilir derecede 
azalacak.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü, yapılan 
"Meteorolojik 
Uyarı"da hava sıcak
lığının Pazar günüden 
itibaren 8-10 derce 
azalacağı kaydedildi. 
Uyarıda, yağmur ve 
sağanak şeklindeki 
yağışların, bugün 
Marmara, Ege, 
Akdeniz, İç Anadolu, 
batı ve orta Karadeniz 
ile Doğu ve Güney 
Doğu Anadolu'nun 
batısında, Ege ve 
Akdeniz kıyılarında 
etkili olacağı bildirildi. 
Türkiye'nin batı ke 
simleri Pazar günü 
Balkanlar'dan gelen 

yeni bir soğuk 
havanın etkisine gire
cek ve hava sıcaklığı 
Pazar günü yurdun 
kuzeybatı kesim
lerinde, Pazartesi 
gününden itibaren 
ise tüm yurtta 
hissedilir derecede 
azalacak.
Pazar ve pazartesi 
günleri Marmara'nın 
batısı ile kıyı Ege 
dışında kalan tüm 
yurtta yağışın bek
lendiği belirtilen 
uyarıda, hava sıcak
lığındaki azalmayla 
birlikte yağışların 
Pazar gecesinden 
itibaren Marmara'nın 
doğusu, iç Ege, İç 
Anadolu, Karadeniz'in 
iç kesimleri ile doğu 
Anadolu'nun 
kuzeyinde karla 
karışık yağmur ve 
kar şekline dönüşe
ceği kaydedildi.

ÜNV€RTRAKTÖRDEN
BÜVÜK FIRSAT!

® ZCVTİN ZAMANI G€IDİ!
I\EVUHOLLAI\D

HİÇ PEŞİNATSIZ
3 YIL VADELİ 

TRAKTÖR SATIŞLARI! 
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bayii 
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM : (0.532) 312 22 39 |
İbrahim Önal Od. No:26 ORHANGAZİ / BURSA
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Viza kartları ile yapılan 
alışveriş arttı

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Visa Electron 
banka kartları ile 
gerçekleşen alışveriş 
hacmi yılın ilk yarısın
da bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 97.4 oranında 
bir artış gösterdi.
Visa Türkiye'nin 2005 
yılı Haziran sonu 
rakamları açıklandı. 
Visa Electron, yüzde 
63.2'hk pazar payı ile 
Türkiye'nin alışverişte 
en çok tercih edilen 
banka kartı olmaya 
devam etti. Haziran 
2005 itibariyle sayısı 
18.3 milyona ulaşan 
Visa Electron banka 
kartları ile gerçekleşen 
alışveriş hacmi bir 
önceki yılın aynı döne
mine göre yüzde 97.4 
oranında bir artış 
gösterirken, alışveriş 
işlem adedi de yüzde 
64.6'hk bir artışla 15.9 
milyona ulaştı.
Visa Türkiye'den 
yapılan açıklamaya 
göre, Türkiye'de 2005 
yılı Haziran sonu 
itibariyle Visa kart
larının toplam kul
lanım hacmi ise 70 
milyar YTL olarak 
gerçekleşti. Satış nok
talarında 18.3 milyonu 
banka kartları, 14.7 
milyonu kredi kartları 
ve 90 bini ticari kartlar 
olmak üzere toplam 
33.1 milyon Visa

Merkez Bankası 45 milyon dolarlık alım yaptı Perşembe günü saat: 17.oo’de haberlere-
den sonra spor saatinde 
Federasyonunun konuşmasından

Futbol 
sonra

Merkez Bankası 
döviz alım ihalesinde 
45 milyon dolarlık 
alım yaptı.
30 milyon dolar opsi 
yonlu işlemin gerçek
leştiği Merkez 
Bankası, döviz ahm 
ihalesinde ortalama 
1.3721 YTL ile 
15 milyon dolarlık 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

markalı kart ile, geçen 
yılın aynı dönemine 
oranla yüzde 47.4'lük 
bir artış ile kullanım 
hacmi 32.6 milyar YTL 
olarak gerçekleşti. 
2005 yılının ilk yarısı 
itibari ile kart sayıları 
açısından Visa 
Avrupa'nın en büyük 
üçüncü pazarı konu
munda olan Türkiye, 
kart kullanımı açısın
dan 9. sırada yer aldı. 
Aynı dönemde Visa 
kartlarının kişisel tüke
tim harcamalarındaki 
payı yüzde 10.6 
olarak gerçekleşti. 
Visa Türkiye Genel 
Müdürü Berna Ülman, 
Haziran 2005 veri
lerinin Visa'nın 
Türkiye'deki istikrarlı 
büyümesini göster
diğini belirterek takip 
eden Temmuz-Eylül 
dönemini kapsayan 3. 
çeyrek sonuçlarını da 
değerlendirdi. Ülman 
"Eylül sonu itibariyle 
Türkiye'de 19.4 mil 
yonu Visa Electron 
banka kartı ve 15.3 
milyonu kredi kartı 
olmak üzere toplam 
34.7 milyon Visa 
markalı kart bulun
maktadır. Bu kartlar ile 
alışveriş noktalarında 
son bir yılda gerçek
leşen kullanım hacmi 
35.5 milyar YTL'dir. 
Aynı dönemde, 

ahm yapıldı. 
Merkez Bankası, 
sadece ihalede 
kazanan kuruluşlara 
(banka ve özel 
finans kurumu) 
ihalede gerçekleşen 
ortalama fiyat 
üzerinden ek 
satım opsiyonu 
tanıyor. Bu şekilde

Visa'nın 70.5 milyar 
YTL'ye yaklaşan 
toplam kullanım 
hacminin yüzde 45'i 
banka kartları ile 
gerçekleşirken, yüzde 
55'lik bölümü kredi 
kartları ile gerçek
leşmiştir" dedi. Türk 
tüketicilerinin banka 
kartı kullanımı 
konusunda halen bilgi 
eksiklikleri bulun
duğunu ve banka 
kartının çoğunlukla 
sadece ATM'lerden 
nakit çekmek amacıyla 
kullanıldığını belirten 
Ülman. "Visa Electron 
banka kartlarının 
alışverişlerde de kul
lanılabileceği bilincini 
oluşturmak amacıyla 
uzun yıllardan bu yana 
sürdürmekte olduğu
muz çalışmalara para
lel olarak, banka kart
ları ile yapılan alışve 
riş hacmi her yıl ikiye 
katlanarak artmak
tadır" diye konuştu. 
Kredi kartlarında 

her kuruluş, ihalede 
sattığı tutarın yüzde 

yaşanan sorunlar 
konusunda da bir 
değerlendirme yapan 
Ülman, "T.C. Merkez 
Bankası verilerine 
göre, 2005 Eylül 
itibariyle son 5 yılda 
90 günü geçmiş borcu 
olan kart adedi, 550 
bin civarındadır. Bu 
rakama 2001 kriz 
döneminde sorun 
yaşayan 140 bin kart 
dahildir. Bu rakamlar 
kesinlikle toplam kart 
adedi ile oranlanarak 
değerlendirilmelidir. 
Ülkemizde 
bugün 29 milyon 
kredi kartı bulunmak
tadır Buna göre 
sorunlu kart adedi 
toplam kredi kart
larının sadece yüzde 
2'sine tekabül etmek
tedir, ki bu da kartların 
yüzde 98'inin 
sorunsuz olarak kul
lanıldığını göstermek
tedir. Bu oran Avrupa 
ortalamalarının altın
dadır" dedi.

Maçın hakemi
İsviçre Federasyonu’nun Başkanı FİFA 

Başkanı olarak aynı kişi. Peki bu kişi ne 
yapar? Evet bu kişi; dünya üzerinde oynanan 
maçların hakemlerini tayin ettirir.

Bern’de oynanan maçın hakemi değişti. 
Yerine Slovak hakem geldi ( İlk hakem İspan 
yol’du) İkinci hakem eğer FİFA’nın dediğini 
yapmasaydı biraz zor milli maç görürdü.

İşte birinci maçta olan penaltıyı vermeyişi 
siz değerli okuyucularıma yön göstermiyor 
mu?

Yazmaya gerek bile yok!..
Bu ikinci maçın hakemi Belçikalı 17 yaş 

grubundaki Brezilya- Türkiye maçının idare 
eden hakem. Gençlerin bu maçı nasıl idare 
ettiğini Brezilya maçını seyredenler bilirler.

Türkiye’de oynanan maçta kale önünde 
defans oyuncusunun koluyla topu dışarı 
attığını, Hakan Şükür’ün ceza sahası içinde 
düşürülmesini hem kırmızı kart hem de ceza 
vuruşu ; işte üst üste yapılan bu hataları bilin
mediğinden değil. Bu hakemlerin kulağına 
birşeyler söylendiği aşikardır.

Kim söylerse söylesin, hangi medya 
yazarsa yazsın Türk Milli Takımı kaderiyle 
oynayan kişi FİFA’nın verdiği hakemdir.

Siz Milli Takım oyuncuların sizleri bu oyu
nunuzdan dolayı kutlarım.

Evet FİFA Başkanı’nın önüne gelecek 
raporlara bakmadan beyanat vermesinin abes 
olduğunu yazabilirim. Bu mevkiye gelmiş kişi
lerin bu sözleri söylemesini yadırgadık.

Fenerbahçe - Paok
FİBA Avrupa Kupası’ndaki temsilcimiz 

Fenerbahçe, Yunanistan’ın Paok takımını 
devirerek grupta 4. maçından galibiyetle 
ayrıldı.

Baştan sona büyük çekişme içerisinde 
geçen maçta Yunan Takımı Paok ilk iki periyot
ta savunmada başarılıydı ve devreyi 46-39 
önde kaptmayı başardı.

Fenerbahçe ise son iki periyotta kazanmak 
için çok çabaladı, savunmada zaman zaman 
açık vermesine karşın hucümda çok etkili olan 
sarı laciverttiler bu sonuçta ilk ikiye girerek 
gruptan çıkmayı garantiledi.

Senes Erzik

200'ü kadar opsiyon 
alımı yapabiliyor.

Şenes Erzik’e gazeteciler tarafından sorulan 
sorulardan biri;

- FİFA Bşkam’nın vermiş olduğu beyanata 
ne diyorsunuz? Böyle bir kişiye ne derece iti
mat edilebilir?

- Şenes Erzik Erzik’in soruya cevabı; - FİFA 
Başkanı’nın açıklaması bir talihsizliktir.

Sayın Erzik’in FİFA Başkanı ile telefon 
görüşmenizi gönül ister ki basına açıklayın, 
merak ediyorum neyin takipçisi olacaksınız?

Merak etmeyin Türkiye en ağır cezayı ahr 
İsviçre ise ufak para cezası kalır. Sizde işte 
onlarda ceza aldı derseniz, yahutta çok uzun 
zaman medyanın önüne çıkmazsınız olur, 
biter. Siz gene koltuğunuzda olursunuz.

Samsun Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdamı kaybettim. Geçersizdir.

Şehri YILMAZ

CUMAN ARANIYOR

585801 - 585850 nolu fatura koçanımı 
kaybettim. Geçersizdir. 

Ahmet YILDIZ

| Özel Güvenlik Sertifikası olan 
| Güvenlik Görevlileri Aranmaktadır.
S Müraacatların şahsen fabrikamıza 

yapılması tercih sebebidir.
| Adres: Umurbey Sanayii Bölgesi

Tel: (0.224) 513 45 17 - Gemlik
| HELMERSAN A..Ş».
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‘Çocuklarla ölüm hakkında konuşabilmek
ölümü anlamak 
yetişkinler için bile 
yeterince zorken, bir 
de bunu çocuğunuza 
açıklamak hepten zor. 
Ancak ölüm hayatın 
bir parçası olduğu için 
çocuklara mutlaka 
anlatılması gerekiyor. 
Ölüm, hepimiz açısın
dan anlaması ve 
dayanılması çok zor 
olan bir kavram. Biz 
yetişkinler için bile 
açıklaması çok da 
kolay olmayan detay
larla dolu olan bu 
kavram, çocuklar için 
tam bir soyut 
düşünceden ibarettir. 
Ancak hepimiz bili 
yoruz ki ölüm de 
yaşamın bir parçası ve 
o da çocuklara anlatıl
ması gereken konu
ların başında geliyor. 
Çoğu aileler çocukları
na ölüm olayını açıkla
maktan çekinir, bu 
durumun çocuklarda 
psikolojik bazlı bazı 
sorunlara yol aça
cağından endişe eder. 
Ancak ölüm olayının 
da çocuğun hayatında 
var olduğunu be 
nimsemek yetişkinlerin 
kabul etmesi gereken 
önemli noktalardan 
biri. İlla ki bir 
yakınımızı kaybet, 
ölüm olayını çocuk-

larımıza açıklamak için 
bir neden olmamalı. 
Çocuklar sahip olduk
ları ve değer verdikleri 
bir çiçeğin ya da bir 
hayvanın da ölümüne 
şahit olabilirler. Bu 
tip durumlarda ölüm 
olayını önemsememek 
ve açıklamak yapmak
tan uzak durmak 
doğru olmayabilir. 
Çocuğun yaşadığı 
daha ağır tramvalarda 
çocuğa ölüm olayını 
açıklamak hiç de 
kolay olmayacaktır, 
bu nedenle ölüm 
kavramını çocuğunuza 
açıklamak için basit 
fırsatları kaçırmak 

ileride başınıza gelen 
bir ölüm olayını 
açıklarken işinizi çok 
daha zor hale 
getirebilir.
Çocukların yaş grup 
larına göre ölüm 
olayını algılamaları 
nasıl değişiklik 
gösteriyor? 
0-3 yaş arası 
çocuklarda: 
Genellikle 3 yaştan 
önce çocuklar ölüm 
olayını algılayamaz 
lar. Bu nedenle 
yaşamlarının ilk üç 
yılında yakınlarının 
ölümü ile karşılaşan 
çocuklar ölümü 
diğer yaş grubunda
ki çocuklara göre 

daha az korkutucu 
bulurlar. Ancak bu 
çocuklar ölüm olayını 
kavrayamasa da 
değişen yaşam 
koşullarını fark ede
bilirler ve bu duruma 
tepki gösterebilirler. 
Örneğin çocukların 
sahip oldukları rutin
lerin değişmesi (mama 
saatinin ya da uyku 
düzeninin değişmesi) 
çocuklarda rahatsızlık
lara neden olabilir. 
Özellikle birinci 
dereceden yakının 
vefatında çocuğun 
hayatındaki bu gibi 
düzenler çok ciddi 

biçimde sarsılabilir, 
çocuğun yeme ve 
uyku düzeninde 
değişiklikler, ruh 
halinde bazı abartılı 
durumlara (çok 
ağlama, çok huzursuz 
luk) yol açabilir.
Neler Yapabilirsiniz? 
Çocuğun sahip olduğu 
rutinlere olabildiğince 
çok sadık kalmaya 
çalışın.
Çocuğun fiziksel 
ortamında herhangi bir 
değişiklik yapmamaya 
özen gösterin.
Çocuğun beslenme
sine oldukça önem 
verin, çünkü bu yaş 
grubundaki çocuklara 
göre en önemli rutin 
yemek yeme 
düzenidir.
3-6 yaş arası çocuklar
da: Bu yaş grubundaki 
çocuklar, ölüm olayını 
0-3 yaş grubundaki 
çocuklara oranla daha 
iyi algılayabilirler. 
Ancak yine de ölüm 
olayının sürekli 
olduğunu kavrayamaz 
lar, bu durumun geçici 
olduğuna inanırlar ve 
kaybedilen kişinin bir 
süre sonra döneceğini 
zannederler. Çocuklara 
ölen kişinin gömüldü 
ğü anlatıldığında ise 
onun mezarda üşüye
bileceğin! ya da

acıkabileceği 
düşünebilir.
Neler Yapabilirsiniz? 
Çocuğa ölüm oteymı, 
sakin ve sesetz bir 
ortamda göz kontağı 
kurarak açıklayın. 
"O şimdi derin bir 
uykuya daldı ya da 
uzun bir yolculuğa 
çıktı” gibi cümleler 
kurmaktan kaçının, 
ölüm olayını ola
bildiğince somut şe 
kilde çocuğunuza 
anlatmaya çalışın, 
"ölüm, bir kişinin 
artık nefes almaması, 
yemek yememesi, 
banyoya gitmemesi ve 
büyümemesi demek
tir" gibi bir açıklama 
yapabilirsiniz.
Çocuğun bu olaya 
karşı olan duygularını 
ifade edebilmesi için 
olanaklar sağlayın. 
Resim yapmak ya da 
ölüm hakkında bir 
hikaye dinlemek çocuk 
için rahatlatıcı olabilir. 
Bazı uzmanlara göre 
ise cenaze anının 
tekrar konuşulması ve 
canlandırılması da 
çocuğa duygularını 
yaşayabilmesi için 
olanaklar sağlayan 
aktiviteler arasında 
yer alıyor.
Çocuğa belirli aralık
larla ölüm olayını

hatırlatılarak çocuğun. 
konuyu daha iyi 
anlaması sağlanabilir, 
çünkü ölüm olayı 
yavaş yavaş anlaşılan 
bir süreçtir.
Ağır vakalarda çocukta 
ölüm olayına karşı 
verilen tepkiler: 
Uyum ve davranış 
bozuklukları (alt 
ıslatma, kekemelik, 
saldırganlık) 
Kabuslar, uyku 
problemleri Bayılma, 
titreme nöbetleri 
içine kapanma 
Okul başarısızlıkları 
Çeşitli tikler 
ölüm olayı ile 
karşılaşan bir çocuğa 
açıklama yapmanın 
ne kadar zor bir 
şey olduğunu 
hepimiz biliyoruz. 
Bu tip bir durumla 
karşılaştığınızda 
yanlış yapmamak 
için bir uzmandan 
psikolojik ve teknik 
yardım alabilirsiniz. 
Çocuğun tepkilerinin 
çok ağır olduğuna 
inanıyorsanız mutlaka 
bir çocuk psikiyatrı 
ile iletişime geçin, 
aksi takdirde çocuk 
yaşadığı olayla başa 
çıkamayacak ve yoğun 
psikolojik sorunlar 
yaşayacaktır.

Dayalı yiyen çocuklar şiddete daha ıwi

Bilimadamları, düz ve 
kıvırcık saç arasındaki 
farkı tanımladıklarını 
açıkladılar.
Fransız L'Oreal fir
masının Paris’in Clichy 
bölgesindeki laboratu- 
variarında bilim 
adamlarının yaptığı 
çalışmalarda, kıvırcık 
veya düz saça uygun 
saç kökü laboratuvar 
ortamında elde edildi. 
Saç kökünün, kafa 
derisinin 4 milimetre 
altında olduğunu tespit 
eden bilimadamları, 
saç kökünün kıvırcık 
saçlılarda çengel 
biçiminde, AvrupalI ve 
AsyalIların saçlarında 
ise düz olduğunu 
belirlediler.
Çengel biçimindeki saç 
kökünün kıvırcık saç 
yaptığını belirten 
L'Oreal laboratuvarı 

saç biyolojisi bölümü 
başkanı Bruno 
Bernard, önemli bir 
buluşa imza attıklarını, 
uzun süredir insanların 
nasıl kıvırcık saçlı 
olduğunu anlamadık
larını söyledi.
Daily Telegraph 
gazetesinin haberine 
göre, Fransız bili- 
madamlarının bu 
buluşunun, kıvırcık 
ya da düz saç isteyen
lerin saçını bu hale 
getirebilecek 
haplar üretilmesini 
sağlayacağına 
inanılıyor.
Fransız L'Oreal fir
masının bilimadamları, 
buluşlarıyla saç boy
asının da ortadan kalk
masını ve istenen saç 
rengini sağlayacak 
ilaçların üretilmesini 
umuyorlar.

Yapılan bilimsel 
bir araştırma, 
disiplin amaçlı da 
olsa anne 
babaları tarafın
dan dövülen 
çocukların, diğer 
çocuklara göre 
şiddete çok dafa 
fazla meyilli ve 
endişeli hale 
geldiğini ortaya 
koydu. 
ABD'nin Kuzey 
Carolina 
eyaletinde bulu
nan Duke 
Ünivesitesi 
Çocuk ve Aile 
Politikaları Merkezi 
arşatırmacıları 
tarafından farklı 
kültürel değerlere 
sahip altı ülkede 
gerçekleştirilen 
araştırmanın

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONEOLUNOKUYUNOKUTUN

ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAVj

sonuçlarına göre, 
hangi kültürel 
ortamda olursa 
olsun dayak yiyen 
çocuklarda şiddet 
eğilimi daha fazla 
olurken, endişe 
oranlarının da arttığı 
tespit edildi.

Hokkabazlar
Uç uç 'şaşkın kaz'ım uç 
Gel benim kafese dal 
Küp dolana kadar kal 
Sonra yan komşuya kaç.

Barlarda süzülen dilber 
Öne çıkan seni soyar 
Boş kaldığında haber ver 
Biz de olalım bahtiyar.

Hayatı yaşamak kolay iş 
Çünkü ben bilirim işimi 
Hiç paylaşmam tatlı aşımı 
Sen, kupkuru ekmekle kır diş.***
Cinler sudan çıktı, aklı süpürdü 
Yemiş, pazarda Teto 'ya köpürdü 
Sarıklı şarlatan malı götürdü 
Ya Rap tatile mi çıktın, nerdesin?

***
Hokkabaz takımı:
Zaman işliyor haber ola...



19 Kasım 2005 Cumartesi
SAĞLIK Sayfa 11

Yabani otlar 
vitamin deposu

Kiraz sapı böbrek dostu

Taşıdıkları A ve C 
vitaminleri, kalsiyum 
ve demir sebebiyle 
tercih edilen kış 
otları, Balıkesir'in 
Ayvalık İlçesi'nde 
büyük rağbet görüyor. 
Ayvahklılar'ın kış 
aylarında sofraların
dan eksik etmedikleri 
hindiba, akkız, radika, 
arapsaçı, turp otu, 
ısırgan, zogo, 
bodanas ve istifno 
otu, pazarlarda 
ıspanak, pırasa gibi 
kış sebzelerinin 
yanında yerini aldı. 
Balıkesir'in köylerinde 
toplanan otlar, 
1 YTL'den 5 YTL'ye 
kadar değişen 
fiyatlarla alıcı 
buluyor. Yüzyıllardan 
beri Egeliler'in 

rağbet ettiği yabani 
otlar, karbonhidrat 
yönünden zengin 
olmayan, az miktarda 
yağ ihtiva eden, 
ancak taşıdıkları 
A ve C vitaminleri 
sebebiyle kış 
aylarında en çok 
tercih edilen 
sebzelerin başında 
geliyor. Yörede 
yaygın olarak bulun
abilen, gerek 
çiğ olarak gerekse 
salata olarak 
tüketilen otların 
karaciğer hastalık
larından şekere 
kadar birçok rahatsız 
lığın büyümesini 
önlediği, kan temiz
leyici, şişkinlik gideri
ci ve canlandırıcı 
olduğu belirtildi.

Bir çok derde deva 
olan kiraz sapının, 
idrar söktürücü 
özelliğiyle de 
böbreklerin dostu 
olduğu bildirildi. 
Kiraz sadece 
meyvesiyle değil, kök
leri, kerestesi, kabuk
ları, zamkı, yaprakları, 
çiçekleri, çekirdeği ve 
meyve sapları da kul
lanılabilen çok yönlü 
bir bitki. Ürik asit ve 
ürat tuzlarının vücut
tan atılmasını 
sağladığı için romatiz- 
mave gut hastalık
larıyla eklem kireç 
lenmesi ve damar 
sertliğinin tedavisinde 
kullanılan kirazın 
sapları idrar sök- 
tûrücü olduğu 
gibi bronşite karşı da 
kullanılıyor.
Gölgede iyice 
kurutulan saplarla 
hazırlanan şuruplar 
veya demlemelerle 
iyileşme sağlanabili 
yor. Saplar gerekirse 

kıyılarak bir gün 
süreyle su içinde 
ıslanmaya ve yumu 
şamaya bırakılıyor. 
Bir litre su içine bir 
küçük avuç sap 
konularak hazır
lanacak demlemeden 
günde 3-4 fincan 
içiliyor. Bu demleme 
günde 2 kez el ve 
ayak banyosu şek
linde de kullanılabili 
yor. Ya da hazırlanan 
kiraz sapı demlemesi 
taze veya kurutulmuş 
kiraz üzerine 
boşaltılarak yârım 
saat bekletildikten 
sonra süzülerek aynı 
dozda içilebiliyor. 
Kirazın sapları 
ayrık ve mısır 
püskülüyle kay
natılarak dem
lendiğinde ise ayak 
ve karın şişliğinde, 
arpayla kaynatılarak 
elde edilen demle- 
meyse idrar sök
türücü olarak 
kullanılıyor.

Brokoli iyi bir 
diyet sebzesi

Brokolinin içerdiği 
yüksek protein, A ve 
C vitamini bakımın
dan yüksek besin 
değerine sahip 
olmasının yanı sıra iyi 
bir diyet sebzesi 
olduğu belirtildi. 
Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Dursun Eşiyok, 
ülkemizde kışlık 
sebzeler arasında yer 
alan brokolinin son 
yıllarda üretim ve 
tüketimi hızla artan . 
lahana grubu sebzeler 
içindeki önemine 
işaret ederek, 
sebzenin değişik 
şekillerde değer
lendirildiğini belirtti. 
Prof. Dr. Eşiyok, 
"Brokolinin ülkemizde 
en çok zeytinyağlı, 
sarımsaklı ve limonlu 
salatası yapılmak

tadır. Ayrıca son yıl
larda turşu sanayi
inde, haşlanarak 
ordövr tabaklarında 
ve bazı yemekleri 
çeşitlendirmek 
amacıyla kullanılmak
tadır" dedi. 
Brokolinin hasat 
süresinin kısalığı 
nedeniyle dikildiği. 
alana ikinci ürünün 
de dikilebilmesi, 
aynı gruptan diğer 
ürünlerden daha fazla 
hasat yapılabilmesi 
nedeniyle üretici 
açısından karlılığın^ 
işaret eden Prof. Dr. ; 
Eşiyok, "Brokoli 
üretiminde hasat şe, 
kline, çeşide, dikim 
sıklığına ve yetiştirme 
şartlarına bağlı olarak 
dekardan ortalama 
2-3 bin kilogram 
arasında ürün hasat 
edilmektedir" dedi. . *

■
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Bursa’da evde yalnız bırakılan 
çocuk yangında öldü

Bursa’da, sobadan çıkan yangında, evde yalnız bırakılan 2.5 yaşındaki bir kız çocuğu 
hayatını kaybetti. Bir yumurta deposunda çalışan anne ve babası, hemen bitişikteki 
evlerine koştuklarında, çocuklarının yanarak öldüğünü görünce sinir krizleri geçirdi.

Alınan bilgiye göre, 
Zonguldak'tan 
çalışmak amacıyla 
bir yıl önce 
Bursa'ya gelen 
Bayram Yılmaz (25) 
ve eşi Meral Yılmaz 
(23), Soğanlı 
Mahallesi Nilüfer 
Caddesi'ndeki bir 
eve taşındı. 
Evlerinin hemen 
yanındaki bir 
yumurta deposunda 
çalışmaya 
başlayan Yılmaz 
çifti, bir süre önce 
4 yaşındaki 
çocukları Ferhat'ı 
dedesinin yanına 
gönderdi, 
işe giderken

2.5 yaşındaki k 
ızları Melisa'yı evde 
bırakan çift, 
dün hayatlarının 
en acı haberiyle 
karşılaştı.
Melisa ey de yalnız 
başına kaldığı 
sırada, sobadan 
sıçrayan kıvılcım

yangına sebep 
oldu. Kısa sürede 
büyüyen alevler 
evi küle çevirirken, 
evde yalnız 
kalan küçük 
kız da yangında 
hayatını kaybetti. 
Komşuların haber 
vermesiyle olay

yerine koşan 
genç çift, 
çocuklarının ölüm 
haberiyle sinir 
krizi geçirdi. İtfaiye 
ekibinin yaptığı 
çalışmanın 
ardından yangın 
söndürüldü. 
Kriminal Polisi ve 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın olay 
yerinde yaptığı 
incelemenin ardın
dan, talihsiz kız 
çocuğunun cesedi 
otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı. Polis, 
anne ve babanın 
ifadesine başvurdu.

Sayfajf
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İranlIlar Bursa’yı 
çok sevdi

Yerel Bozbey'e, gördük ki,
yönetimlerin çöp ve atıkların komşu ülkelerin
çalışmalarıyla toplanması, dayanışması
ilgili bilgi ihale çok önemli.
almak amacıyla şartnameleri, Bu nedenle
Bursa'ya gelen asfaltlama biz de Türkiye
İran'ın Gülistan, çalışmaları ile olan
Gilan ve ve çevre ilişkimizi
Mazandaran düzenlemesi geliştirmek
eyaletlerine konularında için elimizden
bağlı 13 belediye bir çok soru geleni
başkanı ve yöneltti. yapacağız"
beraberindeki İran'ın Gülistan dedi.
heyet, Türkiye'ye Eyaleti Vali Türkiye'deki
övgüler yağdırdı. Yardımcısı ve belediyelerin
İranh heyet, İçişleri Genel tecrübelerinden
Alaaddinbey Müdürü yararlanmak
Hizmet Mürteza istediklerini
Binası'nda Hüseyni, belirten İranh
ziyaret ettiği özellikle konuklar,
Nilüfer Belediye komşu ülkelerin Nilüfer
Başkanı Mustafa birbirine Belediyesi'nin
Bozbey'den destek olması özellikle
Yerel Yönetimler gerektiğine elektronik
ve Belediye dikkat çekerek, belediyecilik
hizmetleri "Son dönem uygulamalarını
hakkında bilgi lerde meydana hayranlıkla
aldı. İranh gelen afet ve izledi.
heyet, Başkan çeşitli olaylarda BHA
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Rekolteyi beyan zamanında bildirmeyen «ortaklarih kooperatlfe yaptıkl^n rekolte.yO^aeltme müracaatları kabul edilmeyecek

. Marmarabi rlik rekolte yükseltmeyecek
*72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, Marmarabirlik'in 
bildirim yapılan rekoltenin üzerine çıkmayacağını belirterek, ortaklarımız gelerek rekolte artırma bildirimi istiyorlar. 
Bu istekleri kesinlikle kabul edilemez. Her ortak bildirimde bulunduğu zeytini verecektir.” dedi. Haberi sayfa 2’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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Deprem Konseyi 
Bursa’da toplandı
Ulusal Deprem Konseyi Başkanı 
Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, 1999 
depreminden sonra çıkan yönetme 
lik ve yasalara rağmen hala riskli 
binalar yapıldığı gerçeğine dikkat 
çekerek, yerel yönetimleri imar konu 
sunda dikkatli olmaya çağırdı. 5’de

Genrılİkİşçi Emeklileri Derneği'nin d O. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Yener, güven tazeledi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güneydoğu olayları
Türkiye yeniden kritik günlere girdi.
Hakkari ve Yüksekova da yaşanan olaylar, 

tüylerimi ürpertti.
? Olayların öyle veya böyle başlaması bir 
yana, ölenlerin cenazelerinde 40 bin kişinin 
toplanarak yürümesi, Cumhuriyet Devletine 
karşı bir kalkışmanın provasıdır.

Güneydoğu ve doğuda olaylar OsmanlIdan 
beri bitmedi, bitirilmeyecek de.

Bu bölgede yaşayan kürt kökenli Türk 
vatandaşları, dış güçlerin de kışkırtmasıyla 
ayrımcı bir yönetim kurmak istiyorlar.

Bu girişimin silahlı örgütü PKK’dır.
PKK’nin başkaldırması ve silahlanarak 

Türkiye Cumhuriyet Devleti ile çatışmaya 
girmesi nedeniyle 30 bin yurttaşımız canından 
oldu. Ülkenin kalkınması için harcanacak olan 
paralar silahlanmaya ve bu bölgelerdeki silahlı 
kuvvetler ile koruculara verildi.

PKK liderinin yakalanmasına karşın, örgüt 
çökertilemedi.

Kısa süren barış dönemi bozuldu, eşkiya 
yeniden masum insanları öldürmeye başladı. 
ABD ve İngiliz güçlerinin Irak’ı işgali ile Kuzey 
Iraktaki kürtlerin ülkede etkin bir yere gelmesi, 
güneydoğu olaylarının yeniden tırmanmasına 
da neden oldu.

Yaşanan olaylarda devletini sinmesi, mey
danı bölücülere bıraktı.

AKP hükümeti AB sevdasına yanlış adımlar 
atıyor.

Bunun faturası ağır olacak.
Yakında güneydoğuda farklı olaylar 

yaşanacak, PKK ile diğer kürt kökenli şiyasiler 
başka istemlerle karşımıza çıkacaklar.

1826 kayıtlı üyesi 
bulunan Gemlik İşçi 
Emeklileri Derneği’nin 
10. olağan genel 
kuruluna 107 üye 
katılarak, oy kullandı. 
Divan Başkanlığını 
Genel Başkan Kazım 
Ergün’ün yaptığı 
genel kurulda tek liste 
ile gidilen seçimlerde 
Başkan Hüseyin 
Yener, üçüncü kez 
başkanlığa seçildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Hastaneler “icralık”
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan 
yaklaşık 2.5 katrilyon lira alacağı bulunan 
hastaneler, ödenek olmadığı gerekçesiyle 
sosyal güvenlik kuramlarından parasını 
alamayınca, ciddi ekonomik sorunlarla 
baş başa kaldı. Haberi sayfa 7’de

Askeri Hara’dan TEMA 
Vakfı’na 150 bin fidan 
Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığı’nca yetiştirilen 150 bin 
adet fıstık çamı TEMA Vakfı’na bağışlan 
dı. 14 bin 100 adedi Burhaniye TEMA Vakfı 
Temsilcisi tarafından teslim alındı. 5’de

‘2025 yılında su 
sıkıntısı başlayacak* 
Hasat Makine Genel Müdürü Hüseyin 
Gürkan, bugünkü su tüketim hızında bir 
düşüş yaşanmazsa, 2025 yılında su kıtlığı 
başlayacağını savundu. Bursa’da yapılan 
seminerde, suyun verimli kullanımı ve 
tasarrufu konusunda bilgiler verildi. 6’da

3 çocuktan 1’i sigara içiyor
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğre
tim üyelerinin yaptığı araştırmada, her 
3 çocuktan 1’inin sigara içtiği saptandı. 
Yapılan araştırmada, çocukların günde 
ortalama 10 sigara içtikleri, sigara 
içenlerin yüzde 91.1 'inin erkek olduğu 
görüldü. Araştırmanın en önemli yönü . 
ise çocukların bulunduğu evde 
sigara içilmesi. Haberi sayfa 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Sayfa 221 Kasım 2005 Pazartesi

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Gezici sinema festivali
Kültür ve sanat olaylarının artık Bursa’da 

katılımcı bir izleyici kitlesi var.
Yıllar öncesinde atılan adımlar ısrar edi 

linçe tam olmasa da kültürel ve sanatsal 
gelişime hatırı sayılır bir katkı yaptı.

Yerel yönetimler bu anlamda üzerine 
düşeni yapmaya gayret ediyor.

İşin iyi tarafı kesintiye de uğramıyor.
Gerçi Bursa da iyi etkinlikleri hak eder 

olmuş.
İzleyici niceliği de niteliği de hatırı sayılır 

kalitede ve kalibrede..
Cuma akşamı sanat ve kültür kimlikli 

etkinliklerin bir yenisine daha tanık oldu 
Bursa..

Çocuklar ve erişkinler için güldürüden 
polisiyeye, maceradan psikolojik tanımla
malara dek uzanan yelpazede 30 a yakın film 
Teyyare Kültür Merkezi’nde, AS Merkez 
Megapol Sinemaları’nda ve As Kültür 
Merkezi’nde gösterime sunuluyor.

24 Kasım’a dek sürecek olan Gezici 
Festival 2005 ilk kez Bursa’da gösterime 
giren “Babam ve Oğlum ” filmiyle başladı.

Babam ve Oğlum ..
Türk Sineması’nın yerinde durmadığının 

iyi bir örneği..
Genç yönetmenler daha doğrusu genç tv 

filmi yönetmenleri sinemaya yöneldiler ..
Hülya Koçyiğit’in deyimiyle de televizyon 

filmi yönetmenleri Türk Sineması’na 
borçlarını ödüyorlar. Yönetmen Çağan Irmak 
da borçlarını ödeyenlerden .

Çağan Irmak, Türkiye’nin sosyo
ekonomik yapısını doğru algılayan ve 
fotoğrafını net bir biçimde ortaya koyan bir 
yönetmen.

Sanatla toplumu doğru yerde ve zamanda 
buluştu rabiliyor.

Babam ve Oğlum filminin ilk gösteri 
minde Çağan Irmak, Şerif Sezer, Bilge Şen , 
Mahmut Gökgöz de BursalI izleyicilerle bir
likteydi .

Babam ve Oğlum yasaklı dönemlerin 
insanların yaşamlarını ne denli olumsuz 
yönde etkilediğinin somut bir örneği.

Olaylar tarji-komik bir biçimde ele alın
mış. Ağlarken güldürüyor, gülerken ağlatı 
yor. Ama daha çok düşündürttürüyor.

İzlenmesi “insana” olgunlaştırıcı bir etki 
yapar türden .

Filmin içeriği özetle şöyle:
“12 Eylül Dönemi’nin özgürlükleri kısıt

ladığı dönemlerde ve “sokağa çıkma yasağı 
yüzünden” doğarken annesini kaybetmiş 
olan Deniz,babası Sadık’la birlikte hiç 
görmediği dedesi Hüseyin’in çiftliğine doğru 
yola çıkar.

Hüseyin okumak için İstanbul’a yolladığı 
oğlunu politik olaylara karıştığı için yıllar 
önce evlatlıktan reddetmiştir. Oğlu Deniz’i 
emanet edebileceği bir yer arayan Sadık 
geçmişte olanlara karşın baba evine dönmek 
zorunda kalmıştır. Küçük deniz,yepyeni bir 
dünyaya alışmaya çalışırken .babası 
Sadık,hem ailesiyle hem de geçmişiyle 
yüzleşmektedir.”

. Film bitip de ışıklar yandığında salondaki 
izleyenlerin tamamına yakının gözleri 
nemli,bakışları sorgulayıcıydı..

Hem Babam ve Oğlum filmi, hem de sine
ma festivali gidilmesi, görülmesi gerekiyor.

Bursa’daki Tayyare Kültür Merkezi’nin 
dününü de biliyorum.. Bugününü de..

Bana göre Gemlik’teki Kültür Merkezi de 
bu tür etkinliklere ev sahipliği yapabilir.

Yeri uzak falan deniliyor ama, ben inanı 
yorum ki akıllı bir program ve ulaşım planıy
la insanlar uzakları yakın eder.

tamH retolle ttallıneri
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmarabirlik 
Genel Merkezi’nin 
Eylül ayında 
başlattığı "Rekolte 
bildiriminde" az 
rekolte bildirenler 
için açıklama 
yapıldı.
72 Nolu 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
Marmarabirlik'in 
bildirim yapılan 
rekoltenin üzerine 
çıkmayacağını 
söyledi.
İlk Ortaklık Giriş 
Taahhüdünde 
bulunan rekolteyi 
beyan zamanında 
bildirmeyen bazı 
ortakların kooperatife 
yaptıkları rekolte 
yükseltme 
müracaatlarının 
kabul edilmeyeceğini 
söyleyen Aksoy, 
"Özellikle köylere 
yaptığımız gezilerde 
ortaklarımıza 
durumu anlattık. 
Ortaklık beyanına 
yakın rekolte 
bildirimi yapın 
dedik ama ilgi

görmedi. Şimdi 
ortaklarımız gelerek 
rekolte artırma 
bildirimi istiyorlar, 
bu istekleri kesinlikle 
kabul edilemez.
Her ortak bildirimde 
bulunduğu zeytini 
verecektir. Fazlasını 
almamız olanak 
değil" dedi.
Birliğe olan ilginin 
bu yıl her geçen yıl
dan fazla olduğunu 
anımsatan İbrahim 
Aksoy, yaptığı

açıklamada genel 
merkezden gelen 
kararın uygu
lanacağını söyledi. 
Ortakların zeytin 
toplamaya başla
masının ardından 
verdikleri rekolte 
bildirimini 
yükseltmek 
istediklerini 
söyleyen Aksoy, 
"Marmarabirlik 
kurumsallaşma 
yolunda hızla 
ilerliyor. Ortaklarımız

bunu iyice bilmeliler. 
Kooperatifler ortak
larından ilk giriş 
taahhüdünden fazla 
ürün almayacaklar. 
Ancak üretici ortaklar 
tarafından bilerek 
veya bilmeyerek 
ilk giriş taahhüdün
den fazla ürün 
teslimatı yapılmış 
ise; a) Öncelikle 
fazla teslimat yapan 
ortağın ilk giriş 
taahhüdü resmi 
belge ve evraklara 
dayandınlarak ilk 
giriş tahhüdü 
artırılacak ve bu 
artırımdan doğan 
sermaye payının 
7/ü peşin olarak 
ürün alacağından 
mahsup edilecektir, 
b) (a) bendinde 
izah edilen bu işlem 
gerçekleştirildikten 
sonra ilk giriş 
taahhüdünden fazla 
teslim ettiği miktar 
Rekolte Beyanname 
si fazlası olarak 
değerlendirilecektir. 
Ayrıca rekolte 
fazlası olarak 
değerlendirilen 
ürün bedelinin de 
bir yıldan önce 
ödenmeyeceği 
açıklandı." dedi.

Kapalı salon çatısı monte ediliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik halkının 
bitmesini dört gözle 
beklediği Kapalı Spor 
Şalonu’nun çatı 
malzemeleri geldi. 
Salonda başlatılan 
sıva çalışmalarının 
binanın müştemilet

bölümünde devam 
ederken, salon 
çatısının monte 
edilmesiyle ağır 
işlerin tamamlanması 
bekleniyor.
Önceki gün 
Ankara'dan getirilen 
ve salon bahçesine 
yerleştirilen

malzemelerin firma 
elemanları tarafından 
montajına başlandı. 
Dışanda yapılan 
parça montaj 
sonrasında salonun 
çatısına 
yerleştirilecek olan 
malzemelerin 
ardından salon için

deki çalışmalara 
geçilecek.
2006 yılının Mayıs 
ayında tamamen 
bitirilmesi düşünülen 
Kapalı Spor 
Salonunun bitirilmesi 
ile ilçe gençliği spor 
yapabilecek salona 
sahip olacak.

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
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Gemlik işçi Emeklileri Derneği'nin 10. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Yener, güven tazeledi
107 üyenin oy kullandığı Gemlik İşçi Emeklileri Derneği’nin 10. olağan genel 
kurulunda yapılan seçimlerde Hüseyin Yener, üçüncü kez başkanlığa seçildi.

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik İşçi 
Emeklileri 
Derneği'nin 10. 
Olağan Genel 
Kurulu’nda yapılan 
seçimde, Hüseyin 
Yener üçüncü 
kez seçilerek, 
güven tazeledi. 
Kayıtlı 1826 üyesi 
bulunan Gemlik 
Emekliler Derneği 
genel kuruluna 
107 üye katılarak, 
oy kullandı. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılan 
genel kurula 
yurdun dört bir 
yanından misafir 
olarak gelen 
dernek Başkanları 
ile İşçi Emeklileri 
Genel Başkanı 
Kazım Ergün'de 
destek verirken, 
siyasilerin katılma
ması dikkat çekti. 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği ile DYP 
İlçe Başkanı Faruk 
Güzel ve yönetim 
kurulunun katıldığı 
genel kurula, 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
kongrenin bitimine 
az bir zaman kala 
gelerek yeni 
yönetimi kutladı.
Divan Başkanlığını 
Genel Başkan 
Kazım Ergün'ün 
yaptığı kongrede 
katiplikleri ise 
Genel Merkez Mali 
Sekreteri Ömer 
Kurnaz, eski 
başkanlardan Faik 
Yumru, Gölcük

YazıYORUM

Icritil OLAĞAN GENEL KURULUNA

_ "S .
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..........1111

TÜRKİYE ’ İŞÇİ', EMİEKİİLEftî

Genel kurulun Divan Başkanlığını İşçi Emeklileri 
Genel Başkanı Kazım Ergün yaptı.

Şube Başka 
m Necdet 
Küçük ile 
Elazığ Şube 
Başkanı 
Ferit Turgut 
yaptı.
Genel Kuru, 
lun açış 
konuşmasını 
yapan Gem 
lik Emekliler 
Derneği 
Başkanı 
Hüseyin 
Yener, 
katılımcılara 
teşekkür etti.
Derneğin faaliyet, 
çalışma ve denetim 
raporları okunarak 
üyeler tarafından 
kabulünün ardından 
konuşan Genel 
Başkan Kazım 
Ergün, “Emeklinin 
devletin aynadaki 
görüntüsüdür" 
diyerek, "Bu 
insanların giyecekleri 
yoksa, yiyecek 
almakta zorlanıyor
larsa, yeterli 
beslenemiyorlarsa 
bu devletin aynasıdır 
ve ayıbıdır" dedi. 
Ergün, intibak

yasasının
çıkarılamamış olması

yardım dilenmiyoruz" 
şeklinde konuştu.

nedeniyle, eski 
emeklilerin çok 
mağdur durumda 
olduklarını belirterek, 
"Arada büyük bir 
uçurum var, bu 
uçurumun ortadan 
kalkması için 
intibak yasasının 
mutlaka çıkarılması 
gerekiyor. Atasının 
hakkını vermeyen, 
atasının hayır 
duasını almayanlar 
huzuru mahşerde 
hesap veremezler. 
Biz emekliler alın 
terimizin hakkını 
istiyoruz, kimseden

Geriden gelen 
milyonlarca gencin 
işi yoksa aşının da 
olmasının mümkün 
olamayacağını 
söyleyen Ergün, 
"İşi olmayanın 
eşi de olmaz, 
huzuru olmaz, 
mutluluğu olmaz. 
Milyonlarca 
gencimiz bu 
saydıklarım olmadığı 
için isyan ediyor, 
huzur olmayan 
yerde barış da 
olmaz" dedi.
Gemlik İşçi 
Emeklileri 
Genel Kurulunda 
yapılan seçimde 
Hüseyin Yener 
üçüncü kez 
başkanlığa 
seçilirken, 
Yönetim Kuruluna 
Seyfettin Şekersöz, 
Türker Göral, 
Gökalp İyiol ve 
Ömer Şimşek 
seçildi.
Denetim Kuruluna 
ise Osman Sivas, 
Nevzat Elikesik ile 
Haşan Şen seçildi.

Halkım uyan sana oyun oynanıyor!...
İstihbarat bilgilerinde PKK mn vazgeçeme 

diği yerler arasında nereleri var. ? Biliyor 
musunuz.? Öyleyse sıkı durun yazıyorum...

Birinci olarak Yüksek ova.. Şemdinli...
Gerekçeyi de sallarken mangalda kül bırak

mayan basında okusun, sıcak odasında elinde 
viski bardağı ile konuşan Güneydoğu’ya bir 
defa gitmemiş olanlar öğrensin.

Öğrensin de bölücülerin kuklası olmasın
lar..

Afganistan’dan İran'a uzanan oradan 
Türkiye’ye sokulan uyuşturucunun girme nok
tası bu ilçemizdir. Gidin bakın bu ilçedeki lüks 
bir çok ilde göremezsiniz.

Uyuşturucunun kodamanları bölücü örgütle 
iç içedir...

Malı onların aracılığıyla Avrupa’ya ulaştırır
lar ve paylaştıkları para ile senin oğlunu şehit 
eden kurşunu -silahı alırlar, televizyonlar 
kurarlar..

Bu gün tüm Avrupa’da uyuşturucu ve kadın 
ticareti PKK'nın kontrolundadır.

Şemdinli’de ayni özelliklere sahiptir. Çünkü 
karşısında ki dağların arkası Kuzey Irak'tır. Bu 
dağlar Kandilli dağlarıdır.

Bu bölgede saldırıya uğrayan güvenlik 
kuvvetimizin verdiği şehit toplamı binleri 
bulur...

Başkale’de şehit edilenler, mayınlarla ölen
ler çok, devletin panzerleri yakılıyor

Türk bayrakları, polis noktaları yakılıyor, 
üzerlerine ateş açılıyor, Yiğit bir askerimiz 
“Baba ben şehit oluyorum “ diye haber veriyor, 
askeri lojmanlar tahrip ediliyor biz bunları 
seyrederken tüylerimiz diken diken olurken 
devlet güçlerine moral vermesi gerekenler, 
üstelik suçluyorlar.

İstanbul’da, İzmir’de, Diyarbakır’da 
yakalanan patlayıcılar şenlik fişeklerimi ?

Bölgede canları pahasına görev yapan 
güvenlik kuvvetlerine sahip çıkanınız var mı?

. Önce “Özel harekat’’ yok edildi. Ardından 
•“Hby korucuları” pasifize edildi.

Şimdi sırada Asker ve polis var...
Uzun süredir Yüksekova’dan uyuşturucu 

girişimi azaltılmış, eroin tüccarlarının 
bu kirli ticaretine engel konmaya başlamıştı.

Şemdinli’de bir düzen içine girmeye 
başlamıştı.

Bu asayiş düzeni işlerine gelmiyordu. Bir 
şeyler yapmak gerekiyordu....!

Arkalarına bir kısım basını toplayan 
bölücüler, son el bombalı patlamayı Devlet ‘in 
üzerine yıkmaya çalışıyorlar.

Susurluk’ta kullandıkları senaryoları, yeni 
ilavelerle sahneye sürüldü...!

Şimdi ben 72 yaşında bir insan olarak aklı 
başında her insana sormak istiyorum. ?

Bu olaylar da hedef gösterilen üç askeri is 
tihbarat görevlisi geri zekalı mı.? Planlar - hari
talarla güpegündüz bir iş yerini bombalasınlar.

Yüksekova bir avuç yer, zaten toplaşan 5 - 
10 dükkan var.

Adamın eline kroki -harita vermeye gerek 
var mı.?

Bunun gecesi -karanlığı yok mu.?
Hem de herkesin bildiği beyaz Reanult 

marka otoyla güpe gündüz gidecek herkesin 
içinde bombalayacak.

Çocuğa söylesen inanmaz.
Patlamaların üzerinden iki dakika geçmeden 

Roj Tv. (PKK televizyonu) canlı yayına 
geçmesinin izahını nasıl yapacaklar duymak 
isterim.

Bu nasıl haberleşme ve organizasyon önce
likle bunu düşünmeliyiz...!

Türkiye’ye bir kaos yaşatılmak istenmekte
dir. Bir adım sonrası isyandır.

Yüksekova’da devrilen panzerler değil, 
Devlet’in kendisidir.

Yeter artık ey halkım uyanın. Oyunlara 
gelmeyin...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Emniyet MiidürüGEMSİAD'lıların konuğu oldu
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Sanayici İş 
Adamları Derneği 
yönetimi (GEMSİAD) 
konuk olarak ağır
ladığı İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt ile ilçe 
sorunlarını görüştü. 
GEMSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı

Yüksel Bayrak ile 
yönetim kurulu 
üyelerinin düzenli 
olarak ağırladıkları 
bürokrat bu kez 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt oldu. 
İlçede yapılan başarılı 
çalışmaların taktir 
edildiği Emniyet 
Teşkilatına Gemlik 

halkı adına 
teşekkür eden 
GEMSİAD Başkanı 
Yüksel Bayrak ile 
yönetim kurulu 
üyeleri Gemlik'in şu 
anda en rahat ve 
huzurlu ilçelerden 
biri olma yolunda 
başarılı çalışmalar 
içinde olduğunu 
söylediler.
Emniyet Teşkilatı’na 
verilen desteğin ilçe 
halkına yapıldığını 
anlatan Kurt, son 
zamanlarda tüm 
yurtta ortak gündemi 
oluşturan kimsesiz 
ve yuvaya verilen 
çocukların içinde 
bulundukları sıkıntı 
ve ruhi bunalımları 
hakkında çeşitli 
örnekler verdi.
Bu tür çocukların 
yetiştirilme anında

topluma karşı tepki 
vererek büyüdükle 
rine dikkat çeken 
Kurt, "Bu çocuklara 
sevgi gösterirken 
yetişmelerinde de

yardımcı olmamız 
gerekir” dedi. 
Samimi ve sıcak 
bir ortamda 
süren sohbette 
GEMSİAD

Başkanı Yüksel 
Bayrak, derneğin 
yaptığı çalışmalar 
hakkında Ali Kemal 
Kurt'a bilgiler 
verdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen satranç ve masa tenisi turnuvası sona erdi

Öğretmenler düşünerek hamle yaptılar
Seyfettin SEKERSÖZ

24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
nedeniyle İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Lig Heyeti 
tarafından düzenle
nen Satranç ve 
Masa Tenisi 
Turnuvası 
sona erdi.
Endüstri Meslek 
Lisesi Salonu’nda 
Cumartesi günü 
yapılan masa 
tenisi müsabakaların
da Bayanlarda 
Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulu’ndan

Resmiye Çetin 
birinci olurken, 
Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulu’ndan 
Ayten Gülırmak 
ikinci TSD Gazi 
İlköğretim 
Okulu’ndan Emel 
Minare üçüncü 
oldu.
Masa Tenisi 
Erkekler 
müsabakalarında 
ise Endüstri 
Meslek Lisesi’nden 
Hakan Osmanoğlu 
birinci aynı 
okuldan Muhterem 
Kaya ikinci olurken 
Umurbey Abdullah

Fehmi İlköğretim 
Okulu’ndan 
Ahmet Turan 
Polat üçüncü oldu. 
Pazar günü 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Salonu’nda 
yapılan Satranç 
müsabakalarında 
ise Veysel Özmen, 
Haşan Yılmaz 
ve İsmail Gazi 
ilk üç sırayı aldılar. 
Öte yandan 
Voleybol turnuvasının 
ilk maçı Salı günü 
akşamı Gemlik 
Lisesi Salonu’nda 
Şehit Etem Yaşar 
ilköğretim Okulu 
ile TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
takımları 
arasında saat 
18.30 da başlayacak. 
Turnuvada 
derece alanlara 
madalyaları 
24 Kasım 
Öğretmenler günü 
nedeniyle Kültür 
Merkezinde 
düzenlenen 
törende verilecek.
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Askeri Hara’dan TEMA 
Vakfı’na 150 bin fidan

Deprem Konseyi Bursa’da toplandı
Ulusal Deprem Konseyi Başkanı Prof. Dr. 
Haluk Eyidoğan, 1999 depreminden sonra 
çıkan yönetmelik ve yasalara rağmen hala 

riskli binalar yapıldığı gerçeğine dikkat 
çekerek, yerel yönetimleri imar ^onusunda 

dikkatli olmaya çağırdı.

Gemlik Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi 
Komutanlığı’nca 
yetiştirilen ve 
TEMA Vakfı’na 
bağışlanan 150 bin 
adet fıstık çamı 
fidanının 
14 bin 100 adedi 
Burhaniye TEMA 
Vakfı Temsilcisi 
Şevket Metin 
tarafından teslim 
alındı.
Gazetemize 
açıklama yapan 
Şevket Metin, 
Belediye Başkanı 
Fikret Akova’nın 
fidanların Burhaniye 
Belediyesi’nin 

kendilerine tahsis 
ettiği bir kamyon 
ile ilçeye 
götürüldüğünü 
ve 10 bin 700 
tanesinin 15 
köyde 49 kişiye, 
3 bin 700 adedin 
2 bin tanesi 
Burhaniye 
Belediyesi’ne, 
bin 400 tanesinin 
ise çeşitli kurum ve 
kuruluşlara 
dağıtıldığını söyledi. 
78 yaşında bir 
doğa gönüllüsü 
olan Şevket Metin, 
fidanları verdiği 
kişilere ayrıca 
kendisinin hazırladığı 
fidan bakımı ve

dikim klavuzunu da 
dağıttığını belirterek, 
şunları söyledi:

150 bin fidanı 
yetiştirerek 
TEMA Vakfı 
aracılığı ile 
insanlarımıza 
ulaşmasını 
sağlayan Gemlik 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığı 
na, subay ve assub- 
aylarına ve erlerine 
şükranlanmızı 
sunuyoruz.
Fidanları alanlarında 
usulüne göre 
dikerek diktikleri 
fidanlara sahip 
olmalarını istiyoruz. ”

Prof. Dr. Haluk 
Eyidoğan, Ulusal 
Deprem Konseyi 
toplantısı için geldiği 
Bursa'da Büyükşehir 
Belediyesi'ni ziyaret 
etti. Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak'la görüşen ve 
Bursa'da deprem 
zararlarının azaltılması 
ve kentsel dönüşüm 
çalışmalarına yönelik 
yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi alan 
Eyidoğan, "Türkiye'yi 
sarsan 1999 
depreminden ders 
almasını bilemedik. 
Bu deprem Türkiye 
için bir fırsattı. Ancak 
tedbirler için çok geç 
kaldık. Bu zaman kay
bını telafi etmek için 
Başbakanlıksın genel
gesiyle kurulan 
Ulusal Deprem 
Konseyi olarak, 
deprem kuşağındaki 
yerel yönetimleri tek 
tek ziyaret ederek, 
bu konuda bilinç 
oluşturmaya 
çalışıyoruz” dedi. 
Eyidoğan, Konçak'a

Bursa'da yaptıkları 
Ulusal Deprem 
Konseyi Toplantısı'n 
da deprem zarar
larının azaltılması, 
deprem riski ve afet 
yönetimi, yeniden 
yapılanma, kentsel 
dönüşüm, eğitim vb. 
konularda bilgi ve 
görüş alışverişinde 
bulunduklarını anlattı. 
Deprem bilinçlenmesi 
ve risksiz bina 
yapımına yönelik 
çalışmaların büyük 
önem taşıdığının altını 
çizen Eyidoğan, 
"Bugün 1. derece 
deprem bölgesindeki 
şehirlerdeki riskli 
binaların sayılarını 
muhafaza etsek bu 
bile büyük başarıdır. 
Çünkü nüfus artıyor, 
yeni binalar yapılıyor. 
Bir şehirdeki 200 bin 
binadan 100 bini riskli 
ise yeni yapılan 
binalarla bu sayı 
artmamalı. Ancak 
yeni yapılan binaların 
da tamamının 
güvenli olduğunu 
söyleyemeyiz" 
diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri 
Hüseyin Konçak da 
depreme karşı alınan 
önlemler konusunda 
Bursa'nın diğer illere 
örnek olduğunu 
belirti. Konçak, 
depremle ilgili yapılan 
konuşma ve alınan 
önlemlerin sözde 
kaldığının altını 
çizerken, bu konuda 
ortak bilinç oluşturul
ması gerektiğini vur
guladı. Konçak ayrıca 
ODTÜ ve İTÜ ile mev
cut yaklaşık 200 bin 
yapının kontrolden 
geçirilmesine yönelik 
bir çalışma içinde 
olduklarını da anlattı. 
Ziyaret sonrasında 
konsey üyeleri 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde İnşaat 
Mühendisleri, 
Mimarlar, Jeoloji 
Mühendisleri, Jeofizik 
Mühendisleri, Şehir . 
Plancıları ve Harita 
Kadastro Mühendis 
leri Odası 
başkanlarıyla ortak 
basın toplantısı 
düzenledi. BHA

Cinayet mi intihar mı? Evlat hasretine 
dayanamadı intihar etti

Mudanya’da eşinden 
kısa bir süre önce 
ayrılan ve ramazan 
ayından buyana 
tek başına yaşayan 
iki çocuk babası 
Ercan A. (30), 
kalorifer borusuna 
belindeki kemeri 
ile asılı olarak 
bulundu, 
ilçe Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
Halitpaşa Mahallesi 
Öğretmenler

Sitesi D Blok'ta 
meydana gelen olay, 
giriş katında kirada 
oturan elektrikçi 
işçisi Ercan A.'ın 
evinde yaşandı. 
Çalıştığı işyerine 
gelmeyen şahsı, 
merak eden 
patronu, akşam 
saat 21.30 sıralarında 
Ercan A.'nın 
kapısını çaldı. 
Ancak kapıyı 
defalarca 
çalmasına 

rağmen içerden 
yanıt alamayan 
işyeri sahibi, 
mutfak camından 
girdiği evde 
Ercan A.'nın 
cesedi ile karşılaştı. 
Durumun polise 
bildirilirken, 
olay yerine gelen 
Cumhuriyet Savcısı, 
cesedi otopsi için 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderdi. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor. 
BHA

İnegöl'e bağlı 
Hilmiye Köyü'nde 
boşandığı eşinin 
yanında kalan 
çocuklarını 
göremediği 
gerekçesiyle 
bunalıma girdiği 
öne sürülen 
şahıs, kalbine 
dayadığı tabancayı 
ateşleyerek 
hayatına son 
verdi. 
İlçe Jandarma 
Bölük 
Komutanlığı'ndan 

alınan bilgiye 
göre, 5 yıl önce 
şiddetli geçimsizlik 
yüzünden eşi 
Aynur B.(29) ile 
boşanan Şaban 
Yıldız(32), 
anneleri birlikte 
İnegöl'e taşınan 
çocukları Melih(8) 
ve Senanur'u(5) 
görme talebi 
geri çevrilince 
psikolojik 
sorunlar yaşamaya 
başladı.
Uzun süredir

tedavi gördüğü 
bildirilen 
Şaban Yıldız, 
önceki akşam da 
Hilmiye Köyü'nde 
babası Mehmet 
Yıldız'a ait 
evde kalbine 
dayadığı 
tabancayı 
ateşleyerek 
yaşamına son 
verdi. Cumhuriyet 
Savcılığı olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
BHA

ELEMAN 
ARANIYOR KDRHZ OFSET

Matbaamızda yetiştirilmek 
üzere ÇIRAK ARANIYOR

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Marmara'da çinekop bolluğu
Marmara 
Denizi'ndeki 
çinekop 
bolluğu, 
vatandaşların 
yüzünü 
güldürdü. 
Çinekopun 
kilosu 2 ila 
3 milyon 
liraya gerile 
yerek hamsi 
fiyatına indi. 
Bursa Balık 
Hali'nde 9-10 
kiloluk sandığı 
15 milyon lira 
civarında 
satılan çinekop, 
tezgahlarda 
2 ila 3 milyon 
lira arasında 
vatandaşa 
ulaşıyor.
Çinekopun en 
son 3 yıl önce 
yaşanan 
akında kilosunu 
1 milyon liradan 
verdiklerini 
anlatan 
balıkçılar, 
"2.5 milyon 

liraya orta 
boy balıkları 
satıyoruz. 
Hamsi fiyatına 
beyaz etli 
lezzeti tartışıl

maz çinekop 
veriyoruz. 
Son 3 yıldır 
böyle bir 
bolluk yoktu. 
Ancak bu sene 
yaşanan 
bereket 
sebebiyle, 
bir taraftan 
palamut diğer 
taraftan lüferin 
küçüğü çinekop 
çok ucuz 
fiyatla sofralara 
geliyor 
Palamudun 
tanesi de 2

ila 2.5 milyon 
liradan satılıyor. 
Bu aralar vatan
daşları bol bol 
balık yemeğe, 
dondurucularını 
da ucuz balık
larla doldur
maya davet 
ediyoruz" dedi. 
Bazı vatan
daşların ucuz 
fiyatla kasa 
kasa balık 
halinden 
çinekop alıp 
götürmesi de 
dikkati çekti.

‘2025 yılında su sıkıntısı başlayacak1
Hasat Makine Genel 
Müdürü Hüseyin 
Gürkan, bugünkü 
su tüketim hızında 
bir düşüş yaşan
mazsa, 2025 yılında 
su kıtlığı başlaya
cağını savundu. 
Bursa Hasat Maki 
ne, İzmir Varsam 
Pompa ve İstanbul 
Standart Pompa fir
malarının Almira 
Hotel'de gerçek
leştirdiği "Su 
Kullanımında 
Verimlilik” semineri, 
çiftçiler ve kentin su 
trafiğine yön veren 
teknik personelden 
yoğun ilgi gördü. 
Seminerin konuş
macılarından Bursa 
Hasat Makine Genel 
Müdürü Hüseyin 
Gürkan, İzmir 
Vansan Pompa 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden 
Ertöz ve İstanbul 
Standart Pompa 
Pazarlama Müdürü 
Erol Çelebi, suyun 
verimli kullanımı ve 
tasarruf konusunda 
aydınlatıcı bilgiler 
aktardı.Köy

Hizmetleri ve DSİ 
teknik elemanların 
da hazır bulunduğu 
seminerde ilk 
sunumu yapan 
Hasat Makine Genel 
Müdürü Hüseyin 
Gürkan, günümüzde 
israf edilen suyun 
haddi hesabı 
olmadığını söyledi. 
Yapılan araştır
maların hiç de iç 
açıcı olmadığını 
belirten Gürkan, 
sulama sistem
lerinde su, enerji, 
verim ve zaman gibi 
kayıpların toprak- 
bitki-su-insan ilişki
lerindeki kopukluk
tan kaynaklandığını 
vurguladı.
SUYUN 
2/3'ü TARIMA 
Yer kürede 1 milyar 
400 milyon kilome- 
treküp toplam su 
yer aldığını ve bu 
nun yüzde 97.6'sı 
mn okyanuslardaki 
tuzlu su, 1.8'inin 
buz ve kar, 0.6'sının 
ise içtiğimiz akarsu 
ve göllerdeki tatlı su 
olduğunu anımsa
tan Gürkan, şöyle 

devam etti: 
"Dünya Sağlık 
Örgütü (WH0) 
araştırmalarına 
göre, dünyadaki 
tatlı suyun yüzde 
0.7'su insan 
kullanımına açık. 
Bugünkü insan 
nüfusunun 1/5'i 
yani 1.2 milyar 
insan sağlıklı su 
kaynaklarından fay
dalanamıyor. Eğer 
bugünkü su tüketim 
hızında, bir düşüş 
yaşanmazsa, 2025 
yılında dünyadaki 
her 3 kişiden 2’sinin 
su kıtlığı çekecek. 
Kullanıma açık tatlı 
suyun hangi alan
larda ne kadar 
tüketildiğine 
bakarsak, 2/3'1 ük 
kısmının tarım 
işlerinde harcan
dığını görüyoruz. 
Tarım sektörüyle 
yakından ilgilenen 
bizler, gelecekte söz 
edilen su kıtlığının 
sorumlusu olarak 
listenin en başında 
yer alıyoruz. 
Sorumluluk bilin
ciyle işimizi şimdi-

den sıkı tutarsak, 
su kaynaklannın 
verimli ve tasarruflu 
tüketilmesine 
yol açarız." 
İzmir Varsan Pompa 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden 
Ertöz ise, jeotermal 
kaynaklarıyla ünlü 
Bursa'nın bir türlü 
bu madeni 
işletemediğini, kay
nakları sınırlı olan 
İzmir'de bile 15 bin 
konutun bu yöntem
le ısındığını söyledi, 
Bursa'nın jeotermal 
kaynaklarıyla iştah 
kabartmasına rağ
men, gereken teknik 
altyapıyı oluştura- 
madığını anımsatan 
Ertöz, BursalI yerel 
yöneticilerin bu 
konuda destek tale
plerine de açık 
olduklarını kaydetti. 
Bursa'nın aynı 
zamanda akarsu ve 
su kaynağı bolluğu 
yaşandığını dile 
getiren Ertöz, 
bu tür kaynaklarda 
kullanılabilir 
su pompalarını da 
tanıttı. BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNUNDA İDDİALIYIZ...
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birlikl
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. TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJRNDRLRR & KALEMLİK& KÜLLÜKLER& ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİVELİK EŞVA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEMİN
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Hastaneler “icralık” 3 çocuktan 1’i sigara içiyor
SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı'ndan 
yaklaşık 2.5 katrilyon 
lira alacağı bulunan 
hastaneler, ödenek 
olmadığı gerekçe
siyle sosyal güvenlik 
kuramlarından 
parasını alamayınca, 
ciddi ekonomik 
soranlarla baş 
başa kaldı.
Elektrik, su, kira, 
tıbbi malzeme alımı 
ve sözleşmeli 
personel gibi sabit 
masraflarını ödeye
mez duruma gelen 
yaklaşık 900 has
tanede icra tehlikesi 
kapıda. Büyük 
kentlerde bazı 
hastanelere icra 
geldiği ileri sürülür 
ken hastane yönetici
leri, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
durama müdahale 
etmesini bekliyor. 
Sağlık Bakanlığı 
ve bazı hastane 
yetkililerinden 
edinilen bilgiye göre, 
uygulamaya konulan 
Sağlıkta Dönüşüm 
Programı ile tüm 
vatandaşlara 
kapılarını açan 
Sağlık Bakanlığı, 
bunun bedelini 
ödemeye başladı. 
"Hastanelerin

Ortak Kullanımı" 
ve "Sağlık kuru
luşlarının Tek Çatı 
Altında Toplanması" 
projelerinden sonra 
Yeşil Kartlı, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı ve 
özellikle SSK'lı 
hastaların akınına 
uğrayan 900 hastane, 
yaptığı teşhis, 
tedavi ve tahlil 
bedellerini sosyal 
güvenlik kuramların
dan tahsil edemiyor. 
Bakanlık kayıtlarına 
göre hastanelere 
SSK'nın 1 katrilyon 
837 trilyon 617 
milyar, Bağ-Kur'un 
615 trilyon 835 
milyar, Emekli 
Sandığı'nın ise 
215 trilyon 363 
milyar lira 
borcu bulunuyor. 
Sağlık Bakanlığı'nın 
alacağı olan 
toplam 2.5 katrilyon 

liranın yarısının 
SSK'ya ait olması 
dikkati çekerken, 
Bağ-Kur'un 2004 
yılına ait ödemediği 
borçları da 
bulunuyor.
Yürürlükte bulunan 
mevzuata göre 
SSK, Emekli Sandığı 
ve Bağ-Kur, Sağlık 
Bakanhğı'na olan 
borçlarını kendisi 
ödüyor. Yeşil 
Karthlar'la ilgili 
tedavi giderlerini 
ise Maliye Bakanlığı 
ödüyor. Sağlık 
Bakanlığı, bu 
kuramlardan 
alacağını tahsil 
edebilmek için 
defalarca uyardı. 
Ancak kurumlar, 
ödemeleri gereken 
2.5 katrilyon lirayı 
"Ödenek yok" 
gerekçesiyle 
ödemedi.

Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi öğretim 
üyelerinin yaptığı 
araştırmaya göre, 
çalışan her 3 çocuk
tan 1'i sigara içiyor. 
Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı, Çocuk 
Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı ile MÜ Sağlık 
Eğitim Fakültesi 
öğretim üyeleri, 
çalışan çocukların 
sağlık sorunlarını 
ortaya koyan bir 
araştırma yaptı. 
Pendik ve Kartal 
Çıraklık Eğitim 
Merkezleri'nde eğitim 
gören 108'i kız, 534'ü 
erkek toplam 642 
çocuğun solunum 
problemleri, sigara 
içme oranları ve 
sigaranın solunum 
problemleriyle ilişkisi 
araştırıldı.
Araştırmaya göre, 
çalışan çocukların 
yüzde 31.3'ü sigara 
içiyor. Buna bağlı 
olarak da üst so 
lunum yolu enfeksi 
yonu, kronik öksürük 
ve alerjik rinit gibi 
sorunlar tırmanıyor. 
Çalışan çocuklar iş 
yerlerinde akciğer ve 
diğer organlara zarar 
verebilecek tozlara, 
çeşitli kimyasal ve 

toksik maddelere 
daha fazla maruz 
kaldıkları için so 
lunum yolları prob
lemlerini daha sık 
yaşıyor. Solunum 
açısından zaten risk 
altında olan çocuk
ların sigara içmeleri 
ise varolan solunum 
problemlerini artırıyor 
ve ilave hastalıklara 
neden oluyor.
MÜ Tıp Fakültesi 
öğretim üyelerinin 
yaptığı araştırmaya 
göre, çocukların 
17.8'i motor, yüzde 
22.9'u torna-tesviye, 
yüzde 22.6'sı berber- 
lik-kuaförlük, yüzde 
15.7'si teksti (-konfek
siyon, yüzde 13.7'si 
mobilya-yapı ve yüz 
de 7.3'ü ise elektrik 
inşaat malzemeleri 
bölümünde eğitim 
görüyor. Sonuçlara 
göre, çalışan çocuk
larda tozlu-dumanlı 
ortamlar ve sigara 
dumanı gibi etkenler
le yüzde 87.2'sinde 
öksürük, yüzde 
78.1'inde hırıltı ile 
birlikte nefes darlığı, 
yüzde 49.1'inde ise 
göğüsten duyulan 
ıslık sesi şikayetleri 
olduğu saptandı. 
GÜNDE ORTALAMA 
10 SİGARA 
Ortalama yaşları

14-18 arasında 
değişen çocukların 
çalışma süreleri 
arttıkça öksü rük 
şikayetlerinin arttığı 
saptandı. Yapılan 
anket çalışmasında 
çocukların günde 
ortalama 10 sigara 
içtikleri, sigara içen
lerin yüzde 91.1'inin 
erkek olduğu 
görüldü. 
Araştırmanın bir 
dikkat çekici yönü de 
sigara içen çocuk
ların evinde de sigara 
içilmesi. Çocukların 
yüzde 81.2'sinin 
evinde sigara içiliyor, 
yüzde 22.8'inin 
annesi, yüzde 
63.8'inin ise babası 
sigara içiyor. Kendi 
isteği ile iş hayatına 
atılma, aile gelirinin. 
400 YTL ve özerinde 
olması, erkek- 
cinsiyet, çalışma 
süresinin artması 
gibi etkenler sigara 
kullanımı üzerinde 
etkili bulundu.
MÜ Tıp Fakültesi 
öğretim üyeleri, 
Çıraklık Eğitim 
Merkezleri'nin sağlık 
ve davranış eğitimi 
veren merkezler 
olarak sigara içiminin 
önlenmesinde 
etkili rol oynaması 
gerektiğini belirtti.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN ENEN Sîhrttato'tati
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
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

i»

------- £
120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire £s_ - __ ______________________________________ ______  s?

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

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan S

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

Borusan giriş kapısıyla karşılıklı 
2 parsel arsa

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa -

Termal Girişinde 433.02 m2 -
Termal yolu Gülerce Villalarının altı 

9880 m2 arsa -
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

is*

i
Tel:513 24 74 Fax:5141021 |

&

w

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları

* Sakana Misina Ağları
* ip Ağ
"S Fanya
* Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
* Kürek
* Çapa
* Macun

Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

* vtii’tıiMkfindtrilelırjııeliıırA'i;

Hjrkujrj
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

MUDANYA / BURSA 
Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 

GSM : (0.532) 297 23 18
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“Vergi yükünü çalışan sırtlayacak” Baykal, yeniden 
CHP Genel Başkanı

Türkiye Kamu Çalışan
ları Sendikaları 
Konfederasyonu 
(Türkiye Kamu-Sen), 
Araştırma Geliştirme 
Merkezi'nin 2006 yılı 
bütçe hedeflerine 
ilişkin değerlendirme 
lerine göre, 2006 yılı 
başta kamu çalışanları 
olmak üzere, dar ve 
orta gelirli kesim için 
zorlu geçecek.
İşsizlik oranında 
önemli azalma olma
ması sosyal sorunların 
sürmesine neden ola
cak. Türkiye Kamu- 
Sen'den yapılan yazılı 
açıklamada, 2005 yılı 
hedefi 106.6 milyar 
YTL olan vergi gelir
lerinin, 2006 yılında 
yüzde 22.2 oranında 
artışla 130. 3 milyar 
YTL'ye çıkarılmasının, 
2006'nın da önceki 3 
yılda olduğu gibi özel
likle çalışanlar ve dar 
gelirliler açısından zor 
geçeceğini ortaya koy
duğu belirtildi.
Açıklamada, "1 yıl 
içinde vergi mükellefi 
sayısı yüzde 22 
oranında artmayacağı

na göre, bu artışın 
vergilere yapılacak 
zamlarla sağlanacağı 
gerçeği ortaya çıkıyor. 
Bunu yanında 2006'da 
başta telefon olmak 
üzere KİT ürünlerine 
ortalama yüzde 16.4 
zam yapılmasının 
öngörülmesi, başta 
kamu çalışanları 
olmak üzere 2006 
yılında bütçeyi yine 
orta gelir grubunun 
sırtlayacağını 
gösteriyor" denildi. 
Açıklamada, hedefle
nen 130 milyar YTL'lik 
vergi gelirlerini vatan
daşın eşit paylaştığı 
varsayımı altında, 
2006 yılında 
Türkiye'de kişi başına 
bin 810 YTL vergi 
düştüğü belirtilerek, 
bu rakamın 2005 yılın
da bin 480 YTL olduğu 
kaydedildi. Yıllık 
enflasyon hedefinin 
yüzde 5 olduğu bir 
ortamda, devletin 
topladığı vergilere 
yüzde 22, ürettiği mal 
ve hizmetlere yüzde 16 
oranında zam yapıl
masına karşılık; 

çalışanlara ve 
emeklilere yapılacak 
zammın, enflasyon 
hedefi olan yüzde 5 
oranında yapılmasının 
planlanmasının 
anlaşılmaz bir tutum 
olduğunu belirtildiği 
açıklamada, ortaya 
konulan programda 
sosyal boyutun 
unutulduğu, işsizlik 
hedefinde de bir azal
ma olmadığı ifade 
edildi. İşsizlik 
öngörüsünün de 
yüzde 10'da kalması 
ve 38.5 milyar dolarlık 
dış ticaret açığının 
hedeflenmesinin, 
programın sosyal 
ayağının eksik kala
cağını gösterdiğini 
savunularak, "Yeni 
mezun olan binlerce 
genç de 2006 yılında 
işsizlikle tanışacak ve 
anlaşılan odur ki, işsiz 
ler ordusu daha da 
büyürken, hükümet 
sorunun çözümü için 
yine yabancı ser
mayeyi adres göstere
cek" denildi 
Hükümetin bütçeyi 
hazırlarken IMF 

hedeflerine uydurmak 
için çalıştığını ve 
vergilere ve kamu 
ürünlerine yapılacak 
zamlarda cömert olan 
hüküme tin çalışan 
ve emeklile re zam 
yaparken cimri 
olduğunun savunul
duğu açıklamada, "Bu 
cimrilik, milletimizin 
ayakta durma direnci
ni kırmakta ve başta 
adam kaçırma, gasp 
hırsızlık ve kapkaç 
olmak üzere kişilere 
ve mala dönük suçlar
da büyük artışlara 
neden olmaktadır. 
Öngörülen oranlar, 
dikkate alındığında 
halkın ekonomik 
durumunda iyileşme 
olmaması ve işsizlik 
gibi can alıcı bir 
konuda etkin mücade
lenin amaçlanmaması 
göz önüne alındığında 
2006'da ekonomik 
nedenli sosyal 
sorunların artacağı 
ortadadır, siyasi 
irade bu sorunların 
müsebbibi olamaz" 
açıklamasında 
bulunuldu.

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, bin 
158 delegenin oyunu 
alarak yeniden aynı 
göreve seçildi. 
Baykal, bundan 
sonraki görevlerinin 
CHP'yi iktidara taşı
mak olduğunu belir 
terek, "Bu hep bera 
ber yapacağız. 
Türkiye'nin umudunu 
boşa çıkartmaya
cağız. Sandıktan 
Cumhuriyet'i 
çıkartacağız" dedi. 
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu'nda yapılan 
CHP'nin 31. Olağan 
Genel Kurultayı'nda 
Genel Başkan Deniz 
Baykal, gövde göste 
risi yaptı. Ocak ayın
da yapılan ve yum
rukların konuştuğu 
13. Olağanüstü 
Kurultay'ın ardından 
yapılan ilçe ve il kong 
releri ile muhaliflerin 
tasfiyesini sağlayan 
Baykal, bu kurultayda 
zaferini ilan etti. 
Yapılan oylamada, 
kayıtlı bin 264 delege
den bin 223'ü oy kul
landı. Bu oylardan bin 
158 oy geçerli sayılır

ken, 65 oy da geçer
siz çıktı. Baykal, ge 
çerli bin 158 oyun 
tamamını alarak yeni 
den genel başkan 
seçildi. Seçim 
sonuçlarının açıklan
masının ardından bir 
teşekkür konuşması 
yapan Baykal, Türki 
ye'nin önemli bir dö 
neme girdiğini söyle
di. Bu döneme gir
erken CHP'nin böyle 
güçlü bir şekilde İra 
desini ortaya koyması 
nın son derece önem
li olduğunu ifade 
eden Baykal, "Büyük 
bir şeref duyuyorum. 
Büyük bir sorumluluk 
içinde ilk günkü 
coşku ile bana 
verdiğiniz bu görevi 
kabul ediyorum. Bu 
kurultayda genel 
başkana olağanüstü 
yüksek bir katılımla 
sahip çıktınız.” dedi, j

ÜNV€RTRAKTÖRDEN
BÜVÜK FIRSAT!

0 Z€VTİN ZAMANI GELDİ!
NEW HOLLAND

[ . HİÇ PEŞİNATSIZ i
“ HILVÂDELSI

II

TRAKTÖR SATIŞLARI!
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bayii 
Tel : (0.224) 573 27 77 GSIV1 : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal CcS. No:26 ORHANGAZİ / BURSA
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ATO’dan konut kredisi için uyarı
Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Sinan 
Aygün, 2001 krizinde 
kredi faizlerinin yüzde 
50'lerden yüzde bin 
500'lere fırlaması 
nedeniyle büyük darbe 
yiyen tüccarların, 
anlaşmalı olarak kendi 
aralarında emlak ahm- 
satımı yapıp konut 
kredisi çektiklerini ve 
bu krediyi ticari amaçlı 
kullandıklarını belirtti. 
ATO Başkanı Aygün, 
yaptığı yazılı açıkla
mayla düşük faizli 
konut kredisi 
nedeniyle tüccarlar 
arasındaki ev ahm- 
satımının ciddi boyut
lara ulaştığını açıkladı. 
"Dayı-yeğen ya da 
hala-yeğen gibi soyadı 
tutmayan yakın akra
balar, kuzenler, 
komşular ve şirket 
ortakları kağıt 
üzerinde birbirlerine 
ev satmış gibi yaparak 
konut kredisi çekiyor. 
Alım-satımı yapılan 
evlerin sahipleri 
değişmiyor, sadece 
tapu değişiyor. Sütten 
ağzı yanan yoğurdu 
üfleyerek yer. Krizde 
ticari krediden ağzı 
yanan tüccar da bu tür 
yöntemlere başvu
rarak konut kredisine 
yöneliyor" diyen 
Aygün, 2005 yılının ilk 
9 ayında toplam 140 
bin kişinin konut kre

Dünya Bankası 
Türkiye Direktörü 
Andrevv Vorkink, 
"Türkiye 
ekonomisinde çok 
şey değişti, artık 
kırılganlık azaldı. 
2001 yılındaki 
ekonomik yapı yok, 
yerine daha esnek, 
daha sağlam, daha 
öngörülebilir bir 
ekonomik yapı 
geldi" dedi.
Vorkink, şu anda, 
başta Cari İşlemler

disi kullandığını, 2005 
yılı başında 2 katrilyon 
790 trilyon lira olan 
konut kredisi mik
tarının Ekim ayı 
ortasında 9 katrilyon 
494 trilyon liraya 
ulaştığını hatırlattı. 
2003 yılında yüzde 14 
olan konut kredilerinin 
tüketici kredileri için
deki payının, Eylül 
2005 itibariyle yüzde 
36'ya yükseldiğine 
işaret eden Aygün, 
konut kredilerindeki 
patlamada, tüccarlar 
arasındaki anlaşmalı 
emlak ahm-satımının 
da payı olduğunu 
bildirdi.
Ticari kredilerin konut 
kredilerinden 3 kat 
daha pahalı olması 
nedeniyle tüccarın bu 
yola başvurduğunu 
ifade eden Aygün, 
şunları söyledi: 
"Türkiye'de ticaretin 
önündeki en büyük 
engellerden birisi, 
ticari kredi faiz oran
larının yüksek olması. 
Konut kredilerinin faiz 
oranı ortalama yüzde 
1.2 iken, ticari kredi
lerin faiz oranı yüzde 
300 daha fazla. Özel
likle son dönemde 
bankalar tüccarı unut
up konut kredisine 
ağırlık vermiş durum
da. Böyle olunca tüc
carlar da kendi arala 
rında ya da soyadı tut-

‘Türkiye ekonomisinde çok şey değişti’
Açığı olmak üzere, 
risk gibi algılanan bazı 
ekonomik gelişmelerin 
Türkiye ekonomisin
deki yapısal dönüşüm 
nedeniyle ekonomiyi 
tehdit eden bir risk 
olamayacağını kaydet
ti. Vorkink, "Artık 
Türkiye ekonomisi 
2001 yılındaki gibi 
değil" dedi.
Türkiye gibi hızlı 
büyüyen bir ülkenin 
Cari İşlemler Açığı'nın 
olmasının normal

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te! : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

emlak alım-satımı 
yaparak konut kredisi 
alıyor ve bu krediyi 
ticari amaçlı kullanıy
or. Al gülüm ver 
gülüm." Vade 
süresinin ticari 
krediye göre uzun 
olması ve kredi çekme 
prosedürün kolaylığı 
gibi etkenlerin de tüc
carı konut kredisine 
yönelttiğini söyleyen 
Aygün, "Kefilsiz, 10-20 
yıl vadeli konut kredisi 
veren bankalar var. 
Ticari kredilerin geri 
ödemesi süresi genel
likle 3 yıl Üstelik 
prosedürü de uzun" 
diye konuştu. Ticari 
kredilerin ekonomiyi 
canlandırıcı ve istih
damı artırıcı bir kredi 
olduğunu vurgulayan 
Aygün, bankaları ticari 
kredi faiz oranlarını 
düşürmeye çağırdı. 
Konut kredisindeki 
artışın tehlike sinyal
leri verdiğine de 
dikkati çeken 
Aygün, şunları 

olduğunun altını çizen 
Vorkink, "Bunun 
dörtte biri artan petrol 
faturasından kay
naklanmaktadır. Güçlü 
bütçe, yüksek Faiz 
Dışı Fazla ve artan 
yabancı sermaye, 
devam eden 
özelleştirme süreci, 
Cari İşlemler Açığı'nın 
en önemli sigorta
larıdır" diye konuştu. 
Vergi oranlarının, 
bir ülkede iş ve 
yatırım ortamını 
belirleyici unsurlar 
olduğunun altını 
çizen Vorkink, vergi 
oranlarının yüksek

bin 200 kişi konut 
kredisi kullanıyor. 
Uzun vadeli konut 
kredileri ekonomi ve 
bankacılık sektörü 
için tehlike yaratıyor. 
Bazı bankalar 25
yıla kadar vade 
yapıyor. Bol keseden 
dağıtılan bu krediler 
geri dönmezse 
bankaların elinde 
onbinlerce hacizli 
konut olacak. Bu 
durum, Türkiye 
ekonomisini derinden 
sarsacak bir krize yol 
açabilir. Uzakdoğu, 
İsveç ve Japonya'da 
bunun örnekleri 
yaşandı." 
Vatandaşların ev 
sahibi olma hayaliyle 
ödeme güçlerini 
aşan miktarlarda 
kredilerin altına imza 
attıklarını anlatan 
Aygün, hükümetin 
konut kredilerini kon
trol altında tutacak 
önlemler alması 
gerektiğini bildirdi.

olmasının iş ve 
yatırım ortamını da 
olumsuz etkileyen bir 
unsur olduğunu 
kaydetti.
Sosyal güvenlik 
reformunun, 
Türkiye'nin önünde 
kalan en önemli 
yapısal dönüşümler
den biri olduğunu 
vurgulayan Vorkink, 
bu reformun, 
sadece Türkiye 
ekonomisinin 
kredibilitesini 
arttırmayacağını, 
ayrıca finansman 
dengesini de sağlaya
cağını vurguladı.

ELEMAN ARANIYOR
Özel Güvenlik Sertifikası olan g 

Güvenlik Görevlileri Aranmaktadır. I
Müraacatların şahsen fabrikamıza k 

yapılması tercih sebebidir.
Adres: Umurbey Sanayii Bölgesi & 

Tel: (0.224) 513 45 17 - Gemlik B 
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Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

YATÇILIĞIN TARİHÇESİ

Genç denizcilere anlayana az da olsa bi 
rinci ders adı altında nasihat olarak birşeyler 
vermeye çalışmıştım.

Bazı genç denizcilerden, aldığım telefonla 
bu dersin devamı olup olmadığını sordular. 
Kendilerine, sizlere yazdığım birinci dersin 
yarısı omadığını sadece nasihat kabulünden 
sizlere ufak bir hatırlatma olduğunu söyle 
dim.

Bu yazımda genç bu değerli dostumun 
bana hediye edilen kitaptan yararlanarak, 
kısa bir Yatçılığın tarihçesini yazıyorum.

Orta çağın sonuna kadar yelkenli gemiler 
sadece askeri, ticari ve balıkçılık amacıyla 
kullanılmışlar, hobi amaçlı olarak amatör 
denizcilik faaliyetleri ise 17. nci yüzyılda 
Hollanda’da başlamıştır.

Korunmuş iç sular ve kanalların varlığı 
ticaretten edinilmiş zenginlik ve denize aşina 
toplum yapısı nedeniyle bu yüzyılda 
Hollanda’da gezi yelkenciliği yayılmaya 
başlamış kısa sürede Avrupa hatta Rusya’da 
kraliyet ailelerinin severek kullandıkları 
eğlence ve gezi araçları olmuşlardır.

Amsterdam şehri tarafından İngiltere Kralı 
II. nci Charles’e taç giyme hediyesi olarak 
1660 yılında 16 mt boyunda ‘Mary’ adlı bir yat 
hediye edilmesi ki bu tekne Britanya’nın ilk 
yatıdır.

İngiliz yatçılığını doğuş nedeni olarak 
kabul edilir.

14. ncü yüzyıldan itibaren korsanları, 
kaçakçıları kovalamak ve bazen de gezi için 
kullandıkları küçük hızlı teknelere bu ismi 
vermişlerdir. (Yacht) avcı takipçi.

Yatlarla ticari yelkenliler arasında tasarım 
yönünden ciddi farklılıklar 1830’lardan 
itibaren görülmeye başlamış bu dönemde 
tekne suratı ile Yelken performansı temel 
tasarım kriteri haline gelmiştir.

1830 tarda cup yarışları, İngiltere ve ABD 
arasında hep ABD tekne ve ekiplerin 
kazandığı ezeli bir çekişme haline gelmiştir.

Yelkencilik 1900 yılı olimpiyat oyunları ile 
olimpik bir spor olarak kabul görmüştür.

Yatçılık tarihinin başlangıç dönemlerinde 
Akdeniz ülkeleri ve OsmanlI İmparatorluğun
da da yelken yetenekleri iyi küçük ama deniz
ci tekneleri yük taşıma ve balıkçılık amacıyla 
kullanılmış ve sürekli geliştirilmiş olmalarına 
rağmen özel kullanım söz konusu olmuştur.

Günümüzdeki (mavi yolculuk) adıyla bili
nen gezilerin yapıldığı Akdeniz ve Ege’de 
yüzyıllar boyunca yük taşımakta kullanılmış 
guletlerle süngerci teknesi yolcu taşıma 
amacıyla düzenlenmesiyle bu tür yatlar doğ
muştur.

Türkiye’de ilk kürek, yelken ve yat 
yarışlarının katılımların bir kısmı ülkemizde 
yerleşik yabancılarda olsa İstanbul’da 
örneğin Moda’da, Kalamış koyunda ve 
Adalar’da birinci dünya savaşı öncesi 
yapıldığını ve halkın büyük ilgisini çektiğini 
belirtilmektedir.

Büyük Ada Yat Kulübü’nde düzenlenen 
yarışlarda Faik Bey ( Atacan) isimli yelken
lisiyle birinci oldu.

Yelken sporu 1923’te su sporları federas 
yonunun faaliyet programına alındı.

Yatçılık kraliyet aileleri asiller ve büyük 
sanayi ve finans kurumlarının sahiplerinin 
ilgisi sonucu 20. nci yüzyılın ilk çeyreğinde 
altın dönemini yaşamıştır.

Değerli Deniz ve Yelken Sporuna gönül 
vermiş Gemlikli gençlere yat ve yat sporunun 
çok kısa bir tarihçesini yazmaya çalıştım.

Bu yazı uzun yazı içinden özet olarak der
lenmiş ve siz gençlere ufak bir nasihattan (1. 
nci dersten) sonra yatçılığın tarihçesini sun
dum. Beğendiğinizi umarım.

İleride bazı yazılarla sizlerle beraber ola
cağım.
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Hiperaktif çocuklar
erken teşhis edilmeli

Gaziantep Üniversitesi 
(GAZÜ) Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Salih Zoroğlu, 
Hiperaktif çocukların 
mutlaka psikiyatrist 
kontrolünde tedavi 
edilmeleri gerektiğini 
belirterek, "Bu tip 
çocuklar tedavi 
ettirilmediği takdirde, 
yüzde 4O'ı 16 
yaşından itibaren 
suç işlemeye 
başlıyorlar" dedi. 
Doç. Dr. Zoroğlu, 
yapılan araştırmalar
da, hiperaktif çocuk
ların yüzde 50'sinin 
genetik yapıdan, 
yüzde 50'sinin ise 
yaşam süreci 
içerisinde hiperaktif 
olduklarının 
belirlendiğini söyledi. 
Genetik yapısı 
nedeniyle hiperaktif 
olan çocuğun 
tedavisinin ömür 
boyu sürebildiğini. 
sonradan hiperaktif 
rahatsızlık gösteren 
çocukların ise 
tedavisinin erken 
teşhis edilmesi

Türkiye yaşlanıyor
Türkiye'de, 65 yaş ve 
üzerinde yaklaşık 4 
milyon kişinin 
yaşadığı belirtilerek, 
yaşlı nüfus oranının 
ve yaşlı vatandaşlarda 
hastalıkların görülme 
sıklığının giderek art
tığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı, 65 ve 
üzeri yaşlı vatan
daşları yetersiz ve 
dengesiz beslen
meden kaynaklanan 
hastalıklar konusunda 
uyardı. Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
Türkiye’de 65 yaş 
üzerindeki kişilerin 
yüzde 89'unun kronik 
bir hastalığı olduğu 
vurgulandı. Bakanlık, 
bu kişilerin yüzde 
35'inde 2, yüzde 
23'ünde 3, yüzde 
14'ünde ise 4 veya 
daha fazla hastalığın 
bir arada görüldüğünü 
kaydetti. Açıklamada, 
Türkiye’de 65 yaş üstü 
kişilerde gerçekleşen 
ölümlerin yüzde 
43.2'sinin kalp-damar 
hastalıkları, yüzde

halinde 5-10 yıl içinde 
tedavi edilebildiklerini 
ifade eden Doç. 
Dr. Zoroğlu, şöyle 
konuştu: "Hiperaktif 
çocukların tedavi 
edilmedikleri takdirde, 
16 yaşından sonra, 
yüzde 40'nın suç işle
meye başladığı tespit 
edildi. Hiperaktif belir
tiler özellikle ilköğre
tim çağının 4. veya 5. 
sınıflarında kendini 
göstermeye başlıyor. 
Aile normal olmayan 
bir davranış biçimi* 
görmeye ve yaşamaya 
başladığında zaman 
geçirmeden bir 
an önce hekime 
başvurmalı."
Her hastalıkta olduğu

10.3'ünün kanser, 
yüzde 8.4'ünün ise 
beyin hastalıklarına 
bağlı olduğuna dikkat 
çekilerek, bu ölümlerin 
ana risk faktörlerinin, 
sigara ve alkol kul
lanımı, yüksek 
tansiyon, bilinçsiz 
beslenme ve hareket
siz yaşam tarzı 
olduğunun altı çizildi. 
Açıklamada, 65 yaş 
üzerindeki kişilerde 
görülen diyabet, 
obezite, osteoporoz, 
felç, iskelet ve kas sis
temi hastalıklarında 
bilinçsiz beslenmenin 
önemli bir risk faktörü 
olduğu vurgulanarak, 
bu yaş grubundaki 
vatandaşlara yönelik 
şu uyarılarda 
bulunuldu:
"Yeterli ve dengeli 
beslenin. Yeterli ve 
dengeli beslenme; 4 
besin grubunda bulu
nan besinlerin yeterli 
miktarda tüketilme
siyle sağlanır. Bu 
besinler; süt grubunda 
yer alan süt, peynir ve 
yoğurt, et grubunda 
yer alan et, tavuk, 

gibi hiperaktif 
tedavisinde de erken 
teşhisin, önemli 
bir unsur olduğuna 
işaret eden Doç.
Dr. Zoroğlu, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
'"Erken teşhis 
konulması halinde 
çocuk yoğun bir 
tedavi ile normal 
yaşamına tekrar 
dönebiliyor, eğer 
tedavide geç kalınırsa 
bu hastalık ömür 
boyu sürüyor.
Hiperaktif çocuklar 
tedavi edilmediği 
takdirde, yüzde 
52'si çok genç 
yaşta alkol veya 
uyuşturucu bağımlısı, 
yüzde 30'nun liseyi 

yumurta ve kuru bak
lagiller, sebze ve 
meyve grubu ile tahıl 
grubuna giren ekmek, 
bulgur, makarna, pir
inç, mısır ve 
tarhanadır. Bu besin
lerin önerilen tüketim 
miktarları kişiye özgü 
olarak değişmekte, 
bireyin yaşı, cinsiyeti 
ve fiziksel aktivite 
durumu bu oranları 
etkilemektedir. Öğün 
sayısını artırın, az ve 
sık yemek yiyin. 
Sabah kahvaltısını 
mutlaka yapın. İdeal 
vücut ağırlığınızı 
koruyun, besinler 
yoluyla aldığınız enerji 
ile harcadığınız enerji 
arasındaki dengeyi 
sağlayın. Yağlı besin
lerin tüketimini sınır
landırın. Kırmızı et ye 
rine tavuk ve hindi 
etini tercih edin.
Haftada en az 2-3 kez 
balık tüketin.
Hayvansal kaynaklı 
yağ tüketimini azaltın 
ve bitkisel kaynaklı 
sıvı yağları tercih edin. 
Az yağlı veya yağsız 
süt ve yoğurt tüke
timine özen gösterin. 
Kan şekerini hemen 
yükselten şeker, şek
erli ve hamurlu besin
ler yerine muhallebi ve 
sütlaç gibi sütlü 

dahi bitiremiyor, 
yüzde 75'i ise ileri 
ki yaşlarda sinirsel 
ve ruhsal sıkıntılar 
içine giriyorlar." 
Doç. Dr. Zoroğlu, 
ailelerin çocuklarının 
davranışlarını, 
hiperaktif olarak 
algılayıp hemen 
doktora başvurduk
larını belirterek, 
'Aile çocukta hırçın bir 
davranış 
gösterdiğinde 
'benim çocuğum 
hiperaktif, bunu tedavi 
edin' diye karşımıza 
geliyor.
Her çocuk evde veya 
okulda yaramaz 
olabilir. Her 
yaramazlık 
yapan veya 
derslerinde başarısız 
olan çocuk hiperak- 
tiftir demek doğru 
olmaz. Öğretmen 
ve aileler ortak 
diyalog içinde 
olurlarsa, erken 
teşhis ve tedavide 
mümkün olabilir" 
diye konuştu.

tatlıları tercih edin. 
Özel gün ve toplan
tılarda pasta, tatlı ve 
şekerleme tüketimin
den olabildiğince 
kaçının. Her gün 5-7 
porsiyon sebze ve 
meyve ile haftada 2-3 
kez kuru baklagil 
yemeği tüketin. 
Kızartma ve kavurma 
yöntemleri yerine 
sağlık açısından daha 
uygun olan haşlama, 
ızgara ve fırında 
pişirme yöntemlerini 
tercih edin. Kızartılmış 
besinlerden uzak 
durun. İçinde et bulu
nan yemekleri 
pişirirken ilave yağ 
koymayın. Mümkün 
olduğunca yaşınıza 
uygun olarak fiziksel 
aktivitelerinizi artırın?" 
Sağlık Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamada; 65 
yaş üzerindeki kişil
erde yoğun olarak 
görülen, beyin kana
maları ve ölümlere yol 
açan yüksek tansiyon
dan korunmak için 
günlük tuz tüketiminin 
kısıtlanması gerektiği 
vurgulanarak, sofrada 
yemeklere tuz eklen
memesi ve tuz ilave 
edilmiş geleneksel 
besinler olan turşu ve 
salamuralardan uzak 
durulması önerildi.

Çocuğunuzun 
işitme kaybı 

var mı?

Eğer çocuğunuzun 
işitme kaybı 
olduğuna inanıyor
sanız bu doğru ola
bilir. Aşağıdaki 
sorular bunu belir
lemenizde size 
yardımcı olacaktır. 
Lütfen hepsini 
dikkatli bir şekilde 
okuyun, size, 
ailenize ve çocuğu 
nuza uyan faktörleri 
belirleyin.
İşitme kaybının 
belirtileri: 
Gebelik sırasında 
*Anne kızıl, soğuk 
algınlığı veya viral 
bir enfeksiyon 
geçirmiş, 
*Anne alkollü içecek
ler kullanmış, 
*Ailede bir ya da bir
den fazla kişiden 
hayatın erken 
dönemlerinde ortaya 
çıkan kalıcı işitme 
kaybının olması.
Yeni doğan (doğum
dan ilk 28'inci güne 
kadar)
*1500 gramın altında 
doğum tartısı, 
*Yüzde normal 
olmayan görünüm, 
*Doğuştan sarılığının 
olması ve kan değişi
mi uygulanması, 
*Beş günden fazla 
çocuk yoğun bakım 
ünitesinde kaldı mı? 
*Damardan verilen 
bir antibiyotik aldı 
mı?
*Menejit oldu mu? 
Bebek (9 günlükten 2 
yaşına kadar) 
*Damardan verilen 
bir antibiyotik aldı 
mı?
*Menenjit 
geçirdi mi?
*Nöroljik bozukluk
ları oldu mu?
*Kulağından kan 
geldiği veya 
gelmediği ağır bir 
kafatası kırığı 
geçirdi mi?
*Kulağından sıvı 
gelen, üç aydan fazla 
süren ve tekrar eden 
kulak enfeksi yonl^ı

geçirdi mi?
Çevreye olan yanıt 
(konuşma ve dil 
gelişimi)
Yeni doğan (doğum
dan 6 aylığa kadar) 
*Beklenmedik yük
sek bir sese karşı 
hareket ederek, ağla
yarak veya herhangi 
bir şekilde yanıt 
verdi mi?
*Gürültüde uyanıyor 
mu?
*Sesleri serbeste 
olarak taklit 
eder mi?
*Sadece ses ile 
teskin edilebiliyor 
mu?
*Kafasını sizin 
sesinizin geldiği 
yöne çeviriyor mu? 
Genç bebek (6-12 
aylık)
*Sorulduğu zaman 
tanıdık bir kimseyi 
veya nesneyi 
gösteremez.
*Saçma sapan ses
leri hiç çıkarmadı.
*12 aylıkken el salla 
veya ellerini çırp gibi 
basit ifadeleri 
anlamıyor.
Bebeğin (18 aylık-2 
yaş)
*Yumuşak bir sesin 
geldiği yöne ilk 
çağırışta bakmaz, 
*Çevredeki seslere 
karşı tepki göster
mez, 
*llk çağrıya cevap 
vermez,
*Sese cevap vermez 
veya sesin nereden 
geldiğiniz bulamaz, 
*Tanıdık kişiler veya 
nesneler için 
basit kelimeler 
kullanmaya 
başlamaz, 
*Kendi yaşlarının 
kullandığı sesleri 
veya dili kullanmaz, 
*Televizyonu anor
mal sesle dinlemez, 
*Anlamada ve 
kelime kullanmada 
sürekli bir gelişim 
göstermez.
Tüm bu durumlarda 
dikkatli olunuz!
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Kalbimiz 12 farklı
alarm veriyor

Gelecekteki hastalıkları
belirleyen cihaz Türkiye’de

Yeni bulgulara göre 
terleme, yaklaşmakta 
olan kalp krizinin 
en önemli habercisi. 
Uzmanlara göre, 
kalp krizinin vücutta 
12 önemli sinyali 
var. Bu belirtiler 
şunlar:
Kalp krizi vakalarının 
çoğunda,yavaş 
yavaş gelen bir ağrı 
ve rahatsızlık hissinin 
göğüs, kol, çene ve 
boyun bölgesine 
yayılması, nefes 
kesilmesi, mide 
bulantısı gibi belir
tilere rastlanıyor. 
Kalp krizi geçiren 
kişilerin aniden 
yardım çağırama- 
maları, saatler 
süren yardım 
bekleme süreci 
sonucunda ölümle 
sonuçlanabiliyor. 
ABD’deki Illinois 
Üniversitesi’nden 
doktor Catherine J. 
Ryan, kalp krizini 
haber veren bir 
başka bulgunun 
daha olduğunu 
ortaya çıkardı: 
Aşırı terleme.
Amerikan Kalp 
Vakfı’nın yıllık

toplantısında 
çalışmalarını açık
layan Dr. Ryan, 
kalp krizi geçirmiş 
1073 hasta ile 
yapılan röportajlar 
sonucu, kalp krizinin 
habercisi olarak 12 
önemli bulgu sap
tadıklarını belirtti. 
Bu belirtiler 
şunlar: 
Göğüsde 
rahatsızlık hissi 
Omuz, baş ve kolda 
rahatsızlık hissi 
Boyun ve çenede 
rahatsızlık hissi 
Sırtta rahatsızlık 
Karın bölgesinde ağrı

Sindirim güçlüğü 
Mide bulantısı 
Nefes kesilmesi 
Terleme 
Baş dönmesi 
Halsizlik 
Aşırı yorgunluk. 
Dr. Ryan 
çalışmasında 
standart istatistik! 
verilerle kalp krizini 
önceden tahmin 
etme süresinin 
9.78 saat olduğunu 

ve aşırı 
terlemenin kalp 
krizini önceden 
tahmin etmede 
en belirgin bulgu 
olduğunu vurguladı.

Vücudun hangi böl
gesinde 10 yıl sonra 
hangi hastalıkların 
oluşabileceği 
hakkında ayrıntılı 
bilgi de veren cihaz, 
bununla kalmayıp 
hastaya ilaç da 
öneriyor 
Vücuttaki enerji 
akımını ölçerek 
hangi hastalıklara 
bedenimizin meyilli 
olduğunu ve gelecek
te hangi hastalıkların 
ortaya çıkacağını 
tespit eden ve uygu
lanması gereken 
tedavi yöntemi 
hakkında ayrıntılı 
olarak bilgi veren 
Bianel adlı tıbbi cihaz 
artık ülkemizde. 
Hastalık risklerini 
ortaya koyuyor 
.Rusların uzun yıllar, 
"üzerinde çalışarak i 
geliştirdikleri akıllı 
cihaz, vücuttaki 
auranın (enerji alanı) 
beyne yolladığı sinyal
leri analiz ederek 
kromozonlarda ve tüm 
organları farıyarak 
hastalıkları açığa 
çıkarıyor. Vücudun 
hangi bölgesinde 
10 yıl sonra hangi 
hastalıkların oluşabile
ceği hakkında ayrıntılı 
bilgi de veren cihaz, 
ayrıca hastaya batı ve 
doğu tıbbının önerdiği

ilaçlardan en fazla 
hangilerinin iyi 
gelebileceğiyle ilgili 
de bilgi sunuyor. 
Moskova Yüksek 
Teknoloji 
Enstitüsü'nde 
geliştiren aleti ülke 
mize getirerek hizmete 
sokan Dr. Mehmet 
Özbek, bu aletin 
verdiği bilgilerin 
yüzde 85 oranında 
güvenli olduğunu 
söylü-yor. Dr. Özbek, 
"Eğer kişide önemli 
bir hastalık çıkmışsa o 
zaman da tetkik ve 
tedavi için gerekli 
incelemelerin yapıl
ması için hastayı test 
ve analizlerin yapıl
ması için hastaneye 
sevk ediyoruz" diyor. 
Genetik hastalıkları 
belirliyor 
Sadece hastalıkları 
tespit etmekle 

kalmayan cihaz, 
aynı zamanda 
koromozonları da 
tarayarak taşınan 
hastalıklar hakkında 
da ayrıntılı bilgi veri 
yor. Öte yandan sis
teme yüklenen ilaçlar
la hastanın laboratu- 
var tahlillerinden de 
yola çıkılarak hastalığı 
için kullanılıyor. 
Bu ilaçları tercih 
ederken cihazın 
kişinin bedensel 
özelliklerine göre 
isimler önerdiğinin 
altını önemle 
çizen Dr. Özbek, 
mesela ciğerlerinde 
sorun olan bir 
hastanın 
aynı zamanda 
böbrekleri hassas 
ise böbreklerine de 
zarar vermeyen 
ilaçları önerdiğini 
söylüyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ0W
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İtfaiye 1.1P
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 544 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

j
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KAYMAKAMLIK Yalova ' (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

1
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Şehirlerarası 261 54 00
OtobüsTerminali (18 Hat)1W
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ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgİaz 51316 37
Ergaz I 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGatŞ: • 514 59 81
Bütüniei) Likitgaz 513 80 00
Akçagaö? 514 88 70
Totalgaz 51417 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 51*3 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz 185

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY .OTO GAZ 513 14 25
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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EKO 66 hizmete açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yakıt Tasarruf 
Cihazlarının 
hizmete sunulduğu 
ATM Madencilik 
Limited Şirketi'ne 
ait EKO 66 
işyeri geniş bir 
katılımla açıldı. 
İstiklal Caddesi 
Baytaş Körfez 
Apartmanı altında 
faaliyete açılan 
işyerinin açılışına 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Ticaret 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, AK 
Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ve 
İl Genel meclis 
üyeleri, İlçe 
Müftüsü Yusuf

Araçlarda kullanılan 
ve yakıtta yüzde 
25-35 gibi tasarruf 
sağlayarak ülke 
ekonomisine

S* >*, 
i

Özlem Eczanesi açıldı

şahin, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Aygün, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt ile 
davetli misafirler 
katıldı.

milyonlarca ton 
yakıt ve milyonlarca 
dolar katkı sağlama 
imkanı yaratan 
cihazın satılacağı 
iş yeri sahibi Talat 
Mollaoğlu, verdiği 
bilgide firmasının 
Doğalgaz ile ilgili 
çalışmalarının da

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Nüfusu hızla 
artış gösteren 
Gemlik'te 26. ncı 
Eczanenin açılışı 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından 
yapıldı.
İstiklal Caddesi 
üzerinde
Eczacı Özlem 
Çevirme'nin 
açtığı Özlem 
Eczanesi ilçede 
faaliyet göstere
cek 26 inci 
eczane oldu.
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi

Acil Servis 
Doktorlarından 
Özgür 
Çevirme'nin 
eşi olan 
Eczacı 
Özlem

Çevirme'nin 
açtığı eczanenin* 
açılış kurdelesini 
kesen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, bol 
kazançlar diledij

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

_ . DOÖOZ
Buderus „

m
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAMLAMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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8 Ekim 2005 günü meydana gelen Pakistan depreminin yaraları sarılmaya devam ediyor

Gemlik’ten Pakistan’a 95 bin 437 YTL
Gemlik Kaymakamı Mehmet Baygül başkanlığında oluşturulan yardım kampanyası komisyonu, Pakistan depreminde zarar görenler için 95.437.100 
YTL topladı. Kaymakamlıksan yapılan açıklamada, toplanan paraların Pakistan Afet Yardım Merkez hesabına aktarıldığı belirtildi. Sayfa 2’de

22 Kasım 2005 Salı 25 YKr. (250.000 TL.)

I3 yaşındaki kızına fuhuş 
yaptıran anne tutuklandı
Bursa'da, okula göndermediği 13 ; 
yaşındaki kızını para karşılığında 
erkeklere pazarladığı iddia edilen 
anne ile küçük kızla ilişkiye 

\ girmekle suçlanan, aralarında bir} 
\ öğretmenin de bulunduğu 
toplam 8 kişi tutuklandı. Sayfa 7’de

Odun ve kömür fiyatlarına sürekli zam geliyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kaptan iyi olunca..
Marmarabirlik 72 Nolu Gemlik 

Kooperatifi Başkanı İbrahim Aksoy, 
önceki gün gazetemize yaptığı açıklama
da kooperatife rekolte arttırımı için 
başvuran ortakların isteklerinin dikkate 
alınmayacağını söyledi.

Marmarabirlik’te rekolte beyan
nameleri yıllardır pek önemsenmiyordu.

Tüzük değişikliğinden sonra üst üste 
üç yıl rekolte beyannamesi vermeyen, 
yani kooperatiflere ürün vermeyen ortak
ların ortaklığının düşeceği hükme 
bağlanınca bu iş ciddiye alındı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan ortaklıktan 
çıkarılmalar bu nedenle meydana geldi.

Bu konuda, Gemlik Kooperatifinin 
yöneticilerin gayretleri ile ortakları noter 
aracılığı ile yeniden başvuru yapınca 
ortaklıklarını kurtardılar.

Marmarabirlik iyi yolda.
Bu büyük işletme eski siyasi oyunlarla 

değil, bir ticari kuruluş gibi yönetilmeye 
başladığı andan itibaren durumlar 
değişti.

Başka yörelerin zeytinleri sıkı 
denetleniyor. Atımlarda kaliteye önem 
veriliyor.. Adamına göre davranılmıyor.

Bunlar olumlu gelişmeler.
Kaptanlar iyi olunca gemiler karaya 

vurmaz. İbrahim Aksoy ve arkadaşları işi 
sıkı tutuyorlar. Kutlamak gerekir.

Doğalgaz şebeke döşeme 
çalışmaları devam eden 
ilçemizde, kara kışın 
kapıdan bakmasına 
karşın işyerleri ve konutlara 
gazın bağlanamaması odun 
kömür satıcılarına yaradı. 
Kömür ve odun fiyatları 
başlayan kar yağışıyla 
birlikte yükseldi.
Meşe odunu 200 YTL, 
kömürün tonu 320 YTL. 
oldu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Meteoroloji’den 
fırtına uyarısı

Bu akşam saat
lerinden itibaren 
Ege'de, yarın 
Marmara, Ege, Batı 
Karadeniz ve Batı 
Akdeniz'in batısında 
fırtına beklendiği 
bildirildi.
Devlet Meteoroloji 
Genel Müdürlü ğü'n- 
den yapılan duyu
ruya göre, bu akşam 
saatlerinden itibaren 
rüzgar keşişleme
den; Ege'de 7 kuvve 
tinde fırtınası rüz
gara (50-60 km/s), 
gece saatlerinden 
itibaren ise 
9 kuvvetinde 
kuvvetli fırtınaya 
(75-90km/s)

dönüşecek. 
Çarşamba 
günü Ege'de 
keşişlemeden 
kuvvetli fırtına 
şeklinde esen 
rüzgar devam 
ederken, Marmara, 
Batı Karadeniz 
ve Batı Akdeniz'in 
batısında keşişleme
den esen rüzgar 8 
kuvvetinde 
fırtınaya (60-75km/s) 
dönüşecek. Fırtına 
Batı Karadeniz, 
Marmara, Ege ve 
Batı Akdeniz'in 
batısında Perşembe 
günü akşam 
saatlerine kadar 
etkisini sürdürecek.

Vergi falılarıyla mücadele
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu 
ile Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan edinilen 
bilgiye göre, Ocak-Haziran döneminde 
hesap uzmanları 823, müfettişler ise 12 
vergi incelemesinde bulundu. Maliye 
Bakanlığı'nın yılın ilk 6 ayında gerçekleştir 
diği vergi denetimlerinde, kaçak oranı, 
yüzde 26.22 olarak belirlendi. 7’de

Bursa kara 
kışa hazır

Kent merkezine kar yağarken, 
belediyenin karla mücadele ekipleri, 
24 saat göreve hazır bir şekilde 
bekletiliyor. Büyükşehir Belediyesi de 
karla mücadele için gerekli hazırlıklarını 
tamamladı. Depolarında 4 bin ton tuz: 
stoklayan belediye, 114 kişilik bir 
ekiple karla mücadele edecek. Sayfa 6'da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Şu çamur meselesi...
Doğal gaza hazırlık çalışmaları hızla 

sürüyor.
Gemlik caddeleri ve sokakları doğal 

olarak çamur içinde..
Çalışmaların kış ayına denk gelmesi 

Gemlik’i çamura bulaştırdı.
Geçen gün muhtarlar da dile getirdi..
Onlar mahalle sakini ile karşı karşıya.. 
Yakınmaların odak noktasındalar.
Gerçi bizim gazete soruna daha önceden 

parmak basmış ama ..
Herhalde ilgililerin gözünden kaçmış..
Şimdi de muhtarlar uyarıyor ve ilgi bek

liyor.
Biz belediye başkanına sorsak ki soru 

yoruz:
“Ne olacak bu çamurlar..”
O da diyecek ki :
“Yumurta kırılmadan omlet yapılmaz..” 
Tamam da ..
Yumurtayı kırıp çerini, çöpünü ve dahi 

pisliğini ortada bırakmanın da alemi yok ki.
Şu bir gerçek ki;
Doğal Gaz Gemlik için çağdaş bir çözüm. 
Sayısız yararları var.
İşte Gemlik bu çağdaş ısınma tekniğine 

kavuşmak için ilk adımını bundan 7 ay 
önce anlı şanlı törenlerle atmıştı.

18 Nisan 2005’te doğal gazla ilgili çalış
maların ilk kazması vurulurken Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut “Teknik çalışmalar
da bir aksilik olmazsa,yedi ay sonra 
Gemlik’in yüzde 70’i doğal gaz kullanmaya 
başlayacak.”demiş.

18 Nisan 05
23 Kasım 05
Tam 219 gün geçmiş gün üzerinden.
Yani 7’ay..
Çalışmaların tam gaz sürmesine,Gemlik 

Halkı’nın çamura batmasına karşın Gemlik 
henüz doğal gaza kavuşmadı.

Ama kavuşacak.
Başkan koşulların olması gereken hızda 

süreceğini düşünerek böyle bir söz ver
miştir kuşkusuz ama evdeki hesap çarşıya 
uymayabiliyor.

Na var ki;
Başkan’ın sözlerini ciddiye alan halk 

“ısınma” yakıtını doğal gaza göre ayarladı.
Odununu, kömürünü tedarik etmedi.
Aksilik olacak ya kış da erken bastırınca 

yurttaş kaldı soğukta.
Şimdi panik halinde yakıt derdinde..
Demek ki söz verirken her türlü olasılığı 

hesaplamak,kitaplamak gerekiyor.
Gerçi söz vermek politikacı için vaka-i 

adiyeden.
Çünkü sözler ne yazık ki oy için veriliyor 

(muş).
Yani bir tür günü kurtarmak.
Ben demiyorum.
Kim diyor?
Abdüllatif Şener.
Ne demiş, “Söz verdiğiniz halde türban 

sorununu çözemediniz” diye soran gazete
ciye Abdüllatif Şener;

“Söz vermek zorundayız. Çünkü söz ver
mezsek oy alamıyoruz”

Abdüllatif Şener iktidarın ve iktidardaki 
siyasal partinin önemli bir ismi..

Toplumla ve kendisiyle barışık bir 
siyaset adamı..

Sözüne de güvenilir.
Onun için;
Abdüllatif Şener’in dediğini ciddiye 

almak gerek.

Gemlik’ten Pakistan’
95 bin 437 YTL

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 
Kaymakamlığından 
yapılan açıklamada, 
8 Ekim 2005’te 
Güney Asya'da 
meydana gelen 
deprem mağdurları 
için açılan kampa
nyada 95.437.100 
YTL para 
toplandığı bildirildi. 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül'ün 
başkanlığında 
oluşturulan yardım 
kampanyası 
komisyonunda 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü İbrahim 
Ay, İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin, Ticaret 
Odası Başkanı Kemal

Gemlik Sürücü 
Kursunun Motor, 
Trafik, İlk Yardım 
ve Direksiyon 
sınavlarında 
100 tam puan alan 
başarılı sürücü 
adayı altınla 
ödüllendirildi. 
Gemlik'te belki de 
ilk kez rastlanan bir 
başarıyı gösteren 
Sevim Pekin isimli 
bayan sürücü adayı 
girdiği tüm sınavları 
yüz üzerinden tam 
puan alarak 
başarıyla geçti. 
Gemlik Sürücü 
Kursu Sahibi İbrahim

Akıt, Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan 
yer almıştı.

İlçede başlatılan 
yardım 
kampanyasında, 
Gemlik 
Kaymakamlığı 
tarafından açılan

yardım hesabında 
23.933.25 YTL 
toplandığı açıklandı. 
Yapılan yardımların 
Vakıflar Bankası 
Bursa Şubesindeki 
2091718 nolu 
Pakistan Afet Yardım 
Merkez hesabına 
aktarıldığı bildirildi. 
Ayrıca daha önce 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
bünyesinde toplanan 
33.225 YTL ile İlçe 
Müftülüğünce 
toplanan 36.349.75 
YTL'nin yanı sıra 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü perso 
nelinin topladığı 930 
YTL ile birlikte 
yardım miktarının 
toplam 95.437.100 
YTL olduğu 
açıklandı.

surucu ödül

Uslu ve Emel 
Uslu'nun sürücü 
kursunda düzenledik
leri ödül töreninde 
Kurum Müdürü Erhan 
Yalçın ile Direksiyon

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

Öğretmeni Şerafettin 
Aktaş tarafından 
Sevim Pekin'e çiçek 
verilirken, çukulata 
ikram edildi.
Gemlik Sürücü Kursu 
Sahibi İl Genel Meclis 
Üyesi İbrahim Uslu 
ise başarılı sürücü 
adayı Sevim Pekin'i

küçük altınla 
ödüllendirdi.Gemlik 
Sürücü Kursu sahip
lerinden Emel Uslu, 
ilk kez karşılaştıkları 
bu tür başarıyı bun
dan sonraki dönem-1 
lerde kursiyerlerine 
tekrarlatmak için çalı 
şacaklarını söyledi.
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Odun ve kömür fiyatlarına sürekli "kam;-rgeliyor^:"

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

Yazı YO RUM

Dogalgazın gecikmesi 
mahrukatçıya yaradı

Doğalgaz şebeke döşeme çalışmaları devam eden ilçemizde, kara kışın kapı
dan bakmasına karşın işyerleri ve konutlara gazın bağlanamaması odun 
kömür satıcılarına yaradı. Kömür ve odun fiyatları başlayan kar yağışıyla bir
likte yükseldi. Meşe odunu 200 YTL , kömürün tonu 320 YTL. oldu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te başlatılan 
Doğalgaz çalış
malarının vatandaşa 
ne zaman yansıya
cağı belirsizliğini 
korurken, odun ve 
kömürde yaşanan 
büyük zamlar halkın 
belini büküyor. 
Bayramdan önce 
odunun 170 bin 
YTL'ye satıldığı odun 
depolarında şimdi 
200 YTL’den odun

satılıyor.
Ayrıca daha önce 
250-270 YTL’den 
satılan Güney 
Afrika ve Sibirya 
kömürünün yapılan 
zam sonrasında 
300-320 YTL’den 
satıldığı bildirildi. 
Kömürde ithalatçı fir
maların yurt dışından 
mal ithalini yavaşlat
maları nedeniyle 
kömürde yaşanan 
sıkıntı fiyatlara yansı
yarak vatandaşın

belini bükmeye 
başladı.
Odunda yaşanan 
hızlı artışın ise başta 
İnegöl ilçesinde 
bulunan bazı sunta 
fabrikalarının oduna 
verdikleri aşırı 
fiyat yüzünden 
kaynaklandığını 
ileri süren bazı 
mahrukatçılar 
"Odunu köyden indi- 
remiyoruz. İnegöl'de 
bulunan sunta fab
rikaları bizden fazla

ücret vererek odunu 
alıyorlar. Bu nedenle 
odun üzerinde aşırı 
zam başladı" şek
linde konuştular. 
DOĞALGAZ 
GEÇ KALDI 
Odun ve kömürde 
yaşanan aşırı fiyat 
artışının, öncelikli 
olarak doğalgazın 
kış aylarına girilme
sine karşın henüz 
abonelere yansıtıla
maması olduğunda 
birleşen bazı 
mahrukatçılar, bu 
nedenle yaz ayların
da yeterli odun ve 
kömür bağlantısı 
yapılmadığını 
söylüyorlar.
Kış aylarına 
girilmesine rağmen 
Doğalgazda hayal 
kırıklığı yaşayan 
bazı vatandaşların 
evlerine kömür 
almalarının da katı 
yakacakta ani talep 
patlaması yaşandığı 
gözlenirken, zamların 
devam etmesinin 
kaçınılmaz olacağı 
ileri sürülüyor.

İşviçre.... SKarakutu!

FIFA Başkanı Sepp Blatter milli maçtan 
hemen sonra televizyonların karşısında 
yargısız infaza geçti.

Gerçi hatasını anlayıp resmen özür 
diledi. Ancak, ilk tavrı çok çirkin ve 
şımarık bir tavırdı.

Bu tavır, İsviçre’lerin çirkin yüzünü 
göstermeye yetti.

Kaldı ki Sepp Blatter, özür dilese de 
Türkiye’ye ağır ceza verilmesinin kapısını 
aralayarak yapacağını zaten yaptı.

Evet. Bizde de ki futbol adamlarımız 
diplomasiden nasipsiz tahriklere 
kapılarak, Türkiye’ye zarar verdiler.

Peki bu küçücük İsviçre’nin şımarık- 
lılığının bir sebebi olmalı. Dayandıkları bir 
şeyler olmalı diye de düşünmeliyiz.

İsviçreli’lerin genel davranışları altın
da, bir tahrik planını ustaca uygulamak
tan öte bir şeyler olmalı.

Ben buna hayat standardı yüksek bir 
toplumda yaşamanın ve bol para sahibi 
olmanın şımarıklığı var diyorum..

Türkiye’yi -Türkleri küçük gören bu 
ülke ve medyası unutmasın ki 200-300 
senedir diktatör parası - Kara para üze 
rine banka ticareti yapmaktadırlar. Bu 
paraların önemli kısmı dünya halkların
dan çalınan, dünyanın yer altı ve yer üstü 
zenginliklerinin yağmalanmasından gelen 
paralardır.

İsviçre demokrasisi, para baronlarının 
ve bir grup bankacının yönelttiği garip 
bir demokrasidir.

İsviçre, dünyanın kara kutusudur...
Dünyada ki şeffaflaşmanın en büyük 

engeli İsviçre bankalarıdır..
Bu ülkede yönetimin içinde yer 

almanın yolu, bankanız olacak bu banka
da bin bir dümen ile para gizleyecek, sak
layacaksınız.

Bu küçük ülkenin medyası, Türkler 
birşey bilmez, şiş kebapları ve göbek 
dansları var diye bayağıca küçümsediler.

Bende bir Türk olarak diyorum ki;
İsviçre’nin zenginliği ve refahı, 

dünyanın “Kirli para”sı sayesinde olmak
tadır.

Biz Türkler, kendi kendimize kazık 
atmadan, durduk yerde tekme atmaktan, 
kendimize zarar vermeden duramayız.

En efendi bildiğimiz Mehmet Özdilek 
(Şifo Mehmet) hem de Milli takım teknik 
direktörü yardımcısı olduğu halde, tekme 
atıyorsa bu ipin ucu kaçmıştır derim..

Ama, İsviçre’liler de yarattıkları kirli 
saadetin ruhsal ezikliği içinde hem çirkef 
leşmekte, hem de paranın şımarıklılığını 
göstermektedirler.

Dünya kupası İsviçre’ye hayırlı 
olsun...!

Dünya kupasında şampiyon bile 
olsalar, sicillerinde ki bu ulusal 
sabıkadan kurtulamazlar.

Biz bu maçlarda yokuz ama alnımız 
açık, temiz ve diktir..

Bu da böyle biline....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlık seçimlerine 2 gün kaldı

Mustafa Margılıç adaylığını açıkladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

24 Kasım 2005 
Perşembe günü 
yapılacak 
Gemlik Esnaf 
Odası başkanlığı 
seçimleri için 
Mustafa Margılıç 
aday olduğunu 
açıkladı.
Daha önce iki kez 
aday olduğu oda 
seçimlerinde 
İbrahim Talan'a karşı 
kaybeden Mustafa 
Margılıç, bu kez 
esnafın büyük 
desteğiyle seçimi 

kazanacağından 
emin olduğunu 
söyledi.
Yaklaşık 2650 kayıtlı 
üyesi olduğu 
belirtilen Gemlik 
Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
başkanlığı için 
adaylığını açıklayan 
Mustafa Margılıç, 
esnafın sorunlarını 
yakından bildiğini 
belirterek, "Onlara 
her zaman yardımcı 
oldum, bundan sonra 
da olmaya çalışıyo
rum. Esnaf arkadaşla 
rım beni bilirler,

kazandığımız taktirde 
hizmetimiz daha iyi 
olacak. İbrahim Talan 
yönetiminin yaptığı 
hizmetler belli, onlara 
teşekkür ediyorum 
ancak onların dönemi 
artık sona eriyor. 
Esnafa yönelik gerek
li açıklamaları seçim 
günü salonda açık
layacağım" dedi. 
Mustafa Margılıç, 
Perşembe günü 
Milton Gazinosunda 
yapılacak seçime 
tüm esnafın gelerek 
destek vermesini 
istedi.

Yardımsevenler yemekte buluştu Rock konserinde 
kız kavgası

Meydanı’nda 
bulunan
Pulcinella

Gemlik Yardımse 
venler Derneği 
üyeleri düzenledikleri 
öğle yemeğinde 
bir araya geldiler.
Yıllardır fakirlere ve 
öğrencilere yönelik 
yaptıkları yardım 
çalışmalarıyla büyük 
ilgi gören Gemlik 
Yardımsevenler 
Derneği üyeleri 
Başkanları Emekli 
Doktor Nimet

Ataoğuz ile 
birlikte bayan
ları öğle 
yemeğinde 
buluşturdu. 
İskele

Restauran'ta 
bir araya gelen 
bayanlar sıcak soh
bet ortamında öğle 
yemeklerini yediler. 
Yıl içinde verdikleri 
burs ile bir çok 

öğrenciye eğitim 
imkanı sağlayan 
Yardımsevenler 
Derneği üyeleri 
düzenledikleri bu tür 
etkinlik yemek

lerinden elde 
ettikleri geliri yine 
öğrencilere 
burs için harca
yacaklarını 
söylediler.

Üçer kişilik iki grup 
arasında kız kavgası 
yüzünden kan aktı. 
İki kişinin bıçak
landığı kavganın 
ardından 2 kişi 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili bir 
kişinin daha 
arandığı bildirildi. 
Bir rock grubunun 
verdiği konser 
sırasında kız mese
lesi yüzünden çıkan 
kavgada 6 genç 
birbirine girdi. 
Kavgada biri ağır 
iki kişi bıçakla yara
landı.
Emniyet Müdürlü 
ğü'nden alınan bil
giye göre olay, 
önceki akşam saat 
17.30 sıralarında 
Alacamescit 
Mahallesi İnönü 
Caddesi'nde 
meydana geldi. 
Abdülbaki B. (25), 
Sercan K. (21) ve 
Fatih A.'dan (28) 
oluşan grup ile O.Ç. 
(18), O.T. (22) ve 
G.A.'dan (19) oluşan 
grup arasında tartış
ma çıktı.Tartışmanın 
kısa sürede 
büyümesi üzerine 
birbirlerine tekme 
tokat giren taraflar
dan Abdülbaki B. ile 
Sercan K. bıçakla 
yaralanırken, Fatih 
A. da darp edildi. 
Daha sonra saldır
ganlar olay yerinden 

kaçarken, yaralı 
gençler ise çağrılan 
112 Acil Yardım 
ekibince Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıl 
dı. Yoğun bakım 
ünitesinde tedavi 
altına alınan yaralı 
lardan Abdülbaki 
B.'nin durumunun 
ciddi olduğu, Sercan 
K. ile Fatih A.'nın ise 
hayati tehlikelerinin 
bulunmadığı bildiril
di. Bıçaklı kavganın 
ardından alarma 
geçen polis ekipleri, 
verilen eşkal bilgi
leri doğrultusunda 
O.Ç. ile O.T.'yi İnönü 
Caddesi'nde yakala
mayı başardı. Olaya 
karıştığı iddia edilen 
diğer şüpheli 
G.A.'nın ise izini 
kaybettirdiği belirtil
di. Olayın meydana 
geldiği yerde, bir 
rock grubunun 
verdiği konser 
sırasında yaşanan 
kavganın kız mese
lesi yüzünden çıktığı 
ve sözlü olarak 
başlayan tartış
manın kısa sürede 
bıçaklı arbedeye 
dönüştüğü bildirildi. 
Gözaltındaki 
şüphelilerin 
ifadelerinin alın
masının ardından 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk 
edilecekleri 
bildirildi. BHA
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Gemlik Esnafı lâyûını bulacai 
Esnaf arkadaşlarımızla birlikte 

sizlere hizmet etmeye geliyoruz.

Esnaf Odası’nın Başkanlığı’na değil, 
esnaf kardeşlerimin sorunlarına 
çözüm bulmak için çalışacağım.

Mustafa MARGILIÇ
Esnaf
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Bursa kara
kışa hazır

Kent merkezine 
kar yağarken, 
belediyenin karla 
mücadele ekipleri, 
24 saat göreve 
hazır bir şekilde 
bekletiliyor. 
Hava sıcaklığının 
önemli derecede 
düşmesiyle, 
kent merkezine 
ilk kar önceki gece 
yağdı.
Büyükşehir 
Belediyesi de 
karla mücadele 
için gerekli 
hazırlıklarını 
tamamladı. 
Geçtiğimiz yıllarda 
ani bastıran kara 
teslim olan 
Bursa'da, bu yıl 
aynı görüntülerin 
yaşanmaması için 
önceden önlem 
alındı. Olası bir 
kar yağışına 
karşın alarma 
geçen Büyükşehir 
Belediyesi karla 
mücadele ekipleri, 
kış boyunca 3 
vardiya halinde 
24 saat göreve 

hazır olacak. 
Bu yıl araç filo
suna 2 adet 
kar kürüme ve 
tuzlama aracı 
ekleyen belediye, 
yeni araçları 
sayesinde çetin 
kış şartlarıyla 
daha etkili 
mücadele 
etmeyi planlıyor.

Bu arada 4 
adet greyder, 3 
adet damperli 
kamyon üzerine 
monteli tuz atma 
ünitesi, 11 adet 
kamyon, 2 adet 
loder ve 2 adet 
hidromek olmak 
üzere 24 iş maki
nesi göreve 
hazır bir şekilde 
bekletiliyor.
4 BİN TON TUZ 
Öte yandan yine 
geçtiğimiz 
yıllarda yoğun 
kar yağışı 
karşısında tuz 
yetiştirmekte 
zorlanan belediye, 
bu eksikliği de 
giderdi.

Depolarında 
4 bin ton tuz 
stoklayan 
belediye, 114 
kişilik bir ekiple 
karla mücadele 
edecek.
Ayrıca ihtiyaç 
duyulması 
halinde 
kavşaklar, 
hastane acil 
girişleri, katlı 
otopark girişleri 
gibi stratejik 
noktalar için 
takviye ekipler 
oluşturulacağı 
kaydedildi.
Bu arada 
vatandaşların 
kar nedeniyle 
kapanan yol ve 
caddelerin açıl
ması için 
Büyükşehir 
Belediyesi
Hizmet Masası'na 
ait ALO 153 ve 
Fen İşleri Daire 
Başkanhğı'na 
ait 0224 248 88 68 
numaralı telefon
ları arayabilecek
leri bildirildi. BHA

Eğitimde kitap derdi sona erdi
Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa'daki 110 bin kitap açığını sonunda giderdi.
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafın
dan geçen yıl 
olduğu gibi bu 
yıl da kitaplar 
öğrencilere ücret
siz dağıtıldı. 
Ancak plansızlık 
nedeniyle bir çok 
okulda neredeyse 
üç ay kitap 
dağıtılamadı. 
Adeta skandala 
dönüşen kitap 
eksiği, geçen 
hafta bakanlığın 
basımı tamamlanan 
kitapları Bursa'ya 
göndermesiyle 
sona erdi.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 
Bursa'daki 
110 bin kitap 
açığını sonunda 
giderdi.
Ankara'dan 
gönderilen binlerce 
kitap, öğrencilere 
geçen hafta 
dağıtıldı.
Kitap eksiğini 

gidermek için 
uzun zamandır 
çaba harcayan 
II Milli Eğitim 
Müdürlüğü, 
öncelikle ilçe 
müdürlükleri ve 
okullara acil 
bir yazı çıkararak, 
deposunda fazla 
kitap olan okul ve 
ilçe müdürlük
lerinden bu 
kitapları geri istedi. 
Bu yazı üzerine 
binlerce kitabın 
programsız 
dağıtıldığı ve 
bir çok okulda 
kitap buluna
mazken bazılarında 
ise fazla kitap 
olduğu belirlendi. 
Kitaplar yeniden 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
tarafından depo 
olarak kullanılan 
23 Nisan İlköğretim 
Okulu'na aktarıldı. 
Toplanan kitaplar, 
eksiği olan

okullara dağıtıldı. 
Bakanlıktan 
gönderilen binlerce 
kitabın da geçen 
hafta Bursa'ya 
ulaşması, sorunun 
çözümünde 
önemli rol oynadı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
ücretsiz kitap 
uygulamasında 
yaşanan sorunların 
nedenlerinden 
birinin de bazı 
ilçelerin okul ve 
öğrenci sayılarını 
eksik bildirmesi 
olduğu belirlendi. 
Bazı ilçelerde 
köy okullarının 
göz önüne alın
madığı, bazılarında 
ise öğrenci 
sayısının tam 
olarak belirlen
mediği öğrenildi. 
ÜÇ KURUŞLUK İŞE 
5 KURUŞLUK 
HARCAMA 
Milli Eğitim 
Bakanlığı 2 yıldır 

ilköğretim 
okullarında 
ders kitaplarını 
ücretsiz dağıtıyor. | 
Ankara'da 
ders kitaplarını 
toptan ihale ile 
satın alan 
bakanlık, sonra 
bu kitapları illere, 
oradan ilçelere 
ve son olarak 
okullara 
gönderiyor. 
Toplam 10-15 
milyon lira tutann- 
daki ders kitapları 
için milyarlarca lira 
kargo ücreti 
ödenirken, 
yine yanlış gönder
ilen kitaplar da 
bakanlığa ek 
külfet yaratıyor. 
Yani bakanlık, 1 
öğrencilerin 
sırtından 10-15 
milyon lira 
tutarında yükü 
almak için adeta 
iki misli bir ücreti 
yükleniyor. BHA
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Vergi kaçaklanyla mücadele
Maliye Bakanlığı’nın 
yılın ilk 6 ayında 
gerçekleştirdiği vergi 
denetimlerinde, 
kaçak oranı, yüzde 
26.22 olarak 
belirlendi.
Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzmanları 
Kurulu ile Teftiş 
Kurulu
Başkanlığından 
edinilen bilgiye göre, 
Ocak-Haziran döne
minde hesap uzman
ları 823, müfettişler 
ise 12 vergi 
incelemesinde 
bulundu.
Hesap uzmanlarının 
denetimlerinde 
mükelleflerin devlete 
5 katrilyon 166 trilyon 
299 milyar 515 milyon 
lira gelir beyan ettiği 
ve bu tutar üzerinden 
kendilerine vergi 
tahakkuk ettirildiği 
saptandı. İncelemeye 
alınan mükelleflerin, 
1 katrilyon 354 trilyon 
92 milyar 394 milyon 
lirayı ise devletten 
gizleyerek, trilyonlar
ca lira vergi 
kaçırdığı anlaşıldı. 
Hesap uzmanlarının

denetimlerinde 
kaçırılan gelirin 
beyan edilen gelire 
oranı yüzde 26.2 
olarak hesaplandı. 
Hesap uzmanlarının 
denetimleri, ülke 
mfrde en fazla şirket-'5 
lerin vergi kaçırdığını 
ortaya koydu.
Buna göre, ilk 6 ayda 
incelemeye alınan 
250 şirketin devlete 
3 katrilyon 314.8 
trilyon lira kazanç 
bildirdiği, 1 katrilyon 
4.7 trilyon lirayı ise 
devletten gizlediği 
tespit edildi.
Oransal bazda en 
fazla kaçak ise 
damga vergisi ile 
banka ve sigorta 
işlemlerinde görüldü.

33 mükellefin ince
lendiği damga ver
gisinde, devlete 
beyan edilen gelir 
25 trilyon 333 milyar 
lira, kaçırılan gelir ise 
128 trilyon 229 milyar 
lira oldu. BÖylece, 
damga vergisinde 
kaçak oranı yüzde 
500'ü aştı.
İlk 6 ayda gelir, geçici 
gelir, kurumlar ve 
katma değer vergisi 
mükelleflerine yöne
lik denetim yapan 
müfettişler, geçici 
gelir vergisi 
incelemelerinde 
yüzde 425.5, gelir 
vergisinde yüzde 
2.477, katma değer 
vergisinde de yüzde 
23.1'lik kaçak buldu.

13 yaşındaki kızına fuhuş 
yaptıran anne tutuklandı

Bursa’da, okula göndermediği 13 yaşındaki kızını 
para karşılığında erkeklere pazarladığı iddia edilen anne ile 

küçük kızla ilişkiye girmekle suçlanan, aralarında bir
öğretmenin de bulunduğu toplam 8 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 
darp edildiğini iddia 
eden anne N.S, 
Yıldırım Karakolu'na 
müracaat ederek 
sorumluların ceza
landırılmasını istedi. 
Fakat polis, mağdur 
annenin verdiği 
ifadelerinden kuşku
lanınca, skandal 
ortaya çıktı. Anne 
N.S.'nin, 13 yaşındaki 
kızı A.Ç.'yi mecburi 
olmasına rağmen 
okula göndermediği 
gibi, para karşılığında 
erkeklere pazarladığı 
belirlendi. 
Soruşturmayı derin
leştiren ekipler, küçük 
kızla ilişkiye girdikleri 
iddia edilen ve 
aralarında bir ilköğre
tim okulunda müdür 
yardımcılığı yapan 
öğretmenin de bulun
duğu 13 kişiyi daha 
gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen 
şüphelilerden anne 
N.S, "15 yaşından 
küçük öz kızını erkek
lere satmak" suçun
dan, öğretmen M.D. ile 
K.K, Ö.K, Y.K, A.G, 
A.A. ve M.E. de "15 
yaşından küçük 
mağdurenin ırzına 
geçmek" suçundan 
tutuklandı. Ayrıca 
nöbetçi 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi, arzuhalci
lik yapan T.V. ile G.B. 

hakkında da adli kont 
rol cezası verdi. Bu 2 
zanlı, her gün karakola 
giderek imza atacak. 
Bu arada, olayla 
alakalı oldukları iddi
asıyla polisin gözaltına 
aldığı 4 kişi de serbest 
bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Şubesi tarafın
dan misafir edilen 
A.Ç.'nin ise, özel bir 
klinikte tedavisinin 
yaptırıldığı öğrenildi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN |g

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

l

ITAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK |

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire s
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı |

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik K

1. Kordan’da 1*1 Kiralık Daire (Öğrenciye ve Bekara da kiraya verilebilir.) E
Yalova’da Termal Barajı’nın 

altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 
Yalova 448.54 m2 arsa 

Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 
Termal Girişinde 433.02 m2 

Termal yolu Gülerce Villalarının

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

ve Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.
ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

ENEN
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları

* ip Ağ
Fanya

* Mantar, kurşun
Ip Çeşitleri
Sandal Malzemeleri

* Kürek
* Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* ve diğermahemeler ile hrjnetinrjefiı
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Erdoğan’dan kardeşlik çağrısı
s*yfal

Miıwjı inini
Başbakan Erdoğan, 
birkaç haftadır 
gerginlik yaşanan 
Hakkari, Şemdinli ve 
Yüksekova’da 
incelemelerde bulun
du. Olayların takipçisi 
olduklarını belirten 
Erdoğan, vatandaşlara 
“birlik, beraberlik ve 
kardeşlik” 
çağrısı yaptı.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, önce
ki akşam sürpriz bir 
kararla bölgede 
incelemelerde bulun
mak üzere Van’a gitti. 
Geceyi burada geçiren 
Erdoğan, sabah saat
lerinde ise helikopterle 
Hakkari’ye, ardından 
Şemdinli ve 
Yüksekova’ya geçti. 
Şemdinli’de bombal
anan pasajı ziyaret 
eden Erdoğan, çıkışta 
bazı kişilerin açtığı 
pankartlara tepki 
gösterdi. Daha sonra 
hükümet binası 
bahçesinde toplanan

lara seslenen 
Başbakan Erdoğan, 
konuşmasının başında 
mikrofonun azizliğine 
uğrayınca, megafonla 
konuşmasını 
sürdürdü. Ses siste
mindeki arıza gide 
rildikten sonra, tekrar 
mikrofonu eline alan 
Erdoğan, vatan
daşlara, yaşanan olay
larla ilgili “Bazıları 
puslu havayı sever. 
Benim vatandaşım bu 
puslu havaya aldan
mamak” dedi. 
Türkiye’nin teröre son 
30 yılda 40 bin kurban 
verdiğini belirten 
Başbakan Erdoğan, 

teröre bu kadar ağır 
bedel ödemiş başka 
bir ülke bulunmadığı
na vurgu yaptı.
Erdoğan, etnik, bölge
sel ve dinsel mil
liyetçiliğe karşı olduk
larını ifade ederek, 
“Türkiye Cumhuriyeti 
üst kimliği altında bir
lik içinde olacağız. Alt 
kimliklere saygı duya
cağız” diye konuştu. 
Olayların takipçisi 
olduklarını belirten 
Başbakan, vatan
daşların sakin 
olmalarını istedi ve 
“Birlik, beraberlik ve 
kardeşlik içerisinde 
olalım” dedi.

Bombalamadan zarar 
gören esnafa gerekli 
yardımın biran önce 
yapılması için talimat 
verdiğini de söyleyen 
Erdoğan, yanında 
bulunan adalet ve içiş
leri bakanları ile bölge 
milletvekilleriyle birlik
te helikopterle 
Yüksekova’ya gitti. 
VALİYE İSTİFA 
ÇAĞRISI 
Yüksekova Hükümet 
Konağı’na geçen 
Başbakan Erdoğan, 
kaymakamdan bilgi 
aldıktan sonra muhtar
lar ve sivil toplum 
kurulu temsilcileriyle 
toplantı yaptı.
Erdoğan’ın 
Yüksekova’ya gelme
siyle birlikte yaklaşık 3 
bin vatandaş hükümet 
konağı önünde top
landı. Başbakan 
Erdoğan, Hükümet 
Konağı’ndaki toplan
tının ardından burada 
da halka hitaben bir 
konuşma yaptı.

Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti) 
Balıkesir Milletvekili 
Ali Aydınhoğlu, 
zeytinyağı primlerinin 
ödenmesine 
önümüzdeki günlerde 
başlanacağını bildirdi. 
2004 yılı için 
zeytinyağlarına 
destekleme primi 
olarak kilo başına 
yaklaşık 250 bin lira 
ödeneceğini belirten 
Aydınloğlu, "Havran, 
Burhaniye, Ayvalık,

Edremit ve Gömeç 
ilçelerinden 
Ankara'ya dosyalar 
gönderildi. Yaklaşık 
10-15 gün içerisinde 
zeytinyağı primleri 
ödenmeye 
başlanacak. Ayrıca 
2005 yılı zeytinyağı 
prim ödemelerinin 
fiyatlandırılması ve ne 
zaman ödeneceğine 
dair Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı 
tarafından çalışmalar 
sürüyor" dedi.

ÜNV€R TRAKTÖRDEN 
BÜVÜK FIRSAT!

t ZCVTİN ZAMANI G€LDİ!
I\EWHOLLAI\D

HİÇ PEŞİNATSIZ 
3 YIL VADELİ 

TRAKTÖR SATIŞLARI!
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKT<^^^j
New Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bay i
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM :
İbrahim Önal Od. No:26 ORHANGAZİ / BURSA
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Türkiye İtalyan yatırımcılar
için cazibe merkezi

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

* İtalya Cumhurbaşkanı 
790 iş adamı ile 
Türkiye'ye çıkarma 
yapacak.
İtalya Cumhurbaşkanı 
Carlo Azeglio Ciampi 
ile birlikte dün akşam 
saatlerinde Türkiye'ye 
gelen işadamları 
heyeti temaslarına, 
bugün Ankara'da 
başlayacak.
Edinilen bilgiye göre, 
İtalyan Sanayiciler 
Konfederasyonu 
Başkanı Luca Cordero 
di Montezemolo, 
İtalyan Bankalar Birliği 
(ABI) Başkanı Maurizio 
Sella ve Italyan Ticaret 
Merkezi (ICE) Başkanı 
Umberto Vattani'nin 
katılımıyla yarın 
Ankara Sheraton 
Oteli'nde bir basın 
toplantısı 
düzenlenecek. 
İstanbul'da da 
temaslarda bulunacak 
olan İtalyan işadamları 
heyeti, 24 Kasım 
perşembe günü Dış 
Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) 
bünyesinde faaliyet 

' gösteren Türk-İtalyan
İş Konseyi'nin Çırağan 
Sarayı'nda düzenleye- 

1 ceği "Türkiye-İtalya İş 
Forumu"na katılacak. 
Türkiye'de yatırım 
olanaklarını araştıra
cak olan İtalyan 
firmalarının temsilci
leri, bu amaçla 
Türk firmalarıyla ikili 
görüşmelerde de 
bulunacaklar.
Körfez ve İsrailli 
yatırımcıların ardından 
Türkiye, İtalyan 
yatırımcılar için de 
cazibe merkezi 
olmaya başladı. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer’in resmi 
davetlisi olan İtalya 
Cumhurbaşkanı Carlo 
Azeglio Ciampi, “hem 
ziyaret, hem ticaret” 
diyerek, beraberinde 
70 farklı sektör men
subu 790 kişilik

işadamı ordusunu da 
getiriyor. Türkiye’ye 
‘ilk kez yatırım amaçlı’ 
ziyarette bulunacak 
işadamları, ilk kez de 
böylesine büyük bir 
heyetle gelecek. 
Türkiye hakkında 
pazar araştırması 
yapan ve kendilerine 
’nerelere-kimlerle 
yatırım yapabilecekle 
ri’nin raporları önce
den sunulan İtalyan 
işadamları, somut 
yatırımlara imza atmak 
istiyor. İtalyanların 
özelleştirmelerle de 
ilgilendiği ve 
Türkiye’de banka 
satın almak istedikleri 
belirtiliyor.
2 BİN 900 İKİLİ 
GÖRÜŞME 
Şu ana kadar 2 bin 
900 firma temsilcisi 
İstanbul Çırağan 
Sarayı’nda ikili 
görüşmeler yapmak 
için kaydını yaptırdı 
bile. İtalyan heyeti 
yarın Ankara’da bir 
basın toplantısı 
düzenleyecek. Bu 
toplantıya, İtalya 
Sanayiciler 
Konfederasyonu 
Başkanı Luca Cordero 
di Montezemolo, İtalya 
Bankalar Birliği 
Başkanı Maurizio Sella 
ve İtalya Dış Ticaret 
Enstitüsü Başkanı 
Umber- Vattan i 
katılacak. İtalya 
Cumhurbaşkanı 
Ciampi ve Italyan 
işadamları, ziyaret 
kapsamında TOBB’a 
da gidecek. Burada, 
İtalyan ve Türk 
işadamları bir araya 
gelecek. TOBB 
Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında yapıla
cak toplantıda, iki ülke 
arasındaki işbirliği 
imkanları ve ekonomik 
gelişmeler ele 
alınacak. İtalyan 
Cumhurbaşkanı 
ve beraberindeki 
işadamlarının Türkiye

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ziyareti nedeniyle, 
24 Kasım’da da İstan
bul’da “Türkiye-İtalya 
İş Forumu” 
düzenlenecek. 
DEVLER TÜRKİYE’DE 
İtalya ile Türkiye 
arasındaki dostluk, 
bu ziyaret sayesinde 
ticari alanda da 
yoğunlaşacak. 
İtalya’nın Türkiye’ye, 
yabancı yatırım stoğu- 
nunun yüzde 10’unu 
kapayan 2.8 milyar 
dolarlık doğrudan 
yatırım yaptığı belir
tiliyor. İtalyan yatırım
larının miktarı 370’i 
aştı. Türkiye'ye yatırım 
yapan İtalyan devleri 
arasında Fiat, Pirelli, 
İtalia Telecom, 
Unicredit Bank, İntesa, 
Benetton, Barilla, 
Cementir, Perfetti, 
İndesit, Menarini ve 
Cementir gibi firmalar 
yer alıyor. Italyan 
heyetin ilgi duyduğu 
sektörler ise, 
Astaldi’nin altyapı, 
inşaat ve otoyol, 
Eni’nin hidrokarbür, 
Enel’in enerji, 
Fincanterieri’nin 
tersane ve 
Finmeccanica’nin ise 
sanayi olduğu belirtil
di. Bunun yanı sıra

İtalyan KOBİ’leri oto
motiv yan sanayii ve 
tekstil-hazır giyim 
alanlarına ilgi duyuyor. 
BANKA İSTİYORLAR 
Ziyaretle, iki ülke 
arasındaki mevcut 
ticari ve ekonomik 
ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi bekleni 
yor. Ziyarette yer alan 
Italyan Bankalar 
Birliği’nin de 
Türkiye’ye yatırım yap
mak isteyen İtalyan 
bankalarına öncülük 
yapacağı belirtiliyor. 
Forumda, 70 değişik 
sektörde faaliyet 
gösteren yaklaşık 
790 işadamı yer ala
cak. Burada, Türk ve 
İtalyan firmaları 
arasında ortaklıklar 
kurulması amacıyla 
ikili görüşmeler 
yapılacak. Özellikle iki 
ülke arasındaki işbir
liğinin, çevre koruma, 
elektronik, güvenlik, 
alternatif enerji ve tek
stil alanlarında yoğun
laşması bekleniyor. 
İtalyan işadamları, 
bu ziyaretle 
Türkiye’deki 
özelleştirme projeleri 
hakkında da bilgi 
alacak.

İLAN
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2004/831
Davacı Şaziye Altın tarafından davalılar 

Hâzineye izafen Gemlik Malmüdürlüğü ve 
K.Kumla Belediye Başkanlığı aleyhine mahke
memizde açılan senetsizden tescil davasının 
yapılan tensibi sırasında;

Dava konusu Bursa İli Gemlik ilçesi 
K.Kumla Beldesi Kuştaşı mevkiinde kain 
Doğusu: Cemil Altın tarlası Batısı: Tarla yolu, 
Güneyi: K.Kumla-Haydariye yolu ve Kuzeyi; 
Yaşar Altın tarlası ile çevrili taşınmaz hakkın
da hak iddia edenlerin son ilan tarihinden 
itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 
2004/831 esas sayılı dosyasına müracaat 
etmeleri, aksi halde davacı Şaziye Altın adına 
tescil kararı Verileceği ilan olunur.

14.10.2005 Hakim 37564

B-5480

Trabzon
Trabzonsor ve Beşiktaş. Bu güzide iki 

spor kulübü belki de tarihlerinde çok nadir 
rastlanan bir düşüş içerisindeler.

Cumartesi günü oynanan Diyarbakır 
Trabzonspor maçına şöyle bir bakıldığında 
Şenol Güreş’le başlayan bir düşüşün hala 
devam ettiği görülüyor.

Evet. Trabzonspor yeni hocasıyla yine 
kazanamadı. Diyarbakır net bir galibiyetle 
haftayı kapattı.

Diyarbakır’ın hocası beş maçtan sonra 
bu maçta Trobzon’a 3 gol attı.

Bir köşe yazarının köşesinde şu başlığı 
gördüm; ‘Harç bitti yapı paydos’. Bu bence 
çok doğru bir söz.Kim ne derse desin böyle.

Yazar şöyle diyor: Trabzonspor’un 
oynadığı oyun artık futbol değildi.

Trabzonspor bu yıl ligde üst sıralar için 
değil, alt sıralardan kurtulmak için 
mücadele edecek.

Trabzonspor için ben bu köşemde Şenol 
Güneş zamanında bir kaç yazımda ileride 
olacakları acizane yazmıştım.

Evet bu gün karşımıza çıkıyor. Bugünkü 
Trabzonspor hocasının sözü büyük ayıp bu 
camia bunun hak etmiyor ama bazıları bu 
takımın formasına yakışmıyor der: 
Kazanmak istiyoruz olmuyor tedbir almak 
zorundayız.

Trabzonspor Başkanının açıklamasına 
göre Aralık ayı içinde Trabzonspor olağan 
üstü kongreye gidecektir. Başkan aday
larının eski futbol federasyonu başkan 
Uiusoy aday olacağına emin gözle bakılıyor.

Beşiktaş
Beşiktaş’ta Trabzonspor gibi tabiri caizse 

sefilleri oynuyorlar.
Beşiktaş’ta başkan rahmetli Hakkı Yeten 

Bey iken maddiyatsızlıktan sonra beşinci- 
altıncı sırada mücadele ediyordu.

Gazetelerin yazdığına göre; Rahmetli 
Hakkı Yeten evini bankaya ipotek ettirerek, 
kredi alarak Beşiktaş’tı futbolcuların pa
ralarını vererek sezonu küme düşmekten 
kurtarmıştı.

Geçen sene dünyanın en iyi hocası getir
di olmadı. Yerine Türk hoca geldi. 
Toparlandı. Bu sene iyi başlarken bocala
maya başladı. Bu maçta galip gelirse 
Beşiktaş düzelir dendi. Bir yenildi, iki yenil
di olmadı. Beşiktaş’tan yetişen Rıza Hoca 
ayrıldı yerine Fransız yıldız futbolculardan 
Tigana geldi. Tigana İnönü’nde taraftarlarla 
buluştu. Ne varki Beşiktaş gene hüsrana 
uğradı. 1-0 yenildi.

Beşiktaş takımında pas hataları en fazla 
defansın kademeye girişi, Daha doğrusu 
Beşiktaş’tı oyuncuların hırs küpleriymiş gibi 
oynamaları oldu.

Yazık Beşiktaş’a yazık!..
Başkan Demirören’e bu kadar iyi niyetli 

bir başkanın takımı bırakmasına gönlüm 
razı olmuyor.

Bir gazetenin yazdığına göre Beşiktaş 
Belediye Başkanı İsmail Ünal’ın Fulya poro- 
jesine izin vermeyişinden.

Bankaların Beşiktaş’a kredi vermemesin
den.

Beşiktaş Şube Sorumlusu Kıvan Oltay’ın 
yönetim üyeleri tarafından istenmemesi gibi 
sözlerden ötürü Sayın Demirören kongreye 
gitmeye mecbur kalmış.

Beşiktaş’a hayırlı olsun demekten başka 
çaremiz yok.
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Sayfa 1

Mutlu çocuklar yetiştirmede annenin rolü biiyiiH
Psikolog Prof. Dr. 
Acar Baltaş, iyi bir 
çocuk yetiştirmenin 
anne-baba tutumuna 
bağlı olduğunu 
belirterek, "Çocuk
larınıza yapacağınız 
en büyük iyilik tutu
munuzu değiştirmek
ten geçer" dedi. Final

Dergisi Dershaneleri 
tarafından Büyükşehir 
Belediyesi Tiyatro 
Salonu'nda düzenle
nen "Mutlu ve Başarılı 
Çocuklar Yetiştirmede 
Ailenin Rolü" konulu 
panelde konuşan 
Psikolog Prof. Dr. 
Acar Baltaş, aileler

den çocuklarına karşı 
olan tutumlarını göz
den geçirmelerini 
isteyerek, "Çocuk
larınıza 'Mutlak kazan
malısın* diye aşırı 
baskı yapmayın. 
Baskı keman teli 
gibidir. Artarsa tel 
kopar" dedi.

Mutlu ve başarılı 
çocuklar yetiştirmede 
ailenin tutumunun 
önemli olduğuna 
işaret eden Prof. Dr. 
Baltaş, "Mutluluğun 
ve başarının temel 
belirleyicisi işini 
sevmek, iyi eğitim, bol 
para ve boş zamandır.

Ama en önemlisi 
tutumdur" diye 
konuştu.
İyi bir çocuk yetiştir
menin anne-baba 
tutumuna bağlı 
olduğunu ifade eden 
Baltaş, "Çocuklarınıza 
yapacağınız en büyük 
iyilik tutumunuzu

İLAN 
GEMLİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Aşağıda adı soyadı yazılı mükellefler bilinen adresinde aranmışlarsa da bulunamamış olup kendilerine bu ilan listesinde 
yazılı vergi ceza ihbarnameleri tebliğ edilmiştir.

İşbu ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü 
mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır.

İlan tarihinden itibaren 1 ay içinde Vergi Dairemize müracaat etmeyen veya adresini bildirmemiş olanlara 1 ayın sonunda 
tebliğ yapılmış sayılacağı 213 Sayılı VUK’un 103,104,105 ve 106’ıncı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. B - 5466
MÜKELLEFİN AMME ALACAĞIN

SİCİL NO ADI SOYADI ADRESİ YILI NEVİ MİKTARI

103 000 0472 AHMET ATU HAMİDİYE M. GÜNEŞ SK. AYDOĞDU APT. NO 15/4 GEMLİK 2003 V.ZİYA C.USUL C 4.736,85

103 000 0472 AHMET ATLI HAMİDİYE M. GÜNEŞ SK. AYDOĞDU APT. NO 15/4 GEMLİK 2004-2005 V.ZİYA C.USUL C 1.301,95

127 005 9173 AZİZOĞULLARI KUM ÇAKIL LTD D. SUBAŞI M. 1 NOLU C. NO 7 GEMLİK 2002-03-04-05 USULC 1.463,00

162 017 5102 NURTEN BEKTAŞ HAMİDİYE M. Y. PAZAR C. NO 28 GEMLİK 2003-2004 USUL C - V. ZİYA CEZ 2.687,70

171 000 0380 AHMET AYHAN BİLEK GEMLİK 2001 GA-FON P. - VZİYA C. 1.389,57

179 013 7461 BÜLENT BOLU D. SUBAŞI MH. ÇEŞME SK. NO : 30 GEMLİK 2000-2002 GA-F0N-KDV.V2İYA C 1.752,51

184 012 9188 AYŞE BOZKURT GEMLİK 2001 GMSİ.FON.P.V. ZİYA C. 46.535,80

185 000 2164 MAHMUT BOZKURT GEMLİK 2001 GMSİ.FON.P.V. ZİYA C. 25.483,84

187 034 8022 BÜLENT BUDAK ORHANİYE MİNAYET GÜNGÖRMÜŞLER NO 70 GEMLİK 2003-2004 BA-USL-V.ZİYA C 1.557,00

202 004 0659 CANSIN GEMİ SÖKÜM LTD.ŞTİ UMURBEY SAN BÖL. ALTINTAŞ MEVKİİ GEMLİK 2003 KA-V.ZİYA C 2.581,88

207 012 9491 DERYA CEYLAN HALİTPAŞA M. KİREÇÇİ SK. ÇAM APT. NO : 1/3 GEMLİK 2003 GMSİ-V.ZİYA C 1.370,88

(216 006 6878 TARAN TEKSTİL TUR.LTD.ŞTİ DEMİRSUBAŞI M .A KITLAR İŞ MERKEZİ NO 21 GEMLİK 2000 KA-FON-V.ZİYA C. 4.175,33

221 000 6487 MACİT ÇAKICI KRAL SİTESİ NO : 3/A GEMLİK 2000 GA-FON-V.ZİYA C 5.367,09

223 011 4374 AHMET ÇAKMAK OSMANİYE M. Ş. MEHMETÇİK SK. NO 2/4 GEMLİK 2001-02-03-04 GA.STP.V.ZİYA.KDV.USL 2.036,06

238 023 7694 MELİH ÇELİK A. ASLAN CD. K. KUMLA HALI SAHA KARŞISI GEMLİK 2003 Ö.USUL C. 1.680,00

254 004 5204 ÇİFTÇİLER İNŞ.LTD.ŞTİ GEMLİK 2003-2004 USUL-V.ZİYA C. 1.335,85

260 009 2849 HAŞAN ÇOLAK HAMİDİYE MH. CEYLAN S. NO 33/4 GEMLİK 2000-01-02-03-04 V.ZİYA C.Ö-USL.USL.C 1.295,18

291 007 6118 GEMLİK DENİZ İÇ DIŞ T.LTD.ŞTİ. D SUBAŞI SEMERCİLER YOKUŞU GEMLİK 2000 KA-FON-KDV-V.ZİYA C. 4.593,62

292 002 0771 DENK MÜH.İNŞ.TAAH.LTD.ŞTİ OSMANİYE M. TAKSİM S. NO : 27/B GEMLİK 2002-2003 KDV-V.ZİYA C.USUL C. 3.463,15

323 009 0460 ÇİĞDEM EBÇEM NARLI KÖYÜ GEMLİK 2001-2002-2003 BA-FON-KDV-V.ZİYA C 1.292,76

354 005 1809 HÜSEYİN ERGEN CUMHURİYET M. ÖRNEK SİTESİ NO.10/5 GEMLİK 2000-01-02-03 KDV-V.ZİYA C. USUL. C. 2.933,99

361 002 2310 ERKAN İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ. AKMANLAR PASAJI GEMLİK 2000 KA-FON-V. ZİYA C 2.993,07

370 004 4259 HÜSEYİN ERSÖZ KAYHAN MH. ALEMDAR C. NO 40 GEMLİK 2003 GA-STP-FON-KDV-V.ZİYA C. 5.432,94

391 005 1855 GEMLİK TURİZM GIDA YEM.HİZ.LTD. D.SUBAŞI M. İSKELE C. NO 3 GEMLİK 2003 KA-KDV-V.ZİYA C. 7.944,30

410 007 8742 GÖZDE MİMARLIK MÜH.LTD.ŞTİ. ASİLHAN İŞ MERKEZİ SAMİ ÇEKİCEL ORTAK NO 40 GEMLİK 2000 KA-FON-V.ZİYA C. 4.175,33

430 028 4752 AHMET GÜNDÜZ BALIKPAZARI M. 1 NOLU CAD. NO 95/5 GEMLİK 2001-02-03-04-05 GA-GEÇ.V.KDV-V.ZİYC.ÖUS 13.554,42

453 004 0469 GÜZEL NAKLİYAT TAHM.TAHL.LTD. İSTİKLAL CD BELEDİYE PASAJI GEMLİK 2003 V.ZİYA C 3.667,45

109 005 8525 AYBERK İNŞ. LTD.ŞTİ YENİ ZEYTİN HALİ NO 28 GEMLİK 2000 KDV 1.416,90

109 005 8525 AYBERK İNŞ. LTD.ŞTİ YENİ ZEYTİN HALİ NO 28 GEMLİK 2000 KA 1.879,38

109 005 8525 AYBERK İNŞ. LTD.ŞTİ YENİ ZEYTİN HALİ NO 28 GEMLİK 2000 KDV 4.215,48

109 005 8525 AYBERK İNŞ. LTD.ŞTİ YENİ ZEYTİN HALİ NO 28 GEMLİK 2000 KDV 1.174,92

137 004 6239 METİN BALCIOĞLU TRENYOLU C. YEŞİL ALTAN APT. A BL. NO 10/5 BURSA 2000 KDV 1.272,38

955 004 5926 CİHAT YILDIRIM ORHANİYE M. KAYIKHANE S. NO 98/4 GEMLİK 1999-2000 EKGA-KDV-V.ZİAI 1.344,04

812 004 0354 MEHMET ŞİMŞEK HAMİDİYE M. ŞANLI S. NO 23 GEMLİK 1999-2000 GA-KDV-GST-G.F-V.ZİAI 5.667,00

927 005 1383 ŞÜKRAN YAĞIZ CELAL BAYAR M. NO 23 UMURBEY GEMLİK 1999-2000 BA-KDV 1.141,92

884 008 9134 HAKAN UÇAR CUMHURİYET M. BARBAROS S. NO 28 GEMLİK 1999-2000 GA-FON-G.ZAM 3.874,16

DÖNEM ADI SOYADI ADRESİ ENVAL VADE MİKTAR

2005 CEYHAN AYDIN E.PAZAR CAD.CEMİL ATAK AP. GEMLİK ENVAL 15.02.2005 3.000 YTL

2005 M. ARİF DEMİR KARAÇALI KÖYÜ ENVAL 28.02.2005 2.000 YTL

2005 DURMUŞ ERÇETİN MANASTIR MEVKİİ ÖRNEK SİTESİ GEMLİK ENVAL 15.02.2005 3.500 YTL

2003 A.ALİ SERTKAYA KÜÇÜK KUMLA D.P.CEZ. 23.02.2005 1.135.68 YTL

2004 MERİH SÜREN B.PAZARI M. ALEMDAR CAD 40/3 GEMLİK D.P.CEZ. « 1.155.70 YTL

2005 HÜSEYİN SEYHAN B.PAZARI M. KALEALTI S. 31/2 GEMLİK D.P.CEZ. • 3.360 YTL

2005 FİKRİ MARMARA KAYHAN M. ÇEŞME S. 73/1 GEMLİK D.P.CEZ. • 6.720 YTL

2005 YÜKSEL BADRUK E. DİNÇER M. ÇAKALDERE MEV. 33 GEMLİK D.P.CEZ. • 1.112 YTL

2004 FARUK KARAKAYA HAMİDİYE M. GÜLEÇ SK. NO 4 GEMLİK D.P.CEZ. • 3.000 YTL

2004 ALİ ÇALIŞIR KURŞUNLU KÖYÜ D.P.CEZ. • 3.000 YTL

2004 UFUK DEMİR YENİ MAH. GÜL APT. 4 GEMLİK D.P.CEZ. > 6.000 YTL

2004 LEVENT SEZEN HAMİDİYE M. CÜMBÜŞ S. 307 GEMLİK D.P.CEZ. i 6.000 YTL

2004 COŞKUN ATASOY ORHANİYE M. MARAZ S. 4 GEMLİK D.P.CEZ. • 1.500 YTL

2004 MEHMET ŞAKIR OSMANİYE M. GÜNEŞ SK. 6/1 GEMLİK D.P.CEZ. • 1.900 YTL

2004 AVNİ HÜR H. PAŞA M. 1 NOLU CAD. 165/6 GEMLİK D.P.CEZ. • 1.750 YTL

2004 AYTUĞ GÜLAL HAMİDİYE M. Y. PAZAR CD. AKSEL APT. GEMLİK D.P.CEZ. • 3.000 YTL

2004 YÜKSEL KAR. SİT. K.KUMLA GÜZELYALI MEVKİİ HASANAĞA D.P.CEZ. • 1.135.68 YTL

2000 HAŞAN GÜNER İSTİKLAL C, İST. ÇIK. KAYA APT, “n 2/9 GEMLİK_________________ MTV 30.1/7.2000 1.191.90 YTL

değiştirmekten geçer. j 
Hayatın tek parkuru 
okul değildir. Tek 
parkur sınavda 
başarılı olmakta 
değildir. Hayat reçete 
edilemez. Geçmiş 
başarısızlıkları düşün- 
mek dikiz aynasına 
bakarak araba kullan* 
maya benzer" açıkla* 
masında bulundu.

Bebeklerin 
yüzde 48*i 

zatürreeden 
olüyor

Bursa İl Sağlık Müdür 
\/oUâlî flr A hrvıat wmıı mi. /"ininvı 
Altıner, Türkiye'de 0-1 
yaş arasındaki bebek ' 
ölümlerinin yüzde 
48'inin zatürreeden 
kaynaklandığını söyle
di. Kasım ayının son 
haftasında Zatürree 
Ölümlerinin Önlenmesi 
Haftası olarak çeşitli 
faaliyetlerde bulunula
cağını kaydeden 
Altıner, akut solunum 
yolu enfeksiyonu 
(ASYE) ve özellikle 
zatürreenin Türkiye'de 
4 yaşındaki çocuklardı 
ilk sıradaki ölüm sebe
bi olduğuna dikkati 
çekti. Altıner, 0-1 yaş 
bebek ölümlerinin 
yüzde 48.8'i, 1-4 yaş 
grubundaki ölümlerin 
de yüzde 42.1'ine 
zatürreenin sebebiyet 
verdiğini bildirdi. 
AÇSAP Genel 
Müdürlüğü işbirliğiyle 
Hacettepe Üniversitesi 
Nüfus Etütleri 
Enstitüsü tarafından 
gerçekleştirilen 2003 I 
yılı Türkiye nüfus ve 
sağlık araştırmasına 
göre, 2 yaşın altındaki 
çocukların, daha 
büyük yaştaki çocuk- I 
lara göre ASYE 
geçirme yüzdelerinin 
daha yüksek olduğunu 
kaydeden Altıner, yine 
ASYE yaygınlığının 
kuzey ve doğu 
Anadolu bölgelerinde
ki yüzde 33, eğitimi 
olmayan annelerin 
çocuklarında yüzde 
35, sigara içen 
annelerin çocuklarındı 
da yüzde 31 oranında 
olduğuna işaret etti. 11



22 Kasını 2005 Sah Sayfa 11
SAĞLIK

Mide asili hakkında merak edilenler
terin*,

da 
Utta

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gıda 
Güvenliği Dairesi uzmanları, kışın gecelerin uzamasından dolayı 

televizyon başında geçirilen sürenin arttığına işaret ederek, bu süre 
içindeki atıştırmaların, kilo artışına yol açtığı uyarısında bulundu.
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Uzmanlar, bu nedenle 
kış aylarında da diğer 
mevsimlerde olduğu 
gibi şeker ve yağ 
oranına dikkat edilme
si, kızartma ve kavur
madan kaçınılması, 
yemeklerde bitkisel 
sıvı yağların tercih 
edilmesi ve tatlıların 
çok sık tüketilmemesi 
gerektiğini bildirdiler. 
Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Gıda 
Güvenliği Dairesi 
uzmanları, kışın 
beslenmede 
dikkat edilecek 
hususlara ilişkin bir 
rapor hazırladı.
Raporda, sonba
hardan kışa geçişte 
değişen hava şart
larının etkisiyle oluşan 
hastalıklardan korun
mada beslenmenin 
önemine işaret edildi. 
Özellikle kışın hava 
sıcaklığının azal
masıyla birlikte 
beslenme şeklinin de 
değiştiği hatırlatılan

raporda, bu mevsimin 
özelliğine uygun 
beslenmeye dikkat 
edilmesi istendi. 
Raporda, kış beslen
mesi konusunda şu 
uyarılarda bulunuldu: 
"-Mevsim geçiş 
dönemlerinde ve kış 
aylarında sıklıkla 
görülen enfeksiyon 
hastalıklarından 
korunmada, yeterli 
ve dengeli beslenme 
alışkanlığı 
sürdürülmeli, özellikle 
vitamin ve mineraller
den zengin olan 
sebze ve meyveler 
tüketilmelidir.
-Vücut direncinin 
artırılmasında önem 
taşıyan C vitamini 

yönünden zengin 
limon, portakal, man
dalina gibi turunçgiller 
başta olmak üzere, 
mevsim sebze ve 
meyvelerinin 
tüketilmesine özen 
gösterilmelidir.
-Kış mevsiminde tüke
timi artan yağlı ve 
şekerli besinlerden 
kaçınılmalıdır.
-Kış mevsiminde 
güneşten fazla yarar
lanılamaması 
nedeniyle kemik ve 
diş sağlığı için gerekli 
olan D vitamini ihti 
yacının karşılanması 
için güneşli günlerde 
yürüyüşlere çıkılmalı 
ve bol bol balık 
tüketilmelidir.

Mide asidi niye 
yukarı kaçıyor? 
Yutma borusu ve mide 
bileşkesinde üç adet 
mekanik ve anatomik 
özellik, reflüye mani 
oluyor. Ancak mide 
fıtığı, HİS açısının 
bozulması ve LES'in 
gevşemesi reflüye yol 
açıyor.
NORMAL şartlarda bir 
lokma ağızdan yutma 
borusu aracılığı ile 
mideye nakledilir 
ancak mide içeriği 
yukarı yutma 
borusuna doğru geçe
mez ya da geçmeme
lidir. Bunu sağlayan 
mekanizmaya 'mide 
kapakçığı' denilmekte 
ise de aslında gerçek 
bir kapak yoktur. Daha 
net ifade edersek 
3 adet mekanik ve 
anatomik özellik, 
reflüye mani olmak
tadır: Göğüs kafesi ile 
karın boşluğu arasının 
tamamını kaplayan 
diyafram dediğimiz 
kasın, yutma borusu
nun geçtiği deliği 
sardığı kısmının sıkı 
oluşu: Bu sıkılığın 
gevşemesi ildik 
arasında 'mide fıtığı' 
olarak bilinen bir 
duruma yol açar ve bu 
da reflü oluşmasına 
yol açabilen önemli 
bir etkendir. Reflü 
hastalarının yaklaşık 
yüzde 40'ında mide 
fıtığı mevcuttur ve 
reflü ancak bu bozuk
luk cerrahi olarak 

giderilirse tam anlamı 
ile ortadan kalkabilir. 
Şunu da hemen ekle
mekte yarar vardır; 
her reflü hastasında 
mide fıtığı olmadığı 
gibi, her mide fıtıklı 
insanda da illa reflü 
hastalığı olmamak
tadır. Yutma borusu 
alt ucu ile midemizin 
birleşmesi esnasında 
oluşan 'dar' açı: Tıpta 
'HİS' açısı denilen bu 
açının bozulması da 
reflüye zemin hazır
layabilmektedir. 
Yutma borusu alt 
ucunda var olan kas 
mekanizması: Tıpta 
LES' denilen alt yutma 
borusu büzücüsü, 
normalde hep kasılı 
durmakta ve ağızdaki 
bir lokma yutma 
borusuna 
nakledildiğinde kendi 
■iğinden gevşemekte
dir. Kontrolsüz 
gevşemeler, reflüye 
neden olur.
Bazı hastalıklar reflü 
taklidi yapıyor 
BAZI yutma borusu 
hareketliliğini bozan 
nadir hastalıklar da 
kendilerini sanki reflü 
hastalığı gibi belli ede
biliyor. Skleroderma 
gibi bu nadir durumlar 
ayırıcı tanıda son 
derece önemlidir ve 
tedavileri de tümüyle 
farklıdır. Zira bu tip 
hastalıkların temelin
deki bozukluk artmış 
reflü miktarı değil, 
bozulmuş yutma

borusu fonksiyonudur 
ve tedavileri tamamen 
farklı durumlardır.
Yine çeşitli nedenlerle 
mide boşalma 
güçlüğü olan bazı 
hastalarda da mide
den yukarı doğru 
kaçak ortaya çıkabilir 
ve bu durumların 
tedavisinde de klasik 
anti-reflü yöntemleri 
değil mide boşalma 
güçlüğünü ortadan 
kaldırıcı yöntemler ve 
bazen de ameliyatlar 
uygulanmalıdır. Sonuç 
olarak reflü benzeri 
semptomları olan 
hastalara çok akılcı bir 
yaklaşım ve doğru 
tanı gerekir ki, en 
uygun tedavi planı 
oluşturulabilsin. 
Risk altındakiler 
UFACIK hfiheklerdep. 
tutun da, yaşlılar da 
bile gözlenebilen bir 
durumdur reflü. Ancak 
en sık 30 -40 yaş 
grubunda ortaya çık
maktadır. Şişmanlık, 
bazı genetik özellikler 
ve karın içi basıncını 
artıran nedenler risk 
faktörü olarak sayıla
bilir ama bunlar ön 
koşul değildir.
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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 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

j

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 51310 68

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 513 4521 -111
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
22 KASIM 2005 SALI 

VEZİROĞLU ECZANESİ 
TEL: (0.224) 513 03 75

K0rfez
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2291 

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)



Fikri ve sınai haklar BTSO’da anlatılacak
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), 
Ankara Üniversitesi 
Fikri ve Sınai Haklar 
Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 
Müdürlüğü 
(FİSAUM) ve Bursa 
Ticaret Borsası 
işbirliği ile 
"KOBI'leri Fikri ve 
Sınai Haklar 
Konusunda 
Bilgilendirme 
Projesi" kapsamın
da, bir seminer 
düzenlenecek.

Ne arayanı var ne de soranı
Vatandaşlar tarafın
dan polis merkezine 
teslim edilen gencin 
yakınlarına 3 gün 
dür ulaşılamıyor. 
Polis merkezinde 
yatıp kalkan genç, 
polislerle yazarak 
iletişim kuruyor.
Adalet 
Mahallesi'nde üç 
gün önce vatan
daşlar tarafından

BTSO'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
söz konusu seminer 
kapsamında;
Ankara Üniversitesi 
Fikri ve Sınai Haklar 
Araştırma ve 
Uygulama 
Merkezi'nin tanıtımı 
yapılacak. Fikri hak
larla ilgili tanımlar, 
önemi, genel 
ilkeler, uluslararası 
anlâşmalar; sınai 
haklarla ilgili de 
marka, coğrafi 
işaret, patent, 
faydalı model, 
endüstriyel tasarım 
ve devre 

bulunan ve Necdet 
Pamir Polis Merke 
zi'ne götürülen 
genci ne arayan var 
ne de soran...
Konuşmakta güçlük 
çeken ve bir kağıda 
adını Murat Varol 
olarak yazan genç, 
3 gündür polis 
merkezinde kahyot 
Polis memurları 
tarafından ihtiyaç 

topografyalarıyla 
örnekler; yurtiçi ve 
yurtdışı tescil işleni
len ve maliyetleri, 
konuya ilişkin hukü- 
ki işlemler ve yap
tırımlar hakkında 
bilgi verilecek. 
Seminere, Ankara 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 
Uluslararası Özel 
Hukuk Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Tuğrul Arat, 
Ankara Üniversitesi 
Fikri ve Sınai Haklar 
Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 
Müdürü Prof. Dr.

lan karşılanan ve 
nezarette uyuyan 25 
yaşlarındaki gencin 
yakınlarına ulaşmak 
için çaba sarfeden 
polis ekipleri hiçbir 
sonuç alamadı. 
Polisler tarafından 
eline verilen kağıda 
Dikkaldırım Mahalle 
si'nde evinin oldu 
ğunu ve babasının 
adını Hüseyin anne

Arzu Oğuz ve 
Avrupa Patent ' 
Vekili, Patent ve 
Marka Vekili 
Avukat Murat 
Özsunay 
konuşmacı olarak 
katılacak.
Toplantı, konuya 
ilgili herkesin 
katılımına açık ola
cak ve 23 Kasım 
2005 Çarşamba 
günü 14:00-17:00 
saatleri arasında 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclis Salonu'nda 
gerçekleştirilecek.

sinin adımda 
Feri de olarak ' 
yazan talihsiz 
gencin verdiği 
bilgilerden sonuç 
alamayan polis 
memurları, 
sürekli gülümseyen 
ve bir şeyler 
anlatmaya çalışan 
Murat Varol'a 
şahin r ►. a ..nı 
istiyor. RMA

. j
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Türküler coşturdu'
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde 
gerçekleştirilen 
2. Türkü Festivali, 
Belkıs Akkale, 
Arif Sağ ve 39 
derece ateşle 
sahneye çıkan 
Yavuz Bingöl'le 
renkleridi.
Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
düzenlediği 2. 
Türkü Festivali 
önceki akşam 
çok sayıda 
Bursah 
sanatseverin 
katılımıyla 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde 
gerçekleşti. 
Bağlama ustası 
Arif Sağ, türkü 
severlerin 'Türkü 
Bacı'sı Belkıs 
Akkale ile türkü
lerin yenilikçi 
ismi Yavuz 
Bingöl'ün sahne 
aldığı gecede 
Bursahlar türküye 
doydu.

39 DERECE 
ATEŞLE 
SAHNEDE 
Ücretsiz olarak 
gerçekleştirilen 
konserde ilk 
olarak ünlü 
sanatçı Yavuz 
Bingöl sahne 
aldı. "Kara Tren", 
"Sarı Gelin", 
"Gülen Az", 
"Unutulur Her 
Şey" ve "Baharım 
Şensin" gibi 
dillerden 
düşmeyen türkü
leri seslendiren 
Yavuz Bingöl, 
farklı yorumu ve 
mütevazı 
kişiliğiyle de 
BursalIlardan 
büyük alkış aldı. 
39 derece ateşle 
sahneye çıkan 
usta sanatçı 
Yavuz Bingöl, 
"Bursa'da devam 
eden dizi çekim
leri, ekstralar ve 
hava koşulları 
beni çok etkiledi. 
Ayakta zor duruy

orum ama böyle- ] 
sine güzel bir 
türkü gecesine 
gelmemi hiçbir | 
şey engelleye
mezdi" dedi.
AKKALE 
BURSA’DAN 
MEMNUN 
Türkü Bacı' 
olarak anılan 
Belkıs Akkale ise 
sevilen türküleri 
Bursa lılar için 
söyledi. Her yıl 
en az bir kez 
Bursa’ya geldiği
ni belirten Belkıs 
Akkale, "Bugüne 
kadar Türkiye'nin 
her yerinde 
konser verdim. 
Ama inanın 
Bursah sanatse 
verlerin göster
diği ilgi, sevgi ve 
sıcaklığı başka 
hiçbir şehirde 
görmedim.
Umarım bu 
tür geceler bun
dan sonra da 
düzenlenir" 
diye konuştu.
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TOMOKAY Radyoloji Merkezi ilo Sağ Irk Bakanlığı arasında anlaşma yapıldı

SSK’lılara müjdeli haber
» SSK Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat ederek, SSK'lı hastalara hizmet vermek isteyen Tomokay Radyoloji Merkezi'nin bu isteğine AKP Bursa Milletvekili Zafer 

Hıdıroğlu'nun da yaptığı girişimler sonuç verdi. SSK'lı hastalar artık Tomografi ve Ultrasonografi çekimleri için Bursa'ya gitmek zorun da kalmayacaklar. 3’de
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23 Kasım 2005 Çarşamba 25 YKr. (250.000 TL.)

Esnaf Odası’nda 
seçim heyecanı 
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
genel kurulu yarın yapılacak. Milton 
Aile Çay Bahçesi’nde saat 11.oo’de 
yapılacak olan seçimlerde İbrahim 
Talan ve Mustafa Margılıç yarışacak.
Genel kurula tüm esnafın katılarak, 
destek vermesi istendi.

Büyütülerek projelendirilecek olan Terminal yeri 12 dönüm alanı kapsayacak

Terminal veri belirlendi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Belediye Meclisi, Umurbey altındaki yol kenarını Terminal yeri olarak be 
lirleyerek, kararı Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderdi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hikmet Şahin, karan onayladı ve Terminal yerinin 
Devlet Hastanesi yönüne doğru genişletilmesini istedi. Haberi sayfa 3’de

Esnaf Odası seçimleri
Yarın Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası genel kurulu toplanacak.
Esnaf ve Sanatkarların bir örgüt altın

da toplanması uzun yıllar öncesine 
dayanır.

Dernek olarak kurulan bu kuruluş, 
daha sonra oda adı altında tüm meslek 
kuruluşlarını içinde barındırdı.

Ticaret Yasası’nda belirlenen esnaf ve 
sanatkar kapsamına giren, ticaret ve 
sanayi odalarına kaydı olmayan iş ve 
meslek sahiplerinin örgütüdür Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası. Bu odanın oluşmasın
da emeği geçenleri anımsıyorum.

Burhan Aydı ve Şükret Solmaz’ın 
başkanlığından sonra bu göreve İbrahim 
Talan seçildi.

Şükret Solmaz döneminde satın alınan 
bugünkü hizmet binası ve lokal, İbrahim 
Talan’ın başkanlığı döneminde modern 
bir hale getirildi. Lokal üyelerin hizmetine 
açıldı, bilgisayarlı sisteme geçildi. 
Muhasebe bölümü açılarak, esnafın 
defter tutma işleri kolaylaştırıldı. Esnafın 
kullanımı için ambulans alındı.

Kısacası oda tarihinde görülmeyen 
işler başarıldı.

Talan üçüncü kez başkanlığa bu avan
tajlarla girerken, üç kez karşısına rakip 
olarak çıkan Mustafa Malgılıç yarın bu 
yarışta yorulmayan rakip olarak yine 
esnaf ve sanatkardan oy isteyecek, Talan 
ın yapamadıklarını yapma vaadi verecek.

İki adaya da başarılar diliyorum.

Köylere Hizmet Götürme 
Birliğimde seçimler yapıldı
Yeni çıkan yasa gereği ilk toplantısını ya 
pan Gemlik Köylere Hizmet Götürme Birli 
ği'nde seçimler yapıldı. Kaymakam Mehmet 
Baygül başkanlığında toplanan Birliğin 
encümen üyeliklerine Hamidiye Köyü 
Muhtarı Ayhan Gündoğdu ile Şahinyurdu 
Köyü Muhtarı Hüseyin Meriç, 
İl Genel Meclis üyeleri İlhan Başaran ve 
Nurettin Avcı seçildiler. Haberi sayfa 2’de

Yol kenarlarındaki reklam 
tabelaları kaldırılıyor

Yann Öğretmenler Günü 
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, 
yarın saat O9.oo’de Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunulmasının ardından Belediye Kültür Mer 
kezi’nde tören düzenlenecek. Saat 10.oo’da 
başlayacak olan törenlerde, Emekli Öğret
men Ali Kahya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Meh 
met Ercümen ve Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut ile Kaymakam Mehmet Baygül birer 
konuşma yapacaklar. Mesleğe yeni katılan 
öğretmenlerin yemin töreninden sonra, 
emekli öğretmenlere belge ve plaketleri veri 
lecek, düzenlenen yarışmalarda dereceye 
girenlerin ödülleri dağıtılacak. Müzik din
letisinin ardından törenler sona erecek.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Aydınlanma karşıtlığı
Aydınlanma deyince genellikle İngiliz 

Devrimi'yle başlatılıp, Fransız Devrimi'yle 
bitirilen felsefi bir hareket ve sürece işaret 
ediliyor.

Fakat bu hareketin kapsamı sadece felse
feyle sınırlı kalmıyor ve bir çok kurumu et 
kiliyor.

Aydınlanma Hareketinin amacı insanları 
esasta "kötü", "köleleştirici" ve "karanlık" 
olduğuna inanılan mit, önyargı ve 
hurafelerin ve bunları üretip yaydığına 
inanılan kurulu dinin ve kilise yapılan
masının temsil ettiğine inanılan eski düzen
den kurtararak, yine esasta "iyi" ve "özgür
leştirici" olduğu kabul edilen "aklın 
düzeni"ne sokmaktır.

Aydınlanmanın entelektüel yapısında 
aklın düzeni bütün insanlar için iyi kabul 
edilen bütün unsurları kapsamaktadır (iyinin 
ve doğrunun ölçütü din değil insan aklıdır).

Dolayısıyla her türlü felsefi ve toplumsal 
proje akla ve akılla/akılda somutlaşan 
ilkelere dayanmak zorundadır.

İşte bu nedenle Aydınlanma aynı zaman
da "Akıl Çağı" olarak da adlandırılmaktadır.

Aydınlanma düşünürlerinin en sık ve en 
belirgin olarak kullandıkları akıl, tabiat, hür
riyet vb. bütün kavramlar dini içeriklerinden 
tamamen soyutlanmış kavramlardı.

Aydınlanma hem dolaylı siyasal ve 
toplumsal sonuçları itibarıyla hem de akılsal 
devrim denilen oluşumun altyapısını oluştu
rarak "modern toplum"un biçimlenmesinde 
tartışılmaz bir etki sağladığı kabul edilir.

Aydınlanma aslında insan doğasının bir 
gerçeği.

Ne var ki bu gerçeği kabul etmeyen 
aydınlanma karşıtları sürekli hareket 
halinde.

Faaliyet yöntemleri dönemsel olarak nite
lik değiştiriyor.

Siyasi iradeye ve ortama göre değişken
likler gösteriyor.

Sosyo-ekonomik yapı düzeyi onları çok 
yakından ilgilendiren en temel etken.

Aydınlatma karşıtlarının elindeki en 
büyük silah din..

Din alanındaki reformist gelişmelere, 
değişime, deneysel kanıtlara ve bilime set 
çeken bu anlayış sürekli geriye dönüşe 
odaklı.

Kuşkusuz insanların dinsel değerlerini 
“layık-ı veçhile” yaşaması inkar edilemez bir k 
gerçek.

Ancak bu istek diğerlerine karşı baskı ve 
şiddete dönüştüğünde "işin şekli” değişi 
yor.

Önemli olan barış içinde yaşayabilmek.
Çünkü, din önemli bir moral değerdir.
Ve insanların bu moral değere her zaman 

gereksinimi vardır.
Din siyasete alet edilemeyecek kadar kut

saldır.
Ortaçağın karanlık din anlayışı yerini 

modernizme bırakmak zorundadır.
Yaşam sürekli ileri akan bir olgudur. 
Gelişimdir.
Değişimdir.
Tersine döndürme isteği doğal olarak bir 

çatışma nedenidir.
Aydınlanma yanlıları ile köktendincilerin 

birbirlerini değiştirmek ve dönüştürmek ye 
rine birbirlerini anlamak için çaba göster
meleri gerekmekte..

Çünkü bu dünya çatışılmayacak kadar 
güzel..

Köylere Hizmet Götürme 
Birliğinde seçimler yapıldı
Seyfettin SEKERSÖZ

Yeni çıkan yasa 
gereği ilk toplantısını 
yapan Gemlik 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği'nde 
seçimler yapıldı.
Bu yıl ilk kez İl 
Genel Meclis 
üyelerinin de 
katıldığı toplantıya 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
başkanlık yaptı. 
Tüzük gereği seçilen 
Birlik Encümen 
üyeliği seçimlerinde 
bilgilendirilmediğini 
ileri süren Adliye 
Köyü Muhtarı 
Ali Çelik, toplantının 
demokratik 
olmadığını söyledi. 
Kaymakam 
Baygül'ün 
başkanlığında 
toplanan Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği toplantısına 
tüm köy muhtarları 
ile 5 İl Genel Meclis 
Üyesi katıldı.
Toplantıyı açan en 
yaşlı muhtar olan 
Haydariye köyü 
Muhtarı Halil İbrahim 
Pak'ın geçici meclis 
başkanlığı yaptığı 
toplantı saygı 
duruşu ile başladı. 
Toplantının ilk

l-BİrlikEncümı Hamidiye Muhtan Ayhan Gündoğdu - Şahinyurdu Köy 
Meriç, İl Genel Meclis üyeleri Ilhan Başaran Ve Nurettin

bölümünde Başkan 
vekilliği seçimi 
yapıldı. Tek aday 
olarak gösterilen 
AKP'li İl Genel meclis 
üyesi Oktay Kahveci 
başkan vekili olurken 
ikinci başkan 
vekilliğine Kurtul

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

Köyü Muhtarı Cengiz 
Üçkardeşler getirildi. 
Tüzük gereği 
seçilecek olan 
Birlik Encümeni 
seçiminde Hamidiye 
Köyü Muhtarı 
Ayhan Gündoğdu ile 
Şahinyurdu Köyü 
Muhtarı Hüseyin 
Meriç oy birliği ile 
seçilirken yedek 
üyeliklere 
Karacaali Köyü 
Muhtarı İbrahim 
Mert ile Katırh Köyü 
Muhtarı İbrahim 
Köse seçildi. 
İl Genel Meclisinden 
seçilecek iki üye 
için üç aday olunca 
seçim yapıldı. 
AKP'den Nurettin 
Avcı ile İlhan 
Başaran'ın aday 
olduğu seçimde 
DYP'li Aydın 
Erenoğlu'da 
aday olduğunu 
açıkladı.
22 oyun kullanıldığı 
seçimde Nurettin 
Avcı 21 oy alırken, 
İlhan Başaran 
20 oy alarak Birlik 
Encümen üyesi 
olurken, İbrahim Uslu 
ile Oktay Kahveci 
yedek üye oldular.

DYP'li Aydın 
Erenoğlu ise 
seçimde 2 
oy alabildi. 
Bu arada Birlik 
seçimlerini 
demokratik 
bulmadığını öne 
süren Adliye Köyü 
Muhtarı Ali Çelik, 
"Bu toplantı köylerin 
sorunu olmaktan 
çıktı. Binlerinin 
tavsiyesi durumuna 
büründü. Köy 
muhtarlannın görüşü 
alınmayan bu toplan
tı nasıl demokratik 
olur" diyerek 
tepkisini dile getirdi. 
Toplantıda ayrıca 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği’nin 
2004 yılından 2005 
yılına 63.675.68 YTL 
devir olduğu 
açıklanırken 
bunun 56.702 YTL'si 
2004 yılında 
ödenmeyen parke 
taşı bedeli 
olduğu bildirildi. 
Bu açıklamanın 
ardından 10. Ay 
sonu itibariyle Birlik 
gelirinin 703.705.80 
YTL. giderinin ise 
349.048.60 YTL 
olduğu açıklandı.
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Büyütülerek projelendirilecek olan Terminal yeri 12 dönüm alanı kapsayacak

Terminal yeri belirtendi
Belediye Meclisi, Umurbey altındaki yol kenarını Terminal yeri olarak belirleyerek, kararı 
Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, 
kararı onayladı ve terminal yerinin Devlet Hastanesi yönüne doğru genişletilmesini istedi
Seyfettin SEKERSÖZ

Yıllardır Gemlik'te bir 
çok siyasinin yapmayı 
düşündüğü Terminal 
için Büyükşehir 
Meclisi’nden 
onay çıktığı öğrenildi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde Umurbey 
altındaki yol kenarında 
bulunan yerin 
Terminal yeri 
olarak belirlenerek 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’ne gönderilen 
kararın onaylandığı 
ancak Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in 
Terminal yerinin 
genişletilmesini 
istediği öğrenildi. 
Başkan Şahin'in, 
Büyükşehir 
Meclisi’nden geçerek 
İmar Komisyonu’na 
g'önâerflen hararda 
Gemlik'te yapılacak 
Terminal yerinin 
dar olduğu ve eski 
Devlet Hastanesi’ne 
doğru genişletilmesini 
istediği belirtildi.
Büyük olasılıkla 
Büyükşehir İmar 
Komisyonu’ndan 
geçmesi beklenen 
kararın belirlenen

yer ile yanında 
bulunan yolun da 
içine alınarak atıl 
durumdaki Terme 
binasının bulunduğu 
yere kadar olan Malgil 
ailesine ait alanında 
kamulaştırtarak 
büyütüleceği ve 
projenin bu şekilde 
hazırlanacağı 
öğrenildi.
TEPKİ OLACAK MI? 
Terme Kaplıcalarının 
bulunduğu yerde 
yapılması düşünülen

ve "Su dünyası" 
ismiyle çeşitli 
etkinliklerin yapılacağı 
dinlenme ve eğlence 
tesislerinin 
Terminal yerinin 
genişletilmesiyle 
yapılamayacağı 
gündeme gelirken, 
karara nasıl bir tepki 
geleceği ise merak 
konusu oluyor. 
Terminal yerinin 
eski belirlenen yerde 
yapılması için tepki 
gösteren siyasi ve

sivil toplum 
örgütlerinin şimdiki 
yerde genişletilerek, 
kaplıcaların yok 
edilme riskine 
tepki verip 
vermeyecekleri 
merak ediliyor. 
Büyütülerek proje
lendirilmek istenen 
yeni Terminal yerinin 
Malgil ailesinin yerinin 
de kamulaştırılmasın
dan sonra yaklaşık 12 
dönüm alanı kapsaya
cağı tahmin ediliyor.

TOMOKAY Radyoloji Merkezi ile Sağlık Bakanlığı arasında anlaşma yapıldı

SSK’lılara müjdeli haber
Seyfettin SEKERSÖZ

Sağlık Bakanlığı ile 
Gemlik'te yeni açılan 
Tomokay Radyoloji 
Merkezi arasında 
anlaşma imzalandı. 
AK Parti Bursa 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu'nun da 
girişimleriyle imza
lanan anlaşma gereği 
SSK'lı hastalar artık 
Tomografi ve Ultraso 
nografi çekimleri için 
Bursa'ya gitmek zorun 
da kalmayacaklar. 
Bir süre önce SSK 
Sağlık Müdürlüğü'ne 
müracaat ederek, 
SSK'lı hastalara 
hizmet vermek isteyen 
Tomokay Radyoloji

Merkezi'nin 
bu isteğine 
Milletvekili 
Zafer Hıdır 
oğlu'nun da 
yaptığı 
girişimler 
sonuç verdi. 
Ankara'da 
sorunu çözen 
ve gazetemize 
müjde veren 
AK Parti 
Bursa Millet 
vekili Zafer 
Hıdıroğlu, 
SSK'lıların 
artık bu tür 
ihtiyaçları için 
Bursa'ya 
gitmelerine 
gerek kalmaya
cağını söyledi.

Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi İstiklal 
Caddesi Dutluk 
Sokakta bulunan 
Tomokay Radyoloji

Merkezinde 
Tomografi, 
Ultrasonogragi 
ile Radyoloji 
hizmetleri veriliyor.

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

YazıYORUM

Sattım...!
Satıyorlar.
“Ha babam de babam” satıyorlar.
Kimsenin gözünün yaşına bakmadan, acı

madan satıyorlar.
AKP dışında ki hemen bütün partiler 

sağcı solcu demeden hepsi bu satışa 
karşıymış. Hatta bazı AK partililer, 
sendikalar demokratik kitle örgütleri, meslek 
odaları, esnaf, çiftçi birlikleri de bu satışlara 
karşıymış.

“Akıl” Erdemir’in - Seydişehir’in satışı
na karşıymış...!

“Vicdan” Erdemir’in - Telekom ‘un satışı
na karşıymış...!

“Sağduyu - Mantık” bu satışlara 
karşıymış..

“Bilim” Sümerbank ‘ın - Et-bahğın satışı
na da karşı idi...

Akılmış - Vicdanmış - Sağduyu, mantık - 
Bilim de neymiş..

Bir şarkı vardır bilir misiniz.?
Orhan Veli Kanık ‘ın şiiridir.
“Geç bunları anam babam, geç bunları”
Türk -Metal İş Sendikası’na göre Erdemir 

(İsdemir - limanlar) bu fiyatlarla satılması bir 
cinayetmiş.

Hayda bir de cinayet lafı çıktı ortaya..
Ya kaça satacaklardı.?
Sendikanın hesabına göre Erdemir ‘in 

kuruluş maliyeti 12 milyar dolarmış. 
Limanlar, maden yatakları cabası..

Erdemir’in 2004 yılı net karı 480 milyon 
dolarmış.

Eee, ne olacak yani.?
“Erdemir’in sahibi onlar mı.?
“Erdemir’in sahibi AK parti iktidarıdır, 

onlar ne derse o olur...!
Erdemir’in satışından umulan gelir ise 

Türkiye’nin yaklaşık borcunun iki aylık tak
sitini karşılıyormuş.. Olsun.. Bu günü 
geçirdik ya.. Bize para lazım.

Erdemir’in borcu yokmuş, zararı yokmuş, 
üretim sorunu, pazar sorunu, teknoloji 
sorunu yokmuş.

Bütün bunlar iyide;
Yabancılara kemiksiz pirzola gerek, kim 

alır sorunlu yeri... Almaz.
Özelleştirelim, özelleştirelim derken eli 

mizde bir şey kalmayacak, sonunda 
hesabını bilmeyen tüccar durumuna düşe
cek bizimde eskiden veresiye veren tüccarın 
halini gösteren resimler vardı, perişan ağla
maklı bir adam resmi, bizde ona mı benzeye
ceğiz acaba.? Biraz rahatlamak için şöyle de 
düşünülebilir...!

Satmayıp da ne yapacaklar .? Turşusunu 
mu kuracaklar...?

Sizin hesaplarınıza göre milyarlar ediyor 
diyorsunuz.

Elin yabancısı alır mı, bu milyarları verir 
mi ?

Adamlar Türkiye’de satılık ölmüş eşek 
fiyatına olursa alıyorlar.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan Büyük 
Millet Meclis kürsüsünden “Sümerbank’ı 
satıp bitirdik, yakında tarihten de silinir” 
demiş.

Ben Sümerbank (Kayseri Bez fabrikası) 
içinde büyüdüm, Sümerbankın Türk 
toplumuna neler verdiğini Gemlik’lide bilir. 
(Sung-İpek fabrikası)

Tarihte kimin, kimlerin kalıp kalmayacağı 
tarih yazınca belli olur.

Bir bakarsınız “tarihten silindiği” sanılan 
kurumlar “ANIT “gibi duruyor, bazıları ise 
cim karnında bir nokta bile değil.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Köy Muhtarlarından Talan’a destek
Seyfettin SEKERSÖZ

Yarın yapılacak olan 
Gemlik Muhtelif 
Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası seçimi 
için Köy muhtar
larından Oda 
Başkanı İbrahim 
Talan'a tam 
destek verildi. 
Muhtarlar 
Derneği’nde bir 
araya gelen Köy 
Muhtarlarını ziyaret 
eden Oda Başkanı 
İbrahim Talan, 
Köy Muhtarlarından 
aldığı destekten 
mutlu olduğunu

söyledi.
Yarın Milton Çay 
Bahçesi’nde saat 
11.oo0 de yapılacak 
olan seçim için 
ziyaretlerini 
sürdüren İbrahim 
Talan, Muhtarlar 
Derneği’nde ziyaret 
ettiği köy muhtarları 
ile sohbet ederek 
destek istedi.
Şimdiye kadar her 
tür desteği aldığını 
söylediği köy 
muhtarlarının yine 
kendisinin yanında 
olmalarından mutlu 
olduğunu dile

getiren Talan, esnaf 
için yapılan hizmet 
lere yenilerini kata
cakları sözünü 
verdi. Köy muhtar
ları da yaptıkları 
ortak açıklamada, 
Talan'a seçimde 
tam destek verecek
lerini söylediler. 
Köy muhtarları, köy 
lerinde bulunan 
esnaf ile ilçedeki 
dost larının da 
İbrahim Talan'a 
destek vermeleri 
için girişimde 
bulunacaklarını . 
söylediler.
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Yarın yapılacak olan başkanlık seçimleri| 
için Talan’a köy muhtarlârıttestekverdi

Öğrencilere verimli ders 
çalışma ilkeleri anlatıldı yurtlar için

Seyfettin SEKERSÖZ

Anadolu Kız Meslek 
ve Kız Meslek
Lisesi 9 ve 10.uncu 
sınıf öğrencilerine 
"Verimli Ders 
çalışma İlkeleri" 
konusunda bilgi 
verildi.
Okulun toplantı 
salonunda
Rehber Öğretmen 
Havva Özkan 
tarafından 
verilen konferansta 
"Verimli ders 
çalışmanın 
hayatımız için 
önemi, Öğrencinin 
başarılı olması 
için neden düzenli 
çalışması gerektiği, 
Öğrencinin 
düzenli olarak

yapılabileceği" 
konusunda 
bilgiler verildi.

çalışma planının 
önemi ve planın 
en iyi şekilde nasıl

ders çalışmaya 
alışması için gerekli 
yollar ve Ders

ilk adım atıldı
Bursa'daki sosyal 
hizmetlere bağlı 
kurumların 
fiziki şartlarının 
çağdışı olduğunun 
belirlenmesi 
üzerine harekete 
geçen İl Genel 
Meclisi, 2006 
bütçesine modern 
yurt binaları 
yapılması için 2 
milyon YTL 
kaynak ayırdı. 
İl Genel Meclisi, 
önceki gün yaptığı 
oturumunda 
geçen hafta 
tartışılan yuva ve 
yetiştirme yurt
larının fiziki durum
larının düzeltilme
sine ilişkin 
komisyon raporu
nun ardından, 
2006 yılı bütçesin
den Sosyal 
Hizmetler'e 2 
milyon YTL 
kaynak ayırdı. 
Milli Eğitim, 
Kültür ve Sosyal 
Hizmetler 
Komisyonu 
tarafından hazır
lanan raporu 
değerlendiren 
meclis, ayrılan 
kaynağın 1 milyon

500 bin YTL'lik 
bölümünün 
ev tipi yurt inşası 
için, 500 bin YTL'lik 
kaynağın da mevcut 
yurt ve yuvaların 
onarılması için 
kullanılmasını 
kararlaştırdı. 
Konuyla ilgili 
bilgi veren 
İl Genel Meclisi 

Başkanı Mehmet 
Tunçak, Bursa'daki 
bütün yuva ve 
yetiştirme yurt
larının fiziki 
koşullarının 
iyileştirilmesi 
konusunda kararlı 
olduklarını söyledi. 
Bu yurtlarda 
barınan çocukların 
sevgiyle büyütülme
si gerektiğine 
işaret eden Tunçak, 
“Önümüzdeki 
günlerde bu 
yavrularımız için 
çağdaş projelere 
sahip ev tipi 
binalar inşa 
edeceğiz. Bu ' 
projelerin 
Türkiye'deki diğer 
illerde uygulamaları 
da var. Arazi 
sıkıntımız yok” 
dedi. BHA
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Zeytinciler tedirgin Demirel, Şükrüye Köyü’nün 
sorunlarını Meclis’e taşıdı

Bursa Ziraat 
Odası Başkanı 
Fuat Sarı, hasat 
mevsimindeki 
zeytincilerin eksi 
dereceye düşen 
hava sıcaklığı 
nedeniyle "don" 
tehlikesi yaşadı 
ğını söyledi. 
Kentte etkili olan 
aşın soğuk 
havanın, ürünle 
rini toplamaya 
başlayan zeytin
cilerde tedirginlik 
yarattığını belirten 
Bursa Ziraat 
Odası Başkanı 
Fuat Sarı, bu 

doğa olayı 
karşısında hiçbir 
önlem alına
madığını ifade 
etti. Başkan Sarı, 
yaptığı açıklama
da, sahile yakın 
bölgelerde 
yetişen zeytinlerin 
aşırı soğuktan 
zarar görmediğini 
ancak, iç kesimde 
yer alan bahçe 
lerde bu sorun 
yaşandığını 
dile getirdi. 
Muhtemel don 
olayları sonucun
da zeytinlerin 
sofralık özelliğini 

kaybederek, 
çiftçiyi zarara 
uğrattığını anlatan 
Sarı, donan 
ürünün ancak 
"yağlık" olarak 
kullanılabildiğini 
vurguladı. 
Soğuk havalarla 
ilgili zirai sıkın
tının şu aşamada 
sadece zeytinde 
yaşandığına 
dikkati çeken 
Sarı, diğer 
ürünler için 
havaların normal 
düzeyde seyret
tiğini sözlerine 
ekledi. BHA

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Şükrüye 
Köyü’nün 
sulama suyu 
ihtiyacı için 
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir 
Aksu'ya soru 
önergesi verdi. 
Demirel, Şükrüye 
Köyü’nün sulama 
ile ilgili sıkıntılar 
yaşadığına 
dikkat çekerek, 
"Ltülunduğu yer 
ve iklim itibariyle 
tarıma uygun bir 
yer olmasına 
rağmen sulama 
sorunları 
bölge halkının 
kaynaklardan 
yararlanmasını 
engellemektedir. 
Şükrüye Köyü’nde 
sulama amaçlı 
gölet yapımıyla 
ilgili olarak

2001 yılında 
ilk çalışmalar 
yapılmış, 
ancak sonrasında 
her hangi 
bir gelişme 
olmamıştır. 
Su konusunda 
büyük sorun 
yaşayan bölge 
halkı hayatı 
önem taşıyan 

bu konunun 
her hangi bir 
şekilde 
çözülmesini 
istemektedir." 
diyen 
Kemal Demirel, 
Abdülkadir 
Aksu'ya cevap
landırması için 
verdiği önergede, 
"Şükrüye

Köyü’nün 
sulama amaçlı 
gölet ile ilgili 
sorunlarının 
giderilmesine 
yönelik olarak 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
Şükrüye köyüne 
sulama göleti 
ya da havuz 
yapılmasıyla 
ilgili olarak 
başlatılmış 
her hangi bir 
çalışmanız var 
mıdır? Bölge 
halkının mağ
duriyetinin 
giderilmesi 
ve sulama 
ili ilgili 
sorunlarının her 
hangi bir 
şekilde çözümü 
amacıyla 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz?" 
soruları bulunuyor.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK
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Sii TAKVİMLCR & MRSA TAKVİMLERİ & GCMİCİ TAKVİMLER &
Hiişiİ/ AJANDRLAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLCR& ANAHTARLIKLAR V€ 

H€DİV€LİK €ŞVA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KAAAA V€RM€YİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32MU-IK 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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Asgari ücret 
için toplanacaklar

‘Çok’ çalışıp ‘af kazanıyorlar

Asgari Ücret 
Tespit 
Komisyonu, 1 
Ocak 2006'dan 
itibaren geçerli 
olacak asgari 
ücreti belirlemek 
üzere, 29 
Kasım'da 
toplanacak. 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun 
çağrısıyla toplanacak 
komisyona, Çalışma 
Genel Müdürü Cengiz 
Delibaş başkanlık 
edecek.
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, 5’i işçi, 
5'i işveren, 5'i de 
hükümet temsilcisi 
olmak üzere, toplam 
15 kişiden oluşuyor. 
Komisyonda işçi 
tarafını Türk-İş, 
işveren tarafını ise 
TİSK temsil ediyor. 
İş Kanunu gereğince, 
ücretlerin asgari

düzeyinin komisyon 
aracılığı ile en geç 
2 senede bir 
belirlenmesi 
gerekiyor. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakam'nın tespit 
ettiği üyelerden 
birinin başkanlık 
ettiği komisyon, 
en az 10 üyenin 
katılımıyla toplanıp, 
oy çokluğu ile karar 
veriyor. Oyların 
eşiriiği naiinde 
başkanın bulunduğu 
tarafın çoğunluk 
sağladığı kabul 
ediliyor.

Türkiye’de bir "24. 
Kasım Öğretmenler 
Günü" daha gelirken, 
öğretmenlerimizin yıllık 
1816 saat ile Avrupa'da 
"en fazla çalışan", 
yılda 6 bin 358 dolarlık 
gelirle de "en az 
kazanan" eğitimciler 
olduğu belirlendi. 
Eğitim-Sen, Avrupa 
Birliği (AB) üyesi 8 
ülke ile Türkiye'deki 
öğretmenlerin yıllık 
çalışma saatleri, yıllık 
gelirleri ve saat başına 
aldıkları ücretleri 
karşılaştıran 
araştırma yaptı.
Araştırma uyarınca 
Türkiye, İspanya, 
Danimarka, Almanya, 
İrlanda, Portekiz, 
İsveç, Hollanda ve 
Yunanistan'a göre 
öğretmenlerin en fazla 
çalıştığrülke. 
Türk öğretmenler yılda 
toplam 1816 saat 
çalışırken, İrlandalI 
öğretmenler yılda 915 
saatle Avrupa'nın en az 
çalışan eğitimcileri. 
İsveçliler ise yılda 
1800 saatlik mesaiyle 
Türkiye'den 
sonra en fazla 
çalışan öğretmenler. 
Aynı araştırmada, 
ilköğretim okulları ile 
devlet liselerinde 
göreve yeni başlamış 

ve 15 yıl görev yapmış 
öğretmenlerin yıllık 
toplam maaşları da 
karşılaştırıldı.
Almanya yılda 38 bin 
412 dolarla ilköğretime 
başlangıç ücreti en 
yüksek ülke olurken, 
Türkiye ise 6 bin 358 
dolarla en az ücret 
verilen ülke çıktı.
Yine Almanya'da 15 
yıldır görev yapan bir 
eğitimcinin yıllık 
toplam geliri 46 bin 
459, Yunanistan'da da 
24 bin 668 dolar iken, 
Türkiye'de ise bu 
rakam sadece 
7 bin 191 dolar.
Eğitim-Sen'in araştır
masında, söz konusu 
ülkelerde öğretmen
lerin saat ücretleri de 
hesaplandı. 
Türkiye'de bir öğret
menin ilköğretim 
başlangıç saat ücreti 
4.45 dolar iken, İrlan
da'da bu ücret 24.8, 
Almanya'da 22.5, 
Ispanya'da 18.9, 
İsveç'te 12, 
Yunanistan'da 
11.4 dolar.
Araştırmada, 
Türkiye'de son 10 ^ıhn 
ortalama öğretmen 
maaşı ile 4 kişilik bir 
ailenin ortalama aylık 
giderleri (gıda, kira, 
ulaşım, yakacak, elek

trik, su, haberleşme, 
giyim, eğitim, sağlık, 
iletişim, kültür) 
de karşılaştırıldı.
2002 yılında ortalama 
551 milyon TL maaş 
alan bir öğretmenin, 
4 kişilik bir ailenin 
zorunlu giderleri olan 
1 milyar 54 milyon 
lirayı (yoksulluk sınırı) 
karşılama oranı yüzde

KARGO SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ 
ŞİRKETİMİZİN, GEMLİK BİRİMİNDE 

GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;
Üniversite Mezunu

Gemlik'te ikamet edebilen
En az 3 yıl yöneticilik deneyimi olan 
Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen 
İnsan ilişkilerinde bşanlı
Askerlik hizmetini tamamlamamış 
35 yaşını aşmamış

BAY BAYAN YÖNETİCİ 
ADAYI ALINACAKTIR

Tel: 253 00 76 Yetkili: Ayhan Bey

52 iken, bu oran 2005 
yılında yüzde 45'e 
geriledi.
Aynı sendika tarafın
dan 8 büyük ilde 
çalışan 4 bin öğretmen 
arasında yapılan bir 
başka araştırmaya 
göre de Türkiye'deki 
öğretmenlerin yüzde 
8.5'i ek işte çalışıyor.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK

120m2 Asansör ve Kaloriferli, i. Kordonda Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

1. Kordan’da 1+1 Kiralık Daire (Öğrenciye ve Bekara da kiraya verilebilir.)

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m 2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi

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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta
Tel:513 24 74 Fax: 5141021

SENEN BîlıheAvtertıifaeli
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

$

Omerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14
GSM : (0.532) 297 23 18
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Öğrenim kredileri artıyor Hava sıcaklığı artıyor
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, üniver
site öğrencilerine 
verilen öğrenim 
kredisi miktarının, 
2006'dan itibaren ayhk 
110 YTL'den 120 
YTL'ye çıkarılmasının 
planlandığını bildirdi. 
Çelik, TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
bakanlığının 2006 
bütçesinin sunumun
da, çalışmalarına 
ilişkin bilgi verdi. 
Öğrencilere verilen 
burslar ve krediler 
hakkında bilgi veren 
Çelik, 2004-2005 
eğitim-öğretim döne
minde 98 bin 110 
öğrencinin, öğrenim 
bursundan; 537 bin 31 
öğrencinin, öğrenim 
kredisinden; 476 bin 
791 öğrencinin de 
katkı kredisinden 
yararlandığını anlattı. 
Çelik, üniversite 
öğrencilerine verilen 
öğrenim kredisi mik
tarlarının halen aylık 
110 YTL olduğunu, bu

miktarın 2006 yılından 
itibaren 120 YTL'ye 
yükseltilmesinin 
planlandığını bildirdi. 
"Bursların yandaşları
na dağıtılacağı" 
şeklinde endişeler 
olduğunu belirten 
Çelik, burs verilecek 
öğrencilerin üniver
siteler tarafından 
tespit edildiğini, 
ödemenin Bakanlık 
tarafından yapıldığını 
söyledi.
Öğrencilere verilen 
kredilerin karşılıksız 
olmadığını vurgulayan 
Bakan Çelik, öğrenci
lik hayatından sonra 
bir işe girmesi 
halinde, geri alınması 
şartı bulunduğunu

kaydetti.
Ödemedikleri kredi 
borçlarından dolayı 
haciz işlemi 
başlatılanların öğrenci 
olmadığını vurgulayan 
Çelik, şunları söyledi: 
"Bunlar şimdi işadamı 
olmuş kişiler. Banlara 
öğrenci muamelesi 
yapılmıyor. Öğren
ciyken aldıkları kredi
lerin geri ödenmesi 
isteniyor. Yeni öğren
cilere kredi vere
bilmemiz için eskiden 
ödenen kredilerin tah
sil edilmesi gerekir. 
Bu parayı onun için 
geri alıyoruz. Bu yıl 
sonuna kadar 150 tril 
yon lira tahsil etmeyi 
hedefliyoruz."

Hava sıcaklığının, 
bugün yurdun batı 
kesimlerinde, 
Perşembe ve Cuma 
günü ise tüm yurtta 
hissedilir derecede 
artacağı bildirildi. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan "Meteorolojik 
Uyan"ya göre, 
Balkanlar üzerinden 
gelen soğuk ve yağışlı 
hava, dün yurdun 
doğu kesimlerinde 
etkisini sürdürdü. 
Yurdun batı kesimleri 
ise bu geceden 
itibaren orta Akdeniz 
üzerinden gelen yeni 
bir ılık ve yağışlı 
havanın etkisine 
girecek. Marmara'nın 
batısı ve kıyı Ege'de 
bu gece başlayacak 
yağışlar, bugün 
Marmara, Kıyı Ege ve

SSK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden aldığım 
sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Meliha POLAT

Batı Akdeniz 
kıyılarında yağmur 
ve sağanak, iç 
Anadolu'nun kuzey
batısı, Afyonkarahisar, 
Kütahya ve Bolu 
çevrelerinde karla 
karışık yağmur ve kar 
şeklinde görülecek. 
Yağışların dün gece 
ve bugün Marmara'nın 
batısı ile kıyı Ege'de 
etkili olması bekleni 
yor.Perşembe günü 
ise Marmara, Ege, batı 
Akdeniz, iç 
Anadolu'nun batısı ile 

batı Karadeniz böl
gelerinde yağışlar 
yağmur ve sağanak 
şeklinde devam ede
cek. Yağışlar, özellikle 
Marmara'nın güney ve 
batısı ile kıyı Ege'de 
etkili ve sürekli ola
cak. Rüzgar yurdun 
batı kesimlerinde 
(Marmara'nın batısı, 
Ege ve Batı Akdeniz) 
güney ve güneydoğu 
yönlerden kuvvetli ve 
kısa süreli fırtına 
şeklinde eseceği 
tahmin ediliyor.

ÜNV€R TRAKTÖRD6N 
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HİÇ PEŞİNATSIZ 
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TRAKTÖR SATIŞLARI!
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bayii 
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM : (0.532) 312 22/39 
İbrahim Önal Od. No:26 ORHANGAZİ / BURSA
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M Bankaların kullandırdığı krediler
I Nisan-Haziran 2005 
^döneminde 2 milyon 

790 bin 663 kişi, 10 
milyar 159 milyon YTL 
tutarında tüketici 
kredisi kullandı. 
Türkiye Bankalar 
Birliği'nin (TBB) 
tüketici kredisi veren 
bankalardan derlediği 
bilgilere göre, Haziran 
sonu itibariyle kul-

liklere paralel olarak 
Haziran 2005 döne
minden itibaren 
yeniden düzenlendi. 
Bu nedenle geçmişe 
dönük karşılaştırma 
yapılamadı. Bilgiler 
gerçek kişilerce 
kullanılan ve ticari 
amaçlı olmayan 
bireysel kredileri kap
samakta olup kredili

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU
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(andırılan kredilerin 
toplam bakiyesi 19 
milyar 538 milyon 
YTL, kredi kullanan 
kişi sayısı ise 5 milyon 
220 bin 284 oldu.
TBB'nin hazırladığı 
raporda yer alan veri 
ler, tüketici kredisi 
kullandıran 36 adet 
bankanın bilgilerinden 
derlendi. Söz konusu 
veriler, Muhasebe 
Uygulama Yönetmeliği 
kapsamındaki Tebliğ 
17'de yapılan değişik-

mevduat hesapları 
dahil edilmedi.
Nisan-Haziran 2005 
döneminde tüketici 
kredilerinin mal ve 
hizmet gruplarına göre 
dağılımında ihtiyaç 
kredileri yüzde 53 ile 
en büyük paya sahip 
oldu. Bunu sırasıyla 
yüzde 30 ve yüzde 
16 pay oranları ile 
konut ve taşıt 
kredileri izledi.
İhtiyaç kredileri 
2 milyon 625 bin 483

kişi tarafından 5 mil
yar 399 milyon YTL 
tutarında kullanıldı. 
Taşıt kredileri 92 mily
on 408 kişi tarafından 
1 milyar 676 milyon 
YTL tutarında, konut 
kredileri ise 72 bin 398 
kişi tarafından 3 mil
yar 71 milyon YTL 
tutarında kullanıldı. 
Kredilerin vade 
dağılımına göre en 
fazla tercih 19-24 ay 
vade dilimine oldu. 
Bu grubu 73 ay ve 
üstü vade dilimi izledi.

Kanuni takipteki 
krediler Nisan-Haziran 
2005 döneminde 
27 milyon YTL'ye 
yükseldi. Bakiye 
miktarı 150,5 milyon 
YTL olan takipteki 
krediler, toplam tüketi
ci kredilerinin yüzde 
0,3'ünü oluşturdu.
Dönem içinde kanuni 
takibine geçilen kredi
lerin yüzde 45'i taşıt, 
yüzde 14'ü konut, 
yüzde 39'u ihtiyaç, 
yüzde 3'ü ise diğer 
kredilerden oluştu.

Enflasyon beklentisi yüzde 7.39’a çıktı
Merkez Bankası 
tarafından düzenlenen 
beklenti anketine 
göre, yıl sonu enflas 
yon beklentisi yüzde 
7.39'a çıktı.
Merkez Bankası, 
Kasım ayının ikinci 
dönemine ilişkin 
beklenti anketi 
sonuçlannı açıkladı. 
Yıl sonu enflasyon 
beklentisi, tüketici fi 
yatları endeksi (TÜFE) 
bazında Kasım ayının 
birinci anketine göre

0.01 puan artarak 
yüzde 7.38'den yüzde 
7.39'a yükseldi.
Merkez Bankası'nın 
Beklenti Anketi'ne 
göre cari açık beklen
tisi, yıl sonu itibarıyla 
22 milyar 387.3 milyon 
dolara çıktı. Bu ayın 
birinci anketinde, yıl 
sonu cari açık beklen
tisi 22 milyar 147.6 
milyon dolar olmuştu. 
Kasım'ın birinci 
anketinde yıl sonu 
TÜFE'de yüzde 7.38,

Gemlik Lisesi’nden aldığım diplomamı
kaybettim. Geçersizdir. 

Tülay DELİÇAY

cari ay TÜFE'de yüzde 
1.01, iki ay sonrası 
TÜFE'de yüzde 0.68, 
gelecek 12 aylık 
dönem TÜFE'de yüzde 
6.08 olan beklentiler, 
Kasım ayının ikinci 
anketinde, TÜFE 
bazında cari ayda 
1.00'e, 12 aylık 
dönemde yüzde 
6.06'ya inerken, iki ay 
sonrasında yüzde 
0.68 ile değişmedi. Yıl 
sonu TÜFE beklentisi 
ise yüzde 7.39’a çıktı. 
Cari ay sonu bileşik 
faiz oranı beklentisi 
yüzde 14.17'den 
yüzde 14.03'e, yıl 
sonu bileşik faiz oranı

beklentisi de uygun 
ortalamada yüzde 
13.70'den yüzde 
13.69'a geriledi.
Kasım ayının ikinci 

anketinde, cari ay 
sonu uygun ortalama 
dolar kuru beklentisi 
1.3646 YTL'den 1.3652 
YTL'ye çıktı. Aynı 
dönemde, yıl sonu 
dolar kuru beklentisi 
ise 1.3834 YTL'den 
1.3790 YTL'ye indi. 
Kasım ayının ilk 
anketinde yüzde 5.1 
olan cari yıl sonu 
GSMH büyüme 
beklentisi ise 
ikinci ankette de 
değişmedi.

Q_ Seri No: YF 00 77 88 71 Seri Numaralı 
IBM marka yazar kasa ruhsatım kayıp 

olduğundan geçersizdir.
K Rahmi YELTEKİN

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

İLAN
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosyo No: 2005/315
Davacılar Zeki Çelik, Zülbiye Çelik, Recep 

Çelik ve Gürol Çelik davalılar Gemlik Mal 
Müdürlüğü, Umurbey Belediye Başkanlığı ve 
Orman Genel Müdürlüğü aleyhine mahkeme 
mizde açılan senetsizden tescil davasının 
yapılan tensibi sırasında;

Dava konusu Bursa İli Gemlik İlçesi 
Umurbey Beldesi pafta: 72’de kayıtlı Doğusu; 
Turan Kader Zeytinliği, Güneyi; İbrahim Aykut 
zeytinliği ve 5428 nolu parsel, Batısı; Yol ve 
Kuzeyi: Yol ile çevrili 2105,55m2 miktarlı taşın
mazın davalılar adına tescili talep edilmekle, 
taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son 
ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 
mahkeme-mizin 2005/315 esas sayılı dosyası
na müracaat etmeleri, aksi halde davacılar 
Zeki Çelik, Zülbiye Çelik, Recep Çelik ve Gürol 
Çelik adına tescil kararı verileği ilan olunur. 
07.10.2005

Hakim 37564 B- 5508

Şimdi ne olacak?
Dün akşamki televizyon yayınında 

gördüğümüz manzara bana şu imajı verir 
gibi oldu.

Sayın konuşmacı Başbakan Yardımcısı 
ve Spordan Sorumlu Devlet Bakam olan 
kimsenin söylediğine göre başarısız 
Federasyon başkanlarının istifa etmesi 
gerekir.

Son olaya şöyle bir bakıldığında İsviçre 
maçının müsebbibinin Türk Futbol 
Federasyonu, Teknik Direktör, Antrenör ve 
sahaya çıkan sporculara suç yükleniyor.

Evet Futbol Federasyonu Başkanı yurt 
dışından gelince kararını vereceğini 
zannediyorum.

Sayın M. Ali Şahin Bey’e sormak lazım 
atletizm de pistlerde hayal kırıklığına 
uğradık, halterde bir sene müsabakalarda 
görünmeyeceğiz. Ata sporu olan güreşte 
sırtımız minderden kalkmadı. Neden o gün
lerde konuşmadınız? Tedbir aldırmadınız?

O zamanda Başbakanlık Denetleme 
Kurulu yok muydu?

Bana göre bu şu demektir; biz suçu ka 
bulleniyoruz. Bütün edepsizlik bizden çıktı. 
Biz, suçumuzu itiraf ediyoruz. Bize çok ceza 
vermeyin aman!

Sayın Başkan dünyanın her köşesinde 
ister kıtalar, ister devletler arası maçlarda 
olsun bir çok hadiseler meydana geliyor. 
Hiç bir devlet bizim kadar Avrupa devletleri 
arasında küçülmüyor.

Avrupa’da başka devletler arasında 
oynanan darbeli maçları hem okuduk hem 
de izledik. Bu işler bu kadar büyütülmüyor.

İsviçre’de oyananan maçta hiç mi olay 
olmadı. Gördük mü? Okuduk mu? Şöyle 
üstü kapalı geldi geçti.

İsviçre kafilesi İstanbul’a geldiği sırada- 
hava meydanında ‘Cehenneme Geldiniz’ 
yazısı hoş muydu? Ne de polis bu yazıya el 
koymadı, yumurta atılması da hoş değildi. 
Ama mani olmakta elimizde değildi.

Bu tür işler saha dışı hadiseler ya saha 
içinde olanlara nasıl ve kim bakacak?

Bu tür maçlara hangi takım olursa olsun 
stresli çıkar, bir de Türk milletinin çok has
sas olduğu bir olay var ki; (küfür) işte buna 
tahammül edilmez. Bir AvrupalI gibi değildir.

Olaylar saha dışında bizle başlayıp saha 
içinde İsviçreliler’de son buldu. (Bardak 
burada taştı)

FİFA büyük soruşturma açıyor. Açsın 
açsın da bu suçlamaları kim müdafaa ede
cek? Sakın ola ki Şenes Erzik’ten medet 
ummayalım. Zira o ne suya ne de sabuna 
dokunan kimse Sayın Erzik’in bütün isteği 
tabiri caiz yerindeyse ‘bana dokunmayan 
yılan bin yaşasın’ diye düşündüğümü 
zannediyorum.

Sayın Fatih Terim’e şunu hatırlatmak 
isterim İsviçre’de yenildik. İsviçre neler 
yaptı? Maç bitti hepsi seyirciyi selamladı.

Sende hiç yenilmemiş 4-2 galip gelmiş 
bir takımı dize getirmişsin. On maçta 6. gol 
yemiş bir takımın sir çırpıda 4 gol atmışsın. 
Seyirciyi selamlasan onların gönüllerini 
alsan olmazmıydı?

Dünya üzerindeki büyük futbolculara 
Teknik Direktörlere bakıldığında böyle işlere 
karışıyorlar mı? Başarısız Federasyonları 
siz istifaya çağırdınız.

Bakalım yukarıda saydığım dallardan 
Federasyon istifa edecek.

Bilhassa Güreş.



23 Kasım 2005 Çarşamba Sayfa 10

Şifalı çay gibisi var mı?
Uzmanlar, çoğu ilacın 
temelinde bulunan 
bitkilerin çaylarının da 
birer şifa kaynağı 
olduğunu belirtiyor. 
Bitkilerle tedavinin her 
zaman için ilaç 
tedavisinden daha 
uzun süreceğini 
belirten uzmanlar, 
"Bitkiler hastalığa 
yakalanmadan önce 
önlem olarak kullanıl
maya başlanmalı, basit 
hastalıklar bitki çay
ları, kompresler ve 
bitkilerden yapılmış 
yağlarla tedavi 
edilmeli. Ciddi 
hastalıklarda da 
doktorun verdiği 
tedaviye paralel 
olarak bitkilerden 
yararlanılabilir" dedi. 
Doğada şifalı bir çok 
bitkiden şifalı çaylar 
elde edilebileceğini 
kaydeden uzmanlar, 
bitki çayı hazırlarken 
de şu tavsiyelerde 
bulundu: "Bitki çayı 
hazırlarken özellikle 
taze kaynamış klorsuz 
su kullanılmalı. Birçok 
hastalıkta klorun 
zararlı olduğu saptan
mıştır. Suyunuzu 
kaynattıktan sonra bir 
iki dakika dinlendirin. 
Porselen bir demliğe 
önce çayını 
yapacağınız bitkiyi 
koyun ve üzerine 
gerekli miktarda su 
ekleyin. Genellikle 1 
tatlı kaşığı kuru veya 
bir avuç taze ot için 
dörtte bir litre su kul
lanmak gerekir. Çayın 
demlenmesi için 
2-5 dakika yeterlidir. 
Kök bitkilerden çay 
yapacağınız zaman 
(zencefil, havlıcan 
gibi) aynı miktarda 
su ve bitkiyi birlikte 

cezveye koyup kaynat
ma yoluyla çayınızı 
yapabilirsiniz." 
Şifalı çay elde edilen 
şifalı bitkilerden 
bazıları şunlar: 
Ihlamur: Soğuk algın
lığına ve öksürüğe 
karşı en etkili ve en 
yaygın olarak kul
lanılan doğal ilaçlar
dan biri olan ıhlamur, 
uykusuzluk, spazm ve 
kan dolaşımı bozuk
luklarında da kullanılır. 
Özellikle akşam saat
lerinde fazla içmemeye 
dikkat etmek gerekir, 
çünkü fazla miktarda 
alındığında uykusuz 
luğa neden olabilir. 
Yapraklarında çok 
miktarda klorofil taşı
masından dolayı kan
sızlık durumunda kul
lanılmasında fayda 
vardır. Diğer çaylarda 
olduğu gibi ıhlamuru 
da hazırladığınız 
zaman için ve bir daha 
kaynatmayın. Çünkü 
uzun süre kaynatılıp 
içilen ıhlamur size 
yarardan çok zarar 
verebilir.
Yogi Çayı: Hintli yogi
lerin içtiği baharatlı bir 
çay. Tam da kış 
mevsimine uygun, 
yani ısıtıcı. Ayurvedik 
bir çay yogi çayı ve 
yoğun baharatların 
karışımından oluşuyor. 
Bu çayı hazırlamak 
için ufak bir tencereye 
bir parça kabuk tarçın, 
4-5 kakule tanesi, 1 
ufak kök zencefil, 2 
karanfil ve 4-5 adet 
tane karabiber koyun. 
Üzerine 2 su bardağı 
su ilave edip 5 dakika 
kadar kaynattıktan 
sonra dilerseniz içine 
1 tatlı kaşığı siyah çay 
ekleyip biraz dem

lendirip süzün. 
Dilerseniz sütle 
karıştırıp için.
Isırgan: Isırgan, birçok 
rahatsızlığa iyi gelen 
ve sonbahardan ilkba
harın sonuna kadar 
bahçelerde bol miktar
da yetişen bir ottur. 
Özellikle metabolizma 
rahatsızlıklarına, mide, 
bağırsak, böbrek, rom
atizma ve gut hastalık
larına iyi gelir. Ayrıca 
nefrit, sarılık, idrar yol
ları taşları ve özellikle 
kansere karşı günde 
3-4 fincan ısırganotu 
çayı çok yararlıdır.
Isırgan çayını hazırla
mak için kişi başına 
bir tatlı kaşığı kuru 
veya bir avuç taze 
ısırganotu yeterlidir. 
Biberiye: Bu güzel 
kokulu bitkinin kul
lanılmadığı hastalık 
yok gibi. Özellikle kan 
dolaşımı hastalıkları
na, romatizma ve 
astım hastalıklarına, 
mide ve bağırsak 
gazlarına karşı kul
lanıldığı gibi ağır 
yemeklerden sonra 
içildiğinde sindirimi 
kolaylaştırır. Ayrıca 
bronşit, öksürük, 
migren, gastrit, 
başağrısı, ağrılı adet, 
düşük tansiyon, kabı
zlık, safra kesesi taşı, 
ishal ve karaciğer 
rahatsızlıklarında da 
kullanılır. Hoş bir tat 
vermesi açısından 
biberiye çayına bir 
parça da kabuk tarçın 
atabilirsiniz.
Rezene: Rezene, Ege 
Bölgesi pazarlarında 
bahar aylarında bol 
bulunan bir bitkidir. 
Rezene çayı özellikle 
gaz ve kramp 
ağrılarında, mide ve

bağırsak rahatsızlık
larında kullanılır. Özel
likle bebeklerin gazlı 
olduğu zamanlarda sık 
başvurulan bir ilaçtır 
rezene çayı. Öksürük 
ve soğuk algınlıkların
da ve çocuklarda boğ
maca hastalığı sırasın
da rezene çayı yarar
lıdır. Listeyi uzatmak 
mümkün: Hıçkırık, 
bulantı, idrar yolları 
iltihabı, böbrek taşları 
gibi birçok durumda 
rezene çayına 
başvurabiliriz.
Hindiba: Hem salata
larda, hem de haşla
narak zeytinyağı ve 
limon ilavesiyle kul
lanılabilen hindiba iyi 
bir idrar söktürücüdür. 
Karaciğer hastalarının, 
romatizmalıların ve 
şeker hastalarının 
sofralarının başköşe
sine oturtması 
gereken otlardan 
biridir hindiba ve bun
lardan başka bağırsak
ları yumuşatır, müzmin 
romatizma, gut, 
böbrek ve safra kesesi 
hastalıklarında yarar
lıdır. Hindiba kök
lerinden yapılan kahve 
iyi bir iştah açıcıdır. 
Romatizma hastaları 

ilkbahar ve sonbahar
da 4-6 hafta arası 
sabah ve akşam hindi
ba çayı içerek kür 
yapabilirler ve fay
dasını da hızla görür
ler. Hindiba çayı hazır
lamak için kişi başına 
1-2 tatlı kaşığı doğran
mış hindiba kullanılır. 
Nane: Nane çayı, mide 
ve bağırsak gazların
da, bulantı ve kalp 
çarpıntısında içilir. 
Sindirim sistemi rahat
sızlıklarında, karın 
ağrısı, ishal, safra 
kesesi taşı, baş ağrısı, 
migren, sinüzit, diş 
ağrısı, halsizlik, 
bronşit, öksürük gibi 
rahatsızlıklarda da 
tedavi edici özelliği 
olan nane, nefes dar
lığında da şöyle kul
lanılabilir: Bir tülbentin 
üzerine bal konur, 
üzerine taze veya kuru 
nane yaprakları ser
pilir ve yatmadan önce 
göğüs üzerine 
bağlanır, sabaha kadar 
bırakılır.
Kekik: Kekik çok 
güçlü bir antiseptik 
olarak biliniyor. Kekik 
yağından elde edilen 
timol birçok ilaçta, 
hatta ameliyatlarda 
yara temizlemek için 
kullanılıyor. Eski 
zamanlarda salgın 
hastalıklarda kul
lanılan kekik 
günümüzde de grip 
salgınlarında bol bol 
kullanılmalı. Ve boğ
maca olana, öksürene, 
bronşite yakalanana, 
midesi rahatsız olana, 
ishal olana, adet 
sancısı çekene 
kekik çayı içirmeli. 
Böcek sokmalarında 
deriye sürülerek 
kullanılan kekik, 

cilt hastalıklarında da 
banyo suyuna atılarak 
kullanılabiliyor.
Zencefil: Ayurveda 
ve Çin Tıbbı'nda 5 bin 
yıldır kullanılan zence
fil, ısıtıcı bir ottur. 
Özellikle metabolizma 
rahatsızlıklarında 
temizleyici, düzenleyi
ci ve canlandırıcı bir 
etkiye sahip. Ayrıca 
faranjitte, ishal, gaz 
gibi durumlarda, kan 
dolaşımını artırmak 
için, kas hastalıkların
da ve romatizma! 
ağrılarda kullanılıyor. 
Soğuk algınlıklarında 
çayını içebilir, öksürük 
için zencefil-zerdeçal- 
bal karışımını sabah 
ve akşam aç karnına 
şurup niyetine kullan
abilirsiniz. Zencefil 
canlandırıcı olduğu 
için akciğerleri temiz 
ler, gazı önler ve ter
lemeyi artırarak cildin 
de temizlenmesini 
sağlar. Adaçayı: 
Kızılderililerin kutsal 
bitkisi sayılan adaçayı, 
Akdeniz yöresinde bol 
bol yetişir. Antibiyotik 
ilaç görevi gören 
adaçayı diş eti 
rahatsızlıklarında ve 
boğaz ağrılarında çok 
yararlıdır. Sinir bozuk
luğu, baş dönmesi, 
titremeye iyi gelir ve 
menopoz döneminde 
karşılaşılan terlemeyi 
durdurur. Aynca 
dolaşım sistemi 
hastalıklarında, 
tansiyon düşük
lüğünde, sindirim 
sistemi bozukluklann- 
da, psikolojik 
rahatsızlıklarda, 
halsizlikte, sinir 
hastalıklarında da 
kullanılır.

Demir gibi Türkiye projesi
Sağlık Bakanlığı'nca 
geçtiğimiz yıl 
başlatılan, "Demir 
Gibi Türkiye" projesi 
kapsamında, 2010 
yılına kadar 5 milyon 
bebeğe ücretsiz 
demir desteği 
sağlanacak.
Bakanlık, 4-12 aylık 
tüm bebeklere 
"ücretsiz demir 
damlası" desteği 
vermeyi hedefliyor. 
Sağlık Bakanlığı'ndan 
alınan bilgiye göre, 
tüm Türkiye'de 
başarıyla sürdürülen 
"Demir Gibi Türkiye” 
projesi kapsamında, 
4-12 ay arası her 
bebeğe koruyucu

amaçlı ücretsiz demir 
desteği ve 13-24 ay 
arası anemi saptanan 
bebeklere demir 
tedavisi sağlanıyor. 
Proje ile bugüne 
kadar 1 milyon 38 bin 
normal ve 3 bin 545 
prematüre bebeğe 
koruyucu amaçlı 

ücretsiz demir 
damlası dağıtılırken, 
161 bin 514 bebeğin 
ise tedavisi gerçek
leştirildi. 2010 yılına 
kadar 5 milyon 
bebeğe ücretsiz 
demir desteği 
sağlanacak.
4-12 aylık bebeklerini, 

sağlık ocakları veya 
ana çocuk sağlığı 
merkezlerine götüren 
tüm anne ve babalar, 
bebekleri için Sağlık 
Bakanlığı'nın "ücret
siz demir damlası" 
uygulamasından 
yararlanabiliyor.
Bebekleri sayısız 
hastalıklardan 
koruyan ve onlar için 
ilk 6 ay mükemmel 
tek gıda olan anne 
sütü; yeni doğan ve 
bebeklik döneminde 
yaşanan demir eksik
liği anemisiyle 
mücadelede önemli 
bir yer tutuyor.
Sağlık Bakanlığı'nca, 
annelerin bebeklerini 

doğar doğmaz 
emzirmeye başla
ması, bebeklere ilk 
6 ay sadece anne 
sütü verilmesi ve 
6. aydan sonra 
uygun ek besinlerle 
beraber emzirmenin 
2 yaşına kadar 
sürdürülmesinin 
desteklenmesi 
amacıyla başlatılan 
programlar da 
başarıyla sürüyor. 
Bebeklerde çok sık 
görülen demir eksik
liği anemisiyle 
mücadelede, anne ve 
babalara önemli 
görevler düşüyor. 
Ailelerin projeye 
gösterdikleri ilgi, 

bebek ve çocukların 
daha sağlıklı 
büyümesinde 
önemli bir etken 
olarak
gösteriliyor.
Bir annenin yeni doğ* 
muş bebeğine vere- i 
bileceği 'ilk ve en 
değerli armağanı' 
olan anne sütü, 
bebekler için 
yüzlerce yarar içeri 1 
yor. Anne sütüyle 1 
beslenen bebekler J 
hastalıklara karşı 
dirençli olurken, zeka 
düzeylerinin de anne 
sütüyle beslenmeyen 
bebeklere oranla 
8 puan daha yüksek I 
olduğu gözleniyor. 1
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‘Yumurta kolestrolü yükseltir mi?
1 f Günlük yaşantımızın 
k ı vazgeçilmez besin 

maddesi yumurtanın 
«kolesterolü yükselttiği 

ı yönündeki iddiaların
s gerçeği yansıtmadığı

bildirildi. Sağlık
। ı Bakanlığı'na göre, 

kolesterol yükseltici 
. etkisi yağlı et ve süt 

ürünlerinden daha 
düşük olan yumurtayı 
kalp-damar hastaları 
da yiyebilir.
Sağlık Bakanhğı'nca 
hazırlanan, "Gıda-Su- 
Beslenme Konusunda 
Sık Sorulan Sorular ve 
Cevaplar" isimli kitap
ta, vatandaşlardan 
gelen yoğun sorular 
üzerine yumurtanın 
kolesterolü yükseltip 
yükseltmediği 
konusuna yer verildi. 
Beslenmemizde 
önemli yeri olan 
yumurtanın protein 
kalitesi en yüksek 
besin olduğunu hatır
latan bakanlık, yapılan 
çalışmaların yumurta 
proteinlerinin yüzde 
100 oranında vücut 
proteinlerine 
dönüştüğünü göster
diğini kaydetti.
Sağlık Bakanlığı, bu 
nedenle yumurta pro
teinlerinin örnek pro
tein olarak değer
lendirildiğini ifade 
ederek, "Yumurta 
sarısı demir, A vitami
ni ve B vitamin
lerinden zengindir. 
Yumurta yağının üçte 
biri doymuş, yüzde 10 
kadarı çoklu doy

mamış, kalanı tekli 
doymamış yağ asit
lerinden oluşur.
Yumurta sarısı yüksek 
kolesterol içermesine 
karşın doymamış yağ 
asitleri yüksek 
olduğundan ve lesitin 
içerdiğinden koles
terol yükseltici etkisi 
yağlı et ve süt ürün
lerinden daha düşük
tür. Bu nedenlerden 
dolayı, kolesterolü 
yüksek olan kişilerde 
tüketimi sınırlandırıl
masına rağmen nor
mal kişilerde özellikle 
de çocuklar da sık 
tüketilmesi gereken, 
besleyici değeri 
oldukça yüksek bir 
besindir. Kalp damar 
hastaları haftada 1-2 
kez yumurta yiyebilir
ler. Yumurta sebzeler
le ve tahıllarla birlikte 
yenirse, kan koles
terolüne olumsuz et 
kişi olmaz. Et yeme 
yenler et seçeneği 
olarak yumurta yiye
bilirler. Bir adet 
yumurta, besin değeri 
açısından yumurta 
büyüklüğündeki ete 
eşittir. Yumurtanın 
içindeki lesitin beyin 
işlevlerinin düzenli 
olmasında yardımcı 
olur. Protein kalitesi 
yüksek olduğu için 
bebek ve çocuklar 
tarafından her gün bir 
adet tüketilmesi 
yararlıdır" açıkla
masını yaptı.
Sağlık Bakanlığı, 
yumurtanın buzdolabı

na konulmadan 
önce yıkanıp yıkanma
ması tartışmalarına da 
son noktayı koydu. 
Bakanlık, yumurtaların 
yıkanmasının sakın
calı olduğunu bildirdi. 
Yumurta kabuğu 
üzerinde "Por" adı 
verilen gözle 
görülmeyen küçük 
deliklerin bulun
duğunu belirten 
Sağlık Bakanlığı, 
şunları kaydetti: 
"Taze ve yıkanmamış 
yumurtada bu delikler 
ince bir musin 
tabakası ile kaplıdır. 
Eğer yumurta yıkanır
sa bu tabaka ortadan 
kalkar ve delikler 
açılır, dışarıdan 
mikroorganizmalar 
kolayca deliklerden 
yumurtanın içine gire
bilir. Deliklerin açıl
ması aynı zamanda 
yumurtanın içinden su 
kaybına neden olur. 
Her 2 olayda yumur
tanın kalitesinin 
bozulmasını hız
landırır. Yumurta satın 
alınırken üzeri temiz, 
çatlağı ve kırığı 
olmayan yumurtalar 
seçilmelidir. Ancak 
kullanılmadan önce 
mutlaka yıkanmalı ve 
kurulanıp kullanıl
malıdır. Yumurtanın 
tazeliğini yitirmemesi 
için serin yerde bek
letilmelidir. Eksi 1, 
artı 1 santigratderece 
arasında yumurta 
uzun süre saklan
abilmektedir.

Sağlık Bakanlığı’ndan kızamık uyarısı
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, 10 yıl önce tek 
doz Kızamık aşısı 
yapıldığı için bazı 
çocuklarda SSP 
(Kızamık virüsünün 
beyinde yarattığı 
tahribat) hastalığı 
görüldüğü iddialarına 
ilişkin, "Kızamık 
hastalığı geçiren her 
çocukta SSP hastalığı 
görülme riski çok 
düşük de olsa vardır. 
Geriye dönüp bir 
suçlu aramak yerine, 
bu yavrularımızın 
tedavilerini en iyi şekil 
de gerçekleştirmemiz 
lazım. Bundan sonrası 
için Türkiye’de kıza
mık aşısı yapılmamış 
tek bir çocuk bırak
mamız gerekir" dedi. 
Akdağ, çocuk park
larının sağlıklı hale 
getirilmesini de kap
sayan bir Ulusal 
Eylem Planı hazır
ladıklarını ve yakında 
kamuoyuna açıklaya
caklarını kaydetti. 
Bakan Akdağ, Çek 
Cumhuriyeti Sağlık 
ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı 
Alena Peleckova ve 
beraberindeki 
heyeti kabul etti. 
Akdağ, kabulde yap
tığı konuşmada Sağlık 
Bakanhğı'nca uygu
lanan Sağlıkta 
Dönüşüm Programı 
hakkında bilgi verdi. 
Akdağ, 15-18 Nisan'da 
Çek Cumhuriyeti'ne 
yaptığı ziyarette bu 
ülkedeki sağlık siste

mi ve aile hekimliği 
uygulamalarına ilişkin 
incelemelerde bulun
duğunu bildirdi. 
Türkiye'de uygulanan 
Sağlıkta Dönüşüm 
Programı'nın insan 
odaklı bir hizmet pro
jesi olduğunu anlatan 
Akdağ, "Vatandaşa 
kolay erişilebilir sağlık 
hizmeti sunmayı 
hedefliyoruz" dedi. 
Akdağ, Aile Hekimliği 
Projesi'nin pilot il 
Düzce'de 
başlatıldığını, 2006 
yılında ise 10 ile 
yaygınlaştırılacağını 
kaydetti. Çek 
Cumhuriyeti Sağlık ve 
Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı 
Alena Peleckova ise 
ülkesindeki sağlık sis
temiyle ilgili Bakan 
Akdağ'a bilgi verdi. 
Akdağ, kabul sonunda 
gazetecilerin soru
larını cevapladı. 
10 yıl önce tek doz 
Kızamık aşısı yapıldığı 
için bazı çocuklarda 
SSP hastalığı 
görüldüğünün hatır
latılması üzerine, 
Akdağ şunları söyledi: 
"Bu konuyla ilgili 
olarak daha önce 
bilimsel komisyonları 
topladık ve gerekli 
açıklamalar yapıldı. 
Önemli olan bilim 
adamlarının ne 
düşündüğüdür. 
Kızamık hastalığı 
geçiren her çocukta 
SSP (Subakut 
Sklerozan

Panensefalit-Kızamık 
hastalığından sonra 
geç dönemde ortaya 
hastalığın komplikasy
onunu, kızamık 
virüsünün beyinde 
yarattığı tahribat) 
hastalığı görülme riski 
çok düşükte olsa 
vardır.
Aşının tek doz yapıl
masından ziyade kıza
mık aşının görülmesi
ni konuşmak lazım. 
Aşının tek doz yapılışı 
da o gün Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (WH0) 
kabul ettiği bilimsel 
bir gerçektir. Bu 
nedenle geriye dönüp 
bir suçlu aramak yer
ine bu yavrularımızın 
tedavilerini en şekilde 
gerçekleştirmemiz 
lazım. Bundan sonrası 
için Türkiye'de kıza
mık aşısı yapılmamış 
çocuk bırakmamız 
gerekir." 
Akdağ, çocuk 
parklarının sağlıklı 
hale getirilmesine 
ilişkin Sağlık 
Bakanlığı'nın hazır
ladığı projeye ilişkin 
bir soruya ise, 
"Sadece parklarla ilgili 
değil çocuk ve sağlıklı 
çevreyle ilgili Ulusal 
Eylem Planı hazırladık. 
Bu konuda geçtiğimiz 
Macaristan'da 
VVHO'nun Avrupa 
Bölgesi toplantısında 
Avrupa Bölgesi 
ülkeleriyle tartışmıştık. 
Bizde Ulusal Eylem 
Planı hazırladık.’ 
şeklinde konuştu.
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Yol kenarndafa'rtkla» tabelalan kaldırılın
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Karayolları Bölge 
Müdürlüğü tarafından 
başlatılan yol kenarla 
rındaki reklam 
tabelaları kaldırma 
işlemi sürüyor.
Bursa-Yalova karayolu 
ile Gemlik-Armutlu- 
Çınârcık arasındaki 
kamulaştırılmış 
yol kenarlarında 
bulunan tüm levhalar 
kesilerek kaldırılıyor. 
Ramazan ayından 
itibaren levhaları 
koyan firma ve kişilere 
tebligat yapıldığını 
bildiren yetkililer, 
bayram sonrasında 
levha kaldırma çalış
masına başladılar. 
Belirlenen güzergahta 
yüzlerce levhayı 
keserek, ters çeviren 
Karayolları elemanları 
böylece görüntü 
kirliliğini de ortadan 
kaldırmış oluyorlar. 
Bir çoğu Karayolları 
kamulaştırma alanında 
olan ve izinsiz konan

reklam levhalarının 
kaldırılmasıyla 
yol güzergahlarını 
belirleyen levhalar 
da ortaya çıkmış 
oluyor.
Manastır çıkış böl
gesinde dün başlayan 
levha kesme işlem
lerinin Armutlu ve 
Çınarcık'a kadar Trafik 
ve Jandarma eşliğinde 
süreceği bildirildi.

Sayfa 1

213 karton 
kaçak sigara 
ele geçirildi

Polis tarafın
dan gerçek
leştirilen 
operasyonda, 
gümrük 
kaçağı 213 
karton sigara 
ile 2 bin 7 
adet puro ele 
geçirildi.
Olayla ilgili 1 
kişi gözaltına 
alındı.
Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık 
ve Organize 
Suçlar Şube 
Müdürlüğü'ne 
bağlı Mali 
Büro 
Amirliği'nden 
yapılan 
açıklamaya 
göre, gümrük 
kaçağı 
sigara sattığı

tespit edilen 
K.Ç. isimli 
şahıs 
yakalandı. 
Alınan ihbar 
doğrultusun
da harekete 
geçen mali 
polis, Çekirge 
Mahallesi 
Uludağ 
Caddesi'nde 
K.Ç.'ye ait 
markette 
mahkeme 
kararıyla 
arama yaptı. 
Markette 
yapılan ara
mada, 213 
karton çeşitli 
markalarda 
kaçak sigara 
ile 2 bin 7 
adet puro 
ele geçirildi. 
Sigaralara el

koyan polis 
ekipleri, mar
ket sahibi 
K.Ç.’yi de 
gözaltına aldı. 
K.Ç.’nin Bul 
garistan'dan । 
getirttiği 
tespit edilen | 
sigara ve 
purolar, polis 
tarafından 
Gümrük Mü 
dürlüğü'ne 
teslim edildi. 
Bu arada 
K.Ç., sahteci
lik ve 4926 
sayılı kanuna 
muhalefet 
suçlarından 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na 
sevk edildi. * 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor. BHA
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24 Kasım öğretmenler Günü bugün düzenleme^ törenlerle kutlanacak

‘ Bugün Öğretmenler Günü
Jj ^Öğretmenler Günü nedeniyle, Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından Gemlik Belediyesi kültür 
ı Merkezi’nde tören düzenlenecek. Törende, mesleğe yeni atılan öğretmenlerin yemin töreni de yapılacak. Syf 3’de

Cb
Genel kurulda oy verme işlemi saat 17.oo’ye kadar sürecek

Esnaf Odası seçimlerinde iki aday yarışacak

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Öğretmenim canım benim...
Bugün 24 Kasım Öğretmenler 

Günü..
Öğretmenler Günü kutlamaları, 12 

Eylül askeri döneminin öğretmenlere 
armağanıdır.

Bazı öğretmen kuruluşları Öğret
menler Günü’nü farklı tarihte kut- 
lasalar da, resmi kutlama, 24 Kasım 
olarak yıllardır toplumda yerini aldı.

Önemli olan bu kutsal mesleğin 
sahiplerinin anımsanmasıdır.

Resmi kutlamaları oldum olası 
sevmem. Bugün öğretmenler kendi 
günlerini kendileri kutlayacak. 
Kutlamalarda yine halk olmayacak...

Atatürk, Cumhuriyeti kurduktan 
sonra Cumhuriyeti yaşatacak olan 
kuşakların öğretmenlerin eseri ola
cağını söylemişti.

“Öğretmenler, yeni nesil sizin 
eseriniz olacaktır.” sözü, öğretmenlere 
duyduğu güveni belgeler.

Çağdaş toplumlara ulaşmak ve bi 
lime uzanan yolda en büyük görev 
öğretici olan öğretmenlere düşer.

Toplumların ilerlemesi veya geri 
kalması öğretmenlerin elindedir.

Bu mesleğin kutsallığı, insanın kişi 
liğini biçimlendirmesindendir.

Ham olarak aldığı insanı, topluma 
hazırlayan ve kişiliğini kazandıran 
öğretmendir. .

Öğretmen insanın cehverini keşfe
den kişidir.

Gününüz kutlu olsun.

Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’nın bugün 
Milton Aile Çay Bahçesi’nde saat 
H.oo’de başlayacak olan genel 
kurulunda başkanlık ve yönetim 
kurulu da belirlenecek.
İbrahim Talan ve Mustafa 
Margıhç’ın yarışacağı seçimlerde 
saat 17.oo’ye kadar esnafın 
oy kullanması istendi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 2’de

Öğretmen adaylarına 
çifte sınav

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen 
adaylarına Kamu Personeli Seçme 
Sınavı'nın (KPSS) yanı sıra, branşlara 
yönelik ayrı bir sınav daha düzenlemeyi 
planlıyor. Haberi sayfa 7’de

Esrar satıcısını 
polis karşıladı

Hatay’dan aldığı 3 kilogram esrarı 
Bursa’ya getirerek satmayı planlayan 
N.C. isimli şüpheli şahıs, bir ihbar üzerine 
yolcu otobüsünden iner inmez polis 
tarafından karşılanarak, yakalandı.

Haberi sayfa 6’da

Asgari ücret ne kadar olacak? sayfaa8bS

Ek ders ücreti 
Maliye’ye takıldı 
Öğretmenlere ek ders ücret saatinin 10 
YTL'ye çıkarılması, Maliye Bakanlığı'nın 
engeline takıldı. Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, Maliye Bakanlığı'nın büt 
çeye 3 katrilyonluk ek getireceğini 
belirterek, artışı reddettiğini söyledi. 7’de

Yeni yılda sadece YTL olacak
Türk Lirası (TL) banknot ve paralar bu yılın 
sonunda tedavülden kalkacak. 2006'dan 
itibaren sadece Yeni Türk Lirası (YTL) ve 
Yeni Kuruşlar (YKr) kullanılacak. 1 Ocak 
2006'dan itibaren sadece YTL'nin kullanıl
masına başlanması ile birlikte, Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte, 
YTL'deki "yeni" ibaresi kaldırılacak. 9’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Öğretmenler Günü 

nedeniyle...

Bugün Öğretmenler Günü.
Tüm eğitimcilere kutlu olsun.
Öğretmen bir ışık, bir nurdur.
Beyinleri aydınlatan, sevgiyi, saygıyı 

gönüllere koyandır o.
Annedir, babadır öğretmen.
Bir veli bir oğlunun, kızının kaprislerinin 

üstesinden zor gelirken o, yüzlerce 
çocuğun yıllarca kahrını çeken iyi 
yetişmesini sağlamak için nefes tüketendir.

Hem de boğaz tokluğuna.
O, mesleğinin yüceliğine, ulvi oluşuna 

inanan insandır.
Mesleği Peygamber mesleğidir. Sevgili 

peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A) öğret
menlik mesleğini “Bana bir harf öğretmenin 
kölesi olurum” diyerek ululamıştır.

Yurdumuzda öğretmen maalesef vefa 
göremeyen, unutulan, küçümsenendir.

Öğretip adam ettikleri unuturlar, kendini 
yetiştiren öğretmenlerini. Devlet yöneticisi 
olurlar, unuttukları öğretmendir. Geçim 
sıkıntısına maruz bırakılır öğretmenler. Hak 
ararlar, coplanırlar, yerler de sürüklenirler. 
Görev başında şehit edilirler.

Öyle olsa da onlar yılmazlar, sineye çe 
kerler tüm bu olumsuzlukları.

Yurdun dörtbır yanı onların hizmet 
alanıdır. Yolsuz, susuz, ışıksız, lojmansız 
dağ köylerinde didinip dururlar, adamı, 
insan edebilmek için.

Zor meslektir, zorunlu meslektir.
O’nun için onurlu meslektir öğretmenlik.
Elleri öpülecek insandır öğretmen.
Biz de, bizden büyüklerin ellerinden, 

küçüklerin gözlerinden öpüyoruz öğretmen
ler gününde.

Yitirdiklerimizi saygı ile anar, Allah’tan 
rahmet dilerim.

Görevdeki öğretmenlerimize başarılar 
dilerim.

ELEMAN ARANIYOR

Matbaamızda çalışmak üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

II fi D E17 H EC ET 'st^a' ^a^es' ®ora gemlikKunitlUıvtl (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83

KARGO SEKTÖRÜNDE ONCU 
ŞİRKETİMİZİN, GEMLİK BİRİMİNDE 

GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;
Üniversite Mezunu
Gemlik’te ikamet edebilen
En az 3 yıl yöneticilik deneyimi olan
Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen 
İnsan ilişkilerinde bşanlı
Askerlik hizmetini tamamlamamış
35 yaşını aşmamış

BAY BAYAN YÖNETİCİ 
ADAYI ALINACAKTIR

Tel: 253 00 76 Yetkili: Ayhan Bey

Esnaf Odası seçimlerinde
iki aday yarışacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Muhtelif 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası'nda bugün 
yapılacak başkanlık 
ve yönetim seçim
lerinin çekişmeli 
geçmesi bekleniyor. 
Üçüncü kez aday 
olan şimdiki Oda 
Başkanı İbrahim 
Talan ile geçmiş 
yıllarda da oda

seçimlerine katılan 
Mustafa Margılıç 
bugün yine karşı 
karşıya gelecekler. 
Milton Çay 
Bahçesi’nde saat 
11.oo de yapılacak 
Esnaf Odası 
seçimlerinde odaya 
kayıtlı 2589 üyenin 
oy kullanma 
hakkı bulunuyor. 
Seçime katılan iki

Halk Bankası’na yine 
ATM cihazı takılıyor

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

İstiklal 
Caddesi 
Gürle İş 
Merkezi 
yanında 
bulunan
Halk
Bankası 
Gemlik
Şubesine 
yeni
ATM 
cihazı

takılıyor. cihazının
İlçede kaldırıldığı
bulunan banka
birçok şubesinde
esnaf ile yapılan
müşterisine çalışmalar
hizmet ile iki adet ı
veren Halk ATM cihazı
Bankası konacağı
şubesi ve müş
ayrtca terilerine '
emekli daha iyi
maaşları Bankamatik
da veriyor. hizmeti
Eskiyen verileceği I
ATM öğrenildi.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

adayın da yönetim 
kurullarında ilçede 
faaliyet gösteren 
esnaf arasından 
belirleyecekleri güçlü 
isimleri listelerine 
almaları bekleniyor. 
Daha önce 3 yılda 
bir yapılan Oda 
seçimleri yeni çıkan 
yasa ile 4 yıla 
çıkarılırken, 
Gemlik Esnaf Odası

seçimlerini kazanan 
aday 4 yıl süre ile 
Gemlik Esnaf 
Odasının başkan
lığı’™ yapacak.
Saat 11.oo’ de 
başlayacak olan 
Esnaf Odası olağan 
genel kurulunda 
oy verme işleminin 
akşam saat 17.00 ye 
kadar süreceği 
bildirildi.

. . ~a
BURSA HAKİMİYET VE ] 

KENTGAZETELERİNE 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 : (0.224) 513 35 95
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24 Kasım Öğretmenler Günü bugün kutlanacak

Bugün Öğretmenler Günü
Yazı YORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Atatürk'ün 
Başöğretmenlik 
görevini kabul ettiği 
gün olan 24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
bugün kutlanıyor. 
Sabah saat 09.00 da 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunumuyla 
başlayacak olan 
törenler, Belediye 
Kültür Merkezi’nde

CHP Öğretmenlerin gününü kutladı
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle CHP İlçe Başkanı Erdem Akyürek, yayınladığı 

basın bildirisinde, ‘Ulusları kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
24 Kasım Öğretmenler 
Günü nedeniyle CHP 
İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek basın bildirisi 
yayınladı.
Öğretmenin yalnızca 
öğreten olduğunu 
belirten Akyürek, 
"Öğretmen öğrenme 
sürecinin düzenleyicisi 
değildir" dedi.
"Uluslan kurtaranlar 
yalnız ve ancak öğret
menlerdir" diyen 
Erdem Akyürek yayın 
ladığı basın bildirisin 
de "Eğitim açısından 
kalkınma insan kay
naklarının geliştirilme
sidir. İnsan kaynağını 
geliştirme bir toplumda 
yaşayan bütün insan- 
lann bilgi ve becerileri
ni geliştirme sürecidir. 
Bu süreçteki en önemli 
rolü öğretmenlerimiz 
oynar. Öğretmen yal
nızca 'öğrenme

TASFİYE HALİNDE S.S. GEMLİK GÜR-AŞ KONUT YAPI 
KOOPERATİFİNİN 2003,2004 ve 2005 YILLARI KAPANIŞ 

GENEL KURUL GÜNDEM LİSTESİDİR.
1- Açılış - saygı duruşu ve divan seçimi
2- 2003 - 2004 ve 2005 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okun

ması,
a) 31.12.2003 tarihi itibariyle bilanço ve kar - zarar tablosunun okun

ması,
b) 31.12.2004 tarihi itibariyle bilanço ve kar - zarar tablosunun okun

ması,
c) 01.01.2005 - 20.12.2005 tarihi tasfiye bilanço ve kar - zarar tablosu

nun okunması,
d) 2003,2004 ve 2005 yılları DENETLEME KURULU RAPORUNUN 

okunması,
3- Genel Kurulu’a sunulan tüm raporlar ve hesaplar hakkında ayrı ayrı 

görüşmeye alınması ve ayrı ayrı kabul veya reddi hakkında karar alınması, 
4- Yönetim Kurulu - Tasfiye Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin

ibrası,
5- Tasfiye işlemleri ile tasfiye bekleme süresi sona eren kooperatif 

ünvamnın Ticari Sicil Memurluğundan terkini hakkında karar alınması,
6- Yasa gereği saklanması gereken evrakların nerede ve nasıl sak

lanacağı için görüşülmesi için karar alınması,
7- Dilek, temenniler ve kapanış.
NOT: Genel Kurul 25.12.2005 tarihinde aşağıda yazılı adreste yapılacak- 

t,r YÖNETİM KURULU
ŞELALE ÇAY BAHÇESİ Zeki CANBAZ Mustafa TORUN Hüseyin IŞIKLI 
MANASTIR MEVKİİ - Başkan 2. Başkan Muhasip Üye 
GEMLİK

B-5530

saat 10.00 da 
devam edecek. 
Kültür Merkezi’ndeki 
törenler saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı ile 
başlayacak.
Emekli öğretmenler 
adına İmam Hatip 
Lisesi Emekli Müdürü 
Ali Kahya'nın 
yapacağı konuşmanın 
ardından 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen günle ilgili

sürecinin düzenleyi
cisi' olan değildir. Bilgi 
aktarıcılık, eğitimin 
bir boyutudur ve işin 
kolay kısmıdır. Eğiti 
min amacı budur ve 
öğretmenden beklenen 
de budur. Başarılı bir 
öğretmenin ne olduğu 
nu gösterecek en 
önemli tarafı, onun, 
yaşadığı dünya ve 
eğitim hakkında bir 
felsefeye sahip olma 
sidir. Eğitim, toplumsal 
değişmedeki kilit

İLAN 

konuşma yapacak. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün yapacakları 
konuşmaların 
ardından şiir 
yarışmasında 
birinci olan şiir 
okunacak.
Mesleğe yeni atılan 
öğretmenlerin 
yapacakları yemin 
töreninden sonra, 
dereceli okullar 

işlevlerden birini ye 
rine getirir. Toplumun, 
bir sonraki aşamaya 
başarı ile uyumunda, 
öğretmenin öğrendi e 
rine aktaracağı teknik 
yöntemler yeterli 
değildir. Her toplumsal 
değişimin kendine 
özgü bir felsefi 
bağlamı vardır. Öğret
men bu felsefi bağlamı 
kendine mal edebilme
lidir. Yeni yetişmekte 
olan kuşaklara bir 
takım formüller, teknik 
ler aktarma yanında, 
onlara sosyal v.e dünya 
ile ilgili değerleri de 
aktarmalıdır. Böylece 
öğretmen, bir ülkenin 
sosyal, ekonomik 
ve kültürel açıdan 
kalkınmak için ihtiyaç 
duyduğu insan 
gücünün yetişmesini 
sağlar. Öğretmenin bu 
önemli rolünü fark 
eden Ulu Önder Gazi

arasında düzenlenen 
yarışmada birinci 
olan kompozisyon 
okunacak.
Emekli öğretmenlere 
verilecek belge 
ve plaket töreninden 
yarışmalarda 
derece alan öğren
cilere ödülleri 
verilecek.
24 Kasım Öğretmenler 
Günü töreni Müzik 
dinletisi ile sona 
erecek.

Mustafa Kemal 
Atatürk'de Cumhuriyeti 
mizin ilk yıllarından 
itibaren öğretmenlere 
önem vermiş ve öğret
menlik mesleği hakkın- 
daki düşüncelerini 
şöyle dile getirmiştir. 
"Ulusları kurtaranlar 
yalnız ve ancak öğret 
menlerdir. Öğret
menden, eğitimciden 
yoksun bir millet, 
henüz millet adını 
almak yeteneğini 
kazanmamıştır. Ona 
sıradan bir topluluk 
denir, millet denemez. 
Bir topluluğun millet 
olabilmek için mutlaka 
eğitimcilere, öğretmen
lere ihtiyacı vardır. " Bu 
çerçevede, öğretmenlik 
ve öğretmenlik 
mesleğinin toplumsal 
yaşamdaki önemini 
kavramak ve takdir 
etmek için; Atatürk'ün, 
Millet Mektepleri

। Başöğretmenliğini 
kabul ettiği 24 Kasım 
günü, doğumunun 
100. yıl dönümü esas 
alınarak, 1981 yılından 
bu yana 'Öğretmenler 
Günü' olarak 
kutlanmaktadır. 
Öğretmenlerimiz 
halka en yakın, 
en açık bir şekilde ve 
en uçta hizmet 
veren bir mesleğin 
üyeleridir. Bu nedenle, 
öğretmenlerimizin, 
toplum kalkınmasına 
hizmet, halk 
sağlığına hizmet, 
halkın ulusal ve 
kültürel değerlerinin 
korunması ve 
geliştirilmesine 
hizmet gibi 
görevleri de vardır. 
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü olarak 
Demokrasi ve 
kalkınma hizmetindeki 
eğitimin en stratejik 
öğesi olan 
öğretmenlerimizin 
24 Kasım 
Öğretmenler Günü'nü 
kutluyoruz." dedi.

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

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi...
Avrupa İnsan Hakları mahkemesi, 

Türkiye’de kız öğrencilerin başörtüsü taka 
rak eğitim görmelerini yasaklayan kararının 
bir “insan hakları ihlali” olarak kabul edile
meyeceğine hükmetti.

Bu Avrupa’nın; Türkiye’ninde kabul ettiği 
ve şimdiye kadar verdiği kararları kabul edip 
uyguladığı en Yüksek mahkeme...

Buna gerekçe olarak da bu dini simgenin, 
ayni simgeyi taşımayanlar üzerinde bir 
“tehdit algılaması” oluşturduğunu gösterdi..

Bu karar üzerine Başbakan Tayyip 
Erdoğan bu hususta mahkemenin karar 
veremeyeceğini ve meselenin ulemaya 
sorulması gerektiğini söyledi. (Eminim 
Büyük Atatürk’ün kemikleri sızlamıştır.)

Birey ile Devlet idaresi arasında ki ihtilafı, 
ulemanın (Din bilginleri) çözmesini istemek, 
Laiklikle zıt olan bir şeydir...

Büyük mahkeme baş örtüsünün İslam’da 
var olmadığına hükmetmiştir.

Çünkü bizim dinimizde kesin örtünme 
sözü Kuran'da yoktur...

Onun için Mahkeme ulemanın fikrini 
almaya gerek duymadı.

Mahkeme, İslami başörtüsünün, 
toplumun diğer bireyleri tarafından “kendi 
hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına dönük 
bir tehdit” olarak algılanabileceğine hükmet
miştir.

Açıkça; devletin bu tehdidi yok etmek için 
kamuda baş örtüsünü yasaklaması, İnsan 
haklarına aykırı değildir demiştir.

Yüksek Mahkeme bu yanlış, dinin 
esaslarında böyle şey yok diyor.

Bizimkiler ağızlarında geveliyerek halen 
oy peşinde halkıma yanlış, toplumu bölecek 
uygulamaların olmasını ister görünüyorlar.

Dış işleri Bakanı Abdullah Gül eşinin 
başının kapalı olması sebebiyle bu mahke 
meye dilekçe vermedi mi.?

Eğer bu mahkemenin kararı onların iste
diği gibi çıksaydı, davul -zurna çalıp çiftetel
liyle karışık göbek atmaları seyrederdik...

Batı’da yıllardır dini gerekçelerle başlarını 
çeşitli şekilde örten insanlar yaşamaktadır. 
(Rahibeler) Ortada bir rejim tehditi olmadık 
ça yönetimler bunları yasaklamamıştır. 
Ama Batı’dada bu yasaklar konmaktadır. 
(Fransa bir misal )

Davanın esası baş örtüsü değildir..
Sorun, türbanı siyasal bir simge haline 

dönüştürmek ve onu sonu şiddete kadar 
varan bir din savaşının bayrağı haline 
getirmektir.

Seçilen simge bütün dünyayı ve özellikle 
Laik yaşam biçimini baskı altına almaya 
çalışan isyanın yayılması için kullanılmaya 
başlanırsa, o simge giysi olmaktan çıkar, 
silah muamelesi görmeye başlar, bir tehlike 
unsuru olur.

Bunun yanlışlığını görüp ısrardan 
vazgeçmek, yirminci asırda teknolojinin 
aydınlığında yaşadığımızı, buna benzer sem
bollerin manasız, yersiz, hiçbir işe yara
madığını kabul etmeliyiz.. Ne kendimizi, ne 
de başkalarını kandırmaya çalışalım..

Sonra öbür dünya gittiğimizde Tanrı 
huzurunda bunun hesabını veremez , “biz 
bunları oy kapmak için yapmıştık” savun
ması Allah tarafından cezalandırılır.
Duydunuz mu..?

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Öğretmenler Voleybol Turnuvası başladı
Seyfettin SEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlçe 
Lig Heyeti tarafından 
düzenlenen 
Öğretmenler Voleybol 
Turnuvası başladı. 
Gemlik Lisesi Spor 
Salonu’nda başlayan 
voleybol turnuvasın
da iki grupta 12 
takım mücadele 
ediyor. Turnuva 9 
Aralık 2005 Cuma 
günü yapılacak final 
karşılaşmalarıyla 
sona erecek.
İlçe Lig Heyeti 
sekreteri Serdal 
Çevik'in Hakemliğini 
yaptığı turnuvanın 
ilk maçında Ticaret 
Meslek Lisesi ile 
Lale Kemal Kılıç

İlköğretim Okulu 
öğretmenleri karşı 
karşıya geldiler.
Voleybol turnuvasını 
izleyen İlçe Milli , 
eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
iki takım 
oyuncularıyla hatıra 
fotoğrafı çektirerek 
başarılar diledi.
Setleri 25-8 ve 25-14 
alan Ticaret Lisesi 
takımı maçı da 2-0 
kazanmayı bildi. 
Hakemliği Ömer 
Erdem'in yaptığı 
ikinci maçta ise 
Şehit Etem İlköğretim 
Okulu öğretmenleri 
Gazi İlköğretim 
Okulu öğretmenlerini 
25-22 25-21'lik 
setlerle 2/0 yendiler.

Serdal Çevik'in 
hakemliğindeki 
üçüncü maçta ise

Gemlik Lisesi ile 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğretmenleri

karşılaştılar.
Maçı 25-11 ve 25- 
20'lik setlerle Gemlik

Lisesi öğretmenleri 
2-0 kazanarak turnu
vaya iyi başladılar.

Kapalı Spor Salonu’nun 
çatısı yerine kondu

Seyfettin 
SEKERSÖZ

Kapalı Spor 
Salonu için 
geçtiğimiz 
hafta 
sonunda 
Ankara'dan 
getirilen 
ve bir 
bölümünün 
montajı 
yapılan 
çatı vinç ile 
yerine kondu. 
Salonun 
sadece

Kaymakam Baygiil, Kapalı
Salonda inceleme yaptı

Seyfettin SEKERSÖZ

Çalışmaları 
hızla devam 
eden Kapalı 
Spor 
Salonu’nda 
inceleme 
yapan 
Kaymakam 
Mehmet 
Baygül, İlçe 
Spor Müdürü 
Burhan 
Arıkan'dan 
bilgi aldı. 
Çatısı 
hazırlanan

yerde hazır
lanan çatı 
vinç ile yerine 
takılırken kalan 
kısmının ise

çatıda 
montajının 
yapılacağı 
öğrenildi.
Yağmur altında 
yapılan çalış

malar sonucu 
montajı 
tamamlanan 
çatının yerine 
konmasının 
ardından çatı

üstünün 
kapanacağı 
ve 
çalışmaların 
hızlan dırılması 
bekleniyor.

kapalı 
salonun ince 
sıva işlemleri 
yapılan inşaat
ta kapı çerçeve 
gibi 
malzemeleri de 
getirilmeye 
başladı.
Kaymakam

Baygül'e 
müteahhit 
firmanın 
yaptığı çalış
malar hakkında 
bilgi veren İlçe 
Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, 
kapalı salonun 
yanında bulu

nan yere tenis 
kortu ile kum 
voleybol 
sahası 
yapılacağını 
söyledi.
Çalışmaların 
2006 Mayıs 
ayı sonlarına 
doğru bitirilme

si planlanan | 
Kapalı 
salonda 
önümüzdeki j 
günlerde işçi 
sayısının 
artırılarak 
çalışmaların j 
hızlandırılacağı 
öğrenildi.



Gendü Esuafi lâyıfam bulacak 
Esnaf arkadaşlarımızla birlikte 

sîzlere hizmet etmeye geliyoruz.

Esnaf Odası’nın Başkanlığına değil, 
esnaf kardeşlerimin sorunlarına 
çözüm bulmak için çalışacağım.

Mustafa Margılıç 
Esnaf
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Esrar satıcısını 
polis karşıladı

Hatay'dan aldığı 
3 kilogram esrarı 
satmak için 
Bursa'ya getiren 
şüpheliyi polis 
karşıladı.
Hatay'dan getirdiği 
esrar maddesini 
Bursa'da satmayı 
planlayan N.C. 
isimli şüpheli, 
yolcu otobüsünden 
iner inmez polis 
tarafından 
yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Narkotik 
Büro Amirliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, bir şahsın 
Hatay'dan yolcu 
otobüsüyle 
Bursa'ya esrar 
getirdiği yönünde 
ihbar alındı.

Yüksek İhtisas 
Kavşağı'ndaki 
otobüs firmalarına 
ait büroların 
bulunduğu 
bölgedeki uzun 
bekleyişin ardından 
gelen N.C., 
otobüsten indiği 
sırada polis 
tarafından 
gözaltına alındı. 
N.C.'nin yanında 
getirdiği çantada 
arama yapan 
polis, 3 kilogram 
esrar maddesi buldu. 
Uyuşturucuya 
el koyan polis 
ekibi N.C.'yi de 
gözaltına aldı. 
Emniyette ifadesi 
alınan şüpheli N.C., 
"Esrar ticareti 
yapmak" suçundan 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'na sevk 
edildi. BHA

Vatandaş şaşkın belediye mutlu]
Emlak vergisine esas 
alınacak gayrimenkul 
metrekare birim 
değerlerinin gerçeği 
yansıtmadığını savu
nan Bursa Kapak 
Çarşı esnafı, 
metrekaresi 8 bin YTL 
üzerinden ödemeleri 
gereken vergiyi 
hesapladıkça kara 
kara düşünüyor. Elde 
edeceği gelirle yüzü 
gülen belediyeler ise 
fiyatlardan oldukça 
memnun...
2006 yılı emlak 
vergilerine esas alı
nacak gayrimenkul 
metrekare birim 
değerleri, Kapahçarşı 
esnafını adeta 
şoka soktu. Çarşı 
esnafının tümü, 
Değer Tespit 
Komisyonu'nca 
belirlenen metrekaresi 
8 bin YTL'lik birim 
fiyatını "rezalet" 
olarak yorumluyor. 
Bu işten en karlı çıkan 
belediyelerin ise 
keyfine diyecek yok... 
Kapahçarşı Yaşatma 
ve Koruma Derneği 
Başkanı Haşan 
Güiayan, küçük 

çaptaki esnafın 8 bin 
YTL'lik birim fiyatıyla 
emlak vergisini 
Memesinin zor 
eMuğunu söyledi. 
Kaçak işyerinin 
kepenk kapatabile
ceğine dikkati çeken 
Güiayan, "Türkiye'nin 
en zengin ikinci 
yerinin bizim kapalı 
çarşı olduğuna kim 
inanır? Ama esnafı 
inandırıyorlar işte! 
Bundan sonra 
belirlenecek fiyatlar da 
giderek artacak. 
Esnafın bu birim 
fiyatlarına kesinlikle 
itiraz etmesi 
gerekiyor" dedi. 
ESNAF SİNİR KÜPÜ 
Kapalı Çarşı'da 
17 yıldır esnaflık 
yapan Eşlem Giyim'in 
sahibi Sedat Şenol 
(36), küçük çaptaki 
bir esnafın bu ağır 
vergi yükünü 
kaldıramayacağını 
belirtti.
"Esnafın bir bir 
kepenk kapatacağı 
günler yakındır" 
diyen Şenol, Bursa 
Kapalı Çarşı'da 
kimsenin bu vergiyi 

ödeyecek kadar 
para kazanmadığını 
ifade etti.
Çarşıda 40 yıldır 
esnaflık yapan 
Kuyumcu Cemal 
Ertengil (52) ise, 
belirlenen fiyatları 
"bürokrasi ayıbı" 
olarak niteledi. 
"Yeni birim fiyatları, 
Türkiye'de hala 
çağdışı uygulamalar 
gerçekleştirildiğini 
gösteriyor" diyen 
Ertengil, fiyatların 
mutlaka düşürülmesi 
gerektiği görüşünde... 
45 yıldır çarşıda 
ayakkabıcılık yapan 
Doğan Alakoç da, 
komisyonu ağır 
eleştirenlerden. 
Kapahçarşı 
esnafının topyekün 
mahkemelere 
itiraz ederek 
hakkını araması 
gerektiğini anlatan 
Alakoç, "Fiyatları 
belirleyen komisyon, 
burasını uzay mı 
zannediyorlar 
anlayamadık" 
diye tepki 
gösterdi.
Değer tespit korniş 

yonun yaptığı çalış- 1 
malarla Bursa'da belir, 
lenen metrekare birim | 
fiyatları, belediyelerin 
yüzünü güldürecek. 
Komisyonların tespit
leri sonucunda, 
metrekaresine 8 bin 
YTL değer biçilen 
İstanbul Beyoğlu'n 
daki Tak-ı Zafer 
Caddesi ile Bursa 
Kapahçarşı 
Türkiye'nin en pahalı 
mekanları ilan edildi. 
Değer tespit korniş 
yonlarının 4 yılda 
bir belirlediği bu 
metrekare birim 
fiyatları, emlak 
vergisinde 2006 
yılından itibaren 
baz alınacak. 
Komisyonların 
belirlediği rakamlar 
ise en çok emlak 
vergisi tahsilatı yapan 
belediyelerin işine 
yarayacak. Metrekare 
birim fiyatları yüksek 
olan gayrimenkuller- 
den yüksek oranda 
emlak vergisi alan 
belediyeler, bu 
sayede gelirlerinde 
önemli bir artış 
sağlayacak. BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

birJi.l4Ssa5''
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Ek ders ücreti Malive’ye takıldı

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), öğretmen 
adaylarına Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı'nın (KPSS) yanı 
sıra, branşlara yönelik 
ayrı bir sınav daha 
düzenlemeyi planlıyor. 
Ataması yapılacak 
öğretmen adaylarını 
KPSS puanlarına 
göre belirleyen MEB, 
bu sistemde 
değişikliğe gidecek. 
Henüz taslak halinde
ki çalışmaya göre, 
öğretmen adayları, 
mevcut durumda 
olduğu gibi Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi'nce (ÖSYM) 
gerçekleştirilecek 
KPSS'ye girecekler.

MEB, KPSS için genel 
bir baraj puanı veya 
her branş için ayrı 
baraj puanları 
belirleyecek. Baraj 
puanını geçen aday
lar, MEB'in düzenleye
ceği bir sınava daha 
katılacak. Fen ve 
Sosyal alanlarda 
adayların branşlarına 
yönelik yapılacak bu 
sınavda da başarılı 
olan adaylar atamaya 
tabi tutulacak.
MEB yetkilileri, konuy
la ilgili bir yönetmelik 
hazırlanacağını, 
yönetmeliğin, 2005- 
2006 eğitim-öğretim 
yılının sonuna yetişti 
rilmesine çalışıldığını 
bildirdiler.

Öğretmenlere ek ders 
ücret saatinin 10 
YTL'ye çıkarılması, 
Maliye Bakanlığı'nın 
engeline takıldı. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, Maliye 
Bakanlığı'nın bütçeye 
3 katrilyonluk ek 
getireceğini belirterek, 
artışı reddettiğini 
söyledi.
Bakan Çelik, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
dolayısıyla Başkent 
Öğretmenevi'nde bir 
basın toplantısı düzen
ledi. Öğretmenlerin 
sorunları ve hükümetin 
bu konudaki poli
tikaları hakkında bilgi 
veren Çelik, konuş
masına başlamadan 
önce bütün öğretmen
lerin Öğretmenler 
Gününü kutladı.
Türkiye'de en büyük 
kamu çalışanlarının 
öğretmenler olduğunu 
kaydeden Çelik, 
üniversitedeki öğretim 
görevlileri dahil bu 
sayının 800 bin 
olduğunu söyledi. 
AK Parti Hükümeti'nin 
eğitim sorununu 
en önemli ve öncelikli 
mesele olarak ele 

aldığını kaydeden 
Çelik, bu konuda 
hükümet olarak dün
den daha iyi olduk
larını ve daha da iyi 
olacaklarını ifade etti. 
Ek ders ücret saat
lerinin 10 YTL'ye 
çıkarılmasına değinen 
Çelik, bununla ilgili 
hazırladıkları tasarıyı 
Başbakanlığa gön
derdiklerini hatırlattı. 
Bu konuda Bakanlar 
Kuruluna bilgi verdiği
ni anlatan Çelik, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
Maliye Bakam'na tali
mat verdiğini söyledi. 
Çelik, Maliye 
Bakanlığı’nın bunun 
3 katrilyonluk ek yük 
getireceğini söyleyerek 
reddettiğini belirtti. 
Konuyu takip ettikleri
ni ifade eden Çelik, 
"Ümit ediyorum 
iyileştirme olacak" 
dedi.
Sendikaların öğret
menler günü dolayısıy
la yaptıkları eylemlere 
tepki gösteren Çelik, 
"Sendikalar ücretlerin 
düşüklüğünü, öğret
menlerin sefalet 
içinde, açlık içinde

olduğunu söylüyorlar. 
Ben öğretmen 

maaşlarının düşük 
olduğunu biliyorum. 
Bundan da üzüntü 
duyuyorum.
Ancak olmayan 
bir kaynaktan kimseye 
para verilemeyeceğini 
biliyorum. Hangi kamu 
çalışanının maaşı 
yüksek. Doktorun, 
hakimin, savcının 
maaşları yüksek mi?" 
diye konuştu.
Sendikaların öğretmen 
maaşlarını Avrupa'daki 
meslektaşlarıyla 
karşılaştırmasını 
eleştiren Çelik, 
"İsveç'teki, 
Belçika'daki, 
Danimarka'daki öğret
men şu kadar maaş 

alıyor deniliyor. 
Bunu oradaki diğer 
kamu çalışanlarının 
maaşlarıyla karşılaştır
mak gerekir. Oradaki 
insanların yaşam stan
dardıyla karşılaştırmak 
gerekir. Berlin'de bir 
öğretmen eğer karı- 
koca çalışmıyorsa 
geçinemez" dedi. 
Çelik, "Yasal olmak 
kaydıyla şüphesiz 
toplantılar ve 
yürüyüşler yapılabilir. 
Genç nesillere 
örnek olacak öğret
menlerin izinsiz 
gösterilerde 
ve yürüyüşlerde yeri 
olamaz" diyerek 
eylem yapacak olan 
öğretmenlere 
tepkisini dile getirdi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
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
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

I

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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 i
1. Kordan’da 1+1 Kiralık Daire (Öğrenciye ve Bekara da kiraya verilebilir.) S 

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

ŞEKER SİGORTA I
Macide ÖZALP

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta
Tel:513 24 74 Fax: 5141021



Türkiye genelinde, 1 Aralık tarihinden itibaren, muhasebe 
müdürlüğünden maaşlarını alan devlet memurlarının ilaç kayıtlarının 

online sisteme girilecek olması, eczaneleri hareketlendirdi.
Çanakkale Eczacılar 
Odası Başkanı Selim 
Balcı, SSK, BAĞ-KUR 
ve Emekli Sandığı 
çalışanlarının dışında, 
1 Aralık tarihinden 
itibaren maaşlarını 
muhasebe müdürlük
lerinden alan devlet 
memurlarının da 
ilaçlarının online 
sistemle verilmeye 
başlanacağını söyledi. 
Çanakkale genelinde 
162 ebzanenin bu sis
teme hazır olduğunu 
kaydeden Balcı, 
"Ancak önemli olan 
muhasebe müdürlüğü 
bulunan devlet 
dairelerindeki yet 
kililerinin, personelin 
bilgilerini sisteme 
girmeleri. Eğer bu 
bilgiler sisteme tam 
olarak girilmezse, 1 
Arahk'tan itibaren ilaç 
almakta sıkıntı yaşar

lar. Bu konuda 
ilgililerin en kısa 
sürede personelin 
bilgilerinin tamamını 
bilgisayarlara 
kayıt etmelerini 
istiyoruz" dedi. 
Yeni uygulama 
sayesinde ilaç kont 
rolünün daha iyi 
yapılacağını belirten 
Selim Balcı, "Bu 
sayede, ilaç almaya 
gelen devlet 
memurları bize 

reçetelerini verdikten 
sonra, bilgileri 
bilgisayara gireceğiz. 
Eğer bu kişinin bilgi
lerine bilgisayarda 
ulaşırsak, ilaçlarını 
verebileceğiz. 
Daha önce ilaç 
almışsa ve ilacının 
bitme süresi 
dolmamışsa, o 
ilaçları vermeyeceğiz. 
Böylece ilaç kontrolü 
daha iyi yapılabilecek" 
diye konuştu.

İşçi, işveren ve 
hükümeti temsilen 
5’er üyeden oluşan 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, yeni 
asgari ücreti belir
lemek için sah günü 
toplanıyor. 
Hükümetin zam 
rakamı ise belli oldu. 
Hükümet, SSK’ya 
bağlı çalışanların 
yüzde 43.6’sını 
ilgilendiren asgari . 
ücrete, yıl başında 
tüm yıl için yüzde 5 
oranında zam yapmayı 
hedefliyor. Buna göre, 
asgari ücretin brütü 
513.14 YTL’ye, neti de 
367.66 YTL’ye çıkacak. 
Bu yıl için asgari 
ücretin brütü 488.70 
YTL, neti ise 350.15 
YTL olarak uygulanı 
yor. Asgari ücretteki 
artışın yüzde 
28.3’ünün vergi, SSK 
primi ve işsizlik sigor
tası primi dolayısıyla 
devlete gideceği 
hesaplandı.
İşçi, işveren ve 
hükümeti temsilen 
5’er üyeden 
oluşan Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu, 1

Ocak 2006’dan 
itibaren geçerli olacak 
asgari ücreti belir
lemek üzere 29 Kasım 
Sah günü toplanacak. 
Komisyon toplantısın
dan önce açıklanan 
2006 yılı ekonomik 
programında 
Hükümetin, asgari 
ücrete ilişkin zam 
planına da yer verildi. 
Buna göre Hükümet 
2006 yılında asgari 
ücrete tüm yıl için 
ocak ayından itibaren 
yüzde 5 oranında zam 
yapmayı hedefliyor. 
Yapılacak 5’lik zammın 
ardından brüt asgari 
ücret 24.44 YTL 
artarak 513.14 YTL’yı 
çıkacak. Brüt asgari 
ücretten 71.84 YTL 
SSK ve 5.13 YTL işsiz
lik sigortası primi, 
65.42 YTL gelir ve 
3.08 YTL de damga 
vergisi kesilecek. 
Kesintilerin ardından 
net asgari ücret 
367.66 YTL olacak.
24.44 YTL’lik artışın 
yüzde 28.3’üne denk 
gelen 7 YTL’si SSK ve 
İşsizlik Sigortası Primi 
ile vergi kesinti

lerinden dolayı devlete 
gideceği belirlendi. 
Asgari ücretteki 
artışın 17.51 YTL’si ise 
çalışana kalacak. 
ASGARİ ÜCRETİN 
İŞVERENE MALİYETİ 
Asgari ücretin 
işverene maliyeti de 
SSK ve İşsizlik 
Sigortası işveren 
payı nedeniyle bu yıla 
göre göre 29.69 YTL 
artacak ve 623.50 
YTL’ye çıkacak.
Artan maliyetin 17.51 
YTL’si çalışanın 
cebine girecek, 12.18 
YTL’si ise vergi 
ve prim olarak 
devlete gidecek. 
İşverenlerin asgari 
ücretli için üstlendiği 
maliyetin yüzde 59’u 
çalışanlara ödenen 
net ücretten, yüzde 
41’i ise Devlete öde
nen prim ve vergiler
den oluşuyor. Devlet 
asgari ücret üzerinden 
halen toplam 
243.62 YTL vergi ve 
sigorta primi alıyor. 
Yapılacak yüzde 5’lik 
zamdan sonra bu 
tutar 255.80 YTL’ye 
yükselecek.

ÜNV6R TRAKTÖRD€N 
BÜVÜK FIRSAT!

@ Z€VTİN ZAMANI G€LDİ!
I\EWHOLLAI\D

HİÇ PEŞİNATSIZ 
3 YIL VADELİ 

TRAKTÖR SATIŞLARII
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKTÖI
New Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi 
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM : (0.532^312
İbrahim Önal Od. No:26 ORHANGAZİ / BU
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Türk Lirası (TL) 
banknot ve paralar 
bu yılın sonunda 
tedavülden kalkacak. 
2006'dan itibaren 
sadece Yeni Türk 
Lirası (YTL) ve Yeni 
Kuruşlar (YKr) kul
lanılacak. Şu an 
dolaşımdaki paranın 
yaklaşık yüzde 10'unu 
Türk Lirası oluşturu 
yor. Bir başka deyişle, 
dolaşımdaki paranın 
YTL’ye dönüşüm 
oranı yüzde 90'ın 
üzerinde bulunuyor. 
Yeni yıl ile birlikte 
artık bütün ödemeler 
sadece Yeni Türk 
lirası ile yapılacak. 
Yılbaşından itibaren 
Türk Lirası banknotlar

10 yıl, madeni paralar 
ise sadece 1 yıl 
boyunca Merkez 
Bankası ve Ziraat 
Bankası şubelerinde 
değiştirilebilecek. 
Ayrıca yine 2006'dan 
itibaren ödeme emir
leri, kıymetli evraklar, 
sözleşmeler ve diğer 
tüm belgeler sadece 
YTL üzerinden düzen
lenecek. Türk Lirası 
üzerinden düzenlenen 
belgelerin bu yıl 
sonuna kadar YTL’ye 
dönüştürülmesi 
halinde, bu işlemler 
her türlü vergi, resim 
harç ve diğer 
yükümlülüklerden 
muaf olacak.
İşyerleri 1 Ocak

2006'dan itibaren tarife 
ve etiketlerinde çift 
fiyat göstermede 
zorunlu olmayacak, 
fiyatların sadece YTL 
üzerinden gösterilme
si yeterli olacak.
Bu arada, 1 Ocak 
2006'dan itibaren

sadece YTL'nin 
kullanılmasına 
başlanması ile 
birlikte, Bakanlar 
Kurulu tarafından 
belirlenecek bir 
tarihte, YTL'deki 
"yeni" ibaresi 
kaldırılacak.

îenzin fiyatları pompada ucuzladı
Uluslararası ham 
petrol fiyatlarındaki 
düşüşe bağlı olarak 
Tüpraş’ın rafineri çıkış 
fiyatlarında indirime 
gittiği benzinin pompa 
fiyatlarında ortalama 
2-3 kuruşluk indirim 
yapıldı.
Kurşunsuz ve 95 
oktan kurşunsuz ben
zinin pompa satış fi 
yatı 2 kuruş, süper 
benzinin fiyatı ise 3 
kuruş ucuzladı.
TÜPRAŞ’ın rafineri 
çıkış fiyatında yaptığı 
indirim pompa fiyat
larına da yansıtıldı. 
Piyasa payı en yüksek 
firmaların ortalama 
fiyatları esas alınarak 
yapılan hesaplamaya 
göre kurşunsuz 
benzinin pompa satış 
fiyatında ortalama 
yüzde 0.9 (2 Ykr) 
indirim yapıldı. 
Kurşunsuz benzinin 
ortalama satış fiyatı 
2.57 YTL’den 2.55

YTL’ye geriledi. 
Kurşunsuz benzinin 
fiyatını M.Oil yüzde 
1.2’lik indirimle 2.55 
YTL’den 2.52 YTL’ye, 
Opet ve Petrol Ofisi 
yüzde 0.8’lik indirimle 
2.57 YTL’den 2.55 
YTL’ye düşürdü.
Total yüzde 0.8 
oranında 2 kuruş 
indirim yaptığı 
kurşunsuz benzinin 
litre fiyatını 2.58 
YTL’den 2.56 
YTL’ye düşürdü. 
Piyasa payı en yüksek 
firmalar bazında 98 
oktan kurşunsuz ben
zinin ortalama satış 
fiyatı yüzde 0.8’luk 
indirimle 2.77 YTL’den 
2.74 YTL’ye indirildi. 
98 Oktan kurunsuz 
benzinin fiyatını M.Oil 
yüzde 0.7 oranında 2 
kuruş ucuzlatarak 2.73 
YTL’den 2.71 YTL’ye 
indirdi. Opet ve Petrol 
Ofisi ise yüzde 1.1 
oranında (3 YKr)

indirime gitti. Opet 98 
oktan kurşunsuz ben
zinin satış fiyatını 2.78 
YTL’den 2.75 YTL’ye, 
Petrol Ofisi ise 2.77 
YTL’den 2.74 YTL’ye 
indirdi. Totol ise 
yüzde 0.7’lik indirimle 
2.78 YTL’den 2.76 
YTL’ye çekti.
Süper Benzinin piyasa 
payı en yüksek 
firmalar bazındaki 
ortalama satış fiyatı 
ise yüzde 1.1 oranında 
(3 YKr) ucuzladı.
M.Oil, Opet ve Petrol 
Ofisi süper benzinin

pompa satış fiyatında 
yüzde 1.2’lik (3 YKr) 
indirime gitti. Süper 
benzinin pompa satış 
fiyatı M.Oil’de 2.53 
YTL’den 2.50 YTL’ye, 
Opet ve Petrol 
Ofisi’nde ies 2.54 
YTL’den 2.51 YTL’şe 
düştü. Total ise süper 
benzinin pompa satış 
fiyatında yüzde 
0.8 oranında
(2 YKR) indirim yaptı. 
Totol süper benzinin 
pompa satış fiyatını 
2.54 YTL’den 2.52 
YTL’ye düşürdü.
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Trabzon transfere start verdi
Trabzonspor Yönetim Kurulu’nun Altay 

Aktuğ başkanlığında yaptığı toplantıda ara 
transfer konusunun görüşüldüğü öğrenildi.

Teknik Direktör Vahid Halil Hodziç’in 
raporu doğrultusunda alınacak ve gönde 
rilecek oyuncuların belirleneceği ve devre 
arasında bir operasyon yapılacağı kaydedil
di.

Lazorov’un ise gündemde olmadığı belir
lendi.

Trabzon’da neşterci yönetim tespit edildi. 
Trabzon’un 15 kişilik Yönetim Kurulu’nda üç 
üyenin Murat Bozoğlu’nun yerine yönetime 
gjren Yaşar Kibar ile birlikte Güven’le 
İbrahim Şahin girdiler.

Anelka
Grame Souness Fenerbahçe’nin yıldızı 

için terar girişimlere başladı.
İskoç teknik adamın son olarak fıtık 

ameliyatı olan 35 yaşındaki Shearer’in sık 
sık sakatlanması üzerine Nikolas Anelka’ya 
göz diktiği bildirildi.

Antrenörün listesinde Tuncay, Fatih 
Tekke ve Nihat da var.

Pizza isteği
Özellik İsviçre Milli Takımı’nın İstanbul’a 

gelişinde Atatürk Havalimanı’nda yaşanan 
protestolar ve kafilenin otobüsüne yumurta 
atılması karşılık İsviçre’liierin Türk’lere 
isyan etmesi yerine pizza ve biranızı ikram 
edilmesini bekleriz.

GAZETELERDEN SEÇMELER
Çin’deki şampiyona

48 kiloda Japon Akhubo’ya ringi dar etti. 
Kadri Kardel finale yükselen ilk isim oldu. 
Kazah rakibini yenerse genç 48. kilomuzun 
madalyası garanti olacak.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537)491 3130

I ı I !I 
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BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
TEL : 513 96 83 
FAK : 513 35 95

1 ı ! | 
! I i

Doping itirafı
Milli halterci Taner Sağır; ‘Başarılı olan 

dopinge eğilimlidir’ dedi ve ekledi’ Doping 
yapmadım, benim ki sadece kural ihlaliydi, 
ceza alacağımı düşünmüyorum’ dedi.

Üniversitede konuştu! Milli haltercimiz 
sağır dün Niğde’de itiraf gibi açıklamalarda 
bulundu.

Olimpiyat Şampiyonu ünvanh Taner 
Sağır, Niğde Üniversitesi’nde Derbent 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen madde 
bağımlılığı ve sporda doping konulu panele 
katıldı.

Taner Sağır her başarılı sporcunun do
ping deneyimli olduğunu iddia etti.

Filede mesai
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Gemlik Ticaret Lisesi’nden aldığım 
diplomamı kaybettim. Geçersizdir. 

Nadide TOPARLAK

Bayanlarda Fenerbahçe deplasmanında 
DYO Karşıyaka’ya kaydederken 
Galatasaray’da Ankara’dan üzgün gördü.

Voleybol Erkekler ve Bayanlar Lig’inde 
oynanan maçlarla devam edildi.

Erkeklerde Polis Akademisi ve Koleji 
kendi evinde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne 3-0 yenilirken, Ankaraspor 
kendi evinde Tokat Belediyesi’ni 3-0 devirdi.

İzmir’de oynanan haftanın önemli maçın
da Fenerbahçe Bayan Takımı DYO 
Karşıyaka’ya 3-1 mağlup oldu.
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İNDİRİM fÖĞRU

oe alırken kazanın®® *®

Sasıı

yetiştiren; öğretmenlerimizin 
öğretmen lerjgünunü kutlarız.;

MM r

1- Yeşilyayla
2- Yıldırım
3- Ertuğrulgazi
4- Demiryolu
5- Teleferik
6- Dikkaldınm
7- Namazgah
8- Çarşamba

0.224 364 10 01
0.224 326 58 35
0.224 368 50 60
0.224 273 36 60
0.224 326 91 57
0.224 239 25 05
0.224 326 88 26
0.224 256 90 80

9- Ataevler 
10- Mesken 
11-K. Balıklı 
12- Maksem
13- Bağlarbaşı 
14- ihsaniye
15- Gemlik 1
16- Gemlik 2

0.224 241 46 00
0.224 362 25 79
0.224 216 06 90
0.224 221 51 49
0.224 246 81 02
0.224 249 99 11
0.224 512 08 48
0.224 514 65 35

Gülbahçe Mah. İnönü Cad.
No: 167 BURSA
Tel: 0.224 272 04 15
Fax: 0.224 272 04;Î7 ;
www.saypa.comttr
e-mail:info@saypa.com.tr

http://www.saypa.comttr
mailto:info@saypa.com.tr
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Bal, bin derde deva
Finlandiya'daki Oulu 
Üniversitesi 
nörologları beyin 
kanaması geçirdikten 
sonra Aspirin ya da 
VVarfarin gibi pıhtılaş
mayı önleyici ilaçları 
düzenli olarak kul
lananların, ölüm 
riskinin iki kat fazla 
olduğunu ortaya 
koydu.
1993-1995 yılları 
arasında daha önce 
beyin kanaması 
geçirmiş 98 hasta ile 
206 sağlıklı insanı 
karşılaştıran 
nörologlar, Aspirin'in 
kan inceltici özel
liğinin iyileşme 
sürecine katkıda 
bulunmak yerine 
zarar verdiğini de 
ortaya koydu.
Avrupa ülkelerinde 
beyin kanaması, felç 
vakalarının yüzde 10- 
15'inin ana nedenini 
oluşturuyor. Beyin 
kanamalarının ardın

dan düzenli aspirin 
kullanmaya devam 
edenlerin bir ay için
deki ani ölüm riski 
yüzde 52'ye kadar 
çıkabiliyor. Buna 
karşın Aspirin kalp 
hastalığı ya da felç 
riski altındaki hasta
lara sıklıkla tavsiye 
ediliyor. Araştırmayı 
yürüten ekibin başı 
Pertti Saloheimo, 
beyin kanaması 
geçirmemiş olanların 
Aspirin'i çöpe 
atmalarının gereksiz 
olduğunu belirtiyor 
ve ekliyor: 'Felç ya da 
kalp krizi riski altında
ki hastalara doktor 
kontrolünde verilen 
Aspirin'in faydalı 
olduğu gerçeği yadsı
namaz.' Uzmanlar 
sağlıklı kalp ve 
damar sistemi için 
yetişkinlere günde 
82 mg. (bebe Aspirini 
dozu) Aspirin 
öneriyor.

Antibiyotiklere karşı 
direnç kazanarak 
bağışıklık sistemini 
zayıflatan bakteriler, 
bala karşı koyamıyor. 
Bal sayesinde tifo 
mikrobu 48 saatte, 
dizanteri mikrobu ise 
10 saatte yok ediliyor. 
Peki bal hangi 
hastalıklara iyi 
geliyor? 
İçindeki enzimler 
sayesinde pek çok 
bakteriyi yok edebilen 
bal, özellikle tifo ve 
dizanteri mikroplarını 
kısa sürede etkisiz 
hale getiriyor.
Ziraat Mühendisi 
Neriman Kara, yaptığı 
açıklamasında 
bir insanın yılda 
beş kilo bal tüketmesi 
gerektiğine dikkat 
çekerek, “Bize 
sunulan bu çok özel 
besin, fiziksel olarak 
sağlık ve zindelik 
getirdiği gibi ruhen 
de mutluluk ve 
dinginlik veriyor.” 
diyor.
Balın en önemli 
özelliğinin bakteri 
barındırmaması 
olduğunu söyleyen 
Kara, “antibiyotiklere 
karşı dirençli 
olduğu bilinen 

bazı bakterilerin bala 
karşı koyamadığının 
ispatlandığı” bilgisini 
veriyor. Bal sayesinde 
tifo mikrobu 48 
saatte, dizanteri 
mikrobu ise 10 
saatte yok ediliyor. 
Kansız kalmış kişiler, 
büyüme ve gelişme 
çağındaki gençler ile 
her yaştan insanın 
beslenmesinde 
büyük önem taşıyan 
balda on iki değişik 
enzim yer alıyor. 
Enzimler, bütün 
biyokimyasal süreci 
organize ediyor, 
hızlandırıyor ve 
hastalıkları 
iyileştiriyor.
Balın içindeki 
magnezyum 
damarlarda kanın 
pıhtılaşmasını 
önlüyor. Stresin 
olumsuz etkilerinden 
koruyor.
Potasyum, 
bağırsak adalelerinin 
faaliyetini artırıyor. 
İçerdiği polenler, 
bağışıklık sistemini 
kuvvetlendiren ve 
besinler yoluyla 
alınan zararlı 
maddelerin 
etkisinden koruyan 
maddelerin

bağırsakta serbest 
bırakılmasını 
sağlıyor. Balda 
ayrıca vücudun 
az miktarda ürete
bildiği ‘chocin’ 
maddesi bulunuyor. 
Chocin karaciğerin 
yağ metabolizmasını 
ayarlayarak, 
yağ bağlamasını 
engelliyor. 
BİN BİR DERDE 
DEVA
Büyüme çağındaki 
çocukların zeka 
gelişimine 
yardımcı olur.
Mideye kuvvet verir. 
Damarları açar.
Kansızlığı giderir. 
Alerjik vakalar için 
alternatif tedavide 
kullanılıyor.

İçerdiği 
A, B, C ve diğer 
vitaminler ile miner
aller iştah açar, 
zindelik verir. 
Diş ve dişetlerini 
mikroplardan korur, 
ağızdaki yaraları 
tedavi eder. 
Sıcak bal şerbeti 
kabızlığı geçirir. 
Soğuk bal şerbeti 
ishali durdurur.
Yara 
iltihaplanmalarını 
giderir.
Kolesterolü 
düşürür. Stresin 
zararlı etkilerini 
ortadan kaldırır. 
Bağışıklık 
sistemini güçlendirir. 
Karaciğerin yağ 
bağlamasını engeller.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
24 KASIM 2005 PERŞEMBE 

ÇAMLICA ECZANESİ 
Semerciler Yokuşu 

Tel: 513 82 59

___________  GEMLİK

MHBİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2293 

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-Yayıncıiık-Reklanıcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



Sevgili Öğretmenlerimiz, - 
eserlerinizle Türkiye daha güzel 

günlere kavuşacaktır.
Gününüz Kutlu Olsun...

DOĞRU YOL PARTİSİ
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE BAŞKANI 

Faruk GÜZEL .
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emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belaesl İle^teşekkür plaketi verildiYıl içinde

dereceye girenlere^düHe^r’1^ n®.c*®n’yle dün Atatürk Anıtı’nda başlayan törenlere Kültür Merkezi’nde devam edildi. Yarışmalarda 
verilirken, mesleğe yeni katılan öğretmenler için yapılan yemin töreninde duygulu anlar yaşandı. 4’de

25 Kasım 2005 Cuma 25 YKr. (250.000 TL.)

Nadya, 
müslüman oldu
Gemlik’te yaşayan 19 yaşındaki 
genç kız Nadya Ece, dün İlçe 
Müftüsü Yusuf Şahin’in imzaladığı 
evrakları alarak, müslüman oldu. 
Babası Ermeni asıllı olan Nadya 
Ece, ismini Elif Ece olarak değiştir
di. Ece, müslüman olmak için reşit 
olmayı beklediğini söyledi. 2’de

Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda İbrahim Talan 722, Mustafa Malgıhç 228 oy aldı.

Talan 3. kez başkan seçildi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yapılan genel kurul toplan
tısında, 4 yıl Oda’yı yönetecek yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri seçil
di. Seçimlerde eski Başkan İbrahim Talan ve rakibi Mustafa Margıhç’ın lis
teleri yarıştılar. Seçimin galibi İbrahim Talan ve listesi oldu. Esnaf Odası’nın 
yeni yönetimde şu isimler bulunuyor: İsmail Beki, Muharrem Tümer, Cahit 
Arol, Ahmet Küçükt Hacı Uslu, İsmail Akceylan, Gülten Ayhan, Osman 
Sivas, Cezmi Dilsiz, İsmail Kara. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 3’de

Kursaklarında kaldı
Önceki gün büroma geldiğimde 

Yalçın öğretmen, Gemlik Körfez’i oku 
yordu.

Körfez’in öğretmenlerle ilgili 
haberinde, Milli Eğitim Bakanı’nın ek 
ders ücretlerinin saatini 10 YTL’ye 
çıkaracağı duyuruyordu.

Öğretmenler maaşlarında ve özlük 
haklarında iyileştirme yapılmadığı için 
hep siyasilerden nutuk dinledik
lerinden, inanamadı ama yine de artış
tan dolayı sevindi.

Ben de takıldım.
“Biz çalışalım, size devlet maaş 

versin..” dedim.
Demez olaydım.
Ertesi gün Maliye Bakanı’nın ek ders 

ücretleri artışının bütçe esaslarına 
uymadığı gerekçesiyle kabul etmediği 
açıklandı.

Sizin anlayacağınız öğretmelere, 
“Öğretmenler Günü”nde en büyük 
armağan olacak olan ek ders ücret
lerindeki maddi artış, Mâliyeden döndü.

Öğretmenlerin sevinci kursaklarında 
kaldı.

Yine bir sürü söylev dinlediler dün. 
Ama, yaşamlarını düzeltecek sevindiri
ci bir haber alamadılar henüz.

Onları bol bol övdük, öğrencileri ise 
kucak dolusu çiçek verdiler.

Bakan Çelik ise çeğiz, cağızlarıyla 
onları avutmaya çalıştı.

Öğretmenler bunlara alışık Bakanım 
siz sağ olun yeter.

Onlar bugün görevlerinin başındalar.

İbrahim Talan ve yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri toplu haldeTalan, genel kurulda konuşurken

Esnafa faiz indirimi 
ve kredi müjdesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği 
(TESKOMB) Genel Başkan Vekili Salahaddin 
Hünü yaptığı açıklamada, Türkiye Halk 
Bankası Genel Müdürlüğü ile yapılan 
görüşmeler sonucunda, bugünden itibaren 
geçerli olmak üzere, 30 ay vadeli, 3 ayda bir 
ödemeli kredilerin yıllık faizleri yüzde 16.5' 
den yüzde 15'e düşürüldüğünü belirtti. 9’da

Sigara içme 
yasağı genişliyor
TBMM’de ele alınan yeni yasa teklifine göre, 
siga ra yasağının mevcut kanundaki sağlık, 
eğitim-öğretim ve kültür hizmeti veren yerler
le kapalı spor salonlarında ve toplu taşıma 
cılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bun
ların bekleme salonlarının yanı sıra kahve
haneler, kafeler, lokantalar, barlar, discolar, 
gazinolar, internet kafeler, alışveriş merkez
leri, kantinler, düğün ve toplantı salonları gibi 
alanlarda da her türlü tütün ve tütün mamul
lerinin içilmesi yasaklanacak. Sayfa 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Öğretmen
24 Kasım ..
Öğretmenler Günü..
Yaklaşık 25 yıldır kutlanıyor.
Ne demekse.. Öğretmenler günü..
Oysa eğitim ve öğretim evrenle başlıyor.
Doğumdan ölüme dek geçen süreyi bir 

okul varsayarsak - ki öyle - bu okulda yani 
genel deyimle “hayat mektebinde” her 
dalda öğretmenler sürekli var.

Öğretmen var da..
Öğretmenin niteliği çok önemli..
Aklının yeterliliği ve yüreğinin sıcaklığı 

önemli..
İyiyi kötüyü ayırt etme yeteneğini 

kazandıran tüm öğretmenler kutsaldır..
Saygı duyulasıdır..
Eli öpülesidir.
Annem.. Babam..
Eşim..
Kardeşlerim..
Çocuklarım..
Arkadaşlarım..
Meslektaşlarım..
Mustafa Kemal Atatürk Başöğretmenim..., 
Feride Öğretmenim.
Özlem Öğretmenim..
Oğuz Öğretmenim..
Haşan Temiz Öğretmenim..
Adnan Altınbaş Öğretmen..
Halil Uğur Öğretmenim..
Halit Çokal Öğretmenim..
Nihat Yavaşcaoğlu Öğretmenim..
İhsan Başkesen (Aysan) Öğretmenim..
Talat Şahin Öğretmenim
Ercan Çizmeci Öğretmenim
İhsan Topçu Öğretmenim
Onur Kumbaracıbaşı Öğretmenim.
Aydın Güven Gürkan Öğretmenim
Saruhan Ayber Öğretmenim
Erol Nural Öğretmenim
Yılmaz Akkılıç Öğretmenim..
Aykan Uzoğuz Öğretmenim..
Ve doğumumdan itibaren beni eğiten, 

öğreten yüzlerce binlerce öğretmenimin 
önünde her gün ceketimin düğmelerini ilik
liyorum ve saygıyla eğiliyorum.

İyiyi kötüden, doğruyu eğriden ayırt 
etmemi sağladıkları için..

Alfabeyi öğrettikleri için..
İnsanları sevmeyi ve saymayı öğrettik

leri için..
Bana doğru yolu göstermek amacıyla 

çabaladıkları için..
Evlatlığı, kocalığı, babalığı, ağabeyliği, 

arkadaşlığı,gazeteciliği öğrettikleri için..
İnsan olmayı öğrettikleri için..
İyi bir yurtsever olmamı sağladıkları 

için..
Atatürk İlke ve Devrimleri’ne bağlı 

olmamı sağladıkları için..
Yurdumu,ulusumu özümden çok 

sevdirdikleri için..
Cumhuriyet’i ve onun kazanımlarını 

özümsettikleri için.
Yoluma ışık oldukları için.. Önümü 

aydınlattıkları için.

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda çalışmak üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

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

Tel: (0.224) 513 96 83

Nadya, müslüman oldu
Seyfettin SEKERSÖZ

19 yaşındaki 
genç kız Nadya 
Ece, İslam dinini 
seçerek 
Müslüman oldu. 
Dün İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin'in 
imzaladığı evrakları 
alan genç kız 
Nadya Elif Ece 
ismini alarak 
Müslüman oldu. 
Manastır'da 
Müslüman olan 
anneannesi 
Ayten Ulutepe 
ve annesi Hülya 
Ece ile birlikte 
yaşayan ve 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulunu 
bitirdikten sonra 
Kız Meslek 
Lisesi’nden 
mezun olan Nadya 
Elif Ece'nin babası

ise Ermeni asıllı. 
Babasının 
ölümünden 
sonra uzun 
yıllar Müslüman 
dinine geçmek için 
içinde aşırı bir istek

Osman Nilüfer yılın öğretmeni seçildi
Seyfettin SEKERSÖZ

Şehit Cemal İlköğretim 
Okulu’nda Rehber 
Öğretmen olarak 
hizmet veren görme 
özürlü Osman Nilüfer, 
AK Parti Gençlik Kolu 
yönetimi tarafından 
yılın öğretmeni seçildi. 
6 yıldır Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu’nda 
görev yapan Osman 
Nilüfer, kendisinin 
yılın öğretmeni olarak 
görülmesinden çok 
mutlu olduğunu 
belirterek, ‘Benden 
yardım isteyen her 
kese destek vermek 
benim vazifem. Ben bu 
ülke için daha çok iyi 
hizmetler vermek isti 
yorum. Benim devle

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

Tel : (0.224) 514 *2 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

19 yaşındaki 
çnç kız Nadya 

lÎEce, dün 
ŞlÖftülükîer 
evraklarını 

teslim alarak, 
müslüman oldu.

olduğunu belirten 
Nadya Elif Ece, 
"Ancak bunu 
reşit olduktan 
sonra kendi arzumla 
yapmayı istedim. 
Ben hep müslüman

olan anneannem 
ve annemle 
yaşadım. İçimde 
oluşan boşluğu 
nihayet 
doldurdum ve 
çok mutluyum" dedi.

time olan borcum 
ölene kadar sürecektir. 
Beni layık görmeniz 
gözlerimi yaşartıyor. 
Bundan sonra göre
vime iki misli sarılarak

hizmet vermek 
istiyorum" dedi.
AK Parti Gençlik Kolu 
Gencay Yılmaz'da, 
yönetim olarak aldık
ları ortak kararla

Osman Nilüfer'i 
yılın öğretmeni 
seçmelerinden mutlu 
olduklarını dile geti 
rerek kendisine çiçek 
vererek kutladılar.

KARGO SEKTÖRÜNDE ONCU 
ŞİRKETİMİZİN, GEMLİK BİRİMİNDE 

GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;
Üniversite Mezunu
Gemlik’te ikamet edebilen
En az 3 yıl yöneticilik deneyimi olan
Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilerSİ 
İnsan ilişkilerinde bşanlı
Askerlik hizmetini tamamlamamış' 
35 yaşını aşmamış

BAY BAYAN YÖNETİCİ 
ADAYI ALINACAKTIR

Tel: 253 00 76 Yetkili: Ayhan Bey
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Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda İbrahim Talan 722, Mustafa Malgılıç 228 oy aldı.

Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yapılan genel kurul toplantısında, 4 yıl Oda’yı yönete
cek yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri seçildi. Seçimlerde eski Başkan İbrahim Talan ve rakibi 
Mustafa Margılıç’ın listeleri yarıştılar. Seçimin galibi İbrahim Talan ve listesi oldu. Esnaf Odası’nın 
yeni yönetimde şu isimler bulunuyor: İsmail Beki, Muharrem Tümer, Cahit Arol, Ahmet Küçük, Hacı 
Uslu, İsmail Akceylan, Gülten Ayhan, Osman Sivas, Cezmi Dilsiz, İsmail Kara.

Seyfettin SEKERSÖZ 
Gemlik Muhtelif 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Genel 
Kurulu’nda yapılan 
seçimlerde, İbrahim 
Talan yeniden 
başkan seçilerek 
güven tazeledi. 
965 esnafın katıldığı 
genel kurulda, 
950 oy geçerli 
sayılırken 15 oy 
geçersiz kabul edildi. 
Sandıklarda İbrahim 
Talan’a 722 oy 
çıkarken, rakibi 
Mustafa Margıhç 
ise 228 oy aldı.
Milton Aile 
Gazinosu’nda 
yapılan genel kurula 
beklenen ilgi yoktu. 
Seçime katılan 
iki liste de, oy 
için esnafın 
nabzını yokladılar. 
Bursa Esnaf ve

Sanatkarlar Odaları 
Birlik Başkanı Arif 
Tak'ın Divan başkan
lığını yaptığı genel 
kurulda, başkan 
yardımcılığını İbrahim 
Köse, katiplikleri ise 
Selahattin Aydın, 
Oktay Bulut ile Hakkı 
Yerlikaya getirildi. 
Kongrede yönetim 
kurulu faaliyet 
raporu, çalışma ve 
denetim kurulu rapor
ları okunup oylanarak 
kabul edildi.
Yönetim kurulunun 
üyeler tarafından 
aklanmasının ardın
dan konuşan İbrahim 
Talan, kendisine ve 
yönetim kurulu 
üyelerine verilen 
güvenden dolayı 
teşekkür etti.
Talan, görev yaptık
ları süre içinde tüm 
esnafa şeffaf hizmet

Gemlik Esnaf Odası seçimlerinde yönetim ve denetleme kurulu üyelik
lerine seçilenler toplu halde görülüyorlar.
verdiklerini söyledi.
Odanın 5 yıllık 
çalışma raporunun 
okunarak kabul 
edilmesinin ardından 
tahmini bütçe 
üyeler tarafından 
kabul edildi.
Seçimler öncesi 
10'ar dakika konuşma 
hakkı verilen adaylar
dan Mustafa Margıhç, 
seyyar çalışan esnaf
tan dert yanarak 
diğer esnafın mağdur 
olduğunu ve önlem 
alınması gerektiğini 
söyledi.
Margıhç, 5 yılda bir 
alınan sicil yenileme 
ücretinin de çok 
olduğunu belirterek,

İbrahim Talan 3. kez başkan seçildiği genel 
kurulda, 5 yıllık Oda çalışmalarını anlattı ve ra 
kibinin eleştirilerine cevap verdi.

Talan, Belediye 
Başkanından pazar 
yerinin işletmesini 
istemelerine karşın 
bu isteğin Başkan 
Mehmet Turgut 
tarafından kabul 
edilmediğini ifade 
ederek, esnafın hak
larını her zaman kol
ladıklarını, bundan 
sonra da kollayacak
larını söyledi.
Daha sonra yapılan 
seçimlerde 4 sandık
ta oy kullanıldı.
Odaya kayıtlı 2589 
üyeden 965'inin 
katılarak oy 
kullandığı genel 
kurulda, 15 oy 
geçersiz sayıldı. 
İbrahim Talan'ın 722 
oy alarak 4 yıllığına 
yeniden Gemlik Esnaf 
Odası Başkanı 
olduğu yönetim 
kurulunda şu isimler 
bulunuyor: 
İsmail Beki, 
Muharrem Tümer, 
Cahit Arol, Ahmet 
Küçük, Hacı Uslu, 
İsmail Akceylan, 
Gülten Ayhan, 
Osman Sivas, Cezmi 
Dilsiz ve İsmail Kara. 
Denetim Kurulu 
üyeleri ise, Ender 
Tumba, Emir Ertem 
ve Fikret Kumral'dan 
oluştu.

2589 üyesi bulunan Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası genel kurulunda 950 üye oy 
kullandı. İbrahim Talan seçimlerde üyelerden 
722 oy aldı. Talan oyunu atarken görülüyor.

«Gpnel Kurul’un divan başkanlığını Bursa Esnaf 
Odaları Birlik Başkanı Arif Tak yaptı.

Ticaret Odası’nda bu 
tür para alınmadığına 
dikkat çekerek, 
göreve seçildik
lerinde acil kullanım 
için fon oluşturmak 
istediklerini söyledi. 
Seçime üçüncü kez 
katılan İbrahim Talan 
ise ilçedeki seyyar 
sıkıntısını yok 
edebilmek için başta 
Kaymakamlık olmak 
üzere Belediye 
Başkanlığı, 
zabıta ve İlçe Tarım 
Müdürlüğü’ne yapılan 
yazılı başvurulardan 
netice alamadıklarını 
söyledi.
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Öğretmenler Günü kutlandı
Seyfettin SEKERSÖZ

24 Kasım Öğretmenler 
Günü tüm yurtta 
olduğu gibi 
ilçemizde de 
düzenlenen 
törenlerle kutlandı. 
Dün, saat O9.oo da 
Atatürk Anıtı’na 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen tarafından 
sunulan çelenkle 
başlayan törenler 
Kültür Merkezi’nde 
devam etti.
Kültür Merkezi’ndeki 
törenler saygı 
duruşu ve hep 
birlikte okunan 
İstiklal Marşıyla 
başladı.
Emekli öğretmen 
Ali Kahya, emekli 
öğretmenler adına 
yaptığı konuşmada, 
öğretmenin verdiği 
hizmetleri anlattı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in yaptığı 
konuşmanın ardından 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, eğitim 
camiasında yaşadıkları 
anıları anlatarak, 
öğretmenlik 
mesleğinin ne 

kadar yüce olduğunu 
vurguladılar.
Mesleğe yeni katılan 
öğretmenlerin birlikte 
yaptıkları öğretmenlik 
yemini törene katılan 
tüm öğretmenlere 
duygulu anlar yaşattı. 
Yıl içinde emekli 
olan öğretmenlere 
Kaymakam Mehmet 
Baygül tarafından 
Hizmet Şeref Belgesi 
ile teşekkür 
plaketi verildi.
24 Kasım Öğretmenler 
Günü nedeniyle 
düzenlenen resim, 
şiir ve kompozisyon 
yarışmalarında derece 
alan öğrencilere 
ödülleri verilirken 
törenler müzik 
dinletisi ile sona erdi.

W

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenlerde 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak,' 
çelenk konuldu.

«S®

„ v.fRUTr\ -

ki kaza 
ıkı olun

Yeni Yalova 
Yolu'nda mey
dana gelen iki 
ayrı trafik kaza
sında iki kişi 
hayatını kaybetti. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye 
göre, ilk kaza, 
Tuna Mahallesi 
Yeni Yalova 
Yolu'nda dün saat 
17.30 sıralarında 
meydana geldi.

Yolun karşısına 
geçmeye çalışan 
72 yaşındaki 
İsmail Karaka 
ya'ya, kent merke 
zine seyreden 
Haluk Durak'ın 
(33) kullandığı 16 
APH 01 plakalı 
otomobil çarptı. 
Çarpmanın etki 
siyle ağır yarala 
nan yaşlı adam, 
olay yerine 
çağrılan "112 Acil 

Yardım" ekibi ile 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yoğun 
bakım ünitesinde 
tedavi altına alı
nan İsmail Kara 
kaya, doktorların 
tüm çabalarına 
karşın kurtarıla
madı. Kazanın 
ardından otomo
bil sürücüsü 
Haluk Durak, 
polis tarafından 

gözaltına alındı. 
İkinci kaza ise 
saat 19.00 sıra 
larında yine Yeni 
Yalova Yolu'nun 
13. kilometresin 
de meydana gel 
di. Yolun karşısı
na geçmeye çalı 
şan 16 yaşındaki 
Şaban Kaplan'a 
da, Gemlik 
istikametine seyir 
halindeki Mehmet 
Tuncer'in kullan 

dığı 09 K 8007 pla 
kalı kamyonet 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle yaklaşık 
10 metre sürükle
nen talihsiz genç 
olay yerinde feci 
şekilde can verdi. 
Kazanın ardından 
olay yerinde 
incelemelerde 
bulunan jandar
ma, kamyonet 
sürücüsü 
Mehmet Tuncer'i 

gözaltına aldı. 
Bu arada Şaban 
Kaplan'ın cesedi 
ise Cumhuriyet 
Savcısı'nın 
talimatı ile 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na 
kaldırıldı.
Polis ve jandarma 
ekipleri kazalarla 
ilgili soruştur
masını çok 
yönlü olarak 
sürdürüyor.
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Men Cemevi’ne ziyaret
Seyfettin SEKERSÖZ

CHP Gemlik İlçe 
Örgütü ilçe başkanı 
Erdem Akyürek ile 
birlikte cemevini 
ziyaret etti. 
Ziyarette Gemlik 
Hacı Bektaşi Veli 
Derneği başkanı 
Kazım Bulut ve 
dernek yönetici
leriyle görüşen 
CHP ilçe yönetimi

Kemal Demirel; Hamidiye Köyü 
Camii için önerge verdi

Alevilerin 
Cumhuriyetin 
koruyucusu ve 
Atatürk ilkelerinin 
savunucusu 
oldukları belirtilerek, 
her sorunlarında

İT

Seyfettin SEKERSÖZ

24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
törenlerine katılan 
öğretmenler 
Kültür Merkezi’nde 
Kızılay'a kan 
verdiler.
Kültür Merkezi 
Salonu’nda 
hazırlanan yataklarda 
Kızılay Kan 
Merkezi ekiplerine 
kan veren 
öğretmenler 
görevlerini 
yapmanın huzurunu 
bir kez daha 
yaşadılar.

yanlarında 
olacakları mesajı 
verildi.
Karşılıklı güncel 
konuları görüşerek 
fikir alışverişinde 
bulunan dernek 

Salonda yapılan 
törenlerin ardından 
Kan Merkezi 
ekiplerinin verdiği 
evrakları dolduran

öğretmenler 
kan vererek hayat 
kurtarmada da 
öncülük yaptılar.

ve parti yöneticileri 
birbirlerine 
bundan sonra da 
yapacakları 
ziyaretlerin daha 
fazla olması için 
söz verdiler.

Seyfettin SEKERSÖZ

Bir süre önce 
ziyarette bulunduğu 
Hamidiye Köyü’nün 
camisindeki 
minare sorununa 
çözüm arayacağını 
söyleyen CHP 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel 
meclise soru 
önergesi verdi. 
Hamidiye Köyü 
camisinin
17 Ağustos depremi 
sonucunda 
hasar gördüğünü 
ve minaresinin 
yıkıldığını söyleyen 
Demirel, geçen 
sürede camide 
meydana gelen 
hasarın onarılmış 
olduğunu ancak 
minare yapımıyla 
ilgili çalışmaların 
yürütülmediğini 
söyleyerek, 
Bayındırlık ve 
İskan Bakanı Faruk 
Nafiz Özak'a soru 
önergesi verdi.

Zamma tepkiler bitmiyor
Belediyenin, toplu 
ulaşıma yaptığı ve 1 
Ekim'den itibaren 
yürürlüğe giren 
zamlara, toplumun 
çeşitli kesimlerin 
gösterilen tepkiler 
sürüyor.
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
1 Ekim'den itibaren 
yürürlüğe koyduğu 
ulaşım zammına 
tepkiler sürüyor. 
Sivil toplum örgütü 
temsilcileri, ulaşım 
zammına tepki 
göstermek için

ELEMAN ARANIYOR
AKCAN PETROL Marketinde 

çalışacak lise veya dengi okul 
mezunu ön muhasebe bilgisi olan 

ve bilgisayar kullanabilen 
BAY veya BAYAN eleman aranıyor

AKCAN PETROL

Demirel, 
önergesinde 
"Daha önce yapılan 
müracaatlar 
sonucunda 
Bakanlığınızca 
minarenin yapıl
masıyla ilgili 
olarak 45 milyar 
keşif bedeli konduğu 
belirtilmiş ancak 

bir gelişme 
sağlanamamıştır. 
Hamidiye Köyü 
Cami minaresinin 
yapımıyla ilgili olarak 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
İlgili Minare ne 
zaman tamamlanıp 
kullanıma 
açılacaktır.?"

halktan topladıkları 
imzaları Büyükşehir 
Belediyesi'ne teslim 
etti. Türk-İş, DİSK, 
KESK ve TMMOB 
adına, tarihi binanın 
önünde bir açıklama 
yapan KESK dönem 
sözcüsü Kemalettin 
Yıldız, tüm tepkilere 
rağmen ulaşımda zam 
uygulamasına devam 
edildiği, Hikmet 
Şahin'in artık dar gelir
le halkın da başkanı 
olduğunu hatırlaması 
gerektiğini söyledi. 
Kamu çalışanlarına

Bursa - Gemlik girişi
Dörtyol Mevkii 

Tel: 513 10 79 GEMLİK

yüzde 2,5 taksitle 
yüzde 5 zam, 
işçilere de yüzde 0 
zam yapılırken, ulaşı
ma yapılan yüzde 
100'e varan zammın 
haksızlık olduğunu 
belirten Yıldız, 
"Ulaşım zammından 
etkilenenler 
emekçilerdir. 
Emekçilerin sırtına 
basarak iktidar 
olanlar, onlara 
sırtını dönemez. 
Yöneticilerin bu tavır
ları devam eders 
e halk, bir gün 
onları sırtlarından 
mutlaka atacaktır" 
dedi.
Kentlilik bilincinin 
haksızlığa tepkiyle 
oluşması gerektiğini 
savunan Yıldız, bu bil
inç doğrultusunda 
halktan ulaşım zammı
na karşı imza topladık
larını belirtti.
Topladıkları imzaları 
belediyeye ileten 
Yıldız, Başkan 
Şahin'den olumlu 
yanıt beklediklerinin 
altını çizdi. BHA
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AKP'den Milli Eğitim’e çiçek

Seyfettin ŞEKERSOZ

AK Parti Gençlik 
Kolları Başkanı 
ile İl Genel 
Meclisi ve 
Belediye Meclis 
üyesinin de 
bulunduğu 
AKP'li heyet İlçe 
Milli Eğitime 
kutlama 
ziyaretinde 
bulundular. 
İlçede 
Başöğretmen 
sıfatıyla İlçe Milli 
Eğitim Müdürü

Mehmet 
Ercümen'i ziyaret 
eden AK Partili 
İl Genel Meclis 
Üyesi Oktay 
Kahveci, Belediye 
Meclis Üyesi 
İnci Bülbül ve 
Gençlik Kolları 
Başkanı Genbây 
Yılmaz, yaptıkları 
ziyarette tüm 
öğretmenler 
adına Ercühlen'e 
çiçek vererek 
öğretmenler 
gününü kutladılar. 
Ziyarette ilçedeki

öğretim kurum- 
larına yapılan 
yardımların da 
görüşüldüğü 
Ziyarette İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen 
konuklarına
eğitim ve öğre
timin insan bi
linçinde nasıl 
bir çağrışım yap
tığı hakkında 
bilgiler verirken 
ziyaretten mem
nun kaldığını 
söyledi.

Günü’nü
Pulcinella’da kutladılar
Seyfettin SEKERSÖZ

Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
öğretmenleri 
24 Kasım Öğret
menler Günü'nü 
Pulcinella'da 
toplanarak 
ufladılar.
Okul Müdürü 
Hayrettin Minare 
ile birlikte okulda 
görevli tüm 
öğretmenlerin, 
katıldığı yemek 
neşeli bir ' 
havada geçti.
24 Kasım 
Öğretmenler 
Günü olması 
nedeniyle bir 
araya gelen 
Lale Kemal kılıç 
İlköğretim Okulu 
öğretmenleri 
yılda bir kez kut
lanan kendilerine 
has günde gönuh 
lerince eğlenme 
fırsatı büldulen,

^<0^ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ
Sabahattin DOKSANBİR

_ . DOÖALGAZ
Buderus

m
AsiSAN^) KALORİFER TESM 

KLİMA
AKİLLİ ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA

YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

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

I
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için 
imzalar tamam

Sigara içme yasağı genişliyor

Başbakan Yardımcısı 
ve Devlet Bakanı 
Abdüllatif Şener, 
Mortgage yasa 
tasarısı ile ilgili 
imzaların tamam
landığını söyledi.
Şener, yaptığı açıkla
mada, Mortgage ile 
ilgili tasarı için 
son imzanın 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan

tarafından atıldığını 
belirtti. Şener, 
Meclis'te henüz bütçe 
yasası görüşmelerinin 
devam ettiğini, bütçe 
görüşmeleri bitmeden 
Mortgage yasasının 
komisyonda görüşüle
meyeceğini belirterek, 
"Aralık sonuna 
kadar komisyondan 
geçmesini 
bekliyorum" dedi.

Sigara içme yasağı 
alanlarını, kahvehane 
ler de dahil olmak 
üzere genişleten ve 
reklamlara yeni sınırla
malar getiren yasa tek
lifleri TBMM Sağlık 
Komisyonu'nda 
ele alındı.
Ancak daha ayrıntılı bir 
çalışma ve tekliflerin 
birleştirilmesi için alt 
komisyona sevk edildi. 
Teklifler sigara 
yasağının mevcut 
kanundaki sağlık, 
eğitim-öğretim ve 
kültür hizmeti veren 
yerlerle kapalı spor 
salonlarında ve toplu 
taşımacılık yapılan her 
türlü nakil vasıtaları ve 
bunların bekleme 
salonlarının yanı sıra 
kahvehaneler, kafeler, 
lokantalar, barlar, dis- 
colar, gazinolar, inter
net kafeler, alışveriş 
merkezleri, kantinler, 
düğün ve toplantı 
salonları gibi alanlarda 
da her türlü tütün ve 
tütün mamullerinin 
içilmesinin yasaklan
masını öngörüyor. 
TBMM Sağlık Aile 
Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu'nda 
"Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenme
sine Dair Kanun"da

değişiklik öngören ve 
AK Parti Trabzon 
Milletvekili Cevdet 
Erdöl ve arkadaşları, 
CHP Balıkesir 
Milletvekili Sedat Pekel 
ve arkadaşlarıyla AK 
Parti Adana Milletvekili 
Atilla Başoğlu 
tarafından verilen tek
liflerin 3 ayrı kanun 
teklifi ele alındı.
Komisyon toplantısına 
katılan Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'da 
hükümet olarak tek
liflerin kanunlaşmasını 
desteklediklerini ve 
bazı eleştirilere rağ
men kahvehanelere de 
sigara yasağı getir
ilmesini istediklerini 
belirtti.
AK Parti ve CHP'li 
Milletvekillleri tarafın
dan verilen 3 ayrı 
kanun teklifinde sigara 
yasağının mevcut 
kanundaki sağlık, 
eğitim-öğretim ve 
kültür hizmeti veren 
yerlerle kapalı spor 
salonlarında ve toplu 
taşımacılık yapılan her 
türlü nakil vasıtaları ve 
bunların bekleme 
salonlarının yanı sıra 
kahvehaneler, kafeler, 
lokantalar, barlar, dis- 
colar, gazinolar, inter
net kafeler, alışveriş

merkezleri, kantinler, 
düğün ve toplantı 
salonları gibi alanlarda 
da her türlü tütün ve 
tütün mamullerinin 
içilmesinin yasaklan
ması öngörülüyor.
Tekliflerin 
gerekçelerinde pasif 
içiciliğin de çocuk ve 
gençler başta olmak 
üzere bireylerin 
sağlığını olumsuz et 
kilediği ve önemli bir 
toplumsal sorun 
olduğu belirtiliyor. 
Erdöl'ün teklifinde 
ayrıca ibadethaneler, 
eğitim kurumlan ve 
sağlık kuramlarının 
kapalı alanlarının yanı 
sıra açık alanlarında da 
sigara yasağı getirili 
yor. Tekliflerde kahve
haneler ve lokanta, 
otel, kafeterya, bar, 
disco ve benzeri 
eğlence yerlerinde 

sigara içmeyenlerin 
koku ve dumandan 
etkilenmemesini 
sağlayacak şekilde 
sigara içilebilecek ayrı 
bölmeler oluşturulması 
öngörülüyor.
Ayrıca sigara paketleri
ni belli büyüklüklerde 
sağlığa zararlı olduğu 
uyarıları ve uyarıcı re 
simler konulması 
kurala bağlanmasını 
öngören teklifler, tütün 
ve tütün mamullerinin 
reklam, tanıtım ve pro
mosyonlarına da mev
cut kanunda yer alan 
yasakları daha da 
genişletiyor ve ayrıntılı 
bir şekilde tanımlıyor. 
Tekliflerde ayrıca, 
sigara kullanım ve 
reklam yasaklarına 
verilecek cezaların 
yeniden düzenlenerek 
artırılması da yeni 
hükümlere bağlanıyor.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN ENEN UvıAvttıMcri
Her Çeşit Emlak

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR |

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ I
k------  . . _
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK ----

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire g
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı IB» 
___

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan H»

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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 

1. Kordan’da 1+1 Kiralık Daire (öğrenciye ve Bekara da kiraya verilebilir.)

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 işlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta
Tel:513 24 74 Fax:5141021 §

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın.. 
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

% ip Ağ 
Fanya

"S Mantar, kurşun 
y İp Çeşitleri 
y Sandal Malzemeleri 
«s Kürek 
Y Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18
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Öğretmenler eylemde kararlı
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
Cumartesi günü 
Ankara'da yapılacak 
olan eyleme "tevessül 
etmeyin" çağrısında 
bulunmasının ardın
dan eğitimciler, 
eylemde kararlı olduk
larını açıklayarak, 
Ankara Valiliği'nin 
tutumunu "Yasadışı" 
ilan etti.
Eğitim-Sen Genel 
Merkezi'nde düzenlen 
basın toplantısında, 
KESK Genel Başkanı 
İsmail Tombul, Türk 
Tabipler Birliği ve 
Türk Mühendis Mimar 
Odaları Birliği ile 
DİSK, Cumartesi günü 
yapılacak eylemde 
öğretmenlere 
üyeleriyle birlikte 
destek vereceklerini 
açıkladı. 10 binlerce 
eğitim çalışanının 
Ankara'ya 3 koldan 
gireceğini açıklayan 
Eğitim-Sen Genel 
Sekreteri Emirali 
Şimşek, "Doğu 
Anadolu ve Karadeniz 
Bölgesi'nden gelecek
ler Kurtuluş İtfaiye 
önünde, İstanbul ve 

civar illerden 
geleceklerin Gençlik 
Parkı'nda, Akdeniz, 
Ege ve Çukurova böl
gesinden gelecekler 
de Tandoğan Etap 
Altınel'de buluşarak 
Milli Eğitim 
Bakanhğı'na 
yürünecek. Bakan 
Çelik'e demokratik 
talepleri ileteceğiz" 
dedi.
KESK Genel Başkanı 
İsmail Tombul, siyasal 
iktidarın eğitim 
çalışanlarının talep 
lerini dikkate alması 
gerektiğini belirterek, 
bilimsel, nitelikli, 
demokratik eğitimi 
savunduklarını ve 
insanca yaşayacak 
ücret talep ettiklerini 
söyledi. Eğitimde ders 
lik ve öğretmen açığı 
olduğunu hatırlatan 
Tombul, "Cumartesi 
günü, ek ders ücret
lerinin artırılması için 
yürüyoruz. Eğitimdeki 
sorunların giderilmesi 
ve parasız eğitim için 
yürüyoruz. Bakan 
Çelik, anti-demokratik 
genelgeler yayınlıyor. 
Okullardaki sendikal 

faaliyetleri engelle 
meye çalışıyor. 
Eylemlerimizi illegal 
faaliyet olarak niteli 
yor. Biz meşru talep
lerimizi demokratik 
eylemimizle yapıyoruz. 
Bakanın bu girişimleri
ni kınıyoruz" diye 
konuştu.
Tombul, Ankara 
Valiliği'nin eyleme 
izin verilmediğini 
öğrendiklerini, ancak 
kendilerine yazılı bir 
belge ulaşmadığını 
kaydederek, Valiliğin 
eylemlerini yasadışı 
ve illegal olarak nite
lendirdiğini söyledi. 
Tombul, 
"Arkadaşlarımız 
Bakanlığa gelerek 
taleplerini iletecekler. 
Bakan ve Vali, ilgili 
yerlere taleplerin 
iletilmesini anti
demokratik karşılıyor
sa, bu rahatsız olduk
larını gösteriyordur" 
diye konuştu. Kendi 
denetimlerinde 
gerçekleşen tüm 
eylemlerde olay çık
madığına değinen 
Tombul, Ankara'da 
yapacakları eylemi de

kendi denetimlerinde 
bitireceklerini söyledi. 
Daha sonra tekrar 
konuşan Eğitim-Sen 
Genel Sekreteri 
Emirali Şimşek de Milli 
Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in son günlerde 
eylem, ek ders ücreti, 
çalışma saatleri gibi 
konularda yaptığı 
açıklamalarla hırçın
laştığının gözlendiğini 
ve ortamı germeye 
başladığını ileri sürdü. 
OECD'nin 2003 yılında 
her ülkeden alınan 
istatistik! rakamlara 
göre açıklanan 
raporunda dile getir
ilen öğretmen 
maaşlarıyla ilgili 
rakamları ve Bakan 
Çelik'in bu konudaki 
sözlerini hatırlatan 
Şimşek, "Bakan, iddia 
edildiği gibi öğretmen
lerin bin 800 saat 
çalışmadıklarını, 
öğretmenlerin haftada 
sadece 2 gün mesai 
yaptıklarını ifade 
etmiştir. Sayın Bakan 
her zaman 
kamuoyunu yanlış bil
gilendirmekte ve yön
lendirmektedir’ dedi.

Başbakan Erdoğan 
öğretmenlere söz verdi
Başbakan 
Erdoğan, 
öğretmenler 
günü 
nedeniyle 81 
ilden gelen 
öğretmenleri 
kabul etti. 
Öğretmen
lerin ücret 
sıkıntısına 
değinen 
Erdoğan ek 
ders ücret
leriyle ilgili şu 
açıklamayı 
yaptı: 
Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, 
Türkiye'nin 
ufkunu açma 
iddiasındaki 
bir hükümet 
olarak birinci 
önceliklerinin, 
eğitim 
kalitesini 
azami oranda

yükseltmek 
olduğunu 
ifade ederek, 
öğretmenlerin 
ücretlerinde 
yaşadıkları 
sıkıntının ve 
sorunların 
farkında 
olduklarını 
bildirdi.
Ek ders ücret
leriyle ilgili 
çalışmanın 
hükümetin 
gündeminde 
olduğunu 
belirten

Başbakan 
Erdoğan, 
"İnşallah 
ülkemizin 
gerçekleriyle, 
öğretmenle 
rimizin ideal
lerini buluştu
racak bir 
formül 
bulacağız. 
Huzurunuzda 
söz veriyo
rum. Bu 
meselenin 
bizzat 
takipçisi ola
cağım" dedi.

ÜNV€R TRRKTÖRD€N 
RÜVÜK FIRSAT!

8 Z€VTİN ZAMANI G€LDİ!
hEUUHOLLAhD

-tl

ı

3 YIL VADEL 
TRAKTÖR SATIŞLARI! 
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKTÖF^ A iff
New Holland Trakmak Gemlik ve OrhangazI’Bayu 
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM : (0.532) 34 2^24
İbrahim Önal Cd. No:26 ORHANGAZİ / BU**^** U
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Tüketici kredilerine yüzde yüz artış
Barbaros BALMUMCU

Tüketici kredileri 18

Barbarosca
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Kasım tarihi itibarıyla, 
geçen yıl sonuna göre 
yaklaşık yüzde 101.1 
oranında artış göste 
rerek 25 milyar 995.9 
milyon YTL'ye çıktı. 
24 Kasım 2005 15:19 
Merkez Bankası veri
lerine göre, tüketici 
kredileri 2004 yılı sonu 
itibarıyla 12 milyar 
924.6 milyon YTL idi. 
Aynı dönemde, tüketi
ci kredileri içinde en 
yüksek artış yaklaşık 
yüzde 299.9 oranı ile 
konut kredilerinde 
yaşandı ve bu krediler 
18 Kasım 2005 tarihi 
itibarı ile 10 milyar 
562.3 milyon YTL'ye 
yükseldi.
Konut kredileri 2004

yılı sonu itibarı ile 
2 milyar 641.2 milyon 
YTL düzeyindeydi. 
Bu sürede taşıt kredi
leri yaklaşık yüzde 31 
artarak 5 milyar 660.5 
milyon YTL'ye, diğer 
krediler de yüzde 63.9 
oranında yükselerek 
9 milyar 773.2 milyon 
YTL'ye çıktı.
Söz konusu krediler, 
2004 yılı sonu itibarı 
ile sırasıyla 4 milyar 
321.8 milyon YTL ve 
5 milyar 961.6 milyon 
YTL olmuştu.
-KREDİ KARTI 
KULLANIMI- 
Bireysel kredi kartı 
kullanımı geçen bir 
hafta içinde 
113.7 milyon 
YTL azalarak 16 milyar

... I

Fenerbahçe sana yazık 
ümitler suya düştü

217.1 milyon 
YTL'ye indi.
18 Kasım 2005 tarihi 
itibarıyla bireysel kredi 
kartı kullanım 
tutarında 2004 yılı 
sonuna göre, yaklaşık 
yüzde 17.9 oranında 
artış yaşandı.
Kredi kartı kullanımı 
31 Aralık 2004 tari
hinde 13 milyar

752.9 milyon YTL 
olmuştu.
Aynı dönemde tasfiye 
olacak tüketici kredi
leri ve bireysel kredi 
kartları toplamında 
yüzde 113.2 oranında 
artış yaşanarak, 
681.7 milyon 
YTL'den 1 milyar 
453.4 milyon 
YTL'ye çıktı.

Esnafa faiz indirimi ve kredi müjdesi
çişi ola- 
i" dedi.
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Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri 

.Birlikleri Merkez Birliği 
(TESKOMB) Genel 
Başkan Vekili ve İzmir 
.Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri Birliği 
Başkanı Salahaddin 
Hünü yaptığı açıkla
mada, Türkiye Halk 
Bankası Genel 
Müdürlüğü ile yapılan 
görüşmeler sonucun
da, 25 Kasım 2005 tari
hinden itibaren geçerli 
olmak üzere, 30 ay 
vadeli, 3 ayda bir 
ödemeli kredilerin 
yıllık faizleri yüzde 
16.5'den yüzde 15'e 
düşürüldü. Ayrıca 15 
bin YTL olan kredi 
limiti de 25.bin YTL'ye 
çıkarıldı. Azalan 
bakiye yöntemiyle her 
ödemede daha az 
ödeme yapacak olan, 
Esnaf ve Sanatkarlar 
için piyasanın en 
cazip kredi 
olanağı getirildi.
Yapılan çalışma ile 
vadesi gelmemiş olan 
kredilere, bu kararın 
yürürlük tarihine kadar 
eski faiz oranı olan 
yüzde 16.5, 25 Kasım 
2005 tarihinden sonra 
ise bu karar hükümleri 
Uyarınca yüzde 15 
olarak uygulanacak. 
Söz konusu karar
name ile Kredi 
ve Kefalet 
Kooperatiflerinden 
15 bin YTL üst limite 
kadar kredi kulla 
nabilen Esnaf ve 

ÎSanatkarlara, günün 
koşullarına uygun 
olarak üst limit 25 bin 
1 ----------------------

YTL'ye çıkartıldı. 
TESKOMB Genel 
Başkan Vekili ve İzmir 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri Birliği 
Başkanı Salahaddin 
Hünü, "Kredi limit
lerinin yüzde 66 
oranında arttırılması 
ile esnaf ve sanatkar
larımız artık 
ihtiyaçlarının büyük 
bir bölümünü bizden 
alacakları kredilerle 
karşılayabilecek" dedi. 
Bu faiz oranlarının 
daha da aşağıya 
çekilmesi için Merkez 
Birliği olarak çalış
maları yoğunlaştırdık
larını belirten 
Hünü, esnaf ve 
sanatkarlarımızın 
kullanmış oldukları 
kredi faiz oranlarının 
günün koşullarına 
göre en iyi seviyeye 
çekilmesi için 
hükümet nezdinde 
çalışmaların devam 
ettiğini, söyledi. 
TESKOMB Başkan 
Vekili Hünü, 2005 yılı 
içerisinde bu faiz 
oranları ile Esnaf ve 
Sanatkara yaklaşık 2 
katrilyonluk bir kay
nağın kullandırıla
cağını, 2006 Yılında 
ise Kredi faizlerinin 
yüzde 12 seviyesinin 
altına çekilerek, 
3 katrilyonluk bir 
kaynağın esnaf ve 
sanatkarın hizmetine 
sunmayı hedefledik
lerini belirterek, 
"Başta Başbakan 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere 
tüm hükümet üyele 
rine ve emeği geçen

ve katkıda bulunan 
ilgili kurum ve kuruluş 
temsilcilerine Esnaf ve 
Sanatkarlar adına 
teşekkür ediyor, 
şükranlarımızı sunu 
yorum" diye konuştu. 
Kredi ve Kefalet 
Kooperatiflerinin esnaf 
ve sanatkarın gerçek 
yuvası, olduğunun 
altını çizen Hünü, 
"Bugünün koşulların
da en uygun faiz 
oranıyla kredi kul
landırıyoruz. Ayrıca 
faizlerdeki düşüşü de 
aynen yansıtıyoruz. 
Ben buradan esnaf ve 
sanatkarlara seslen
mek istiyorum, Kredi 
ve kefalet kooperati
fleri sîzlerin gerçek 
yuvasıdır.
Kooperatifler Esnaf 
ve Sanatkarlarındır. 
Size en yakın koope 
ratife mutlaka uğrayın,

bilgi alın. Çünkü, 
bizler en uygun faizle, 
en uygun şartlarla ve 
en uygun vadelerle 
kredi veriyoruz.
Senetleri gününde 
ödeyemezseniz hemen 
devreye girip, sizlerin 
protesto olmanızı 
önlüyoruz. Esnaf ve 
sanatkarların daha çok 
kredi kullanabilmeleri 
için her türlü girişimi 
yapıyoruz. Bizler ticari 
kuruluşlar değil, 
hizmet kuruluşuyuz. 
Hal böyle iken, ticari 
bankalar esnafa kredi 
verme yarışı içine 
girmişlerdir. Esnaf ve 
sanatkarları, hem 
maddi açıdan hem de 
manevi açıdan 
mağdur olmamaları 
için Kredi ve Kefalet 
Kooperatiflerine davet 
ediyorum" şeklinde 
konuştu.

GENEL KURUL İLANI
Yılfert Spor Kulübü Derneği’nin olağan 

üstü Genel Kurul Toplantısı 09/12/2005 
tarihinde Saat: 20.oo’de Gemlik Gübre 
Sanayi Sosyal Tesisleri’nde yapılacaktır. 
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
ikinci toplantı aynı yer ve aynı saatte 
16/12/2005 tarihinde yapılacaktır.

GÜNDEM YÖNETİM KURULU
1- Açılış ve yoklama
2- Divan heyetinin seçimi
3- Saygı Duruşu
4- Yönetim ve Denetim Kurulu rapor

larının okunması
5- Fesh kararının görüşülmesi
6- Yeni yönetim ve denetleme 

kurullarının seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

Rüzgara ve yağmura rağmen Fenerbahçe 
stadını dolduran 45 bine yakın seyirci maç 
sonuna kadar takımlarını techi etmeden geri 
kalmadılar.

Fenerbahçe ilk tehlikeli şutu takım kap
tanından geldi. Maçtan önce Teknik Direktör 
Daum’un boşluk bırakmayacağız dediğini 
basından okuduk.

Milan takımı orta sahayı parselleyerek 
Fenerbahçe’ye futbol oynatmamak amacında, 
bunda da başarılı oldu.

Maçın başlamasından sonra Milan ceza 
sahası üstünden atlılan bir topla santra yuvar
lağında bekleyen Ukranya uyruklu Shevehoka 
aldığı topla otuz metre sürdükten sonra 
Volkan’ı mağlup etti.

Fenerbahçe yenik duruma düştü. Milan 
takımı geçen hafta oynadı maçı 3-1 yenik kapat
mıştı. Bu maçta Fenerbahçe bir gol atmak için 
bütün batlarıyla sağlı sollu akınlarla yükleniyor
du. Bu ara Tuncay’ın şahsi gayreti bir sonuç 
vermedi.

İlk yarı Milan’ın 1-0 üstünlüğü ile kapandı. 
Fenerbahçe orta sahayı iyi parselleyebilseydi 
pas hatalarını yapmamış olsalar daha çok gol 
yollarını açabilirlerdi.

Milan ilk maçında seyrettiğimiz Milan değil 
Fenerbahçe bu maçı muhakkak almalıydı.

İkinci yarı maça Fenerbahçe istekli 
başladığını görüyorduk ama Milan takımı iki 
forvetlede geldiğinde Fenerbahçe kalesinde 
tehlikeli oluyordu. Bunlardan birinde gene 
Ukranya kökenli Milanlı Shevchenko ceza 
sahası üstünde Kaptan Ümit’e attığı çalımdan 
sonra attığı şutla durumu 2-0 Milan lehine çevir
di.

Bilinçsizce bastıran Fenerbahçe, pas hatası 
yapan Fenerbahçe ceza üstünde dört forvetle 
birşey yapmayan Fenerbahçe.

Orta sahada top çeviren Milan, ileri pas 
yapıp şut atan Milan, ferdi yetkilerini sergileyen 
gene Milan’dı.

Milan, Shevchenko her aldığı topla karşısın
da kim var geçip kaleci Volkan’la karşı karşıya 
kaldığında kaleci Volkan bu akınları önledi.

Shevchenko 3-0,
Shevchenko 4-0, İşte Ukranya uyruklu 

Milan’lı futbolcu maçın kaderini tayın eden 
kişiydi. Milan takımının sahaya yayılışı ve bu 
yayılış sırasında yapılan paslar maça ayrı bir 
güzellik veriyordu. Fenerbahçe’de ferdi 
yetenekle adan geçen bir tek Tuncay vardı. Oda 
tek başına ne yapabilirdi ki? Shevchenko bir 
hücumda, bir defansta kalesinden top çıkartı 
yor ve takımını hücüma kaldırıyor.

Şunu yazmak isterim; Fenerbahçe Stadını 
dolduran bu büyük seyirciye bu skor yakış
madı. Önceki akşam Fenerbahçe bir takım 
yoktu onun yerine başka bir takım olsaydı daha 
iyi oynardı.

Ayrıca sahanın en iyilerinden biri 38 yaşın
daki Malnidi’ydi.

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30
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l Yetişkinlerin depresyonu
çocuklara da yansıyor

belirtiyor. Yurtdışında 
yapılan bir araştırma 
da dağınık olan 
annelerin çocuk-

larının zeka gelişi
minin daha iyi 
olduğunu ortaya 
çıkarmış.

*
t

Ekonomik, sosyal 
ve kişisel sorunlar 
nedeniyle yetişkin
lerin yaşadığı 
depresyonun, 
çocuklara da yan
sıdığı bildirildi. 
Özel Başkent 
Üniversitesi Adana 
Hastanesi'nde görevli 
Psikiyatr Dr. İbrahim 
Bilgen, büyüklerin 
gün geçtikçe depresif 
tavırlar sergilemesiyle 
psikolojik sorunları 
olan çocukların 
arttığını belirterek, 
kavga, hakaret ve 
şiddet ortamında 
büyüyen çok sayıda 
çocuğun, gelecekte 
mutsuz ve başarısız 
bir yaşam 
sürdüğünün yapılan 
araştırmalarla kanıt
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Yapılan bir araştırma 
yeterince güvenli 
olmayan oyuncaklar 
yüzünden ABD'de 
geçen yıl 16 çocuğun 
öldüğünü, 
210 bin civarında 
çocuğun da bu oyun
cakların sebep 
olduğu 
kazalar yüzünden 
acil servislere 
kaldırıldığını gösterdi. 
ABD Kamu Çıkarı 
Araştırma Grubu

Dünyada M nıilytı ttn İH!
ABD'nin New 
York kentindeki BM 
Genel Merkezi'nde 
düzenlenen 
konferansta sunulan 
verilere göre, 
dünyada 200 milyon 
kadın açığı var. 
Erkek nüfusunun

İr

(andığını söyledi. 
Bunun, yaşadığı 
sıkıntılardan dolayı 
depresyona giren 
ebeveynlerin, 
çocuklarına karşı 
aldığı olumsuz 
tavırlardan kay
naklandığını belirten 
Bilgen, "Kendisi 
mutlu olmayan 
anne ya da baba, 
çocuğuna ne 
sevgi verebiliyor 
ne de hoşgörü 

tarafından bu 
yıl 20'ncisi 
gerçekleştirilen 
araştırma, 
yutulacak kadar 
küçük parçaları 
olan oyuncak
lar, toplar ve 
balonların 
ölüme ve 
yaralanmalara 
en fazla yol 
açan oyuncak
lar olduğuna 
dikkati çekti.

daha fazla olmasının 
en önemli iki 
nedeni ise doğacak 
bebeğin kız 
olduğunun anlaşıl
masının ardından 
kürtaj yapılması 
ya da doğumdan 
hemen sonra 

kız 
bebeklerin 
öldürülmesi. 
Araştırmacı 
Theodor 
VVinkler'e 
göre, bir 
diğer neden 
ise namus 
cinayetleri.

aşılayabiliyor. 
Çocuklarına tek 
kattıkları değer, 
etrafındaki 
insanlara karşı 
güvensiz tutumlar 
içinde olmalarıdır. 
Çevresinden uzak 
kalarak, zamanla 
kendi iç dünyasında 
yaşayan ve etrafında
ki insanlardan 
nefret eden bireyler 
yetiştirmektir" dedi.

Dağıtmak zekayı geliştiriyor
Çocuklarln zeka 
gelişiminde deneyim
lerin çok önemli 
olduğunu, etrafı 
karıştırarak deneyim 
elde ettiklerini vurgu
layan uzmanlar, özel
likle annelerden bu 
konuda biraz daha 
esnek olmalarını 
istiyor.
Uzmanlar çocuların 
etrafı karıştırarak bazı 
şeyleri öğrendiğini bu 
yüzden çocuğun zeka 
gelişimi için annelerin 
çocuklarının hareketli 
olmalarına, ortalığı 
karıştırmalarına izin 
vermeleri gerektiğini

Aile içi şiddette korkutan tablo
Aile içi şiddet, 
kadınlarda ölüm ve 
sakatlık nedenleri 
arasında kanser ve 
trafik kazalarından 
önce geliyor. Yapılan 
araştırmalara göre 
dayak diyenler de 
zamanla dayak atıyor. 
Dr. Didem Gediz 
Geleğen, aile içi şid
detin ciddi bir sağlık 
sorunu olduğunu 
söyledi. Bir kişiyi 
fiziksel, cinsel veya 
psikolojik olarak 
kontrol etmek 
amacıyla gerçekleş 
tirilen aile içi şiddet
ten çocukların 
yanı sıra kadın ve 
yaşlıların da nasibini 
aldığını aktaran 
Geleğen, kadına 
yönelik aile içi 
şiddetin en yaygın 
insan hakları ihlali 
olduğunu vurguladı. 
ÇOCUKLAR 
ETKİLENİYOR 
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün verilerine 
göre her dört kadın
dan birinin şiddete 
maruz kaldığına 
değinen Geleğen, 
şiddet mağduru 
kadınların eğitim, 
sağlık ve çalışma 
hayatından da______

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

ın
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yoksun kaldığını 
belirtti. Geleğen," 
Toplumumuzda 
kadına yönelik aile 
içi şiddet, özel alana 
ilişkin mahremiyet 
olarak algılanıyor. 
Şiddeti uygulayanla, 
maruz kalanlar, ileride 
psikolojik sorunlarla 
karşı karşıya kalıyor. 
Bu duruma şahit olan 
çocuklar da olumsuz 
etkileniyor. Aile 
içi şiddet, kadınlarda 
ölüm ve sakatlık 
nedenleri arasında 
kanser ve trafik 
kazalarından önce 
geliyor. Şiddete 
uğrayan kadınlar 
ise adli kürumlardan 
önce sağlık kuram
larına başvurmayı 
tercih ediyor"' dedi.

Dayak, dayakçı 
yapıyor 
ABD'de farklı kültürel 
değerlere sahip 
altı ülkede 
gerçekleştirilen 
araştırmanın 
sonuçlarına göre, 
hangi kültürel ortam
da olursa olsun 
dayak yiyen çocuklar
da şiddet eğilimi daha 
fazla olurken, endişe 
oranlarının da arttığı J 
tespit edildi.
Ebeveynler ve çocuk-y 
larla yapılan mülakat
lar yoluyla gerçek- 1 
leştirilen araştırma, fl 
en fazla KenyalI, en 
az ise TaylandlI 
ebeveynlerin çocuk- \| 
(arına fiziksel disiplin 
yöntemleri uyguladık
larını ortaya koydu.

[t



Sayfa 1125 Kasım 2005 Cuma
SAĞLIK

Bademcik amelivatlannda aörısız dönem
Çevre dokuları zedele
meksizin, kansız, 
ağrısız ve iyileşmenin 
kısa sürede gerçek
leştiği "Thermal wel 
ding" yöntemi ile 
yapılan bademcik 
ameliyatları seçkin 
bir tedavi yöntemi 
olarak ülkemizde de 
uygulamaya başlandı. 
Doç. Dr. Erhun 
Şerbetçi, bademcik 
ameliyatlarındaki yeni 
uygulamaları anlattı. 
Yakın zamana kadar 
ailelerin korkulu 
rüyası olan bademcik 
ameliyatlarında, 
kanama riskini azalt
mak için geliştirilen 
"Thermal vvelding" 
sistemi sayesinde 
bademcikler, artık 

çevre dokulara zarar 
vermeden kolaylıkla 
ayrılabiliyor. Nişantaşı 
KBB Grubundan Doç. 
Dr. Erhun Şerbetçi ve 
Op.Dr.Atilla Şengör 
bu yöntemi artık 
bademcik ameliyat
larında ilk seçenek 
olarak uygulamayı 
tercih ettiklerini 
söyleyerek, yeni yön
temde, dokuların ayrıl
ması aşaması ile, yara 
yüzeylerinin ısı ve 
basınç ile kayna
masının aynı anda 
gerçekleştiğini ve bu 
yüzden kanamanın 
çok az yada hiç 
olmadığını, ameliyat 
sonrası ağrının da 
çok az yada hiç 
olmadığını belirttiler.

Çocukluk döneminin 
en sık karşılaşılan 
hastalıklarından olan 
bademcik iltihap
larının çoğu kez 
tekrarlanan antibi 
yetiklerle tedavi 
edilmektedir. Ancak 
hastalanma sıklığı üst 
üste iki sene boyunca, 
senede 4-5 kereden 
fazla olduğunda, 
bademcik ameliyatına 
gerekli kalınıyor. Doç. 
Dr. Erhun Şerbetçi, 
Kulak Burun Boğaz 
uzmanlarının sıkça 
başvurmak zorunda 
kaldığı bademcik 
ameliyatları, halk 
arasında basit bir 
ameliyat olarak bilin
mekle beraber, aslında 
kanama ve ağrı gibi 
ciddi yan etkileri bulu
nan önemli bir ameli 
yat olduğunu söyledi. 
Bu ameliyatın 
özellikle donanımı 
yeterli olmayan 
poliklinik gibi 
koşullarda yapıldığın
da komplikasyon 
riskinin arttığını 
belirten
Doç. Dr. Şerbetçi, 
şunları söyledi: 
"Bademcik ameliyat
larında klasik olarak 
en sık kullanılan yön

tem, bademciğin dis- 
ektör denilen bir aletle 
çevre dokulardan 
ayrılmasıdır. Klasik 
yöntemde dokunun 
ayrılması aşamasında 
oluşan yara yüzeyleri 
kendiliğinden zaman 
içinde iyileşmektedir. 
Kısmen iyileşene 
kadar belli bir süre 
hasta ağrıdan yakı 
nabilir. Ameliyat 
esnasında kanama 
oluştuğunda, kanayan 
bölgelerde damarlar 
bağlanır veya elektrik 
akımı ile pıhtılaştırılır. 
Bu yöntemler de 
güvenilirdir ve yaygın 
olarak kullanılmak
tadır ancak ameliyat 
zamanını uzatabilir ve 
ameliyat sonrası ağrı 
daha fazla olabilir. 
Bununla birlikte her 
uzmanın kendi alıştığı 
teknik en iyi tekniktir 
."Bademcik ameli 
yatında yeni dönem 
Klasik yapılan badem
cik ameliyatlarında 
yaklaşık 2 hafta kadar 
sürebilen biyolojik 
yara iyileşmesinin 
yeni yöntemle yak
laşık bir hafta ile sınır
lı olduğunu ve has
tanın boğaz ağrısı ve 
yutkunma güçlüğü

gibi şikayetlerinin de , 
eğer olursa, 
birkaç günden 
fazla sürmediğini 
belirten Doç. Dr. 
Erhun Şerbetçi, 
"Thermal VVelding" 
yöntemi hakkında ise 
şu bilgileri verdi: 
"Elektrik akımı yerine 
ısı enerjisi kullanılan 
bu yöntemde, ısı akışı 
sadece, dokuyu maşa 
gibi tutmaya yarayan 
ince uçlar arasındadır 
ki bu uçların eni 
sadece yarım mili 
metre kadardır. Bu 
yüzden çevre dokuya 
oluşabilecek ısı 
hasarı, diğer yöntem
lere göre çok 
azalmaktadır.
Bu durumda 
elektrik akımı 
kullanımı sonrası 

görülen ameliyat 
sonrası ağrılar, bu 
yeni yöntemle oldukça 
azalmaktadır.
Kanamasız bir ortam 
sağlanmasının yanı 
sıra, cerrahın ameliyat 
süresince tek alet 
kullanması ve alet 

değiştirmemesi sonu
cunda da, tahmin 
edileceği gibi ameliyat 
süresinin kısalmasını 
sağlar. Bu teknikle 
narkoz ahm süresi 
kısalır, ağrının da az 
olması nedeniyle, has
tanede kalış süresi de 
kısalır ve hasta aynı 
gün taburcu edilebilir. 
Bununla birlikte bu 
teknik her hastada 
uygun olmayabilir ve 
bazı hastalarda klasik 
yöntemin uygulan
ması gerekebilir" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

E. 
IVl

İtfaiye İ10
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. ,513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

I
VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20
Topçular (226)363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 10 28

■ ■
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

E
ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 514 17 00

H 
B 
E

HASTANELER

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

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

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

25 KASIM 2005 Cuma 
YASEMİN ECZANESİ

KHrfez
YF.REL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2294 

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 Basını 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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İl özel idaresi tarafından da 600 bin YTL ödenek çıkarılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 70 yataklı olacak .. - ______ -il '•'! ‘

Un Doğum ve Çocuk Hastanesi için onay çıktı
AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Enver Şahin, yaptığı açıklamada Muammer Ağım Devlet Hastanesi bahçesine yapılacak olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 
için ihale onayının çıktığını müjdeledi. 2006 yılı sonunda bitirilmek kaydı ile onay alınan binanın 2006 yılı Ocak ayında ihaleye çıkarılması bekleniyor. 2’de

r-cıuıı İlt GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
2^asînwOO5 Cumartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Umurbey’in 
doğalgaz dağıtım 

işi GEMDAŞ’ın
Umurbey Beldesi’nde önümüzdeki 
yıl başlayacak olan doğalgaz dağıtım 
işi için başvuru süresi dün sona 
erdi. GEMDAŞ’tan başka bir firma 
müracaat etmedi. Haberi sayfa 3'de

p^yGEMDAŞ İşletme K/lüdürü’nü ziyaret eden SP İlçe Başkanı Röcep Âygün doğalgaz hakkında bilgi aldı

GEMDAŞ, abone müracaatlarını durdurdu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Terminal işi tamam
Gemlik’in Terminal sorunu sonunda 

çözülüyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlan

mamızdan sonra yasa gereği ulaşım, termi
nal, su ve kanalizasyon hizmetleri Gemlik 
Belediyesi’nden alınarak Büyükşehir’e 
geçti.

Gemlik’in terminal yeri 15 yıl önce 
bugünkü Çevre Yolu’ndaki İtfaiye’nin alt 
kısımlarında bulunan, eskiden Erdoğan 
Alemdarlara ait olan yer ve çevresindeki 
yaklaşık 12 dönümlük alandı.

Mehmet Turgut, Belediye Başkanı 
seçilmesinden sonra bu alanın Terminal yeri 
olmasını bir türlü istemedi.

Gemlik kamuoyuna da bunun gerek 
çelerini anlatmadı. Sürekli yer arayışları ile 
geçen yıllarda Gemlik Terminali olamayan 
Bursa’nın tek ilçesi kaldı.

Eski Devlet Hastanesi Terminal yeri ola
cak diye yıktırıldı, ama meclisten plan 
değişikliği geçmeyince yine kaldı.

Bu kez Umurbey Köprülü kavşağı projesi 
içine sıkıştırıldı.

Geçtiğimiz günlerde mecliste tartışmalı 
ve eşit çıkan oylamadan sonra başkanın 
oyuyla Terminal yeri değiştirildi. Büyükşehir 

, Meclisi’ne sunulan plana, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hikmet Şahin, 6 dönüm 
olan alanı yetersiz bularak 12 dönüme 
çıkarttı.

İş artık istimlake kaldı.
Onu da Büyükşehir yapacak.
Mehmet Turgut’un yıllardır yapmak iste

diği ama yapamadığı Terminal böylece 
gerçekleşiyor.

Bu iş, iyi mi, kötü mü olacak, işin içinde 
ne var, ne yok, Gemlik kamuoyu ise bunu 
hep konuşacak.

GEMDAŞ İşletme Müdürü Gürkan 
Belgütay, kazı işlemlerinin 
durdurulması nedeniyle abone 
işlemlerinin geçici olarak durdurul
duğunu açıkladı. Belgütay, kendisini 
ziyaret eden Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep Aygün’e doğalgaz 
hakkında bilgi verirken, 7 ay gibi bir 
zamanda imkansızı başararak, kazı 
işlemlerinin büyük bir bölümünün 
tamamlandığını belirterek, kazı 
işlemlerinin belediye tarafından 
başlatılması durumunda doğalgaz 
yakılmaya başlanacağını belirtti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Trafik cezası ve 
harçlara zam

Trafik cezaları yıl başından itibaren artı 
yor. Yeni yılda en düşük trafik cezası 49, 
en yüksek trafik cezası ise 10 bin 980 
YTL olacak. Kırmızı ışıkta geçenler 92 
YTL yerine 101 YTL, alkollü olarak 0.50 
promil üzeri araç kullananlar, ilk defa 
yakalanmaları durumunda 379 YTL 
yerine bundan sonda 416 YTL para 
cezası ödeyecekler. Haberi sayfa 9’da

3.5 kilogram esrar ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik 
Büro Amirliği'nden yapılan açıklamaya göre 
esrar ticareti yaptığı öne sürülen 22 yaşında
ki N.Y. 3.5 kg. esrarla yakalandı. Sayfa 6 'da

Sendikalı olan 
memurlara müjde 
Hükümet, kamu kuruluşlarında çalışan 
memurların sendikalara ödediği 
aidatların vergiden düşülmesi için 
harekete geçti. Gelir Kanunu'nda 
yapılacak yeni düzenlemeyle sendika 
üyesi memurların ödediği aidatlar, 2006 
yılından itibaren Gelir Vergisi'nden 
düşülecek. Haberi sayfa 7’de

Sigara kaçakçılığına önlem
Sigara üreticileri, Gümrük Müsteşarlığı ve 
diğer ilgili kamu kurumlan sigara kaçakçık 
ğına karşı alınacak önlemler alınıyor. Üreti- 
ci firmalarla yapılacak işbirliği proto kolü f 
ile ihbar mekanizması güçlendirilecek. 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Senaryolar....
Ülke gündemi çok yoğun..
Güneydoğu kaynıyor.
Gerçekleri yüksek sesle dile getiren 

kamu üst düzey yöneticileri sonbahar 
yaprakları gibi oradan oraya savruluyor.

Asker “dedikodularla” uğraşıyor., 
Başbakan gaflarla ülke yönetiyor.
Önce diyor..
Sonra ben öyle demek istemedim diyor.
Kendince hatasını düzeltiyor.
Dış politika kalemize sürekli gol yağıyor.
Almanı, İngilizi, Fransızı, ABD’lisi kol 

kola Türkiye’yi sürekli batağâ çekmeye 
çalışıyor.

Öğretmen kan ağlıyor..
İşçi perişan..
Memur darboğazda..
Bankalarda kredi kuyrukları..
Bindik bir alamete..
Dışarıda yağmur yağıyor..
Hava soğuk..
İnsanın içini titretiyor.
Bireysel titremedir geçer..
Toplumun hali ne olacak..
Yarınlar..
Perşembenin gelişi çarşambadan belli 

mi ne?
Tarih tekerrür mü ediyor?
Milyonlarca dönümden 756 milyon 

metrekareye razı olmak zorunda kalan 
koskoca bir devletin sınır çizgileriyle 
yeniden mi oynanıyor ?

Ülke üzerinde o kadar çok senaryo 
üretiliyor ve sahneye konuluyorki toplum 
allak bullak oldu.

Ancak.
Toplum üzerindeki ölü toprağını atmak 

zorunda..
Uyanık olmak durumunda..
İnsanlar ortak toplum çıkarları etrafında 

buluşup dayanışmak zorunda..
Sağ-sol yok..
Ortak ses var..
Yurtseverlik..
Bunun için gerekiyorsa ilkokulda 

öğrendiğimiz andımızı her gün tekrarlamak
ta yarar var..

“Türküm, doğruyum, çalışkanım.
Yasam küçüklerimi korumak, büyükleri

mi saymak, yurdumu, ulusumu özümden 
çok sevmektir.

Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk; 

açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin 
amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant 
içerim.

Ne mutlu Türküm diyene”

Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastanesi için onay çıktı
Seyfettin SEKERSÖZ

AK Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
yaptığı açıklamada 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
bahçesine yapılacak 
olan Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastanesi 
için ihale onayının 
çıktığını müjdeledi. 
Hastaneye yapılan 
ek bina ile kantin 
arasında kalan 
675 metrekarelik arsa 
üzerine yapılacak 
olan 5 katlı bina için 
50 bin YTL ödenek 
çıkarıldığını söyledi. 
İl Özel İdaresi tarafın
dan da 600 bin YTL

ödenek çıkarılan 
Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi 
70 yataklı olacak 
ve Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi

200 yatak kapasiteye 
ulaşarak 
her branşta 
uzman doktor 
bulundurabilecek. 
Şahin, AK Parti

Bursa Milletvekili 
Zafer Hıdıroğlu'nun 
DPT'na yaptığı 
girişimler 
sonucunda 2006 
yılı sonunda 
bitirilmek kaydı ile 
onay alınan bina 
2006 yılı Ocak ayında 
ihaleye çıkarılması 
bekleniyor. 
Öte yandan 
SSK'dan devredilen 
eski hastane 
binası için tadilat 
ödeneği çıkarıldığı 
ve yapılacak 
onarımdan sonra 
poliklinik ve acil 
servis olarak kul
lanılacağı öğrenildi.

DYP’li hanımlara Ankara’dan misafir
Seyfettin SEKERSÖZ

Doğru Yol Partisi 
Genel Merkezi 
Kadınlardan Sorumlu 
Başkan Yardımcısı ve 
GİK üyesi Gülşen 
Doyran ile İl Kadın 
Kolları Başkanı 
Gemlik'te misafir edil
di. GİK üyesi Gülşen 
Doyran'ın Bursa 
Bölge sorumlusu 
olması nedeniyle 
merkez ilçe sıfatıyla 
ilk gezisini 
Gemlik'e yaptı.
Hem ziyaret hem de 
denetim amaçlı 
yapılan geziden 
memnun kaldığını 
ifade eden DYP GİK 
üyesi Gülşen 
Doyran'ın aynı zaman-

ELEMAN ARANIYOR «
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

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

Tel: (0.224| 513 96 83

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

BURSA HAKİMİYET VE 
KENTGAZETELERİNE 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 : (0.224) 513 35 95
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$p ilçe Başkanı Recep Aygün, GEM D AŞ İşletme Müdüründen bilgi aldı

GEMDAŞ, abone 
müracaatlarını durdurdu

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

i YazıYORUM

Cumhuriyet Halk Partisinde 
neler oluyor...

GEMDAŞ İşletme Müdürü Gürkan Belgütay, kazı işlemlerinin dur
durulması nedeniyle abone işlemlerinin geçici olarak durdurul
duğunu açıkladı. Belgütay, 7 ay gibi bir zamanda imkansızı 
başararak, kazı işlemlerinin büyük bir bölümünün tamam
landığını belirterek, kazı işlemlerinin belediye tarafından başlatıl
ması durumunda doğalgaz yakılmaya başlanacağını belirtti.
Seyfettin SEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından kazı 
işlemleri durdurulan 
GEMDAŞ, abone 
işlemlerini geçici 
olarak durdur
duğunu açıkladı. 
GEMDAŞ İşletme 
Müdürü Gürkan 
Belgütay, 
Saadet Partisi 
İlçe Başkanı Recep 
Aygün'ün kendisini 
ziyaretinde yaptığı 
açıklamada, 
söz verdikleri Aralık 
ayı sonunda 
doğalgaz bağlama 
işleminin de 
aksadığını belirterek, 
"Kazı işlerimiz dur- 
durulmasaydı, şu 
anda ilçenin belirli 
yerlerine doğalgaz 
verebilecek duruma 
gelecektik" dedi. 
Gemlik’te 7 ay gibi 
bir zamanda imkan
sızı başararak 
kazı işlemlerinin 
büyük bölümünü 
tamamladıklarını 
bildiren

Belgütey, kazı 
işlemlerinin hemen 
başlatılması 
durumunda ise en 
geç 15 gün içinde 
Dr. Ziya Kaya, 
Hamidiye, 
Eşref Dinçer ve 
Manastır'ın 
bazı bölümlerine 
doğalgaz verebile
ceklerini söyledi. 
Gemlik'te yaklaşık 
3 bin doğalgaz 
kutusu bağlayacak
larını bildiren

İşletme Müdürü 
Belgütay, bu işin 
yüzde 25'ini 
tamamladıklarını 
ana hat çalışmasının 
ise yüzde 80'ini 
bitirdiklerini 
söyledi.
Doğalgaz 
gecikmesinin 
kendilerinden 
kaynaklanmadığını 
söyleyen GEMDAŞ 
İşletme Müdürü 
Gürkan Belgütay, 
kazı işlemlerinin

durdurulması 
nedeniyle de 
abone işlemlerinin 
geçici olarak 
durdurulduğunu 
belirtti.
Belgütay, kazı 
işlemlerinin 
belediye tarafından 
başlatılması 
durumunda ise çok 
kısa bir zamanda 
evlerde doğalgaz 
yakılmaya başlaya
cağını açıkladı.

Doğalgaz Dağıtım Ihalesi’ne GEMDAŞ’tan başka bir firma katılmadı

Umurbey’in doğalgaz 
dağıtım işi GEMDAŞ’ın

Umurbey Beldesi’n 
de önümüzdeki yıl 
başlayacak olan 
doğalgaz dağıtım 
işini GEMDAŞ 
üstlendi.
Gerekli başvuru

tarihinin dün sona 
erdiği Umurbey 
Doğalgaz dağıtım 
ihalesine 
GEMDAŞ’dan 
başka hiçbir 
firmanın katılmadığı

öğrenildi.
"Gemlik Doğalgaz 
Dağıtım Lisansı" 
ihalesini alan 
GEMDAŞ, Umurbey'e 
yapılacak hat 
ile dağıtım işine

de talip olmuş 
ve belirtilen 
tarihe kadar başka 
firmanın müracaatı 
olmayınca doğalgaz 
dağıtım işini 
üstlenmiş oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en 
sakin ve çekişmesiz Kurultayını yaptı.. 
Görüldü ki ne parti içi mücadele, ne de 
Genel başkanlık için Deniz Baykal’dan 
başka söz sahibi kişi var. Her şey süt 
liman görünüyor...

Atatürk Spor salonunda yapılan kurul
tayda parti içi muhalefetle birlikte, diğer 
partilerin ve yabancı misyonun temsilci
leri de yoktu.

Salonun içinde belki biraz heyecan 
vardı ama dışında hiç bir şey yoktu. 
Kurultay salonuna gelen delegeler bek
lenti içinde yeni hedefler, heyecanlar, 
umut arıyorlardı.

Bir bakıma örgüt üzerine düşeni yap
mış salonu doldurmuştu.

Muhalefette yoktu, kavgada, heyecan
da.

Baykal üç saat süren konuşmasında 
öncelikle şunu söyledi.

“Rejim elden gidiyor, Cumhuriyete 
sahip çıkalım”, ^

Yolsuzlukların hesabının sorulacağını 
vurguluyordu ;

“Ama şimdilik bunları bir kenara 
bırakalım, ille de rejim” dedi.

AK Parti hükümetinin “Rejimi 
değiştirme düşüncesinde olduğunu” söy
leyip Cumhuriyet sahip çıkmalıyız dedi.

Toplumsal muhalefetin önderliğini 
yapacağını sağ -sol, muhalefet demeden 
herkesi bu hususta bütünleşmeye 
çağırdı.

“Çıkarlarımıza ters de düşse bunu 
yapalım. Türkiye’yi, Laik Cumhuriyetimizi 
ona, buna kaptırmayalım, kurda, kuşa 
yem etmeyin” dedi.

Her şey doğru ve güzel de, Baykal ‘ın 
“Cumhuriyet sahip çıkma” sözlerini ken
disinin de parti içi demokrasiyi getirerek 
göstermesi gerekir.

Bunun yolu demokrasinin olmazsa 
olmazı; Muhalefete katlanmaktan geçiyor. 
Parti meclisi seçimlerine tek liste ile 
gidilirse, Millet vekili adaylarının belir
lemesinde demokrasinin işlemesini Türk 
halkının beklediğini unutmamalı.

Bazı istisnalar bir tarafa bırakılsa bile, 
ön seçimle gelmeyen milletvekilleri ile 
seçime gidildiğinde ortaya bu günkü 
tablo çıkıyor. Seçimlerden bu yana 22 
milletvekili CHP’yi terk edip başka par
tilere geçti. Hem de Baykal’ın suçladığı 
gibi “Rejimi değiştirme gayreti içinde 
bulunduğunu “söylediği

AK partiye girmekte sakınca görmedi 
lerl...

Bu milletvekillerinin gerekçelerini bir 
yana bıraksak bile, CHP'de ki çok kişinin 
yakınması ayni.

“Parti içi demokrasi sağlıklı işlemiyor.”
Onun için Deniz Baykal ve 

arkadaşlarının önce parti içinde 
demokrasiyi sağlamaları, sonrada Rejime 
sahip çıkmaları aklın yoludur. Kendi 
dükkanının önünü temizlemeyen, 
başkasına pis diyemez. Dese de gülünüp 
geçilir.

Rejimi savunmak için temiz, sağlıklı, 
güçlü olmalıdır.

Bu da lafla olmuyor.....

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Öğretmenler voleybol turnuvası zevkli geçiyor
Seyfettin SEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
İlçe Lig Heyeti 
tarafından düzenlenen 
Voleybol Turnuvasında 
çekişmeli maçlar 
yapılıyor.
İki grupta 12 
takımın mücadele 
ettiği turnuvada 
Çarşamba günü 
akşamı oynanan 
maçlarda 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu öğretmenleri 
Ali Kütahya İlköğretim 
Okulu’nu 
2-0 yenerken 
setleri 25-18 
25-12 aldı.
Atatürk İlköğretim 
İlköğretim Okulu 
öğretmenleri İmam 
Hatip Lisesi'ni 
2-1 yenerken 
setleri 25-18 
21-25 ve 15-12 aldı. 
Endüstri Meslek

Lisesi ise Şehit 
Cemal ilköğretim 
Okulu’nu 
2-1 yenerken setleri 
22-25 25-23 ve 
15-10 almayı başardı. 
Perşembe günü 
akşamı oynanan 
maçlarda ise Şehit 
Etem İlköğretim Okulu 
öğretmenleri Ali 
Kütahya İlköğretim 
Okulu’nu 2-1 yenerken 
setleri 25-17 
22-25 ve 15-13 aldı. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Lale Kemal Kılıç 
ilköğretim İlköğretim 
Okulu’nu 2-0 
yenerken setleri 
25-18 ve 25-11 aldı. 
Üçüncü maçta ise 
İmam Hatip Lisesi 
Ticaret Meslek lisesini 
zorlu geçen maçta 
2-1 yenmeyi başardı. 
İmam Hatip setleri 
24-26 25-21 ve 15-12 
almayı başardı.

Zeytinspor, W w İle M ma; »çak Efendioğlu’dan eğitime htiı
Seyfettin SEKERSÖZ

Mart ayında 
başlayacak olan 
bayan Futbol 
ligine hazırlanan 
Zeytinspor Bayan 
Futbol takımı 
bugün İzmirspor 
Bayan takımını 
misafir ediyor. 
İlçe stadında 
bugün saat 14.00 de 
oynanacak karşılaş
mada iki takımda 
yeni transferlerini 
deneyecekler.
Tüm ilçe halkının 
davetli olduğu 
Bayanlar 
Futbol maçının 
zevkli geçmesi 
bekleniyor. 
Öte yandan 
Zeytinspor 
Bayan Futbol

Orhangazi'nin dev 
şirketlerinden 
Efendioğlu Mermer 
A.Ş. tarafından 
Uludağ Üniversitesi 
Meslek Yüksek 
Okulu'na(MYO) yap
tırılan bilgisayar 
laboratuarı törenle 
hizmete açıldı. 
15 bilgisayardan 
oluşan laboratuarın 
açılış törenine, 
Kaymakam Hikmet 
Çakmak, Belediye 
Başkanı Yusuf 
Korkusuz, Garnizon 
Komutanı Haşan 
Demir, Emniyet 
Müdürü Mustafa 
Özkan, Uludağ 
Üniversitesi MYO 
Müdürü Recep 
Yamankaradeniz, 
sanayiciler, iş 
adamları ve eğitim 
camiasından çok

sayıda isim katıldı. 
Bilgisayar laboratu
arının açılış kurde
lesini Kaymakam 
Çakmak, Garnizon 
Komutanı Haşan 
Demir ve işadamı 
Erol Efendioğlu bir
likte kesti. Törende 
bir konuşma yapan 
Kaymakam Hikmet 
Çakmak ve MYO 
Müdürü Recep 
Yamankaradeniz, 
Erol ve Ergün 
Efendioğlu kardeş 
lere, eğitime verdik
leri destekten 
ötürü teşekkür etti. 
Konuklara ikramın 
da yapıldığı törende 
konuşmaların ardın
dan Kaymakam 
Çakmak, Ergün 
Efendioğlu'na 
teşekkür plaketi 
verdi.
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[Kafeteryalara şok baskın Çayım içerken öldü
Narkotik polisi, 
öğrencilerin ders 
saatinde okulda 
olmalarını sağlamak 
ve uyuşturucu 
alışkanlıklarını 
engellemek 
amacıyla, kentin 
işlek yerlerindeki 
kafeteryalara şok 
baskınlar düzenledi. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Narkotik 
Büro Amirliği 
ekipler, öğrencilerin 
uyuşturucu 
kullanımına ve 
okuldan kaçmalarına 
engel olmak 
amacıyla operasyon 
düzenledi.
Başta Nalbantoğlu 
Çarşısı olmak üzere 
kafeteryaların 
yoğunlukta olduğu

Yalova-Pendik seferleri iptal
I İstanbul Deniz 

Otobüsleri İşletmesi 
A.Ş. (İDO), Yalova- 
Pendik arasındaki 
bazı seferleri iptal 
etti.
İDO, 29 Kasım Salı 
günü saat 07.00'deki 
Pendik-Yalova seferi 
ile saat 08.15'te 
Yalova-Pendik 
arasında yapılması 
gereken seferleri 
iptal ederken, 
cuma ve pazar gün
leri saat 22.45'te 
gerçekleştirilen

Sigara kaçakçılığına önlem
Sigara üreticileri, 
Gümrük Müsteşarlığı 
ve diğer ilgili kamu 
kurumlan sigara 
kaçakçılığına karşı 
alınacak önlemler 
konusunda, 
önümüzdeki gün
lerde bir protokol 
imzalayacak.
Üretici firmalarla 
yapılacak işbirliği 
protokolü ile ihbar 
mekanizması 
güçlendirilecek. 
Türkiye'de 110 milyar 
adet yıllık tahmini 
sigara tüketimi 
bulunurken, kaçak 
ve sahte sigaranın 
sektördeki payı da 

bölgelere eşzamanlı 
operasyon 
düzenleyen 
narkotik ekipleri, 
içeride bulunan 
öğrencileri kimlik 
kontrolünden 
geçirdi. Kimliksiz 
şahısları uyaran 
polis ekipleri işyeri 
çalışma ruhsatlarını 
da kontrol etti. 
ÖĞRENCİLER 
ŞAŞKINA DÖNDÜ 
Kafelerde müşteri 
olarak oturan lise 
öğrencileri ise 
polisi karşısında 
görünce ne yapacak
larını şaşırdı. 
Bazı öğrenciler 
heyecandan ailelerini 
arayarak haber 
verirken bazıları 
ise korkularını 
gizleyemedi. 
Öğrencilerin 
üzerlerini arayan

Yalova-Pendik ve 
Pendik-Yalova 
seferlerini de yolcu 
ve araç sayısının 
azalmasını dikkate 
alarak 9-30 Aralık 

yüzde 10'lar civarın
da bulunuyor. Kaça 
ğın çok büyük mali 
yükü de bulunurken, 
kaçak sigara yıllık 2- 
2.5 milyar dolar gibi 
bir vergi kaybına 
neden oluyor. 
Normal sigaranın 
insana verdiği 
zarardan 3-4 kat fazla 

polis, masa altlarını 
ve dolapları 
didik didik etti.
Kafeteryalarda 
yaşı küçük şahısları 
alan işletmeler 
hakkında ise 
karakol ekipleri 
tarafından işlem 
yapıldı. 
Bu arada, her 
kafeye savcılıktan 
alınan arama 
kararlarını gösteren 
ekipler, çalışmaların 
yoğunlaşacağını 
bildirdi.
Bursa'da gençlerin 
uyuşturucu 
kullanımını 
engellemekte 
kararlı olduklarını 
belirten polis 
yetkilileri, 
öğrencilerden 
bu konuda 
çok dikkatli olmasını 
istedi. BHA 

tarihleri arasında 
kaldırdı. İDO, Yalova- 
Pendik arasında her 
gün 07.00-21.30 saat
leri arasında karşılıklı 
12 sefer düzenliyor.

zarar veren sahte 
sigarada muhtelif 
katkı maddeleri 
bulunurken, kötü 
tütün kullanılıyor, 
küf olabiliyor, 
üretim tarihi eski ola
biliyor. Sahte sigara, 
firmalar açısından da 
rekabeti olumsuz 
etkiliyor.

Çay içerken bir 
anda fenalaşan 
şahıs, hastaneye 
kaldırılmak 
istenirken yolda 
hayatını kaybetti. 
Ölümü şüpheli 
bulan savcılık cesedi 
otopsiye gönderdi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
olay, önceki gece 
saat 20.30 sıralarında 
Selçukhatun 
Mahallesi Eski 
Adliye arkasındaki 
dolmuş duraklarında 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
Ömer Tosun (41) 
isimli şahısla 
Cengiz Ö. (45)

İçkileri çaldılar
Kültü rpark'taki 
Çağdaş Gazeteciler 
Derneği'ne ait 
lokale giren kimliği 
belirsiz hırsız ya da 
hırsızlar, yazar 
kasada para 
bulamayınca 
dolaplardaki 
içkileri çaldı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
olay, önceki gece 
geç saatlerde 
Kültürpark'taki

Biiyiifeelıiririe yangın eğitini seferiıerilji
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı, 
1,5 yılda yaklaşık 
200 bin kişiye temel 
yangın önlemleri ile 
uygulamalı ateşli 
yangın söndürme 
eğitimi verdi. 
Türkiye İtfaiyeciler 
Birliği'nin de 
Onursal Başkanı 
olan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın, 
dünyada 'gönüllü 
itfaiyeciliğin' 
önemli bir yeri 
olduğunu, 
Avrupa'daki 
okullarda yangın

16 D 0099 plakalı 
aracın içerisinde 
oturuyordu. 
Daha sonra çay 
içmeye başlayan 
şahıslardan 
Ömer Tosun 
öksürmeye başladı. 
Bir süre sonra 
fenalaşan Ömer 
Tosun, Cengiz Ö. 
tarafından Devlet 
Hastanesi'ne 
götürüldü.
Ancak tedavi altına 
alınmak istenen 
Tosun'un ölü 
olduğunu belirtildi. 
Bu gelişme üzerine 
Adli Tabip Devlet 
Hastanesi'ne 
gelerek ölüm 
olayını inceledi.

Çağdaş Gazeteciler 
Derneği'nin lokalinde 
meydana geldi. Gece 
geç saatlerde lokalin 
kapı camını kırarak 
içeri giren kimliği 
belirsiz hırsız ya da 
hırsızlar, çok sayıda 
içkiyi alarak kaçtı. 
Lokal çalışanları 
sabah saatlerinde 
geldiklerinde işyerine 
hırsız girdiğini fark 
edince durumu 
polise bildirdi. 
Ekipler de kısa 

eğitiminin zorunlu 
olarak verildiğini 
belirterek, aynı 
uygulamayı 
Bursa'da da gerçek
leştirmeye çalıştık
larını söyledi.
Yalın, Büyükşehir 
Belediyesi 
İtfaiyesi'nin 
bugüne kadar okul, 
fabrika, özel kurum 
ve kuruluşlarında 
yaklaşık 200 bin 
kişiye ücretsiz 
olarak yangın 
eğitimi verdiğini 
belirterek, 
"Amacımız, 
doğabilecek 
yangın ve afetlere 
karşı ilk müdahaleyi 
yerinde ve

Şüpheli bulunan 
olayının ardından 
Ömer Tosun'un 
cesedi Cumhuriyet 
Savcısı'nın talimatı 
ile otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı.
Bu arada, polis 
tarafından ifadesi 
alınan Cengiz Ö., 
"Ömer Tosun'la 
aracın içerisinde 
çay içiyorduk. 
Kendisi alkol 
kokuyordu. Bir süre 
sonra fenalaştı. 
Hemen hastaneye 
götürdüm. Ancak 
öldü" diye konuş
tuğu öğrenildi. BHA 

sürede olay yerine 
giderek incelemelerde 
bulunurken, kimliği 
belirsiz hırsız ya da 
hırsızların, yazar 
kasayı açtıkları ve 
umduklarını bula
mayınca da içkileri 
çaldıkları tespit 
edildi. Polis kimliği 
belirsiz hırsız 
ya da hırsızların 
yakalanması için 
geniş çaplı 
soruşturma başlattı. 
BHA 

zamanında yapa
bilmektir. Bu sayede 
oluşabilecek can ve 
mal kayıplarını en aza 
indirerek, halkımızı 
yangın ve afetlere 
karşı bilinçlendir 
mek” dedi. 
Eğitimlerde yangın 
anında neler yapıla
cağını, ateşe nasıl 
ve ne zamana kadar 
müdahale edilebile
ceği ve ayrıca arama 
-kurtarma çalış
malarının da nasıl 
yapılacağının uygula
malı olarak göste 
rildiğini anlatan 
Yalın, bu çalışmanın 
yangınların yol açtığı 
zararı azaltacağını 
belirtti.
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Operasyonda 3.5 kilogram 
esrar ele geçirildi

■HİOUNLUK SİYASİ OAZBTEH

Lodos zehir estirdi
Polis tarafından 
gerçekleştirilen 
operasyonda, 
esrar ticareti 
yaptığı öne 
sürülen dokumacı 
genç gözaltına 
alındı.
Operasyonda 
3.5 kilogram esrar 
ele geçirildi.
Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize
Suçlar Şube 
Müdürlüğü'ne 
bağlı Narkotik 
Büro 
Amirliği'nden 
yapılan 
açıklamaya 
göre, esrar 
ticareti yaptığı 
öne sürülen 
22 yaşındaki 
N.Y, yakalandı. 
Bir ihbar 

üzerine harekete 
geçen polis 
ekipleri, Anadolu 
Mahallesi'nde 
N.Y. isimli genci 
takibe aldı. 
Ancak N.Y. 
polis takibinde 
olduğunu 
fark edince, 
Anadolu 
Mahallesi'nin 
sokaklarında 
ilginç bir 
kovalamaca 
yaşandı.
Yaklaşık 
yarım saat süren 
kovalamacanın 
ardından 
yakalanan 
N.Y.'nin 
üzerinde yapılan 
aramada, 
Arapça yazıların 
bulunduğu 
bir kağıda 
sarılı 3.5 kilogram 

esrar maddesi 
ele geçirildi. 
İran ya da 
Afganistan'dan 
getirilmiş olabile
ceği belirtilen 
esrar maddesi 
polis tarafından 
imha edildi. 
Bursa'da 
babasına ait 
dokuma 
atölyesinde 
çalıştığı 
belirtilen 
N.Y.'nin daha 
önceden 
hiçbir suç 
kaydının bulun
madığı bildirildi. 
Emniyette 
ifadesi alınan 
N.Y. uyuşturucu 
ticareti yapmak 
suçundan 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'na sevk 
edildi. BHA

Bursa'da önceki 
akşam saat
lerinde başlayan 
lodos hayatı 
olumsuz yönde 
etkiliyor.
Lodos nedeniyle 
sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından yak
laşık 200 kişi 
zehirlenirken, 
kentin büyük 
bölümü elektrik 
tellerin kopması 
nedeniyle 
karanlıkta kaldı. 
Bursa'nın kaderi 
lodos, önceki- 
akşamdan 
buyana hayatı 
olumsuz 
yönde etkiliyor. 
Saatteki hızı 
zaman zaman 
50 kilometreyi 
bulan lodos 
nedeniyle 
sobalardan sızan 
karbonmonoksit 
gazından

Sayfa

yaklaşık 200 
kişi zehirlendi. 
Lodosun ısıttığı 
havaya rağmen 
sobalarını yakan 
vatandaşlar, 
karbonmonoksit 
gazından 
zehirlenerek 
hastanelik oldu. 
Şevket Yılmaz, 
Çekirge, 
Muradiye
Devlet, Yüksek 
İhtisas, Çocuk, 
ve özel hastane 
ierde yaklaşık 
200 vatandaş 
zehirlenme 
nedeniyle tedavi 
altına alındı. 
Zehirlenen 
vatandaşlardan 
halen 100'ü 
müşahede 
altında tutuluyor. 
Ayrıca 
zehirlenenlerin 
39'nun da 
çocuk olduğu 
bildirildi.

YAĞMUR 
BASTIRACAK 
Meteoroloji 
Müdürlüğü 
yetkilileri 
lodosun bekle
nen yağışla birlik
te etkisini kaybe
deceğini belirtti. 
Bir hafta boyunca 
lodosun aralıklar
la eseceğini 
belirten yetkililer, 
hava sıcaklığının 
da 20 dereceye 
kadar 
yükselebileceğini 
ifade etti. 
Bu arada 
vatandaşların 
lodoslu havalar
da sobalarını 
söndürmeleri 
gerektiğini hatır
latan Sağlık 
Müdürlüğü 
yetkilileri, 
doğalgaz kul
lanımının yaygın
laşması ile her 
yıl zehirlenme 

hadiselerinde 
azalma 
kaydedildiğini 
dile getirdi. 
ELEKTRİK 
KESİNTİSİ 
Bu arada lodos 
nedeniyle 
yüzlerce sokakta 
elektrik teli 
koparken, 
birçok semt 
karanlıkta kaldı.
TEDAŞ ekipleri 
kopan tellerin 
tamiratı için 
yoğun çaba 
sarf ederken, 
tellerden çıkan 
kıvılcımlar, 
küçük çaplı 
yangınlara neden 
oldu. Akım verile
meyen ışıklı 
kavşaklarda da 
kontrolsüz geçiş 
yapmak isteyen 
sürücüler maddi 
hasarlı kazaların 
yaşanmasına 
neden oldu. BHA
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। Ön lisanslı ~ 
öğretmenlere de sınav

Sendikalı memurlara müjde

Danıştay, 2 yıllık ön 
lisans mezunu öğret
menlerin uzmanlık 
sınavına giremeye
ceklerine ilişkin 
sınav kılavuzu hük
münün yürütmesini 
durdurdu.
Danıştay 2. Dairesi, 
27 Kasım Pazar günü 
yapılacak olan öğret
menlerin uzmanlık 
sınavına ilişkin 
yönetmelik ile sınav 
kılavuzunun bazı 
hükümlerinin iptali 
ve yürütmenin dur
durulması istemiyle 
açılan davalarda 
ilk kararı verdi.
Daire, sadece iki yıl
lık ön lisans mezunu 

öğretmenlerin 
uzmanlık sınavına 
giremeyeceğine 
ilişkin sınav 
kılavuzundaki 
hükmün yürütmesini 
durdurdu.
Konunun aciliyeti 
nedeniyle karar 
bugün elden 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na tebliğ 
edilecek. Milli Eğitim 
Bakanlığı karara iti
raz ederse, konuyu 
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu 
görüşecek. Danıştay 
2. Dairesi, iptal 
istemlerini ise daha 
sonra karara 
bağlayacak.

Hükümet, kamu 
kuruluşlarında 
çalışan memurların 
sendikalara ödediği 
aidatların vergiden 
düşülmesi için 
harekete geçti. Gelir 
Kanunu'nda yapılacak 
yeni düzenlemeyle 
sendika üyesi 
memurların ödediği 
aidatlar, 2006 yılından 
itibaren Gelir 
Vergisi'nden 
düşülecek.
Kamu kuruluşlarında 
çalışan işçilerin üye 
aidatlarının yıllardır 
vergiye sayılmasını 
emsal gösteren 
Türkiye Kamu-Sen'in 
girişimleri sonuç 
verdi. Geçtiğimiz gün
lerde Maliye Bakanlığı 
Müsteşarı Haşan 
Basri Aktan'ı ziyaret 
eden Kamu-Sen 
heyeti, kamu işçisi ve 
memurlar arasında 
çifte standarda yol 
açan bu durumun 
ortadan kaldırılmasını 
istedi. Heyet, işçilerde 
olduğu gibi 
memurların 
sendikalara ödediği 

aidatların Gelir 
Vergisi'nden 
düşülmesini talep etti. 
Maliye Bakanlığı'na 
konuya ilişkin bir de 
rapor sunan Türkiye 
Kamu-Sen'in bu öne 
risini sıcak bakan 
Müsteşar Aktan, işçi 
ve memurlar arasın
daki bu haksızlığın 
giderilmesi için çalış
malar yapacakları 
sözünü verdi. Aktan, 
Gelir Kanunu'nun 63. 
maddesi 4. bendinde 
değişiklik yaparak, 
memurların da bu 
kapsama alınacağını 
müjdeledi. Sendikalar 
Kanunu'nun hüküm
lerine göre, işçilerin 
sendikalara ödediği 
aidatların vergiden 
sayılması hükmü 
memurları da 
kapsayacak. 
Hükümetin Vergi 
Kanunu'nda yapacağı 
yeni düzenleme 
2006 yılından 
itibaren
geçerli olacak. 
Türkiye Kamu-Sen 
Toplu Görüşme 
Sekreteri ve Ulaşım-

Sen Genel Başkanı 
Nazmi Güzel, 
hükümetin bu 
yöndeki çalışmasını 
heyecanla bekledik
lerini söyledi. 
Güzel, kamu işçi
lerinin yıllardır yarar
landığı uygulamadan 
memurların da isti
fade etmesi için uzun 
süredir mücadele 
ettiklerini belirterek, 
sonunda hükümeti 
ikna ettikleri için 
mutlu olduklarını kay
detti. Yüzde 80'inden 
fazlası yoksulluk 
sınırında yaşayan 
memurların 
sendika üyesi 
olmamalarının neden
lerinden birinin de 
aidatlar olduğunu 
ifade eden Güzel, 
"Gelir Kanunu'nda 

yapılacak yeni düzen
leme sonucunda, 
memur aidatlarının 
vergiden düşülmesi 
kamu çalışanlarının 
daha fazla sendikalı 
olmasının önünü 
açacak. Demokratik 
haklarımızın savunul
ması için örgütlen
memiz çok önemlidir" 
diye konuştu. 
Söz konusu 
çifte standardın 
düzeltilmesi konusun
da görüştükleri 
Maliye Bakanlığı 
Müsteşarı Haşan 
Basri Aktan'ın bu 
önerilerine sıcak 
baktığını anlatan 
Güzel, düzenlemenin 
2006 yılında yürür
lüğe girmesini 
umut ettiklerini 
vurguladı.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMIAK'TAN i
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
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyah SATILIK

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

t

&

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

i 
I

Tel:513 24 74 Fax:5141021

1. Kordan’da 1+1 Kiralık Daire (Öğrenciye ve Bekara da kiraya verilebilir.)

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 işlemleri Yapılır. 

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta
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Uzman öğretmen
sınavı bu hafta

Meslekte kariyer yap
mak isteyen 127 bin 
145 öğretmen, Pazar 
günü sınava girmenin 
heyecanını yaşayacak. 
Sınav 81 ilde ÖSYM 
tarafından yapılacak. 
Öğretmenlere 
"uzman" ve 
"başöğretmen" 
unvanları yerilmesini 
öngören Öğretmenlik 
Kariyer Sistemi'nin ilk 
sınavı, uygulama yeni 
başladığı için uzman
lık alanında yapılacak. 
2006 yılında uzman 
öğretmen olarak görev 
yapacak olan 127 bin 
öğretmenin maaşların
da 73 milyon, 
başöğretmen olarak 
görev yapacak olan 
62 bin öğretmenin 
maaşlarında ise 
146 milyon lira 
artış olacak. 
"Öğretmenlikte 
Kariyer 
Basamaklarında 
Yükselme Sınavı-

Uzmanlık", ÖSYM 
tarafından 27 Kasım 
Pazar günü 81 il 
merkezinde gerçek
leştirilecek. Sınav saat 
09.30'da başlayacak 
ve 3 saat sürecek.
Sınavda adaylara 
Türkçe, Pedagojik 
Formasyon, Genel 
Kültür, Milli Eğitim 
Mevzuatı, Eğitim 
Yönetimi ve Eğitim 
Sistemi İle İlgili Temel 
Bilgiler olmak üzere 4 
alanda çoktan seçmeli 
test uygulanacak. 
Adaylara 180 soru 
yöneltilecek. Sınavı 
kazanmak için 100 
üzerinden en az 60 
puan almak gerekiyor. 
"Uzman" olmak için 
sadece sınav yeterli 
olmayacak. Uzmanlık 
için yapılacak değer
lendirmede, değer
lendirme puanının 
yüzde 50'sini sınav 
puanı, yüzde 10'unu 
kıdem, yüzde 20'sini

eğitim (hizmet içi, 
lisansüstü), yüzde 
10'unu etkinlikler (bi 
limsel, kültürel, sanat
sal ve sportif çalış
malar), yüzde 10'unu 
da sicil durumu 
oluşturacak.
Türkiye Geneli Başarı 
Sıralaması Çizelgesi 
oluşturulacak ve bu 
sıralamaya girenlere 
sertifika verilecek.
MEB'in eğitim-öğretim 
hizmetleri sınıfındaki 
toplam serbest öğret
men kadro sayısının 
yüzde 20'si uzman 
öğretmenlik, yüzde 
10'u da başöğretmen
lik unvanı için ayrıla
cak. MEB'in, 12-30

Eylül 2005 tarihleri 
arasında başvurularını 
aldığı sınavda, 
127 bin 145 öğretmen 
uzman olmak için 
yarışacak. MEB yet 
kilileri, uzman öğret
menliğe başvurma 
şartını taşıyan 252 bin 
öğretmen bulun
duğunu bildirdi.
Uzman öğretmenlik 
sınavına başvura
bilmek için en az 
lisans mezunu ve staj 
yerlik hariç 7 yıl 
öğretmenlik yapma 
şartı bulunuyor.
Başöğretmenlik sınavı 
için ise uzman öğret
menlikte 6 yıl çalışmış 
olma şartı aranıyor.

Orta Akdeniz 
üzerinden gelen ılık 
ve yağışlı hava, yur
dun batı kesimlerinde 
etkili olmaya 
devam ediyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü tarafından 
yapılan son tahmin
lere göre, batı böl
gelerinde kuvvetli 
lodosla birlikte 
görülen yağışların, 
özellikle Marmara 
(Çanakkale, Balıkesir, 
Bursa, Edirne, 
Tekirdağ, Kırklareli ve 

İstanbul çevreleri) 
ile Kuzey ve Kıyı 
Ege'de (İzmir, Aydın, 
Muğla, Manisa 
ve Kütahya 
çevrelerinde) etkili 
ve sürekli olması 
bekleniyor.
Kuvvetli lodosla 
birlikte görülecek 
etkili ve sürekli 
sağanak yağışların 
oluşturacağı olumsuz 
şartlara karşı 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli 
olmaları gerekiyor.

ÜNV€R TRAKTÖRD6N
RÜVÜK FIRSAT!

® ZEYTİN ZAMMI GELDİ!
I\EWHOLLAI\D

I I

HİÇ PEŞİNATSIZ
3 YIL VADELİ 

TRAKTÖR SATIŞLARI! 
Not: Kamyon kulfttıâbilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bayii 
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 ORHANGAZİ / BURSA
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.' M cezası ve harçlara zam
Trafik cezaları yıl 
başından itibaren 
artıyor. Yeni yılda en 
düşük trafik cezası 49, 
en yüksek trafik ceza
sı ise 10 bin 980 YTL 
olacak. İşte 2006'da 
geçerli olacak trafik 
cezaları 
"frafik cezaları yıl 
başından itibaren 
artıyor. Yeni yılda en 
düşük trafik cezası 49, 
en yüksek trafik ceza
sı ise 10 bin 980 YTL 
olacak. 1 Ocak 
2006'dan itibaren bazı 
kural ihlallerinde 
uygulanacak trafik 
cezalan şöyle olacak: 
Maliye Bakanhğı'nın 
yeniden değer
lendirme oranını 2005 
yılı için 9.8 olarak 
tebliğ etmesinin ardın
dan, trafik kurallarına 
uymayanlar da 
cezalarını yeni yılla 
birlikte bu oranda 
fazla ödeyecekler. 
Buna göre, kırmızı 
ışıkta geçenler 92 YTL 
yerine 101 YTL para 
cezasına çarptırılacak. 
Alkollü olarak 0.50 
promıl üzeri araç kul
lananlar, ilk defa 
yakalanmaları duru
munda 379 YTL yerine 
bundan sonda 416 
YTL para cezası 
ödeyecek. Alkollü 
olarak 2. defa araç kul
lananlar ise 475 YTL 
yerine 521 YTL para 
cezasına çarptırılacak. 
Aracı 3. defa alkollü 
olarak kullandığı tespit 
edilenlerin ise 760 YTL

olan cezaları yeni 
yıldan itibaren 
834 YTL'ye 
çıkacak.
Trafik kurallarına 
uymayanlara, 
1 Ocak 2006'dan 
itibaren bazı kural 
ihlallerinde uygu
lanacak trafik cezaları 
şöyle olacak: 
-Araçlarını 1 ay 
içerisinde tescil 
ettirmeyen kişilere 
uygulanan 92 YTL'lik 
ceza 101 YTL'ye 
çıkacak.
-Araç tescil belgelerini 
üzerinde bulundur
mayanlar, araçlarının 
ışık ve servis freni 
bozuk olanlar ile araç 
muayene süresini 
geçirenler 45 YTL ye 
rine 49 YTL para ceza
sına çarptırılacak.
-Sürücü belgesiz araç 
kullananlar 188 YTL 
yerine 206 YTL para 
cezası ödeyecekler.
-Sürücü belgesini 
üzerinde bulundur
mayan ya da göster
meyenlere 92 YTL ye 
rine 101 YTL para 
cezası uygulanacak.
-Karayollarındaki belir
lenen hız sınırını 
yüzde 10-30 arası 
aşanlara 92 YTL ye 
rine 101 YTL, hız 
sınırını yüzde 30'dan 
fazla aşanlara 188 YTL 
yerine 216 YTL para 
cezası verilecek.
-Park yasağına 
uymayan, mali sorum
luluk sigortasını yap
tırmayan kişiler ile

ses, müzik, görüntülü 
cihazlarını huzur boza
cak şekilde kullanan
lara 45 YTL yerine 49 
YTL para cezası uygu
lanacak. Yeni yılla bir
likte en düşük trafik 
cezası 49 YTL olacak. 
Trafik cezalarında en 
yüksek tarife ise 
muayene istasyon
larını yönetmelikte 
belirtilen şartlara 
uygun çalıştırmayan 
özel işletmecilere 3. 
ikazla birlikte 10 bin 
980 YTL olarak 
uygulanacak.
PASAPORT 
HARÇLARI 
Yeni yılla birlikte pa 
saport almak isteyen 
vatandaşlara uygu
lanacak harç parasın
da da artış olacak. 
Buna göre, 6 ay 
süreyle pasaport alan
lar 80.80 YTL yerine 
88.70 YTL, 1 yıl 
süreyle pasaport alan
lar 115.40 YTL yerine

126.70 YTL, 2 yıl 
süreyle pasaport alan
lar ise 194.70 YTL 
yerine 214 YTL 
ödeyecek.
Pasaportlarına 3 yıl 
süre ile alanlar 278.30 
YTL yerine 305.60 YTL 
öderken, 4-5 yıl 
süreyle pasaport ala
cak vatandaşlar da 
harç parası olarak 
394.30 YTL yerine 
433.10 YTL harç 
bedeli ödemek duru
munda kalacaklar.
Maliye Bakanhğı'nın 
yeniden değer
lendirme oranına göre, 
silah ruhsat harçları 
da yeni yılla birlikte 
artacak. Bun göre, 
can güvenliğinden 5 
yıl süreyle silah ruh
satı alanlar bin 390 
YTL yerine bin 516 
YTL ödeyecekler.
Bulundurma ruhsatlı 
silahların 448 YTL 
olan harçları ise 
491 YTL'ye çıkacak.

FIFA Türkiye ile ilgili 
kararı 2006’da

verileceğini tarafını 28 Kasım
söylemişlerdi. Pazartesi günü
FIFA, ilk olarak Türk Zürih'te dinleyecek.

FlFA'nın, 16 Kasım'da 
İstanbul'da yapılan 
Türkiye-ieviçre 
maçından sonra çıkan 
olaylarla İlgili disiplin 
kararını 2006'dan önce 
vermeyeceği bildirildi. 
FIFA sözcüsü, Zürih'te 
açıklama yaparak,

"Nihai karar yeni 
yılın başlarında alı
nacaktır" dedi.
FIFA yetkilileri, daha 
önceki açıklamalarında 
ise, olaylarla ilgili 
kararın Dünya Kupası 
kuralarının çekileceği 
9 Aralık tarihine dek

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Derbi
Bu hafta oynanacak olan Galatasaray - 

Fenerbahçe derbi maçı.
Fenerbahçe bu çarşamba günü oynadığı 

Milan maçını malesef üzücü bir skorla 
kapandı.

Milan cephesinden bakıldığında Milan 
takımı Cumartesi günü oynadığı İtalya maçın
da 3-1 gibi bir skorla kaybetmişti. Milan 
takımını seyrettiğimde öyle ahım şahım bir 
futbol oynamadıklarını gördüm.

Fakat İstanbul’da oynadığı maç ise bir 
değişik havada ve değişik bir skorla bitti.

Bir Milan mağlubiyetle İstanbul’a geliyor 
ve galibiyetle ayrılıyorsa, neden bu hafta 
oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe’de 
böyle bir skor olmasın. Galatasaray - 
Fenerbahçe derbi maçlarının skorunu peşin 
yazmak, tahmin etmek kolay olmasa gerek.

Galatasaray’da sakat sadece Hakan Şükür 
var. Ne varki bugünkü gazetelerde 
Fenerbahçe maçını oynayabileceğini ifade 
ediyorlar.

Şunu söylemek gerek Galatasaray geçen 
haftadan moralle döndü. Herşey yolunda.

Fenerbahçe’de moraller pek iyi değil. Milan 
maçının havasının üstünden atmaya çalışıyor, 
Fenerbahçe’de sadece Alex’in tedavisine 
çalışıyor. Büyük bir ihtimalle Alex’de bu 
maçta oynayacak.

Fenerbahçe’de Alex orta sahayı derleyen 
ileri top atan, duran toplarda etkili bir isim 
şimdiye kadar oynadığı bütün maçlarda umu
miyetle hep olumlu işler yaptı. Mühim ve 
olması gereken futbolcu dünyanın en zorlu 
üçüncü derbisi olarak kabul edilen pazar 
günkü derbiye müthiş ilgi olduğunu sanırım.

Pazar günkü maçı Serdar Tatlı yönetecek.
Geçmiş zamanlarda böyle derbi 

maçlarının neticelerini daha evvelden tayin 
etmek ve söyle biter demek yanlış olur.

En doğru karar bekleyip görmek lazım bu 
maçtan sonra elimizden geldiği kadar, 
kalemimiz yazdığı kadar yazabiliriz.

Tehir edilen pinpon maçı
17 Kasım 2005 tarihli gazetede 

Gemlikspor’un pinponda ilk sınavı başlıklı 
yazımda Gemlikspor’lu pinponcuların 24 -25 
Ekim 2005 tarihinide Çekirge Spor Salonu’nda 
yapılacağını bildirmiştim.

Çekirge Spor Salonu’nun tamirde olması 
nedeniyle 14 Aralık 2005 Çarşamba günü 
Saat: 9.oo’da Çekirge Spor Salonu’nda yapıla
caktır.

Bayanlar maçı
Cumartesi günü Saat: 14.oo’de Zeytinspor 

Bayanlar Futbol Takımı ile İzmirspor bayanlar 
futbol maçı Gemlik Atatürk Stadında 
oynanacak.

Gemlik’li bayanlar bu maçta galip gelmesi
ni diliyoruz.

Henüz idmanlara yeni başlamış olan 
Gemlik Zeytin Spor’lu bayanlara başarılar 
diliyoruz.
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BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM

TEL : 513 96 83 
FAK : 513 35 95
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Çocukların ruhsal gelişimi çok önemli
Sağlık Bakanlığı’nca 
çocukların psiko- 
sosyal gelişiminin 
desteklenmesi için bir 
proje başlatıldı. 
Sağlık Bakanlığı Temel 
Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürü Turan 
Buzgan, Dünya Çocuk 
Hakları Günü 
dolayısıyla yaptığı 
açıklamada, çocuk
ların ruh sağlığı 
açısından sağlıklı 
bireyler olarak 
yetişmesinin sağlan
masını amaçlayan 
proje kapsamında, 
ailelerinde sosyal ve 
psikolojik yönden

• izleneceğini bildirdi. 
1959 yılında BM Genel 
Kurulu’nda Çocuk 
Hakları Bildirisi’nin 
yayınlandığını kayde
den Buzdan, 1979’un 
Dünya Çocuk Yılı ilan 
edildiğini, 20 Kasım 
1989’da da BM Çocuk 
Hakları sözleşmesinin 
kabul edildiğini anım
sattı. Bu nedenle her 
yıl 20 Kasım’da 
Dünya Çocuk Hakları 
Günü’nün kutlandığını 
belirten Buzgan, 
54 maddelik 
sözleşmeyi 
Türkiye’nin de 
onayladığını belirtti. 
ÇOCUKLARIN 
HAKLARI

Çocuk Hakları 
Sözleşmesinde her 
çocuğun yaşama, 
gelişme, temel sağlık 
ve eğitimlmkanlarına 
kavuşma hakkının 
bulunduğunu anlatan 
Buzgan, bu sözleş 
meye imza koyan 
ülkelerin çocukları 
istismara karşı koru
ma yükümlülüğünün 
bulunduğunu söyledi. 
Türkiye’de yılda 
1 milyon 350 bin 
civarında doğum 
olduğunu, 26 milyon 
civarında ise 18 yaşın
dan küçük nüfus 
bulunduğunu kayde
den C’/zgan, “Yani * 
nüfusumuzun büyük 
bölümünü çocukları 
oluşturuyor.
Büyüyünce önemli 
görevler üstlenecek 
çocuklarımız ne kadar 
iyi eğitim alır ve 
sağlıklı olurlarsa, 
toplumumuz da o 
kadar güçlü olur" 
diye konuştu. 
Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WH0) 
sağlığı “Bedensel, 
ruhsal ve sosyal açı
dan tam bir iyilik hali" 
olarak tanımladığını 
anlatan Buzgan, bu 
nedenle çocukların 
hem ruhsal hem de 
bedensel açıdan 

sağlıklı yetişmelerinin 
önemli olduğunu 
söyledi. Ancak, dünya 
genelinde çocuklann 
çeşitli sorunlarla karşı 
karşıya bulunduğunu 
ifade eden Buzgan, bir 
çok ülkede çocukların 
ağır şartlar altında 
çalıştırıldıklarını, 
bedensel ve ruhsal 
istismara uğradıklarını 
belirtti. Milyonlarca 
çocuğun küçük yaşta 
çeşitli hastalıklar 
nedeniyle yaşamlarını 
yitirdiğine dikkati 
çeken Buzgan, çocuk
ların hastalıklara karşı 
korunması açısından 
aşmıırçök önemli *’ 
olduğunu belirtti. 
Buzgan,"Aşı dünyada 
çocuklar için bir 
zorunluluk ve hak 
olarak kabul ediliyor. 
Ancak, hala yılda 1.7 
milyon çocuk aşıyla 
korunabilir hastalıklar 
nedeniyle yaşamlarını 
kaybediyor. Oysa 
aşılama çalışmalarına 
1 dolar harcanırsa, 
tedavi hizmetlerinden 
30 dolar tasarruf 
edilebiliyor" diye 
konuştu.
ANNE VE 
BABALARA ÇAĞRI 
Türkiye’de aşılama 
çalışmalarının büyük 
bir başarıyla devam 

ettiğini kaydeden 
Buzgan, geçen yıl ülke 
tarihinin en yüksek 
aşılama oranına 
ulaşıldığını bildirdi. Bu 
yıl ise ülke genelinde 
yüzde 90, il bazında 
ise yüzde 80 aşılama 
hedefleri olduğunu 
anlatan Buzgan, “9 
aylık rakamlar bu 
hedefi tutturacağımızı 
gösteriyor. Aşılama 
hizmetlerimiz tüm 
sağlık kuruluşlarında 
ücretsiz olarak 
veriliyor. Anne ve 
babalarımız çocuk
larının bu haktan 
yararlanması için 
gayret gösterme
lidirler" çağrısında 
bulundu.
Buzgan ayrıca, 
Bakanhğı’mn rutin 
aşı takvimine “3 K” 
denilen, kızamık, kıza
mıkçık ve kabakulak 
karma aşısı ile menen
jit ve pnömoniyekarşı 
“Herophilus influenza 
tip b" aşısının da 
konulduğunu bildirdi. 
HEM BEDENEN HEM 
RUHEN SAĞLIKLI 
BİREYLER 
Buzgan, çocukların 
sadece bedensel 
açıdan değil, ruhsal 
açıdan da sağlıklı 
gelişmelerinin çok 
önemli olduğunu

bildirdi. Bakanlık 
olarak çocukların ruh 
sağlığının korunması 
için “Psiko-Sosyal 
Gelişimin 
Desteklenmesi 
Projesi” başlattıklarını 
bildiren Buzgan, 
bunun pilot uygula
macının halen 
Bursa’da devam ettiği
ni belirtti. Projenin 
gelecek yıl 30 şehre 
daha yaygınlaştırıla
cağını kaydeden 
Buzgan, Projeyi 
yürütecek eğitimci
lerin eğitimlerinin 
yapıldığını söyledi. 
Bugüne kadar 
sağlık görevlilerinin 
evlerde yaptıkları 
taramalarda ya da 
ebeveynler sağlık 
ocaklarına başvurduk
larında, çocuklara 
yapılanaşıların 
kontrol edilebildiğini 
ifade eden Buzgan, 
ancak çocukların 

beden sağlığı ile ilgili 
bu çalışma yapılırken, 
ruh sağlıklarının bir 
anlamda ihmal 
edildiğini anlattı. 
“Psiko-Sosyal 
Gelişimin 
Desteklenmesi 
Projesi ’1le bundan 
sonra gocukların 
psikolojik durum
larının da ince
leneceğini ifade eden 
Buzgan, projenin 
sadece çocuklann 
değil, ailelerin de 
izlenmesini 
öngördüğünü 
bildirdi.
Buzgan, proje 
kapsamında, ailede 
ruh sağlığı ile ilgili 
kronik birhastalık 
bulunup bulun
madığının yanı 
sıra, aile bireylerinin 
sosyal 
durumunun da 
izlemeye alınacağını 
bildirdi.

ft sorunları en W stres tonajı ŞİİR KÖŞESİ Ce/a/eAy

Üniversite öğrenci
lerinde stres yaratan 
unsurların başında 
ailevi sorunların 
geldiği bildirildi. 
Cumartesi Eskişehir - 
Anadolu Üniversitesi 
(AÜ) Fen Fakültesi 
İstatistik Bölümü 
öğrencilerinin araştır
masına göre, stresle 
başa çıkmak isteyen 
öğrencilerin yüzde 
42’si arkadaşlarına, 
yüzde 28’i sevgilisine, 
yüzde 15’i ailesine, 
yüzde 7’si de uzmana 
danışıyor.
Doç. Dr. Zerrin Aşan 
yönetiminde bu yıl 
gerçekleştirilen anket 
çalışması 8 fakültenin 
hazırlıktan 4. sınıfa 
kadar 52’si erkek 100 
öğrenci arasında 
yapıldı. “Öğrencilerde 
strese yol açan 

unsurlar ve stresle 
nasıl başa çıktıkları" 
konularının ele 
alındığı araştırmada, 
öğrencilerde stres 
yaratan unsurların 
başında yüzde 38 ile 
“ailevi sorunların" 
geldiği belirlendi. 
Bunu yüzde 28 ile 
“baskı altında olmak" 
durumu izlerken, ders 
lerdeki yetersizliğin 
yüzde 8’de kaldığı 
tespit edildi.
Stresin öğrenciler 
üzerinde ne gibi etki 
ler yarattığına da ışık 
tutan araştırma 
sonuçlarına göre, 
stres öğrencilerde 
“baş, sırt ya da kas 
gibi çeşitli sağlık 
sorunlarına, kon
santrasyon eksik
liğine, unutkanlığa, 
ruhsal değişimlere, 

uyku düzenlerinin 
bozulmasına ve 
iştah azalmasına" 
yol açıyor. 
STRESLE BAŞA 
ÇIKMA YOLLARI... 
Çalışma ayrıca, 
öğrencilerin stres 
altında olduklarında 
zaman özgüven azal
masıyla karşı karşıya 
kaldıklarını, yorgunluk 
ve enerji kaybı 
yaşadıklarını, karar 
vermekte zorlandık- 
larıni'Ve konuşmama 
gibi bir tutum 
sergilediklerini de 
ortaya koydu. 
Öğrencilerin yüzde 
35’1 “stresle başa 
çıkmalannın kolay 
olup olmadığına” 
ilişkin bir soruya “ara 
sıra" yanıtını verirken, 
yüzde 33’ü “çoğun
lukla" cevabını verdi.

Bunun yanında, 
öğrencilerin, 
yüzde 34’ü bir hobi 
edinmenin stresle 
başa çıkmada etkili 
olduğuna inandığını 
belirtti.
Araştırmada, öğrenci
lerin yüzde 32’si 
stresle başa çıkmak 
için psikolojik destek 
almanın kesinlikle 
etkili olduğuna 
İnanırken, böyle bir 
durumda yalnızca 
yüzde 7’si uzmana 
başvurmayı 
düşündüğünü ifade 
etti, öğrenciler, yüzde 
42 gibi yüksek bir 
oranda arkadaşlarına 
başvururken, sevgili
sine başvuranların 
oranı yüzde 28 ile 
ikinci sırada geliyor. 
Aile ise yüzde 15 ile 
bunu izliyor.

Baharda Sağanak
Ve bahar
Yürekler canlanır
Sevdalar şahlanır
Sular kaynar
Toprak oynar
Cancağızım filizlerin ince uzun 
boyunları
Baharın ılık rüzgârıyla gürbüzleşir
Ve yeniden yeşerir umut
Canım, cancağızım baharda.,.
Baharla coşuyor Deniz
Bir nefes aydınlık için sürüyor al 
atını güneşe doğru
Terkisinde al yeleli Aslan ve de İnan 
Dalgalanıyorlar ovalarda, dağlarda 
Geride kalanlara umut, güç 
bırakarak
Yürekleri ellerinde
Koltukta boyunları...

ABONE OLDUNUZ MU? 
«UOHIMİ
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SAĞLIK

Baş ağrınızı yakından tanıyın
Baş ağrısı her başın 
belasıdır. Ama baş 
ağrısından, baş ağrısı
na da fark var. sizin 
başınızı ağrıtan ağrıyı 
tam olarak tanımlaya
biliyor musunuz? Tek 
bir ağrı kesicinin o 
ağrıyı kesileceğinden 
hiç emin olmayın. 
Uzmana kulak verin: 
Avrasya Hospital'ın 
Uzman Doktoru 
Türkan USLU sizler 
için baş ağrılarını 
özetledi. Nöroloji 
Uzmanı Uslu'nun 
konuyla ilgili aktardığı 
bilgileri dikkatli 
okumakta yarar var: 
Başağrısı toplumda en 
sık karşılaşılan 
şikayetlerin başında 
gelmektedir. Yapılan 
epilemiyolojik çalış
malar, kişilerin 
yaklaşık %90 
kadarında yaşam
larının farklı dönem
lerinde çeşitli neden
lere bağlı olarak 
gelişen başağrısı 
bulunduğunu 
göstermektedir. 
BİRİNCİ DERECE 
BAŞAĞRILARI 
Tüm başağrılarının 
%90 mı oluşturan, 
organik bir nedenin 
saptanamadığı 
başağrılarıdır.
ajMigren 
b)Gerilim tipi

başağrısı 
c)Küme tipi başağrısı 
d)Kronik günlük 
başağrısı 
İKİNCİ DERECE 
BAŞAĞRILARI 
Tüm baş ağrılarının 
%10 unu oluşturan, 
yapılan incelemelerde 
organik bir 
nedenin saptandığı 
baş ağrılarıdır.
Bu yazıda baş ağrıları 
arasında düşük 
oranda görülmesine 
rağmen 
değerlendirmede 
veya tanıda gecikme 
olursa ciddi sağlık 
problemlerinin 
hatta hayati tehlikenin 
ortaya çıkabileceği 
göz önüne alınarak 
sekonder baş 
ağrılarının tartışılması 
planlanmıştır. 
SEKONDER YANİ 
SEMPTOMATİK 
BAŞAĞRILARI 
İntrakranialde (kafa 
içinde) veya ekstrakra- 
nialde (kafa dışında; 
gözler, kulaklar, 
sinüsler,vb.) yer alan 
ağrıya hassas 
yapıların çeşitli 
şekillerde etkilenmesi 
sonucunda ortaya 
çıkar. Sekonder baş 
ağrıları, zaman içinde 
ortaya çıkma biçimine 
göre sınıflandırılabilir. 
1-Birdenbire başlayan 

başağrılari: 
Ani başlangıçtı baş 
ağrılarının tanı 
konulana kadar akut 
nörolojik bir 
olaya bağlı olduğu 
kabul edilmelidir. 
Ani başlangıçla birlik
te hızlı ilerleme, 
ağrıyla birlikte 
bulantı, kusma, 
ateş, ense sertliği, 
lokal nörolojik bulgu- 
lar(vücudun bir yanın
da uyuşma, 
güçsüzlük, konuşma
da peltekleşme), 
papil ödemi yada men- 
tal durum 
değişiklikleri bulun
ması, inatçı ya da iler
leyici bir ağrı olması 
durumunda aşağıdaki 
hastalıklar 
düşünülmelidir.
-Subaraknoid kanama: 
Ağrı tipik olarak akut, 
şiddetli, iki taraflı ve 
ani başlangıçlıdır, 
beraberinde ense 
sertliği, fotofobi, 
bulantı, kusma, bilinç 
bulanıklığı ya 
da koma görülebilir. 
-Akut spontan 
beyin kanaması: 
Genellikle önceden 
hipertansiyon öyküsü. 
olan hastalarda 
görülür.Akut 
nörolojik semptomlar 
tabloya eşlik eder. 
-Akut şiddetli hiper

tansiyon:
Kan basıncının 
180/130 mmHg 
üzerinde bulunduğu 
durumlarda görülür. 
-Spontankarotis 
intema arter diseksi 
yonu:Ağrı genellikle 
tek taraflı göz, 
göz çevresi ve boyun- 
dadır.Nörolojik semp
tomlar eşlik eder.
-Akut açı kapanması 
glokomu: Göz 
bulguları, bulantı, 
kusma başağrısına 
eşlik eder.
2-Aralıklı, yineleyici 
başağrılari:
Hastanın öyküsünde 
buna benzeyen atak
ların bulunması, 
aralıklı, yineleyici 
baş ağrısı tanısına 
yardımcı olur.
-Serebral iskemi 
ve inme (felç): 
İnme geçiren 
hastaların %35 inde 
inmeden önce, 
inmeyle birlikte veya 
inmeortaya çıktıktan 
sonra başağnsı 
bulunabilir.
-Serebral ven 
trombozu: 
Aralıklı veya sürekli 
baş ağrısı vardır.
-Obstrüktif hidrosefal: 
Yürüme bozukluğu, 
unutkanlık , idrar 
kaçırma genellikle 
aralıklı baş

ağrısı ile birliktedir. 
-Sistemik yada kafa 
içi enfeksiyonlar: 
Baş ağrısına ateş ve 
enfeksiyon bulguları 
eşlik eder.
3-İnatçı ve İlerleyici 
başağrılari: 
Bu tip baş ağrısına 
neden olan tabloda 
ilerleyici olduğunda 
başağrısı 
başlangıçta aralıklı 
olsada sonradan iler
leyici özellik kazanır. 
-Kronik subdural 
hematom: 
İlerleyici, tek veya iki 
taratîı başağrısına 
neden olur, bilinç 
ve kişilik 
bozukluktan eşlik ede
bilir. En sık bebekler, 
yaşlılar ve kan 
hastalarında 
görülür. Hastaların 
çoğunda kafa 
travması öyküsü 
yoktur.

-Beyin tümörü: 
Hastaların %40 
ında ilk semptom 
başağrısıdır. 
Bulantı-kusma, 
nörolojik 
bulgular sonradan 
eşlik eder.
Sabah başağrısıyla 
uyanma sıktır.
-Beyin apsesi: 
Baş ağrısı beyin 
tümöründeki 
gibidir-Ancak seyri 
daha hızlıdır.
-İdiopatik selim 
kafaiçi basınç artışı: 
En sık 20-50 
yaşları arasında, 
çoğunlukla
hormonal bozuklukları 
olanşişman kadınlarda 
görülür.
Organik bir neden 
olmaksızın kafaiçi 
basıncın artması 
sözkonusudur.
Görme bozuklukları 
tabloya eşlik eder.
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2005 yılı 1 saniye uzayacak 9 milyon kredi kartı takipte
Evrensel zaman 
ölçümüyle gün
lerin gerçek süre
si arasındaki farkı 
gidermek için 
2005'in son 
dakikasına bir 
saniye ekleneceği 
açıklandı.
2005 yılının 31 
Arahk’taki son 
dakikasına bir 
saniye ekleneceği 
bildirildi.
Lizbon 
rasathanesinden 
Profesör Rui 
Agostinho, 
evrensel zaman 
ölçümüyle 
günlerin gerçek 
süresi arasındaki 
farkı gidermek 
için 2005'in 
son dakikasına 
bir saniye 
ekleneceğini 
belirtti. Publico 
gazetesine 
açıklama yapan 
profesör, 
"Dünya'nın 
kendi ekseni 
etrafındaki 
dönüşü değişmez 
değil, bu yüzden

resmi saati güneş 
saatine uydurmak 
için saniye ilave 
etmek gerekiyor" 
dedi.
Portekizli 
bilimadamı, 31 
Aralığa bir saniye 
ekleme kararının, 
merkezi Paris'te 
bulunan 
Uluslararası 
Yörünge 
Bürosu'nca 
alındığını söyledi. 
Uzmanlar, “Atom 
saatleriyle şaş
maz kesinlikle 
ölçülebilen 
evrensel zaman 
değişmezken 
dünyanın kendi 
ekseni etrafında 
dönüşünün

sağladığı günlerin 
gerçek süresi 
o kadar 
değişmez değil. 
Zira Dünya'nın 
dönüş hareketi, 
Ay ve Güneş 
çekimi veya fırtı
na gibi olaylardan 
etkilenebiliyor. 
Bu iki zaman 
ölçüsünü bir
birine uydurmak 
için bazen saniye 
ilave etmek 
gerekiyor. Son 
olarak 1999'ın 
son dakikasına 
bir saniye eklen
mişti. Bu sistemin 
kurulduğu 1972 
yılından bu yana 
22 saniye ilave 
edildi." dedi

Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanı 
Bülent Deniz, 9 
milyon kredi kartı 
borçlusunun icra 
takibinde olduğu 
nu belirterek, 
"Sorunun 
çözümü için 
borçlar yeniden 
yapılandırıl
malıdır" dedi. 
Deniz, "25 Kasım 
Dünya Satın 
Almama Günü" 
etkinlikleri 
kapsamında, 
İnönü Parkı'nda 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
Kredi Kartları 
Yasa Tasansı'nın 
bir an önce 
yasalaşmasını 
beklediklerini 
belirtti.
Kredi kartı sahip
lerinden 9 mil 
yonunun icra ta 
kibinde olduğunu 
ifade eden Deniz, 
"Her ay kredi 
kartı ekstresinde 
görünen borcun 
sadece asgari 
tutarını ödeyen 
tüketiciler, sürekli 
borç öteliyor"

dedi.
Deniz, borç ötele
menin sakınca 
larına da dikkati 
çekerek, eğer 
kartta 100 YTL 
borcun bulun
ması ve bunun 
her ay sadece 
asgari tutarının 
ödenmesi halinde 
66 ayda bile 
bunun kapatıla- 
madığını 
söyledi. Kart 
borçlularının icra 
takibinden 
kurtarılması 
gerektiğini 
savunan Deniz, 
"Bakanlar 
Kurulu'ndan 
TBMM'ye sevk 
edilecek olan 
Kredi Kartları 
Yasa Tasarı'na bir 
madde eklenerek, 
kredi kartları 

borçlarının 
yeniden yapı
landırılmasını 
bekliyoruz” 
diye konuştu. 
Deniz, Türkiye’de 
bir başka soru
nun da aşırı tüke
tim olduğunu 
belirterek, "Hızla 
tüketim toplumu 
olduk. Bunun 
yanında israf da 
büyük boyutta. 
Sadece İstanbul'
da çöpe atılan 
ekmekle Anado 
lu'daki birkaç 
kentin ihtiyacı 
giderilebilecek 
düzeye ulaşıldı. 
Bu nedenle, 
24 saat süreyle 
hiçbir şey satın 
almayarak, 
toplumun dikkati
ni buraya çekme 
ye çalışıyoruz" 

diye konuştu. 
Tüketiciler Birliği 
Adana Şube 
Başkanı Ramazan 
Yıldız ise her yıl 
kasım ayında 
ABD'de kutlanan 
Şükran Günü'nün 
ertesinde 
gerçekleştirilen 
çeşitli etkinlikler
le tüketicilerin 
24 saat boyunca 
hiçbir şey satın 
almamaya davet 
edildiğini ifade 
ederek, şunları 
söyledi: 
"2002 yılından 
bu yana girişim
lerimizle ülkemiz 
tüketicisi de 
satın almama 
gününe katılmak
tadır. Derneğimiz 
tarafından oluş 
turulan www. 
almiyoruz.com 
sitesi ile kampan 
ya etkinlikleri 
duyurulmakta ve 
tüketici ile 
iletişim sağlan- 
maktadır.Kampan 
yaya bu yıl 75 
civarında 
ülkenin katılımı 
bekleniyor."

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

_ . doğalgazBuderus mi
kazan

<ÎsÎsmT> KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİBAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

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

almiyoruz.com
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Gemlik Körfez internette
Gemlik Körfez Gazetesi olarak bir yeniliğe daha adım attık, www.gemlikkorfezgazetesi.com adresi ile internet ortamında yayın yapmaya başladık. 
Gemlik Körfez’e yurt ıçı ve yurt dışından ulaşamayanlar bundan böyle internetten sitemize girerek, en yeni haberleri günü gününe öğrenebilecekler.

^ı=rn. il, GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

28 Kasını 2005 Pazartesi ' 25 YKr. (250.000 TL.)

Vergi kaçağına 
“elektronik takip”
Denetim birimleri, vergi kayıp ve 
kaçağı ile mücadele yöntemlerini 
değiştiriyor. Hesap Uzmanları 
Kurulu, vergi kaçağı ve mücadelede 
"Bilgisayar Destekli Denetim 
Programını" uygulamaya koyuyor. 
İngiliz ve Alman uzmanlarda 
Türkiye’ye gelerek sistemin kurul
masına katkı sağlayacak. Sayfa 9’da

Kırmızı ışıkta duramayan kamyon, az daha faciaya neden olacaktı

Kırmızı ışıkta duramadı
IJJGüne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Körfez internette..
Bilgi çağını yaşamanın zevkine doyum 

olmuyor.
Bilgi, iletişimdeki akıl almaz yenilikler 

sayesinde büyük hızla yayılıyor.
Matbaanın icadından 400 yıl sonra 

Türkler (Osmanlı) matbaayı ülkesine soktu.
Bilgisayarda da böyle oldu.
Avrupa ve Ameıika bilgisayarı bizlerden 

40-50 yıl önce kullanmaya başladı.
Rahmetli Özal, bilgi işlemi ve teleko- 

minikasyonu ülkeye kazandırdı.
Bilgisayar çıg gıoı girdi içimize..
İş yaşamında, teknolojide, ekonomide 

aklınıza hangi alan geliyorsa bilgisayar 
işleri kolaylaştırdı.

En önemlisi de bilgiyi internet aracılığıy
la tüm dünyaya yaydı.

Tuşlara dokunarak istediğiniz her şeye 
ulaşmak artık çok kolay...

Bu durum ülkelerin sınırlarını kaldırdı.
Bizim sektöre de bilgisayar tamamen 

girdi. Gazeteler sanal alemde yayın yap
maya başladı.

Yüksek teknolojiyi kullanan Japonya gibi 
ülkeler bunu uyguluyor.

Dev ekranlarla duvar gazeteleri en yeni 
haberleri halka en kısa zamanda iletiyor.

Bizde de bu teknoloji kullanılacak.
Bir de internet üzerinden habercilik 

yayılıyor.
Gemlik KÖRFEZ bu günden başlayarak 

www.gemlikkorfezgazetesi.com adresiyle 
dünyaya da açıldı.

Arkadaşlarımız bize güzel bir sayfa hazır
ladılar. Gazetemize ulaşamayanlar internet 
üzerinden Gemlik Körfez’i böylece okuya
bilecekler.

Bir yeniliği sîzlerle birlikte paylaşmaktan 
mutluyuz.

Yalova’dan 
Bursa’ya gitmekte 
olan Ahmet Er’in 
kullandığı 45 ER 
362 plakalı kamyon, 
kırmızı ışıkta 
duramayınca 
önündeki Emin 
Halis Demir’un 
kullandığı 16 U 805 
plakalı kamyona 
çarptı. Dörtyol’da 
meydana gelen 
kazada, şans 
eseri ölen olmadı.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Kardeşleri yangın ayırdı 
Anne ve babalan tarafından evde bırakılan 
2 çocuk, henüz belirlenemeyen nedenden 
çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. 
Çocuklardan biri kurtarılırken, diğeri 
yanarak can verdi. Kızyakup Mahallesi'nde 
ki 2 katlı bir evde çıkış nedeni tespit edile- t 
meyen yangında Umut-Aslı Esinti kardeşler 
alevlerin arasında kaldı. Kardeşlerden 
Umut son anda kurtarılırken, Aslı ise yana
rak can verdi. Emniyet Müdürlüğü'n den 
alınan bilgiye göre, yangın dün saat 14.30 
sıralarında Kızyakup Mahallesi İshak Sokak 
‘ta meydana geldi. Murat-Müesser Esinti 
çiftine ait evden dumanların çıktığını gören 
vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Alev 
lerin büyümesi üzerine evin giriş kapısına 
doğru giden 4 yaşındaki Umut Esinti kur
tarılırken, yarım saatte kontrol altına alınan 
yangında 7 yaşındaki Aşlı’nın cesedi ile 
karşılaşıldı. Yangının çıkış sebebi ise belir- 
/enemezken, itfaiye yetkilileri yangının 
çocuklardan kaynaklanabileceğini söyledi.:

Nüfus savımı verine tespiti geliyor
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce hazır
lanan ikamete dayalı adres sistemine ilişkin 
taslağın önümüzdeki günlerde Bakanlar 
Kurulu'nda ele alınması beklenirken, bunun 
yasalaşması durumunda nüfus sayımlan ve 
eleştirilere konu olan sokağa çıkma yasağı 
tarihe karışacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yetkililerine 
göre, taslağın yasalaşması ile birlikte nüfus 
sayımları yerine nüfus tespiti sistemi gelecek. 
2000 yılında yapılan sayımın ardından 2010 
yılında yeni bir nüfus sayımı yapılması ön 
görülürken, yasa ile birlikte bunun rafa kalka
cağı belirtiliyor. Böylece önümüzdeki yıl ya 
da 2007 yılı içerisinde bir nüfus tespiti yapıl
ması öngörülüyor. Yasa ile birlikte, nüfusun 
tümünün vatandaşlık numarası ve adresle bir
likte eşleşti rilmesi sonucu vatandaşları tek 
tek saymaya gerek kalmayacak, sistem 
üzerinden Türkiye'nin nüfusu anlık takip 
edilebilecek. Bunun yanında il, ilçe ve bölge 
nüfusları da anlık olarak belirlenebilecek.

azetesl.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sayfa

Lale-Kemal Kıliç’ta ' 
velilerin yarışma heyecanı

Türkiye Cumhuriyeti
Son günlerde devletin tepesinde ilginç 

tartışmalar yaşanıyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı 

masaya yatırıldı.
Son derece gereksiz ve anlamsız bir o 

kadar da tehlikeli bir tartışma..
Oysa Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısı 

Anayasa'yla tarif edilmiştir.
Tartışmalar sığdır ve manidardır.
Artık Türk Ulusu'nun genlerine işlemiş 

üniter yapı "kaynağı belli"odaklarca 
tanıştırılmakta, kamu oyunun tepkisi 
ölçülmek istenmektedir.

Sağda ya da solda Türkiye Cumhuriyeti 
Yurttaşı olan herkesin bu tür oyunlara 
gelmemesi ve tasarımın bir parçası olma
ması gerekmektedir.

18 Ekim 1982 tarihinde halkoyuna 
sunulan 7 Kasım 1982 yılında halk tarafın
dan onaylanan ve Türk Vatanı ve Milletinin 
ebedî varlığını ve Yüce Türk Devletinin 
bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu 
Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, 
ölümsüz önder ve eşsiz kahraman 
Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve 
O’nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda;

Dünya milletleri ailesinin eşit haklara 
sahip şerefli bir üyesi olarak, Türkiye 
Cumhuriyetinin ebedî varlığı, refahı, maddî 
ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet 
düzeyine ulaşma azmi yönünde;

Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, ege
menliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait 
olduğu ve bunu millet adına kullanmaya 
yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu 
Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi 
ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk 
düzeni dışına çıkamayacağı;

Kuvvetler ayrımının, Devlet organları 
arasında üstünlük sıralaması anlamına 
gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin 
kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı 
medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve 
üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda 
bulunduğu;

Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, 
Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölün
mezliği esâsının, Türklüğün tarihî ve manevî 
değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve 
inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında 
korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin 
gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet 
işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırıla- 
mayacağı;

Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki 
temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal 
adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, 
medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu 
bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî var
lığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine 
doğuştan sahip olduğu;

Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur 
ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, 
millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet 
ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü 
tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve 
hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten 
sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve "Yurtta 
sulh, cihanda sulh" arzu ve inancı içinde, 
huzurlu bir hayat talebine hakları bulun
duğu;

FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşıl
mak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve 
mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak 
üzere,

TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, 
demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve 
millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.

MADDE 1. - Türkiye Devleti bir 
Cumhuriyettir. Devamı yarın

Seyfettin SEKERSÖZ

Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
öğrenci velileri ile 
okul arasındaki 
ilişkileri üst 
seviyelere çıkarmak 
ve velilerin eğitime 
katılımını daha da 
güçlendirmek 
amacıyla geçen 
yıldan itibaren 
başlatılan Veliler 
arası Resim-Şiir ve 
Kompozisyon 
Yarışmaları Kasım 
ayı başında yapılan 
"Atatürk Önderimiz" 
konulu yarışma 
ile başlatıldı.. 
Okul öğretmen
lerinden oluşan 
seçici komisyon 
72 eser içinden ilk üç 
dereceye giren 
eserleri tespit ederek 
velilere duyurdu. 
Okulda yapılan 
törenlerde dereceye 
giren eserlerin 
sahipleri 
ödüllendirildi. 
Törende konuşan 
Okul Müdürü 
Hayrettin Minare, 
"Okulumuzun 
eğitim kalitesini 
daha üst seviyelere 
çekebilmek için 
öğrenci velilerimizin 
mutlaka okulumuzun 
sosyal ve kültürel

faaliyetlerine 
katılmaları gerekmek
tedir. Bunu aşmanın 
tek yolu bu tür 
faaliyetlerle 
ilişkilerimizi zengin
leştirmektir.
Katılımın geçen 
yıldan daha çok 
olduğu göz olduğu 
göz önüne alındığın
da epey mesafe

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

aldığımızı gururla 
söyleyebilirim. 
Tüm velilerimizi 
bundan sonraki

ilk tebrik eden 
kendi çocuklan 
oldu. Öğrenci 
velileri ise okul

yarışmalara 
katılmaya davet 
ediyorum" dedi. 
Ödüllerini alan 
öğrenci velilerinin 
oldukça heyecanlı 
oldukları

müdürlüğüne 
ve öğretmenlere 
teşekkür ederken 
bu faaliyetlerin 
ilçemizdeki diğer 
okullara da yayıl
masını beklediklerini

gözlenirken, onları ifade ettiler.

KARGO SEKTÖRÜNDE ÖNCÖ ■ 
ŞİRKETİMİZİN, GEMLİK BİRİMİNDİ»

GÖREVLENDİRİLMEK ÜZEREi ı
Üniversite Mezunu 1
Gemlik'te ikamet edebilen
En az 3 yıl yöneticilik deneyimi olan
Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen 
İnsan ilişkilerinde bşarılı
Askerlik hizmetini tamamlamış 
35 yaşını aşmamış

BAY BAYAN YÖNETİCİ 
ADAYI ALINACAKTIR

Tel: 253 00 76 Yetkili: Ayhan Bey
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Kırmızı ışıkta duramayan kamyon, az daha faciaya neden olacaktı
Yazı YORUM

Kırmızı ışıkla duramadı
Yalova’dan Bursa’ya gitmekte olan Ahmet Er’in kullandığı 45 ER 
362 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta duramayınca önündeki kamyona 
çarptı. Dörtyol’da meydana gelen kazada, şans eseri ölen olmadı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yalova 
istikametinden 
Bursa'ya gitmekte 
olan olan 45 ER 
362 plakalı kamyon 
sürücüsü Ahmet 
Er, Gemlik 
Dörtyol ışıklarında, 
duramayınca önün
deki kamyona çarptı. 
Önceki akşam 
saat 21.oo sıraların
da meydana gelen 
olayda, kırmızı 
ışıkta duramayan 
Kamyon sürücüsü 
Ahmet Er, önünde 
duran Emin Halis 
Demir'in kullandığı 
16 U 805 plakalı 
kamyona hızla 
çarptı.
Olay yerine gelen 
vatandaşların 
yardımıyla aracından 
çıkan sürücü Ahmet 
Er kazada hiçbir yara 
almazken iki araçta 
da maddi hasar 
meydana geldi.
Vatandaşların 
yardımıyla itilerek yol 
ortasından çekilen 
hasarlı kamyonda 
can kaybı ya da 
yaralanan olmadı.

Yeni Yalova yolunda esrarengiz infaz
Bursa-İstanbul 
Karayolu Ovaakça 
civarında başından 
kurşunlanmış kimliği 
belirsiz bir erkek 
cesedi bulundu. 
Yalova Yolu'nda bir 
inşaatta çalışan 
işçiler, Ovaakça 
yakınlarında 
çalılıkların arasında 
bir erkek cesedi 
gördü.
Haber verilen 
Jandarma ekipleri de 
kısa sürede 
olay yerine gelirken, 
25-30 yaşlarında

olduğu belirtilen 
esmer tenli bir 
kişinin ensesine 
sıkılmış tek kurşunla 
öldürüldüğünü 
belirlediler.
Jandarma 
Komutanlığı'ndan 
alınan bilgiye göre 
önceki gece saat
lerinde Yeni Yalova 
Yolu'nun 17. kilome
tresinde meydana 
geldi. Sabah saat
lerinde jandarmaya 
yapılan telefon 
ihbarıyla ortaya 
çıkan olayda, çevre

deki bir inşaatta 
çalışan işçiler, 
yol kenarındaki 
çalılıkların arasında 
tuvalet ihtiyacını 
gidermek istedi. 
Bu sırada yerde 
kanlar içinde bir 
kişinin yattığını 
gören işçiler durumu 
hemen jandarmaya 
bildirdi. Çevrede 
yapılan araştırmada 
boş kovan 
bulunamadı. 
Üzerinde kot pan
tolon ve kazak 
olduğu görülen

cesedin taşınmış 
olduğunu gösteren 
bir ize rastlan- 
mazken, ekipler 
cesedin kimliğinin 
belirlenmesine 
çalışıldığını söyledi 
ler. Bu arada olay 
yerinde inceleme 
lerde bulunan 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın talimatı 
doğrultusunda 
kimliği belirsiz ceset 
otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı. BHA

। Diş Hekimi Özcan VURAL 
I ozcanvural1933@hotmail.com

|\ H| www.ozcanvural.sayfasi.com

Belediye Başkanı Sayın Mehmet Turgut ‘a 
“Doğalgaz faciası”

Seneler sonra doğalgaz çalışmalarının 
başlaması Gemlik halkına bir müjde gibi 
geldi. Bu kadar yıldır çektikleri isten - pis
ten kurtulacaklardı. Kışın yakılan kötü 
kömür -Pirina şehrin alçak irtifadaki ke 
simlerine bir kabus gibi çöküyordu. İstiklal 
cad. - Gazhane caddesi ve civarı zehirli bir 
duman ile örtülüyordu.

Gelmiş geçmiş Belediyeler bunları 
önleyecek bir mücadele ortaya koya
madılar. Bu dumanları seyrettiler, ve gittiler..

İnanın sayın okurum oturduğum 
Gazhane caddesinde ki evimin balkonuna 
Çıkamıyor, isten çamaşır asamıyor, park 
halindeki arabam yağlı bir is parçaları ile 
örtülüyordu...

Bunlar geçmişte kalacak diye sevindik...
Doğalgaz geldi, çukurlar kazıldı, borular 

döşendiğini gördükçe sevinçten uçtuk. 
Gemlik pis havadan kurtuluyordu.

Ben bu hızla evimde Doğalgaz 
işletmesinin istediği değişiklikleri ayrıca 
Apartmanın içinde gerekli boruları döşettik.

Bunlar için 12 daireli apartmanımızda 
Yönetici olarak kararlar aldık. Paralar verdik. 
Her şeyi ama her şeyi hazırladık...

Sınırtaş sap. olarak doğalgaz kutusunun 
takılmasını beklerken Belediye’nin bu işleri 
durdurduğunu öğrenince şok olduk.

Evet ŞOK olduk !...
Sayın Belediye Başkanı Mehmet Turgut; 

Bu kasabada yaptığın çok iyi şeyler var. 
Senin üyesi, olduğun partiye sempatim 
olmadığı halde ben ve etrafım Mehmet 
Turgut’a oy verdi.

Çünkü ; ÇALIŞIYOR; ÇALMIYOR - 
ÇALDIRMIYORDUN...

Gemlik Belediyesi bir düzene girmişti...
Bütün bunlar iyi puanlar ama Doğalgaz 

işinde sınıfta kaldın...
Bizleri şu soğukların başladığı günlerde 

perişan edeceksin...
Ben üzerime düşen bütün görevleri 

yapıp, bir yığında para verdikten sonra 
uyduruk bir soba ile ısınmaya çalışıyorum.

Çünkü bana daha doğrusu bütün Gemlik 
halkına Kasım ayı sonunda doğalgaz ve 

| rilecek sözü verildi...
Şimdi Gemdaş BELEDİYE engelliyor 

diyor...
“Her türlü anlaşma isteğimizi geri 

çeviriyor, şahsi isteklerde bulunuyorlar 
“diyor...

“Özel kişilerin oturduğu evlerin işletme 
planında olmamasına rağmen önce doğal
gaz verilmesi - bazı tanıdıklara iş verilmesi 
gibi istekler olduğu dedikodusu halkın 
ağzında “Şu anda ki durum benim çok iyi 
tanıdığım Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut'a yakışmıyor...

Üniversitenin kampusün de de Belediye 
yıllarca işi uzattı.

Bunları unutmadık..
Ben paramı verdim, tesisatlarımı yap

tırdım, bana verilmiş söz var...
Ben üşürsem, hasta olursam bunun 

sorumlusu Sayın Mehmet Turgut’dur.
Belediyeler sorun çıkarmaz, aksine 

sorunları çözen kurumlardır.
Bir daha sesleniyorum; Yetmiş iki yaşın

da bir vatandaş olarak DOĞALGAZ'ımı bek
liyorum. İnsaf edin bekliyorum...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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II

Aykentliler Öğretmenler Günü’nü kutladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğretmenleri 
Milton 2'de düzenle
nen yemekte 
gönüllerince 
eğlendiler.
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
yönetiminin 
Öğretmenler Günü

Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun veli toplantısı yapı ılı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu'nun 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde yaptığı 
veli toplantısında 
yapılan faaliyetler 
anlatılırken 
Okul Aile Birliği 
seçimi de yapıldı. 
İlçe Milli Eğitim - 
Müdürü Ercümen'in 
de katıldığı 
toplantıda Psikolog 
Dr. Özcan Çimer, 
ailelere yönelik 
"Çocuk aile ilişkisi" 
hakkında bilgiler 
verdi.Toplantının açış 
konuşmasını yapan 
Müdür Vekili Tuncay 
Özkan, Velilerin 
bu tür toplantılara 
gerekli ilgiyi göster
mediğinden 
yakınarak "Velilerin 
maddi desteği 
olmadan okulun 

nedeniyle okulda 
görevli personele 
verdiği yemekte öğret
menler hem yediler 
hem de eğlendiler. 
Okul Müdürü İlker 
Karapınar'ın düzen
lediği özel yemekte 
gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar eğle
nen öğretmenler, bol 
bol göbek atmayı 
ihmal etmediler.

hiçbir ihtiyacını 
gideremeyiz. 
Okulumuzun derslik 
kapasitesinin yeterli 
olmaması nedeniyle 
istenilen hizmeti ver
mekte zorlanıyoruz. 
Tüm olumsuzluklara 
rağmen velilerimizin 
bize verdiği destek
ten mutluyuz" dedi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'de yaptığı 
konuşmada, velilerin 
çocukları üzerindeki 
denetimlerini yeterli 
bulmadığını belirterek 
"Bunun geçtiğimiz 
zaman içinde bir 
çok kötü örneklerini 
yaşadık. İnsana 
yapılan yatırım uzun 
yıllar sonunda 
görülebiliyor bunu 
unutmayalım " d ed i. 
Psikolog Özcan 
Çimer'in yaptığı 
konuşmayı can

kulağıyla dinleyen 
veliler, sevmek, 
sevilmek, saygı 
duymak kelimelerinin 
ne anlama geldiğini 
öğrenme fırsatı bul
dular. Okul-Aile-

Çevre üçgeninde 
yaşanan olayları 
anlatan Çimer, birey
lerin evde kendi 
aralarında yaptıkları 
küçük tartışmaların 
çocuklar üzerinde

olumsuz etki yap
tığını belirterek, 
"Kendi sorunları olan 
çocuklardan hiçbir 
başarı beklenemez" 
dedi. Okul Aile Birliği 
Başkanı Binnaz

Akıncı, yeniden 
başkan seçilerek 
okul aile birliğini 
oluştururken ken
disiyle çalışan 
arkadaşlarına 
teşekkür etti.

' Bin naz;
Aklncl ‘

l'
Tuncay 
Özkan
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Zeytinsporlu kızlar hayal 
kırıklığına uğradı: 5-0

Gemlikspor: 2
Mudanyaspor: 3

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hazırlık maçlarını 
sürdüren Zeytinspor 
Bayan Futbol Takımı 
Cumartesi günü 
Gemlik'te konuk 
ettiği Izmirspor'a 
farklı yenildi. 5-0 
Maça mutlak 
kazanmak için 
çıkan Zeytinspor'lu 
kızlar, tecrübeli ve 
güçlü oldukları 
görülen rakibine 
karşı varlık 
gösteremedi.
Henüz 6. dakikada 
İzmirspor Didem'le 
1-0 öne geçerken 
maçın yıldızı 
Özge'nin 18 ve 32. 
dakikalardaki 
gollerine engel 
olamayınca ilk yarı 
İzmirspor'un 
3-0 üstünlüğüyle 
hit*i 
İkinci yarıda 
baskılı oyununu 
devam ettiren 
İzmirspor, 65'de 
Hande ve 70'de

*
Oz Karadenizspor’da yönetim belirlendi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaklaşık altı ay önce 
kurulan Gemiik'in 

İyeni kulübü Öz 
Karadenizspor, 
ilk genel kurulunu 
yaptı, Eski Pazar 
Caddesi Trabzonlular 
Derneği yânındaki 
kulüp lokalinde 
gerçekleşen genel 
kurulda 12 kişiden

■Oluşan yeni yönetim 
kurulu seçildi.

İ10 Aralık'ta start 
alacak Bursa İkinci

^Amatör kümede

©’ge'yle maçtan 5-0
buı lugu gollerle galip ayrıldı.

Gemlik'! temsil 
edecek takımlardan 
biri olan Öz Karade 
nizspor yönetimi 
yaptıkları genel 
kurulun ardından 
transfer 
çalışmalarına 
başlayâCaklâr.
Öz Karadenizspor^- 
Kulübünün yeni J 
yönetim kurulu şu 
isimlerden oluştu: 
Halil İbrahim Ayvaz, 
Yurdal Yılmaz, Sinan 
Bozkurt, Alper 
Kepekçi, Faruk 
Kemal Sevilmiş,

Murat Dülger, Okan 
Özcan, Zeki Bpylu, 
Alican Durdu, Selim 
Öztürk, Orhan Aydın, 
Davut Karslı.
Denetim Kurulu ise: 
Oşman Durdu, 
Orhan Karslı ve 
‘Auseyin Dülgerde"^ 
oluşturuldu.
Gemiik'in altıncı 
federe kulübü 
olarak kürulan 
Öz Karadenizspor 
yönetimi hafta içinde 
yapacağı ilk toplan
tısında kulüp baş 
kamnı ş^çpçeklçr..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

14-16 yaş 
gurubunda sona 
yaklaşılırken 
Gemlikspor 
kendi sahasında 
Mudanyaspor'a 3-2 
yenildi.
Zevkli başlayan 
karşılaşmada 
Mudanyaspor, 
5'inci dakikada 
1-0 öne geçti. 
K. Samet'in 17. 
Dakikadaki beraber
lik golünden sonra 
rakip kalede pozis 
yönlar yakalayan 
Gemlikspor, bunları 
değerlendireme 
yince 37. dakikada 
kalesinde gördüğü 
golle ilk yarıyı 
2-1 yenik kapadı. , 
ikinci yarıya 
ğoıYçin başlayan 
Gemlikspor, 64. 
Dakikada kalesinde ■ 
gördüğü golle 3-1 
yenik duruma düştü; 
69. dakikada 
kazanılan penaltıyı 
Mehmet gole 
çeviremedi.
Maçın uzatma

dakikalarında ikinci 
kez penaltı kazanan 
Gemlikspor, B. 
Samet'le golü bul
masına rağmen 
maçı 3-2 kaybetti. 
Saha : Gemlik 
Atatürk 
Hakemler : Ali 
Kemal Erdem (**) 
Bilgehan Ulutaş (**) 
Olcay Salbaş (**) 
GEMLİKSPOR : 
Oğuz (*) Sercan (**) 
Mehmet (**) B Samet 
(**) Özgür (**) K. 
Samet (**) Tanju (*) 
(Gökan **) Adem (**) 
Volkan (*) (Arif **)

Kemal (**) Mutlu (*) 
(Yılmaz *) 
MUDANYASPOR : 
Semih (**) Burak (**) 
Berk eser (**) (Berk 
Kurşun ) Reis (*) 
Gürcan (***) Ömer 
(**) Fatih (**) Özgür 
(**) Mehmet (**) 
(Umut) Emre (**) 
Erdi (**) (Hikmet *) 
Goller : Dk. 5 
Emre Dk. 37 Fatih 
Dk. 64 Ömer 
(Mudanyaspor) Dk. 
17 K. Samet Dk. 80 
B. Samet 
(Gemlikspor)
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Soba’dan 150 kişi 
zehirlendi, 1 kişi öldü

Bursa’ya gelen pişman oluyor

Bursa da lodosa 
rağmen sobalarını 
söndürmeyen 150 
kişi zehirlenirken, 
bir kişi hayatını 
kaybetti.

i Etkisini gösteren 
şiddetli lodos, 
şehri alt üstü etti. 
Lodos nedeniyle 
yıkılan bazı 
ağaçlar otomobil
lerin üzerine 
devrildi. Lodosun 
saatteki hızının 
50 kilometreyi 
geçmesi üzerine, 
polis ekipleri 
megafonla 

sobaların 
söndürülmesi için 
anonslar yaptı. 
Buna rağmen 
yakılan kömür 
sobalarından 
sızan karbon- 
monoksit gazı, 
150 kişiyi has
tanelik etti. 
Mudanya İlçe- 
si'nde ise, 
Yalı Mahallesi 
Atatürk Caddesi 
üzerindeki bir 
apartmanda 
oturan Oğuzhan 
Dikel (46), kömür 
sobasından sızan 

karbonmonoksit 
gazından 
zehirlenerek 
hayatını kaybetti. 
Dikel'in cesedi, 
sabah çalıştığı 
restorana 
gitmeyince 
kendisini merak 
edip evine 
gelen müdürü 
Mustafa 
Konca'nın, 
uzun süre 
kapıyı açan 
olmayınca 
durumu polise 
bildirmesi üzerine 
ortaya çıktı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
yaptığı ankette, 
Bursa'ya göç 
edenlerin yüzde 
64.8'inin ekono

I mik durumlarının 
1 düzeldiği görüldü 
I Her yıl küçük bir 

Anadolu kenti
■ nüfusu kadar göç 
i alan Bursa, göçle 
' gelenlere haya: 
i standartlarını yük

seltme imkanı 
veriyor. Anket 
sonuçlarına göre 
Bursa, dengeli 
gelir dağılımı olan 
bir şehir. Bursa'ya 
göç eden insan
ların yüzde 13'ü 
Erzurum, yüzde 
8.6'sı Artvin, 
yüzde 6.3'ü 
Samsun, yüzde 
4.3'ü Trabzon, 
yüzde 3.9'u Muş, 
yüzde 3.7'si 
Ankara, yüzde 
3.3'ü Balıkesir, 
yüzde 3.2'i İstan
bul, yüzde 3.1'i 
Diyarbakır, yüzde 
2.6'sı Kars, yüzde 
2.4'ü Rize, yüzde 
2.1'i Giresun, 
yüzde 1.7'si 
Gümüşhane, 

yüzde 1 6'sı Sivas, 
yüzde 1.5'i Adana. 
Elazığ ve Konya, 
yüzde 1.4'ü Ağrı, 
Bilecik ve Erzin 
can, yüzde 1.3'ü 
Kütahya, yüzde 
1.2'si İzmir. Niğae. 
Ardahan ve Tokat, 
yüzde 10.4'ü yurt 
dışı ve yüzde 
12'sini de diğer 
illerden gelen 
vatandaşlarımız 
oluşturuyor.
Yurt dışından göç 
edenlerin yüzde 
61.8'i Bulgaristan, 
yüzde 14.7'si Yu 
goslavya, yüzde 
8.3'ü Yunanistan, 
yüzde 4.6'sı Azer 
baycan, yüzde 
3.2'si Makedonya, 
yüzde 2.8'i Alman 
ya, yüzde 1.4'ü 
Avustralya ve 
Özbekistan, yüzde 
1.5'ini de Arnavut 
luk, KKTC ve 
Türkmenistan 
oluşturuyor.
Rakamlar, göçlere 
rağmen Bursa'da 
oturmuş, yer
leşmiş bir Bursah 
nüfusu olduğunu 
da gösteriyor.
BURSA'YA GÖÇ

EDENLERİN 
EKONOMİK 
DURUMLARI 
DÜZELİYOR 
22 Temmuz 2005-6 
Eylül 2005 tarihleri 
arasında 
Bursa'nın merkez 
ilçelerinde 2 bin 
60 vatandaşla 
yapılan ankete 
katılanların yüzde 
54’ü 451 YTL ile 
bin 200 YTL 
arasında aylık 
gelire sahip. 
Anket, Bursa'ya 
göç edenlerin 
yüzde 64.8'inin, bu 
şehre yerleştikten 
sonra ekonomik 
durumlarının 
düzeldiğini de 
ortaya koydu. 
BursalI olmayıp 
Bursa'ya göçle 
gelenlere 
yöneltilen 
"Bursa'ya 
geldikten sonra 
ekonomik duru
munuz nasıl bir 
değişim göster
di?" sorusuna 
yüzde 64.8 'olumlu 
yönde değişti', 
yüzde 10.3'ü ise 
'olumsuz yönde 
değişti' cevabını 

verdi. Bu soruya 1 
cevap verenlerin il 
yüzde 23.8'i 
'Ekonomik duru- j 
mumda değişiklik II 
olmadı' derken, 
yüzde 1.2'si ise 
fikri olmadığını 
belirtti.
Aslen Bursah olup İ 
köylerden merkez • 
ilçelere yerleşen- - 
lerin de yüzde 
66.8'i ekonomik ■ 
durumlarının 
düzeldiğini söyle- . 
di. Bursah olup 
merkez ilçeye yer
leştikten sonra 
ekonomik duru
munun olumsuz 
yönde değiştiği 
cevabını veren
lerin oranı yüzde 
2.4'te kaldı.
Ekonomik duru
munda bir değişik
lik olmadığını 
söyleyenlerin 
oranı ise yüzde 
28.9 olarak 
belirlendi.
Ankete katılanların 
yüzde 73.1 'i 
sosyal 
güvencesinin 
olduğunu, 
yüzde 26.9'u ise 
olmadığını bildirdi.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

yu®

birli K)

TAKVİMLER & MASA TAKVİAALERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLERE ANAHTARLIKLAR VE 
H€DİY€LİK €ŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 VILUK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEVİZ
Körfez Ofset

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEIVIİ_İK 

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

I
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| ŞStCda evrak takibi I 
P internet ortamında

Öğrenciye kahvaltı (teleği

Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK), 
internetten hizmet 
uygulamasına bir 
yenisini daha ekledi. 
Artık evrak takibi 
internet ortamından 
izlenebilecek.
SSK'dan yapılan 
yazılı açıklama, 
son yıllarda sigortalı, 
emekli ve işverenlere 
yönelik işlemlere 
hız kazandırılması ve 
kolaylaştırılması 
amacıyla e-bildirge, 
online pirim tahsilatı, 
sigortalı kayıt s 
orgulaması, e-borcu 
yoktur, elektronik 
posta servisi, 
adres-banka 
değişikliği gibi 
interrtti üzerinden 
verile-1 hizmetlere 
bir yeisinin daha 
eklendiği kaydedildi. 
Kuruma özel kişi ve 
kuruluşlarla resmi 
kurum ve kuruluşlar
dan gerek elden 
teslim edilen gerekse

posta ile gönderilen 
ve resmi nitelik 
taşıyan her türlü 
dilekçe, evrak ve 
yazılara ne işlem 
yapıldığının kişi 
ve kuruluşlarca 
internet ortamında 
izlenebilmesi 
amacıyla 
www.ssk.gov.tr < 
http://www.ssk.gov.tr 
> internet site:»...de 
yer alan inter?’-?:f 
uygulamalar 
mönüsünde 
evrak takip uygula
masının başlatıldığı 
kaydedildi.
Vatandaşların daha 
i olay bilgi ala

bilmelerini 
sağlamak için evrak 
takip programı 
yapıldığı, Kurum 
Başkanlığı Merkez 
ile Sigorta İşleri 
Genel Müdürlüğü 
Merkez ve taşra 
birimlerinin gereli 
çalışmaları 
tamamladığı söz 
konusu uygula
manın,
1 Kasım 2005 
tarihinde başladığı 
bildirildi.
Açıklamada, 
evrak takıp uygula
masından 7 gün 24 
saat yararlanabile
ceği belir .ildi.

Milli Eğitim 
Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Yüksek 
Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar 
Kurumu'nun 
(Yurt-Kur) 
1 Ocak'tan 
itibaren sabah 
kahvaltısı için 
1 YTL destek 
vereceğini, 
22 iş ğünü 
hesaplandığın
da bunun 
her öğrenci 
için 22 YTL’lik 
"ekstra destek" 
anlamına 
geldiğini 
bildirdi.
Çelik, Yurt-Kur 
73. Olağan 
Genel 
Kurulu'nda 
yaptığı konuş
mada, 41 ilde 
üniversite 
bulunmadığını, 
ancak buralar
da çeşitli 
üniversitelere 
bağlı fakülte 
ve yük
sekokulların 
kurulduğunu 
kaydederek, 
bunların bir 
çatı altında

toplanarak yeni 
üniversiteler 
açılacağını 
bildirdi.
Üniversitelerde 
geçmişte 
büyük actlar 
yaşandığını, 
şimdi ise bir 
huzur ortamı 
bulunduğunu 
belirten Çelik, 
"Bu huzur 
ortamının 
sürdürülmesi 
hepimize 
düşen önemli 
bir görev" diye 
konuştu.
Çelik, üniver
sitelere yıl 
araştırmr için 
450 trilyon 
lira ayrıldığını 
ve bu desteğin 
gelecekte de 
süreceğini 
bildirdi.

Yurt-Kur'un 
çalışmaları 
hakkında da 
bilgi veren 
Çelik, akşam 
yemeği için 
öğrencilere 
ödenen katkı 
payının 
hükümetleri 
döneminde 
artırıldığını 
anımsatarak 
1 Ocak'tan 
itibaren sabah 
kahvaltılarına 
da 1 YTL 
destek verile
ceğini söyledi. 
Çelik şöyle 
devam etti: 
"22 iş günü 
hesaplandığın
da bu da her 
öğrenci için 
22 YTL ekstra 
destek 
demektir.

Akşam 
yemek
lerinin 
öğrenci 
başına 
maliyeti 33 
YTL'dir. 
Demek ki 
toplam 
akşam 
yemeği ve 
sabah 

kahvaltısı 
için 1 Ocak'tan 
itibaren 
55 YTL'lik 
destekte 
bulunmuş 
olacağız. 
Bu da üniver
site öğrencileri 
için önemli bir 
imkan ve 
fırsattır diye 
düşünüyorum.' 
Çelik, 
üniversite 
öğrencilerine 
yılda 1 katril 
yon liralık 
burs vc kredi 
sağladıklarını 
kaydederek, 
bunun Türk 
gençliğine 
verdikleri 
önemin bir 
göstergesi 
olduğunu 
belirtti.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK 

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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 

1. Kordan’da 1+1 Kiralık Daire (Öğrenciye ve Bekara da kiraya verilebilir.)

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 Yapılır. 

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta Tel:513 24 74 Fax: 5141021

ENEN Bslıhe^ Malzemeleri W
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* ip Ağ
"S Fanya ‘
* Mantar, kurşun
y İp Çeşitleri
y Sandal Malzemeleri 

Kürek
y Çapa

Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* ıv diğer malıemeler ili lırjııejıırjej'i;

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18

http://www.ssk.gov.tr
http://www.ssk.gov.tr
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İlköğretim’de yeni düzen
Hazırlanan veni t 
ilköğretim Yönetmelik 
taslağında, öğrencilere 
bir not karnesi bir de 
öğretmenin öğrencinin 
davranışlarını ele aldığı 
gözlem formlu kar
nenin verileceği belirtil
di. Öğrencilerin başarı 
ölçütlerinin değerlendi 
rildiği kriterlere yenileri 
eklenerek, proje ve 
ders içi performans 
gibi ölçütler getiriliyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı, 
İlköğretim Kurumlan 
Yönetmeleği'nde 
Değişiklik Yapılması'na 
Dair Yönetmelik Taslağı 
çalışmalarına başladı. 
Henüz Talim ve Terbiye 
Kurulu'n dan 
geçmeyen söz konusu 
değişiklikle ilgili 
akademisyenlerden 
destek gören taslağın 
özü, sınav odaklı ve 
sonuca da yalı bir 
ölçme sistemi yerine 
sürece dayalı bir ölçme 
sistemini öngö rüyor. 
İlköğretim 1, 2 ve 3. 
sınıflarda yıl sonunda 
başarısız r* frencilere 
uygulanan 1 te* »talik 
sınıf geçire veya 
yetiştirme ..urusu 
olarak isimlendirilen 

bütünleme kurslardın 
kaldırılması hedefleni 
yor. "Değerlendirme 
Etkinliklerinin Niteliği 
ve Sayısı" başlığı altın
da 1, 2 ve 3. sınıflarda 
öğrenciler, gelişim, iler
leme ve çabaları, 
sınavlar yapılmaksızın 
performans ödevi, 
proje ve ders içi perfor
mansları temel alı
narak, öğretmenin 
gözlemlerine dayalı 
olarak bir üst sınıfa 
geçmeleri sağlanacak. 
Öğretmenler, öğrenci 
(erle ilgili "Dereceli 
Puanlama Anahtarı, 
Öğrenci Ürün Dosyası, 
Sınavlar, Performans 
Ödevi, Proje, Derse 
Katılım (Ders içi perfor
mans)" formlarını her 
öğrenci için ayrı ayrı 
dosyalayacak. 
Öğrencinin başarısı 4 
ayrı notla, başarısızlık
ları ise bir tek notla 
değerlendirilecek. 
Yönetmelik taslağında 

"Sınav" ismi değiştiril
erek, "Değerlendirme 
Etkinliği" oluyor. Öğret
menler notları, sınavlar 
□rojeler ve performans 
ödevlerini ölçme 
değerlendirmenin

genel esasları, ders 
programlarında yer 
alan genel amaçlar ve 
kazanımları dikkate 
alarak düzenleyecekler. 
1, 2, ve 3. sınıflarda 
öğrencilerin gelişimi, 
ilerleme ve çabaları, 
sınavlar yapılmaksızın 
performans ödevi, 
proje ve ders içi perfor
manslarını temel alan 
öğretmen gözlemlerine 
dayalı olarak değer
lendirilecek. 4, 5, 6, 7 
ve 8. sınıflarda bir 
yarıyılda haftalık ders 
saati 3'ten az olan ders 
lerde en az 1, 3 ve 3'ten 
fazla olan derslerde ise 
en az 2 değerlendirme 
etkinliği (sınav) yapıla
cak. Bunun yanında 
öğrenciler performans 
ödevi, proje ve ders içi 
performanslarına day
alı olarak değer
lendirilecekler. Mevcut 
yönetmelikte 4, 5, 6, 7 
ve 8. sınıflarda bir 
yarıyılda bir dersten 
yapılacak yazılı sınav 
sayısı, 2'den az olma
mak üzere ders yılı 
başında zümre öğret
menler* tarafından 
tespit edili yor. 1, 2 ve 
3. sınıflarda ise sınav 

yapılmıyor, öğrenciler 
her yarıyıl, bireysel ya 
da grup çalışması şek
linde en az bir proje, 
biri grup çalışması 
olmak üzere en az iki 
performans ödevi 
hazırlayacaklar. Bunlar 
şimdiki sözlü sınavı 
yerine geçecek. Ölçme 
değerlendirme etkinlik
lerine katılma yan, 
çalışmaları zamanında 
teslim etmeyen öğren
cilerin durumu ise veli
sine bildirilecek. Bir 
başka değişiklik ise 
değerlendirme etkinlik
leri (sınav) 
sonuçlarının açıklanma 
süresinin 15 günden 10 
güne çekil mesi olacak. 
Yarıyıl notu, öğrencinin 
yarıyıl sınavlarından 
aldığı puanların arit
metik ortalaması ola
cak. Yapılan perfor
mans ödevlerinden alı
nan puanların aritmetik 
ortalaması ve proje 
çalışması dikkate alı
nacak ve öğrencinin 
ders içi performansı da 
r>'*il! olacak. Notu et 
kîley cek ölçütlerin 
yüzdelik dağılımı; 
oina’dar yüzde 40, per
formans ödevleri yüzde

20, projeler yüzde 20, 
ders içi performans ise 
yüzde 20 şeklinde ola
cak. Mevcut yönet
melikte "Davranışların 
Belirlenmesi" başlığı 
"Kişisel ve Sosyal 
Beceriler" olarak 
değiştiriliyor ve 
öğrencinin gelişim 
düzeyi 3 grupta değer
lendiriliyor. "Gelişim 
düzeyinin üstünde", i 
"Gelişim düzeyine 
uygun" ve "Ek desteğe 
ihtiyacı var" şeklinde 
değerlendirilip öğren
cilere ek karne verile
cek. Ancak bu değer
lendirmeler öğrenci
lerin sınıf geçmesinde 
dikkate alınmayacak. 
Ek karnede yer alan 
ölçütler ve öğretmenin 
gözlem formunda yer 
alacak konular şunlar 
olacak: "Bağımsız 
olarak çe'-şahilme, 
grup halinde çalışa
bilme, materyalleri 
özenli kullanma, aldığı 
ödevleri yerine 

getirme, bağımsız karar 
verme, planlı ve düzen
li çalışma, başkalarının 
hak ve özgürlüklerine 
saygı gösterme, 
kendine ve başkalarına 
saygı gösterme, okul 
ve toplum kurallarına 
uyma, nezaket kural
larına uyma, kararların
da adil olma, etkili 
iletişim kurma, 
arkadaşlarıyla yardım
laşma, çevreyi temiz 
tutma, karşılaştığı 
sorunları çözme, 
yaratıcı düşünme, 
araştırma yapma." 
Taslak yönetmeliğe 
göre öğrencilerin din
lenme ve yemek saati 
süreleri 60 dakikadan 
40 dakikaya çekiliyor. 
Mevcut yönetmelikte 
yer alan "Öğrenci 
Andı"nın okunmasıyla 
ilgili "İlköğretim oku
lunda öğrenciler" şek
lindeki ifade, "Türkiye 
Cumhuriyeti Vatandaşı 
olan Öğrenciler" 
olarak değiştirildi.

ÜNVCR TRAKTÖRD€N
BÜVÜK FIRSAT!

® ZfVTİN ZAMANI G€LPİ!
OHOLLAftD

I YIL VADELİ 
TRAKTÖR SATIŞLARI! 
Not: Kamyon kuîfiffiâbilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bayii 
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 ORHANGAZİ / BURSA
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Vergi kaçağına "elektronik takip”
Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Denetim birimleri, 
vergi kayıp ve kaçağı 
ile mücadele yöntem
lerini değiştiriyor. 
Hesap Uzmanları 
Kurulu, vergi kaçağı 
ve mücadelede 
"Bilgisayar Destekli 
Denetim Programını" 
uygulamaya koyuyor. 
Hesap Uzmanları 
Kurulu Başkanı 
Mahmut Vural'ın 
verdiği bilgiye göre, 
Avrupa Birliği'nin 
2 milyon 320 bin 
Avro'luk finansman 
katkısında bulunacağı 
Bilgisayar Destekli 
Denetim Programı, 
geçtiğimiz günlerde 
AB Konseyi'nce de 
onaylanarak 
kesinleşti.
Almanya ve 
İngiltere'nin 
koordinatör ülkeler 
olarak destek vereceği

proje ile Hesap 
Uzmanları Kurulu'nun 
denetim altyapısı 
tamamen yenilenecek 
Mevcut altyapı, 
önümüzdeki haftadan 
itibaren bilgisayar 
destekli denetime 
uygun hale getirilmeye 
başlanacak.
Bilgi İşlem Merkezi de 
bu süreçte, yeni 
donanım ve yazılımlar 
ile tamamen elektronik 
hale gelecek.
Merkezde, çok 
geniş bir bilgi ağı 
oluşturulacak.
Bilgisayar destekli 
denetime yönelik 
altyapı çalışmaları 
sürerken, denetim 
elemanları da yeni 
sisteme uyum eğitimi 
alacak. Bu amaçla, 
hesap uzmanları, 
gruplar halinde 
Almanya ve

İngiltere'ye staja 
gönderilecek. 
Uzmanlar, bu iki 
ülkede denetim sis
teminin nasıl işlediği-* 
ni, vergi kayıp ve 
kaçağına karşı ne tür 
denetim tekniklerine 
başvurulduğunu 
yerinde inceleyecek. 
Ingiliz ve Alman 
uzmanlar da 
Türkiye'ye gelerek, 
hem yeni sistemin 
kurulmasına katkı 
sağlayacak hem de 
bilgi ve birikimlerini

anlatacaklar.
Yeni denetim 
programının kuruluş 
çalışmaları 2 yıl içinde 
tamamlanacak.
Böylece, Türkiye'de 
vergi denetimlerinin 
önemli bölümünü 
gerçekleştiren ve 
ortaya çıkarılan vergi 
kaçaklarının yarısında 
imzası bulunan hesap 
uzmanlan, en geç 2 yıl 
sonra tümüyle bilgisa
yar destekli denetime 
geçmiş olacaklar.

“500 bin kişiye iş bulmak
7-8 milyar dolar”

"Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen, 

, Türkiye'de her yıl 
istihdam piyasasına 
500 bin yeni işsiz 

»katıldığını belirterek, 
"500 bin kişiye iş 
bulmak demek 
neresinden bakarsanız 
bakın 7-8 milyar 
dolarlık yeni yatırım 
demektir" dedi. 
Romanya-Türkiye 
arasında 22. dönem 
Karma Ekonomik 
Komisyon (KEK) 
toplantısına katılmak 
amacıyla Bükreş'e 
giden Tüzmen, 
buradan ayrılmadan 
önce Havaalanında 
gazetecilerin çeşitli 
konulardaki sorularını 
yanıtladı.
Türkiye'de enflasyon 
düşerken bir yandan 
da büyümenin devam 
ettiğine işaret eden 
Tüzmen, ikisini 
bir arada gerçek 
leştirmenin ise kolay 

J bir iş olmadığına 
vurgu yaparak şunları 
kaydetti: 
"Unutmayın ki enflas 
yonu aşağı doğru 
çeken bir ülkede çok 
çeşitli sıkıntılar 
yaşanır. Türkiye bütün 
bu sıkıntıları aslında 
hissetmeden, hisset
tirmeden bu dönemi 
geçirmeye çalıştı. Bu 
kolay değildi. Yani bir

taraftan enflasyonu 
aşağıya doğru çeke
ceksiniz, ama 
enflasyonu aşağıya 
doğru çekerken 
büyüme hızını yukarı 
doğru hiçbir zaman 
götüremezsiniz. Bu 
tam terstir. Biz ülke 
olarak enflasyonu bir 
taraftan aşağıya doğru 
indirme becerisini 
gösterirken diğer 
taraftan da büyümeyi 
yine belli bir rakamın 
üzerine çıkarabilme 
başarısını da 
yakaladık.’.'.
Ancak bu olumlu 
gelişmelerin 
Türkiye'de istihdama 
yansımadığının hatır
latılması üzerine de 
Tüzmen, belki 2 
milyona yakın yeni 
istihdam sağlandığını, 
ancak bunun işsizlikte 
sadece yüzde 0.02 
oranında bir gerileme 
yarattığını söyledi. 
Tüzmen, "NiVe?

Çünkü arkadan çok 
yeni iş gücü geliyor. 
İki milyona yakın yeni 
iş yaratıldı, ama bütün 
bunlara rağmen 
arkadan gelen o kadar 
büyük bir iş gücü var 
ki onun tamamını 
sektörlerde 
ememiyorsunuz" 
dedi.
Liranın aşırı 
değerlenmesi ile ilgili

bir soruya verdiği 
yanıtta da Tüzmen, 
ekonomide dengelerin 
zaman içinde yerine 
oturduğunu gözlem
lediğini belirterek, 
liranın aşırı değerlen
mesinin de zaman 
içinde bir dengeye 
oturacağına işaret etti. 
Tüzmen, "Dikkat 
ederseniz son 
dönemde lirada artık 
çok hızlı bir değer 
artışı yok. Lira, aşırı 
değerden normal 
değerine inmeye 
başladı. Mesela yüzde 
10-15'lik değer artışları 
vardı. Şu anda normal 
trendine gelmeye 
başladı. Ekonomi bir 
dengeler sistemidir ve 
kendi içinde kendi 
dengesini mutlaka 
bulur" dedi

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

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

İÇİMİZDEN BİRİ

ADI SOYADI: İbrahim TALAN
D. YILI 
D. YERİ 
M. Hali

İbrahim

: 1954
: İstanbul
: Evli 2 evlat sahibi

Talan, İstanbul Beşiktaş’ta
dünyaya geldi ilerleyen zamanlardan sonra 
ilk ve orta mehtep tahsilini Gemlik’te 
tamamladı. Babası ile çalışmaya başladı.

Babasının vefatından sonra öğrenmiş 
olduğu sanati bırakmamış ekmeğini bu 
yönde kazanıp iddialı olan yapmış olduğu 
meslekte kullanılan teknolojiyi daha ileri 
götürüp, mesleğinde söz sahibi olmaktı.

İbrahim Talan, bazı arkadaşları siyasetin 
içine sokmaya çalıştılar ve bunda da muaf- 
fak oldular.

Siyasette bir hayli çalıştıktan sonra 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda gördüğü 
boşluğu doldurmak için bu derneğin kong 
resinde adaylığını koydu ve kazandı da.

İlk işi Esnaf ve Muhtelif Sanatkarlar 
Odası’nın bir reform yapmak ve esnafın 
ihtiyaçlarının neler olduğunu belirlemek 
üzere yönetimdeki arkadaşlarıyla beraber 
bütün esnaf arkadaşlarını ziyaret edip bili
nen bilinmeyen ihtiyaçları tesbit etti.

İlk aşamada esnafın barınacak iyi bir 
yere sahip değildi. Büyük bir özveri ile 
çalışarak bugünkü barındıkları Gemlik 
Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 
ofisini ve esnaf arkadaşlarının boş zaman
larını değerlendirmek ve bir yerde toplanıp 
dert ve ihtiyaçlarını söyleyebilecek bugün 
dernek olarak bu derneğin en modern 
lokalini açtı.

İbrahim Talan’ın ilk denecek olan esnafın 
en çok ihtiyaçlarından biri olan ambulansı 
getirti. Buna ilaveten ilçemizde bulunan
polikliniklerle anlaşma 
Esnafımıza en hassas olan 
değeri belirtmek isterim.

İbrahim Talan esnafın 
Muhasebe işini Dernekte

sağlamış, 
sağlığa verdiği

zorluk çektiği 
kurduğu özel

Muhasebe Servisi’nde faaliyete geçirdi.
İbrahim Talan adli işleri düzenlemek için 

ilçemiz avukatlarından biriyle anlaşma 
sağlanmıştır.

İbrahim Talan yeni girmeye çalıştığımız 
Avrupa Birliği’ne uyum sağlığa bilmek için 
mesleki konularda seminerler, toplantılar 
tertipleyip yeni fikirlere açık olduğunu 
göstermektedir.

İbrahim Talan esnafın çok hassas 
davrandığı Bağkur İrtibat Bürosunu kurul
duğu söyledi.

İbrahim Talan Çıraklık Eğitim Merkezi’ne 
kurmuş olduğu Bilgisayarn Laboratu varın
da bütün esnaf arkadaşlarına ücretsiz 
hizmetini verdi.

İşte İbrahim Talan 3. nci kez Esnaf ve 
Muhtelif Sanatkarlar Odası’nın başkanı 
seçildi.

İbrahim Talan’ın seçilmiş olduğu bu 
devrede yapmayı tasarladığı çok işlerin 
kendisini beklediğini biliyor.

Geçmiş sene de de Gemlik’te spor 
faaliyetinin çok zayıf olduğunu eğer imkan
lar el verdiği taktirde spora önem vereceği
ni ve esnaf sporun kurulabileceğini iste
mektedir.

Bir ara Gemlikspor’da yöneticilik yapan 
İbrahim Talan bu spor camiasına girmesini 
dilerim.

Bundan sonra İbrahim Talan’a işlerinde 
başarılar ve sıhhat afiyet dilerim.

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Çocukları internette 
bekleyen tehlikeler

Bağımsız 
Eğitimciler 
Sendikası 
AR-GE kurulu 
uzmanlarınca 
hazırlanan 
"Öğrencilerde 
internet 
kullanım profili 
ve alışkanlık
la rı' konulu 

sonuçlarına 
göre, anne 
ve babalar, 
çocuklarını 
internette 
bekleyen 
tehlikelerden 
habersiz.
Sendikadan 
yapılan yazılı 
açıklamaya 
göre, raporda, 
bilinçsiz 
kullanma ve 
tüketim kültürü 
açısından 
eğitimsizlikten 
kaynaklanan

I nedenlerle
I Türkiye'de 

internet gibi 
bazı teknolojik 
gelişmelerden 
fayda yerine, 
daha çok zarar 
görüldüğü 
kaydedildi.

Türkiye'de 
internetin hem 
çocuk gelişimi 
hem dc okul 
başarısı 
açısından, 
olumsuz 
etkilere 
daha çok 
rastlandığının 
belirtildiği 
raporda, 
her mahalle 
köşesinde 
açılmaya 
başlayan 
internet 
kafelerin 
gençliği 
teknolojiyle 
tanıştırmak ve 
eğitmekten 
çok, kötü 
alışkanlıklar 
kazandırdığına

ve yozlaştırdığı
na dikkat 
çekildi.
Rapora göre, 
bilgisayar ve 
internet olan 
evlerde ise 
ailelerin 
internette 
girilen siteleri 
önceden 
gözden 
geçirmemeleri, 
zararlı sitelere 
girişi 
engelleyen 
filtre 
programlarını 
kullanmamaları 
nedeniyle 
çocuklar 
internetten 
olumsuz yönde 
etkileniyor. 
Raporda,

"Çağımızın 
bir gereği .
olması ve 
bir çok 
ihtiyacımızı 
karşılaması 
yanında, 
ailelerin bu 
yeni teknolojiyi 
tam olarak 
tanımamaları 
veya gerekli 
itinayı 
göstermemeleri 
yüzünden 
çocuklarımız, 
internetten 
büyük zarar 
görmektedir. 
Çocuklarımız 
bu sanal 
ortamda 
adeta zehirlen
mektedir" 
denildi.

EŞOOÇÜteyi 
hitap seçmeye 
benzeten 
ünlü 
ad m u^dk

Aşk öğütleri

eşlerin 
birlikte muttu 
bir hüyat 
sürmeleri işin 
birbirinden 
ilginç 14 
öğüdü var. 
Eh, yüzyıllarda 
kulaktan kulağa 
yayılmaya 
davam ettiğine 
göre pek de 
yabana atılır, 
öğütler olmasa 
gerek.
1- Tedavi edile
mez derecede 
romantik olun.
2- BirHkte kitap 
okuyun, etele 
tutuşun ve 
birlikte düzenli 
yürüyüşlere 
çıkın.
3-Gütümte 
meler 
bulaşıcıdır. 
Önada 
bulaştttm.
4-Güvenilir bir 
sırdaş olun ve 
onu hiç kim 
soya şikayet

etmeyin.
8- Onun en 
sevdiği çiçeği, 
rengi, müziği, 
şiiri ve yazarı 
bilin.
6- Ona, 
beklemediği 
hoş sürprizler 
yapın. Hiçbir 
neden yokken 
de kart ya da 
küçük aşk not- 
lan yollayın.
?• BlrMrlnlz için 
özel ve gizil 
takma adlar 
bulun.
a- Aşk, birlikte 
saçmalamaktır. 
Arada bir, birük- 
to sonuna kadar 
saçmalayın.

9- İtimin haklı 
olduğunu tartış
mayın. neyin 
doğru olduğuna 
karar verin. Her 
tartışma sonun
da barış anlaş
masını bir 
Öpücükle 
İmzalayın.
10- Sevdiğinizi 
yalnızca onun 
duyabileceği 
biçimde 
eleştirin. 
Övgünüzü ise 
bütün dünyaya 
duyurun.
11- Bedeninize 
iyi bakın. Daima 
sağlıklı ve dinç 
olmayı hem 
kendinize hem

de ona 
borç bilin.
12- Bir kucak
laşmadan ilk 
ayrılan siz 
olmayın.
13- Eş seçmek 
kitap seçmeye 
benzer, iyi 
tasarlanmış bir 
kapak ve cilt 
ilginizi çekebilir. 
İçeriği sağlam 
olmadıkça 
sonunu 
getirmek 
zordur.
14- Aşk için 
evlenin. Hem . 
eşinizin hem de 
kendinizin en 
iyi arkadaşı ' 
olun.

6 kadından 11 dayak yiyor SÜR KÖŞESİ
D.MiBASDtt

Kadınlar yemeği geç 
hazırlama, cinsel 
ilişkiyi reddetme, ev 
işlerini yetiştirememe 
gibi nedenlerle şiddet 
görüyor
"Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele 
ve Dayanışma Günü" 
nde Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WH0) 
yaptığı bir araştırma, 
dünya genelinde her 6 
kadından birinin aile 
içi şiddete maruz 
kaldığını ortaya 
koydu. Türkiye'de 
durumun farklı 
olmadığı Diyarbakır, 
Antalya ve Adana'da 
yapılan araştırmaların 
sonuçlarıyla gözler 
önüne serildi. WHO 
Aile ve Halk Sağlığı 
Genel Direktör 
Yardımcısı Joy 
Phumaphi , Reuters'a 
yaptığı açıklamada, 
şiddet gören kadın-

lann gerçek sayısının 
çok daha fazla 
olduğunu, birçok 
kadının bunu açıkla
madığını kaydetti. 
Dünya genelinde 
kadınları hedef alan 
aile içi şiddetle ilgili 
yapılan ilk kapsamlı 
çalışma olduğu belir
tilen bu araştırma 10 
ülkede, 24 bin kadınla 
yapılan görüşmelere 
dayanıyor. 
Araştırmaya göre 
şiddete maruz 
kalmalarını "normal" 
gören çok sayıda 
kadın da kendisine 

eziyet edildiğiyle ÜgMi 
bir bildirimde bulun
muyor. Kadınların 
birçoğu, çocuklarını 
kaybetme korkusu 
nedeniyle ya do 
utandıkları için 
dayağı gizliyor.
HAMİLEYE DE 
ŞİDDET
Kadınların yüzde 4 db 
12*01 hamHeük 

dönemlerinde şiddete 
maruz kaldığı, bu şid
detin faillerinin yüzde 
90'mın ise henüz 
mamış bebeklerin 
babalan oMeklarv 
belirlendi.
Kadınların şiddete * 
maruz kalma neden- 
leri arasında, yemeği 
geç hazırlama, ev 
işlerini zamanında 
bitirememe ve cinsel 
ilişkiyi reddetme gibi 
nedenler sayıldı. 
Namibya, Peru, 
Japonya, Tayland, 
Samoa, Brezilya,

Etiyopya, Bangladeş, 
Tanzanya ve 
Sırbistan-Karadağ'ı 
kapsayan araştırma? 
yılda tamamlandk :
Antalya Reddi

ffiü Mofkoarme •<?**'»&*:

w
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m kadmtn yaşdttb -! 
larmdaki "acı hegUar* 
ortaya konoldb. / « 

ısıuıueıı uyiwn gouıv
•meondıl ..JMMğm'- ';

ve kaçırma tehdidi, 
iktidarsızlığa rağmen 
kadını suçlama, yıl
lardır cinsel ilişki kur
mama, çocukların 
önünde cinsel ilişkiye 
zorlama, aşırı cinsel 
baskı..."

Öğretmenim 
ilk göz ağrımsın sen benim 
Selam sana öğretmenim 
Oku yavrum vatan senin 
Derdin bana öğretmenim 

İlim ve ^rfan öncüsü 
Senden aldım ben bu gücü 
Şehirlisi ve köylüsü 
Borçlu sana öğretmenim | 

Kemik benim senin etin 
Ayırmazdın öksüz yetim 
Yüreğimizde kıymetin 
Benim canım öğretmenim 

Okutturdun coğrafyayı 
Ardahan'ı Antalya'yı 
Dumlupmar Sakarya'yı

. Sende gördüm öğretmenim 
Tarihimde ululuğu 
Sende tattım mutluluğu 
Modern ve imanlı orduyu 
Sen var ettin öğretmenim

Vatan millet ulus ülkü 
Müziğimiz şarkı, türkü 
Başöğretmen Atatürk'ü 
Sen öğrettin öğretmenim.



Soğuk havalarda nasıl beslenmeliyiz?
Soğuk havaların en 
büyük özelliği hiç 
kuşkusuz ki kendine 
özgü hastalıkları da 
beraberinde getirmesi. 
Soğuk algınlığı, grip, 
bronşit gibi bir çok 
hastalığın görülme 
sıklığı soğuk havalar
da artıyor. Soğuk 
havaları sağlıklı 
geçirebilmeniz için 
bağışıklık sisteminizi 
güçlendirmeniz büyük 
önem taşıyor.
Bağışıklık sistemimizi 
güçlendirmemizin en 
etken yolu da yeterli 
ve dengeli beslenmek
ten geçiyor. Peki 
soğuk havalarda ne 
tür besinleri, ne 
miktarda tüketmeniz 
gerekiyor? Memorial 
Hastanesi Diyet 
Hizmetleri Yöneticisi 
Dyt. Seçil Kenar 
bu sorunun 
yanıtını verdi.
Özellikle aktif ve 
güçlü bir savunma 
mekanizmasının 
temelinde yeterli ve 
dengeli beslenme 
yatıyor. Bunun yanın
da özellikle bakterilere 
karşı savaşan savun
ma hücrelerine nüfus 
eden ve vücudu zarar
lı maddelere karşı 
koruyan C vitamini 
tüketimine dikkat 
etmek gerekiyor.

Portakal, mandalina, 
limon, greyfurt gibi 
narenciyeler, yeşil 
biber, marul gibi koyu 
yeşil yapraklı besin
ler,kırmızı meyve ve 
sebzelerde yoğun 
miktarda bulunan C 
vitaminini yeterli 
miktarda almak için 
günde 5-9 porsiyon 
sebze ve meyve tüket
memiz gerekiyor. 
Soğuk havalarda C 
vitamininin yanı sıra 
vücuttan toksinlerin 
(zararlı maddelerin) 
atılmasını, vücutta 
bazı enzimleri arttırıp 
savunma mekaniz
masını güçlenmesini 
sağlayan diğer antiok- 
sidanlara da ihtiyaç 
vardır. Bir antioksidan 
olan ve kaynakları süt, 
peynir, balık yağı, 
yumurta, havuç, 
kabak, patates, kayısı, 
ıspanak gibi sarı, 
turuncu renkli sebze 
ve meyveler olan A 
Vitamininin de tüke
timine özen gösteril' 

melidir. Bunun yanın
da mısır, kurubak- 
lagiller, bitkisel sıvı 
yağlar, yeşil yapraklı 
sebzelerin içerisinde 
bulunan E vitamini de 
bir antioksidandır, 
vücudun bağışıklık 
sisteminin artmasında 
etkendir.
Deniz ürünleri, buğ
day ürünleri, susam, 
badem gibi yağlı 
tohumlarda bol mik
tarda bulunan çinko 
(Zn), süt ve süt ürün
leri, et, deniz ürünleri, 
mantar gibi besinlerde 
bulünan selenyum da 
birer antioksidandır 
ve dengeli - yeterli bir 
beslenme ile düzenli 
tüketilmelidirler.
Ayrıca önemi son 
zamanlarda giderek 
artan deniz ürünleri, 
yağlı tohumlarda 
bulunan omega-3 yağ 
asitleri de bağışıklık 
sistemimiz için 
önemlidir.
Haftada 2-3 kez 
mutlaka düzenli

balık tüketilmelidir. 
A^ntioksidan besinlerin 
düzenli tüketiminin 
yanında zararlı besin
lerin vücuttan atıl
masını sağlamak 
amacıyla günde 8-10 
bardak su içmek 
gerekmektedir. Ayrıca 
aşırı yağ tüketimi 
vücuttaki bağışıklık 
sistemini olumsuz 
etkiler, fazla ağırlık 
artışına sebep olur. 
Gereksiz yağ tüketi
minden kaçınmalı; 
katı yağları ve etin 
yağlı kısımlarını 
tüketmemeliyiz. 
Soğukhavalarda 
yapılan en önemli 
hatalardan biri de 
hastalıklardan 
korunmak amacıyla 
doktora danışmadan 
vitamin ve mineral 
tabletlerinin tüketilme
sidir. Düzenli ve 
dengeli beslenildiği 
durumlarda, bireyin 
özel bir hastalık duru
mu yoksa, besinlerde 
günlük ihtiyacımıza 
yetecek kadar vita- 
min-mineral alırız.
Bu tabletlerin bilinçsiz 
kullanımı kansızlık, 
böbrek taş 
hastalıkları, 
baş ağrısı, saç 
dökülmeleri ve bulantı 
gibi pek çok yan 
etkiye yol açar.

Akdeniz diyeti 
kalbi koruyor

ABD'de yayımlanan 
yeni bir araştırmaya 
göre, 3 ay Akdeniz 
diyetiyle beslenen 
kişilerde kalp 
hastalıkları riski 
yüzde 15'e kadar 
azalabiliyor. 
Amerikan Klinik 
Beslenme Dergisi'nde 
yayımlanan araştır
ma, tahıl, meyve- 
sebze, ceviz, fındık, 
balık, zeytinyağı ve 
düşük kırmızı et 
temelli Akdeniz 
diyetinin, kalp 
sağlığına olumlu 
etkileri olduğu net 
biçimde belirlendi. 
Araştırma kapsamın
da, orta derecede 
kalp hastalığı riski 
bulunan 212 erkek 
ve kadın, 3 ay 
boyunca standart 
düşük yağ diyeti 
veya Akdeniz diyetine 
göre beslendi.
Akdeniz diyetini 
uygulayanlar, 
haftada 4 kez balık, 
haftada sadece bir 
kez kırmızı et yedi. 
Erkeklerin günde 2 
kadeh, kadınların ise 
1 kadeh kırmızı şarap 
içmesine izin verildi 
Standart düşük 

yağ diyetine göre 
beslenenler ise, 
kırmızı et yerine 
kümes hayvanları, 
haftada iki ya da 
üç kez balık, meyve- 
sebze yedi ve yağ 
oranı yüksek 
hayvansal gıdalardan 
uzak durdu 
Araştırma sonucunda 
Akdeniz diyetiyle 
beslenen grubun 
toplam kolesterol 
miktarlarının 
yüzde 7,5, düşük 
yağ diyetini uygu
layanlarda ise yüzde 
4,5 oranında azaldığı 
saptandı.
Bilimadamları, 
bu sonuçlara göre 
Akdeniz diyetinin 
kalp hastalıkları 
riskini yüzde 15, 
düşük yağ oranlı 
beslenmenin ise 
yüzde 9 oranında 
gerilettiğini belirledi. 
Her iki gruptaki 
katılımcıların vücut 
kitle endekslerinde 
3 ay sonunda 
önemli bir azalma 
görüldüğü, 
beslenme alışkanlık
larında kalıcı 
değişimler olduğu 
kaydedildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94■ AA VAPUR - FERİBOT

l-B
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

■ o
 i m w o: 

■

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 7d
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

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

1 1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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YIL : 33 SAYI : 2296 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri ; KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



Seyfettin ŞEKERSÖZ Gemlikspor dün yapılan açılışta Belediye yeni sezon Ertem ile Zafer Işık
Ocak ayında 
başlayacak olan 
Bursa birinci* »

ilçe stadında Gemlikspor'un Başkanı açılışında, hazır bulundu.
sezonu açtı. 8-10 10-12 ve Gemlikspor yönetim kurulu Gemlikspor'u
Sessiz sedasız, 12-14 14-16 Kulübü Başkanı üyelerinden yeni sezona Haydar
kurban 16-18 ve A Mehmet Mustafa Tezcan, Yiğit, Ömer Erdem ve

amatör küme kesilmeden, takımı futbolcuları Turgut'un Selahattin Sönmez Deliormanmaçlarına 
hazırlanan dualar okunmadan hazır bulundular. da hazır bulunduğu Bakırcı, Emir hazırlıyorlar.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ
Sabahattin DOKSANBİR

„ . D0Ğ4LG4ZBuderus Mi

ISISAN
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Zeytinciler fuarda buluşacak
İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat Hizmetlerinin 4. ncü kez düzenlediği “Şarap, Zeytin, Zeytinyağı ve Alkollü İçeçekler Fuarı” 16- 
19 Mart 2006 tarihinde gerçekleştirilecek. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası fuara katılım olması için kampanya başlattı. Haberi sayfa 4’de

DYPİlçe BaşkanıFaruk-GüzehflBtilçe başkamıiL^ağırlaclı .

Güne Bakış

ıı

Yavaş yavaş..
Gazetenin manşetinde büyük harflerle 

yazılan”ÜST KİMLİK ALT KİMLİK” yazısı 
var...

Son günlerde Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Şemdinli de yaptığı konuşmada 
söylediği bu söz, günlerdir ulusal basında 
tartışılıyor.

Tayyip Bey, doğudaki olaylar üzerine 
aniden gittiği bu ilçede, Türkiye’de yaşayan 
insanların Türk üst kimliğinde buluştuğunu 
anlatmak istedi. Alt kimliktekiler ise lazlar, 
kürtler, çerkezler, abazalar, gürcüler...

Gazetenin fotoğrafındaki üst kimlikliler 
Uluştırma Bakanı Binali Yıldırım, vali ve 
siyasilerle bir masada yemek yerken, teset- 
türlü eşi Semiha Hanım ikinci sınıf vatan
daş, yani alt kimliği oluşturan bir durum 
sergiliyor.

AK Partililerin kadına verdikleri 
gösteriyor aslında bu fotoğraf.

değeri

Haremlik seramhk değil ama, ona benzer 
bir durum.

Yavaş yavaş kamu kurumların 
lokallerinde içki yasaklanıyor.

Belediyeler içkili yerleri kent dışına topla
maya çalışıyor.

İçki satan bayilere ruhsat zorunluğu 
getiriliyor..

İnsan nereye gidiyoruz diye soruyor.
Laik bir ülkede yavaş yavaş şeriat uygu

lamalarına mı gidiyoruz.
Bu biraz zor ama uygulamalar miğde 

bulandırıyor, şüphe yaratıyor.
Olmasa daha iyi değil mi.
Gemlik’te de bu tür bir uygulama 

düşünülmez inşallah. 

imza attığı basın açıkla
masını DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel okudu. 
Açıklamada, "İl Başkanı 
Harun Akın’ı 18 Aralık 
2005 günü yapılacak 
olan il kong resinde 
adayımız olarak 
destekleyeceğiz" denildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

;anık

İWa»-

Arabasını çekiciye 
vermek istemeyince 

öldürüldü
Bursa'da, kırmızı ışıkta durmadığı için 
trafik ekipleri tarafından yakalanan ve 
alkollü olduğu için aracı bağlanan bir kişi, 
otomobili otoparka çekmek için polis 
tarafından çağrılan çekicinin sürücüsünü 
dövmeye başlayınca, kalbinden bıçakla
narak hayatını kaybetti. Haberi sayfa 6’da

Kötü arkadaş uyuşturucu
bağımlısı yapıyor

İşsiz memurlar 
3 sene borçtan muaf 
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 
işsiz olduğunu beyan eden üniversite 
mezunundan 2-3 yıl kadar kredi borcu 
ödemesinin istenmeyeceğini bildirdi. 
Şu anda üniversitelerde huzurun hakim 
olduğunu belirten Bakan Hüseyin Çelik, 
bu durumun eğitimin rahat ortamda 
yapılmasına imkan verdiğini belirterek, 
ilk ve orta öğretimin milli eksenli, 
üniversitelerin ise bilim ve akıl eksenli 
olması gerektiğini kaydetti. Sayfa 7’de

Gençlerin arkadaş, merak, eğlence,* 
özenti, moda, stresi azaltma, 
bilgisizlik ve yanlış inanışlar 
nedeniyle uyuşturucuya başladığını 
belirtti. Uzmanlar anne ve 
babaları uyarıyor. Haberi sayfa 12’de
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Buluşma
İB

Türkiye Cumhuriyeti (2)
Dünden devam
MADDE 2. - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî 

dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan, demokratik, (Aİk ve sosyal bir hukuk 
Devletidir.

MADDE 3. - Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belir
tilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.
MADDE 4. - Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şek

linin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci mad
desindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hüküm
leri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

MADDE 5. - Devletin temel amaç ve görevleri, Türk 
Milletinin bağımtıtlığmı ve bütünlüğünü, ülkenin bölünme
zliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve 
toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin 
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet 
ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, 
ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve 
manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 

çalışmaktır.
MADDE 6. - Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara 

göre, yetkili organları eliyle kullanır.
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, züm

reye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kay
nağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

MADDE 10. - Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayınm gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek: 7.5.2004*5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara 
sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamaz.Devlet organları ve idare makamları bütün işlem
lerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket 
etmek zorundadırlar.

Anayasa’dan ve milletin iradesinden gücünü alan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, üniter bir devlettir; yani kendi 
bünyesinde farklı kanunların geçerli olduğu farklı yönetim 
bölgeleri yoktur. "Federatif yapılar yoktur. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin yetkisi tüm Türkiye topraklarını kapsar ve 
her Türk vatandaşı bu topraklar üzerinde eşit muamele görür. 
Söz kousu üniter devlet yapısı, Türkiye'nin bölünmez bütün
lüğünün ve iç huzurunun en büyük teminatıdır.

Üniter devlet yapımızın temelinde, Anayasamız'da yer alan 
milliyetçilik İlkesi vardır. Cumhuriyetimiz'! kuran Büyük Önder 
Atatürk'ün tanımladığı ve bu nedenle de "Atatürk milliyetçil
iği" olarak anılan bu milliyetçilik anlayışının en önemli özel
liği, kültür temeline dayanmasıdır. Etnik kökeni, dini, dili her 
ne olursa olsun, kendisini "Türk" olarak tanımlayan herkes 
Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı sayılır. Türk kültürünü pay
laşan, kendisini Türk Mİlleti'nin bir ferdi addeden herkes, 
kökeni ne olursa olsun, Türk'tür ve Türkiye vatandaşıdır.

Atatürk'ün ünlü "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözüyle öze
tlediği bu milliyetçilik tanımı, son derece akılcı ve isabetli bir 
tanımdır. Çünkü bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti, farklı etnik 
grupların birarada yaşadıkları OsmanlI İmparatorluğu'nun 
mirasçısı olarak kuruldu. OsmanlI'nın asli unsuru her zaman 
için Türkler olmuştu, hatta bu nedenle AvrupalIlar "Osmanlı" 

demektense "Türk" demeyi tercih etmişlerdi. Ancak bu 
İmparatorluk İçinde, Arap, Boşnak, Arnavut, Çerkez, Kürt, 
Rum, Ermeni, Yahudi gibi farklı etnik gruplar da yaşıyordu. 
İmparatorluğun son dönemlerinde önce gayri-müslim azınlık
lar, sonra da Araplar OsmanlI'dan ayrılarak kendi yollarını 
çizdiler. Türkiye, Mlsak-ı Milli sınırları içinde kalan ve başta 
Türkler olmak üzere diğer bazı Müslüman etnik gruplardan 
oluşan bir ülke olarak kuruldu. Atatürk, yeni bölünme ve 
parçalanmalara imkan tanımamak için, bu topraklar üzerinde 
yaşayan herkesin Türk Mİlleti'nin bir parçası olduğunu, hiç 
kimsenin azınlık ya da "ikinci sınıf vatandaş" sayılamaya
cağını kabul ve ilan etti.

Türkiye'nin üniter devlet yapısı, işte bu milli temel üzerine 
kuruludur. Türkiye sınırlan İçinde, ana dili Türkçe olmayan, 
farklı bir etnik kökenden gelen gruplar bulunabilir, ancak bu 
vatandaşlarımız da Türk Mİlleti'nin birer parçasıdırlar. 
Türkiye'nin her yerinde ve herkes için geçerli olan kanunlar 
onlar İçin do geçoriidlr. Türkiye'nin her yerinde ve herkes için 
geçerli olan temel hak ve özgürlüklere onlar da sahiptir.

Demirel, Şükriye Köyü’ndeki 
trafo için önerge verciM

Seyfettin SEKERSÖZ

Verdiği önergeler
le TBMM'de ilk 
sırada yer alan 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Şükriye 
Köyü’nde bulunan 
trafo için bir 
önerge daha verdi. 
Şükriye 
Köyü’ndeki trafo
nun çevresinde 
yaşayan halkın 
sağlık şikayeti 
olduğunu belirten 
Demirel, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanı Dr. Hilmi 
Güler'e yazılı 
cevaplaması için

soru önergesi 
verdi.
Trafonun 
bulunduğu 
yer nedeniyle 
bölge halkının

rahatsızlık 
duyduğunu 
ve trafonun 
yerinin 
değiştirilmesi 
yönünde istekleri

olduğunu 
dile getiren 
Kemal Demirel, 
verdiği 
önergede, 
"1-Şükriye 
Köyü’ndeki 
trafonun yerinin 
değiştirilmesiyle 
ilgili olarak neler 
yapmayı 
planlıyorsunuz?
2- Şükriye Köyü 
sakinlerinin 
mağduriyetlerinin 
giderilmesiyle 
ilgili olarak neler 
yapmayı 
planlıyorsunuz?" 
soruları 
bulunuyor.

Seyfettin SEKERSÖZ

Kısa adı TEB olan 
Türkiye Ekonomi 
Bankası İskele 
Meydanı Gurup 
Aile Çay Bahçesi 
karşısında

(Çınaraltı) ATM 
hizmeti vermeye 
başladı.
Daha önce 
İstiklal Caddesi 
Vakıfbank 
karşısında 
ATM cihazıyla

müşterilerine 
hizmet veren 
TEB yeni 
yerinde iki 
ATM cihazıyla 
hizmet vermeye 
başladı. 
Özellikle

çalışanların yoğun 
olarak bulunduğu 
İskele Meydanı 
çevresine hakim 
bir yere taşınan 
TEB sadece 
ATM hizmeti 
veriyor.

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

KARGO SEKTÖRÜNDE öMM 
ŞİRKETİMİZİN, GEMLİK BİRİMİN^ 

GÖREVLENDİRİLMEK ÜZ^M 
Üniversite Mezunu

Gemlik’te ikamet edebilen
En az 3 yıl yöneticilik deneyimi olan J 
Yoğun çalışma temposuna ayak uyduralı 
İnsan ilişkilerinde bşarılı
Askerlik hizmetini tamamlamış 1] 
35 yaşını aşmamış

BAY BAYAN YÖNETİCİ i
ADAYI ALINACAKTIR

Tel: 253 00 76 Yetkili: Ayhan Bey J
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DYP Q^zqI 16 ilçe başkanını ağırladı

Pff'li başkanlar Gemlik’te loclatıiı
Doğru Yol Partisi Bursa İl Başkanlığı seçimleri için Gemlik’te biraraya 
gelen 16 DYP’li ilçe başkanları aday olan Harun Akın’a tam destek verdi 
ler. Yapılan açıklamada, “İl Başkanı Harun Akın’ı 18 Aralık 2005 günü 
yapılacak olan il kongresinde adayımız olarak destekleyeceğiz” denildi
Seyfettin ŞEI$ERSÖZ

18 Aralık 2005 
Pazar günü yapılacak 
DYP Bursa İl 
Başkanlığı seçimi 
için Gemlik'te 
toplanan İlçe 
Başkanları 
Harun Akın'a tam 
destek verdiler.
Gemlik DYP İlçe 
Başkanı Faruk 
Güzel'in ev 
sahipliğini yaptığı 
toplantı Milton 2’de 
yemekli olarak 
yapıldı.
İl Başkanlığı ve 
yönetim kurulunun 
seçileceği 11 
Seçimlerinde 
muhtemel başka 
bir adayın çıkmasını 
önlemek amacıyla 
bir araya gelen 
Mudanya'nın

dışında DYP'li 
16 ilçe başkanı ortak 
bildiriye imza atarak 
basına açıkladılar. 
Gemlik DYP 
İlçe Başkanı 
Faruk Güzel'in

okuduğu destek 
açıklamasında şu 
görüşlere yer verildi: 
"Bizler görevde 
bulunan, seçilmiş 
ilçe başkanları 
olarak, Gemlik

ÇOK AC€L£ SATIUK HİSSELCR
Ünlü Zeytinleri Ltd. Şti.’ndeki şirket hissemi 

ve Babamız Haşan Dillîoğlu’ndan kalan 
miras hissemi sağlık sorunlarım nedeniyle 

çok acele satıyorum.
Tel: 0.224 514 51 12 • GSM: (0.546) 718 93 89

İlçe Başkanımız 
Sayın Faruk Güzel'in 
yaklaşan Bursa İl 
kongremizle ilgili 
daveti üzerine 
toplandık.
Yapmış olduğumuz 
toplantıda oy birliği 
ile aldığımız kararı 
siz sayın Bursa 
kamu oyu ile 
paylaşırız.
Göreve geldiği gün
den bu güne teşki
latımızı büyük bir 
özveriyle toparlayan 
birlik ve beraber
liğimizi tesis eden, 
tüm ilçe kongre 
ferimizin başarıyla 
tamamlanmasında 
büyük gayretleri 
olan, bundan 
sonra da partimizi - 
özlenen hedeflere 
ulaştıracağına 
inandığımız İl 
Başkanımız
Sayın Harun 
Akın'ı 18 Aralık 
2005 Pazar günü 
yapılacak olan il 
kongremizde 
adayımız olarak 
destekleyeceğimizi . 
beyan ederiz." 
Öte yandan 
Gemlik DYP eski 
ilçe Başkanı Dr. 
Peyami Çağlar'ın İl 
Yönetimine girerek 
Gemlik'i temsil 
etmesi bekleniyor.

Yazı YORUM
1 Diş Hekimi Özcan VURAL 

ozcarivural1933@hotmail.com
\ . | www.ozcanvural.sayfasi.com

Aşı üreten enstitü kapatıldı..
Sayın okurlar Kuş gribi hastalığı 

korkusunun Türkiye’yi hatta dünyayı 
sardığı şu günlerde bizim siyasilerimizin 
aldığı hatalı kararlardan birini daha duyup 
şaşırın...

Manisa Tavuk hastalıkları ve Aşı Üretim 
Enstitüsü kuş gribi gibi hastalıklara karşı 
aşı üreten ilk ve tek araştırma 
enstitümüzdü ve bu alanda ihtisaslaşmıştı. 
Tavukçuluk konusunda araştırma, eğitim 
ve üretim yapan çok önemli bir kuruluşu
muz idi...

“Kuş gribi” olgusu ile karşılaşıldığında 
inaktif aşı ile kontrol konusunda çalışmalar 
yapıyordu. Kuş gribi hastalığının yayıl
masına yol açan göçmen su kuşlarının 
hastalıkları yayılması ve kuş hareketlerini 
izliyordu.

Bu enstitü 11 Haziran 2004 tarihte yayın
lanan 2004/7405 sayı ile yayınlanan şu 
kararla: “Manisa Tavuk hastalıkları ve aşı 
üretim Enstitüsü müdürlüğünün kaldırıl
ması Tarım Bakanlığının yazısı üzerine 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır” 
İmza Başbakan ve bakanlar.

Şöyle bir hatırlatayım; 1986 yılında 
Birleşmiş Milletlet Gıda Tarım Teşkilatı’nın 
desteği ile aşı üretimine başlayan enstitü 
250 milyon doz aşı üretim kapasitesine 
sahipti. Kuş gribi dahil 7 çeşit kanatlı aşısı, 
antijen -antiserum üretiyordu.

Aşı üretiminde kullanılan özel yumurta
ları üreten bu tek enstitümüz bunları

Arabistan -Rusya -Peru -İsrail ‘e tanesi 
bir dolardan 60 bin yumurta satıyordu.

Tavukçuluk sektörünün en önemli 
ihtiyaçlarından olan aşı ve kitlerini üretmek 
hayvan sağlığını korumak, tavukçuluğun 
gelişmesini sağlayacak sağlık önlemleri 
almak, yeni bilim üzerine araştırmalar yap
mak, yurt genelinde bütün illerin aşı ve 
biyolojik madde ihtiyaçlarını karşılayan 
enstitü 22 sene sonra kaldırıldı.

Binaları boşaltıldı. Yılların birikimi ile 
konularında uzmanlaşan elemanlar başka 
ilgisiz görevlere dağıtıldı. Sebep o civara 
konan seçim sandıklarından başka parti
lerin oyları çok çıktığı için.

Buna benzer bir olayda başka bir aşı 
enstitümüzde olmuştu..

Dr. Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü 
Cumhuriyet devrinde kuruldu.

Senelerce! 7 tip aşı -tüberkülin (Verem) 
üretirken, zamanla aşı ve serum üretimi 
yavaş yavaş durduruldu. OsmanlIdan beri 
aşı üreten Türkiye aşılarını - serumlarını 
yurtdışından ithal etmeye başladı.

İthal için ödenen dövizin ötesinde aşı - 
serum üreticilere bağlanmış olduk.

Vatana, millete hayırlı olsun..! (Diyebilir 
misiniz ?)

Enstitünün kaldırılmasına imza atanlar, 
attıkları imzanın bu ülkenin başına neler 
getireceğini düşünmeden attıkları bu 
imzanın sorumluluğunu hiç düşünmedik
lerini bir kere daha gösterdiler.

Makam sahibi olmak, iktidarda olmak 
zamanımızda Türkiye’de kolaylaştı.

Ama bilerek, ileriyi görerek işleri yürüt
mek her oy alanın işi olmadığını yaşadıkça 
acı olsa da görüyoruz.

Belki Tavuklar-kuşlarda bu halimizi 
görüyor, o kuş kafalarıyla doğruyu görüp 
bizlere gülüyorlardır.

mailto:ozcarivural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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“Bursa kontenjan 
istemiyor

w

SHMIeıı satılıyor

İzmir Fuarcılık 
Hizmetleri 
Kültür ve Sanat 
Hizmetlerinin 
4. ncü kez 
düzenlediği 
“Şarap, Zeytin, 
Zeytinyağı 
ye Alkollü 
İçecekler Fuarı” 
hazırlıkları başladı. 
Geçtiğimiz yıllarda 
3 kez düzenlendiği 
halde Gemlikli 
zeytincilerin 
katılmadığı 
fuara, bu kez 
katılım olması 
için Gemlik 
Ticaret ve' 
Sanayi Odası 
geniş bir 
kampanya başlattı. 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 
olan İzmir Fuar 
Merkezi’nde 
16-19 Mart 2006 
günlerinde

açılacak olan 
“Şarap, Zeytin, 
Zeytinyağı ve 
Alkollü İçecekler 
Fuan”nda 
zeytin toplama 
ekipmanları, 
zeytinyağı 
üretim makineleri 
yer alacak. 
Türkiye’nin en 
büyük zeytinyağ 
stokçusu ve 
pazarlamacısı olan 
Marmarabirlik ile 
Gemlik’in 
Türkiye çapında 
ünlü zeytin 
markalarının 
16-19 Mart 2006 
tarihindeki fuarda 
yer alması için 
oda tüm firmalara 
katılım için çağrı 
yaparken, fuar 
ile ilgili Vinolive 
adlı tanıtım 
broşürlerini de 
gönderiyor.

Seyfettin SEKERSÖZ

Bir süredir azalan 
Palamut balığı 
yeniden tezgahları 
süslemeye 
başladı.
Fakirin et ürünlerinde 
kurtarıcısı

olan Palamut balığı 
Marmara açıklarında 
yaşanan hava 
muhalefeti nedeniyle 
birkaç gündür az 
yakalanıyordu.
Havaların 
düzelmesinin 
ardından denize 

açılan balıkçı 
tekneleri iki gündür 
çok miktarda 
Palamut balığı 
yakalamaya 
başladılar.
Balıkçı tezgahlarında 
tanesi 1.5-2 YTL’den 
satılan Palamut 

balığının ucuz 
olmasına rağmen 
Çinekop ve 
Hamsi'de aynı ucuzluk 
görülmüyor.
Çinekop balığı ile 
Hamsi balığı tez
gahlarda kilosu 
5 YTL’den satılıyor.

MYK üyeliğini teşki
latlara duyuran 
Kemal Demirel, 
önümüzdeki seçim
lerde Bursa'ya ithal 
aday gelmemesi için 
çalışacağını belirtti. 
Her genel seçime 
mutlaka bir ithal 
milletvekili adayı ile 
giren CHP Bursa 
teşkilatı, artık kon
tenjan istemediğini 
açıkça ilan etti. 
CHP'nin BursalI 
MYK üyesi Kemal 
Demirel de, konten
janların Bursa'da 
kullanılmaması için 
elinden geleni 
yapacağını söyledi. 
CHP'nin en önemli 
yönetim organı olan 
Merkez Yürütme 
Kurulu'na (MYK) 
seçilen Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, konuyla 
ilgili bir basın toplan
tısı düzenleyerek, 
gelişmeleri tüm 
teşkilata ve 
kamuoyuna aktardı. 
Vardığı noktayı 
sabrın öyküsü olarak 
nitelendiren Demirel, 
artık sadece ken
disinin değil, tüm 
CHP Bursa teşki
latının ve BursalIların 
MYK'da söz sahibi 
olduğunu vurguladı. 
Demirel, "Artık tüm 
CHP üyeleri MYK 
üyesi olmuştur. 
1992'den beri par
tinin genel merkez 
bazında hiçbir 
kademesinde temsil 
edilmeyen Bursa 
bugün CHP'nin en 
önemli yönetim 
organında temsil 
ediliyor" dedi. 
Bursa'ya bu

Orhaneli ilçesinde 
1.5 kilo öğütülmemiş 
ham esrar jandar
maya satılmak 
istendi. İlçeye 
bağlı Söğüt 
Köyü'nde düzenle
nen operasyonda 
1.5 kilo esrar ele 
geçirildi.
Jandarmadan alınan 
bilgiye göre sıkı 
takip sonucunda, 
aracılık yaptığı 
söylenen İ.D. (23), 
alıcı gibi davranan 
sivil jandarma ile 
Orhaneli Söğüt 
Köyü'nde oturan 
A.İ.D.'nin (38) evine 
giderek esrar 

denli önem 
verilmesinin altında! 
güvenin yattığını ı 
belirten Demirel, bu ] 
güvenin milletvekil
lerinin çalışmaları 
noktasında da 
devam edeceğini 
söyledi. Bir 
gazetecinin her 
seçimde Bursa'ya 
ithal milletvekili 
gönderilmesiyle ilgili 
sorusu üzerine 
Demirel, teşkilatın, 
Bursahlar'ın 
kontenjan kullanıl
masını istemediğini 
her fırsatta dile 
getirdiğini bildirdi. 
Bunun Ankara'nın 
kontenjanı olarak 
gelen adayın 
şahsıyla ya da 
ismiyle ilgili 
olmadığına dikkati 
çeken Demirel, 
"1999 ve 2002 
seçimlerinde Ankara 
Bursa'ya kontenjan 
aday gönderdi. 
Ancak bu üçüncü 
defa olmayacak. 
Bursa'dan çıkan 
adaylar ve mil
letvekilleri, bu 
kenti en iyi şekilde 
temsil ediyorlar ve 
edeceklerdir. İlk MYK' 
toplantısında 
genel merkez \ 
yöneticilerine ve 
sayın Deniz Baykal'a, 
Bursa'nın kontenjan 
konusundaki 
hassasiyetini 
aktaracağım. 
Sayın Baykal, 
Bursa'dan aday 
olmak isterse lafımız 
yok. Fakat başka bir 
kontenjanı ne 
örgütlerimiz ne de 
BursalIlar istiyor" 
diye konuştu.

pazarlığına 
başladılar.
Fiyat anlaşıldı, 
teslimat yapıldı ve 
köyden çıkışta 
jandarma ekibi 
aracı durdurarak 
aracı ve satıcıyı 
gözaltına aldı.
A.İ.D.'nin 
üzerinden 1 adet 
ruhsatsız tabanca, 
evinde yapılan ara
mada da 2 adet 
ruhsatsız av 
tüfeği çıktı.
2 bin 500 YTL 
değerindeki 
esrara el konulurken, 
sanıklar adliyeye 
sevk edildi. BHA
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Ormanlar yeniden 
köylünün olacak

Hırsız suçüstü yakalandı
Bursa Milletvekili 
Faruk Anbarcıoğlu, 
eskiden ormanların 
halka ait olduğunu, 
ancak devlet eline 
geçtikten sonra 
korunamadığını 
belirterek, şimdi 
yeniden milletin 
ormanı olacağını 
kaydetti.
Anbarcıoğlu, 
Bursa'daki orman 
kooperatiflerinin 
yöneticileriyle 
Orhaneli'de 
düzenlenen 
yemeğe katıldı. 
Orman Bölge 
Müdürü Ali 
Girgin'in de 
bulunduğu yemekte 
konuşan Faruk 
Anbarcıoğlu, 
"Orman alanlarının 
korunması çok 
önemli. Türkiye'de 
ormanlarımız halkın 
idi, ama daha 
sonra devletin oldu. 
Devletin olması,

Özürlüler yarışacak
AKP İl Başkanlığı tarafından

3 Aralık Dünya Özürlüler Günü’nde 
Tayyare Kültür Merkezi’nde bilgi 

yarışması gerçekleştirilecek.
İl yarışmasında başarılı olan grup, 

bölge ve Türkiye yarışmalarına 
katılmayı hak kazanacak.

AKP İl Başkanlığı 
Özürlüler Yasası'nın 
öğrenilmesini 
sağlamak ve vatan
daşların ilgisini bu 
konuya çekmek için 
"Özürlüler Yasası 
Bilgi Yarışması" , 
düzenliyor. 
Özürlüler konusunda 
dayanışma ve 
kaynaşmayı da 
hedef alan yarışma 
3 Aralık Dünya Özür
lüler Günü'nde 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
saat 16.00'da 
gerçekleştirilecek. 
Jüri üyeliklerini 
bir AKP Bursa 
Milletvekili, il 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak ile 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet

Faruk Anbarcıoğlu 
ormanlarımızın 
korunamaması gibi 
bizi eksik düşünce 
ve hareketlere 
yönlendirdi. Şimdi 
yeniden devletin 
ormanından milletin 
ormanına geçiş 
dönemi başladı ve 
insanlarımız kendi 
ormanlarını kurma 
noktasında gayrete 
getirildi. Şimdiden 
sonra orman köylü
lerine çok büyük 
görevler düşüyor. 
Kooperatifler olarak

Şahin'in veya 
vekalet vereceği 
kişilerin yapacağı 
yarışmada, 3'er 
kişilik 5 grup 
yarışacak.
Yarışmaya AKP 
Genel Merkezi ve 
Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı çalışanları 
dışında herkes 
katılabilecek.
İl yarışmasında 
başarılı olan 
grup, bölge ve 
Türkiye yarışmaları
na katılmaya 
hak kazanacak.
İl, bölge ve
Türkiye birincilerinin 
anlamlı ödüller 
kazanacağı 
yarışmada, 
Türkiye birincisi olan 
grup AKP Genel 

da köylülerle 
sık sık bir araya 
gelerek onları bu 
konularda 
daha da bil
gilendiriniz.
Siyasi çekişmelerden 
uzak durup birlik 
beraberliğinizi 
artırıp sık sık böyle 
bir araya gelip 
orman köylülerimizi 
ziyaret edip 
bilgilendiriniz" dedi. 
Orhaneli ve 
Harmancık belediye 
başkanlarının da 
katıldığı toplantıda 
kısa bir konuşma 
yapan Orhaneli 
Orman İşletme 
Müdürü Hakkı 
Türkoğlu da, 
tarımsal ormancılıkta 
bireysel başarı 
sağlanamayacağını, 
buun ancak 
kooperatifleşmeyle 
mümkün olacağını 
belirtti.

Başkanı ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
ile kutlama 
yemeğinde aynı 
masada buluşma 
şansını elde 
edecek.
Yarışmaya 
katılmak isteyenler 
başvuru formlarını 
kullanarak yarışma 
öncesine kadar 
AKP İl Başkanlığı'na 
iletmek zorunda. 
Beş gruptan fazla 
başvuru olması 
halinde yarışmacılar 
kura yöntemi ile 
elenerek belir
lenecek. Ayrıca 
yarışmayla ilgili 
ayrıntılar AKP'nin 
www.akparti.org.tr/ok 
m isimli web adresin 
de yayınlanacak.

Tuna Mahallesi'nde 
İ.l'ya ait işyerine 
giren B.K. isimli 
şahıs, çekmecede 
bulunan 18 YTL'yi 
alıp kaçmak istedi. 
Bölgede devriye 
gezen polis ekipleri, 
kaçmaya çalışan 
B.K.'yi suçüstü 
yaparak yakaladı. 
Çalınan para polis 
tarafından sahibine 
iade edilirken, B.K. 
ise ifadesi alınmak 
üzere polis 
merkezine 
götürüldü.
BİLGİSAYARLAR 
ÇALINDI 
Bağlarbaşı 
Mahallesi'nde 
N.S.'ye ait işyerine

Öğrenciler ailelerinden 
yana dertli

İzmir'de bir 
ilköğretim okulunda 
öğrencilerin anne 
ve babalarına 
açık mektup 
yazmaları yönünde 
yapılan rehberlik 
çalışması, 
öğrencilerin 
aileleriyle olan 
sorunlarını ortaya 
koydu.
Bornova Melih 
Tunçay İlköğretim 
Okulu'nda, yaşları 
13 ile 15 arasında 
değişen yaklaşık 
150 öğrenciye, 
okul rehberlik 
öğretmenince 
yazdırılan açık 
mektuplar, anne ve 

KAYIP 498 SR MF AH 30200707 seri nolu 
yazar kasamın ruhsatını kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
SEHER HADİMLİ

kapısını sert bir 
cisimle zorlayıp 
açarak giren kimliği 
belirsiz hırsız ya da 
hırsızlar, 2 adet bil
gisayarı çalarak 
kaçtı. Dün sabah 
saatlerinde gittiği 
işyerinde 
bilgisayarların 
olmadığını^ 
fark eden N.S. 
durumu polise 
bildirdi.
Ekipler de olay 
yerinde parmak izi 
incelemesi 
yaptıktan sonra 
kimliği belirsiz 
hırsız ya da hırsız 
ların yakalanması 
için soruşturma 
başlattı.

babalar ile çocuklar 
arasındaki sorunlara 
ışık tuttu.
Mektuplar ele 
alındığında, 
öğrencilerin bir 
kısmının aileleriyle 
sorunları olduğu 
belirlenirken, 
bu sorunların 
nedenleri arasında 
ilk sırada "ders ve 
sınav başarısı, 
ilgisizlik ve şiddet 
ortamı" geldi. 
Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Çocuk Psikiyatrisi 
Anabilim Dah'nda 
görevli Psikolog 
İnci Altıntaş, 
ders çalışma

KAMYONETİN 
ALTINDA KALDI 
Odunluk 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
S.A. isimli şahıs 
kamyonetiyle 
geri manevra 
yaptığı sırada 
S.A. isimli şahsa 
çarptı. Vatandaşların 
uyarısıyla S.A. 
kamyoneti 
durdururken, 
yaralanan S.A. 
ambülansla 
hastaneye kaldırıldı. 
Yaralının durumu
nun iyi olduğu 
bildirilirken, sürücü 
ise polis tarafından 
gözaltına alındı. BHA 

konusunun, 
aileler ile 
çocuklar arasında 
en sık yansıtılan 
sorunlardan 
olduğunu 
söyledi.
Altıntaş, 
"Çocuklarınıza 
mutlaka vakit 
ayırın, onlarla 
oynayın. Sürekli ders 
çalış deyince, çocuk 
her şeyi, kendisine 
duyulan sevgiyi bile 
derse bağlı olarak 
algılıyor. Dersler 
iyiyse iyi, kötüyse 
kötü;.. Böyle olunca 
da çocuk kendini 
değersiz, güvensiz 
hissediyor" dedi.

http://www.akparti.org.tr/ok
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Arabasını çekiciye vermek istemeyince öldiiriildii Sahne Kuklam
Bursa'da, kırmızı ışıkta durmadığı için trafik ekipleri tarafından 
yakalanan ve alkollü olduğu için aracı bağlanan bir kişi, otomobili 
otoparka çekmek için polis tarafından çağrılan çekicinin sürücüsünü 
dövmeye başlayınca, kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.
İzmir Yolu Acemler 
Kavşağı'nda otomo
bilini çektirmemek 
için çekici sürücü 
süne tekme ve sille 
ile saldıran alkollü 
sürücü ve arkadaşla 
rina, çekici sürücüsü 
cebinden çıkardığı 
çakı ile karşılık ve 
rince, ortalık kan 
gölüne döndü. Çekici 
sürücüsü tarafından 
kalbinden bıçaklanan 
alkollü araç sahibi 
kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, 
Bursa'nın Karacabey 
İlçesi'nde bir temizlik 
şirketinde çalışan 
Mustafa Erişik (27), 
arkadaşları Recep 
Karabulak (25), 
Orhan Oruç (22), 
Mustafa Kaçan (24) 
ve Adnan Arıkan 

isimli 4 arkadaşını da 
yanına alarak 16 TK 
298 plakalı özel oto
mobili ile Bursa'ya 
gezmeye geldi.
Saat 04.00 sıralarında 
Bursa İzmir yolu 
Soğukkuyu 
Kavşağı'nda kırmızı 
ışık ihlali yapan 
şahıslar, Acemler 
Kavşağı'nda trafik 
ekipleri tarafından 
durduruldu.Yapılan 
kontrollerde alkollü 
olduğu ortaya çıkan 
Mustafa Erişik'in 
otomobili trafik 
ekiplerince bağlandı. 
Bunun üzerine oto
mobilin otoparka 
çekilmesi için polis 
tarafından kontrol 
noktasına çağrılan 
özel otopark çekicisi 
otomobili çekmeye 
hazırlandığı sırada 

alkollü sürücü ve 
arkadaşlarının bir 
anda tekme tokatlı 
saldırısına uğradı. 
Çıkan kavgada çekici 
sürücüsü O.U. (29), 
şahısların saldırısına 
yanında bulunan çakı 
karşılık verince 
ortalık kan gölüne 
döndü. O.U, rast gele 
savurduğu bıçak ile 
otomobil sürücü 
Mustafa Erişik'i 
kalbinden Recep 
Karabulak'ı da 
kalçasındah yara
landı.Yaralı şahıslar 
polis ekipleri tarafın
dan Bursa Çekirge 
Devlet Haştanesi'ne 
kaldırıldı. Yoğun 
bakıma alınan 
Mustafa Erişik 
kaldırıldığı hastanede 
hayatim kaybetti. 
Kalçasından

yaralanan Recep 
Karabulak'ın ise 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Bir kişiyi öldürüp bir 
kişiyi de yaralayan 
çekici sürücüsü O.U, 
polis tarafından göz 
altına alınarak polis 
merkezine getirildi. 
Öte yandan, alkollü 
sürücü Mustafa 
Erişik ve 
arkadaşlarının 
çok sayıda suçtan 
sabıkasının 
olduğu öğrenildi. 
Polis olayla alakalı 
çok yönlü soruştur
ma başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 
düzenlediği Uluslararası 

Bursa Karagöz Kukla ve Gölge 
Oyunları Festivali, usta oyuncuların 

katılımıyla bugün başlıyor.
11. Uluslararası 
Bursa Karagöz 
Kukla ve Gölge 
Oyunları Festivali, 
bugün saat 18.30'da 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde yerli ve 
yabancı grupların 
tanıtımı, Karagöz 
gösterisi ve Karagöz 
müziği dinletisinden 
oluşan açılış 
programıyla 
başlayacak.
Unima işbirliği ile 
uluslararası 
düzeyde pek çok 
kukla ve gölge 
oyuncularını 
Bursa'da bir araya 
getiren Karagöz 
Kukla ve Gölge 
Oyunları Festivali'ne 
Rusya-Başkır 
Devleti, İtalya ve

İran'dan 3, 
Türkiye'nin de 
çeşitli illerinden 
9 olmak üzere 
toplam 11 topluluk 
katılacak.
3 Aralık Cumartesi 
gününe kadar süre
cek festival kap
samındaki gösteri 
ler, Tayyare Kültür 
Merkezi, Karagöz 
Sanat Evi ve İl 
Milli Eğitim 
Salonu'nda yapıla
cak. Karagöz ve 
Soyutlama ile 
Geleneksel Türk 
Tiyatrosu konulu 
konferansların yanı 
sıra, Karagöz ve 
Karagöz Evi konulu 
dia gösterileri de 
festivale renk 
katacak. BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

. TAKVİMLER & MASA TAKVİMLEAİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLEA& ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİVELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARRR VERMEVİN

TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK T€CRÜB€MİZ İL€ HİZM€TİNİZD€YİZ SitoSlfMİ -. ....
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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Açlık sınır 530 YTL İşsiz memurlar 3 sene borçtan muaf
TÜrk-iş'e göre Kasım 
ayında açlık sınırı 
530, yoksulluk sınırı 
ise bin 650 YTL 
olarak belirlendi. 
Türk-İş Araştırma 
Merkezi'nce her ay 
düzenli olarak 
yapılan ve 4 kişilik 
bir aileyi baz alan 
"açlık ve yoksulluk" 
sınırı çalışmasında, 
Kasım ayında, insan 
onuruna yaraşır bir 
yaşantı sürdüre
bilmek için yapılması 
gereken asgari aylık 
harcama tutarı (yok
sulluk sınırı) bin 650 
YTL, gıda için yapıl
ması gereken asgari 
harcama tutarı ise 
530 YTL olarak belir
lendi. Kasım 2005 
itibariyle açlık sınırı 
2005 yılbaşına göre 
15.86 YTL, 
yoksulluk sınırı 
ise 48 YTL arttı. 
Türk-İş'ten yapılan 
açıklamaya göre, 
2005 yılının 11 ayı 
itibariyle gıda fiyat
larındaki artış yüzde 
3.09,12 aylık fiyat 
artışı da yüzde 
6.71 oldu.
Bu duruma göre 
fiyatlarda sağlanan

istikrar geçim 
koşullarını 
iyileştirmedi. 
Türkiye'de uygu
lanan asgari ücretle 
ancak 6.5 gün insana 
yakışır bir hayat 
sürdürmek mümkün. 
Aile bütçesi harca
masının yaklaşık 
üçte birini oluşturan 
gıda gideri, Türkiye 
İstatistik Kurumu 
verilerine göre bu * 
yılın ilk on ayında 
yüzde 3.75 oranında 
arttı. Toplumun 
büyük bir bölümünü 
oluşturan dar ve 
sabit gelirli kesim 
konut, eğitim ve 
ulaşım harcamalarını 
karşılamak üzere 
gıda harcamalarında 
kısıntıya gitmek 
zorunda kaldı. 
Türk-İş Araştırma 
Merkezi'nin 
temel gıda mad

delerindeki 
fiyatlara ilişkin 
verileri temel 
alındığında, 
gıda endeklerindeki 
değişim 
Ekim 2005 ayı 
itibariyle şöyle: 
"Ankara'da yaşayan 
4 kişilik bir aileriin 
gıda için yapması 
gereken asgari 
harcama tutarı bir 
önceki aya göre 
yüzde 0.78 oranında 
arttı. 2005 yılının 
ilk 11 aylık dönemi 
itibariyle gıda 
harcaması tutarında 
yüzde 3.09 oranında 
artış yaşandı. 
Gıda harcaması 
tutarında son 
12 ay itibariyle artış 
oranı ise yüzde 
6.71 olarak gerçek
leşirken, yıllık 
ortalama artış ise 
yüzde 9.65 oldu."

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, işsiz 
olduğunu beyan 
eden üniversite 
mezunundan 
2-3 yıl kadar kredi 
borcu ödemesinin 
istenmeyeceğini 
bildirdi.
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’nun 73’üncü 
Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 
Yurtkur Genel 
Müdürlüğü’nde 
yapıldı.
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Türkiye’de 77 üniver
site bulunduğunu, bu 
üniversitelerin ise 
40 ilde toplandığını 
belirtti. Geriye kalan 
41 ilde çeşitli fakül
telerin bulunduğunu 
dile getiren Çelik, 
bu nedenle bu fakül
teleri birleştirerek 
15 yeni üniversite 
daha açacaklarını 
bildirdi. Kredi Yurtlar 
Kurumu’nun bu 
illerde de ciddi 
yatırımlar yaptığına 
işaret eden Çelik, 77 
ilde 74 ilçede toplam 
211 yurt bulun
duğunu anımsattı. 
"KREDİ BORCU İÇİN 

İKİ YIL KİMSENİN 
KAPISINI 
ÇALMIYORUZ" 
Toplantıda, dört yılda 
verilen kredilerin iki 
yılda ödenmesinin 
çok zor olduğu belir
tilirken, Bakan Çelik 
bu söze itiraz etti. 
Kredi Yurtlar 
Kurumu’na 1963’ten 
2003 yılına kadar geri 
dönen kredi mik
tarının 27 trilyon lira 
olduğunu anlatan 
Çelik, rakamın 
2003’ten bugüne ise 
227 trilyon liraya 
ulaştığını açıkladı. 
Hiç kimsenin 
kapısının okulu 
bitirdikten iki yıl son
raya kadar kredi bor
cunu geri ödemesi 
için çatınmadığına 
işaret eden Çelik, 
8 yıl boyunca 
ödenmeyen kredi 
borcu için haciz 
işlemlerinin 
başlatıldığını 
anımsattı. Çelik, 
işsiz olduğunu 
beyan eden kişiden 
2-3 yıl kadar kredi 
ödemesinin isten
meyeceğini bildirdi. 
"GEÇMİŞTE KÖR 
İDEOLOJİLER 
ÖĞRENCİLERİN 
SIRTINDAN

KAZANDI" 
Çelik, üniversitelerin 
1980 öncesinde 
acılar yaşadığını 
belirterek, o 
dönemde kör 
ideolojilerin öğrenci
lerin sırtından rant 
sağladığını, binlerce 
gencin yaşamını 
yitirdiğini söyledi. 
Şu anda üniversite 
lerde huzurun hakim 
olduğunu belirten 
Çelik, bu durumun 
eğitimin rahat 
ortamda yapılmasına 
imkan verdiğini 
belirtti. Çelik, ilk 
ve ortaöğretimin 
milli eksenli, üniver
sitelerin ise bilim 
ve akıl eksenli 
olması gerektiğini 
kaydetti. Üniver- 
şitpier'n araştırmacı 
olması gerektiğine 
değinen Çelik, bu 
nedenle yatırımların 
devam ettiğini 
ifade etti.

IIBAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ENEN BahHatato’M 
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire
—————— । . , ..ı—
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yenı Devlet Hastanesi Altı 

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan İS

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
ip Ağ 
Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası 

ve diğer ıınl'jıııeler ile iırjııeiiııijejii

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

1. Kordan’da 1+1 Kiralık Daire (Öğrenciye ve Bekara da kiraya verilebilir.)

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının

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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax:5141021 i
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

MUDANYA / BURSA
Tel & Fax : (0.224) 544 63 14

GSM : (0.532) 297 23 18
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AB’den ‘reformlar yavaşladı’ uyarısı
AB'nin Genişlemeden 
Sorumlu Komiseri Olli 
Rehn, 3 Ekim'den bu 
yana Türkiye'deki 
reformların 
yavaşladığını söyledi. 
Rehn, Türkiye'yle ilgili 
bazı tespitlerini şöyle 
sıraladı:
Rehn, birliğin 
Türkiye'yle ilgili bazı 
tespitlerini şöyle 
sıraladı:
"İnsan hakları 
ihlalleri sürüyor" 
"İşkenceye karşı sıfır 
hoşgörü gösterilmeli" 
"İfade özgürlüğü 
konusunda yenilik 
gerekiyor" "Orhan 
Pamuk'un yargılanması 
kaygı verici" "Dini 
cemaatlerin karşılaştığı 
güçlükler aşılmalı" 
"Sendikal haklar tam 
olarak sağlanmalı" 
"Kadın haklarında yeni 
mevzuat geliştirilmeli" 
"Eğitim-Sen eylemine 
polis müdahalesi kaygı 
verici" Türkiye - AB 
Karma İstişare toplan
tısında Türkiye’nin AB 
sürecini değerlendiren 
Olli Rehn, yapılan 
reformların ve uygulan
masının son derece 
önemli olduğuna dikkat 

çekti.
"AB'nin Türkiye’ye 

ilişkin açık hedefleri 
var" Rehn, "sorun 
Türkiye'nin ne zaman 
ve nasıl katılacağı, 
Türkiye AB mevzuatını 
kabul edecek mi 
etmeyecek mi meselesi 
değil. Üyelik yolunda 
her ülke, birtakım 
kriterleri yerine 
getirmek zorunda. 
Kestirme yol yoktur, 
belirlenmiş yol vardır. 
Türkiye'nin AB üyeliği 
için açık hedeflerimiz 
var" diye konuştu. 
Müzakerelerin 
başladığı 3 Ekimden 
bu yana sekiz haftanın 
geçtiğini belirten Rehn, 
9 kasımda yayımlanan 
İlerleme Raporu'na atıf
ta bulundu ve "ne yazık 
ki, reformlarda belirli 
ölçüde yavaşlama ve 
uygulamada sorun 
olduğunu görüyoruz. 
İnsan hakları ihlalleri 
sürüyor.
Özellikle temel hak ve 
özgürlükler, insan 
hakları, dini cemaatler, 
kadın hakları, sendikal 
ve kültürel haklar ve 
işkenceye sıfır hoşgörü 
konusunda ilerlemeye 

gerekiyor" dedi.
Rehn, birliğin sürece 
ilişkin siyasi öncelik
lerini de şöyle 
sıraladı:

İfade özgürlüğü tama
men sağlanmalı 
Yazar Orhan Pamuk, 
Gazeteci Hrant Dink, 
İnsan Hakları 
Danışma Kurulu eski 
başkanı İbrahim 
Kaboğlu gibi kişilerin 
yargılanması kaygı 
uyandırıyor. Türkiye 
daha dikkatli 
olmahKadın hak ve 
özgürlükleri konusun
da yeni mevzuatlar 
geliştirmeli
Dini cemaatlerin 
karşılaştığı güçlükler, 
vakıfların yaşadığı 
sorunlar yeni yasalarla 
çözülmeli
İşkenceye sıfır 
hoşgörü gösterilmeli 
Sendikal haklar tam 
olarak sağlanmalı, bu 
konuda atılacak adım
lar Uluslararası Çalış
ma Örgütü (ILO) 
mevzuatına uygun 
olmalı Eğitim - Sen 
eylemindeki polis 
müdahalesi kaygı 
verici. Polisin şiddet 
göstermesinin önüne

geçmeli 
"STK'lar sürece daha 
fazla katılmalı" Rehn, 
müzakere süreci içinde 
sivil toplum örgüt
lerinin (STK) önemine 
de dikkat çekti.
STK'ların sürece daha 
fazla katılması gerek
tiğini vurgulayan Rehn, 
"STK'lar, hükümet dışı 
kuruluşlar, özellikle 
kadınlar konusunda 
çalışan sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler 
ve gençlik örgütleri 
sürece katkı sağlamalı" 
diye konuştu. Rehn, 
Türkiye'nin AB 
sürecinde içinde 
bulunduğu noktayı da, 
"Türkiye reform prog 
ramını tam olarak 
uygularsa, bu AB 
kamuoyu önünde 
olumlu bir etki doğura
caktır” dedi.

166 bin öğretmene ihtiyaçvar 
20 bin olmak üzere 
toplam 137 bin 286 1 
öğretmen 
ataması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, bugün 
itibariyla eğitim ve 
öğretim hizmetleri 
sınıfında 554 bin 680 
öğretmen ve yönetici 
nin görev yaptığına 
işaret ederken, 
Türkiye genelinde 165 
bin 826 öğretmene 
ihtiyaç bulunduğunu 
açıkladı. Hüseyin 
Çelik, CHP Antalya 
Milletvekili Feridun 
Baloğlu’nun "öğret
men ihtiyacı"na ilişkin 
soru önergesine 
verdiği yanıtta, bugün 
itibariyla eğitim ve 
öğretim hizmetleri 
sınıfında 554 bin 680 
öğretmen ve 
yöneticinin görev yap
tığını dile getirdi.
Çelik, Türkiye’nin net 
öğretmen ihtiyacının 
ise 165 bin 826 
olduğunu vurguladı. 
Çelik, 2000 yılından bu 
yana bakanlığınca 
yapılan öğretmen ata
malarına ilişkin bilgi 
de verdi. Buna göre 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı’nca eğitim ve öğre
tim hizmetleri sınıfı 
kadrolarına, 2001 yılın
da 38 bin 788, 2002 
yılında 36 bin 559, 
2003 yılında 23 bin 
127, 2004 yılında 18 
bin 812 ve 2005 yılında 

EN ÇOK İHTİYAÇ 
SINIF ÖĞRETMENİNE! 
Çelik’in verdiği bil- 1 
gilere göre Türkiye’nin 
en çok ihtiyaç duy
duğu branş sınıf 
öğretmenliği olurken, 
bu branşta 22 bin 495 
öğretmene ihtiyacı var. 
Türkiye’nin çok fazla 
öğretmen açığı bulu
nan diğer branşlardan 
bazıları ise şöyle: "İş 
ve teknik eğitim 13 bin 
461, okulöncesi/çocuk 
gelişimi eğitimi 11 bin 
795, din kültürü ve 
ahlak bilgisi 10 bin 
075, beden eğitimi 9 
bin 425, beslenme- 
gıda teknolojileri 9 bin 
116, biyoloji bin 052, 
coğrafya 2 bin 190, 
felsefe grubu 1 bin 
400, fen bilgisi 4 bin 
870, ilköğretim mate 
matik öğretmenliği 
7 bin 128, müzik 6 
bin 666, rehber öğret
menliği 8 bin 984, 
resim 3 bin 355, 
sosyal bilgiler 4 bin 
50, tarih 2 bin 043, 
Türk dili ve edebiyatı3 
bin 756, Türkçe 7 bin 
126, zihinsel engelliler 
sınıf öğretmenliği 3 
bin 855."

ÜNV€R TRAKTÖRDEN 
BÜVÜK FIRSAT! *

O Z6YTİN ZAMANI G€LDİ!
I\EWHOLLAI\D

HİÇ PEŞİNATSIZ 
3 YIL VADELİ 

TRAKTÖR SATIŞLARI!
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 OSM : (0.532) 312 22 39
İbrahim Önal Cd. No:26 ORHANGAZİ / BURSA
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Kredi kartı faizine sınırlama Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Banka Kartları ve 
Kredi Kartları Kanunu 
Tasarısı, TBMM 
Başkanhğı'na sunul
du. Tasarıya göre, 
gecikme faiz oranı, 
akdi faiz oranının 
yüzde 30 fazlasını 
geçemeyecek. 
Tasarıya göre, kredi 
kartı limiti belirlerken 
esas alınacak kartın 
imza hanesi, kart 
hamili tarafından 
imzalanacak. Kart 
hamilinin yaptığı 
işlemler nedeniyle 
sözleşmede yer 
almayan faiz, korniş 
yon veya masraf gibi 
adlar altında hiçbir 
şekilde ve surette 
ödeme talep edile
meyecek ve kart 
hamilinin hesabından

Prim bordama 48 ay taksit
Sosyal Güvenlik Prim 
Alacaklarının Yeniden 
Yapılandırılmasına 
ilişkin yasa tasarısı 
TBMM'de ilk olarak 
Sağlık, Aile, Çalışma 
ve sosyal Güvenlik 
Komisyonu'nda 
görüşülürken, 
komisyonun raporun
da, SSK ve Bağ-Kur 
primlerinin tak- 
sitlendirme süresinin 
36 aydan 48 aya 
çıkarılması önerildi. 
TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Komisyonu'nun, 
Sosyal Güvenlik Prim 
Alacaklarının Yeniden 
Yapılandırılmasına 
ilişkin yasa tasarısı 
ile ilgili raporunda 
çeşitli öneriler yer 

Kaçakçılıkta yok yok
GRUP AİLE 

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

cemIyet-orgmMMM
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

kesinti 
yapılamayacak. 
Temerrüt hali de 
dahil olmak üzere, 
kart uygulamasından 
doğan borçlarda 
bileşik faiz uygulan
mayacak. Gecikme 
faiz oranı, akdi faiz 
oranının yüzde 
30 fazlasını 
geçemeyecek. 
Kart hamilinin risk 
durumlarının 
izlenmesi, değer
lendirilmesi, kontrolü 
ve müşteri hizmet
lerinin yerine 
getirilmesi amacıyla 
yapılacak bilgi 
alışverişi veya 
kartların 
kullanımından doğan 
borç ve alacakların 
takas ve mahsup 

aldı. Plan ve Bütçe 
Komisyonu'na gön
derilen raporda, 
tasarıda konut yapı 
kooperatiflerinin 
indirimden nasıl 
yararlanacağı 
konusunda açıklık 
olmadığı belirtildi. Bu 
kooperatiflerin 
kar-zarar durumu 
olmayıp üyelere 
konut yapma kuru
luşları olduğu ve 
zararlarının olmadığı 
düşünüldüğünde 
indirimden yararlan
mayacakları anlamına 
geleceği ve bu 
durumdaki kooperatif 
ler için borçlandırılan 
ve yeniden yapı
landırılan kısım için 
ne kadar indirim 
yapılacağının belir

SEVGİNİN BÜYÜĞÜ

işlemleri, kart çıkaran 
kuruluşların araların
da akdedecekleri 
yazılı sözleşmeler 
çerçevesinde, kendi 
aralarında veya en 
az 5 kart çıkaran 
kuruluş tarafından 
kurulacak şirketler 
vasıtasıyla gerçek
leştirilecek.
Gerçeğe aykırı olarak 
harcama belgesi, 

lenmesi gerektiç/i 
vurgulandı.
Raporda, topluluk 
sigortası bakımından, 
özellikle avukatlar ve 
noterlerin topluluk 
sigortasındaki birik
miş borçlarının da bu 
kapsama alınması 
gerektiği savunuldu. 
Komisyonun, bir 
diğer önerisi de tak- 
sitlendirme süresinin 
36 aydan 48 aya 
yayılması oldu.
Raporda, bunun 
esnafın ve vatan
daşın yükünü daha 
azaltacağı ifade 
edildi.
Raporda, 31 Mart 
2005 tarihinden 
yasanın yürürlüğe 
gireceği tarihe 
kadar geçen 9 aylık

Gümrüklerde, 
akaryakıt ve uyuşturu
cunun yanı sıra, el 
bombasından sustalı 
bıçağa, kilimden kuru 
fasulyeye, jet-skiden 
tohuma, kozmetik 
ürünlerden porno 
CD'lere kadar yüzlerce 
kaçak eşya ele geçi 
riliyor. Gümrükler 
Muhafaza Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre, 1 Ocak-23 Kasım 
2005 tarihleri arasında 
gümrüklerde 
310.9 trilyon lira 
değerinde kaçak 

nakit ödeme belgesi 
ya da alacak belgesi 
düzenlemek veya bu 
belgelerde ne suretle 
olursa olsun tahrifat 
yapmak suretiyle 
kendisine veya 
başkasına yarar 
sağlayanlar, 2 yıldan 
5 yıla kadar hapis ve 
5 bin güne kadar 
adli para cezasıyla 
cezalandırılacak.

sürede tahakkuk ede
cek yeni borç 
tutarının takibi ve 
tahsilinin teknik 
güçlükler içerdiği ve 
konunun anlaşılabilir 
hale getirilebilmesi 
ve uygulayıcı kurum- 
lara teknik olarak 
kolaylık sağlanması 
gerekçeleriyle 
borçların hesap 
tarihinin, 31 
Mart 2005 tarihi 
yerine 31 Ekim 
2005 olarak 
düzeltilmesinin daha 
uygun olacağı da 
bildirildi. Tasarının, 
bütçe tasarılarının 
görüşmelerinin ardın
dan Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nun 
gündemine alınması 
bekleniyor.

Beşiktaş başkanlığından istifa edeceğini 
açıklayan Başkan Demirören 47 saniye süren 
toplantıda aldığı kararla istifadan vazgeçti.

Bu istifa kararından neden vazgeçti? Bu 
bir sevgiden ileri geliyor.

Bu gibi vazifelerde bulunan kişiler bazen 
kaldıramayacağı hareketlere maruz kalınca 
aklından geçeceği fikir istifa etmektir.

Sayın Demirören Beşiktaş Spor Kulubü’ne 
gönül vermiş değerli bir şahsiyet.

Zaman gelir ki maddiyatta fayda vermez. 
Her grupta ister başkan veya bir başkası 
olsun. Nifakçı tabiri caizse çekememezlikten 
doğan hırsa kapılıp, güzel giden ahengi boz
maya kalkarlar.

Başkan Demirören uzaktan tanıdığıma 
göre görünüş hariç hıssiyet ve alıngan bir 
şahsiyet, bu da kendisine aileden ve maddi 
yatının iyi olmasından ileri gelmektedir.

Bu gibi şahsiyetler hemen kırılırlar. 
Politikaya alışık olmadığından tüccarlığın ver
miş olduğu doğruluk bu olayda önemli rol 
oynar.

Kazanan grup Beşiktaş Kulübü olmuştur. 
Eğer istifa etmiş olsaydı, liğde kötü giden fut
bol takımı daha da kötüye gidebilirdi.

Beşiktaş Kulübü karlı çıkmıştır, gönül ister 
ki futbol takımı da bundan böyle toparlanır 
Türk futboluna faydalı olur.

Kazanç budur. Teşekkürler Başkan 
Demirören sana bu yakışırdı. Kim söylerse 
söylesin kim yolunuza çamur dökerse döksün 
sizin buniara aldırış edeceğinizi zannetmiyo
rum. Beşiktaş’a hayırlı olsun.

yakalandı. 
Gümrüklerde en 
çok rastlanan 
kaçakçılık olaylarının 
başında akaryakıt 
kaçakçılığı geliyor. 
Gümrük muhafaza 
ekipleri yılbaşından 
bugüne kadar toplam 
55 trilyon lira 
değerinde 30 milyon 
689 bin 770 litre 
kaçak motorin, 
benzin, endüstriyel oil, 
petrol türevi, LPG, 
gazyağı, hekzan, fuel 
oil, jet yakıtı, kerosen 
ele geçirdi.

Bu ne pehriz ne lahana turşusu
Şaibeli İsviçre maçından hemen sonra 

sormadan, dinlemeden, hemen televizyon 
karşısına çıkıp Türkleri en ağır dille 
aşağılayan, en büyük cezanen alacağını belki 
2008-2010 yıllarında yapılacak futbol müsa 
bakalarına katılamayacağını kişilerin en ağır 
cezayı açıklayan FIFA Başkanı Sepp Blatter’le 
15 saat konuşan Türkiye Futbol Federasyonu 
Levent Bıçakçı Zürih7ten İtalya’ya geçerek 
orada temaslarını sürdürdü.

Bu konuşmada Bıçakçı’ya UEFA As 
Başkanı Şenez erzik refakat etti.

Bu görüşme çok samimi bir havada 
geçmiş. İsviçre maçının öncesi ve sonrasın
daki gelişmelerdeki fikir alışverişinde bulun
muşlar.

Blatter FİFA Disiplin Kurulu soruştur
maların FİFA’nın uluslararası standartlarda en 
düzgün şekilde yürütüleceğinin garantisini 
vermiş.

Başkan Levent Bıçakçı’nın açıklamasına 
göre; FİFA As Başkanı bizi çok sıcak karşıladı 
dedi.

Sayın Blafer beyanatınızda niye bu kadar 
peşin hükümlüydünüz? Bir işi anlamadan, 
dinlemeden peşin hükün bir FIFA Başkanına 
yakışmadı.

Bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu!..
Ben göre bu tür kişilerin peşin hükümlü 

olmalarını doğru bulmuyorum. Aman deme 
mizi bekliyor. Galiba FİFA başkanlık seçimleri 
yakında olsa gerek.

Buna yunan politikası denir.
FİFA’nın kararı 2006 yılının başlarında ola

cağı televizyonun haber bülteninde öğrendik. 
Ne yaparsın sopa İsviçreli’nin elinde .

Türk futbolcular ceza alacakta tekme atan, 
arkadan insan üstüne çıkan İsviçre ceza 
almayak mı? ■

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Otomobilin
Mevsim artık kış. 

Yazın sorun çıkar
mayan otomobiliniz, 
havaların soğumasıy
la birlikte her türlü 
"rahatsızlığım" ortaya 
koyuyor. Kış iyice 
bastırmadan 
aracınıza bu testi 
mutlaka yaptırın.. 
Trafikte güvenliğinizi 
artıran kış bakımları 
biraz masraf istese 
de hem kışın kötü 
şartlarında kon
forunuzu sağlamak, 
hem daha büyük 
masraf ve kazalardan 
korunmak için kaçın
mamanız gereken bir 
görev.
İlk kar yağışı kış 
mevsimine 
girdiğimizi bir daha 
hatırlattı. Soğuk 
hava, araçların var 
olan problemlerini 
daha da kötüleştirdiği 
için araca kış bakımı 
yaptırmak şart. 
Çünkü kışın hem 
hava koşulları, hem 
de yol koşulları 
kötüleşir. Bu da 
motora daha fazla 
görev yükler. Ayrıca 
cam silecekleri, rezis
tans veya kalorifer 
gibi sadece kış 
aylarında kullanılan 
aksesuarların da tam 
ihtiyaç anında kötü 

bir sürpriz yapma
ması için bakımının 
yaptırılmasında 
yarar var.
YAKITTAN 
TASARRUF 
Sürücüler tarafın
dan genellikle 
önemsiz 
zannedilen kışlık 
bakım motorda 
soğuk havalarda 
ortaya çıkabilecek 
birçok sorunu 
ortadan kaldırabilir.
Aracın ateşleme ve 
elektrik sisteminde 
yaptırılacak bakımlar 
kışın çalışmakta zor
lanan motorun daha 
kolay çalışmasını 
sağlar. Yakıt tüketi- 
mininde yüzde 10'a 
varan tasarruf da 
cabası. Yine kirli 
hava filtrelerinin 
temiz lenmesi de her 
100 kilometrede 2 
litre ye varan oranda 
yakıt tasarrufu 
sağlayabilir.
Kışın en önemli risk 
ise şüphesiz bozulan 
yol koşullarına karşı 
alınacak önlemler.
Fren, debriyaj balata
ları ve lastiklerde 
yapılacak bakımlar 
yol tutuşunu artırır. 
Güvenliğiniz artıran 
bu bakımlar biraz 
masraf istese de

ize bu kış testini yaptın

trafik canavarına 
yakalanmamak için 
ya da başkaları için 
trafik canavarına 
dönüşmemek için 
şart. Çünkü her yıl 
trafiğe verilen kurban 
sayısı, savaşlarda 
verilen zayiattan bile 
fazla.
DEVAM EDEN İKİ 
KAMPANYA 
Bu arada Renault ve 
Hyundai sahiplerinin 
araçlarına kış bakımı 
yaptırmaları için bir 
neden daha var.
Renault servisleri, 28 
Arahk'a kadar kış 
bakımını yaptıran 
Renault sahiplerine 
Renault Fix paket
lerinde yüzde 25 
indirim yapıyor. 
Hyundai de, 17 Ara 
lık'a kadar sürecek 
"Servis Kampanyası" 

ile bakım parçaların
da ve işçilikte yüzde 
30 indirim uygulaya
cak. Ayrıca Mekanik 
Garanti Süresi biten 
Hyundai araçlara 23 
YTL karşılığında 1 yıl 
süreyle "Yol Yardım 
Servisi" imkanı var. 
Nelere dikkat 
edilmeli?
Motor Performansı: 
Motorun zor ilk 
hareket, bozuk rölanti 
ve avans ayarı, stop 
etme, düşük güç gibi 
sürüş problemleri 
varsa iyi bir serviste 
ayarlattırın.
Yakıt: Deponuza ayda 
bir kez bir şişe buz 
önleyici katkı madde
si (antifreeze) 
ekleyin. Yakıt 
deponuzu donmaya 
karşı yarıdan fazla 
dolu tutun.

Yağ: Motorun yağını 
ve yağ filtresini kata
logda belirtilen sürel
erde (genellikle her 5 
bin-10 bin km'de bir) 
değiştirin.
Soğutma Sistemi: 
Soğutma sıvısının 
seviyesi, durumu ve 
konsantrasyonunu 
kontrol edin ve 
eksilmişse ilave edin. 
(50/50 antifriz/su 
karışımı önerilir.) 
Ateşleme sistemi: İlk 
harekete geçme zor
luklarına karşı 
ateşleme sisteminizi 
kontrol ettirin.
Akü: Akünüz zayıfsa 
şarj ettiriniz suyu 
eksikse saf su 
ekleyin veya eski ise 
değiştirin.
Egzoz Sistemi: 
Gövde ve döşemede 
küçük delikler olup 
olmadığını kontrol 
edin. Aracınızı kapalı 
garajda çalıştırarak 
ısıtmayın.
Frenlerinizi 
kontrol ettirin 
Kışın zor yol 
koşullarında aracın 
bir tarafa çekmemesi 
için frenlerin eşit tut
tuğundan emin 
olmanızı, mümkünse 
kar-kış lastiği 
kullanmanızı, yedek 
lastik bulundurmanızı 

özellikle tavsiye eden 
iz. Ayrıca çekme .1 
halatı, zincir, ilk 
yardım çantasını 
ihmal etmemeniz de 
çok önemli.
Ödüllü Pirelli'den kış 
lastiğinde 5 seçenek 
Pirelli kış lastiği 
konusunda 
Sottozero, Snow 
sport, Snowcontrol, < 
Carving ve 
Scorpion Ice & 
Snow olmak üzere 51 
seçenek sunuyor. ’ 
Her birisi ödüllü 
Pirelli kış lastikleri, 
en zor yol koşullann- 
da bile aracınızın 
performansını 
düşürmesine asla 
izin vermiyor. 
Kışın mükemmel yol 
tutuşu için 
Bridgestone 
Bridgestone ise tüm 
kış koşullarında bile 
sürüş keyfini çıkar
mak ve aracın 
üzerinde tam 
kontrol sahibi olmak 
isteyen yüksek 
performanslı araç 
sahipleri için 
LM25 ve orta ve 
üst segment araçlar
da mükemmel s, 
performans için de 
LM 20 olmak üzere 
bu konuda iki 
seçenek sunuyor.* 1

Bebeğinizin kilosunu
başkalarıma kıyaslamayın

Uzmanlar, Türkiye'de 
bazı annelerin, 
bebeğinin fiziki 
gelişimini, kendi 
bebeğiyle yakın tarih
lerde doğan başka 
bebeklerle kıyasla
yarak, yanlış kararlar 
verebildiğini 
belirtiyor.
Konya Ana Çocuk 
Sağlığı Şube Müdürü 
Dr. Yasemin 
Durduran, yaptığı 
açıklamada, bebeğin 
sağlıklı gelişimi ve 
sıkça hasta olma
ması için ilk 6 ay 
anne sütüyle beslen
mesinin zorunlu 
olduğunu söyledi. 
Durduran, ancak 
ülkemizde yeni 
doğum yapan çok 
sayıda annenin bilim
sel olmayan ve 
kanaatleriyle hareket

ederek, bebeği için 
ileride önemli sağlık 
sorunlarına yol 
açabilecek davranış 
biçimi sergileye- 
bildiklerini anlattı.
Kulaktan dolma bil

gilerle yapılan yan
lışlıkların başında ise 
"anne sütünün 
çocuğa yaramadığı" 
gerekçesiyle bebeğin 
mamayla beslen 
meye başlanması 
olduğunu ifade eden 

Durduran, şunları 
kaydetti: "Özellikle 
kırsal kesimde bu tür 
yanlış uygulamalara 
sıkça rastlıyoruz. Bu 
durum ise bebeğin, 
yakın tarihlerde 
doğan diğer bebek
lerle kilo olarak 
kıyaslanması sonucu 
oluşuyor. Oysa bazı 
insanların boyu kısa, 
bazıları şişman, 
bazıları ise uzun 
boylu olur. Bu

durum bebekler için 
de geçerlidir. Oysa, 
bebeğinin son 
derece sağlıklı 
olmasına karşın 
(sütüm bebeğime 
yaramıyor, çünkü 
bebeğim, 
akrabamızın yakın 
tarihlerde doğan 
bebeğine göre zayıf 
kaldı) diye yavrusunu 
sütten kesiyor. Her 
şeyden önce her 
kilolu bebeğin sağlık
lı olamayacağı 
gerçeğini kabul 
etmemiz gerekiyor. 
Ayrıca zayıf yapılı 
bebeği, anne sütüyle 
ya da mamayla 
beslemeniz onu daha 
kilolu yapmaz. Ayrıca 
mama bebeği kilolu 
yapsa bile bunun 
bebeğe bir yararı 
dokunmaz."

Bağaş Ömür
Hoşluğu eylül rüzgârı 
İııoılı zemheri kart
Sevdim ben böyle bir yâri 
İ ikbali arımda haşlan dun!

Beyne serdim kırmızı tiil 
Haydi bu sevdadan kurtul 
Deflendi de yeşil tırtıl 
Yaz ortasında taşlandım!

Bazen sevildim, hep sevdim 
ilana güre ben bir devdim 
Ç ürük diş, çelik ip gevdim 
İlkelerimden şişlendim!

.Uyan aklı sular içtim 
Gidip yeşil sevda seçtim 
Bagas ömrü kendim biçtim 
İl kg üz. ermeden kışlandıııi!

Y ük kaldırmaz, oldu yürek * ■ . •* 
(,'ırak çıktı çörek börek *.£
Boyun büktü ortadirek 
Beş duyudan da dışlandım!

Beyinle yürek bir olsun 
Birliğe sevdalar dolsun 
Sevdalar çoklukta* kalsın 
Ben tek başıma yaşlandım!

Mazlumu yaktın mı? Hayır
Su olup yıktın mı? Hayır 
Yüzeysel baktın mı? Hayır 
Öyleyse aşkla işlendin!
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fDeri hastalıklarında lazer kullanımı
özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi 
Dermatoloji Uzmanı 
Dr. Almila Tuncel, 
çağdaş ve etkili bir 
yöntem olan lazerin, 
birçok deri soru
nunun tedavisinde 
başarılı şekilde kul
lanıldığını söyledi. 
Dr. Tuncel, Özel 
Sani Konukoğlu 
Hastanesinde, halkı 
sağlık konusunda bil
gilendirmek amacıyla 
düzenlenen konfe 
ranslar dizisi kap
samında, kılcal varis 
ve deri hastalıkların
da lazer tedavisini 
anlattı. Lazer ener
jisinin tedavi edici 
aktivitesinin, lazer 
ışığının kendi özellik
lerine ve lazer-doku 
etkileşimlerine 
dayandığını dikkat 
çekerek, lazer ışın
larının deride etkili 
olabilmesi için doku 
tarafından emilmesi 
gerekli olduğunu 
belirtti.
Deri hastalıklarında 
son zamanlarda 
tedavi amaçlı çeşitli 
lazerler kullanıldığını 
vurgulayan Tuncel, 
sözlerine şöyle 
devam etti:

i "Tedavi uygulanacak 
hastalığın türü ve 
buna uygun lazer sis

temi seçimi lazer 
tedavisinde temel 
koşuldur. Yani lazer 
tedavisinde ana ilke 
uygun hastalık, 
uygun lazerdir. Diğer 
yandan hastanın 
doğru değer
lendirilmesi ve uygun 
hasta seçimi de teda
vide temel belirleyi
cilerden biridir. Hasta 
seçiminde, hastanın 
deri tipi, kullandığı 
ilaçlar ve alerjisi olup 
olmadığını da dahil 
olmak üzere kapsamlı 
öyküsünün alınması 
gerekir. Ayrıca uygu
lama öncesinde her 
türlü kozmetik ürün 
ve kremlerin temi
zlenmesi gerektiği 
gibi her hastada test 
atışı yapılıp, olası yan 
tesirleri açısından en 
az 20 dakika 
beklenmelidir. Deri 
hastalıklarında lazer 
tedavisi genel olarak 
epilasyon, yüzde ve 
bacaktaki telenjekti- 

azi diye adlandırılan 
ince damar 
genişlemeleri ve 
derinin çeşitli böl
gelerindeki olumsuz 
renk değişikliklerini 
(Hemanjiom, çil ve 
güneşe bağlı 
lekeler gibi pigmente 
lezyonlar) ve bazı 
deri tümörlerini 
tedavi amacıyla kul
lanabildiği gibi cilt 
yenileme, bazı akne, 
psoriasis ve vitiligo 
olgularında da yan 
etkiler hafif eritem, 
ödem, ciltte renk 
koyulaşması ve 
geçici kabuklanmadır. 
Lazer tedavisinin 
kullanılmaması 
gereken durumlar 
gebelik, isotretinoin I 
kullanımı, aktif enfek
siyon durumu, 
keloid oluşumuna 
yatkınlık, bronzlaşmış 
cilt,-epilepsi, 
köbnerizasyon 
görülen hastalıklar ve 
malign melanomdur."

Sarımsak ve ayran 
tansiyona faydasız
Halk arasında; tan
siyon düşmesine 
karşı tedavi amaçlı 
‘tuzlu ayran’ içilmesi 
ve ‘sarımsak’ 
yenilmesinin bilim
sel bir dayanağı yok. 
İşte son yapılan 
deneylerden çıkan 
sonuç.
Hacettepe Üniver
sitesi (HÜ) İç 
Hastalıkları Anabiiim 
Dalı Nefroloji Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Çetin 
Turgan, tuzlu ayran 
ve sarımsağın tan
siyonun yükselmesi 
ya da düşmesine 
bir faydasının 
olmadığını açıkladı. 
Tansiyonun düşmesi 
ve yükselmesinin 
ortak belirtiler gös
terdiğini söyleyen 
Turgan, “Tansiyon 
düşmesi halinde 
tuzlu ayran içme 
uygûlamasını bir 
kere mutlaka kaldır
mak lazım.
Tansiyonu düşen 
kişi uzanıp 
dinlenirse sorunu 
çözülecektir.’’ dedi. 
Aynı durumun sarım

sak için de geçerli 
olduğunu ifade eden 
Turgan, şöyle devam 
etti: “Samsun’da 19 
Mayıs Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde 
yapılan bir çalışma
da, hastaların yarısı
na sarımsak verilmiş, 
yarısına ise ver
ilmemiş. Yapılan kan 
basıncı ölçümlerinde 
her iki grup arasında 
fark olmadığı 
görülmüş. Tabii ki, 
sarımsak yararlı bir 
bitki; ama tansiyonu 
düşürmek için sarım
sak kullanmanın bir 
yararı yok. Tedavi 
amacıyla kullanma
mak şartıyla 
limon suyunun 
kan basıncını 

düşürücü etkisi var. 
Tansiyonu düşürme 
adına, limon suyu 
içmek sarımsak 
yemekten daha 
faydalı.”
Bir kişinin günde 3-4 
gramdan daha fazla 
tuza ihtiyacı 
olmadığını vurgu
layan Prof. Dr.
Turgan, hipertansiy
on tprfsvişinHp s»J(j 
tuz kısıtlaması yap
madıklarını dile 
getirdi. Turgan, 
hipertansiyonu olan 
kişinin, işlenmiş gıda 
tüketimini azaltarak, 
sebze ve meyve 
tüketimini artırarak 
tuz kısıtlamasını tek 
başına sağlayabile
ceğini ifade etti.

4
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

IV!

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

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

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

VAPUR - FERİBOT

■
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

• j m
 co 

i m
 7) ■ OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 501 1 AKCAN PETROL 513 10 79

YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİECZANE
29 KASIM 2005 SALI 

ÖZER ECZANESİ 

A.Dural Meydanı Tel: 51356 82
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Kötü arkadaş uyuşturucu bağımlısı yapıyor
Samsun Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla 
Şube Müdürlüğü 
Narkotik Büro Amiri 
Alparslan İlter, 
gençlerin arkadaş, 
merak, eğlence, özen
ti, moda, stresi azalt
ma, bilgisizlik ve yan
lış inanışlar nedeniyle 
uyuşturucuya 
başladığını belirtti. 
Uyuşturucunun 16 
yaşındaki güzel bir 
genç kızı 2 yılda 
tanınamayacak » ile 
getirdiğini, 197^ 
güzeli Melek A) berk, 
Türkiye'yi Dünya 
Süper Model 
Yarışması'nda temsil 
eden Burçin Bircan, 
dünyaca ünlü 
sanatçılar Elvis 
Presley, Kurt Cobain, 
Jim Merrison, Jimmi 
Hendirix ve "Gelinim 
Olur musun?" evinin 
yarışmacıların Ata 
Türk'ün uyuşturucu 
yüzünden öldüğünü 
söyleyen Alparslan 
İlter, "Uyuşturucu 
bağımlılığı, genellikle 

। ara sıra kullanmak 
| niyetiyle başlar" dedi.

Hiç kimsenin, "Hiç 
tanımadığım bir insan 
beni uyuşturucuyla 
tanıştırdı" demediğini 
kaydeden İlter, 
mahalle, okul ve gece 
kulüplerinden tanınan 
arkadaşlara karşı 
uyuşturucu konusun
da dikkatli olunmasını 
istedi. Uyuşturucu kul
lananların çevrelerini 
de alıştırmak için 
özdeşlik oluşturarak, 
"Ben kullanıyorum »^en 
de kullan" ded;
ifFdoe(J*r »c 
"Bunu vahi 
uyuşturucu/ .< ı>gili 
sanal reklamlara karşı 
uyanık olmalıyız. 
'Aması anlatılmaz, 
denemek gerek' cüm
lesi duyulduğunda 
hemen o ortamdan 
uzaklaşılmah. Ayrıca 
hedef seçilen kişilerin 
zaaflarıyla oynanmaya 
çalışılır. Son tuzak ise, 
madde verilirken 
ilkinde bedava verilir. 
Çocuklarımızın önce
likle uyuşturucu mad
delere karşı 'hayır' 
demesini sağlamalıyız. 
Çünkü hatır için çiğ 
tavuk yenir, ama asla 

uyuşturucu madde 
kullanılmaz" 
diye konuştu.
Gençlerin Türkiye'nin 
geleceği olduğunu ve 
kendilerini sosyal, 
sportif ve kültürel 
faaliyetlere vermeleri 
gerektiğini dile getiren 
llter, "Gençlerimiz 
enerjisini toplum 
yararına olan ve 
toplum tarafından 
kabul edilen olumlu 
faaliyetlere harcamalı. 
Unutulmamalı ki; 2001- 
2003 yılları arasında 16 
yaş altı ve 65 yaş üzeri 
4 bin 416 uyuşturucu 
bağımlısı kişi üzerinde 
yapılan araştırma, 482 
kişinin 16 yaş altında, 
3 bin 194 kişinin 16-30 
yaş arasında, 582 
kişinin 31-45 yaş 
arasında, 124 kişinin 
46-65 yaş arasında ve 
34 kişinin 65 yaş 
üzerinde uyuşturucuya 
başladığını göster
miştir. İnsanlar ergen
lik çağına girdikten 
sonra özellikle 16-30 
yaş arasında uyuştu
rucuya ahştırılmak- 
tadır. Yine 2001-2003 
yılları arasında 4 bin 

980 uyuşturucu 
bağımlısı arasında 
yapılan bir diğer 
araştırmada da bin 797 
kişinin merak, 2 bin 50 
kişinin arkadaş, 222 
kişinin eğlence ve 
911 kişinin sorunları 
nedeniyle uyuşturucu 
bağımlısı olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bu da 
gösteriyor ki gençle 
rimiz arkadaşlarına 
dikkat etmelidir" 
uyarısında bulundu. 
"Ben bağımlı olmam", 
"Bir kere kullanmaktan 
bir şey olmaz" 
düşüncelerinin insanı 
uyuşturucu batağınâ 
sürüklediğine ve genç
lerin sevgi ve huzuru 
kendi yuvalarında ara
ması gerektiğine işaret 
eden llter, "Bir ailenin 
eğitim seviyesi ne 
olursa olsun onların 
tecrübelerine güven
meliyiz. Arkadaş 
çevremize dikkat 
etmeliyiz.
Tanımadığımız 
kişilerle ilişkileriniizde 
tedbirli olmalıyız.
Tanımadıklarımızdan 
kesinlikle hap ve ben 
zeri şeyler alma

malıyız. Bir arkadaş 
grubunun içinde yer 
almak için sigara, 
alkol, uyuşturucu gibi 
maddelere kesinlikle 
ihtiyacımız yoktur" 
şeklinde konuştu. 
Uyuşturucu 
kullananların arkadaş 
çevresinin değiştiğini, 
ruhsal durumunda ani 
değişiklikler olduğunu, 
algısının zayıfladığını, 
okula devamının 
azalıp, başarısının 
azaldığını, daha fazla 
para harcadığını ve 
para bulabilmek için 
gayri meşru yollara 
başvurduğunu, bakım- 
sızlaştığını, aile ilişki
lerinin zayıfladığını, 
uykusunun düzensiz 
leşmeye başladığını, 
vücudunda yara izleri 
ve cildinde renk 
değişikliği olduğunu, 

aşırı terlediğini ve 
yürümesinde güçlük 
ortaya çıktığını da 
dile getiren llter, 
anne ve babaları ise 
şöyle uyardı: 
"Çocuklarınızın kimler
le arkadaşlık ettiğini 
çok iyi kontrol edin. 
Onları harçlıksız bırak
mayın ama çok fazla 
para vermekten de 
kaçının. Harçlıklarını 
nerede kullandıklarını 
takip edin. Çocuk
larınızı alkollü 
içki ve uyuşturucu 
madde bulunabilecek 
yerlerden uzak 
tutun. Çocuklarınıza 
kişilik kazandırın ve 
bu yönde hareket 
edin. Çocuklarınız 
sizi örnek alıyor, 
onların yanında 
sigara ve alkol 
kullanmayın.”

mühendislik ltd. şti
Sabahattin DOKSANBIR

DOGALGAZ
Buderus K0«i

ISISAN
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA

AKILLI İSITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOGALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

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



72 Nolu Marmarablrllk Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 2 bin 550 Icllo zeytin aldı

Marmarabirlik’te zeytin alımları sürüyor
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi belirlediği rekolte hedefine yaklaşıyor. 6 bin 150 kilo rekolte 
bildirimi yapılan Marmarabirlik’te alımların Aralık ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK __________________________________________

Körfez
TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE

30 Kasım 2005 Çarşamba 25 YKr. (250.000 TL.)

Vergi oranları

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, gelir 
ve kurumlar vergisindeki yeni oran
ların 1 Ocak 2006'dan itibaren yürür
lüğe gireceğini bildirdi. 2006 yılında 
kurumlar vergisi oranının yüzde 20 
olacağını belirtildi. Haberi sayfa 7’de
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Devlet Hastanesi internette
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Öğretmene dayak, türbanlıya kıyak..
Ankara’da Eğitim-Sen Sendikası’nın 

düzenlediği toplantı, ünlü Ankara polisi 
tarafından öğretmenler dövülerek dağıtıldı.

Ankara’nın Kızılay Meydanı, kamuda 
çalışanların hak ararken yerlerde sürük
lenip, tekmelendiği yerdir.

Geçmişte, demokratik halklarını aramak 
için meydanlara çıkanlar nasıl dövüldüğü 
nü dünya kamuoyu izlerken, bu kez bir 
ayıbı daha yaşadık.

Öğretmenlerimizi dövdük.
Eğitim-Sen’li öğretmenler yurdun dört- 

bir yanından başkente gelip, seslerini en 
üsttekilere duyurmak istediler.

Yüzlerce otobüs kent girişlerinde durdu
rularak Ankara’ya sokulmadı.

Hükümet, Milli Eğitim Bakanıyla 
görüşmek isteyen öğretmenlerin karşısına 
eli çoplu kalkanh polisleri gönderdi.

Öğretmenler ise, 24 Kasım Öğretmenler 
İGünü’nde öğretmenlerin ekonomik durum
larının düzeltilmesini, eğitimde kalitenin 
artmasını, dersliklerde daha az öğrenci 
bulundurulmasını, öğretmen açığının ka 
patılmasını, eğitimde fırsat eşitliğinin 
artırılmasını haykıracaklardı meydanlarda.

Olmadı. Coplandılar, tazyikli su, göz 
yaşartıcı bomba ile dağıtıldılar. Dövüldüler.

Başbakan ise, Ankara’ya gelen öğret
menlere “Bindirilmiş kıtalar’’ dedi.

İstanbul’un göbeğinde Cumhuriyet düş
manları bayrak açarken, doğuda 40 bin kişi 
PKK bayraklarıyla yürürken, türbanlılar her 
gün meydanlarda eylem yaparken ses 
çıkarmayanlar, öğretmenleri döverek mi 
AB’ye girecekler.

Buna kargalar bile güler.

Muammer Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi bir 
ilke imza atarak tüm bilgi
leri sanal aleme taşıdı. 
Muammer Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi doktor
larından Levent Balcı’nın 
hazırladığı internet 
sitesinde hastane ve 
hastalar ile hastalıklar 
hakkında her türlü bilgi 
bulunuyor. Doktorların 
hangi gün poliklinik 
hizmeti vereceğini öğrene 
bilecek, hastanedeki has
tanıza geçmiş olsun mesa 
jı bile iletebileceksiniz.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Ant Gıda zeytin 
alanlarına başladı
İş Bankası kuruluşu olan ANT Gıda 
2005 yılı zeytin alımlarına Umurbey 
Beldesi Futbol sahası karşısında 
başladı. Dün başlayan atımlarda, zeytin 
vermek isteyen üreticiler uzun kuyruklar 
oluşturdular. Her yıl Umurbey’den 700 
ton civarında zeytim alımı yapan Ant 
Gıda, üreticiye peşin ödeme yapıyor.

Haberi sayfa 4’de

‘Gemlik Körfez’ ®Teiemizi . ,www.gemlikkorfezgazetesi.com 
internette adresinden okuyabilirsiniz

Orhangazi’de babasının 
gözleri önünde intihar etli
Adam öldürmekten sabıkalı olan 1999 
yılında aftan yararlanarak, cezaevinden 
çıkan 47 yaşındaki Remzi Beğiç, yatalak 
olan babası Kemal Beğiç’in bulunduğu 
odada boynuna ip bağlayarak, 
kendini astı. Alkollü olduğu tespit edilen 
Beğiç’in psikolojik bunalıma girdiği 
belirtildi. Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kemal Demirel

Türkiye O’nu demiryollarıyla ilgili yaptığı 
çalışmalarla tanımıştı.

Türkiye’de ulaşımın demiryoluna kaydırıl
ması için çok yoğun çaba harcamıştı.

Ancak;
İçeride ve dışarıda demiryolu taşı

macılığının önünde duran “dağ”gibi engel
leri aşamamıştı..

Aşamazdı çünkü “bu bir politikaydı”.
Dışarıdan dayatılıyordu..
İçeriden de destekleniyordu.
Çünkü;
Demiryolu taşımacılığı ucuzdu..
Demiryolu taşımacılığı dışarıya bağımlı 

değildi..
Demiryolu taşımacılığında akaryakıt tüke

timi en az düzeydeydi.
Ülkede montaja dayalı otomotiv 

sanayinde “kar” çoktu.
Kimse bu karın öyle ya da böyle 

bölüşülmesini istemiyordu.
Ayrıca dört yada on tekerlekli araçlar 

karayollarında dolaşıyordu.
Karayolu demek asfalt demekti.
Karayolu demek akaryakıt tüketiminin 

yüksek düzeyde seyretmesi demekti.
Karayolu demek “para” demekti.
Karayolu demek “büyük bir organizas 

yon”demekti.
Ve bu organizasyon ülke ekonomisini 

“göbekten” dışa bağlamak demekti.
Onun için.
Bu organizasyonu yıkmaya değil Kemal 

Demirel’in “kimse”nin gücü yetemezdi..
Yetmedi de..
Kemal Demirel, “yurttaş” olarak 

sürdürdüğü çabalarını daha yetkili bir konu
ma taşımak istedi.

Ve milletvekili oldu.
Bu kez milletvekili olarak da demiryoluyla 

ilgili çabalarını sürdürüyor mu bilemem ?
Çünkü benim okuduğum basında bir 

haber duymadım.
Ama Kemal Demirel boş durmuyor.
Halk adına çabalarını milletin vekili olarak 

yoğun bir biçimde sürdürüyor.
Bir bakıyorsunuz Keleş’te, bir bakıyor

sunuz Gemlik’te..
Gerçekten ilinin vekili olarak bölgesinin 

sorunlarını çok yakından izliyor..
Önergeler vererek TBMM düzeyine taşı 

yor.
Çözüm araştırıyor.
İlgili kurumlan göreve davet ediyor..
Şimdi de Şükriye Köyü’ndeki “trafo” yu 

gündemine almış.
İlginç değil mi?
Trafo aydınlatmaya dönük önemli bir 

altyapı aracı..
Ancak köyü aydınlatırken “aydınlanan 

yurttaşlara “zarar” veriyor.
Demek ki konulduğu yerde sorun var.
Ve bu sorunun çözümü için mutlaka bir 

vekilin devreye girmesi ve sorunu TBMM 
aracılığıyla Enerji ve Tabii kaynaklar 
Bakanı’na taşıması gerekiyor.

Oysa o köyün muhtarı var..
Yetmedi..
ilçenin Kaymakamı var..
O da yetmedi..
ilin Valisi var..
Ama çözüm için millet vekili devreye 

giriyor..
Ve çözüm arıyor..
Vay bizim halimize..
Vay halkımın sağlığına..

Marmarabirlik’te zeytin 
aiımları sürüyor

yU
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zeytin alımlarını 
sürdüren 72 Nolu 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi 
belirlediği rekolte 
hedefine yaklaşıyor. 
Geçtiğimiz yıllara 
oranla ortakların 
büyük ilgi 
gösterdikleri 
72 Nolu 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış

Kooperatifi nde şu 
ana kadar yaklaşık 
2 bin 500 kilo 
zeytin aliminin 
gerçekleştiği 
bildirildi.
31 Ekim'de sona eren 
rekolte bildiriminde 
6 bin 150 kilo rekolte 
beyannamesi verdiği 
Marmarabirlik'te 
orta daneli zeytinin 
daha çok getirildiği 
gözleniyor.
Havaların Gemlik 
bölgesinde kötü

‘Gemlik Körfez’ Gazetemizi
. www.gemlikkorfezgazetesi.com
internette adresinden okuyabilirsiniz

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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gitmesi ve zeytinin 
bazı kesimlerde 
henüz kararmaması 
nedeniyle, üreticinin 
de zor durumda 
kaldığı ve bu nedenle 
ahmların Aralık 
ayının ortalarına 
kadar sürmesi 
bekleniyor.
Öte yandan Gemlik 
Marmarabirlik Zeytin 
Kooperatifinin yap
tığı genel kurulda 
itiraz ederek 
ortaklığa dönenlerin

dışında kalan ve 
Noter kanalıyla 
itiraz 
müracaatında 
bulunmayanların 
sıkıntıları da 
bitmek bilmiyor. 
Bir çok üretici 
bazı nedenler ortaya 
koyarak yeniden 
ortak olmak 
istemelerine 
rağmen Birliğin 
tüzüğü gereği 
bu istekleri 
kabul edilemiyor.

KARGO SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ
ŞİRKETİMİZİN, GEMLİK BİRİMİNDE} 

GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE:
Üniversite Mezunu
Gemlik’te ikamet edebilen
En az 3 yıl yöneticilik deneyimi olan
Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen
İnsan ilişkilerinde başarılı
Askerlik hizmetini tamamlamış
35 yaşını aşmamış

BAY BAYAN YÖNETİCİ 
ADAYI ALINACAKTIR

Tel: 253 00 76 Yetkili: Ayhan Bey

I

4
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Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Bursa’da bir ilke imza attı
I Yazı YO RUM

Devlet Hastanesi internette
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi doktorlarından Levent Balcı’nın hazır
ladığı internet sitesinde hastane ve hastalar ile hastalıklar hakkında her türlü 
bilgi bulunuyor. Doktorların hangi gün poliklinik hizmeti vereceğini öğrenebile
cek, hastanedeki hastanıza geçmiş olsun mesajı bile iletebileceksiniz.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi bir 
ilke imza atarak 
tüm bilgileri sanal 
dünyaya açtı. 
Hastane 
Doktorlarından 
Levent Balcı, 
hazırladığı siteyi 
basına tanıtırken, 
www.gemlikdh.gov.tr 
sitesine girecek 
kişinin istediği 
tüm bilgilere 
ulaşabileceğini 
duyurdu.
Balcı, yeni 
oluşturduğu site 
hakkında bilgi 

- verirken,
"Sitemize girecek 

^kişi hasta ya da 
yakını olsun bir çok 

| bilgiye ulaşabilecek.
Hastalarımızın, 
hastanelerimiz 
hakkında edinmek 
istedikleri bilgilerin 
yanı sıra hastalıklarla 
ilgili bir çok 
bilgiye de 
ulaşabilecekler" dedi. 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi 
bünyesindeki tüm 
doktorların hangi 
gün poliklinik 
hizmeti vereceğinin 
de bilgiler arasında 
bulunduğuna 
dikkat çeken

Dr. Balcı, 
"Vatandaşlarımız 
bunun yanında 
hastanemizin 
kuralları ve ziyaret 
saatlerini de 
öğrenebilecekleri 
gibi hastanemizde 
doğum yapan 
anneleri ilgilendiren 
bir konu da 
çocuklarının aşı 
olması gereken 
tarihlerinin belir
lendiği aşı takvimi ile 
kolaylık bir tıklamayla 
evinize ya da 
İşyerinize 
gelebilecek" 
şeklinde konuştu. 
Sanal hasta ziyareti 
konusuna da açıklık

getiren Dr. Levent 
Balcı, Bursa’da bir 
ilke imza attıklarını 
gururla müjdelerken 
"Örneğin hastane 
mizde bir hastanız 
var ve siz çok uzak
tasınız. Sitemize 
girerek hastanıza 
geçmiş olsun 
mesajı iletebilirsiniz. 
Sitemizi daha da 
geliştirmek için 
çalışmalarımız 
sürüyor. Gemlik'li 
vatandaşlarımız 
sitemizi mutlaka 
ziyaret etmeli ve 
bu bilgilerden 
yararlanmalılar" dedi. 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet

ÇOK n«l€ SATILIK HİSSELER

| Ünlü Zeytinleri Ltd. Şti.’ndeki şirket hissemi
[ ve Babamız Haşan Dillioğlu’ndan kalan 

miras hissemi sağlık sorunlarım nedeniyle 
k çok acele satıyorum.
[ Tel: 0.224 514 51 12 • GSM: (0.546) 718 93 89

Hastanelerinin 
sanal ortama 
geçmesiyle 
birlikte bir çok 
kolaylığı da 
sağlamış olduklarının 
altını çizen 
Dr. Levent Balcı, 
"Hastanemiz bu 
koşullarla bölge 
hastanesi olma 
yolunda hızla yol 
kat ediyor.
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi 
önümüzdeki 
yıllarda markia 
olarak isminden 
çok söz ettirecek. 
Vatandaşımıza 
yönelik hizmetin 
hastanemizde yatan 
hastalarımıza da 
veriyoruz. Sitemiz 
bilgi deposu gibi, 
merak edilen bir 
çok şey sitemizde 
mevcut" şeklinde 
konuştu.

■M oOhlOk sIvasI o*zrre

Gemlik’in 
kulağı, gözü, sesi 

Artık İNTERNETTE 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

1 Diş Hekimi Özcan VURAL 
I ozcanvural1933@hotmail.com

\ | www.ozcanvural.sayfasi.com

Öğretmenler dayak yiyor..
Televizyon ekranlarında bol bol dayak 

yiyen öğretmen görüntüleri vardı. Hem de 
ne acımasızca vurulan coplar.. 
Koşullarının düzeltilmesi için iktidarı 
uyarmak amacıyla demokratik gösteri 
hakkını kullanan öğretmenlerimize karşı kul
lanılan şiddet hepimizi utandırdı.

Geleceğimizi ellerine emanet ettiğimiz 
öğretmenlerimize başkentte tazyikli su 
sıkıldı, göz yaşartıcı bomba atıldı, daha da 
kötüsü coplarla yüzlerine, kafalarına vuruldu.

Seslerini duyurmamaları için öğretmenle 
rimizin kanları akıtıldı.

Başbakan yurdun çeşitli yerlerinden 
gelen 10 bine yakın öğretmeni “Bindirilmiş 
kıtalar” diye tanımladı, hak arama 
yürüyüşünü “yasa dışı” ilan etti.

Öğretmenlerin şehre girişlerinde barikat
lar kurdu, kente sokmadı..

Başka gruplara karşı saygılı davranan 
güvenlik güçleri nedense öğretmenler söz 
konusu olduğunda acımasızca dayağa 
başlıyor.

Öğretmenlerin tek isteği konuşup dertleri
ni ortaya koymak. Çünkü onlar daha iyi bir 
eğitim, demokratik -laik bir Türkiye ve daha 
adil bir paylaşım isti yorlar.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında en az 
ücreti Türk öğretmeni almakta. Ortalama 800 
YTL. alıyorlar. Mesleğine yeni başlayanlar 
560 YTL. ücretle açlık sınırında çalışıyor. 
Hükümetin 2006 yılında kamu çalışanlarına 
ve öğretmenlere için öngördüğü zam %5 
olacak.

j Sözleşmeli öğretmenin iş güvencesi yok. 
Elli bin kadro boş bekliyor.
24 Kasım “Öğretmenler Günü” olarak 

kutlanıyor. Ama, görüyoruz ki öğretmenler 
acımasızca dayak yiyor.

Hem de yetiştirdikleri, kaderleri hemen 
hemen ayni olan Emniyet güçlerinden. ( Vur 
emri verenler utansın.)

Bir parça sevecenlik - ilgi istiyorlardı.
Hep konuşup - palavra atışlarından bık

mışlardı.
Ellerinde ne molotof kokteyli vardı, ne 

sopa ne de taş...
Eğer içlerinde iddia edildiği gibi 

provakatörler varsa polisin
işi bunları temizleyip yakalamaktır. Öğret

menleri dövmek değil...
Provakatörler her miting ya da yürüyüşte 

olduğu gibi tabiidr ki öğretmen ve memur 
yürüyüşlerinde boy gösterecektir.

Ama Emniyet güçlerimiz de artık bu konu
larda tecrübe kazandı.

Aslında en büyük sorumluluk iktidara 
düşüyor.

Eğer yukarıdan hoş görü sesleri yük
selirse bu etrafa yansır.

Her ikisi de kutsal görevler gören ve kamu 
adına fedakarlıklar da

bulunan öğretmenler ve polisler umarız 
bir daha böyle tatsız ortamlar da karşı 
karşıya gelmezler.

Barışçıl bir gösteriye karşı polis şiddeti, 
çok üzüntü verici bir şey.

Toplum ve öğrenciler bu görüntüleri 
görmek istemiyor.

Sayın öğretmenler ne yaparsanız yapın 
ama dayak yemeyin.

Sizin yetiştirdiğiniz kişiler olarak yürekle 
rimiz sızlıyor.

Kahroluyoruz...
Bu onurlu mesleğin kişilerinin yerlerde 

sürüklenmesi bizlere çok ağır geliyor. Benim 
babamda öğretmendi..

Ben babama dayak atan İktidarı da, 
polisi’de ömür boyu Afetmem !....

http://www.gemlikdh.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Ant Gıda zeytin alımlarına başladı
İş Bankası kuruluşu olan 

Ant Gıda, Umurbey’de zeytin 
atımlarını dün başlattı.

İş Bankası kuruluşu 
olan ANT Gıda 
2005 yılı zeytin 
alımlarına Umurbey 
beldesinde 
başladı.
Umurbey 
Futbol Sahası 
karşısında 
yapılan yerde 
atımlara başlayan 
ANT Gıda 
yetkilileri zeytin 
vermek için 
oluşturulan uzun 
kuyruklardan 
mutlu oluyorlar. 
Zeytin atımlarını 
sadece Umurbey'de 
yapan ANT Gıda, 
yaptığı peşin 
ödemelerle üreticinin 
yüzünü güldürüyor. 
Ödediği zeytin 
bedellerini net 
olarâk yapan 
ANT Gıda yönetimi 
200 daneli 
zeytini 3.760 
YTL'den alırken

291-300 daneye 
ise 2.480 YTL 
net ödeme 
yaparak üst 
baremde diğer 
kuruluşlara 
göre üreticiye 
avantaj sağlıyor. 
Küçük daneli 
zeytinde 
kooperatiflerin 
verdiği fiyat 
tarifesinin altında 
zeytin alan 
ANT Gıda, 
300 kalibre 
zeytinden sonra 
biraz düşük 
ödeme yapıyor. 
Her yıl Umurbey 
ve yöresinden 
yaklaşık 700 
ton civarında 
sofralık zeytin alan 
ANT Gıda 
yönetiminin 
dünden itibaren 
atımlarına başladığı 
Umurbey'de 
bu yıl da aynı oranda 
zeytin alımı yapması 
bekleniyor.

Öğretmenler Voleybol Turnuvası birbirinden güzel maçlarla devam ediyor

Öğretmenler voleybolda ses getiriyor
İlçe Milli eğitim 
Müdürlüğü 
İlçe Lig Heyeti’nin 
düzenlediği 
"Öğretmenler 
Voleybol 
Turnuvası"nda

birbirinden güzel için büyük çekişme gözlenirken Lisesi, Lale 25-23 ve 25-12'lik
maçlar yapılıyor. yaşıyorlar. kendilerine Kemal Kıhç'ın setlerle 2-0 yendi.
Gemlik Lisesi Öğrencilerine destek veren 25-20 ve Üçüncü maçta ise
Spor Salonu’nda maçlarda ve öğrencilerinden 25-20'lik setlerle Celal Bayar Anadolu
süren okulda verdikleri büyük 2-0 yendi. Lisesi Atatürk
müsabakalarda talimatları alkış alıyorlar. İkinci maçta ise İlköğretim Okulu'nu
öğretmenler maçlarda Önceki akşam Şehit Etem 25-17 ve 25-20'lik
oynadıkları
takımların kazanmaları

kendilerinin yerine 
getiremedikleri

oynanan maçlarda 
İmam Hatip

İlköğretim Okulu
Şehit Cemal'i

setlerle 2-0 yendi. *

Kılıç İlköğretim Okulu
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

“Durmayalım, Düşeriz...”
Yıllar nasıl da geçiyor.
“Gemlik Körfez” gazetemiz bu 

yıl 33 yaşında.
Daha dün gibi hatırlıyorum ilk 

çıktığı 16 Haziran 1973 tarihli 
“Gemlik Körfez” gazetesini. 
Siyah başlıklı logonun altında 
“Durmayalım, düşeriz” lejandı 
vardı.

İlk sahibi Erol Güler’di Gemlik 
KÖrfez’in. Bugünkü sahibi ve 
Başyazarı Kadri Güler o günlerde 
Haydariye Köyü’nde öğretmendi.

Köşesinde o günlerin 
bugünde devam eden, hatta 
artarak devam eden sorunlarına 
parmak basan, toplumu aydın* 
İatıcı yazılar yazıyordu, uyarı 
görevi yapıyordu.

O gün bu gazete; kumpasa 
tek tek dizilen harflerle büyük 
emek ve göz nuru ile hazırlanı 
yordu.

Ne o günün mali imkanları 
müsaitti, ne de daha ileri yaygın 
bir basım tekniği vardı.

“Gemlik Körfez” ilkesini ilk 
günden belirlemişti.

* “Durmayalım, düşeriz” demişti. 
Düşmemek için, durulmadı.

Hep atak, hamle yapıldı.
■; “Gemlik Körfez” entertiple 
dizilip, basıldı uzun süre. Gazete 
daha temiz, içerik olarak daha 
zengin yayınlanır oldu. Gazetede 

.Kadri Güler. Rahmetli Mehmet 
'Sevinç, Rahmetli Cengiz Göral 
Allah hayırlı uzun ömürler versin 
Yılmaz Akkılıç ve Avukat Ali 
Aksoy, yerel, bölgesel ve genel 
konuları dile getirerek, toplumu 
aydınlatmak, çözüm üretici 
yazıları kaleme aldılar uzun süre.

Bendeniz ve katıldım Gemlik 
KÖrfez’in bu güzide kervanına. 
“Taşı Gediğine” koymaya 
çalıştık, “Sırası Geldikçe” yerel 
ve genel konulara parmak bastık, 
ne zamana kadar? 1 Haziran 
2005 tarihinde T.C. Yasası’nın 
yürürlüğe girişine kadar. Kanunu 
protesto için kalemin mürekkebi
ni boşalttık.

Şimdi kurşun kalemle “Sırası 
Geldikçe” bazı düşüncelerimizi 
okuyucularımızla paylaşmaya 
çalışıyoruz. Sorunların çözümü 
için çareler arıyoruz.

Gerekenlerin yapılması için 
uyarılarda bulunuyoruz.

Yukarıda belirtmiştik ya 
“Gemlik Körfez” demişti 
“Durmayalım, düşeriz” diye.

Entertipteh, ofset baskıya, 
dört renkli pırıl pırıl zengin içerik
li bir ‘Gemlik Körfez’ sunuldu her 
hafta toplumun beğenisine.

Daha sonra günlük yayın ha 
yatı.

“Gemlik Körfez” Gemlik’te 
yayınlanan ilk günlük gazete 
olma şerefine de sahip bir yayın 
organı. Zengin haber, spordan, 
tıptan aydınlatıcı yazılar, cesur 
kalemler, Gürhan Çetinkaya, 
Özcan Vural, Barbaros 
Balmumcu, Vicdan Topaktaş, 
Kadri Güler’in yazıları zevkle ve 
ilgi ile okunuyor.

Bursa basınının önemli kalem
lerinden İhsan Bölük ve Necati 
Kartal ile D.H.A eski muhabir
lerinden Murat Uçtu da Gemlik 
KÖrfez’in yetiştirdiği gazeteciler
den.

‘Gemlik Körfez’ gazeteciliğin 
adeta bir okulu olmuştur.

Gazetenin mutfağının büyük 
uğraş verenleri Yazı İşleri 
Müdürümüz Serap Güler, yardım
cısı Ebru Sönmez ve Haber 
Müdürümüz Seyfettin Şekersöz 
gece gündüz büyük emek veri 
yor. Gemlik KÖrfez’in gecikmesiz 
yayınlanmasına ve içeriğinin zen
gin olmasına.

Baskıda Zeki Kotan ve Nazmi 
Güğerci’nin çabaları unutulacak 
gibi değil.

Dün bir de ne göreyim, bizim 
‘Gemlik Körfez internette’ haberi 
manşetten.

Bundan böyle “Gemlik 
Körfez’i Gemlik yöresi Türkiye 
ve dünya izleyecek. Gözleri 
üstümüzde olacak.

İy* şeyler, doğru şeyler, 
düzgün çalışmalar yapalım ki; iyi 
tanınalım, tanıtalım Gemlik’i.

Tebrikler Kadri Güler, 
başarılar ‘Gemlik Körfez’. 
Ömrün uzun olsun.

Durmak yok, durmayalım!
Durursak, düşeriz...
Benden çok önce sizler böyle 

dediniz.

Orhangazi’de babasının
gözleri önünde intihar etti
Orhangazi İlçesi'nde, 
adam öldürmekten 
sabıkalı bir kişi 
intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, 
önceki gece 
meydana gelen 
olayda, adam 
öldürmekten sabıkalı 
olan ve 1999 
yılında aftan yararla
narak cezaevinden 
tahliye olan 
Remzi Beğiç (47), 
Ortaköy'deki 
evinde, yatalak 
olan babası Kemal 
Beğiç'in bulunduğu 
odada, boynuna 
bağladığı iple 
kendini asarak 
intihar etti.

Sabah odaya 
giren annesi 
Remzi Beğiç, 
boynundaki ipin 
kopması sonucu 
yere düşen oğlunun 
cansız bedeni ile 
karşılaştı.
Alkollü olduğu 
tespit edilen Remzi 
Beğiç'in cesedi otop
si yapılmak üzere

Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
sevk edildi. 
Beğiç'in 2 yıl 
önce eşinden 
boşandığı ve 
psikolojik bunalıma 
girdiği öğrenildi. 
Jandarma, olayla 
ilgili tahkikatı 
sürdürüyor.

Elektrik trafosu
bomba gibi patladı
Bursa'da bir alt 
geçitte bulunan 
elektrik trafosu 
bomba gibi pat
larken, çok sayıda 
yayanın kullandığı alt 
geçitteki patlamada 
şans eseri ölen ya 
da yaralanan olmadı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Atatürk Caddesi 
üzerinde bulunan 
Yıldırım Beyazıd alt 
geçidindeki elektrik 
trafosu büyük bir 
gürültü ile patladı. 
Çevreden de 
hissedilen patlamada 
büyük bir şans eseri 
ölen ya da yaralanan 
olmadı. Olay yerine

KAYIP

gelen itfaiye ekipleri, 
yangına kısa sürede 
müdahale etti.
Duman dolan alt 
geçitteki patlamaya 
müdahale eden 
itfaiyeciler zor 
anlar yaşadı.

Alt geçitte 
dükkanları bulunan 
esnaflar, 
belediyeden - 
trafonun yerinin 
değiştirilmesini 
istedi.

Gemlik Ticaret Meslek Lisesi’nden 
aldığım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
AHMET EGE

Kapkaç 
kurbanı
Yaptırdıkları evin

I masraflarını karşıla-
I mak üzere annesin-■L_ _

den borç para alan 
bir kadın kapkaççı 
kurbanı oldu.
Evine gitmek için 
dolmuş beklediği 
sırada çantası 
kapkaççı tarafından 
çalınan Emine 
Deniz büyük 
şok yaşadı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre 
olay, önceki gece

21.30 sıralarında 
Millet Mahallesi, 
Kader Sokak'ta 
meydana geldi. 
Samanlı 
Mahallesi'ndeki 
annesini ziyarete 
giden 37 yaşındaki 
Emine Deniz, 
bir süre sonra Vatan 
Mahallesi'ndeki evine 
dönmek için yola 
çıktı. 2 çocuk 
annesi kadın Millet

Mahallesi, Kader 
Sokak'ta dolmuş 
beklediği sırada 
arkasından sessizce 
gelen kimliği 
belirsiz kişi, 
omuzunda asılı 
çantayı kaparak kaçtı. 
Büyük şok yaşayan 
Emine Deniz, 
ne olup bittiğini 
anlayana kadar 
kimliği belirsiz 
kapkaççı izin

kaybettirdi.
Millet Mahallesi'nde 
yaptırdıkları evin 
masraflarını 
ödemek için 
annesinden borç 
olarak aldığı 
450 YTL para, 
ziynet eşyaları, 
cep telefonu ve 
bin YTL'lik borç 
senedinin bulunduğu 
çantasının 
kapkaççı tarafından

çalınmasının 
ardından büyük 
şok yaşayan 
Emine Deniz 
soluğu polis 
merkezinde aldı. 
Deniz'in verdiği bil
giler doğrultusunda 
bölgede geniş kap
samlı araştırma 
başlatan polis ekip
leri, yapılan çalış
malardan hiçbir 
sonuç elde edemedi.
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Sağlıklı kent için herkes proje üretecek Tarihi buluşma
Büyükşehir Belediye 
si öncülüğünde oluş
turulan sağlık platfor
munda, kentin sağlık
lı gelişim hareketini 
hızlandırmak amacıy
la kamu ve özel sek
tör temsilcilerinden 
oluşturulan çalışma 
grupları 2006-2007 
dönemi için proje 
üretecek.
Sağlıklı Şehirler 
Projesi kapsamında 
Bursa'nın sağlıklı 
şehir hareketini hız
landırmak amacıyla 
Büyükşehir Belediye 
si öncülüğünde 
gerçekleştirilen 
sağlık platformu 
toplantısında, sağlıklı 
yaşamdan, çevresel 
faktörlere kadar bir 
çok konuda proje 
üretilmesi amacıyla 
çalışma grupları 
oluşturuldu.
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde gerçek
leştirilen toplantıya 
valilik, merkez ilçe 
belediyeleri, Uludağ 
Üniversitesi, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
odası, Yerel Gündem 
21, meslek odaları ve 
farklı sektörlerin tem

silcileri katıldı. 
Toplantıda konuşan 
Büyükşehir Belediye 
si Genel Sekreteri 
Hüseyin Konçak, 
kentin tüm pay
daşlarıyla oluşturu
lan, kent dayanış
ması ve işbirliğinin 
simgesi haline gelen 
sağlık platformunda, 
kamu yararına 
çalışan tüm kurum ve 
kuruluşların etkin 
görev alacağını 
söyledi.
2 YILLIK PROJELER 
ÜRETİLECEK 
Konçak, sağlık plat
formunun 1999 yılın
dan bu yana başarılı 
çalışmalar yürüt
tüğünü, projenin 
2006-2007 dönemi 
kapsamında da 
sağlıklı şehir planla
ması, sağlık etki 
değerlendirmesi, 
sağlıklı yaşlanma ve 
aktif yaşam konu
larında oluşturulacak 
çalışma gruplarıyla 
kentsel işbirliği ve 
dayanışma örneğinin 
sürdürüleceğini 
vurguladı. Konçak, 
21-24 Eylül 
tarihleri arasında

Bursa'da gerçek
leştirilen Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) 
Avrupa Sağlıklı 
Şehirler Ağı ve 
Avrupa Ulusal Ağları 
toplantısında 
alınan kararlar 
çerçevesinde sağlık, 
eğitim, planlama, 
çevre, sosyal 
gelişme ve ulaşım 
gibi kentsel 
hizmetlerle ilgili 
sağlık platformu 
çalışma gruplarının 
yeni projeler ürete
ceğini vurguladı. 
DSÖ Sağlıklı Şehirler 
Ağı'na Türkiye'den ilk 
üye kentin Bursa 
olduğunu hatırlatan 
Konçak, "Bu toplan
tıyla kentin pay
daşları olan katılım
cıların görüş ve 
destekleriyle daha 
sağlıklı bir Bursa için 
yeni projeler ürete
ceğiz. Bursa için 
yapacağımız çalış
malarda, görev pay
laşımı yapacağız" 
dedi.
SAĞLIK 
DEĞERLENDİRMESİ 
ŞART
Uludağ Üniversitesi

Halk Sağlığı Bölümü 
Öğretim Görevlisi 
Doç. Dr. Kayın Pala, 
Avrupa'da gelişmiş 
pek çok ülkenin 
sağlık etki değer
lendirmesi yaptığını, 
bu sistemin 
sorunlara somut 
çözümler getirdiğine 
dikkati çekerek, 
Bursa'da da kamu 
ve özel kesimlerin 
katkısıyla bu süreç 
içine girmesi gerek
tiğini söyledi.
Pala, İngiltere'nin 
Londra kentinde 
100'ün üzerinde 
sağlık etki değer
lendirmesi çalış
masının olduğunu 
vurgulayarak, 
"Sistemin 
Bursa'da da 
uygulanması çok 
önemli. Belediye, 
bürokrat ve poli
tikacılar şehir için 
karar almadan 
önce bu sağlık 
etki değerlendirmesi 
çalışmasının 
sonucuna bakacak 
ve bu öneriler 
doğrultusunda 
sonuca varacak" 
diye konuştu. BHA 

Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
yaşayan tüm eski 
başkanları bir araya 
getirdi. Almira 
Otel'de gerçekleşen 
toplantıda Bursa 
konuşuldu. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
bugüne kadar 
gerçekleştirilmemiş 
bir organizasyona 
imza attı. Şahin, 
kentle ilgili fikir 
alışverişinde bulun
mak için geçmiş 
dönem büyükşehir 
belediye başkan- 
larıyla bir araya 
geldi.
Almira Otel'de 
gerçekleşen tarihi 
buluşmaya, yaşayan 
tüm eski büyükşehir 
belediye başkanları 
katıldı. İsmet 
Tavgaç, Mustafa 
Eroğlu, Ekrem 
Barışık, Teoman 
Özalp, Erdem Saker 
ve Erdoğan 
Bilenser'in bir araya 
geldiği akşam 
yemeğinde, tüm 
başkanlar böylesine 
anlamlı bir buluş

mayı sağladığı için <] 
Şahin'e teşekkür 1 
etti. Bursa'da taş 1 
üstüne taş koyana i 
minnettar olduk
larını belirten 
Başkan Hikmet 
Şahin, geçmiş 
dönemde bu kente 
hizmet veren ekiple 
görüş alışverişinde 
bulunmanın bir 
kazanç olduğunu 
söyledi. Eski yöneti
cilerin fikirlerinden 
ve tecrübelerinden 
yararlanmak iste
diğinin altını çizen 
Şahin, "Hem anıların 
yad edilmesi, hem 
de kente daha iyi 
nasıl hizmet edebile
ceğimizi konuşmak 
için bir araya geldik. 
Eski başkan- 
larımızın tecrü
belerinden fay
dalanacağız. Yeni 
fikirlerimizi ortaya 
koyup görüşlerini 
alacağız. Bizim 
için öncelik 
Bursa'dır. Kim 
olursa olsun, 
hangi partiden olur
sa olsun bu kent j 
için taş üstüne 
taş koyanın yanın
dayız" dedi. BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

AKADEMİ
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vVergi oranları I Ocak’ta yiirürliikte
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, gelir ve 
kurumlar vergisinde
ki yeni oranların 
1 Ocak 2006'dan 
itibaren yürürlüğe 
gireceğini bildirdi. 
Unakıtan, 
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu çıkışında, 
basın mensuplarının 
yeni vergi düzen
lemelerine ilişkin 
sorularını yanıtladı. 
2006 yılında kurumlar 
vergisi oranının 
yüzde 20 olacağını 
belirten Maliye 
Bakanı, "Tek yüzde 
20... Herkese aynı 
oran. Kurumlar 
Vergisi'nde geçici 
vergi oranı da yüzde 
20'ye düşecek" 
diye konuştu.
Gelir Vergisi'nde de 
1 Ocak 2006'dan 
itibaren 2 ayrı 
tarifenin birleştirile
ceğini ve yüzde 
15'den başlayan tek 
tarifeye geçileceğini 
kaydeden Unakıtan, 
"Ücretliler zaten 
yüzde 15, 20, 25, 
30'luk tarifeye 
tabiydi. Yeni düzen
leme ile yüzde 25

oranı yüzde 27'ye 
yükseliyor. Bu 
ücretlilere ek bir 
yük getirmeyecek 
mi?" sorusuna da 
şu karşılığı verdi: 
"Ücretliler için, 
şunlar için, 
elemeyeyim. 
Dilimleri, çağdaş 
ülkelerde olduğu 
gibi tek tarife haline 
getiriyoruz. Dilim 
sayısını azaltıyoruz. 
2006 gelirleri için 
hem kurumlarda, 
hem Gelir 
Vergisi'nde bu 
oranlar uygulanacak. 
Kurumlar Vergisi'nin 
tamamını yeniden 
değiştiriyoruz.
Yakında Bakanlar 
Kurulu'na geliyor. 
Oradan da 
Meclis'e gelecek." 
Unakıtan, Gelir 
Vergisi'nde dilimler 

yeniden belirlenirken, 
ücretlilerin 
yükünü azaltacak 
bir politika uygulanıp 
uygulanmayacağı 
sorusunu da 
"Burada ücretlilere 
göre bir indirim 
olmadı. Dilimlerde, 
düşük ücret alanlar
da bir iyileştirme 
sözkonusu...
Burada dilim 
sayısını 4'e 
indiriyoruz.
Tarife azalıyor" 
şeklinde yanıtladı. 
Bakan Unakıtan, 
yeni düzenlemelerin 
bütçede ne kadarlık 
bir vergi kaybına 
yol açacağının sorul
ması üzerine, 2006 
yılı bütçesini yeni 
vergi oranlarına göre 
hazırladıklarını 
belirtti.

Binalar depreme hazırianıyo
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, yapıların 
depreme karşı 
güçlendirilmesi 
amacıyla yönetmelik 
değişikliğine gidiyor. 
Bakanlık yetkilileri ile 
ODTÜ öğretim üyesi 
Prof. Dr. Haluk 
Şucuoğlu, Boğaziçi 
Üniversitesi'nden 
Prof. Dr. Nuray 
Aydınoğlu ve ITÜ'den 
Prof. Dr. Erkan 
Özer'in bulunduğu 
Deprem Yönetmeliği 
Komisyonu'nun 
çalışmaları son aşa
maya geldi. 
Komisyonun yaklaşık 
2 yıldır devam eden 
çalışmaları sonucun
da, kamuoyunda 
Deprem Yönetmeliği 
olarak bilinen "Afet 
Bölgelerinde 
Yapılacak Yapılar 
Hakkında 
Yönetmelik"in çeşitli 
maddelerinde 
değişiklik öngören 
bir taslak hazırlandı. 
Taslağın en önemli 
düzenlemesini de 
yönetmeliğin son 
bölümünde yer ala
cak "Mevcut 
Yapıların

*'r

Değerlendirilmesi ve 
Güçlendirilmesi"ne 
ilişkin esaslar oluştu
ruyor.
Taslak, "deprem 
karşısında mevcut 
bir binanın nasıl etk
ileneceğinin tespitine 
ilişkin inceleme ve 
hesap yöntemleri ile 
güçlendirme 
esaslarına" yer 
veriyor.
Taslağa göre, 
güçlendirme için, 
öncelikle binaların 
mevcut durumu 
hakkında bilgi 
toplanacak. Bu 
çerçevede, binaların 
yapı projeleri, rapor
ları ve zemini ihce- 
lenecek. Binada 
çeşitli gözlem ve 
ölçümler, malzeme 
örnekleri üzerinde de 
testler yapılacak.

Betonarme, çelik, 
prefabrike ve yığma 
gibi bina türlerine 
göre uygulanacak 
farklı yöntemlerle, 
yapıların projeye 
uygunluğu tespit 
edilecek ve taşıyıcı 
sistem röleveleri 
çıkarılacak. Zemin 
özelliklerinin yanı 
sıra binada varsa 
mevcut hasar, 
onarımlar, 
eklentiler ve 
değişiklikler de 
belirlenecek. 
Binayla ilgili 
çıkarılacak bilgiler, 
bilgisayara 
yüklenecek ve 
hazırlanacak 
simülasyon mod
eliyle, deprem 
karşısındaki perfor
mansı ortaya 
konacak

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN ENEN
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
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK 

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

M 1. Kordan’da 1+1 Kiralık Daire (Öğrenciye ve Bekara da kiraya verilebilir.)

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının

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

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

■ ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

'''' ■'

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 5141021

alık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya
Mantar, kurşun

y İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri

y Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası ı 

;■ w ıliğır ili bntiiıırjei'i:

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 
MUDANYA / BURSA

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14
GSM : (0.532) 297 23 18
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Uyuşturucu haplar gizli tehlike
Türkiye'de özellikle 
gençlerin hedef kitle 
olarak belirlendiği 
uyuşturucu hapların, 
bağımlılarda ani ölüm
lere neden olduğu 
bildirildi. Emniyet 
laboratuarlarında 
yapılan incelemelerde, 
Extacy tabletlerinde 
bağımlılığı hızlandır
mak amacıyla azımsan
mayacak oranda eroin * 
maddesi olduğu ifade 
edildi.
Mersin Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ye Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'nün 
hazırladığı bir raporda, 
başta sigara olmak 
üzere, alkol ve uyuştu
rucu madde kul
lanımının beraberinde 
getirdiği bireysel tahri
batın, toplumun temel 
direği ve dinamik yüzü 
olan gençler üzerindeki 
etkisinin, toplumsal 
alanda kitlesel bir 
yıkımın da tetikieyicisi 
ve habercisi olduğu 
belirtildi. Özellikle sen
tetik uyuşturucu 
(Uyuşturucu hap) 
konusunda bilgilerin 
verildiği raporda, son 

dönemdeki yakala
malarda ele geçen 
Extacy tabletlerinin 
yapılan laboratuar 
incelemelerinde, 
bağımlılığı hızlandır
mak amacıyla azımsan
mayacak oranda eroin 
maddesine rastlandığı 
kaydedildi. Uzun süre 
Extacy kullanan 
bağımlılarda, sinir 
hücrelerinde tekrar 
düzelmeyen hasarlar, 
kas yapılarında arızalar, 
beyinde merkezi rahat
sızlıklar, karaciğer ve 
böbreklerde büyük 
hasarlar, yüksek tan
siyon sonucu beyin 
kanaması, düşük 
tansiyonlardabâyıl- 
malar ve ölümler 
görüldüğüne dikkat 
çekilen raporda, uyuş
turucu hap bağım
lılarının gizli bir tehlike 
ile karşı karşıya kaldık
ları belirtildi.
Extacy hapının kul
lanıldığı özel 
çevrelerin, beraberinde 
getirdiği ortamın bu 
maddenin tehlikesini 
katlayarak artırdığına 
dikkat çekilen raporda 
şu ifadelere yer verildi:

Pasaport Kanunu’nda
değişiklik

"Bu uyuşturucunun 
kullanımıyla vücuda 
yapılan sürekli yük
lemeler (dans ve seks 
gibi)' asıl tehlikeyi oluş
turmaktadır1. Vücut 
ısısı, Uzun süreli ve 
yoğun 
dansın etkisiyle 
normalden daha da 
fazla yükselmektedir.- 
Vücut büyük ölçüde su 
kaybına uğramaktadır. 
Bunun sonucunda 
kalp ve yüksek 

"tansiyon sorunları, 
yüksek i 
âteş ve şok etkileri 
görülmektedir. Bunun 
yanı sıra kalp ritminde 
bozuklukların ve 
merkezi krampların 
görüldüğü olaylar 
ve ani ölümler 
gerçekleşmektedir." 
Bu maddelerin asıl 
tehlikesinin bilinçaltın- 
daki koruma mekaniz

malarını etkisiz hale 
getirmesi olduğu ifade 
edilen raporda, uyuştu
rucu hapların ve türev
lerinin sadece yorgun
luk hissini değil, açlık 
ve susuzluk hislerini 
de bastırarak, koruma 
mekanizmalarında 
arızalar oluşturduğu 
belirtildi 
Sentetik uyuşturucu
ların, doğal uyuşturu
cuların karşılığı olarak 
kimyasal yollardan 
üretildiği vurgulanan 
raporda, bu 
uyuşturucuların sinir 
sitemi üzerinde 
yatıştırıcı, uyarıcı ve 
halusinojen etkiler 
yarattığı kaydedilerek, 
imalatı ve kullanımın
dan kaynaklanan 
kolaylık nedeniyle 
tehlikeli boyutta kul
lanılmaya başlandığı 
ifade edildi.

AK Parti 
Kahramanmaraş 
Milletvekili Fatih 
Arıkan ile yine AK 
Partili Milletvekilleri 
Sabri Varan, Ali Er, 
Musa Uzunkaya, 
Mehmet Atilla Maraş,
Cavit Torun, Kemal 
Sağ, Necati Uzdil ve 
Erdoğan Kaplan 
"Pasaport 
Kanunu’nda 
Değişiklik Öngören" 
bir yasa teklifi verdi. 
Teklife göre diplo
matik pasaport alan 
kimselerin ve 
vazifeleri devam 
ettiği müddetçe yan- 

lârında yaşayıp evli 
bulunmayan ve iş 
sahibi olmayan kız 
çocuklarına, yine yan
larında yaşayıp reşit 
bulunmayan erkek 
çocuklarına da diplo
matik pasaport 
verildiği belirtilerek, 
üniversite eğitimi 
almakta olan erkek 
çocukların da 
ailelerinin yanında 
yaşadığına ayrıca 
geçimleri aileleri 
tarafından sağladığına 
işaret edilerek, 
bunlara da diplomatik 
pasaport verilmesi 
öngörülüyor.

UNV€R TRAKTORD€N
RUVUK FIRSAT!

Ö Z€VTİN ZAMANI G€LDİ!
I\EWHOLLAI\D

HİÇ PEŞİNATSIZ 
3 YIL VADELİ 

TRAKTÖR SATIŞLARII
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

' w! W ’ W' ’ ~
ÜNVER TRAKTÖR

New Hölland Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM : (0.532) 312 22 39
İbrahim Önal Cd. No:26 ORHANGAZİ / BURSA

I
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Aygün:
1 Ankara Ticaret Odası 

(ATO) Başkanı Sinan 
Aygün, TBMM 
Başkanlığı'na 
sunulan Banka 
Kartları ve Kredi 
Kartları Yasa 
Tasarısı'nın birçok 
konuda düzenleme 
getirme iddiasında 
olmasına karşın, 
faizlere çeki-düzen 
getirmemesi ve 
temerrüte düşmüş 
kredi kartı mağ
durlarına ödeme 
kolaylığı öngörmeme
si nedeniyle 
ihtiyaçları karşıla
maktan uzak 
olduğunu kaydetti. 
Başkan Aygün, 
"Taslakta o 'cek', bu 
’cak’ deniyor da faiz 
düşecek, ödeme 
kolaylığı sağlanacak 
denmiyor. Tasarı bu 
haliyle olsa olsa, 
'cek-cak Yasası' 
olarak çıkar" dedi. 
Konuya ilişkin yazılı 
bir açıklama yapan 
ve kredi kartında 
yaşanan sorunların 
yüzde 90'ini yüksek 
faizlerin, yüzde

I 10'sim ise diğer 
konuların oluştur

linçe faizleri düşürün’
duğunu dile getiren 
Aygün, "Faizi disiplin 
altına almayan bir 
Kredi Kartları Yasası 
ölü doğar" şeklinde 
konuştu. Tasarının 
bileşik faizi yasak
layan maddesiyle 
gelire göre kredi kartı 
limitini sınırlayan 
maddesinin yerinde 
olduğunu ifade eden 
Aygün, itiraz ettikleri 
konuları ise şu 
şekilde sıraladı: 
'"Ancak, kredi 
kartında asıl sorun, 
aylık faizlerden kay
naklanıyor. Borç, 
faizler nedeniyle yük
seldikçe yükseliyor. 
Sonunda da ödene
mez hale geliyor. Bu 
faiz sorunu ortada 
dururken, kredi 
kartlarının neresi kur
calanırsa kurcalansın 
sorun çözülemez. 
Bunun için, faizlere 
de bir düzenleme 
gerekiyor. Önerimiz 
şudur, tüketici kredi
lerine uygulanan faiz 
oranları baz alınarak, 
bu faiz oranının 
örneğin bir katını 
geçemeyeceği hükme 
bağlansın. Ya da

borçlara ödeme 
kolaylığı getirilmesi 
için kendi illerinin 
milletvekillerine 
baskı yapmalarını 
isteyen ATO Başkanı 
Aygün, "Millet de 
vekil de biz de el 
ele verelim ve bu 
kanayan yarayı 
durduralım" ifadeleri
ni kullandı. Kredi 
kartları borcunu 
ödeyemeyen tüketici
lerin bankalarından 
talep etmeleri 
halinde, bir defaya 
mahsus olmak üzere 
borçlarını tüketici 
kredisine 
dönüştürerek taksitle 
ödeme imkanının da 
sağlanmasını isteyen 
Aygün, "Tüketici ile 
bankalar arasında 
beyaz sayfa 
açılmalıdır" dedi

26,3 milyar dolarlık özelleştirme
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, son 3 yılda 
Galataport dahil, 26.3 
milyar dolar tutarında 
özelleştirme uygula
ması gerçekleştirdik
lerini bildirdi.
Unakıtan, TBMM Plan 
ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
Maliye Bakanlığı, 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı ve 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı bütçelerini 
sunuş konuşmasında

özelleştirme çalış
maları hakkında bilgi 
verdi. Unakıtan, 2003- 
2005 yılları arasında 
gerçekleştirilen 
özelleştirme uygula
maları kapsamında 
41 şirketteki kamu 
hisselerinin tamamı, 
4 kuruluştaki kamu 
hisselerinin bir 
bölümü, 28 işletme, 6 
liman ve binin 
üzerinde varlık ve 
taşınmaz satışı ile 
işletme hakkı

Havalimanının dış 
hatlar terminalinin 
işletme hakkı devir 
ihalesinden ve 
4.3 milyarı 
Galataport'un 
yap-işlet-devret 
modeli ile ihale 
edilmesinden toplam 
24.2 milyar olmak 
üzere son 3 yılda 
toplam 26.3 milyar 
ABD doları tutarında 
özelleştirme uygula
ması gerçekleş 
tirilmiştir."

Asgari ücret belirlenemedi
GRUP AİLE 

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

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

devlet borçlanma faiz 
leri baz alınsın. Bu 
faizlerin örneğin 
yüzde 30 fazlası 
uygulansın. Faizler 
bu oranı geçemesin." 
Tasarının komisyon
larda ve TBMM 
Genel Kurulu'nda 
görüşülmesi sırasın
da faizlerin üst limit
lerinin belirlenmesi 
ve geçici maddeyle 
de temerrüte düşmüş 
kart mağdurlarına 
ödeme kolaylığı 
getirilmesi için mil
letvekillerinin önerge 
vermesini isteyen 
Aygün, "Vekillerimiz 
milletin sesi duysun 
ve yasayı yasa gibi 
çıkarsın. Suya 
sabuna dokunmayan 
bir yasa istemiyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Tüketicilerin de 
faizlere sınırlama 
ve temerrüte düşen

devrinin gerçekleşti 
rildiğini söyledi.
Son 3 yılda yapılması 
öngörülen 
özelleştirme 
ihalelerinin tamamına 
yakınının sonuç
landırıldığını da 
belirten Unakıtan, 
şöyle devam etti: 
"2003 yılında 830 
milyon, 2004 yılında 
1.3 milyar, 2005 yılın
da ise 16.9 milyarı 
Özelleştirme İdaresi, 
3 milyarı Atatürk

KARLI TAKIM
Hiç sevmiyorum oynanmış, gazetelerin 

hepsinde maçın skorunu köşe yazarlarının 
eleştirisini yaptıktan sonra ben sporu bilen bir 
kişinin aradan üç gün geçtikten sonra 
gazetemde yazmayı içime sindiremiyor.

Gönlüm maçı seyredip hemen gazetemdeki 
köşemde birşeyler yazıp siz değerli okuyucu
larımı aydınlatmak isterdi. Fakat sporla ilgile
nen ister Fenerbahçeli ister GalatasaraylI 
olsun değişik gazetelerde çıkan bu maçı 
hakkındaki yazıları okumuşlardır.

Bu maçı yerinde seyretmek için İstanbul'a 
gittim. Ali Samiyen’e gittiğimde maalesefe 
bilet bulamadı. Benim gibi yüzlerce seyirci 
kapıdan döndü.

Mecidiye Köyü’nden koz yatağına gitmem 
benim 2 saatimi aldı maç başlamış skor belli 
olmuştu.

Fenerbahçe-Galatasaray maçında karlı 
çıkan belli olmuştu.

Ezeli rakibi Galatasaray’ı Fenerbahçe 6 
puan geride bıraktı.

Fenerbahçe’ye bu hafta rakip Trabzonspor. 
Trabzon’un morali biraz olsun düzelir gibi 
devam ettirebilir mi bilinmez maç Fenerbahçe 
stadında.

Görüşüme göre; Fenerbahçe bu maçta da 
favori bu maçı da derbi sayarsak hangi takımın 
ne yapacağı belli olmaz.

Trabzon lig puan durumunda 9 ncu sırada 
bir sürpriz yaparsa bugün Beşiktaş’ın yanına 
yaklaşacaktır. Tabii öteki takımlarında puan 
kaybetmelerini varsayarsak.

Can Bartu köşe yazısında Daum’un oyuncu 
değiştirmesine oyun tarzını hiç beğenmediğini 
Anelka’ya atılan şişirme topların yersiz 
olduğunu gazetesinde yazdı.

Fakat Daum akıllı oynadık Galatasaray 
karşısında istediğimizi aldık diyor. Ya üstad 
aksi olsaydı ne diyecektiniz?

İLK MAĞLUBİYET
17. kategori birincisi Bursaspor (35) puan 

(16) puanlı Orduspor’a 3 puanı hediye etti.
Bursaspor’un bu mağlubiyeti bana göre 

kendi kendilerini mağlup etmeleridir.
Bir kaza golü olabilirdi. Bursaspor defansı 

istemeden kendi kalesine gol atabilirdi. İşte 
buna kaza golü denir, ne var ki 3 gol kalenizde 
görüyorsanız bu kendisini dev aynasında 
görmek nasıl olsa yeneriz havasına girmesidir.

Orduspor bu sezon ilk defa kendi seyircisi 
önünde oynadı.

Bu maç Bursaspor için bir ders olmasını 
dileriz.

BASKETBOLDA DERBİ
Basketbol erkekler liğindeki maçta 

Beşiktaş zorlu rakibi Ülkerspor’u 66-63 yendi. 
Çok çekişmeli kaliteli bir maç oynandı. 
Tribünleri dolduran Beşiktaşlı mutlu olarak 
sevinçlerini ortaya koydular.

Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu'nun, 1 
Ocak 2006'dan 
itibaren geçerli olacak 
asgari ücreti belir
lemek üzere yaptığı 
toplantısı sona erdi. 
Dünkü ilk toplantıda, 
bundan sonraki 2 
toplantının TİSK ve 
TÜRK-İŞ'te yapılması 
kararlaştırıldı. 
Buna göre ilk kez 
yapılacak bu uygula
ma doğrultusunda 
komisyon, 12 Arahk’ta 
TİSK'te, 16 Aralık'ta 
ise TÜRK-İŞ Genel

Merkezi'nde 
toplanacak. 
Komisyonun 
dünkü toplantısında, 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 
Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT), 
Hazine Müsteşarlığı 
ve Maliye 
Bakanlığı'ndan 
ülkenin içinde bulun
duğu ekonomik ve 
sosyal durum ile 
memur maaşlarına 
ilişkin birer rapor 
istenmesinin karar
laştırıldığı bildirildi..
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BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

TEL : 513 96 83 
FAX : 513 35 95
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Şofben kullanırken canınızdan olmayın
Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) Makine 
Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Mete 
Kalyoncu, bilgisizlik 
ve ihmal yüzünden 
birçok kişinin şof
benlerden dolayı 
hayatını kaybettiğini, 
kolayca alınabilecek 
önlemlerin göz ardı 
edildiğini bildirdi. 
Yrd. Doç. Dr. Mete 
Kalyoncu, konuyla 
ilgili yaptığı açıkla
mada, kazaların 
önlenebilmesi için, 
şofbenin mutlaka 
bacaya bağlanması, 
baca bağlantısı 
olmayan şofbenin 
asla çalıştırılmaması 
gerektiğini vurgula
yarak, şofben 
zehirlenmelerinin 
genellikle gaz kaçak
larından değil, yeterli 
havalandırma yapıl
mayan yerlerde, 
oksijen oranının 
düşmesi sonucunda 
ve karbonmonoksit 
oranının yükselme

‘Kalitesiz kozmetik
ürünü kullanmayın”

Birçok bayanın 
vazgeçemediği 
makyajın doğru ve 
kaliteli ürünler tercih 
edilmediğinde büyük 
zararlara yol aça
cağını söyleyen Cilt 
Bakım ve Güzellik 
Uzmanı Ayşe Çetin, 
"Ucuz ürünler kul
lanayım, ekonomi 
yapayım derken en 
önemli şeyi yani 
cildinizi kaybet
meyin" dedi 
Çetin, pahalı 
kozmetik ürünler ye 
rine bütçeye daha 
uygun olan ucuz 
kozmetik ürünlerin 
tercih edilmesi sonu
cunda ucuz makyaj 
malzemelerinin 
kişinin güzelliğinden 
çok fazla şey götüre
ceğini söyledi.
Konuya ilişkin soru
ları cevaplandıran 
Uzman Ayşe Çetin, 

siyle gerçekleştiğini 
ifade etti. Kalyoncu, 
"Şofbenin kul
lanıldığı yere sürek
li temiz hava girme
si sağlanmalı, şof
ben mutlaka banyo 
dışına kurulmalıdır. 
Şofbenin montajı, 
yetkili servis 
tarafından yapıl
malıdır. Şofben mut
laka müstakil veya 
yarım şönt bacaya 
bağlanmalıdır. 
Şofben bacaya en 
kısa mesafede, baca 
borusu ise hafif 
yükselen bir eğimle 
bacaya bağlan
malıdır. Bacayla 
duvar arasında tam 
bir sızdırmazhk 
olmalıdır. Baca yatay 
borusunun eğimi 
aşağıya doğru olma
malı ve uzunluğu 2 
metreyi geçmeme
lidir. Mümkünse 
aspiratör ve şofben 
aynı bacaya bağlan- 
mamalıdır. Baca 
tıkalıysa temizlen- 
melidir. Binaların 
yangından korun

ucuz ve çok çeşitli 
olan kozmetik ürün
lerinde dikkat edilme
si gereken bazı 
hususlar olduğunu 
ifade etti. Tercih 
edilen ürünün mutla
ka son kullanma tari
hine dikkat etmek 
gerektiğini belirten 
Çetin, sık kullanılan 
ürünlerin 6 ay 
içerisinde tüketilmesi 
gerektiğini, daha az 
kullanılan ürünlerin 
ise buzdolabında 
muhafaza edilerek 1 
yıl içerisinde tüket

ması yönetmeliğine 
göre sıvı ve gaz gibi 
yakıtların kullanıldığı 
yerlerde bacalar 
3 ayda bir temizlen- 
melidir. Bacaların 
temizliği mahalli 
itfaiye teşkilatı 
tarafından veya 
yetki verdiği firmalar 
tarafından 
yapılabilir" dedi. 
Makine Mühendisleri 
Odası Konya Şube 
Başkanı Kalyoncu, 
şofbende gaz kaçağı 
hissedildiğinde gaz 
vanası ve tüp dedan- 
törünün kapatılmalısı 
uyarısında bulunarak 
şöyle devam etti: 
"Elektrik düğmeleri 
açıp kapatılmamalı, 
kibrit çakmak gibi 

mek gerektiğini 
söyledi. Bu ürünleri 
tercih edenlerin 
normalden daha fazla 
para harcadıklarına 
dikkat çeken Çetin, 
sorunlu bir ciltle 
uğraşmanın çok 
daha fazla maliyeti 
olduğunu belirtti. 
Makyaj yapmanın 
inceliklerine de deği
nen Çetin, kişinin 
önce cildini tanıması 
gerektiğini ve cildinin 
tipine uygun 
kozmetik ürünler ter
cih etmesine dikkat 

alev ve kıvılcım 
çıkartabilecek hiçbir 
işlem yapılmamalı, 
karşılıklı pencereler 
açılarak ortam hava- 
landırılmah, gaz şir
keti yetkilisi veya 
şofben servisi hızla 
aranmalıdır. Şofbenin 
monte edileceği 
mekan en az 6 
metreküp hacimli ve 
2,5 metrekare alanın
da olmalıdır. Daha 
küçük hacimli 
mekanlara şofben 
bağlanmamahdır. 
Şofbenin monte 
edildiği alan ve hava
landırma delikleriyle 
irtibatlı olduğu bitişik 
alanın hacimlerinin 
toplamı en az 17 
metreküp olmalıdır." 

çekti. Daha sonra 
yine cilt tipine uygun 
temizlik ürünleriyle 
cildin temizlenmesi 
gerektiğini ifade 
eden Çetin, bilinenin 
aksine sabun kul
lanımının yanlış bir 
tercih olmadığını ve 
sabunun ciltteki 
gözenekleri açtığını 
söyledi. Çetin, 
özellikle 
sabahları soğuk 
suyla cildin yıkan
masının cildi can
landırdığını ve 
gözenekleri açtığını 
söyledi. Makyaj 
yapımında en önemli 
ürünün ciltle direkt 
temasından dolayı 
fondöten olduğunu 
belirten Çetin, 
yoğun fondöten 
kullanımının da 
cildin nefes almasını 
zorlaştırdığını 
vurguladı.

Diyabetli olmak 
anne olmaya 
engel değil

Diyabet Derneği 
Başkanı Şemsettin 
Bayram, diyabetli 
olan anne adaylarının, 
kullandıkları insülin 
ya da diğer ilaçların 
bebeğe zarar vere
ceğinden korktuk
larını belirterek, böyle 
bir korkunun yersiz 
olduğunu bildirdi. 
Gerek gebelik öncesi 
diyabeti olan gerekse 
gebelik döneminde 
diyabet sorunuyla 
karşı karşıya kalan
ların özellikle, 
"Sağlıklı bir gebelik 
dönemi geçirmem 
mümkün mü?
Bebeğim hastalıklı 
doğar mı? Diyabet 
bebeğime geçer mi?" 
sorularına cevap 
aradığını kaydeden 
Bayram, konuya 
ilişkin olarak soru
larını cevaplandırdı. 
Diyabetle yaşamayı 
bilen ve kontrollerini 
düzenli yaptıran diya
bet hastası anne 
adaylarının sağlıklı bir 
bebek sahibi olmasını 
engelleyecek hiçbir 
sorun olmadığını dile 
getiren Bayram, 
ancak gebe kalmadan 
önce ve gebelik döne
minde dikkat edilmesi 
gereken bazı husus
lara dikkat çekti. 
Bayram, gebelik 
döneminde diyabet 
hastalığının görülme 
sıklığının yüzde 5 ila 
yüzde 9 olduğunu 
belirterek, "Diyabet 
özellikte gebelik 
dönemine rastladıysa 
çok önemlidir. Tanı ve 
tedavideki gelişmeler 
sayesinde birçok 
diyabetik kadın prob
lemsiz bir gebelik 
dönemi geçirerek 
sağlıklı bebek sahibi 
olabilir. Günümüzde 
uygulanan tanı ve 
tedavi yöntemleri,

hastalığın yan etkileri
ni ve anne-çocuğun 
ölüm riskini en düşük 
düzeylere 
indirebiliyor" dedi. 
Tedavinin amacının 
sağlıklı ve sorunsuz 
çocuk sahibi olmak 
ve anneye de zarar 
vermemek olduğunu 
söyleyen Bayram, 
"Diyabet anne karnın
daki bebeği birçok 
açıdan etkilese de 
şunu unutmamak 
gerekir. Diyabet 
bulaşıcı değildir ve 
bebeğe geçme 
olasılığı yoktur" 
şeklinde konuştu. 
Gebelik döneminde ' 
gebeliğin fizyolojisi 
gereği, bebeğin gelişi
mi için bazı hormon
ların normalden daha 
fazla salgılandığını 
ifade eden Bayram, 
Gebelikte artan 
gebelik hormonları 
BETA HCG ve 
HPL’nin diyabetin 
oluşmasında etken 
olduklarını belirtti.
Diyabeti olan anne t 
adaylarının mutlaka .1 
bir Diyabet Uzmanına * 
ya da Kadın 
Hastalıkları Uzmanına a 
başvurarak kontrollü 1 
bir gebelik dönemi 
geçirmeleri 
gerektiğini kaydeden 
Bayram, bebeğe 
etkileri konusunda 
ise şunları söyledi: 
"Yükselen kan 
şekeri doğrudan 
çocuğa plasenta 
yoluyla geçer. Bu 
durumda çocuğun 
pankreası sürekli 
uyarılarak çocuğun 
kilosunda artış 
gözlenir. İri bir bebek 
doğumuna yol açar. 
Bu bebeklerin 
beslenmesine özen 
gösterilmezse şişman 
ve şeker hastası 
olurlar."

SATII-IK VIL.L-A
L)m ur bey Polatkan Caddesi’nde 
restore edilmiş, kullanıma hazır 
2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 

Sahibinden Satılık 
LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83
GFMlYk

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OM
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■Kalpte risk yaşı düşüyor
Hareketsiz 

yaşam, sigara 
ve düzensiz 
beslenmenin 
kalp hastalığı 
riskini artırdığı, 
hastalığın 
başlama 
yaşının da 
30'lara düştüğü 
bildirildi. 
Fatma Kemal 
Timuçin Kalp 
Merkezi uzman
larından Doç. 
Dr. Mustafa 
Kemal Batur, 
Türkiye'de en 
fazla ölümlerin 
kalp hastalığın
dan kay
naklandığını 
belirterek, 
hastalığın 
en büyük tetik- 
ley icilerinin 
hareketsiz 
yaşam, düzen
siz beslenme 
ve sigara 
olduğunu 
söyledi.
Kalp hastalık
ları yaşının 
giderek 
düştüğüne 
de dikkat çeken 

|Batur, 
"Türkiye'de

* bölgeler arasın
da net bir kalp- 
damar çalış

ması yok. 
Ancak riskli 
yaş dönemi 
hızla düşüyor. 
40'h yaşlardan 
önceki yaşlara 
hasta gözü ile 
bakılmazdı ama 
geçen yıllar 
içerisinde 
gördük ki, kalp 
hastalıkları 
başlama yaşı 
30'lara sarktı. 
Bazı zaman 
hastalıkta yaşı 
daha da düşük 
olabiliyor. 
Böyle giderse 
10 yıl sonra 
kalp hastalığın? 
da büyük artış 
olacak" dedi. 
Türk halkının 
kolesterol 
açısından zen
gin yiyecekler 
tükettiğini ve 
spor yapmayı 
sevmediğini 
vurgulayan 
Batur, herkese 
günde 45-50 
dakika tempolu 
yürümeyi 
tavsiye etti. 
Yemeklerden 
1.5-2 saat 
sonra spora 
başlanmasını 
isteyen Batur, 
şu önerilerde

bulundu: 
"Öncelikle 
sigarayı 
bırakarak en 
önemli risk fak
törü ortadan 
kaldırılmalı. 
Türkiye'de her 
3 kişiden 1’inde 
yüksek 
tansiyon var. 
Tansiyon 12 ve 
8'den yüksek 
çıktığı zaman 
mutlaka dokto
ra başvurul
malı. Diyet 
yapacaklara 
özellikle meyve 
ve sebzenin bol 
olarak

tüketildiği 
Akdeniz 
Diyeti'ni 
öneriyoruz. 
Kalp ve 
damar 
rahatsızlıkları 
bulunanlar 
kırmızı 
etten uzak 
durmalı.
Derisi alınmış 
tavuk eti ile 
balık yemeliler. 
Ayrıca 
yemeklik 
yağlarda da 
zeytinyağı 
ağırlıklı 
olarak tercih 
edilmeli."

Hepatit B aşısı uyarısı
Adana İl Sağlık 
Müdür Vekili Dr. 
Çağlar Çatak, Hepatit 
B enfeksiyonundan 
korunmanın en emin 
ve güvenilir yolunun, 
Hepatit B aşısı yap
tırmak olduğunu 
belirterek, tüm aşılar
da olduğu gibi sağlık 
ocaklarında yapılan 
Hepatit B aşısının da 
ücretsiz olduğunu 
bildirdi.
Çatak, Hepatit B 
enfeksiyonunun, 
Hepatit B virüsünün 
neden olduğu, 
karaciğerde iltihap 
ve hücre hasarıyla 
seyreden bir hastalık 
olduğuna dikkat çe 
kerek, hastalığın tüm 
dünyada oldukça 
yaygın olduğunu 
belirtti. Her yıl 50 
milyon kişinin 
Hepatit B virüsüyle 
enfekte olduğunu 
ifade eden Çatak, 
buna bağlı nedenler
le 2 milyon insanın 
hayatını kaybettiğini 
dile getirdi.
Türkiye’de ise her yıl 

| 200 bin kişinin bu 
virüsle enfekte 
olduğunu, 3-3.5 mil 
yon kişinin Hepatit B 
virüsü taşıyıcısı 
olduğunun bilindiğini 
kaydeden Adana İl 
Sağlık Müdür Vekili 
Dr. Çağlar Çatak, 
vatandaşları bu 
konuda uyararak, 
şöyle konuştu:

"Hepatit B virüsü 4 
değişik yolla bulaş
maktadır. Kan veya 
kan içeren sıvıların 
zedelenmiş deri ya 
da mukozayla teması 
sonucu (Perkütan 
veya parenteral 
bulaşma), insandan 
insana zedelenmiş 
deri ya da mukoza 
aracılığıyla 
(Horizontal bulaşma), 
cinsel yolla, annenin 
kanının ya da kanlı 
sıvılarının bebeğe 
zedelenmiş derisi ya 
da mukozası 
aracılığıyla ya da 
göbek kordonu 
aracılığıyla geçme
siyle (Doğum sırasın
da bulaşma). Hepatit 
B virüsü enfeksi 
yonunda, enfeksiyon 
sık, ancak hastalık 
enderdir. Virüsü 
alanların yaklaşık 
yüzde 50-65’inde 
hiçbir hastalık 
belirtisi gelişmeden 
enfeksiyon geçirilir. 
Virüsle enfekte olan
ların yaklaşık yüzde 
30-50'sinde kırıklık, 
yorgunluk, hafif ateş, 
mide bulantısı, karın 
ağrısı, eklem ve kas 
ağrıları gibi yakınma 
ve bulgular gelişir. 
Çocukların yüzde 
10'undan daha azın
da, erişkinlerin ise 
yüzde 30-50’sinde 
sarılık görülebilir." 
Akut enfeksiyonunun 
çocuklarda, erişkin

lere göre daha hafif 
ve bulgu vermeden 
seyrettiğine işaret 
eden Çatak, "Ancak 
bebeklerin immun 
sistemi nedeniyle 
enfeksiyon erişkin
lere göre daha fazla 
kronikleşmeye eği 
limlidir. Yeni doğan
ların yüzde 5- 
10'unda, 1-5 yaş 
grubundaki çocuk
ların yüzde 70'inde, 
erişkinlerin ise yüzde 
90-95'inde virüs 6 ay 
içinde vücuttan te 
mizlenerek bağışıklık 
gelişir. Akut enfek
siyon erişkinlerin 
yalnızca yüzde 5- 
10'unda kronikleşir 
ken, yeni doğanların 
yüzde 90-95'inde, 
çocuk ve ergenlerin 
yüzde 30'unda kro
nikleşir ve virüs 
taşıyıcısı olur. Akut 
enfeksiyondan sonra 
6 ay içinde virüse 
karşı bağışıklık 
geliştirmeyen, virüs 
veya virüs protein
lerini kanlarında 
taşıyan kişilere 
taşıyıcı denir. Önce
likle, bu kişiler 
virüsün sağlıklı 
kişilere bulaşmasın
da kaynaktır. Ayrıca 
bu kişilerde kronik 
akut hepatit, siroz ve 
karaciğer kanseri 
gibi kronik karaciğer 
hastalıklarının 
gelişme riski 
yüksektir" dedi.
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Bursa Fotoğraf Günleri başhyo
Büyükşehir 

Belediyesi tarafından 
düzenlenen 
15. Fotoğraf Günleri, 
3-17 Aralık tarihleri 
arasında Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilecek. 
Fotoğraf sanatının 
doğa ve yaşamla 
ilişkisi ana temasının, 
işleneceği etkinlik 
çerçevesinde Tayyare 
Kültür Merkezi Sami 
Güner - Cemal Nadir 
ve Cep Galerileri ile 
konferans salonu 
olmak üzere 4 ayrı 
mekanda 6 kişisel, 3 
karma, 9 sergi açılacak 
ve 14 kişisel, 4 karma 
18 saydam gösterisi 
de izlenime sunulacak. 
3 Aralık Cumartesi 
günü saat 17.00'da 
Tayyare Kültür Merkezi 
Konferans Salonu'nda 
BUFSAD (Bursa 
Fotoğraf Sanatı 
Derneği) karma say
dam gösterisi ile 
başlayacak Fotoğraf 
Günleri'nde Ara Güler, 
BUFSAD Siyah-Beyaz 
Grubu, İbrahim

Demirel'in "Doğada 
Doku ve Ritim", 
Gültekin Çizgen'in de 
"Eylül Fotoğrafları" 
sergileri de açılacak. 
Âra Güler, İbrahim 
Demirel, Gültekin Çiz
gen, İsa Çelik, Ozan 
Sağdıç, Erdal Yazıcı, 
Adnan Polat, Gülcan 
Acar gibi Türk fotoğraf 
sanatının ustalarını 
Bursah fotoğraf 
tutkunları ile buluştu
racak etkinlikte Bursa 
fotoğrafının önemli 
isimleri de sergi ve 
saydam gösterileri ile 
yer alacak.
17 Aralık Cumartesi 
gününe kadar devam 
edecek Fotoğraf 
Günleri'nin programı 
şöyle:
3 ARALIK CUMARTESİ 
Saat 17.00 "Fotoğraf 
Günleri açılış 
gösterisi"
- TKM Konferans 
Salonu
Bufsad (Bursa 
Fotoğraf Sanatı 
Derneği) "karma 
saydam gösterisi" 
Saat 18.00 (Sergi

Açılışları ) 
- TKM üst kat Cep 
Sanat Galerileri 
Ara GÜLER 
fotoğraf sergisi 
- TKM üst kat 
sergi salonu 
Bufsad siyah-beyaz 
grubu karma sergisi 
- TKM Sami Güner 
Sanat Galerisi 
İbrahim DEMİREL 
fotoğraf sergisi 
"Doğada Doku ve 
Ritim"
- TKM Cemal Nadir 
Güler Sanat Galerisi 
Gültekin ÇİZGEN 
fotoğraf sergisi "Eylül 
Fotoğrafları" 
6 ARALIK SALI 
"Saydam Gösterileri" 
TKM Konferans 
Salonu
Saat 18.30 Elif KESKİN 
/ Alper KESKİN 
Saydam Gösterisi 
Saat 19.00 Osman 
ÖNDER Saydam 
Gösterisi 
"Reng-i Arayış" 
Saat 19.30 Ünal 
Özfuçucular 
Saydam Gösterisi "... 
için."

8 ARALIK PERŞEMBE 
"Saydam Gösterileri" 
TKM Konferans 
Salonu
Saat 18.30 Ömer 
YAĞLIDERE Saydam 
Gösterisi "Deve 
Güreşleri"
Saat 19.00 Tarık AKER 
Saydam Gösterisi 
Saat 19.30 Hatice Nur 
KAVAS, Şerife 
KARAGÖZ, Emine 
İYİHUYLU Saydam 
Gösterisi
10 ARALIK 
CUMARTESİ
Saat 17.00 
(Sergi Açılışları ) 
- TKM Sami Güner 
Sanat Galerisi 
Erdal YAZICI Fotoğraf 
Sergisi "Çocuk. 
Dünyam"
-TKM Cemal Nadir 
Güler Sanat Galerisi 
Adnan POLAT 
Fotoğraf Sergisi 
"Metalik Seslenişler" 
- TKM üst kat Cep 
Sanat Galerileri 
"Genç Soluklar III 
Fotoğraf Sergisi" 
- TKM üst kat Cep 
Sanat Galerileri

Gülcan ACAR Fotoğraf 
Sergisi
"Özüm, Sözüm, 
Gözüm.. .Safranbolu" 
- TKM üst kat Cep 
Sanat Galerileri 
Uludağ Üniversitesi 
Fotoğraf Amatörleri 
Topluluğu 
Fotoğraf Sergileri 
Onur ŞENOL 
"6425 adım" 
Emine GÜVEN 
"O olmak" 
Bozo Uğur BOYUN
SUZ "özkent" 
TKM Konferans 
Salonu
Saat 18.00 İsa ÇELİK 
Saydam Gösterisi 
"Göz Göze" 
13 ARALIK SALI 
"Saydam Gösterileri" 
TKM Konferans 
Salonu
Saat 18.30 Karma 
Saydam gösterisi 
"her telden"
Saat 19.00 Alaaddin 
AYDEMİR saydam gös
terisi "Mt. Olympos" 
15 ARALIK
"Saydam Gösterileri" 

TKM Konferans
Salonu

Saat 18.30 A bit 
KULLEBİ Saydam 
Gösterisi "Bale" 
Saat 19.00 Onur 
TARTAR Saydam 
Gösterisi "Kakava- 
Denize Girmek" 
Saat 19.30 Emrah 
KANGAL Saydam 
Gösterisi 
"Terkedilmiş 
Oyunlar"
Saat 20.00 Bozo Uğun 
BOYUNSUZ Saydam J
Gösterisi "Mezbaha" I 
17 ARALIK
"Saydam Gösterileri" 

TKM Konferans 
Salonu
Saati6.30 İbrahim. 
PEYNİRCİ Saydam 
Gösterisi "Gelincikler 
Saat 17.00 Adem 
BAŞARAN 
Saydam Gösterisi 
Saat 17.30 Nizamettin < 
ÇÖL Saydam Gösterisi 
"Gece; renkler, 
yansımalar" 
Saat 18.00 Ozan 
SAĞDIÇ Saydam 
Gösterisi
"Demir ejderlere ağıt ’ 
"Foto muhabiri
Ozan Sağdıç"

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

DOGALGAZ
KOMBİ
KAZAN
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