
Yeni İl özel İdare Kanunu İle yetki ve kaynağı artan İl Genel Meclisi, bütçeyi kabul etti

2006 yılı bütçesi 160 milyon YTL
Genel Meclisi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından üzerinde uzun zamandır çalışılan 2006 yılı bütçesini onaylayarak, 160 milyon YTL’ye bağladı. 
Mllikle 2006 yılında içme suyu ve yolu olhıayan köy bırakmamayı hedefleyen İl Genel Meclisi, Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne tam 55 milycm^HO bin 
CL kaynak ayırdı. Okul yapımı ve onarımları için toplam 25 milyon 200 bin YTL, sağlık yatırımları İçin 10 milyon 790 bin YTL, kültür İçin 4 milyon YTL, 
rım için 3 milyon 50 bin YTL, sosyal hizmetlere 2 milyon YTL, gençlik ve spor için de 12 milyon YTL, cari giderlere 9 milyon 439 bin YTL, sivil savun- 
a için 355 bin YTL ve çevre için 45 bin YTL, temsil ve ağırlama giderleri İçinde toplam 1 milyon 900 bin YTL ayrıldı. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet 
nçak, bütçenin yüzde 90 yatırıma yönelik olduğunu belirterek, ek bütçeyle birlikte yıl sonunla kadar bütçenin 220 milyon YTL'ye ulaşacağını söyledi.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

Aralık 2005 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Tomokay 
Bilgisayarlı Tomografi 
çekimlerine başladı

SSK Genel Müdürlüğü ile Gemlik'te 
yeni açılan ve bir ilke imza atan Tomo 
kay Radyoloji Merkezi arasinda an 
laşma imzalandı. SSK’lı hastalar bilgi 
sayarh tomografi çektirmek için Bur 
sa’ya gitmek zorunda kalmayacak.4’de

Marmarabirlik Genel Merkezlinden bütün kooperatiflere faks gönderildi

Marmarabirlik’te fiyat indirimi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Büyükşehir’in bir yılık sınavı
2005 yılını geride bırakmaya 30 gün 

kaldı.
Büyükşehir yasası, Gemlik’i de 30 kilo

metre kapsamı içine alınca, istemesek de 
bir yıldır Büyükşehirli olduk.

Büyükşehirli olmanın şimdilik avantaj 
larını görmedik.

Bazı kurumlar Büyükşehir’e girmekle 
zarar bile gördü.

Yasayla birlikte Gemlik Belediyesi, su 
kanalizasyon, itfaiye, ulaşım gibi hizmetleri
ni Büyükşehir’e devretti.

Bu bölümlerde çalışan memurlar ve işçi 
ler ile kullanılan araç, gereçler de devredil
eli. Birkaç yağmurda Gemlik sular altında 
ikahrken, BUSKİ kötü sınav verdi.

Yağmur taşkınlarına köklü çözüm üret
mek gerektiğini BUSKİ’de gördü.

Patlayan ve su yüzüne çıkan Manastır 
kanalizasyon boruları onarıldı.

Gemsaz’ın susuzluk sorununun çözümü 
için karar alındı ama uygulama görülmedi, 
i Çarşı Deresi’nin temizlenmesine ise yeni 
{başlandı.

Gemlik Bursa arasındaki ulaşım sorunu 
da çözülmedi. Oysa Mudanya’da 
Büyükşehir otobüsleri çalışmaya başladı.

Terminal konusunda geçtiğimiz günlerde 
mlik Belediyesi’nde alınan yer değişikliği

I ran, büyütülerek Büyükşehir Meclisi’nde 
. kabul edildi.
* Terminal konusunda Büyükşehir’den 
j Jım bekleniyor.

2006’ya girmeye az kaldı.
Gemlik halkı Bursa Büyükşehir Bele 

diyesi’nden Gemlik için yatırım bekliyor.

Zeytin üreticisi zeytin alım 
fiyatlarında yükselme 
beklerken, indirimle 
karşılaştı. Marmarabirlik 
Genel Merkezi tarafından 
kooperatiflere zeytin atım
larında yeni uygulamaya 
geçildiği belirtilen faks 
gönderildi. Dün başlatılan 
yeni tarifede 370 ve üstü 
zeytin altınlarında indirim 
yapılacak. Genel Merkezi 
telefon yağmuruna tutan 
kooperatif yöneticileri, 
geri adım atılmasında 
başarılı olamadılar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Zorla girdiği 
evin hanımına 
tecavüz etti

Bursa'da kendisini belediye memuru 
olarak tanıtan bir kişi, su isteme 
bahanesiyle girdiği evdeki kadına 
tecavüz etti. Evde tek başına olduğu 
sırada eve bakmak bahanesiyle içeri 
giren şahıs, genç kadına tecavüz etti.

Haberi sayfa 6’da

‘Gemlik Körfez’ ®“e*emi2i . .www.gemhkkorfezgazetesi.com 
internette adresinden okuyabilirsiniz

Hırsız aile markette 
kameraya yakalandı 
Bursa'da bir markette aile kılığına 
giren hırsızların 8 yaşındaki çocuğu, 
bir adamın çantasını çalarken 
kamealara yakalandı. Alışveriş 
bahanesiyle markete giren hırsızlar, 
62 yaşındaki bir adamı takip etmeye 
başladılar. Çantasını alışveriş 
arabasının üzerine bırakan şahsın 
çantası 10 saniye içinde çalındı. 6’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemhkkorfezgazetesi.com
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İnan TAMER

Sırası Geldikçe

Çalışmaya devam yavrularım...
Dün sabah saat 10.oo sıralarında ‘Gemlik 

Körfez’e gazetemi almak için uğradım.
Gazetemiz Sahibi ve Başyazarı Sayın 

Kadri Güler ile sohbet ettiğimiz sırada, sat
tıkları ‘Gemlik Körfez’ gazete bedelini öde
mek için iki çocuk yazıhaneden içeri girdi.

Elleri ayakları düzgün, güleç yüzlü, seve
cen gözleri çakmak çakmak cin gibi iki 
çocuk...

Aldıkları gazete paralarını Sayın Kadri 
Güler'e teslim ettikten sonra, biri bana 
dönerek, "İnan Amca, bugünkü gazetedeki 
yazınızı okudum. ‘Gemlik Körfez’ Gazetesini 
bir güzel yazmışsın. Herkesten söz 
etmişsiniz. Biz gazete satıcı ve dağıtıcılarını 
unutmuşsunuz" dedi.

Bu sözleri ile özellikle bana bir ders 
verdiler ki....

Öyle ya, gazete satılmasa, dağıtılmasa 
kim okur. İçi haber dolu, bilgi dolu olsun, 
okuyanı olmayan gazetenin varlığından söz 
mü edilir.

' Döndüm çocuklara. "Aferin çocuklar. 
i Unutmuştum. Hatırlattınız. Sizler olmasanız, 

gazete bir kağıt parçasından farklı* bir şey 
olmaz. Onu yaşatan satıp, dağıtarak, gazete 
haline dönüştüren sizler yani satıcılar, 
dağıtıcılarsınız." dedim.

Sordum çocuklara, ‘Peki ‘Gençlik Körfez’i 
bugün nerelerde sattınız’ diye.

Aldığım cevap çok enteresan.
“Devlet Hastanesi’ne gittik. Oradaki dok

tor amcalara, hasta yakınlarına, hastalara 
sattık. Gemlik’teki haberlerden bilgi edin
melerini, yazarlarımızın yazdıklarını onların 
da okumalarını istedik. Gazeteyi alanlar 
bizim çalışmalarımızı devam ettirebilmek, 
biziere maddi katkı olsun diye gazete aldılar. 
1 YTL verdiler üstü sizin olsun dediler. 
Bugün her ikimizin 9 ar YTL’lik karı oldu. 
Böylece okul harcamalarımıza, ailelerimize 
katkı sağlıyoruz” dediler.

O mini mini, ilkokul çağındaki o iki yavru, 
çoğu çoçuk o saatlerde fosur fosur uyuduk
larında sokaklarda, hastanelerde gazete 
satarak, ailelerine maddi katkı sağlama 
uğraşı veriyorlardı.

Hortumcular, vurguncular, soyguncular, 
hırsızlar, kapkaççılar, dolandırıcılar!

Bu iki yavrumuzun gayretlerinden utanın.
Analarından helal süt emdikleri gayret

lerinden belli.
Uğraşları da, tabii helal lokma geçirmek 

boğazlarından.
Çalışmaya devam yavrularımı*
Helal lokma ile beslenen beden, kafalar 

kurtaracak toplumu yoksulluktan....

BURSAHAKİMİYETVEKENT , 

GAZETELERİNE İLAN ve REKLANI 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

Hisartepe kanalizasyona taşlı
Seyfettin SEKERSÖZ

Kurulduğundan 
bu yaha yaklaşık 60 
yıl geç^n 
Hisartöpe 
nihayet kanalizas 
yona kavuştu. 
Dün sön işlemlerin 
yapıldığı hatta 
vatandaşlarında 
özlemle seyrettiği 
borular döşenmeye 
başladı. 
BUSKİ Gemlik 
İşletme Müdürü 
Haşan Türe ile 
Hisar mahallesi} 
Muhtarı Şükrü ! 
Kocabıyık'ın da 
yakından izlediği 
boruların döşenme 
anında çalışan 
işçilere baklava 
dağıtıldı.
2001 yılından bu 
yana defalarca 
gündeme getirilen 
ancak yapılamaz 
denilen yerlerde 
insan emeğiyle 
kazılan kanallara 
döşenen borular 
sanki daha 
önce "olmaz" 
diyenleri yanıltıyor 
gibiydi.
Yıllarca aşağıda 
bulunan evlerin 
üstlerine akan 
kanalizasyon 
atıkları nedeniyle 
çevrede yaşayanlar 
şikayetçi olurken 
Kanalizasyon 
İşletmesinin 
BUSKİ'ye

geçmesiyle 
mahalle halkı 
rahat bir 
nefes aldı. 
Hisartepe Sırt 
Sokaktan 
başlayan ve 
bir kolu 
Umurbey 
kavşağına inen, 
diğer kolu 
ise Yalova asfaltı 
kenarındaki 
rögarlara 
bağlanan kanal
izasyon 
hattı yaklaşık
1200 metre 
uzunluğunda. 
Hisar Mahallesi 
Muhtarı Şükrü 
Kocabıyık yaptğı 
açıklamada 
BUSKİ İşletmesi ile

çalışanlarına mahalle 
halkı adına teşekkür 
etti. Kocabıyık, yıllar
ca kendilerini 
oyalayan yerel 
yönetimleri de 
yapılamaz

düşünceleriyle 
hareket ettikleri 
için eleştirirken 
"Söz veripte yapa
mayanlara da 
teşekkür ediyorum" 
dedi.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yen i kayıt, Plaka, , 

Ruhsatf Fen Fi i mu ay e ne 
' İaiçjörtâ fşİemleri yapıl 1 r. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

KARGO SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ 
ŞİRKETİMİZİN, GEMLİK BİRİMİNDE 

GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;
Üniversite Mezunu
Gemlik’te ikamet edebilen
En az 3 yıl yönetiçilik deneyimi olan 
Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen 
İnsan ilişkilerinde başarılı v 
Askerlik hizmetini tamamlamış 
35yaşını aşmamış

BAY BAYAN YÖNETİCİ 
ADAYI ALINACAKTIR

Tel: 253 00 76 Yetkili: Ayhan Bey.
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Marmarabirlik Genel Merkezi’nden bütün kooperatiflere faka gönderildi

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

Yazı YOR UM

Marmarabirlik’te W indirimi
Zeytin üreticisi zeytin alım fiyatlarında yükselme beklerken, indirimle 
karşılaştı. Marmarabirlik Genel Merkezi tarafından kooperatiflere zeytin | 
alımlarında yeni uygulamaya geçildiği belirtilen faks gönderildi. Dün j 
başlatılan yeni tarifede 370 ve üstü zeytin alımlarında indirim yapılacak.
Seyfettin ŞEKERŞÖZ

Marmarabirlik 
Genel Merkezi, 
Kooperatiflere 
gönderdiği faks 
emri ile zeytin 
alımlarında yeni 
uygulamaya geçti. 
Dünden itibaren 
tüm kooperatiflerde 
uygulanmaya 
başlanılan 
yeni tarifede 
370 ve üstü zeytin 
alımlarında 
indirime gidildi. 
Marmarabirlik 
ortaklarının 
kooperatiflere 
yaptığı itirazlar 
sonucunda zeytinde 
fiyat yükseltilmesi 
beklenirken 
alınan indirim 
karan şok yarattı. 
Erdek ve Mürefte 
kooperatiflerinin 
rekolte atımlarını 
tamamlamış 
olmasının ardından 
yapılan yeni 
indirim özellikle 
zeytin toplama 
işine yeni başlayan 
Gemlik ve 
Orhangazi yöresine 
büyük darbe indirdi. 
Genel Merkezden 
ve 29 Kasım 2005 
Çarşamba günü 
uygulanması 
istenilen yeni 
tarifeye itiraz eden 
kooperatifleri dikkate

dldl 1 Öin'lK 
yönetimi geri 
adım atarak 
uygulamayı 
dprdurma kararı • 
almıştı.
ÖNCE GERİ ÇEKİLDİ 
Bu kararın üzerinden 
bir gece geçtikten 
sonra dün 
sabah zeytin 
atımlarını eski 
tarife üzerinden 
yapan kooperatifler 
bu kez yeniden geict 
emir ile şok oldular 
Marmarabirlik 
Genel Merkezi’nin 
ise düşük 
kalibre zeytindeki 
indirim uygula
masının yeterince

aynı zeytinin 
alınmış olduğu 
ileri sürülerek satıla
mayacağı endişesinin 
hakim olduğu 
öne sürülüyor.
Gemlik ve Orhangazi 
bölgesinde ortakların 
henüz yeni zeytin 
toplamaya başla
masının ardından 
indirim yapılmasının 
birliğe olan güvenin 
büyük ölçüde sarsıla
cağı konuşuluyor. 
GEMLİK'İ 
ETKİLEYECEK 
Dün sabah saat
lerinden itibaren 
Genel Merkezi 
telefon yağmuruna 
tutan kooperatif 

yöneticileri, gen adım 
atılmâsında başarılı 
olamazlarken, 
düşük baremli 
zeytinin yağlık 
olarak 1.600 YTL'den 
alınması ve 
özellikle bazı 
bölgelerin hedeflen
mesi Marmarabirlik 
içinde eski günlerde 
olduğu gibi yine 
siyasetin hakim 
olmaya başladığı 
ileri sürülüyor. 
Bazı ortakların 
"Vebalini Genel 
Merkez ödeyecek" 
demesine rağmen 
dünden itibaren 
uygulamaya konulan 
yeni fiyat tarifesinin 
verdiği zararları
görüşmek için bugün 
saat 14.00 da 
Başköy'deki genel 
merkez binasında 
tüm Kooperatif 
yönetimleri ve 
birlik yönetiminin 
hazır bulunacağı 
toplantı yapılacağı 
öğrenildi.

GCMJK

■■H GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

Gemlik’in kulağı, gözü; sesi
Artık İNTERNETTE 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

Kadının zavallılığı !...
Birkaç gün önce Hürriyet gazetesinde 

yayınlanan resim bu günkü iktidar zih
niyetinin tam açıklamasıdır...

Resme baktığınızda eğer aydın, yirmi 
asırda yaşayan aklı başında bir kişi iseniz 
Türk kadını adına utanacaksınız...

Ulaştırma Bakanı Bin Ali Yıldırım 
Samsunda öğle yemeği yerken, bakan 
beyin hanımı yandaki masada tek başına 
yemek yiyor. Sebep başı bağlı hanım 
erkeklerin içine giremez...

Hanımın ezikliğini, dışlanmışlığını, 
itilmişliğini görün.

Göründe kadınlarımız aklınızı başınıza 
toplayın, sizleri din kisvesi altında biz 

| erkekler böyle köşelere atar, sizleri eşit 
canlılar olarak kabul etmeyiz. Sizde 
bununla mücadele edeceğinize, size 
yardım için getirilen Atatürk’ün medeni 
yasalarına rağmen bunları ileriye götüre
ceğinize, geriye hem de 1400 yıl geriye 
götürmek için uğraşıyorsunuz.

Demek ki medeni insan olmak, insan 
olmak sizin hakkınız değil...

Senelerdir haykırıyoruz; Kadın bunların 
gözünde her zaman ikinci sınıf insandır. 
Siz kadınlar isteyerek bunu kabul ediyor, 
ezilmişliğinize, itilmişliğinize, dışlan
mışlığınıza karşı gelemiyor kendinizi 
gülünç durumlara sokuyorsunuz.

Sen bu zavallılığını kabul edersen ben 
ne yapabilirim ?

Resme bir daha bakın bakan bey ve 
etrafındakiler yiyip içip eğlenirken, iki 

I metre ötede Bakan bey’in başı bağlı 
hanımı tek başına.

Şöyle bir düşünün; Bu hanım gerek
tiğinde, örneğin uluslar arası bir toplantı
da “Türkiye Cumhuriyeti’ni” bakan eşi 
kimliğiyle temsil edecek. Yazık olur benim 
“Türkiye Cumhuriyeti’ne”..

Kadınlarımız, gözünüzü daha doğrusu 
akıl gözünüzü açın;

Sizleri geriye götürüp başlarınızı türban 
denen Ortadoğu’dan devşirme bir bezle 
örtüyorlar. Bunu din adına yaptıklarını 
söyleyip seni ikinci sınıf yaratıklar haline 
getiriyorlar.

Sende bunu sevinerek kabul ediyor
sun...

Senin aklın yok mu benim hayat 
arkadaşım. ?

Bir Hekim olarak yazıyorum gözlerimiz 
-kulaklarımız, ağzımız, derimiz, saçımız, 
kalbimiz, midemiz, ciğerlerimiz aynı, bire 
bir aynı.

Sen kadınsın bende erkek o kadar, 
şunu hekim olarak yazıyorum canlılarda 
saç ve tırnak ölü dokudur. Yani cansız, 
hiçbir şeyden habersiz dokudur. Eğer sen 
bir kötü iş yapmaya niyetli isen bunu beş 
duyunla (Göz -kulak -ağız -burun deri), 
vicdanınla yaparsın.

Saçınla, tırnağınla değil...
Burada maksat seni kullanarak oy kap

mak..
Seni oy avcılığına alet ediyorlar.
Bu resme bir daha bakın.
Burası İran mı -Afganistan mı 

-Arabistan mı?
Seçim yasalarının azizliğiyle, şansla 

bu zihniyetin eline düşmüş olan 
Atatürk'ün Türkiye’si bu durumlara gele
ceğini bu Cumhuriyeti kuranlar düşün
memişlerdir.

Yazık oluyor sizlere, biraz düşün ve 
hareketlen benim hayat arkadaşım.

İnanın düştüğün duruma ben acıyo- 
| rum..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEMDAŞ, çukurları kapatıyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Doğalgaz çalışmaları 
sırasında kazılan 
çukurların çamur 
olması ve ulaşımı 
etkilemesi üzerine bir 
süre önce çalış

maların 
durdurulduğu 
taş döşeme işlemi 
yeniden 
başlatıldı.
Şehrin bir çok 
cadde ve sokakların

da doğalgaz için 
kazılan çukurların 
kapatılmaması 
ve yağan yağmurlar 
nedeniyle de 
her tarafın çamur 
olması hem ilgili

firmada hem de 
halk arasında 
sürtüşme yaratmıştı. 
Özellikle Gazhane 
Caddesi üzerinde 
ve ara sokaklarında 
yaşanan çamur

nedeniyle 
vatandaşlar 
rahatsız olurken 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ile GEMDAŞ 
arasında yaşanan

sıkıntının ne 
zaman aşılarak 
ilçeye gaz 
verilme çalışması 
başlatılacağı 
merakla 
bekleniyor.

Çekmeyen cep telefonları 
soru önergesi oldu

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik'in çekmeyen 
cep telefonu 
yüzünden mağdur 
köyleri olan 
Şükriye, Feyziye, 
Fındıcak, Hamidiye 
ve Muratoba 
köyleH için soru 
önergesi verildi. 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, bu 
köylere yaptığı 
gezi sonrasında 
kendisine iletilen 
sıkıntıyı 
dikkate alarak 
girişimde bulundu. 
Kemal Demirel, 
Ulaştırma Bakam 
Binali Yıldırım'a 
yazılı olarak 
cevaplaması için 
verdiği önergede 
şu görüşlere yer 
verdi: 
"Şükriye, Feyziye, 
Fındıcak, Hamidiye 
ve Muratoba 
köylerinde cep 
telefonlarının 
kullanılmasıyla ilgili 
olarak sıkıntılar

yaşanmaktadır. 
Belirtilen köylerde 
cep telefonları 
çekmediği için, 
bölge halkı 
cep telefonlarını 
kullanamamaktadır. 
Bu konuya bir 
çözüm bulunması 
istenmektedir.
1- Bu köylerde 
cep telefonlarının 

kullanılabilmesi için 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
2- Belirtilen 
köylerdeki cep 
telefonu kullanamama 
sorununu ortadan 
kaldıracak nitelikte 
bir baz istasyonu 
kurmak için neler 
yapmayı 
planlıyorsunuz?"

Tomokay Bilgisayarlı
Tomografi çekimlerine 

başladı

Seyfettin SEKERSÖZ

SSK Genel 
Müdürlüğü ile 
Gemlik'te yeni 
açılan Tomokay 
Radyoloji Merkezi 
arasında 
anlaşma imzalandı. 
Gemlik'te bulunan 
SSK'lı hastaların 
Bilgisayarlı

Tomografi 
çektirmek için 
Bursa merkezine 
gitmelerine artık 
gerek kalmadı. 
Dün itibariyle gerekli 
anlaşma yazısı 
Tomokay 
Merkezine 
iletilirken SSK'lıların 
mağduriyetleri de 
önlenmiş oldu.

Tomokay 
Radyoloji 
Merkezinde 
Spiral Bilgisayarlı 
Tomografi (BT), 
Ultrasonografi (US), 
Renkli Doppler 
US, 4 boyutlu 
gebelik US ve 
Girişimse!
radyoloji hizmeti 
veriliyor.
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Güçlü takımlar rakiplerine acımıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Lig Heyetinin 
düzenlediği 
Öğretmenler
Voleybol 
Turnuvası'nda 
maçlar çekişmeli 
geçerken 
güçlü takımlar 
rakiplerini rahat 

yeniyor. 
Özellikle Lise 
takımlarının 
daha formda 
gözüktüğü 
turnuvada zevkli 
ve heyecanlı 
maçlar oynanıyor. 
Gemlik Lisesi 
Spor Salonu’nda 
oynanan Endüstri 

Meslek Lisesi 
Ali Kütahya 
İlköğretim'i 25-18 
ve 25-18'lik 
setlerle 2-0 yendi, 
ikinci maçta 
Gemlik Lisesi 
Ticaret Meslek 
Lisesini yine 
25-20 ve 25-17'li 
setlerle 2-0

yenerken
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Gazi 
İlköğretim
Okulunu
2-1 yenmeyi 
başardı.
11 Eylül İlköğretim 
setleri 15-25 
25-11 ve 15-10 
aldı.

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 

/ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ Radyoîoj" Uzman.

/ GIRIŞIMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ
SSK ile 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 
ANLAŞMAMIZ VARDIR

ACİL DURUMLARDA 
24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN 

BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel: 513 65 29 • 30 Fax: 513 65 18
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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Zorla girdiği 
evin hanımına
tecavüz etti

Bursa'da kendisini 
belediye memuru 
olarak tanıtan bir

S.O. su getirdiği 
sırada eve 
bakmak

Hırsız aile kameraya yakalandı

kişi, su isteme 
bahanesiyle girdiği 
evdeki kadına 
tecavüz etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Yıldırım İlçesi 
Hacivat 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
S.O isimli kadın 
evde tek başına 
bulunduğu sırada 
kapısı çalındı. 
Kapıdaki şahıs ken
disini belediye 
memuru olarak tanı
tarak, su istedi. 

bahanesiyle içeri 
giren şahıs, genç 
kadına tecavüz etti. 
Olayın ardından 
şoka giren 
S.O, jandarma ekip
lerini çağırarak 
şikayetçi oldu.
Yapılan fotoğraf 
teşhisinde 
tecavüz olayını 
gerçekleştiren 
şahsın 
kimliği belirlendi. 
Jandarma olayla 
ilgili geniş çaplı 
soruşturma 
başlattı.

Bursa'da bir 
markette aile kılığına 
giren hırsızların 
8 yaşındaki çocuğu, 
bir adamın çantasını 
çalarken kameralara 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, 30-35 
yaşlarında bir kadın 
ve bir erkek ile 
yanlarında bulunan 
8 yaşlarındaki çocuk
ları markete geldiler. 
Alışveriş yapma 
bahanesiyle marketin 
reyonlarını gezen 
hırsızlar, gözlerine 
kestirdikleri 52 
yaşlarındaki Orhan 
Demir'i takibe 
başladılar.
El çantası bulunan 
emekli Orhan Demir, 
süt almak için 
reyona yöneldiğinde 
deri el çantasını 
alışveriş arabasının 
üzerine bıraktı.
Ancak kendisini takip 
eden hırsızların 
8 yaşındaki yüzü

bereyle gizlenmiş 
çocukları 10 saniye 
içinde çantayı aldı. 
Hırsızlık yaptırılan 
çocuğun yanında 
gelen kadın ve erkek 
şahsın, Orhan 
Demir'in yanına 
yaklaşıp el çantasını 
bıraktığı alışveriş 
arabasını görüş 
mesafesini 
engelledikleri 
de kameralar 
tarafından kaydedildi. 
Satın aldığı 
malzemeleri 
alışveriş arabasına 

koymak istediği 
sırada çantasını 
göremeyen Demir, 
arabayı başka bir 
yerde bıraktığını 
düşünerek aracı 
aramaya başladı. 
Ancak bir süre 
sonra hırsızlar 
tarafından çantasının 
çalındığını farkeden 
Demir, soluğu 
alışveriş 
merkezinin 
yönetiminde aldı. 
Yapılan kamera 
incelemesinde 
hırsızların 

kaydedildiği ve 
birkaç dakika 
içinde alışveriş 
yapmadan çıktıkları 
anlaşıldı.
Asayiş ve 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, içinde 
5 adet Cumhuriyet 
Altını, altın 
künye, kredi kartı 
ve kimlikler 
bulunan çantayı 
çalan şahısları 
yakalamak için geniş 
çaplı soruşturma 
başlattılar.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

' - TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLER& ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİVELİK €Ş¥A ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK T€CRÜB€MİZ İL€ HİZM€TİNİZD€YİZ
Körfez Ofset

M ATB AAC1 l_l K-YAYIN C1 l_l K-RE KLAMCI l_l K 
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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Cezasını erken ödeyene indirim
Kabahatleri 

L nedeniyle çeşitli 
kamu kurum ve kuru
luşları tarafından 
idari para cezasına 
çarptırılanlar, söz 
konusu cezayı, yasa 
yoluna başvurmadan 
önce öderlerse 
yüzde 25 indirimden 
yararlanabilecekler. 
Maliye Bakanlığı, bu 
yıl haziran ayında 
yürürlüğe giren 
Kabahatler 
Yasası'nın bazı mad
delerinin uygulama 
esaslarını bir tebliğle 
belirledi. Yasada, 
kabahat dolayısıyla 
idari para cezası 
veren kamu 
görevlisinin ilgilinin 
rıza göstermesi 
halinde bunun tahsi
latını derhal kendisi 
nin gerçekleştirebile
ceğinin öngörüldüğü 
hatırlatılan tebliğde, 
idari para cezasını 
yasa yoluna başvur
madan önce ödeyen 
kişiden bunun dörtte 
üçünün tahsil edile- 

Iceği vurgulandı. Bu 
şekilde peşin ödeme 
yapılmasının da 
Kişinin bu karara 
karşı itirazda bulun
ma hakkını etkile
meyeceği bildirildi.

SSK’nın ilaç ödemelerinde artış

Tebliğde indirimden 
idari para cezasını 
veren kamu görevli
sine, cezayı cezanın 
verildiği anda 
ödeyen kişilerle, 
yasa yoluna başvur
madan önce ödeyen 
kişilerin indirimden 
yararlanacağı 
vurgulandı.
İdari para cezalarına 
karşı yasa yoluna 
başvurma (itiraz) 
süresinin idari yap
tırım kararının tebliğ 
tarihinden itibaren 15 
gün, mahkemeler 
tarafından verilen 
idari yaptırım karar
larında ise kararın 
tebliğ tarihinden 
itibaren 7 gün 
olduğu belirtilen 
tebliğde, peşin 
ödeme indiriminin, 
kamu alacağının 
yasal ödeme süresi 
geçtikten sonra 

yapılan ödemelere 
uygulanmayacağı 
belirtildi 
Bu arada yasal 
ödeme süresi 15 
günü aşan para 
cezalarında ise 
peşin ödeme indirimi 
15 günlük itiraz 
süresi içerisinde 
yapılan ödemelere 
uygulanacak, bu 
süreden sonra 
yapılan ödemelerde 
ise peşin ödeme 
indirimi 
uygulanmayacak. 
Peşin ödeme 
indirimi, idari para 
cezasının tamamı 
üzerinden nakit veya 
ilgili mevzuatı 
gereğince kabul 
edilmiş olması 
koşuluyla çekle 
yapılacak ödemelere 
uygulanacak, 
kısmi ödemelere ise 
uygulanmayacak.

SSK, Ocak-Eylül 
2005 döneminde 
2 milyar 591 milyon 
YTL ilaç ödemesi 
yaptı. SSK’nın, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre ilaç 
giderlerinde yüzde 
43.9 artış oldu. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
Hatay Milletvekili 
Züheyir Amber'in 
soru önergesine 
verdiği yazılı 
yanıtta, SSK ile diğer 
kamu kurumlan ve 
serbest eczaneler 
arasında imzalanan 
protokolü anımsattı. 
Kurum ilaç 
alıntılarında, 
sözleşmeli 
eczaneler tarafından 
SSK'ya yüzde 
3.5 oranında 
ıskonto yapıldığına 
işaret eden 
Başesgioğlu, 
"SSK’nın 2004 yılı 
Ocak-Eylül dönemi 9 
aylık ilaç ödemeleri 
toplamı 1.800 milyar 
YTL, 2005 yılı Ocak- 
Eylül dönemi 9 
aylık ilaç ödemeleri 
toplamı ise 2.591 
milyar YTL olarak 
gerçekleşmiştir.

Geçen yılın aynı 
dönemine göre 
kurumun toplam ilaç 
giderlerinde yüzde 
43.9 artış 
olmuştur" dedi. 
Başesgioğlu, yapılan 
protokolle, diğer 
sosyal güvenlik 
kurumlan ve tüm 
kamu kurumlarında, 
ilaç türüne göre 
alınan yüzde 7.5 ila 
yüzde 14.5 indirimler
le, ilaç harcamaların
da yaklaşık I 
milyar YTL tasarruf 
sağlanmasının 
amaçlandığını 
belirtti.
SSK’nın protokol 
öncesi 2ûûb yıû 
ilaç harcamasının 
2.724 milyar YTL 
olacağının 
öngörüldüğünü 

vurgulayan 
Başesgioğlu, 
bu yıl sonuna kadar 
toplam ilaç 
harcamasının 3.558 
milyar YTL olarak 
gerçekleşeceğinin 
tahmin edildiğini 
vurguladı. 
Başesgioğlu, 
Bağ-Kur'da ise 
2005 yılı ilaç harca
masının 2.525 milyar 
YTL olarak tahmin 
edildiğini, yıl 
sonuna kadar 
toplam ilaç harca
masının 2.048 
milyar YTL olarak 
öngörüldüğünü 
belirtti. Başesgioğlu, 
2005 yılı için 
Bağ-Kur'da 477 
milyon YTL'lik tasar
ruf hesaplandığını 
bildirdi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN ENEN BahAvtaneleritali
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 E»

I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK s
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

g

Ia
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.

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları

* ipAğ
"S Fanya
'S Mantar, kurşun
'S İp Çeşitleri
y Sandal Malzemeleri
* Kürek
Y Çapa
✓ Macun

Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

* vtiijtrıııııljııııelerilelıiııııett^iı

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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Türkiye’nin uyuşturucu haritası
Yurt genelinde 
geçen yıl mey
dana gelen 
6 bin 749 uyuş
turucu olayıyla 
ilgili 14 bin 9 
kişi yakalandı, 
tonlarca uyuş
turucu madde 
ele geçirildi. 
Operasyon 
larda 9 ton 
390 kilogram 
esrar, 8 
ton 844 kilogram 
eroin, 4 ton 729 kilo
gram baz morfin, 
126 kilogram kokain, 
85 kilogram afyon ele 
geçirildi. Son yıllarda 
kullanımı artan sen
tetik uyuşturuculara 
yönelik operasyon
larda ise 9 milyon 
493 bin 470 adet

captagon, 845 bin 
390 adet de ecstasy 
hap ile uyuşturucu 
yapımında kullanılan 
bin 587 litre asetik 
anhidrit yakalandı. 
Yurt genelinde geçen 
yıl 485 olayda 6 ton 
515 kilogram eroin 
ele geçirilirken, bu 
olaylarla ilgili bin 
363 şahıs yakalandı. 

Eroinin yüzde 
55.5’i İstanbul'da, 
yüzde 10'unu 
Mersin'de, 
yüzde 8.1 ’i Van'da, 
yüzde 5.3'ü 
Edirne'de, yüzde 3'ü 
Gaziantep'te, yüzde 
18.3'ü de diğer 
illerdeki 
operasyonlarda 
elde edildi.

Taşıt kredisi kullanımı azaldı
Türkiye'de yılın 2. 
çeyreğinde, geçen 
yılın aynı dönemine 
oranla taşıt kredisi 
kullananların sayısı 
yüzde 24, alınan kredi 
tutarı da 
yüzde 27 geriledi. 
Türkiye Bankalar 
Birliği ve Tüketici 
Finansman Derneği 
verileriyle Otomotiv 
Sanayii Derneği 
tarafından 
hazırlanan, yılın 2. 
çeyreğine ilişkin 
"Tüketici Taşıt 
Kredileri" raporuna 
göre, bu yılın ilk 3 
ayında 84 bin 450 kişi 
taşıt kredisi 
kullanırken, sayı 2. 
çeyrekte 117 bin 
873 kişi oldu.

Karadeniz’de palamut bolluğu

Ancak, geçen yılın 
2. çeyreğinde 
154 bin 820 olarak 
gerçekleşen taşıt 
kredisi kullanımı ile 
kıyaslandığında, sayı
da bu yıl aynı 
dönemde yüzde 
24 azalma belirlendi. 
Geçen yıl ilk 
çeyrekte kredi 
kullananların sayısı 

121 bin 103 kişi olarak 
belirlenmişti. 
Raporda, bu yıl 
ikinci 3 aylık 
dönemde, hafif 
araç pazarının da 2004 
yılının aynı dönemine 
göre yüzde 13 daral
masının, kredili satış 
oranında düşmeye 
neden olduğu 
kaydedildi.

KAYIP Endüstri Meslek Lisesi’nden 1997 yılında 
aldığım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
RECEP İNCE

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
AYŞE KAFFEL

Karadeniz'de Ağustos 
ayında başlayan pala
mut akını devam 
ederken, yaklaşık 750 
gram gelen palamut
ların çifti, Sinop Balık 
Hali'nde ortalama 1 
YTL'den alıcı buluyor. 
Karadeniz'de Ağustos 
ayından itibaren "çin

gene" olarak 
adlandırılan öncülerin 
görülmesiyle başlayan 
palamut akını, sezon 
sonuna yaklaşılması
na rağmen önceki yıl
ların aksine artarak 
devam ederken, bu 
durum balık fiyat
larının da düşmesine

neden oldu.
Balıkçılar, palamut 
fiyatlarının mevsime 
göre normalin altında 
olduğunu, bu duru
mun vatandaşların 
lehine olmasına rağ
men kendilerinin çok 
fazla bir şey kazana
madıklarını söylediler

ÜNV€A TRflKTÖRDCN
BÜVÜK FIRSAT!

® Z6VTİN ZAMANI GCLDİ!
OHOLLARD

HİÇ PEŞİNATSIZ 
3 YIL VADELİ 

TRAKTÖR SATIŞLARI!
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak Gemlik ve Orhangazi ŞBayii 
Tel : (0.224) 573 27 77 GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 ORHANGAZİ / BURSA
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Kredi kartlarında teknolojik devrim Barbarosca
Alışverişlerde nakit 
kullanımını önemli 
oranda azaltacak ve 
kredi kartını cüzdan
da taşıma eziyetine 
son verecek çip 
tabanlı 'dokun ve geç 
kart'lar dönemi 
başlıyor.
MasterCard, Paris'te 
gerçekleştirilen 
CARTES fuarında 
yeni kart teknolojileri
ni tanıttı. 2010 
yılından itibaren 
Avrupa'da tüm kredi 
kartları ve banka 
kartları çip tabanlı 
olacak. "Dokun ve 
geç kart' larla uzak
tan okutularak ödeme 
yapılabilecek. 
MasterCard yet 
kilileri, bu teknoloji
lerin yaygınlık kazan
masıyla nakit kul
lanımının önemli 
oranda düşmesini 
bekliyor. ARİS, her yıl 
önemli bir etkinliğe 
ev sahipliği yapıyor. 
Bu yıl 20'inci 
yıldönümünü kut
layan CARTES Fuarı, 
kart teknolojileri 
konusunda dünyada 
yapılan pn büyük fuar 
olma özelliği taşıyor. 
Paris'in banliyö
lerinde gerçekleşen 
çok sayıda otomobil 
kundaklama haber
lerinin gölgesinde 

Polis korsan CD’lerin kaynağını buldu

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

gerçekleştirilen 
CARTES Fuarı'nda 
geleceğin ödeme 
yöntemlerine ilişkin 
çok sayıda yeni 
teknoloji tanıtıldı. 
2010 yılında 
geçerli olacak 
Avrupa Birliği'nde 
(AB) şu anda tüm üye 
ülkelerde geçerli ola
cak bir uygulama 
üzerinde çalışılıyor. 
SEPA (Avrupa Tek 
Ödeme Bölgesi) adı 
verilen bu standard
izasyon kapsamında 
Avrupa' daki tüm 
kartların çipli olması 
öngörülüyor.
Bankalar, 2008 yılına 
kadar cipe geçiş 
altyapılarını tamam
lamış olacak. 2010 
yılından itibaren ise 
AB'de tüm kredi kartı 
ve banka kartları çip 
tabanlı olarak yapıla
cak. AB ile tam üyelik 
müzakere sürecin^de 
olan Türkiye de SEPA 
ile ilgili gelişmeleri 
yakından takip etmek 
durumunda. Zira, 
2010 yılına kadar AB 
üyesi olmasa da 
Türkiye’ye gelecek 
olan turistler ve 
Türkiye'den SEPA 
kapsamındaki 
ülkeleri ziyaret ede
cek olan turistlerin 
çipli kartlarım kullan

abilir olmaları 
gerekiyor.
Yeni kartlar 
kişiselleştirilebilecek 
120 ülkeden 450 
katılımcının yer aldığı 
CARTES fuarında 
yeni teknolojilerini 
tanıtan MasterCard'ın 
en çok ilgi çeken yeni 
ürünleri arasında, 
kişiselleştirilebilen 
çipli kartlar vardı. 
Çipli kartların üzerine 
kullanıcı, dilediği 
resmi koyabildiği gibi 
kart kullanımını da 
kişiselleştirebiliyor. 
Örneğin, kendisi için 
ayrı ayrı profiller 
oluşturuyor Her bir 
profille ilgili bilgiler 
karta yükleniyor. 
Müşteri, herhangi bir 
alışveriş yapmak iste
diğinde önce bir pro
fil seçiyor. Diyelim ki

İstanbul 
Bahçelievler'de bir 
evde, VCD ve DVD 
filmlerin kopyalan
masında kullanılan 
çeşitli malzemeler ile 
birlikte 5 bin kaçak 
çd ele geçirdi. 
İstanbul Güvenlik 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler, 
Bahçelievler'de 
VCD ve DVD 
filmlerin izinsiz 
kopyalarını 
piyasaya sürmeye 
çalışan 
kişilerin bu 
ürünleri temin 
ettikleri yerleri 
belirlemek amacıyla 
çalışma başlattı. 
Ürünlerin Şirinevler 
Mehmet Akif 
Caddesi üzerindeki 
bir evden çıktığını 
belirleyen polis, 
söz konusu eve 
operasyon 
düzenledi.
Evde yapılan 

kayak yapmayı seven 
ya da otomobil kul
lanmayı seven profili 
ile o alışveriş işlemini 
gerçekleştirdiğinde, 
kartların nakitin yeri
ni alacağına inanıyor. 
Çünkü bir alışve~riş 
yapıldığında banka 
kartınızı elinizden 
bırakmadan ödeme 
yapabilmeniz 
mümkün hale 
geliyor. PayPass 
denemesi yapılan 
ABD'nin Orlando 
kentinde 16 bini 
aşkın tüketici ve per
akende satış nok
tasıyla yapılan 
araştırmada kart 
sahipleri, ödeme 
yaparken kart 
kendilerinde kartın
daki cipin hafızasına 
da bu işlem 
kaydediliyor.

aramada, aralarında 
pornografik 
içerikli filmlerin 
de bulunduğu 5 bin 
VCD, 30 bin 
kartonet, DVD 
vvriter, 3 adet renkli 
yazıcı, ses aktarım 
cihazı ve kurusıkı 
tabanca ele geçirildi. 
Polis, bu evi 
kullandığı 
anlaşılan bir kişiyi 
yakalamaya 
çalışıyor.
Bu arada, Güvenlik 
Şube Müdürlüğü'nün 
son 2 haftada 
İstanbul 
genelinde yaptığı 
uygulamalarda, 
53 bin adet 
korsan CD, VCD, 
DVD ve kitap ile 
korsan yayın üreti
minde kullanılan 
çeşitli malzemeler ele 
geçirildiği, uygula
malarda toplam 48 
kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi.

Barbaros BALMUMCU

GEMLİK FAALİYET

Cumartesi-Pazar günleri ilçemizde spor ve 
sporcularla ilgili güzel günler yaşandı.

Ne oldu Cumartesi günü Zeytinspor, 
İzmir’in köklü takımlarından İzmirspor’la 
oynadılar.

İzmirspor’un bayan takımı beş seneden 
beri beraberler, takımda ciddi bir değişiklik 
yapmamış durumda. Zeytinspor ise henüz 
ciddi beraberlik sağlayamadılar. İdmanlara 
dahi başlayalı 15 gün olmuş.

Gayet tabi Zeytinspor için bu maç bir 
beraber anlaşma maçı. Mağlup olması gayet 
tabi ileriki tarihte Zeytinspor’un rayına otur
ması gerekir.

İzmirspor’un muhakkak ki zeytin spordan 
üstün olması normaldi.

Beni gururlandıran ve Sayın Alican Durdu 
kardeşimin beni telefonla arayarak yapacakları 
kongreye davet etmesiydi.

Gemlikimiz yeni bir futbol kulübüne sahip 
olması. Evet kurucu kurulunun çalışıp mey
dana getirdikleri bu genç kulübümüzün bun
dan sonra kendi ayakları üzerinde durması ve 
sonsuza dek var olmasını bilmesi gerekir.

Seçilen bu on iki kişilik yönetimden vazife 
alacak arkadaşların çok kısa zamanda vazife 
taksimi yapacaklardır.

Başarılar dilerim Karadeniz Spor, gönlümüz 
sizinle beraberdir.

Pazar günü Gemlikspor futbol takımı 2006 
sezonu açtı. Minik futbolculardan A takım 
kadrosuna kadar bütün futbolcuların bulun
duğu an muhakkakki çok gurur verici.

Tertemiz kıyafetlerle belli ki bu sezon 
malzeme sıkıntısı çekmeyecekler.

Gelelim önümüzdeki oynanacak iki grup 
maçlarına.

Biri bir evvelki sene grubunda ikinci geçen 
sene üzülerek dördüncü olan genç takımdan 
bu sene hiç kimse olmaz demesin şampiyon
luk bekliyorum. Hadi geçen sene belki bir 
şanssızlık bir deneyimsizliği kabul ettim bu 
sene kendilerine laik olan yerde olmaları 
gerekli.

Genç takımın fazla bir kayıbı yok bir kişinin 
yaş haddinden takımda oynayamayacak 
olması bir arkadaşında Kütahya’da bulun
masından başka bir şey yok.

Bu köşeden bu arkadaşların iyisini veya 
yaptıkları yanlışlığı yazmaya çalışacağım.

Muhakkak ki bu sene şampiyon olmak 
mecburiyetinde olmaları gerekli dört seneden 
beri beraberler bu tür takımdan başka ne bek
lenebilir?

A takıma gelince aynı takım (genç takım) 
aynı takımla süper lige çıkmak için mücadele 
edecekler. Süper lige çıkmayı gazetelerde 
okuduğum kadar sayın kulup başkanı şampi 
yoluk istiyorum demesi güzel bir olay. İste
mekte işin başlamasıdır. İstek bu olmalıdır. 
Bunu beynimize yerleştirirsek başarmamak 
kaçınılmaz olur.

Şunu yazmadan bu takımda bana göre 
tecrübeli futbolcuyla takviye edilmesi gerekir. 
Misalleri Milan’da 38 yaşında İngiliz takımında 
39 yaşında ve bir İspanyol takımında 37 yaşın
da futbolcular var.

Gene de teknik sorumluların bilecekleri iş 
ne kaybedilir. Hayale kapılmak, hayal içinde 
yüzmek, hayallerin peşinde koşmak fayda ver
mez, gerçekleri yapmak gerek.

Gerçeklik gerekir.
Bu takımlar başarılı olmazsa sakın kimse 

kızmasın eleştirimi yaparım.
Gemlikspor’un genç takımının oynadığı 

Mudanyaspor maçını 3-2 kazanmasını bildi.
Bu duruma göre, Gemlikspor grubunda 

İznik Yenişehir Mudanya’dan sonra tahminime 
gör dördüncü olarak bitirebilir.
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Dakikada 10 kişi AIDS’e yakalanıyor
1 Aralık Dünya AIDS 
Günü nedeniyle bir 
açıklama yapan Türk 
Kızılayı İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Aslı 
Özer, Dünya Sağlık 
Örgütü'nün Aralık 
2004 verilerine göre 
dünyada 44.5 milyon 
kişinin HIV/AIDS 
hastalığı ile beraber 
yaşadığını söyledi. 
Prof. Dr. Özer, 
"Salgının başından 
beri yaklaşık 33 mil 
yon kişi ise hayatını 
bu hastalık nedeni ile 
kaybetmiştir. Bu 
sayılara günde 14 
bin, yani dakikada 
10 kişi ilave olmak
tadır" dedi.
HIV/AIDS hastalığının 
24 yıldır büyük bir 
hızla yayıldığını ve 

yayılmaya devam 
ettiğini açıklayan 
Prof. Dr. Özer, 
"Ülkemizde ilk defa 
1985 yılında bir HIV 
infekte vaka olduğu 
bildirilmiş, daha 
sonra her yıl 
HIV/AIDS vakalarının 
sayılarında giderek 
artış olduğu gözlen
miştir. Ülkemizde 
Sağlık Bakanlığı 
Aralık 2004 verilerine 
göre, 1802 HIV/AIDS 
vakası vardır" 
diye konuştu. 
Türkiye'de çok fazla 
genç nüfusun olması 
ve riskli davranış 
bulunma durumları 
olması nedeniyle 
korunmanın çok 
önemli olduğunu 
belirten Prof. Dr. 
Özer, "Tüm dünyada

1 Aralık Dünya AIDS 
Günü olarak kabul 
edilmiştir. Dünya 
AIDS Günü'nde 
yakalara takılan 
kırmızı kurdele ile 
kişiler AIDS'e karşı 
duyarlılıklarını 
göstermektedirler. 
Kızılay İzmir 
Şubesi olarak 
Dünya AIDS Günü 
öncesinde 

hazırladığımız 
broşürler ile 
halkımızı AIDS 
hastalığına karşı 
bilinçlendirmeyi 
hedefliyoruz. 
İki bin adet broşür 
eczanelerde ve 
Ege Üniversitesi'nde 
kurduğumuz 
standda İzmir halkına 
dağıtılmaktadır 
dedi.

-------------Sayfa 10

Soba 
zehirlenmelerine 

temiz hava
Sobadan sızan kar- 
bonmonoksit gazın
dan zehirlenen 
kişilerin hemen temiz 
havaya çıkarılması 
gerektiği belirtildi.
Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Neyhan 
Ergene, şunları 
söyledi: "Kanın 
gerekli oksijeni 
taşıyamaması ve 
hücrelerin oksijensiz 
kalması sonucunda 
derin nefes almalar 
başlar. Bu durumda 
temiz hava kişiyi 

kesinlikle hayata 
döndürecektir.
Böyle bir durumda 
kandaki hemoglobinin 
önemli bölümü 
yeniden oksijene 
bağlanacaktır.
Hastaya sağlık 
ekiplerinin acilen 
müdahalede 
bulunması 
gerektiği de 
unutulmamalıdır." 
Ergene, zehirlenen 
kişi temiz havaya 
çıkarıldıktan 
sonra boğazını sıka
cak giysilerin çıkarıl
ması gerektiğini de 
kaydetti.

İş stresinden kurtulmanın doğal yolu
Yoğun İş Stresinden 
Ağva'nın ve Kurfal 
Tatil Evi'nin Huzurlu 
Ortamı ve Kendi 
Bahçesinde 
Yetiştirdiği Doğal 
Ürünlerle 
Uzaklaşabilirsiniz. 
İstanbul'a sadece bir 
buçuk saat uzaklıkta 
bulunan Ağva, 
merkezi konumu ve

Türk Eğitim Vakfı e-kart 
kampanyası başladı

Türk Eğitim Vakfı, 
geçen yıl düzenlediği 
ve çok başarılı 
sonuçlar aldığı e-kart 
kampanyasını bu yıl 
da yineliyor.
Garanti Bankası ve 
Microsoft ana 
sponsorluğunda 
yapılan kampanyanın 
diğer sponsorları 
Vakıfbank, 
Anadolubank ve 
Raymond James. 
"Türkiye'nin geleceği 
için 1,5 milyon e- 
kart" kampanyası 
bu sene de 1000 
öğrenciye, 1 yıl 
eğitim imkanı sağla
mayı hedefliyor. 

ulaşım kolaylığı 
sayesinde yoğun iş 
temposundan sıyrılıp 
huzurlu bir ortamda 
dinlenmek isteyen
lerin ilk tercihini 
oluşturuyor. En yoğun 
dönemini bahar ve 
yaz aylarında yaşayan 
belde, kış aylarında 
da sakin ve dinlendiri
ci molalar vermek

Geçen yıl 
kampanyanın 
hedefi 1 milyon e- 
kart gönderimini 
sağlamaktı. 
Kampanyaya 
1.058.000 kişi 
katılmış ve hedefle
nenin üstünde bir 
sonuç alınmıştı. 
Yılbaşında sevdik 
lerimize yollamak 
üzere aldığımız ve 
bir süre sonra hatır- 
lamayıp attığımız 
kartlar yerine, tüm 
geliri başarılı çocuk
lar için kullanılacak 
rengarenk "e-kartlar" 
ı gönderelim. Bu 
anlamlı e-kartlar, 

isteyenleri ağırlıyor. 
Sürekli yenilenen 
yapısıyla Ağva'da 
yıl boyunca hizmet 
veren Kurfal Tatil 
Evi, dinlenmek için 
yakın yerler arayan
lara huzurlu, sağlıklı, 
ekolojik ve ekonomik 
bir tatil sağlıyor. Tatil 
için ayırdığı zamanı 
yolda harcamak iste

TEV'in gelen bağışlar 
sayesinde yap
tırarak Milli Eğitime 
hediye ettiği okullar
da okuyan öğrenci
lerin eserleri.
Bireysel gönderim
lerin ücretsiz yapıla
bileceği kampanya, 
1 Aralık 2005'te 
başlayacak ve 15 
Ocak 2006'ya kadar 
devam edecek.
Kampanya şu şekilde 
işleyecek 
www.tev.org.tr 
adresinden, 
dilediğiniz resmi 
seçip, mesajınızı 
yazarak oluştura
cağınız TEV e-kartını, 

meyenlerin Ağva daki 
tercih noktası Kurfal 
Tatil Evi, misafirleri 
için yorucu şehir 
yaşamından ve yoğun 
iş stresinden kurtulup 
huzur içinde din
lenebilecekleri sağlıklı 
bir ortam yaratıyor, 
Sağlıklı beslenmeye 
önem veren Kurfal 
Tatil Evi, Ağva'nın

istediğiniz kişiye 
gönderiyorsunuz. Bu 
sayede hem sevdik
lerinizin yeni yılını 
kutluyorsunuz hem 
de çocuklarımıza ; 
okulda yeni bir gün 
armağan ediyor
sunuz.
Ayrıca, firmalar 
bağış karşılığı 
müşterileri ve per
soneli için toplu 
gönderimler yapa
bilecekler. (E-kart 
kampanyası kap
samında TEV'e 
yapılacak 
bağışlar vergi 
indirimine tabi ola
caktır.) 

muhteşem tabiatı ve 
kendi bahçesinde 
yetiştirdiği doğal 
ürünlerle ekolojik tatil 
fırsatı sunuyor. Kurfal 
Tatil Evi, Karadeniz'e 
dökülen iki nehir 
arasıdaki küçük bir 
deltada kurulmuş 
Ağva'nın verimli 
topraklarında 
yetiştirdiği sağlıklı ve 
ekolojik ürünleri, 
menülerinde kulla
narak misafirlerine 
özledikleri doğal 
yaşamı sağlıyor.
DOĞA SPORLARI İLE 
DİNLENMENİN KEYFİ 
Ağva'yı tercih edenler 
için her ayrıntıyı 
düşünen Kurfal ailesi, 
aktivite merkezi 
olarak da hizmet 
veren Kurfal Gizli 
Bahçe Restaurant ile 
misafirlerine doğa 
sporlarının keyfini 
dört mevsim boyunca 
yaşatmak için 
çalışıyor. Göksu 

‘Gemlik Körfez' internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

nehiri üzerinde tek 
alakart restaurant 
olma özelliğine sahip 
Kurfal Gizlibahçe 
Restaurant, balık ve 
ızgara ağırlıklı geniş 
menüsü ile üç senedir 
yoğun iş temposun
dan kaçıp dinlenmek 
isteyenlere hizmet 
veriyor. Eşsiz bir tabi
atın içinde spor 
yaparak dinlenmek 
isteyenler, kış ayların
da fitness, doğası 
itibariyle kamping, 
trekking ve avcılık 
gibi aktivitelerin 
yanında yaz kış dere 
kıyısında kano, deniz 
bisikleti gibi su 
sporları yapılabiliyor. 
Kurfal Tatil Evi müş
terileri minigolf, çevre 
gezileri, trekking, 
tekne turu, sandal, 
kano, dere bisikleti 
gibi aktivitelerden 
ücretsiz olarak yarar
lanabiliyorlar.

http://www.tev.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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M kiri işitme kaybına yol açabiliyor
' Denizli Devlet 
Hastanesi 
(DDH) Kulak 
Burun Boğaz 
(KBB) Uzmanı 
Dr. Uğur Aktaş, 
kulak kirinin 
geçici işitme 
kaybına neden 
olabileceğini 
söyledi.
Kulak kirinin 
kulak kanalın
daki salgı bez
lerinin oluştur
duğu salgılarla 
deri döküntü
lerinin birbirine 
karışmasıyla 
meydana 
geldiğini 
belirten DDH 
Kulak Burun 
Boğaz Uzmanı 
Dr. Uğur Aktaş, 
"Kulak kiri, 
bazen kulak 
kanalını tama
men doldurup 
işitme azlığına, 
kulak çınla
masına hatta 
bazen kulak 
ağrısına bile 
neden ola
bilmektedir. 
Bu belirtiler 
görüldüğü 
takdirde mutla
ka bir KBB 
uzmanına 
gidilmelidir. 
Aksi takdirde 
kulak enfeksi 
yonuna

dönüşebilir" 
dedi.
Kulak temizli 
ğinin yanlış 
şekillerde yapıl
masından 
dolayı kulak 
kirinin oluşa
bileceğini ifade 
eden Dr. Aktaş, 
"Normalde 
kulak yolunda 
oluşan kir, dış 
kulak yolundan 
dışarıya doğru 
atılır. Ancak dış 
kulak yolunun 
darlığı ve aşırı 
kıllanma kulak 
kirine neden 
olabilir. Kula 
ğımızı pamuklu 
kulak temizleyi
cisi, tokalar, 
bükülmüş kağıt 
parçaları gibi 
maddelerle 
karıştırılırsa 
kolayca zarar 
görebilir.
Ayrıca, bu gibi 
şeyler genellik
le problemi ' 
çözmez, kiri çı 
karmaz ancak 
kanalı zedeler" 
dedi.
KBB Uzmanı Dr. 
Aktaş, DDH'de 
kulak kirinin 
temizlen
mesinde birkaç 
tekniğin kul
lanıldığının 
altını çizerek,

"Bu tetkiklerde 
küretle mekanik 
olarak çıkarma, 
kulak lavajı ve 
aspirasyon gibi 
çeşitli yöntem
ler kullanılmak
tadır. Eğer, 
kulak lavajı 
yapılacaksa 
mutlaka 
kulak kirini 
yumuşatan bir 
madde kullan
mak gerekir. 
Örneğin, kulak 
kiri, gliserinin 
birkaç gün kul
lanılmasından 
sonra, kulağın 
yıkanmasıyla ya 
da aspirasyonla 
çıkarılabilir: 
Hastanın kulak 
zarında delik 
veya sürekli 
kulak akıntısı 
olmadığından 
emin olun
malıdır. Eğer 
böyle bir durum 
varsa irrigas 
yon yani yıka
ma yapılma
malıdır" diye

konuştu.
Kulak kirinin 
bir defa 
temizlendiği 
takdirde, tekrar 
temizlenmesi 
gerektiği 
inancının 
oldukça yaygın 
olduğunu, 
ancak bunun 
yanlış bir 
inanıştan kay
naklandığını 
söyleyen DDH 
Kulak Burun 
Boğaz Uzmanı 
Dr. Uğur Aktaş 
Dr. Aktaş, 
"Kulak yıkan
ması alışkanlık 
yapan bir 
durum değildir. 
Dikkat edildiği 
takdirde veya 
belirtilen 
nedenler etken 
olmadığı 
sürece, kulak 
kiri tekrar 
oluşmaz. 
Böylelikle 
tekrar temizlen
mesine gerek 
kalmaz" dedi.

Sigara kanser 
gelişimini tetıkliyor
Yapılan bir genetik 
araştırmaya göre, 
tütündeki zararlı 
maddelerin kromo
zomlardaki kötü 
huylu geni bulup 
kanser gelişimini 
tetikleyerek hastalığa 
neden olduğu 
bildirildi.
Çukurova Üniversite
si Tıp Fakültesi Tıbbi 
Biyoloji ve Genetik 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Osmân Demirhan, 
uyuşturucu ya da 
uyarıcı maddelerin 
kullanımı ile bu mad
delere olan bağım
lılığın, insan ve 
toplum sağlığını 
olumsuz etkileyen en 
önemli tehlikelerden 
biri olduğunu 
söyledi.
Sigara alışkanlığının, 
geri dönüşümü 
olmayan pek çok 
kalıcı hastalık riski 
taşıdığım belirten 
Demirhan, gelecek 
20 yılda dünya 
genelindeki kanser 
vakalarının 3 kat 
artacağının tahmin 
edildiğini ifade etti. 
Prof. Dr. Demirhan,

üniversitelerinde 
yaptıkları genetik bir 
araştırmada, 
sigaraya bağlı 
akciğer kanser
lerinde, içilen 
sigaradaki çok sayı
da kanserojen mad
denin kansere yatkın 
genler üzerinde tok- 
sik etki yarattığını 
belirlediklerini 
söyledi.
Tiryakilerde gelişen 
kötü huylu tümörler 
üzerinde yapılan 
çalışmaların, 
siğârânın kanser 
gelişiminde risk 
oluşturduğunu 
ortaya çıkardığını 
anlatan Demirhan 
"Bu da, sigara kul
lanımının bazı 
kansere yatkın gen
leri harekete 
geçirdiğini göster

mektedir" dedi. 
Demirhan, şunları 
kaydetti: 
"Araştırmamızda, 
aktif tütün 
kullanımına bağlı 
olarak kromozom 
hasar bölgelerinin, 
üç kritik kromozom 
bölgesinde yoğun
laştığı gözlendi. 
Tütündeki kanser 
oluşturan 
maddelere maruz 
kalma, kansere 
yatkın gen 
bölgelerinde 
kıriığahıık potan
siyelini yükseltmek
tedir. Bir başka 
deyişle sigaradaki 
zararlı maddeler 
adeta güdümlü 
füze gibi kötü 
huylu geni bulup, 
kanser 
gelişimini tetikliyor."
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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. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 Oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman 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
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

■
l
ir ■ VAPUR - FERİBOT ’

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

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

■
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 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
Erğaz Ş13 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 İşlet 513 45 21-122
Su İşlet 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

B

, 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 613 14 25
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Meclis, başkan seçti! Özel Bilgi Formu’na tepki
Bursa öğrenci üçüncü dönem ilen "Bursa Gençoğlu
Meclisi, başladı. Öğrenci 10 oy alarak
Ankara'da Eğitim öğretim Meclisi" seçilirken,
toplanacak yılı başından toplantısında. katip üyeliklere
Türkiye Öğren- itibaren önce gündem ise 9 oy alan
ci Meclisi'nde okullar, daha Ankara temsil Şehit Bahadır
Bursa'yı temsil sonra ilçeler cisi ve divan Tayfur
edecek üyeyi düzeyinde kurulunun İlköğretim
ve divan kuru- seçilen öğrenci seçimiydi. 51 Okulu'ndan
tunu belir- meclisi üyeleri, üyeden 48 Uğur Harman
lemek amacıy- Bursa Öğrenci üyenin katıldığı cı, 8 oy alan
la toplandı. Meclisi'ni oluş seçimlerde 7 Orhaneli Tur
Yapılan seçim turdu. Öğrenci aday arasından han Seyit Yıl
lerin ardından Meclisi ilk sıyrılan ve 9 oy maz Anadolu
Orhaneli toplantısını alan Orhaneli Lisesi öğren
Termik Santrali Necati bey Termik Santrali cisi Bahadır
İlköğretim Kız Meslek ilköğretim Başar getirildi.
Okulu öğren Lisesi'nde Okulu öğren Proje kap
cisi Kübra yaparken, cisi Kübra samında okul,
Özçakal, 9 oy Bursa'yı Özçakal, ilçe ve il
alarak Türkiye Türkiye Öğren Türkiye meclisleri
Öğrenci ci Meclisi'nde Meclisi'nde belirli dönem
Meslisi'ne temsil edecek Bursa'yı temsil lerde topla
katılmaya hak üye seçimle edecek. narak, projeler
kazandı. belirlendi. Özçakal aynı geliştirecek ve
Öğrencilerde İl Milli Eğitim zamanda diğer okul ve
demokrasi Müdür meclis ilçelerle pro
bilincinin Yardımcısı başkanlığını jelerini
yerleşmesi Dindar Sezgin yürütecek. paylaşacak.
amacıyla ve Osmangazi Bursa Öğrenci 23 Nisan'da
TBMM ve Milli İlçe Milli Eğitim Meclisi TBMM'de
Eğitim Mudurıugu Başkanvekilligi toplanacak
Bakanlığı'nın Şube Müdürü görevine Türkiye Öğren
ortaklaşa Erol Karacabey ci Meclisi,
yürüttüğü Baştürk'ün İmam-Hatip sunulan pro
öğrenci meclisi gözetiminde Lisesi öğren jeleri görüşe
uygulamasında gerçekleştir- cisi İsmail cek. BHA

Çağdaş Muhasebeci 
ler Derneği Başkanı 
Haşan Uçar, Vergi 
Dairesi Başkanlı 
ğı'nın esnaf, tüccar 
ve serbest meslek 
erbabına dağıttığı 
"özel" bilgileri sorgu
layan formların 
hiçbir yasal dayanağı 
olmadığını, mükellef 
ve muhasebecilerin 
angarya işlerle 
uğraştırılmaması 
gerektiğini söyledi. 
Başkan Uçar, Çağ
daş Muhasebeciler 
Derneği'nde düzen
lediği basın toplan
tısında, Bursa Vergi 
Dairesi Başkanlığı 
Vergi Denetlemeleri 
Büro Başkanlığının 
"bilgi" amacıyla 
mükelleflere dağıttığı 
formlara büyük tepki 
gösterdi. İşyerlerinin 
çalıştığı banka ve 
hesap numaraları, 
çalışan sayısı, ver
ilen maaşlar, elektrik, 
su, doğaigaz gider
leri, kira ve ciro gibi 
bilgileri içeren for
mun yasal olmadığını 
savunan Uçar, bu 
uygulamanın sadece 
Bursa'da gerçek
leştirilmesinin de 
düşündürücü 

olduğunu ifade etti. 
Uygulamanın vergi 
toplamaya yönelik 
hiçbir mantığa sahip 
olmadığını ileri süren 
Uçar, mükelleften 
bilgi değil resmen 
"rapor" istendiğini 
ileri sürdü. Söz 
konusu uygulamanın 
Maliye Bakanlığı'nın 
emri dışında gerçek
leştirildiğini de öne 
süren Uçar, şöyle 
devam etti: 
"Muhasebeciler ve 
vergi mükellefi 
işletme sahipleri, bu 
uygulamaya itiraz 
ediyor. Neden 
sadece bize sorulu 
yor bu sorular 
anlayamadık. Üstelik 
formları 15 güne 
kadar doldurmamızı 
istiyorlar. Bu bir tür 
yaygın denetiin mi, 
yoksa kayıtlı 
mükellefe eziyet yön
temi mi çözemedik. 
Diğer illerde kayıtlı 
mükellefler forma 
tepki gösterince 
çoğu yerde uygula
madan vazgeçildi 
ama Bursa Vergi 
Dairesi Başkanlığı 
halen katı tutumunu 
koruyor. Çok sayıda 
işletme sahibi sırf bu 

yüzden şirket merke
zlerini Bursa dışına 
taşıdı, bu kayıtlarda 
açıkça ortadadır.
Toplam vergi gelirleri 
içerisinde Bursa'nın 
azalan payına bu 
uygulama sebep 
olmuştur." 
"Form 
tuzaklarla dolu" 
Vergi Dairesi 
Başkanlığının dağıt
tığı bu formların 
"tuzaklarla" dolu 
olduğunu iddia eden 
Uçar, uygulamadan 
bir an önce 
vazgeçmesi gerek
tiğini ifade etti. 13 
sorudan oluşan bu 
formlarda istenilen 
bilgilerin mali 
idarede mevcut 
olduğuna dikkati 
çeken Uçar, "Mükel 
teflerimiz istemeden 
de olsa sorulardan 
birine yanlış cevap 
versin, 550 YTL ile 
bin 180 YTL arasında 
ceza ile karşılaşacak. 
Vergi Dairesi Baş 
kanlığı, vergi topla
mak yerine usulsü
zlük cezası gibi kolay 
yöntemleri mi tercih 
edecek artık?
Bize göre bu bir 
tuzaktır" dedi. BHA
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Marmarabirlik’e tepki büyüyor
Marmarabirlik Genel Merkezi'nin 370-410 arası barem uygulamasına koyduğu yeni uygulamaya Gemlik’ten tepki gösterilmeye 
başladı. Dün Kooperatif binasında toplanan Başkan İbrahim Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, bölge insanının 
mağdur olduğunun ortak karar olarak benimsendiğini, alınan kararların Birlik yönetimine ulaştıracaklarını söylediler. Haberi syf 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

www.gejnrilikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

7 çocuk hırsız 
serbest bırakıldı
Hamidiye İlköğretim Okulu ile bir 
internet cafeyi soyan 7 çocuk 
hırsız, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 
yapılan sorgulamalarından 
sonra dün mahkemeye çıkarıldılar. 
Yasalardan yararlanan 7 çocuk, 
serbest bırakıldı. Haberi sayfa 2’de

SP hçe Teşkilatı, doğalgaz çalışmaları Jı&k£iİhcla açıklamalarda bulundu

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Niyazi Menteş’in ardından
Dün sabah gazeteye geldiğimde, Kent 

Gazetesi’ndeki iki sütunluk ölüm haberi 
beni derinden etkiledi.

Bursa basınının duayenlerinden sevgili 
Niyazi Menteş ağabeyimiz vefat etmiş.

Niyazi ağabey, gazetecilik yaşamımda 
beni derinden etkileyen, mesleği seven ve 
sevdiren, Bursa sevdalısı, babacan bir 
kişiydi.

Bursa Hakimiyet ve Haber Gazetesi’nde 
çalıştığımız yıllarda, onun hoş sohbet 
anlatımına, güler yüzüne, ince ve nüktedan 
konuşmalarına bayılırdım.

. Niyazi Menteş aynı zamanda bir 
Bursaspor tutkunuydu.

Uzun yıllar, Bursa TRT muhabirliğini 
yürüttü. Ben de onun muhabirliği yıllarında 
TRT Gemlik muhabirliğine başladım.

Gazeteciliğin her dalında çalıştı. 
Emekliliğinden sonra ise gazetesinde köşe 
yazıları başladı.

Son olarak Bursa da yeni yayına giren 
Bursanın Sesi Gazetesi’nde köşe yazıyor
du.

Bursa’nın en geniş gazetecilik 
Niyazi Menteş ağabeyimizde 
Anılarını Bursa gazetelerinde ve 
Defteri’nde sürekli yazdı.

O bir dost, o bir gönül adamıydı.

arşivi 
vardı. 
Bursa

Her gün Heykel’den evine yürüyerek 
giderdi. Sağlıklı görünüyordu.

Niyazi Menteş ağabeyimin cenazesine 
katılamadım.

Kendimi eksikli hissediyorum.
O’nu tanıdığımdan beri sevdim.
Toprağın bol olsun.

Saadet Partisi İlçe 
Teşkilatı tarafından 
yapılan toplantıda, 
doğalgaz konusunda 
açıklamalarda 
bulunuldu.
İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
yaptığı açıklamada, 
"Eğer gerçek 
ten mühürlenmesi ve 
durdurulması gereken 
bir şey varsa o da 
Sayın Mehmet 
Turgut'un artık 
çileden çıkaran 
icraatlarıdır" dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 
haberi sayfa 3’de

Büyükşehir’de hava 
kirliliği alarmı

Büyükşehir Belediyesi kış aylarında hat 
safhaya çıkan hava kirliliğine karşı 
alarma geçti. Hava kirliliğinin çevreye ve 
insana olan olumsuz etkilerini ortadan 
kaldırmak, yönetmeliklerin vermiş 
olduğu sorumlulukları yerine getirmek ve 
denetimlerin nasıl yapılacağı konusunda 
ilgili birimleri ve yet kilileri bilgilendirmek 
amacıyla dün toplantı düzenlendi. 6’da

“Provizyon sistemi” ile 
vizite tarihe karışıyor

'Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezsazetesi.com adresinden okuyabilirsiniz

Bağımsız Çiftçiler Hareketi'nden 
Marmarabirlik'e uyan

Bağımsız Çiftçiler Hareketi adına bir 
açıklama yapan Şenol Seven, Marmara 
birlik'in zeytin alım kampanyasında yü 
rüttüğü uygulamaların tamamen üreti 
cinin aleyhine olduğunu iddia ederek, 
Birlik Yönetim Kurulu’nun kampanya 
başında verdikleri fiyatları düşürme 
girişimlerine tepki gösterdi. Sayfa 12

"Provizyon Sistemi" sayesinde SSK ve 
Bağ-Kur'lu çalışan ve eşleri, kent merkez
lerinde vizite kağıdı olmadan tedavi 
olabiliyor. Haberi sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesl.com
http://www.gejnrilikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezsazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Gemlik’te yaşamak...
Körfezin ucu Gemlik..
Üç tarafı zeytinlik..
Gemlik nerede var ?
Şu şendeki güzellik...
Balık..
Zeytin.. Zeytinyağı..
Küçük Kumla.. Büyük Kumla.. Karacaali..

Narh..
Umurbey.. Muratoba.. Hamidiye.. Katırlı..

Şükriye...
Kurşunlu..
Gemlik içiyle dışıyla cennetten bir köşe..
Ama...
Bu cennetten köşe..
Har vurulup harman savrularak,
Kaynaklar hoyratça ve acımasızca kul

lanılarak,
Önce griye sonra kahverengiye dönüştü.
Şimdi..
Zeytin Akhisar’dan..
Zeytinyağı Edremit’ten, 
Balık Karadeniz’den gelir oldu.. 
Hak mı?
Hukuk mu?
Gemlik İnsanına reva mı?
Geçenlerde bir arkadaşım anlattı da 

inanamadım.
Doğal gaz çalışmaları yapılıyor ya..
Her yer çamur çorak içinde kaldı ya..
Ayakkabılar pantolonlar her gün bakıma 

giriyor ya..
Bunlar yetmedi..
Şimdi de insanlar açılıp ta kapatılmayan 

boy çukurlarına düşüyormuş.
Hem de Gemlik’in ana caddesinde..
Vitrininde..
Yani İstiklal Caddesi’nde..
Hadi kent yönetiminden vazgeçtik..
Herkesin harcı değil..
Bilgi ister..
İlgi ister..
Deneyim ister..
Öngörü ister..
Hoşgörü ister..
Özveri ister..
Ya insanlık..
Ya vicdan..
O da mı yok ? ..
Çukuru açan hadi kapatmıyor.
Vakti yok kapatamıyor.
Önlem de mi alamıyor ?.
Ne günlere kaldık Allahım..
Hem de adını dillerinden düşürmeyen

lerin devr-i iktidarında..
Sen ülkeyi yöneten tüm kullarına vicdan 

eyle yarabbi..

BURSAHAMNİYETVEKENT 
GAZETaERİNEİLANveREKLANALINIR 

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

7 çocuk hırsız serbest bırakıldı
Hamidiye İlköğretim 
Okulu ile bir internet 
cafeyi soyan 7 çocuk 
hırsız, çıkarıldığı 
mahkemece 
serbest bırakıldı. 
Geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu’na giren ve 
okulun bilgisayarı ile 
televizyonu çaldıktan 
sonra, okul kantinin
den de yiyecek çalan 
3 çocuk hırsız, ilçe 
polisinin yaptığı 
başarılı operasyon ile 
çaldıkları bilgisayar 
ve televizyon ile 
yakalandılar. 
Öte yandan, 
Dbğan internet ca 
feye giren 4 çocuk 
hırsız da çaldıkları 
play stationlarla 
yakalandı.
Dün 7 çocuk hırsız, 
İlçe Emniyet Müdürlü 
ğü’nde yapılan 
sorgulamalarından 
sonra, sevk edildik
leri Adliyede mahke
meye (, irildi.
Çocuk hırsızlar, yasa 
lardan yararlanarak, 
serbest bırakıldı.

Kumla rampası yeniden yapılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Doğalgaz çalış
maları yüzünden 
bozulan ve uzun 
zamandır araç 
sürücülerinin tep
kisini alan Orhaniye

Mahallesi Kumla 
rampası bu günden 
itibaren kapatıldı. 
GEMDAŞ firması 
tarafından parke 
taşlarının yeniden 
sökülerek yapıla

cağı yol bir hafta 
süreyle trafiğe 
kapatılacak.
Bir çok aracın zarar 
gördüğü Kumla 
çıkışının 
GEMDAŞ’ın

Belediye ile 
anlaşması sonucu 
yeniden yapılacak 
olması bu yolu 
kullanarak evlerine 
giden sürücüleri 
memnun edecek.

‘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

ELEMAN ARANIYOR

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

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

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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SP İlçe Teşkilatı, doğalgaz çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu

“Turgut’un icraatları mühürlensin’’ Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com

Yazı YORUM

www.ozcanvural.sayfasi.com

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı ilçemizin 
kanayan yarası 
durumuna gelen 
doğalgaz çalışmaları 
hakkında açıklamalar
da bulunurken, 
sorumlu olarak 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
gösterdi.
İlçe Başkanı Recep 
Aygün, yaptığı açıkla
mada "Eğer gerçekten 
mühürlenmesi ve dur
durulması gereken bir 
şey varsa oda Sayın 
Mehmet Turgut'un 
artık çileden çıkaran 
icraatlarıdır" dedi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
7 yıl önce seçim 
beyannamesinde 1yıl 
içerisinde Gemlik'e 
doğalgaz getireceği 
sözünü verdiğini 
hatırlatan Saadet 
Partisi İlçe Başkanı 
Recep Aygün. parti 
lokalinde yaptığı 
basın açıklamasında 
"Hiçbir mesnede 
ddyanmaksızın verilen 
bu söz üzerinden 
geçen 7 kayıp 
senenin ardından 
nihayet Gemliğimize 
doğalgaz getirildi. 
Büyük ve görkemli 
açılışlar ile törenler 
yapıldı. "Gemlik'i çok 
seviyorum, doğalgaz 
hayırlı olsun" afişleri 
asıldı. Ama bu işin 
yaldızı ve süsüydü. 
Belediye Başkanımı 
zın her işinde olduğu 
gibi (popstar organi
zasyonları hariç) 
doğalgaz işi de 
ele yüze bulaştı.
Öyle bir bulaştı ki 
bütün Gemlik'te 
çamura bulaştı.
Her şey iyi ve güzel 
başlamışken bu

ÇOK AMl€ SATILIK HİSSCLCR
Ünlü Zeytinleri Ltd. Şti.’ndeki şirket hissemi 

ve Babamız Haşan Dillioğlu’ndan kalan 
miras hissemi sağlık sorunlarım nedeniyle 

çok acele satıyorum.
Tel: 0.224 514 51 12 • GSM: (0.546) 718 03 89

doğalgaz işi nasıl 
içinden çıkılmaz 
bir hal aldı ve 
kazıların durdurul
masına ve mühürlen
mesine kadar vardı. 
Gemlik'in doğalgaz 
ihalesini alan 
GEMDAŞ AŞ. firması 
Mayıs ayında kazılara 
başladı. Doğalgaz 
firmaları Türkiye'nin 
ner yerinde dogaigaz 
kazılarını yapar 
arkasından Belediye 
kazılan yerlerin parke 
ve asfalt kaplamasını 
düzeltir. Parke ve 
asfalt masrafını da 
kazı yapan firmadan 
tahsil eder. Mantıklı 
ve doğal olanı da 
budur. Parke ve asfalt 
işleri Belediyenin 
tecrübe ve bilgi alanı
na girmektedir. Bu 
düzen içersinde 
faaliyet devam eder 
ise hem kazı işleri 
süratle devam eder 
hem de insanlara 
zulüm ve işkence çek
tirmeden parke ve 
asfalt kaplama işleri 
yapılır. Maalesef 
Sayın Turgut şahsi 
kaprisleri uğruna 
GEMDAŞ'ın ısrarlarına 
rağmen parke ve 

asfalt kaplama işlerini 
yapmayarak, hem 
Gemlik'i yazın toz 
fırtınası, kışın çamur 
deryası içinde bırak
mış hem gaz verilme 
tarihini geciktirmiş bu 
da yetmiyormuş gibi 
kalkmış bir de gaz 
vanalarını mühürle 
yerek kazı çalış
malarını durdurmuş
tur. Eğer gerçekten 
mühürlenmesi ve 
durdurulması gereken 
bir şey varsa o da 
sayın Turgut'un 
artık çileden çıkaran 
icraatlarıdır." dedi. 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a bazı 
sorular yönelterek, 
"Yedi aydır neden 
GEMDAŞ'la yapmanız 
gereken protokolü 
hala imzalamadınız? 
Yoksa ilerde elimde 
koz olarak kullanırım 
diye mi bekletiyor
sunuz? Göreviniz 
koz kullanmak mı? 
Hasediniz kime?" 
şeklinde konuştu.
Yazın penceresini toz 
nedeniyle açamayan 
kadınların, çamur 

içinde okuluna giden 
çocukların vebalini 
neden düşünmediğini 
de soran Aygün, 
"Bu kışı da kirli 
hava içerisinde 
yaşattığınızın 
farkında mısınız? 
Bu mu Gemlik'i 
sevmek?" dedi. 
Saadet Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı olarak 
Mehmet Turgut'un 
"Gemlik'i çok seviyo
rum" sloganını bir 
kenara bırakıp icraat 
yapmasını bekledik
lerini söyleyen Recep 
Aygün, "Gemlik halkı 
adına AKP'li yöneti
cilere de sesleni 
yoruz. Genel konular
da yaptığımız eleştiri 
lerde yetkimiz oralara 
ulaşmıyor. Ne yapalım 
diyorsunuz? Peki 
Çarşı Meydam’ndaki 
Belediye Binasına da 
ulaşamıyor musunuz? 
Belediye Meclis 
üyeleriniz ne işe 
yarar? GEMPORT'a 
üye vererek maaş 
almayı, yakaya rozet 
takarak gezmeyi 
herkes yapar. Eğer 
Gemlik halkını 
seviyorsanız ve 
makamınızın hakkını
vermek gibi bir endi 
şeniz var ise sizleri 
de göreve davet edi 
yoruz. Sayın Tur 
gut'un bu ilk değil son 
olmayan olumsuz 
icraatlarını ya siz 
durdurursunuz ve 
düzeltirsiniz yada 
halkımız gelecek 
seçimlerde gerekeni 
yapacaktır. Sert 
konuşuyorsunuz 
diyenlere de söyle
mek istediğimiz: Biz 
halkın tercümanıyız 
ve halk sokaklarda 
ve caddelerde çok 
daha kötü şeyler 
söylüyor, bilesiniz!.." 
uyarısında bulundu.

Bütün bunlar hoş şeyler değil...
Gericilerin kin tuttuğu Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Rektör’ü Prof. Yücel Aşkın'ı • • 
hukuk kurallarını kötüye kul^parak İçeri tıkan 
ama lata gelince hukukun üstünlüğünü var 
diye mangalda kül bırakmayan anlayış I...

Bu anlayışın Rektör’e uyguladığı hukuk 
dışı tutum hukukçuları ve tıp adamlarını 
(Adam gibi adam olanları) isyan ettirdi...

Hayretle gördük ki bu tepkiler Başbakan ve 
Adalet bakanını hiç etkilemedi. Hatta mem
nun görünüyorlar...

Hakkari ve ilçelerin de yaşanan karanlık 
komploları yaşadık.

Başbakan böyle duyarlı bir ortamda 
insanlarımızı bir araya getirici konuşmalar 
yapacağına alt kimlik, üst kimlik tartışması 
başlatma sorumsuzluğunu gösterdi.

Bunlar çok can sıkıcı ve ülkemizin geleceği 
açısından ürkütücü sonucu açık gelişmeler.

Başbakanın belli ki kimlikler konusunda 
kafası karışık...

Bu durum aldığı İmam hatip eğitiminin 
kendisine verdiği ümmet anlayışını aşıp Millet 
kavramını benimsemediğini gösteriyor.

Şunu unutmamalıdır ki Başbakan Tayyip 
Erdoğan aldığı görev ve sorumluluk gereği 
artık belli bir inanç grubunun değil, yetmiş 
milyon insanın başbakanıdır...

Bu gün onun yüklendiği görev .kendisine 
emanet edilen üniter devleti böldürmeden, 
parçalatmadan yaşatmaktır.

Son günler de yargıyla ilgili dikkat çekici 
olaylar oldu...

Van 100 yıl Üniversitesi Genel sekreter 
yardımcısı Prof. Enver Arpah cezaevinde inti
har etmeseydi çoğumuz cezaevinde 
olduğunu bilmeyecektik.

Burada hayret edilen Prof, cezaevine 
düşmesi değil..

Beş aydır cezaevinde hürriyeti kısıtlandığı 
halde davasının başlamamasıydı.

Şöyle bir düşünün; mahkemenin başladığı 
gün serbest kalması gerektiğini, ortada ciddi 
bir delil olmadığına mahkeme karar verip 
sahverilse idi, bu beş ayı kim telafi edecek!...

Bu Profesörün onuru -ailesi, çevresi -bir 
aydın hakkında milleti hassasiyeti ne olacak.?

Adalet bakanı işine geldiği gibi konuşu 
yor...

İstediği zaman gazetecilere cevap veriyor, 
istemediği zaman da “Ben bakanım, emir ver
mem, ilk soruşturma gizlidir, adliye ne 
yaparsa yapar ben onlara karışamam diyor.”

Ama Savcı ve Yargıç’ların terfi ve tayin
lerinin iktidarın elinde olduğunun unuttur
maya çalışıyor. Bu durumda da dürüst, içi 
vatan sevgisi ile dolu insanlara yazık oluyor...

Bu ülkede yargının bağımsızlığını öncelik 
alan bir yargı reformu bir an önce yapıl
malıdır.

Bir tarafta vatanını seven, fedakar insanlar 
ezilirken, başka bir tarafta kap kaççılar, silah 
kaçakçıları, adi hırsızlar adliye kapılarında 
alay eder gibi pozlar vererek geçip, mersedes 
markalı arabalarına binip gülerek gidiyorlar.

Polisler kendilerini tehlikeye atarak 
yakaladıkları böyle suçluları hemen serbest 
kaldığını görürse bir daha niye yakalasın...

Onlar da hınçlarını (emir verildiğini biliyo
rum.) eğitim ordusu neferleri öğretmen
lerinden çıkarıyor Ankara’nın ortasında 
kafalarına kafalarına jopları indiriyor.

Onları öğretmenlerin yetiştirdiğini 
unutarak.

Bizlere yazık olmuyor mu ?...

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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lüler Günü nedeniyle 
Ata Mahallesindeki 
Özürlüler Okulu’nda 
çocukları ziyaret eden 
Anavatan'lı gençler

hediye dağıtarak 
onları unutmadıkları 
gösterdiler.
Gençlik Kolları
Başkanı Serdar Özay- 
dın ve yönetim kurulu 
üyeleri 47 özürlü

çocuğun rehabilitas 
yon gördüğü okulu 
ziyaretlerinde onlara 
oyuncak ve kırtasiye 
hediyeleri verirken 
öğretmenlere de 
dolmakalem

hediye ettiler. 
Anavatan Partisi 
İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın, yemek yiyen 
çocukları elleriyle 
beslerken mutlu

olduğunu ve bu 
çocukları hiçbir 
zaman unutmayacak
larını onlara her 
zaman destek 
olacağını söyledi.
Yerel yönetimlerin de

bu çocuklara verdiği 
desteği çoğaltması 
gerektiğini savunan 
Özaydın, "Onlar bizim 
çocuklarımız, Onlara 
sahip çıkmak bizim 
görevimizdir" dedi.

im» öğretmenler turnuvaya renk Mıyıı
i

UMH

ra®

Seyfettin ŞEKERSÖZ Özellikle Ali Kütahya 
ve Atatürk İlköğretim 
Okullarında görev 
yapan bayan öğret
menler erkek 
meslektaşlarına 
meydan okuyarak 
"Bu işi bizde sizin 
kadar yapabiliyoruz" 
diyorlar.

Dün akşam oynanan 
eleme maçlarında 
Atatürk İlköğretim 
Okulu mücadele 
içinde geçen maçta 
Lale Kemal'i 2-1 yendi. 
Atatürk İlköğretim 
setleri 25-23 
19-25 ve 15-9 aldı. 
İkinci maçta Şehit

Etem İlköğretim 
Endüstri Meslek 
Lisesini yine 2-1 
yenerken setleri 25-22 
15-25 ve 15-6 aldı. 
Üçüncü maçta ise 
güçlü Gemlik Lisesi 
Ticaret Meslek Lisesi 
ni 25-19 ve 25-18'lik 
setlerle 2-0 yendi.

Gemlik Lisesi Spor 
Salonu’nda devam 
eden öğretmenler 
Voleybol 
Turnuvası'nda 
mücadele eden 
bayan öğretmenler 
turnuvaya renk 

| katıyorlar.

»S

||||| \

M»

Yolun karşısına 
geçemedi

Fatih Sultan Mehmet 
Bulvan'nda yolun 
karşısına geçmek 
isteyen 64 yaşındaki 
şahıs, bir otomobilin 
altında kalarak 
yaşamını yitirdi.
Karşıdan karşıya 
geçmek isteyen 
Mehmet Benli 
isimli şahıs, 
Muhammet Emre 
T. idaresindeki 
otomobilin altında 
kalarak can verdi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
kaza, önceki gün 
akşam saat 17.30 
sıralarında Ataevler 
Mahallesi Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvan'nda 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
yolun karşısına 
geçmeye çalışan 
64 yaşındaki 
Mehmet Benli'ye,

bu sırada şehir 
merkezine seyir 
halindeki 
Muhammet 
Emre T.'nin(24) 
kullandığı 
34 MET 28 
plakalı otomobil 
çarptı. Kazada, 
otomobilin altında 
yaklaşık 20 metre 
sürüklenen 
talihsiz adam, 
feci şekilde can 
verdi.
Daha sonra 
olay yerine gelen 
Cumhuriyet Savcısı 
incelemelerinin 
ardından Mehmet 
Benli'nin cesedini 
otopsi için Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırttı. Otomobil 
sürücüsü 
Muhammet Emre 
T. de polis ekipler
ince gözaltına alındı. 
Kazayla ilgili soruş
turma sürüyor. BHA

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Marmarabirlik’e tepki büyüyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Marmarabirlik Genel 
Merkezi'nin yeni 
uygulamaya koyduğu 
370-410 arası barem 
uygulamasına 
Gemlik'ten büyük 
tepki başladı. 
Dün Gemlik 
Kooperatif binasında 
bir araya gelen 
Başkan İbrahim 
Aksoy ve yönetim 
kurulu üyelerine 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, Küçük Kumla 

liİk

Belediye Başkan 
Vekili Abdullah Çokal 
ile Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı İdris 
Kurt katılarak, destek 
verirken toplantıya 
katılamayan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Armutlu Belediye 
Başkanı Mehmet 
Birkan ve Demirtaş 
Belediye Başkanı 
Mümin Tüfek telefon
la katılarak alınacak 
ortak karara destek 
verdikleri ilettiler.
Zeytin üreticisi 
Marmarabirlik ortak
larının büyük tepkisi 
ve istekleri doğrul- 

tuşunda bir araya 
gelen Belediye 
Başkanları ve 
Kooperatif yönetimi 
aldıkları ortak kararı 
bir deklarasyon 
olarak Marmarabirlik 
Genel Merkezine ilete
ceklerini söylediler. 
Marmarabirlik’e tüm 
kooperatifler gibi 
Gemlik'in de sahip 
çıkacağının altı 
çizilirken rekolte ahm- 
larında henüz yarıya 
gelinmişken fiyat 
düşürülmesinin ise 
yanlış olduğun ve 
yönetimin profes 
yonelce değil aksine 
bölgesel ve siyesi 
olarak yönetildiğinin 
ortaya çıktığı 
kararına varıldı. 
5700 ton rekolte 
bildirimi yapılan ve şu 
andan itibaren gele
cek zeytinin düşük 
baremde olduğunun 
bilinmesine rağmen 
Birlik Merkezinin 
aldığı kararın Gemlik 
ve Orhangazi üretici

sine büyük darbe 
indireceği ve bu 
bölgelerin 
cezalandırılmakta 
olduğunun akıllara 
yerleşmekte olduğu 
görüşü ağırlık 
kazandı.
Birlik yönetiminin 
aldığı bu kararlar 
İlköğretim okullarında 
öğrencilere öğretilen 
4 işlemi dahi bileme 
dikleri ve bu kişilerin 
vakit geçirmeden 
yeniden İlköğretim 

okuluna giderek 
hesap nasıl yapılır 
öğrenmeleri 
gerektiğini savunan 
Belediye Başkanları, 
"Marmarabirlik 
Profesyonelce 
yönetiliyor söylenti
lerinin ne kadar 
yanlış olduğu ortaya 
çıktı. Tahmini bütçeyi 
hazırlayan bu kişilerin 
rekolte ortasında 
fiyat indirmeleri 
onların hesabı 
bilmediklerini 

gösteriyor" dediler. 
Bölge insanının 
mağdur olduğunun 
ortak karar olarak 
benimsendiği, toplan
tıda alınan kararların 
Birlik yönetimine 
ulaştırılacağı açık
lanırken bu kararların 
içinde "29 Kasım'dan 
önce alınan aynı 
karakterdeki tüm 
zeytinlere bütün böl
gelerde aynı fiya tın 
uygulanması" isteği 
de bulunuyor.

—

TOMSKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
/ ULTRASONOGRAFİ (US)
/ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 
✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

SSK ile
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 

ANLAŞMAMIZ VAADIR 
ACİL DURUMLARDA

24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN 
BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel: 513 65 29 -30 Fax : 513 65 18
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com
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Niyazi Menteş 
toprağa verildi

Büyükşehir’de hava kirliliği alarmı!

Kalbine yenik düşen 
Bursa basınının 
duayeni, 51 yıllık 
gazeteci ve sürekli 
sarı basın kartı 
sahibi Niyazi 
Menteş(71), son 
yolculuğuna 
meslektaşlarının 
omuzlarında 
uğurlandı...
Mesleğe 1954 
yılında Hakimiyet 
Gazetesi'nde 
başlayan ve görev 
yaptığı Bursa'nın 
Sesi Gazetesi'ne 
son yazısını teslim 
ettikten sonra 
Mudanya'daki evine 
giderken yaşamını 
yitiren Menteş'in 
cenazesi, dün öğle 
namazını mütakiben 
Ulucami'den 
kaldırıldı. 51 yıllık 

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

gazeteci Menteş'in 
ailesi, sevenleri 
ve meslektaşları onu 
son yolculuğunda 
yalnız bırakmadı. 
Milli Savunma 
ve Milli Eğitim 
eski Bakanı Turhan 
Tayan, Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Nuri Kolaylı, 
GÜMTOB Başkanı 
Işık Uğurtuğ, 
Menteş'in son 
yolculuğunda 
hazır bulundu. 
Namazın ardından 
evli ve 2 çocuk 
basası 71 yaşındaki 
Niyazi Menteş, 
Pınarbaşı 
Mezarlığı'na 
toprağa verildi.

Büyükşehir Belediyesi 
kış aylarında hat 
safhaya çıkan hava 
kirliliğine karşı 
alarma geçti.
Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma Daire 
Başkanlığı, ilçe, ilk 
kademe belediyeleri 
ile ilgili kurum ve 
kuruluşlara hava 
kirliliği ve hava kirliliği 
nedeniyle gerçekleşti 
rilecek denetimlerin 
nasıl olması gerektiği 
denetimde uygu
lanacak esaslar ve 
yeni çıkan yönetmelik
ler hakkında 
bilgi verdi.
Hava kirliliğinin çev 
reye ve insana olan 
olumsuz etkilerini 
ortadan kaldırmak, 
yönetmeliklerin vermiş 
olduğu sorumlulukları 
yerine getirmek ve 
denetimlerin nasıl 
yapılacağı konusunda 
ilgili birimleri ve yet 
kilileri bilgilendirmek 
amacıyla düzenlenen 
toplantıya Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer 
Belediyeleri, alt 
kademe ilçelerin tem
silcileri, İl Çevre ve

Orman Müdürlüğü, İl 
Sağlık Müdürlüğü ve 
Zabıta yetkilileri 
hazır bulundu. 
Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Sağlığı Şube 
Müdürü Ebru 
Beşiktepe, Meteoroloji 
Mühendisi Fahrettin 
Çeliktaş, Kimya 
Mühendisi Araş 
Kaplan ile İl Çevre 
Orman Müdürlüğü'n 
den Biyolog Nazlı 
Sıkık birer konuşma 
yaptığı toplantıda 
Bursa'daki hava kirli 
liği, nedenleri ve hava 
kirliliği nedeniyle 
önümüzdeki günlerde 
gerçekleştirilecek 
denetimler ve dene
timlerin nasıl yapıl
ması konusunda 
sunumlar yapıldı. 
Çevre Sağlığı Şube 
Müdürü Ebru 
Beşiktepe, BUSKİ 
Toplantı Salonu'nda 
gerçekleşen toplantıda 
yaptığı konuşmada, 
insan ve canlıların 
yaşaması için hayati 
öneme sahip olan 
havayı yine insanoğlu
nun hovardaca 
kullanması nedeniyle 

kirlendiğini belirtti. 
Hava kirliliğini kay
naklarına göre 3 gruba 
ayrıldığını söyleyen 
Beşiktepe, “Bunlar 
ısınmadan, motorlu 
taşıtlardan ve sanayi
den kaynaklanan 
kirlenmelerdir. Bu üç 
kirlenme de insan 
sağlığını büyük 
ölçülerde tehdit 
etmektedir. Bunun için 
sadece Bursa veya 
Türkiye olarak değil 
tüm dünya olarak alı
nan bu kararları uygu
lamaları, denetim ve 
kontrolleri yerinde ve 
zamanında yapmalıyız. 
Bu nedenle 4 ayrı 
denetim ekibi kurduk. 
Denetimler bir yandan 
periyodik olarak 
devam ederken, bir 
yandan da bezlere 
gelen şikâyetleri en 
kısa sürede sonuç
landıracağız” dedi. 
Son yıllarda hava 
kirlenmesine bağlı 
olarak atmosferdeki 
CO2 miktarının hızla 
arttığını, metan, 
ozon ve kloroflorokar- 
bon (CFC) gibi sera 
gazları, çeşitli insan 

aktiviteleri ile 
atmosfere katıldığını 
söyleyen Kimya 
Mühendisi Araş 
Kaplan da, 
“Türkiye'de olduğu 
gibi Bursa'daki hava 
kirliliği de insan 
sağlığını Sona erdire
cek düzeyde. Üç 
ayrı sınıfa ayrılan 
Bursa'da merkez ilçel
er Osmangazi, Yıldırım 
ve Nilüfer birinci 
derece hava kirliliğinin 
yaşandığı bölgeler 
oldu. Diğer ilçeler 
ikinci dereceye gi 
rerken kentin yüksek 
bölgelerde yaşayan 
ilçe ve yerleşim böl
geleri ise üçüncü 
derece hava kirliliği 
yaşanan bölgeler 
oldu” diye konuştu. 
Kirletici kaynaklarda 
yakıt denetimlerinin 
yapılacağını 
ifade eden Meteoroloji 
Mühendisi 
Fahrettin Çeliktaş 
ise, “Sınır değerlerinin 
üzerinde faaliyet 
gösteren işyerlerine 
gerekli yasal 
yaptırımlar uygu
lanacak” dedi.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

AKADEMİ

birliiĞ^
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TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK 5ı KÜLLÜKLER& ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİVELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEVİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK TCCAÜBCMİZ İL€ HİZMCTİNİZDCYİZ
Körfez Ofset

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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“Provizyon sislemi11 ile YıldalSvıkıcıjeprenıolüvoT
vizite tarihe karışıyor

"Provizyon Sistemi" 
sayesinde SSK ve 
Bağ-Kur'lu çalışan ve 
eşleri, kent merkez- 
?-\inde vizite kağıdı 
simadan tedavi 
olabiliyor. 
SSK İl Müdürü 
Muhsin Ertekin, 
önceden SSK ve 
Bağ-Kur'lu çalışan
ların, primlerinin yat
tığını ve işyerinde 
çalıştığını belgeleyen 
vizite kağıdı olmadan 
sağlık karnesiyle 
hastanede tedavi 
olamadığını belirtti. 
Uygulamaya konulan 
"Provizyon Sistemi" 
sayesinde çalışan ve 
eşlerinin 90 ve 120 
günlük primlerinin 
internet kanalıyla 
görülebildiğini ifade 
eden Ertekin, 
şunları kaydetti: 
"Yenilenen sağlık 
karneleriyle artık 
vizite kağıdına

ihtiyaç duyulmuyor. 
Çalışan, eşi ve 
çocukları, sadece 
sağlık karnesiyle git
tiği hastanede tedavi 
olabiliyor. Şimdilik 
uygulama bazı 
büyükşehirlerde 
kent merkezlerinde 
yapılıyor. Ülke 
geneline yayıldığın
da. vizite kağıdı 
tarihe karışacak.” 
Konya Numune 
Hastanesi Başhekimi 
Opr. Dr. Rızâ

Sarıbabıçcı ise 
vizite kağıdının 
şehir içinde 3, 
şehirlerarası 
seyahatlerde ise 
5 gün geçerli 
olduğunu belirterek, 
provizyon sistemi 
sayesinde vizite 
kağıdının ortadan 
kalkmasıyla sağlık 
karnesiyle nerede 
oiunursa olunsun 
hastanede muayene 
yaptırabildiğini 
kaydetti.

Yeryüzünde her yıl 
milyonlarca deprem 
meydana gelirken, 
sarstığı coğrafyanın 
durumuna göre 
önemli kayıplara 
neden olabilen, 
7 ila 7.9 büyüklüğün
deki yıkıcı depremler 
ortalama 18 kez 
yaşanıyor.
Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü tarafından 
kurulan Deprem 
Parkı’nın internette 
yer alan web 
sitesinde, doğal 
afetlerle ilgili 
bilgilere yer verildi. 
Söz konusu bilgilere 

göre, yeryüzünde 
her yıl 2 ila 2.9 
büyüklüğünde ortala
ma 3 milyon 165 
bin, 3 ila 3.9 büyük
lüğünde ise 49 bin 
sarsıntı kaydediliyor. 
Büyüklüğü 4 ila 4.9 
arasında yılda ortala
ma 6 bin 200 deprem 
yaşanırken 5 ila 
5.9 büyüklüğünde 
800, 6 ila 6.9 büyük
lüğünde 120 yer 
sarsıntısı olurken 
7 ila 7.9 
büyüklüğündeki 
yıkıcı depremler 
ortalama 18 kez 
yeryüzünü vuruyor. 
Büyüklüğü 8'den 
8.9'a kadar çıkabilen 

depremler de 
10-20 yılda bir 
yaşanıyor.
Türkiye'de 1900 ila 
2000 yılları arasında 
meydana gelen 
depremlerle ilgili 
bilgilere göre de 
7 ila 8 büyüklüğünde 
depremler ortalama 
4 yılda bir meydana 
geliyor. Depremin en 
az olduğu kıtanın 
Antartika olduğu 
kaydedilen bilgiler 
arasında 1900'den bu 
yana kaydedilmiş en 
şiddetli depremin 22 
Mayıs 196Ö'da Şili'de 
yaşandığı ve büyük
lüğünün 9.5 olduğu 
anımsatılıyor.
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s 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 i I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK 

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

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

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 E 

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
Madde ÖZALP t b

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta Tel:513 24 74 Fax: 51410 21
F'

ENEN BalıheMatabM
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağlan 
Sakana Misina Ağları

* ip^ğ
Fanya
Mantar, kurşun

y Ip Çeşitleri
'S Sandal Malzemeleri 

Kürek
✓ Çapa 

Macun
✓ Galvenizli çivi 

TMC sintine pompası
? w diğer malıetneler Ut lırjııeliıırjtji;

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 gezegen bulundu
Fransız ve İsviçreli 
astronomlar, Güneş 
sistemi dışında yeni 
bir gezegen keşfetti. 
Şili'nin kuzeyindeki 
La Si I la 
rasathanesinde 
gözlem yapan 
AvrupalI astronomlar, 
Dünya'dan 20,5 ışık 
yılı ötedeki Terazi 
takımyıldızında 
bulunan Gİ581 adlı 
yıldızın çevresinde 
dönen gezegenin, 
Dünya'nın yaklaşık 
17 katı olduğunu 
belirledi.
Astronomlar, "kırmızı 
cüce" olarak nite
lendirilen Gİ581'in 
kütlesinin ise bizim 
güneşimizin üçte 
biri kadar olduğunu 
belirtti.
Bu keşfin, Güneş sis
temi dışındaki geze
genlerin, genellikle

‘Gemlik Körfez’ Gazetemizi
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

internette adresinden okuyabilirsiniz

kendilerinden küçük 
yıldızların yörün
gesinde dolandığını 
gösteriyor olabile
ceğini söyleyen 
araştırmacılar, "kır
mızı cüce" adı ve 
rilen yıldızların, 
gezegen keşfi 
bakımından ideal 
hedefler olabileceğini 
düşünüyor.
Astronomlar, şimdiye 
kadar yaklaşık 200 
"kırmızı cüce"yi 
araştırdı, ancak bun
ların sadece ikisinin 
yörüngesinde geze

gen bulabildi.
Yeni keşfedilen geze
gen, Gİ581'in yörün
gesinde 5,4 günde 
dolanıyor. Yıldıza 
yakınlığı (6 milyon 
km) nedeniyle, geze
genin yüzey sıcak
lığının 1500 derece 
civarında olduğu 
tahmin ediliyor.
"Kırmızı cüceler", 
Samanyolu galak
sisinde en çok bulu
nan yıldız türü.
Güneş'e en yakın 
100 yıldızın 80'î Y 
bu gruptan.

raöffEB
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İran ile Türkiye arasında ' 
‘güvenlik işbirliği’ yapıldı
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül, İran 
Dışişleri Bakanı 
Manuçehr Mütteki ile 
bir araya geldi. 
Görüşmenin ardın
dan düzenlenen 
ortak basın toplan
tısında iki bakan, 
ilişkilerde yeni bir 
dönem açmak için 
gerekli siyasi 
iradenin mevcut 
olduğunu belirttiler. 
Dışişleri Bakanı Gül, 
görüşmelerde ikili 
ilişkileri gözden 
geçirerek, güvenlik 
konularında yapıla
cak işbirliği ve 
yapılan çalışmaları 
ele aldıklarını 
belirterek, terörle 
mücadele konusun
daki ortak arzularını

bir kez daha tekrar
ladıklarını kaydetti. 
Gül, İran'ın PKK'yı 
terör örgütü olarak 
gören ülkeler arasın
da yer aldığını ve bu 
terör örgütüyle belli 
bir mücadelenin ver
ildiğini de belirtti. 
Ekonomik ilişkileri 

de gözden geçirdik
lerini ifade eden Gül, 
yatırımların karşılıklı 
teşviki konusunda 
anlayış birliği içinde 

ı olduklarını kaydetti.
Dışişleri Bakanı Gül, 
İran'dan gaz ahmı 
konusunu da gözdenL 

geçirdiklerini bildirdi. 
Iran Dışişleri Bakanı 
Mütteki ise Ankara'ya 
İran'daki yeni yöne- 2 
timin ilişkileri 
geliştirmek arzusu 
içinde olduğu 
mesajını iletmek için 
geldiğini kaydetti. 
Mütteki, terör örgütü 
PKK,veya Halkın 
Mücahitleri örgüt
lerinin iki ülke halk
larının yararına 
olmadığını ifade 
ederek, görüşme 
lerde iki ülke ilişki
lerini gözden 
geçirdiklerini bildirdi.

ÜNV€R TAAKTÖRD€N 
AÜVÜK FIRSAT! 

■■■■■■■■■■M

0 Z€VTİN ZAMANI GELDİ!
I\EWHOLLAI\D

HİÇ PEŞİNATSIZ
3 YIL VADELİ

MTRAKTÖR SATIŞLARI!
Not: Kamyon kullanabilen eleman arıyoruz.

ÜNVER TRAKTÖR
Trakmak Gemlik ve Orhangazi Bav»
4) 573 27 77 GSM : (0.532) 312 22 3g

İbrahim Önal Od. No:26 ORHANGAZİ / BURSA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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500 bin İtişi işsizlik parası alili Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Türkiye İş Kurumu 
(İş-Kur) Genel 
Müdürlüğü İşsizlik 
Sigortası Daire 
Başkanlığı Şube 
Müdürü Şaban 
Karakuş, "2002 
yılında başlayan 
işsizlik sigortası 
uygulamalarından, 
bugüne kadar 500 bin 
kişi yararlandı" dedi. 
Sivas İş-Kur İl 
Müdürlüğü'nde 
20 ilin katıldığı 
"İşsizlik 
Sigortası 
Uygulamaları" 
konusunda düzenle
nen hizmetiçi eğitim 
seminerinde konuşan 
Karakuş, 2 gün süre
cek seminerde, genel 
müdürlüğün bu 
konudaki çalışmaları 
hakkında kurum 
çalışanlarını 
bilgilendireceklerini 
söyledi. Vatandaşa 
daha kolay ve hızlı

‘Şeker fiyatları yüzde 35 düşecek’
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
Avrupa Birliği (AB) 
şeker sektöründe 
2006-2007 pazarlama 
yılından itibaren yeni 
bir reform sürecinin 
başlayacağını belirtti. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
Avrupa Birliği (AB) 
şeker sektöründe 
2006-2007 pazarlama 
yılından itibaren yeni 
bir reform sürecinin 
başlayacağını 
belirterek, "Reform 
gereği şeker fiyatların
da 2006/2007 pazarla
ma yılından başlamak 
üzere 4 yıl içinde 
yüzde 36 oranında 

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

bir hizmet su 
nabilmek için eğitim 
çalışmalarına önem 
verdiklerini ifade 
eden Karakuş, 
amaçlarının, person
elin hizmet verdiği 
alanlarda bilgilen
melerini sağlamak 
olduğunu söyledi. 
Karakuş, işsizlik 
sigortasının, bir 
işyerinde çalışırken, 
çalışma istek, 
yetenek, sağlık ve 
yeterliliğinde olması
na rağmen, kendi 
istek ve kusuru dışın
da işini kaybedenlere 
ödendiğini belirtti. Bu 
durumdaki kişilerin 
uğradıkları gelir kayıp 
larının kısmen de 
olsa karşılanarak 
kendilerinin ve aile 
fertlerinin zor duruma 
düşmelerinin önlen
meye çalışıldığını 
ifade eden Karakuş, 
ülke genelinde aylık 

indirim öngörülmekte
dir" dedi. Bakan 
Coşkun, yaptığı yazılı 
açıklamada, AB'deki 
fiyat düşüşlerinin 
Türkiye'de algılandığı 
gibi hemen değil, 
4 yıla yayılarak 
uygulanacağını, bu 
fiyatların iç piyasa 
fiyatları olmayıp 
gösterge 
niteliğindeki referans 
fiyatları olduğunu 
ifade ederek, AB'ye 
üye ülkelerdeki yurtiçi 
satış fiyatlarının 
ülkelerin kendi piyasa 
şartlarına göre ayrıca 
belirleneceğini bildir
di. AB şeker sek
töründe 2006-2007

ortalama 90 bin 
kişinin bu 
uygulamadan 
yararlandığını 
söyledi.
Bu kişilerin işsizlik 
ödeneğinden, sağlık 
sigortası, danışman
lık ve işe yerleştirme, 
mesleki eğitim 
hizmetlerinden 
yararlanabildiklerini 
belirten Karakuş, 
"2002 yılında 

pazarlama yılından 
itibaren 
başlayacak yeni 
reform sürecinin 
2014-2015 pazarlama 
yılına kadar değişti 
rilmeksizin devam 
edeceğini bildiren 
Bakan Coşkun, şun
ları kaydetti: 
"Reformla birlikte 
pancar ve şeker fiyat
larında indirim 
yapılacak, pancar ve 
şeker üreticilerinin 
gelir kayıplarını 
gidermek
üzere destek mekaniz
maları işletilmeye 
başlanacaktır. AB 
şeker reformu 
paralelinde Türkiye'de 
de benzer tedbirlerin 
alınması kaçınılmaz 
görülmektedir.
Reform gereği şeker 
fiyatlarında 2006-2007 

başlayan 
işsizlik sigortası 
uygulamalarından, 
bugüne kadar 500 
bin kişi yararlandı. 
Ekim ayı içerisinde 
90 bin 221 kişiye, 23 
milyon 54 bin 674 
YTL ödendi. İşsizlik 
Sigortası Fonu'nda 
ise 31 Ekim 2005 
itibariyle 17 milyar 
179 milyon 514 bin 
YTL birikti" dedi.

pazarlama yılından 
başlamak üzere 4 yıl 
içinde (ilk yıl yüzde 
20, ikinci yıl yüzde 25, 
üçüncü yıl yüzde 30, 
dördüncü yıl yüzde 36 
oranına ulaşmak 
üzere) yüzde 36 
oranında indirim 
öngörülmektedir." 
Bakan Coşkun, 
açıklamasında ayrıca, 
Başbakanlığın tali
matıyla, Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş. 
tarafından Pakistan'a 
bağış amacıyla gön
derilmek üzere 
250 ton şekerin 26 
Kasım tarihinde, 
Toros Limam'nda 
TMO'ca temin edilen 
gemiye yüklendiğini, 
şekerin 11 Aralık'ta 
Karaçi Limam'na 
ulaşmasının bek
lendiğini bildirdi.

Sporda Sorumluluk
2006 Yılında liglere iştirak edecek olan yeni 

tescil edilen Karadenizspor’un futbol şubesini 
yönetecek olan Genel Kaptanı’na ve değerli 
hocalarına bir ağabey ve eski bir futbolcu 
olarak, tecrübelerime dayanarak ufakta faydalı 
olabilecek bir nasihati yazmak gereğini duy
dum.

Muhakkak ki Genel Kaptan’ın bilgisi ve 
deneyimi vardır. Takımı derleyen toplayan 
herşeyden haberi olması gereken kişidir. 
Genel Kaptan muhakkak her maça gitmelidir. 
El verdiği müddetçe idmanları takip edin. 
Malzemelerle uğraşan arkadaşlaradan devam
lı malumak almaları gerekir.

Malzeme ve ilaç eksiklikleri sporda çok 
mühim bir olaydır.

Genel Kaptan, yönetimle sporcular arasın
da köprü vazifesi gören kişidir.

Genel Kaptan, sporculara verilen sözü 
düşünerek yapabileceği sözü vermeli ve 
verdiği sözü de mukakkak yerine getirmelidir.

Genel Kaptan, eğer varsa bölgeyle ilişiği 
olan yöneticiyle diyalog içinde olması gerekli. 
Zira sporda kulüple bölgeyi birleştiren husus
tur.

Genel Kaptan, antranör ile maçların 
sahasının tesbiti ilişki içinde olmalıdır. 
Lisanslı olarak maçlara kulübede bulunmalı.

Genel Kaptan, antrenör ile daima temas 
içinde bulunmalıdır. Kulüpte lisanslı bulunan 
en küçük sporcudan en son kişiye kadar isim 
listesi, telefon numaraları ve adreslerini 
gösteren listenin mutlaka bulunması gerekir.

Futbol takımı bir haftalık idman sonu takım 
hocasından muhakkat malûmat almalı, maça 
çıkacak sorcuların en azından bir gün 
öncesinde bilmelidir.

Takım ister galip, isterse mağlup olsun 
evvelden hazırlanan raporu size (Genel 
Kaptan’a) vermesi gerekir. Üst üste alınan 
mağlubuyetle hocayla nedenleri muhakkak 
konuşumah, tehirinin alınması sağlanmalı.

Yeni tescil edilmiş olmasından dolayı bir 
sefere mahsusuda olsa A.S.K.F bağlı belirli 
kişlerle diyaloğ ve bir akşam yemeği verimesi 
bana göre gereklidir.

Genel Kaptan veya Başkan tarafından 
takımın başına hoca getirilir. Hoca Genel 
Kaptanla fikir birliği ile yardımcı ve Genç 
Takım hocasını tespit eder.

Aslında bunların hepsi bilinen husutur. Ne 
varki bazı Genel Kaptanlar bütün bu işleri 
hocalara bırakirler ki bu bana göre doğru 
değildir.

Neden diye sorulduğunda ileride akarşınıza 
çıkacak futbolcu kayırma, kapris gibi çok 
mühim olaylar yaşanır.

Her maçta ayrı olarak futboldan anlıyan iki 
veya üç kişilik bir grubun maçlarda gözlemci 
olarak vazife görmesi bu gözlemcilerin defans 
ve orta saha elemanlarını faydalı ve hatalı 
hareketlerini tespit edip rapor halinde size 
sunmalarının faydalı olacağına inanıyorum.

Gönül isterki (Kim olduğunu bilmiyorum) 
Bu Genel Kaptan’la görüşmek isterdim.

Bu köşenin yazacaklarıma sığmayacağını 
biliyorum. Naçizane içimden yazmak geldi.

Daha evvelden olası işleri yazıp hatırlatmak 
da bir erdemdir.

Uzaktan duyduğuma göre Bursa böl
gesinde ikinci kümede oynayacak olan 
Karadenizspor’un ikinci kümeden bir liğe çık
ması kaçınılmaz.

Hocasına kısa bir ağabey nasihati olarak 
şunun yazıyorum;

Bir takımı sadece çalıştırmak için kabul 
etme hocanın kariyeri aldığı başarıdan beli 
olur. Yomsa sınıfta kalırsın.

Genel Kaptan’la da biraz olsun 
dertleştik.Gemlikspor’un başarılı olmamasının 
nedeni yönetimin zayıf olmasındandır.
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Aileler çocuklarına fiziksel şiddet uyguluyor
Psikolojik Danışmanı 
Şengül İnan, erkek
lerin yüzde 68'inin, 
kadınların ise yüzde 
43'ünün çocuklarına 
fiziksel şiddet uygu
ladığını belirterek, 
aile içi şiddete maruz 
kalmış çocuğun 
depresyona gireceği
ni, okul başarısının 
düşeceğini ve öz 
saygısının azalacağını 
söyledi.
Adana İl Sağlık 
Müdürlüğü ve Seyhan 
Belediyesi işbirliğiyle 
yürütülen program 
çerçevesinde, 
"Meslek Edindirme 
Merkezindeki kadın
lara "İstismar ve Aile 
İçi Şiddet" konulu bir 
konferans verildi. 
Konferansta konuşan 
Adana İl Sağlık 
Müdürlüğü Eğitim 
Şubesi'nden 
Psikolojik Danışman 
Şengül İnan, toplumda 
kadınlara ve çocuklara 
aile içinde de şiddet 
uygulandığına dikkat 
çekerek, "Çocuğun 
düşürülmesi, azarlan
ması, cinsel tacize 
uğraması istismardır. 
Çocuğun sağlığına 

önem verilmemesi, 
terk edilmesi, uygun 
bir ev ortamı sağlan
maması, evdeki 
risklerden ve hastalık
lardan korunmaması, 
beslenmesine dikkat 
edilmemesi, eğitimine 
önem verilmemesi ise 
ihmaldir" dedi.
İstismarın fiziksel, 
duygusal ve cinsel 
olmak üzere 3 grupta 
toplanabileceğini 
söyleyen İnan, erkek
lerin yüzde 68'i, 
kadınların ise yüzde 
43'ünün çocuklarına 
fiziksel şiddet uygu
ladığını, şiddet yön
temleri içerisinde ise 
yumruklama, tokatla
ma, ve tekmelemenin 
ilk sırayı aldığını kay
detti. Annelerden 
çocuklarını aile içi şid
detten de uzak tut
malarını isteyen İnan, 
"Aile içi şiddete maruz 
kalmış bir çocuk, 
depresyon, okul 
başarısının düşmesi, 
öz saygının azalması, 
itaatsizlik, kabus 
görme ve fiziksel 
sağlık şikayetleri olan 
duygusal ve 
davranışsal problem

ler için artan bir risk 
altına girer" diye 
konuştu.
AİLELER NELER 
YAPABİLİR?
Şengül İnan, aileler
den çocuklarının 
önünde tartışmamaya 
özen göstermelerini, 
duygusal istismardan 
uzak durmalarını 
isteyerek önerilerini 
şöyle sıraladı: 
"Çocuklarına 
başkalarına ve kendi
lerine saygı duymayı 
öğretebilirler. Oğulları 
olduğu kadar 
kızlarının da sağlığı, 
güvenliği ve entelek
tüel gelişimine özen 
gösterebilir ve kendi
lerine değer vermeleri
ni sağlayacak bir yak
laşımda bulunabilirler.

Çocuklarını dövmeye
bilirler, bunun yerine 
şiddete dayanmayan 
bir disiplini vurgulaya
bilirler. Çocuklarıyla 
cinsellik, aşk ve kişiler 
arası ilişkiler hakkında 
konuşabilirler." 
Çocuklara karşı 
yapılan cinsel 
saldırıların çocuğun 
tanımadığı, hasta veya 
"sapık" kişiler tarafın
dan yapıldığı inancı 
yaygındır. Bir başka 
yaygın inanç da, 
çocuk cinsel istismarı 
kurbanlarının genellik
le genç kızlar olduğu 
ve bu tür cinsel 
istismarın yalnız " 
fakir" ve "sorunları" 
olan aileleri etkilediği 
inancıdır. Çocukların 
cinsel istismarı ile

? ilgili gerçekler ise 
; olayların yüzde 

85'inde çocukların 
akrabaları, aileyi 
tanıyan kimseler veya 
çocuğun tanıdığı ve 
güvendiği kişilerin 
saldırısına hedef 
olduğunu 
göstermektedir. 
Saldırganlar, genellik
le normal erkekler ve 
bazen de kadınlardır. 
Saldırganlar, genellik
le evli ve iş sahibi 
olan kişilerdir.
Saldırganlar, kurban
larını her yaştaki kız 
ve erkek çocuklar 
hatta bebekler arasın
dan seçmektedir.
Saldırganlar, çocuğa 
karşı olan sevgimi 
gösteriyordum, karım 
gebeydi, karım cinsel 
ilişkiden hoşlanmıyor
du, suçlu çocuktur, 
o beni kışkırttı gibisin
den bahanelerle 
kendilerini haklı 
çıkarmaya çalışırlar." 
Çocuklara "hayır" 
demenin de doğru bir 
şey olduğunu, bunu 
herkesin yapması 
gerektiğini ifade eden 
İnan, anne ve babalar
dan çocuklarla birlikte 

yüksek sesle 
"Hayır" deme çalış
maları yapmalarını 
isteyerek konuşmasını 
şöyle tamamladı: 
"Onlara bedenlerinin 
kendilerine ait 
olduğunu anlatmaya 
çalışın. Bu durumun 
cinsel organları da 
içerdiğini söylemeyi 
unutmayın. Siz cinsel 
organlardan rahatça 
ve ismiyle söz eder 
şeniz onlar da rahat
larlar. Onlara bir 
öpücük istendiğinde 
ya da hiç tanımadığı 
birisi bir sırrı paylaş
mak istediğinde hayır 
demesini öğretin. 
Onlara hayır demenin 
de doğru bir davranış 
olduğunu ve herkesin 
bunu yapması gerek
tiğini anlatın. Çocuk
lara bedenlerinin 
kendilerine ait olduğu 
anlatın. Onlara kendi
lerini güvende his
setmediklerinde 
büyüklerin her 
sözünün dinlen
mesinin gerekli 
olmadığı anlatın. 
Onlara kendilerini 
korkutan kişiden kaç
mayı öğretin."

Tüp bebekte 40 yaş sınırı ŞİİR KÖŞESİ
D.AliBAYDAR

SSK tüp bebek kriter
lerini açıkladı. Anne 
adaylarına üç de 
neme şansı veren 
kurum 40 yaşın 
üstündekileri kapsam 
dışında tuttu. 
Başvuralar başlıyor. 
Yıllarca bebek sahibi 
olmak için umutla 
bekleyen, yüklü 
masrafları nedeniyle 
tüp bebek seçeneği 
deneyemeyen 
SSK’lılar ücretsiz 
tedavi için 
hastanelere 
başvurabilecek. 
Ancak kurum 
tedavi görmek 
isteyenlerin önüne 
bir dizi engel 
koyuyor.
Buna göre, tüp 
bebek tedavisi olmak 
isteyenler, devlet 
hastanelerini tercih 
ederse herhangi bir 
ödeme yapmıyor.

Ancak hasta, devlet 
hastanelerini yetersiz 
görerek üniversite 
hastanelerine veya 
özel merkezlerde 
tedavi görmek 
isterse aradaki farkı 
kendisi ödeyecek. 
BİN 200 YTL’SİNİ 
ÖDEYECEK 
SSK’nın ödeyeceği 
tüp bebek masrafı 
bin 200 YTL ile sınırlı 
olacak. Bu da has
tanın üniversite has
tanelerini tercih 
etmesi durumunda 
bin 300, özellerde ise 
2 bin 300 YTL ödeme 
yapması anlamına 
gelecek.
HAMİLE KALMAK 
İÇİN ÜÇ ŞANS 
SSK tedavide en 
fazla üç deneme 
hakkı getiriyor. Üç 
denemede de hamile
lik oluşmazsa, hasta 
yine başının çaresine

bakacak., 
Zaten ileri yaş 
nedeniyle çocuk 
sahibi olamayan 
anne adaylarına bir 
darbe de SSK vuru 
yor. SSK da Emekli 
Sandığı ve Bağ-Kur 
gibi, 40 yaşın üstün
deki anne adaylarının 
masraflarını karşıla
mayacak. Uygulama, 
tüp bebek 
tedavisinde 40 yaş 
üstünde hamilelik 
olasılığının yüzde 
15’in altına düşme
sine dayanarak

yapılıyor.
150 BİN KİŞİ BEBEK 
KUYRUĞUNDA 
Türkiye’de 26’sı 
kamuya, 40’ı ise 
özele bağlı 66 tüp 
bebek merkezinde 
bu aydan itibaren 
yoğun hasta akışı 
olması bekleniyor. 
Son olarak 
geçtiğimiz yıl ülke 
mizde tüp bebek 
tedavisi görenlerin 
sayısı 23 binken, 
SSK’nın uygulaması 
ile bunun 150 bine 
çıkmaşı bekleniyor.

Duyguların Hası
Yüce Meylam bize özel bahşetmiş 
Duyguların hası, ana duygusu 
En güzel şekilde kalbe nakşetmiş 
Duyguların hası, ana duygusu.

Dokuz ay canıyla bizi besliyor 
Doğunca kulağa isim seriliyor 
Kem gözlerden nazarlıkla süslüyor 
Duyguların hası ana duygusu

A ğlasak kalkıyor gece yarısı 
Süt emziriyor kaşla göz arası 
Başarımız için bitmez duası 
Duyguların hası, ana duygusu

Bir bakışıyla bin sevgi sezdirir 
Gözünün içinde derya yüzdürür 
Ne aç bırakır, ne açık gezdirir 
Duyguların hası, ana duygusu

Evladın acısı tez gelir ona 
Kanatlanıp uçar, hız gelir ana 
Evlat için ölüm, vız gelir ona 
Duyguların hası, ana duygusu

Demi ra!i kırk yıldır gurbet yaşıyor 
Hasret sel oldu dolup taşıyor 
Sesini duymazsa aklı şaşıyor 
Duyguların hası, ana duygusu.
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Diyabet rtcijrtıi Kellik tedavisinde son umut: Soya

Toplumda yaygın 
olarak görülen kronik 
hastalıklardan olan 
diyabetin, akciğer
lerde gerek yapısal, 
gerekse fonksiyonel 
bozukluklara neden 
olduğu, ayrıca şeker 
hastalarında zatürree 
ve tüberküloz gibi 
akciğer hastalıklarına 
yatkınlık görülebildiği 
bildirildi.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Göğüs 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı'nda görevli Dr. 
Beril Bahadır 
Erdoğan, kan şekeri 
düzeyinde artış ile 
seyreden kronik bir 
hastalık olan diya
betin, insülin 
salınımının olmaması, 
azlığı ve etkisinin 

azalması sonucu 
ortaya çıktığını söyle
di.
Kan şekeri yüksekliği 
ve insülin yokluğu
nun, şeker hastaların
da çeşitli organ 
bozukluklarına neden 
olduğunu ifade eden 
Erdoğan, şeker 
hastalığının, diğer 
organlara olduğu gibi 
akciğer üzerine de 
olumsuz etkilerinin 
bulunduğunu kaydet
ti. Erdoğan, şeker 
hastalığının.akciğer
lerde enfeksiyonlara 
yatkınlık, akciğer 
fonksiyon bozukluk
ları, akciğer zarında 
sıvı birikimi, uyku 
apne hastalığı gibi 
rahatsızlıklara neden 
olduğunu bildirdi.

İnsanoğlu, çok 
eskiden beri, saç 
dökülmesine çare 
ariyor. Birçok araştır
ma ve özellikle gen 
mühendisliği ciddi 
ümitler vaat ediyor 
ama erkeklerin çoğu, 
hala saçlarının yasını 
tutmaya*devam 
ediyorlar? Son ümit, 
soya faşuİyesi. 
Ne yazık ki, erkeklerin 
çoğunun, daha elli 
yaşına gelmeden 
saçları dökülmeye 
başlar. Bir erkeğin 
babası, amcası, dayısı 
veya dedesinin saçları 
dökülmüşse, ken
disinin bu aile 
geleneğinin (esasında 
genetik kodlamanın) 
dışında kalması pek 
olası değildir.
İnsanoğlu, çok 
eskiden beri, saç 
dökülmesine çare 
arıyor. Birçok araştır
ma ve özellikle gen 
mühendisliği ciddi 
ümitler vaat ediyor 
ama erkeklerin çoğu, 
hala saçlarının yasını 
tutmaya devam edi 
yortar. Son ümidimiz, 
soya fasulyesi 
sındırılırken açığa 
çıkan, 'equdl' adlı bir 
madde. Equol, prostat 
kanserine ve saç 
dökülmesine karşı 
şaşırtıcı sonuçlar 
sergiliyor. Mutlu sona 
yaklaştık mı acaba? 
Galiba biraz daha bek
lememiz lazım ama 

yine de haberler iyi! 
Equol maddesi, 
Cincinatti Çocuk 
Hastalıkları 
Merkezinden Dr. 
Kenneth Setchell 
tarafından 20 yıl önce 
keşfedilmişti. Tıp her 
ne kadar hızlı ilerliyor
sa da, deneyler ve 
araştırmalar yine de 
zaman alıyor. 
EOUAL'İN FAYDALARI 
* Erkeklerin saçları 
neden dökülür? 
Erkeklerdeki saç 
dökülmesine, 
'Androgenik alopesi' 
adı verilir. Bu sorunun 
tek nedeni, erkeklik 
hormonu olan testes- 
teron'un, bütün 
erkeklerde, yüzde 10 
oranında 
dihidrotestesterona 
(DHT) dönmesidir. 
Yani saçın dökülme
sine neden olan, 
doğrudan doğruya 
erkeklik hormonu 
testesteron değil onun 
dihidrotestesterona 
(DHT) dönüşmüş şek
lidir. DHT'nin görevi, 
anne karnındaki erkek 
bebeğin cinsel 
organının gelişmesini 
sağlamaktır. Ayrıca 
kadınlarda da az mik
tarda bulunur ve 
kadında cinsel isteği 
arttırır. Gelgelelim, 
diğer sonuçları iç 
açıcı değildir. Çünkü 
DHT bir yandan saç 
dökülmesine neden 
olurken, öte yandan

prostat büyümesinden 
ve prostat kanser
lerinden de sorum
ludur. İnsanlar her 
şeyde teselli ararlar. 
Kel kalan erkeklerin 
de, erkeklik hormonu 
güçlü olduğu için, 
saçlarının 
döküldüğünü 
söyleyenler olur.
Kulağa hoş gelebilir 
ama bunun gerçekle 
bir ilişkisi yoktur.
* Soya çok yönlü bir 
çözüm olabilir: Yakın 
bir zamana kadar kel
liğin en etkili tedavisi, 
erkek vücudundaki 
testesteron hormo
nunun DHT'ye 
dönüşümünü 
engelleyen bazı ünlü 
ilaçlardı. Ancak bun
ların bazı yan etkileri 
oıaoıiıyordu. Soya 
fasulyesinden elde 
edilen *equol' ise bu 
sorunları ortadan 
kaldırıyor. Çünkü 
vücutta DHT oluşu
munu engellemiyor, 
sadece onu etkisi
zleştiriyor. Yani DHT 
oluşuyor, hormonal 
döngü normal 

seyrinde devam edi 
yor, ancak soya fasu
lyesinin sindirimi 
sırasında oluşan 
equol maddesi, DHT 
fazlasını bloke ederek, 
işlevsiz hale getiriyor. 
Bu çok önemli bir 
buluş. Böylece yalnız 
kelliğin değil prostat 
kanserlerinin de 
önlenmesi mümkün 
olabilir.
* Yan etkilere veda! 
Gerek kellik, gerek 
prostat kanseri için 
uygulanan en etkili 
tedaviler, genellikle 
vücuttaki testesteron 
hormonunu ve onun 
DHT'ye dönüşümünü 
azaltmaya dayanır. 
Ama bu ilaçları alan 
erkekler, testesteron 
seviyeleri aşağı çeki 
linçe bitkin düşerler 
ve iktidarsızlık tehditi 
ile baş etmeye çalışır
lar. Bu nedenle 
Equol’un androjenleri 
yani erkeklik hormon
larının yararlı etkilerini 
önlemeden, zararlarını 
yok etmesi çok etki
leyici bir olasılık.

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.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 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 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
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Sahibi : Kadri GÜLER
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
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Göçmenlere borçlanma müjdesi!
AKP Bursa Milletvekili 
Mustafa Dündar, 
Bulgaristan'dan 
zorunlu olarak ülke 
mize göç eden soy
daşların, her iki 
ülkedeki çalışma 
sürelerini birleştirmek 
için ödedikleri yurt 
dışı borçlanma mik
tarının günlük 5 dolar
dan 3,5 dolara 
indirildiği müjdeledi. 
TBMM Dış İlişkiler 
Komisyonu Sözcüsü 
Dündar, yaptığı açık
lamada, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanhğı'nın yurt dışı 
hizmet borçlanması 
yapan soydaşlar ile 
yurt içinde çalışanlar
dan kesilen primler 
arasında denge kuru
labilmek için borçlan
ma miktarını 10 Mayıs 

2005'ten itibaren 2 
dolardan 5 dolara 
yükselttiğini hatırlattı. 
Fakat bu uygulamanın 
hem 10 Mayıs 2005 
tarihinden önce 
borçlanma başvurusu 
nu 2 dolar üzerinden 
yapıp, işlemleri henüz 
sonuçlanmamış vatan 
daşları, hem de henüz 
başvuru yapmayanları 
mağdur ettiğini 
belirten Dündar, 
şunları kaydetti: 
“Konuyla ilgili sıkın
tıları sayın bakanımız 
Murat Başesgioğlu'na 
detaylı bir yazıyla 
aktardım. Netice 
olarak Çalışma ye 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından 
hazırlanan bir 
kararname ile 
borçlanma miktarı 

günlük 5 dolardan 3,5 
dolara indirildi. Söz 
konusu kararnamenin 
kabul edildiği 29 
Kasım 2005 tarihli 
Bakanlar Kurulu 
toplantısında 
Hükümet Sözcüsü 
Cemil Çiçek tarafın
dan açıklandı. ” 
Milletvekili Dündar, 
Kararname ile 
10 Mayıs 2005 
tarihinden sonra 
5 dolar üzerinden 
borçlanma yapanların, 
borçlanma tutarının 
tamamının ve bir 
kısmını ödeyenlerin 
ise bu tarihten 
önce başvuru yapıp 
yapılmadığını 
bakılmaksızın 3,5 
dolar üzerinden 
mahsup edileceğini 
sözlerine ekledi. BHA

Bağımsız ÇiftcilerHareketi’nden 
Marmarabirlik’e uyarı

Bağımsız Çiftçiler 
Hareketi adına bir 
açıklama yapan 
Şenol Seven, 
Marmarabirlik'in 
zeytin alım 
kampanyasında 
yürüttüğü uygula
maların tamamen 
üreticinin aleyhine 
olduğunu iddia etti. 
Kampanyanın 
erken kapatılması 
durumunda 
yargıya gideceklerini 
belirten Seven, 
“Birlik sezon 
başında üreticiden 
aldığı beyannamelerin 

gereğini yerine 
getirmeli ve 
beyannameler 
doğrultusunda alım 
yapmalı” dedi. 
Birlik Yönetim 
Kurulu'nun 
kampanya başında 
verdikleri fiyatları 
düşürme 
girişimlerinde 
olmasına tepki 
gösteren 
Şenol Seven, 
“Eğer böyle bir 
uygulamaya 
girmeyi düşünürlerse 
müstahsilin 
ürününü değer

lendirmedikleri . 
ortaya çıkar.
Bu yanlış 
düşünceden 
Birlik Yönetim 
Kurulu'nun bir 
an evvel vazgeçmesi 
gerekmektedir.
Aksi takdirde 
rekolte beyan
namelerinde 
belirten ürünlerin 
alınmaması 
durumunda 
Bağımsız Çiftçiler 
olarak konuyu 
mahkemeye 
götüreceğiz” 
diye konuştu. BHA

Kardeşlik 
Mudanya’da 

buluştu

Mudanya’nın 3 yıl 
önce Yunanistan'da 
kardeş şehir olduğu 
Nea Moudania (Yeni 
Mudanya) İlçesi'nden 
aralarında Belediye 
Başkanı Damas İor- 
danidis'in de bulun

duğu 42 kişilik bir 
grup ziyarete geldi. 
Mudanya Belediye 
Başkanı Erol 
Demirhisar'ı 
makamında ziyaret 
eden kardeş heyet, 
Türk misafirperver

liğinde Belediye 
Meclis Toplantı 
Salonu'nda ağırlandı. 
Yeni Mudanya 
Belediye Başkanı 
Damas İordanidis, 
3 yıl önce kurulan 
kardeşlik bağının bu 

yıldan itibaren daha 
da güçleneceği ne 
inandığını belirterek, 
ilişkilerin sıcak 
ve canlı bir şekilde 
olacağını söyledi.
Kardeşlik kapsamın
da önümüzdeki 

aylarda öğrenci 
mübadelesi de 
yapacaklarını 
vurgulayan 
İordanidis, Başkan 
Demirhisar ve ekibini 
yaz mevsiminde 
ülkelerine davet etti.
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Marmarabirlik’e başkanlardan ültimatom
Marmarabirlik Genel Merkezi’nin küçük taneli zeytinlerde fiyat indirmesine tepki gösteren Gemlik, Küçük Kumla, 

~ Umurbey, Kurşunlu, Armutlu, Demirtaş belediye başkanlar/ yaptıkları ortak basın açıklamasında, Birlik’in bu tutumunun 
yanlış olduğunu belirttiler. Başkanlar, aldıkları 5 önemli kararı Marmarabirlik Genel Merkezi’ne ilettiler. Haberi sayfa 3’de
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“2005 zeytinin 
altın yılı olacak” 
Bursa Ziraat Mühendisleri Odası 
Başkanı İlhan Demiröz, Yunanistan 
ve İtalya'daki kuraklık nedeniyle bu 
ülkelerde yaşanan 'zeytinde yok 
yıh'nı, Türk üreticilerin iyi değer
lendirmesi gerektiğini savundu.

Haberi sayfa 5’de

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, 'Esnaf Odası Başkanı İbrahim talan'ı ziyaret etti

“Esnaf ülkenin sigortasıdır”
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Marmarabirlik’e tepki..
Marmarabirlik Yönetim Kurulu, 370-410 

taneli zeytin alımlarında fiyat indirimi yaptı.
Nedeni ise, bu baremde programlanan 

ahmların yapılmış olduğunu gösterdiler.
Buna üreticilerden ve ilçe kooperatif 

lerinden tepki doğdu. Bu tepkilere dün de 
Gemlik, Umurbey, Küçük Kumla, Armutlu, 
Kurşunlu ve Demirtaş Belediye Başkanları 
eklendi.

Belediye Başkanları bir deklarasyon gibi 
basın bildirisi faksladılar gazetelere.

Tepki, ahmları yapan Birliğin planla
masının yanlış olmasına...

Bu yıl zeytinde kalite düşük.
Zeytinin büyük çoğunluğu küçük taneli.
Gemlik ve çevresinde hava koşulları 

nedeniyle ürün olgunlaşmadığı için hasad 
geç başladı.

Oysa Erdek, Edincik ve yöresinde hava 
koşulları nedeniyle ürün erken olgunlaşıp 
toplandı.

Marmarabirlik, küçük taneli zeytini sata
madığı için stoklarında yüksek miktarda 
zeytin bulunuyor.

Bu nedenle belirlediği zeytini de erken 
hasad yapan Erdek, Edremit bölgesinden 
gelen zeytinlerle tamamladı.

Gemlik, İznik, Orhangazi, Mudanya ve 
Bursa civarından geç toplanan zeytinleri 
almamak için fiyat indirimine gidiliyor.

Bu yöre üreticisinin büyük zarar görmesi 
demektir.

Marmarabirlik bir ticari kurumdur. 
Satamayacağı zeytini alırsa eski durumuna 
döner. Bu doğru.

Birliğin yapması gereken, her kooperatife 
kontenjan koyması olmalıydı.

Bu olmadığı için şimdi üretici tepki gös
teriyor.

Bu yönden de üretici haklı.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili ve yeni 
MYK üyesi Kemal 
Demirel, ilk ziyaretini 
ilçemize yaptı.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim 
Talan’a kutlama 
ziyaretinde bulunan 
Demirel, hükümetin 
esnaf üzerinde oyna 
dığı oyunların ülkeye 
zarar verdiğini belir - 
terek, "Esnaf Türki 
ye'nin sigortasıdır. 
Ülkenin sigortasını 
attırmayın" dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ı, n 
haberi sayfa 3’d<

Kitap bağışında 
rekora yaklaşıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Kütüphanesi tarafından başlatılan 
“Bir kitap da siz bağışlayın” kampanyası
na ilgi gösterildi. 10 ayda 41 bin 
kitabın toplandığı kampanya da 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da 60 
okula kütüphane kuruldu. Sayfa 12’de

ÖSS başvuru 
tarihi açıklandı

■Gemlik Körfez’ internette ►► www.gemlikkorfezgazetesi.com adresinden okuyabilirsiniz

Kredi borcu intihar ettirdi
Mudanya'da Demirhane Mevkii'ndeki 
Yanmada Çarşısı'nda balık lokantası 
işleten İrfan Aslan (37), girdiği bunalım 
sonucu evinde kendini astı. Sayfa 6’da

Yaşlı adamı dolandırdılar
Bankadan maaşını çeken emekliyi hedef 
seçen dolandırıcılar, hayır yapacaklarını 
söyleyerek kandırdıkları yaşlı adamın 
600 YTL'sini çaldı. Haberi sayfa 6’da

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) için başvurular 
1 Şubat 2006'da başlayacak. Başvurular, 
10 Mart 2006 tarihine kadar bilgisayar 
aracılığıyla internet üzerinden de 
yapılabilecek. Haberi sayfa 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Milletvekili Kemal Demirel, Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan'ı ziyaret etti

“Esnaf ülkenin sigortasıdır”
Kokulu doğalgaz...

Doğal gazda koku olur mu?
Bu da nereden çıktı şimdi diyorsunuz- 

dur..
Olmaz tabi.. Ben de biliyorum..
Ne var ki..
Bizim Gemlik'te kuruluş çalışmaları 

sürdürülen doğal gaz alt yapılarından "pis 
kokular" geliyor.

Nereden mi duydum ?
Kuşlar söyledi.
Ben inanamadım ama..
Yine de okurlarımla paylaşayım dedim.
Doğal gaz çalışmalarının anlı şanlı temel 

atma törenini hatırlıyorum.
Orada ki "en resmi" ağızdan dökülen 

taahhütleri de. "7 ayda tamam. İlk gazı veri 
rim.." sözleri belki kulaklardan değil ama 
yazılardan silinmedi.

Çünkü söz uçuyor yazı kalıyor.
Bu sözlere rağmen doğal gaz işi diyo

rum biraz uzadı değil mi ?
Yoksa bu kadar uzamasının altında bizim 

bilemediğimiz nedenler mi yatıyor ?
Doğal Gaz iletim hatlarının kuruluş çalış

maları bıçak gibi kesildi.
Belki de çamurdan çoraktan bunalan 

yurttaşın tepkilerini dikkate almıştır 
belediye başkanı da onun için müteahhit 
firmayı uyarmak üzere çalışmaları durdur
muştur.

Bu çok iyi niyetli ve yurttaştan yana bir 
düşünce..

Böyle olmasını umuyor ve diliyorum.
Başka bir neden mi olabilir?
Yok canım..
Bu vıl ki programda olmadığı halde 

Gemlik-Bursa çıkışından yaklaşık 2 kilo 
metre daha yukarıya yani oarada oluşan 
yeni konutlara kadar uzasın mıymış 
neymiş?

Belediye Başkanı öyle olmasını istiyor
muş da..

Müteahhit firma direniyormuş.
Başkan da onun için kent içindeki çalış

malara izin vermiyormuş.
Zinhar yalan..
Koskoca Belediye Başkanı bilmez mi ?
Planı programı.
O bu istedi diye planın programın 

değişmeyeceğini..
Onun için söylentilere gülüp geçmek 

gerekiyor..
Gerekiyor da..
İnsanın aklına üniversite meselesi geli 

yor.
Uzamıştı da uzamıştı..
Yok rekreasyon alanı.. Yok başka neden

ler yüzünden görüşmeler kilitlenmişti..
Sonra yüksek siyasetçler araya girerek 

yeniden başlamıştı..
Nihayet Gemlik'teki "aydınlık insanlar" 

geç de olsa hedeflerine ulaşmışlardı.
Olan yitirilen zamana olmuştu.
Şimdi de "doğal gaz" meselesi Gemlik 

gündemine oturuyor.
Ne diyelim..
Siyasal irade her şeyin iyisini bilir.
Siyasal iradeyi oluşturan da halk olduğu

na göre;
"Benim halkım demek ki iyisini buluyor 

seçiyor, başına getiriyor.."
Demek ki toplumlar layık oldukları 

biçimde yönetiliyormuş.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili ve yeni 
MYK üyesi Kemal 
Demirel, Gemlik 
ziyaretlerini 
sürdürüyor.
MYK'na seçilmesin
den sonra ilk 
ziyaretini Gemlik'e 
yapan Kemal 
Demirel, yeniden 
seçilen Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan'ı ziyaret etti. 
Yeniden oda 
başkanlığına seçilen 
İbrahim Talan'ı

' kutlayan Demirel, 
yeni dönemde 
esnafın sorunlarının 
çözümü için yine 
var gücüyle çalışa
cağını söyledi.
"Esnaf Türkiye'nin 
sigortasıdır. Ülkenin 
sigortasını attır
mayın" diyerek 
hükümetin esnaf 
üzerinde oynamakta 
olduğu oyunların 
ülkeye zarar

| vermekte olduğunu
. ifade etti.

Esnafın dar gelirli 
ve zor şartlarda iş 
yaptığına dikkat 
çeken Demirel, 
"Onlar bir mahallenin 
adeta bekçileridir. 
Mahallenin yardım 
babalarıdır" dedi.
Her zaman esnafın 
yanında olduğunun 
altını çizen Demirel, 
ülkenin işsizliğine

tek çare olan 
esnafın bundan x 
sonra da her zaman 
yanında olacağını 
söyledi.
KİM SAHİP ÇIKARSA 
ONUN YANINDAYIZ 
Kemal Demirel'in 
ziyaretinden 
memnun kaldığını 
belirten Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan'da Kemal 
Demirel'i CHP 
MYK'na seçilmesin
den mutlu 
olduklarını belirterek 
kendisini kutladı. 
CHP’nin her zaman 
esnafın yanında ve 
destekçisi olduğunu 
hatırlatan İbrahim 
Talan, 3-5 yıldan 
bu yana esnafın 
büyük sıkıntı 
yaşadığına

dikkat çekti.
Talan, "Bir çok işyeri 
kapanıyor. Vergiler, 
SSK ve Bağkur 
primleri esnafın 
belini bükmeye 
devam ediyor.
Esnaf prim borçlarını 
ödemek için

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

DERYA ULUDAĞ

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim 
Talan ve CHP Bursa Milletvekili Kemal 

Demirel birlikte görülüyorlar.

kooperatiflerden 
kredi çekme 
yoluna gidiyor. 
Esnafımızın 
işleri iyi gitse 
yanında işçi 
çalıştırarak istihdama 
yardımcı olur" 
şeklinde konuştu.

ELEMAN ARANIYOR

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

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

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

SATILIK
OTO

Doktordan satılık 
2000 model 60 ooo km.de

Opel Astra . 
0.532.522 81 52

km.de
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Marmarabirlik’in 370-410 taneli zeytin fiyatlarında indirime gitmesi bölge belediye başkanlarının tepkisini neden oldu

Marmarabirlik’e başkanlardan ültimatom
Marmarabirlik Genel Merkezi’nin küçük taneli zeytinlerde fiyat indirmesine tepki 
gösteren Gemlik, Küçük Kumla, Umurbey, Kurşunlu, Armutlu, Demirtaş belediye başkan
lar) yaptıkları ortak basın açıklamasında, Birlik’in bu tutumunun yanlış olduğunu belirt
tiler. Başkanlar, aldıkları 5 önemli kararı Marmarabirlik Genel Merkezi’ne ilettiler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Önceki gün 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Kooperatif binasında 
toplanarak yeni fiyat 
uygulamasına tepki 
gösteren belediye 
başkanları hazırladık
ları basın bildirisini 
açıkladılar.
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Armutlu 
Belediye Başkanı 
Mehmet Birkan, 
Demirtaş Belediye 
Başkanı Mümin 
Tüfek, Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir ve Gemlik 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt 
toplantı sonunda 
aldıkları kararı basına 

ÇOK A«l€ SATILIK HİSSCUR
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

açıkladılar. 
Başkanların 
aldıkları 5 önemli 
kararın Marmarabirlik 
Genel Merkezi’ne 
de gönderileceği 
açıklandı.
Başkanların basın 
açıklamasında şu 
görüşlere yer verildi: 
1- Marmarabirlik 
zeytin üreticisinin 
hiçbir zaman 
vazgeçemeyeceği 
Türkiye'de ve 
Dünya'da zeytin 
deyince akla ilk gelen 
dünyanın en büyük 
zeytin üreticisi olan 
bir kuruluştur. 
Bölgemiz üreticisinin 
en büyük gelir 
kaynağıdır. Her 
ortamda piyasaya 
yön veren, ortaklarına 
kredi, zirai ilaç ve 
gübre ile destek 
veren baş tacımız 
bir kuruluştur. 
2-13 Kasım 2005 
tarihinde açıklanan

avans fiyatlarının 
altına düşmemek 
kaydı ile zeytin 
alımları yapılmaya 
devam edilmelidir. 
Çünkü söz konusu 
fiyatlar genel 
itibariyle bir yıl 
önceki fiyatlar ile 
aynıdır. Oysa Gemlik 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nden 
aldığımız bilgiler 
neticesinde üreticinin 
ağaç başına giderinin 
% 25 arttığı 
görülmüştür. Bu 

fiyatlarda bile 
çiftçinin reel geliri 
azalmıştır.
3- Hasat mevsimi 
öncesinde Kooperatif 
personelince 
üreticilerden 
rekolte beyannamesi 
alınmış, bu beyan
nameler sonucunda 
üreticinin 
Marmarabirlik'e 
kaç ton zeytin teslim 
edeceği de belirlen
miştir. Marmarabirlik 
yönetimi bu veriler 
üzerinden planlama 
yaparak alım poli
tikası belirlemiş ve 
buna göre bir fiyat 
listesi ve ödeme planı 
açıklamıştır.
Fakat ne hikmetse 
haşatın yeni başladığı 
bu dönemde fiyat 
düzenlemesi yapma 
ihtiyacı hissetmiştir. 
Bu da bizlerde 
Birliğimizin 
profesyonelce 
yönetilmediği şüphe
si uyandırmıştır.
4- Son yapılan fiyat 
düzenlemesi ile 
zeytin toplamaya yeni 
başlayan üreticilerim

izin mağduriyeti 
isyan boyutundadır. 
Bu fiyat uygulaması 
ile birlikte bölge 
üreticisinin geliri 
% 25 daha azalmıştır. 
Bu tip uygulamalar 
ortakların 
Marmarabirlik'e 
olan güvenini 
sarsmıştır. Zeytin 
üreticisi ortağı 
olduğu Birliğin 
bölgesel çıkarlar 
gözeterek yönetildiği
ni düşünmektedir. 
Yapılan bu uygula
malar bizlerde de 
böyle bir şüpheyi 
uyandırmaktadır.
5- Herşeye rağmen 
Marmarabirlik bizim 
baş tacımızdır.
Güçlü bir 
Marmarabirlik 
hepimizin özlemidir. 
Eğer 370-410 kalibre
lik zeytinin 13 Kasım 
2005 tarihinde 
açıklanan fiyatlar ile 
aliminin devam 
etmesi halinde 
Birliğimiz yönetim 
hataları sebebi.ile 
büyük zararlara 
uğrayacak ise bu 

tarafımızca kabul 
edilemez.
Ancak 370-410 
kalibre zeytin 
atımında oluşacak 
zararın adaletli 
bir şekilde ortaklara 
dağıtılabilmesi 
için, 30 Kasım 
2005 tarihinde 
belirlenen fiyatların 
ahm kampanyasının 
başladığı 25
Ekim 2005 tarihinden 
itibaren uygulan
masının doğru 
olacağını 
düşünmekteyiz. 
Eğer bir zarar 
oluşacak ise bu 
zararı yalnızca 
bölge ortaklarımız 
değil Birliğin 
bütün ortakları 
paylaşmalıdır.
Bölge insanlarımızın 
sorunlarını her 
platformda 
gündeme getire
ceğimizi, sorunların 
çözümü için 
çalışacağımızı 
ve sonuna kadar 
takipçisi olacağımızı 
kamu oyuna 
saygıyla duyururuz.”
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İlçe Tarım Müdürlüğü koyun dağıttı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Köyden kente göçü 
önlemek ve 
köylerdeki gelir 
sınırını yükseltmek 
amacıyla başlatılan 
Kırsal Kalkınma 
Projesi kapsamında 
köylüye yetiştirmesi 
için koyun dağıtıldı. 
İlçe Tarım Müdürlüğü 
önüne gelen iki 
kamyon dolusu 
koyunu koyun belir
lenen köylerde 
5 aileye bir koç ve 
10 koyun olarak 
dağıtıldı.
Dağıtımda İlçe Tarım 
Müdürü Dr. İbrahim 
Çetin'in yanı sıra 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü İbrahim 
Ay, Özel İdare 
Müdürü Ahmet Keçeci, 
İl Genel Meclisi 
Araştırma Planlama 
Koordinasyon (APK) 
Başkanı Nurettin 
Avcı ile İl Genel

Meclisi Tarım 
Komisyonu Üyesi 
İlhan Başaran'da 
hazır bulundu.

İlçe Tarım 
Müdürlüğü'nün 
belirlediği Güvenli, 
Hamidiye ve

Şahinyurdu 
köylerinde bulunan 5 
kişiye 1 koç ve 10 adet 
koyun dağıtımı yapıldı.

Dağıtılan koyunların 
geri dönüşlerinin 
üç yıl olduğu 
bildirilirken,

üreticiler bu 
zaman içinde 
koyunlardan alacakları 
kuzuları üretmeye 
devam edecekler 
ve kendilerine 
gelir elde etmiş 
olacaklar.
Kırsal Kalkınma 
Projesi kapsamında 
uygulanan destek 
projesinde ayrıca 
belirlenen köylerde 
çiftçilik yapan 53 
kişiye toplam 3180 
kilo Macar Fiği 
dağıtıldığını açıklayan 
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, 
ayrıca 23 kişiye de 
yapılan müracaatlar 
sonucunda ve 
şartlara uyan 
kişilere Ankara'da 
belirlenerek
SRAP Projesi 
kapsamında 
23 adet süt ineği 
yardımı yapıldığını 
bildirdi.

n
A 11 1 11 I Faciadan kılpayı

2 Aralık Dünya 
Özürlüler Günü 
nedeniyle Özel Türe 
Özel kurs Merkezinde 
rehabilitasyon özürlü 
çocuklar büyüklerine 
karanfil dağıttılar.
Dün sabah Hükümet 
Binasına gelen 
Özürlü çocuklar ile 
öğretmenleri İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'i 
ziyaret ederek 
karanfil verdiler.
Okula verdiği destek
leri nedeniyle çok 
sevilen Ercümen, 
özürlü çocuklara çiko
lata vererek onları 
yanaklarından öptü. 
Özürlü çocuklar 
resmi dairelere 
yaptıkları gezide el 
üstünde tutulurken 
iki gurup halinde 
yapılan gezilerde 
hastanelerde gezildi. 
Doktor ve hemşireler 
ile hastalara da 
karanfil dağıtan 
özürlü çocuklara 
kendilerinin unutulma
masını istediler.

Bursa'da iki düğün 
salonu ve matbaanın 
bulunduğu 2.5 katlı 
bina dün sabah 
saatlerinde çöktü.
Matbaanın kapalı 
olduğu sırada mey
dana gelen olayda, 
binanın bitişiğindeki 
düğün salonunun da 
duvarı yıkıldı.
Facianın teğet 
geçtiği olayda ölen 
ya da yaralanan 
olmadı.
Öner Matbaası ve 
Düğün Salonu'nun 
bulunduğu binanın 
matbaa bölümü, 
sabah saatlerinde 
çöktü. Düğün 
salonunun da duvarı 
yıkılırken, binalarda 
kimsenin bulunma
ması nedeniyle olası 
facia teğet geçti.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden a 
İman bilgiye göre 
olay dün saat 06.30 
sıralarında Hacıilyas

Mahallesi, Uluyol 
Caddesi, Keskin 
Sokak'ta meydana 
geldi. Bursa’da en 
çok rağbet gören 
düğün salonlarından 
biri olan Öner 
Düğün Salonu'nun 
bitişiğindeki Öner 
Matbaası'nın bulun
duğu bina çöktü. 
Sabahın erken saat
lerinde meydana 
gelen olayda ölen ya 
da yaralanan olmadı. 
Çökmenin ardından 
yaralı olabileceği 
ihtimalini değer
lendiren 112 Acil 
Yardım, itfaiye ve 
arama kurtarma 
ekipleri olay 
yerine sevk edildi. 
Polis ve itfaiye 
ekiplerinin enkazda 
yaptığı arama 
sonucunda içeride 
hiç kimsenin 
olmadığı anlaşıldı ve 
derin bir nefes 
alındı. BHA

Gazetemizi
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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“2005 zeytinin altın yılı olmalı”
Ziraat Mühendisleri 
Odası Başkanı İlhan 
Demiröz, Yunanistan 
ve İtalya'daki 
kuraklık nedeniyle bu 
ülkelerde yaşanan 
'zeytinde yok yılı'nı, 
Türk üreticilerin iyi 
değerlendirmesi 
gerektiğini savundu. 
Yunanistan ve 
İtalya'da bu yıl 
yaşanan kuraklığı 
Türk zeytin üreticinin 
lehine kullanması 
gerektiğini söyleyen 
Ziraat Mühendisleri 
Odası Başkanı İlhan 
Demiröz, bunun 
sevindirici ola
madığını ancak, bunu 
yerli üreticinin lehine 
çevrilebileceğine 
işaret etti. Dünyaca 
ünlü Gemlik zeytinine 
bu sayede daha geniş 
pazar bulunabileceği
ni hatırlatan Demiröz, 
Avrupa Birliği'nin 

sofralık zeytin 
ihtiyacının yarısının 
ülkemizden sağ
landığını belirtti. 
Bölgenin, zeytin üre
timinde Ege'den 
sonra ikinci sırada 
yer aldığını söyleyen 
Ziraat Mühendisleri 
Odası Başkanı İlhan 
Demiröz, Türkiye'den 
yılda 50 bin ton 
zeytin ihraç edildiğini 
açıkladı. İhracatın 
yüzde 80'inin dört 
ülkeye yapıldığını 
vurgulayan Demiröz, 
zeytin pazarının 
genişletilmesini ve 
ihracat miktarını da 
arttırması gerektiğini 
savundu.
Türkiye'de 85 milyona 
yakın zeytin ağacı 
bulunduğunu ve 90 
bin ailenin geçimini 
bundan sağladığını 
belirten Ziraat 
Mühendisleri Odası

Başkanı Demiröz, 
zeytin ve zeytinyağı 
üretiminde Bursa'nın 
önemli bir yere sahip 
olduğunu kaydetti. 
Başkan Demiröz, 
"Bursa'da bu yıl 70 
bin ton rekolte bek
leniyor. Bunun 39 bin 
tonunu Marmarabirlik 
alacağını açıkladı. 
Geri kalanı da 
tüccar alacak.
Marmarabirlik 'ten 
sonra üreticinin 
elinde önemli miktar
da zeytin kalacak. 
Beklenen rekolte elde 
edilirse geçtiğimiz 

yıla oranla yüzde 
25'lik ürün artışı 
gerçekleşecek" dedi. 
Yunanistan'da kişi 
başına yılda 21 
litre, İtalya'da 12, 
Tunus'ta 6 litre 
zeytinyağı tüketildiği
ni kaydeden 
Demiröz, bu rakamın 
Türkiye'de 1 litre 
olmasını da şaşırtıcı 
bulduğunu söyledi. 
Karakoşnil 
hastalığının Bursa'da 
lokal olarak 
görüldüğünü belirten 
Ziraat Mühendisleri 
Odası Başkanı,

"Endişe edilecek 
bir durum yok. Ama 
bu gösteriyor ki 
üreticimizin ziraat 
mühendisleri ve tarım 
danışmanlarından 
teknik hizmet 
almasının zamanı 
geldi" diye konuştu. 
100 metrekare inşaat 
yaparken bile bir çok 
prosedürün aşılması 
gerektiğini kaydeden 
Ziraat Mühendisleri 
Odası Başkanı İlhan 
Demiröz, onlarca 
dönüm arazide zeytin 
üretimi yapılırken hiç 
bir teknik desteğin 
alınmamasını eleştir
di. AB sürecinde 
tarım sektörünü çok 
büyük zorlukların 
beklediğine işaret 
eden İlhan Demiröz, 
25 Avrupa Birliği 
ülkesinde toplam 
13 milyon tarım 
işletmesi varken,

Türkiye’de bu oranın 
4 milyon olduğunu 
ifade etti.
Türkiye'deki 
işletmelerin küçük 
ve dağınık olduğunu' 
kaydeden Demiröz, 
"5 dekarın altında 
topraklarda tarım 
yapılıyor. Nüfusumu 
zun yüzde 34’ü tarım . 
sektöründen geçimini 
sağlıyor. AB bu 
oranın yüzde 10'a 
düşürülmesini 
istiyor. Bu da 5 
milyon insana 
yeni iş alanları 
açmak demektir. 
Türkiye gerekli 
hazırlıklarını 10 
yılda tamamlamalı. 
Tarım Türkiye'nin 
aş ve iş sorunudur. 
Tarım sorunlarını 
çözmeden Türki 
ye'nin sorunları 
çözülemez" şeklinde 
konuştu. BHA

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

✓ ULTRASONOGRAFİ (US)
/ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
/ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb) SSK ile
Dr. Ertan OKAY 

Radyoloji Uzmanı

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 
ANLAŞMAMIZ VARDIR

ACİL DURUMLARDA 
24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN 

BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel: 513 65 29 • 30 Fax: 513 65 18
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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Kredi borcu 
intihar ettirdi

Av köpeklerini çaldılar

Mudanya'da 
Demirhane 
Mevkii'ndeki 
Yarımada Çarşısı'n- 
da balık lokantası 
işleten İrfan 
Aslan (37), girdiği 
bunalım sonucu 
evinde kendini astı. 
Aslan'ın kredi borcu 
yüzünden intihar 
ettiği öne sürüldü. 
Alınan bilgilere göre 
Ömerbey Mahallesi 
Fidandibi Sokak'taki 
müstakil evde ailesi 
ile birlikte yaşayan 
İrfan Aslan, dün saat 
15.00'de Yarımada 
Çarşısı'ndaki 
işyerinden 
ayrıldıktan sonra 
bir daha lokantaya 
gelmemesi üzerine 
saat 18.00 sıraların
da ailesi eve gitti. 
Aslan'ı 3 katlı 
evin çatı katında asılı 
bulan ailesi durumu 
polise bildirdi. 
Olay yerine gelen

Cumhuriyet Savcısı 
ve Adli Tabip 
yapılan incelemenin 
ardından cesedi 
Mudanya Devlet 
Hastanesi'nin 
morguna gönderdi. 
Bekar olan İrfan 
Aslan'ın bir yıl 
önce özel bir 
bankadan 36 ay 
vadeli toplam 
16 bin YTL araç 
kredisi aldığı ve 
bunun 6 ayını 
düzenli olarak 
ödediği, 3 aydır da 
ödeyemediği 
öğrenildi. Ayrıca 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi'nden 
daha önce aldığı 
2 bin 500 YTL kre
dinin son taksidi 
olan 300 YTL'yi iki 
gün önce ödediği ve 
kooperatifteki 
hesabını kapattığı 
bildirildi. Polis, olay
la ilgili soruşturmayı 
sürdürüyor. BHA

Yaşlı adamı 
dolandırdılar
Bankadan maaşını 
çeken emekliyi 
hedef seçen 
dolandırıcılar, hayır 
yapacaklarını söyle 
yerek kandırdıkları 
yaşlı adamın 600 
YTL'sini çaldı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre olay, 
Atatürk Caddesi'nde 
meydana geldi.
60 yaşındaki Nedim 
Yıldız, emekli maaşını 
çektikten sonra 
Ulucami'nin yanında
ki banklarda oturdu. 
Bu sırada Yıldız'ın 
yanına gelen kimliği 
belirsiz kişi, sıcak bir 
yaklaşım gösterdik
ten sonra sohbete 
başladı. Şahısların 
yanına bir süre 
sonra, kendisini 
genç adamın babası 
olarak tanıtan 65 
yaşlarında ikinci 
bir kişi daha geldi. 
Elinde bulunan 
poşette 7 bin YTL 

olduğunu, parayı 
fakirlere dağıtacağını 
ancak bir miktar 
bozuk para 
ihtiyacı olduğunu 
söyleyen dolandırıcı, 
"Şendeki paralarla 
bu paraları hocaya 
okutacağız, bir 
miktarını sen bunların 
içinden alıp fakir 
fukaraya dağıtırsın" 
dedi.
Yıldız, cebindeki 
600 YTL'yi yaşlı 
dolandırıcıya verdi. 
Oğlu gibi davranan 
kişiyi Yıldız'ın yanın
da bırakan 65 yaşın
daki şahıs uzaklaştı. 
Bir süre sonra Yıldız 
ile birlikte Ulucami'ye 
giren 30 yaşlarındaki 
şahıs kaçarak izini 
kaybettirdi. Yıldız, 
dolandırıldığını 
anlayarak polise 
başvururken, ekipler 
de kimliği belirsiz 
dolandırıcıları 
yakalamak için soruş
turma başlattı. BHA 

Her gün onlarca 
hırsızlığın olduğu 
Bursa'da bu kez 
köpekler hedef oldu. 
Her biri yaklaşık bin 
dolar değerinde olan 
İngiliz av köpeklerin 
den 10 tanesi, kilitli 
oldukları kulübeden 
çalındı. Ortabağlar 
Mahallesi'nde Adem 
Kartal'ın yetiştiricil
iğini yaptığı İngiliz av 
köpeklerinden 10 
tanesi, kimliği 
belirsiz hırsız ya da 
hırsızlar tarafından 
çalındı. Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre 
olay, önceki gece 
geç saatlerde 
Ortabağlar Mahallesi 
Ankara Caddesi'nde 
meydana geldi. İşy
erinin bahçesinde 
köpek yetiştiren 
Adem Kartal akşam 
saatlerinde hayvan
lara yiyeceklerini 
verdikten sonra 
evine gitti.
Ancak gecenin 
ilerleyen saatlerinde 
kimliği belirsiz hırsız 
ya da hırsızlar, 
köpeklerin bulun

duğu kulübenin kapı 
kilidini kırdıktan 
sonra her biri yak
laşık bin dolar 
değerinde olan İngiliz 
av köpeklerinden 10 
tanesini alarak kaçtı. 
Sabah saatlerinde 
gittiği işyerinde 
köpeklerine yiyecek 
vermek isteyen 
Adem Kartal büyük 
bir şok yaşadı. 
Köpeklerinin eksik 
olduğunu fark eden 
Kartal, polise ihbarda 
bulundu. Ekipler de 
kısa sürede olay yer
ine gelerek parmak 
izi incelemesi 
yaparken, kimliği 
belirsiz hırsız ya da 
hırsızların yakalan
ması için alarma 
geçti. Bu arada 
çalınan köpeklerden 
ikisi bugün sabah 
saatlerinde geri 
döndü. İnsanlara 
saldırmayan bir 
yapısı olduğu için 
kolaylıkla çalınan 
köpeklerden ikisi, 
çalan kişi ya da kişi
lerin ellerinden 
kaçarak yuvalarına 
ve yavrularına koştu.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

/«i»
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Nema ödeme tarihleri 118 servisi değişiyor
Çalışanların tasarruf 
larını teşvik 
hesabının tasfiyesi 
ve bu hesaptan 
yapılacak sekizinci 
taksit ödemeleri 
çerçevesinde Hazine 
tarafından hak sahip
lerine yapılacak 
ödemelere, T.C. 
Ziraat Bankası, 
şubeleri aracılığıyla 
08.12.2005 tarihinde 
başlanacak.
Yapılan yazılı açıkla
maya göre, Sekizinci 
taksit ödemeleri, 
daha önce anapara 
ile önceki nema 
ödemelerinde olduğu 
gibi işveren veya 
kişisel başvuru 
şeklinde yapılabile
cek. Kişisel başvuru
larda ödemeler 
aşağıdaki plan 
çerçevesinde,tasar

rufu teşvik hesap 
numarasının son 
hanesine göre sıray
la yapılacaktır. Buna 
göre, tasarrufu teşvik 
hesap numarasının 
son hanesi 
9 olan hak sahiple 
rine 8 Aralık 2005, 
8 olan hak sahiple 
rine 9 Aralık 2005, 
7 olan hak sahiple 
rine 12 Aralık 2005, 
6 olan hak sahiple 

rine 13 Aralık 2005, 
5 olan hak sahiple 
rine 14 Aralık 2005, 
4 olan hak sahiple 
rine 15 Aralık 2005, 
3 olan hak sahiple 
rine 16 Aralık 2005, 
2 olan hak sahiple 
rine 19 Aralık 2005, 
1 olan hak sahiple 
rine 20 Aralık 2005 
tarihlerinde 
ödeme yapılacak.

Türkiye'de bilin
meyen numaralar 
hizmetinde köklü 
değişikliğe gidiliyor. 
Türk Telekom'un bi 
linmeyen numaralar 
servisi 118, 5 rakam
dan oluşacak yeni 
arama numarasıyla 
hizmet verecek. 
Türkiye'de GSM 
operatörlerinin de 
kullandıkları tüm 
bilinmeyen numara 
servisleri artık 118 
ile başlayacak ve 
5 haneli olacak. 
Firmalar bilinmeyen 
numara servisi işlete
cekler ve bilinmeyen 
numaraların yanı sıra 
istenilen numaraya 
yönlendirme yapa
bilecekler, tatil, bilet 
ve rezervasyon 
hizmetlerine uzanan 
geniş yelpazede

hizmetler 
yerebilecekler. 
İstenilen bilgiler, 
internet, kısa mesaj 
ve telefonla ya da 
basılı olarak kul
lanıcılara ulaştırıla
cak. Bu alanda 
faaliyet gösterecek 
firmalara lisansları 
ise elekomünikas 
yon Kurumu tarafın
dan gelecek yıl 
verilecek.
Bilinmeyen numara 
hizmetlerinde köklü 
değişiklikler getiren 

yönetmelik taslağı 
hazırlandı. İlgili 
taraflardan görüş 
toplamaya çalışan 
Kurum, önümüzdeki 
günlerde 
"Rehberlik Hizmeti 
Yönetmeliği"nin 
yayınlanması için 
gerekli prosedürü 
uygulayacak. 
Kurum, bu arada, 
öngörülen yeni 
düzenlemelerle ilgili 
çalışmaları da 
tamamlama noktası
na getirdi.

VIII II VI I teroız

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, vergilerin 
kısım kısım düşürüle
ceğini söyledi.
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, Antalya 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın ödül töre
nine katılmak için 
Antalya'ya geldi. 
Antalya'nın Belek 

beldesinde kıldığı 
cuma namazının 
ardından gazetecilere 
açıklama yapan Bakan 
Unakıtan, "Siz hiç 
vergi düşüren Bakan 
gördünüz mü? 
Kıymetimi bilin" dedi. 
Bir basın mensub
unun turizmcilerin 
yüksek vergilerden

şikayetçi olduğu 
sorusuna ise Bakan 
Unakıtan, "Kısım 
kısım vergileri 
düşüreceğiz. Önce 
bir toplayacağız, 
ardından fazla gelirse 
vatandaşa dağıta
cağız. Almadan 
vermek Allah'a 
mahsustur.’ dedi.

■■ ı&Sr

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
t

ENEN BalıheAvMa/zeme/eriHcareti
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
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK g 

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire s
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 5

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

III
&

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

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Madde ÖZALP
Tel:5132474 Fax: 5141021 fe

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* ip Ağ
'S Fanya

Mantar, kurşun

Erkan ŞEMEAI 
Ömer bey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Sandal Malzemeleri
y Kürek
* Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* vtiijtrmıılıeıııderilekiîiııtiııiıityiı
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OSS başvuru tarihi açıklandı Kayıt dışı ceplere mesaj
Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) için 
başvurular 1 Şubat 
2006'da başlayacak. 
Başvurular, 10 Mart 
2006'da sona erecek. 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
Başkanı Ünal 
Yarımağan, düzen
lediği basın toplan
tısında, başvuruların 
1 Şubat 2006-10 Mart 
2006 tarihleri arasın
da alınacağı bildirdi. 
Yarımağan, başvuru
ların her yıl Kasım 
sonu Aralık ayı 
başında yapıldığını 
anımsatarak, bu yıl 
başvuru sisteminde 
değişikliğe gidildiğini 
söyledi.
Başvuruların bu yıl

Sendikalar Kanunu
son şeklini alıyor

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
uzun süredir çalış
maları devam eden 
"Sendikalar Kanunu 
Tasarısı Taslağı"na 
son şeklini vererek, 
görüşlerini almak 
üzere sosyal 
taraflara gönderdi. 
Taslak, Sendikalar 
Yasası'nın, Avrupa 
Birliği direktifleri ve 
Uluslararası Çalış
ma Örgütü normları
çerçevesinde 
düzenlenmesini 
öngörüyor.
Tasarı taslağına göre 
sendikaların, sendi
ka şubelerinin ve 
konfederasyonların 
zorunlu organları 
genel kurul, yönetim 
kurulu, denetleme ve 
disiplin kurulları ola
cak, ancak ihtiyaca 
göre başka organlar 
da kurulabilecek. 
Taslak, yönetim, 
denetim ve disiplin 
kurullarının üye 
sayıları, görev ve 
yetkileri ile seçilme 
ve çalışma usullerini 
sendika tüzüklerine 
bırakıyor. Ancak, bu

bilgisayar aracılığıyla 
internet üzerinden 
yapılacağını kayde
den Yarımağan, "Bu 
çalışmalar nedeniyle 
başvuruların yapıla
cağı tarih biraz 
gecikti. Ancak 
başvurular için 40 
gün gibi uzun bir 
süre öngördük.

kurulların üye 
sayıları sendika ve 
şube kurulları için 
en az 3, üst kuruluş 
kurulları için ise 
en az 5 olacak. 
Daha önce hazır
lanan yasa taslakları 
işçi ve işveren 
sendikalarının genel 
kurul süresinin 
3 yıla indirilmesini 
öngörürken, taklağın 
son şeklinde, mev
cut yasadaki olağan 
genel kurulların 4 
yılda bir toplanacağı
na ilişkin düzenleme 
korunuyor.
Halen, 16 yaşını 
dolduran işçiler işçi 
sendikalarına üye

Çünkü her adayın 
başvurusu için 5-10 
dakika gibi bir işlem 
gerekiyor.
Okullardaki bilgisa
yarlar ve öğretmen
lerin başka görev
lerinin de olması 
göz önüne alınarak, 
böyle bir süreyi 
uygun gördük" dedi.

olabilirken, 16 yaşını 
doldurmamış olan
ların üyeliği kanuni 
temsilcilerinin yazılı 
iznine bağlı tutulu 
yor. Taslak ise 15 
yaşını dolduran işçi
lerin sendikalara üye 
olabilmelerine 
imkan tanıyor. 
Taslakta, işçi 
sendikalarının yıl
lardır eleştirdiği 
"noter şartı" 
kaldırılarak, işçinin 
doldurup, imzaladığı 
kayıt fişini 
sendikaya vermesi 
öngörülüyor. 
Taslakla, halen 28 
olan işkolu sayısı 
18'e indiriliyor.

Telekomünikasyon 
Kurumu Başkanı 
Tayfun Acarer, kayıt 
dışı cep telefonlarına, 
kayıt işlemlerini yap
tırmalarına ilişkin 
uyarı mesajlarının 
5 Aralık Pazartesi 
gününden itibaren 
gönderilmeye 
başlanacağını 
açıkladı.
Acarer, kayıt dışı cep 
telefonlarının kayıt 
altına alınması 
uygulamasıyla ilgili 
Telekomünikasyon 
Kurumu'nda düzen
lediği basın toplan
tısında, kayıt dışı 
telefonlarla ilgili

Emekli sandığı ‘mezardaki
emeklilerin peşimle

Emekli Sandığı, 
öldüğü halde yakın
ları tarafından 
maaşları alınan 
"mezardaki emekli 
ler"in peşine düştü. 
Emekli Sandığı 
Genel Müdürü 
Mehmet Ali Özyer'- 
den edindilinen 
bilgiye göre, 
Sandık, mezardaki 
emekliler için bir 
araştırma başlattı. 
İlk aşamada 
kurum sicilinde 
70 yaşın üzerinde 
görünen emeklilerin 
kayıtları tarandı ve 
bu kişilere ilişkin 
bilgiler tek tek 
güncelleştirildi. 
Bu inceleme 
sonucunda Emekli 
Sandığı'ndan 
aylık alan 70 yaş 
üzerindeki 321 bin 
822 hak sahibinden, 
1.618'inin hayatta 
olmadığı, ancak 
ölüm olayı 
bildirilmediği için 
kurumun bu kişilere 
maaş göndermeye

‘Gemlik Körfez' G®ta’a 
, www.gemlikkorfezgazetesi.com
intCmCttO adresinden okuyabilirsiniz

bilgilerin GSM oper
atörlerine dün 
itibariyle gönde 
rildiğini söyledi.
Acarer, GSM ope 
ratörlerinin, kayıt 
işlemlerini yaptır
maları konusunda
Pazartesi gününden 

devam ettiği belirlen
di. Bu kişilerin 
emekli aylıklarının 
da ATM kartlarıyla 
yakınları tarafından 
çekildiği belirtildi. 
Emekli Sandığı, 
ölüm tarihlerine 
göre, 1.618 kişiye 
öldükten sonra bu 
şekilde toplam 
5.7 trilyon lira 
maaş ödendiğini 
ortaya çıkardı. 
Tespitlerin ardından 
emekli aylıklarını 
alan kişiler için 
harekete geçilecek. 
Savcılara suç duyu
rusunda bulunula

itibaren uyarı 
mesajlarının gönder
meye başlayacak
larını, işlemlerin 13 
Aralık 2005 tarihine 
kadar tamamlanması 
uygulamasında bir 
değişiklik yapılmaya
cağını bildirdi.

cak. Haksız yere 
ödenen emekli 
aylıkları da Merkez 
Bankası'nın 
reeskont faizi 
işletilerek, geri alma 
yoluna gidilecek. 
Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü, 
70 ve üstünde yaş 
grubuna girenlerden 
sonra 60-69 yaş 
grubundaki emekli 
ler için de aynı tür 
inceleme başlattı. 
Ölüm sonrası emekli 
maaşı ödenmesi 
işlemi, daha önce de 
SSK ve Bağ-Kur'da 
gündeme gelmişti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


3Arahk 2005 Cumartesi  EKONOMİ - SPOR  Sayfa 9

Enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Kasım ayı enflasyon 
rakamlarını açıkladı. 
ÜFE -0.95 ve TÜFE 
1.40 oldu. ÜFE 
düşerken, TÜFE'de 
ise beklentilerin 
üstünde bir artış 
görüldü.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), bu 
yılın Kasım ayında 
tüketici fiyatlarının 
(TÜFE) yüzde 1.40 
artarken, üretici 
fiyatlarının (ÜFE) ise 
yüzde 0.95 oranında 
azaldığını açıkladı. 
TÜİK'in 2003 baz yıllı 
verilerine göre,

Galatasaray teknik 
direktörü Eric Gerets, 
yönetime sunduğu 
raporda üç ismin 
gönderilmesini istedi. 
Belçikalı teknik 
adamın rapordunda 
yer alan isimler 
şunlar: 
Galatasaray teknik 
direktörü Eric Gerets, 
yönetime sunduğu 
raporda üç ismin 
gönderilmesini istedi. 
Belçikalı teknik 
adamın rapordunda 
yer alan isimler 
Volkan Arslan, 
Altan ve Suat Usta. 
Eric Gerets'in sezon 
başı çok güvendiği 
ancak ilerleyen 
hatalarda bir türlü 
istediği seviyeye 
gelmeyen Volkan 
Arslan’ı sezonun 
ikinic yarısında

Kasım ayı itibarıyla 
yıllık enflasyon ise 
TÜFE'de yüzde 7.61, 
ÜFE'de yüzde 1.60 
oldu. Yılın 11 ayında 
fiyat artışları da 
tüketicide yüzde 
7.27, üretici fiyatların
da yüzde 2.71 olarak 
hesaplandı. Kasım 
ayı itibarıyla 12 aylık 
ortalamalara göre 
yıllık enflasyon ise 
tüketici fiyatlarında 
yüzde 8.31, üretici 
fiyatlarında yüzde 
6.89 oldu. Merkez 
Bankası'nın beklenti 
anketine göre ise 
TÜFE rakamlarının 
yüzde 1 civarında 

Galalasaray'ıla gidecekler telli alili
düşünmediği öğrenil
di. Hatırlanacağı 
üzere, Volkan 
Galatasray'ın 
sahasında 
Diyarbakırspor'u 
2-0 mağlup ettiği 
karşılaşmada 
taraftarın tepkisini 
almıştı.
Gönderilecekler lis
tesinde adı bulunan 
bir diğer isim ise 
Suat Usta. Genç fut
bolcu Galatasaray'a 
Terim döneminde 
gelmiş, ancak Fatih 
Terim'in gitmesinden 
sonra bir türlü forma 
şansı bulamamıştı. 
Öte yandan Suat 
Usta bu sezon başı 
geçirdiği ciddi 
sakatlık nedeniyle 
uzun süre takımdan 
ayrı çalışmıştı. 
Gerets genç savun

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

açıklanması 
bekleniyordu.
Ekim ayında tüketici 
fiyatları (TÜFE) yüzde 
1.79, Üretici fiyatları 
(ÜFE) da yüzde 0.68 

ma oyuncusunu 
bu sezon hiç 
kullanamadı. 
Üçüncü ve son isim 
takıma yaz aylarında 
katılan Altan. 
Tecrübeli futbolcu 
Konyaspor'dan 
Galatasaray'a 
gelmişti. Altan sezon 
ilk haftalarında

oranında artmıştı. 
Yıllık enflasyon 
ise TÜFE’de yüzde 
7.52, ÜFE’de ise 
yüzde 2.57 
olmuştu.

başlamıştı. Bu 
süreçten sonra 
form grafiğinde 
düşüş gösteren 
Altan, son haftalarda 
da sakatlık problem
leri yaşamakta. 
Şimdi ise gözler 
yönetimde. Özhan 
Canaydın yöneti
minin Eric Gerets'in

takımın sol kanadın
da görev yaparken, 
Heinz’ın gelmesiyle 
yedek kalmaya

raporunu görüşüp 
devre arasında bu üç 
isimle yolları ayır
ması bekleniyor.

I
S 
iI !
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

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

(Akbank aralığı)
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Ayağa gelen kısmet tepildi
Beşiktaş bu maçı almak için çıktı, sahaya 

yayılışı bunu gösteriyordu. Orta sahada 
33 yaşında bir Virtcoz vardı. Her aldığı toplarla 
önündeki İ.Akın’ı, A.Hassan’a gol yollarını açıyor, 
birbirinden güzel paslar dağıtıyor.

Yanında oynayan Okan sağ kulvarda Ali Tan 
Doğan futbolun bütün inceliklerin gösteriyorlar.

İşte sağ kulvardan Ali Tandoğan’ın götürdüğü 
topu geri çıkartıp geriden gelen İ.Akın’ın akıl 
dolu şutu Beşiktaş’a bir gol kazandırdı.

Zenif, takımını 29. dakikada sağ kulvarda 
kazandığı faul atışını hakem iki kere tekrarlattı. 
İkinci atışta Zenit forvetlerinin uzun boylu oluşu 
Zenit’e bir gol kavuşturdu.

İbrahim Akın’ın sol kulvardan götürdüğü topa 
vurunca ikinci kulvar sevinci kursağımızda kaldı. 
Topu direğe vurup dışarıya çıktı.

Sergen’e yapılan faul atışını bu futbolcu kul
landı. Top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

İlk yarı Beşiktaş’ın sağlı sollu akınları üstün
lüğü ile bitti. Beşiktaş sezonun en iyi futbolunu 
oynuyor. Pozisyon zengiliğini buluyordu.

İkinci yarı Zenit takımı oyun düzenini değiştir
di. Orta sahayı kalabalık tutup Prezle Beşiktaş 
takımını kendi ceza sahası içerisine sokmamaktı. 
Dakikalar ilerledikçe skoru kazanmak için 
defansa adam alıp, oyunu götürmek ismesi 
beraberliği yakalamaktı.

Sergen’in yerine Brezilya’lı oyuncu girdi. Orta 
sahada takıma pasörlük yapması gerekiyordu 
ama istenilen topu Klemenson tutturamadı.

Oyuna Veysel girdi. Beşiktaş’ta Ailton’da 
takımda Beşiktaş bütün silahını oynamaya 
başladı. Ne var ki Zenit takımı olduğu gibi 
defansa çekilmişti. Üst üste Beşiktaş gol pozis 
yonunu kaçırdı.

Ahmet Hassan’ın uzaktan şutunu kaleci 
güçlükle kornere attı. Beşiktaş oynadığı bütün 
maçlarda bulamadığı gol pozisyonlarını bu 
maçta buldu. Çok yazık. Futbol oyununda biraz 
da top sizi sevecek, şans isteyecek bunlar 
olmayınca fayda vermiyor. Yazık oldu Beşiktaş’a 
Sezonun en iyi futbolunu oynadı. Futbolcular 
bütün yaptı.. Beşiktaş bir maç sonra veda ede
cek.

Yılın Belediye Başkanları
İstanbul gazetelerinden Foto Spor’un yapmış 

olduğu en çalışkan, en iyi sporcu ve seçim önce
si sözleri tutan Belediye Başkanları’nı seçen 
kampanyasını başlattı.

En büyük başkan olabilme kriterleri;
1- İlçenizdeki spor tesislerinin sayısı ve 

kalitesiden memnunmusunuz?
2- Başkan’ın spora olan yakınlığı ve özel 

yaşamındaki sporcu kişiliği?
3- Belediyenizin spor kulüplerine verdiği 

destek ve sağladığı olanaklar?
4- Amatör sporculara ve sağladığı imkanlar 

ve verdiği hizmet?
5- Okullardaki spor faaliyetine ve spor tesis

lerine verilen önem?
6- Kenden önceki dönemle kendi dönemi 

arasındaki fark?
Yukarıdaki kriterlere cevap verecek, aldığı 

puanlar toplanıp, senenin spor düşkünü 
başkanını seçecekler.

Bu gazetedeki sonruları bir değerlendirmeye 
çalıştım. Sizler benim yerimde olsaydınız, ne 
yanıt verirdiniz?

Bun anket Bursa ve Merkez İlçelerde olsaydı 
hangi kaza başkanı birinci olurdu?

Gelelim ilçemizdeki değerli Başkan’ımıza, kaç 
puan çıkar ve emsalleri ile arasında ne kadar fark 
olur?

Kendilerini üzmemek için ben şöyle yazıyo
rum; Bu yarıştan beni ayırın, bütün mü 
sabakalara iştirak etmeyeyim.

Zira idman yapacak saha buladımdal
Bizim Başkan’ımızın iki sene sonra yapacağı 

faaliyetlerini yazmak istemiyorum.
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İHALE İLANI
M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği

Akaryakıt Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2005/191996
1. İdarenin
a) Adresi i Cumhuriyet Mah. Gemlik / BURSA
b) Telefon-Faks Numarası : 224 513 92 00 - 224 513 92 07
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
2. İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı

SAĞLIK KÖŞESİ
|MOİH Uzm. DR. ÖMER ARTAR

I ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI

b) Teslim (Yerli/yerleri)
c) Teslim (tarih/tarihleri)

: Akaryakıt alımı 
Süper benzin 
Motorin

: 4.500 litre
: 14.000 litre

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati

: M. Ağım Gemlik Dev. Has. hizmet araçları 
: Sözleşmenin onayından sonra başlanacak olup, 
31.12.2006 tarihinde sona erecektir.

: Hastane Eğitim Salonu 
: 13.12.2005 - lO.oo’da

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu
lanacak kirterler

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektro 

nik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dökümanını satın alındığına dair belge
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile ser

mayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. İstenmemektedir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İsteklinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olması halinde enerji ve tabi kay

naklar bakanlığı petrol işleri genel müdürlüğünden, akaryakıt pazarlama ve dağıtım kuruluşunun 
bayii ise akaryakıt pazarlama ve dağıtım kuruluşunun bayisi olduğunu gösteren sözleşme ya da 
benzeri belge.

4.3.2. Ahmı yapılacak akaryakıt ürünlerinin TSE veya Tüpraş ya da Ataş veya Avrupa stan
dartlarına uygun olduğuna dair belge (Bu belge ve sertifikaların Türk Akreditasyon kurumu 
tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya uluslararası Akreditasyon kurumu 
karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.3.3. Akaryakıt istasyonunun Gemlik Belediye hudutları içerisinde ve Muammer Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi arasındaki azami mesafe olan (gidiş, geliş dahil) 10 (on) km. içinde olduğuna 
dair istasyon mevkisini gösteren yazılı taahhütname vereceklerdir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.,
7- İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma birimi, Cumhuriyet Mah. 

Gemlik / BURSA adresinde görülebilir ve 60 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 13.12.2005, saat 10.oo’a kadar Gemlik Devlet Hastanesi toplantı salonu adresine 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini mal kalem / kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 
İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 

geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 5725

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

‘Gemlik Körfez' 
internette

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

ÇOCUKLARDA ATEŞ
Ateş vücut ısısının günlük standartının 

üstüne çıkmasıdır. Enfeksiyonlar en sık neden 
olmakla birlikte enfeksiyon dışı nedenlerde 
ateş yapabilir. Ateş rektal (makattan) olarak 
ölçüldüğünde en anlamlı olup 38 C ateş 
olarak kabul edilir. (Borof rehberi) Ateşte gün
lük oynamalar olabilir.En düşük ateş sabah, 
en yüksek ateş ise saat 16-18 arasındadır. 
(Ateşin gidişi değişik şekillerde olabilir.) 
Remittan, interremittan, kontinü, ondülan .

Ateşe neden olan pirojen maddeler endo- 
jen yada eksojen olabilir. Eksojenler vücut 
dışından gelir.(Toksinler, mikrobiyel ürünler, 
mikroplar)

Bazende vücut uyarılara endojen pirojen 
oluşturarak ateş yanıtı verir. (ILI, TNF, U6) 
Endojen pirojenlern başlattığı ateş 10-15 
dakikada ortaya çıkarken eksojen pirojenlerin 
ateş oluşturma süresi daha uzundur.

Ateş oksijen tüketimini artırır ,kalp yetersiz 
liğini indükler. Akciğer yetersizliğini tetikler. 
Orak hücreli anemide anemiyi derinleştirir. 
Epilepsi ve febril konvülsiyonu (ateşli havale) 
başlatabilir.

Bu arada vicut ısısının artmasının, savun
ma işlemlerini artırdığı gözlenmiştir. T ve B 
lenfosit yanıtı artar. İnmünglobulin yapımı 
hızlanır.Bu nedenle hemen ateşi düşürmek 
bazen gereksiz ve hatta sakıncalı olabilir.

ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM
1 Ateş Var mı?
2 Tokşik (Tehi.ik.eU} Görünüm Var mı? -
Yale İzlem Skalası
-Ağlama
-Anne -Babaya yanıt
-Durum değişikliği (Uyku- uyanıklık)
-Renk
- Hidrasyon
- Sosyal durum (gülme konuşma)
3 Ateş İçin Kaynak Var mı?
- Döküntü, LAP peteşi 
- Kulakta akıntı, eritem 
4 Ciddi bakteriye! enfeksiyon riski var mı? 
-Öykü: Term (zamanında) bebek 
Hastane yatış öyküsü 
-Fiziki muayene: Sağlıklı görünüm 
Lokalize enfeksiyon bulgusu 
-Lab: 5-15.000 Beyaz Küre 
-Yaş: 3 aydan büyük bebek
3 AYDAN KÜÇÜK BEBEKLERDE ATEŞ 
Her zaman risklidir. İyi öykü alınmalıdır. 
Örneğin 1 doz bile HİB( menenjit) aşısı 

yapılması önemlidir
Aktivite değişikliği, artmış huzursuzluğu 

veya letarjik(koma) hali gözlenmelidir.
Fizik muayenede ateşin kaynağını açıklaya

cak belirgin bir bulgu bakılmalıdır. (Tek 
ekstremiteyi oynatamamak=Septik atrit) dis 
pne, taşipne gibi.

Peteşi (döküntü) varlığı her yaşta önem
lidir. Ağır bakteriyel enfeksiyon, sepsis, 
menenjit açısından önemlidir.

İLAÇ ATEŞİ
Penisilin, sefalosporin, DFH, KMZ gibi 

ilaçlarda ilaç kesilir 72 saat sonra ateş düzelir.
NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ
İnfeksiyon Hastalığı
Otoimmum Hastalıklar (Vasküler - kollajen 

doku hastalıkları)
Malign Maşatlıklar
ANTİPİRETİK TEDAVİSİ
İbuprofen 5-1 Omg kg 6-8 saate bir 

(Dispepsi -GİS kanaması olabilir)
Parasetemol 10-15 mg/kg her 6 saatte bir. 

Devamı var..

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gribe karşı 
sulu gıda ve sebze

Meme kanserinde erken
teşhis büyük önem taşıyor

Sinop Sağlık İl 
Müdürü Dr. 
Abdülkerim Köroğlu, 
gripten korunmanın 
yolunun vücut 
direncinin düşmesini 
engellemekten 
geçtiğini belirterek, 
bunun için sulu gıda 
ve sebze tüketiminin 
çok büyük önem 
taşıdığını söyledi. 
Sinop Sağlık İl 
Müdürlüğü tarafından 
havaların soğumaya 
başlaması nedeniyle 
vatandaşlar gribe 
karşı uyarıldı. Sağlık 
İİ Müdürü Dr. 
Abdülkerim Köroğlu, 
özellikle hava 
değişikliklerinin 
neden olduğu soğuk 
algınlığı ve gribe 
karşı vatandaşlardan 
duyarlı olmalarını 
isteyerek, "Gripten 
korunmanın başlıca 
yolu vücut direncinin 

düşmesini engelle
mekten geçer. Bu 
nedenle mevsim 
özelliklerine uygun 
giyinmeli, bol sulu 
gıdalar, taze sebze ve 
meyve tüketilmelidir. 
Hastalarla yakın 
temastan, ortak eşya 
kullanımından 
kaçınılmalıdır. Grip 
hastalığının tedavisi, 
ortaya çıkan belirti
lerin tedavisi şek
lindedir. Ateşin 
düşürülmesi, burun 
akıntısının giderilme
si, halsizlik ve kırgın
lığın giderilmesi şek
linde tedavi düzen
lenir. Yatak istirahatı 
önerilir" dedi.
Dr. Köroğlu, grip riski 
taşıyan ve bu kişiler
le temas halinde 
bulunanlara da grip 
aşısı olmalarını 
önerdiklerini sözle
rine ekledi.

Trabzon Kanser 
Tarama ve Eğitim 
Merkezi Sorumlu 
Hekimi Dr. Yavuz İs 
kender, "Meme 
kanserine yakalan
mayı engelleye
mezsiniz, fakat meme 
kanserine bağlı 
sakatlıkları ve ölüm
leri engelleye
bilirsiniz" dedi. 
Meme kanserinden 
korunmak için 
beslenmenin önem
ine işaret eden Dr. 
İskender, özellikle 
ağır yağlı yiyecekler
den uzak durulması 
gerektiğini söyledi. 
Beslenme ve meme 
kanseri arasında 
önemli bir ilişkinin 
bulunduğunu belirten 
Dr. Yavuz İskender, 
"Sebze ve meyve 
yönünden zengin bir 
beslenme tercih 
edilmeli, ağır ve yağlı 
yiyeceklerden de 
uzak durulmalıdır.
Günlük alınan 
gıdalara C vitamini, 
betakaroten gibi 
antioksidanların 
eklenmesi koruyucu 
etkiye sahiptir. 
Şişmanlığın azaltıl
ması, alkol alınıyorsa 
bırakılması, hafif eg 

zersiz yapılması, 
sebze ve meyvenin 
bol tüketilmesi gibi 
basit önlemlerle 
meme kanseri riski 
yüzde 30-40 oranında 
azaltabilmektedir. 
Sonuç olarak meme 
kanserine yakalan
mayı engelleye
mezsiniz, fakat meme 
kanserine bağlı 
sakatlıkları ve 
ölümleri engelleye
bilirsiniz" 
diye konuştu.
Meme kanserinde 
erken teşhis yöntem
lerinin, hastanın 
taşıdığı risk faktörle 
rine göre değiştiğini 
de ifade eden Dr. İs 
kender, "Bu risk fak
törlerinin arasında ilk 
sırada yaş gelmekte
dir. Bu nedenle 
ilerleyen yaş gru
plarında erken teşhis 
için alınması gereken 
önlemler, daha erken 
yaş gruplarına göre 
farklılık göstermekte
dir. 20 yaş üzerindeki 
kadınlar, her ayın 
belirli bir döneminde 
kendi kendilerini 
muayene etmelidir. 
Bu muayene sırasın
da meme dokusunda 
farklılık olup

olmadığına bakılır. 
Eğer bir değişiklik 
tespit edilirse derhal 
bir hekime başvurul
malıdır. 40 yaşına 
gelen kadınların her 
ay kendi yaptıkları 
periyodik muayeneye 
ek olarak, yılda bir 
kez hekim tarafından 
muayene edilmeleri 
ve her yıl mamografi 
çektirmeleri gerek
mektedir" şeklinde 
konuştu.
Genetik faktörlerin 
meme kanserine 
yakalanmada oldukça 
etkili olduğunun da 
altını çizen Dr. İs 
kender, "Ailesinde 
meme kanseri vakası 
görülen bir kadının 
meme kanserine 
yakalanma riski diğer 
kadınlardan 2 ila 5 

kat daha fazladır. 
Bu kadınlar daha sık 
ve dikkatli izlen
melidir. Bu şekilde 
sorunları olan kadın
lar, meme kanseri 
genetik danışman
lığının yapıldığı 
kliniklere başvurarak 
risklerini hesaplattır- 
malı, eğer aile geçiş 
riski yüksek bulunur
sa, mutlaka genetik 
testi yaptırmalıdır" 
dedi.
Meme kanserinin 
erkeklerde de 
görülebileceğine 
dikkat çeken Dr. İs 
kender, bunun çok 
nadir görülen bir 
durum olduğunu, her 
100 meme kanseri 
vakasından sadece 
birinin erkeklerde 
görüldüğünü söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

I

1

.1

1

0

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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
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
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

\/ 1

i

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

■

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

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 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 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 4521 -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
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Kitap bağışında hedefe yaklaşıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi tarafından başlatılan “Bir kitap 

da siz bağışlayın” kampanyasına ilgi gösterildi. 10 ayda 41 bin kitabın toplandığı 
kampanya da Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da 60 okula kütüphane kuruldu.

Büyükşehir 
Belediyeşi'nin yak
laşık on ay önce 
başlattığı ve ulus
lararası bir boyut 
kazanan “Bir kitap da 
siz bağışlayın” 
kampanyasına ilgi 
giderek artıyor. 
Kampanya'ya 
sağlanan destekle 
Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu'da 
60 okula kütüphane 
kuruldu.
Türkiye'nin en 
büyük 2. kütüphanesi 
olan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Kütüphanesi'nin 
başlattığı kampanya 
kapsamında 
bağışlanan kitaplar, 

ihtiyacı olan okullara 
gönderilmeye devam 
ediliyor. Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın, 
kampanyanın 
rekor sayılabilecek 
bir düzeye ulaştığını 
belirterek, “10 ayda 
41 bin kitap toplandı. 
Kütüphanemize 
gelen kitaplar, 
önce görevli 
arkadaşlarımız 
tarafından kontrol 
ediliyor. Daha 
sonra da okulların 
bize gönderdiği 
kitap taleplerine 
göre tasnif ediliyor, 
ardından eğitim 
kurumlarına 
gönderiliyor.

Toplanan kitapları 
başta Bursa ve 
çevresinde olmak 
üzere özellikle 
Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu'daki illerde 
kütüphanesi bulun
mayan 200 okula 
gönderdik ve hala 
göndermeye devam 
ediyoruz" dedi. 
“Bir kitap da siz 
bağışlayın" 
kampanyasında 
sona yaklaşıldığını 
ve 50 bin kitap 
toplama hedeflerinin 
% 80'nine 
ulaştıklarını 
söyleyen Yalın, 
şunları kaydetti: 
“Komşu ülke 
Bulgaristan 'dan 
gelen bir heyet kitap 

bağışlayarak, 
kampanyamız 
hakkında bilgi aldı. 
Kampanyanın 
uluslararası bir boyut 
kazanması bizleri 
çok mutlu etti.
Büyükşehir 
Belediyeşi'nin 
bu örnek kampanya 
nın komşu ülkemizin 
de örnek alıp kendi 
ülkelerinde 
başlatması bizlere 
gurur verdi." 
Kampanyaya 
gösterilen ilgiden 
dolayı BursalIlara 
teşekkür eden 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Kütüphanesi Müdürü 
Enver Karakoç ise, 
“Sivil toplum kuru

luşları, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
BUSİAD, MÜSİAD, 
GESİAD ve Rotary 
Kulübleri ile Lions 
Kulüplerine 'Bir kitap 
da siz bağışlayın' 
kampanyası hakkında 
bilgiler vererek yazı 
yazdık. Bu kuru
luşlarımızın pek 
çoğu bizi arayarak 
kitap bağışında bulu
nacaklarını belirtti. 
Önümüzdeki gün
lerde gerçekleşecek 
bu bağışlarla 
50 bin kitap 
bağışı hedefimizi 
geçeceğimize 
inanıyorum" dedi. 
Bursa'dan kam 
panyaya katılmak 
isteyenlerin telefon 

açtıkları takdirde ev 
ya da işyerlerinden 
kitapların teslim 
alındığını ifade eden 
Karakoç, 
“BursalIlar, Şehir 
Kütüphanesi'nin 
326 56 49 ve 326 56 
50 numaralı 
telefonları arayarak 
bağışta 
bulunabilirler.
Ayrıca bu 
kampanyaya maddi 
olarak destek 
vermek isteyen 
hemşerilerimiz 
için Büyükşehir 
Belediyesi adına 
Türkiye Halk Bankası 
Heykel Şubesi'ne 
07000005 nolu bir 
hesap açıldı” 
şeklinde konuştu.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

- . DOtaZBuderus M
KAZAN

<ISISAN> KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI İSITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

D0ÖAL6AZ
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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Marmarabirlik küçük zeytin alimim durdurdu1
Marmarabirlik Genel Müdürlüğü, dün Birliğe bağlı kooperatiflere gönderdiği faks emri ile 370-410 taneli zeytin ahmlannın yapılmamasını iste
di. Marmarabirlik, daha önce 370-410 taneli zeytinlerin stoklarında mevcut olduğunu belirterek, programlanan alımın yapıldığını, bu zeytinlerin 
1.60 YTL’den yağlık barem fiyatından alınması emrini vermişti. Bu ise üreticilerin ve bölge belediye başkanlarının tepkisine neden olmuştu.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

5 Aralık 2005 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Vergi Dairesi 
inşaatı başladı
Verem Savaş Dispanseri yanında bulu- 
nah mülkiyeti Vergi Daîresi’ne ait arsa 
üzerinde inşaat çalışmalarına başlandı. 
Binanın Borusan Borçelik firması 
tarafından çelik konsiriksiyon olarak 
550 metrekare alan üzerine 250 
metrekare olacağı belirtildi. Sayfa 5’de

Yeni Mahalle’de yüksek elektrik faturası gelen aileler ne yapacaklarını şaşırdı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Küçük zeytin ahmı....
Marmarabirlik Yönetim Kurulu, dün tep

kilere neden olan 370-410 taneli zeytin alım- 
larını tamamen durdurdu.

Bu yıl zeytin ürünü bol, ancak tane olarak 
küçük olması nedeniyle, üretici ortaklar 
topladıkları mahsulün tamamını yıllardır alan 
Marmarabirlik’e vermek istiyorlar.

Marmarabirlik ise, satamadığı ve depo
larında milyonlarca kilo bulunan bu kalibre 
zeytini almak istemiyor.

İşin temelindeki mantık ticari açıdan 
doğru.

Birlik siyasi nedenlerle yaptığı alımlar 
sonunda batma noktasına geldi.

Satamadığı zeytini aldı, alım görevlileri 
ise başka bölgelerin zeytinlerini depolara 
doldurdular, işletme ticari zihniyetten çok 
politik olarak oy için kullanıldı.

Geçtiğimiz hafta 370-410 taneli zeytinin 
yağlık fiyatına 1.60 YTL den alınacağı, bu 
ürünün yağlık veya ezme olarak kullanıla
cağını açıklamışlardı.

Buna tepki bizim bölgede Belediye 
Başkanlarından geldi.

Belediye Başkanlarının kendi işlerini bitir
mişler, Marmarabirlik’in alımlarına tepki 
koyuyorlar. Bu da işin başka bir yönü.

Zeytin üretici veya diğer çiftçiler Ziraat 
Odaları kurarak, çıkar ve menfaatlerini 
koruyorlar.

Gemlik’te yıllardır Ziraat Odası kurulmu 
yor. Üretici kendi hakkını savunacak 
örgütlenmeye gitmiyor. Hep hazır bekliyor.

Katırh Köyü Kooperatifi de küçük taneli 
zeytin almıyor.

Görülen o ki, zeytin üretici bu yıl bol bol 
yağ sıktıracak.===== ».V—

Uludağ Elektrik 
Dağıtım A.Ş. tarafın 
dan Yeni Mahalle 
Geniş Sokak ile 
Uzun Sokak’ta 
oturan 20 aileye 
gönderilen elektrik 
tüketim faturaları 
1.855 YTL ile 
11.781.98 YTL 
arasında değişiyor. 
Sayaçlarına bakılma 
dan hayali elektrik 
kullanımı göste 
rildiğini iddia eden 
aileler, ne yapacak
larını şaşırdılar.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Gemlik Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi'nin düzenlediği defile göz kamaştırdı.

Osmanlı 
motifleri 
büyüledi
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer:

Gemlik Anadolu 
Meslek ve Kız 
Meslek Lisesi'nin 
düzenlediği 
"Dün-Bugün- Yarın " 
isimli Osmanlı 
Motifleri defilesi 
beğeniyle izlendi. 
Defilede 20 genç 
kız, 24 giysi ile 
göz kamaştırdı. 
Haberi sayfa 4’de

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Kadını 
erkeğin arkasında gören düşüncenin yok 
edilmesi, ancak eğitimle ve çağdaş değerlerin 
düş.ünce sistemine egemen kılınmasıyla 
sağlanabilir" dedi. Haberi sayfa 8'de

v1nRrw.9emllkkorfez9azetesl.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Hani zeytin üreticilerini dinleyeceklerdi
CHP’li onbeş milletvekilinden oluşan bir 

heyet, zeytin üretim bölgeleri olan Bursa, 
Balıkesir, Manisa, İzmir ve Antalya’da 
incelemelerde bulunmak, üreticinin sorunlarını 
dinlemek üzere yollara koyulmuşlar.

Öncelikle göreve Bursa’dan başlamışlar. İlk 
uğrak yeri Bursa. Marmarabirlik Zeytin İşleme 
Entegre Tesisleri.

Şimdi kendilerine soralım; Marmarabirlik 
zeytin üreticisi midir Sn. Kemal Anadol?

Bursa’ya ilk geldiğimiz anda ne demiştiniz? 
‘Üreticinin sorunlarını dinleyeceğiz, bizler 
değil üreticiler konuşacak.’

İlk ziyaret ettiğiniz Marmarabirlik bir tüccar, 
sanayici. Üreticiden aldığı zeytinleri olgun
laştırıp, pazarlayan, presleyip zeytinyağı elde 
eden bir işletmeci.

Sözde amacı ortaklarına maddi çıkar sağla
mak, destek vermek.

Bu kuruluş, ortağı teslimini beyan ettiği 
miktarın üzerinde ürün hasat etse, o fazla 
ürünü bile ortağından almıyor. Ortak harici 
zeytin ahmıyla yöre zeytin üreticisine destek 
olmuyor.

Ortak dışı zeytin üreticisine kredili gübre ve I 
ilaç satışı yaparak, yardımcı olmuyor.

Marmarabirlik, düşük fiyat ilanı ile kaliteli 
kalibreli zeytinlerin tüccar tarafından alımına 
sebep olmakta, kampanya müddeti içinde 
kendilerine beklenen mal teslimi gerçek
leşmeyince, fiyat arttırarak üreticiyi değil, tüc
cara daha zeytinler olgunlaşmadan büşük kar
lar sağlamanın bir noktada aracısı oluyor.

Marmarabirlik, nasıl bir anlayışladır ki; 
ortağının ürününe verdiği ahm fiyatını CHP 
heyetinin ziyaretinin hemen sonrası düşürü 
yor, üretici ortağını mağdur ediyor.

Bu yıl ürün bol. Daha rekoltenin % 6O’ı 
toplanmamış. Tüccar alımda nazlı. Piyasaya 
girmiyor. Fiyatlar, ahm yapmayarak iyice 
düşsün diye bekliyor. Marmarabirlik’in ilan 
ettiği ahm barem fiyatları bile üreticinin 
maliyetini karşılayamayacak fiyatlarken, bir de 
verdiğin fiyatı geri çek. Üreticiye darbe ki, ne 
darbe. Üreticinin belini doğrultması mümkün 
değil.

Zeytin üreticilerinin sorunlarını dinleyecek 
CHP heyeti bilmezmi ki; dünyanın en iyi, en 
kaliteli sofralık zeytinini Gemlik ve yöresi 
yetiştiriyor.

Hani üreticileri dinlemek, sorunlarını dinle
mek idi amaç... Bu gaye ile yollara 
düşmüştüler. Geleylerdi Gemlik’e, 
Orhangazi’ye, İznik’e, zeytin üreticileri bir bir 
dinleselerdi.

Sabah ezanlarında zeytin üreticilerinin 
zeytin hallerindeki perişan hallerini göreylerdı.

Öyle ya, üreticiler dolu idi, dertliydi. 
Konuştukça kafalarınız davul gibi şişecek, 
yürekleriniz yanacak, ağızlarınızın tadı kaça
cak, mahsun ve hüzünlü geçecekti turistik 
seyahatiniz.

Sn. Anadol ve arkadaşları, davranışınız 
niyetiniz ve yüklendiğiniz görevle bağdaşmı 
yor. Bilesiniz artık vatandaş dolmayı yutmu 
yor. Tutarsız davetleri affetmiyor. Gücü olarak 
bir oyu var. Gücü olan o oyu ile kendisine 
yararlı olmayanları sandığa gömüyor.

Bu satırların yazarı 55 yıllık CHP’li.
Uzun yıllar partinin her kademesinde görev 

aldı. Altı oku yakasına gururla taşıyor.
“CHP vaad etmez. Vaadini tutar"
Ben demiyorum bunları vatandaş söylüyor. 

Bizleri böyle tanıyor. Çünkü böyle söylemiştik 
yıllarca. Böyle davrandık.

Lütfen bizlere olan güveni sarsmayalım, 
yitirmeyelim.

Vatandaşın CHP’ye daha çok ihtiyacı var.

İhaleler kıran kırana seçti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Tarım Müdürlüğü 
tarafından köylüye 
dağıtılacak olan 
Arı ve Kovanları ile 
Fidancılık ile Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği'nin yaptıracağı 
Yol İnşaatı için 
açılan ihaleler 
kıran kırana geçti. 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan ihaleler, 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü İbrahim 
Ay başkanlık ederken 
Özel İdare Müdürü 
Ahmet Keçeci, 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 
Encümen Üyeleri 
Nurettin Avcı ve 
Hamidiye Köyü 
Muhtarı Ayhan 
Gündoğdu, İl 
Tarım Müdürlüğü 
gözlemcileri 
katıldılar.
İlçe Tarım 
Müdürlüğü'nün Kırsal 
Kalkınma Programı 
kapsamında alacağı 
1050 adet ceviz ve 
4007 adet kiraz fidanı 
ihalesine İnegöl 
Botanik Bahçe 
Kültürleri Limited 
Şirketi yetkilisi 
katıldı.
İhaleye yalnız giren 
firma ceviz fidanının 
tanesini 4 YTL, kiraz 
fidanının tanesini ise 
5.5 YTL'den vermeyi 
taahhüt ederek 
ihaleyi aldı.
İkinci ihale ise arı 
ve kovanları ihalesi 
oldu. Bu ihaleye 
yurdun çeşitli 
yörelerinden toplam 
6 firma katıldı

117 bin YTL. ile en 
düşük fiyatı veren 
Adana İmamoğ 
lu'ndan Beyri Bal 
Arıcılık firmasının 
teklifi diğer firmaların 
da katılımıyla açık 
eksiltmeye gidildi. 
Yapılan açık 
eksiltmede en düşük 
teklifi veren Beyri Bal 
Arıcılık firması 
teklifini 111.750 
YTL'ye çekince 
yalnız kalarak. İlçe 
Tarım Müdürlüğü nün 
alacağı Arıcılık 
ihalesini 
kazanmış oldu. 
Günün üçüncü 
ihalesi ise Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği'nin açtığı 
Seçköy ile Şükrüye 
köyleri arasındaki 
8 kilometrelik yolun 
alt yapı ve 
stabilize döküm 
işi ihalesi oldu. 
Bu ihale bazı 
firmaların şartna 
meye gerekli uyumu 
göstermedikleri ileri

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

sürülerek tartışmalı 
geçti.
Dört firmanın 
katıldığı ihalede 
bir firma evrak 
eksikliği nedeniyle 
gerekli koşulları 
taşımadığından ihale 
dışında kalırken, 
diğer üç firmadan 
Kurt Çini Sanayii 
AŞ.'nin teminat 
mektubu yerine 
senet göstermesine 
diğer firmalar 
tepki gösterdi.
İhale Komisyonu’nun 
tartışarak kabul ettiği 
firmanın da katıldığı

ihalede verilen 
teklifler açıldı.
Kurt Çini 
Sanayii AŞ. KDV 
dahil 117.410 YTL 
verirken 
Güner İnşaat 
134.337 YTL. Attila 
İnşaat ise 134.319 
YTL. teklif verdi.
Üç firma arasında 
yapılacak açık 
eksiltmeye Güner 
İnşaat ile Attila 
İnşaat katılmayıp 
çekilirken en düşük 
fiyatı veren Kurt Çini 
Sanayi A.Ş. ihaleyi 
kazanmış oldu.

ELEMAN ARANIYOR

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0.224) 513 96 83
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Yeni Mahalle’de yüksek elektrik faturası gelen aileler ne yapacaklarını şaşırdı
YazıYORUM

Maşı isyan ettirdiler
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Yeni Mahalle 

Geniş Sokak ile Uzun Sokak’ta oturan 20 aileye gönderilen 
elektrik tüketim faturaları 1.855 YTL ile 11.781.98 YTL 

arasında gelince mahalleli adeta isyan etti.
Seyfettin SEKERSÖZ

Yeni Mahalle 
Geniş Sokak ile 
Uzun Sokak’ta oturan 
yaklaşık 20 aileye 
gelen yüksek elektrik 
faturaları büyük tepki 
ye neden oldu. 
Uludağ Elektrik 
Dağıtım Anonim 
Şirketi’nden 
gönderilen ve 
vatandaşların tepkisi
ni çeken elektrik 
kesme bildirimlerini 
alanlar ne yapacak
larını şaşırmış 
dürümdalar.
En düşüğü 
1 milyon 885 YTL 
olan ödeme 
makbuzlarının 
11.781.98 YTL’ye 
kadar çıkanları var. 
Yetkili elemanların 
kesinlikle evlere 
giderek sayaçlara 
bakmadıklarını iddia 
eden vatandaşlar 
"Biz, 50 yıldır bu 
sokakta oturan 
insanlarız, böyle 
bir şey ne gördük 
ne de yaşadık." 
diyerek adeta 
isyan ediyorlar. 
Kendi hallerinde 
yaşam mücadelesi 
veren sokak 
sakinleri, evlerinde 
lüks elektrik aleti 
bulunmadığına da 
dikkat çekerek

Geniş ve Uzu 
Sokak’ta oturan 
aileler elektrik 
faturalarını 
örünce ne

şaşırdılar

} j

8I 
II 
m 

utı

5 gün içinde 
borcun ödenmesini 
bildiren makbuzlara 
mahkeme yoluyla 
itiraz edeceklerini 
söylüyorlar.
Konuyu yetkililere 
ileterek, bu 
haksızlığı yapanları 
şikayet edeceğini 
duyuran İbrahim 
Esmik, 11 bin 
781.98 YTL’lik 
faturayı hazırlayan
ların amaçlarının 
ne olduğunu 
anlayamadığını 
söyledi.
Evlerine gelerek

sayaçlara bakılmadan 
hayali elektrik 
kullanımı 
gösterildiğini,

belirten aileler, 
geceyi uykusuz 
geçirdiklerini 
söylüyorlar.

ÇOK A«LC SATILIK HİSStltA

Ünlü Zeytinleri Ltd. Şti.’ndeki şirket hissemi 
ve Babamız Haşan Dillioğlu’ndan kalan 

miras hissemi sağlık sorunlarım nedeniyle 
çok acele satıyorum.

Tel: 0.224 514 51 12 - GSM: (0.546) 718 93 89

Körfez
Gemlik'in kulağı, 

gözü, sesi 
Artık İNTERNETTE

। www.gemlikkorfez
aazetesi.com 

adresini tıklayın

™ Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com

\ ' _____ www.ozcanvural.sayfasi.com

Başbakan Erdoğan’ın Hakkari gezisi!...

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ve iki 
bakanının (İç işleri - Adalet) Şemdinli’de 
karşılaştığı tablo, sorunun esası ve boyut
ları hakkında fikir veriyordu.

Başbakan Erdoğan kendisini pankartlar
la karşılayan halkın PKK yanlısı tavırların
dan rahatsız oldu.

Gençlerden pankartları indirmelerini 
istedi.

Atılan sloganları DTP partili Belediye 
başkamarı susturdu.

Daha önce yapılan toplantılardan çok 
daha az kişi Başbakanı dinlemeye geldi, 
ona ilgi göstermedi.

Atılan sloganlar gösterdi ki bu 
coğrafyanın insanları Ankara ile merkezi 
yönetimle uyuşmadığı görülüyordu.

Bunun en dikkat çekicilerinden biri “Roj 
TV.” pankartı idi.

PKK nın televizyonu olarak 
Danimarka’da yayın yapan bu televiz 
yonun kapatılmasını isteyip, tepkisini 
koyan Başbakana (Bu tepki yerinde idi, 
çok iyi yaptı.) buradaki halk sempatisini 
gösteriyor, gövde gösterisi yapıyordu.

Şemdinli -Yüksekova - Hakkari’de olay
lar ve bunları protesto için İstanbul - 
Ankara - Mersin’de yapılan olaylar çok 
ciddi bir yönetim sorunu olduğunu ortaya 
koyuyor.

Başbakan Erdoğan ve iki bakanı bunu 
net olarak görmüş olmalıdırlar. Bölgenin 
yönetiminde merkezi otoritenin çok cılız 
kaldığı; buna karşılık ayni çizgide ki yerel 
yönetimlerin ve DTP ‘nin etkili olduğu 
görüldü.

Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretinde ki 
“Kürt sorunu söylemi” nin havada kaldığı 
da açıkça ortaya çıktı. “Kürt sorunu 
çözülecektir” yaklaşımının bölgede yarat
tığı beklentiyle, Başbakanın son dönem 
sözleri biri birini tutmuyor.

Başbakan Erdoğan’ın Kürt sorunu 
bağlamında daha önce söylediği gibi 
“Türklüğü üst kimlik olarak zikretmeyip, 
vatandaşlığı vurgulaması ve “Türk, Kürt, 
Çerkez, Laz olmanın alt kimlik” niteliğinde 
görülmesi gerektiğini belirtmesi bu 
çevrede destek görmedi.

Son olaylar ve Başbakan Erdoğan’ın 
gezisinin gösterdiği gerçeği görmemezlik
ten gelinemez.

PKrş. sııaniı mücadeleyi kaybetmiştir zar 
zor ayakta durmaya münferit olaylarla ben 
yaşıyorum demeye çalışıyor. O iş öldü.

Ama siyasi alanda önemli bir mesafe 
kaydetmiştir.

Benzer çizgiyi izleyen Belediyeler kuru
luşlar bölgenin yönetiminde, merkezi ida 
reye göre çok daha etkin olduğu 
görülmektedir.

Bu çizgide ki parti -yerel yöneticiler 
İmralı’da ki Abdullah Öcalan’a Avrupa 
Birliğine (Brüksel’ e ) ve hatta Kuzey 
Irakta ki Kürt liderlere göre hareket etmek
tedirler. Siyasi durum budur.

Lafla peynir gemisi yürütülmüyor. 
Şapkamızı önümüze koyup iyice düşün
mek, sonrada düşünmeden konuşmamak 
gerekir.

http://www.gemlikkorfezaazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Gemlik Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi'nin düzenlediği defile göz kamaştırdı. I
II II

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Anadolu 
Meslek ve Kız Meslek 
Lisesi'nin düzenlediği 
"Dün-Bugün-Yarın" 
isimli Osmanh 
Motifleri defilesi 
beğeniyle izlendi. 
İznik Göl kenarı 
Rahmi Baba 
Restaurant'ta 
düzenlenen defilede 
20 genç kız 24 giysiyi 
alkışlar arasında 
beğeniyle taşıdı. 
Osmanhyla anılan 
motiflerin günümüze 
uygulandığı defilenin 
tasarım ve hazır
layıcıları ise Teknik 
Müdür Yardımcısı 
Ümmühan Ergün, 
Giyim Bölüm Şefi 
Ayten Özen, Atölye 
Şefi Fikriye Eryüksel, 
Metke Şefleri Hatice 
Şenocak ve Seniha 
Gönül Taştaylan, 
Giyim Öğretmenleri 
Sevim Uzun ve 
Ayşegül Dursun 
Özdemir, Resim 
Öğretmeni Tanzer 
Özder, Nakış Öğret
meni Ulya Ersan oldu. 
Yaklaşık üç aydan bu 
yana öğretmen ve 
öğrencilerin yoğun 
çalışmalarıyla 
hazırlanan defileye

* İtçe Milli Eğitim

Şube Müdürü Ali 
Osman Cura ile 
çok sayıda davetli 
katılırken öğrenci 
mankenlerin sunduğu 
OsmanlI Motiflerini 
taşıyan giysiler 
izleyenleri büyüledi. 
Defilenin sunum 
finalinde birbirinden 
güzel mankenlerin 
bir araya gelerek 
alkışlar arasında 
arkadaşlarının elinde 
Türk Bayrağını 
sallayarak yaptıkları 
gösteri ise izleyenler 
tarafından ayakta 
alkışlandı.
İlki 1998 yılında yine 
aynı yerde yapılan 
"Dün-Bugün-Yarın" 
isimli Osmanh 
Motifleri defilesine 
ilginin çok olmasını 
sevinçle izlediklerini 
belirten Okul Müdür 
Vekili Dursun Solmaz, 
kendilerine destek 
veren konuklara 
okulu, öğretmenleri 
ve öğrencileri adına 
teşekkür etti.
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura'da yaptığı 
konuşmada, kısa 
zamanda hazırlanan 
Osmanh Motifleri 
kreasyonunda emeği 
geçen öğretmen 
ve öğrencileri kutladı.

OfiLYK

■■■ GÜNLÜK SHASY GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
SATILIK Doktordan satılık 

2000 model 60 ooo km.de

OTO Opel Astra 
0.532.522 81 52

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

km.de
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Vergi Dairesi inşaatı başladı
Borusan Borçelik firması tarafından çelik konsiriksiyon olarak 550 metrekare 

alan üzerine 250 metrekare yapılacak bina 100 günde bitirilecek
bitirileceği öğrenildi. 
Yapılacak binanın 
bodrum katında arşiv 
odası diğer iki katında 
ise idari bölümler

Verem Savaş 
Dispanseri yanında 
bulunan mülkiyeti 
Vergi Dairesi’ne ait

olan arsa üzerinde 
inşaat çalışmasına 
başlandı.
Borusan Borçelik 
firması tarafından

yer alacak.
Çevre düzenlemesiyle 
birlikte 500 bin dolara 
tamamlanması bekle
nen yeni Vergi Dairesi

binasının hizmete 
girmesiyle birlikte 
vergi mükelleflerine 
daha rahat ortamda 
hizmet verilebilecek.

TOM0KAY
RADYOLO  J İME RKEZİ

/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
/ ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
/ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

çelik konsiriksiyon 
olarak 550 metrekare 
alan üzerine 250 
metrekare yapılacak 
binanın 100 günde

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

SSK ile
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 

ANLAŞMAMIZ VARDIR 
ACİL DURUMLARDA

24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN 
BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel: 513 65 29 ■ 30 Fax: 513 65 18
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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Salata yüzünden cinayet
Bursa'da bir içkili 
restaurantta, 
masaya salata 
getirmeme mevzusu 
nedeniyle, restorana 
müşteri olarak gelen 
şahıslarla restoran 
görevlileri arasında 
çıkan silahlı kavgada 
1 kişi hayatını kay
betti, 1 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Ertuğrulgazi 
Mahallesi Selçukbey 
Caddesi'nde bulunan 
Uğur Eyrice'ye (24) 
ait restauranta 
arkadaşlarıyla birlikte 
gelen Ufuk Rodoplu 
(26), bir süre alkol 
aldıktan sonra 
masaya salatalık 
istedi. İşyeri 
sahibinin teklifi 
reddetmesi üzerine 
aralarında kısa süreli 
bir tartışma oldu. Bir 
süre sonra 45 YTL 
hesabı ödemek için 
kalktıkları sırada, 
ismi belirlenemeyen 
uzun boylu bir kişi

Rodoplu'ya kafa attı. 
Çıkan kavgada işyeri 
sahibi Uğur Eyrice 
karnından bıçaklanın
ca, işyerinde çalıştığı 
öğrenilen Erkan E. 
(23) isimli genç, 
"Sizin bir sorununuz 
var herhalde" di 
yerek, Rodoplu'nun 
peşinden koşarak 
başına ateş etti. Daha 
sonra şahıslar bıçak
la yaralanan Uğur 
Eyriceyi de yanlarına 
alarak olay yerinden 

plakası alınamayan 
bir minibüse binerek 
uzaklaştı. Ufuk 
Rodoplu'nun 112 
ambulansı ile Yüksek 
İhtisas Hastanesi'ne 
kaldırıldığı sırada 
yolda öldüğü öğrenil
di. Yüksek İhtisas 
Hastanesi'nin 
bahçesinde şahıs
ların olay yerinden 
kaçtığı gri renkli 
minibüsü fark eden 
bir polis ekibinin 
olayı bildirmesinin 

ardından hastaneye 
gelen ekipler, 
minibüsün içinde 
bulunan 2 kişiyi 
gözaltına aldı, 
minibüs hastane 
bahçesinde polis 
tarafından arandı. 
Araştırmanın 
genişletilmesinin 
ardından zanlı Erkan 
E.'nin yakalanarak 
gözaltına alındığı 
öğrenildi. Olayla 
alakalı soruşturma 
sürüyor.

Belediye Meclisi 
bugün toplanıyor

Gemlik Belediye 
Meclisi Aralık ayı 
toplantısını bu gün 
yapacak.
Belediye meclis 
salonundaki 
toplantı saat 14.00 
de başlayacak.
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü'nün

belirlediği İmar 
konularının 
yanı sıra bazı 
vatandaşların da 
verdiği 
önergelerin 
görüşüleceği 
meclis toplantısı 
tek maddeden 
oluşuyor.

SEZONUNDA İDDİALIYIZ
2006 EŞANTİYON

birlik!

«S

TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLERE ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİVELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK T6CRÜB6MİZ İL€ HİZM€TİNİZD€YİZ
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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AK Parti’de delege 
seçimleri yapıldı

Kumla rampasında doğalgaz 
bağlantıları başladı

Belirlenecek 
takvimce yapılacak 
olan AK Parti İlçe 
Başkanlığı ve 
Yönetim Kurulu 
seçimleri için oy kul
lanacak delegelerin 
seçimi yapıldı. 
Gemlik merkez 
belde ve köylerinde 
4 bin üyesi bulunan
AK Parti Gemlik ve Hisar
İlçe Teşkilatı oy 
kullanacak 400 
delegeyi belirledi.

Parti Merkezine 
konan sandığın 
yanı sıra Eşref 
Dinçer; Hamidiye

üyeler oylarını 
kullandılar.
İlçe merkezinde 
gündüz yapılan 

Mahallelerinde 
belirlenen yerlere 
konan sandıklarda

seçimler belde ve
köylerde ise zeytin 
zamanı olduğu için 
akşamları yapıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce durdu
rulan doğalgaz ev 
bağlantıları yeniden 
başlatıldı.
İlçede yaklaşık 
3 bin civarında eve 
doğalgaz bağlaması 
beklenen GEMDAŞ 
şirketinin sadece 
700'e yakın bağlantı 

yaptığı öğrenildi. 
Kumla rampasında 
başlatılan doğalgaz 
bağlantıları 
nedeniyle cadde 
bir hafta süreyle 
trafiğe kapatıldı. 
Caddede ev 
bağlantılarının 
tamamlanmasının 
ardından bozuk olan 

yol yeniden parke 
taşı ile kaplanarak 
trafiğe açılacak. 
Sürücülerin adeta 
korkulu rüyası 
haline gelen Kumla 
çıkış rampasının 
GEMDAŞ şirketi 
tarafından 
taşlarının yeni olarak 
döşeneceği bildirildi.

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 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.) !

ENEN Sîlıhe^tameleıiM 

alık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 

"S Sakana Misina Ağları 
% ip Ağ 
'S Fanya 
'S Mantar, kurşun 
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
v Kürek
İ Çapa

Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası 

vtii^mtoııtlerildrjntliıırJtj'r.

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: 51410 21

§
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Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer:

‘Kız çocuklarına sahip çıkalım’ 2006 yılında 10 gün tatil
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
"Kadını erkeğin 
arkasında gören 
düşüncenin yok 
edilmesi, ancak 
eğitimle ve çağdaş 
değerlerin düşünce 
sistemine egemen 
kılınmasıyla 
sağlanabilir" dedi. 
Sezer, Türk kadınına 
seçme ve seçilme 
hakkı tanınmasının 
71. yıldönümü 
dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı.
Kış; hak ve özgürlük
leri güvenceye alınan 
Cumhuriyet döne
minde, hiçbir ayrım 
yapılmadan toplumu 
oluşturan bireylerin 
yurttaş olarak ülke 
yönetimine katılması 
ve alınan kararlarda 
söz sahibi olması 
için gerekli adımların 
atıldığını ifade eden 
Sezer, Türk kadınına 
seçme ve seçilme 
hakkı tanınmasının 
da bu kapsamda 
gerçekleştirilen ilerici 
atıhmlardan 
olduğunu vurguladı. 
Sezer, "Ulusumuzu 
aydınlık yarınlara 
taşıyan bu adımlar, 
yüzyıllardır kadınları 
görmezden gelen ve 
onların haklarını ver
meyen çağdışı 
anlayışı yok etmiş, 
yapılan değişiklikler
le kadınlarımız, 
erkeklerle eşit 
koşullarda kamusal 
yaşama katılma 
olanağı 
bulmuştur" dedi. 
Cumhurbaşkanı

Doktorlar <la şiddet mağduru
Türkiye'de, 2002 
yılından bu yana 
hastanelerde hasta 
yakınları tarafından, 
son olarak İstanbul 
Üniversitesi (İÜ) Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Cerrahisi Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Necip Göksel 
Kalaycı'nın 
öldürülmesi de dahil 
doktorlara yönelik 
37 saldırı gerçek
leştirildiği bildirildi. 
Türk Tabipleri 
Birliği'nin (TTB) 
raporuna göre, 
2002-2005 yılları

I_____________

Sezer, şöyle devam 
etti: 
"Kadınlarımız 
ekonomik ve sosyal 
yaşama katılımda, 
karar verme süreç
lerinde daha etkin rol 
oynamalı, siyasal 
alanda daha yüksek 
oranda temsil 
edilmelidirler.
Türkiye'de ve dünya
da, bilimden 
siyasete, bürokrasi
den yargıya kadar 
her alanda başarıyla 
görev yapan kadın
larımız, Türk 
kadınının gücünü 
herkese göstermek
tedir. Başarılı kadın
larımızın sayısını 
artırmak, onların 
yüûüriuen yararlan
mak ülkemizin gelişi
mini de hızlandıra
caktır." 
Tüm bu güzel 
gelişmelere karşın, 
hala kadın hakları 
alanında atılması 
gereken adımlar 
olduğunun da yadsı
namaz bir gerçek 
olduğuna 
dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, "Kimi yerlerde 
eğitimsizlik ve 
sosyo-kültürel 
nedenlerle erkek ve 

arasında doktorlara 
ve sağlık persone
line yönelik tabip 
odalarına Adana 
ve Kocaeli'de 3'er, 
Denizli ve Manisa'da 
2'şer, Karabük'te 7, 
Tekirdağ'da 5, - 

kadın arasında 
ayrımcılık sürmekte, 
kadınların kendile 
rine yasalarla tanı
nan hakları kullan
maları, baskıcı yak
laşımlar nedeniyle 
engellenmektedir. 
Erkek kardeşleri 
okutulurken eğitim 
olanağından yoksun 
bırakılan kız çocuk
larına sahip çık
malıyız. Onlara tüm 
çağdaş eğitim 
olanaklarını 
sunarak, en iyi 
biçimde 
yetişmelerini 
sağlamalıyız.
Kadını erkeğin 
arkasında gören 
düşüncenin yok 
edilmesi, ancak 
eğitimle ve çağdaş 
değerlerin düşünce 
sistemine egemen 
kılınmasıyla 
sağlanabilir.
Yaşamın her alanın
da büyük sorumlu
luklar yüklenen 
kadınlarımızın, 
sorunlarını çözmede 
ve hak ettikleri düz
eye ulaşmada sahip 
oldukları hakların 
bilincine varmaları 
ve onun için 
savaşım vermeleri 
önemlidir" dedi.

Trabzon'da 4, 
Adıyaman, Ankara, 
Bursa, Çanakkale, 
Edirne, Mersin, 
Sakarya, Hatay, 
Ordu, Şanlıurfa ve 
İstanbul'da 1'er sal 
dîn 'ayı yansıdı.

Kamu görevlileri, 
2006 yılında, milli ve 
dini bayramlarda, 
hafta sonları hariç 10 
gün tatil yapacak.
Yasal izinler ve hafta 
sonlarının yanı sıra 
milli ve dini bayram
lar, kamu 
görevlilerinin 
fazladan tatil yap
malarına imkan 
sağlıyor.
Her yıl 1 Ocak'a 
yılbaşı tatiliyle 
başlayan kamu 
görevlileri, 2006 yılın
da 1 Ocak'ın pazar 
gününe rastlaması 
nedeniyle fazladan 
tatil yapamayacak. 
Ocak ayında Kurban 
Bayramı'nın hafta 
içine rastlaması 
nedeniyle kamu 
görevlileri, arife günü 
olan pazartesi öğle
den sonradan 
itibaren hafta içinde 
4.5 gün tatil yapacak. 
Pazartesi tam gün 
tatil edilirse 9 günlük 
tatil imkanı 
ortaya çıkacak.
Bunların yanı sıra, 
hafta sonu tatilleri 
hariç, 19 Mayıs

47 binlik kontenjana 8.300 kişi
Türkiye Kamu-Sen 
tarafından yapılan 
araştırmaya göre, 
kamu kesiminde 47 
bin özürlü kontenjanı 
bulunmasına rağ
men, 2004 yılında 
sadece 8.300 özürlü 
istihdam edildi.
Türk Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Önder 
Kahveci, Türkiye 
Kamu-Sen Genel 
Merkezi'nde düzen
lediği basın toplan
tısında, araştırma 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, 
Türkiye'de yaşayan 
yaklaşık 8.5 milyon 
özürlünün büyük 
bölümü istihdam 
eksikliğinden ve iş 
bulamamaktan 
yakınıyor.
Kamuda çalışan 
özürlü personel, 
başta fiziki engeller 
olmak üzere çeşitli 
sorunlarla karşılaşı 
yor ve sorunların 
çözümünde devlet

‘Gemlik Körfez’ Gazetemizi
gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

Gençlik ve Spor 
Bayramı ve 30 
Ağustos Zafer 
Bayramı'nda birer 
gün tatil yapacak 
kamu görevlileri, 
Ekim ayında kut
lanacak Ramazan 
Bayramı'nda ise 
hafta içi pazartesi, 
salı ve çarşamba 
olmak üzere 3 gün 
daha dinlenecek. 
Perşembe ve cuma 
günü de tatil edilirse 
Ramazan Bayramı 
tatili de 9 güne 
çıkacak.
Bu hesaplamalara 
göre, kamu 
görevlileri, 2006 yılın' 
da, hafta sonları 
hariç milli ve dini 
bayramlarda, toplam 
10 gün izin yapacak. 
Kurban Bayramı'nın 
kutlanacağı Ocak 

ten yardım bekliyor. 
Özürlü bireylerin 
çalışma hayatına 
katılmalarını sağla
mak için devletin 
öngördüğü kota 
uygulaması, hem 
özel sektörde hem 
de kamu da tam 
olarak hayata geçi 
rilmiyor. 2004 yılı 
verilerine göre, 
kamuda, 47 bin özür
lü memur istihdam 
edilmesi gerekirken, 
geçen yıl sadece 
8.300 özürlü kamuda 
görev alabildi. 
Türkiye Kamu-Sen'in 

ayında sadece 18 
gün çalışacak kamu 
görevlileri, hafta 
sonuna rastlaması 
nedeniyle yılbaşı, 23 
Nisan ve 29 Ekim'de 
fazladan tatil yapa
mayacak.
Şubat ayının 28 
çekmesi nedeniyle 
sadece 20 gün 
çalışılacak. 
31 gün çekmesi 
nedeniyle en uzun 
aylardan olan Mart, 
Temmuz ve Aralık 
aylarında ise kamu 
görevlileri, sadece 
hafta sonunda tatil 
yapacak.
Bir kamu görevlisi, 
hafta sonu, ortalama 
30 günlük yasal izin, 
milli ve dini bayram
larla birlikte 2006 
yılında toplam 145 
gün tatil yapacak.

çeşitli illerde görev 
yapan 614 özürlü 
kamu çalışanı arasın
da düzenlendiği 
ankete katılanların 
%85'i, kamuda işe 
girmekte zorluklarla 
karşılaştıklarını 
bildirdi.
Katılımcıların %72'si 
özürlülük durumu
nun işyerinde yük
selmeyi engellediği
ni, %61'i işyerinde 
özründen kay
naklanan ayrımcılığa 
maruz kaldığını 
düşünüyor.

gemlikkorfezgazetesi.com
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Kaçak elektrik oranı yüzde 18
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, kaçak 
elektrik tüketim 
miktarının, yaklaşık 
1 milyar ABD Doları 
değerinde 
olduğunu bildirdi. 
Unakıtan, DYP Hatay 
Milletvekili Mehmet 
Eraslan'ın yazılı soru 
önergesine verdiği 
cevapta, AB ülkeleri 
ile Türkiye'de 
akaryakıt ürünleri 
üzerinde yüzde 
olarak ifade edilebile
cek tek bir vergi 
oranı uygulan
madığını bildirdi. 
Akaryakıt ürünleri 
üzerinden, oransal

Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Bardakoğlu, 
Türkiye'de hacca 
gitmek için bekleyen 
yaklaşık 200 bin 
hacı adayının 
bulunduğunu 
belirterek, "Bunları 
önümüzdeki yıla 
taksim edeceğiz. 
Hacı adayı ne zaman 
hacca gideceğini 
bilecek ve ona göre 
kendini ayarlayacak" 
dedi.
İstanbul İl 
Müftülüğü'nce, 
hacı adaylarını 
bilgilendirmek 
amacıyla düzenlenen 
toplantıda 
konuşan Bardakoğlu, 
2006 yılında 100 
bini aşkın hacı 
adayını Suudi 
Arabistan'a götüre
ceklerini söyledi. 
Hac ile ilgili çıkartılan

bir vergi olan Katma 
Değer Vergisinin, 
maktu bir vergi olan 
Özel Tüketim Vergisi 
veya diğer vergilerin 
alındığını hatırlatan 
Unakıtan, "Ayrıca, AB 
ülkeleri ile ülkemiz 
için akaryakıt ürün
lerinin tamamını 
kapsayan ortak bir 
akaryakıt tanımı 
bulunmamaktadır" 
dedi.
Unakıtan, 2004 yılı 
sonu itibariyle 
TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre, kaçak elektrik 
tüketim miktarının 
yaklaşık 1 milyar 

1 bin hacı adayı beklemede
kararnameden sonra 
işlerin rayına otur
duğunu ifade eden 
Bardakoğlu, 
Türkiye'nin hac 
organizasyonuyla 
geçen yıl dünya 
çapında ödül 
aldığını kaydetti. 
Türkiye'nin yaptığı 
organizasyonun 
parmakla göster
ildiğini belirten 
Bardakoğlu, hac 
kontenjanının 
esnek tutulmasının; 
hem hacıların, hem 
kurumlarının, hem de 
seyahat acentalarının 
ortaklaşa gayretinden 
kaynaklandığını 
bildirdi.
Bardakoğlu, 
hac ibadetini hizmet 
olarak düşünüp 
ona göre hareket 
ettiklerini 
vurgulayarak,

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

ABD Doları değerinde 
olduğunu kaydetti. 
2004'de yüzde 20'nin 
üzerinde olan 
kayıp-kaçak elektrik 
oranının, 2005'de 
yüzde 18'in altına

düşürüldüğünü ifade 
eden Unakıtan, 
uygulanan tedbirlerle 
bu oranın daha 
da düşmesinin 
beklenildiğini 
kaydetti.

"Hac, turizm 
değil, İslamın 
5 şartından biridir. 
Namaz, oruç, hac 
ve zekat 4 temel 
ibadettir. Bu 
ibadetleri dinimizin 
emrettiği şekilde 
yapmak hepimizin 
ortak gayretidir" 
diye konuştu. 
Gazetecilerin 
sorularını da yanıt
layan Bardakoğlu, 
bu dönem hacca 
gitmek için 310 bin 
kişinin müracaat 
ettiğini bildirdi. 
Türkiye'nin 
kontenjanının ise 
70 bin olduğunu 
belirten Bardakoğlu, 
şöyle konuştu:

"100 bin civarında 
hacı adayını hacca 
götürmeyi 
hedefliyoruz. 
Önümüzdeki yıl 
için yeni bir 
uygulamaya 
gidiyoruz.
200 bin civarında 
bekleyen hacı 
adayı var. Bunları 
önümüzdeki yıllara 
taksim edeceğiz. 
Hacı adayı, ne zaman 
hacca gideceğini 
önceden bilecek ve 
ona göre kendini 
ayarlayacak.
O insanları 
tekrar kuraya 
sokmayacağız, 
kesin kayıtlarını 
yapacağız."

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
HALİL YILMAZ

‘Gemlik Körfez’ Gazetemizi
. www.gemlikkorfezgazetesi.com
internette adresinden okuyabilirsiniz

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

FENERBAHÇE -TRABZON
Maç Cuma günü oynandı. Gazetemiz maçı 

Pazartesi günü piyasaya çıkan gazeteye basmak 
mecburiyetinde çünkü en kısa gün bugün oluyor.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlmu Stadında 20 
gün içinde. Üç derbi maçı oynadı, Milan- 
Galatasaray ve Trabzonspor en istekli arzulu 
maç, Galatasaray maçıydı.

Cuma günkü Trabzon maçı sıradan bir maç 
olmadığını Trabzonspor gösterdi. LEE ve Fatih, 
bordo-mavi ekibi iki kez önüne geçmesine rağ
men Nobre’nin iki golüne karşı koyamadı.

Nobre’nin attığı birinci golde dikkatimi 
Nobre’nin arkasında bulunan iki Trabzonlu fut
bolcunun hiç hareket etmediğine şahit oldum. 
Bu iki futbolcunun arasından kopup gelen Nobre 
gölünü attı.

Gene Nobre’nin ikinci golünde de defans 
oyuncunun Nobre’ye topa vurdurmaya müsaade 
etmesi.

Trabzon’a yazık oldu. Metin Tokat’ın maçı 2-1 
Trabzon’un lehindeyten penaltı noktası üzerinde 
Aspıali’in Fatih’e yaptığı faulu penaltıyla ceza
landırması gerekirken hiç bir şey olmamış gibi 
oyunu devam ettirdi.

Böylece Trabzonspor’un penaltısını Metin 
tokat çaldı. Neden Sayın Tokat?

Şükrü Saraçoğlu stadı gene her zamanki 
havasında şunu belirtmek isterim bu bir uyarıdır. 
Bundan sonraki maçlarda Fenerbahçe oynadığı 
maçlar kadar rahat olacağını sanmıyorum.

Trabzonspor’da kaleci Fatih kendilerini 
gösteren futbolculardı.

Fenerbahçe’de iki golden başka bir şey yap
mayan Nobre, Alex, Anelka iyilerdendi.

Fenerbahçe bundan sonra ne yapar bilinmez 
tabii hakem faktörü olursa o başka.

Trabzon bu beraberliğinden sonra kendine 
gelir mi bilinmez.

jKİNCİ KÜME 16-18 YAŞ GRUBU BAŞLIYOR
İkinci küme 16-18 yaş grubu maçları 

önümüzdeki hafta start alıyor.
Mahalli eşleştirmede 8 takımı 6 grup 48 takım 

bir üst sırada mücadele etmek için oynayacaklar.
1- Yeniköy
2- Gedelek
3- Asil Çelik
4- Gemlik Umurbey
5- Küçük Kumla
6- G. Zeytin
7- Karadeniz
8- Ovakça şeklinde. 1. nci grupta boy göstere

cekler. Bu gençlere başarılar dilerim. Bu grupta 
yöremizde 4 takım Gemlik’i temsil edeceklerdir.

OLAYLI MAÇ FATURASI
Olaylı Türkiye - İsviçre maçından sonra 

eşleştirilen boy hedef haline gelen Fatih Terim, 
dün Levent Bıçakçı ile medyanın huzuruna çıktı. 
Gergin olduğu gözlenen olaylarda kusurunun 
olmadığını üstüne basa basa uygularken 
“Onursuz iş yapmadık” dedi.

Futbol federasyonu Başkanı Levent Bıçakçı 
ile milli takımlar teknik direktörünün beraberce 
açıklanmasında kendi evlatlarımıza sahip 
çıkalım. Bütün dünyada bazı olaylarda sahip 
çıkarken neden biz, dünyaya açıklıyoruz dedi.

Ben diyorum ki konuşmalarda belki yanlış 
belki hatalı konuşmalar olabilir ama şu gerçektir.

Fatih Terim’in doğru söylediğini ben de kabul 
ediyorum.

Neden biz hep kendi kabahatimizi ön sayfada 
boy gösteririz.

İsviçre’deki oynanan sahaya atılan pet 
şişeleri televizyonlarda gördük.

Hangi İsviçre gazetesinde yer verildi.
Hiç. Bakın.
İsviçre Büyük elçisi Futbol Federasyonunun 

Levent Bıçakçı ile Türkiye-lsviçre milli takımları 
arasında tarafsız bir sahada “Dostluk Maçı” yap
mak için görüşmelere başlandı.

İki ülke arasında dostluk köprüsünün 
geliştirecek önemli proje olduğunu kaydetti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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“Burcunuza göre zayıflayın”
SAĞLIK KÖŞESİ
Uzm. DR. ÖMER ARTAR 
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI

Uzmanlar, insanların 
davranışlarında etkili 
olduğuna inanılan 
burçların, yemek 
alışkanlıklarında da 
belirleyici olduğunu, 
bu nedenle diyet 
yaparken burca göre 
davranmak gerektiğini 
belirttiler. Uzmanlar, 
diyet yaparken 
burçların özelliklerine 
uygun davranmak 
gerektiğini belirttiler. 
www.hekimce.com 
adlı siteden derlenen 
bilgiye göre, burçlara 
göre diyetler: 
KOÇ :
(21 Mart-20 Nisan): 
Abur cubur yemeye 
meraklısınız. Sizin 
için tehlike çanları 
çalıyor. Tuz ve 
alkolden uzak durarak 
bunun yerine bol bol 
su için. Domates, 
patates, soğan, kuru 
fasulye, mercimek, 
karnıbahar, marul, 
yeşil salata, ıspanak, 
turp, pirinç, zeytin, 
elma, balkabağı, ceviz 
gibi besinleri haftalık 

t beslenmenize ekleyin. 
| BOĞA:

(21 Nisan-21 Mayıs): 
İleride kilolarınız 
sıkıntıya neden 
olabilir. Karbonhidrat 
(ardan kaçının. Aksi 
takdirde tombul bir 
kişi olursunuz. Düşük 
nişasta, yağ ve şeker 
içeren bir diyet 
beslenme hayatınızın 
gerekli bir parçası 
olmalı. Doğal iyot 
içeren besinler, balık 
ve deniz mahsulleri, 
yumurta, karaciğer, 
böbrek, ıspanak, pan
car, taze mevye ve 
yeşil salatayı tercih 
edin. Su sizin için 
hayatın vazgeçilmezi 
olmalı.
İKİZLER :
(22 Mayıs-21Haziran): 
Yemek yerken acele 
hareket ediyorsunuz. 
Bu hareket sizin 
sağlığınızı etkiler hale 
gelmiş. Yemekleri 
çiğnemeden yut

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 *^13 35 95

mayın. Az ama sık 
yemeyi prensip haline 
getirin. Kemiklerinizin 
sağlıklı olmasını isti 
yorsanız, sağlıklı 
beslenin. İkizlerde 
kan pıhtılaşması sık 
görülür, balık, 
tereyağı, köy peyniri, 
havuç, portakal, grey
furt, şeftali, erik, 
üzüm suyu, kuru 
üzüm ve badem 
beslenme listenizde 
vazgeçilmez besinler 
olmalı. Sakinleşmek 
ve huzurlu olmak için 
şifalı bitkiler ve 
kafeinsiz çay size 
göre.
YENGEÇ : 
(22 Haziran-23 
Temmuz): Duygusal 
olmanız sizin beslen
me alışkanlıklarınızı 
da etkiliyor.
Üzüldükçe böreklere 
keklere, dondurma ve 
şekerlemelere sarılı 
yorsunuz. Yengeçler, 
nişastalı yiyecekler
den, şeker tuz ve 
baharatlardan uzak 
durmalı. Vücudunuz 
kalsiyuma fazlaca 
ihtiyaç duyar. Düşük 
yağ içeren süt, peynık 
ve yoğurt, kıvırcık 
lahana, domates, 
salata ve marul bol 
miktarda taze sebze 
ve yağsız protein 
sizin cilt ve mide 
sağlığınız açısından 
iyi olur.
ARSLAN : (24 
Temmuz-23 Ağustos). 
Yemek sizin için adeta 
bir zevk haline 
gelmiş. Kan 
dolaşımınızın düzenli 
olması için sığır, kuzu 

ve kümes hayvan
larının eti, karaciğer, 
çig yumurta sarısı, 
kereviz, elma, incir, 
şeftali, limon ve 
badem sizin için ideal. 
BAŞAK :
(24 Ağustos-23 Eylül): 
Şekerleme deyince 
siz akla geliyorsunuz. 
Özellikle çikolata ha 
yatınızın vazgeçilme 
zı. Bu yiyeceklerden 
uzak durmalısınız. 
Çünkü kalbinizde 
problem oluşturabilir. 
Tuz, buğday, çavdar, 
yağsız sığır ve kuzu 
eti. peynir, zeytin, por
takal, limon, kavun, 
elma, armut sizin 
ideal yiyeceğiniz. 
Kavun, elma, armut 
kısmen cildinizi temi
zlemek ve saçlarınıza 
bakım sağlamak için 
yardımcı olur. 
TE RAZİ :
(24 Eylül-22 Ekim): 
Terazi burcundakiler, 
bezelye, mısır, havuç, 
ıspanak, buğday, 
yulaf unu, elma, çilek, 
badem ve kuru üzüm 
hep elinizin altında 
olmalı. Böbrekleriniz 
için çok fazla asitli 
içeceklerden uzak 
durun. İnce ve zarif 
bir beden için ince 
dilimler faydalı olur. 
AKREP:
(23 Ekim-22 Kasım): 
Burcunuz üretim 
organlarını temsil 
eder. Solunum yolları 
problemleri yaşaya
bilirsiniz. Tahıllardan 
yapılmış ekmekler, 
balık ve deniz ürün
leri, salata, soğan, kır
mızı turp, taze meyve 

ve sebzeler içeren bir 
diyet size göre
YAY :
(23 Kasım - 20 Aralık): 
Burcunuz kalçalar, 
bacak üstleri ve 
karaciğeri temsil eder. 
Doğal beslenmek için 
kabuklu meyveler ve 
sebzeleri tercih edin. 
Bolca çiğ sebze, yeşil 
biber, patates, incir, 
kuru erik, çilek, elma, 
armut ve taneli tahıl
ları yemeniz tavsiye 
edilir
OĞLAK:
(21 Arahk-18 Ocak): 
Çalışkan bir yapınız 
var ve çalışırken de 
farkında olmadan 
öğün atlıyorsunuz. 
Oysa bu sizin için çok 
zararlı. Vücudunuzun 
vitamin ve mineraller- I 
den oluşan geniş 
bir besin karışımına 
ihtiyacı var. Lahana, 
kereviz, yağsız etler, 
limon, portakal, inek 
sütü, her türlü peynir, | 
balık, yumurta sarısı, 
buğday ve incirle 
aranızın çok iyi 
olması gerekir 
Kayısı, badem yiyerek I 
kuru ve alerjik eğilimli 
cildinizi canlandırın 
Sigara ve sigara 
dumanından uzak 
durun
KOVA :
(19 Ocak - 20 Şubat): 
Vücudunuzun sürekli 
C vitaminine ihtiyacı 
var. Yemek tarzınız 
yenilikçi. Bu nedenle 
değişik lezzetler tat
mayı seviyorsunuz. 
Deniz ürünleri, 
brokoli, havuç, turp, 
balkabağı, ıspanak, 
elma, şeftali, limon, 
portakal, greyfurt, nar 
ve ananas sizin için 
doğal besinler.
BALIK :
(20 Şubat-21 Mart): 
Katı ve sıkıcı diyetler 
size göre değil.
Yüksek proteinli 
proteinli, düşük yag 
ve şeker içeren diyet 
uyguladığınız zaman 
kendinizi çok daha iyi 
hissedersiniz. Demir 
eksikliği, anemi ve 
düşük tansiyona 
sebep olur.
Diyetlerinizde zengin 
demir içeren 
karaciğer, yağsız 
sığır eti, kuzu eti, 
yumurta sarısı, beyin, 
ıspanak, soğan, arpa, 
marul, buğday 
ekmeği, kuru fasulye, 
elma, üzüm, limon, 
portakal,şeftali, 
hurma kuru erik ve 
üzüm ile maydanoz 
tavsiye ediliyor

ÇOCUKLARDA ATEŞ 
Cumartesi gününden devam 
ATEŞLİ ÇOCUĞA NELER YAPILMALIDIR ? 
* Çocuğunuzun üzerindeki fazla giysileri 

çıkartarak az ve gevşek giysiler giydirip, 
ateşinin düşmesine yardımcı olunuz.

* Çocuğunuzun bulunduğu ortamın sıcak
lığını 21-22 derece arasında tutmaya dikkat 
ediniz.

* Yüksek ateşte vücudun daha fazla sıvıya 
ihtiyaç duyması nedeniyle, bol miktarda sıvı 
veriniz.Verdiğiniz sıvının çok sıcak veya çok 
soğuk olmamasına dikkat ediniz.

* Ilık suyla ( 29-32 derece) duş veya ıslak 
bezlerle pansuman yapabilirsiniz.

* Doktorunuzun tavsiye ettiği bir ateş 
düşürücü (antipiretik) kullanarak ateşi kont 
rol altında tutabilirsiniz.Ateş düşürücüler 
çocuğun yaşına ve kilosuna bağlı olarak 
farklı miktarlarda kullanılırlar, bu nedenle bir 
doktora danışarak kullanılmalıdır.

ATEŞLİ ÇOCUĞA NELER 
YAPILMAMALIDIR?
Ateşli çocuklarda yapılan bazı basit işlem

ler ateşin düşürülmesinde çok yardımcı 
olurken, bazı yanlış uygulamalar da 
tedavinin uygun olarak yapılmasını engelle
mektedir.

Bu yanlış uygulamalar kısaca şöyle sırala 
nabilir :

* Alkol ve sirke ile vücudu silmek
* Üşüyebilir korkusu ile giysilerini çıkart

mamak veya daha çok giydirmek.
* Çok sıcak veya soğuk içecekler vermek.
* Yanlış ateş düşürücü kullanmak.
* Aşırı dozda veya düşük dozda ilaç kullan

mak.
* Uygun aralıklarda ateş düşürücü kullan

mamak.
ACİL DURUMLAR
Ateşli çocuklarda ve özellikle bebeklerde 

aşağıdaki belirtilerden bir veya birkaçı ateşe 
eşlik ediyorsa zaman kaybetmeden bir dok
tora başvurulmalıdır.

* Çocuk 2 yaşından küçükse,
* Ateşi 40 derecenin üzerine çıkarsa,
* Ağlama, inleme ve dokunulduğunda 

huzursuzluk varsa ,
* Ateşin yanında uyku eğilimi varsa,
* Cildinde mor döküntüler oluşuyorsa,
* Zor nefes alıyorsa,
* Yutkunma güçlüğü çekiyorsa,
* Daha önce “ havale “ geçirmiş ise ,
* Boyun kısmında sertleşme varsa,
* Devamlı kusuyorsa ya da sık ishali varsa.

Uzm. DR. ÖMER ARTAR 
ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI UZMANI 
GEMLİK MUAMMER AĞIM DEVLET 
HASTANESİ TEL:5131168-5132329 
www.gemlikdh.gov.tr adresinden alınmıştır.

‘Gemlik Körfez’ 
internette ’

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz ]
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SAĞLIK

20 milyon kronik hasta var

Bilini adamları, 
zayıflayanların neden 
kilolarını korumakta 
sıkıntı çektikleri ve 
yeniden kilo almaya 
başladıklarının sırrını 
çözdüler.
Sorunun nedeni 
iştahı kontrol eden 
leptin hormonu ile 
ilgili...
New York'un 
Columbia Üniversite
sinde yapılan 
araştırmada, 
sorunun, iştahı 
kontrol eden leptin 
hormonu seviyesinin 
düşmesinden 
kaynaklandığı 
anlaşıldı
Türk kalp ve damar 
cerrahı Dr. Mehmet 
Öz'ün de görev yap
tığı Columbia Üniver
sitesinin doktorları, 
kısa bir süre önce 
kilo verenlere bu 
hormondan enjekte 
ederek, bu kişilerin 

yeniden kilo 
almalarının 
önüne geçtiler. 
Kilo veren şişman 
kişilerin yüzde 
85'inin sonradan 
yine kilo aldıklarının 
saptandığını belirten 
hekimler, kilo veren 
insanlarda iştahı 
kontrol eden leptin 
hormonu üretim 
seviyesinin de 
düştüğünü 
kaydettiler.
Bilim adamları, 
buna karşın, aşırı 
kilolu olmakla birlikte 
leptin seviyesi nor
mal olanlarda, vücu
da leptin enjeksi 
yonunun işe yara
mayacağını ifade 
ettiler. Vücuttaki tep
tin seviyesini kontrol 
eden ve yeniden kilo 
alınmasına engel 
olan bir hapın 
geliştirilebileceği 
belirtiliyor.

Türkiye’de 20 milyon 
kişinin kronik 
hastalıkların etkisinde 
olduğu, sigara ve 
alkol kullanımı, 
sağlıksız beslenme, 
stres ve hareketsiz 
yaşam tarzının kronik 
hastalıklar için risk 
oluşturduğu bildirildi. 
Sağlık Bakanlıgı'ndan 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
Tedavi Hizmetleri 
Genel Mudürlüğü'nce 
hazırlanan "Kronik 
Hastalıklar 
Raporu"nda, 
dünyada önemli halk 
sağlığı sorunu olarak 
kabul edilen kronik 
hastalıkların, 
Türkiye'deki 
ölümlerde önemli bir 
yer tuttuğu belirtildi 
Özellikle yoğun 
sigara tüketimiyle 
sağlıksız beslen
menin yol açtığı 
kronik hastalıkların, 
önemli birsağlık 
sorunu 
olarak varlığını 
sürdürdüğüne işaret 
edilen raporda, 
ülkede yaklaşık 20 
milyon kişinin kronik 
hastalıkların etkisi 
altında yaşadığı ve 
kronik hastaların 
sayısında artış 
gözlendiği 
vurgulandı.
Kronik hastalıklar 
grubunda yer alan 
kalp-damar hastalık

ları, yüksek tansiyon, 
şeker hastalığı ve 
KOAH'ın en önemli 
risk faktörlerinin, 
sigara ve alkol kul
lanımı, sağlıksız 
beslenme, stres ve 
hareketsiz yaşam 
tarzı olduğu 
kaydedildi.
Erken ölümlere yol 
açan ve kişilerin 
yaşam kalitesini 
olumsuz etkileyen 
kronik hastalıklardan 
korunmanın, alınacak 
koruyucu önlemlerle 
mümkün olduğu ifade 
edilen raporda, 
Türkiye'de yaklaşık 
15 milyon yüksek tan
siyon, 4 milyon şeker, 
3 milyon KOAH ve 2 
milyon da koroner 
kalp hastasının 
bulunduğu bildirildi. 
Kalp damar hastalık
larından dünyada 
her yıl yaklaşık 17 
milyon, ülkede ise 
130 bin kişinin 
hayatını kaybettiği 
belirtilen raporda, 
"Sigara birçok 
hastalığa, özellikle de 
kalp-damar hastalık
larına zemin hazırla
yarak, ölümlere yol 
açar. Koroner kalp 
hastalıklarından ve 
bu hastalıkların yol 
açtığı ölümlerden 
korunmak için atıla
cak ilk adım, sigara 
ve dumanından uzak 
durmaktır" denildi.

Kalp-damar 
hastalıklarından 
korunmak için 
beslenmeye de 
özen gösterilmesi 
istendi.
YÜKSEK 
TANSİYONA DİKKAT 
Türkiye'de yaklaşık 
15 milyon kişide 
görülen yüksek 
tansiyonun 18 yaş 
üzeri görülme 
oranının da yüzde 
31.4'e ulaştığına 
dikkat çekildi.
Yüksek tansiyonun 
genellikle ensede 
olan baş ağrısı, 
çarpıntı, çabuk 
yorulma, baş 
dönmesi, burun 
kanaması, yürümede 
zorlanma, sık idrara 
çıkma ve bacaklarda 
şişlik gibi şikayetlere 
yol açtığına işaret 
edildi.
Sigaranın, 
yüksek tansiyon 
için de risk faktörü 
olduğunun altı 

çizildi. Şeker 
hastalığının da 
yüzyılın en önemli 
sağlık sorunlarından 
biri olduğu ve 
dünya nüfusunun 
yüzde 2.5'ini 
olumsuz etkilediği 
vurgulandı. 
Raporda, 
"Ülkemizde, 
aileleriyle birlikte 
12 milyon vatan
daşımız diyabet 
hastalığından etk
ileniyor. Türkiye'de 
önemli bir halk 
sağlığı sorunu olarak 
varlığını sürdüren 
diyabet, birçok 
hastalığa da zemin 
hazırlıyor" denildi. 
Diyabetin, iyi 
tedavi edilmemesi 
durumunda 
yaşamsal organlarda 
ciddi, kalıcı hasarlara 
yol açtığı ve 
sağlık sistemine de 
580 milyon
YTL yük getirdiğine 
dikkat çekildi.

M

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 74
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

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

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

VAPUR - FERİBOT1 KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20
Topçular (226)363 43 19
Eskıhısar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TUP DAĞITICILARI

11
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılıgı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mud. 51310 28

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

HASTANELER

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

i i 1 11
■

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
AKCANPETROL 5131079
YERLİYURTLAR 513 30 33 1
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25 fi

i*■
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

NÖBETÇİ ECZANE
5 ARALIK 2005 PAZARTESİ 

KAHRAMAN ECZANESİ 
D.Subaşı Mh. Ş. Cemal Sok. 

No: 19 Tel: 513 19 13 GEMLİK

KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2302

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 Eax : 513 35 95 GEMLİK

Yönetim ve Basını Yeri KÖRFEZ OFSET
iMatbaaclık-Yayıncılık-Rcklıuncıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bina Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bin rain (tünleri \ı* Pazar "ünleri layınlaııınaz)
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Otostop bir işe yaramadı
Adapazarı'ndan 
temin ettikleri 
4 kilo 300 gram 
esrarı otostop 
yaparak Bursa'ya 
getirmeye çalışan 
biri Azeri uyruklu 3 
şüpheli, Yenişehir'de 
yakayı ele verdi... 
Bursa Polisi, esrar 
ticareti yapmakla 
suçlanan biri Azeri 
uyruklu 3 şüpheliyi 
gözaltına aldı. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize 
Suçlar Şube 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, bir ihbarı 

değerlendiren 
narkotik polisi, 
Sakarya'dan 
Bursa'ya 4 kilo 300 
gram esrar getiren 3 
şüpheliyi takibe aldı. 
Şüphelilerin yakalan
mamak için otostop 
çekerek Bursa'ya 
gelmeye çalıştıklarını 
tespit eten polis, 
Yenişehir’de bir 
başka araca bindik
ten sonra kaçmaya 
çalışan Yaşar E.(33), 
Serdal İ.(31) ve 
Azerbeycan uyruklu 
Bahtiyar U'nun(35) 
peşine düştü. • 
Polis takibinde 
olduklarını anlayan 

şüpheliler, 
Yenişehir-Bursa 
yolunda aracı 
durdurup, ormanlık 
alana doğru kaçmak 
isterken yakalandı. 
Gözaltına alınan 
şüphelilerin 
ifadelerinin ardından 
yarın adliyeye sevk 
edileceği bildirildi. 
Bu arada Bursa 
polisi, son 
operasyonla birlikte 
10 gün içerisinde 
toplam 38 kilo 
esrar ele geçirdi. 7 
ayrı operasyonda 
gözaltına alınan 19 
şüpheliden 11'i 
tutuklandı. BHA

Marketten 
kazandıkları yetmemiş
Kızyakup'ta 
market işletmeciliği 
yapan iki kadının 
evinde yapılan ara
mada, 252 adet 
uyuşturucu hap ele 
geçirildi...
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
tarafından 
gerçekleştirilen 
operasyonda, 
252 adet 
uyuşturucu hap 
ele geçirildi.
Şubeden yapılan 

açıklamaya göre, 
bir ihbarı değer
lendiren Narkotik 
Büro Amirliği'ne 
bağlı ekipler, 
Kızyakup 
Mahallesi'nde 
ikamet eden 
Şönnur T.(40) ve 
Nurcihan B.(42) 
isimli İki kadının 
oturduğu eve 
baskın düzenledi. 
Market işletmeciliği 
yapan şüpheli 
kadınların 
oturduğu evde 
savcılık izniyle 

yapılan aramada, 
252 adet uyuşturucu 
hap bulundu, 
Gözaltına alına 
şüpheli kadınların 
uyuşturucu hapların 
tanesini 10 YTL 
karşılığında 
pazarladığı öne 
sürüldü
Bu arada, ifadeleri 
alınan Şennur 
T. ve Nurcihan B. 
"satmak maksadıyla 
uyuşturucu madde 
bulundurmak" suçla
masıyla adliyeye 
sevk edildi. BHA

Mudanya 
yelken 
açacak

Mudanya Yelken Kulübü 
Gençlik ve Spor Derneği 
aldığı bir kararla 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma ve Gençlik 
Haftası'nı, ilçede "Yelken 
Haftası" olarak kutlamaya 
hazırlanıyor.
Türkiye Yelken Federasyo 
nu'nun üç yıl önce Mudan 
ya'nın Güzelyalı Beldesi'nde 
yaptığı yelken yarışları. 

önümüzdeki yıl bu kez 
Mudanya Yelken Kulübü 
Gençlik ve Spor Derneği'nin 
organizasyonuyla düzen
lenecek. Mudanya Yelken 
Kulübü Gençlik ve Spor 
Derneği Başkanı Taner Tü 
merdirim, yaptığı açıklama
da, 17-20 Mayıs 2006 tarih
lerinin Mudanya'da Yelken 
Haftası olarak kutlanacağını 

açıkladı. 30 tekne ve sporcu
nun yanı sıra 20 idareci ve 
hakemin katılacağı yarışlar
da, yelkenlerin Mudanya 
Belediye Başkanlığı kupası 
için şişeceğini belirten 
Tümerdirim, 4 gün sürecek 
olan etkinliğin aynı zamanda 
derneğin kuruluş yıldönümü 
olan 18 Mayıs'ta yapılması 
nın ayrı bir coşku yaşa

tacağını öne sürdü.
Yarışmaya şimdiden İstan
bul, Marmara ve İzmit ile 
Gemlik Yelken Kulübü'nden 
başvuruların olduğunu kay 
deden Tümerdirim, Mudan 
ya'da gerçekleştirilecek olan 
19 Mayıs Yelken Şenliği'ne 
katılım için son müracaat 
tarihinin 1 Nisan 2006 
olduğunu duyurdu.



‘Gemlik Körfez’ internette Gazetemizi www.gemllkkorfezgazetesl.com adresini tıklayın

Zeytin üreticisi hakkını meydanlarda arayacak
Marmarabirlik Yönetim Kurulu’nun 370-410 taneli zeytini almama kararı üzerine, ilçemizde ilk kez zeytin üreticileri hak arama mitingi düzenliyor. Umurbey 
Beldesi Çarşı Meydam’nda 9 Aralık 2005 Cuma günü saat 13.30 da düzenlenecek olan “Zeytin Üreticisi meydanlarda hakkını arıyor” isimli miting hazırlıklarına 
başlandı. Gemlik’in en büyük zeytin üreticisi olan Umurbey de düzenlenecek olan mitinge diğer ilçelerdeki zeytin üreticilerinin de destekleyeceği belirtildi.

Vekillerden 
mükelleflere

kıyak

6 Aralık 2005 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

AKP Bursa Milletvekilleri Sedat 
Kızılcıktı ve Niyazi Pakyürek, maliye 
tarafından mükelleflere gönderilen ve 
31 Aralık'a kadar teslim edilmesi iste
nen bilgi formlarının son teslim 
tarihinin 15 Ocak 2006 tarihine 
kadar uzatıldığını açıkladı. Sayfa 6’da

Gemlik Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantısını Başkansız yaptı.

Gemlik’ten Büyükşehir’e
sorun götürülmüyor

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Üreticiler meydana çıkıyor
Marmarabirlik Yönetim Kurulu’nun 370- 

410 taneli zeytini almama kararı üreticilerin 
tepkilerine neden oluyor.

Bu nedenle, Gemlik ve yöresinde ilk kez 
üreticiler hak aramak için miting düzenleme 
kararı almış.

Dün, Umurbey’den fakslanan bir duyuru
da “Zeytin Üreticisi Hakkını Meydanlarda 
Arıyor” başlıklı miting duyurusu vardı.

Mitingin yapılacağı tarih 9 Aralık Cuma 
günü saat 13.30 yer, Umurbey Beldesi Çarşı 
Meydanı..

Mitingi kim düzenliyor, miting 
komitesinde kimlerin olduğu bildirilmemiş.

Anladığım kadarıyla Gemlik’in en büyük 
zeytin üreticisi olan Umurbey Beldesi’nde 
böyle bir organizasyona gidilmesi ilk kez 
oluyor.

Üreticiler küçük taneli zeytin alimini dur
duran Marmarabirlik yönetimi eleştirecekler.

Birkaç gündür zeytin üreticisinin bu soru
nuna köşemi ayırıyorum.

Ant Birlik, Umurbey de zeytin alımına 
başladı.

Bu kurum iş Bankasının bir kuruluşu..
Merak ediyorum, acaba Ant Birlik 370-410 

taneli zeytin alıyor mu?
Sanırım almıyor.
Hak aramak demokratik bir yöntem.
Üreticilerin haklarını aramak için biraraya 

gelmeleri ve mitingle de olsa seslerini duyur
maları hakları.

Marmarabirlik İse sessiz kalmamalı. 
Neden bu baremdeki zeytin almadığını ortak
larına anlatıp onları ikna etmeli.

Gemlik Belediye Meclisi dün yaptığı Aralık ayı toplantısında konuşan 
AKP'li üye Ali Okuroğlu, Gemlik’in Büyükşehir Belediyesi’nde nüfusu 
Gemlik’in yarısı kadar olan ilçelerin tüm işlerinin tıkır tıkır çalıştığını 
ancak, Gemlik'ten Büyükşehir'e hiçbir sorunun yeterince taşın
madığını söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Temiz okullara 
beyaz bayrak

Okulların temizlik ve hijyen konusunda 
teşvik edilmesi amacıyla yürütülen proje 
çerçevesinde, temizlik açısından 
100 üzerinden 90 alan ilköğretim okullarına 
beyaz bayrak verilecek. Haberi sayfa 8’de

■Gemlik Körfez1 i nternette .^^»^^www.qeml ikkorfezqazetesi.com adresini tıklayın
-'-—4- .A'  Sı—HHMİMİMMı;3Sh>a.s*

Kırsala yatırını yağacak
İl Genel Meclisi, 55 milyon YTL ile en fazla 
kaynağı köylere ayırdı. 82 yıllık Cumhuriyet 
tarihinde bugüne kadar asfaltlanmayan

. yolları olan köylerin bu sıkıntıları 2006 
yılında çözümlenecek. Haberi sayfa 12'de

http://www.gemllkkorfezgazetesl.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.qe
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Özürlü 
çocuklardan 

DSP’lilere 
özel gösteri

M

Yürüme öziırlu işçi 
İtfaiye kadrosuna verileli

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dünya Özürlüler 
Haftası nedeniyle 
Bursa Özürlüler 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri'yi 
ziyaret eden DSP 
İlçe yönetimi, kurs 
merkezinde yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgi aldılar.
Ziyarette özürlü 
çocukların okulda 
yaptıkları çalışmaları 
izleyen DSP İlçe 
Başkanı Hüseyin 
Poyraz, Dernek 
Başkanı Tamer 
Sivri'ye çiçek verdi. 
Özürlü çocukların 
rehabilite edildiği 
Özel Türe Özel Kurs 
Merkezi çalışmaları 

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hacı olmak isteyen 
hacı adayları, 
kafileler halinde 
Suudi Arabistan'a 
gitmeye başladılar.

hakkında bilgiler 
veren Tamer Sivri, 
yerel yönetimlerin 
kendilerine gerekli 
desteği vermedik
lerini söyledi.
Kurs merkezinin her 
geçen gün hizmetini 
genişlettiğini söyle 
ven Sivri, gerekli 
özürlü yasasının çık
masına rağmen bek
ledikleri desteği ne 
yazık ki göremedik
lerini ve sıkıntı 
içinde olduklarını 
söyledi. Ziyaret son
rasında öğretmen
lerinden öğrendikleri 
çeşitli oyunları mis
afirlerine sergileyen 
Özürlü çocuklar 
DSP'liler tarafından 
alkışlandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 
Belediyesi’nde 
Hizmetli kadrosunda 
görev yapan Cevat 
Altın (43) Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un 
talimatıyla İtfaiye 
kadrosuna verildi. 
Hastaneden aldığı 
yüzde 44 sağ ayağın
dan yürüme özürlü 
olan Cevat Altın, 
göreve başladığı 
itfaiye kadrosunda 
zorluk çektiğini 
ve ne yapması 
gerektiğini 
şaşırdığını söyledi. 
Kendisinin yürüme 
özürlü olduğu için

Hacı adayları Suudi Arabistan yolcusu

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

itfaiye gurubunda 
verilen işleri yapa
madığını söyleyen 
Altın, "Eğer 
benim yangına

Çeşitli seyahat 
acentaları ile İstan
bul'a götürülen 
hacı adayları, 
buradan uçakla 
Arabistan'a 
gidecekler.

gitmemi isterlerse, 
ben ne yaparım, 
itfaiye aracına dahi 
binemem ve yangına 
nasıl müdahale

Dün, İskele 
Meydam’na gelen iki 
otobüsle hareket 
eden yaklaşık 70 hacı 
adayı, aileleri ve 
yakın dostları tarafın
dan uğurlandılar. 
"Gidipte dönmemek 
var, gelipte 
görmemek var" 
düşüncesiyle 
birbirlerine sarılan 
hacı adayları ile 

ederim" dedi.
İtfaiye gruplarında 
iş ayırımı olmadığı 
için verilen 
işleri yapamadığını 
ve arkadaşları 
arasında mahçup 
duruma düştüğünü 
söyleyen Cevat 
Altın, itfaiye 
kadrosuna 
19 Ekim 2005 
tarihinde Belediye 
Başkanının 
yazılı emriyle 
gönderildiğini 
belirterek, 
"Biz özürlüleri 
koruyan yasalar var, 
benim itfaiyecilik 
yapamayacağımı 
bilmeleri lazım." 
şeklinde konuştu.

yakınları arasında 
duygulu anlar 
yaşanırken, bazı 
kişilerin gözyaşlarına 
hakim olamadıkları 
gözlendi.
Hacı adayları Hac 
farizasını yerine 
getirip Kurban 
Bayramı bitiminde 
yine kafileler halinde 
yurda dönüş 
yapacaklar.
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Belediye Meclisi ilk kez Başkansız toplandı.

Gemlik’ten Büyükşehir’e 
sorun götürülmüyor

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

YazıYORUM

Atatürk içimizde....

Gemlik Belediye Meclisi dün yaptığı Aralık ayı toplantısında konuşan 
AKP'li üye Ali Okuroğlu, Gemlik'in Büyükşehir Belediyesi’nde nüfusu 
Gemlik'in yarısı kadar olan ilçelerin tüm işlerinin tıkır tıkır çalıştığını ancak, 
Gemlik'ten Büyükşehir’e hiçbir sorunun yeterince taşınmadığını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Meclisi’nin 
Aralık ayı toplantısı 
dün yapılırken, 
AKP'li Belediye 
Meclis ve Büyükşehir 
Meclis üyesi Ali 
Okuroğlu, bazı 
kişilere yönelik sitem 
dolu konuşma yaptı. 
Okuroğlu, 
Bursa Büyükşehir 
Meclisi’nde Gemlik'in 
"G"sinin konuşul
madığına dikkat çeke 
rek, "Çok söz söyle
mek istiyorum, ancak 
muhatabın olmadığı 
yerde ucuz 
şövalyelik yapmak 
istemiyorum, "dedi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
izinde olması 
nedeniyle dünkü 
oturumu Vekili 
Nurettin Bay yönetti. 
Meclis üyeleri tarafın
dan verilen üç öner
genin gündeme alın
masının ardından 
Belediye Fen İşleri'nin 
hazırladığı İmarla ilgili 
konular görüşüldü. 
Fen İşlerinin 
hazırladığı 2006 yılı 
otopark ücretleri yeni 
yılda hazırlanana 
kadar eski fiyatın 
devam ettirilmesi, 
Özdilek'in aldığı yerde 
imar planı değişikliği 
istemesi, Manastır da 
bulunan ve huzur evi 
yeri olarak belirlenen 
arsanın yapılacak 
ilköğretim okulu ile 
yer değiştirmesi, 
Çevre yolu arkasında 
bulunan okul yerinin 
plan değişikliğinin 
yapılması konuları 
görüşülerek,

ÇOK AC€L€SATILIK HİSS6L6A
Ünlü Zeytinleri Ltd. Şti.’ndeki şirket hissemi 

ve Babamız Haşan Dillioğlu’ndan kalan 
miras hissemi sağlık sorunlarım 
nedeniyle çok acele satıyorum.

Tel: 0.224 514 51 12 • GSM: (0.546) 718 93 89

İmar Komisyonu’na 
havale edilmesine oy 
birliği ile karar verildi. 
ÇARŞIYA 
UÇUNCU KAPI 
Daha sonra verilen ve 
katlı otopark altındaki 
pasajın içine açılacak 
üçüncü kapı ve 
gençlerin spor yapa
bilmeleri için stadın 
yanında bulunan 
arsanın kamulaştırıl
ması önergesi 
İmar Komisyonu’na 
havale edildi. 
BÜYÜKŞEHİR’DE 
GEMLİK'İN YERİ 
Mecliste söz alan 
AKP'li Ali Okuroğlu, 
Büyükşehir Mecli 
si’nde yapılan Gemlik 
ile ilgili çalışmalar 
hakkında bilgi 
verirken, Büyükşehir 
Meclisi’nde yapılan 
görev değişiklikleri 
hakkında da meclis 
üyelerini aydınlattı. 
Okuroğlu, yeni görev 
dağılımında Gemlik'li 
meclis üyelerinden 
Cemal Aydın Aybey'in 
Büyükşehir Başkan 
2. Vekilliği ile Çevre 

ve Sağlık komisyonu 
üyeliğine, Refik 
Yılmaz'ın Başkan 
katipliği üyeliği ile 
İmar Komisyonu ve 
Hukuk Komisyonu 
üyeliğine, Nurettin 
Bay jn Sosyal İşler ve 
Turizm Komisyonu 
üyeliğine, Haşan 
İnce'nin Çevre ve 
Sağlık Komisyonu 
üyeliğine, kendisinin 
ise Ulaştırma ve 
Milli Eğitim 
komisyonlarına 
seçildiklerini duyurdu. 
Ali Okuroğlu, ken
disinin ve arkadaşla 
rımn bu yerlerde 
yapacakları hizmetin 
en iyisini vermek için 
çalışacaklarını 
belirtirken, nüfusu 
Gemlik'in yarısı kadar 
olan ilçelerin tüm 
işlerinin tıkır tıkır 
çalıştığını ancak 
Gemlik'ten 
Büyükşehir’e hiçbir 
sorunun yeterince 
taşınmadığını söyledi. 
Yaklaşık dört ay önce 
alınan Gemlik'in dört 
kat imar planının bile 

yürürlüğe konma
masının inşaat sek
törünün bitmesine 
neden olduğunun 
belirten Okuroğlu, 
Terminal ve Kavşak 
düzenlemeleri 
hakkında da 
meclisi bilgilendirdi. 
İmar Konusunda 
yeterli bilgilerin 
Büyükşehir’e aktarıl
mamış olmasında 
üzüntü duyduğunu 
ifade eden Okuroğlu, 
sokakta vatandaşın 
"Bu meclis ne yapar, 
sadece ellerini mi 
kaldırır" diyerek soru
lar yönelttiklerini 
söyleyerek, meclis 
üyelerinin sorumluluk 
bilinci içerisinde 
hareket etmeleri 
gerektiğini savundu. 
Okuroğlu, Gemlik 
halkının BUSKİ'nin 
yaptığı son zamlarla 
önümüzdeki günlerde 
faturalarına aksaya
cak yeni fiyatlarla 
sıkıntılı günler geçire
ceklerini söyledi. 
DÖRT KAT 
ARALIK SONUNDA
Büyükşehir Belediye 
sinde görüşülen 
Gemlik'in dört kat 
imar izninin Aralık ayı 
sonunda yapılacak 
Büyükşehir Meclis 
toplantısından çıka
cağını belirterek, 
Cemal Aydın Aybey, 
sorun yaşanmaya
cağını söyledi.
Gemlik Belediye 
Meclisi imar 
Komisyonu’na havale 
edilen önergeleri 
görüşmek üzere 8 
Aralık 2005 Perşembe 
günü saat 14.oo'de 
tekrar toplanacak.

Son günlerde yaşanan bir çok üzücü 
olay arasında yaşayan Türkiye’de bunlara 
kanıksayan toplum, bir haber var ki bunu 
geçiştiremedi. Geçiştirmemesi de gerekir
di... ■ •

Kara Kuvvetleri brövesinden “Atatürk 
Kocatepe’de” siluetinin çıkarılmasıydı. 
Bütün Türkiye adeta buna isyan etti.

Bu hiçbir şekilde olmamalıydı. Avrupa 
birliğine uyum sağlamaya çalışan 
Türkiye’de bir çok değişiklik yapılabilirdi 
ama iş Ata’ya gelirse burada ki değişikliğe 
kimse razı olamazdı.

Zaten hiçbir güçte bu değişikliği yapa
maz, Atatürk sevgisini şekilde de olsa 
değişik bir kalıba sokamazdı. Başka ordu
ların brövelerinde buna benzer görüntüler 
olmayabilirdi.

Çünkü onlarda bir Atatürk yoktu....
Benzeri bir büyükleri olsa göğüslerine 

gururla takarlardı...
Türkiye’yi yeterince bilmeyen , devlet 

kurumlarında ki Atatürk fotoğraflarının, 
heykellerinin kaldırılmasını istemeye git
mek, ve bunu demokrasi adına yaptığını, 
Atatürk’ün bir baskı olarak dayatıldığını 
sanan AvrupalI alemleler, herhalde bu tepki
leri görünce bundan ders çıkarıp, bir daha 
ağızlarını açmazlar.

Atatürk sevgisinin, ulusun yüreğinde ve 
beyninde ki köklerini yaptığı titreşim bütün 
dünya tarafından bir daha görüldü.

Bu günlerde başka üzücü olaylar da 
yaşadık.

Şemdinli olayları.
Türkiye’nin etnik çatışmalara girmesi 

için “kör parmağım gözüne bombalamalar
la” yöre halkı ve devletin karşı karşıya 
gelmesirfi isteyenlerin karanlık tezgâh 
kuşkularını veriyor. Bu iş “hainlik değilse 
budalalık” gibi görünüyor.

Başbakan Erdoğan’ın “ulemaya danış
mak” sözü de etrafını karıştırdı.

Uluslar arası bir mahkeme de (Avrupa 
İnsan hakları mahkemesi) açılan bir davayı 
Türkiye’nin kazanmış olması, devleti 
yöneten Başbakanı ve etrafını nasıl öfke
lendirdiğini üzüntüyle izledik

Bütün bunlar Demokratik ve Laik 
Türkiye’nin çözeceği şeylerdi.

Oysa.. Atatürk’ün en güvenli yerini, 
yüreklerdeki kalesini (ordu) yitirmesi 
topluma çok acı geldi.

Genelkurmay’ın son “yeniden inceleme 
kararında” Türk s. kuvvetlerinin gönül 
titreşimlerinin ve nabız atışlarının da etkili 
olduğu düşünülebilir.

Ordu evlerinde, kantinlerde subayların 
kendi aralarında ki sohbetler de bu duru
mun onları da çok üzdüğünü görmek bizlere 
ferahlık veriyor.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni dik tutan 
omurgasıdır.

Onun yetiştiği Harp okulundan 
(Yoklamalarda 1 numara olarak okunur) 
uzaklaştırıldığı sanısı, adeta bir deprem 
gibi Türkiye’yi sarstı....

Gösterilen tepki de bunu çok güzel 
ortaya koydu...

Okyanus dalgaları gibi vuran öylesine 
tepki ki, bu kararın acilen düzeltilmesini 
gerektirdi. Ama böyle hata olmamalıydı..

Atatürk’ün silah arkadaşlarının yürekleri 
üzerinde ki yerini yeniden alacağının güzel
liği bir umut ışığı.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Sayfa 4

CHP İlçe yönetimi yaptığı açıklamada, 5 Aralık gününün önemli bir gün olduğu belirtildi

W kadınının seçme ve seçilme hakkı kutlanıyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik CHP İlçe 
yönetimi yaptığı 
basın açıklamasında 
Türk kadınının seçme 
ve seçilme hakkının 
kazanıldığı 5 Aralık'ın 
önemli bir gün 
olduğu vurgulandı. 
Kadın hakları ve 
kadınların erkeklerle 
eşitliği konusunda 
geçen asırdan 
itibaren batı 
ülkelerinde ve 
toplumlarında yoğun 
mücadelelerin verildiği 
ve özellikle Amerika 
Birleşik Devletleri ve 
İngiltere'nin bu 
mücadelelerin en 
şiddetlilerini 

yaşadığının bilindiğine 
işaret eden CHP İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, ülkemizde 
gerek Osmanh 
İmparatorluğu ve 
gerek Cumhuriyet 
döneminde kadın
larımızın kendi hakları 
konusunda, batı 
ülkelerindekine 
benzer şekilde 
mücadele ettiklerini 
söylemenin mümkün 
olmadığını söyledi. 
Akyürek, "Ama kadın
larımıza bir çok batı 
ülkesinden daha evvel 
bu hak Atatürk 
tarafından verilmiş 
ve hatta adeta sunul
muştur. Cumhuriyet 
dönemi ve kadın

hakları teokratik bir 
devlet yapısının ve 
kadın haklarının kısıtlı 
olduğu bir toplum 
düzeninin olduğu 
Osmanh İmparator- 
luğu'ndan, kadın-erkek 
eşitliğinin kabul 
edilmediği modern 
Türkiye Cumhuriyeti 

dönemine geçiş, bir 
çok devrimler ile 
mümkün olabilmiştir. 
Bu devrimler içinde, 
kadınların erkekler ile 
eşit toplumsal varlıklar 
olarak toplum içinde 
yerlerini almaları bir 
uygarlık aşamasıdır ve 
Atatürk Devrimleri'nin 

en önde gelenlerinden 
birisidir. 1926 yılında 
Büyük Millet Meclisi 
tarafından kabulle 
yürürlüğe giren ve 
Türk kadınlarını 
'şeriat' zincirinden 
kurtaran Medeni 
Kanun ile, artık kadın 
güçlenmeye, kişiliğini 
bulmaya başlamış 
ve erkeğinin yanında 
sosyal faaliyetlere 
katılmaya hazırdır.
6 Ekim 1934'de kabul 
edilen ve 5 Aralık 
1934'de yürürlüğe 
giren bir başka yasa 
ile kadın-erkek 
eşitliği alanında 
bütün haklar, 'kadın
lara Milletvekili seçme 
ve seçilme hakkı'nın 

tanınmasıyla verilmiş 
oluyordu. Çift süren, 
tarlayı eken, kağnısı 
ve kucağındaki 
yavrusu ile yağmur 
demeyip, kış demeyip 
cephenin ihtiyaçlarını 
taşıyan hep onlar, hep 
o yüce, o fedakar, o 
ilahi Anadolu kadını 
olmuştur. Bundan 
ötürü hepimiz bu 
büyük ruhlu ve büyük 
duygulu kadınlarımızı, 
şükranla ve minnetle 
sonsuza kadar aziz ve 
kutsal bilelim. Ne 
mutlu bir Atatürk 
yetiştiren Türk kadını
na, ne mutlu O'na 
sahip olan Türk 
milletine.” şeklinde 
konuştu.

DYPli hanımlar seçme ve 
seçilme haklarını kutladılar

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik DYP 
Kadın Kolları üyeleri 
5 Aralık Kadının 
Seçme ve Seçilme 
hakkının kazanıl
masını kutladılar.
Parti binasında 
bir araya gelen 
DYP'li kadınlar yap
tıkları açıklamada 
"Çatısı altında bulun
duğumuz DYP'nin 
Türkiye'deki kadın
ların bu haklarını en 
iyi şekilde kullan
abilecekleri en 
demokratik siyasi 
partidir" dediler. 
Hazırlanan açıkla
mayı okuyan 
Safiye Çevik, 
"Kadınlarımızın 
seçme ve seçilme 
haklarını kullanmaları 
Atatürk sayesinde 
ilk kez 1930 yılında 
yerel düzeyde, 1935 
yılında ise ulusal 
düzeyde elde

SATILIK
OTO

Doktordan satılık 
2000 model 60 ooo km.de

Opel Astra 
0.532.522 81 52

etmişlerdir. 1935 
yılında yapılan 
seçimlerde 394 
milletvekilinin 18'i 
kadın olarak 
meclise girmiştir. 
Günümüzde ise 
kadınlarımız bu hak
larından gerekli 
şekilde yararlana

madığı yapılan 
seçimde 
görülmüştür.
Çatısı altında bulun
duğumuz Doğru
Yol Partisi 
Türkiye'deki hanım
ların bu haklarını 
en iyi şekilde kulla 
nabilecekleri en 

demokratik 
siyasi partidir. 
Bu nedenle Gemlik'li 
hanımlara partimizin 
kapısı sonuna kadar 
açık olup, ilçe yöneti
mi olarak bu konuda 
her türlü çalışma 
yapılmaktadır." 
şeklinde konuştu.

Öğrencilere 
vize kolaylığı 

sağlanıyor
Açık Öğretim 
Fakültesi öğrenci
leri, kişiselleştirilmiş 
BuKart vizelerini 
artık Hamitler- 
Fethiye 
İstasyonu'nda da 
yaptırabilecek.
Dün başlayan Açık 
Öğretim Fakültesi 
kayıtları için BURU- 
LAŞ, öğrencilere 
zaman kazandırmak 
için Hamitler-Fethiye 
istasyonunda ilave 
bir merkez kurarak 
vize işlemlerini bu 
istasyonda vermeye 

‘Gemlik Körfez’ 
internette

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

başladı. Öğrenciler, 
öğrenci belgesi ve 
10 YTL ile başvur
ması halinde 
indirimli 
BuKart'larını hemen 
alabilecek, vize 
işlemlerini de 
hemen yaptırabile
cek. Bu arada yeni 
kayıtlar için 
kişileştirilmiş 
BuKart dağıtımının 
BursaRay 
Şehreküstü İstas 
yonu'ndan devam 
edeceği bildirildi.

km.de
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kesen ve Tetik Arif Tak’a tam destek verdiler
ailelerinin acı günü

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Karsak 
Köyü’nden 
Ahmet 
Kesen'in eşi, 
Elektrik 
Mühendisi 
Kaya Kesen'in 
annesi, Verem 
Savaş Derneği 
Başkanı Rafet

Tetik'in kayın 
validesi

Remziye Tetik 
(77) vefat etti. 
Bursa'da bir 
hastanede 
tedavi gören 
Remziye Tetik, 
hastalığını 
yenemeyerek 
önce gün

yaşamını 
yitirmişti.
4 çocuk ve 
beş torun 
sahibi 
olan 
Remziye 
Tetik'in 
cenazesi 
dün öğlen 
namazına

müteakip 
kılınan cenaze 
namazı 
sonrasında 
ailesi ve 
yakınları 
tarafından 
Karsak 
Köyü 
mezarlığında 
toprağa verildi

Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği(BESOB) 
Başkanlığı'na 
yeniden aday olan 
Arif Tak, Orhaneli, 
Keleş, Büyükorhan 
ve Harmancık'ı kap
sayan dağ ilçeleri 
gezisinden aradığı 
desteği buldu. 4 ilçe
den 6 oda başkanı ile 
bu odaların yöneti
mindeki 45 üye, Arif 
Tak'a desteklerini 
imzalı kağıt vererek 
dile getirdi.
BESOB Başkanı Arif 
Tak dağ ilçelerini 
kapsayan gezisine 
Keleş'ten başladı. 
Tak, sırasıyla Keleş 
Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Hüseyin 
Ekmekçi ve Keleş 
Şoförler Odası 
Başkanı Turgut 
Duna'yı ziyaret etti. 
Ardından Harmancık 
Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası

Başkanı İbrahim 
Aydın, Büyükorhan 
Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Necati Ardıç 
ve Orhaneli Muhtelif 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Recep 
Gültekin ve Orhaneli 
Şoförler Odası Baş 
kanı Şaban Yurdal ve 
yönetim kurulu 
üyeleriyle görüşen 
Arif Tak bu ziyaretleri 
sırasında geçmiş 
dönemde yapılan 
hizmetleri değerlen 
dirip yeni dönem pro
jelerinden bahsetti. 
Son olarak da 
Orhaneli Türkiye 
Kömür İşletmeleri 
Sosyal Tesisleri'nde 
dağ ilçelerinin oda 
başkanları ve yöneti
cileri ile akşam 
yemeğinde bir araya 
gelen Arif Tak, esnaf 
temsilcilerinin görüş
lerini dinleyip talep
lerini not etti.
Seçimde oy kul

lanacak 45 esnaf 
temsilcisinden 
33'ünün hazır bulun
duğu toplantıya 
katılamayanlar ise 
mazeret bildirdi. 
Toplantı sonunda 
Orhaneli İl Genel 
Meclisi Üyesi ve 
Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Şaban 
Yurdal, dağ 
ilçelerindeki 6 oda 
başkanı ve oy kullan
maya yetkili toplam 
45 yönetim kurulu 
üyesinin seçimlerde 
Arif Tak'ı destek
lediğini belirten 
imzaları sundu.
Yurdal, imzaları 
sunarken yaptığı 
konuşmada, Arif 
Tak ve ekibinin 
4 dönem dir oda 
başkanlığını 
başarılı bir şekilde 
sürdürdüğünü ve 
bu süreçte 
yıpranmadığını 
söyledi. BHA
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Kovalamacayı polis kazandı
Asma kilitlerini 
kırarak girdikleri 
kuruyemişçi 
dükkanından çok 
sayıda sigarayı 
ekmek kasasına 
doldurup çalmak 
isteyen şüpheliler, 
ara sokaklarda 
yaşanan kovala- 
maçanın ardından 
yakalandı. 
Kuruyemişçi 
dükkanından ekmek 
kasasına doldurduk
ları sigarayı çalmak 
istedikleri belirtilen 
Murat C., Gökhan E. 
ve S.Y. isimli 
şüpheliler, ihbar 
üzerine polis ekipler
ince yakalandı. 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nden alınan bil
giye göre, olay, önce
ki gece 00.00 
sıralarında Duaçınar 
Mahallesi Ankara 
Caddesi'nde 
meydana geldi. 
İsmail Hakkı Güler'e 
ait kuruyemişçi 
dükkanına asma kilit
lerini kestikten sonra 
girdikleri öne sürülen

Murat C. (34), 
Gökhan E. (29) ve 
S.Y. (17) isimli 
şüpheliler, ekmek 
kasasına çok sayıda 
sigarayı doldurdu. 
Daha sonra yazar 
kasadan 40 YTL 
parayı da alan 
şüpheliler, kaçmaya 
başladı. Bu sırada 
dükkana hırsız 
girdiğini fark eden 
vatandaşların ihba 
rıyla olay yerine ge 
len Yıldırım Araş 
tırma Büro Amirliği 
ekipleriyle ve Sokak 
Timleri, hırsızların 
kaçmaya çalıştığını 
gördü. Polisi görün 
ce paniğe kapılan 
şüpheliler ise sigara 
dolu ekmek kasasını 
bıraktıktan sonra ara 
sokaklara doğru kaç
maya başladı.
Polis ekipleri bu 
kişilerin peşine 
düşerken, gecenin 
karanlığında nefesleri 
kesen hırsız-polis 
kovalamacası yaşan
maya başladı.
Çevreyi kısa sürede 

kuşatan polis ekip
leri, kovalamacanın 
galibi oldu ve şüphe 
lilerin her birini ayrı 
noktalarda kıskıvrak 
yakalandı. Şüpheliler 
Yavuz Selim Polis 
Merkezi'ne götürür 
ken, 815 YTL değe 
rindeki sigaralar ise 
sahibine iade edildi. 
Bu arada şüpheliler
den S.Y. yaşının 
küçük olması 
nedeniyle Çocuk 
Şube Müdürlüğü'ne 
teslim edilirken, 
diğer şüpheliler 
Murat C. ile Gökhan 
E. haklarındaki suçla
maları kabul etmedi. 
Daha önceden de 
suç kayıtlarının 
bulunduğu belirtilen 
şüphelilerden Murat 
C. ile Gökhan E., 
Yavuz Selim Polis 
Merkezi'nde, S.Y. ise 
Çocuk Şube Müdür 
lüğü'nde alınan 
ifadelerinin ardından 
hırsızlık suçlamasıyla 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'na 
sevk edildi. BHA

Vekillerden mükelleflere kıyak
AKP Bursa 
Milletvekilleri 
Kızılcıklı ve 
Pakyürek, mükelle
flere dağıtılan bilgi 
formlarının teslim 
tarihinin 15 Ocak'a 
kadar uzatıldığını 
belirtti.
AKP Bursa 
Milletvekilleri 
Sedat Kızılcıktı ve 
Niyazi Pakyürek, 
maliye tarafından 
mükelleflere gönder
ilen ve 31 Aralık'a 
kadar teslim edilmesi 
istenen bilgi form
larının son teslim 
tarihinin 15 Ocak'a 
uzatıldığını açıkladı. 
Bakanlık tarafından 
pilot il olarak 
seçilen Bursa'daki 
10 bin mükellefe, 
gönderilen bilgi 
formlarıyla ilgili 
tartışmalara AKP 
milletvekilleri 
noktayı koydu. Cafe 
En Restoran'da 
serbest muhasebeci, 
mali müşavir ve 
bir grup esnafla bir 

araya gelen mil
letvekilleri, bilgi 
formlarıyla ilgili alı
nan son kararlar 
hakkında açıkla
malarda bulundu. 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıktı, 22 Kasım 
ve 31 Aralık'a 
kadar teslim edilmesi 
istenen iki bilgi 
formunun hem 
mükellefleri, 
hem de muhasebeci
leri zor durumda 
bıraktığını söyledi. 
Vergi gelirlerini artır
maya yönelik olarak 
yapılan bu çalış
manın startının 
Bursa'dan verildiğini 
anımsatan Kızılcıklı, 
"Bu nedenle Bursa 
Vergi Dairesi Başkanı 
Mehmet Kilci ile 
toplantılar yaptık. 
Mükelleflere ve 
dolaylı olarak 
muhasebecilere 
yapılan zaman 
baskısının ortadan 
kaldırılmasını istedik. 
Mükelleflerden 
bilgi istenmesi,

Vergi Usul 
Kanunu'nun 148. 
maddesine göre 
yasal bir talep. 
Ancak stok envanter 
bilgilerini hazırlaması 
için mükelleflere 
verilen süreler kısıtlı. 
Biz de bu sürenin 
15 Ocak'a kadar 
uzatılmasını ve iki 
envanterin teke 
indirilmesini istedik. 
Sayın Kilci de, 
talebimizi uygun 
buldu" dedi. 
Milletvekili Niyazi 
Pakyürek ise, bilgi 
formu uygulaması ile 
artık kaydi envan
terin ortadan kalka
cağını, fiili envanterin 
oluşacağını söyledi. 
Böylece hangi 
esnafın, neyi ne 
kadar sattığının reel 
rakamlarla ortaya 
çıkacağını dile 
getiren Pakyürek, 
tüm mükelleflere 
bilgi formlarını 15 
Ocak'a yetiştirmeleri 
konusunda çağrıda 
bulundu. BHA

2006 EŞANTİYON 
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Dünya ekonomisi 
yüzde 4.3 büyüdü

‘CIA Avrupalılann hayatını kurtardr
ABD Dışişleri Bakanı Rice, ClA'nin topladığı istihbaratın.

AvrupalIların yaşamını kurtardığını söyledi.

Dünya ekonomisi 
bu yılı yüzde 4.3 
büyüme ile kapata
cak, gelecek yıl da 
bu büyüme seviyesi
ni koruyacak. 
Uluslararası Para 
Fonu'nun (IMF) veri
lerine göre, 2004 
yılında yüzde 2.5 
büyüyen ve en 
önemli ticaret ortağı 
olan AB ekonomisi 
bu yılı yüzde 1.6 
büyüyerek tamam
layacak. Gelecek yıl 
ise AB ülkelerinin 
büyüme hızının 
yüzde 2.1 olması 
öngörülüyor. 
Çin ve Hindistan'ın 
öncülük ettiği 
gelişmekte olan 
Asya ekonomileri 
yüksek oranlı 
büyümelerini devam

ettirken, 2005 yılında 
yüzde 9 büyümesi 
beklenen Çin'in, 
2006 yılında 
biraz hız keserek 
yüzde 8.2 büyüye
ceği tahmin ediliyor. 
Hindistan'ın ise 
2005 yılında yüzde 
7.1 olarak gerçek
leşmesi beklenen 
büyüme hızının, 
2006 yılında yüzde 
6.3'e gerileyeceği 
öngörülüyor.
Türkiye ise yüzde 
5'lik büyüme ile 

büyük ülkeler 
arasında ön sıralarda 
yer alıyor.
En büyük ekono 
milerden birine sahip 
olan ABD'nin ise 
bu yıl yüzde 
3.5, gelecek yıl 
yüzde 3.3 büyüye- 
cek.Dünyada 
gelişmiş ekonomiler 
olarak nitelendirilen 
ülkeler ise 2005'i 
yüzde 2.5 büyüme ile 
kapatırken, gelecek 
yıl yüzde 2.7 
büyüyecek.

Rice, ClA'nin 2001 
yılından bu yana 
"teröre bulaştı" diye 
yakaladığı kişileri 
çeşitli ülkelerde kur
duğu gizli işkence 
merkezlerinde sorgu
lamakla suçlanması
na ilişkin olarak ilk 
kez ayrıntılı açıklama 
yaparak, ABD'nin 
teröristleri yenmek 
için her yasal silahı 
kullanacağını belirtti. 
Avrupa'ya seyahat 
etmeye hazırlanan 
Rice, Andrevvs Hava 
Üssü'ndeki açıkla
masında, Avrupah 
müttefiklerinin, yeni 
saldırıların önlen
mesi için istihbarat 
operasyonlarında 
işbirliği yaparken 
ABD'ye güvenmeleri 
gerektiğini ifade etti. 
Rice, ClA'nin 
Avrupa'da bu tür 
sorgu merkezleri 
olup olmadığı yönün

deki soruyu yanıtsız 
bırakırken, "Ülkele 
rine ya da diğer 
ülkelere yönelik 
terörist saldırıları 
önlemede bizimle 
birlikte çalışmak 
isteyip istemedikle 
rine ve hassas bil
ginin ne kadarını 
kamuya duyurabile
ceklerine karar ver
mek o hükümetlere 
ve vatandaşlarına 
bağlıdır. Bu seçimi 
yapacak 
bağımsız hakka 

sahipler" dedi. 
Amerikan istihbarat 
servislerinin "çok az 
sayıdaki çok tehlikeli 
tutuklu"dan topladığı 
bilginin, Avrupa'da 
olduğu kadar ABD'de 
ve diğer ülkelerde 
hayat kurtardığını ve 
terörist saldırıların 
önlenmesine yardım 
ettiğini belirten Rice, 
ABD'nin hiçbir koşul 
altında işkenceye 
izin vermeyeceğini 
ve hoşgörü göster
meyeceğini bildirdi.

' BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I ENEN BMtartri W
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 Dükkanl 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.)

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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı. 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi

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

i 
i

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 

■ ■ Sakana Misina Ağları
* ipAs
* ** Fany a
* Mantar, kurşun 

İp Çeşitleri
* ** Sandal Malzemeleri
• s Kürek 

Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası
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Ogretmenevlerine zam yok Teiniz okullara beyaz bayrak
Milli Eğitim Bakanlığı, 
öğretmenevlerinde 
başlatılan moder 
nizasyon ve yapısal 
çalışmalar çerçe 
vesinde, kara geçil 
mesiyle 2006 yılında 
zam yapmama 
kararı aldı.
Türkiye genelinde 
648 öğretmeneviyle 
186 lokali bulunan 
MEB'in kararının 
ardından bir öğret
menin bir gecelik 
konaklama;
Ankara Başkent 
Öğretmenevi'nde 
kahvaltı dahil 25 YTL, 
Ankara Gölbaşı 
Öğretmenevi 11 YTL, 
Hakkari Öğretmenevi 
5 YTL, Antalya'daki 
öğretmenevleri 
18-23 YTL, İzmir 

Öğretmenevi 18 YTL, 
İstanbul'daki 
Öğretmenevleri 12-13 
YTL olacak. 2006 
yılında konaklama 
ücretlerine zam yapıl
mama kararı alın
masının yanı sıra 648 
öğretmeneviyle 186 
lokalden faydalanan 

| öğretmen, memur ve 
diğer vatandaşlar 
olmak üzere 3 farklı 
ücret tarifesi uygu
lanıyor. Öğretmenev
lerinde kalabilen 
memurlar, öğretmen
lerden alınan ko 
naklama ücretinin 
yüzde 25'i, memur 
olmayan diğer vatan
daşlar ise yüzde 50 
oranında ücret 
ödemeleri halinde 
kalabilmelerine 
imkan tanınıyor. 
Öğretmenevlerinde 
uygulanan üyelik 
kapsamı da 
genişletiliyor. Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Öğretmene Hizmet ve 
Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı, 
"Öğretmenevleri 
Lokalleri ve Eğitim 
Merkezleri Sosyal 
Tesisleri
Yönetmeliği"nde yeni 
düzenleme ve 
değişiklik yaptı. 
İmzaya sunulan yeni 
yönetmelikle birlikte 
daha önce öğretmen
lerin anne ve 
babalarıyla eşini kay
betmiş dul ve yetim

ler, öğretmenevi üye
lik haklarından fay- 
dalanamıyorlardı.
Yeni düzenlemeyle 
artık ebeveynler, eş, 
dul ve yetimler, 
Bakanlık Merkez 
Teşkilatı çalışanları, 
özel okul ve ders 
hanelerde çalışanlarla 
emekliler, yük
seköğretim çalışan
ları ve emeklileri, 
sözleşmeli öğretmen
ler, öğremenev- 
lerindeki sözleşmeli 
personel, akşam 
sanat okulu çalışan
ları, kapsam içine alı
narak genişletiliyor. 
Günün şartlarına 
göre yönelinen yönet
melikte öğretmenler
den alınan üyelik 
aidatıyla ilgili düzen
lemeye göre, her yıl 
öğretmenevi kimlik 
kartlarına yapıştırılan 
bandrol ücretleri, 
hem bankaya hem de 
öğretmenevi 
muhasebe servisine 
yatırılabilecekken, 
öğretmenlerin 
şikayetine maruz olan 
bandrol ücreti yine 
alınmaya devam 
edilecek. Kimlik kart
larındaki bandrollerin 
süresi 1 yıl geçerli 
olacak. Bandrolü yap
tırmayan öğretmenler 
ise yüzde 25 oranında 
artırılmış memur ko 
naklama ücreti kap
samında kalabilecek. 
Bir ilde veya bölgede 
öğretmenevi açılması, 
o ilin İl ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü'nün 
teklifi, Vali'nin onayıy
la gerçekleştirilirken, 
yeni düzenlemeyle bu 
uygulamaya son ve 
rildi. Düzen ve 
karışıklıkların önlen
mesi amaçlı olarak 
öğretmenevi açma 
yetkisi ve kararı Milli 
Eğitim Bakanı'nın 
onayıyla yapılacak.

Yapılan bir başka 
değişiklik ise bir ilde
ki öğretmenevi, 
zaruret ve ihtiyaç 
kapsamında o ilde 
lokal veya turistik 
amaçlı olarak kamp 
açabilecek, gezi ve 
organizasyon tertip 
edip düzenleyebile
cek. Şube açılması 
kararını, Öğretmen 
evleri Yönetim 
Kurulu'nca verilecek. 
Öğretmenevlerinin 
çalışma alanlarını 
genişleten yeni 
düzenlemeyle 
örneğin Ankara'daki 
Başkent Öğretmenvi, 
deniz kıyısında şube 
veya Kızılay'da lokal 
açabilecek.
Öğretmenevleri'nde 
organizasyon, konfe 
rans ve diğer çeşitli 
etkinlikler için gelen 
müşterilere ikramda 
bulunulması için kar 
eden öğretmenevleri, 
yüzde 1 oranında 
"temsil ve ağırlama" 
gideri kullanabilecek. 
Yetkililer, resmi 
kurumlarda herhangi 
bir ödenek ve bu iş 
için ayrılan bir para 
olmaması nedeniyle 
bir çay ikramında bile 
bulunamadıklarıyla 
ilgili yaşanan sıkıntı 
konusunda şunları 
kaydediyor: 
"Öğretmenevleri ne 
düğün ve salon 
kiralamaya gelenler 
var. Resmi davetliler 
geliyor. Bu ve benzeri 
şeyleri ısmarlayamı 
yoruz, çoğu yerde 
bu tip giderlerin 
karşılanması için 
çalışanlar zor durum
da kalıyorlar, 
resmen hırsızlığa 
başvuruluyordu." 
Öte yandan, yeni bir 
düzenleme ise artık 
öğretmenevlerinde 
kredi kartıyla ödeme 
yapılabilecek.

Sağlık ve Milli Eğitim 
Bakanlıkları tarafın
dan, okulların 
temizlik ve hijyen 
konusunda teşvik 
edilmesi amacıyla 
yürütülen proje 
çerçevesinde, 
temizlik açısından 
100 üzerinden 
90 alan ilköğretim 
okullarına 
beyaz bayrak 
verilecek.
Proje kapsamında, 
çocukların ruh ve 
beden sağlığının 
korunması amacıyla 
ilköğretim okullarına 
yönelik hijyen kural
larının belirleneceği 
"Okul Sağlığı 
Denetleme Formu"

Tanında tarama siireci başlıyor
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne (AB) uyum 

i surecinde kilit alan- 
I lardan birini oluştu

ran tarım için tarama 
süreci başladı. 
Tarama sürecinin 
nasıl gerçekleştirile
ceğine ilişkin bilgi
lerin sunulacağı 
"tanıtıcı tarama", 
5-16 Aralık arasında 
gerçekleştirilecek. 
Tarım ile ilgili 
mevzuatların 
karşılaştırılacağı 
"ayrıntılı tarama" 
süreci de 28 Ocak 
2006'da başlayacak. 
Türkiye Ziraatçılar 
Derneği (TZD) Genel 
Başkanı İbrahim 
Yetkin, AB temsilci
leriyle bugüne kadar 
yapılan görüşmelerin 
"tarama süreci"nde 
ortaya çıkacak tablo 
hakkında fikir 
verdiğini belirtti. 
Buna göre, tarama 
sürecinde Türkiye'yi 
en fazla zorlayacak 
konu başlıklarının

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

hazırlandı.
Buna göre, okul içi 
ve çevresi, idari 
birim, öğretmen 
odası, kütüphane, 
ısıtma durumu, spor 
ve tiyatro salonu, 
atölyeler, laboratuar
lar, revir, kantin, 
tuvaletler ve içme 
suları göz önüne 
alınarak 100 puan 
üzerinden bir değer

"gıda güvenliği, 
tarımdaki nüfusun 
azaltılması ve hay
vancılıkta yapılan
ma" olduğunu 
belirten Yetkin, "AB, 
bizden yüzde 33 olan 
tarımdaki nüfusun 
yüzde 10'a 
indirilmesini, gıda 
güvenliğinin sağlan
masını, bölgesel 
farklılıkların azaltıl
masını, tarıma dayalı 
sanayinin gelişti 
rilmesini, verim ve 
kalitenin artırılmasını 
istiyor. Hayvancılık 
da çok önemli; 
işletmelerin yapısı, 
güvenli ortamda 
üretim, sanayi kul
lanımı... Bu sektörde 

lendirme yapılacak. 
Değerlendirme sonu
cunda 90 ve üzerinde 
puan alan okullara, 
sağlık ve temizliği 
simgeleyen beyaz 
bayrak ve sertifika 
verilecek.
Bu belge 2 yıl süreyle 
geçerli olacak, 
kontroller de bu 
süre içinde devam 
edecek.

yeniden yapılanma 
gerekiyor" dedi. 
Gıda güvenliğinde 
denetimin, AB için 
büyük önem 
taşıdığını vurgulayan 
Yetkin, bu konuda 
hem belediyelerin 
hem Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı'nın 
hem de Sağlık 
Bakanlığı'nın yetkili 
kılınmasının "çok 
başlılık" yarattığını 
söyledi. Yetkin, 
AB'nin konuyla ilgili 
tek muhatap görmek 
istediğini kayde 
derek, en kısa 
zamanda düzenleme 
yapılması gerektiğini 
kaydetti.

‘Gemlik Körfez' tete“
www.gemlikkorfezgazetesi.cı 

internette ► adresinden okuyabilirsiniz
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TMSF radyo ve televizyon salacak Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu (TMSF), 
9 adet TV ve 
Radyo'ya ilişkin uydu 
ve kablolu yayın 
lisansı, marka ve 
marka başvurusunu, 
3 Ocak 2006 tarihinde 
satışa çıkaracak. 
Toplam 1 milyon 
576 bin 400 YTL 
muhammen bedele 
sahip marka ve 
marka başvurusu ile 
uydu ve kablolu 
yayın lisansları; 
yayında olan 
Sineklasik TV, 
Yeşilçam TV, 
Dizi TV, Metro+TV ile 
yayında olmayan 
Futgol TV, Sineklasik 
1 TV, Radyo Blue, 
Radyo King ile Radyo 
Gold'dan oluşuyor. 
TMSF'nin internet 
sitesindeki satış ilanı 
bölümünde yer alan 
bilgiye göre, 6183 
sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında 
Kanunun 85. Maddesi 
uyarınca, söz konusu 
satışlar açık artırma 
yoluyla ve peşin

parayla yapılacak. 
Uydu yayın lisansı ve 
kablolu yayın lisansı 
ihalelerine ancak 
radyo ve televizyon 
yayıncılığı, haber
leşme, eğitim, 
kültür ve sanat 
amacıyla Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine 
göre kurulan anonim 
şirketler 
katılabilecekken, 
marka ihalesine 
katılabilmek için 
anonim şirket olma 
şartı aranmıyor. 
Açık artırma yoluyla 
satışa çıkarılan uydu 
ve kablolu yayın 
lisansı ile marka ve 
marka başvurusu, 
muhammen 
değerlerin yüzde 
75'inden az olmamak 
üzere en çok artırana 
ihale edilecek.
Verilen bedelin, 
muhammen değer
lerin yüzde 75'inden 
az olması ya 
da hiç ahcı çıkma
ması halinde, ikinci 
satış 6 Ocak 2006 
tarihinde 
aynı adres ve aynı

Zllft enflasyon hedefi yüzde 5
Türkiye'nin 
önümüzdeki üç yıllık 
dönemdeki enflasyon 
hedefini açıklayan 
Merkez Bankası 
Başkanı Serdengeçti, 
"2006 yılında enflas 
yon hedefimiz 
yüzde 5" dedi. 
Merkez Bankası 
Başkanı Süreyya 
Serdengeçti, örtük 
enflasyon hedefi 
çerçevesinde 2002-

2005 yılları arasında 
yıl sonu enflasyon 
hedeflerinin 
açıklandığını ve 
enflasyonun ilk üç yıl 
üst üste belirlenen 
hedeflerin altında 
gerçekleştiğini 
belirterek, "büyük 
bir olasılıkla 2005 
yılında da hedefin 
altında kalınacağı 
öngörülmektedir" 
dedi.

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

saatte yapılacak. 
3 Ocak saat 11.00'de 
yapılacak ihaleye 
katılacak anonim 
şirketlerin gerekli 
belgeleri en geç satış 
günü saat 10.00'a 
kadar TMSF Satış 
Komisyonu'na teslim 
etmeleri gerekiyor. 
İhaleye katılacaklar 
ayrıca, her bir 
marka, marka 
başvurusu, uydu 
yayın lisansı ve 
kablolu yayın lisansı 
için tespit edilen 
muhammen 
bedelin yüzde

7.5'i tutarında nakit 
teminatın Ziraat 
Bankası 
Gayrettepe 
Şubesi'ne yatırıldığı
na dair dekontu, 
nakit para 
verilmediği takdirde 
de bankalar veya 
özel finans kurumlan 
tarafından 
verilen şartsız, 
kesin ve süresiz 
nitelikli teminat 
mektubu veya 
aynı tutarda 
Hazine tahvil ve 
bonoları teslim 
etmeleri gerekiyor.

Serdengeçti, Merkez 
Bankası'nda 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
Enflasyon 
Hedeflemesi 
Rejiminin Genel 
Çerçevesi ile 
2006 Yılı Para ve 
Kur Politikası 
konularında açıkla
malarda bulundu. 
Süreyya Serdengeçit, 
Merkez Bankası'nın 
enflasyon hedefleme

si konusunda 2000 
yılından bu yana 
çalışmalarını 
sürdürdüğünü 
belirterek, 
Türkiye'de enflasyon 
hedeflemesi rejiminin 
ana çerçevesi 
oluşturulurken bu 
rejimi uygulayan 
20'yi aşkın gelişmiş 
ve gelişmekte 
olan ülke deneyimin
den faydalandıklarını 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’ .■ ı m www.gemhkkorfezgazetesi.com internette adresinden okuyabilirsiniz

Halı sahaları
kim kimden hesap soracak ve 

kim denetleyecek?
Gemlik’te gençlerin spor yapabilecekleri iki 

adet saha var.
Hah sahalar nasıl olmalı?
Bizdeki halı sahalar nasıl?
- Hah sahalar belli ebatlarda, standart 

ölçülerde olmah.
- Hah sahaların soyunma yerleri sporcu

ların oturabileceği, çay ve meşrubat alabile
ceği yerler olmah.

- Hah sahalarda duşlar sıcak ve soğuk su 
bulunmalı bunlar devamlı akmah bu yerler 
temiz olmah.

- Hah sahada sağlık memuru olmah ve bu 
memurun elinde müdahale için gerekli ilaçlar
la dolu sağlık çantası olmah.

- Hah sahada ufakta olan bir soğutucu 
bulunması gerekir. (Bu dondurucu ne olacak 
diyenlere) devamlı buzun gerekli olduğundan. 
Sağlık çantası içinde muhakkak bir soğutucu 
olmalıdır.

Sahada spor yapan takımlara verilen üstün
lükleri idmanları bilen şporcular terli bir 
vaziyette bıraktıkları üstlükler ikinci defa kul
lanılmamalı.

Bu üstünlükler etüv denilen sıcak buharlı 
kazandan geçirilip kurutulmaya bırakılmalı. 
İkinci defa idman yapan sporculara ve 
rilmemelidir.

- Hah sahada oynayacak spor ayakkabıları 
dışarıda giyilmemeli.

- Sporcunun idmanını tamamladıktan sonra 
oturup dinlenebileceği çay ve meşrubat içecek 
kantinin olmah.

Ben bizdeki hah sahalara baktığımda bu tür 
donatımın eksik olduğunu görür gibiyim.

Burayı çalıştıran kişi veya kişiler kendi 
aralarında yaptıkları idmanda bir gencin kafa 
kısmı inanılmayacak şekilde çarpışmada 
yarıldı, kanama oldu ve şişti.

Evet işten anlayan kimse yok!
Evet yukarıda yazdığım buz, soğuk komp 

leksi yok.
Evet, bir temizleyici, kan durdurucu bağla

yacak kan durdurucu bağlayıcı bant yok. Sular 
akmıyor ki bir havluyla soğuk altında bu 
gencin başına soğuk koymak gerekli.

Evet olacaklardan Allah korusun beyin 
kanaması gibi büyük olaylar olabilirdi.

Ne oldu maç yarıda kaldı. İdman yapan 
sporcular su yokluğundan vücudunda kendi 
çamaşırlarını tertipleyip bu soğuk havada 
evlerinin yolunu tuttular.

Evet, bu tür yerlere ruhsat verilirken nasıl 
ruhsat verildiğini merak ediyorum.

Bir sağlık çantası ve içinde doktor tarafın
dan tesbit edilen ilaçlar var mı? Yok.

Bana göre; Buraya Belediye ve Hükümet 
Tabipliğinin tespit ettiği sağlık ocaklanndan 
memurlar gitti mi? veya gidiyorlar mı?

Lüfen beyler bu işlerle kimler vazifeleniyor
larsa gidip bu yerleri denetlesinler.

Eğer o genç beyin kanamasından ilk müda
hale yapılamadığından kaybedilmiş olsaydı 
hesabı kim verecekti?

Bizdeki hah sahalarımız maalesef bundan 
yoksun. İşte bu denetlenmeyen yer insan 
sağlığından yoksun.

1-Klm?
2- İlçe Sağlık Ocakları ve İlçe Spor Müdürü 

alakadar oluyor mu?
Bu kurumlar buraları biraz denetleseler 

bizde seviniriz.
Zira futbol sahasında ölen gençlerimizi 

hatırlamamız lazım.

http://www.gemhkkorfezgazetesi.com
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Evdeki küçük dertleri çözme yollan
Hepimiz evde elimiz 
kolumuz bağlı tamirci 
beklemek zorunda 
kalırız çoğu zaman. 
Halbuki öyle küçük 
bir sorundur ki 
halledemediğimiz.
Ezilmiş halılar 
Halılarınızın ezilmiş 
yerlerini düzletmek 
için, ıslak bir bezle ılık 
ütüyü bu ezilmiş 
yerlerin üzerinde 
gezdirin. Bu işlemi 
yaparken ütüyü çok 
fazla bastırmamaya 
çalışın. Ezilmiş olan 
kısımların dikleştiğini 
göreceksiniz.
Gerekirse biraz da 
fırçalayabilirsiniz. 
Çiçekleriniz 
bozuluyorsa 
Evinizdeki çiçekler 
bazen böcek yüzün
den kurur. Onların 
çiçek köklerini

yemelerini önlemek 
için sigara külünden 
yararlanın. Çiçek 
köküne dökeceğiniz 
küller, böceğin 
hastalanıp ölmesini 
sağlar. Koltukların 
tozunu alırken 
Elektrik süpürgeniz 
yoksa ve koltuk

larınızın tozunu 
almanız gerekiyorsa, 
şu yöntemi uygulayın. 
Tozunu alacağınız 
eşyanın üstüne nemli 
bir bez yayın, beze 
sopa ile vurarak 
tozunu çıkarın. Çıkan 
toz nemli beze yapışa- 
caından hem oda 

tozlanmaz, 
hem de eşyalarınız 
tertemiz olur. 
Güvelerden 
kurtulmak için 
Güvelerin 
dolaplarınızı istila 
etmelerini önlemek 
için, büyükçe bir por
takal alın, üzerine 
kabuğu görünmeye
cek kadar sık 
biçimde karanfil 
batırın. Bu karanfilli 
portakalı giyecek 
dolabınıza ya da 
sandığın bir köşesine 
koyun. Böylece 

güveleri giyecek 
dolaplarınızdan uzak 
tutmuş olursunuz. 
Tahta kapı ve 
çerçeve temizliği 
Ellerinizin beyaz veya 
açık renge boyanmış 
kapı ve tahtalar 
üzerinde nasıl kötü 

izler bıraktığını 
bilirsiniz. Tahta 
eşyalar böyle 
kirlendiği zaman 
yapacağınız işlem 
şundan ibaret: Çiğ 
bir patatesi ortadan 
ikiye bölün ve lekeli 
yere hafifçe sürün. 
Lekeler hemen yok 
olacak ve eşya eski 
haline dönecektir. 
Ayrıca tahta eşyayı 
temizlemek için şu 
yöntem de çok 
etkilidir. İki çorba 
kaşığı çayı kaynar 
su içine atın. Su 
soğuduktan sora 
renkli kapı veya tahta 
eşyayı sünger 
yardımıyla bu su ile 
yıkayın. Yuşak bir 
bezle kurutun.
Paslı eşyalar
Makas ve bıçaklardaki 
pas lekesini çıkarmak 

için en iyi çare gazdır. 
Pas olan yeri birkaç 
defa gaza batırılmış 
bir bezle silin. Sonra 
da yünlü bir kumaş 
parçasıyla kurulayın. 
Kahve dökülürse 
Üzerinize veya halıya 
kahve dökülürse, 
lekeyi soğuk suyla 
ıslattıktan sonra 
hemen birkaç damla 
gliserin ile çitileyin. 
Çivi çakmak için 
Duvara büyük 
çivileri çakmak hiç de 
kolay değildir. 
İnsanı oldukça 
uğraştırır ve sıvanın 
dökülmesine de 
neden olabilir.
Bunu önlemek için 
çiviyi çakmadan 
önce sabuna 
bulayın. Böylece çivi 
duvara kolayca 
girer.

ŞİİR KÖŞESİ Celal BAY

Güzelliğini? için 
kozmetiğe başvur
madan önce bir de 
besinleri deneyin. 
Hem sağlıklı olun, 
hem de güzelleşin. 
Doğru beslenmeyle 
hem daha sağlıklı bir 
vücuda sahip 
olmanız, hem de 
güzelleşmeniz 
mümkün.
Beslenme uzmanları, 
meyve ve sebze, et 
ve balık, hububat ve 
süt ürünlerinden 
oluşan doğal ve 
doğru bir karışımla 
vücudun daha 
dirençli ve daha 
güzel olacağını ifade 
ederken, güzellik fak
törü olan besinleri şu 
şekilde sıralıyor: 
Düzgün bir cilt: 
Her gün bir miktar 
ayçiçeği çekirdeği 
veya kabak çekirdeği 
yiyin. Bu çekirdekler 
esas halinde element 
olan çinko içerirler. 
Vücutta çinko eksik
liği ise derinin daha 
çabuk buruşmasına 

yol açar. Ayrıca 
sabah vc akşam kivi 
yiyin. Bu meyvenin 
içerdiği C vitamini 
dolaşımını harekete 
geçirir ve bunun 
sonucu olarak deri 
daha iyi beslenir. 
Yumuşak bir cilt için 
A vitamini de önem
lidir. Bu vitamin 
balıkyağında fazla 
miktarda vardır. Üç 
ayda bir, iki haftalık 
bir kür yapın.
Parlak gür saç: 
Haftada dört yumurta 
yiyin. Yumurtada 
saça parlaklık 
kazandıran bol mik
tarda kükürt vardır. 
Bol protein içeren 
besinler (et, balık, 
kümes hayvanları, 
peynir) salatayla bir
likte yendiğinde saç 
gür olur. Çünkü 
saçın yüzde 97'si 
protein maddesi olan 
keratinden oluşuyor. 
Parlak gözler: 
Haftada üç kere az 
bir miktar bitkişel 
yağla pişirdiğiniz 

havuç yiyin. 
Havuçtaki A 
ve E vitamin
leri görmeyi 
kuvvetlendirir, 
gözlere 
parlaklık 
kazandırır.
Kepek, çavdar 
ekmekleri 
içerdikleri 
selen ele
mentinden 
dolayı gözleri 
hastalık 
mikropların
dan korur. 
Kuvvetli tır
naklar: Her 
gün yoğurt 
yiyin. Yoğurtta 
tırnakların 
oluşumu için önemli 
olan protein vardır. 
Toz jelatin de bu 
etkiyi fazlalaştırır. 
Kırılan tırnaklara 
karşı ceviz ve yer 
fıstığı yiyin.
Her ikisi de tırnakları 
sertleştiren 
biotin içerir.
Sağlıklı dişler: 
Günde iki kere 150

gram yağsız peynir 
yiyin. Peynirdeki 
kalsiyum dişetini 
kuvvetlendirir, dişleri 
sağlamlaştırır. Ayrıca 
balık ve kümes 
hayvanları da diş
lerin sağlam olması 
açısından önemlidir. 
Bunlarda dişleri 
sertleştiren 
fosfor vardır.

■Gemlik Körfez’ interı>ette ı^ııilıHa^  jM^tsİKİeı otaıpbilirsiniz

Boz Ana
Bostancı 'da sabah oldu 
Koş atları vakit doldu 
Dikyamâç 'ta ekin soldu ;

tırpanımı aldım ele
buğdaylar da beri gele 

Tekke Yakası dik yamaç
Anda yatan tavşan anaç 
Yavruları bir tok, bir aç ;

dost olduk,yanık derimiz 
belli ki bir kaderimiz

İçtim ayran, ettim bayram 
Göz süzdüler hayran hayran 
Uzattım bir çanak ayran ;

geldiler yanı başıma 
ortak ettim az aşıma 

Dost olanda sınıf yoktur 
Çaresizde korku çoktur 
Bilmezin attığı oktur ;

saklan dost zarar gelmesin 
boz göğsü kurşun delmesin 

Avcı tüfekle göründü 
Dostum al kana büründü 
Beşi de yerde süründü i

utan canlı olduğundan 
insan diye doğduğundan 

Öfkeli türkü dilimde 
Kötü durmasın selimde 
Yıkılır gider yelimde;

yası var bozkır ovanın 
kalpte patlasın kovanın
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Sigara cinsel hayatı da olumsuz etkiliyor
Sigaranın, içerdiği 
4 binden fazla zararlı 
maddeyle insanda 
cinselliği öldürdüğü 
bildirildi. Sigaranın, 
erkeklerde ejekülas 
yon (meni) miktarını 
ve spermlerin hareket 
yeteneğini azalttığını 
vurgulayan uzmanlar, 
cinsiyet hormon
larının da salgılanışını 
bozarak, cinsel 
isteğin ve gücün 
azalmasına yol 
açtığını kaydediyor. 
Uzmanlar sigaranın 
cinselliğin yanından 
insan sağlığında da 
ciddi bozulmalara yol 
açtığı ve 30'a yakın 
hastalık için ciddi risk 
faktörü olduğunu 
belirtiyorlar. Kişinin 
sigarayı bırakmakla, 
sağlığıyla ilgili en 
kazançlı kararlardan 
birisini vermiş olduğu 
vurgulanırken, sigara 
bırakıldıktan bir yıl 
sonra koroner kalp 
hastalığı riskinin de 
yarı yarıya azaldığı 
bildiriliyor.
Uzmanlara göre, boya 
sökücü aseton, akü 
yapımında kulTanıfan 
kadmiyum, roket 
yakıtı metanol, çak
mak gazı bütan, 
temizlik maddesi 
amonyak, fare zehri 
arsenik, öldürücü 
zehir hidrojen siyanür 
ve naftalin, sigaranın 
içerdiği 4 bin madde

den sadece birkaç 
tanesi. Nikotin ise 
sigarada bulunan 
bağımlılıktan sorumlu 
ana madde 
durumunda.
30'a yakın hastalık 
için ciddi risk faktörü 
olan sigaranın 
dumanında gaz 
halinde bulunan kar
bon monoksitin, 
hücrelerin kandaki 
oksijeni kullanmasını 
engelleyerek, tüm 
organların çalışması
na zarar verdiğini 
söyleyen uzmanlar, 
sigara içenlerde ağız 
içi, diş eti, dil ve 
bademcik kanser
lerinin, sigara 
içmeyenlere göre 
3-33 kat daha fazla 
görüldüğüne 
dikkat çekiyor. 
Uzmanlar, kronik 
akciğer hastalıklarının 
yüzde 80-90 sorum
lusunun sigara 
olduğunu kayde 
derken, sigara içen
lerde kronik bronşit, 
amfızem gibi hastalık
lardan ölüm oranının, 
sigara içmeyenlere 
göre 2.5 Raf fazla 
olduğunu açıklıyor. 
Akciğer kanserlerinin 
yüzde 90'ının sigaray
la ilgili olup, sigara 
içmeyenlere göre 
risklerinin 15-20 kat 
yüksek olduğunu 
ifade eden uzmanlar, 
sigara içen kişilerin, 

içmeyenlere göre 
ortalama 8 yıl daha 
erken öldüğünü 
bildiriyor.
Uzmanlar, sigaranın, 
damar sertliği 
gelişmesini kolay
laştırdığını, koroner 
arter hastalığı ve 
yemek borusu 
kanserlerinin gelişi
minde ise en önemli 
risk faktörlerinden biri 
olduğunu belirtiyor. 
Uzmanlara göre, 
sigara, kalbin oksijen 
tüketimini arttırıyor 
ve damarlarda 
büzülmelere sebep 
oluyor. Mide salgısını 
arttıran sigara, mide 
ülseri ve mide kanseri 
gelişmesini ise kolay
laştırıyor. İdrar kesesi, 
prostat ve pankreas 
kanserleri, sigara 
içenlerde, içmeyen
lere göre 2 kat, 
böbrek kanserleri ise 
5 kat daha fazla 
görülüyor.
Sigaranın, erkeklerde 
ejekülasyon (meni) 
miktarını ve 
spermlerin hareket 
yeteneğini azalttığını 
vurgulayan uzmanlar, 
cinsiyet hormon
larının da salgılanışını 
bozarak, cinsel 
isteğin ve gücün azal
masına yol açtığını 
kaydediyor. 
KADINLARA VERDİĞİ 
ZARAR 
Sigaranın, kadınlarda 

ise istenmeyen 
düşüklere, erken ve 
düşük kilolu bebek 
doğumlarına, ölü 
doğumlara ve erken 
menopoza yol açtığını 
ifade eden uzmanlar, 
ayrıca ses kısıklığına, 
ses kalınlaşmasına ve 
cilt damarlarının 
daralmasına bağlı cilt 
kurumalarına yol 
açarak cinsel yaşan
tılarını olumsuz yönde 
etkilediğini bildiriyor. 
Uzmanlar, sigara içen 
kadınlarda rahim ağzı 
kanserlerinin yaklaşık 
20 kat, kalp-damar 
hastalıklarının da 2 
kat fazla görüldüğünü 
belirtiyor.
Uzmanlar, emziren bir 
annenin sigara içmesi 
durumunda ise, 
bebekte kusma, dal
gınlık, çarpıntı, mide- 
bağırsak sistemi 
bozuklukları ve 
bronşit, pnömoni gibi 
solunum yolu enfek
siyonlarının sık olarak 
görüldüğünü da 
kaydediyor.
Kendisi sigara 
içmediği halde, bulun
duğu ortamlarda 
sigara içilmesine 
bağlı duman solumak 
zorunda kalan kişi
lerin durumuna 'pasif 
içicilik* dendiğini 
hatırlatan uzmanlar, 
yanmakta olan bir 
sigaranın dumanının 
3'te 2'sinin, içen

kişinin asla akciğer
ine ulaşmadığını, 
sigara içmeyenlerin 
de soluduğu havaya 
karıştığını vurguluyor. 
Uzmanlar, ayrıca bu 
dumanın, sigarada 
süzülmeyip direkt 
havaya karıştığı için 
içerdiği zehirli mad
deler açısından daha 
zengin olduğuna 
dikkat 
çekiyor.Uzmanlar, 
pasif sigara içici, 
liğinde, akciğer, 
meme, rahim ağzı ve 
kan kanserlerinin yanı 
sıra bronşit, amfizem, 
kalp krizi gibi her 
türlü hastalığın artmış 
oranda görüldüğünü 
bildiriyor.
Sigarayı bırakmanın, 
bir insanın, "sağlığıy
la ilgili verdiği en 
kazançlı kararlardan 
birisi" olduğunu 
belirten uzmanlar, 
"Sigara bırakıldıktan 
bir yıl sonra koroner 
kalp hastalığı riski 
yüzde 50 düşer.

15 yıl sonra ise 
koroner kalp 
hastalığına bağlı ölüm 
riski hemen hemen 
içmeyenlerin seviye
sine iner. 10 yıl sonra 
akciğer kanserinden 
ölüm riski yarı yarıya 
düşer. Ayrıca, akciğer 
fonksiyonları hiç 
sigara içmeyenlerin 
kine yaklaşır. 20 yıl 
sonra ise sağlık 
açısından, hiç sigara 
içmeyen birisiyle 
neredeyse aynı duru
ma gelinir" diyorlar. 
Müptelaların yüzde 
75'inin sigarayı bırak
mak istediğini, yüzde 
30'unun ise en az 3 
ciddi bırakma girişimi 
olduğunu söyleyen 
uzmanlar, sigarayı 
kendi başına bırak
manın oldukça zor 
olduğunu, yüzde 4 
olan bu oranın, pro
fesyonel yardım 
aracılığı ile yüzde 
45'lere kadar 
yükselebildiğini 
kaydediyor.

ıvı

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
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. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

■
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
Sahil Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

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

1
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 613 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
6 ARALIK 2005 SALI 
MURAT ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 82 

Tel: 514 37 63

HBHBİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 33 SAYI : 2303 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri ; KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ELECO 2005 7 Aralık’ta başlıyor Kırsala yatırım yağacak
Türkiye’nin en 
önemli fuarları 
arasında gösteri 
len Elektrik, 
Elektronik, 
Aydınlatma, 
Otomasyon, 
İletişim Fuarı ve 
Sempozyumu 
"ERECO 2005", 
07 Aralık 2005 tar
ihinde TÜYAP 
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde 
başlıyor.
Yurtiçi ve 
yurtdışından gele
cek 25 bin "pro
fesyonel" ziyaretçi 
hedefiyle 5 gün 
sürecek fuarda, 
sektördeki yenilik
ler ele alınacak 
ve son teknoloji 
ürünleri 
sergilenecek. 
23 ülkeden 315 
firma ve temsil
cisinin katılımı 
beklenen fuar, 
alanında Türki 
ye'nin en önemli 
buluşmalarından 

biri olarak değer
lendiriliyor. 
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık ile 
Elektrik Mühen 
dişleri Odası 
(EMO) Bursa 
Şubesi'nin işbir- 
liğiyle gerçek
leştirilecek fuara, 
Büyükşehir Bele 
diyesi ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası(BTSO) da 
katkı sağlıyor. 
BU FIRSAT 
KAÇMAZ 
TÜYAP Genel 
Müdürü İlhan 
Ersözlü ve EMO 
Başkanı Emir 
Birgün, Almira 
Hotei'de basın 
toplantısı 
düzenleyerek, 
ELECO 2005 
hakkında ayrıntılı 
bilgi verdi. 
Ersözlü, 07-11 
Aralık 2005 tarih
leri arasında 
TÜYAP Bursa 
Uluslararası 
Fuar ve Kongre

Merkezi'nde 
gerçekleştirilecek 
ELECO 2005'i, 
endüstriyel potan
siyeli yüksek olan 
Bursa ve çevresi 
için kaçırılmaması 
gereken bir fırsat 
olarak değer
lendirdi. İhtiyaç 
duyulan elektrik, 
elektronik, aydın
latma, otomasyon 
ve iletişim sektör
lerindeki son 
yeniliklerin, son 
teknoloji ürün
lerinin bu fuarda 
yer alacağına 
dikkati çeken 
Ersözlü, şöyle 
devam etti: 
"Füar süresince 4 
ayrı salonda elek
trik, elektronik, 
bilgisayar, aydın
latma ve otomas 
yon alanlarında 
bilimsel ve tekno 
lojik değişimleri 
ele alan 'Elektrik, 
Elektronik, Bilgisa 
yar Mühendisliği 
Sempozyumu' 

düzenlenecek. 
Yurt dışından da 
çok sayıda 
akademisyenin bu 
sempozyuma 
katılması, bildiri 
sunmasını bekliy
oruz. ELECO 2005 
kapsamında elek
triğin üretimi, 
çevirimi, iletimi, 
dağıtımı, kuman
da, koruma, 
aydınlatma, elek- 
tirk elektronik test 
cihazları, yıldırım
dan korunma tor- 
parkalama ve pra- 
tonerler, elektron
ik malzeme ve 
yardımcı ekipman
lar, güvenlik 
sistemleri, 
otomasyon 
sistem ve 
yazılımları, 
hidrolik-pnömatik 
ekipmanları fabri
ka donanımı, zayıf 
akım sistemleri, 
sektörel yayınlar 
ve bilgisayar 
konuları 
işlenecek." BHA

İl Genel Meclisi, 
2006 yılı bütçesi
ni rekor bir raka
ma bağlarken, 
yüzde 9O'ı yatırı
ma ayrılan bütçe 
kırsal bölgeyi 
adeta ihya ede
cek. 1 milyon 500 
bin kişinin yaşa 
dığı üç merkez 
ilçe belediyesinin 
toplam bütçesi 
246 milyon YTL 
iken, İl Genel 
Meclisi, 700 bin 
kişinin yaşadığı 
kırsal alan için 
160 milyon 
YTL'lik bütçe 
yaptı. Üstelik 
Köylere Hizmet 
Götürme Birli 
ği'nden aktarıla
cak kaynakla bir
likte bu rakam 
220 milyon 
YTL'ye ulaşacak. 
İl Genel 
Meclisi'nin yeni 
yasasıyla hem 
yetkilerinin hem 
de kaynaklarının 
artması, kırsal 
alanda yıllardır 
hizmet bekleyen 
vatandaşın 

yüzünü 
güldürecek, il 
Genel Meclisi, 
55 milyon YTL ile 
en fazla kaynağı 
köylere ayırdı. 82 
yıllık cumhuriyet 
tarihinde bugüne 
kadar asfaltlan
mayan yolları 
olan köylerin 
bu sıkıntıları 
2006 yılında 
çözümlenecek. 
Yine içme suyu 
sorunu yaşayan 
köylerin tamamı 
programa 
alınırken, 2006 
yılı sonuna 
kadar susuz köy 
kalmayacak.
Suyu az gelen 
köylere ek 
tesisler 
yapılacak.
Yine Kırsal 
Kalkınma ve 
Köy Gelişim 
Projeleri'ne de 
önemli kaynaklar 
ayrılırken, 
köylünün 
ekonomik sıkın
tılarının aşılması 
için destek 
sürecek. Tarım 

ve spora ayrılan 
yaklaşık 14 
milyon YTL 
tutarındaki 
kaynakla özellik
le köylere 
destek sürecek. 
Yıllardır 
şehirlere yatırım 
yapılırken, cüzi 
kaynaklarla yol, 
su, kanalizasyon 
ve benzeri 
yatırımları 
bekleyen kırsal
da yaşayanlar, 
Bursa kent 
merkezine yakın 
bir kaynakla artık 
rüyalarına 
kavuşacak. 
Bu arada, İl 
Genel Meclisi 
Bütçe ve Plan 
Komisyonu'nun 
yanı sıra tüm 
üyelerin 
katılımıyla uzun 
süredir hazırlık
ları devam eden 
bütçe netleşir 
ken, ortaya çıkan 
çalışma, hem 
meclis üyelerini 
hem de yatırım 
bekleyen kırsal , 
alını mutlu etti.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

„ . DOÖALGAZ Buderus ni
KAZAN

<ISÎSAN> KALQR!fER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA 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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Marmarabirlik tüm alımları durdurdu
Marmarabirlik Merkez Yönetim Kurulu dün akşam Birliğe bağlı birim kooperatiflerine gönderdiği faks emriyle, zeytini ahmlarının cumartesi günün
den itibaren durdurulduğunu bildirdi. Gelen faks emrinde, atımların sadece çiftçi adına emanet olarak tuzlanacağı belirtilirken, 10 Aralık 2005 günü 
yapılacak olan ödemelerin de 20 Aralık 2005 gününe kaydırıldığı bildirildi. Bu karar tüm kooperatiflerde ve ortaklarda şok etkisi yaptı.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
7 Aralık 2005 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Türkiye’de 10 milyon 
yeşil kartlı var

2000 yılı Genel Nüfus Sayımı 
sonuçlarıyla Sağlık Bakanlığı Yeşil 
Kart Bilgi Sistemi verilerine göre, 
nüfusu 67 mil yon 803 bin 927 bin 
olan Türkiye'de, 9 Kasım 2005'e 
kadar 10 milyon 97 bin 305 bin kişiye 
yeşil kart verildi. Haberi sayfa 7’de

Siyasi Partilerin llçe Başkanlarının ortak görüşü :

“Hak verilmez alınır”
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Marmarabirlik Merkez Yönetim Kurulu’nun 370-410 taneli zeytin alımlarını durdur
ması üzerine dün basın toplantısı düzenleyen AKP, ANAP, DYP, CHP, MHP, SP, ve 
DSP İlçe Başkanları uygulamayı kınadılar ve cuma günü yapılacak olan mitinge 
destek verdiklerini açıkladılar. Başkanlar Bursa milletvekillerin, sivil toplum örgüt
leri ile Odaların duruma el koymasını ve üreticilerin de haklarını aramak için ses
lerini çıkarmalarını istediler. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Marmarabirlik’te son durum
Marmarabirlik Merkez Yönetim Kurulu dün 

bu kez tüm zeytin alımlarını durduruyor. 370-410 
taneli zeytin ahmlarının durdurulmasına göste 
rilen tepkiye dün siyasi partilerin Gemlik ilçe 
başkanlarından da tepki geldi. AKP, CHP, ANAP, 
DSP, MHP, SP, DYP İlçe Başkanları yayınladıkları 
ortak basın açıklamasında üreticileri sokağa 
çıkarak Marmarabirlik Merkez Yönetim 
Kurulu’nun kararına karşı çıkmaya, sokağa 
dökülmeye davet ediyor.

Dahası Bursa milletvekillerini, Ticaret Odası 
ve Ticaret Borsası ile sivil toplum kuruluşlarını 
da duruma el koymalarını istiyor.

Başkanlar “Hal verilmez alınır” diyorlar.
Bunların basın toplantısının üstünden 4 saat 

geçmeden ise Marmarabirlik tüm atımların 
cumartesi günü durdurulacağını, ödemelerin 10 
gün uzatılacağını, üretici ortaktan adına emanet 
zeytin tuzlayacaklarını açıklanıyor.

Dün Marmarabirlik Merkez Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi Taviloğlu ile telefon görüşmesi 
yaptım.

Atımların durdurulması ile ilgili bir görüş 
bildirmemesine karşın, rakamsal olarak atımlar
da gelinen noktayı bana anlattı.

Küçük taneli zeytin almamalarının hükümetle 
yaptıkları protokolde bulunduğunu, satacakları 
kadar zeytinin stoklanması için taahhütte bulun
duklarını söyledi. Taviloğlu, 3 yıllık küçük taneli 
zeytinin alındığını programın aştığını söyledi.

Marmarabirlik hala bu kararları neden 
almadığını ortaklarına anlatmadı.

İş böyle olunca meydan siyasilere ve 
belediye başkanlarına kaldı.

Bu çağrıları geçmiş yıllarda yapsalardı tüm 
siyasiler ve belediye başkanlarına kominist der
lerdi. Hey gidi günler hey.

Kafirli Köyü Kooperatifi 
zeytin alimim 300’e çekti
Zeytin atımlarını 
sürdüren S. S. Katırh 
Köyü Kalkınma 
Kooperatifi, 
zeytin atımlarını 
300 taneye çekti. 
Kooperatif Başkanı 
Hulusi Bayrak 
yaptığı açıklamada, 
350-310 taneli 
zeytinlerin alimini 
durdurduklarını 300 
tane ve yukarısı 
zeytin alacaklarını 
duyurdu.

Trafik Kanunu değişiyor
Karayolları Trafik Kanunu'nda, Avrupa 
Birliği (AB) müktesebatı doğrultusunda 
değişiklik öngören tasarı, bugün TBMM 
İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek. 8’de

Sanal alemde 
“gasp” tuzağı
İnternette tanıştıkları gençleri, buluşmaya 
çağıran ve sonrasında kaçırıp gasp 
ettikleri öne sürülen 4 şüpheli, 
jandarma operasyonuyla yakalandı.

Haberi sayfa 2’de

http://www.gemllkkorfezgazetesl.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sanal alemde
“gasp”tuzağı

Kemal Demirel’den 
önerge bombardımanı

İnternette tanıştıkları 
gençleri, buluşmaya 
çağıran ve sonrasın
da kaçırıp gasp 
ettikleri öne sürülen 
4 şüpheli, jandarma 
operasyonuyla 
yakalandı.
Bursa'da internette 
chat yaparken 
tanıştıkları gençleri 
gasp tuzağına 
düşüren 4 şüpheli, 
gözaltına alındı. 
Jandarma Alay 
Komutanlığı'ndan 
alınan bilgiye göre, 
R.B.(17) isimli genç, 
bir süre önce 
internette chat 
/aparak tanıştığı 
/asin K.(23), Tanju 
A. (19), Ahmet Y.(19) 
/e Umut G. isimli

arla Otosansit 
i Sitesi'nde 
ğı işyerinde

Önceki akşam saat 
19.30 sıralarındaki 
buluşmanın ardın
dan şahıslar, ağları
na düşürdükleri 
R.B'yi 16 BRB 28 
plakalı otomobille 
bindirerek Doğa 
Parkı'na götürdü. 
Şüpheliler, burada 
zorla cüzdanını ve 
cep telefonunu gasp 
ettikleri genci, bin 
200 YTL para 
getirmesi ve 2 saat 
sonra aynı yerde 
buluşma şartıyla 
serbest bıraktı.
Ancak R.B, para ara
mak yerine soluğu 
Otosansit Jandarma 
Karakolu'nda aldı ve 
cep telefonu ile cüz
danını gasp eden 4 
şüpheliden şikayetçi 
oldu. Gencin verdiği 
ifadeler doğrul
tusunda harekete 
geçen jandarma 
ekipleri de, Doğa 
Parkı'ndaki buluşma 
adresine baskın 
düzenledi ve olaya 

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

SATILIK Doktordan satılık 
2000 model 60 ooo km.de

OTO Opel Astra 
0.532.522 81 52

karıştığı öne sürülen 
şüphelilerden Yasin 
K. ile Tanju A.’yı 
gözaltına aldı. 
Şahısların sorgusu 
sürerken, olaya 
karıştığı öne sürülen 
Ahmet Y ve Umut 
G.'nin, yine chat 
yaparak tanıştıkları 
K.Ç.(22) isimli bir 
başka gencin 
parasını ve cüz
danını gasp etmeye 
çalıştıkları ortaya 
çıktı. İki şüphelinin 
Değirmenönü 
Mahallesi'nde buluş
tukları K.Ç'yi de, 
zorla bindirdikleri 
otomobille Uludağ 
eteklerine çıkarmayı 
planladıkları, ancak 
mağdur gçncin araç
tan atlayarak ken
disini kurtardığı 
belirlendi.
Vatandaşın ihbarı 
üzerine olay yerine 
giden jandarma, 
hastanede tedavi 
altına alınan K.Ç'nin 
ifadesine başvurdu. 
Mağdur gencin 
ifadesinde, “Seyir 
halindeki aracın 
kapısını açıp kendi
mi dışarı bıraktım. 
Bu sırada otomo
bilin lastiği ayağımın 
üzerinden geçti. 
Şahıslar da paniğe 
kapılıp olay yerinden 
uzaklaştı” dediği 
öğrenildi. K.Ç.'nin 
ve R.B'nin verdiği 
bilgiler doğrultusun
da soruşturmayı 
derinleştiren jandar
ma, Ahmet Y. ile 
Umut G.'yi de 
yakalamayı 
başardı.
Jandarma 
Komutanlığında 
ifadeleri alınan 
şüpheliler, gasp 
suçundan 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'na sevk 
edildi. BHA

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Meclisin en fazla 
soru önergesi veren 
Milletvekili olan 
CHP'li Kemal 
Demirel, Karacaali 
Köyü’ndeki 
atıl durumda bulunan 
sosyal tesis için de 
soru önergesi verdi. 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'a yazılı 
olarak cevaplamasını 
istediği önergede, 
Demirel, Karacaali 
Köyü’nde bulunan 
Haşan Ülgen 
Sosyal tesislerinin 
uzun süredir 
kullanılmaz bir 
şekilde bekletildiğini 
belirterek 
"Kullanılmayan

GEMSİAD eslerinden öğrenciier içi» tows
Seyfettin $E K E R S ÖZ

GEMSIAD
(Gemlik Sanayici 
İşadamları
Derneği) üyelerinin 
hanımları 
tarafından

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

binada zaman 
içersinde tahribatlar 
oluşmaktadır.
Burası bir şekilde 
kullanıma açılırsa 
bölgeye hareketlilik 

hazırlanan öğren
cilere gelir temin 
etmek amaçlı 
gıda kermesi 
büyük ilgi gördü. 
Hanımların evlerinde 
kendilerinin 
hazırladıkları

gelecektir.
Hem adı geçen 
sosyal tesisin 
değerlendirilmesi 
hem de bölgeye 
ekonomik 

çörek, börek, 
poğaçalar, 
kekler, pastalar 
ile hemen 
hazırlanıp pişirilen 
sıcak gözlemeler 
vatandaşların 
büyük ilgisini 
çekerken öğlen 
yiyeceklerini de 

hareketlilik 
sağlanması açısın
dan konu önem 
taşımaktadır.
Bu nedenle
1- Karacaali Köyü 
sınırları içerisinde 
bulunan Haşan 
Ülgen sosyal 
tesislerinin 
faaliyete geçirilme
sine yönelik olarak 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
2- Belirtilen 
tesisler ne zaman 
işler hale 
getirilecektir?
3- Bölge halkının 
mağduriyetinin 
giderilmesi yönünde 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz.?" 

karşıladılar. 
Kermesten elde 
ettikleri gelirin 
tamamını ilçede 
ihtiyacı olan 
fakir öğrencilere 
harcayan hanımlar, 
bu tür kermesleri 
devamlı olarak 
yapıyorlar.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
km.de
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Siyasi Partilerin İlçe Balkanlarının ortak görüşü :

“Hak verilmez alınır”
Marmarabirlik Merkez Yönetim Kurulu’nun 370-410 taneli zeytin ahmlarını 
durdurması üzerine dün basın toplantısı düzenleyen AKP, ANAP, DYP, CHP, 
MHP, SP, ve DSP İlçe Başkanları uygulamayı kınadılar ve cuma günü 
yapılacak olan mitinge destek verdiklerini açıkladılar. Başkanlar Bursa mil- 
letvekillerin, sivil toplum örgütleri ile Odaların duruma el koymasını ve 
üreticilerin de haklarını aramak için seslerini çıkarmalarını istediler.

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

Seyfettin ŞEKERSOZ 
Gemlik'teki siyasi 
partilerin başkanları 
yaptıkları ortak basın 
açıklamasında 
Marmarabirlik 
yönetimine mesaj 
gönderdiler.
"Hak verilmez, alınır!" 
Anavatan Partisi 
İlçe Merkezi’nde AK 
Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin'in katıl
madığı toplantıda bir 
araya gelen DYP İlçe . 
Başkanı Faruk Güzel, 
Anavatan Partisi ilçe 
Başkanı Ferhat Kurt, 
SP İlçe Başkanı 
Recep Aygün, CHP 
İlçe Başkan Vekili 
Tahsin Kaya, 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
ile DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz 
Cuma gii* ı saat 
13.30 d.। "iurbey 
Belde meydanında 
yapılacak olan 
Marmarabirlik'e 
tepki mitingine 
destek verdiklerini 
açıkladılar.
Gemlik'in tek mah
sulü ve geçim kay
nağı olan zeytinin 
14 Kasım günü kötü 
hava koşullarında 
büyük hasar gördüğü 
belirtilen açıklamada, 
Umurbey, Engürücük, 
Gençali, Muratoba 
köylerinin birçok 

mevkiindeki mah
sulün toplanamaz 
duruma geldiği ifade 
edilirken, ağaçlardaki 
mahsulün yüzde 
90'ının soğuk 
nedeniyle donuk 
duruma geldiğinden 
yere döküldüğü 
bildirildi.
Anavatan Partisi 
İlçe Başkanı Ferhat 
Kurt'un okuduğu 
basın açıklamasında 
başkanların ortak 
görüşleri şöyle: 
"Zeytin müstahsilinin 
mensup olduğu 
Marmarabirlik bu 
yıl ki atımlarında 
tane adedini 
düşürmüş ve fiyatları 
da kısmen 
düşük tutmuştur. 
Son durumda donuk 
zeytinlerden de 
370-410 arasındaki 
mahsulü 1.60 YTL. 
fiyatla alırken 
4.12.2005 Pazar 
gününden itibaren 
yağlık olarak 
dahi atımları tama
men durdurmuştur. 
Sîzlerinde bildiği gibi 
ilçemiz köylerinin 
zeytinden başka gelir 
getirecek mahsulü 
yoktur. Bu nedenle, 
müstahsil perişan 
durumdadır. Daha 
önceki yıllarda da 
buna benzer olaylar 
meydana geldiğinden 

ilgili kuruluşların 
verdikleri raporlar ile 
Marmarabirlik atım
larına devam etmiştir. 
Şu anda aklın ve 
mantığın almadığı 
garip bir şekilde 
hasat dönemi ortasın
da fiyat indirimi ve 
barem indirimi yapıla
maz. Bu işler bir yıl 
öncesinden hesap 
lanır ve yapılır. 
Üretici ona göre 
üretim yapar. Ona 
göre planlarını 
uygulamaya koyar. 
Erdek, Edincik, 
Mürefte, 
Marmara adasının 
zeytinlerinin toplanıp 
Marmarabirlik 
tarafından alındıktan 
sonra böyle bir 
uygulamaya 
geçilmesi, taraflı 
ve çok tutarsız, bir 
hareket olup, diğer 
bölge zeytin 
üreticilerini yok 
sayarak, bilerek 
ve kasten mağdur 
etmek demektir.
Bu mağduriyetlerin 
giderilmesi için 
Marmarabirlik Merkez 
Yönetim Kurulu 
gerekli açıklamaları 
yaparak mağduriyetin 
ortadan kaldırılması 
İçin bir an evvel 
önlem almasını 
İstiyoruz.
Buradan sesleni

yoruz; Sayın Bursa 
Milletvekilleri, 
acilen bu duruma 
bir çare bulunuz. 
Ey sivil toplum 
örgütleri, Ticaret 
Odası ve 
Ticaret Borsası 
yöneticileri bu 
duruma el atınız. 
Marmarabirlik 'in 
cefakar üyeleri, 
sizler nerdesiniz? 
Çoluk çocuğunuzun 
nafakasını 
temin eden zeytin 
mahsulünün 
alimini durduran 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve 
üyeleri ile tüm 
yöneticilerine 
sesinizi ne zaman 
duyuracaksınız? 
Hakkınızı ne zaman 
arayacaksınız. 
Ama, siz sayın 
Birlik ortakları, 
nerdesiniz? Birlik ve 
beraberlik içersinde 
sesini ne zaman 
duyuracaksınız? 
Yazın sıcağında, 
kışın soğuğunda 
çalışarak ürettiğiniz 
mahsulünüzün 
bir gecede 
kaybolan hakkını 
ne zaman arayacak
sınız? Sîzlere 
sesleniyoruz, 
"Hak verilmez, 
alınirl"

Okullar açıldı, Kurslar başladı...
Okulların açılmasıyla birlikte velilerin 

kurs merakı depreşti. Her kursa gitmek 
zorunlu gibi çocuğunu elinden tutan o 
kurs benim bu kurs senin çocuğu 
dolaştırıp duruyor..

Bazı velilere bakıyorum bir hafta içinde 
çocuğunu üç kursa yazdırmış. Bir yanda 
müziğin tellerine basarken, diğer 
saatlerde de spor salonlarında koşuştur
masını istiyor.

Çocuk yorgunluktan perişan olurken, 
ana -baba çocuğunun bu kurslara 
gitmesinden müthiş gurur duyuyor...

Anne -babalar kendi yaşamlarında 
yapamadıklarını çocukları yapsın isterler. 
Bu doğal bir içgüdüdür...

Tamam, daha sosyal olsun ,yeteneği 
olan bir konuda kendini geliştirsin, vücut 
ve ruh sağlığı için spor yapsın....

Ama müsaade buyurun ki bunun için 
kendisinin seçeceği bir kursa gitsin. 
Severek, isteyerek gitsin...

Hepsini bir arada verip kendi egonuzu 
tatmin etmek için küçücük çocukları bu 
kadar perişan etmeye, minik bedenlerini 
oradan oraya sürüklemeye gerek var mı ? 
Bedenini dahi taşımakta zorluk çeken 
veya fiziği gücü zayıf çocuklara basket 
topu attırmaya, müzik kulağı olmayan 
çocuğa zorla gitar dersi vermeye çalış
mak hoş değil..

Devlet okullarının hali malum..Çoğunun 
spor salonu bile yok.

En fazla özel günlerde renk olması için 
bin bir güçlükle halk oyunları ekipleri 
oluşturuyorlar. Bu okullarda okuyanların 
istediği bir kursa gitmesi normaldir.

Peki özel okulların nasıl bir olanaksız 
I ıklan var ?

Özel okulların amacı yalnızca yabancı 
dil öğretmek veya az sayıda ki öğrenciyle 
ders yapmanın ayrıcalığını yaşatmak 
değil.

Zamanla öğrencilerinin sosyal kültürel 
yönlerini de geliştirmek.

Bu günler de görüyoruz ki bir çok özel 
okul bu etkinlikleri özel ( Paralı) kurslarla 
veriyor.

Önce çocuklara birkaç seçmeli kurs 
sunuluyor!...

Daha sonra da okul kursları tavsiye 
ediliyor. Üstelik dışarıda ki kurslardan 
daha fazla ücret isteyerek.

Özel ilkokulların yıl sonu gösteri
lerinde değişmeyen bir manzara vardır. 
Bale kıyafetleri giymiş küçücük çocuklar 
oradan oraya kendilerini savurup dururlar, 
Bunu seyreden ana -babalar sanki çocuk
ları Bolşoy balesine çıkmış gibi gururla 
göz yaşı dökerler. Bu kurs için verdikleri 
paranın çocuklarının bu başarısı karşısın
da az bile olduğunu düşünürler.

Bir velide çıkıp ey özel okul ben sana 
çuvalla para ödüyorum ben bu okulu 
seçmekte ki en önemli etkenlerden biri, 
çocuğumun sosyal yönünün kuvvetli 
olmasıydı.

Ama siz bu kurslar da ekstra para 
alarak tekrar yolmaya 
çalışıyorsunuz ,beni enayi yerine koy
mayın demiyor.

Alan memnun satan memnun bu 
devran dönüp gidiyor.

Bize de ağzımızı - elimizi yormak kah 
yor....

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


7 Aralık 2005 Çarşamba Sayfa 4

Voleybol Turnuvası'nda heyecan devam ediyor
Seyfettin SEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
İlçe Lig Heyeti'nin 
düzenlediği 
Öğretmenler 
Voleybol 
Turnuvasında 
heyecan sürüyor. 
Gemlik Lisesi Spor 
Salonu’nda yapılan 
maçlarda iddialı 
takımlar maçlarını 
kazanırken, 
denk takımlar 
arasında çekişmeli 
maçlar yapılıyor. 
Dört gün ara 
verildikten sonra 
devam eden 
maçlarda TSO Gazi 
İlköğretim Okulu, 
çekişmeli geçen 
maçta Alı 
Kütahya İlköğretim 
Okulunu zorda 
olsa 2-1 yenmeyi 
başardı.
Gazi İlköğretim Okulu 
ilk seti 19-25 verme
sine rağmen ikinci 
seti 25-12 ve 
üçüncü seti de 
15-12 alarak maçı 
kazanmasını bildi. 
İkinci maçta ise

iddialı takımlardan 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ile 
Ticaret Lisesi 
öğretmenleri karşı 
karşıya geldiler. 
Baştan sona 
çekişme içinde 
geçen maçta ilk 
seti Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
27-25 aldı.
İkinci sette rakibinin 
gücünü kıran Ticaret 
lisesi seti 25-17 
almasını bildi.
Üçüncü sete 
maçı kazanmak 
için çıkan Ticaret 
Lisesi seti 
15-11 alarak iddialı 
Celal Bayar'ın 
2-1 yenmeyi başardı. 
Üçüncü maçta ise 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu, Şehit Cemal 
İlköğretim'e 
şans tanımadı. 
Maçı 2-0 kazanan 
11 Eylül İlköğretim 
setleri 25-22 ve 
25-20 aldı.
Öte yandan daha 
önce oynanan ve 
Şehit Etem 
İlköğretim'in 
Şehit Cemal

Kapkac senaryosu polise tahlil
İçinde 12 bin bankaya ifadesine söyleyen
250 YTL ve olan kredi başvuruldu. M.G. detaylı
12 kredi kartı borcunu Asayiş ifadesine
kartı bulunan ödemek için Şube başvurulmak
çantasının giderken Müdürlüğü'ne üzere
çalındığını Ahmetpaşa bağlı sokak götürüldüğü
öne süren Mezarlığı timleri, Emniyet
şirket sahi yakınlarında olay yerine Müdürlüğü'nde
binin, poliste çantasının götürdükleri yanlış
yalan söylediği kapkaç sözde beyanda
ortaya çıktı. yöntemiyle müştekinin bulunduğunu
Emniyet çalındığını verdiği kabul etti.
Müdürlü öne sürdü. eşkallerin Piyasaya
ğü'nden alınan Cep telefonun farklı borçları
bilgiye göre, dan polisi olduğunu, olduğu
paintball aramak olayı kimsenin öğrenilen
sahası yerine, kredi görmediğini M.G.'nin
işletmecisi kartlarını belirledi. böyle bir
olan reklam iptal ettirip Kapkaç senaryoya
ve tanıtım karakola yapan kişiyi başvurduğu
şirketi sahibi yarım saat kovalamasına öğrenildi.
M.G.(29) geç gittiğini rağmen Olayla ilgili
bir bankadan söyleyen yüzünü soruşturmanın
12 bin YTL M.G.'nin tam olarak sürdürüldüğü
çektiğini, hemen göremediğini bildirildi. BHA

rakip takım 
okulundan 
olması ve 
hakem 
listesinde 
isminin 
bulunma
ması 
nedeniyle 
itiraz
ettiği 
öğrenildi.

Kent Konseyi kuruluyor
Orhangazi'de 
Yerel Gündem 
21 Genel 
Sekreterliği 
öncülüğünde 
kent konseyi 
kurulması için 
çalışma 
başlatıldı. 
Konuyla ilgili 
açıklama 
yapan 
Orhangazi 
Belediyesi 
Yerel Gündem 
21 Genel 
Sekreteri 
Kenan Özkan, 
yasa gereği 
kurulması 
zorunlu olan 
Kent Konseyi 
ile yerel 
düzeyde 
demokratik 
katılımın 
yaygınlaştırıl
ması ve

hemşerilik 
bilincinin 
geliştirilmesi 
nin amaçlan 
dığını söyledi. 
Konseyin 
kentin 
sürdürülebilir 
gelişmesinin 
temelini oluş
turacak poli
tikalar arasın
da önceliklerin 
belirlenmesi ve 
çözüm öneri
leri üretilme
sine imkan

tanıyacak bir 
uzlaşma ortamı 
oluşturacağına 
da işaret eden 
Özkan, şunları 
kaydetti:
"İlçedeki bütün 
sivil toplum 
örgütleri ile 
siyasi parti 
temsilcilerinin 
yanı sıra resmi 
daire amir
lerinin de 
üyesi olacağı 
konseyin 
görevleri

arasında; kent 
halkı ile birlikte 
eylem planları 
hazırlamak, 
uygulamak ve 
geliştirmek, alı
nan kararların 
Orhangazi 
Belediyesi 
Meclis gün
demine taşın
ması ve yaşa 
mı ilgilendiren 
her konuda 
çalışmalar 
yapmak da 
var" dedi. BHA

‘Gemlik Körfez’ 
internette

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KOBİ’lere Basel II
kriterleri anlatılacak
Bankaların ser
maye yeterlilik
lerinin ölçülme
si, denetim ve 
gözetimiyle 
piyasa disiplin
ine ilişkin 
standartlar 
bütünü olan 
Basel II kriter
leri, 2007 yılın
dan itibaren 
uygulanmaya 
başlanacak. 
Kriterler, 
bankalardan 
başlayarak reel 
sektöre kadar 
ekonominin 
hemen hemen 
tüm birimlerini 
etkileyecek. 
Ekonominin 
can damarı 
KOBİ'lerin, 
finansman 
ihtiyaçlarını en 
uygun şartlar
da karşılaya
bilmek için,

Basel II kriter
lerini çok iyi 
anlamaları, 
süreç için 
şimdiden 
hazırlık yap
maları ve iş 
yapış şekilleri
ni bu kriterlere 
uyumlu olacak 
şekilde 
dönüştürmeleri 
gerekecek. 
Garanti 
Bankası'nın 
iletişim danış
manlığını 
yürüten 
A&B İletişim, 
KOBİ'leri Basel 
II konusunda 
bilinçlendirmek 
ve getireceği 
fırsatları 
anlatmak 
üzere "Basel II 
Kriterleri ve 
Yaratacağı 
Fırsatlar" 
başlıklı bir dizi

bilgilendirme 
toplantısı 
düzenledi.
İlki ekim ayında 
İstanbul'da 
düzenlenen 
toplantılar 
dizisinin İkin
cisi, 9 Aralık 
2005 Cuma 
günü saat 
10.30’da 
Bursa Ticaret 
ve Sanayi 
Odası Meclis 
Salonu'nda 
KOBİ sahipleri 
ve yönetici
lerinin 
katılımıyla 
gerçekleştirile
cek. Garanti 
Bankası 
Genel Müdür 
Yardımcısı 
Nafiz 
Karadere'nin 
açılış 
konuşmasını 
yapaçağı

toplantıda, 
Boğaziçi 
Üniversitesi 
İİBF İşletme 
Bölümü 
Öğretim 
Üyesi Doç. 
Dr. Deniz 
Gökçe 
ve Garanti 
Bankası Risk 
Yönetimi ve İç 
Denetimden 
Sorumlu 
Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Dr. Cüneyt 
Sezgin, 
Basel II 
kriterlerinin 
içeriği, 
KOBİ’lere 
getireceği 
fırsatlar ve 
sürece uyum 
için yapılması 
gerekenler 
hakkında 
ayrıntılı bilgi 
verecek. BHA

Devlet asma fidanı dağıttı
Mudanya Kaymakam 
lığı Köylere Hizmet 
Birliği, "Bağ Çubuk
ları Kırsal Kalkınma 
Programı" kapsamın
da ilçenin üç 
köyünde 9 çiftçiye 
4 bin 320 adet 
"Alphonse Lavelle" 
cinsi asma fidanı 
dağıttı. Mudanya'ya 
bağlı Çağrışan, 
Mürsel ve Çepni köy
lerinde toplam 9 çift 
çiye İlçe Tarım Mü 
düriüğü'nce asma 
fidanı dağıtımı 
yapıldı. TS 3891

Asma Fidan Stan 
dardı'na uygun 
olarak aşılandığına 
dikkati çeken İlçe 
Tarım Müdürü Şefik 
Çınar, fidanların 
Mudanya Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği'nin kırsal 
kalkınma projesi kap
samında dağıtıldığını 
söyledi. Çeşit seçimi 
klimatolojik olarak 
"Çağrışan Karası" 
olarak da adlandırılan 
"Alphonse 
Lavalle"nin uygun
luğu ve ekonomik

getirisi dikkate alı
narak yapıldığını 
belirten Çınar, "3 köy 
den toplam 9 çiftçiye 
4 bin 320 adet asma 
fidanı verdik. Bu 
fidanlar 27 dekarlık 
alana dikilecek. 
Simgarden Tarımsal 
Üretim Komplek si’n- 
den getirilen fidan
ların hepsi bir boy 
olup, tüplü, sertifikalı 
ve 4/B anaç üzerine 
aşılıdır. Amacımız kır
sal kalkınmaya katkı 
sağlamaktır" diye 
konuştu. BHA

Işık ihlali can yaktı
Orhangazi'de mey
dana gelen trafik 
kazasında 1 kişi yara
landı. İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
kaza önceki akşam 
saat 21.15 sıralarında 
Göl yolu Işıklı 
Kavşağı'nda 
meydana geldi. 
Orhangazi'nin.

tanınan simalarından 
Celal Gümüş'ün 
(41) kullandığı
16 VB 264 plakalı 
minibüse, Bursa 
istikametine seyre
den Ali Zafer 
idaresindeki 35 DUC 
03 plakalı otomobil, 
çarptı. Otomobil 
sürücüsü Zafer'in 
kavşakta ışık ihlali

yapması sonucu 
meydana geldiği 
öne sürülen kazada, 
çarpmanın etkisiyle 
mini büsü savrulan 
Celal Gümüş, 
başından hafif 
şekilde yaralandı.- 
Araçların hurdaya 
döndüğü kazayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

TOMEKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

' SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
/ ULTRASONOGRAFİ (US)
/ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı/ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ

| GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 
ANLAŞMAMIZ VARDIR

Mesai Saatleri: 08.30 -19.00 / Cumartesi 08.3017. SSK ile
M»

ACİL DURUMLARDA 
24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN 

BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel: 513 65 29 • 30 Fax: 513 65 18

IIHIR
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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Şoförlerden ulaşım projelerine destek Kızılay
AKP İl Başkanlığı ile 
İl Genel Meclis 
Başkanlığı'nı ziyaret 
eden Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı Haşan Topçu 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, kentin ulaşım 
sorununun 
çözümüne katkı 
sağlayacak yeni pro
jeler hazırladıklarını 
söyledi.
İlk olarak AKP İl 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak'ı makamında 
ziyaret eden Topçu 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, Bursa'da 
çözülmesi gereken 
en acil problemin 
şehir içi trafiği 
olduğunu söyledi. 
Belediyenin çözüme 
yönelik yaptığı 
çalışmaları, 
takdirle izlediklerini 
ifade eden Topçu, 
bu çalışmalara 
destek vermeye 
hazır olduklarını 
kaydetti.
Şoförler ve 
Otomobilciler

Odası'nın proje 
biriminin farklı 
çözümler üretmek 
için çalıştığına 
dikkati çeken 
Topçu, "Odamızın 
Proje Müdürü 
Tuncay Topçu, kent 
içindeki kilitlenen 
noktaların açılması 
ve şehir trafiğinin 
genel mana da 
rahatlaması için 
projeler hazırlıyor. 
Bu projeleri 
önümüzdeki günlerde 
belediyelerimize ve 
kamuoyuna deklare 
edeceğiz" dedi.
Şoförler ve 
Otomobilciler 
Odası'nın yeni 
yönetimine başarılar 
dileyen AKP İl 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak, kentin 
çıkarına yönelik 
yapılacak her 
türlü çalışmayı 
desteklemeye hazır 
olduklarını vurguladı. 
HER İSTASYONA 
BİR DURAK 
Topçu ve 

beraberindeki 
heyet, AKP'nin ardın
dan İl Genel Meclisi 
Başkanı Mehmet 
Tunçak'ı ziyaret 
etti. Şoförler ve 
Otomobilciler 
Odası'na kayıtlı 
bin 902 üyenin 
bulunduğunu 
kaydeden Topçu, 
bu nedenle kent 
içi trafiğinin rahat
latılması için odaya 
da büyük görev 
düştüğünü belirtti. 
Çözüm için farklı 
projeler üzerinde 
çalıştıklarını 
yineleyen Topçu, 
bunlardan birisinin 
de BursaRay 
istasyonlarının 
bulunduğu noktalara, 
taksi ya da dolmuş 
durağı yapılması 
olduğunu söyledi. 
Şehir merkezinde, 
özellikle Heykel 
hattında boş ring 
yapan çok sayıda 
araç olduğunu anla
tan Topçu, bunları 
kentin batısında

BursaRay'a dikey 
çalışan hatlara dönüş 
türülebileceğini 
söyledi. Topçu, ayrı
ca bir iki istasyonun 
dışında taksi bekle 
yen istasyonun bu 
lunmadığına dikkati 
çekerek, Santral 
Garaj'daki taksilerin 
bir kısmının bu nok
talara dağıtılarak, 
kent içi trafiğinin 
rahatlatı la bileceğini 
vurguladı.
Kentin sorunlarıyla 
ilgilendikleri için Top 
çu ve ekibine teşek 
kür eden İl Genel 
Meclisi Başkanı 
Mehmet Tunçak da 
ulaşım sorunlarının 
tek tek değil genel 
olarak ele alınması 
gerektiğini savundu. 
Bugüne kadar masa 
başında yapılan çalış 
maların kent trafiğini 
karmaşaya sürük
lediğini ileri süren 
Tunçak, bu sorunun 
ancak el birliğiyle 
çözülebileceğini söz
lerine ekledi. BHA

IIP 
Merkezi’nden 
tanıtım atağı
Kızılay Tıp 
Merkezi, 
hizmetleri 
anlatmak ve 
vatandaşa 
daha yakın 
olmak 
amacıyla 
Bursa 
genelinde 
yaklaşık 1 ay 
sürecek 
tanıtım kam
panyasının 
startını 
verdi.
Orhangazi 
Cumhuriyet 
Alam'na da 
bir stant 
açan Kızılay 
yöneticileri, 
ücretsiz 
tansiyon 
ölçüme 
hizmeti

verdikleri 
vatandaşa 
broşürler de 
dağıttı.
Etkinlikle 
ilgili 
sorularını 
yanıtlayan 
Hemşire 
Kadriye 
Barkın, 
ilçede 
düzenledik
leri tanıtım 
kampa
nyasında, 
bir halkla 
ilişkiler 
uzmanı 
ve üç 
personelin 
görev 
aldığını 
söyledi.
Tanıtım 
çalışmasının

Bursa 
genelinde bir 
ay süreceği
ni belirten 
Barkın, Or 
hangazi'den 
sonra İznik’e 
geçecekleri
ni ifade etti.
Barkın, 
Emekli 
Sandığı'na 
bağlı kişi
lerin de 
Kızılay Tıp 
Merkezi'nde 
istedikleri 
bölüme 
sevk alarak 
tedavi 
görebileceği
ni ve ameli 
yatların üc 
retsiz yapıla
bileceğini 
belirtti. BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLERE ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİYELİK EŞVA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEVİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK T€CRÜB€MİZ İL€ HİZM€TİNİZD€YİZ

MATBAACI LIK-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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Türkiye’de 10 milyon 
yeşil kartlı var

Erozyon milyarlarca ton toprak alıyor

Türkiye'de sağlık 
hizmeüeı inden 
xücretsiz yararlan
mak için yeşil kart 
alanların sayısı 
10 milyonu aştı.
2000 yılı Genel Nüfus 
Sayımı sonuçlarıyla 
Sağlık Bakanlığı 
Yeşil Kart Bilgi 
Sistemi verilerine

, göre, nüfusu 67 mil 
| yon 803 bin 927 bin
I olan Türkiye'de, 9 

Kasım 2005'e kadar 
10 milyon 97 bin 305 

bin kişiye yeşil kart 
verildi.
Yeşil kartlı oranının 
yüzde 14.89'a 
ulaştığı Türkiye'de, 
yeşil kart kullanan
ların oranın en düşük 
olduğu il yüzde 3.93 
ile İstanbul iken bu 
oranın Bingöl'de 
yüzde 56'ya yük
seldiği dikkati 
çekiyor. Yeşil kartlı 
oranının en düşük 
olduğu 5 il İstanbul 
(yüzde 3.93), Bursa 

(yüzde 5.07), 
Çanakkale (yüzde 
5.07), İzmir (yüzde 
5.36) ve Bilecik 
(yüzde 5.40) olarak 
sıralanırken, yeşil 
kartlı oranının en 
yüksek olduğu 5 ilin 
ise Bingöl (yüzde 
56.00), Hakkari 
(yüzde 53.40), 
Batman (yüzde 
52.66), Şanlıurfa 
(yüzde 51.62), Van I 
(yüzde 51.62) 
olduğu görülüyor.

Türkiye'de, her yıl, 
500 milyon tonu 
tarım alanlarından 
olmak üzere toplam 1 
milyar 400 milyon ton 
verimli toprak eroz 
yonla kaybediliyor. 
TEMA yetkililerine 
göre, bitki örtüsünün 
olmaması veya aşırı 
tahrip edilmesi 
nedeniyle yağmur, su 
ve rüzgarın etkisiyle 
toprağın aşınması, 
taşınması ve başka 
bir yerde birikmesi 
olarak tanımlanan 
toprak erozyonu, 
Türkiye'nin karşı 
karşıya bulunduğu 
en büyük tehlikelerin 
başında geliyor.
Türkiye'de her yıl 500 
milyon tonu tarım 
alanlarından olmak 
üzere toplam 1.4 
milyar ton toprak 
kaybediliyor. Başka 
bir deyişle 70 milyon 

‘Gemlik Körfez’ Gazetemizi
* ı .. www.gemlikkorfezgazetesi.com 
internette adresinden okuyabilirsiniz

adet 20 tonluk 
kamyonu dolduracak 
şekilde, Edirne-Kars 
karayolu uzunluğun
da 40 metre 
genişliğinde 10 metre 
yüksekliğinde duvar 
olabilecek miktarda 
toprak yok oluyor. 
Büyük ölçüde tarım 
alanlarında yaşanan 
erozyon sonucu 
akarsularla birlikte 
alandan taşınan 
toprak oranı, ABD'nin 
7, Avrupa'nın 17, 
Afrika'nın 22 katı 
düzeyine ulaşıyor. 
Ülke topraklarının 
yüzde 9O':nda 
görülen toprak eroz 
yonu, Avrupa'nın 17, 
Kuzey Amerika'nın 6 
katı düzeyinde 
yaşanıyor. 
Üretilemeyen en 
önemli kaynak olan 
verimli toprağın 1 
santimetresinin oluş

ması, 500 yılı alıyor. 
Tarım için gerekli 
minimum 40 santime
trelik toprak için orta
lama 20 bin yıl 
geçmesi gerekiyor 
Cumhuriyetin ilanın
dan bu yana 44 mily
on hektar mera alanı, 
12.3 milyon hektara 
gerilemiş bulunuyor. 
Yoğun nüfus 
baskısı, hatalı tarım 
teknikleri, arazinin 
yeteneği dışında 
kullanılması, 
sosyoekonomik 
sorunlar, bitki 
örtüsünün hızla 
tahribine yol açıyor. 
Bu durumun önlene
memesi durumunda 
köyden kente göçün 

, artacağı, bitkisel ve 
hayvansal üretimin 
düşeceği, milyonlar
ca ton toprak 
kaybının süreceği 
bildiriliyor.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I
l l

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK e 

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire1
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
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 
Madde ÖZALP

Tel:51324 74 Fax:5141021
i

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Trafik Kanunu değişiyor Tavuklar iyi pişirilirse tehlike yok
Karayolları Trafik 
Kanunu'nda, Avrupa 
Birliği (AB) müktese- 
batı doğrultusunda 
değişiklik öngören 
tasarı, bugün 
TBMM İçişleri 
Komisyonu'nda 
görüşülecek.
TBMM Genel Kurulu 
gündeminden, Türk 
Ceza Kanunu'nda 
yapılan değişikliklere 
ve Türk Lirası 
uygulamasına 
uyarlanması için 
Komisyon'a geri 
çekilen Karayolları 
Trafik Kanunu'nda 
değişiklik yapılması
na dair tasarıya göre, 
okul taşıtlarında 
her öğrenci için 
emniyet kemeri 
bulundurulması 
zorunlu olacak. Okul 
taşıtlarının "DUR" 
işaretini yaktıkları 
hallerde bütün 
araçların durması, 
bu işaretin sadece 
öğrencilerin bin
meleri ve inmeleri 
sırasında yakılması 
zorunlu hale 
getirilecek.
Okul taşıtının "DUR" 
işaretini, belirtilen 
durumlara göre 
yakmayan servis 
sürücüleri ile bu 
işarete uymayan 
sürücülere 92 YTL, 
sürücü aracın sahibi 
değilse araç sahip
lerine de 188 YTL 
para cezası 
uygulanacak. 
Öğrenci servisinde 
emniyet kemeri 
bulundurmayan 
araçlar, eksiklikleri 
giderinceye

kadar trafikten 
men edilecek.
Trafik para 
cezalarının takibini 
ve tahsili görevi, 
Maliye Bakanhğı'na 
bırakılırken, trafik 
para cezasının kredi 
kartı ile ödenebilme
si kolaylığı getirildi. 
Kredi kartı ile 
ödemelerde ayrıca 
tutanak düzenlen
meyecek.
Sürücü belgelerinin 
geçici olarak alın
masında zaman 
aşımı süresi 4 yıl, 
idari para cezaların
da ise zaman aşımı 
süresi 5 yıl olacak. 
AB'ye uyum kap
samında, sürücü 
belgelerinin sınıfları 
yeniden düzenlendi. 
Böylece D ve E 
sınıfı sürücü 
belgelerinde 
yaşanan uyumsuzluk 
giderilecek.
Kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten 
sonra, değiştirilmesi 
zorunlu olan sürücü 
belgeleri değiştirme 
işlemlerinden harç 
alınmayacak.
Sürücü belgelerinin 
değiştirme işlemleri 
3 yılda tamam

lanacak. Zamanında 
ehliyetini 
değiştirmeyenlere 
45 YTL ceza 
kesilecek.
Sürücü belgesi 
almaya hak kazanan
lara, stajyer sürücü 
belgesi verilecek. 
Stajyer sürücü bel
gesi 2 yıl geçerli ola
cak. Bu süre 
içerisinde; 5 kez kır
mızı ışık kuralını ihlal 
eden, 5 kez hız sınır
larını aşan, her ne 
derecede olursa 
olsun alkollü veya 
uyuşturucu mad
delerin etkisi altında 
araç kullanan, asli 
kusurlu olarak ölüm
lü veya yaralamalı 
trafik kazasına sebe
biyet veren, 75 ceza 
puanını dolduran 
sürücülerin sürücü 
belgeleri, suçun 
işlendiği tarihte ve 
süre kaydına bakıl
maksızın, geri alı
narak iptal edilecek. 
Bu kişilerin tekrar 
sürücü belgesine 
sahip olabilmeleri 
için yeniden sürücü 
kursunda eğitim 
almaları ve yapılan 
sınavlarda başarılı 
olmaları gerekecek

BM'nin Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) ve 
Dünya Sağlık Örgütü 
(DSO), kesim işlemi
nin kuş gribinin 
insana bulaşmasında 
en büyük riski oluş
turduğunu, iyi pişi 
rilirse kümes hayvan
larının tüketiminde 
hiçbir tehlike bulun
madığını açıkladı. 
Merkezi Roma'da 
bulunan FAO ile 
merkezi Cenevre'de 
bulunan DSÖ'nün 
ortak açıklamasında, 
hasta ve ölü kuşların 
kesim işlemi ve evde 
kesilip doğranması 
sırasında kuş gri 
binin çok sayıda - 
insana geçtiğine dair 
basında çıkan haber

Kablo intolle limit kalktı
Kablo TV şebekesi 
üzerinden verilen 
internet bağlantı 
ücretlerinde hem 
indirim yapıldı hem 
de aylık limitleri 
sınırsız hale getirildi. 
Türksat Uydu 
Haberleşme Kablo 
TV ve İşletme A.Ş 
yetkililerinden aldığı 
bilgiye göre, Türk 
Telekom'dan ayrılan 
Kablo TV hizmetleri 
Temmuz ayından bu 
yana Türksat A.Ş 
tarafından veriliyor. 
Türksat Uydu 
Haberleşme Kablo 
TV ve İşletme A.Ş, 21 
il merkezinde Kablo 
TV,. 12 il merkezinde 
ise Kablo İnternet 
hizmeti veriyor. 
Türksat A.Ş, kablo 
hizmetlerinde başlat

lere dikkat çekildi. 
İki örgüt açıklamasın
da, tüketim amaçlı 
yetiştirilmiş canlı bir 
kümes hayvanının 
kesilerek sofraya 
getirilmesi sırasında
ki işlemin, hasta hay
vanlardan kuş gribi 
virüsünün insana 

tığı projeler kap
samında öncelikle 
Kablo TV şebekesi 
üzerinden sağlanan 
internet hizmetlerini 
yaygınlaştırmak 
amacıyla tarifelerini 
gözden geçirdi. 
Kablo İnternet 
hizmetlerinde uygu
lanan tarifelerde 
indirime giden şirket, 
bağlantılardaki limit
leri de kaldırdı. Kablo 
TV şebekesi 

geçmesi konusunda 
en büyük riski 
oluşturduğunu 
belirterek, 
"Hasta veya ölü, 
enfekte olmuş 
kuşların kesimi ve 
tüketimi hemen 
durdurulmalı" 1 
denildi 

üzerinden hangi 
hızda olursa olsun 
internete 
bağlananlar artık bu 
hizmetten limitsiz 
yararlanacak. Yeni 
düzenlemeyle uygu
lanan tarifeler de 
aşağıya çekildi. 
Türksat A.Ş'nin 
yeni tarifeleri, 
Telekomünikasyon 
Kurumu tarafından 
onaylandı.

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

Depremde onlarca ev yıkıldı
Afrika'nın doğusun
daki Tanganika gölü 
civarında meydana 
gelen şiddetli 
depremde onlarca 
evin yıkıldığı, 
Kongo'daki bir 
kasabada çocukların 
enkaz altında kaldığı 
bildiriliyor.
Kongolu insani 
yardım görevlisi 
Jean-Donne Ovvali, 
depremin merkezin
den 55 kilometre 
ötedeki Kalemie'den 
yaptığı açıklamada, 

I "Onlarca ev çöktü,

birkaç çocuk 
evlerinin çatısı altında 
kaldı" dedi.
Depremde yaralanan
ların hastanelere 
kaldırıldığı bildirildi. 
Richter ölçeğine göre

6.8 büyüklüğünde 
olduğu belirtilen 
deprem, gölden bin 
kilometre uzaklıktaki 
Nairobi'de ve Kenya 
sahilindeki Momba 
sa'da da hissedildi.
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Irak'tan Türk firmalarına iş teklifi
1

Devlet Bakanı Kürşad 
Tüzmen ile görüşen 
Irak Bayındırlık 
Bakanı Jasim 
Muhhammed Cafer, 
gelecek 10 yıl için 
yapmayı planladıkları 
toplam 270 milyar 
dolarlık çeşitli proje’ 
ler için Türk firmaları 
ülkesine davet etti. 
Bakan Tüzmen, Iraklı 
Bakan Cafer ve 
beraberindeki heyet 
ile Dış ticaret 
Müsteşarlığında bir 
araya geldi. Görüşme 
öncesinde basın 
mensuplarına açıkla
mada bulunan 
Tüzmen, Türkiye'nin 
Irak'a yönelik ihra
catının güçlüklere 
rağmen son iki yılda 
artış gösterdiğini 
ifade etti. 2004 yılın
da, Türkiye'nin Irak'a 
yönelik ihracatın 
yüzde 118, ithalatın 
ise yüzde 300 oranın- 

J da arttığını vurgu- 
i layan Tüzmen, bu 

ülkeye yapılan ihra
catın 2005 sonu 
itibariyle 2.7 milyar 
dolara ulaşmasının 
beklendiğini söyledi. 
Tüzmen, Türk 
müteahhitlerin bu 
ülkede üstlendikleri 
işlerin toplam 
tutarının da resmi 
kayıtlara göre 2.5 mil

yar doları aştığını 
sözlerine ekledi. 
Ortaya çıkan rakam
ların, iki ülke ilişki
lerinin geliştirilmesi 
noktasında umut 
verici olduğunu ifade 
eden Tüzmen, gele
cek iki yıl içinde 
Irak'la; ticaret, 
nakliye, yatırım ve 
müteahhitlik hizmet
leri gibi sektörlerde 
toplam 10 milyar 
dolarlık iş hacmine 
ulaşılmasının hedef 
lendiğini dile getirdi. 
Tüzmen, Türkiye ile 
Irak arasındaki Habur 
Gümrük Kapısı'nın 
yetersiz oluşunun, iki 
ülke ticaretine olum
suz etki yaptığını vur
gulayarak, bu ülke ile 
ikinci ve üçüncü 
gümrük kapılarının 
açılması gerektiğini 
kaydetti. Iraklı Bakan 
Cafer'e, Türk fir
maların Irak'la yaptık
ları işlerden doğan 
alacaklarının 
zamanında öden
mediğini de anımsa
tan Bakan Tüzmen, 
yapılan anlaşma son
rasında geçtiğimiz 
aylarda düşüş 
gösteren alacakların 
yeniden yükselişe 
geçerek 800 milyon 
dolara ulaştığını 
anımsattı.

Kayıt dışı ekonomi mücadelesi
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, yakında, 
2006'da kayıt dışı 
ekonomiyle 
mücadele için bir 
paket açıklayacak
larını, vergiye tabi 
gelirleri olduğu halde 
bunu vergi dairesinin 
bilgisi dışında tutan

kimselere çok ağır 
cezalar getirecekleri
ni bildirdi. Unakıtan, 
Halk Bankası'nın da 
önümüzdeki yıl halka 
arz yoluyla özelleşti 
rilmesinin gündeme 
gelebileceğini belirtti. 
Unakıtan, soruları 
yanıtlarken,

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

Iraklı Bakan Cafer de, 
Türkiye'ye Irak 
Başbakanı İbrahim el 
Caferi ile diğer Iraklı 
bakanların selam
larını getirdiğini 
söyledi. Irak 
konusundaki olumlu 
tutumu nedeniyle 
Türkiye'ye teşekkür 
eden Cafer, iki ülke 
ilişkilerinin 800 yıllık 
bir tarihe dayandığını 
anımsattı. Irak'ın 
yeniden yapılandırıl
ması sürecine ilişkin 
projeleri kısaca 
özetleyen Iraklı 
Bakan Cafer.
2010 yılına kadar 
3 milyon adet konut 
yapmayı planladık
larını, bu iş için 
toplam 120 milyar 
dolarlık bütçe 
oluşturulmasının 
öngörüldüğünü açık
ladı. Cafer, ülkesinin 
yeniden yapılandırıl
ması kapsamında;

3 bin kilometre 
otoyol, 10 bin kilome
tre normal, 10 bin 
kilometre de köy yolu 
yapımı gerçekleşti 
rileceğini, bu iş için 
de toplam 100 milyar 
dolarlık bir kaynak 
ayrılacağını dile getir
di. Irak'taki kamu 
binalarının yeniden 
yapılandırılması için 
de 50 milyar dolar 
harcanacağını kayde
den Cafer, Türk fir
maların bu alanlarda 
oldukça gelişmiş 
durumda olduğunu , 
Türk firmaların bu 
ihalelere katılmalarını 
istediklerini söyledi. 
Devlet Bakanı 
Tüzmen, Caferi'nin 
konuşmasının 
ardından, söz konusu 
projelerle ilgili olarak, 
Türk firmaların 
Irak'taki işlere sıcak 
bakabileceklerini 
dile getirdi.

Türkiye'nin 
AB'ye uyum 
sürecinde 
"kayıtlı ekonomiye 
geçmek" zorunda 
olduğunu kayde 
derek, bu problemin 
çözümü amacıyla 
vergi oranlarını 
indirdiklerini ve 
tabana yaydıklarını 
kaydetti.
"Tabana yaymakla da 
bırakmayacağız, 
yaptırımlarımız da 
oldukça ağır olacak" 
diyen Unakıtan, 
kayıtdışıyla mücade 
leye ilişkin yakında 
bir "paket" açıklaya
caklarını bildirdi.

Uygulamanın 2006 
yılTiçinde başlatıla
cağını belirten 
Unakıtan, "Bir 
kimsenin vergiye 
tabi gelirleri olduğu 
halde bunu vergi 
dairesinin bilgisi 
dışında tutmasına 
çok ağır cezalar 
getireceğiz" 
dedi.
Unakıtan,' 
'Servet affı gündeme 
gelebilir mi" 
sorusuna "Af 
diye bir şey bundan 
sonra kesin olarak 
gündemimizde 
olmayacaktır" 
karşılığını verdi.

‘Gemlik Körfez’ .
■ k ki www.gemlikkonezgazetesi.com mtOmCttO adresinden okuyabilirsiniz

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

GEMLİK A GENÇLERİ
Bu hafta başlayacak A Genç takımı maçlannı 

büyük bir heyecanla seyredeceğimize inanıyo
rum.

Zira bu genç takım (Gemlikspor) 3. sezon hiç 
kopmadan beraberce oynadılar.

Ne olur? diye sorarsanız bana göre bu takım 
hangi gruba düşerse düşsün bir aksilikti ki aksi 
liğin birincisi içimizden kaynaklanır, (birinci 
olması gerekir)

Kimseyi eleştirmeden iyi niyetle yazıyorum. 
Kapris bencillik olmazsa ben bu işi iyi yaparım 
demeden bütün fikirlere açık olursa kazanacağın
dan şüphem yok.

Geçen sene bunun örneklerini gördük ve 
yaşadık.

İçimizde samimi olmamız gerekir.
İkinci husus saha ve hakemler. Örnek verirsek 

geçen sene de şampiyon olacak takım bir iki maç 
öncesinde belirli kişilerce belirlenmişti.

Ne oldu?
Gemlikspor zaman geldi orta sahadan çıka

madı daha doğrusu çıkarılmadı.
Hakemler zaman zaman sertliğe çanak tut

tuğundan sarı ve kıırmızı kartlarla oyun dışı 
kalındı. Hakemler bazı maçları aleyhimize çaldık
ları düdükle neticeleri tayin ettiler.

En önemlilerden biri ise gençlerin biraz da 
sinirli hareket etmeleri karşı takımın oyuncuların 
dolduruşlarına kulak asmaları kendi aleyhlerine 
oluyordu. 3 maç var ki bunları yaşadık. Birtakım
dan 3 futbolcu atılır ceza alırsa antrenörler bu 
duruma ne yapsın.

Şimdi şöyle Avrupa maçlarına bir bakıldığında 
isim yapmış iyi bir kariyeri olan sporcular zaman 
zaman yedikleri tekmelerle ağızlarını hiç bize 
zaman açmadıklarını ve hiç bir zamanda hakeme 
sert itirazda dahi olmadılar. Evet, dikkat edilirse 
bu futbolcuların hakemler üzerindeki etkileri de 
büyük oluyor. Hasmına sertte girdiğinde çok 
nadir bir sarı kart görüyorlar. Mesela içimizde 
beraber olalım.

3 LİGE YÜKSELME MAÇLARI TAHMİNİ
2005-2006 sezonunda Türkiye profesyonel 3. 

liğine yükselecek A Genç - B Genç Yıldızlar 
minikler Türkiye şampiyonasında katılacak 
takımlar sayısı hakkında amatör spor işler 
departmanının yayınlamış olduğu takımdan 
amatör kulüplerimize bilgi için bu konuşu işlem
eye karar verdim.

2005-2006 sezonunda 7 amatör takımımız 
Türkiye profesyonel lige ^yükselecektir. Bu 7 
takımın 2 tanesi profesyonel takımı için düzen
lenecek grup müsabakalarından 5 tanesini kap
sayan grup müsabakaları bu yıl 164. Takımın 
katılımıyla yapılacaktır. Bu eksilme nedeniyle 
illerimizi de eksiltme yoluna gidilmiştir.

Profesyonel takımı olmayan 16 ilimizden grup 
müsabakalarına katılacak takım sayısı 23 tür.

Profesyonel takımı olmayan 16 ildeki yerel 
amatör liğ maçları 13 Mart 2006 tarihine kadar 
sonuçlanacak ve ilin takımları amatör işler 
departman müdürlüğüne bildirecektir.

5 takımın Türkiye profesyonel 3 lige çıkacağı 
tüm illeri kapsayan maçları 2. kademede eleme 
usulüyle oynanacaktır.

A Genç B Genç Yıldızlar ve minikler kategori
lerinde şampiyonlarına katılacak takım sayısı 336

Bu kategorilerin yerel lig sonuçlarının 
bildirilme tarihleri

A Genç 3 Nisan 2006 128
B Genç 24 Nisan 2006 111
Yıldızlar 20 Mart 2006 102
Türkiye’de bu müsabakalar en çok takımla 

iştirak edecek illerden İstanbul 40 takımla bur- 
samız ise 18 takımla bu müsabakalara iştirak ede
ceklerdir.

Üçüncü liğe yükselecek takım 5 tk. A Genç 4 B 
Genç 5 Yıldızlar 4 takım olmak üzere toplam 18 
takımla iştirak edecektir.

Gemlik’ten bütün ümitlerim A Genç takımının 
bu kategoriye iştirak etmesidir. Yerel kümede 
şampiyonluk bekleyen kişiler genç takımın 
şampiyon olması doğaldır.

http://www.gemlikkonezgazetesi.com
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Anne siiliiniin bebeğe yararları Mutsuz evlilik 
insanı hasta ediyor

Anne sütünün bebek 
için ne denli yararlı 
olduğunu biliyor
sunuz. Ama 
bebeğinizi emzirmek, 
sizin için de son 
derece özel bir 
deneyim olacak. 
Anne sütü, bebek 
için en mükemmel 
gıdadır ve bebeğin 
değişen ihtiyaçlarını 
her şekilde karşılar. 
Peki ama, niçin her 
anne bebeğini 
kolaylıkla ve doğal 
bir şekilde emzire- 
mez? Fizyolojik özel
likler burada önem 
taşıyor ama bunun 
yanı sıra işin bazı 
incelikleri de var. 
Emzirmenin, hem siz, 
hem de bebeğiniz 
için hoş bir dene 
yime dönüşmesi için 
bazı ipuçlarından 
yararlanabilirsiniz. 
Hem hayatınıza yeni 
bir bebeğin katılmış 
olması, sürekli 
bakım istemesi', 
hem de uykusuz 
kalmanız ve 
kendinize ayıracak 
zamanınızın olma
ması stres yaratır 
ve sizi yorar. 
Emzirmenin anneyi 
yorduğu iddiaları ise, 
yapılan araştırmalara 
göre asılsız. Çünkü 
ilk 9 haftada, emziren 
ve bebeğini biberon
la besleyen anneler 
arasında önemli bir 
yorgunluk farkına

rastlanmamış.
Egzersiz enerjinizi 
artırır. Bu nedenle 
yüzmeye, ya da yoga 
yapmaya çalışa
bilirsiniz. Bu, 
kendinizi yenilenmiş 
hissetmenizi de 
sağlar.
TÜM BEBEKLER 
FARKLIDIR
Bebeğin süt emme 
şekli, genellikle fizik
sel özelliklerinin ve 
karakterinin bir yan
sımasıdır. Bunlarsa, 
genellikle kalıtım
saldır. Bu nedenle 
her anne bebeğiyle 
farklı deneyimler 
yaşar. Eğer emzirme 
konusunda gergin 
şeniz ve her şeyin 
yolunda gittiğinden 
emin otamıyorsanız, 
doktorunuzla 
konuşun. Ne kadar 
gevşemiş ve rahat 
olursanız, emzirme 
de o denli kolaylaşır. 
Başkalarının sizinle 
ilgilenmesine 
izin verin
Doğum yaptıktan 
sonraki ilk iki hafta, 
aileniz ve dostlarınız 

yardım etmeye 
çalışıyorsa, bundan 
elinizden geldiğince 
faydalanın. Bu, 
bebeğinize kon
santre olacak ve onu 
emzirmeyi öğren 
menizi sağlayacak 
zamanı size bırakır. 
Eşinizin işten izin 
almasını, ya da bir 
yakınınızın bir-iki 
hafta sizde kalmasını 
ayarlamaya çalışın. 
Onlar yemekleri 
hazırlayıp, alışverişi 
yaparken, siz de 
bebekle 
ilgilenebilirsiniz. 
Dinlenebildiğiniz 
kadar dinlenin 
Bebeğin varlığı 
göz önüne alınacak 
olursa, dinlenmek 
neredeyse ütopik bir 
fikir gibi görünebilir 
ama aynı zamanda 
da şart. Çünkü bu, 
hem sütünüzün art
masını sağlar, hem 
de fazla emzirme 
sonucu göğsünüzde 
oluşabilecek iltihap
lanmaları önler. 
Dinlendiğiniz için 
kendinizi suçlu his

setmeyin. Bu, 
hem siz, hem de 
bebeğiniz için 
gereklidir.
Dengeli beslenin 
Hamileliğiniz 
esnasında yedik
lerinize dikkat ettiniz. 
Doğumdan sonra da 
aynı özeni kendinize 
göstermelisiniz.
Bebeği beslerken, 
kendinizi unutmayın. 
Zamanınız olmadığı 
için öğün atlamaya 
kalkmayın, çünkü 
bu kez kendinizi 
enerjisiz ve yorgun 
hissedersiniz. Bol su 
için, lif miktarı 
yüksek besinler, 
meyva ve sebzelerle 
beslenin.
Gece emzirmesi 
Süt üretimini 
sağlayan prolaktin 
hormonu geceleri 
daha yoğun miktarda 
bulunur. Bu nedenle, 
gece emzirmeleri 
sütünüzü artırmak 
açısından önem taşır. 
Sütünüz çok olunca, 
bebeğinizi hemen 
besleyebilir ve diğer 
çocuklarınız ye 
eşiniz uyanmadan 
uyumasını 
sağlayabilirsiniz. 
Emzirme konusunda 
pozitif olun 
Bebeğiniz için en 
iyisini yaptığınızı 
unutmayın ve 
emzirdikçe 
sütünüzün artacağını 
da unutmayın.

Ohio Eyalet 
Üniversitesi bili- 
madamlarının 
araştırmasında, 
anlaşmazlığın yol 
açtığı stresin, 
yaraları 
iyileştirmede 
anahtar rol oynayan 
bir kan proteininin 
üretimini yavaşlat
tığı belirlendi.
Yapılan laboratuvar 
araştırmasında, 
deneklerin kolların
da yaraya benzer içi 
su dolu kabarcıklar 
oluşturuldu ve sık 
sık kavga eden çift
lerin yaralarının 
iyileşme sürecinin, 
kavga etmedikleri 
zamanlara oranla 
daha yavaş olduğu 
görüldü.
Archives of General 
Psychiatry der
gisinde yayımlanan 
araştırmada, 
'Yüksek derecede 
düşmanca davranış 
gösteren çiftlerin 
iyileşme oranları, 
birbirlerine daha az 
düşmanca 
davrananlara oranla 
yüzde 60 daha 
düşük* denildi. 
Sorunlu evlilik 
stres kaynağı 
Araştırmada, 'Eşin 
kaybedilmesi ruhi 
ve fiziki sağlıkta 
olumsuz değişiklik
lere yol açsa da, bu, 
eşin varlığının tek 
başına koruyucu 
olacağı anlamına 

gelmiyor. Sorunlu 
bir evlilik tek başına 
stres kaynağıdır* 
ifadesine yer verildi. 
Bilimadamları, 
stresin, yaranın 
iyileşmesinin ilk 
aşamasında önemli 
rol oynayan, beyaz 
kan hücrelerinin 
ürettiği 'proinflamat- 
uar sitokin'lerin üre
timini yavaşlattığım 
söyledi. Bunu yanı 
sıra anlaşamayan 
çiftlerin kanlarında, 
tartışmanın 
ertesinde sitokin 
seviyesinin aynı 
şekilde yüksek 
derecede olduğu
nun saptandığı da 
belirtildi.
Sitokinlerin yaralı 
bölgelerde erken 
üretimi yararlı olsa 
da, sürekli yüksek 
seviyenin de zararlı 
olduğu belirtildi. 
Araştırmayı kaleme 
alan bilimadamları, 
proinflamatuar 
sitokinlerin ı
seviyesinin yüksek- ( 
liğinin aralarında 
kardiyovasküler 
hastalık, 
romatizma, 
kemik erimesi, 
bazı kanser tür
lerinin de bulun
duğu çeşitli 
hastalıklarla 
bağlantısı bulun
duğunu söylediler. 
Araştırmaya 
22-77 yaş arasındaki 
42 evli çift katıldı.

ŞİİR KÖŞESİ D.Ali BAYDAR

Ağla Gönlüm
Ağla gözüm ağla ayrılıklara 
İsyanım bitmiyor haksızlıklara 
Nasıl da inandım yalancı sevdalara 
Dökerim gözyaşı hep ve dalar a

Gidenin ardından sular dökmedim 
Can bildiklerimi cundan özledim 
Ağla gözüm ağla yalnızlıklara 
Seni çok seven sahte dostlara

Dikenlidir, uçurumdur yollarım 
İnandım sevgine soldu güllerim 
Ağla gözüm ağla ayrılıklara 
Sana sırt çeviren sahte dostlara
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Hipertansiyon 
tehdit ediyor

Topuk dikeni nedir? 
Nasıl tedavi edilir?

Türkiye'de ilk defa 
"Hipertansiyon ve 
İnme Riski" üzerine 
yapılan araştırma 
tamamlandı. Türk 
Kardiyoloji Derneği 
Hipertansiyon 
Derneği Çalışma 
Grubu'nun gerçek
leştirdiği araştırma 
sonuçlarına göre, 
hipertansiyon ve 
inme riski milyonlar
ca Türk vatandaşını 
tehdit ediyor. 
Türk Kardiyoloji 
Derneği 
Hipertansiyon Çalış
ma Grubu, 
Türkiye'de görülen 
inme sıklığı ile ilgili 
Türkiye çapında yap
tığı ve bir buçük yıl 
üzerinde titizlikle 
çalışmış olduğu bir 
araştırmayı tamam
ladı. Türkiye'de 
Hipertansif 
Hastalarda İnme 
Riski Araştırması'm 
(THİNK) gerçek

leştiren Çalışma 
Grubu'nun başında 
Hacettepe Üniver
sitesi Kardiyoloji 
Ana Bilim Dah'nda 
öğretim üyesi olan 
Prof. Dr. Giray 
Kabakçı bulunuyor. 
Prof. Dr. Kabakçı, 
çalışma ve 
sonuçlarıyla ilgili 
olarak, 7 Aralık 
Çarşamba günü Ritz 
Carlton İstanbul'da 
yapılacak basın 
toplantısında önemli 
ve çarpıcı veriler 
sunacak. Türkiye'de 
ilk defa hipertansiy
on ve inme arasında
ki bağlantıyı ortaya 
koyan bu bilimsel 
çalışma, 
Türkiye'deki sağlık 
araştırmaları 
konusundaki veri 
eksikliğini gidermek 
anlamında da büyük 
bir adım olarak da 
kabul ediliyor.

Tipik topuk ağrısı 
sabah kalkınca veya 
uzun süre oturma 
sonrası ilk basışta 
ortaya çıkar ve biraz 
yürüyünce azalır, gün 
içinde yorgunlukla 
yeniden artar. İleri 
durumlarda yürüme 
çok zor olabilir. Topuk 
ağrısı genel bir dey
imdir ve hastalığın 
nedenini belirtmez.
Anatomi
Topuk bölgesinde 
ağrıya yolaçabilecek 
değişik yapılar vardır 
ve bunların hepsi 
topuk ağrısından 
sorumlu tutul
muşlardır. Tüm bu 
yapılar tek başlarına 
veya beraber ağrıya 
yol açabilirler. 
Topuğun yere basan 
kısmında özel bir yağ 
dokusu vardır ve yük 
taşımak için bölmeler 
halinde dizilmiştir. 
Zamanla bu yağ 
dokusu aşınabilir ve 
yük taşıma özelliğini 
kaybederek ağrılı hale 
gelebilir.
Topuk kemiğinden 
(kalkaneus) başlayıp 
ayağın önüne kadar 
uzanan bir bağ 
dokusu olan plantar 
fasya ayağın kavsini 
oluşturmakta önemli 
bir görev üstlenir. Bu 

dokuda oluşan ufak 
yırtıklar topuk ağrısı 
nedenidir. Aslında 
röntgen filmlerinde 
topuk kemiğinin altın
da görülen ve topuk 
dikeni de denilen 
kemik çıkıntı bu bağ 
dokusunun yapışma 
yeridir. Ancak genel
likle bu kemik çıkın
tının ağrı ile bir 
ilgisi yoktur.
Ayak bileğinden 
geçen sinirler topuğa 
doğru ince dallar 
gönderir. Bu ince 
sinir liflerinin dokular 
arasında sıkışması 
topuk ağrısının 
nedeni olabilir. 
Sebepler 
Topuk ağrısının 
gerçek nedeni yukarı
da sayılan sebepler 
olabilir. Fazla kilolu 
ve kösele tabanlı 
ayakkabı giyen insan
larda daha sık 
görülür. Topuk ağrısı 
bazı romatizmal 
hastalıkların ilk belir
tisi olabilir. Yine 
topuk kemiğinin stres 
kırıkları ağrıya yol 
açabilir.
Tanı
Tanı öykü ve 
muayene ile konabilir. 
Röntgen filmleri rom
atizmal testler ve 
gerekirse sinir iletim 

testleri ayırıcı tanıda 
yardımcıdır.
Tedavi
Topuk ağrısının 
tedavisinde birkaç 
modalite bir arada 
uygulanmalıdır. 
Tedavi genellikle 
uzun sürer ve sabırlı 
olamak gerekir. 
Ayakkabı seçerken 
yumuşak tabanlı, 
topuk kısmı darbe 
emen ayakabılar 
giymek ağrıyı azaltır. 
Yürüyüş ve koşu 
ayakkabıları bu amaç 
için idealdir. Diğer 
ayakkabıların topuk 
kısmına ise silikon 
veya başka malzemel
erden yapılmış 
destekler konması 
faydalıdır. Bu destek
lerin orta kısmının 
delik olması gerekli 
değildir. Ağrı plantar 
fasyanın ön kısmına 
doğru yayıhyorsa 
ayak kavsini 
destekleyecek 
destekler kullanıla
bilir. Hasta günün 
büyük kısmını evde 
geçiriyorsa topuk 
desteklerinin terliğe 
yapışabilen çeşitleri 
kullanılmalı veya ter
liğin astarı 
kaldırılarak destek 
altına yerleştirilme
lidir.

Ayak tabanını esnete
cek egzersizler sabah 
ilk kalkışta yapılmalı 
ve gün içinde birkaç 
kez tekrarlanmalıdır. 
Ayak tabanını gece 
boyunca gergin 
tutabilmek için gece 
cihazları kullanılabilir. 
Ağrı kesiciler de 
tedaviye eklenebilir. 
Ayrıca ağrılı bölgeye 
hergün birkaç dakika 
yapılacak friksiyon 
masajı da etkili 
olabilir.
Tüm bu önlemlerle 
ağrı düzelmezse top
uğa kortizon enjekte 
edilebilir. Kortizon 
ağrıyı gidermekte 
oldukça etkili olmakla 
birlikte topuk yağ 
yastığında bozulmaya 
yol açması riski 
vardır. Yine dirençli 
topuk ağrılarında 
böbrek taşı kırmakta 
kullanılan ESWL 
cihazı ve manyetik 
inervasyon cihazları 
da etkili olmaktadır. 
Tüm bu yöntemlerle 
düzelmeyen ağrılarda 
cerrahi uygulanabilir. 
Cerrahide plantar 
fasyanın kesilmesi, 
alttaki kemik çıkın
tının çıkarılması veya 
sinirlerin gevşetilmesi 
için değişik yöntemler 
vardır.

VI

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

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

VAPUR - FERİBOT
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KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 51310 68

TAKSİLER

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 26

NÖBETÇİ ECZANE
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BAYER ECZANESİ 
İstiklal Cad.

Körfez
GÜNLÜK SYYAS?

YEREL Sİ RF.LY YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2304

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

Sorumlu Yazy Ypleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin bEKERSÖZ

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

Yönetim ve Basym Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaelyk-Yayyncylyk-Reklanıcylyk Tesisi 
Ystiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLYK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Türkler, hafta sonunu dinlenerek geçiriyor
Ödeme sistemleri kuruluşu MasterCard tarafından yapılan araştırmaya göre, hafta sonu tatil

lerinde Türkler dinlenmeyi, Almanlar partiyi, Rumenler ise romantizmi tercih ediyor.
MasterCard, Eylül 
ayında, Hırvatistan, 
Çek Cumhuriyeti, 
Fransa, Almanya, 
İtalya, Polonya, 
Romanya, Rusya, 
Slovakya, İspanya, 
İngiltere, Türkiye ve 
Ukrayna'da 5 bine 
yakın tüketici 
üzerinde "Paha 
Biçilmez Bir Hafta 
Sonunun Sırlan" adlı 
bir araştırma yaptı. 
Bu yıl ilk kez 
gerçekleştirilen 
araştırmaya göre,, .. 
AvrupalIlar hafta 
sonu tatillerinden en 
çok aileleriyle 
vakit geçirmekten 
hoşlanırken, 
Rumenler Avrupa'nın 
en romantikleri oldu. 
Almanlar hafta 
sonu tercihlerini 
partiden yana kul
lanırken, Türklerin ise 
hafta sonlarında din
lenmeyi tercih ettiği 
ortaya çıktı.

AvrupalIların yüzde 
86'sı aileleriyle 
birlikte geçirecekleri 
hafta sonunun 
mükemmel olacağını 
düşünürken, yüzde 
92'si ise hafta 
sonunun aileyle 
kaliteli zaman 
geçirmek anlamına 
geldiğini ifade etti. 
Almanların yüzde 95'i 
ve Rumenlerin ise 
yüzde 94'ü mükem
mel bir hafta sonu 
için ailenin çok 
önemli bir faktör 
olduğuna inanırken, 
Almanya ve 
Romanya'yı yüzde 
93'le Türkler 
takip ediyor. 
Bu konuda en az 
istekli olan uluş ise 
yüzde 71 ile 
Fransızlar oldu. 
Araştırmaya göre 
AvrupalIlar özellikle 
kayınvalide ve 
kayınpederle birlikte 
vakit geçirme

konusunda pekJstekli 
olmazken, Çeklerin 
yüzde 71'i, Türklerin 
ise yüzde 35'i hafta 
sonunda kayınvalide 
ya da kayınpeder
leriyle birlikte olmak 
istemiyor.
Katılımcıların yüzde 
65'i mükemmel bir 
hafta sonu için 
romantizmin gerekli 
olduğunu belirtti. 
Araştırmaya katılan 
Rumenlerin yüzde 
88'i hafta sonu için 
romantizmin gerekli 
olduğunu 
düşünürken, 
PolonyalIların yüzde 
26'sı, Türklerin işe 

yüzde 45'i bu görüşü 
ifade etti.
ARAŞTIRMADAN 
İLGİNÇ BULGULAR 
Araştırmaya göre, 3 
Avrupah'dan ikisi 
hafta sonları kendi
lerinden çok, sevdik
leri için para har
cadıklarını belirtti. 
Türklerin yüzde 73'ü 
paraları olduğu 
takdirde tatillerini 
yurtdışında geçirmeyi 
hayal ederken, 
Rumenlerin yüzde 
62'si Rusların ise 
yüzde 22'si çalışarak 
güzel bir hafta sonu 
geçirileceğini ifade 
etti.

Fransızların yüzde 
94'ü, İspanyolların ise 
yüzde 35'i daha önce 
yapmadıkları aktivite 
lerle, macera dolu bir 
hafta sonunun çok 
güzel olacağını belir
tirken, İtalyanların 
yüzde 50'si 
Almanların ise 
sadece yüzde 19'u 
güneşli havanın iyi 
bir hafta sonu için 
gerekli olduğuna 
inanıyor.
Almanların yüzde 
88'i, Türklerin ise 
yüzde 75'i güzel bir 
hafta sonu için 
mükemmel bir 
yemeğin gerekliliğini 
ifade etti.
İngilizlerin sadece 
yüzde 20'si, Çeklerin 
ise yüzde 40'ı spor ya 
da fiziksel bir 
aktivitenin gerçekten 
güzel bir hafta sonu 
sağlayacağı 
görüşünde olduğunu 
belirtti.

AvrupalIların yüzde 
75'i başka insanlar 
için hayırlı bir şeyler 
yapmanın güzel bir 
hafta sonu sağlaya
cağına inanıyor.
MASTERCARD'IN 

KAMPANYASI... 
MasterCard, bu 
araştırmadan yola 
çıkarak "MasterCard 
Paha Biçilemez 
Hafta sonları 
Kampanyası" 
düzenledi.
Türkiye'de Avrupa'nın 
17 ülkesi ile aynı 
zamanda başlayan 
kampanyada, 31 
Eylül-31 Aralık 
tarihleri arasında 
MasterCard ile her 
50 YTL'lik alışveriş, 
60 çifte Paris, 
Barcelona veya 
Budapeşte'de tatil 
şansı sağlıyor.
Hafta sonu ve yurt 
dışı harcamalarının 
ise bu şansı iki katına 
çıkardığı belirtildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

- . DOĞOZ
Buderus

KAZAN 
f^SISAN^ MLORİFER 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



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

Zeytin Araştırma önergesi meclisle reddedildi
Zeytinin hak ettiği yeri alıp almadığıyla ilgili bir araştırma yapılmasını isteyen CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Meclis Genel 

Kurulu’nda zeytin ile ilgili bir konuşma yaptı. Araştırma önergesi, AKP’li milletvekillerinin oylarıyla gündeme alınmadı. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK Kim ne kadar vergi 

iadesi alacak?

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■
8 Aralık 2005 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Mü 
şavirler Odası'nın (İSMMMO) hesapla
malarına göre, 2004 yılı için asgari 
ücretli toplam 349 YTL, ayda ortalama 
net 1000 YTL ücreti olan çalışan ise 
787 YTL vergi iadesi alacak. Syf8’de

IJÜ'CPârtl İİçeHröşkUati, Esnat.ve^öSnatkarlâr Odası Başkatfı İbrahim Talari’ı ziyaret etti

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Marmarabirlik 50 bin ton zeytin almış
Marmarabirlik’in ürün alımlarım durdur

ması zeytin üreticisinde hayal kırıklığı yarattı.
Üretiçi hala neden alımların durdurul

duğunu bilmiyor.
Bu gerginlik depoların olmamasından mı 

kaynaklanıyor bilmiyordum. Geç saatlerde 
Birlik Genel Müdürü ile görüşüp nedenini sor
dum.

Birlik bu yılkı ahmlara için 100 trilyon lira 
ayırmış.

Alınan zeytin ise 40 bin tonu bulmuş.
10 bin tön yağlık ve ezmelik zeytin alınmış. 

Tüm depolar dolmuş.
Alımların durdurulma nedeni paranın 

bitmesi ve depoların dolması olarak açıklandı.
Marmarabirlik tarihinde ilk kez 50 bin ton 

zeytin almış.
Birlik’e ortakların verdiği taahhüt oranı ise 

71 bin tonmuş. Şu anda alınan yağlık zeytin
ler Tariş'in bazı işletmelerinde sıktırılmakta...

Bir yandan da hükümet bazında girişimde 
bulunarak kısa vadeli kredi sağlayıp, yeni 
depo bulunarak kalan zeytinlerin bir 
bölümünü alma düşüncesi var.

Bu yıl ürün bazında anormal bir rekolteyle 
karşı karşıya zeytin üreticisi.

Birlik’in bu kadar zeytini alması olanaksız. 
Tüccar ise bu yıl atımlarda isteksiz veya 
kaliteli zeytine yönelmiş durumda.

Zeytin üreticisi olmak zor iş.
Çapası, ilaçlaması, budaması, hasadıyla 

uğraştıktan sonra malını satamama gibi bir 
durumla karşı karşıya kalması üreticiyi pe 
rişan ediyor.

Geçimini zeytinden sağlayan binlerce aile 
bu yıl havalardan değil ama, ürününü satama
maktan dolayı dertli.

AK Parti yönetim 
kuru lu üyeleri, İl Genel 
Meclisi ve Belediye 
Meclis üyeleri Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan'ı ziyaret ederek, 
esnafın yapacağı iş 
terde ve yaşayacağı 
tüm sıkıntılarda yanın
da olmak istediklerini 
söylediler. İlçe Başkanı 
Enver Şahin, ilçe 
halkının beklediği Yeni 
Çarşı projesini yılbaşın
dan sonra Meclise 
taşımak için söz verdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ'ür. 

haberi sayfa 3'dc

Mükellefe ücretsiz
e-posta hizmeti

Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflere 
yönelik ücretsiz e-posta hizmeti olan web 
tabanlı bilgilendirme sistemi başlattı.
Gelir İdaresi'nden haberlerin yanı sıra 
vergi istatistikleri, hedef ve faaliyet 
sonuçlan da üyelere ücretsiz olarak 
gönderilecek.Haberi sayfa 9’da

Santral Garaj 
için 13proje

Santral Garaj Kent 
Meydanı için Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından düzen 
lenen yarışmaya 
43 proje katıldı.
Santral GaraJ'ın 
kent meydanına 
dönüş türülmesi İçin

çalışmalarını hız
landıran Büyükşehlr 
Belediye sİ, hayata 
geçirilecek projenin 
yarışmayla belirlen
mesine karar ver
mişti. Düzenlenen 
yarışmaya 43 eserin 
katıldığı ve eserlerin

Konut kredisi 
alacaklara uyarı
Konut kredisinde faizlerin 0.99'a inmesiyle 
birlikte bankaların kredi verme yarışı 
hızlandı. Uzmanlar uyarıyor, alınırken 
cazip gelen kredi, ödenmesi sürecinde 
büyük sıkıntı yaratabilir. Kredi alırken 
nelere dikkat etmeniz gerektiğini 
biliyor musunuz? Haberi sayfa 8 de

16 Arahk'tan itibaren, 
belediye bürokratları, 
İlgili sivil toplum 
örgütleri temsilci
leriyle aka demiş 
yenlerden oluşan 
Jüri tarafından 
değerlendirmeye 
alınacağı açıklandı.

http://www.gemllkkorfezgazetesl.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İnan TAMER

Sırası Geldikçe Zeytin Araştırma önergesi 
mecliste reddedildiOnları korurken, 

bizler de korunalım

Mutlaka farkındasınızdır.
Son günlerde sokaklar, caddeler, 

Atatürk Kordonu, Emin Dalkıran Kordonu 
köpek sürelerin istilası altında.

İlköğretim çağındaki mini, mini öğren
ciler sabah ezanlarında okula gidip, yatsı 
ezanlarında okullarından dönüyor. Veliler, 
köpeklerin çocuklarına saldırısı endişesi 
içinde.

Genç, ihtiyar, kadın ve kızlar sağlıklı 
yaşam yürüyüşü yapıyor Kordon boy
larımızda sabahın ilk ve akşamın ilerleyen 
saatlerinde.

Köpeklerin; yürüyenlere sırnaşması, 
havlaması, hırlayıp, saldırması insanları 
tedirgin ediyor, ürkütüyor.

O nedenle yürüyenlerin sayısında azal
malar görülür oldu.

Köpek ısırırsa, köpek kuduz ise korku 
ve endişesi taşıyor insanlar.

Haklılar, kuduz tedavisi çok zor olan bir 
hastalık. Genellikle sonuç feci şekilde bir 
ölüm.

İnsanlar üzerinde unutulmaz derin izler 
bırakan, zihinlerden gönüllerden silinmez 
bir yara. Allah göstermesin, kimselere 
böyle bir akibet yazmamış olsun.

Şimdi hayvan sevenler diyecekler ki 
İnan Bey, hayvanlar öldürülsün mu? Onu 
mu istiyorsunuz. ?

Çocukluğunda kuş tutmak için serpme 
kurmamış, kuşa sapanlı taş atmamış, 
gençliğinde kara avcılığı deniz avcılığı 
yapmamış Allah’ın doğaya armağan ettiği 
o güzelim sesli kuşları kafese koyup evin
de hapsetmemiş, sıcak sobanın önünde 
mışıl mışıl kedinin uyumasından büyük bir 
zevk almış insan olarak bir canlının, dili 
var ama konuşamayan, derdini anlata
mayan bir canlının öldürülmesini yumuşak 
yüreğinin dayanamayacağının bilinmesini 
isterim hayvan sever dostlarımdan.

Yazının nedeni hayvanlara sahip çık
mak arzum. Tabii, balkonlardan yiyecek 
artıkları atarak değil.

Bizler nasıl yaşam kavgası veriyorsak; 
onlarda bir lokma kaparak karınlarını 
doyurmak için birbirleri ile dalaşıp kavga 
ediyorlar.

O nedenle sahipsiz köpeklere barı
nacakları bir yer tahsis ederek, koruma 
altına alalım, kısırlaştırarak süratle 
üremelerini önleyelim.

Onları korurken, bizler de korunalım.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel'in Meclis 
Genel Kurulu’nda 
zeytin ile ilgili yaptığı 
konuşmaya rağmen 
Zeytin Araştırma 
önergesi AKP grubu 
Milletvekillerinin 
oylarıyla 
gündeme alınmadı. 
Demirel, Mecliste 
yaptığı konuşmada 
Zeytin'in Avrupa'da 
ve dünyada, 
gerçekten, önemli 
ürünlerin başında 
gelirken, Türkiye'nin 
de, ekonomik anlam
da, hem köylüsüne 
hem çiftçisine hem 
sanayicisine hem 
Türk ekonomisine 
önemli katkılarda

। bulunabilecOK bir 
olduğunun altını 
çizerken, "Zeytin, 
hak ettiği yeri alıp 
almadığıyla ilgili 
araştırılmasını isti 
yoruz. Bugün, en 
zor koşullarda, karda 
kışta, yağmurda, 
doluda, o zeytini, 
ürettikleri ağaçlardan 
toplayıp soframıza 
getirene kadar geçen

Festival sahnesinde çalışmalar başladı

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sahne yükseltme 
çalışmaları tamam
lanan Festival 
alanında düzenleme 
çalışmaları başladı. 
Festival alanında 
yaz sezonu içinde 
başlatılan çalışmalar
la zemin dekoratif 
taşlarla döşenerek 
güzel bir görünüm 
sağlanmıştı.
Saz aylarında düzen
lenen festival ve kur
tuluş şenliklerinde 
sanatçı ve ekipleri 
yeterince izleye
meyen vatandaşların 
şikayetlerini değer
lendiren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, sahneyi

zaman içersinde 
karşılaştıkları 
sorunların neler 
olduğunu, o sorun
ların nasıl çözümlen
mesi gerektiğini, 
çözümlendikten 
sonra da köylümüzün 
ve üreticimizin, hak 
ettiğiyle insanca 
yaşaması açısından, 
bu zeytinin öneminin 
ne olduğunu vurgula
ması önemlidir.
Yine, önümüzdeki 
günlerde Zeytinle 
ilgili mitingler yapıla
cak. O mitinglerde, 
çiftçilerimiz ve üreti
cilerimiz, köylüleri 
miz, gerekli olan 
hassasiyetlerini, 

yükselterek soruna 
çözüm bulmuştu. 
Bir süre önce 
durdurulan çalış
malar önceki gün

adeta "İmdat” deyişi
ni Türkiye kamuoyu
na duyurmak isteye
ceklerdir. Bu arada, 
bu noktada, bizim de 
üzerimize düşeni 
yapmamız lazım.
Bugün, zeytini üreten 
köylülerimiz ve 
çiftçilerimiz zeytin 
atımlarının yapıla
madığını, zeytinlerin 
ellerinde kaldığını ve 
yok pahasına satılma 
noktasına geldiğini 
söylüyorlar. Bu 
insanlarımızın 
çaresizliğinin önüne 
geçmek için bu 
şansı iyi değer
lendirmeliyiz.
Bu noktada,

Marmarabirlik başta 
olmak üzere, gerekli 
kuruluşların 
zeytinlerin çiftçileri 
mizin ve köylüleri 
mizin elinde 
kalmaması için, hak 
ettiğinin karşılığını 
alması için; yani, 
hak ettiği değeri 
alması için çaba 
göstermeleri 
gerekmektedir. 
Bütün bir kış boyu 
yapmış olduğu bu 
zahmetin karşılığını 
almak için, alın 
teri için, emek için, 
bu birikimlerin 
karşılığını alması 
için gerekli maddi 
desteğin 
sağlanması lazım. 
Ekonomik anlamda 
destek sağlanması 
lazım, lazım ki, 
çiftçilerimizin yüzü 
gülsün." şeklinde 
konuştu.
Kemal Demirel'in 
yaptığı bu 
konuşma özetine 
rağmen araştırma 
önergesi AKP 
Grubu milletvekil
lerinin oylarıyla 
gündeme alınması 
reddedilerek kabul 
edilmedi.
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AK Parti ilçe Teşkilatı, Esnaf Odası Başkanını ziyaret etti

‘‘Gölgesiyle muhalefet yapanlar rar' 
AK Parti yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan’ı ziyaret ederek, esnafın 
yapacağı işlerde ve yaşayacağı tüm sıkıntılarda yanında olmak istedikleri
ni söylediler. İlçe Başkanı Enver Şahin, ilçe halkının beklediği Yeni Çarşı 
projesini yılbaşından sonra Meclise taşımak için söz verdi.

YazıYORUM

Seyfettin SEKERSÖZ

AK Parti İlçe yöneti
minin yeni seçilen 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası yönetimine 
yaptığı ziyarette 
Enver şahin, 
"Bazı kişiler 
gölgesiyle muhalefet 
yapıyor, biz 
böyle yapmak 
istemiyoruz" dedi. 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası’na yapılan 
ziyarette Başkan 
İbrahim Talan ile 
yönetim kurulu 
üyeleri AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin ve yönetim 
kurulu üyeleri ile 
İl Genel Meclisi ve 
Belediye Meclis 
üyelerinden 
bazıları katıldı.
Meslek odalarında 
rekabet ortamının 
olmasının 
hizmetin daha 
ileriye gitmesine 
neden olacağını 
söyleyen Şahin, 
esnafın yapacağı 
işlerde ve 
yaşayacağı 
tüm sıkıntılarda 
yanında olmak 
istediklerini söyledi. 
Gemlik'in her geçen 
gün gelişen bir 
ilçe olmasının yanı 
sıra sorunlarının da 
aynı şekilde 
büyüdüğünü 
hatırlatan Şahin, 
"Ben yaptım oldu" 
demeyerek 
kendilerine ulaştırılan 
her öneriyi meclise 
taşıyacaklarını 
belirtti.
Avrupa'nın sivil 
toplum örgütlerine 
tanıdığı haklar 
sayesinde 
demokratikleşmede 
çok büyük adımlar 
attığının bilincinde 
olduklarını söyleyen 
Şahin, "Gemlik'te 
arkadaşlarımız 
esnafın arasında 
gezerek sorunlarını 
not ediyorlar.
Yalnız Gemlik'te 
gölgesiyle muhalefet 
yapanlar var, 
biz böyle yapmak 

istemiyoruz. 
Bazı kesimler 
dedikodu çıkararak 
Belediye Başkanıyla 
teşkilat arasında 
kavga yaşandığını 
söyleyerek esnafı 
bu nedenle ziyaret 
ettiğimiz Eyleniyor. 
Buradar '•»veniyo
rum başkanla 
her hangi bir 
sorunumuz yoktur. 
Gemlik'te hep 
birlikte güzel 
hizmetler yapmak 
istiyoruz. Daha 
öncede söylediğim 
gibi Gemlik'i derin 
aileler yönetmeyecek, 
sivil toplum 
örgütleri ve esnafla 
birlikte halkın 
katılımıyla bizler 
yöneteceğiz. Halkın 
istemediği hiçbir 
işi gündeme taşımak 
istemiyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Halkın rahat hareket 
edebilecek bir 
Pazar yerine . 
ihtiyacının her 
geçen gün artmakta 
olduğunu da 
hatırlatan Şahin, 
"Halkımız Pazar 
yeri istiyorsa, 
cadde kenarlarının 
canlanmasını 
istiyorsa, dere 
kenarlarının temiz 
ve bakımlı olmasını 
istiyorsa buna 
kulak tıkamayacağız. 
İlçe teşkilatı ve 

beleuıye meclis 
üyeleriyle'birlikte 
sizlerin de desteğiyle 
bu işleri başarmak 
istiyoruz. Hangi 
partiden olursa olsun 
gelecek akıllı 
önerilere açığız.
Yalnız 'Teleferik' 
diyerek uçuk 
işler peşinde koş
mayalım" dedi. 
"Hayatı ileriye 
doğru yaşarken 
geriye doğru da 
yaşamımızla ilgili . 
konuları göz ardı 
etmemek gerekir" 
diyen Şahin, tüm 
ilçe halkının 
beklentisi olan 
yeni Çarşı projesini 
de yılbaşından sonra 
meclise taşıyacakları 
sözünü verdi.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan'da 
yaşadıkları 
sıkıntılardan 
bahsederken bun
ların çoğunluğunun 
belediyeden 
kaynaklandığını 
söyledi.
Ziyaretten mutlu

İbrahim Talan . 4

VI Diş Hekimi Özcan VURAL
ozcanvurall 933@hotmail.com
www.ozcanvural.sayfasl.com
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olduklarını dile 
getiren Talan, mevcut 
Pazar yerini 
belediye başkanın- 
dan defalarca 
istemelerine 
rağmen olumlu 
sonuç alamadıklarını 
dile getirerek, 
"Bize verseydi 
halkımızın ve 
esnafın sıkıntılarını 
göz önüne alarak 
önce tuvalet ve 
kadınlarımızın 
çocuklarını bırakarak 
rahat alış veriş 
yapabilmeleri için 
kreş düşünüyorduk. 
Başkanımız bir 
kere olsun sırtımızı 
sıvazlayıp bizi 
onore etmedi.
Yeni çarşıyı yıktı 
aradan geçen 
zaman da esnafım,ız 
mağdur oldu, 
şimdi ise 
kiralara zam 
yapmak istiyor. 
Kazanamayan 
esnaf nasıl kira 
artırımı yapar." 
diyerek sıkıntılarına 
yardımcı 
olunmasını istedi.

Üniversite oyunu !...
AK parti iktidarı şimdi 15 (on beş) üniver

site birden kuracakmış.
Siz hiç dünyanın herhangi bir ülkesinde 

birden bire 15 üniversite açıldığını duy
dunuz mu?... Böyle bir şey olabilir mi?..

Üniversite açmak ciddi iştir...
Binaları olacak, öğrenci yurtları yapıla

cak, laboratuarlar, dershaneler, öğretim 
üyeleri olacak. Fakülteler, Yüksek okullar 
kurup bunlara öğretim üyeleri bulacaksınız, 
Sonra Doçentler, asistanlar, yetişmiş insan
lar...

Bir ülke düşünün ki henüz ilköğretim 
düzenini bile kuramamış.

Öğretmenleri eksiktir, (var olanlar yokluk 
içindedir) okul binaları kifayetsiz, çoğu 
çürük Allah saklasın bir çoğunun yıkılacağı 
söyleniyor. Okullarınız ısıtamıyorsunuz 
(doğuda çocuk okuluna tezek taşır) camları 
kırık, boyasız, ders araçları eksiktir.

Çünkü yetkililer bütçede para yok der
ler...

Bugün pek çok ilimizde üniversiteler 
açılmıştır.

Bazıları hariç çoğuna şöyle bir bakın. 
Binaları -yurtları -ders verecek hocaları 
eksiktir. Çoğu başka Üniversitelerden geçici 
olarak gelip ders veren Doçentlerdir. Daha 
da kötüsü pek çok Üniversitemizin adı 
vardır da, kendisi yoktur, saygınlığı yoktur. 
Oralardan mezun olan olanlara birer diplo
ma verilir ama bu diploma ile iş bulamaz.

Bu gençler işsizler ordusunun yeni 
neferleridir.

Bu gence de, onu okutmak için fedakar
lıklar yapmış, para harcamış, ilerisi için 
içleri ümitlerle dolu ana-babaya da yazık 
olmuyor mu?...

Bizde bir alışkanlık ortaya çıktı. Her il, 
hatta büyük ilçeler bir Üniversite’ve sahir 
olmak istiyor.

O illerin milletvekilleri, halk örgütleri bu 
doğrultuda siyasi girişimler de bulunuyor. İş 
gösteriye, oy avcılığına dayanıyor.

Belki biraz abartılı olacak ama Türkiye’de 
Üniversite açmak, bakkal dükkanı açmaktan 
daha kolay hale geldi.

Oysa Üniversite kurmak çok ciddi bir 
iştir. Birikim ve yıllar ister.

Biz bu ciddiyetten yoksunuz..
AK parti iktidarı şimdi 15 Üniversite bird

en kuracakmış.
Tamamen göstermelik, oy avcılığına 

yönelik bir olay. Bir de perde gerisin de 
başka bir oyun düşünülüyor. Şu noktaya 
dikkat...

Hazırlanan tasarıya göre ,bu 15 Üniver
sitenin başına "Kurucu Rektör” adı altında 
atanacak kişileri Ak parti hükümeti belirleye
cek i...

Cumhur başkanı, hükümet tarafından her 
üniversite için belirlenecek üç adaydan biri
ni seçmek zorunda olacak!...

Bunun anlamı Üniversiteler arası Kurula 
(YÖK) kendi adamlarından 15 kişiyi sokarak 
dengeleri bozmak, yasa yoluyla ele 
geçiremediği ( YÖK ) kalesinin içine Truva 
atını sokmak.

Üniversiteler ortada yokken, iktidarın 
adamı kurucu Rektörler ataVıacak. Bununla 
kalsa alt kadrolara 2 -3 bin kişi kadro- 
laştırılacak. Bu yöntemle yeni kurulduğu 
söylenen (hakikatte hayali) Üniversite’leri 
tarikatlara teslim edecekler.

Sende bu tatlı yalanlara kanıp AK partinin 
Türkiye’mizde eğitimde iyi şeyler yaptığını 
zannedeceksin. Herzaman yazıyorum 
UYUMA...

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasl.com


8 Aralık 2005 Perşembe Sayfa 4

Mezun olan öğrencilere durum değerlendirmesi yapılılı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Anadolu 
Meslek Lisesi ve kız 
Meslek Lisesi mezun
larına durum 
değerlendirmesi 

toplantısı yapıldı. 
Okul toplantı 
salonunda bir araya 
gelen mezunlar 
METKE (Mesleki ve 
Teknik Eğitimi 
Geliştirme Projesi) 

kapsamında 
şu anki durumlarını 
anlattılar.
Mesleki Rehberlik
Şefi Semiha 
Gönültaş Taylan ile 
Koordinatör Şefi

Hatice Şenocak'ın 
denetiminde yapılan 
toplantıda mezunlarla 
Mesleki eğitim 
programlarını 
geliştirmek, kaliteyi 
artırmak, öğrencileri 

mezun oldukları alan
larda sektöre yönelik 
istihdamı sağlamak 
konuları hedeflendi. 
Okul Müdür Vekili 
Dursun Solmaz'ın da 
bir konuşma yaptığı 

toplantıda katılanlara 
form yapıldı.
Mezunlar kendilerine 
verilen formda, 
yaklaşık 50 soruyu 
cevapladılar.

temihaGL
Hatice Şenocakl

Voleybol Turnuvası'nda finaller başlıyor

[UcJer
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Öğretmenler 
Voleybol 
Turnuvasında 
yarı finale 
çıkacak 
takımlar belli 
olmaya başladı. 
Gemlik Lisesi 
Spor Şalonu’nda 
yapılan maçlarda 
turnuvanın 
favorisi ve 

yenilmeyen 
takımı Gemlik 
Lisesi ile 
oynadığı tüm 
maçları 
kaybeden 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim 
arasındaki 
maçta zevkli 
anlar yaşandı. 
Gemlik Lisesi’nin 
2-0 aldığı 
maçta setler

25-14 ve 
25-15 oldu.
İkinci maçta 
ise Şehit Etem 
İlköğretim 
Okulu 11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu’nu 25-20 
ve 25-20'lik 
setlerle 2-0 yendi. 
Üçüncü maç tam 
bir çekişme 
içinde geçti. 
Atatürk İlköğre

tim Okulu ile 
Ticaret Lisesi 
arasındaki 
maçın ilk setini 
Ticaret Lisesi 
25-22 aldı..
Çekişmeli geçen 
ikinci seti 
29-27 alan 
Atatürk İlköğ 
retim Okulu 
üçüncü seti 15-8 
alarak maçtan 
2-1 galip ayrıldı.
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Demirel, Büyük 
Kumla barajı için 

önerge verdi

Yaşları küçük 
suçları büyük

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Gemlik ve 
çevresinde yaptığı 
gezilerde aldığı 
sorunlar hakkında 
önerge vermeyi 
sürdürüyor.
Demirel, Büyük 
Kumla Köyü bara
jının bölgede 
yaşayanlar için 
büyük önem 
taşıdığına dikkat 
çekerek Enerji ve 
Tabi Kaynaklar 
Bakanı Hilmi 
Güler'e yazılı 
cevaplandırması için 
önerge verdi. 
Önergede, Demirel, 
"Gemlik Körfezi 
etrafında yer alan 
yerleşim birimlerini 
kapsayan proje 
alanında turizm 
ve sanayi etkisiyle

başlayan ve 
günümüzde devam 
eden hızlı büyümeye 
paralel olarak 
özellikle yaz 
aylarında had 
safhaya varan içme, 
kullanma ve 
endüstri suyu 
ihtiyaçları için 
hedeflenmiştir.
"Büyük Kumla barajı 
için 2006 yılında ne 

kadar ödenek 
ayrılmıştır? Barajın 
tamamlanması için 
ne kadar ödeneğe 
ihtiyaç vardır?
Barajın 2006 yılında 
ne kadarlık 
bölümünün 
tamamlanması 
planlanmaktadır?" 
sorularının
yazılı olarak cevap
landırılmasını istedi 

Marketten aldıkları 
yiyeceklerin parasını 
ödemeden kaçan 4 
zanlı, kendilerini 
yakalayan işyeri 
sahibinin yüzüne 
sprey sıktı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
olay, önceki gece 
Kayhan Mahallesi 
Kirişçikızı Sokak'ta 
meydana geldi.' 
Hakan M.'ye ait 
markete giren U.B. 
(15), E.G. (16), M.Ş. 
(15) ve H.T. (17) 

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

isimli çocuklar, 
tereyağı ve salam 
aldıktan sonra 
parasını ödemeden 
kaçmaya başladı. 
Bu sırada market 
sahibi Hakan 
M. (25) zanlıların 
peşinden 
koşarak U.B.'yi 
aynı sokakta 
yakaladı. Çıkan 
arbedede 
arkadaşlarının 
yakalanması üzerine 
yiyecekleri geri vere
ceklerini söyleyen 
zanlılardan H.T.,

Hakan M.'nin 
yüzüne sprey sıktı. 
Bölgede bulunan 
dolmuş durağındaki 
şoförlerin araya 
girmesiyle 4 zanlı da 
yakalanarak, polis 
merkezine teslim 
edildi. Zanlıların 
yaşlarının küçük 
olması nedeniyle 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü'ne teslim 
edilirken, olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdüğü bildirildi. 
BHA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MııMaii secimler mahkemelik Dersimiz anne 
baba olmak

Mudanya Belediye 
Meclisi'nde geçen 
ekim ayında gerçek* 
(eştirilen encümen 
seçimlerinde "usul 
hatası” olduğu iddia 
edildi, iddia sahibi 
CHP'li meclis üyesi 
Hüseyin Esen 
konuyu Bölge idare 
Mahkemesi'ne taşı
maya hazırlanıyor. 
Mudanya Belediye 
Meclisi'nin 3 Ekim 
2005 tarihli oturu
munda gerçekleş 
tirilen ve bir üyenin 
görev süresi dolma
masına rağmen 
yenilenen encümen 
seçimleri yargıya 
taşınıyor. Belediye 
Kanunu'nda yapılan 
düzenleme kap
samında 7 Ocak 
2005 tarihinde 
encümen üyeliğine 
seçilen CHP'li 
Hüseyin Esen, bir 
yıllık görev süresi 
dolmadan seçimlerin 
yenilenmesine itiraz 

etti. Ekim ayında 
yapılan seçimlerinde 
"usûl hatası” 
olduğunu öne süren 
Esen, iddiasına, 
5393 Sayılı Belediye 
Kanunu ve buna 
bağlı olarak İçişleri 
Bakanlığı'nın 
encümen üyelikleri 
hakkında yayınladığı 
genelgesi ile 
cevap verdi.
BİR UYE 
SEÇİLMELİYDİ 
3 Ekim 2005 tarihli 
toplantıda iki üye 
yerine bir üyenin 
seçilmesi gerek
tiğinin altını çizen 
Mudanya Belediye 
Meclis Üyesi Hüseyin 
Esen, kendisinin 
görev süresinin 
normal şartlarda 7 
Ocak 2006 tarihinde 
sona ereceğini 
belirtti. 5393 sayılı 
Belediye Kanunu'nun 
33. maddesine 
dikkati çeken Esen, 
şunları söyledi:

"Bu maddeye 
göre, 'encümen üye 
sayısı kanunun 
öngördüğünden 
fazla olan 
belediyelerde 
üyelerin görev 
süresi bir yılı tamam
lanıncaya kadar 
üye sayısında her
hangi bir değişiklik 
yapılamayacağı* 
belirtiliyor. Ayrıca, 
aynı maddede, 
'yıllık görev süresi 
dolan encümen üyesi 
veya üyelerinin 
görevi sona 
erdirilecek, encümen 
üyelerinin 
öngördüğü sayıya 
eşit ise boşalanların 
yerine seçim 
yapılmayacaktır* 
ifadeleri de yer 
almaktadır. Durum 
bu şekilde olduğuna 
göre yapılan 
seçimlerde bir kişinin 
seçilmesi gerekirken, 
iki kişi seçilmiş ve 
iki ay daha olan 

görev sürem dikkate 
alınmamıştır. 
Buradaki itirazım da 
kanunun doğru uygu
lanmaması 
yönündedir.” 
AMACIM BAĞCIYI 
DÖVMEK DEĞİL 
Bu arada, konunun 
bir aydır takipçisi 
olduğunu söyleyen 
Hüseyin Esen, 
çeşitli kurum ve 
kuruluşlarla yazış
malar da yaptığını 
anlattı. "Amacım 
bağcıyı dövmek 
değil, üzüm 
yemektir” diyen 
Esen, Mudanya 
Belediyesi ve 
Büyükşehir 
Belediyesi'nden 
gelen cevabi 
yazılardan 
tatminkar olmadığını 
söyledi. Esen, 
söz konusu 
encümen seçimlerini 
idari yargıya 
taşıyacağını sözlerine 
ekledi. BHA

Osmangazi 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 tarafın
dan düzenlenen 
"Anne-Baba Okulu 
Eğitim Seminerleri" 
başladı. 21 Mayıs'a 
kadar sürecek semi
nerler zincirinin 
ilkinde, anne ve 
babalara, çocuklarıy
la sağlıklı iletişim 
kurmanın yolları 
anlatıldı.
Osmangazi 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 (OSYEG) 
tarafından düzenle
nen "Anne-Baba 
Okulu Eğitim 
Seminerleri” başladı. 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde düzen 
lenen seminerin ilk 
toplantısına, anne 
ve babalar büyük ilgi 
gösterdi. OSYEG 
Genel Sekreteri Rıfat 
Bakan, seminerin 
açılışında yaptığı 
konuşmada, orga 
nize ettikleri pro
gramın 21 Mayıs'a 
kadar süreceğini 
söyledi. Bakan, bu 
tarihe kadar gerçek

leştirilecek eğitim 
programlarına 
katılan anne ve 
babalara başarı ser
tifikası verileceğini 
ifade etti. 
Daha sonra sözü 
alan seminerin 
konuşmacısı Eğitim 
Uzmanı İsmail Güler, 
aile içindeki anne- 
baba ilişkilerinin 
çocuklar üzerindeki 
etkilerini anlattı. 
Güler, özellikle 
küçük yaştaki 
çocukların anne- 
babayı örnek 
aldığının unutulma
ması gerektiğine 
dikkati çekerek, "Bu 
nedenle bizim görüş, 
düşünce ve hareket
lerimizi birer bilgisa
yar gibi beyinlerine 
kazıyan çocuk
larımıza evde iyi 
örnek olmak duru
mundayız. Bunda da 
anne-babaların ikili 
ilişkileri önemli rol 
oynamaktadır. Her 
hareketimizin çocuk- 
larımızca gözlem
lendiğini unutma
malıyız" dedi. BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ
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ÖSS sistemi değişince 
dershanelere talep arttı

MEB’den karşı atak
Öğrenci Seçme 
Sınavı'nda (ÖSS) 
yapılan değişiklikler, 
üniversite adaylarının 
en çok rağbet ettiği 
dershaneleri yeniden 
ön plana çıkardığı, 
dershanelerin de bu 
pastadan en büyük 
payı alabilmek için 
adeta birbirleriyle 
yarıştığı bildirildi. 
Geçen sene mezun 
olan ancak herhangi 
bir yere yerieştirile- 
meyen öğrencilerin de 
adeta bir zorunluluk 
olarak gördükleri 
dershanelere akın 
etmesi, bu kuramların 
zaten var olan öğrenci 
sayısını katladığı 
öne sürüldü.
Tüm eleştirilere 
rağmen üniversite 
sınavları öncesinde 
gençlerin adeta 
'olmazsa olmaz* kabul 
ettikleri dershaneler 
imdada yetişiyor. Yeni 
sistemle ilgili olarak 
üniversite adaylarını, 
en doğru şekilde bil

gilendirdiklerini 
belirten Armada 
Dershanesi Rehberlik 
Öğretmeni İlkin Ünver, 
sistemin iyi bir sistem 
olmasına rağmen, 
halen birçok eksiklik
leri bulunduğunu 
söyledi. Sistemin 
zaman içinde otura
cağını kaydeden 
Ünver, "Bu sistemde 
öğrencilerin bi 
linçlendirilmesi çok 
önemli. Eskiden öğren
ciler puanlarına göre 
üniversite seçerken, 
artık öncelikle hede
fledikleri bölümü 
belirlemek zorundalar. 
Çünkü yanlış bir tercih 
yapılması sınayın 

kazanılmasını daha da 
güçleştiriyor" dedi. 
Yeni sistemin lise son 
sınıf öğrencilerinin 
okuldan kopmamasını 
hedeflediğini kaydeden 
Final Dershanesi 
Rehberlik Öğretmeni 
Canan Kuzulu, 
"Böylece öğrenciler 
okulda verilen dersleri 
tam olarak öğrenecek, 
gittikleri üniversitede 
daha başarılı olacak
lardır" diye konuştu. 
Değişen sınav müfre
datının öğrenci ve 
öğretmenleri korkut
tuğunu söyleyen 
Sonuç Dershanesi 
Rehberlik Öğretmeni 
Ümit Yılmaz Güven,

"Büyük şehirlerde 
öğrenciler yeni sis
teme daha kolay 
adapte olabilmek için 
dershaneleri daha çok 
talep ediyor" dedi. 
İzmir'in yıllardır ÖSS 
sınavlarındaki üstün
lüğünü son zamanlar
da kaybettiğini açık
layan Güven, "Bunda 
diğer şehirlerdeki 
son sınıf öğretmen
lerinin üniversite 
sınavlarına yönelik 
eğitim vermesinin 
payı çok büyük" 
ifadelerini kullandı. 
Bu sene ÖSS başvuru
ları, geçen yıllardan 
farklı olarak 1 Şubat 
2006 tarihinde başlaya
cak. Başvurular 
form yerine internet 
üzerinden okullarda 
yapılacak. Özel ders 
hanelerde ise bu kayıt 
işlemleri yapılamaya
cak. Mezun olmuş 
öğrenciler ise herhangi 
bir okuldan kayıt 
işlemlerini gerçek
leştirebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), öğretmenlere 
yönelik yapılan 
"Kariyer Sınavı"nın 
Danıştay tarafından 
bir maddesinin yürür
lük durdurma kararını 
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Genel 
Kurulu'na götürmeye 
hazırlanıyor.
MEB, Danıştay 2. 
Dairesi, 'iki yıllık ön 
lisans mezunu öğret
menlerin uzmanlık 
sınavına giremeye
ceklerine' ilişkin 
'sınav kılavuzu hük
münü' yürütmesini 
durdurma kararı ver
mesi sonrasında karşı 
atağa geçti. MEB, 
iptal için elinde 
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu'na, 
1998 yılında Anayasa 
Mahkemesi'nin aynı 
içerikteki verdiği 
karârla ilgili dosyayı 
emsal gösterip, 
kararın iptali için 
başvuracak. 1998 
yılında bakanlık 
müfettişlerinden bir 
tanesinin açtığı 
davayı ciddiye alan

Danıştay, konuyu 
"Anayasa'nın 10. 
Maddesindeki eşitlik 
ilkesine” aykırı 
olduğu gerekçesiyle 
Anayasa 
Mahkemesi'ne 
götürdü. Anayasa 
Mahkemesi, 1997 
yılında Bakanlık 
müfettişlerinin 
ek göstergelerini 
düzenleyen Kanun 
Hükmünde 
Kararname'nin 10. 
Maddesi kapsamında 
lisans mezunu müfet
tişlerin, 2000 ek 
göstergelerinin ve 
karşılığı olan tazmi
natlarla ilgili düzen
lenmeyi, öh lisans 
mezunu müfettişlerin 
aleyhine 
sonuçlandırdı.
Öte yandan Bakanlık 
yetkilileri, sendikalar 
tarafından açılan 
davanın Danıştay 2. 
Dairesi tarafından 
verilen kararın mesai 
bitimine yarım saat 
kala elden yetiştirilm
eye çalışılmasının 
teamüllerin dışında 
olduğuna dikkat çekti.

$ m1 BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN |

%

Her Çeşit Emlak 
Ahm,Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arşa, 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

ı
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.)

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

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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 5141021

ENEN tt wAvMalzemeleri tali
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları

. Sakana Misina Ağları ; 
ip Ağ

* Fanya
Mantar, kurşun

* İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri

«s Kürek
Y Çapa
✓ Macun

Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

* vediğerınakemelerilehrjneinrjleyii

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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Kim ne kadar vergi iadesi alacak? Konut kredisi alacaklara uyarı
İstanbul Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası'nın 
(İSMMMO) hesapla
malarına göre, 2004 
yılı için asgari ücretli 
toplam 349 YTL, 
ayda ortalama net 
1000 YTL ücreti olan 
çalışan ise 787 YTL 
vergi iadesi alacak. 
İSMMMO Başkanı 
Yahya Arıkan, Yıllık 
Vergi İadesi 
Raporu'nu açıkladı. 
Ülkede yüksek 
düzeyde yaşanan 
kay ıtdış ılığın kayıt 
altına alınması için 
mevcut belge 
düzeninin gözden 
geçirilmesinin şart 
olduğunu belirten 
Yahya Arıkan, 1985 
yılından bu yana 
uygulanan "Vergi 
İndirimi (İadesi)" sis
teminin aksaklık
larının bir an önce 
giderilmesini istedi. 
Vergi iadesi bel- . 
gelerinin en geç 20 
Ocak 2006 tarihine 
kadar ilgili kuruma 
verilmesi gerektiğini 
anımsatan Yahya 
Arıkan, hesapla
malara göre, asgari 
ücretli bir kişinin

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

2005/Ayhk 2005 Kümülatif 
Vergi Matrahı

Toplanabilecel1
Belge Tutarı

c Vergi İadesi 
Tutarı

350 4.984,80 4.984,80 349
500 7.150,58 7.150.58 484
750 10.934,05 10.934.05 635
1.000 14.717,36 14.717.36 787
1.250 18.736,55 18.736.55 948
1.500 22.774,55 22.774.55 1.109
1.750 26.810,15 26.810.15 1.270
2.000 30.911,66 30.911.66 1.434
2.250 35.236,70 35.236.70 1.608
2.500 39.559,57 39.559,57 1.780
3.000 48.205.06 48.205.06 2.126
3.500 56.850.61 56.850.61 2.472
4.000 65.496.13 65.496.13 2.818
5.000 83.158.96 83.158.96 3.524

2004 yılı için toplam 
349 YTL ve ayda 
ortalama net 1000 
YTL ücreti olan bir 
kişinin de 787 YTL 
vergi iadesi alacağını 
bildirdi.
Yahya Arıkan'ın açık
lamasına göre, bu 
yılki vergi iadesi, 
3,300 YTL'ye kadar 
yüzde 8"ı, 6,600 
YTL'nin 3,300 YTL'si 
için yüzde 8'i, aşan 
kısmı için yüzde 6'sı, 
6,600 YTL'den 
fazlasının 6,600 
YTL'si için yüzde 
7’si, aşan kısmı için 
yüzde 4 ü üzerinden 
hesaplanacak.
Vergi iadesi uygula
masından Gelir 
Vergisi Kanunu'nda 
ücretli olarak 
sayılanlar veya bun

ların eşleri ve çocuk
ları yararlanabilecek. 
İSMMMO Vergi İadesi 
Raporu açıklamasın
da, 2004-2005 yılları 
karşılaştırmasına 
göre, alınacak vergi 
iadesi tutarında bir 
önceki yıla göre, 350 
YTL'de (asgari ücret) 
yüzde 7, 500 YTL'de 
yüzde 3, 750-1,000 
YTL'de yüzde 2, 
1,250 YTL'de yüzde 
1.6, 1,500 YTL'de 
yüzde 1.2, 1,750 
YTL'de yüzde 1.1, 
2,000 YTL ve 
üzerinde yüzde 
yarımlık artış öldugu 
belirtiliyor.
İSMMMO Vergi İadesi 
Raporu'nda yer alan, 
aylık ücretlere göre 
alınacak vergi iadesi 
tutarları şöyle:

Konut kredisinde 
faizlerin 0.99'a 
inmesiyle birlikte 
bankaların kredi 
verme yarışı hızlandı. 
Kredi alırken nelere 
dikkat etmek gereki 
yor?İşte size konut 
kredisi rehberi 
Bankaların konut 
kredileri faiz oranlatı 
her geçen gün 
inerken, konut kredisi 
rekabeti iyice 
kızışmış durumda. 
Peki kredi alırken 
nelere dikkat etmeniz 
gerektiğini, kredi tür
lerinin avantajlarını 
ya da hayat sigortası 
yaptırıp yaptırma
manız gerektiğini ne 
kadar biliyorsunuz? 
Örneğin 'pursantajh' 
kredilerde daha 
uygun borçlanmak 

-mümkün..
Uzmanlar uyarıyor; 
alınırken cazip gelen 
kredi, ödenmesi 
sürecinde büyük 
sıkıntı yaratabilir. Her 
geçen gün konut 
kredilerindeki faiz 
oranları düşerken , 

| (Kira öder gibi konut 
sahibi olun) pro- 
pogandasi ile yola 
çıkılan uygulamada, 
tüketiciler yanlış yön- 
lendirilebiliyor..."Kre 
di ile konut sahibi 
olmak isteyenler, 
bankalarda kredi 
çekmeye başlayınca, 
konut fiyatları da iki 
misli arttı. Yani vatan? 
daş önceden bir 
liraya alacağı konut 
için şimdi üç lira öde
mek zorunda kaldı. 
Bunun için yeni bir 
projeden konut ala- , 
cakların, kredinin 
'pursantajh' olup 
olmadığını öğrenmesi 
gerekiyor.
Sigorta primleri: 
Yukarıda sıralanan 
kesintilerden hayat 
sigortası, DASK ve 
konut sigortası, müş
terilerden yıllık olarak 
isteniyor. Bunun için 
bunların priminin ne 
kadar olduğu ayrıca 
önemli. Sigorta 
primleri yaşa, gelir 
seviyesine, konutun 
bulunduğu bölgenin 
deprem riskine ve 
konut fiyatlarına 
göre değişir.
Pursantajh kredi

avantajlı: Pursantajh 
kredi, 'inşaat şirke
tinin bir banka ile 
anlaşarak, inşaat 
finansmanına, konut 
satın alanların kredi
leriyle finanse etmesi' 
anlamına geliyor. 
Diyelim ki 20 yıllık 
kredi kullandınız.
Projeniz 18 ayda bite
cek. Ödediğiniz peşi
nat çoğu zaman arsa 
payı olarak inşaat şir
ketinin oluyor. Banka 
inşaat şirketine çe 
kilen kredileri bir 
defa da ödemiyor. 
Tıpkı devlet müteah
hitliğinde olduğu gibi 
ayhk hakediş yön
temiyle kredi veriyor. 
Böylece ayhk kredi 
faizleri daha düşük 
oluyor. Normal konut 
kredisi kullanıldığın
da ayhk faiziniz 1.10 
civarındaysa bu yön
temle ayhk 0.75 ile 
0.80 arasında kredi 
kullanılabiliyor.
İcradan satışta vergi 
yüksek: İcradan 
satışlarda yüzde 18'i 
KDV ve yüzde 11'i 
ceza ve tevkif evleri 
kesintisi olmak üzere 
yüzde 29'luk kesinti 
var. Bu da 100 bin 
YTL'lik konutta 29 bin 
YTL anlamına geliyor. 
Banka komisyonuna 
dikkat: Kredi uygula
malarına baktığımız
da bazı bankaların 
yüzde 0.5 ile 2 arasın
da değişen oranlarda 
komisyon aldığı 
görülüyor. Bunlar 
diğer komisyon ve 
ücretlerden ayrışan 
kredi komisyonu 
denen ücretler ve 
onaylanan kredi 
tutarına göre belir
leniyor . Ancak alan 
bankalar ismine her 
zaman kredi korniş 
yonu demediği için 
tüketicinin kredi 
tutarına göre değişen 
sigortalar dışında 
kalan ödemelerinin 
toplamına bakmaları

gerekiyor.
Kredi verecek kuru
luşlar artacak: 
Şimdilik sadece 
bankalar ve 
BDDK'nın izin verdiği 
kuruluşlar konut kre
disi kullandırıyor. 
Mortgage geldiğinde 
ise BDDK'dan yetki 
alan her kuruluş 
kredi kullandırabile- 
cek. Bu rekabetle bir
likte yüzlerce alter
natif ürün gelecek. 
Ücret kalemlerini 
öğrenin: Kredi kul
lananlardan şu 
ücretler isteniyor: 
Komisyon, BSMV, 
dosya parası, istih
barat ücreti, başvuru 
ücreti, ekspertiz 
ücreti, işlem üçreti, 
konut sigortası, hayat 
sigortası ve DASK. 
Kredi kullanacağınız 
bankaların bunların 
hangilerini istediğini 
araştırın. Ayrıca 
hangisine ne kadar 
istediğini de... Çünkü 
bunlar için istenilen 
rakamlar bankasına 
göre değişiyor.
Hayat sigortasından 
şaşmayın: Ucuzluğu 
dolayısıyla bazı 
bankalar, kredi veren
lere hayat sigortasını 
zorunlu tutmuyor. 
Ferdi kaza sigortasını 
da kabul ediyor. Ferdi 
kaza sigortasında 
primler daha düşük. 
Ama kapsamı sınırlı. 
Kredi kullanan vefat 
ettiğinde, vefat 
nedeni ferdi kaza si 
gortası kapsamında 
değilse, banka kredi 
borcunu kapatmak 
için evi satışa çıkar
mak zorunda. Hayat 
sigortasında ise 100 
bin YTL'lik kredi kul
lanan birisinin vefat 
etmesi durumunda, 
sigorta şirketi borcu 
kapatıyor. Ayrıca 
denen ana parayı - 
diyelim ki 20 bin 
YTL olsun- yakınları
na veriyor.

‘Gemlik Körfez’ Gazetemizi
. www.gemlikkorfezgazetesi.com
internette adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


8 Aralık 2005 Perşembe EKONOMİ - SPOR Sayfa 9

Mükellefe ücretsiz e-posta hizmeti
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, mükelle
flere yönelik ücretsiz 
e-posta hizmeti olan 
web tabanlı 
bilgilendirme 
sistemi başlattı.
Maliye 
Bakanhğı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafın
dan, mükelleflere 
sunulan hizmetlerin 
yelpazesini genişlet
mek amacıyla 
başlatılan sistem, 
mükelleflerin ve vergi 
konusuna ilgi duyan 
herkesin ihtiyaç duy

dukları bilgilere 
hızlı ve kolay bir 
şekilde ulaşmalarını 
amaçlıyor.
Mükelleflerin, vergi 
mevzuatındaki 
değişiklikleri takip 
etme konusunda 
uyum maliyetini 
azaltmayı, değişiklik
leri zamanında takip 
edememiş olmanın 
yol açacağı sorunları 
da en aza indirge
meyi hedefleyen 
uygulama ile vergi 
uygulamalarına yöne
lik her türlü bilgi ve 
web sitesindeki her 
yeniliğin abonelere

ücretsiz ve eş zaman
lı olarak iletilebilmeşi 
mümkün olacak. 
Uygulama kapsamın
da; vergi kanunları, 
Bakanlar Kurulu 
kararları, yönetmelik
ler, genel tebliğler,

genelgeler, sirküler, 
Gelir İdaresi'nden 
haberlerin yanı sıra 
vergi istatistikleri, 
hedef ve faaliyet 
sonuçları da üyelere 
ücretsiz olarak 
gönderilecek.

Danıştay’dan imarzedelere müjde!
El konulmadan önce 

| off shore hesapların- 
I dan mevduata dönen

lere ödeme yapılması 
kararından sonra, 
İmar Bankası'ndan 
Hazine bonosu alan
lara da sevindirici 
karar çıktı.
Danıştay 13. Dairesi, 
el konulan İmar 
Bankası'ndan Devlet 
İç Borçlanma Senedi

(Hazine Bonosu) 
alanların zararlarının 
tazminine karar verdi. 
Bir davacının.
el konulan İmar 
Bankası'ndan 
ödemelerin nasıl 
yapılacağını 
düzenleyen Bakanlar 
Kurulu Kararı ile İmar 
Bankası'ndan satın 
aldığı Hazine 
Bohosu'ndan doğan

zararının tazmini 
istemiyle açtığı dava 
sonuçlandı. Danıştay 
13. Dairesi, söz 
konusu Bakanlar 
Kurulu kararının 
iptal isteminin 
reddine karar verdi. 
Daire, davalı 
idarelerden 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu

(BDDK) ve Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun 
(SPK) olayda 
"hizmet kusuru" 
bulunması 
nedeniyle doğan 
zararın İmar 
Bankası'ndan hazine 
bonosunu aldığını 
belgelendirenlerin 
zararının ödenmesine 
karar verdi. Karar 
oyçokluğuyla alındı.

Canaydın, Kulüpler Birliği Başkanı
Kulüpler Birliği Vakfı 
Başkanlığı'na, 
Galatasaray 
Başkanı Özhan 
Canaydın seçildi. 
Seçime, F.Bahçe'nin 
dışında bütün 
kulüpler katıldı. 
Geçtiğimiz hafta 
çoğunluk 
sağlanamadığı için

ertelenen
Ankara'daki toplantı
da, Özhan
Canaydın 15 kulübün 
desteğini aldı.
Kulüpler Birliği Vakfı 
Başkanlığı koltuğu, 
Gençlerbirliği Kulübü 
Başkanı İlhan 
Cavcav'dan 
boşalmıştı.

Hilmi Gökçınar'ın 
çekilmesiyle seçime 
tek aday olarak giren 
ve başkanlığı elde 
eden Galatasaray 
Kulübü
Başkanı Özhan 
Canaydın'a 
üç isim 
yardımcı olacak. 
Ankaraspor Kulübü

Başkanı Hilmi 
Gökçınar, 
Malatyaspor 
Kulübü Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi 
ve Kayserispor 
Kulübü Başkanı 
Recep Mamtır, 
Özhan Canaydın'ın 
başkanvekilliğini 
yapacak.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

İstiklal Caddesi 9 Nolu aralıkta bulunan 
Naciye Hatun ve Mehmet Ağa 2 

Apartmanlarının Yönetim Kurulu 
Başkanlığından istifa ettiğim, apartman 

. ve kat maliklerine duyurulur.
Ahmet DORUK

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

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

Şebnem YILMAZ

Bayanlar sahaya iniyor
Ülkemizde 1993 yılında Bayanlar Futbol 

Ligi’nin kurulmasıyla profesyonel anlamda 
başlayan bayan futbolu belli bir gelişim sürecin
den sonra çeşitli finansal, idari ve sosyal sorun
lar sonucu düşüşe geçti.

Mevcut kulüpler arka arkaya kapandı. Bu 
sürenin sonunda 2003 yılı itibariyle Bayanlar 
Futbol Ligi durduruldu ve bu ara Milli Takımlar 
faaliyetleri de askıya alındı.

Öğrendiğimize göre Türkiye Futbol 
Federasyonu yeniden yapılanma projesi kap
samında bayan futboluna büyük önem vermeyi 
kararlaştırdı.

Bu gelişme iki aydan beri devam ediyor. 
Gelişmenin en büyük hedefi bayan futbolunun 
dünyada olduğu gibi profesyonel bir konuma 
kavuşmasıdır.

Bayanlar futbolunda öncelikli hedef kalite 
standartlarının getirilmesi ve arttırılması, 
Federasyon hedefleri arasında bayan futbolunun 
yaygınlaşması için hedef 2005 yılı itibarı ile oyun
cu sayısı 175, 2008 yılı itibarı ile kulüp sayısı 50, 
2008 yılı itibarı ile oyuncu sayısı 1000 olarak 
düşünülmektedir.

Projenin ayaklarından biri olan olan Bayan 
Futbol Takımı’nın alt yapısını oluşturmaktadır.

Bunun okullara, üniversitelere kadar 
yaygılaştırmaktadır. Sonuç olarak futbolun 
sevildiği bir ülkede bayan futbolunun bu durum
da olması üzücü bir durumdur.

İşte ülkemizdeki 8 takımdan birisi olan 
Zeytinspor, 18 -20 oyuncu ile birlikte 
Gemlik’imizin bir gurur kaynağıdır.

Liglere hazırlık mahiyetinde aralık ayında bir 
turnuva düzenlenecektir.

Bu turnuvada Zeytinspor’un iyi. bir başarı 
almasını diliyorum.

PSV Eındhoven - Fenerbahçe

Fenerbahçe deplasmanda PSV ile karşılaştı. 
İlk maçta galibiyet Fenerbahçe’nindi. Son puan 
durumunda durumu şöyleydi; PSV 7 puan, 
Fenerbahçe 4 puan.

Fenerbahçe UEFA’da kupaya katılabilmek için 
maça temkinli orta sahayı kuvvetli tutup Anelka 
ile gol arama girişiminde gözüktü.

Dakika 14’ü gösterirken hakem bana göre 
biraz hatalı. Verdiği cezayı PSV'liler ceza sahası 
dışından kullandı. Ceza sahası üstüne düşen 
topu PSV’li oyuncu kafayla gole çevrdi. Bu golde 
Volkan’ın topu kontrol etmemesi ve bu golü 
kalesinde görmemesi gerekirdi.

Fenerbahçe’nin orta saha ve ceza sahasında 
akıl almaz kısa pasları yapması kendi aleyhine 
oluyordu.

Fenerbahçe’nin en iyilerinden olan sağ kul
varda Serkan, sol kulvarda ise. Takım Kaptan’ı 
Ümit’in alıp getirdiği toplarla Fenerbahçe gol 
arayışı içerisinde oldular.

Anelka ve Tuncay bir adım geçme sevdasında 
olmaları pek çok pozisyonu heba ettiler.

PSV’li golcü Nobre’yi adam markajında tut
maları Fener’in hucum gücünü zayıflattı.

İlk yarı Fener’in gol arayışı ve PSV’nin kontra 
atakları ile bitti.

İkinci yarı Fenerbahçe hızlı başladı. Kısa ve 
ileri paslarla PSV defansını sıkıştırıyordu. 
PSV’liler ilk yarıdaki gibi sağ ve sol kulvarı kapa 
tıp Fenerbahçe'lilere kanatlardan hücum 
etmelerini engellediler. PSV rahat istedikleri gibi 
top çevirip, Fenerbahçe’nin kalesine zaman 
zaman geliyorlardı.

Fenerbahçe hiç olmazsa bir beraberlik almak 
için prestijini kurtarmak için bütün hatları ile 
bastırıyor. PSV oynadığı 6 maçta attığı gol sayısı 
4, elde ettiği puan ise 10 bu durumda PSV takımı 
UEFA Şampiyorlar Ligi’nde yollarına devam etti 
ler. 85. dakikada Fenerbahçe'nin hatasıyla ikinci 
gollerine kavuştular. Yazık oldu.

Fenerbahçe kötü oynamış ama al gülüm ver 
gülümle gol atmak maçta böyle başladı ve böyle 
bitti.



Neden kilo veremiyorum cevapları
Kilo vermek için eli 
nizden geleni yapıyor 
ve hala kilo veremi 
yorsanız, bir yerlerde 
yanlış giden bir 
şeyler var demektir. 
Sonu gelmeyen haf
talar boyunca sadece 
salata ve meyva yi 
yerek kilo vermeye 
çalışıp başarılı ola
madıysanız, yalnız 
değilsiniz. Bu aslında 
herkesin yaşadığı bir 
problem. Hatta 
bazılarımız bunun 
sonucunda o kadar 
demoralize oluyoruz 
ki, tüm kilo verme 
planlarımızdan 
vazgeçmeye karar 
verebiliyoruz. İşte 
10 klasik diyet hatası 
ve bunlardan kaçın
ma yöntemleri: 
Kısa vadeli 
düşünmek
Kilo vermede başarılı 
olmanın tek yolu 
bunu, yaşam tarzınız
da yapacağınız bir 
değişiklik olarak 
görmektir. Kısa bir 

| dönem boyunca aç 
i kalmayı diyet olarak 
i algılayanların elde 

edeceği tek şey. kısa 
zamanda diyeti bırak
mak olacaktır. Çünkü 
zor gelecektir. Bu 
nedenle de sağlıklı ve 
dengeli bir beslenme 
programı uygulamak

Muta evlilik insanı mutsuz ediyor
Ohio Eyalet 
Üniversitesi bili- 
madamlarının araştır
masında, anlaşma
zlığın yol açtığı 
stresin, yaraları 
iyileştirmede anahtar 
rol oynayan bir kan 
proteininin 
üretimini yavaşlattığı 
belirlendi.
Yapılan laboratuvar 
araştırmasında, 
deneklerin kollarında 
yaraya benzer içi su 
dolu kabarcıklar 
oluşturuldu ve sık 
sık kavga eden çift
lerin yaralarının 
iyileşme sürecinin, 
kavga etmedikleri 
zamanlara oranla 
daha yavaş olduğu 
görüldü.
Archives of General 
Psychiatry der
gisinde yayımlanan 
araştırmada, 'Yüksek 
derecede düşmanca 

en yiyişidir. Çoğu 
diyetisyen kadınların, 
günde 1300-1500 
kalori alması gerek
tiğini belirtiyor. Eğer 
örneğin 1000 ya da 
altı kalorilik bir 
diyet uygulamaya 
kalkarsanız, sürekli 
aç kalmaktan ötürü o 
diyeti bırakmanız çok 
muhtemeldir. Üstelik 
dengeli bir diyetle 
pek çok farklı besin
den de faydalan
abilirsiniz.
Ünlülerin diyetlerini 
takip etmek 
Jennifer Aniston gibi 
görünme fikri çekici 
gelebilir ama pek çok 
diyetisyen, bu sene 
çok moda olan ünlü
lerin diyetlerini 
eleştiriyor. Jennifer 
Aniston ve Geri 
Halliwell'in favori 
diyetler olan Atkins 
diyeti şüphesiz işe 
yarıyor. Ancak bu 
diyet, alınan karbon
hidratı ciddi şekilde 
kıstığı ve proteini 
artırdığı için ideak 
olmaktan uzak.
Çunku karbonhidrat
lar dengeli beslen
menin önemli bir 
parçası ve bol pro- 
tein-az karbonhidratlı 
beslenme vücudun 
kalsiyum kaybetme
sine neden oluyor.

davranış gösteren 
çiftlerin iyileşme 
oranları, birbirlerine 
daha az düşmanca 
davrananlara oranla 
yüzde 60 daha 
düşük' denildi. 
Sorunlu evlilik 
stres kaynağı 
Araştırmada, 'Eşin 
kaybedilmesi ruhi ve 
fiziki sağlıkta olum
suz değişikliklere yol 
açsa da, bu, eşin var
lığının tek başına 
koruyucu olacağı

Ünlülerin yaptığı 
çoğu diyet, belli bir 
besin ya da besin 
grubunu programın 
dışında tutmaya 
yönelik olduğundan, 
bağlı kalınmaları ve 
başarılı olunması zor 
diyetlerdir. Bunun 
yerine hem karbon
hidrat, hem de pro
tein içeren az yağlı 
bir diyet tercih 
edilmelidir.
Yedikleriniz konusun
da kendinizi aldatmak 
Diyetinizi harfiyen 
uyguladığınızı 
düşünüyor ola
bilirsiniz. Ancak eğer 
hala kilo vermiyor
sanız, o zaman yedik
leriniz konusunda 
kendinizi kandırıyor 
olabilirsiniz. Örneğin 
çayın yanında 
yediğiniz o 2 tane 
bisküviyi, ya da 
doğum günü par
tisinde elinize tutuş
turulan pastayı, 
ağzınıza attığınız bir 
avuç fıstığı, ya da 
yerdiğiniz grissinileri 
saymayı unutuyor- 
sunuzdur belki, ya da 
kendinizden bile sak- 
lıyorsunuzdur. Ama 
bunlar biriktikçe kilo 
verememenizin sebe
bi olup çıkıveririler. 
Eğer kilo verememek
ten şikayet ediyor

anlamına gelmiyor. 
Sorunlu bir evlilik 
tek başına stres 
kaynağıdır' ifadesine 
yer verildi. 
Bilimadamları, 
stresin, yaranın 
iyileşmesinin ilk aşa
masında önemli rol 
oynayan, beyaz kan 
hücrelerinin ürettiği 
’proinflamatuar s i tok- 
in'lerin üretimini 
yavaşlattığını söyle
di. Bunu yanı sıra 
anlaşamayan çiftlerin 

sanız, bir beslenme 
günlüğü tutun ve 
yiyip İçtiğiniz her 
şeyi yazın. Haftanın 
sonunda, eğer 
dürüstçe her yiyip 
içtiğinizi yazdıysanız, 
niye kilo 
veremediğinizi 
göreceksiniz. 
Egzersizi pro
gramınızın 
dışında bırakmak 
Pek çok insan 
zayıflamak iste
diğinde, aldığı kalori* 
miktarını azaltıyor 
ama egzersizi bu pro
grama dahil etmeyi 
düşünmüyor. Tabii ki 
egzersiz olmadan kilo 
verebilirsiniz. Ama 
egzersiz metaboliz
manızı hızlandıra
cağından, sadece 
diyetle vereceğiniz
den fazla kaloriyi 
yakabilirsiniz. Bir 
çoğumuz haftada bir 
kez aerobik bir egzer
siz yapmanın yeterli 
olduğunu düşünüyor. 
Ancak metabolizmayı 
hızlı tutmanın en iyi 
yolu günde 20-30 
dakikayı egzersize 
ayırmak.
Yapabilecekleriniz 
arasında ise, asansör 
yerine merdiveni kul
lanmak, toplu taşıma 
araçlarından erken • 
inmek ve eve/işe 

kanlarında, tartış
manın ertesinde 
sitokin seviyesinin 
aynı şekilde yüksek 
derecede olduğunun 
saptandığı da belirtil
di. Sitokinlerin yaralı 
bölgelerde erken üre
timi yararlı olsa da, 
sürekli yüksek 
seviyenin de zararlı 
olduğu belirtildi. 
Araştırmayı kaleme 
alan bilimadamları, 
proinflamatuar 
sitokinlerin * 
seviyesinin yüksek
liğinin aralarında 
kardiyovasküler 
hastalık, romatizma, 
kemik erimesi, bazı 
kanser türlerinin de 
bulunduğu çeşitli 
hastalıklarla bağlan
tısı bulunduğunu 
söylediler.
Araştırmaya 22-77 
yaş arasındaki 42 
evli çift katıldı.

yürümek, bisiklete 
binmek yer alıyor. 
Tabii seçenekleri 
çoğaltabilirsiniz. 
Uzaktan kumandayı 
kullanmak yerine 
yerinizden kalkıp 
kanalı değiştirmek 
bile haftada fazladan 
200 kalori demektir. 
Bazı besinleri tama
men liste dışı tutmak 
Çoğumuzun kafasın
da diyet, çok 
sevdiğimiz çikolata, 
kızartma vb gibi bazı 
besinleri kesinlikle 
yememekle eş 
değer.Ancak eğer 
uzun vadeli bir diyet 
yapmak istiyorsanız, 
sevdiğiniz besinleri 
hiç yemeden o diyete 
devam edebilmeniz 
mümkün değil.
Aslında işin hilesi şu: 
Sevdiğiniz besinler
den ufak bir porsiy
onu arada bir yemek. 
Eğer diyetinize sadık
sanız ve kilo veriyor
sanız, haftada bir 
kendinize sevdiğiniz 
bir besinden bir por
siyon yeme hakkı 
tanıyın.
Öğün atlamak 
Diyettesiniz. Diyelim 
ki bugün o kadar 
meşguldünüz ki, kah
valtı ya da öğle 
yemeğini yiyecek 
vaktiniz bile olmadı. 
Belki o öğünün 
yememiş olmanın 
kilo verme 
çabalarınıza katkıda 
bulunacağını 
düşünebilirsiniz. Bu 
durumda sadece ken
dinizi aldattığınızı 
belirtmeme izin verin. 
Öğün atladığımızda, 
kan şekeri seviyesi 
düşer. Bu da, tatlı 
besinlere olan ihtiy
acı artırır. Bunun 
anlamı da, günün 
ileriki saatlerinde 
canınızın tatlı çekme
si demektir. Eğer 
kaçırdığınız öğünü 
yeseydiniz, yiye
ceğiniz tatlıdan çok 
daha az bir kalori ala
caktınız. Araştırmalar, 
kahvaltı etmeyen
lerin, günün ileriki 

saatlerinde daha çok 
kalori aldıklarını 
kanıtlıyor.
Düşük kalorili besin
lerin hep sağlıklı 
olduğunu düşünmek 
En sık yapılan hata
lardan biri de, düşük 
kalorili gıdaların 
sağlıklı gıdalar 
olduğunu düşünmek. 
Çünkü çoğu sağlıklı 
besin aslında 
oldukça kalorilidir. 
Örneğin zeytinyağı, 
fındık gibi yemişler, 
ya da peynir, içerdiği 
yüksek miktardaki 
kaloriye oranla 
sağlıklı besinlerdir. 
Burada önemli olan 
bunları sınırlı miktar
da tüketebilmeyi 
öğrenmektir. Örneğin 
sadece tek bir çor- 
bakaşığı zeytinyağın
da 100 kalori vardır, 
veya bir avuç fıstıkta 
150 kalori vardır ve 
bunun 13 gramı 
yağdır. Diğer bir 
sıkça yapılan hata da, 
tavuğu derisiyle 
yemektir. Sevilen bir 
diyet yeöeği olarak 
ün yapan tavuğun 
tüm yağı derisindedir 
ve tavuğu bu deriyle 
yemek demek 3 katı 
fazla kalori almak 
demektir. Salata 
sosları ve mayonezli 
sandviçler de diğer 
riskli besinlerdendir. 
Büyük porsiyonlar 
Porsiyon ölçmek 
insanı diyetten soğu
tan bir başka konu. 
Buradaki problem şu: 
Diyet birkaç hafta 
sıkı sıkıya uygu
landıktan sonra, 
diyeti yapan kişi 
porsiyonların mik- 
tarım 'artık bildiğin
den emin olarak, 
buna eskisi kadar 
özen göstermemeye 
başlıyor. Tabii bu 
arada, porsiyon mik
tarı farkına varıl
madan giderek artıy
or. Bunun önüne 
geçmek için, mar
kette alışverişinizi 
yapaken, ihtiyaç duy
duğunuzdan fazlasını 
satın almayın.
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Kol ve bacaklardaki şişmeleri dikkate alın
Meme kanseri veya 
karın bölgesi kanser
leri sonrası ya da 
doğuştan lenf siste
mindeki yetersizlik 
nedeniyle ortaya 
çıkan kol ve bacaklar
daki şişmeler, "kom
pleks fiziksel terapi" 
ile tedavi edilebiliyor. 
Lenfödem adı verilen 
bu problemin hiç de 
azımsanmayacak 
boyutta rastlandığına 
dikkat çeken Dr. 
Vildan Çerçi, "Meme 
kanseri olan hasta
ların yüzde 10- 
20'sinde de bu prob
lem ortaya çıkıyor. 
Daha çok kanser 
tedavisi sonrası ya da 
travma sonrası 
görülen lenf ödem, 
tedavi edilmediğinde 
hayatı felç ediyor" 
dedi.
Eğer kanser tedavisi 
sonrası değilse, lenfö
dem tanısının zor 
konduğuna da dikkat 

çeken Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi Direktörü 
Dr. Vildan Çerçi, 
"Lenfödem; lenf 
kanallarının veya lenf 
düğümlerinin zarar 
görmesi veya yetersiz 
liği nedeniyle lenfatik 
sıvının hücreler arası 
dokuda birikmesidir. 
Kollarda, bacaklarda, 
arasıra da gövde de 
şişmelere neden olur. 
Dokular arasında 
biriken bu sıvı pro
teinden zengindir ve 
tedavisiz kalan 
vakalarda şişmeye 
bağlı doku oksijenlen- 
mesi azalır ve enfek
siyon gelişme riski 
artar" diye konuştu. 
Dr. Çerçi, konuyla 
ilgili şu bilgileri verdi: 
"Tüm lenfödem prob
lemi yaşayan hasta
ların yarısı meme 
kanseri nedeniyle 
ameliyat olmuş veya 
radyoterapi görmüş

hastalardır. Her yıl 
200.000 yeni meme 
kanseri vakası eklen
mektedir. Tedavi 
gören meme kanseri 
hastalarının %10- 
20'sinde lenfödem 
gelişmektedir.
Lenfödem operasyon
dan sonraki 1-10 yıl 
içinde ortaya çıkabilir. 
Lenfödemli hastalar 
giderek artan kol veya 
bacak şişmesi 
nedeniyle önceleri 
ağırlık hissi, ağrı 
yanma, hareket kay
bından şikayetçi 
olurlar. Daha sonra 
doku dolaşımının 
bozulmasına bağlı 
daha ciddi problemler 
ortaya çıkar." 
Giysi, bilezik, saat, 
yüzük, ayakkabı, 
çorap gibi eşyaların 
dar gelmesi ya da iz 
bırakması halinde, 
deride gerginlik, kol 
ve bacaklarda dolgun

luk hissi gibi belirtiler 
ortaya çıktığında mut
laka uzman bir dökto- 
ra başvurulması 
gerekliliğini hatırlatan 
Dr. Çerçi, tedavi ile 
ilgili şunları söyledi: 
"Bacaklarda meydana 
gelen şişmeler değişik 
hastalıklardan kay
naklanabilir. Yapılan 
tetkikler sonucunda 
sadece lenfödem 
tanısı konan hastalar 
genellikle tedavisiz 
kalmaktadırlar. 
Hastalara bu prob
lemin tedavisi 
olmadığı söylenerek, 
umutsuzluğa neden 
olunmaktadır. Aslında 
tüm dünyada uygu
lanan "Kompleks 
Fiziksel Terapi" yönte
mi ile bu hastalarda 
oldukça hızlı ve 
başarılı sonuçlar alın
maktadır. Bu tedavi: 
-Özel lenf drenaj 
masajı uygulanarak 

yapılır. Mutlaka bu 
konuda eğitimli 
terapistler tarafında 
yapılmalıdır. Bu masaj 
yaklaşık 1 saat 
sürer ve haftada 
5 kez tekrarlanır. 
-Lenfödem için özel 
üretilmiş, ayrı özellik
te 3 kat bandajlama 
yapılır.
-Lenfödem için özel 
dizayn edilmiş egzer
sizler, hasta ile birlikte 
uygulanır.
-Hasta eğitimi verilir. 
-Tedavi 2-4 hafta 
veya daha uzun süre
bilir. İyi bir tedavi ile 
ödem 7-10 günde 
kontrol altına alınır.
-Hasta, şişen kolu 
veya bacağı normal 
ölçülere indikten 
sonra kol için veya 
bacak için uygun 
lenfödem özel giysisi 
giymeye devam 
etmelidir. Egzersizleri 
uygulamalı ve cilt 
bakımına çok dikkat 
etmelidir.
Lenfödemli bir hasta 
nelere dikkat 
etmelidir?
-Lenfödemli kol veya 
bacak, çok temiz 
tutulmalıdır. İç 
çamaşırları ve kom- 
presyon giyisileri 
üretici firmanın tali
matlarına göre yıkan

malıdır.
-Herhangi bir trav
madan kaçınılmalıdır. 
Güneş yanığı, tırnak 
veya nasır kesme, 
darbelerden 
muhakkak kaçının.
-Sıcak havalarda 
problemli kol ya da 
bacağınızı serin tutun, 
sıcak suyla yıkan
mayın.
-Ağır yükler taşımayın 
-Enfeksiyonlara, 
mantar gibi cilt 
hastalıklarına 
karşı dikkatli olun.
-Cildin esnekliğini ve 
nemini koruyun.
-Sıkmayan giyisiler 
giyin. Sıkan 
takılar takmayın.
-Dengeli bir diyet 
uygulayın.
-Aşırı stress altın
daysanız, gevşeme 
tekniklerini öğrenin.
-Ödeminiz varsa; çok 
dikkatli olmak zorun
dasınız. Kompresyon 
giyisileri gece dahil 
tüm gün giymelisiniz. 
Şişliklerinizi en az 
ayda bir kez 
ölçtürmelisiniz.
Yardıma veya yeni bir 
giysiye ihtiyacınız 
olabilir.
-Terapistiniz tarafın
dan verilen ve 
öğretilen egzersizleri 
ihmal etmeyin.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 544 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 
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
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Ukitgaz 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
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
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Dünya faciayı mı bekliyor? Yağmur ve soğuk geliyor
Apofis adı verilen 
göktaşının 31 yıl 
sonra dünyayı vurma 
riski bilim adamlarını 
harekete geçirdi. 
Apofis'in dünyaya 
çarpışı, Hiroşima'ya 
atılan atom bom
basından 100 bin kat 
daha büyük bir güç 
ortaya çıkartabilir. 
İşte senaryo...
İngiltere'nin prestijli 
gazetelerinden The 
Guardian'da yer alan 
bir haber, dünya 
güvenliğine çok fark
lı bir açıdan -uzay
dan- bakıyor. İşte 
tam sayfa haberin 
başlığı: "Adı Apofis. 
Eni 390 metre.
Ve 31 yıl sonra, 
dünyayı vurabilir". 
Guardian, Mısır 
mitolojisinde 
kötülüğün simgesi 
tanrı Apofis'in adı 
verilen göktaşının 
dünyayı vurması 
riskinin bilim 
adamlarını harekete 
geçirdiğini bildiriyor. 
Gazetenin alıntıladığı

Nasa bilim adamları
na göre Apofis'in 
dünyaya çarpışı, 
Hiroşima'ya atılan 
atom bombasından 
100 bin kat daha 
büyük bir güç ortaya 
çıkartabilir.
Araştırmacılara göre 
böyle bir olasılığın 
yerle bir edeceği bin
lerce kilometre kare 
alan ve üzerinde 
yaşayanların durumu 
bir yana, asıl tehlike 
atmosferi kaplaması 
beklenen toz 
bulutunda yatıyor. 
Guardian, bilim 
adamlarının bu tip 
bir göktaşının 
dünyaya çarpmadan 
yönünün değiştir
ilmesini sağlayacak 

teknolojinin 
geliştirilmesi 
için acil çağrılar 
yaptıklarını yazıyor. 
Bu çağrılarda özellik
le vurguladıkları 
nokta ise;
'Zaman daralıyor'. 
Guardian'ın görüş
lerini aktardığı 
araştırmacılar, 
muhtemelen bir 
füzeyle gerçekleşti 
rilecek göktaşından 
korunma stratejisinin 
planlama-deneme ve 
uygulama aşa
malarının yıllar ala
cağını söyleyerek, 
çalışmalara hemen 
başlanmasını 
istiyorlar.
Ve elbette, bunun 
için de, para...

Aralık ayında 
yaşadığımız 
bahardan kalma 
günler sona eriyor, 
bugün etkili olacak 
yağmurun ardından 
hava sıcaklığı 8 
derece azalıyor. 
İstanbul cumartesi 
yağmur alıyor, İzmir 
yarın yağışlı. İşte 4 
günlük hava durumu 
Aralık ayında 
yaşadığımız 
bahardan kalma gün
ler sona eriyor, yarın 
etkili olacak yağmu
run ardından hava 
sıcaklığı 8 derece 
azalıyor. İstanbul 
yarın ve cumartesi 
yağmur alıyor, 
İzmir yarın yağışlı. 
Hava sıcaklığı yarın
dan itibaren yurdun 
kuzeybatı, hafta sonu 
ise kuzey ve iç kes
imlerinde 6-8 derece 
azalacak. Yurdun 
kuzeybatı kesim
lerinde yarın etkili 
sağanak yağış 
bekleniyor.
Çevre ve Orman 
Bakanlığı Devlet

Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü'n 
den yapılan 
"Meteorolojik 
Uyarı'ya göre, bugün 
akşam saatlerinde 
Marmara'nın batısı 
ve kuzey Ege 
kıyılarında başlaya
cak yağışlar, yarın 
Marmara, kuzey ve 
kıyı Ege, akşam 
saatlerinden sonra 
ise Batı Karadeniz ile 
İç Anadolu'nun 
kuzeybatısında 
devam edecek. 
Sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
şeklinde görülecek 
yağışlar; yarın akşam 
saatlerinde İstanbul, 
Tekirdağ, Çanakkale, 

Balıkesir, Bursa ve 
Kocaeli çevrelerinde 
kısa süreli etkili 
olacak.
Halen yurdun büyük 
bölümünde mevsim 
normallerinin 
üzerinde seyreden 
hava sıcaklığı yarın 
kuzeybatı kesimlerde, 
hafta sonu ise kuzey 
ve iç kesimlerde 6-8 
derece azalacak. 
Açıklamada, yarın 
yurdun kuzeybatı 
kesimlerinde 
görülecek sağanak 
yağışların oluştura
bileceği olumsuz 
şartlara karşı vatan
daşların ve ilgililerin 
tedbirli olmaları 
istendi.

TOMEJKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

✓ ULTRASONOGRAFİ (US)
z RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

/ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

SSK ile
RİLGİSRYRRLI TOMOGRAFİ (RT) 

ANLAŞMAMIZ VARDIR
ACİL DURUMLARDA 

24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN 
BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel: 513 65 29 -30 Fax : 513 65 18
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com


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

Zeytin üreticisi mitingde buluşacak
Marmarabirlik Yönetim Kurulu’nun 370-410 taneli zeytinlerin alimini ardından da tüm alımları durdurması üzerine, Gemlik’li zeytin üreticileri bugün, Umurbey 
Beldesi nde düzenlenecek “Hak arayış mitinginde" buluşacak. Saat 13.30 da Umurbey Çarşı Meydam’nda yapılacak olan mitingi ilçemizdeki siyasi partiler 
de ve belediye başkanları da destekliyor. Öte yandan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğlu, yerel medyaya gönderdiği duyuru ile atımların 
neden durdurulduğunu anlattı. Miting tertip komitesi ise tüm üreticilerin ve demokratik kuruluşların Umurbey deki mitinge katılmasını istedi.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE
9 Aralık 2005 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

‘DSP dip dalga 
halinde geliyor’ 
Demokratik Sol Parti Parti Meclis 
Üyelerinin Gemlik İlçe Örgütüne 
yaptıkları ziyarette iddialı sözler 
söylendi.PM üyesi M el da Bayer isealk 
kitleler halinde oluk oluk DSP'ye 
akıyor. Bunu gittiğimiz her yerde 
görebiliyoruz" dedi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mimar ve mühendislik..
Pazar günü Gemlik Mimarlar Odası 

Seçimleri yapılacak.
Mimarlar ve mühendisler bir kentin 

yaratıcılarıdır.
Çizdikleri yapılar ve yaptıkları inşaatlar o 

kenti güzelleştirir veya çirkinleştirir.
Gemlik 1980’li yıllardan sonra bir ucube 

kent halini aldı. Güzellikler bir bir yok edildi.
İnşaat sektörü arz talep dengesine göre 

oluştuğundan, arzın fazlalığı, kentin çok hızlı 
yapılaşmasına, ama çirkin yapılaşmasına 
neden oldu.

Eski Gemlik içindeki konutlar kat karşılığı 
alınıp, meclislerden çıkan 5 katlı, daha sonra 
11-12 katlı yapılarla dolduruldu.

Bir dönem öyle fırtına esti ki, önüne gelen 
müteahhit oldu.

Bir ailenin oturduğu evler 5 ailenin otur
duğu apartmanlara dönüştü.

İşçisi, ustası, inşaat malzemesi satanı, 
eletrikçisi, sıhhi tesisatçısı, boyacısı, mobil 
yacısı ve marangozuna kadar birçok kişi de 
sektörden nasiplendi.

Mimarlar ve mühendislerde hem çizdiler, 
hem de müteahhitlik yaptılar.

Kimse çirkin yapılaşmayı görmedi yalnız 
kar elde etmeyi düşündü.

Şunu anlatmak istiyorum.
Gemlik’te, mimarlar ve mühendisler, 

meslek erkini ön planda tutamadılar. 
Belediyecilerle birlikte Gemlik’in çirkinleşme
sine yardımcı oldular.

Oysa bu meslek sahipleri, kent meclisini 
yönlendirmeli, yanlış kentleşmeyi önlemeliy
diler. Şimdi Gemlik’e yeni bir terminal yeri 
yapılıyor, 4 kat yapılaşmaya yeniden dönülü 
yor. Mimarlardan ses yok!

Dilerim bu konular hiç olmazsa genel 
kurulda dile gelir.

Gemlik Belediye Meclisi, 
dünkü toplantısında İmar 
Komisyonu’na gönderi 
len konuları görüştü. 
Hasanağa Gençlik ve 
İzcilik Kampı plan 
değişikliği ile huzurevi 
yeri olarak gösterildi. 
İlçe stadı yanındaki 
spor alanın kamulaştırıl
masının yapılması ve 
Katlı Otopark altındaki 
işyerlerine bir kapı daha 
açılması oybirliği ile 
kararlaştırıldı. Hamidiye 
ve Dr. Ziya Mahal tele 
rinde 4 kat izninin 
Büyükşehir Belediyesi’ne 
gönderildiği bildirdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 
haberi sayfa 3’dc

Yılbaşı biletleri 
satışa çıkıyor

Büyük ikramiyenin 20 milyon YTL 
(20 trilyon TL) olarak belirlendiği 
yılbaşı özel çekilişinde heyecan başlı 
yor. Talih kuşunun 31 Aralık yılbaşı 
özel çekiliş biletleri, bugün satışa 
sunuluyor. Bana çıkmaz demeyin 
şansınızı deneyin. Haberi sayfa 7’de

Yarı finale kalan 
takımlar belli oldu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Lig Heyeti 
nin düzenlediği Öğretmenler Voleybol 
Turnuvası'nda yarı finallere kalan 
takımlar belli oldu. Haberi sayfa 4’de

İzci Kurulu başkanları 
Karacaali’de

72. nci İl İzci Kurulu Başkanlar Semineri, 
Karacaali Spor ve izcilik kampında başladı.
81 İlin İzci Kurulu Başkanlarının katıldığı 
değerlendirme toplantısı iki gün sürecek.

Haberi sayfa 4’de

http://www.gemllkkorfezgazetesl.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bir Millet uyanıyor
Bir gazete haberi:
“AKP Tokat Milletvekili Resul Tosun, Ankara’nın "sivil 

bir başkent" yerine "askeri bir başkent" görünümü içinde 
olduğunu belirterek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi 
Özkök’e, "Meclis’te bulunan Muhafız Alayı’nı çekin" 
çağrısında bulunmuş.

Resul Tosun, bir gazetedeki köşe yazısında Ankara’nın 
askeri çehresinden şikayet etmiş. Tosun, "Siyasetin 
merkezi olan Başkent Ankara siyasi görüntüden ziyade 
askeri bir görüntüye sahiptir. Başka bir ifadeyle Ankara’da 
attığınız her adım askerin siyasi Başkent üzerindeki etkisi
ni halk diliyle haykırmaktadır" demiş.”

“Hoppala.. Bu da nereden çıktı..” diye düşünmek yersiz. 
Çünkü sistematik bir biçimde ülkenin altı oyulmak, 

cumhuriyetin izleri silinmek, laiklik rafa kaldırılmak isteni 
yor.

Türban...
Kimlik tartışmaları..
Toprak satışları..
Aysbergin görünen yüzü.. 
Eee.Jş o noktaya geldi ki.. 
Kimse içindekini saklamıyor.Saklama gereğini de duy

muyor.
AB’ye girmeyi istiyor gibi görünmeyi basamak olarak 

kullanıyorlar.
AB diye diye uyutulmuş ümmetçi bir toplum istiyorlar. 
Haberi okuyunca kanım dondu. Ürperdim. Duygularımı 

gemleyerek “acaba” haberle ilgili yorum var mı diye 
bakındım.

Okudum ve umutlandım.
Kurtuluş Savaşı’nı kazanan büyük milletin uyuyan 

torunları uyanıyor.
Demek ki tüm olumsuzluklara karşın gelecekten ümit 

kesilmeyecek duyarlılıklar da var. Duyarlı olanlar da var.
Tosun Vekil’e gösterilen tepkilerden örnekler :
“Askeri ve Atatürk’ün fotoğrafını görünce kimyaları 

bozuluyor.
Çünkü bu ordu Mustafa Kemal'in ordusu, hilafet ordusu 

değil. Ankara'da göre göre yalnızca askeri birlikleri mi 
görüyorlar? ABD, Pentagon’u VVashington’dan çıkarmayı 
düşünür mü?Savaşta ordu-millet elele de, barışta mı 
ayrı?Demokrasiyi savunmak AKP'ye mi kaldı?”

“Pek sayın vekil, Ankara’mızın gözünüze daha hoş 
görünmesi için yapabileceğimiz başka bir şey var mı? 
Lütfen çekinmeyin. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay da 
gözünüze çirkin görünmüş olabilir. Atatürk büstlerinin, 
heykellerinin kaldırılmasını da ister misiniz? İsterseniz 
kadınlarımızı da çarşafa sokalım. Sizlere de birer şalvar 
birer de sarık hediye edelim. Sakalınızla çok uyumlu olur.”

“Her Türk askeriyle gurur duyar. Onu yüceltir. Bugün 
huzur ve güven içinde yaşıyorsak onların sayesindedir. 
Oradaki Türk askeridir. Başka bir milletin askeri değil. 
Neden rahatsız oluyorlar.”

“Ben 2004 yılında 12 ay TBMM muhafız taburunda 
askerlik yapmış bir er olarak bu görüşü şiddetle kınıyorum. 
Türk askeri onlar sıcak evlerinde yatarken -15 derecelerde 
cumhuriyetimizin beyni olan TBMM yi koruyorduk. 
Adamlar orayı kendi evleri zannettiler galiba. Onlar evde 
yatarken gece ne olduğu belli olmayan insanları polis değil 
biz engelledik. Bunlar cumhuriyet düşmanı,bir Türk kendi 
askeri tarafından sorulan kimlik için rahatsız olur mu? 
Yazıklar olsun!..”

“Anayasa dan, Cumhuriyet İlke ve Devrimlerinden uzak 
bir hükümetin sözüm ona milletin vekillerinin uğraştığı 
konuya bak. Sayın milletvekili TBMM'nin Cephelerde kanını 
dökmüş evlatlarının anaları babaları her şeyleri olan Gazi 
Mustafa Kemal ve diğer komutan arkadaşları önderilğinde 
kurulduğunu bilmiyor herhalde...

”Sizin vekil seçildiğiniz yerin herhangi bir köyünde 
bütün yollar sağlam mı? Sağlık ocakları halka cevap vere
biliyor mu? Bütün köylerinizde öğretmeniniz var mı?””

“Beyefendi, size diyecek bir şey bulamıyorum... Çünkü 
siz olayları çarpıtmakta o kadar ustasınız ki ancak bu 
kadar olur.. Örnek verdiğiniz AB ülkelerinin hiç birinde 
sizde olan dokunulmazlıklar, kıyak emekliler ve böyle bir 
seçim sistemi yok. Onları neden görmüyorsunuz. Önce siz 
kendi yapabileceklerinizi ve de zaten göreviniz olanları 
yapın ondan sonra askerlere sıra gelsin, burası askeri bir 
ülke değil sivil bir ülke.”

DSP Parti Meclis üyeleri Gemlik İlçe Örgütünü ziyaret etti

Seyfettin SEKERSÖZ __  ... ................ . .—1------- --------------bekleyen gelmekte Hüseyin Kul
Demokratik Sol 
Parti Parti Meclis 
Üyelerinin 
Gemlik İlçe 
Örgütüne 
yaptıkları 
ziyarette iddialı 
sözler söylendi. 
DSP Parti Meclis 
üyesi eski 
Kadınlardan 
Sorumlu Devlet 
Bakanı Melda 
Bayer ile yine 
PM üyeleri Orhan 
Ocak ve Mehmet 
Daşçı'nın yanı 
sıra İl Başkanı 
Hüseyin Kul'un 
da bulunduğu 
DSP'liler İlçe 
Başkanı Hüyesin 
Poyraz ve 
partililer tarafın
dan karşılandı. 
Akşamın geç 
saati olmasına 
rağmen 
kendilerini

partililerin 
olmasından 
memnun olan 
PM Üyeleri 
"İşte particilik 
ruhu buna denir" 
dediler.
DSP Genel 
Merkezi’nden 60 
kişiden oluşan 
partililerin 
yurdun çeşitli 
bölgelerinde illeri 
ve ilçeleri gezdik
lerini söyleyen 
Parti Meclis 
üyeleri, par
tililerin çalış
maları hakkında 
bilgi aldıklarını 
söylediler. 
"Genel Merkez’e 
ulaşamıyoruz 
diyenler olabilir, 
bunun için biz 
buraya geldik." 
diyen Eski Bakan 
Melda Bayer, 
DSP'nin dip 
dalga halinde

olduğunu 
ifade etti. 
İlçe binasında 
partililer tarafın
dan iletilen sıkın
tılar arasında en 
büyüğünün par
tinin gerektiği 
gibi tanıtılmaması 
olarak göster
ilirken bazı par
tililer, "Politika 
artık kahvelerde 
yapılmıyor aksine 
televizyon 
kanallarında kimi 
görüyorlarsa 
onun peşinden 
gidiyorlar" 
diyerek partinin 
ulusal kanallarda 
yer alması için 
girişimlerde 
bulunulmasını 
istediler.
PM Üyeleri Melda 
Bayer, Orhan 
Ocak ve Mehmet 
Daşçı ile İl 
Başkanı

tarafından 
partinin 
gelecekte 
istediği yere 
ulaşacağı 
mesajı verildi. 
PM üyesi Melda 
Bayer ise yaptığı 
konuşmada, 
"Yaygın medya 
reyting için 
kurulmuş, öyle 
bir an gelecek ki 
Zeki Sezer'i 
kendileri davet 
edecekler. Halk 
kitleler halinde 
oluk oluk 
DSP'ye akıyor. 
Bunu gittiğimiz 
her yerde 
görebiliyoruz" 
dedi.
DSP'liler bugün 
Umurbey'de 
yapılacak olan 
zeytin mitingine 
destek 
vereceklerini 
söylediler.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
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Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26
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Gemlik Belediye Meclisi Aralık ayı toplantılarını tamamladı

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

Yazı YORUM

4 kat paftaları 
Büyükşehir’e gitti 

Gemlik Belediye Meclisi, dünkü toplantısında İmar Komisyonu’na gönderilen 
konuları görüştü. Hasanağa Gençlik ve İzcilik Kampı plan değişikliği ile 
huzurevi yeri olarak gösterildi. İlçe stadı yanındaki spor alanın kamulaştırıl
masının yapılması ve Katlı Otopark altındaki işyerlerine bir kapı daha açılması 
oybirliği ile kararlaştırıldı. Daha önce kabul edilen Hamidiye ve Dr. Ziya 
Mahallelerinde 4 kat izninin Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildiği bildirdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi Aralık ayı 
devam toplantısını 
tamamladı.
Toplantıda bir önceki 
oturumda verilen 
İmarla ilgili konuların 
komisyondan gelen 
kararları okunarak 
oy birliği ile 
kabul edildi. 
Oturuma başkanlık 
yapan Başkan 
Vekili Nurettin Bay, 
Gemlik'i ilgilendiren 
ye inşaat sektörünün 
önünü açacak olan 
4 kat paftalarının 
Büyükşehir’e 
gönderildiğini 
duyurdu.
Toplantıda İmar 
Komisyonu Başkanı 
Cemal Aydın 
Aybey, komisyonda 
görüşerek aldıkları 
kararları meclis 
üyelerine okudu. 
Görüşülen konularda, 
Hasanağa Gençlik 
Kampı’nın Huzurevi 
olarak plan tadilatına 
işlendiğini, bu 
nedenle Manastır’da 
ayrılan huzur evi 
yerinin ise okul 
yeri olarak plana 
işlendiğini açıkladı. 
Mevcut okul yerinin 
ise yeşil alan olarak 
değerlendirileceğini 
bildiren Aybey, 
çevre yolu arkasında 
kamulaştırılan ve 
32 derslikli 
düşünülen okul 
yerinde Milli Eğitimin 
istediği 3 metre 
yapı yaklaşma 
konumunun uygun 
olduğu yönünde 
görüş birliğinde 
olduklarını bildirdi. 
Kaymakamlık 
Lojmanı yanında 
bulunan ve daha 
önce Polis karakol 
ve lojmanı olarak

düşünülen yerin 
üst kısımlardaki 
zeytinliklere tek 
bağlantı yolu olması 
ve Çiftçi Malları 
yetkililerinin itirazı ile 
planın eskisi gibi 
korunmasının uygun 
olacağı kararını 
aldıklarını söyleyen 
İmar Komisyonu 
başkanı Aybey, İlçe 
stadı yanında bulu
nan ve Spor alanı 
olması için verilen 
önergeyi görüşerek 
karara vardıklarını 
bildirdi.
Aybey, bu alanın 
daha önce spor 
alanı olarak kamu
laştırılması kararı 
olduğunu, bu neden
le alınan kararında 
öncelikli olarak 

kamulaştırılması 
gerektiğinin 
düşüncesinde 
olduklarını söyledi. 
Bir önceki 
oturumda 
verilen başka bir 
önergede ise 
katlı otopark 
altındaki pasajda 
açılması düşünülen 
havalandırma 
kapısı isteğinin 
ise buradaki 
esnafın rızası ve 
imzası alınarak, 
masrafının 
belediye tarafından 
karşılanması 
kararına varıldı, 
imar 
Komisyonu’ndan 
gelen kararlar 
Başkan Vekili 
Nurettin Bay 

tarafından 
oylandı.
Tüm kararlar oy 
birliği ile kabul 
edildi. Meclise bir 
konuşma yapan 
Başkan Vekili 
Nurettin Bay, 
Gemlik'i ve inşaat 
sektörünü yakından 
ilgilendiren 4 kat 
kararının paftalarının 
Büyükşehir’e 
gönderildiği 
müjdesini vererek 
herkesi rahatlattı. 
Gündem dışı 
konuşan AKP'li 
Ali Okuroğlu, 
zeytinini satamayan 
Marmarabirlik 
ortaklarının her 
zaman yanında 
olacaklarının 
bilinmesini istedi.

Çok kazananların 
vergisi indiriliyor !..

Başbakan Tayyip Erdoğan “kurumlar ver
gisi” ve “gelir vergisi” de büyük indirimler 
yaptıklarını açıkladı.

Kurumlar vergisi Türk şirketleri için % 44 
den % 34 de yabancı firmalar için ise % 37 
den %30 civarına indirildiğini sevinçle 
-öğünerek bildirdi...

Bu indirim gelir vergisinde “en yüksek 
gelir grubundakiler için uygulanan % 40 
oranının % 35‘e çekildiği idi.

Vergi Devletin gelir kaynağıdır..
Belirli oranlarda adilce toplumun tabakaların
dan alması gerekir.

Devlet eğer bu işi iyi yapıyor, her kesimin 
durumuna göre vergi oranlarını ayarlıyor ve 
hakça bu vergileri alıyorsa o devletin ayakları 
sağlam, toplumsal bir barış vardır.

Yukarda yazdıklarımızdan yapılan sap
malar bir grubun diğerini ezmesine sebep 
olur. İşte bir misal...

Asgari ücretliden vergi alan devlet, 
bankalarda trilyonları olan rantiyeleri es 
geçerse burada hak var mı dır?

Bu indirim nereden çıktı ? Devlet 
bütçesinde fazlalıklar mı vardı?

Para hakça dağıtılıyor, fazla mı geliyordu 
ki devlet alacağı vergiden vaz geçiyor du. ?

Odalar birliği başkanı diyor ki “Türkiye’de 
625 bin şirket kurumlar vergisi öder. Aslında 
sadece bin şirket bu vergini % 95 lik parasını 
öder. ( Büyük şirketler)

Gelir vergisi beyannamesi veren 1 milyon 
780 bin kişidir ama onunda üç bini bu 
verginin % 90 mm öder.

Demek ki hükümet sadece bin yerli ve 
yabancı şirketi ve de üç bin üst gelir grubun
da ki vatandaşlarımızın ödediği vergiyi 
indiriyor, halkımız “dolaylı vergi” diye 
adlandırılan KDV ve ÖTV ödeyerek bu zengin 
vatandaşlarımızın azalttığı bütçede ki para 
yekununu tutturmaya çalışacak.

Pazardan maydanoz veya tüp gaz alırken, 
dolmuşa binerken ödedikleriyle Büyük şirket
leri ve üst gelir grubunda ki gelir vergisi 
mükelleflerini memnun etmenin mutluluğunu 
yaşayacak.

Türkiye vergi indirimine gidemez diyen 
İMF ve Dünya bankası sesini çıkarmıyor, 
hatta Dünya bankası iyi oldu diyor.

Yabancılar memnun...
Daha başkalarının da yüzlerinin güldüğünü 
görüyoruz,

Kim bunlar derseniz.. Yatırım yapmadan 
iş-para kazanan bin büyük şirket, büyük par
aları olanlar hoşnut..

Deniyor ki bir banka 100 milyon dolar 
ödeyeceğine 60 milyon öder, peki gerisi, 
benim fakir vatandaşımın gönlü zengindir 
arada ki farkı çalışır kapatır.

Bir daha yazıyorum; Bu vergiden işçiler 
-memurlar -az kazananlar faydalanamıyor. 
Zaten bu kesimi para işlerine sokmayın.

Parayı pek görmedikleri için hesabına da 
akılları ermez.

Garibanlara dokunmayın, bu acı hayat 
içinde yuvarlanıp gidiyorlar.

Küçücük bir sevinç bile onların dengesini 
bozar.

Siz siz olun verin zenginlere, onlar sar- 
fetmesini iyi bilirler.

Hayırlı olsun...

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


9 Aralık 2005 Cuma Sayfa 4

İzci Kurulu başkanları Karacaali’de
Seyfettin ŞEKERSÖZ

72. nci İl İzci 
Kurulu Başkanlar 
Semineri her yıl 
olduğu gibi bu 
yılda Karacaali 
Spor ve İzcilik 
kampında başladı. 
81 İlin İzci Kurulu 
Başkanlarının 
katıldığı değer
lendirme toplantısı 
iki gün sürecek. 
Seminerin açılışına 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Beden Eğitimi Spor 
ve İzcilik Daire 
Başkanı Ali Eker, 
Bakanlık İzcilik Şube 
Müdürü Erdal Gülöz, 
Bursa İl Milli eğitim 
Müdür Yardımcısı 
Ekrem Şimşek ile 
Gemlik İlçe Milli 
eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
katıldı. İl İzci lider
lerinin bahçede topla
narak saygı duruşu 
ve İstiklal Marşını 
okumalarının ardın
dan yapılan açış 
konuşmasını 
Karacaali Spor ve 
İzcilik Kampı Müdürü 
Akif Alanlar yaptı. 
Kamp Müdürü Akif 
Alanlar, ev sahibi 
olarak misafirlerini 
ellerinden geldiğince 
rahat ettirmek için 
gayret gösterecek

lerini söyledi. 
İlçe Milli eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'de ev sahibi 
olarak 72 ilden gelen 
konukları Gemlik'te 
ağırlamaktan mutlu 
olduklarını belirterek 
seminerin başarılı 
ve faydalı 
geçmesini diledi. 
Türk Milli Eğitim 
İzcilik teşkilatının 
daha rantabl ve daha 
iyi bir şekilde 
çalışabilmesi için 
nelerin yapılması 
gerektiğinin masaya 
yatırıldığı seminerde 
konuşan Spor ve 
İzcilik Daire
Başkanı Ali Eker, Milli 
Eğitimin Silahlı 
Kuvvetlerden sonra 
ülkenin en kuvvetli 
sektörü olduğunun 
altını çizdi.
Eker, "Her aileden 

muhakkak bir 
kişi milli eğitim 
camiasında görev 
yapmaktadır. Bizler 
büyüklerimizden 
neler gördüysek 
sîzlerde gelecek 
kuşaklardan aynı 
ilgiyi ve saygıyı 
bekleyeceksiniz. 
Hepimiz çok 
çalışıp Milli Eğ iti m'e 
daha faydalı ve 
iyi işler yapmalıyız"

şeklinde konuştu. 
2005 yılı içinde 
İzcilik faaliyetlerinin 
görüşülüp tartışıldığı 
seminerde 2006 
yılında nelerin 

yapılması gerektiği 
de tartışılarak 
İl İzci Kurulu 
Başkanlarından 
bilgiler alındı.
Ülke çapında yapıla

cak izcilik faaliyetleri 
iki gün boyunca 
seminerde görüşü 
lürken Bakanlığın 
çıkardığı yeni İzcilik 
bilgileri de başkan- 

lara anlatıldı.II İzci 
Kurulu Başkan lan 
seminerin açılı şının 
ardından bir araya 
gelerek hatıra 
fotoğrafı çektirdiler.

Yarı finale kalan takımlar belli oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlçe 
Lig Heyetinin 
düzenlediği 
Öğretmenler Voleybol 
Turnuvası'nda 
yarı finallere kalan 
takımlar belli oldu. 
Önceki akşam 
oynanan maçların 
ardından A Grubunda 

11 Eylül İlköğretim 
Okulu ile Şehit Etem 
İlköğretim Okulu 
ilk sırayı alırken B 
Grubunda ise Gemlik 
Lisesi ve İmam 
Hatip Lisesi ilk 
sırayı alarak yarı 
finale kalan 
takımlar oldular. 
Son maçlarda 
Ali Kütahya İlköğre
tim okulu ilk gali

biyetini Şehit Cemal 
İlköğretim'i zorlu 
geçen maçta 2-1 
yenerek aldı. İkinci 
maçta yarı finale 
kalmak için sahaya 
çıkan İmam Hatip 
Lisesi ile Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
arasındaki zorlu maçı 
İmam Hatip Lisesi 
2-0 kazandı. 
Üçüncü ve formalite 
maçında ise TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu Endüstri 
Meslek Lisesi 2-1 
yenmeyi başardı. 
Bu sonuçların 
ardından yarın akşam 
yapılacak yarı final 
maçlarında B 
Grubu birincisi 
Gemlik Lisesi ile 
B Grubu İkincisi 
Şehit Etem İlköğretim 
karşılaşırken 
ikinci maçta B

Grubu birincisi 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu ile B 
Grubu İkincisi 
İmam Hatip Lisesi 
karşılaşacak. 
Turnuvada Birincilik 
ve üçüncülük maçları 
ise Pazartesi günü 
akşamı oynanacak.
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İnan TAMER

Sırası Geldikçe DYP’li hanımlar özürlü
Derin Aileler...

çocukları ziyaret etti
Derin tabak
Derin tas
Derin su
Derin kuyu
Derin düşünce...
Son günlerde sıkça dile geti 

rilen
Derin Devlet...
Bunları bilip, öğrendik.
Hoppala! Şimdi bir de Derin 

Aileler.
AKP İlçe Başkanı Sn. Enver 

Şahin böyle söylüyor.
Böyle demekle herhalde 

Gemlik’in siyasetine, ekonomi
sine, sosyal yaşamına yön veren, 
toplumda saygınlığı ofan, çeşitli» 
kuruluşlarda görev alan, söz 
sahibi olan Gemlik’li eşraf tanım
lanmak isteniyor.

Bundan böyle Gemlik’i artık 
Derin Aileler yönetmeyip, halkla 
birlikte kendileri yönetecekler
miş.

Peki.. Bence Derin Ailelerden 
biri Sn. Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut. Gemlik halkı onu 
büyük bir oyla ilçeyi yönetmek 
üzere görevlendirilmedi mi?

İçe sinmeyen bu halkın tercihi 
mi?

Sonra AKP içinde sizler, kim
lerin güç ve desteğini alarak par
tide iktidar ve güç sahibi olabildi
niz?

Sizler, önü kesilmeyecek 
taşkın seller gibi idiniz de; Derin 
Aileler önünüzü mü kesemedi 
ler?

Öyle ise onlar Derin Aileler 
değil; sığ sularda kulaç atanlar, 
öyle olmakla da gemilerini 
yüzdürünler olmuyorlar mı?

Bilmiyorum, Derin Aileler 
tanımlamasından amaç, çıkar 
gözetenleri kastetmekse..

Zahiri güç gösterisi ve güçün 
dayanağında siyesette bir yerlere 
gelebilmek, geldikleri yerden git
memek için her çareye başvur
mak, güçlülerin her buyruğunu 
emir kabul etmek, istemlerine 
boyun eğmek, Derin Aileler 
yaratmak demektir.

Derin Aileler görünmezler, 
olanı biteni görürler.

Denizaltının periskopundan 
bakılıp, görüldüğü gibi...

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Özürlüler Haftası 
nedeniyle DYP İlçe 
Kadın Kolu üyeleri 
Özürlüler Okulunu 
ziyaret ederek çocuk
lara hediyeler verdi. 
Ziyarette Bursa 
Zihinsel Özürlüler 
Derneği Başkanı ve 
Okul Müdürü Tamer 
Sivri'den bilgi alan 
DYP'li kadınlar, özür
lü çocuklara her 
zaman destek vere
ceklerini söylediler. 
DYP Kadın Kolları 
sorumlusu Safiye 
Çevik, çocukları 
kendi çocukları 
gibi gördüklerini 
belirterek "Onların 
her zamankinden 
daha fazla bizlerin 
desteğine ihtilaçları 
var, bizler onların 
istekleri için onların 
yanında olmaya 
devam edeceğiz" 
dedi.
Okul Müdürü Tamer

Sivri'de, DYP'lilere 
verdiği bilgide, 
öncelikli olarak 
okulun genişlemesi 
için yerel yönetim
lerin desteğine 
ihtiyaçları bulun
duğunu belirtti. 
Sivri, "Mevcut

binamız ihtiyaca 
cevap veremiyor, 
bahçe kısmına 
prefabrik bina kur
mak istiyoruz. Her 
kişi ve kuruluşun 
desteğine ihtiyacımız 
var"şeklinde 
konuştu.
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/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

/ ULTRASONOGRAFİ (US)

/ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

/ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Mesai Saatleri: 08.30 -19.00 / Cumartesi 08.30 17.00

TOMSKAY

SSK ile
IJİLGİSAVARLI TOMOGRAFİ (OT) 

ANLAŞMAMIZ VARDIR
ACİL DURUMLARDA 

24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN 
BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel: 513 65 29 -30 Fax: 513 65 18
l|İH iıuı

Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 
(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 

e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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40 yılın düğümü çozuldu
Yıldınm'da kaçak 
inşaat üssü olan 11 
mahalle nihayet imar 
planına kavuştu. 
Belediye Başkanı 
Keskin, 40 yılın 
kör düğümü olarak 
nitelendirdiği 
plan sorununun 1.5 
yıllık çalışma sonu
cunda aşıldığını 
söyledi.
Yıldırım Belediye 
Meclisi, ilçedeki 
11 mahallenin 
uygulama imar 
planlarını oybirliğiyle 
kabul etti.
Yıldırım Belediye 
Başkanı 
Özgen Keskin, 
Değirmenönü- 
Karapınar mahalleleri 
uygulama-imar 
planlarıyla 40 yılın 
kördüğümünün 
çözüldüğünü 
söyledi. Keskin, 
sözde sit alanı 
olan mahallelerin 
imar planlarının bir 
bir tamamlandığına 

dikkati çekerek, 
"40 yılın kördüğümü 
olan plansızlık 
ve dolayısıyla çarpık 
yapılaşmanın 
alabildiğine 
yayıldığı mahalleler 
artık plana kavuştu. 
Bu mahallelerdeki 
vatandaşlar 
artık 'plan yok' 
bahanesine 
sığınamayacaklar. 
Karapınar'dan 
Mollaarap'a 
kadar toplam 
11 mahallemiz , 
bugünkü meclis 
toplantımızda 
oybirliğiyle kabul 
edilen uygulama imar 
planları sayesinde 
plana kavuştu" dedi. 
Keskin, planlama 
çalışmalarının 
yaklaşık 1.5 yıl 
sürdüğünü 
belirterek, bu 
mahallelerin sözde 
sit alanından 
çıkarılması için 
Kültür ve Tabiat

Varlıklarını 
Koruma Kurulu, 
İnşaat Mühendisleri 
Odası, UÜ Ziraat 
Fakültesi bilirkişileri 
ve diğer ilgililerce 
çok ciddi bir çalışma 
yürütüldüğünü anlat
tı. Keskin, "Bölgenin 
'3. derece sit alanı 
özelliğini kaybettiği' 
görüşleriyle mahal
lelerimiz imar planına 
kavuşmuş oldu" 
dedi.
HANGİ 
MAHALLELER?
Başkan Keskin, 
mecliste 
onaylanan 
uygulama imar 
planları sayesinde 
Karapınar, 
Değirmenönü, 
Yiğitler, 75. Yıl, 
Fidyekızık, Derekızık, 
Akçağlayan, 
Teferrüç, Mollaarap, 
Cumahkızık ve 
Piremir mahal
lelerinin artık 
plana kavuştuğunu 

söyledi.
Keskin, Yıldırım 
Meclisi'nde 
onaylanan 
1/1000'lik uygulama 
imar planlarının 
Büyükşehir 
Belediye Meclisi'nce 
de onaylanmasının 
ardından 
yürürlüğe gireceğini 
bildirdi.
RADİKAL 
DEĞİŞİKLİK YOK 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, imar 
planlarının mevcut 
durumdan çok 
farklı bir yapılaşma 
öngörmediğini 
söyledi.
Keskin, imar planları 
hazırlanırken mevcut 
yapıların dikkate 
alındığını, ancak 
modern kentleşmenin 
gerektirdiği sosyal 
donatı alanlarının da 
mutlaka eklendiğini 
söyledi. BHA

Uyuşturucu
operasyonu
İstanbul'dan temin 
ettikleri uyuşturucu 
hapları, Bursa'da 
piyasaya sürmek 
istedikleri öne 
sürülen 4 şüpheli, 
polis operas 
yonuyla gözaltına 
alındı.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Narkotik 
Büro Amirliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, S.Y. (24) ve 
E.A. (23) isimli kişi
lerin İstanbul'dan 
temin ettikleri uyuş
turucu hapları 
piyasaya sürmek 
istedikleri yönünde 
alınan ihbarla polis 
harekete geçti. 
Takibe alınan 
zanlıları yakalamak 
için operasyona 
start veren ekipler, 

S.Y., E.A., O.A. 
(35) ve R.A.'nın 
(19) içinde bulun
duğu otomobili 
kent girişinde 
durdurdu. 
Gözaltına alınan 
zanlıların otomo
bilinde yapılan 
aramada, bagaja 
zula edilmiş 
halde 487 adet 
uyuşturucu hap 
ile 7 gram esrar 
maddesi ele 
geçirildi.
Hapların büyük 
bölümünü traves- 
tilere sattıkları 
öğrenilen zanlılar, 
ifadelerinin ardından 
"teşekkül halinde 
uyuşturucu hap 
ticareti yapmak ve 
esrar maddesi 
bulundurmak" 
suçlamasıyla 
adliyeye sevk edildi. 
BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

bjrlikS • ’

S .^/ TAKVİML€R & MASA TAKVİMLCRİ & GtMİCİ TAKVİMLER & 
W/ AJANDALAR & KAl€MÜK& KÜLLÜKLCR& ANAHTARLIKLAR V€ 

H€DİV€LİK €ŞVA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRM€D€N KARAR V€RM€VİN
ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 VILLIK T€CRÜB€MİZ 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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Yılbaşı biletleri 
satışa çıkıyor

Büyük ikramiyenin 
20 milyon YTL 
(20 trilyon TL) olarak 
belirlendiği yılbaşı 
özel çekilişinde heye
can başlıyor. Talih 
kuşunun 31 Aralık 
yılbaşı özel çekiliş 
biletleri, bugün 
satışa sunuluyor. 
Sevkıyat sırasında 
çalınan 10 bin 969 
biletle ilgili 
takip de sürüyor. 
Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürü İhya 
Balak'ın verdiği bil
giye göre, yılbaşı 
özel çekilişi için 200 
milyon YTL'lik bilet 
bastırıldı. İhtiyaç 
halinde bayilere gön
derilmek üzere Genel 
Müdürlük'te tutulanlar 
dışındaki bütün 
biletler, il ve ilçelerde
ki bayilere ulaştırıldı. 
Tam biletin geçen yıl 
olduğu gibi 20 YTL, 
yarım biletin 10 YTL, 
çeyrek biletin de 5 
YTL'den satılacağı yıl
başı özel çekilişinde 
dağıtılacak ikramiye 
miktarı da 118 milyon 
260 bin YTL olarak

tespit edildi.
Yılbaşı özel çeki 
lişinde, büyük ikrami 
ye olarak 1 adet 20 
milyon YTL verilecek. 
14 milyon 674 bin. 
dolara karşılık gelen 
bu tutar, Milli 
Piyango'nun döviz 
bazında da verdiği 
en yüksek 
ikramiye olacak.
Özel çekilişte, 1 adet 5 
milyon YTL, 5 adet de 
1 milyon YTL dağıtıla
cak. Böylece yeni yıla 
en az 7, en çok da 13 
kişinin milyoner, bir 
başka ifadeyle trilyo 
ner olarak girme 
şansı bulunacak. 
10 adet 500 bin, 20 
adet 100 bin ve 50 
adet 50 bin YTL'lik 
ikramiyelerin verile
ceği yılbaşı özel çeki 

lişinde, umudunu 
piyangoya bağlayan
lar, 2 milyon da amorti 
kazanacak. Öte yan
dan, Milli Piyango 
İdaresi'nin yılbaşı özel 
çekilişi için bastırarak 
Ziraat Bankası'nın 
Gebze, Akçakoca, 
Körfez-Kocaeli ve 
Alaplı Şubelerine 
gönderdiği 10 bin 969 
adet bilet, posta 
sevkıyatı sırasında 
kayboldu. İdare, kay
bolan biletlerin kupür, 
numara ve serilerini 
Resmi Gazete'nin dün 
kü sayısında yayım
ladı ve bu biletlerin 
geçersiz olduğunu 
bildirdi. İdare, bu 
biletlere ikramiye çık
ması halinde ödeme 
yapılmayacağını da 
duyurdu.

Emekliler an bekliyor
Yaklaşık 5 milyon 700 
bin SSK ve Bağ-Kur 
emekli, dul ve yetimi, 
aylıklarına 2006 yılın
da yapılacak zam 
oranını bekliyor. 
Halen, sosyal yardım 
zammı hariç, SSK'da 
en düşük aylık 445 
YTL 6 YKr, ortalama 
aylık 497 YTL 70 YKr, 
en yüksek aylık ise 
800 YTL 49 YKr 
düzeyinde bulunuyor. 
Bağ-Kur'a, Esnaf ve 
Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu'na 
tabi olarak prim 
ödeyen emeklilere 
verilen en düşük aylık 
ise sosyal yardım 
zammı hariç 322 YTL 
97 YKr (1. basamak) 
en yüksek aylık ise 
1004 YTL 69 YKr (24. 
basamak) düzeyinde.

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorffezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

Bağ-Kur'a, Tarımda 
Kendi Adına ve 
Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar 
Kanunu'na tabi

işçi emeklilerinin 
aylıklarının "açlık 
sınırının" altında 
bulunduğunu ifade 
etti. Yüzdelik zam

olarak prim ödeyen 
emeklilere verilen en 
düşük aylık 224 YTL 
75 YKr (1. basamak), 
en yüksek aylık ise 
599 YTL 88 YKr (24. 
basamak) tutarında. 
Türkiye İşçi Emeklileri 
Derneği (TİED) Genel 
Başkanı Kazım Ergün, 

yerine, seyyanen zam 
istediklerini bildiren 
Ergün, yüzdelik zam
mın, aylığı yüksek 
olana yüksek, düşük 
olana düşük zam 
olarak yansıdığını, 
bunun da aylıklar 
arasındaki makası 
açtığını belirtti.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak ®

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri p
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 K 

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire K
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı k

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

İ
- İ

SENEN SalibeAv taneleri tali
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağlan
*Sakana Misina Ağları £ 

İp Ağ
"S Fanya
* Mantar, kurşun 

İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
* Kürek
* Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

< vedi«erm«l;emelerîklıi'jnetini;dej'i;

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 
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 51410 21
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

http://www.gemlikkorffezgazetesi.com
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Şekerde inanılmaz kaçak İçki tartışmasına son nokta
Türkiye'de şeker 
kaçakçılığının 
inanılmaz boyutlara 
ulaştığı ortaya çıktı. 
Güneydoğu'daki 
sınır kapıları şeker 
kaçakçılığının üssü 
haline gelirken, 
Türkiye'ye en çok 
Suriye ve İran'dan 
kaçak şekerin girdiği 
tespit edildi. Şu ana 
kadar kaçakçılığın 
önlenmesi için hiçbir 
somut adım atıl
mazken, Türkiye'ye 
kaçak olarak geti 
rilen şekerlerin yur
tiçi ambalajlara 
konularak piyasaya 
sürüldüğü gözler 
önüne serildi. Kaçak 
şekerin en çok hay
vanların sırtlarında 
ve özel otobüslerin 
depolarında yurda 
sokulduğu da belir
lendi. AK Parti 
Karaman Milletvekili 
Mevlüt Akgün,

"Şeker kaçakçılığın
da petrol kaçakçıh 
ğından çok daha 
büyük paralar 
dönüyor" 
uyarısını yaptı. 
AK Parti Karaman 
Milletvekili Mevlüt'.; 
Akgün,şeker 
kaçakçılığını mercek 
altına aldı. Konuyu 
Meclis gündemine 
taşıyan Akgün, 
Türkiye Şeker 
Fabrikaları Genel 
Müdürlüğü'nden 
kaçak şekerle ilgili 
yapılan çalışmaları, 
şeker kaçakçılığının 

en önemli 
nedenlerini, hangi 
ülkelerden, hangi 
yollarla kaçak şeker 
girişi olduğunu ve 
kaçakçılığın önüne 
geçmenin tek 
yolunün şeker 
fabrikalarını 
özelleştirmek olup 
olmadığını sordu. 
Akgün'ün soruları 
üzerine bir bilgi notu 
hazırlayan Türkiye 
Şeker Fabrikaları 
Genel Müdürlüğü, 
şekerdeki kaçakçılığı 
rakamlarla ortaya 
koydu.

İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
"Bakanlığımca vali 
lerden 'kırmızı sokak 
projesi* gibi herhangi 
bir proje istenmemiş 
tir, istenmesi de 
mümkün değildir" 
dedi.
Bakan Aksu, İstan
bul'da düzenlediği 
basın toplantısında, 
"Antalya ile ilgili bir 
sürü şeyler söylen 
diğini" belirterek, 
şunları kaydetti: 
"Ne demişiz bakın; 
'Bu yerler belir
lenirken tarihi, 
kültürel ve turistik 
özellikler taşıyan 
cadde ve sokaklar 
tercih edilecek*. Tam 
tersi... 'Tarihi, kültürel 
ve turistik özellikleri 
olan caddeler önce
likle içkili yer bölgesi 
olarak tespit edilecek 
veya içerisinde 
işyerinin bulunduğu 
iş merkezi, pasaj gibi 
yerlerde de açıla
bilmesine yönelik 
bölge tespitlerinin 
yapılması sağlan

malıdır' diyoruz. 
Gördüğünüz gibi 
yazılan ve söylenen
lerin tam aksi 
bir uygulama 
içerisindeyiz." 
"Bugüne kadar açılan 
içkili yerlerin mükte
sep haklarının korun
duğunu" vurgulayan 
Aksu, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Ruhsatİandırılmış 
yerlere yeniden ruh
sat verme gibi bir 
olay yok. Bugüne 
kadar içkili bölgeler 
dahilinde açılan yer
ler olup, içkili yer böl
gesinin, şehrin uygun 
olan caddesinde, 
sokaklarında, şehrin 
içinde tespit edilme
sine de kesinlikle 
bir yasaklama geti 
rilmemiştir. Çevre

mize bakıldığında da 
bu anlayışa aykırı 
olarak yapılmış 
uygulama da 
bulunmamaktadır." 
İçişleri Bakanı Aksu, 
"bir belediye başkanı 
kendi bölgesinde 'kır
mızı bölge* ilan eder
se, içkili yerleri bir 
yerde toplarsa bu 
konuda yaptırım 
uygulayacak , \
mısınız?" 'sorusuna 
ise şu karşılığı verdi: 
"Tabii... Yasalara 

aykırı. Bakın 
cümlemi neyle 
bitirdim; Türkiye bir 
hukuk devletidir. 
Hukuka aykırı 
bütün eylem 
ve işlemler, idari 
yargının, yargının 
denetimindedir.
diye konuştu._____

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

- . DOĞALGAZBuderus
KAZAN 

flsîsAN^ KALORİFER TESİSATI 
y KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

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

QUNL.UK
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Tüketici kredileri yüzde 106.8 oranında arttı
Tüketici kredileri 2 
Aralık tarihi itibarıyla, 
geçen yıl sonuna 
göre yaklaşık yüzde 
106.8 oranında artış 
göstererek 26 
milyar 735.1 milyon 
YTL'ye çıktı.
Merkez Bankası veri
lerine göre, tüketici 
kredileri 2004 yılı 
sonu itibarıyla 12 
milyar 924,6 
milyon YTL idi. 
Aynı dönemde, 
tüketici kredileri 
içinde en yüksek 
artış yaklaşık yüzde 
317.5 oranı ile konut 
kredilerinde yaşandı 
ve bu krediler 2 
Aralık 2005 tarihi 
itibarı ile 11 milyar 27

Çiftçilerden tanın îirtsı isyanı
Türkiye Ziraat 
Odalar? Birliği 
(TZOB) Başkanı 
Şemsi Bayraktar, 
Tarım Sigortası 
Kanunu'nun uygulan
mamasını eleştirerek, 
kanunla ilgili yönet
melikte sorun çıkara
cak hükümlerin de 
biran önce değiş 
tirilmesini istedi.
TZOB Başkanı 
Bayraktar, konuyla 
ilgili yaptığı yazılı 
açıklamada, kanunda 
uygulandığında belir
lenen ürünler, hay
vanlar, seralar, tarım
sal yapılar, tarım alet 
ve makinelerinin, 
kuraklık, dolu, don, 
sel gibi doğal afetler, 
yangın, kaza, hastalık 
ve zararlılara karşı 
sigortalanabileceğini 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meprubat, çerez temin edilir.

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

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve

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

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

milyon YTL'ye yük
seldi. Konut kredileri 
2004 yılı sonu itibarı 
ile 2 milyar 641.2 
milyon YTL 
düzeyindeydi.
Bu sürede taşıt kredi
leri yaklaşık yüzde 
33.3 artarak 5 milyar 
760.6 milyon YTL'ye, 
diğer krediler de 
yüzde 66.8 oranında 
yükselerek 9 milyar 
947.5 milyon 
YTL'ye çıktı.
Söz konusu krediler, 
2004 yılı sonu itibarı 
İle sırasıyla 4 milyar 
321.8 milyon YTL ve 
5 milyar 961.6 milyon 
YTL olmuştu.
Bireysel kredi kartı 
kullanımı geçen bir 

belirterek, bu nedenle 
uygulanmaya 
geçilmemesinin çok 
önemli olduğunu 
ifade etti. Muhtaç 
Çiftçilere Ödünç 
Tohumluk Verilmesi 
Hakkandaki Kanunun 
yürürlükten kaldırlı- 
ması ve Tabi 
Afetlerden Zarar 
Gören Çiftçilere 
Tohumluk Verilmesi 
Hakkındaki Kanun'un 
yardım için ağır 
koşullar öngörmesi 
nedeniyle, doğal 
afetlerden zarar 
gören çiftçilerin 
şuanda savunmasız 
olduğunu belirten 
Bayraktar, Tarım 
Sigorta Kanunu'nun 
uygulanmamasından 
kaynaklanabilecek 
sorunları ise, şöyle

■ '4- ■■ ı

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

İşte beraberlik

hafta içinde 411.7 
milyon YTL artarak 
16 milyar 477.5 mil 
yon YTL'ye çıktı. 2 
Aralık 2005 tarihi 
itibarıyla bireysel 
kredi kartı kullanım 
tutarında 2004 yılı 
sonuna göre, yak
laşık yüzde 19.8 
oranında artış 
yaşandı. Kredi kartı 
kullanımı 31 Aralık 

sıraladı:
"Tarım sigortasında 
prim desteğinde çiftçi 
kayıtlarının dikkate 
alınması öngörülü 
yor. Sistemdeki hata
lar nedeniyle 1 mil 
yon çiftçi kayıt dışı 
kaldı. Prim ödemele 
rinde çiftçi kayıt bel
gesi yeterli sayılmalı 
ve 2090 sayılı kanun
dan yararlanmama 
kaldırılmalı. Tarmı 
sigortası uygulan
masında ziraat odası 
temsilcilerinin de yer 
alacağı bir komisyon 
tarıfından belir
lenecek verimler 
dikkate alınarak prim 
desteği verilmeli. 
Sigorta primi 
ödemeleri hasat 
döneminde 
yapılmalı. Hasat
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2004 tarihinde 
13 milyar 752.9 
milyon YTL olmuştu. 
Aynı dönemde tasfiye 
olacak tüketici kredi
leri ve bireysel kredi 
kartları toplamında 
yüzde 115.7 oranında 
artış yaşanarak, 
681.7 milyon 

YTL'den 1 milyar 
470.3 milyon 
YTL'ye çıktı.

tazminatlarının 30-45 
günde ödenmesi, 
gecikme halinde faiz 
verilmesi konusunda 
mevzuatta düzenle- 
mer yapılmalı. 
Tazminat 
ödemelerinde çiftçi 
borçlarından kesinti 
yapılmamalı.1' 
TZOB Başkanı 
Bayraktar, Tarım si 
gortasının uygulan
ması amacıyla 2005 
yılı destekleme bütçe 
sinden 30 milyon YTL 
kaynak ayrıldığını, 
uygulama olmadığı 
için bu kaynağın 
kullanılmadığını 
hatırlatarak, "Bu para 
2005 yılında 
doğal afetlerden 
zarar gören çiftçilerin 
zararlarını tazmininde 
.kullanılmalı" dedi.

i?l

I ! ! i ı
I !

Şehrimizin güzide takımr Bursaspor son 
oynadığı Antalyaspor maçını zorda olsa 
kazanmasını bildi.

Antalya’ya tedirgin gitti. Bursaspor bir 
hafta evvel Orduspor’a net bir skorla mağlup 
olması birazda olsa Bursaspor’da bir tedir
ginlik oluşturdu.

Bazı yazılarımda Bursaspor’u çalıştıran 
ve sahaya çıkıp oynayan sporcuların bu 
sene ne olursa olsun bu maratonu kendile 
rine yakışır bir sırada bitireceklerini ve 
sonunda gülen tarafın kendilerinin olacağını 
ifade ettiler.

Bursaspor Kulübü basın sözcüsü Mehmet 
Çavuşoğlu ikinci lig A Katagorisinin derbi 
maçında Antalya’yı yenerek, aradaki puan 
farkını 9 ‘a çıkarttıklarını, ilerleyen haftalarda 
bu aradaki farkı kendilerinin rahat futbol 
oynadıklarını ifade ettiler.

Bursaspor’un hedefinin belli olduğunu 
ilerleyen maçlara aradaki farkın dâh ada 
açılacağı aşikardır.

İftihar ettiğimiz Bursaspor’un bu haftaki 
maçıda rahat alacaklarını büyük engelinbelli 
kesimdeki takımları geçtiklerini bir adım 
daha ilerlediklerini yasabilirim.

Bursaspor güçlü bir kadroya sahip 
olduğu gözden kaçmıyor.

Bu ara on ikinci Bursaspor'luları teşrik 
etmek gerekir, soğuk sıcak demeden büyük 
rol oynadılar takımlarının yanında olup.

Öğrendiğime göre Antalya maçında da 
Bursaspor’u yalnız bırakmayan binlerce 
Bursaspor’lu taraftara ne kadar saygı ve 
sevgi bestesek azdır.

Futbol takımının galibiyetle dönmesi ne 
kadar sevirdirici olsada Antalya'da kaleciyle 
çarpışan ve ayağı kırılan bu gence geçmiş 
olsun dilerim.

Sayın Fatih Terim’in bu genç için 
söylediği güzel sözüde alkışlarım.

ttmln Mijiiitf
Galatasaray 
Kulübü Başkanı 
özhan Canaydın, 
Kulüpler Birliği 
Başkanı olduktan 
sonra bütün 
kulüplerin hakkını 
koruyacağını 
belirterek, 
"Dikkatsizlikten 
dolayı hakkı yenen 
her kulübün 
hakkını her 
şartta savunacağım. 
Dikkatli olsunlar, 
sıkı takipteyiz" dedi. 
Dün Kulüpler 
Birliği Başkanlığı'na 
seçilen Galatasaray 
Kulübü Başkanı

Ozhan Canaydın, 
bugün Galatasaray 
Sportif A.Ş.'de 
bir basın toplantısı 
düzenleyerek, 
basın mensuplarına 
hakem hataları ile 
ilgili barkovizyonda 
görüntüler izletti.
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Çocuğunuzun psikolojik ŞİİR KÖŞESİ ^^^AYDAR

gelişimini takip ediyor musunuz?
"Son zamanlarda çok 
inatçı. İstediğim 
hiçbir şeyi yapmıyor. 
Ani öfke krizlerine 
giriyor. Neler 
olduğunu 
anlayamıyorum...." 
"Gelişimini nasıl 
destekleyebiliriz? 
Ona hangi oyuncak
ları almalı ya da nasıl 
oyunlar 
oynayabiliriz?" 
"Geceleri çok geç 
yatıyor, bizimle 
yatmak istiyor..." 
"Tuvalet eğitimine 
nasıl başlayacağım?" 
"Yemek yemek 
istemiyor, yedirmek 
için sürekli peşinde 
dolaşıyorum...” 
"Yuvaya ilk hafta 
istekli gitti, ama 
sonra gitmemek için 
bahaneler bulmaya 
başladı..." 
Bunun gibi daha 
birçok konu 0-6 yaş 
dönemi çocukları 
olan ailelerin gün
demlerini.oiışturu 
yor. Hamilelikle 
başlayan aile içinde
ki değişimin, aileye 
katılan miniğinizle ve 
getirdiği yeni konu
larla halen devam 
ettiğini görürsünüz.

İlk gülümsemesi, ilk 
kez "anne", "baba" 
deyişi, ilk adımları 
ve bunun gibi 
diğer "ilk"ler anne 
babalara tatlı heye
canlar sunuyor. 
Ancak "ilk"ler 
beraberinde anne 
babalara kaygıyı da 
yaşatabiliyor: "Hala 
konuşmadı", "Neden 
yürümekten korku 
yor?", "Bu dönemde 
normal mi?"...
Anne babalar 
kaygılarını azaltmak 
ve sorularına yanıt 
bulabilmek amacıyla 
birçok kişiden 
yardım isteyebiliyor
lar; çocuklu diğer 
anne babalar, 
annaneler, babanne 
ler, dostlar... Çevre- 
demizdeki yol 
gösteren ve destek 
veren kişilerin varlığı 
bazen sıkıntıları pay
laşmayı, rahatlamayı 
ya da çözümü sağlı 
yor. Bazense bu 
tartış malarda çocuk
ların kendilerine ait 
özellikleri olduğu 
gerçeği unutuluyor 
ve herkes kendi 
geçmiş deneyimler
ine dayalı yorumlar

Çiçeklerimize bakamadık 
Göğüslerimize takamadık 
Sazla, sözle, kalemle övdük de 
Yollarına bir mum yakamadık.

yapabiliyor. 
Dolayısıyla bir aile 
için işe yarayan bir 
öneri, diğer bir aile 
için uygun olmaya
biliyor, yâ da geçici 
çözümler sağlıyor 
ama sorunların 
giderek büyümelerini 
engelleyemiyor.
Her çocuğun doğası 
farklıdır. Fakat 
sağlıklı bir kişilik 
gelişimine ulaşmaları 
için izlemeleri 
gereken dönüm nok
taları ortaktır. 
Evrensel olan bu 
dönüm nokt.ılarmdü 
ortayan çıkpn prob
lemler anne ve 
babaları zorlayabilir. 
Bu nedenle çocuğun 
0-6 yaş dönemleri 
arasında psikolojik

Çiçeklerde güler
Bu çiçekler her mevsimde açar 
Yaşama umut kokusu saçar 
Şayet vermezsen aş, su ve güneş 
Kaş-göz arası sapağa kaçar.

gelişim takibinin 
yapılması aileler 
için belirsiz olan ve 
kaygı yaratan 
konularla daha 
sağlıklı başaçık- 
malarını sağlar, 
dolayısıyla anne 
baba ve çocuk ilişk
isini daha da 
güçlendirir. Belirli 
aralıklarla aileye 
sunulan psikolojik 
danışmanlıkta amaç 
çocuğun yaş 
dönemlerine ait 
evrelerin özellikleri 
hakkında aileye bilgi.; 
vermek olası 
sorunları büyümeden 
önleyebilmelerini 
sağlamak ve problem 
durumlarında aileye 
uygun çözümler 
sunmaktır.

Yeşillenmiş dağdan aşamadık 
Sevgi yollarında koşamadık 
El ele tutuşup hep beraber 
Tavlı toprağa ulaşamadık.

Ak pak çayın yanı başındayız 
içinde değil de dışındayız 
Yaz aykırına erişemedik 
Bütün mevsimlerin kışındayız.

Suç, kendi kendine ters düşende 
Suç, ılık rüzgârda üşüyende 
Suç, sulak toprağa giden yola 
Çentikli taşları döşeyende.

Ham suyla ömrümüze yettiler 
Sel suruyla kudurup gittiler 
.Milyonlarca çiçek açtı birden 
Çiçeklerin tozunda yittiler:

Elbet bir gün, bu an gelecek 
Çiçeklerin de yüzü gülecek 
Hele'bir bekleyelim, görelim 
Zaman, çentikli taşı silecek!

Kadınları eşinden SINIRLI SORUMLU GEMLİK EŞNAF VE SANATKARLAR 
KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

soğutan nedenler
Kadınlar her ne 
kadar dirençli 
ve fedakar 
olsalar da 
onların sabır ve 
direncinin de 
bir sınırı var. 
İşte bir kadını 
eşinden ve 
yuvasından 
soğutup, tezik- 
tiren nedenler: 
- Unutulmak 
- Az değer 
verildiğini 
hissetmek 
- Kendi duygu
larının daha az 
hissedildiğini 
hissetmek, 
-Kendilerini 
evde vasıfsız 
işçi gibi 
hissetmeleri 
- Çocuklarının 
ve aile

hayatının getir 
diği yoğunluk 
ve zorlukların 
kadınların 
direncini 
tüketmesi 
- Akrabalardan 
ve çevreden 
gelen olumsuz 
etkiler, 
- Kendi birey
sel olarak

yaşadıkları 
tatminsizlikler. 
Aslında buraya 
kadar saydık
larımız erkekler 
için de geçerli 
ama, buna 
ilave olarak 
kadınların 
yakındıkları üç 
önemli nokta 
daha var;

- Sık sık 
eleştiriye 
maruz kalmak 
ve horlanmak, 
- Kapasite 
lerinin üzerinde 
işler istendiğini 
görmek 
- Evde sıcak 
bir ortamı bir 
türlü yakalaya
mamak.

Kooperatifimizin 2005 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 06 Ocak 2006 
Cuma günü saat 14.00’da kooperatifimiz idari binasındaki toplantı salo
nunda yapılacaktır.

Bu toplantıda ekseriyet temin edilmediği takdirde ikinci toplantı aynı 
gündem ile 19 Ocak 2006 tarihinde rastlayan Perşembe günü saat 
H.oo’de aynı adreste yapılacaktır.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM
1- Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
2- Kooperatimizin 2005 Yılı Çalışma, Hesap ve Denetim Kurulu 

Raporlarının okunması, müzakereleri ve oylanması,
3- Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması,
4- Bursa İl sınırları içerisinde her bir taşınmaz için; vasfı ne olursa 

olsun kooferatif alacağından dolayı icraen satışa çıkartılan taşınmaz 
malların azami 40.000. - YTL bedelle pey sürmek suretiyle satın alın
masına. Yine; Bursa ili sınırlarriçersinde kooperatif alacağından dolayı 
icraen alınan taşınmazların asgari 2.200.-YTL bedelle satılmasına ve bu 1 
hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.

5- Yönetim Kurulu tekliflerinin görüşülmesi
6- 2006 yılı tahmini bütçesinin okunması, müzakeresi ve oylanması, j 
7- Dilekler ve kapanış.

B-5837

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Diş sağlığı uyarısı
Adıyaman'ın Kahta 
İlçesi'nde faaliyet 
gösteren Özel 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi'nde görevli 
Diş Hekimi Yusuf 
Obuz, diş sağlığı 
konusunda vatan
daşları uyardı. 
Ağız sağlığında en 
önemli noktalardan 
biri olan diş sağlığı
na özen göstermenin 
başlıca önemini vur
gulayan Diş Hekimi 
Obuz, diş renginden 
memnun olmayan 
insanlara estetik 
amaçla yapılan diş 
beyazlatma uygula
masının, hatalı yapıl
ması sonucu diş 
etlerinde çekilme ve 
alt çene dişlerinde 
sıcak soğuk has
sasiyeti gibi yan 
etkilerin meydana 
gelebileceğini 
söyledi.
Piyasada rastgele diş 
beyazlatma ürün
lerinin satıldığını ve 
diş beyazlatmanın 
hekim tarafından 
yapılması gerektiğini 
belirten Obuz, "Bu 
basit bir uygulama 
değildir. Piyasada

beyazlatma ürün
lerinin kontrolsüzce 
satılması yanlıştır. 
Dişini beyazlatmak 
isteyen kişi mutlaka 
bir diş hekimine 
başvurmalıdır. Aksi 
takdirde dişteki mine 
dokusunun erimesi 
gibi büyük risklerle 
karşılaşılabilir" dedi. 
Diş beyazlatma 
uygulaması yapılacak 
hastanın ağzının 
sağlıklı olması gerek
tiğini söyleyen Dr. 
Obuz, dişeti çekilme

si ve çürüğü olan 
ağızlara bu uygula
manın ancak 
ağızdaki kusurlar 
tedavi edildikten 
sonra yapılabileceği
ni kaydetti. Diş beyaz 
latma tedavisinde 
sigara, çay, kahve 
gibi içeceklerin alın

maması gerektiğini 
vurgulayan Dr. Obuz, 
"Bu uygulamanın 
sigara içen ve daha 
sonrada bırakmaya
cak insanlara yapıl
ması anlamsızdır. 
Hele tedavi süreci 
boyunca hasta kesin
likle sigara içmeme- 
lidir. Sigara renklen
meye yol açar ve ağız 
mukozasındaki zarar
lı etkileri arttıracağı 
için kanserojen riski 
taşır. Ayrıca uygula
madan sonra sigarayı 

bırakmayan kimse 
lerde diş en fazla 3 
yıl sonra eski rengine 
geri döner, bu neden
le diş problemi olan 
insanların düzenli bir 
şekilde mutlaka diş 
hekimine başvur
maları gerekir** 
şeklinde konuştu.

Hava kirliliği 
öldürüyor

Dünya Sağlık 
Örgütü'nün araştır
masına göre, kalp 
düşmanı olan hava 
kirliliği, 2020 yılına 
kadar tüm dünyada 8 
milyon insanın 
ölümüne sebep 
olacak.
Amerikan ve 
Kanadah bilim 
adamları, hava kirli 
liğinin kalp rahatsız 
lığına yol açtığını, bu 
daralma sebebiyle 
sağlıklı insanların 
bile kalp ve dolaşım 
rahatsızlığı çekip, kriz 
geçirebileceğini 
belirtti. Michigan ve 
Toronto Üniver- 
siteleri'nde görevli 

ı araştırmacı Robert ve
Jeffrey Brook kardeş
lerin yaptığı araştır
ma, "Cirçulation" der
gisinde yayımlandı. 
Brook kardeşler, 
araştırmaya katılan 
deneklerin damar
larının, havası çok 
kirli bir odada 2 saat 
kaldıktan sonra, 
yüzde 2 ila 4 oranın

da daraldığını 
tespit etti.
Diğer bilimsel araştır
malar da hava kirli 
liğinin, ölümle 
sonuçlanan çeşitli 
hastalıkları yol 
açtığını ortaya koyu 
yor. Journal Siceence 
dergisinde yer alan 
araştırma raporunda, 
karbondioksit veya 
ozondan oluşan sera 
gazının, güneşin 
sıcaklığını atmos
ferde alıkoyarak 
dünyanın ısınmasına 
yol açtığı, insanların 
sağlığını etkileyerek 
ölümlere neden 
olduğu ifade edildi. 
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün araştır
masına göre ise, 
2020 yılına kadar 
bütün dünyada hava 
kirliliği 8 milyon 
insanın ölümüne 
sebep olacak. Birçok 
bilim adamı, karbon
dioksit ve diğer 
gazların uzun 
dönemde havaların 
ısınmasına yol 

açtığını, bu yüzden 
buzulların eridiğini, 
denizlerin seviyesinin 
yükseldiğini ve anor
mal hava şartlarının 
geliştiğini ileri 
sürüyor.
Birleşmiş Milletler'in 
yayınladığı çevre 
kirliliği raporuna göre 
de, her yıl ortalama 
11 milyon çocuk 
hayatını kaybediyor. 
Raporda sadece 
5 yaş ve altı çocuk
ların oluşturduğu 
yaklaşık 4 milyon 
insanın, hammadde 
işleme fırınlarından 
çıkan duman sebe
biyle solunum enfek
siyonundan öldüğü 
ifade ediliyor.
Raporda, en az 1.4 
milyar insanın hava 
kirliliğinden etk
ilendiği ve bütün 
ölümlerin yüzde 
25'inin çevre 
kirliliğinden kay
naklandığı, dünyada 
en yoğun kirliliğin 
Asya ülkelerinde 
olduğu kaydedildi.

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. 5*13 -|-| 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman 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
Yaloya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

il 1 ı

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm' 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 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 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

■II
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
WNCA^T^GA^£İİ^4^

NÖBETÇİ ECZANE
9 ARALIK 2005 PERŞEMBE 

SAĞLIK ECZANESİ 
İstiklal Cad. Tel: 513 03 68
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MARMARABİRLİK
ÜRETİCİLERİMİZE SESLENİŞ

Birliğimiz 2005/2006 Zeytin Alım Kampanyası arifesinde ortak üreticilerimizin genel olarak diğer tarım ürünlerinde 
yaşadıkları düşük fiyat şokunu zeytinde yaşamamaları için bölgemizdeki yüksek rekolteye rağmen, önceki yılın fiyat 
düzeyini korumuştur.

25.10.2005 tarihinde başlayan Zeytin Alım Kampanyasında 01.12.2005 tarihi itibariyle kooperatiflerimiz tahmini 
rekoltelerinin birbirine eşit sayılacak oranlarında alım yapmışlardır. Ayrıca Edincik Kooperatifinde Su Çeşidi alımlarına 
daha yeni başlanmıştır.

Marmarabirlik YÖNETİM KURULU sadece bugünü kurtarmak adına değil.JBölge zeytinciliğinin geleceğini düşünerek 
de hareket etmelidir ve de öyle yapmıştır.

Acil ve gerçekçi bir müdahale ile; Genel Ekonomi Kaidesi olan ve her ortamda geçerliliğini koruyan ARZ 
FAZLALIĞI=FİYAT DÜŞÜKLÜĞÜ acımasız kuralının etkisi karşısında ortaklarını koruyucu önlemler almıştır!

Bugün üretim bölgemizde taze sofralık zeytinde piyasa bile oluşmadığı biryana 250 dane/kg barem üzerindeki taze 
zeytinlerin alım satımı dahi yapılmamaktadır.

Birlik Yönetim Kurulumuz ilk aşamada alım baremini 410 dane/kg ile sınırlamış ve bu dane üstünü EZMELİK fiyatı ve 
ayrıca yağlık fiyatları ile desteklemiştir.

* Ancak alım sürecinde 370/410 dane/kg baremindeki zeytinlerin genel olarak diğer danelere göre oransız ve çığ gibi 
büyüyerek geldiği tespit edilmiştir. Yıllık ortalama satış miktarımızın neredeyse 3 katına ulaşmış bulunan bu miktarın 
satış planlarımızı alt üst ettiği gibi kısıtlı depo imkânımız ve nakit stoklarımızı olumsuz etkilediği görülmüştür.

* Bu olağandışı gelişme üzerine bazı kooperatif bölgelerindeki üretici-tüccar ortaklarımızın halen eski alışkanlıklarını 
terk etmeyerek ORTA-İRİ DANELER TÜCCARA ve HAVUZA; İNCE DANELER KOOPERATİFE anlayışı ile hareket etmeleri 
Birliğimizin satış hedeflerinin bozulmasına neden olmuştur. Genelde mevcut uygulamamıza gösterilen aşırı tepkinin 
altında bu girişimlerin hakim olduğu gerçeği yatmaktadır!

* Marmarabirlik ve bağlı 8 Kooperatifimizin tamamının kabullenerek imzaladığı Yeniden Yapılandırma Protokolü gereği 
ve hem bünyesel nedenler; hem de YENİDEN YAPILANDIRMA ÜST KURULUNA vermiş olduğu "AZAMİ 1,5 YIL 
İÇERİSİNDE NAKDE ÇEVRİLEMEYECEK NİTELİK VE MİKTARDA ÜRÜNÜN ZARAR ETMESİ MUHTEMEL FİYAT İLE ALIN
MAMASI" na dair taahhüdüne kesinlikle uyma zorunluluğundan ötürü bunun dışında bir seçeneği bulunmamaktadır.

Ayrıca şu çok iyi bilinmelidir ki Birliğimizin açıkladığı tüm fiyatlar AVANS mahiyetinde olup, Yönetim Kurulumuz satış 
fiyatlarında olduğu gibi alış fiyatlarında da her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Bu konuda kimsenin spekülasyon yapmaya ve zihinleri bulandırmaya hakkı yoktur!
Marmarabirlik Yönetim Kurulu göreve geldiği 2001 yılından beri bağlı 8 Kooperatifine hep aynı yakınlıkta kalmış ve 

hepsini aynı duygularla kucaklamıştır. Bölgecilik yapıldığı iddiası ise çarpık bir zihin yapısının ürünü olmaktan ileri gide
mez.

Bugün geldiğimiz noktada Kooperatiflerimizin günlük ahm ve stoklama kapasitelerini hassasiyetle izliyoruz. Her 
zaman ifade ettiğimiz gibi ortaklarımıza vereceğimiz destek ve hizmetler Birliğimizin imkanları ile sınırlıdır.

Öte yandan Kampanya için ayırabildiğimiz kaynağın en üst limitine ulaştığımız bu günlerde peşin ödeme esaslı ahm- 
larımızı 10 Aralık 2005 mesai bitimi itibariyle sona erdirmeyi kararlaştırdık. Ancak bağlı kooperatiflerimizde halen boş 
depo kapasitesi mevcut olduğundan geçen yıl yürürlüğe koyduğumuz EMANET USULÜ ALIM SÖZLEŞMESİ ile ürününü 
teslim etmek isteyen ortağımıza imkan nispetinde yardımcı olacağız.

Acı reçete olarak nitelendirdiğimiz bu yaptırımların ağır faturasının, haksız yere Yönetim Kurulumuza çıkartılacağının 
idrakindeyiz. Ancak bu davranışımızın Birliğimiz ve camiamızın geleceği için doğru ve hayırlı olacağına inanıyor ve 
Yönetim Kurulumuzun uygulamalara ilişkin kararlılığını bir kez daha vurguluyorum. Bu konuda ortak üreticilerimizin sağ 
duyulu ve mutedil davranmaları esastır. Üreticimizin geçim kaygısını siyasi veya kişisel menfaatler doğrultusunda kışkır
tanlara geleceğimiz adına yol vermemeliyiz!

Her vesile ile belirttiğimiz gibi Marmarabirlik Yönetim Kurulunun icraatı ile ilgili görüş ve eleştirilere her zaman açığız.
Ancak kimse Marmara Bölgesi zeytincisinin kaderini bölgeci, yanlı ve popülist bir çerçeveye sığdırmaya çalışmamalı 
yargılarında objektif olmaya özen göstermelidir. Her şeyden önce suçladıkları yöneticiler kadar çözümden yana olduk
larını ve bu doğrultuda özverili davrandıklarını kamuoyuna ispatlamak zorundadırlar. Çok şükür hepimizin öğrenim ve 
eğitim düzeyi bu konuda üretici ve Birlik çıkarlarının aksine davrananlar gibi olmayıp üreticileri ve Birlik'i çok daha ileri 
seviyeye getirecek davranış ve kararlılıkları göstermeye yeterlidir.

MARMARABİRLİK amatör bir ruhla fakat profesyonelce yönetilmektedir.
Türkiye'de 17 Tarım Satış Kooperatifleri Birliği içerisinde Yeniden Yapılandırmasını başarı ile gerçekleştirdiği hem yet

kili Kurullarca ifade ve hem de tüm Birliklerce kabul edilmiş ve takdirle karşılanmıştır.
Ortaklarımız bu uygulamalardan ötürü umduğu kazancı bulamayabilir. Ama unutulmamalıdır ki en büyük kazanç 

MARMARABİRLİK'in yaşamasıdır ve hiç şüphesiz bu önlemler Birliğimizin ileriye dönük varlığını sürdürmesine katkı yap
mıştır.

Tüm ortaklarımızı saygı ile kucaklıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun Marmarabirlik Yönetim Kurulu Adına 
Refi TAVİLOĞLU (BAŞKAN)



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

“Sorun bizden kaynaklanmıyor”
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Peker, Mehmet 
Beşli, İsmail Turak ve Mehmet Izmitlioğlu ile Denetim Kurulu üyeleri Sedat Gürle ve Kaya Ali Demir birlikte basın açıklaması yaparak, sorumlu
luğun Birlik yönetiminde olduğunu belirterek, ‘Alımlarda bizden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır’ dediler. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
10 Aralık 2005 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. 
Ünal Yarımağan, sınava giren 
öğrencilerin 1 milyon 100 bininin 
üçte ikisine denk düşen bölümünün 
fen bilimleri testi sorularına 
dokunmadıklarını, bu durumu 
ortadan kaldırmak için bazı 
değişikliklere gidildiğini belirtti.

Haberi sayfa 7’de

Umurbey’de düzenlenen Zeytin Üreticisi Hakkını Arıyor mitinginde Marmarabirlik yönetiminin istifası istendi

Güne Bakış
BoJ Kadri GÜLER

a&Jfol kadri_guler@hotmail.com

Umurbey mitingi
Dün, Umurbey beldesinde Marmarabirlik’in 

zeytin atımlarım durdurması nedeniyle Belediye 
Başkanlarının öncülüğünde hak arama mitingi 
düzenlendi.

Umurbey Meydam’nda kurulan sahne üzeri 
ne çıkan belediye başkanları adına Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, üreticiye 
seslenerek, Birlik yönetimine karşı köylünün 
kenetlenmesini istedi.

Bölgemiz de benim bildiğim zeytin üreticisi 
ilk kez meydanlara hak aramak için çıktı.

Ancak işin ilginç olanı, 5 binin üzerinde 
ortağı bulunan 72 Nolu Gemlik Tarım Satış 
Kooperatifinin ortaklarından 500’ü bile mitinge 
gelmedi.

Miting alanında her siyasi partiden insanlar 
vardı. Çoğu da yönetici durumundaydı. İznik 
ten, Mudanya ya, Demirtaş beldesinden 
Orhangazi ve köylerine kadar geniş bir yel
pazeyi içine alan bölgeden gelenlerin toplamı, 
bin kişi yoktu.

Ben daha fazla katılım bekliyordum.
Üretici Marmarabirlik’in alım politikasına tep

kili değildi. Tepkili olsaydı birkaç saatliğine 
Umurbey Çarşı Meydanı’nı doldururdu.

Mitingde üreticiler konuşmadılar.
Konuşan Umurbey Belediye Başkanıydı.
Fatih Mehmet Güler, sorunları ve 

Marmarabirlik’in gücünü ortaya güzel koydu.
Gemlik zeytinin sofralık zeytin piyasasındaki 

yerini güzel anlattı.
Arada, benim bu konuda yazdığım bir yazıma 

cevap verdi.
Hakkı Çakır, Kurşunlu Belediye Başkanı 

Bayram Demir ve Engürücük Muhtarı meydanın 
bir köşesinde çevresine aldığı 20-25 kişiye 
Marmarabirliği şikayet etti.

Sonuç olarak bu miting ses getirir mi?
Üretici mitinge sahip çıkmadı ama, topluluk 

küçük de olsa binlerine mesajlar gittiğini sanı 
yorum.

İlk kez Hak Arama Mitingi düzenleyen Gemlikli zeytin üreticileri, Marmarabirlik 
Yönetiminin zeytin alımlarını durdurmasını kınadı. Üreticiler adına bölge 
belediye başkanlarının organize ettiği mitingte konuşan Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler, Marmarabirlik’in profesyonelce yönetilmediğini 
söyledi. Mitinge üretici ilgisi azdı. Seyfettin ŞEKERSOZ’ün haberi sayfa 3’de

Sahte para operasyonunda 
6 kişi yakalandı

Polis tarafından gerçekleştirilen operasyon 
da piyasaya sahte para sürdükleri iddia edi 
len 4'ü çocuk 6 kişi yakalandı. Sayfa 6’da

Üvey baba cinayeti
Rekabet ettiği işyerinde çalışan üvey oğluyla 
tartışan şahıs elini kana buladı. Cengiz A.(42), 
aynı caddede faaliyet gösteren bir başka 
plaketçi dükkanında çalışan üvey oğlu 
M.l.'yi (14) ekmek bıçağı ile yaraladı.
Olaydan sonra 14 yaşındaki talih genç 
ölürken, üvey baba kaçtı. Haberi sayfa 6’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kütahya El Sanatları Merkezi
Çok gezen mi bilir çok okuyan mı ? 
Kuşkusuz her ikisi de..
Ancak gezenin ayrıcalığı görmesi..
Dünyanın geniş alanında o denli görülme

si ve örnek alınması gereken “olay” lar 
yaşanıyor ki işte onlardan ancak “gezen” ler 
haberdar olabiliyor.

Örneğin bizim Kütahya’da bulunan 
Kütahya El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi 
ve etkinliklerini tanımamız gibi..

Yolda seyrederken Kütahya El Sanatları 
Merkezi tabelası ilgimizi çekti.

İçeri girdik.
Tezgahlar kurulmuş.
Başlarında insanlar “pür dikkat “ bir 

şeylerle uğraşıyorlar.
Bizi görünce doğal olarak dikkatleri bize 

yöneldi.
- Hoş geldiniz..
- Hoş bulduk..
Evet gerçekten de hoş bulduk.
Çünkü orada ekonomiye katkının ötesinde 

toplumsal bir görev icra ediliyordu. Hem de 
sanatla yoğurularak.

Engelli yurttaşlar,işsiz kadınlar,gençler 
başlarında usta öğreticileriyle ülkelerine ve 
kendi ekonomilerine “destek” oluyorlar.

Oldukça geç bir saatte merkeze 
uğradığımız için Genel Müdür Necmettin 
Erdoğan'la tanışmadık.. Ama eserleriyle 
tanıştık.

Bizimle İdari İşlerden Sorumlu Rıza Arslan 
ilgilendi..

Hem de ne ilgilenmek.
El Sanatları Merkezini hem gezdirdi hem 

tanıttı.
Gördüklerimiz ve üretilenler insan denilen 

akıllı varlığın “ilgiyle” beslendiğinde neler 
yapabileceğinin canlı kanıtlarıydı.

Merkezin oluşumuna ilk adım Kütahya 
Belediye Başkanı Mustafa İça tarafından 
atılmış.Çıkış noktası da şöyle:

“Kütahya zengin bir tarihe ,kültüre ve çok 
kıymetli el sanatlarına sahip bir il.Günümüze 
kadar bu zenginlikleri taşıyan bir çok el sanat
ları ustası yetişmiş ve yaptıkları çalışmalarla 
birbirinden kıymetli kültür sanat varlıklarını 
meydana getirmişlerdir.

Ahcak günümüzde bilim ve teknolojinin 
gelişmesi ile el emeği, göz nuru kültür ve 
sanat varlıkları ortadan kalkmış ve bunları 
üreten ustalar da artık zor bulunur hale 
gelmiştir.

Bundan dolayı belediyemiz el sanatlarında 
gereken hamleleri yapmak üzere çalışmalara 
başlamıştır.”

Yola çıkılan düşünce doğrultusunda 
“takım” oluşturulmuş.Kaynaklar 
aranmış.Destekler sağlanmış.. İşe girişilmiş.

Belediyeş önemli bir ayak.
Sistemin ayakta durmasını sağlıyor.
Servis, yemek, elektrik, su gibi ana damar

ları akıtıyor.
Halk Eğitim Merkezi donanım ve eğitim 

ayağını oluşturuyor.
Ayırım yapılmaksızın bir araya getirilen 

“kadro”da üretim işlevini yerine getiriyor.
Neler yapılıyor ?
Hah dokunuyor. Doğal Taş, Ce.n. Gümüş, 

Nakış işleniyor.
Pazarlama ve tanıtım ise Küta El 

Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. y etiminin.
Amaç belli.
Kültürel ve sanatsal yapısıyla 'Kütahya’nın 

kaybolmaya yüz tutmuş eski değerlerine 
sahip çıkmak ve tarihsel kültürü canlı tutmak.

Amaca her alanda ulaşılmış.
Ön ayak olanları kutluyor Gemlik’e de 

örnek olmasını diliyoruz.

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu basın açıklaması yaptı

“Sorun lıizb kaynaklanmıyor’
Seyfettin ŞEKERSÖZ

72 Nolu 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu yaptığı 
yazılı basın 
açıklamasında 
sorumluluğun 
Birlik yönetiminde 
olduğunu 
bildirdiler.
Kooperatif 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, yönetim 
kurulu üyeleri 
Hüseyin Peker, 
Mehmet Beşli, 
İsmail Turak ve 
Mehmet İzmitlioğlu 
ile Denetim Kurulu 
üyeleri Sedat Gürle 
ve Kaya Ali 
Demir’in imzaladığı 
basın açıklamasında 
"Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
üyeleri olarak 
ortaklarımızdan 
aldığımız 5.500 ton 
rekolte beyanname
sine göre hazırlık
larımızı yaptık. 
Depomuzu, tuzu
muzu, taşımızı, 
işçimizi her şeyimizi 
hazırladık. Alımlarda

bizden kaynaklanan 
herhangi bir 
olumsuzluk 
yaşanmamıştır" 
denildi.
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy ve 
yönetiminin 
yaptığı yazılı 
basın açıklamasında 
"Ancak 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
kampanya öncesi 
tüm Kooperatiflerden 
alınan 71.000 
ton rekolte 
beyannamesine 
göre hareket

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

' körfez’ internette 
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

etmemiş, 
ödeme planını 
buna göre 
hazırlayamamıştır. 
Ellerindeki para 
bitinceye kadar 
alım yaparak, zeytin 
fiyatlarını aşağıya 
çekerek ve sonunda 
para bittiğinden 
kampanyayı 
kapatmışlardır.
Bölgemizde 
zeytin geç karardığı 
için halen zeytine 
başlamayan ortak
larımız mevcuttur. 
Dolayısıyla en 
büyük mağduriyeti 
Gemlik ortakları

yaşamıştır. 
Bu konunun 
düzeltilmesi için 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu ile 
yaptığımız toplantı 
ve görüşmelerde 
maalesef olumlu 
sonuç çıkmamıştır. 
Halen hazır 
vaziyette bu 
kararın 
değişmesini ve 
her şeyi ile hazır 
olduğumuz 
kampanyaya 
devam etmeyi 
beklemekteyiz." 
denildi.

ELEMAN ARANIYOR

Matbaamızda yetiştirilmek 
üzere ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

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

■

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Olcay Kuaför 
bir ilke imza attı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

‘Biletinizi ruhsatlı bayiden alın’

Gemlik'in en popüler 
kuaförlerinden biri 
olan ünlülerin 
kuaförü Olcay 
Kuaför, bir ilke 
daha imza atarak 
S.P.A. teknolojisini 
bayanların hizmetine 
sundu.

1 Nolu Caddede 
bulunan ve Olcay 
Baykız’a ait Olcay 
Kuaför Salonu artık 
S.P.A. Teknolojisiyle 
Jakuzili masaj 
koltuğunda 
bayanların manikür, 
pedikür ihtiyaçlarını 
tecrübeli elaman

larıyla yapıyor. 
Olcay Kuaför'e 
gelen her müşteri 
kendisine gösterilen 
özel ilgi ve hizmet ile 
ihtiyaçları karşılan
mış olarak gönül 
rahatlığı içinde 
evine ya da işine 
gidebiliyor.

Milli Piyango İdare- 
si'nin (MPİ) yılbaşı 
özel çekilişi biletleri 
satışa sunuldu. MPİ 
Bursa Şube Müdürü 
Hüseyin Çakır, sahte 
bilete karşı vatan
daşları uyarırken, 
biletlerin mutlaka 
ruhsatlı bayilerden 
alınmasını istedi. 
Tekel ve Milli 
Piyango Bayileri 
Odası Başkanı 
Sebahattin Yıldırım 
da ruhsatlı bayiler
den vatandaşların 
güvenle bilet alabile
ceklerini vurguladı. 
Her yılbaşında 
olduğu gibi yine 
en fazla Milli 
Piyango'nun özel 
çekilişi konuşuluyor. 
Ancak bu yıl 
ikramiye ve sahte 
bilet tartışmalarına 
yeni bir boyut daha 
eklendi. Umut bilet
lerinin bir kısmı 
satışa sunulmadan 
kısa bir süre önce 
Kocaeli ve 

çevresinde kayboldu. 
Bu olay özellikle 
zenginlik umudunu 
Milli Piyango'ya 
bağlayanların gün
demine bomba gibi 
düştü. Yılbaşı özel 
çekilişinde milyoner 
olma umutları kur
maya başlayan 
vatandaşlar, alacağı 
biletin güvenliği 
konusunda endişeli... 
Vatandaşlar tedirgin
lik yaşarken, yetkilil
er ise gereken tüm 
önlemlerin alındığını 
ve ruhsatlı bayiler
den güvenle bilet 
alınabileceğini 
açıkladı.
MPİ Bursa Şube 
Müdürü Hüseyin 
Çakır, bu yıl Bursa'ya 
toplam 8 milyon YTL 
değerinde bilet gön
derildiğini belirtirken, 
ihtiyaç duyulması 
durumunda yeni 
sevkiyat yapılacağını 
da vurguladı. 
Kotaeli'nde kaybolan 
biletlerin iptal 

edildiğinin altını 
çizen Çakır, bu 
biletlere ikramiye çık
ması durumundâ 
dahi ödenmeyeceğini 
kaydetti.
Vatandaşların bu 
durumdan tedirgin 
olmamaları gerektiği
ni anlatan Çakır, 
biletlerin ruhsatlı 
sabit veya seyyar 
bayilerden alınması 
durumunda sıkıntı 
yaşanmayacağını 
ifade etti.
Kayıp biletlerin seri 
numaralarının 
internet adresinde 
yayınlanmaya 
başladığını ayrıca 
9 Aralık çekilişi 
listesinde de 
yayımlanacağını 
anlatan Çakır, 
vatandaşların 
MPİ Bursa Şube 
Müdürlüğü ile 
Tekel ve Milli 
Piyango Bayileri 
Odası'nı arayarak 
bilgi alabileceklerini 
sözlerine ekledi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBYR

- . DOĞALGAZBuderus mi
KAZAN

<İS|SAN^ 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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Ekmeklerini ağ örerek kazanıyorlar]
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Günümüzde yapılan 
her işin bir zorluğu 
vardır. Bazı 
işlerde Erkeklerin 
yaptığını kadınlar 
yapamaz 
derlerse de bazen 
istisnalar oluyor. 
İşte bunun en 
açık örneği. 
Denizlerde 
hasar gören 
balıkçı ağlarını 
kadınların örerek 
tamir etmeleri gibi. 
Bir zamanlar Gemlik 
sahillerinde sıkça 
görmeye alıştığımız 
ağ dikme 
çalışmaları artık 
ara sokaklarda 
kiralanan boş 
dükkanlarda 
yapılıyor.
Balıkçılığın gittikçe 
zorlaşan şartlarına 
direnemeyen 
deniz çalışanları 

bir bir yok olurken 
ayakta kalabilenler 
de ağalarını 
tamir ettirerek 
geçimlerini 
sağlamaya 
çalışıyorlar.
Geçmişin ırgat 
basarak balık 
çekmenin zevki 
artık büyük 
gırgırların 
makaralarıyla 
daha kolay 
yayılabilmekte. 
Erkeklerin işi 
denilen ağ tamiri 
de artık ekmeğini 
kazanan kadınlara 
nasip oluyor. 
Hayrettin Akçay 
ustanın yıllardır 
yaptığı yırtık ağları 
tamir etme işine 
şimdi kadınlar da 
yardımcı oluyorlar. 
Çok kazanamasalar 
da evlerine bir 
ekmek parası

götürmenin 
mutluluğunu 
yaşayan kadın
larımızın ellinden 
her iş geliyor. 
"Ekmek paramızı 
çıkartıyoruz" diyen

kadınlar ellerine 
aldıkları mekiklerle 
ağları onarırken aile 
bütçelerine yaptıkları 
katkıdan dolayı da 
mutluluk duyduk
larını söylüyorlar.

W

Kemal Demirel,
makta işine 

el attı

Hikmet Şahin, ilçe belediye 
başkanlan ile birarava geldi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Şükriye 
Köyü’ne yaptığı 
ziyarette kendisine 
iletilen makta sıkın
tısının nedenini 
önerge ile sordu. 
Demirel, Çevre ve 
Orman Bakanı 
Sami Pepe'ye yazılı 
olarak cevaplandır
ması isteğiyle 
verdiği önergede, 
Şükriye Köyü sakin
lerine, Orman 
Kesim Planı 
Değişikliği 
yapılacağı gerekçe
siyle makta ile 
belirlenen kesim 
alanlarının kullanıl
masına izin 
verilmediğini bildiren 
köylülerin 
sıkıntılarını 
dile getirdi. 
Kemal Demirel 
verdiği soru

önergesinde şöyle 
dedi: "Hem kışlık 
yakacaklarını hem 
de geçimini verilen 
makta ile sağlayan 
köylüler bulunmak
tadır. Orman kesim 
planı değişikliği 
nedeni ile ilgili 
bölgede yaşayan 
köylülerin mağ
duriyetinin en kısa 
sürede giderilmesi 
gerekmektedir.
Buna göre; Şükriye 
köyünün makta kul
lanmasını kısıtlayan 

Orman kesim planı 
değişikliği çalış
maları ne zaman 
tamamlanacaktır? 
Köy sakinlerinin 
kışlık yakacak ve 
geçimini sağlamak 
zorunda oldukları 
düşünüldüğünde, 
bölge halkının 
mağduriyetlerinin 
giderilerek, sorun
larının çözülmesine, 
yönelik olarak neler 
yapmayı planlıyor
sunuz?"

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, tarihi Merinos 
İstasyonu'nda 
ilçe belediye başkan- 
larıyla bir araya geldi. 
Şahin, başkanlarla 2 
ayda bir gerçek
leştirdikleri bu tür 
toplantılarla, görüş 
alış-verişinde bulun
duklarını ifade etti. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, tarihi Merinos 
İstasyonu’nda 
Osmangazi, Yıldırın), 
Nilüfer, Kestel, 
Gürsu, Gemlik ve 
Mudanya belediye 
başkanlarıyla bir 
araya geldi. 
Şahin, başkanlarla 
2 ayda bir 
gerçekleştirdikleri bu 
tür toplantılarla, 
Bursa'nın ortak 
sorunlarını çözmek 
için diyalog ve 
paylaşımda bulun
duklarını söyledi. 
Şahin, 2 ayda bir 
farklı ilçelerde bir 

araya geleceklerini 
belirterek, "Bugün 
Osmangazi'nin tarihi 
mekanlarından biri 
olan Merinos Tren 
İstasyonu'nda bir 
araya gelerek sıcak 
bir mola verdik. 
Bundan sonra da 
farklı ilçelerde 
başkanlarımızla bir 
araya gelerek kentin 
sorunlanyla ilgili 
görüş alış verişinde 
bulunmaya devam 
edeceğiz" dedi.
ACEMLER İÇİN İKİ 
ALTERNATİF VAR 
Başkan Şahin, 
mahkeme kararıyla 
inşaat çalışmaları 
durdurulan Acemler 
Köprülü Kavşak 
projesini hayata 
geçirebilmek için 
yer sahibinin 
belediye aleyhine 
açtığı dava sonucunu 
beklediklerini 
belirterek, 
"Mahkemenin 
vereceği kararı 
bekliyoruz. Mahkeme 

projeyle ilgili olumlu 
yönde karar verirse 
bizim dönemimizde 
hazırlattığımız yonca 
tipi kavşak projesine 
devam edeceğiz, aksi 
durumda ise yer 
sahibinden arsa 
talebi dlmaksızın 
hazırlattığımız ikinci 
alternatif projeyi 
hayata geçireceğiz" 
dedi.
Şahin, ayrıca 
Büyükşehir 
Belediyesi'nce 
Hamitler 
Mahallesi'nde 
yapılması planlanan 
toplu konut projesi 
için Başbakanlık 
Toplu Konut 
İdaresi'yle (TOKİ) 
görüşmelerde 
bulunduklarını, bir 
kısmı hâzineye bir 
kısmı da vatandaşa 
ait olan toplu konut 
arsalarını elde ede
bilmek için kamu
laştırma çalış
malarının devam 
ettiğini bildirdi.

3UNl.UK
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Umurbey’de düzenlenen Zeytin Üreticisi Hakkını Arıyor mitinginde Marmarabirlik yönetiminin istifası istendi

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

Yazı YORUM

Ordu bizim canımız, kanımız...

Zeytin üreticisi
mitinge ilgi göstermedi
İlk kez Hak Arama Mitingi düzenleyen Gemlikli zeytin üreticileri, Marmarabirlik 
Yönetiminin zeytin alımlarını durdurmasını kınadı. Üreticiler adına bölge belediye 
başkanlarının organize ettiği mitingte konuşan Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, Marmarabirlik’in profesyonelce yönetilmediğini söyledi. Mitinge üretici ilgisi azdı. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmarabirlik’in 
zeytin alımlarını 
durdurması kararına 
tepki gösteren 
zeytinciler adına 
Belediye 
Başkanlarının 
Umurbey’de düzen
lediği miting, bekle
nen ilgiyi görmedi. 
Umurbey Belde Mey 
danı’nda toplanan 
yaklaşık 500 zeytin 
üreticisi, Marmarabir 
lik Genel Merkezi’nin 
bugünden itibaren 
tüm zeytin alımlarını 
durdurma kararına 
tepki gösterdi. 
Zeytinciler ilk 
kez meydana 
inerek hak aradılar. 
Mitinge, Umurbey'li 

zeytin üreticilerinin 
yanı sıra İznik ve 
Orhangazi’den gelen 
az sayıda üreticiye 
destek verdi.
Mitinge, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Kurşunlu Belelediye 
Başkanı Bayram 
Demir, K. Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, Gemlik 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt, 
Orhangazi Belediye 
Başkanı Yusuf 
Korkusuz, Çakırlı 
Belediye Başkanı 
Mustafa Türk, Narlıca 
Belediye Başkanı 
İbrahim Kaygısız, 
Sölöz Belediye 
Başkanı Özen Çakır, 
Yeni Sölöz Belediye . 
Başkanı Haşan 
Hüseyin Mutlu, 
Yeniköy Belediye 
Başkanı İbrahim 
Çelikten, İznik 
Belediye Başkanı 
Kadri Eryılmaz, 
Boyalıca Belediye 
Başkanı Ali Bulut, 
Mudanya Bellediye 
Başkanı Erol 
Demirhisar, Armutlu 
Belediye Başkanı 
Mehmet Birkan, 
Demirtaş Belediye 
Başkanı Mümin 
Tüfek, Çalı Belediye 
Başkanı Ali Karamık, 
Mudanya ve 
Orhangazi Ziraat 
Odaları Başkanları ile 
Gemlik, Mudanya ve 
Orhangazi kooperatif 

başkanları ve Gemlik 
TSO Başkanı 
Kemal Akıt katılarak 
destek verdiler. 
BÖLGECİLİK 
YAPILIYOR
Köy Meydanına konu
lan serbest kürsüde 
konuşma yapan 
zeytin üreticilerinden 
eski Gemlik Belediye 
Başkam Hakkı Çakır, 
Marmarabirlik Genel 
Merkezini suçlarken, 
Taviloğlu yönetiminin 
50 bin ton zeytini 
hangi kooperatifler
den aldığını açıkla- . 
masını istedi.
Erdek, İznik ve 
Mudanya kooperatif 
lerinin 10 bin ton, 
Mürefte ve Marmara 
adasından 5 bin ton 
zeytin alımı yapıldığı
na dikkat çeken 
Çakır, birlik 
yönetiminde olan 
kişilerin kendi 
bölgelerini koruduk
larını ileri sürdü. 
Kooperatiflere de 
seslenen Hakkı Çakır, 
Genel Merkezin aldığı 
kararın uygulanmayıp 
zeytin alımlarına 
devam edilmesini 
istedi.
"Başka bölgenin zey
tini bizi ilgilendirmi 
yor" sesleriyle 
inleyen Umurbey 
Meydanı’nda ilk kez 
düzenlenen “Zeytinde 
Hak Arama mitingi”ne 
katılanların arasında 
bulunan Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir, 
Orhangazi, İznik, 
Mudanya ve 
Gemlik'in birlikte 
hareket ederek, ilk 
genel kurulda bu

Eski Gemlik Beleri 
Başkanı Hakkı Ça| 
Marmarabirlik Gw 
Merkezini süçladL

yönetimi devirmeleri 
gerektiğini savundu. 
Demir, "Birliği 
yönetenler çobanlık 
bile yapamazlar. 
İlkokula gidip 
hesap yapmasını 
öğrensinler" 
şeklinde konuştu. 
BELEDİYE 
BAŞKANLARI 
DESTEK VERDİ 
Mitinge katılan tüm 
Belediye Başkanları 
adına konuşan 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Atatürk'ün sözlerini 
hatırlatarak, "Köylü 
milletin efendisidir" 
demenin günümüzde 
geçerliliğini kaybet-, 
tiğini belirterek, mil
letin efendisi olan 
köylünün sabırlı, 
kanaatkar olduğunu 
hatırlattı ve "köylü 
ensesine vurulsa 
sesini çıkarmaz" di 
yerek köylünün 
kavgacı değil aksine 
paylaşımcı olduğu
nun hatırlattı.
"Orda bir köy var 
uzakta, gitmesek de 
görmesek de o köy 
bizim köyümüzdür" 
sözlerini hatırlatan 
Güler, "Bugünlerde 
zeytin üretimi yapan 
köylere bir gidin, 
bir görün. Sabahın 
köründe tarlasına 
giden köylü akşamın 
karanlığına kadar 
topladığı eziyet dolu 
zeytinle geçimini 
sağlamaya çalışmak
tadır. Hiç şikayet 
etmeyen bu insanlar 
şimdi zeytinini sata
mama durumunda 
bırakıldılar." dedi.

Rekolte beyan
namelerini zeytin 
toplamadan çok önce 
alan Birlik yöneti
minin kaç ton zeytin 
alacağının bilincinde 
olduğunu ifade eden 
Güler, 13 Kasım'da 
açıkladıkları fiyatları 
30 Kasım'da yeniden 
düzenlemeye 
gitmelerinin anlamı 
olmadığının altını çi 
zerek "Marmarabirlik 
iyi yönetilmiyor. 
Bu kez 5 Aralık'ta 
zeytini hiç almıyoruz 
diyorlar. Alınan karar
ları utanmadan sıkıl
madan zeytin üreticisi 
için alıyoruz diyorlar. 
Marmarabirlik ne 
yazık ki prof es 
yonelce yönetilmiyor. 
Sabrımızı ölçerek 
bölgesel çıkarlar 
gözetiliyor.
Önümüzdeki kurban 
bayramında bu 
insanlar nasıl kurban 
kesecek. Gemlik'te 
alınan zeytin 3.462 
ton, köylü zeytinini 
bile toplamaya gitmek 
istemiyor. Çünkü, 
satamayacağını 
biliyor. Çiftçi adeta 
ürettiği için suçlu 
duruma düşürüldü. 
Ayaklar altına alınan 
zeytini Marmarabirlik 
yönetimi kaldıramaz" 
şeklinde konuştu. 
Seslerinin kamu 
oyuna duyurulmasını 
isteyen zeytin üreti
cisi Bankalardan 
aldıkları kredileri 
nasıl ödeyeceklerinin 
hesabını Marmara bir
lik Yönetim Kurulu 
üyelerinin nasıl vere
ceklerini merak ettik
lerini söylediler.

9 Aralık 2005 günkü Gazetemizin 
“Buluşma “başlıklı köşe yazısında Sayın 
Gürhan Çetinkaya hem kendi 
düşüncelerini, hislerini hem de okurların
dan gelen yazıları o kadar güzel aktarmış 
ama konu o kadar hassas ki bende hisle 
rimi bir defa olsun yazarak duyurmak iste
dim...

AKP.’li Tokat Milletvekili Resul Tosun 
“Genelkurmayımız, Muhafız Alay’ını 
meclisten çekmeli, Kara Harp okulu’nu 
başka bir şehre veya en azından şehir 
dışına çıkarmalı,Kuvvet komutanlıklarını 
daha sakin semtlere taşımalı” diyor..

“Ankara’da attığınız her adım, askerin 
siyasi başkent üzerinde etkisini anlatmak
tadır” gibi saçmalıklar söylemiş.

Tek kelime ile ne dediğini bilmiyor.
Ben eski bir subay olarak içimden 

geçen kelimeleri buraya sıralamıyorum, 
sıralarsam hem suç olur, hem de benim 
yaşıma, aldığım eğitim, terbiye ve bu kö 
şeye yakışmaz.!....(....)

Resul Tosun sapla samanı biri birine 
karıştırıp ( gazetede resmini de gördüm 
saçı sakalı da biri birine karışmış biri.) 

Nerede bulunduğunu, oraya kimlerin 
sayesinde girebildiğini bu gün yaşıyorsa, 
dini ibadetini rahatça yapabiliyorsa bunu 
askerlerin emekleriyle, canları -kanlarıyla 
bahasına yaptırdığım unutmasın bir daha 
yazıyorum kimse unutmasın...

Onun gibilere bu kahraman ordu bir 
defa daha unutmayacakları biçim de hatır
latabilir.

Bir ülkenin başkentinde insanı rahatsız 
edecek “asker görüntüsü” olsa olsa bir 
işgal ordusunun varlığı söz konusuysa 
mümkün olabilir.

Avrupa birliğine girmek için uğraşıyor
lar (burada da niyetleri Askeri ikinci plana 
almak ) Belçika ‘da ki Nato Kararğahı 
yakınında oturanlar, acaba Belçika’da 
askeri diktatörlük mü var diyorlar ?

Amerika’da Pentagon şehrin ortasın
da,askeri mezarlık Arlington Şehrin içinde 
olması Amerika’hya gurur veriyor deni 
yor.

Tosun ve Tosun gibi düşünenler; 
ülkede gerçek demokrasinin yerleşmesi 
için Anayasa’da ve yasalar da neler yapıl
ması gerektiği halkın refahı ve ekonomik . 
iyileşmeleri için ayda 9 milyar maaş ve 
bir yığın avantalarıyla birlikte Ankara’da 
bulunuyorlar.

Bir ülkenin vatandaşlarının kendi aske 
rine “işgal ordusu” gözüyle bakması en 
acınacak zavallılıklardan biridir.

Genel olarak konuşuyorum, Türkiye de 
zaman zaman ulumalar, havlamalar duyu
lur. Biz bu vatanı sevenler buna alıştık.

Atalarımız doğru söylemişler..
“Köpeksiz köy olmaz diye”

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ OAZETB

Gemlik’in kulağı, 
gözü, sesi 

Artık İNTERNETTE

www.gemlikkorfezqazetesi.com 
adresini tıklayın

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.gemlikkorfezqazetesi.com
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Sahte para operasyonunda 
6 kişi yakalandı

Polis tarafın
dan gerçek
leştirilen 
operasyonda 
piyasaya sahte 
para sürdükleri 
iddia edilen 4’ü 
çocuk 6 kişi 
yakalandı.
Piyasaya sahte 
para sürmek 
için yaşı küçük 
çocukları kul
landıkları iddia 
edilen 2 kişi 
yakalandı.
Şüphelilerin 
üzerinden çok 
sayıda sahte 
para ve çek 
çıktığı bildirildi. 
Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize 
Suçlar Şube 
Müdürlüğü’ne 
bağlı Mali Büro 
Amirliği’nden 

yapılan açıkla
maya göre, 
alınan ihbar 
üzerine ekipler 
Şehirlerarası 
Otobüs 
Terminali’nde 
pusuya yattı. 
Uzun süren 
bekleyişin 
ardından 
İstanbul'dan 
Bursa'ya sahte 
para getirdik
leri belirtilen 
İ.A. (25) ve 
A.S. (27) isimli 
şüpheliler 
kıskıvrak yaka
landı. Bu kişi
lerin üzerinde 
yapılan 
aramada ise iç 
çamaşırlarına 
sakladıkları 
26 adet 100 
YTL'lik ban
knot, 5 âdet 50 
dolar, 2 adet 

100 dolar, 
1 adet 17 bin 
YTL'lik 1 adet 
de 27 bin 
YTL'lik sahte 
çek ele 
geçirildi. 
Şüphelilerin 
Bursa'da 
inşaat şirketi 
bürosu açtık
ları, ancak 
hiçbir faaliyette 
bulunmadıkları 
bildirildi.
Ayrıca bugüne 
kadar da yak
laşık 6 bin YTL 
sahte parayı 
piyasaya 
sürdükleri 
belirtilen 
şüphelilerin, 
mağdur 
ettikleri kişiler 
tarafından 
teşhis edildiği 
bildirildi.
Ayrıca 

evlerinden 
çeşitli 
nedenlerden 
dolayı kopan 
küçük çocuk
ları da sahte 
paraların 
piyasaya 
sürülmesinde 
kullandıkları 
iddia edilen 
şüphelilerin 
uzun süredir 
polis tarafın
dan arandıkları 
bildirildi.
Bu arada olaya 
karıştıkları 
iddia edilen 
yaşları küçük 
4 çocuk da 
gözaltına 
alındı.
Emniyette 
ifadeleri alınan 
şüpheliler Cum 
huriyet Sav 
cılığı'na sevk 
edildi. BHA

Üvey baba cinayeti)
İnönü Cadde Cengiz A.(42), uyardı. ekmek bıçağını >
si'nde aynı aynı caddede Yaşanan M.İ.'yi sapladı.
alanda faaliyet faaliyet patent Ağır yaralanan
gösteren iki gösteren gerginliğin 14 yaşındaki
işyeri arasın bir başka mahkemeye talihsiz genç,
daki patent plaketçi intikal edince sedye ile
kavgasında dükkanında de rakip 30 metre
kan aktı. çalışan üvey firmanın mesafedeki
Rekabet ettiği oğlu M.İ.'nin sahibi, özel hastaneye *
işyerinde (14) işten M.İ.'yi işten kaldırıldı.
çalışan üvey ayrılmasını çıkardı. Ancak, yoğun
oğlüyla istiyordu. Ancak zaman bakım
tartışan şahıs Rakip firmalar zaman eski ünitesinde
elini kana arasında çalıştığı . tedavi altına
buladı. yaşanan işyerine alınan M.İ.,
Emniyet patent tartış giderek, doktorların
Müdürlüğü'nde ması nedeniyle burada vakit tüm müda
n alınan bilgiye üvey baba geçiren M.İ., halelerine
göre, kanlı Cengiz A., sabah saat karşın kur
olay, dün geçtiğimiz lerinde yine tarılamadı.
sabah saat hafta iki . eski patronunu Cinayetle
lerinde İnönü arkadaşıyla ziyarete ilgili soruştur
Caddesi'nde birlikte bıçakla gelince olanlar ma başlatan
yaşandı. tehdit ettiği oldu. Çılgına polis, olayın
İddiaya göre, öne sürülen dönen ve ardından firar
İnönü üvey oğlunu, üvey oğluna eden üvey
Caddesi'nde işi bırakması saldıran baba Cengiz
plaketçi yönünde bir Cengiz A., A.'nın peşine
dükkanı işleten kez daha elindeki düştü. BHA

Gazetemizi
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İcisleri’nden
‘Trafik Belgesi’

‘ÖSS’de değişiklik zorunlu1
içişleri Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı 
Sebat! Buyuran, "A 
Geçici Trafik Belgesi" 
konusunda 81 İl 
Valiliğine ve Jandarma 
Genel Komutanhğı'na 
bir genelge gönderdi. 
İçişleri bakanlığı

' Müsteşar Yardımcısı 
Buyuran genelgede, 
"A" Geçici Trafik 
Belgesi Düzenleme 
Yetki Belgesi sahibi 
firmalarının vatan
daşlara fatura ile 
sattıkları araçlar için 
yetkisiz olarak düzen
ledikleri "A" Geçici 
Trafik Belgesi ile 
yakalanan araçlar 
hakkında ne gibi bir 
işlem yapılacağı 
konusunda bazı trafik 
kuruluşlarınca tered
dütler olduğunun 
anlaşıldığına dikkat 
çekti. Buyuran, 
Yönetmeliğin 46'ncı 
maddesine istinaden 
imalatçı ve ithalatçı 
firmalara veya bu fir
malarının yetki verdiği 
araç satıcılığı yapan 
bayilere verilen "A"

Geçici Trafik Belgesi 
Düzenleme Yetki 
Belgesinin sadece 
protopi veya yol testi 
ve gösteri yapılacak 
araçlar ile fabrika 
depo, gümrük satış 
yeri, teşhir yeri ve 
benzeri yerler arasın
da sürülecek araçlar 
için "A" Geçici Trafik 
Belgesi düzenlenmesi 
yetkisi verdiğini ifade 
etti. Buyuran, vatan
daşlara fatura ile 
satışı yapıldıktan 
sonra, satıldığı veya 
bulunduğu yerden 
tescil edileceği ve 
bulundurulacağı veya 
onarımının yapılacağı 
yere kadar götürüle
cek araçlara "A" 
Geçici Trafik Belgesi 

düzenleme yetkisi ver
mediğini kaydetti. 
Bu nedenle, araç 
bayilerince vatan
daşlara fatura ile 
satışı yapılan araçlar 
için "A" Geçici Trafik 
belgesi düzen
lendiğinin tespiti 
halinde, 2918 sayılı 
Karayolları Trafik 
Kanununun 25'inci 
maddesi hükümleri 
doğrultusunda işlem 
yapılacağını vurgula
yarak iptal edilen 
geçici belge ve 
plakalarının "A" 
Geçici Trafik Belgesi 
Düzenleme Yetki 
Belgesini düzenleyen 
trafik tescil kuru
luşlarına gönderile
ceğini kaydetti. 

L

öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan, 
sınava giren öğrenci
lerin 1 milyon 100 
bininin üçte ikisine 
denk düşen 
bölümünün fen bilim
leri testi sorularına 
dokunmadıklarını, bu 
durumu ortadan 
kaldırmak için bazı 
değişikliklere 
gidildiğini belirtti. 
Prof. Dr. Yarımağan, 
"Yapılan 
Değişikliklerden Sonra 
öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sistemi" 
konulu konferansta, 
okul ve dershanelerde 
görevli rehber öğret
menlere, yeni sınav 
sistemiyle ilgili bilgi 
verdi.
Sistemde yapılan 
değişiklikle öğrenci
lerin ezber yerine bil
gisini kullanabilme
sine olanak sağladık
larını ve bazı bilim dal
larında bilgilerini artır

‘Gemlik Körfez’ internette 
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

malarını amaçladık
larını vurgulayan Prof. 
Dr. Yarımağan, şunları 
kaydetti:
"Son birkaç yıldır 

sınava giren öğrenci
lerin 1 milyon 100 
bini, yani üçte ikisi 
fen bilimleri testine 
dokunmuyor. Çünkü, 
öğrenci eşit veya 
sözel ağırlıklı puanla 
bir bölüme gidecekse 
bu iki puan türünün 
hesaplanmasında fen 
testinin ağırlığı 0.1’di. 
Böyle olunca, öğrenci 
fen testini yapacağına 
daha yüksek katsayılı 
testleri yapıyor. Fen 

bilimleri testinden 
birkaç soru yapacağı
na, diğer testten bir 
tane yapmayı yeğliyor. 
Fen bilimleri testine 
girmeyenlerin sayısı 
çok yüksek. Büyük bir 
kitle fen bilimlerini 
öğrenmiyor. Bu rakam 
Türkiye'nin geleceği 
için hiç iyi değil. Bunu 
değiştirmek istedik. 
Bu nedenle fen ile 
sosyal bilimler tes
tinin katsayısı, 0.1'den 
0.2'ye çıkarıldı.
Böylece öğrenciler fen 
ve sosyal bilimlere 
daha çok önem 
verecek.".

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

ı
5§

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILİR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
ı i I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK k 

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire E
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı E 
........ ....——_____________________________ >

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

ENEN
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları

"S Sakana Misina Ağları 
İp Ağ .

* 'Fanya
* Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri 

Sandal Malzemeleri 
Kürek

< Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* ve diğer ııiflhmder ile lırjııeıiıırjej'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

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

E»

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

ŞEKER SİGORTA I
Madde ÖZALPMadde ÖZALP

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta Tel:5132474 Fax:5141021 S
ru.vı navçcıgına ııi4 uzaiMirucı k

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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■■■ OUNLUK SYYASY ■■

Sosyal güvenlikte tek çatı
Hükümet, sosyal 
sigortacılık ilkelerine 
dayalı, etkin, adil, 
kolay erişilebilir, 
aktüeryal ve mali 
açıdan sürdürülebilir 
çağdaş standartlarda 
sosyal güvenlik sis
temini yürütmeyi 
öngören Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
Kanunu Tasarısı'm 
TBMM'ye gönderdi. 
Tasarıyı IMF'nin 
birinci ve ikinci 
gözden geçirmeyi 
tamamlamak için 
ön koşul Jarak sun
duğu belirtiliyordu. 
Söz konusu tasarının 
getirdiği yenilikler 
şöyle:
- SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı tarih 
oluyor. Yerine Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
oluşturuluyor. Sosyal 
Güvenlik Yüksek 
Danışma Kurulu, 
Yönetim Kurulu ve 
Başkanlık olmak 
üzere 3 organdan 
oluşacak.
- Kamu, sendika ve 
meslek örgütü temsil
cilerinden oluşacak 
Sosyal Güvenlik

Yüksek Danışma 
Kurulu yılda bir kez 
toplanacak. Yönetim 
Kurulu'nda da kamu 
temsilcileri ile işçi, 
işveren, memur 
sendikaları ile e£?af 
ve emekli temsilci
lerinden oluşan 11 
üye bulunacak.
Yönetim Kurulu'ndaki 
kamu temsilcileri 
atamayla, diğerleri 
seçimle göreve gele
cek. Başkan dışındaki 
Yönetim Kurulu 
üyelerinin görev 
süresi 3 yıl olacak. 
- Kaldırılan SSK, 
Emekli Sandığı ve 
Bağ- Kûr'un yerine 
Sosyal Sigortalar, 
Genel Sağlık 
Sigortası, Primsiz 
Ödemeler Genel 
Müdürlüğü ve Hizmet 

Sunumu Genel 
Müdürlükleriyle, 
Rehberlik ve Denetim 
ile Aktüerya ve Fon 
Yönetimi Daire 
Başkanlıkları kurula
cak. Ayrıca her bir 
genel müdürlük 
bünyesinde Yönetim 
Kurulu kararıyla en 
fazla 8 daire başkan
lığı oluşturulacak. 
- Yönetim Kurulu her 
yıl için, prim borcu 
kamuoyuna açık
lanacak işverenlerin 
belirlenmesine esas 
olmak üzere asgari 
borç tutarını 
belirleyecek. Başkan 
da ödeme tarihi altı 
aydan daha uzun 
süre gecikmiş Ve 
Yönetim Kurulu 
tarafından her yıl için 
belirlenecek tutardan 

daha fazla prim borcu 
olan işverenleri her 
yıl kamuoyuna 
açıklayacak.
- Sosyal Sigortalar 
Genel Müdürlüğü, 
genel sağlık sigortası 
ve primsiz ödemeler 
dışındaki konularda 
verilen görevleri yer
ine getirecek.
Kurumun tahsil edile
meyen prim ve diğer 
alacaklarını gecikme 
süresi ve miktarına 
göre sınıflandırarak 
takibine öncelik ver
mek, süresi içerisinde 
tahsil edilemeyen 
prim ve diğer alacak
larıyla ilgilLolarak 
borçlular hakkında 
gerekli idari ve icra 
takibatını yapacak. 
Ayrıca işsizlik sigor
tası primlerinin 
tahakkuk, tahsil ve 
takip işlemlerini yer
ine getirecek. Ayrıca 
kayıtdışı çalışmanın 
önlenmesi amacıyla 
çeşitli kamu ve özel 
kuruluşlarla sigor
talılık ve işyeri deneti
mi, veri paylaşımı ve 
kontrolü konusunda 
işbirliği yapacak.

Genel Sağlık 
Sigortası Genel 
Müdürlüğü ise sağlık 
sigortasıyla ilgili 
konularda verilen 
görevleri yerine 
getirecek.
- Primsiz Ödemeler 
Genel Müdürlüğü, 
primsiz ödemelere 
ilişkin konularda ver
ilen görevleri yürüte
cek. Bedeli Hazine 
tarafından karşılan
mak üzere kaldırılan 
Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü tarafından 
yapılma >i gereken 
tazminat ve yardım 
işlemleriyle bu kap
samda bulunan er, 
erbaş ve siyil 
görevlilere yönelik 
aylık ve diğer 
ödemeleri de 
Primsiz Ödemeler 
Genel Müdürlüğü 
yapacak.
- Hizmet Sunumu 
Genel Müdürlüğü, 
sosyal güvenlik 
merkezleri aracılığıyla 
Kurumun gerçek ve 
tüzel kişilere yönelik 
hizmet sunumunun 
kesintisiz olarak yer
ine getirilmesini

sağlayacak.
- Aktüerya ve Fon 
Yönetimi Daire 
Başkanlığı, Kurumun 
nakit ve benzeri var
lıklarını finansal 
araçlar aracılığıyla 
değerlendirecek. 
Demografik ve finans
man yönünden kısa, 
orta ve uzun vadeli 
aktüeryal esaslara 
göre projeksiyonlar 
yaparak, finansman, 
aktüerya ve fon 
yönetimiyle ilgili 
her türlü istatistiki 
bilgiyi derlemek 
bu bilgileri değer
lendirip sonuçlarını 
ilgili birimlere 
bildirecek.
- Kurum, merkezi 
yönetim bütçesinden 
kendisine ayrılan yıl
lık sosyal sigortalar, 
genel sağlık sigortası 
ile primsiz ödemelere 
ilişkin ayrı ayrı olmak 
üzere transfer 
tutarını, 3yıllık 
transfer projeksi 
yonunu ve uzun 
dönemli emeklilik ve 
genel sağlık sigortası 
finansman hedeflerini 
gerçekleştirecek.

Uyarı mesajlarına tepki
Tüketici Hakları 
Derneği Genel 
Başkanı Turhan 
Çakar, kaçak cep 
telefonlarını 
Türkiye'ye sokanların 
cezalandırılması 
gerekirken, tüketici
lerin 5 YTL ile 
cezalandırıldığını 
belirterek, "Bu uygu
lama ile cep telefon
ları faturalı ve garanti 
belgeli olduğu halde, 
hiçbir kusuru ve 
sorumluluğu olmayan 
yüz binlerce tüketici 
Tüketicinin 
Korunması Hakkında 
Kanun'a uyduğu 
halde, cezalandın 
lıyor, kanunsuzluk 
ödüllendiriliyor" 
diye konuştu.
Kayıt dışı cep telefon
larını kayıt altına alın

ması ile ilgili olarak 
cep telefonu sahipler
ine mesaj gönde 
rilmesi uygulaması 
hakkında bir basın 
toplantısı düzenleyen 
Tüketici Hakları 
Derneği Genel 
Başkanı Çakar, 
Telekomünikasyon 
Kurumu'na tepki 
gösterdi. İster ithal 
edilsin, ister 
Türkiye'de üretilsin 
tüketici tarafından 
tüketilen herhangi 
bir malın 4077 sayılı 
Tüketicinin Koruması 
Hakkına Kanun'un 
kapsamında 
olduğunu hatırlatan 
Çakar, bu korumaya 
rağmen, tüketicinin 
mağdur edilmesinin 
yetkililerin söz 
Konusu kanuna aykırı 

davrandıklarını gös
terdiğini savundu. 
Yapılan işlemlerin 
kanunsuz olduğunu 
da öne süren Çakar, 
"Kanunsuzluğa göz 
yuman ya da kanun
suzluk yapanların 
cezalandırılması 
gerekirken, tüketiciler 
cezalandırılıyor" dedi. 
Bu uygulama ile cep 
telefonları faturalı ve 
garanti belgeli olduğu 
halde tüketicilerin 
cezalandırıldığım 
belirten Çakar, 
"Kanunsuzluk ödül
lendiriliyor" dedi. 
"GSM operatörleri 
kayıt dışı ve kaçak 
olan cep telefon
larının aboneliğini 
neden yapmıştır? 
GSM Operatörleri 
bunun için sorumlu 

değil midir? Yıllardan 
beri kaçak ve kayıt 
dışı cep telefonlarının 
GSM operatörleri 
tarafından bile bile 
abone yapılmasına 
Telekomünikasyon 
Kurumu neden göz 
yummuştur? Maliye 
Bakanlığı, Gümrük 
Müsteşarlığı, 
İçişleri Bakanlığı, 
Telekomünikasyon 
Kurumu ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı 
tarafından kayıt dışı 
ve kaçak cep telefon
larının yıllardan beri 
ülkeye girmesine 
niçin engel olun
madı? Niçin kamu 
milyarlarca YTL yani 
katrilyonlarca TL 
zarara uğratıldı?
Sorumluların bunların 
hesabını vermesi

gerekmez mi?" diye 
soran Çakar, kayıt 
dışı ve kaçak cep 
telefonlarını tüketici
leri satan firmalar ve 
ithalatçıların da ceza
landırılması gerektiği
ni kaydetti. Faturasını 
ve garanti belgesini 
almış olduğu halde, 
kendilerine cep tele
fonlarının kayıt dışı 
ve kaçak olduğu 
mesajı verilen tüketi
cilerin haklarını koru
mak için yapmaları 
gerekenleri de 
sıralayan Çakar, bile 

bile kaçak cep 
telefonu satân 
firmaların yasaya 
göre zincirleme 
sorumlu olduklarını 
belirterek, tüketici
lerin hem satıcı 
hem de ithalatçıya 
birer ihtarname 
çekerek telefonlarını 
kaçak ve kayıt dışı 
olmayan başka bir 
telefonla değiştir
ilmesini ya da cep 
telefonunu iade 
ederek ödemiş olduk
ları bedeli isteyebile
ceklerini söyledi.



10 Aralık 2005 Cumartesi EKONOMİ - SPOR S*>f* 9

Borsa’da sert düşüş
İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
(İMKB), haftanın 
son işlem gününde 
satıcılı seyir izlemeyi 
sürdürdü.
Merkez Bankası'nın 
25 baz puanlık faiz 
indirimi ile ilk 
dakikalarda başlayan 
yükseliş hareketi, 
kararın piyasalar 
tarafından önceden 
bekleniyor olması 
nedeniyle sınırlı 
kaldı. Açılışta en yük
sek 38647 puanı 
gören Ulusal 100 
Endeksi, gelen kar 
satışları ile 38000 
desteğine kadar ge 
rilese de bu seviyede 
tutundu. Günün ikinci 
yarısında 37900 
civarında yatay seyir 
izleyen İMKB 100 
Endeksi, seansın son 
yarısında artan satış 
baskısı ile 37300 
civarına kadar düştü 
ve günü 37496.18 
puandan (yüzde 2.83) 
1091.59 puan ekside 
artıda tamamladı. 
İkinci Seansta işlem 
hacmi 703 milyon 183 
bin 647 YTL olurken, 
toplam işlem hacmi 1

milyar 343 milyon 
709 bin 155 YTL 
olarak gerçekleşti. 
Bugün işlem gören 
315 hissenin 200'ü 
dünün altında, 77'si 
üzerinde, 38'i ise aynı 
seviyede kapandı. 
IMF İcra Direktörleri 
Kurulu'nun Türkiye 
toplantısının takip 
edildiği borsada 
petrol fiyatları, yurt
dışı borsalar ve alter
natif piyasalar da 
izlendi. İMKB, ABD 
Merkez Bankası'nın 
(FED) faiz toplantısını 
ve Telsim ihalesinin 
yanı sıra AB devlet 
ve hükümet başkan
lar! zirvesi ile ilgili 
gelişmeleri de bekle
di. Mali Endeks 
58282.07 puan ile 
(yüzde 2.59) 1546.82 
puan azalırken, 
Sanayi Endeksi 
(yüzde 2.77) 834.59 
puan değer yitirerek 
29267.47 puan oldu. 
Hizmet Endeksi 
17928.83 puan ile 
(yüzde 2.25) 412.21 
puan düşüş kaydetti. 
Bugün en yoğun 
işlem gören hisseler 
İş Bankası C, Doğan

BURSA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ GEMLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI 
GENEL KURUL İLANI

Bursa Verem Savaş Derneği Gemlik Şubesi’nin 2006 yılı Genel 
Kurul Toplantısı 19.01.2006 Perşembe günü saat: 10.30’da GEMLİK 
TİCARET VE SANAYİ ODASI toplantı salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26.01.2006 günü aynı yer ve 
aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Yönetim Kurulu 
GÜNDEM
1- Açılış
2- Başbakanlık divanı seçimi saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması
4- Paporların tartışılıp oylanması
5- Yönetim ve denetim kullarının ibra edilmesi
6- 2006-2007 ve 2008 yılları bütçesinin tartışılarak oylanması
7- Aidatlarını ödemeyen üyelerin dernek üyeliklerinin iptal edilmesi
8- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış.

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

Holding, Erdemir, 
Garanti Bankası ve 
Turkcell öldü.
Serve Kırtasiye, Aksu 
İplik, Megeş Boya, 
Denizli Cam, İdaş ve 
Kav Pazarlama düne 
göre en çok yükselen 
kağıtlar olurken, en 
fazla değer yitiren 
hisseler ise Petrol 
Ofisi, Borusan 
Yatırım, Anadolu 
Efes, Konfrut Gıda ve 
Marmaris Martı oldu. 
Değer kazanan 
endeksler, İkinci 
Ulusal, Yeni Ekonomi 
ve Tekstil olurken, 
Gıda, Kimya, Turizm, 
Metal Ana ve İMKB 
30 Endeksi en çok 
düşüş kaydeden 
sektörler oldu.
İMKB Tahvil ve Bono 
Piyasası Kesin Alım 
Pazan'nda en 
hareketli 27.06.2007

vadeli dün valörlü 
kağıt yüzde 13.99 
ortalama bileşikten 
günü tamamladı.
Kağıtta 1.01 milyar 
YTL işlem hacmi 
gerçekleşti.
Serbest piyasada 
dolar 1.3540 YTL 
(yüzde -0.07), euro 
1.5960 YTL (yüzde - 
0.25), euro-dolar 
par itesi 1.1803 (yüzde 
-0.16), külçe altın 
22.7358 YTL (yüzde 
1.18), Cumhuriyet 
altını 153.5000 YTL 
(yüzde 1.99), ons 
altın 523.20 dolar 
(yüzde 0.43), ons 
gümüş 8.93 dolardan 
(yüzde -0.61) satıldı. 
İnterbank'ta dolarda 
en İyi alış 1.3555 YTL 
ile ABN Amro, en iyi 
satış 1.3600 YTL ile 
Garanti Bankası 
tarafından verildi.

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
adresini 
tyklayyn
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

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

(Akbank aralığı)
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Karadenizspor’a sabır

Sporda olası kurallar ve bu kurallara 
bağlılık, bir takım beraberliği, disiplini 
koruduğu müddetçe başarı kaçınılmaz olur.

Başarılı olan takımlara şöyle bir bakıldığın
da, takımdaki kulübede bekleyen elemanından 
en iyi elemanına kadar birbirleriyle saygıylı 
olamaları gerekmektedir.

Bu yazım birazda yeni tescil edilen 
Karadenizspor ve onun yönetimi, hocası ve 
futbolcularına

Bilmem bilinir mi?
Bir Tükürük kuralı vardır;
Bir kimse sizin yüzünüze tükürdüğü zaman 

onun kurumasını bekleyin.
Bir işte başarılı olmak istiyorsanız, söyle

nen yazılan herşeyi sabırlı olmak gerektiğini 
bilinmesi gerekir.

Sabır her işin başıdır. Bir işte başarıya 
ulaşmış olursunuz.

Belki ilk sene bazı idaresizlik, yanlış 
anlaşılma yanlış hareketler olabilir. Aklı selim
le iyi düşünüp en iyi ve doğrusunu yapmak en 
iyisidir.

Yeni Karadenizspor’un başarılı olması için 
yukarıda yazılı nasihate kulak vermesi gerek
lidir.

İlk sene belki (bana göre değil) 
Karadenizspor’un başarı grafiği yüksek 
olmayabilir. Eğer iyi organize edildiğinde 
neden olmasın.

İkinci kümede başarılı olmak o kadar zor bir 
olay değil disiplinli çalışmak iyi bir ekip mey
dana getirmek arzusu içinde olunmalı.

Düşünmek dahi işin yarısına gelmek 
demektir. Bir takımın galibiyeti, ilk olarak 
beyinde oluşur, işte her kim hoca olurşa olsun 
bunu ekibine ve kendisinin üstünde konsantre 
olması gerekir.

Geçmişten ufakta hatıralarda kalanları yaz
mak isterim.

1958-1959 yılında Gemlik Sümerspor II nci 
ligden birinci lige yeni terfi etmişti.

Ben ve bir kaç arkadaş Yenişehir’den 
Gemlik içinden Bandırma ve Ğönen’den trans
fer edilen arkadaşlarla işe başladık.

Bursa.’da Acar idman, Merinos, Akın, Çelik- 
spor ve İnegöl gibi her zaman şampiyonluğa 
odaklanmış takımlar vardı.

Gemlik Sümersporu bir merdiven takımı 
olarak görüyorlardı.

O zamanın hakimiyetin (Bugünkü Bursa 
Hakimiyet) yapmış olduğu ankette biz ve men
sucat pınar küme düşer şeklinde yazılarını, 
maçlar başlayıncaya kadar yazdılar bizde 
okuduk.

Ben kendi kendime hiç araştırmadan böyle 
bir zayıf takıma geldiğime bin pişman 
olduğunu yazabilirim.

Maçlar başlamadan o zamanlar eski 
Fenerbahçeli Halit Deringöl’ün çalıştırdığı 
takımla özel bir maç yaptık.

Küme düşecek diye bilinen takım Çelik- 
spor’u çok rahat bir oyundan sonra yenmeyi 
başardık.

İkinci özel maç her zaman liderliğe 
oynayan Acar idmandı, inanın acar idmanda 
bize çok hafif geldi. Hazırlık maçının sonuncu 
olan Merinosla oynadık. Benim düşündükleri
mi kafamdan sildim, eğer bu takımlar böyle ise 
biz bu ligde en azından ikinci oluruz dedim.

Bu benim düşüncemdi. Ligler başladı kork
tuğum gibi değil bir tek Akınspor’a yenilip o 
sene grubumuzda üçüncü olduk.

İşte inanmak arzu etmek düşünmek 
beraberlik arkadaş ve Gemlik sevgisi en önde 
geldi evet hiç bir zaman sonunculuğu düşün
meden benim oynadığım müddetçe Gemlik 
Sümerspor daima iyi yerde boy gösterdi. 
Amatör milli takımla 1-1 gibi bir skorla bitirip 
Beşiktaşla oynayıp kaybettiğimiz maçın 
sonunda rahmetli Hakkı Yeten (Başkan) Ben 
böyle bir amatör takım seyretmedim dediği 
kulağımda hala çınlar. Rahmet olsun.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İkizlerinizle nasıl
başa çıkacaksınız

ŞİİR KÖŞESİ Celal BAY

Hamilesiniz. Bir 
bebek beklerken, 
iki tane birden gele
ceğini öğrendiniz. 
Peki ne yapacak
sınız? Nasıl başa 
çıkacaksınız? 
Hamilesiniz. Peki 
karnınızda kaç çocuk 
taşıyorsunuz? Tek 
mi? Emin misiniz? 
Soruyorum, çünkü 
her 80 gebelikten 
birinde, bebekler 
ikiz oluyor.
İkizleriniz çift,, ya da 
tek yumurta ikizi ola
bilir. Tek yumurta iki
zleri, aynı genlere 
sahip olduklarından 
cinsiyetleri de aynı 
olur. Çift yumurta iki
zleri ise, farklı ya da 
aynı cinsiyetlere 
sahip olabilirler. 
Kısırlık tedavisi 
sonucunda dünyaya 
gelen bebeklerin ikiz 
olma olasılığı daha 
yüksektir. Örneğin 
tüp bebek uygula
malarında, doğan 
bebeklerin yaklaşık 
yüzde 25'i ikizdir. 
Bazı kısırlık tedavi
leri, yumurtlama işle
mi üzerinde uyarıcı 
özelliğe sahip 
olduğundan, bir 
yumurtadan 
fazlasının döllenmesi 
olasılığı artar.
Nasıl anlarsınız? 
doğacak bebeğin ikiz 

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

olup olmadığını 
anlamanın en 
alışılagelmiş yolu 
tabii ki ultrason 
tetkikidir. Zaten 
günümüzde, bir 
bebek mi, yoksa iki 
mi taşıdığını bilme
den doğuran pek 
fazla kadın da yoktur. 
İkiz bekleyen anne 
adayları normalden . 
daha iri görünür ve 
Jbamilelik esnasında 
Kör«woiler yapılırken, 
doktorunuz bir 
yerine, iki kalp atışı 
duyar. Yani, ultrason 
olmasa bile ikiz 
bebeklere hamile 
olduğunuzu anlamak 
mümkün.
İkiz gebeliğin etkileri 
İkiz bekleyen çoğu 
anne adayına bakılır
sa, bu daha zor ve 
daha yorucu bir 
hamilelik. Bir kere 
taşıdığınız yük daha 
ağır. Bundan kasıt 
sadece bir yerine iki 
bebek taşıyor 
olmanız değil. Aynı 
zamanda fazladan 
plasenta ve amni 
yotik sıvı da taşıyor
sunuz. Fazla ağırlık
tan ötürü, sırt 
ağrılarında artış ola
bilir, kendinizi daha 
yorgun hissede
bilirsiniz. Ayrıca 
tansiyonunuzda 
muhtemelen yüksele

cektir. Bu nedenle, 
tek bebek bekleyen 
bir anne adayına 
oranla daha fazla 
dinlenmeniz ve 
çalışıyorsanız, işi 
daha önce bırak
manız gerekebilir. 
İkizlerin doğumu 
İkizlerin erken 
doğma olasılığı 
yüksektir ancak 
çoğunun dünyaya 
gelmesi gene de 37 
ila 38. haftaları bulur. 
Doğum genelde 
olması gerektiği 
gibi, normal geçer. 
Bebekler başları 
aşağıda olarak 
doğarlar. Ancak ikiz 
doğumunda genelde 
sezaryen tercih edilir. 
İkizler, normalden 
küçük ya da zayıf 
olabilir. Sezaryen bu 
anlamda da daha 
uygun bir doğum 
şekli olacaktır. 
İkiz gebelik ve 
doğumda sizi 
bekleyen 
zorluklar daha 
fazla olduğundan, 
muhtemelen 
doktora daha sık 
görüneceksiniz.
Ayrıca hamileliğiniz 
ve doğumunuz çok 

dikkatli bir şekilde 
izlenecek. Doğumdan 
sonra ikizlerin özel 
bakım biriminde ve 
sizin de hastanede 
daha uzun süre 
kalmanız gerekebilir. 
Bu sürede, iki bebeği 
birden beslemeye ve 
bebeklerle geçecek 
günlük rutine alış
manız da kolaylaşır. 
İkizleri emzirmek 
Süt üretimi, 
talebe bağlı 
olduğundan, 
vücudunuz, 
bebeklerinizin 
ihtiyacı kadar süt 
üretebilir. İşin zor 
kısmı ise daha çok 
üçünüzün da rahat 
olacağı bir biçimde 
onları tutmak, 
ya da ikisini 
birden beslemek ye 
rine tek tek beslemek 
gibi pratik meseleler 
olacaktır. Bebeklerin 
iştahı aynı olmaya
bileceği gibi, farklı 
zamanlarda da acıka
bilirler. Ayrıca 
bebeklerin bakımı, 
banyosu, altlarının 
değiştirilmesi gibi 
konularda da 
bolca yardıma ihti 
yacınız olacak.

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
adresini 
tıklayın

Çiçeklerde güler
Bu çiçekler her mevsimde açar 
Yaşama umut kokusu saçar 
Şayet vermezsen aş, su ve 
güneş
Kaş-göz arası sapağa kaçar.

Çiçeklerimize bakamadık 
Göğüslerimize takamadık 
Sazia, sözle, kalemle övdük de 
Yollarına bir mum yakamadık.

Yeşillenmiş dağdan aşamadık 
Sevgi yollarında koşamadık 
El ele tutuşup hep beraber 
Tavlı toprağa ulaşamadık.

Ak pak çayın yam başındayız 
İçinde değil de dışındayız 
Yaz aylarına erişemedik 
Bütün mevsimlerin kışındayız.

Suç, kendi kendine ters düşende 
Suç, ılık rüzgârda üşüyende 
Suç, sulak toprağa giden yola 
Çentikli taşları döşeyende.

Ham suyla ömrümüze yettiler 
Sel suyuyla kudurup gittiler 
Milyonlarca çiçek açtı birden 
Çiçeklerin tozunda yittiler:

Elbet bir gün, bu an gelecek 
Çiçeklerin de yüzü gülecek 
Hele bir bekleyelim, görelim 
Zaman, çentikli taşı silecek!

Bakanlık’tan 
kordon uyarısı

En önemli kök hücre kaynaklarından olan 
kordon kanının günümüzde hangi hastalık
ları tedavi edebildiğinden çok, gelecekte 
hangi hastalıkların tedavisinde kullanıla
bileceğinin önemli olduğu ve dünyanın 
konuya ilgisinin de bu alanda yoğunlaştığı 
bildirildi.
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kor
don kanı konusunda ailelerin hareket nok
talarını belirlemeden önce, doğru, sağlıklı 
ve kişisel kaygılardan uzak bilgilere ulaş
malarının önemli olduğu vurgulandı. Tüm 
dünyada kordon kanı bankalarının kamu ve 
özel sektör bankaları olarak iki ayrı yapıda 
faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edilen açık
lamada şöyle denildi:"Kamu kökenli 
bankalar devlet finansmanıyla kurulup, 
ihtiyacı olan başka bir hastaya kullanılmak 
üzere (allojenik) kordon kanı saklarken, 
özel bankalar finansman ihtiyacını aileler
den karşılamakta, bu nedenle de çoğu 
zaman etik sınırları zorlayan reklam ve 
tanıtım kampanyalarıyla kordon kanı topla
maya çalışmaktadır. Geçtiğimiz dönemde 
bebek bekleyen aileler, bu baskı altında 
bebeklerinin kordon kanlarını saklatmak 
için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır hale 
getirilmiştir.

__________________________________

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


10 Aralık 2005 Cumartesi SAĞLIK Sayfa 11

Müzik, çalışma 
kapasitesini arttırıyor

Gazi Üniversitesi 
Sungurlu Meslek 
Yüksekokulu'nca 
yapılan, "Müziğin 
Çalışma Verimliliği 
Üzerine Etkisi" 
adlı araştırmada, 
çalışanların, sevdik
leri müziği dinledik
lerinde çalışma 
kapasitelerinin 
arttığı belirlendi. 
Sungurlu Meslek 
Yüksekokulu 
Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Muharrem Tuna, 
Yrd. Doç. Dr. Ali 
Yaylı ve öğretim 
görevlisi Nurettin 
Alabay tarafından 
ilçede faaliyet 
gösteren bir tekstil 
fabrikasında 35 kişi 
üzerinde 6 ay 
süreyle "Müziğin

Kilo almadan sigarayı 
bırakmanın yolları

Çalışma Verimliliği 
Üzerine Etkisi"nin 
araştırıldığını 
söyledi.
Araştırmada, 
deneklerin sırasıyla 
önce sevdikleri ve 
sevmedikleri 
müziğin çalındığı 
ortamda, daha 
sonra müziksiz 
ortamda çalış
malarının gözlen 
diğini ifade eden 
Tuna, "Bu gözlem 
esnasında person
elin verimlilikleri 
ölçüldü. Araştırma 
sonucunda, çalışan
ların sevdikleri mü 
ziği dinlediklerinde 
çalışma kapasiteleri 
arttı, müziksiz 
ortamda ise ve 
rimlilik azaldı" dedi.

Sigara tiryakilerinin, 
kilo alma korkusuyla, 
alışkanlıklarından 
vazgeçemeyeceğini 
belirten uzmanlar, 
"Bu yanlış bir 
düşüncedir. Günde 
bir paket sigaranın 
sağlığınız için 
taşıdığı risk, normal 
kilonuzdan en az 
65 kilo daha 
fazla olmanız duru
munda yaşanır. 
Birden bire 65 kilo 
almak da mümkün 
değil" diyor.
Sigarayla Savaşanlar 
Derneği'nin internet 
sitesinden derlediği 
bilgilere göre, 
sigaraya bırakan 
erkeklerin yüzde 61 'i, 
kadınların yüzde 51 ’i 
sigarayı bıraktıktan 
sonra bir ya da 2 kilo 
alıyor. Ancak sigarayı 
bırakanların yüzde 

| 23'ü kilo veriyor.
Uzmanlar, sigara 
içenlerin kilo ala
madığını, sigaranın 
bazı gıdalardaki 
faydalı maddelerin 
vücutta kullanıl
masını engellediğini 
belirterek, "Sigarayı 
bırakınca kilo 
almanın sebebi, bu 

gıdalardan daha fazla 
faydalanılmasıdır. 
Nikotin, metaboliz
mayı da etkiler ve 
tiryaki daha çabuk 
kalori yakar" dedi. 
Uzmanlar, sigarayı 
bıraktıktan sonra kilo 
almamak için şunları 
yapmayı öneriyor: 
Unutun: En iyi yak
laşım, kilo alma 
ihtimalini göz ardı 
ederek, sigarayı 
bırakmaktır. Belki de 
en fazla 1-2 kilo 
alırsınız ya da hiç 
kilo almazsınız. 
Egzersiz yapın: 
Hem sigarayı 
bırakmak hem de 
hayat tarzınızda 
değişiklik yapmak 
zordur. Gene de 
sigarayı bırakmadan 
önce spora başlamak 
ve bıraktığınız 
dönemde buna 
devam etmek çok 
faydalı olacaktır. 
Spor yapmak, 
hem kilo almanızı 
engelleyecektir hem 
de sigarayı unut
manıza yardımcı 
olacaktır. Deneyin, 
göreceksiniz.
Çeker tüketiminizi 
azaltın: Çok sıkı bir

rejim uygulamanıza 
gerek yok. Çok sıkı 
bir rejim yaparak 
kendinizi zorlamak 
yerine sadece yeme 
miktarınızı azaltın 
ama her şeyi yiyin. 
Şekerli şeylerden 
uzak durun ve 
yediğiniz meyve 
miktarını arttırın.
Kan şekeri miktarınız 
düzelecektir ve 
canınız daha 
az şeker 
isteyecektir.
Yeme alışkanlığınızı 
değiştirin: Daha 
küçük porsiyonlarda 
yemek yiyin.
Örneğin; daha 
küçük tabaklar kul
lanın. Daha yavaş 
yemek yiyin, sofrada 
yemeğini en son 
bitiren siz olun. Her 
lokmadan sonra 
çatalınızı bırakın.

Daha büyük bir su 
bardağı kullanın, 
her lokmadan sonra 
bir yudum su için. 
Tatlı yerine meyve 
yiyin. Yemeğinizi 
bitirir bitirmez 
sofradan kalkın. 
Yemekten sonra 
bir şey yapın 
(sigara içmeyin). 
Yürüyüş yapa
bilirsiniz, dişlerinizi 
fırçalayabilirsiniz, 
bulaşık yıkaya
bilirsiniz.
Yemek aralarında 
çiğ sebze yiyin 
(havuç, salatalık, 
lahana vb.). Daha 
erken yatmaya 
özen gösterin. Abur 
cubur yemeyin. 
Hareket edin: Araba 
kullanmak yerine 
yürümeyi tercih edin. 
Sabahları koşun. 
Ev temizliği yapın.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 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. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
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
Esklhisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 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.Sag.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 2467
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 5;? 10 79
YERLİYURTLAR 513 '<0 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 613 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
10 ARALIK 2005 CUMARTESİ 

SENA ECZANESİ 
İstiklal Cad. Demirşubaşı Mh. 

Tel: (0.224) 5130102
11 ARALIK PAZAR 
MURAT ECZANESİ

KHrfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YA\ İN
' L : 33 S 2307

FİA 1:0.25 \DV Dahil)
>ahibi: Kadri GÜLER

Sorunlu Yaz: İşleri [Müdürü ; Serap GÜLER 
’ ber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

linetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklanıeıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Engelliye altın bilezik
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21'in 
hazırladığı projeyle, 
özürlüler, 
Bursa'ya özgü 
hediyelik eşya üreti
mi konusunda 
meslek sahibi 
yapılacak.
Yerel Gündem 21 
Siteler Kent 
Gönüllüleri Evi'nde 
gerçekleştirilen 
toplantıda, 
"Özürlülerin 
Bursa'ya Özgü 
Hediyelik Eşya 
Üretimi Konusunda 
Meslek Edindirilmesi 
ve Bursa Turizminin 
Geliştirilmesi 
Projesi" tanıtıldı.
Yerel Gündem 21 
Genel Sekreteri 
Tahsin Bulut, proje 
kapsamında 
oluşturulan atölyede 
engellilerin,

Bursa'nın simgesi 
haline gelen tarihi 
ve kültürel mekan
ların maketlerini 
yaparak hem turizme 
katkıda bulunacak
larını, hem de bu 
hediyelik eşyaları 
satarak gelir elde 
edeceklerini söyledi. 
Proje maliyetinin 
toplam 40 bin dolar 
olduğunu belirten 
Bulut, 20 bin 400 
dolarlık bölümün 
Birleşmiş Milletler 
Kalkınma 
Programı'nca 
karşılanacağını, 
kalan kısmının ise 
TÜRSAB, Bursa 
Kent Müzesi, 
Bursa Araştırmaları 
Vakfı, Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm 
Vakfı gibi kurumlarca 
sağlanacağını 
bildirdi. Atölye, 
çalışmalarının yak

laşık 1 yıl süreceğini 
ifade eden 
Bulut, "Eğitim 
programına şimdilik 
15 engelli katılıyor. 
Talep edilirse sayıyı 
artırabilir. Bir yıllık 
çalışma sonunda 
engellilerimiz kendi 
elleriyle yaptıkları 
hediyelik eşyaları 
düzenleyeceğimiz 
sergilerde, tarihi 
ve kültürel mekanlar
da satma imkanına 
kavuşacak" dedi. 
Siteler Kent 
Gönüllüleri Evi'nde 
gerçekleştirilen 
atölye çalışmasının 
ilk gününde 
kursa katılan 
engelliler, öğretmen
ler gözetiminde 
Karagöz-Hacivat 
figürü, tarihi 
Cumahkızık evleri ve 
Yeşil Müzesi maketi
ni yapmaya çalıştı.

‘Daha şampiyon olamadık’
Bursaspor Başkanı 
Levent Kızıl, Antalya 
galibiyeti sonrası 
şampiyon gibi gös
terilmenin yanlış 
olduğunu söyledi. 
Ligde hiçbir şeyin 
garanti olmadığının 
altını çizen Kızıl, 
"Henüz şampiyon 
olmadık. Önümüzde 
daha çok engeller 
var. Biz sadece iyi bir 
avantaj yakaladık. 
Aynı disiplin ve 
arzuyla hedefimizi 
yakalayıncaya kadar 
mücadelemizi 
sürdüreceğiz. 
Çanakkale Dardanel 
maçı, bu sezon 
oynadığımız karşılaş
maların hepsinden 
daha önemli" dedi. 
TARAFTARI 
BEKLİYORUZ 
Pazar günkü sınav
dan mutlaka gali
biyetle ayrılmaları 
gerektiğini de vurgu
layan Başkan Kızıl, 
"Dardanel'i yene- 
mezsek, bundan 
önce aldığımız gali

biyetlerin hiçbir 
önemi kalmaz. Bu 
nedenle, seyircimize 
her zamankinden 
daha fazla ihtiy
acımız var. İnanıyo
rum ki maç günü 
tribünleri doldurup, 
takımlarını 90 dakika 
centilmence destekle 
yeceklerdir. Eser ve 
Ömer Kaplan'ın ye 
rine görev yapacak 
arkadaşlar, onların 
yerini kapatacak
lardır" diye konuştu. 
SEMİH OLMAZ, 
HAŞAN BELKİ 
İstanbul gazetelerin 
de çıkan transfer 
haberleriyle ilgili de 
bilgi veren Kızıl, şun
ları söyledi: "Hodan 
da'da dönüşünde 
gazeteci arkadaşlarla 
fikir cimnastiği 
yaparken ortaya 
çıkan isimlerdi. 
Nobre sakatlandığı 
için, Fenerbahçe 
Semih Şentürk'ü ver
meye yanaşmıyor. 
Bu olay olmasıydı 
büyük ihtimalle Se 

mıh'i transfer ede
cektik. Haşan Kabze 
için de Galatasaray 
Başkanı Özhan 
Canaydın'la görüş 
memiz oldu ancak, 
teknik direktör Eric 
Gerets'in tutumu 
önemli." 
YÖNETİM KARAR 
VERECEK 
Kızıl, "Haşan da 
olmazsa, Sivassporlu 
Mehmet Yıldız'ı ala
biliriz. Ama kesin
leşmiş hiçbir şey 
yok. Çünkü, yönetim 
kuruluyla bir görüş 
me yapmadık. Hoca 
mızın vereceği rapor 
doğrultusunda yöne
timimiz karar alacak 
ve ondan sonra 
harekete geçeceğiz. 
Eser'in yerini doldur
mak zorundayız. 
Ayrıca, takımdan 
ayrılmak isteyen 
Mehmet Önür'ün ye 
rine de bir transfer 
yapabiliriz. Ancak, 
sırf transfer yapmak 
için futbolcu 
almayacağız.” dedi.

TOMBKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

/ ULTRASONOGRAFİ (US)
/ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
/ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

/ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

IHIIHII

Mesai Saatleri: 08.30 -19.00 / Cumartesi 08.3017.00 SSK ile 
BİLGİSAYAALI TOMOGRAFİ (BT) 

ANLAŞMAMIZ VARDIR
ACİL DURUMLARDA 

24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN 
BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel i S13 65 29 ■ 30 Fax 1513 65 18
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail,çom
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Mimarlar Odası’nın yeni yönetimi belirlendi
Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği'nin 8. Gene! Kurulu Odanın Gürle İş Merkezi’ndeki bürosunda dün yapıldı. 
27 üyenin 25’inin oy kullandığı gene! kurulda, Osman Turan 14 oy, Tank Kaplan 14 oy, Mustafa Semiz 13 oy, 
Emel Kaptan 13 oy, Ahmet Bayrak 13 oy alarak, yeni yönetim kurulunu oluşturdular. Haberi sayfa 3’de

Tarihi eser 
satmak isteyen 
3 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinden Gemlik 
Kurşunlu Beldesine gelen 3 kişinin 
tarihi eser satmak istediği ihbarını 
alan jandarma timleri harekete 
geçerek, olayla ilgili 3 kişiyi 
yakalayarak, tarihi eserleri ele 
geçirdi. Haberi sayfa 5’de

8 kilometrelik çelik borulara deneme gazı verilerek ilk meşale Manastır kavşağında yakıldı.

Sekiz aydır devam eden doğalgaz boru döşeme çalışmaları sonucu ilçenin bir bölümüne 
bugünden başlanarak gaz verilecek. GEMDAŞ’a abone olan ve tesisatları GEMDAŞ’ın 
normlarına uygun olanlar başvurmaları durumunda, temiz yakıta kavuşacaklar. Bugün 
Ahmet Dural Meydanı’nda doğalgaz meşalesi yakılacak. Kadri Güler’in Haberi sayfa 2’de

Doğalgaza kavuşmanın sevinci
Bugün Gemlik doğalgaza kavuşacak.
Bu Gemlikliler için büyük bir olay...
Yaklaşık 20 yıldır yambaşımızdan 

geçen bu temiz gaza kavuşmak için hep 
özlem duyduk.

BOTAŞ’ın ilçelere gaz verme politikası 
olmadığı için gelen giden belediye 
başkanları ve siyasiler soruna çözüm 
bulamadı.

AKP hükümetinin BOTAŞ’ın gaz 
dağıtım işini özelleştirmesi ile diğer ilçeler 
gibi Gemlik’te doğalgaza kavuştu.

Gemlik’e gazı getirecek olan Anadolu 
Gaz A.Ş’nin kurduğu GEMDAŞ, sekiz ay 
önce başlattığı boru döşeme çalışmalarını 
bir aylık aksamaya karşın tamamladı.

Bu arada bazı sıkıntılarda çekildi ama 
şimdi mevyesine almaya başlayacağız.

Doğalgaz, ısınma ve mutfak kullanımı 
olarak yakıtların içinde en çağdaş olanı.

Dışa bağımlılığın dışında mükemmel bir 
t yakıt.

GEMDAŞ İşletme Müdürü Gürkan 
Belgütay ile cuma günü yaptığımız 

, görüşmede, gazın bugün isteyen 
abonelere verileceğini söyledi.

Yaşamımıza büyük kolaylık ve temizlik 
getirecek olan doğalgaza kavuşmanın 
sevincini kelimelerle analatmak zor.

Bu konuda emeği geçen herkezi kutlu 
yorum.

Bundan sonra Gemliklilerin biran önce 
GEMDAŞ’a abone olup, işyerleri ve evleri 
ne bu temiz gazı getirmeleri için ellerini 
çabuk tutmaları gerekecek.

Hayırlı olsun.

Umurspor sezonu aç)lı I
Bursa birinci amatör kümede mücadele 
veren Umurspor, yeni futbol sezonunun 
açılışını Umurbey sahasında yaptı. 
Umurspor’da hedefin grupta başarılı 
maçlar çıkararak, süper lige yükselmek 
olduğu açıklandı. Haberi sayfa 6'da

iemlikspod Hürriyetspor: I
Bursa Gençler liginde ilk maçına 
çıkan Gemlikspor, dün kendi sahasında 
konuk ettiği Hürriyetspor'u 3-0 yenerek 
lige iyi başlangıç yaptı.Karşılaşmanın 
gollerini Onur, Nazım ve Muharrem attı.

Haberi sayfa 12’de

http://www.gemllkkorfezgazetesl.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kırmızı çizgili sokaklar.....
Ülkenin gündemi akıl almaz konularla sürek

li işgal altında..
Türban davası devam ediyor....
Kimlik tartışması her geçen yeni bir kılıkla 

karşımıza çıkıyor...
Ordu, üniversite sürekli saldırılarla karşı 

karşıya.
Cumhuriyet, laiklik, demokrasi ciddi olarak 

tehdit altında.
Şimdi de alkol meselesi var ülkenin daha 

doğrusu hükümetin gündeminde..
Kuşkusuz alkolün zararları saymakla bit

mez.
Ama fişleyerek yasaklayarak da başa çıkıl

maz ki..
Anayasa’ya sığınmakla da iş bitmiyor. 

Çünkü Anayasa onların istediğini demiyor.
Anlatmak gerek.. İkna etmek gerek.
Sokakları kırmızıya boyamakla, ruhsatları 

iptal etmekle iş bitmiyor ki.
Akıllı ve akl-ı selim olmak gerekiyor.
Konuya fıkralarla yaklaşalım.
İçkinin şiddetle yasaklanmış olduğu bir 

zamanda, gizli meyhanelerden birinde demle
nen Bektaşi, salına salına giderken, birdenbire 
tanıdık bir çehre ile karşılaşmış. Hemen samimi 
bir tavırla elini o çehre sahibinin omzuna 
koyarak, sormaya başlamış:

- İmanım! Seni iyice gözüm ısırıyor. Acaba 
nerede gördüm? Fener deki Çardaklı 
Meyhane’de mi?

- Hayır.
- Öyleyse, Tavukpazarı’ndaki Küplü’de.
- Hayır.
- Eh, o halde mutlaka Uzunodalar’da.
- Hayır.
- Allah, Allah... Bari söyle de meraktan kur

tulayım.
- Her halde sen beni selamlık ettiğim zaman 

görmüş olacaksın.
Bektaşi, karşısındaki adamın Padişah 

olduğunu anlamış. Artık söyleyecek söz bula
mamış. Hemen oraya sırt üstü yatarak:

- Ey ahali... Ben kalıbı değiştiriyorum. 
Buyurun cenaze namazına..

Bektaşi içkiye düşkündü.
Kendisine:
- Sarhoş olmaktan korkmuyor musun, dedi 

ler.
O da yanıtladı:
- Hayır, benim sarhoşluğumdan kimseye bir 

zararım dokunmaz ki. Siz asıl içmeden sarhoş 
olanlardan çekinin.

- Kim onlar?
- Bunlar bir takım sonradan görmelerdir ki, 

ellerine dünya malı geçtiği için ne oldum delisi 
olurlar.

Bu kadar sarhoş fıkrası yeter.
Bir Bush fıkrası ile yazıyı bitirelim. Bir yer

lere de gönderme yapalım.
Başkan Bush talimat vermiş:
- Üzerinde resmim olan pul bastırdım, bun

dan böyle başkanlığın bütün mektuplarında bu 
pullar kullanılacak.

Bir süre sonra görülmüş ki pullar zarfa bir 
türlü yapışmıyor.

Başkan Bush küplere binmiş ve yetkilileri 
çağırıp sormuş;

- Üstünde resmim olan pullar yapışmıyor, 
arkalarına zamk sürmediniz mi?

- Sürdük efendim, demiş yetkili ve eklemiş;
- Yapışmamasınla nedeni, herkesin pulun 

arka yüzüne değil de ön yüzüne tükürmesi 
efendim..."

Görünen o ki yasaklamakla, talimat vermek
le bir yere varılamıyor. Sonuç alınamıyor.

Vatandaş yolundan dönmüyor.
Doğru bildiğinden şaşmıyor.
İyi de ediyor.

Bugün dogalgaz veriliyor
İlçemizde büyük 
özlemle beklenen 
doğalgaz bugün 
isteyen abonelere 
bağlanacak.
Sekiz ay önce çalış
malarına başlanan 
doğalgaz döşeme 
işlemlerinin büyük 
çoğunluğunun 
tamamlandığını 
söyleyen GEMDAŞ 
İşletme Müdürü 
Gürkan Belgütay üç 
gün önce 8 kilometre
lik çelik borulara 
deneme gazının 
verildiğini ve ilk 
meşalenin Manastır 
kavşağında 
yakıldığını söyledi. 
GAZ BAĞLANACAK 
İşletme Müdürü 
Belgütay, gazın hatta 
verildiğini, isteyen 
abonelere bugünden 
başlayarak, gaz 
bağlanabileceğini 
belirterek şunları 
söyledi :
“ Biraz gecikmeyle 
birlikte gazı dağıtıma 
sunma aşamasına 
geldik. Kurumumuza 
başvurarak abone 
olan, tesisatları 
GEMDAŞ’ın normları
na uygun yapılmış 
gaz hattının geçtiği 
tüm konut ve işyer
lerine gaz bağlantısı 
yapabileceğiz. 
GEMDAŞ olarak çok 
kısa bir zamanda ilçe 
ye gazı getirdik. 
Gemliklilere 
hayırlı olsun.” 
Gaz hattının

geçmediği bölgelere 
de döşeme çalış
malarına devam 
edileceğini bilderen 
GEMDAŞ İşletme 
Müdürü Gürkan 
Belgütay, 2006 
yılında Umurbey 
Beldesi’ne gaz 
verileceğini, bu 
konuda gerekli 
çalışmaların 
yürütüldüğü nü 
söyledi.
Belgütay Küçük 
Kumla ve Kurşunlu 
Belediye Başkanları 
nın beldelerine doğal 
gaz getirilmesi için 
taleplerinin bulun
duğuna da dikkat 
çekerek şöyle konuş
tu: “Önümüzdeki 
bahar aylarında 
Kurşunlu ve Küçük 
Kumla beldelerinde 
etüd çalışmaları

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

KAYIP Ticaret Meslek Lisesi’nden 
aldığım tastîknamemi 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
BAYRAM ÖZKÖK 

yaparak Enerji 
Dağıtım Kuruluna 
başvurup istekte 
bulunacağız, 
bu beldelerin 
Gemlik gaz dağıtım 
merkezine uzaklığı 
söz konusudur. 
Bunu da dikkate 
alarak Belediyelere 
teklifle gideceğiz.

Birkaç yıl içinde 
Gemlik merkez 
Umurbey, Küçük 
Kumla ve Kurşunlu 
Beldelerinde 
ev ve işyerlerinde 
doğalgaz ile 
ısınacağız.
Mutfaklarımızda 
doğalgaz 
kullanılacak."

ELEMAN ARANIYOR

Matbaamızda yetiştirilmek 
üzere ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
_ _ _ _ _ _ _ Tel: (0.224) 513 96 83

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz J

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nin 8. genel kurulu yapıldı

Mimarlar Odası’nın Diş Hekimi özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmall.com 
www.ozcanvural.sayfasl.com

Yazı YOR UM

yeni yönetimi belirlendi
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcili 
ği'nin 8. Genel Kurulu 
dün yapıldı.
Odanın Gürle İş 
Merkezi’ndeki 
bürosunda yapılan 
genel Kurula 27 
üyeden 25'i katılarak 
oy kullandı.
Mimarlar Odası 
Bursa Şubesi 
Temsilcisi Figen 
Akşen'in gözetiminde 
yapılan genel kurulda 
Divan Başkanlığını 
Haşan Sözüneri, 
katiplikleri ise Fahri 
Baykar Şahin, 
Ahmet Bayrak ve 
Yusuf Dursun 
yaptılar.
Genel kurulda oku
nan eski yönetimin 
faaliyet ve çalışma 
raporları üyeler 
tarafından 
kabul edildi. 
Mimarlar Odası 
Gemlik temsilciliğin 
de seçime katılan 
üyelerden en fazla 
oy alan 5 kişi 
yönetimi oluşturacak 
ve daha sonra 
yapılacak toplantıda 
aralarından bir 
başkan, bir sayman 
ve bir sekreter 
seçecek. İki listeden 
5 adayın çarşaf liste 
olarak katıldığı 
seçimlerde

Mudanyalı üretici yargıya başvuracak
Marmarabirlik'in 
önce fiyat indirmesi, 
ardından zeytin atım
larını durdurması 
kararına tepki 
gösteren Mudanyalı 
üreticiler hukuk 
mücadelesine başla
maya hazırlanıyor. 
Marmarabirlik'e bağlı 
150 Sayılı Mudanya 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Başkanı 
Osman Nuri Doğru, 
Radyo Poyraz'da 
yayınlanan 
"Gerçek Gündem" 
programına konuk 
oldu. Marmarabirlik'in 
son uygulamalarını ve 
üreticilere yansı
malarını değer
lendiren Kooperatif

Bayrak (13 oy) oluşturdular.

alarak yeni yönetim(13 oy) Emel
Kaptan (13 oy) Ahmet kurulunu

Osman Turan (14 oy) 
Tarık Kaplan (14 oy) 
Mustafa Semiz

Başkanı Osman Nuri 
Doğru, 11 Aralık 
itibariyle başlayan 
emanet yöntemiyle 
alıma Mudanyalı üreti
cilerin pek sıcak bak
madığını öne sürdü. 
Kampanyanın ortasın
da karar değiştirilme
sine tepki gösteren 
Doğru, atımların dur
durulması hakkında 
ise üreticinin işini 
kolaylaştırmak adına 
hukuk mücadelesine 
başlayacaklarını 
bildirdi. Kampanya 
öncesinde Zeytlnbağı 
Beldesi'nden alınan 
rekoltenin bin 183 ton 
olduğuna dikkati 
çeken Doğru, "Bu 
beldemizden bugüne 

kadar 500 tonluk ürün 
depolarımıza girdi. . 
Yine Kumyaka'dfeki 
186 ton rekolteden 
85 tonu geldi. Buhun 
gibi Yahçiftlik, 
Mirzaoba, Altıntaş <ı 
gibi bir çok 
köyümüzdeki ı 
üreticiler mağdur, 
durumda. Şimdi 
Başköy'deki yönetim, 
'Üreticiler rekoltesini 
doldurması için bize 
emanet usulüyle 
versinler' tezini 
savunacak. Fakat 
ödeme planı olmayan 
bir emanet usulüne 
üreticilerimiz güven
miyor. Bu konuda 
hukukçularla 
görüşmelerimiz '

sürüyor, kampa
nyanın ortasında 
atımların durdurul
masını yargıya 
taşıyacağız" 
diye konuştu, 
öte yandan radyo 
programında zeytin 
alım kampanyası 
öncesinde üreticiyi 
yanlış yönlendirdiği 
için de ekibi adına 
özür de dileyen 
Osman Nuri Doğru, 
Refi Taviloğlu 
başkanlığındaki yöne
tim kuruluna, "Benim 
bölgemdeki zeytini 
alsınlar da 'Başköy'de 
bölgecilik yapılıyor' 
tezimden beni 
utandırsınlar" diye 
gönderme yaptı. BHA

Neler oluyor, bizi uyutuyorlar!...
Siyasi iktidarların başta gelen merakların

dan biri kendi zenginlerini yaratmaktır. 
Siyasi iktidara bağlı ve bağımlı zenginlerin 
iktidarlarını güçlendirdiğine inanırlar. Var 
olan sermaye gruplarının kendilerinden 
önce ki siyasi iktidarla iyi geçinmiş olması 
onlar için bir kuşku kaynağıdır. Kendi 
zenginlerini yaratarak ,yeni iş gruplarını 
güçlendirerek kendilerine güvence sağla
maya çalışırlar...

Böylece başbakanların -bakanların yanın
da iç -dış gezilere çıkan iş dünyası zengin
leri değişirler. Başbakana daha yakın olmak 
için işleri olmadığı halde ülke - diyar 
dolaşırlar...

Bu iktidar oyununun bir parçası olarak 
uzun süredir Türkiye’ye yerleşmiştir, hiçbir 
iktidar kendini bu oyundan kurtaramamıştır.

Ancak oyun bununla kalmaz, iş kayır
maları, kişiye özel kararnameler, haksız 
ihaleler alma başlar...

AKP iktidarının da bu oyunun dışında 
kalamadığının belirtileri uzun süredir vardı. 
Büyük özelleştirmeler -satışlarda herhangi 
bir kuşku yaratmamak için özen gösterildiği 
belli oluyordu.

Ancak küçük özelleştirmeler de, yerel 
yönetimlerin ihale işlerinde kayırmalar 
olduğu iddiaları ortaya atılıyordu.

Bu defa bu iddiaları ortaya atan AKP 
Balıkesir Milletvekili Dr. Turhan Çömez. Çok 
ağır suçlamalar söylüyor.

Bunları yazarlar -çizerler -muhalefet par
tisi taraftarları söylemiyor, iktidarda ki bir 
partinin hem de en ileri gelen bir

Milletvekili söylüyor. Oku ve düşün...
Dr. Turhan Çömez Gemlikliyi ilgilendiren 

konuşmasında “Gemlik Gübre sanayi A.Ş. 
2003 yılı sonunda, özelleştirmeye çıkarılıyor. 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’un 
tavsiyelerine rağmen tek parça satışı yapı 
yor..

2003 senesinde aslında kazançlı olması 
bazı maniplasyonlarla (oyunla) zararda gös
teriliyor. Satışı isteniyor.

Teklif verme süresinden 3 gün önce alınan 
kararla, sermaye artırımına gidiliyor ve 
19.422 trilyon lira, TÜGSAŞ tarafından şir
kete taahhüt ediliyor. Yani şirket Devletten 
bu kadar alacaklı oluyor!....

Stoklar da o günkü piyasa değeri 23,2 tril 
yon olan ham madde var.

Gemlik Gübre fabrikasını, kömür işiyle 
uğraşan bir firma alıyor. 83,1 milyon dolara. 
Yüzde 20 peşin, gerisi 5 sene vadeyle. 
Milletvekili diyor ki; Süreçle ilgili kafam da 
yüzlerce soru var.

Bir bakanın ( Unakıtan fabrikasının bulun
duğu yöre Belediye Başkanı ile yakın ilişkisi 
olduğu iddialarını da söylüyor.

AKP iktidarına yönelik en ağır suçlamayı 
getirenin partiden Bir milletvekili olması çok 
ağır.

AKP’nin seçimi kazanmasının en temel 
nedenlerinden biri “temizlik “yapacağı idi. 
Burada kendisi kirletiyor gibi suçlamalar 
var. Bunları halkımın da bilmesini istedim.

«İMLİK

| FJ “ Gemlik’in kulağı,
gözü, sesi

MBBI dünlük siv*ai daztt> ■■■■ Artık İNTERNETTE

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresini tıklayın

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.ozcanvural.sayfasl.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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“Bizim Aile” konulu toplantı yapıldı
Seyfettin SEKERSÖZ

11 Eylül İlköğretim 
Okulu ile Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okullarının ortak
laşa düzenledikleri 
velilere yönelik 
"Bizim Aile" 
konulu bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
toplantıda Psikolojik 
Danışman ve

Eğitim Uzmanı 
İbrahim Cem Kaya 
öğrencilerle 
aileleri arasında 
yaşanan sorunları 
cevaplandırdı.
Neler yapılması 
gerektiği konusunda 
bilgiler verdi.
0-14 yaş grubu 
çocukların gelişim 
dönemleri ve çocuk
larla iletişim konu
larının işlendiği 
bilgilendirme toplan

tısında velilerden 
gelen "çocukla 
iletişim kurmak, 
davranış nedenlerini 
öğrenmek, 
özelliklerini bilmek, 
çocuktaki bencillik 
ve onu yok etme 

yöntemleri, 
kardeşler arasında 
birbirlerini çeke
meme, çocuklara 
zararın nereden 
geldiğinin nasıl 
anlaşılacağı, 
eşyalarını korumayı 

nasıl sağlayacakları, 
çocuk psikolojisinin 
nasıl sağlanacağı, 
tek çocuk olmanın 
nasıl bir sorun 
yaratacağı" 
sorularına Eğitim 
Uzmanı Psikolojik

Danışman İbrahim 
Cem Kaya 
açıklık getirdi. 
Bilgilendirme 
toplantısına az 
sayıda veli katılırken 
toplantı yaklaşık 
2 saat sürdü.

Gemlik Lisesi ile 11 Eylül finale kaldı
Seyfettin SEKERSÖZ

İlçe Lig Heyetinin 
düzenlediği 
Öğretmenler 
Voleybol 
Turnuvası'nda 
yarı final maçları 
tamamlandı. 
Gemlik Lisesi ile 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu öğretmenler 
takımı final 
oynayacaklar.
Yarı final maçının 

ilkinde Gemlik 
Lisesi ile Şehit Etem 
karşı karşıya geldiler. 
Geçen yılın 
şampiyonu Gemlik 
Lisesi maçın 
tamamında üstün 
oynarken setleri 
25-14 25-21 ve 25-11 
alırken maçı da 
3-0 kazanarak 
finale kaldı.
İkinci maçta ise tam 
bir çekişme yaşandı.

11 Eylül İlköğretim 
ile İmam hatip Lisesi 
arasındaki maçta 
izleyenlerin 
nefeslerini kesecek 
mücadelede gülen 
taraf 11 Eylül 
takımı oldu.
İl seti 25-20 alan 
İmam Hatip, ikinci 
seti 25-23, üçüncü 
seti yine 25-21 
kaybetti.
Çekişme içinde

geçen dördüncü seti 
26-24 alan İmam
Hatip durumu 
2-2 yaptı.
Beşinci ve son 
sette rakibinin yaptığı 
hataları iyi değer
lendiren 11 Eylül 
İlköğretim seti 
15-12alarak finalin 
ikinci takımı oldu. 
Gemlik Lisesi Spor 
Salonu’nda bu 
akşam oynanacak

üçüncülük ve final Voleybol Turnuvası 
maçıyla Öğretmenler sona erecek.
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Tarihi eser satmak Demirel, ağaçtan 
hükümete seslendi

isteyen 3 kişi yakalandı
Jandarmanın yap
tığı operasyonda 
tarihi eserler ele 
geçi rilirken, 
olayla ilgili 3 kişi 
yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Çanakka 
le'nin Çan ilçesin
den Gemlik 
Kurşunlu Beldesi 
ne gelen 3 kişinin 
tarihi eser satmak 
istediği ihbarını 
alan jandarma tim
leri, 17 HC 998 
plakalı kamyoneti 
takibe aldı.
Kurşunlu'da tarihi 
eseri satmak için 
müşteri arayan 
kişilerin temasa 
geçeceği isme 
ulaşamayan ekip 
ler, düzenledikleri 
bir operasyonla 
Ali S. (46) Recep 
Y. (35) ve Ülkü 
K.'yı (43) göz 
altına aldı. 
Gözaltına alınan 
zanlılarla birlikte

kamyonette bulu
nan bir adet kolye 
başı, 1 adet gü 
müş kadın heykeli, 
1 adet rahip kolye
si; 1 adet yılan 
figürü, 1 adet 
ibrikçi başı, 2 adet 
kafa kara, 12 adet 
sikke, 7 adet bon
cuk başı, 2 adet 
kafa heykeli, 
1 adet demir 
çubuk, 1 adet baş 
resmi, 1 adet taş 
ayak, 1 adet 
yuvarlak taş, 1 
adet mezar başı 
taşı, 1 adet

üzerinde yazılar 
bulunan üçgen 
taş, 1adet tarihi 
ruhsatsız av 
tüfeği, 22adet 
fişek ele geçirildi. 
Adliye'ye sevk 
edilen zanlılardan 
Ali S. Tutuksuz 
yargılanmak 
üzere serbest 
kalırken, 
Recep Y. (35) 
ve Ülkü K. (43) 
eski eser 
kaçakçılığı suçun
dan tutuklanarak, 
cezaevine 
konuldu.

CHP Bursa Milletvekil 
leri Kemal Demirel, 
Mustafa Özyurt ile 
Mehmet Küçükaşık, 
partisinin il ve ilçe 
başkanlarıyla sahil köy
lerinde yaptığı gezilerde 
zeytin üreticisinin 
derdini dinlediler. 
Zeytin ağacına çıkarak 
hükümete seslenen 
Demirel, köylüye kulak 
verilmesini istedi. 
CHP İl Başkanı 
Abdullah Özer ve 
İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek ve partililerle 
birlikte yaptıkları Küçük 
Kumla, Büyük Kumla, 
Karacaali ve Narh köy
lerinde "Kaderimize terk 
edildik" diyen çiftçilerin 
dertlerini dinlediler. 
Milletvekili Küçük aşık, 
"Marmara, Edincik, 
Mürefte ve Erdek'te 
zeytin bitti Gemlik 
bölgesinde hala var. 
Yönetim kurulu 
Bahkesir'lilerin elinde, 
esas kurucu üyeleri 
niye sessiz kalıyor" 
diyerek Marmarabirlik 
yönetimine 
gönderme yaptı. 
Bir zeytin ağacına uza

tılan merdivenin üzerin 
den çiftçiye seslenen 
Millet vekili Kemal 
Demirel'de, "Köylü için 
'milletin efendisi' 
deniyor ama maalesef 
bu durum kölesi 
olduğnu gösteriyor. 
Hükümete sözünüz 
geçer, nasıl iktidara 
getirmeyi bildiyseniz, 
sandık başında 
da öyle indirmesini 
bilirsiniz" dedi. 
Hükümeti tarım sek
törünü gözden çıkarmak 
ve AB'ye peşkeş 
çekmekle suçlayan 
Demirel, "Vatanımızın 
kara elması ne hale 
düştü. Bu ağaçtan elde 
edilen ürün depodan 
sofraya konuluşuna 
kadar çileli bir süreçten 
geçiyor, Çiftçinin 
karşılaştığı sorunları 
araştırma yapmak üzere 
tüm parlamentoyu 
göreve çağırıyorum. 
Çiftçi mağdur edildi, 
yalnız bırakıldı, 
iktidar verdiği sözleri 
tutmadı" dedi.
Demirel, geçen hafta 
TBMM'ye zeytinle ilgili 
bir araştırma önergesi

verdiğini de hatırlatarak, 
şunları söyledi: 
"Ancak AKP Grup 
Başkanvekili ve Ordu 
Milletvekili Eyüp 
Fatsa'nın aleyh te karar 
vermesi üzerine önerge 
Meclis gündemine 
gelmedi. Oysa öner
genin kabul edilmesi 
halinde AKP'den 8, 
CHP'den 4, toplam 
12 kişiden oluşacak 
komisyonla zeytin 
sorunu araştırılacaktı. 
Şimdi onlar da aynr 
önergeyi hazırlayıp 
Meciis'e sunmaya 
çalışıyorlar. Neden. 
Çünkü biz yaptık 
mantığı var bunlarda. 
Nitekim de kabul 
edecekler." şeklinde 
konuştu.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBYR

„ . DOtaBuderus KMIB/
KAZAN 

fîsiSAN^) KALORİFER TESİSATI
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

*komb' ♦ KÜNA4HAVALA 
♦kazan ♦buhar&kizc 
♦ KALORİFER ÎESİSA

mühendislik ltd.ştI *006ALGAZ Te!.5U 85 57 Fss

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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Umurspor sezonu açtı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa birinci amatör 
kümede mücadele 
veren Umurspor, 
yeni futbol sezonunu 
centilmenlik 
parolasıyla açtı. 
Umurbey sahasında 
yapılan sezon 
açılışına Kulüp 
Başkanı Melih 
Kazanç 
katılamazken, 
Umurbey Belediye 
Başkanı ve 
Umurspor'un 
onursal Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler ile yönetim 
kurulu üyelerinden 
Halil Çelebi, 
Emin Çeşmeci ile 
Erkan Çipli hazır 
bulundu.
Geçen yılkı 
kadrosuna 
Gemlikspor'dan 
Akif i katan 
Umurspor’da 
hedef öncelikli 
olarak centilmenlik.

Eski futbolcularından 
Cem Güler'in 
çalıştırdığı 
Umurspor’da 
hedef grupta 
başarılı maçlar 
çıkararak Süper 
Lige yükselmek 
olduğunu 
açıklayan onursal 
Başkan Fatih Mehmet 
Güler, genç bir 
kadroyla mücadele 
edecekleri birinci 
amatör kümede 
Umurbey futbolunu 
başarıyla temsil 
edecekleri mesajını 
verdi.;

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

/J7 TRKVİMUR & MRSR TRKVİMURİ & GCMİCİ TRKVİMLCR &
W RJRNDRLRR & KAL6MLİK& KÜLLÜKLCR& ANAHTARLIKLAR V€ 

H€DİY€ÜK €ŞVA Ç€ŞİTL€RİMİZİ GÖRMCDCN KRRRR V€RM€YİN
ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILUK TCCRÜBCMİZ İL€ HİZM€TİNİZD€YİZ
Körfez Ofset

MATBAACI LIK-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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Vergi cezalarına 
yüzde 9,8 zam

İŞKUR'dan özürlü istihdamına sıkı takip
Vergi cezalarına 
yeni yılda yüzde 
9.8 oranında zam 
yapılacak. Bilanço 
esasına göre defter 
tutma hadlerinde 
de aynı oranda 
artış olacak.
Bu çerçevede, halen 
118 YTL olan, 
fatura, gider pusulası, 
müstahsil ve 
serbest meslek mak
buzu verilmemesi 

' ve alınmamasının 
cezası, yeni yılda 
129 YTL’ye çıkacak. 
Bir takvim yılı içinde 
her bir belge için 
kesilecek toplam 
ceza miktarı da 
60 YTL olacak.
En az ceza haddi, 
damga vergisinde 
5.5 YTL'den 6 YTL’ye, 
diğer vergilerde de 
11.8 YTL'den 12.9 
YTL’ye yükselecek. 
Yeni yılda sermaye 
şirketlerinin 1.

* derece usulsüzlük 
cezası 7’0. birinci 
sınıf tüccarların ve 
serbest meslek 
erbabının 46, ikinci

sınıf tüccarların da 
23 YTL olarak 
uygulanacak.
Kamu kurum ve 
kuruluşları ile 
gerçek ve tüzel 
kişilerce gerçekleş 
tirilecek işlerde, 
vergi numarası 
olmadan işlem yapan
lara da 140 YTL 
yerine 150 YTL ceza 
kesilecek.
Taslak uyarınca 
muhtarların karne 
tasdiki sırasında 
aldıkları harç 
tutarı da 1.4 YTL'den 
1.5 YTL'ye 
yükselecek.
Fatura düzenleme 
zorunluluğuna ilişkin 
48Ö YTL limiti ise yeni 
yılda 520 YTL 

düzeyine ulaşacak. 
Yeni yılda defter 
tutma hadleri de 
değişecek. 
Buna göre, 
bilanço hesabı 
esasına göre 
defter tutmada, 
halen 88 bin YTL 
olan yıllık alış tutarı, 
2006 yılında 96 bin, 
120 bin YTL olan 
yıllık satış tutarı da 
130 bin YTL 
olarak uygulanacak. 
Yıllık gayrisafi iş 
hasılatı 48 bin 
YTL'den 52 bin 
YTL'ye, iş hasılatının 
5 katı ile yıllık satış 
tutarlarının 
toplamı ise 88 bin 
YTL'den 96 bin 
YTL'ye çıkacak.

Türkiye İş Kurumu 
(İŞ-KUR) İstanbul İl 
Müdürü Muammer 
Coşkun, İstanbul'da 
özürlü istihdam 
etme yükümlülüğü 
bulunan 4 bin 257 
işyerinin toplam 9 
bin 906 özürlü 
açığı bulunduğunu 
belirterek, bu 
işyerlerini uyarmaya 
başladıklarını 
söyledi.
Coşkun, İş Yasası 
uyarınca 50 ve daha 
fazla işçi çalıştıran 
işyerlerinin belli 
oranlarda özürlü, 
eski hükümlü ve 
terör mağdurunu 
çalıştırmak zorunda 
olduğunu, bu 
yükümlülüğü yerine 
getirmeyen 
işyerlerine de idari 
para cezası kesildiği
ni hatırlattı.
Coşkun, İş 
Yasası'nda yapılan 
değişiklik ve

Kabahatler 
Kanunu'nun idari 
para cezası yazma 
görevini, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığı'n 
dan alarak bu yılın 
Temmuz ayından 
itibaren İŞ-KUR il 
müdürlüklerine 
verdiğini söyledi. 
İstanbul'da Kasım 
ayı itibarıyla 50 ve 
üzerinde işçi 
çalıştıran 4 bin 257 
işyerinin toplam 43 
bin 97 özürlü, eski 
hükümlü ve terör 
mağduru çalıştırması 

Gazetemizi
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

gerektiğini belirten 
Coşkun, bu işyer
lerinde sadece 17 bin 
651 kişinin istihdam 
edildiğini, 25 bin 446 
kişilik bir açık bulun
duğunu kaydetti.
Coşkun, İstanbul'da
ki şube müdürlük
lerinin bu konuda 
işyerlerini yavaş 
yavaş uyarmaya 
başladıklarını ifade 
ederek, "Amacımız 
işvereni sıkboğaz 
etmek değil, özürlü, 
eski hükümlü ve 
terör mağdurlarının 
istihdamını sağla
mak" dedi.

BAY MUSTAFA ÖZALP ENILAK’TAN
%

1
i1

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 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

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 1. Kordan’da 1+1 Kiralık Daire (Öğrenciye ve Bekara da kiraya verilebilir.)

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

ŞEKER SİGORTA
I

3

%

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

Madde ÖZALP
Tel:5132474 Fax: 5141021

$

ş

E
i

SENEN MyeMafcrtM 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık âğları
* Sakana Misina Ağları
* ip Ağ
* Fanya
"S Mantar, kurşun 
y İp Çeşitleri 
'S Sandal Malzemeleri 

Kürek
* Çapa 
✓ Macun 

Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

1 '■* " f 1 •• ** •• ■< * .< r. vı vı Q Irıi •<

i

&

&
Srkâijrj

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

Tel & Fax ; (0.224) 544 63 14 
GSM ! (0.532) 297 23 18

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İHALE İLANI
Tıbbi Gazlar (Oksijen Gazı ve Azot D Protoksit Gazı) SATIN ALINACAKTIR

M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği
Tıbbi gazlar (oksijen gazı ve Azot D protoksit gazı) alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2005 /193395
1- İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Manastır Mevkii Gemlik / BURSA
b) Telefon-Faks numarası : 224 513 92 00 - 224 513 92 07
c) Elektronik posta adresi : gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
2- İhale konusu malın
a) Niteliği

b) Teslim yeri(leri) 
c) Teslim Tarihi

3- İhalenin

: 10.000 metre küp : Oksijen gazı
3.000 Kg : Azot D protoksit gazı

: Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Ambarı
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) 

takvim günü içinde işe başlanacaktır. İhale konusu mallar 
hastanemiz ihtiyaçları doğrultusunda peyder pey teslim 
alınacaktır. İşin bitim tarihi 31.12.2006’dır.

a) Yapılacağı yer Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda 
28.12.2005 -10.00b) Tarihi - Saati

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elek

tronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduıu yılda alınmış 

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir 
belge

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 
ve/veya Sanayi Odasından İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (bj (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartmade belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu ahmın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dökümanını satın alındığına dair belge
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile ser

mayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel’kışının yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel 
kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3. T. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen 

ve idarece noksanşız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya .ihale dokümanında belir
lenecek benzer nitelikteki atımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine 
göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %40 oranında ihale konusu alım veya ihale dokü
manında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz 
edilecektir.

4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler »
1- İstekliler ihale konusu gazların temini için gerekli görülen tesis makine teçhizat gibi ekipman

lara ait belgeleri (kapasite raporu veya benzeri) teklif eklerinde sunacaklardır.
2- Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından ver

ilen sertifikaların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları 
tarafından verilen sertifikalar, istekliler teklif eklerinde söz konusu gazların uygunluğunu ve 
istekliler imalat için yeterliliğini gösteren TSE, TSEK veya ISO 9001-2000 Kalite yönetim sistem bel
gesi, sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen tüp yetki belgelerinin aşıtlarını ya da noter tas
dikli suretlerini teklif eklerinde sunacaklardır.

Bu belge ve sertifikaların türk akreditasyon kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme 
kuruluşları veya uluslararası akreditasyon forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal 
akreditasyon kuramlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi 
zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak isteklinin ihale konusu iş alanında yaptığı resmi ve özel kuram
lardaki işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- .Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satın alma birimi Cumhuriyet Mah. 

Gemlik / Bursa adresinde görülebilir ve 60 YTL/ milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler 28.12.2005 tarihi ve saat 10.00 a kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
Toplantı Salonunda adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-lstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için.teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için 
teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. İdare Yetkilisi

B - 5882

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

0.535. 378 18 00 Te/ : 513 96 83

175 bin
kız çocuğu 
okullu oldu

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
"Haydi Kızlar Okula" 
kampanyasında 
bugüne kadar 175 
bin kız çocuğunun 
okullu olduğunu 
bildirdi.
Bakan Çelik, 
Cizre Öğretmen 
evi'nde yaptığı 
açıklamada, 53 ilde 
devam eden, 
“"Haydi Kızlar 
Okula

Kampanyası"nın 
başarıyla sürmekte 
olduğunu ifade 
ederek, "Haydi 
Kızlar Okula 
Kampanyasında 
2005-2006 
kayıtları da dahil 
bugüne kadar 
175 bin kızımız 
okullu oldu.
Bu yeterli değil. Bu 
kampanya tüm 
hızıyla devam 
edecek"dedi

Uzman doktor 
sayısı arttı

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Kasım 2002- 
Mayıs 2005 arasın
da, kalkınmada 
‘öncelikli illerde 
çalışan uzman dok
tor sayısının, 3 bin 
322'den 5 bin 317’ye 
yükseldiğini bildirdi. 
Akdağ, DYP Denizli j 
Milletvekili Ümmet 
Kandoğan'ın yazılı 
soru önergesine 
verdiği yanıtta, bu 
tarihler arasında 
pratisyen hekim 
sayısının 1995'den 
2754'e, hemşire 
sayısının 8350'den 
12 bin 817'ye, ebe 
sayısının 3983'den 
4759'a, sağlık 
memuru sayısının

ise 5915'den 8 bin 
400'e yükseldiğini 
belirtti.
Bakan Akdağ, genel 
toplamda, 2002 yılı 
Kasım ayında has
tane ve sağlık ocak
larında 44 bin 851 
sağlık çalışanının 
görev yaptığını; bu 
rakamın 2005 yılı 
Mayıs ayında 53 bin 
446'ya ulaştığını 
ifade etti.
Akdağ, kalkınmada 
öncelikli illerin 
sağlık kurum ve 
kuruluşlarının, Nisan 
2005 itibariyle sağlık 
ve yardımcı sağlık 
personeli ihtiyacı 
bulunmadığını 
kaydetti.

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com


Sayfa 912 Aralık 2005 Pazartesi EKONOMİ - SPOR

Geçim haddi 1.893 YTL
Barbaros BALMUMCU

Barbarosca
Türkiye Kamu-Sen'e 
göre, geçen ay dört 
kişilik ailenin asgari 
geçim haddi 1893 
YTL 84 YKr olarak 
gerçekleşti.
Türkiye Kamu- 
Sen'den yapılan açık
lamada. Ekim 2005'te 
1868 YTL 67 YKr olan 
4 kişilik ailenin asgari 
geçim haddi, bir ayda 
yüzde 1.35 oranında 
artarak, geçen ay 
1893 YTL 84 YKr'ye 
yükseldi.
Konfederasyona 
göre, çalışan tek

‘Kredilere saldırmayın*
Başbakan Yardımcısı 
ve Devlet Bakanı 
Abdüllatif Şener, 
"Tüketici, (kredi var
mış) diye ödeyer 
meyeceği kredilere 
saldırmamalıdır" 
dedi.
Şener, yaptığı 
konuşmada Merkez
Bankası'nın kısa 
vadeli faiz oranını 
13.5'e indirdiğini 
anımsatarak, 
"Konut kredileri, bir 
yıl önce yüzde 2'nin 
üzerindeydi. Şimdi 
aylık 1'in altına 
düşüyor. Bu ekono
mide iyileşmeyi, 

Nüfusun yarısından
fazlası yeşil Kartlı

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

■^CEMVYETORGANYZASYONUYAPILIR

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

kişinin açlık sınırı da 
aynı dönemde yüzde 
0.99 oranında artarak, 
720 YTL 6 YKr'den 
727 YTL 17 YKr'ye 
çıktı.
Açıklamada, Kasım 
2005 itibarıyla ortala
ma 754 YTL 86 YKr 
maaş alan bir memu
run ailesi için yaptığı 
gıda harcamasının, 
maaşının yüzde 
54.39'unu, konut 
giderinin ise yüzde 
37.23'ünü oluştur
duğu ifade edilerek, 
"Buna göre, bir 

inşaat sektörünün 
canlanacağını, 
Mortgage Sistemi'nin 
inşaat sektörü 
üzerindeki olumlu 
etkisinin görülmeye 
başladığını gösterir" 
diye konuştu. Şener 
şöyle devam etti: 
"Konut alımlarında.
konut maliyetinin 
yanı sıra konut için 
verilecek paranın 
finansmanı ve finans
man maliyeti önemli 
bir unsur. İkisi birlik
te düşünüldüğü 
zaman, tüketicinin 
daha karlı ve avantaj 
lı olabilmesi için,

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ

memur, ortalama 
maaşının yüzde 
91.62'sini yalnızca 
gıda ve barınma har
camalarına ayırmak 
zorunda kalmıştır. 
Diğer ihtiyaçları için 
ise maaşının yüzde 
8.38'i ile yetinmiştir.

vatandaşların hem 
konut hem de faiz 
oranlarını takip 
etmesi lazım. Burada 
önemli olan husus 
tüketicinin rasyonel 
davranması, hesabını 
kitabını bilerek 
hareket etmesi 
gerekir. 'Tüketici,

Van, Bingöl, Hakkari 
ve Batman'da 
nüfusun yarısından 
fazlası, sağlık hizmet
lerinden ücretsiz 
yararlanmak için yeşil 
kart kullanıyor. Bu 
illerden nüfusu 877 
bin 524 olan Van'da 
472 bin kişi yeşil 
kart sahibi.
Van İl Sağlık 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 877 
bin 524 nüfuslu 
Van'da yeşil kart 
uygulamasından 168 
bini merkez, 304 bini 
de ilçeler olmak 
üzere 472 bin 
kişi yararlanıyor.
Vali Yardımcısı Ömer 
Özcan, Van'da 
nüfusun ekonomik 

Bu memur ailesinin 
ulaşım, sağlık, eğitim, 
haberleşme, giyim 
gibi diğer zorunlu 
ihtiyaçlarını karşıla
ması için, maaşından 
geriye 63 YTL 25 
YKR kalmıştır" 
denildi.

(kredi varmış) diye 
ödeyemeyeceği 
kredilere saldırma- 
malıdır."
Abdüllatif Şener, 
tüketicinin rasyonel 
davrandığı sürece 
ekonomideki bütün 
dengelerin yerine 
oturacağını söyledi.

dağılımına bakıldığın
da, bölgede tarım 
arazilerinin yüksek 
rakımlarda olması 
nedeniyle hay
vancılığın ön plana 
çıktığını söyledi. 
Ancak hayvancılıkla 
uğraşan kesimin üret
tiklerinin pazarda yer 
bulamadığını ifade 
eden Özcan, nüfusun 
büyük kesiminin hay
vancılıkla uğraşması 
ve yeterli gelir 
sağlayamaması 
nedeniyle vatan
daşların Bağ-Kur, 
SSK, Emekli 
Sandığı gibi sosyal 
güvencelerden yok
sun olduğunu, bu 
nedenle de yeşil karta 
yöneldiğini belirtti.

Her iki takımda defansı düşünmeden oyunu 
kendi lehine çevirmek için hücumu düşündü. 
Daha ikinci dakika dolmadan Tümer’in korner 
atışından İbrahim’in vurduğu kafayla Beşiktaş’ın 
lehine 1-0 a geldi.

Bu, Galatasaray’ın kalecisinin pozisyon 
hatası yaptığını yazabilirim.

Galatasaray’da olmazsa olmaz için mecburen 
ileri çıktı. Beşiktaş kalesindeki karanbolu bir 
türlü kalesinden uzaklaştırmamasından 
Necati’nin önüne düşen topu gole çevirdi. 
Durum 1-1 olmuştu. Her iki takımda pas etmedi 
gene 2 nci korner atışını da Sümer ve tekrar 
İbrahim Toraman’ın güzel bir kafa golü ile 
Beşiktaş öne geçti.

Dakika 54 ü gösterirken ceza sahası içinde 
yakaladığı topu ilginç güzel bir plaseyle gole 
çevirdi, Galatasaray hiç bir zaman geri çekilmeşi 
düşünmeden bir dakika sonra gene Beşiktaş 
kalesinin içinde aldığı topu gole çevirince 
Galatasaray galibiyete geçti. Her iki takımında 
açık futbol oynaması hiç birininde defansı 
düşünmediği senenin en güzel bir maç 
olduğunu söylemenin doğru olacağıdır.

Hücumu düşünüşün doğru olduğuna inanan
lardanım. Ne var ki oyunun hızlı gidişinde geri 
dörtlüde oynayan sporcuların kademeye 
girmeleri hücumu geliştiren takımın daha çok 
adamla karşı takımın sahasına gireceği aşikar, 
işte burada defansın geriden sarkan adamları 
kontrol etmesi gerekirdi.

Örnek göstermek gerekirse İliç’in attığı birin
ci gol ve Beşiktaş kalecisinin çok sert gelmeyen 
bir topu bilakaç (yerde) yakalayamaması bir 
büyük hata olarak kabul ediyorum. Ne yapalım 
bizim gazete pazar günleri çıkmıyor. Bu yazı 
mecburen bugüne sarktı.

GEMLİK - HÜRRİYET
Bursa’da A genç takımları bu hafta start ah 

yor. Gemliksporun grubundaki takımları ismen 
tanıyalım.

Zaferspor - Gemlikspor - Mudanya - B. Trakya 
- Y. Kazaman- B. Başı- Fethiye-N. Kemal - 
Hürriyet

Bu duruma ilk hafta Gemlik Fethiye 2 nci 
hafta N. Kemal Gemlik, 3 ncü hafta Gemlik Y. 
Kazaman, 4 ncü hafta B. Başı Gemlik, 5 nci hafta 
Gemlik Mudanya, 6 nci hafta B. Trakya Gemlik 7 
hafta Zaferspor Gemlik.

A genç takımların birincileri tur atlayıp bir üst 
gruba çıkacaklar.

Dün kendi sahamızda ilk maçımızı 
Fethiyespor ile oynuyoruz. Birçok defa yaz
mamın neticesini almış oluyorum. Tribünde 
idareci gördüm. İnşallah deplasman maçlarında 
da görürüm. Neden düşünülmemiş Belediye 
hoparlöründen bir anons ile Gemliklilere duyur
mak. İlk maç olmasına rağmen pek fazla rağbet 
görmedim.

Gemlikspor arzulu ve istekli başladı. İlk yarı 
kalemizde sadece dört top gördük. Her yön
leriyle Gemlikspor daha organize daha şutor bir 
takım.

Hürriyet ceza sahası civarında olan serbest 
vuruşu orta sahanın en iyilerinden Yusuf’un 
vuruşu top üst direğe çarpıp ceza sahasına 
düşüp Onur'un güzel vuruşuyla Gemlikspor öne 
geçti.

Gemlik Hürriyetspor’dan çok üstün birtakım. 
Bu ilk maçın erdiği heceyanla bir çok gola har
cadılar. Uzun vuruşun birinde ceza sahasına 
düşen topu Nazım ayağının üstümle tamamlayıp 
durumu 2-0 yaptı. Bu yarı Dinçer, Yusuf, Nazım, 
geri İsmail Serdar göze batanlardandı.

İkinci yarı Gemlik gene arzuluydu bana göre 
Nazım ile Dincer’i ve Yusuf’un yer değişimi 
olmalıydı. Rahat bir maç Gemlik istediği topu 
çeviriyor ama unuttu bazı pozisyonlar var. 
Bunlardan biri ileri pasın az oluşu ve karşı takımı 
üstüne çekememe gibi. Dakika 63 Muharrem 
golü attıktan sonra oyundan çıktı. Gemlikspor 
birkaç maç sonra daha ili olacağına inanıyorum. 
Bugün sahaya çıkan Gemlikspor geleceğin A 
takımı yani bu sene oynananacak amatör birinci 
ligde top koşturacaktır.
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Çocuklarınız için
iyotlu tuz kullanın

İyotlu tuz kul
lanımının yetersiz 
olması nedeniyle, 
Türkiye'de 6-12 
yaş arası çocukların 
yüzde 31.8'inde 
guatr hastalığı 
görüldüğü bildirildi. 
Ankara Üniversitesi 
(A.Ü) Tıp Fakültesi 
Endokrinoloji ve 
Metabolizma 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Murat Erdoğan, 
6-12 yaş arası çocuk
ların yüzde 31.8'inde 
görülen guatr 
hastalığının nedeni 
olan iyot eksikliği 
hakkında bilgi verdi. 
Erdoğan, Türkiye'nin 
hiçbir bölgesinde 
yeterli miktarda iyot 
kullanılmadığını, 
guatr hastalığının 
engellenebilmesi için 
iyotlu tuz tüketilmesi 
gerektiğini vurguladı. 
Prof. Dr. Erdoğan, 
iyot eksikliğinde 
guatr hastalığının 
yanı sıra zeka geri 
liği, gelişim bozuk
luğu, düşük ve ölü 
doğumların ortaya 
çıkabileceğini 
kaydetti.
Sağlık Bakanlığı 
işbirliğinde 5 yıl önce 
Türkiye'deki iyot 
durumuny^çaştırdık- 
larını, Türkiye'de 
çoğu bölgede ciddi 
ve orta derecede iyot 
eksikliği olduğunun 
saptandığını anlatan 
Erdoğan, Batı böl
gelerinde hafif, İç 
Anadolu ve Doğu 
bölgelere doğru 
gidildikçe artan bir 
iyot eksikliği tablo
suyla karşılaştıklarını 
bildirdi. Erdoğan, İç 
Anadolu ve İç 
Anadolu'nun 

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

‘Gemlik
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
adresini

batılarındaki illerde 
belirgin iyot eksik
liği saptadıklarını, 
bu sonuçlar 
üzerine halka iyot 
ulaştırma prog 
ramını daha da 
geliştirerek tüm 
sofra tuzlarının 
iyotlanmasına 
karar verildiğini 
belirtti.
Murat Erdoğan, bu 
araştırmanın ardın
dan, eskiden iyot 
durumuna bakılan 
bölgelerde iyot kul
lanımına tekrar bak
tıklarını ve Ankara, 
Kastamonu, Bayburt 
ve Trabzon gibi 
illerde iyot kul
lanımında anlamlı 
iyileşmeler varken 
bazı bölgelerde 
bir 

değişiklik 
olmadığını söyledi. 
Erdoğan, Erzurum, 
Çorum, Diyarbakır, 
Van ve Malatya gibi 
illerde eskisine göre 
daha kötü durumla 
karşılaştıklarını 
anlattı.
İSTANBUL YETERLİ, 
ANTALYA YETERSİZ 
Sağlık Bakanlığı ile 
ortaklaşa geçen yıl 
yaptıkları bir başka 
çalışmayla da daha 
önce iyot durumu 
bilinmeyen İstanbul, 
İzmir, Antalya'nın da 
aralarında bulunduğu 
10 yeni ilde iyot 
durumunu araştırdık
larını bildiren

ŞİİR KÖŞESİ D.AIi BAYDAR

Farkı kalmadı
Dünyanın havası artık değişti 
Kış ile baharın farkı kalmadı 
Zehirle, bal veren çoktan karıştı 
Böcekle arının farkı kalmadı.

Beyazlar bulandı dünya kirine 
Ne ölüme saygı var ne de dirine 
Düştüler sarraflar hep birbirine 
Bakırla altının farkı kalmadı.

Erdoğan, İstanbul'da 
iyot durumunun 
yeterli çıktığını, 
ancak Antalya'da 
orta derecede iyot 
eksikliği saptandığını 
ifade etti.
Bitlis, Kahraman 
maraş illerinde ise 
ciddi derecede iyot 
eksikliği bulun
duğunu söyleyen

"5 yıl içinde ülke 
genelinde bir 
iyileşme var, ancak 
yeterli değil. Ulusal 
değerlerimiz hala 
'hafif-orta'.iyot. 
eksikliğini 
yansıtıyor. Bazı 
bölgelerde eksiklik 
ciddi devam ediyor. 
Rakamlar şehir 
merkezlerinden 
alındı, köylere bak
sak çok daha derin 
iyot eksikliği bulun
abilecek belki" 
diye konuştu. 
"İYOTSUZ TUZ 
ECZANELERDE 
SATILACAK" 
İyotlu tuz kul

lanımının yaygın
laştırılması gerektiği
ni vurgulayan 
Erdoğan, Sağlık 
Bakanhğı’nın, iyotsuz 
tuzun yalnızca 
eczanelerde satıl
masıyla ilgili çalışma 
yürüttüğünü de 
bildirdi. Erdoğan, 
Türkiye'de toprakta 
iyot olmadığı için, 
tuz dışında doğal 
yollarla iyot aliminin 
mümkün olamaya
cağını, ancak multivi- 
tamin preparatlarıyla 
iyot aliminin 
sağlanabileceğini 
ifade etti. Tuz alırken 
özellikle iyotlu 
olmasına^ özen 
gösterilmesini 
isteyen Erdoğan, 
tuz içindeki iyotun 
korunması için kar
ton kutularda, ışık 
geçirmeyen ambalaj
daki tuzların tercih 
edilmesini, tuzun 
güneş almayan bir 
yerde ve orijinal 
paketinde saklan
masını önerdi.
Özellikle yemek 
pişirilirkeıS, tuzun, 
yemeği ateşten 
çekmeden hemen 
önce atılması 
gerektiğini belirten 
Erdoğan, kaynâma 
anında tuzun içindeki 
iyodun yok 
olacağını bildirdi.

Dostlar talan eder dostun bağını 
Yürek kusar oldu kendi yağını 
Olunca yakacak oldu yığını 
Eğriyle doğrunun farkı kalmadı.

Suçlular gezdikçe masum kızardı 
Diken kokarmen güller sarardı 
Yangın çok büyüdü Hava karardı 
Yaş ile kurunun farkı kalmadı.

Utanç oldu bazıları adına 
Çok toz kondu insanlığın namına 
Benzer oldu erkeklerde kadına 
Yaş He kurunun farkı kalmadı.

Beyim isyanlarda hasta bedende 
Ne gelende hayır, ne de gidende 
Zaman manasını yitirdi bende 
Bugünle yarının farkı kalmadı.

Dem ira li oynatamaz parmağını 
Bereketi gitti akan ırmağın 
Her ekene çiçek veren toprağın 
Üstüyle altının farkı kalmadı.

Çocuklar niçin spor 
yapmak isterler?

Pennsylvania'daki 
bir okulda 12 yaş 
grubundaki 200 
öğrenci üzerinde 
yapılan bir araştırma
da uzmanlar, spor 
yapmak için gereken 
tek motivasyonun 
"kişisel mutluluk" 
olduğu sonucuna 
ulaştılar. Araştırmaya 
göre çocuklar kilo 
vermekten çok 
sağlıkları, atletik 
yetenekleri ve kendi
lerini iyi hissetmek 
için spor yapmayı 
tercih ediyorlar. 
Elde ettikleri 
sonuçlara göre, 
eğlence ve kendini 
iyi hissetme 

unsurlarının öne 
çıkarılması durumun
da, çocukların daha 
fazla spor yapacağı 
sonucuna ulaşan 
uzmanlar, bu sonucu 
çocukların daha fazla 
egzersiz yapmalarını 
teşvik için yeni bir 
yöntem olarak tanım
lıyorlar. Araştırmayı 
gerçekleştirenlerdeh 
Katie Haverly, özel
likle söz konusu yaş 
grubundaki kızların 
daha çok kilo ver- ... 
mek kaygısıyla , 
spor yaptıklarının 
düşünüldüğünü, 
ancak araştırma 
sonuçlarının şaşırtıcı 
bulduğunu kaydetti £

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Romatizmanın lOO’den fazla çeşiti var
Akdeniz Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Fizik 
Tedavi ve Romatoloji 
uzmanı, Romatizma, 
Rehabilitasyon 
Eğitim ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet 
Arman, romatizma 
hastalığının 100'den 
fazla çeşidi bulun
duğunu bildirdi. 
Prof. Dr. Arman, 
romatizma 
hastalığının çoğu 
zaman ciddiye alın
madığını ve bilimsel 
olmayan yöntemlerle 
tedavi edilmeye 
çalışıldığım, bazen de 
teşhis ve tedavisinin 
yanlış yapılabildiğini 
kaydetti. Romatizma 
hastalığının 100'den 
fazla çeşidi bulun
duğuna işaret eden 
Prof. Dr. Arman, en 
tehlikelisinin iltihaplı 
eklem romatizması 
olduğunu belirtti. 
Türkiye’de iltihaplı 
eklem romatizmasına 
yakalanan hasta 
sayısının 100 bin kişi 
ûı'uuyûTîu vuTyuı’ay'diî 
Prof. Dr. Arman, 
şöyle konuştu: "Bu 
hastalığın kişiye yıllık 
maliyeti 10 milyar 
lirayı bulmaktadır. 
Maliyeti kalp 
hastalığından 
fazladır. Bu hastalık

sahipleri şeker 
hastalığı gibi sürekli 
tedaviye ihtiyaç duy
maktadır. Ancak 
Türkiye'de romatiz
ma, kanser ve sedef 
gibi hastalıklarda kul
lanılan Methotreksat 
adlı ilaç bulunamıyor. 
Bu ilacı kullananların 
yıllık masrafı 50 ile 
100 milyon lira 
civarındadır.
Ancak bu ilaç 
bulunamadığı için, 
Türkiye'de aynı işlevi 
gören pahalı ilaç kul
lanılmak zorunda 
kalınıyor." 
TEŞHİS VE TEDAVİ 
Bazı romatizma! 
hastalıklarının teşhis 
ve tedavisinin zor 
olduğuna da işaret 
eden Prof. Dr.
Mehmet Arman, şöyle 
devam etti: "Bazı 
romatizma! hastalık
ların teşhisi zor. Bu 
yüzden yanlış tedavi 
uygulanabiliyor.
Omurga romatiz

maları bel fıtığı, diz 
romatizmaları ise 
menüsküs gibi 
muamele görebiliyor. 
Bu yüzden teşhis ve 
tedavi uzman 
kişiler tarafından 
yapılmalıdır." 
Prof. Dr. Arman, 
her bacak ağrısının 
romatizma 
sanıldığını 
anlatarak, bacak 
ağrılarının gerginlik, 
uyku bozukluğundan 
da kaynaklanabile
ceğini bildirdi. 
Toplumda çok 
yaygın görülen ve 
"huzursuz bacak 
sendromu" adı 
verilen rahatsızlığın 
da bunlardan biri 
olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. 
Arman, bu kişilerin 
gerginliğinin azaltıl
ması, yoga 
meditasyon gibi 
yöntemler uygula
ması gerektiğini 
belirtti.

Radyasyona karşı süt
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 
(OMÜ) Tıp Fakül 
te s i Radyoloji 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Çetin 
Çelenk, TV, baz 
istasyonları, cep 
telefonları ve tomog 
rafi cihazlarının 
radyasyon enerjisi 
yaydığını, bu ciha
zlardan mümkün 
olduğunca uzak 
durulması gerektiğini 
belirterek, 
"Radyasyon enerji
sine maruz kalanlar, 
süt ve süt ürünlerini 
bolca tüketmeli" 
dedi.
Samsun Türk Ocağı 
tarafından ocak 
toplantı salonunda 
düzenlenen 
"Radyasyon ve 
Sağlığımız" konulu 
konferansta konuşan 
OMÜ Radyoloji 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Doç. Dr. 
Çetin Çelenk, 
radyasyonun, canlı 
dokuları tarafından 
emilen ve taşınan bir 
enerji türü olduğunu 
söyledi.
Çelenk, "Bu enerji 
görünemez, duyula
maz, kokusu alına
maz ve hissedilmez. 
Radyasyon kay
nakları, uzayın derin
liklerinden gelen 
kozmik ışınlar, güneş 
ışınları, yeryüzündeki 
bazı kayalar, maden

ler gibi tabii radyas 
yon veya nükleer 
santraller, tedavi ve 
teşhis araçlarından 
ortaya çıkan yapay 
radyasyondur" 
diyerek, tomografi 
cihazlarından 
gerekmedikçe uzak 
kalınması gerektiğine 
dikkati çekti. 
Radyasyonun can
lılar üzerinde, özellik
le insanlarda çok 
değişik etkileri 
bulunduğuna işaret 
eden Doç. Dr. Çelenk, 
bu etkilerin radyas 
yonun şiddet ve 
süresine bağlı oldu 
ğunu ifade etti. Erken 
etkilerin ciltte kızarık
lık, bulantı, kusma, 
iştahsızlıktan kan 
elemanlarında azal
ma ve ölüme kadar 
değişebileceğini dile 
getiren Çelenk, "Geç 
etkileri ise, genetik 
bozukluklar ve buna 
bağlı genetik anor
mallikler ve kanser 
gibi değişik durum
larda oluşmaktadır. 
Bugün artık radyas 
yonun etkisinden 
tamamen kurtulmak 
mümkün olmadığına 
göre, radyasyonun 

zararlı olabileceğini 
unutmayıp, gerekli 
korunma tedbirleri 
alınmalıdır" diye 
konuştu.
"RADYASYONA 
KARŞI SÜT" 
Radyasyon ener
jisinin genç hücre 
lerde daha etkili 
olduğunu, hastaya 
gereksiz radyasyon 
verilmemesi gerek
tiğini, tetkiklerin en 
kısa zamanda biti 
rilmesinin önemli 
olduğunu belirten 
Doç. Dr. Çelenk, 
"Gereksiz tomografi
den uzak durulmalı. 
Tomografinin akciğer 
filminden 50 ila 300 
kat daha fazla etkisi 
vardır. Günde içilen 
bir paket sigara 
yüzünden yine akci 
ğer filminin oluştur
duğu etkinin iki katı 
radyasyon enerjisi 
emilimi oluşur. Cep 
telefonları, uzun dal
galı spektrumdaki 
radyo dalgaları gibi 
radyasyon enerjisi 
yayar. Güneş ışın
larından daha az 
etkisi vardır ama 
pek yakında taşınma
ması iyi olur. TV 
ve baz istasyonları 
da düşük enerjili 
radyasyon enerjisi 
yayar. Özellikle 
çocuklar, televizyon
lardan uzak 
tutulmalıdır" 
şeklinde konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77 
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Sa vcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAblM

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

BELEDYYE
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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Gemlikspor: 3 Hürriyetspor: 0
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Gençler liginde 
ilk maçına çıkan 
Gemlikspor, konuk 
ettiği Hürriyetspor'u 
3-0 yenerek lige iyi 
başlangıç yaptı.
İlçe Atatürk stadında 
oynanan maça hızlı 
başlayan Gemlikspor, 
ilk dakikadan itibaren 
rakip kalede 

gol aradı. 
Dakikalar 25'i gös
terirken Onur'un attığı 
golle 1-0 öne geçen 
Gemlikspor, 40. 
dakikada Nazım'ın 
attığı golle ilk yarıyı 
2/0 önde kapadı.
İkinci yarıda maça 
ağırlığını iye koyan 
Gemlikspor, rakibinin 
kapanması sonucu 
farka gidemedi.

55. dakikada 
Muharremle 3-0'a 
ulaşan Gemlikspor 
ilerleyen dakikalarda 
gol kaydına 
muvaffak olamayınca 
maçı 3-0 kazanarak 
lige moralle başladı.

Saha : Gemlik Atatürk 
Hakemler : Ali Kemal 
Erdem (***) Murat 
Coşkun (***) Erol 
Davh (***) 
GEMLİKSPOR : 
Emre (****) Sercan 
(****) Fatih (****)

İsmail (****) Serdar 
(****) Emrah (****) 
Nazım (****) Onur (***) 
Dinçer (***) Muharrem 
(****) Emre (***) 
HÜRRİYETSPOR : 
Mustafa (*) Veysel (*) 
Doğan (*) Ali **)

Cihan (**) Uğur (**) 
Erkan *) Metin **) 
Mehmet (**) 
Furkan **) Semih (**) 
GOLLER : Dk. 25 
Onur, Dk. 40 Nazım, 
Dk. 55 Muharrem 
(Gemlikspor)

TOMHKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ
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Bursa’da 
kira tartışması 

kanlı bitti
Bursa'nın Gürsu İlçesi'nde, kiracı ve 
ev sahibi arasındaki tartışma cinayetle 
sonuçlandı. Ev sahibi Resül G. (39), 
kira meselesi yüzünden kiracısı Resül 
Kara (43) ile tartışmaya başladı. 
Tartışmanın büyümesi üzerine ev 
sahibi olan Resül G. tabancayla 
kiracısını vurdu. Haberi sayfa 6 ’da

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, törende doğalgazın ilçeye getirilmesini bazı kesimlerin çekemediğini söyledi

Ve doğalgaz Gemlik’te
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Doğalgaz alevi
Dün, Gemlik’in gündemini doğalgaz 

meşgul etti.
Belediye hoparlörü gün boyu doğal- 

gazın ilçeye getirilmesi için düzenlenecek 
törene ilçe halkını davet etti.

Gemlik Körfez olarak dünkü sayımızda 
biz de doğalgaz haberini manşetten 
verdik.

Belediye Başkanımız çok şanslı bir 
kişi..

Döneminde bir çok ilk ona kısmet oldu.
İlk katlı otopark, ilk Kültür Merkezi, 

Sunğipek arazisinde yüksek okulların açıl
ması, şimdi de doğalgazın ilçeye getiril 
mesi...

Bu hizmetlerin her biri diğerinden daha 
güzel ve önemli.

Ama üniversite ile doğalgazın ilçeye 
gelmesi diğerlerinden daha önemli...

Otopark ilçenin park sorununu çözme
di.

Kültür Merkezi ise gereği gibi hizmet 
veremiyor..

Ama Üniversite ve doğalgaz, Gemlik’in 
yaşamının değişmesinde büyük katkıları 
olacak.

Dün, doğalgazın ilçeye verilmesi 
nedeniyle düzenlenen törene AKP 
damgasını vurdu.

Gemlik’te gelecek yıllarda karbon- 
monoksit değil oksijen soluyacağız.

Bu durum çağdaş kentçiliğin bir olmaz 
olmazıdır.

Doğalgaz meşalesi yakılırken içimden 
bir sevinç rüzgarı esti.

Doğalgazın ısısı içimi ısıttı.
Güzel olan her şeyi alkışlıyorum.

Nisan ayında başlayan 
Gemlik’e doğalgaz 
getirme çalışmaları 
sonuçlarını vermeye 
başladı. Ahmet Dural 
Meydam’na konan 
meşalenin doğalgaz ile 
yakılması nedeniyle 
dün tören düzenlendi. 
GEM D AŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Yaşar Arslan, 
1000 konuta servis 
kutusu takıldığını ayrıca 
şu ana kadar 15 bin 
konuta doğalgaz 
verebilecek duruma 
geldiklerini belirtti. 
Törende konuşan 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, “Gelmez dediler 
getirdik. Olmaz dediler 
oldurduk. Gazı çakmak
larda görürüz diyenler 
yanıldı, evlerde göre
ceğiz. Gemlik il olmak 
için tüm hizmetleri 
yerine getiriyor." dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3'de

Deneme sınavında 
bakanlık yasağı

Milli Eğitim Bakanlığı, özel dershane 
lerin bağlı bulunduğu dernekler tarafın
dan yapılan deneme sınavlarını yasak
ladı. Bakanlık, yasaklama gerekçesin: 
de açıkladı. Haberi sayfa 8’de

Bursa örnek kent
Büyükşehiı Belediye Başkanı Hikmet Şahin'i 
ziyaret eden Ukrayna Cumhuriyeti'nin 2. 
büyük kenti olan Kherson'un Belediye 
Başkanı Vladimir Saldo ile Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Viktoriya Ostoumova 
Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı, kendi 
şehrimizde uygulamayı planladığımız örnek 
projeleri inceleyeceğiz dedi. Sayfa 4’de

http://www.flemllkkorfezflazetesl.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


13 Aralık 2005 Sah KŞrfez Sayfa 2

Ne olacak 
bu memleketin hali..

“Ulusumuzun kurduğu devletin ahn 
yazısına, işlerine, bağımsızlığına sanı ne 
olursa olsun hiç kimseyi karıştırmayız.”

“Bireyler bilinçli olmadıkça, haklarının bi 
linçinde bulunmadıkça, yığınlar istenilen 
doğrultuya, herkes tarafından iyi veya kötü 
doğrultulara sürüklenebilirler.”

“Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bunun 
hükümetinin ulustan aldığı yön, katıksız 
bağımsızlık ve kısıtsız koşulsuz ulusal ege
menlik ilkelerine dayanarak ülkeyi bayındır 
yapmak ve ulusu zengin, rahat mutlu kılmak
tır.”

“Yaptığımız devrimler, Türkiye’nin yüzyıl
larca rahat yaşamasına*,mutluluğuna yeter. 
Bize düşen, bunu anlayarak korunması 
uğruna çalışmaktır.”

“Tarih, söz götürmez bir biçimde ortaya 
koymuştur ki, büyük işlerde başarı için 
yeteneği ve gücü sarsılmaz bir önderin var
lığı çok gereklidir.”

“Cumhuriyet; düşünsel, bilimsel, 
bedensel olarak güçlü ve yüksek karakteri ile 
koruyucular ister.”

Yukarıdaki sözler Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’e ait

Değişik zamanlarda ve olaylar karşısında 
söylemiş.

Atatürk’ün yaşama yön veren ve geleceği 
dünden okuyan sözleri Gemlik Atatürkçü 
Düşünce Derneği’nin geleneksel olarak 
hazırladığı takvimin yapraklarında yer alıyor

Ne var ki;
Ulu Önder’in yıllar önce geleceği aydınlat

maya dönük sözlerini pek de dikkate alan 
yok.

Herkes bildiğini okuyor.
Memleketi, idare ediyor.
Siyasal yapı ve ne yazık ki, gücünü o İra 

deden alan bürokrasi vaziyete göre hal 
değiştiri yor.

Doğal olarak işler rayında gitmiyor, yörün
gesinden çıkıyor.

Çıkmamış olsaydı;
Ne ABD Türk Askerinin başına çuval 

geçirebilirdi..
Ne Kıbrıs’ta taviz verilirdi.
Ne yabancılar ülkenin iç ekonomik işlerine 

karışabilirlerdi.
Ne koca koca bakanlar devletin 

olanaklarını kendileri için kullanabilirlerdi..
Ne başbakanlar dini şimdiki kadar 

siyasete alet edebilirlerdi.
Ne bakan eşleri ayrı masalarda yemek 

yiyebilirlerdi.
Ne memlekette kimlik tartışmaları olurdu.
Ne üretmeden tüketmek yaşam biçimi 

olurdu.
Ne Cumhuriyet tartışılırdı.
Ne laiklik, demokrasi yeniden tanım

lanırdı.
Ne sahte paralar ortalıkta kol gezerdi.
Ne vurgun düzen olurdu.
Ne çeteler kurulabilirdi..
Ne memleketin sanayi kaleleri haraç 

mezat satılabilirdi.
Ve ne de memleketi geri geri götürmeyi 

hedefleyen “bir siyasal düşünce “iktidarı 
eline geçirebilirdi.

Sözün özü;
Memleket ileri uygarlıklar arasında yerini 

alır yurttaş da insanca yaşamanın tadını 
çıkarırdı.

Köylere fidan dağıtıldı
Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında İlçe Tarım Müdürlüğü 

tarafından İnegöl’den getirilen 4004 adet kiraz ye 
1050 adet ceviz fidanı köylere götürülerek dağıtıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Köyden kente 
göçü önlemek ve 
köylerde 
verimi sağlamak 
amacıyla başlatılan 
Kırsal Kalkınma 
Projesi kapsamında 
fidan dağıtımına 
başlandı.
Geçtiğimiz 
hafta içinde 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü'nün 
yaptığı ihale sonu
cunda alınan fidanlar 
dün köylere 
götürülerek 
sahiplerine dağıtıldı. 
İnegöl'den getirilen 
4004 adet kiraz 
ve 1050 adet ceviz 
fidanı İlçe Tarım 
Müdürlüğü ziraat 
ekipleri tarafından 
yerinde görülüp 
uygun bulunarak 
dağıtımları yapıldı. 
Dün İlçe Tarım 
Müdürlüğü önüne 
gelen kamyonla 
dağıtımları yapılan 
fidanların aynı 
gün dikildiklerini 
bildiren İlçe Tarım 
Müdürü İbrahim 
Çetin, Feyziye 
Köyü’ne 800 adet 
Kiraz, Hamidiye 
Köyü’ne 450 adet 
Ceviz ve 1034 adet 
Kiraz, Güvenli

Köyü’ne 360 adet 
Ceviz ve 297 adet 
Kiraz, Şahinyurdu 
Köyü’ne 150 adet

Ceviz ve 498 adet 
Kiraz, Adliye Köyü’ne 
45 adet Ceviz, 
Muratoba Köyü’ne

1375 adet Kiraz, 
Şükriye Köyü’ne 
45 adet ceviz fidanı 
dağıtıldığını açıkladı.

2. el telefon kayıt kuyrukları uzuyor
2. el cep telefonlarının kayda alınması için bugün son gün olması nedeniyle 

dün de Turkcell ana bayiilerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.
Kayıt dışında bulunan 
2. el cep telefonlarının 
kayıt içine alınması için 
çıkartılan yasa gereği 
bugün mesai saati 
bitimine kadar telefon

sahiplerinin başvur
ması gerekiyor.
Bu nedenle, 2. el tele
fon sahipleri İstiklal 
Caddesi üzerinde bulu
nan Coşkunlar Turkcell

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

ana bayiinin önünde 
dün de uzun kuyruklar 
oluşturdular.
Cep telefonlarına 
Turkcell’den gelen 
mesajları ile de 
kayıt yinelemesi 
50 kontör karşılığı 
yapılabiliyor.
Telefonlarını fatura

karşılığı alanların 
büyük çoğunluğuna 
kayıt bulunmadığı 
mesajının gelmesi 
cep telefonları 
kullananların arasında 
sıkıntı yarattı. Sorunun 
çözümü için telefon 
alınan bayiilere 
başvurmaya başladılar.
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, törende doğalgazın ilçeye getirilmesini bazı kesimlerin çekemediğini söyledi

Ve doğalgaz Gemlik’te
Nisan ayında başlayan Gemlik’e doğalgaz getirme çalışmaları sonuçlarını 
vermeye başladı. Ahmet Dural Meydanı’na konan meşalenin doğalgaz ile 
yakılması nedeniyle dün tören düzenlendi. GEMDAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Yaşar Arslan, 1000 konuta servis kutusu takıldığını ayrıca şu ana 
kadar 15 bin konuta doğalgaz verebilecek duruma geldiklerini belirtti.

İ Yazı YORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemliklilerin yıllarca 
özlemle beklediği 
doğalgaz, dün 
akşam düzenlenen 
törenden sonra 
Ahmet Dural 
Meydanı’na konan 
meşale yakılarak 
ilçeye verildi.
Saat 17.oo de Ahmet 
Dural Meydanı minibüs 
garajı girişinde 
düzenlenen törenin ev 
sahipliğini Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut yaptı.
Törene, Kaymakam 
Mehmet Baygül, AKP 

Bursa Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, AKP İl 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak, Başkan 
Yardımcısı Murat 
Akdeniz, Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, İznik Belediye 
Başkanı Kadri 
Eryılmaz, Anadolugaz 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve GEMDAŞ 
Genel Müdürü Yaşar 
Arslan, Müşteri 
Hizmetleri 
Koordinatörü Nuri Baş 
ile İl Genel Meclis 
üyeleri, Belediye 
Meclis üyeleri ve 
Gemlikliler katıldı. 
GEMDAŞ Genel 
Müdürü ve Anadolu 
Gaz Yönetim Kurulu 
Başkanı Yaşar Arslan, 
çalışmalar hakkında 
bilgi verirken, alt yapı 
çalışmaları esnasında 
Gemliklilere verdikleri 
sıkıntıdan dolayı 
üzgün olduklarını 
ancak doğalgazın 
verilebilir duruma 
geldiği için de mutlu 
olduklarını söyledi. 
Arslan, çalışmalar 
sürecinde 8 kilometre 
çelik, 75 kilometre

* poliüretan hat 
döşediklerini ve 1000 
konuta servis kutusu

' takıldığını söyledi. 
Arslan, ayrıca şu ana 
kadar 15 bin konuta 
doğalgaz verebilecek 
duruma geldiklerini 
bildirerek, çağdaş, 
temiz ve ucuz doğal- 
gazın Gemliklilere 
hayırlı olmasını diledi. 
ÖNCE SİTEM 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise

doğalgaz çalışmaların
da yaşadıkları sorunlar 
nedeniyle GEMDAŞ'a 
sitem ederken, 
doğalgazın yakılışının 
muhteşem olabilmesi 
için akşam saatini 
seçtiklerini söyledi. 
Yıllardır Gemlik 
halkının özlemini çek
tiği doğalgazın ilçeye 
getirilmesini bazı ke 
simlerin çekemediğini 
hatırlatan Turgut, 
“Doğalgazın Gemlik’e 
gelmesinde katkıları 
olan herkese teşekkür 
ediyorum. Gelmez 
dediler getirdik. Olmaz 
dediler oldurduk. Gazı 
çakmaklarda görürüz 
diyenler yanıldı, 
evlerde göreceğiz. 
Gemlik il olmak için 
tüm hizmetleri yerine 
getiriyor. Çalış
malarımızdan Gemlik 
halkı memnun ve 
mutlu oluyor. Hala 
yakamayız diyenler 
doğalgazın ateşiyle 
tütsülenecekler.
GEMDAŞ çalışmalar 
esnasında bize çok 
çektirdi, ancak yine de 
onlara Gemlik halkı 
adına teşekkür- 
ediyorum." dedi.

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

Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ise iyi ve güzel 
hizmetlerin 
bazen sıkıntı 
yaratabileceğini 
belirterek, 
"Geç olsun güç 
olmasın." dedi. 
Baygül, Gemlik 
halkının birinci 
sınıf olduğunu 
ve her güzel işe 
layık olacağını 
belirterek, 
"Sabahları kalk
tığımızda sisli 
ve pis havayı 
artık görmeye
ceğiz. Herkesi 
kutluyorum" 
şeklinde konuştu. 
MUHALEFETTE 
BİLE ÇALIŞTIM 
Doğalgazın Gemlik’e 
getirilmesi için siyasi 
hayatında muhalefette 
İken bile elindeh 
geldiğince çalıştığını 
ve bugünleri gördüğü 
için de mutluluk 
duyduğunu belirten 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
duygularını "Eskiden 
5-6 bin nüfusu olan 
Gemlik'te pis hava 
yoktu. Ama şimdi

nüfus 80 bine dayandı. 
Çoğunluk kömür . 
yakıyor. Hem hava 
kirliliği başladı, hem 
de hastalıklar. Mutlaka 
gaz getireceğiz dedik 
ve verdiğimiz sözü 
tutmanın gururunu 
yaşıyoruz. Gemlik’e 
ve halkımıza hayırlı 
olsun" şeklinde 
dile getirdi. 
Konuşmaların ardın
dan meydanın ortasına 
çekilen Doğalgaz 
feneri konukların 
katılımıyla hep birlikte 
meşalelerle yakıldı.

Kendimize gelelim....
Durmadan yakınmak, her şeyin kötü gittiği

ni, bizim adam olamayacağımızı, işlerin git
tikçe daha beter olacağını, ne yapsak ne 
etsek durumun asla düzelmeyeceğini, 
yapılan birkaç değişikliğin göstermelik ve 
zaruretten yapıldığını söylemek bu günkü 
aydın için zorunluluk haline geldi I...

O zaman iyi aydın oluyor, sözün dinleni 
yor...

Halkımız da aydınların bu bitip tüken
meyen karamsarlığından etkilendiği için 
gazeteci takımından birini görünce, “Ee, 
anlat bakalım çok kötü durumdayız değil mi 
?” diyor.

Siz eğer o kadar kötümser olma, bazı iyi 
şeyler de oluyor” derseniz, bu soruyu 
soranın gözlerinde düş kırıklığı belirir, 
“memleket elden gidiyor, senin haberin 
yok.” diyor.

Bir dakika durup hep beraber şöyle 
düşünelim ;

Şu anda Avrupa Birliğine girmeye çalışan 
ve müzakereler yürüten bir Türkiye var. Ne 
olursa olsun üye olmağa çalışıyoruz.

Etrafımızda ki ülkelere bir bakın ; Orta 
Doğu’da böyle bir birliğe girmesi 
düşünülebilecek bir ülke var mı ?

Müslüman ülkelerin en büyüğü Mısır’dır. 
Durumlarını biliyorsunuz.

Geçenlerde millet vekil seçimi yapalım 
dediler, biri birlerine girdiler.

Kökten dinciler -gericiler - memleketlerini 
geriye götürmeye çalışan yobazlar 100 mil
let vekilliği kazandılar.

Hayır umulur mu böyle bir toplumdan ?
Arap aleminin en gelişmiş ülkesinde seçim 

böyle olursa, lrak’ta-İran’da-Libya’da_ 
Suudi Arabistan’da -Yemen’de neler olmaz ?

Arap ülkeleri ile Türkiye’yi kıyaslamak 
yanlış olur diyebilirsiniz.

Türkiye’ye büyük Atatürk ‘ün önderliğinde 
çok büyük adımlar attı. Din dışında onlarla 
benzer bir tarafımız kalmadı.

Kalmamalı da. Onlara benzersek mahvolu
ruz.

Aslında bu ülkeler Türkiye’nin geçirdiği 
çağdaşlaşma deneyimine ağızlarının suyu 
akarak bakıyorlar. Başların da iktidara 
sahip olanlar din kisvesi altında kendi 
hegemonyalarını devamına çalışıyorlar. 
Onlar yatlarda -uçaklarda gezip, milyar 
dolarla ceplerini doldurup, emperyalizim’e 
uşaklık ederken, bir şeyden anlamayan halkı 
eziyet çekiyor.

Türkiye yalnız siyasal seçim -parlamento 
gibi kurumlarla çağdaşlaşırken, ayrıca laik
lik - kadın hakları -hukuk - eğitim olmak 
üzere büyük atıhmlar yaptı.

Bu gün yüzlerce demokrasi şehidi verme
den ve biri birimize girmeden seçimlerimiz 
yapıyorsak, bunun arkasında yatan Büyük 
Atatürk’ün getirdiği -yaptığı modern
leşmedir.

Kemalizm'i demokrasinin düşmanı gibi 
göstermeye çalışanlara bakmayın , aldan
mayın ,o hainlerin tuzağına düşmeyin.

Büyük Atatürk'ü ve getirdiklerini tarihimiz
den bir çıkarın, geriye Suudi Arabistan - 
İran -Irak gibi bir kirlilik yumağı kalır. O 
zaman da hepimize yazık olmaz mı.?

Yatıp kalkıp Atatürk ve arkadaşlarına, onun 
yolunda gidenlere her zaman dua etsek 
yine de az olur...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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İnsan Hakları günü ku landı
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Kaymakamlığı 
tarafından düzenle
nen ve 10 Arahk'ı 
içine alan Dünya 
İnsan Hakları Günü 
törenle kutlandı. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde İmam 
Hatip Lisesi ile 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu'nun birlikte 

organize ettiği törene 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
Askerlik Şubesi 
Başkanı Yüzbaşı 
Atilla Ulusoy ile 
okul müdürleri ve 
öğrenciler katıldı. 
Törenin açış konuş

masını yapan İmam 
Hatip Lisesi Müdür 
Vekili Mehmet 
Türkmen, 
Kaymakamlık 
başkanlığında 
kurulan İnsan 
Hakları 
Komisyonu’nun 
yaptığı çalışmalar 
hakkında 
bilgiler verdi. 
İmam Hatip Lisesi 
Tarih Öğretmeni 
Zeki Yaslaş'da yaptığı 
konuşmada İnsanlık 
Hakları ile doğrudan 
yada dolaylı olarak 
tarih boyunca 
çıkarılan kanunlar 
hakkında açıkla
malarda bulundu.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Cengizhan Yağcıoğlu 
"İyilik" adlı şiir 
seslendirirken İmam 

Hatip Lisesi öğret
meni Hüseyin 
Toprak ile öğrenciler 
çeşitli parodi 
tiplemeleriyle insan 
haklarının nasıl 
korunduğunu kara 
mizah olarak 
izlettiler.
Öğrencilerin 
"Susma, sustukça 
sıra sana gelecek" 
sözlerine atıfta 
bulunarak yaptıkları 
gösteride ellerinde 
taşıdıkları dövizlerle 
hak arayışlarını 
karikatürilize 
biçimde sergilediler. 
Yine İmam Hatip 
öğrencilerinin 
insanların dini 
inançları 
sömürülerek 
nasıl aldatıldıklarını 
sergileyen tiyatro 
oyunu ve yardıma 
muhtaç insanlara 
yapılan yardımları 
parodisel biçimde 
sergilenmesi 
izleyenlerden 
büyük alkış aldı. 
İnsan Hakları 
gününde diğer 
düşünülecek 
bir görüntü de 
Hastanelere 
götürülen yaralılara 
uygulanan 
prosedür 
zorlukları oldu. 
Burada, sedyede 
yatan hâstayı 
kabul etmeden önce 
bir çok mevzuatın 
kaleme alınması

ve nihayetinde 
hastanın hayatını 
kaybetmesi akıllara

nasıl bir insan 
hakları kutladığımızı 
açıkça gösterdi.

Bursa örnek kent
Ukrayna 
Cumhuriyeti'nin 2. 
büyük kenti olan 
Kherson'un Belediye 
Başkanı Vladimir 
Saldo ile Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Viktoriya Ostoumova 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'i ziyaret etti. 
Başkan Şahin, 
ziyarette “Bursa-İstan- 
bul arasını 75 
dakikaya indirecek 
Güzelyalı-Yenikapı 
Hızlı Feribot Projesi 
6 Ocak’ta ihaleye 
çıkıyor. Hızlı feribot 
için 2 adet geminin 
yapımına 
Avustralya’da baş
landı. İskele içinde 
dolgular hızla devam 
ediyor” dedi.
Tarihi Belediye

Binası'nda gerçek
leşen ve Ukrayna'da 
fabrikası bulunan 
işadamı Levent 
Artan'ın da eşlik ettiği 
ziyarette, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Bursa'nın modern ve 
yaşanabilir bir kent 
olması için ekip ruhu 
ile gece-gündüz 
çalıştıklarını söyledi. 
Ukrayna'nın Vinnitsa 
şehri ile Bursa arasın
da kardeş şehir anlaş
ması olduğunu 
belirten Başkan 
Şahin, “Ukrayna'ya 
milli takımımızın 
maçını izlemek için 
gitmiştim.
UkraynalIların Türkleri 
sevdiğini gözlemled
im. İki ülke arasındaki 
sosyal, kültürel ve 

ticari işbirliklerinin 
daha da ilerlemesi için 
elimizden geleni 
yapacağız” dedi. 
Ukrayna'nın tüm ülke 
olarak altyapı sorun
larını çözdüğünü ifade 
eden Şahin, “Biz de 
göreve geldiğimiz 
günden bu yana 
Bursa'nın alt yapı 
sorunlarını çözmek 
için ekip ruhu ile gece 
gündüz çalışıyoruz. 
Sosyal ve kültürel 
projelerin yanı sıra yıl
lardır çözüm 
üretilmeyen yatırımlar
la da Bursa, kabuk 
değiştiriyor” diye 
konuştu.
Başkan Şahin, 
Kherson Belediye 
Başkanı Vladimir 
Saldo'un Türk basının 
da gördüğü, Bursa-

İstanbul arasında 
sefer yapacak olan 
hızlı feribot ile ilgili bir 
sorusuna, “Bursa- 
İstanbul arasını 75 
dakikaya indirecek 
Güzelyalı-Yenikapı 
Hızlı Feribot Projesi 
6 Ocak'ta ihaleye 
çıkıyor. Hızlı feribot 
için 2 adet geminin 
yapımına 
Avustralya'da baş
landı. İskele içinde 

dolgular hızla devam 
ediyor. Bursa bu pro
jemizle İstanbul'a ve 
dünyaya daha da 
yakınlaşacak” şek
linde cevap verdi. 
Kherson'un Belediye 
Başkanı Vladimir 
Saldo da, kentinin 
Ukrayna'nın başkenti 
Kiev'den sonra 1.5 
milyon nüfusla en 
büyük ikinci şehri 
olduğunu belirtirken, 

“Bursa, sadece sahip 
olduğu özelliklerle 
değil geçmişte ev 
sahipliği yaptığı 
medeniyetlerle de 
örnek alınabilecek bir 
şehir. Bizde ziyare
timizde Büyükşehir 
Belediyesi'nin yaptığı, 
kendi şehrimizde 
uygulamayı plan
ladığımız örnek 
projeleri inçeleye- ■ • 
ceğiz” dedi.
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Vergi Dairesi Umursporlular sezon
inşaatı hızlandı açılışını kutladılar

Geçtiğimiz 
hafta içinde 
hafriyat çalışması 
bitirilen Vergi 
Dairesi inşaatında 
çalışmalara 
hız verildi. 
Hükümet binasının 

ikinci katında 
hizmet veren 
Gemlik Vergi 
Dairesi yeni 
binasının 
tamamlanmasının 
ardından vergi 
mükelleflerine 
burada

hizmet verecek. 
İnşaatın yapım 
işini üstlenen 
Borusan 
Borçelik firması 
100 gün içinde 
iki katlı binayı 
çelik konsiriksiyon 
olarak yapacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci Amatör 
kümenin iddialı 
takımlarından 
Umurspor, sezon 
açılışım yemekle 
kutladı.

Zeki Restau 
rant'ta verilen 
yemeğe kulüp 
idarecileriyle bir
likte tüm futbol
cular katıldı. 
Akşamın erken 

saatlerinde baş 
layan yemek iler 
leyen saatlere 
kadar neşe 
içinde geçerken 
Umursporlu fut
bolcular yeni 

sezonda önce 
centilmenlik son' 
rasında ise yeni 
den süper lige 
çıkmak için mü 
cadele verecek
lerini söylediler.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

R»rlAr..e 00WLWZ Buderus OTj
KAZAN

fîsiSAfT) KALORİFER TESİSATI 
Kilin

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
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Bursa’da cinayet işleyen 
şahsın evini kundakladılar

Bursa'da sabıkalı bir 
genç, tartıştığı Uludağ 
Üniversitesi öğren
cisini tabancayla 
öldürdü. Ölen gencin 
yakınları ve komşuları 
cinayet öfkesiyle, 
Roman olan zanlının 
evini kundakladılar. 
Polis; olayların 
büyümemesi için 
mahallede sabaha 
kadar geniş güvenlik 
önlemi aldı.
Alınan bilgiye göre, 
olay önceki akşam 
saatlerinde Merkez 
Yıldırım İlçesi 
Anadolu Mahallesi 
Atıcılar Caddesi'nde 
meydana geldi. 16 
yaşındaki sabıkalı 
Roman vatandaşı S.D, 
Özenal Kasabı'na gel
erek içerde oturan 19 
yaşındaki Süleyman 
Yedikardeş ile tartış
maya başladı. Yan 
tarafta babasına ait 
bakkal dükkanında 
çalışan Süleyman 
Yedikardeş, suç kaydı 

bulunan S.D'nin 
tabancasından çıkan 
kurşunlarla ağır yara
landı. Karnına ve 
diz kapağına kurşun 
isabet eden Uludağ 
Üniversitesi Makine 
Bölümü öğrencisi 
Süleyman 
Yedikardeş, Yüksek 
İhtisas Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti.
Vurduğu şahsın 
öldüğünden habersiz 
olan S.D, kız kardeşi 
ve annesiyle birlikte 
Yavuzselim Polis 
Merkezi'ne giderek 
teslim oldu. Zanlı S.D 
cinayeti kız kardeşi 
E.D rahatsız edildiği 
gerekçesiyle işlediği
ni öne sürdü. Çocuk 
Şube Müdürlüğü'ne 
teslim edilen S.D'nin 
avukat nezaretinde 
ifadesinin alınmasının 
ardından adliyeye 
sevkedileceği 
öğrenildi.
4 çocuklu ailenin en 
küçük ferdi Süleyman

Yedikardeş'in 
öldüğünü öğrenen 
mahalle sakinleri, 
öfkeyle zanlının evini 
ateşe verdiler. Evdeki 
yangın itfaiye ekiple 
rince söndürüldü. 
Çevik kuvvet ve 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, zanlının otur
duğu evin çevresinde 
sabaha kadar geniş 
güvenlik tedbiri aldı. 
Öte yandan ölen 
gencin yakınları, 
Roman vatandaşların 
işgal ettiği 
barakaların kaldırıl
ması için belediyeye 
defalarca müracat 
ettiklerini belirterek, 
"Atları ve eşekleri ile 
hem görüntü kirliliği 

oluşturuyorlar hem 
de çevreyi kirletiyor
lar. Kaldıkları 
barakalar da zaten 
işgal edilmiş tapusuz 
yerler. Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, bunların 
kaldırılacağı ve kötü 
görüntünün sona 
erdirileceği sözünü 
vermişti. İllaki bir 
fidanın solması, bir 
gencin ölmesi mi 
gerekiyor" diyerek 
tepkilerini dile 
getirdiler.
Olayla ilgili soruştur
ma başlatan 
Cumhuriyet Savcısı 
da gencin cenazesini 
otopsi için Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
gönderdi.

Bursa’da kira 
tartışması 
kanlı bitti

Bursa'mn Gürsu İlçe- 
si'nde, kiracı ve ev 
sahibi arasındaki 
tartışma cinayetle 
bitti Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
olay Yenidoğan 
Mahallesi İsmetpaşa 
Caddesi Anadolu 
Lisesi yanındaki 
arsada önceki gece 
meydana geldi. 
Ev sahibi Resül G. 
(39), kira meselesi 
yüzünden kiracısı 
Resül Kara (43) ile 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın büyüme
si üzerine ev sahibi 

olan Resül G. taban
cayla kiracısını 
vurdu. Ağır yaralı 
olarak Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Resül Kara 
hayatını kaybetti. 
Olayda tarafları 
sakinleştirmeye 
çalışırken, şüpheli 
tarafından 5 
yerinden tabancayla 
vurulan Davut Küçük 
(22) de ağır yaralı 
olarak Yüksek İhti
sas Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Polis, olay
dan sonra firar eden 
zanlı olan ev sahibini 
araştırmaya başladı.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ
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Körfez Ofset
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Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Genelkurmay
bedelliye karşı

“Gecikme zammı 
silinmeyecek’

Genelkurmay 
Başkanlığı, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Avustralya 
gezisi sırasında gün
deme getirdiği bedelli 
askerlik konusundaki 
tavrını değiştirmedi. 
Askeri yetkililer, 
bedelli askerlikle ilgili 
taleplere olumsuz 
cevap vereceklerini 
ifade ediyor.
Daha önce de zaman 
zaman gündeme geti 
rildiğinde yazılı açıkla
ma yaparak bedelli 
askerlik önerilerine 
kapıyı kapatan 
Genelkurmay 
Başkanlığı, bu 
konudaki fikrini 
değiştirmedi.
Başbakan Erdoğan'ın 
son olarak gündeme 
getirdiği bedelli asker- 

« Jikle ilgili bilgi veren 
üst düzey askeri 
yetkililer, bu konuda 
tavırlarının katı

olduğunu belirttiler. 
Bu aşamada kesinlikle 
bedelli askerlikle ilgili 
çalışma yapılmadığını 
belirten askeri 
kaynaklar, yapmayı da 
düşünmediklerini, 
gelecek tekliflere de 
olumsuz yanıt vere
ceklerini nade ettiler. 
Terörle mücadelenin 
kesintisiz devam 
ettiğini hatırlatan 
askeri kaynaklar, "Bir 
yandan şehitler 
verilirken diğer 
yandan parası olan 
askere gelmesin 
demek kadar adaletsiz 

bir uygulama olamaz. 
Bu durumda teröre 
karşı canını ortaya 
koyan Mehmetçikleri 
ve onların ailelerini 
nasıl tutacağız” 
dediler.
Bu tür önerilerin 
sık sık ortaya atıl
masının asker almada 
zaafiyet oluştur
duğunu da belirten 
askeri kaynaklar, 
"Askerlik çağına 
gelmiş binlerce kişi 
sırf bu söylentiler 
yüzünden işlemlerini 
yaptırmıyor" 
diye konuştu.

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, abonelerin 
elektrik borçlarına 
uygulanan gecikme 
zammının silin
mesinin söz konusu 
olmadığını bildirdi. 
Unakıtan, Anavatan 
Partisi Diyarbakır 
Milletvekili Muhsin 
Koçyiğit'in, elektrik 
borçlarına ilişkin 
önergesini cevap
landırdı. Abone 
borçları hakkında, 
Elektrik Piyasası 
Müşteri Hizmetleri 
Yönetmeliği hüküm
lerinin uygulandığını 
belirten Unakıtan, 
"Abone borçlarına 
uygulanan gecikme 
zammının silinmesi 
söz konusu 
değildir" dedi.
Bazı bölgelerde elek

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

trik borçlarının tahsi
lat işlemlerinin özel 
şirketlere ihale 
edildiğini bildiren 
Bakan Unakıtan, 
şöyle devam etti: 
"TEDAŞ ile özel 
şirketler arasında 
imzalanan 'Taahhütlü 
Tahakkuku ve 
Tahsilat Artırma ve 
Kaçağı Önleme 
Sözleşmesi* doğrul
tusunda işlemler 
yapılmaktadır. 
Sözleşmenin ilgili 

maddeleri gereğince, 
borcunu zamanında 
ödemeyen aboneye 
kesme bildirimi 
bırakılarak 10 günlük 
süre verilir ve bu 
süre içinde borcunu 
ödemeyen abonenin 
enerjisi kesilir.
Ödeme güçlüğü 
çeken abonelere, 
talepleri halinde 
birikmiş elektrik 
borçları için 
taksit 
yapılmaktadır.

BAY MUSTAFA ÖZALP EFLAK’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

ENEN Salibe
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..

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

Eski Pazar Cad. 100 m 2 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

t
I i

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

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

ŞEKER SİGORTA |
Madde ÖZALP

ye Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta Tel:513 24 74 Fax: 5141021

Her çeşit balık ağlan 
Sakana Misina Ağları

* ip Ağ
"S Fanya

Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
"S Sandal Malzemeleri
«s Kürek

Çapa
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* rt iita ıntader ili htliııi^i

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

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Memur 3 kat az kazanıyor
Türkiye Kamu-Sen, 
AB ülkelerindeki 
memurların alım 
gücünün 
Türkiye'deki 
memurların alım 
gücünün 3 katı 
olduğunu ve 2005 
Kasım ayı yoksulluk 
sınırının bin 893 YTL 
84 YKr olduğunu 
bildirdi.
Türkiye Kamu- 
Sen'den yapılan 
yazılı açıklamada, 
hükümetin son 3 
ayda uyguladığı 
ekonomik program
daki makroekonomik 
gelişmelerin sokağa 
yansımadığı eleştiri
lerine cevap olarak 
alım gücündeki 
artışları kanıt göster
diği ve gelişmiş 
ülkelerle karşılaştır
ma yapıldığı belirtil
erek, AB ülkelerinde
ki ücretler karşısın
daki alım gücü 
oranının 
Türkiye'dekinin 
oldukça üstünde 
olduğu belirtildi. 
Açıklamada, bir 
ülkedeki refah duru
munun ölçülebilmesi 
için o ülkede kriz 
günlerinde gerçek
leşen veriler değil, 
ulaşılmak istenilen 
hedeflerin baz alın
ması ve bu hedeflere 
ne kadar ulaşıla
bildiğinin ortaya 
konması gerektiği 
belirtildi.
Türkiye Kamu-Sen

Ar-Ge Merkezi 
tarafından yapılan ve 
Türkiye'deki ortala
ma memur, işçi 
ücretlerinin ve asgari 
ücretin çeşitli ürün
lerdeki alım 
güçlerini, bazı AB 
ülkelerindekilerle 
karşılaştırıldığı 
araştırmaya göre, 
Türkiye'de ortalama 
maaş alan bir memur 
maaşının tamamıyla 
72 kilo koyun 
eti alabilirken, 
Lüksemburg'daki bir 
memur 231 kilo 
koyun eti alabiliyor. 
Yine Türk memuru 
maaşının tamamıyla 
sadece 64 kilo 
dana eti alabilirken — 
HollandalI 
memur 131 kilo 
Lüksemburglu 
memur ise 205 kilo 
dana eti alabiliyor, 
ayrıca Türkiye'de 350 
milyon lira olan 
asgari ücretle geçi
mini sürdürmeye 
çabalayan bir 
çalışan, maaşının 
tamamı ile sadece 
34 kilo koyu eti 
alabilirken, AB'li 
asgari ücretliler

Türkiye'deki asgari 
ücretlinin neredeyse 
3 katı miktarda 
koyun eti alabiliyor. 
Yine Türkiye'deki bir 
asgari ücretli maaşı 
ile bin 433 adet 
ekmek alabilirken, 
Lüksemburg'daki 
asgari ücretli 4 bin 
265, Fransız ise 
3 bin 900 adet 
ekmek alabiliyor. 
Türkiye Kamu-Sen, 
2005 Kasım ayına ait 
asgari geçim endeksi 
sonuçlarını da açık
ladı. Buna göre, tek 
kişinin yoksulluk 
sınırı 940.29 YTL'ye 
yükseldi. Dört kişilik 
bir ailenin yoksulluk 

-sının ise yüzde 1.35 
oranında artışla 
1,893.84 YTL oldu. 
Çalışan tek kişinin 
açlık sınırı ise bir 
önceki aya göre 
yüzde 0.99 oranında 
artarak 727.17 
YTL'ye ulaştı. 
Türkiye'de 4 kişilik 
bir ailenin ortalama 
gıda ve barınma har
camaları toplamı 
2005 yılı Kasım 
ayında 691.64 YTL 
olarak gerçekleşti.

Deneme sınavında
bakanlık yasağı

Milli Eğitim 
Bakanlığı, özel 
dersanelerin bağlı 
bulunduğu 
dernekler tarafından 
yapılan deneme 
sınavlarını yasak
ladı. Bakanlık, 
yasaklama 
gerekçesini de 
açıkladı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, özel ders 
hanelerin bağlı 
bulunduğu dernekler 
tarafindan ülke 
genelinde yapılan 
deneme sınavlarını 
yasakladı. Gerekçe 
ise "bu sınavların 
öğrenciler üzerinde 
bıraktığı olumsuz 
etki"
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), büyük yarış 
öncesi, özel ders 
hanelerin bağlı 
bulunduğu dernekler 
tarafından on bin
lerce öğrencinin 
katılımıyla ülke 
genelinde yapılan 
deneme sınavlarını 
yasakladı.
Gerekçe inandırıcı 
değil Yasaklama 
karan, "bu sınavların 
öğrencilerin üzerinde 
olumsuz etki bırak
tığı” gerekçesine 
dayandırıldı. Özel 
dershaneler Birliği 
Derneği (ÖZDEBİR) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Faruk 
Köprülü ise, "Öğren

ciler kendilerini den
eme fırsatı buluyor
du. Gerekçe 
inandırıcı değil. 
Öğrenciler mağdur 
olur" görüşünü 
savundu.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik imza
sıyla 81 il valiliğine 
gönderilen 
genelgede, Özel 
Dershaneler 
Yönetmeliği'nin 30. 
maddesi gereğince 
özel dershanelerin 
bağlı bulunduğu 
dernekler tarafından 
MEB izniyle il veya 
ülke genelinde 
deneme sınavları 
yapıldığı anımsatıldı. 
Genelgede, "Deneme 
sınavlarıyla ilgili 
olarak bakanlığımıza, 
sınavların kontrolsüz 
ve denetimsiz 
yapıldığı, velilere ek 
külfet getirdiği, her 
dernek tarafından 
ayrı ayrı yapılan. 
sınavların çokluğu
nun öğrenciler 
üzerinde olurhsuz 

etkiler bıraktığı hatta 
bakanlıktan izin 
alınmadan bile bu 
sınavların yapıldığı 
gibi bilgiler 
ulaşmıştır" denildi. 
Dershanelerin bağlı 
oldukları dernekler 
tarafından 2005-2006 
öğretim yılında ülke 
genelinde "ücretli 
veya ücretsiz olarak 
deneme sınavı 
yapılamayacağı"nın 
vurgulandığı 
genelgede, "Ancak, 
dershaneler kendi 
kayıtlıöğrencilerine^T 
kendilerine ait 
binalarda ücretsiz 
olarak deneme 
sınavları yapabile
ceklerdir" denildi. 
Dershaneler tepkili 
Köprülü, ÖZDEBİR'in 
kurulduğu günden 
bu yana 20 yıldır ülke 
genelinde deneme 
sınavları yaptığını 
belirtirken, MEB'in 
yasak gerekçesini 
inandırıcı bul
madığını ifade etti.

Hara 
nasıl 

olacak?

Türkiye'nin büyük bir 
bölümünde parçalı ve 
az bulutlu bir gün 
yaşanacak. Marmara 
ve Karadeniz kıyıların
da etkili olan yağış 
yurdun kuzeydoğu 
kesimlerine kayacak. 
İşte bölge bölge 
3 günlük hava raporu 
ÖNÜMÜZDEKİ 
3 GÜN HAVA 
NASIL OLACAK? 
Yağışlı hava çarşamba 
batıdan yurda giriş 
yapıyor, perşembe 
günü yağmur bütün 
bölgeleri etkisi altına 
alıyor. İzmir ve Antalya 
çarşamba günü 
sağanak yağışlı, 
perşembe günü ise 
İstanbul, İzmir, 
Ankara, Adana, 
Antalya yağmurlu

olacak.
Hava sıcaklığı perşem
be ve cuma günleri 
kuzey ve iç bölgelerde 
lodosla birlikte biraz 
artacak. Hafta boyuna 
en yüksek sıcaklıklar 
İstanbul'da 12, 
Ankara'da 10, İzmir'de 
13, Antalya'da 22, 
Adana'da 24, 
Erzurum'da 9, 
Trabzon'da 18 ve 
Diyarbakır'da 16 
derece.
Bugün yurdun tamamı 
yağışsız bir gün 
geçirecek. Akdeniz ve 
Güneydoğu Anadolu 
güneşli; Marmara, 
Ege ve Doğu 
Karadeniz çok bulutlu, 
diğer yerler az bulutlu 
olacak. İç bölgelerde 
gökyüzü sisli...

ÇARŞAMBA günü 
yağışlı hava batıdan 
yurda giriş yapıyor. 
Marmara'nın batısı 
Kıyı Ege ve Batı 
Akdeniz yağış altında, 
lodos şîdetli esiyor... 
Güneş Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu'da yüzünü 
gösteriyor.

PERŞEMBE günü ise 
yağışlı hava yurdun 
tamamını sarıyor, 
Orta ve Doğu 
Karadeniz dışında tüm 
Türkiye yağmurlu... 
Yağmur Marmara, 
Kıyı Ege, Akdeniz ve 
Güneydoğu 
Anadolu'da sağanak 
şeklinde düşecek.
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Otomotiv satışları yüzde 1.3 azaldı Barbarosca
2005 yılının İlk
11 aylık döneminde 
Otomotiv satışları 
yüzde 1.3 
düşüş gösterdi. 
Otomotiv Sanayi 
Derneği (OSD) 
raporuna göre, Ocak* 
Kasım döneminde 
otomotiv satışları 
geçen y ilki 660 bin 
488 adetten, bu yıl 
652 bin 44 adete çıktı. 
Otomotiv Satışları 
Kasım ayında İse 
yüzde 26.3 artışla 62 
bin 364 adetten, 66 
bin 127 adete yüksel
di. Ocak-Kasım döne
minde otomobil 
satışlarında yüzde 
6.9 düşüş yaşandı. 
Böylece geçen yılın 
ilk 11 ayında 401 bin 
12 adet olan otomobil 
satışları, bu yıl aynı 
dönemde 373 bin 150 
adete İnmiş oldu. 
Kasım ayında otomo
bil satışları 30 bin 
547 adetten, 37 bin 
841 adete yükseldi. 
Böylece artış oranı 
yüzde 23.9 oldu.

Hipermarketlere yeni düzenleme Kaza

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
mepruhat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

Toplam taşıt aracı 
üretimi, 2004 yılı 
Ocak-Kasım dönem
ine göre yüzde 7 artış 
İle 801 bin adet ve 
otomobil üretimi İse 
yüzde 1 artarak 
416 bin adet oldu. 
2005 yılı Ocak-Kasım 
döneminde Üretim, 
büyük kamyonda 
yüzde 21, kamyonette 
yüzde 17, otobüste 
yüzde 9 ve küçük 
kamyonda yüzde 2 
artarken midlbüste 
yüzde 30, minibüste 
İse yüzde 7 azaldı. 
2004 yılına göre 2005 
yılı Ocak-Kasım 
döneminde, traktör 
üretimi de yüzde 
13 azalarak 
32 bin adet oldu. 
2005 yılı Ocak-Kasım 
döneminde sektör 
ihracatı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 18 artışla 10.5 
milyar doları geçti. 
Türkiye İhracatında 
2. sırada olan 
sanayinin, toplam 
ihracattaki payı 

lerinde büyük market
lerin kapatılması ve 
kendilerinin biraz 
kazanç sağlamasının 
yolunun açılmasını’’ 
İstediği yönündeki 
soruları üzerine, büyük 
mağazalarla ilgili 
yasanın daha önce 
başbakanlığa sunul
duğunu, ancak çeşitti 
kesimlerden yapılan 
müracaatlar nedeniyle, 
konu İle İlgili tekrar AB 
ülkelerinde İnceleme 
lerde bulunulduğunu 
hatırlattı. Yaz tatilinde 
Meclisin kapalı olması 
nedeniyle yasayı geri

SfiJ Barbaros BALMUMCU

yüzde 18 oldu. 
Türkiye’nin 2005 yılı 
Ocak-Kasım döne
minde toplam taşıt 
aracı ihracatı, yüzde 
10 artarak 502 bin 
adet oldu. 2005 yılı 
Ocak-Kasım döne
minde otomobil ihra
catı yüzde 4 artışla 
288 bine, ticari araç 
ihracatı yüzde 19 
artışla 214 bine yük
seldi, traktör ihracatı 
İse yüzde 19 azalarak 
8 bin adede geriledi. 
Ford O.tosan 149 bin 
hafif ticari araç, 
Toyota 129 bin oto
mobil, O.Renault 112 
bin otomobil ve Tofaş 
37 bin otomobil ile 43 
bin hafif ticari araç 
olmak üzere toplam 

çektiklerini söyleyen 
Coşkun, federasyonun, 
TOBB ve bağlı 
odaların, bakkallar ve 
esnaf kuruluşları İle 
büyük mağaza kuru
luşlarının görüşlerinin 
alındığım dile getirerek 
şöyle konuştu: 
"Genel İsteğe uyarak, 
gerek promosyonlarda 
yapılan İstismarlar, 
indirimler, mevsim son
rası satışlardaki tüketi
ciyi aldatıcı hareketler, 
büyük mağazaların 
bazılarının KOBİ nite
likli işletmelerden 
aldığı malların bedelini 
öderken, daha öncoden 
ticari teamüle uygun 
olarak herhangi bir 
anlaşma yapılmaması
na rağmen, rafa iştirak 
parası, reklama İştirak

80 bin araç İhraç etti. 
2005 yılı kasım ayın
da da 2004 yılına 
göre talepte 
hareketlenme devam 
etti, ancak 11 aylık 
dönemde talep 
azalarak devam 
ediyor. Bu dönemde 
toplam pazar yüzde 
1 ve otomobil pazarı 
İse yüzde 7 dolayında 
daraldı. Üretim İse 
pazardaki bu daral
maya karşılık, ihra
cattaki artışın desteği 
İle artışını sürdürdü. 
İhracat, geçen yıl 
içinde başlayan yeni 
projelerle artış gös
terdi, ancak bu yıl 
yeni proje eklen
mediği için artış hızı 
giderek düşüyor.

Yazık Bu Takıma!
Fenerbahçe maçında seyrettiğimiz 

Trabzonspor'da ya ruh hali yada bu iş böyle 
gider derecesinde daha devre bitmeden havlu 
atmasının manasını anlamak mümkün değil.

Televizyon ekranlarında seyrettiğimiz 
Trabzon fona da oynamadı. Ankaraspor 
kalesinde 2 gol değil bana göre skor 5 gibi 
olmalıydı.

Ankaraspor bir de 10 kişi kalmış bir takımdı. 
Puan cetvelinde sondan üçüncüydü ama gel gör 
ki; ikinci yarı hücumu düşünmüşler ve 
Trabzonspor'un üstüne gelmeyi başardılar.

Elindeki değeri .başka bir kulübe bırakacaksın 
yerine kaleciden daha kötü bir kaleci olacaksın. 
İşte defalarca Milli Takım’da kaleciden daha kötü 
bir kaleci olacaksın. İşte defalarca Milli Takım’da 
kaleci olarak oynamış ve Milli Takım hocalığı 
yapmış olan Şenol Güneş’in yersiz bir transferi; 
Bugünkü kaleci Brezilyalı Jetferisyon.

Umumiyetle bir çok maçlarda kritik hatalar 
yapıyor. İşte Ankaraspor’un birinci golü bu 
kalecinin hediyesi.

Kâptan Fatih’in Japon Lee ve Yattara'nın ata
madığı, kaprise kapılarak yanında koşan 
arkadaşına vermediği topla, kendisinin boş topu 
harcamasına üzülmemek elde değil.

Kim demişse güzel söylemiş; “Atamayan 
yer" İşte buda Trabzon’un başına geldi.

Bazı hocalar takımını hiç bir zaman yermez, 
bazıları şöyle derler; “Son dakikada yediğimiz 
golle yenildik."

Ama gelin görün ki Trabzon hocası Halil 
Hodzıç; "Bu takım ağır hasta" dedi. Bir hafta 
evvel oynadığı maçta hasta değil miydi? Çok da 
güzel oynamıştı.

Birazda çok yakında yapılacak olan kon- 
grenlnde olduğunu görmemek mümkün değil. 
Trabzonspor’un sonu hayırlı olsun.

parası gibi birçok satır 
arası çıkarması gibi 
gelen şikayetleri 
değerlendirdik. Trafiğin 
yoğun olduğu yerlerde 
özellikle akşam saat
lerinde trafiğin kilitlen
memesi için büyük 
mağazaların trafiğin 
yoğun olmadığı yer
lerde kurulması şartını 
getirdik. Zaten ciddi 
büyük mağazaların 
kurdukları mağazalar 
öyle yerlerde. Onun 
İçin görüşleri bir daha 
alıyoruz. Ona göre 
değerlendireceğiz. 
Bölgesel olarak hava 
şartlarına, mevsim 
şartlarına ve zorunlu 
hallerde çalışma saat
lerini de valiliklerin 
belirlemesi şartım getir 
dik."’ şeklinde konuştu.

Bir hafta evvel şampiyonluğu kovalayan bir 
takımı deplasmanda yenebiliyorsanız, 
grubunuzdaki takımlardan beş gömlek üstün 
oluyorsunuz. Kendi saha ve seyirciniz önünde 
oynayacsınız, grupta en sonda bulunan daha 
doğrusu havlu atmış bir takımla berabere kaide
siniz.

İkinci Lig A Kategorisinde açık ara lider 
durumda bulunan timsahlar son sıradaki 
Dardanel'e diş geçiremedi.

Niye bu? Biraz da puan cetvelindeki İkinciyle 
aradaki farkın 9 olmasıydı.

Bursaspor 15. dakikada attığı golle 1-0 öne 
geçti. 90. dakikada C.Dardanel’li Kayhan’ın 
golüne mani olamadı.

Bu duruma göre Antalyaspor’la puan durumu 
7’e İndi.

Evet Bursaspor ufak bir işi kazası geçirdi. 
Bunu ben birazda psikolojik durumlarına bağlı
yorum.

Her futbolcuda böyle bir duraklama olabilir. 
Hele son dakikada olunca netice kaçınılmaz 
oluyor.

Deplasmanda kazan, 
sahanda yenil

Geçen hafta Bakırköy’ü kendi sahasında 
yenip, iyi bir yere yerleşen Orhangazispor, kendi 
evinde oynadığı Alibeyköy maçını 2-1 kaybetti.

Oyun düzenini umumiyetle beraberliğe 
bağlayan Orhangazispor’un bu haftaki hesabı 
tutmadı.

Ilerlkl maçlarda Orhangazi'yi puan cetvelinde 
iyi yerlerde görmek isteriz.

«Körfez* 1 .

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
bölgesel olarak, hava 
şartlarına, mevsim 
şartlarına ve zorunlu 
hallerde hipermarket
lerin çalışma 
saatlerini Valiliklerin 
belirlemesi şartım 
getirdiklerini bildirdi. 
Bakan Coşkun, Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Blrliğl'ndo toplanan
1. Türkiye Fuarcılık 
Kongresl'no katılımın
dan önce gazetecilerin, 
"Bakkallar ve Bayiler 
Federssyonu'nun hafta 
sonları ve bayram tatil

, ww.gemlikkorfezgazetesi.com
internette adresinden okuyabilirsiniz

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Anneler çocuklar ile ŞİİR KÖŞESİ C elal R\>

iletişimde başarısız
İstanbul'da 10 bin 
aile üzerinde 
yapılan araştırma
da, annelerin 
yüzde 42'sinin 
çocuklarıyla 
iletişim kurmakta 
başarılı olamadığı 
belirlendi.
Çukurova 
Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. 
Oğuz Kutlu, bil
inçsiz anne 
babanın, çocuk
larına iyilik yap
mak isterken 
bazen istemeden 
de olsa kötülük

yapabildiklerini 
söyledi.
Kutlu, bilinçsiz 
anne babaların 
sürekli eleşti 
rerek, komşu veya 
yakın akrabalar
daki yaşıtlarını 
emsal göstererek, 
çocuklarını teşvik 
etmek isterlerken; 
öz güvenlerinin ve 
benlik saygılarının 
azalmasına neden 
olduklarını kay
detti. Yrd. Doç. Dr. 
Kutlu, bunun yanı 
sıra ebeveynin 
çocuğunu dinle
meyerek onların 
ömür boyu

hissedecekleri 
güvensizlik 
duyguları yaşa
malarına neden 
olabildiklerini 
vurguladı. 
Çocukların 
çabalarını görme
zlikten gelerek, 
gizli ceza verme 
anlayışının da 
sakıncalarına 
dikkati çeken 
Kutlu, "Çocuk 
psikiyatrisi 
servisine gönde 
rilen çocukların 
yüzde 30'unun 
nedeninin anne 
olduğu belirlen
miştir" dedi.

HESAPLAŞMA
Yükledim artı ve eksilerimi 

sap arabasına
Vardım harman yerine yıktım 
Sonra çekilip geriye, 

rüzgâr çıksın diye baktım
Sırtımda aba 
Elimde yaba 
Bekliyorum...

O da ne
Ak bulut, kara bulutla kapıştı 
İndi gökten ağır sicim 
Sicim, yırtık abaya yapıştı...

Ey tanrım! Biz ne bekliyoruz, 
sen ne veriyorsun

Gözyaşın senin olsun 
Biz zaten bıkkınız 
Kızıllaşmış gözlerimize 

kan oturtanlardan
Git sen, dolunaylı gecelerde 
türeyen aç kurtlarla uğraş 
Altın sandıklardaki kan 

emicilere ulaş;
Salıver yaz sıcaklarımı 

üfleyen serin rüzgârımı
Kara bağrımdan girsin içeri
Ve de ulaşsın harman yerime 
Tınazımı savurayım
Artı ve eksilerimi ayırayım!

Çocuklarda Sicim urganlaştı...

obeziteye dikkat
Dünyadaki 5-17 

yaş grubundaki 
her 10 çocuktan 
birinin kilolu 
olduğu, bunların 
30-45 milyonunda 
"ciddi obezite" 
problemi bulun
duğu belirlendi. 
Obezitenin, 
çocuklarda vücut 
ve benlik imaj ve 
algılamalarıyla 
ilgili bozukluk, 
tembel, aldırmaz 
ve aptal olarak 
algılanma ve 
okulda şiddet 
kurbanı olarak 
seçilmeleri gibi 
olumsuzluklara

yol açtığı 
bildirildi. 
Hacettepe 
Üniversitesi 
Çocuk Sağlığı 
Enstitüsü Sosyal 
Pediatri Anabilim 
Dalı uzmanların
ca, "Çocuk ve 
Obezite" 
konulu bir 
rapor hazırlandı. 
Rapora göre, 
gelişmekte olan 
ülkelerde, özellik
le şehirlerde 
yaşayan çocuk
larda obezite 
alarm verecek 
şekilde giderek 
artıyor. Buna

göre, dünyadaki 
5-17 yaş grubun
daki her 10 
çocuktan biri, 
yani 155 milyon 
çocuk kilolu. 
Bunların yüzde 
2-3'ü, yani yak
laşık 30-45 mil 
yonunda ise 
ciddi obezite var. 
Rapora göre, 
çocukların yaşam 
tarzında bir 
iyileştirme yapıl
madığı takdirde, 
obezite yakın 
gelecekte ülkenin 
en akut halk 
sağlığı sorunu 
haline gelecek.

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

‘Gemlik
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 

adresini 
tıklayın

Ailelere internet uyarısı
İnternetin aile ilişki
leri üzerine yaptığı 
araştırmada çarpıcı 
bulgulara ulaşan 
Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT), Türk 
ailesinin ‘online aile' 
haline dönüştüğünü 
savundu.
‘Sanal bağımlılık' 
tehlikesine karşı 
aileleri uyaran DPT, 
internetin kişilik 
bozuklukları ve aile 
içinde çatışmaya 
sebep olabileceğini 
belirtiyor. Çalışmada, 
bilgisayar oyunlarına 
‘reyting sistemi' 
getirilmesi öne 
rilirken, çocuklara 
yönelik yayın yapan 
Türkçe sitelerin 
Milli Eğitim 
Bakanlığından 
tavsiye alması gün
deme getiriliyor.
Sohbet odalarındaki 
konuşmaların çocuk 
ve gençlerde önemli 
psikolojik ve kişilik 
sorunlarına yol 
açtığına temas edili 
yor. Sanal bağım
lılığın ve internette 
uzun süre sörf yap
manın verdiği zarar

lar; kız kaçırma, 
internet kafede ölüm, 
tecavüz, chat yüzün
den boşanma gibi 
somut örneklerle 
açıklanıyor.
DPT'nin sivil toplum
la birlikte hazırladığı 
araştırmada, online 
risklere de yer ver
iliyor. İnternette uzun 
süre oyun oyna
manın, insanı 
asosyal kişilik haline 
dönüştürdüğü belir
tilerek, kötü niyetli 
sanal sohbetin 
önemli riskler 
doğurduğuna işaret 
ediliyor.
Ancak kişisel eğitim
le sanal bağımlılığın 
önlenebileceği vur
gulanıyor. Ailelerden, 
çocuklarını bilgise- J 
yarla tek başına 
bırakmamaları 
istenerek, bilgisa
yarın çocuk odası 
yerine salona kurul
ması öneriliyor.
İnternet konusunda 
çocuklara ikna 
edici ve yumuşak 
bir tavırla yaklaşması 
da tavsiyeler 
arasında.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Safra kesesi taşları neden önemlidir?
Safra taşlan safra 
kesesi içerisinde 
depolanan sıvı 
içerisindeki bazı 
maddelerin çökerek 
sertleşmesi ile oluşur. 
Safra vücudun 
yağların sindiriminde 
kullandığı bir 
maddedir. Safra 
karaciğer tarafından 
yapılır ve safra 
kesesi içerisinde 
depolanır.Yağlı gıdalar 
mideden onikipajmak 
barsağına geçtiğinde 
safra kesesi kasılarak 
safra kanalı vasıtasıyla 
safrayı ince 
barsaklara gönderir. 
Safra u, kolesterol, 
bazı yağlar, safra 
tuzları ve bilirübinin 
bileşiminden 
oluşur.Safra tuzları 
yağı parçalar,bilüribin 
safraya ve büyük 
abdeste kahveren 
gimsi rengi veren 
maddedir.
Normalde sıvı halde 
olan safra çok fazla 
kolesterol,safra tuzu 
veya bilirübin içerir ise 
bunlar çökerek taş 
oluştururlar.
Safra taşları kolesterol 
ve pigment taşları 
olmak üzere iki 
tiptir.Kolesterol taşları 
sarı-yeşil renktedir ve 
primer olarak koles
terolün sertleşip 
çökmesi ile oluşur. 
Tüm safra taşlarının

yaklaşık olarak 
% 80'i bu tip taşlardır. 
Pigment taşları ise 
küçük, koyu renkli, 
bilirübin tarafından 
oluşturulan taşlardır. 
Safra taşları bir kum 
tanesi gibi küçük ola
bileceği gibi bir pin
pon topu büyüklüğüne 
ulaşabilir.Safra kesesi 
tek büyük bir taş,çok 
sayıda küçük taşlar 
veya bunların çeşitli 
kombinasyonlarını 
oluşturabilir.
Safra kesesine ve 
safrayı ve diğer 
sindirim enzimlerini 
karaciğer,safra kesesi 
ve pankreastan ince 
barsaklara taşıyan 
kanallara topluca bilier 
sistem denir. Safra 
taşları bu kanallardan 
herhangi birini tıka
yarak normal safra 
akışını durdurabilirler. 
Tıkanabilecek bu 
kanallar safrayı 
karaciğer dışına 
taşıyan hepatik kanal
lar,safra kesesinin 
kanalı olan sistik kanal 

veya hepatik ve sistik 
kanallardan gelen 
safrayı ince barsaklara 
taşıyan ana safra 
kanalı olabilir. Bu 
kanallarda birikip aka- 
mayan safra; safra 
kesesi,kanallar veya 
nadiren karaciğer 
içinde iltahaba yol 
açabilir. Pankreas 
kanalı da ana safra 
kanalı ile birleşerek 
barsağa açılır. Eğer 
safra taşı bu kanalı 
tıkar ise pankreas 
enzimleri akamaz ve 
bu kez aşırı ağrılı ve 
bazen de tehlikeli bir 
rahatsızlık olan 
pankreatite yol aça
bilir. Eğer kanallardan 
herhangi biri uzun 
süre tıkalı kalacak 
olursa safra 
kesesi,karaciğer ve 
pankreası etkileyecek 
oldukça ağır ve bazen 
ölümcül hasarlar 
oluşabilir. Bu ciddi 
problemin belirtiler 
ateş, sarılık ve devamlı 
ağrıdır.
Safra Taşlarının

Sebepleri Nelerdir? 
Kolesterol taşları: Eğer 
safrada kolesterol ve 
bilirübin miktarı çok 
fazla veya safra tuzları 
çok az ise kolesterol 
taşları oluşur, safra 
kesesinin yeterli 
boşalamaması da 
diğer bir sebeptir.
Pigment taşları: 
Pigment taşlarının 
sebebi tam biline
memektedir.
Sirozlu,safra yolları 
iltihabı olan kişilerde 
ve orak hücreli anemi 
gibi ailevi bazı kan 
hastalıklarında oluş
maktadır. Safrada 
bilirübin çok arttığında 
kalsiyum gibi diğer 
bazı maddelerle 
bileşim oluşturarak 
çöker ve siyah safra 
taşlarını oluşturur.
Safra Taşı 
Oluşumunda Risk 
Faktörleri Nelerdir? 
Obesite: Şişmanlık 
özellikle kadınlarda 
safra kesesi taşı 
oluşumunun majör 
risk faktörüdür. 
Normalden orta dere
cede daha kilolu 
olmak bile riski arttırır. 
Bunun sebebi obe- 
sitenin safra içeriğin
deki safra tuzları mik
tarını azaltıp kolesterol 
artmasına yol 
açmasıdır. Obesitede 
ayrıca safra kesesi 
boşalması da 

yavaşlamıştır. 
Estrojen: Gebelik, 
hormon tedavisi veya 
doğum kontrol hapı 
alımıyla estrojen 
miktarının artması 
safradaki kolesterolü 
arttırmak ve safra 
kesesi çalışmasını 
yavaşlatmak yolu ile 
safra taşı oluşumunu 
arttırır.
Cinsiyet: Safra taşları 
kadınlarda daha çok 
görülür. 20-60 yaş 
arası kadınlarda erkek
lerin iki misli oranında 
taş görülür.
Yaş: Yaş ilerledikçe 
safra kesesi taşı 
oluşma oranı artar. 
Kolestero düşürücü 
ilaçlar: Kandaki koles
terol düzeyini düşüren 
ilaçlar, safrada sal
gılanan kolesterol mik
tarını arttırırlar, bu da 
taş oluşumunu arttırır. 
Kan triglserit yüksek
liği: Kanda bulunan 
bir yağ asidi olan 
trigliserit düzeyi 
yüksek olan kişilerde 
safra taşı oluşumu 
artmıştır 
Diabet: Diabetli hasta
larda genellikle 
trigliserit düzeyi 
yüksektir, bu da taş 
oluşum riskini arttırır. 
Hızlı kilo kaybı: 
Hızlı kilo kaybı 
esnasında vücut yağı 
metabolize ederken bu 
durum karaciğerden 

safra içersine ekstra 
kolesterol salgılan
masına yol açar, 
bu da safra taşlarına 
yol açar.
Bu yakınmalar: 
-Karında şişkinlik 

-Karın ağrısı 
-Geğirti
-Gaz
-Hazımsızlık gibi 
yakınmalardır. 
Safra taşları sıklıkla 
'safra kesesi atağı' 
denilen ani oluşan 
semptomlar yaparlar. 
Bu ataklar genellikle 
yağlı yemekleri takip 
eder, gece uyku 
esnasında başlaya
bilir. Tipik bir atakta: 
- Karın üst kısmında 
ani oluşan, devamlı, 
şiddetli bir ağrı vardır, 
yarım saat ile saatler 
boyu sürebilir.
- Sırta, orta kısma 
veya sağ kürek kemiği 
altına yayılan ağrı olur. 
- Bulantı veya 
kusma olur.
Özellikle terleme, 
titreme, ateş, sarılık 
yakınmaları olan 
hastaların derhal bir 
doktora başvurmaları 
gereklidir.
Safra kesesinde taş 
olan bazı kişilerde ise 
hiçbir semptom yok
tur, bu kişilere 'asemp- 
tomatik' ve bunlardaki 
safra taşlarına da 'ses
siz safra kesesi taşları' 
denir.
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Bursa’da antidepresan sıkıntısı Üniversiteli genç 
cinayet kurbanı

Bursa’da, sosyal ve ekonomik sorunlarla bunalan vatandaş 
çareyi sakinleştirici ilaçlarda aramaya başlayınca, eczane 

raflarında antidepresan ilaçlar bulunmaz oldu.
Bursa Eczacı Odası 
Başkanı Deniz İçer, 
antidepresan ilaç kul
lanımında ciddi artış 
olduğunu söyledi. 
İçer, antidepresan 
tüketiminin ağrı kesi
ci, antibiyotik ve bazı 
ilaçlardan sonra 
beşinci sırada yer 
aldığına dikkat çekti. 
Türkiye genelinde 
antidepresan ilaçlara 
2001 yılında 65 mil 
yon dolar ödendiğini 
belirten İçer, 
“Bu rakam 2004 
yılında 127 milyon 
dolara çıktı. 2005 
yılının ilk 10 ayında 
ise 180 milyon dolar 
ödendi. Yani bir yıl 
içinde yüzde 50’ye 
yakın bir artış oldu.

Bu oldukça 
düşündürücü ve 
ciddi bir durum”
dedi.
KARAKILIÇ: HASTA
LARA YETERLİ
ZAMAN AYRILMIYOR

Deniz İçer
Psikiyatri Uzmanı 
Dr. İbrahim Karakılıç, 
antideprasan ilaç 

tüketimdeki artışı, 
ekonomik ve 
sosyal sıkıntıların 
yanı sıra kamu has
tanelerinde çalışan 
hekimlerin hastalara 
yeterince zaman 
ayıramamasına 
bağladı.
Sistemin hekimlerin 
hastalarına psikoter
api yapmalarına izin 
vermediğini anlatan 
Karakılıç, “İlaçlar tek 
başına bir çözüm 
değil. İnsanların dibe 
vurduğu noktada, 
ilaçlar insanın içinde 
var olan enejiyi 
dışarıya çıkartmanın 
bir yoludur.
Depresyonla 
kimyasal ilaçlarla 
değil, psikoterapi ile

mücadele edilir. 
Sağlık sistemimiz 
düzenli olmadığı için 
hekimler pratik 
olarak ilaca 
yönelmek zorunda 
kalıyor. Günde 60-70 
yerine 15 hasta bakıl
sa Türkiye’de bu 
alanda gereksiz anti
depresan ilaç kul
lanımı önlenmiş, 
ülkemiz cebinde de 
yıllık 100 milyon 
dolar kalmış olur” 
diye konuştu.

Birçok suçtan 
kaydı bulunan 
şüpheli, kasapta 
karşılaştığı 
üniversiteli 
genci kurşun 
yağmuruna tutarak 
öldürdü.
Olay yerinden 
kaçan şüpheli polise 
teslim olurken, 
olay sonrası öfkeli 
mahalleli zanlının 
evini yaktı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre 
olay, önceki akşam 
Anadolu Mahallesi 
Atıcılar Caddesi'nde 
meydana geldi.
16 yaşındaki 
sabıkalı S.D., 

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

kasap dükkanında 
karşılaştığı 
Uludağ Üniversitesi 
Teknik Bilimler 
Meslek Yüksek 
Okulu Elektrik 
Bölümü 1. sınıfı 
öğrencisi 
19 yaşındaki 
Süleyman 
Yedikardeş'e 
yönelttiği silahını 
peş peşe ateşledi. 
Vücuduna isabet 
eden dört 
kurşunla ağır 
yaralanan Süleyman 
Yedikardeş, 
kaldırıldığı 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti.

J SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

/ ULTRASONOGRAFİ (US)

/ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
/ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ Dr. Ertan OKAY 

Radyoloji Uzmanı
✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
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SSK ile
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 

ANLAŞMAMIZ VARDIR
ACİL DURUMLARDA 

24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN 
BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel; 513 65 29 • 30 Fax i 513 65 18
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:tomokay@gmail.com


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

Voleybol Turnuvası’nın şampiyonu Gemlik Lisesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Lig Heyeti tarafından düzenlenen Öğretmenler Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu geçen 
yılkı gibi yine Gemlik Lisesi oldu. Gemlik Lisesi öğretmenleri şampiyonluğu yenilmeden yakaladılar. Haberi sayfa 2'de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK __________________ ।

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
14 Aralık 2005 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 \ Kr. (250.000 TL.)

Hikmet Şahin: 
| ‘Ulaşım çilesi 

bitecek’
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası ’nın yeni 
yönetim kurulu üyelerini ağırladı. 
Şahin, 3 yıl içinde Bursa'da 
ulaşımın çile olmaktan çıkacağını 
söyledi. Haberi sayfa 4'de

Wde bugün tören var
f

BU S Kİ Gemlik İşletme Tesisleri’nde 
ertelenen açılış töreni bugün saat 
11.oo da yapılacak. Açılış törenine 
Büyükşehir Beledişe Başkanı Hikmet 
Şahin ve BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı'nın da katılacağı 
bildirildi. Haberi sayfa 2'de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Yerli Malı Haftası kutlanırken
Her yıl ilköğretim okullarında -hatır

ladığım kadarıyla- 10-17 Aralık günlerinde 
Yerli Malı Haftası kutlanır.

Bizim çocukluğumuzda da öğretmen
lerimiz bize yerli malı kullanmanın önemi
ni anlatır, öğrencilerine ulusal ürünleri 
tüketmelerini öğütlerlerdi.

Önceki gün, oğlum Barış, okulda Yerli 
Malı Haftası’nı kutlayacaklarını söyledi. 
Annesinden okula giderken yerli malı 
yiyecek götüreceğini, akşamdan hazırla
masını isteyince içimden güldüm.

Okullarda bizim çocukluğumuzdaki 
gibi yine yerli malı kullanılması klasik 
olarak anlatılıyordu. Oysa çocuklar, yerli 
maldan çok, yabancı malları tanıyorlardı.

Akşam eve giderken arabada, Kinder 
çikolata diye tutturdu önce Barış..

Hafta sonunda Bursa’ya giderken Mc 
Donald’s ın önünden geçerken de ham
burger diye tutturmuştu!...

Çocuklarımızın yerli malı kültürü bu.
AB'ye girmeden, gümrük birliğine 

girdiğimiz bir dönemde, globalleşme diye 
dünya ekonomisini büyüklerin istediği 
şekilde biçimlendiği günümüzde, yerli 
malı olan fabrikalar, rafineriler, yeraltı yer 
üstü kaynakların satıldığı bir dönemde, 
yerli malı kullanmak için haftalar düzenle
mek ne oluyor?

AKP hükümetinin Sayın Milli Eğitim 
Bakanı’na soruyorum. Bu hükümet poli
tikanıza ters değil mi? Aslında bakan
lığınızın önündeki "milli" sözünü de 
kaldırmanız gerekmez mi?

Çünkü, yerliyi yabancılaştırmak için 
gelmiş geçmiş hükümetler arasında siz 
şampiyonsunuz.

Trafiğe kapatılan Kumla rampasında yol yapımı için çalışmalar henüz başlatılamadı 

ttarosm zara O
Dogalgaz servis 
kutularının bağlan
ması için trafiğe 
kapatılan Kumla 
rampasında kutu 
bağlantıları tamam
lanırken, yol yapım 
çalışmalarının henüz 
başlatılmaması 
şikayetlere neden 
oluyor. Manastır'a 
gelip gitmek için 
Orhangazi yolu 
ile eski Pazar 
Caddesi'ni kullanan 
sürücüler, işyerle 
rine geç kaldıkların
dan yakınıyorlar.

Seyfettin
ŞEKERSÖ7 tin 

haberi sayfa ; <ıe

Jövizle asilik duyurusu
MIHI Savunma Bakanlığı, yabancı ülkelerde 
bulunan 1967 doğumlu Türk vatandaşlarından 
dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak 
isteyenlerin 6 Ocak 2006'ya kadar ikamet 
ettikleri bölgelerdeki Türk konsolosluklarına 
başvurmalarını istedi. Haberi sayfa 7'de

Bursa'da şikayet cinayeti
Gece kulübünde aldığı alkolün etkisiyle 
taşkınlık yaptığı iddiasıyla polise şikayet 
edilen şahıs dehşet saçtı. Tabancayla, 
şikayet ettiğini öne sürdüğü garsonu 
öldüren şüpheli kaçtı. Başına isabet eden 
kurşunla yaralanan garson, tüm çabalara 
karşın kurtarılamadı. Haberi sayfa 6'da

‘Gemlik Körfez’ internette

Memurlara emekli 
maaşı darbesi

Yeni Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı, 
yasalaşırsa halen çalışanlar ve işe yeni 
girecek olanların maaşlarında büyük düşüş 
yaşanacak. Memurlar, aylık bağlama oranı 
en yüksek grup oldukları için en büyük 
kaybı yaşayan grup olacaklar. Sayfa 8’de

Öğretmenlerin branş değişMği 
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel 
Müdürü Remzi Kaya, öğretmenlerin alan 
değişikliği konusunda valiliklere, Bakan 
adına genelge gönderdi. Branş değişikliği 
yapmak istemeyen ilköğretim okullarındaki 
öğretmenler, ihtiyaç bulunan eğitim kuram
larında görevlendirilecekler. Sayfa 7’de

jî»- www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın]

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


,,24 AgIıK2005 Çarşamba KSrfez Sayfa 2

■■■ GÜNLÜK SİYASİ OAZSTY ■■

BUSKI’de bugün tören var
Teknoloji insan niteliğini 

düşürüyor
Giden geleni aratır diye bir söz vardır ..
Gerçekten de öyle..
Yıllar öylesine geçiyor ve “nitelik” o kadar 

bozuluyor ki geçip giden günleri yılları ara
mamak olanaksız.

Teknoloji gelişiyor.
Bilim adına akıl almaz yenilikler gerçek

leşiyor.
Uzaklar yakın oluyor.
Uzayın sırrı çözüldü çözülüyor.
Sınırlar ortadan kalkıyor.
Ama ne var ki :
İnsan kalitesi aynı paralelde yükselmiyor.
Markalar arasında sıkışmış, karnı hormon

la doldurulmuş, kendinden başkasını düşün
meyen bir “prototip” tasarlandı ve yaratıldı.

Düşünmeyen, kayıtsız koşulsuz inanan, 
yürümenin, yemenin, uyumanın ötesinde bir 
iş yapmayan “güruh” başarıldı.

AKP Milletvekili Turhan Çömez’in de 
yimiyle kurşun askerler yaratıldı.

Tüm eylemler komutla..
Yemek yenilecek ye...
Parmak kaldırılacak kaldır..
Uyunacak uyu..
Beyni daha çok gelişmişlerin bir araya 

geldiği çok donanımlı bir merkez dünyanın 
canına sokuyor.

Ne değer bırakıyor ne yargı..
Nükleer denemeler yapıyorlar.
Hormonu insanın iliklerine işletiyorlar.
Savaş dinamiklerini canlı tutmak için 

ellerinden geleni artlarına koymuyorlar..
Geçirebildiğine dişini geçiremediğine 

füzesini yerleştiriyor.
Ama ne istiyorsa o oluyor.
Doğal olarak dünyadaki gelişmeler 

Ortadoğu’nun tam da ortasında olan 
Türkiye’yi çok yakından ilgilendiriyor.

Türkiye çok önemli bir kapı..
Öyle bir kapı ki...
Sürekli açık..
FBI’cılar giriyor, ClA’cılar çıkıyor..
IMF’ciler giriyor, Dünya Bankacılar çıkıyor.
Ne hikmetse insanlık adına, ahlak adına, 

toplumsal değerler adına hiçbir şey 
girmediği gibi olanı da tutmak zorlaşıyor.

İnsanı insana bağlayan “yüce
I değerler”yok olup gidiyor.

Dolayısıyla yetenekler yitiriliyor..
Seçmeyi seçilmeyi bilmeyen insanlar 

geleceği yönlendiriyorlar..
Gelinen sonuca tesadüf denilebilir mi ?

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

Seyfettin ŞEKERSOZ

BUSKİ Gemlik 
İşletme Tesisleri’nde 
ertelenen açılış 
töreni bugün saat 
10.oo da yapılacak. 
Hava muhalefeti 
nedeniyle ertelenen 
açılış törenine 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ve 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı'nın 
yanı sıra çok sayıda 
davetlinin katılması 
bekleniyor. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ile 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı'nın 
Gemlik işletmesinde 
yapacağı 
incelemelerin 
ardından 
Haydariye 
Köyü’nde bulunan 
Su Arıtma 
Tesislerine 
gidilecek.
BüyükşehirBelediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'in yapacağı

Tarım dışı kullanılan her metrekareye 5 YTL
Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı 
Kanunu'nun geçici 1. 
maddesi doğrul
tusunda, tarım dışı 
kullanılan arazilerin 
her metrekaresi için 
5 YTL ödenerek izin 
verilecek.
Bursa Tarım İl 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, bunun için

başvuru süresinin 
18 Ocak 2006 tari
hinde sona erecek.
Tarım İl 
Müdürlüğü'nün 
konuya ilişkin 
açıklaması şöyle: 
”5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi 
Kullanımı
Kanununun Geçici 
1. maddesinde 
belirtilen '11.10.2004

GAZETELERİNE İLAN ve REM 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

basın açıklamasıyla 
2006 yılı içinde 
Gemlik'e yapılacak 
yatırımlar hakkında 
bilgi vermesi 
bekleniyor.
BUSKİ'nin 2006 
yılı için Gemlik'e 
yapacağı 
yatırımların ilki 
olacağı bildirilen

Nacaklı 
göleti ile 
Su Arıtma 
Tesisleri 
arasına 
döşenecek 
boru hat
tının da 
temel atma 
töreni 
yapılacak.

Hikmet 
Şahin

tarihinden önce 
tarım arazileri;
gerekli 
izinler alınmadan 
tarım dışı amaçlı 
kullanıma açılmış ve 
tarımsal bütünlüğü 
bozmuyor ise söz 
konusu arazinin iste
nilen amaçla kul
lanımı için, altı ay 
içerisinde Bakanlığa 
müracaat edilmesi,

hazırlanacak toprak 
koruma projesine 
uyulması ve tarım 
dışı kullanılan 
tarım arazilerinin 
her metre karesi 
için 5 YTL şartı ile 
izin verilir' 
ifadesinde belirtilen 
altı aylık süre 
18 Ocak 2006 
tarihinde dolmak
tadır."

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

SATILIK 
OTO

Doktordan satılık 
2000 model 60 ooo km.de 

Opel Astra 
0.532.522 81 52

Umurbey Polatkan C'addesi'nde restore 
edilmiş, kullanıma hazır 2 katil, bahçeli, 

kat kaloriferli Sahibinden Satılık 
LÜKS VİLLA

513 83

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
km.de
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Trafiğe kapatılan Kumla rampasında yol yapım için çalışmaları henüz başlatılamadı

YazıYORUM

ggıg

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz günlerde 
evlere doğalgaz 
servis kutusu 
bağlanması için 10 
günlüğüne kapatılan 
Kumla rampasının 
ne zaman açılacağı 
merakla bekleniyor. 
Doğalgaz ana hattı 
için kapatılan ve 
çalışmalar bitiminde 
açıldığında döşenen 
taşlar nedeniyle 
araç sürücülerinden 
tepkiler alan Gemdaş 
firması, Belediye ile 
yapılan anlaşma 
gereği yolu

Hasta ve yakınları eziyet çekiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kumla rampasının 
kapalı olması 
nedeniyle Manastır 
güzergahını çevre 
yolundan kullanan 
otobüsler yolcularını 
yol kenarından 
bırakıp alıyorlar. 
Hastane önüne 
çıkmayan otobüsler
den inen yolcular 
çevre yolundan 
geçen araçların 
yaratacakları 
tehlikeye aldırmadan 
telaş işinde 
koşturuyorlar. 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nin 
alt kısmında bulunan 
çevre yolunun 
kenarında 
otobüslerden inen 
hasta ve yakınları 
hiçbir trafik 
önleminin alınmadığı 

10 günlüğüne 
kapatmıştı;
Kapatılma esnasında 
evlere servis kutusu 
bağlantısı yapılacağı 
sonrasında ise 
rampanın tamamen 
parke taşla döşenip 
bozukluğunun 
giderileceği 
bildirilmesine 
rağmen çalışmaların 
henüz başlamadığı 
görülüyor.
Kumla ve Manastır 
istikametinden 
gelenlerin işlerine 
zamanında yetişe- 
memeleri nedeniyle 
sıkıntıların yaşandığı 

yolun karşısına 
geçmek için tehlikeyi 
göze alıyorlar.
Yolcu durağı 
olmamasına rağmen 
yolcu alarak indirip 
bindiren otobüslerin 
yanından geçen 
araçların yaratacağı 

yolun açılmasını 
en fazla öğrenciler 
bekliyor.
Manastıra gitmek 
ve gelmek için 
Orhangazi yolu ile 
eski Pazar Caddesini 
kullanan otobüsler, 
duraklarına zamanın
da ulaşamadıkları 
için yolcuların 
mağdur olmasına 
neden oluyorlar. 
Bütün bu olumsuz 
yaşananlara rağmen 
Kumla rampasında 
doğalgaz ev servis 
kutu bağlantılarının 
tamamlandığı 
gözlenirken yolun 

tehlikeye 
çocuklarıyla birlikte 
aldırış etmeyen 
vatandaşların tek 
düşünceleri ise 
otobüs bulabilmek. 
Yeterli önlemin alın
madığı yolda doğa
bilecek tehlikeden 

yapımı için henüz 
çalışmanın 
başlatılmadığı 
görülüyor.
Belediye ile 
Gemdaş şirketinin 
anlaşmasından 
sonra yolda parke 
taşı döşeme çalış
malarına hız verilip 
bir an önce bitirilme
si bekleniyor.
On gün önce kap
atılan Kumla ram
pasının kötü hava 
şartlarının da 
düşünüldüğünde en 
az bir on gün daha 
trafiğe kapalı kalması 
bekleniyor.

habersiz otobüslere 
binen hasta ve has
tanede işi olanların 
halk otobüslerinin 
eskisi gibi hastane 
önüne kadar 
giderek yolcularını 
orada indirmelerini 
istiyorlar.

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

Yazık olmadı mı bu insanlara ?
Gemlik aslında bir göçmen kasabasıdır. 

Sayıları gittikçe azalan yaşlı Gemlik’lilerin 
anılarını dinlediğiniz zaman göreceksiniz ki 
çoğu Balkanlardan - Bosnadan - Giritten - 
Selanikten gelmişlerdir.

1920 yıllarında Gemlikte yaşayan Türkler 
şimdiki Askerlik şubesi civarında yaşayan 15 
-20 aileden ibaretti deniliyor.

Peki bu göçle gelen insanlar kendi istek
leriyle mi geldiler?

1877 -78 Osmanh - Rus savaşı ve 1912- 
1913 Balkan savaşı sırasında Balkanlar tari
hin gördüğü “en büyük etnik temizlik” 
hareketinden birine tanık oldu. İki milyon 
insanın yer değiştirmek zorunda kaldığı 800 
bine yakın insanın katledildiği tarihin kara 
sayfalarından biri...

Bu bir soy kırım mıydı, yoksa 2000 yıllarda 
Bosna’da tanık olduğumuz “etnik bir temiz
lik” miydi tarih bunu yazdı. Bu bir soy 
kırımdı...

Benim ailemden kayınvalidemde (rahmet 
le anıyorum) bunlardan biri..

Bosna’dan yola çıkmışlardı (Boşnak)
Göçe birlikte çıktığı eşini ve yakın akra

balarının büyük bölümünü yollarda kaybet
tiğini ağlayarak anlatırdı. Onun için yalnızlık
tan korkardı. Bütün yakınları, çocuklarını hep 
yanında isterdi..

Şurası çok açık ki O insanlar yerlerinden, 
yurtlarından sadece Türk ve Müslüman 
oldukları için göçe zorlandılar ( Tehcir) ve 
öldürüldüler. (Ermeniler bunları da söz 
konusu etsinler.)

Bu ay ki Atlas Dergisinde bu acılı göç yol
culuğundan çok çarpıcı fotoğraflar ve ilginç 
araştırmalar yayınlandı. Bu fotoğraflara 
bakarken gözlerim buğulanarak kayınvalide 
mi hatırladım....

Eski Gemlik’tiler sizler de bu dergiyi alıp 
bu resimlere bakın...

Bu dramı yaşayan dedelerinizi -büyükan
nelerinizi belki görürsünüz.

Türkiye’de 2000 li yıllarda oturup 
Ermeni’lere şöyle yapıldı, Kürtlere şöyle 
yapıldı diyenler utanacak, içlerinde biraz vic
dan varsa bu insanlardan özür dileyecek
lerdir. (Orhan pamuk)

Ama düşünüyorum da insanlığım hiç söz 
konusu etmediği -hatırlamadığı bu dramı 
bizler de unutmak gafletine düşmeyelim...

Tabiidir ki tarihe gömülmüş neredeyse 
üzerinden bir asır geçmiş olaylar için “ Siz şu 
tarihler de soykırım yaptınız, bunun hesabını 
verin” diyecek değiliz.

Kimin yakasına yapışacağız? Şöyle bir 
düşünün...

Sırpların mı - Bulgarların mı - Yunanların 
mı ?

Dünyanın bir çok yerinde Ermeni şamatası 
ile yapılan heykelleri duydukça üzülüyorum.. 
Bende kendimce bir anıt hayal ediyorum...

Gemlik meydanında; evlerinde öldürülen 
-süngülenen, o uzun yollarda acı içinde ha 
yatını kaybeden akrabalarımız için bunu yap
mak bir insanlık borcudur.

(Gemlik halkı ve Belediyesi yanınızda 
büyük değer heykeltıraş Prof. Dr. Tankut 
Öktem var. Bu güne kadar değerini bilemedi
niz belki şimdi aklınıza gelir. )

Kaidesine de şöyle yazalım :
Bu bir düşmanlık anıtı değildir.
İnsanlığın yaşadığı en büyük dramlardan 

birinde yaşamını kaybedenlere saygı anıtıdır.
Bu topraklar da buna benzerlerinin yaşan

maması için dikilmiştir..
Bu bir nostalji idi. Gerisini size Belediye 

başkanımız Mehmet Turgut’a bırakarak ölen
leri rahmetle anıyorum...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Voleybol Turnuvasının 
şampiyonu Gemlik Lisesi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlçe 
Lig Heyetinin 
organize ettiği 
Öğretmenler 
Voleybol Turnuvası 
sona erdi.
Turnuvada, İmam 
Hatip Lisesi’ni yenen 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
üçüncü olurken, 
finalde 11 Eylül 
İlköğretim Okulu’nu 
yenen Gemlik Lisesi 
birinci oldu.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile 
Şube Müdürü ve 
İlçe Lig Heyeti 
Başkanı Hüseyin 
Zan'ın da 
izlediği final maçları 
nefesleri kesti.

Üçüncülük maçına 
çıkan İmam Hatip 
Lisesi, Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu karşısında 
beklemediği bir 
yenilgi alırken 
3-2 mağlup oldu. 
İmam Hatip Lisesi'nin 
ilk seti 27-25 aldığı 
maçta, ikinci seti 
Şehit Etem 
İlköğretim Okulu 
25-19 alarak 
beraberliği sağladı. 
Üçüncü seti 25-22 
alan İmam Hatip 
Lisesi durumu 
2-1 yaparken, 
dördüncü set 
çekişmeye sahne 
oidü. Bu seti 25-24 
alan Şehit Etem 
İlköğretim Okulu 
durumu 2-2’ye 
getirirken son 
şette oynadığı

güzel oyunla 
seti 15-9 alarak 
turnuvanın 
üçüncülüğü elde etti. 
GEMLİK LİSESİ 
YİNE ŞAMPİYON

Geçen yıl 
düzenlenen Öğret
men Voleybol 
Turnuvası’nda birinci 
olan Gemlik Lisesi 
Öğretmenleri 

bu yılda şampiyon
luğu yenilmeden 
yakaladılar.
Finalde 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
ile oynayan

Gemlik Lisesi 
öğretmenleri setleri 
25-14, 25-15 ve 
25-22 alarak maçı 
3-0 kazanarak 
şampiyon oldular.

Hikmet Şahin: ‘Ulaşım çilesi bitecek’
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
3 yıl içinde 
Bursa'da ulaşımın 
çile olmaktan 
çıkacağını söyledi. 
Şahin, Şoförler ve 
Otomobilciler 
Odası'nın yeni yöne
tim kurulu üyelerini 
konuk etti.
Başkan Şahin, 
ulaşım yatırımlarına 
öncelik verdiklerine 
dikkat çekerek,

"Yüksek İhtisas ve 
Orhaneli'nden sonra 
'Merinos Köprülü 
Kavşağı 15-20 gün 
içinde açılacak. 
2006 yılında da 
ulaşım yatırımlarına 
büyük bir 
bütçe ayırdık.
Yeni yılda 4 köprülü 
kavşağımızın 
hizmete girmesi ve 
şehir içi trafik 
sıkışıklığının 
giderilmesine yönelik 
hazırladığımız 

master planı ile 
3 yıl içinde 
Bursa'da ulaşım 
çile olmaktan 
çıkacak" dedi. 
Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı Haşan 
Topçu da, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'e 
"Yaptıklarınızı 
görünce 'Niye 
bugüne kadar 
yapılmıyordu ? ’ 

diye düşünüyoruz. 
Umudumuz şehir içi 
trafik sıkışıklığının 
da en kısa sürede 
çözümlenmesi. 
Bu konuda biz de 
elimizden geleni 
yapmaya hazırız" 
diye konuştu.
Topçu, kent içinde .. 
kilitlenen noktaların 
açılması ve şehir 
trafiğinin genel 
anlamda rahatlaması • 
için projeler 
hazırladıklarını,

bunu önümüzdeki u Şahin’e sunacakların 
ay içinde Başkan f da bildirdi.
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Çalıntı otomobilleri 
gazete ilanıyla 

sattılar

Otobüsten inince polise takıldı
Samsun'dan getirdiği esrar maddesini 

Bursa'da satmayı planlayan şüpheli, otobüsten 
iner inmez polis tarafından yakalandı

Bursa'da, 6 
ilden çaldıkları 
22 otomobili 
sahte plaka 
ve trafik tescil 
belgeleri 
düzenleyip 
gazete ilanıyla 
sattıkları öne 
sürülen 3 
kişi gözaltına 
alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü 
ekipleri, bir 
ihbarı değer
lendirerek 
İstanbul, 
Antalya, 
Manisa, 
Aydın, İzmir ve

Bursa'dan 
çaldıkları hafif 
ticari araçları 
sahte plaka ve 
trafik tescil 
belgeleri 
düzenleyip 
gazete ilanıyla 
sattıkları iddi
asıyla 3 yıldır 
aranan Vedat 
ve Talat jî. ' 

kardeşler ile 
Emre E.'yi 
gözaltına aldı. 
Zanlılardan 
Talat İ.'nin 
üzerinde, 
"Mustafa 
Kşrataş" 
adına düzen
lenmiş sahte 
kimlik ele 
geçirildi.

Zanlılar, 
sorgulan
malarının 
ardından 
"oto hırsızlığı, 
dolandırıcılık 
ve sahte 
kimlik 
kullanma" 
suçlarından 
adliyeye sevk 
edildi.

Samsun'da 
maddi sıkıntı 
yaşadığı için 
mısır tarlasın
da yetiştirdiği 
kenevir 
bitkisinden 
elde ettiği 
esrar maddesi
ni Bursa'da 
satmak 
isteyen şüpheli 
yakalandı. 
Operasyonda 
3 kilo 545 gram 
esrar maddesi 
ele geçirildi. 
Samsun'dan 
getirdiği 
esrar maddesi
ni Bursa'da 
satmayı plan
layan İrfan T. 
(27) isimli 
şüpheli, oto
büsten iner 
inmez polis 

tarafından 
yakalandı. 
Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize 
Suçlar Şube 
Müdürlüğü'ne 
bağlı Narkotik 
Büro 
Amirliği'nden 
yapılan 
açıklamaya 
göre, 
Samsun’un 
Çarşamba 
İlçesi'nden 
otobüsle bir 
şahsın esrar 
getirdiği 
yönünde 
bilgi üzerine 
üzerine ekip, 
Yeni Yalova 
Yolu'nda 
pusuya yattı. 
Uzun süren 

bekleyişin 
ardından 
söz konusu 
otobüs geldi. 
Elindeki 
çantayla oto
büsten inen 
İrfan T., kendini 
polislerin 
arasında 
bulunca şaşkı
na döndü. 
Çantada 
yapılan arama
da ise 3 kilo 
545 gram esrar 
maddesi ele 
geçirildi. 
Samsun'da 
çiftçilik yaptığı 
ve mısır 
tarlasında 
yetiştirdiği 
kenevir bit 
kişinden elde 
ettiği esrar 
maddesini

Bursa'da 7 bin 
YTL karşılığın
da satmayı 
planladığı 
öğrenilen İrfan 
T.'nin daha 
önceden 
suç kaydının 
bulunmadığı 
bildirildi. 
Ailesi ile 
yaşadığı 
sorunlar 
nedeniyle evin
den ayrıldığı ve 
maddi sıkıntı 
içerisinde 
olduğu için 
böyle bir işe 
kalkıştığı öğre
nilen İrfan T., 
emniyette alı
nan ifadesinin 
ardından 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'na 
sevk edildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTI.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
mi 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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5 yaşındaki dağcı şaşırtıyor
Bursa'da, 5 yaşındaki ana okulu öğrencisi 

Mert Işık, soğukkanlı olarak 40 50 metrelik kaya 
tırmanışlarıyla gençlere taş çıkartıyor.

Anaokulu'na giden 
küçük Mert, 
Bursa Dağcılık ve 
İhtisas Kulübü 
bünyesinde kayalara 
tırmanan babası 
Mehmet Işık'la 
birlikte haftada iki 
akşam lokalin altında 
bulunan yapay 
tırmanış duvarında, 
eğitmenler Selim 
Abdülkadir Gözler 
ve Sebahattin Mert 
tarafından teknik 
eğitimden geçiriliyor. 
Mert, hafta sonları da 
Kestere bağlı 
Narhdere Köyü'ndeki 
kayalara gidiyor. 
Özel kaya tırmanış 
kıyafetleri, emniyet 
kemeri ve bareti ile 
ip emniyeti alındıktan 
sonra 40-50 metre 
yüksekliğindeki

kayalara tırmanan 
küçük Mert, 
soğukkanlı ve 
becerikli tavırlarıyla 
görenleri hayrete 
düşürüyor.
Babası Mehmet Işık, 
oğlunun emniyet 
tedbirleri alındıktan 
sonra güvenli bir 

şekilde tırmanma 
imkanı bulunduğunu 
belirterek, "Küçük 
yaşta durum 
kontrolü ve denge 
merkezinin gelişme
siyle, oğlumun 
ileriki yıllarda iyi bir 
sporcu olmasını 
arzuluyorum" dedi.

Bursa’da 
şikayet cinayeti
Gece kulübünde aldığı alkolün etkisiyle taşkınlık yaptığı iddi
asıyla polise şikayet edilen şahıs dehşet saçtı. Tabancayla, 
şikayet ettiğini öne sürdüğü garsonu öldüren şüpheli kaçtı.
Gece kulübünde gar
son olarak çalışan 
İsmail Ü., taşkınlık 
yaptığı gerekçesiyle 
polise şikayet ettiği 
Atakan D. isimli kişi 
tarafından tek 
kurşunla öldürüldü. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre 
olay, dün sabaha 
karşı saat 05.30 
sıralarında Yeni 
Karaman 
Mahallesi'ndeki bir 
gece kulübünde 
meydana geldi. Gece 
kulübünde garson 
olarak çalışan 40 
yaşındaki İsmail Ü., 
bir bayan arkadaşı 
ile birlikte gelen 
Atakan D. isimli 

müşteri ile tartıştı. 
Alkollü olduğu belir
tilen Atakan D.'nin 
taşkınlık yapması 
üzerine işyeri 
çalışanları tarafından 
polis aranarak 
Şikayet edildi.
İhbar üzerine 
işyerine gelen polis 
olayın yatışması ve 
davacı ya da 
şikayetçi kimsenin 
bulunmaması 
nedeniyle buradan 
ayrıldı. Ancak polis 
gittikten sonra "Beni 
kim şikayet etti?" 
diye bağıran Atakan 
D.'nin karşısına 
çıkan garson İsmail 
Ünal (42) "Ben ettim" 
deyince olanlar oldu. 
Atakan D., garson

İsmail Ü.'ye 
yönelttiği silahını 
ateşlerken, başına 
isabet eden kurşunla 
ağır yaralanan talih
siz garson, olay 
yerine çağrılan 
112 Acil Yardım 
ekibince Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
şi'ne kaldırıldı. 
Hastanenin yoğun 
bakım ünitesinde 
tedavi altına alınan 
İsmail Ü., doktorların 
tüm çabalarına 
karşın kurtarılamadı. 
Firari şüpheliyi 
yakalamak için 
polisin çok yönlü 
olarak soruşturma 
başlattığı 
bildirildi.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

ussı
birlik!

TAKVİML6R & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLERE ANAHTARLIKLAR VE 
H€DİV€LİK EŞVA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 V LUK T€CRÜB€MIZ IL€ HIZM€TINIZD€VIZ
■MMI

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

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

Öğretmenlerin 
branş değişikliği

Milli Savunma 
Bakanlığı, yabancı 
ülkelerde bulunan 
1967 doğumlu Türk 
vatandaşlarından 
dövizle askerlik 
hizmetinden yararlan
mak isteyenlerin 6 
Ocak 2006'ya kadar 
ikamet ettikleri 
bölgelerdeki Türk kon
solosluklarına başvur
maları ve 5 bin 112 
Avro veya karşılığı 
yabancı ülke parası 
yatırmaları gerektiğini 
bildirdi.
Milli Savunma 
Bakanlığı, yabancı 
ülkelerde bulunan 
1967 doğumlu Türk 
vatandaşlarından, 
Askerlik Kanunu 
kapsamında dövizle 
askerlik hizmetinden 
yararlanmak üzere 
başvurmayanlar ile 
daha önce başvurduk
ları halde ödemelerini 
tamamlamayanlar için 
bir duyuru yayınladı.

Buna göre, yabancı 
ülkelerde bulunan 
1967 doğumlu vatan
daşlardan dövizle 
askerlik hizmetinden 
yararlanmak üzere 
daha önce başvur
mayanların 6 Ocak 
2006 tarihine kadar, 
bölgesinde ikamet 
ettikleri Türk 
Konsolosluklarına 
gerekli belgeleri ibraz 
ederek müracaat 
etmeleri gerekiyor. 
Bu durumdaki yüküm
lüler, hak sahibi • 
olduklarının tespit 
edilmesi halinde, 

anılan tarihe kadar 
5 bin 112 Avro veya 
karşılığı yabancı ülke 
parasını defaten 
ödeyerek başvuru 
işlemlerini 
tamamlayabilecek. 
Dövizle askerlik 
hizmetinden yararlan
mak üzere daha önce 
başvuranlardan nok
san ödemesi bulunan
ların da 6 Ocak 2006 
tarihine kadar 
ödemelerini 5 bin 
112 Avro veya karşılığı 
yabancı ülke parasına 
tamamlamaları 
gerekiyor.

Branş değişikliği 
yapmak istemeyen 
ilköğretim okulların
daki öğretmenler, 
ihtiyaç bulunan 
eğitim kurumlarında 
görevlendirilecekler. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Personel Genel 
Müdürü Remzi Kaya, 
öğretmenlerin alan 
değişikliği konusun
da valiliklere, Bakan 
adına genelge gön
derdi. Kaya, öğret
menlerin atama ve 
yer değiştirme işlem
lerinde ihtiyaç anal
izine dayalı bir istih
dam politikası benim
sendiğini kayded
erek, istatistik 
bilgilerine yansıyan 
sayısal verilerin 
gerçek durumu yan
sıtması gerektiğini

‘«Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

belirtti.
Kaya, bundan 
hareketle Türk Dili 
ve Edebiyatı, Fizik, 
Kimya, Biyoloji, 
Tarih, Coğrafya, 
Matematik ve İmam 
Hatip Liseleri (İHL) 
Meslek Dersleri 
öğretmenlerinden, 
ilköğretim okulların
da Türkçe, Fen 
Bilgisi, Sosyal 
Bilgiler, İlköğretim 
Matematik ve Din 
Kültürü ve Ahlak

Bilgisi derslerinin 
öğretmenliğinde 
görevlendirilenlerin 
alanlarının 18 Kasım 
2005 tarihli onay ile 
değiştirildiğini 
kaydetti.
Kaya, söz konusu 
durumdaki öğret
menlerin, Bakanlıkça 
atandıkları alanda 
istihdam edilmeleri 
mümkün olmadığın
dan bu şekilde bir 
düzenlemeye 
gidildiğini bildirdi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I
Her Çeşit Emlak g

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ fİ
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

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

2 Bağ-I

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

•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.)

Tel:5132474 Fax: 5141021

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 
Madde ÖZALP

SENEN Bâve4vMalzemelerifaeli
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

g

Her çeşit halik ağları 
Sakana Misina Ağları

'' İP Ağ
Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri

y Sandal Malzemeleri
✓ 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) 29723 18

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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tefi teı tertlaıı
Memurlara emekli

maaşı darbesi
Başbakanlık Basın 
Yayın ve 
Enformasyon Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan yeniden düzen
lenen sarı basın 
kartları, valilikler 
aracılığıyla muhatabı 
olan gazetecilere 
teslim edilmeye 
başlandı.
1 Ocak 2006'dan 
itibaren yeni 
sarı basın kartları 
kullanılmaya 
başlanacak. 
Geçtiğimiz Eylül 
ayında Samsun'da 
yapılan toplantıda 
konuşan Basın Yayın 
Enformasyon Genel 
Müdürlüğü (BYEGM) 
Basın Yayın Dairesi 
Başkan Vekili Osman 
Üntürk, kart değişik

Dünyada enformas 
yon, iletişim ve 
ekonomi alanında 
sessiz bir devrim 
yaratan internet 
15. yılını kutluyor. 
İnternetin bu kısa 
tarihine en büyük 
damgayı ise 
Google’ın vurduğu 
belirtiliyor.
İnternetin 15 yıllık 
tarihinde en büyük 
etkiye sahip 10 
faktör konusunda 
düzenlediği ankette, 
ve halen devam 
etmekte olan bir şu 
ana kadar kullanılan 
oyların yaklaşık 
yüzde 40'ını alan 
Google açık ara 
önde gidiyor.
Tim Berners-Lee'nin 
1990'da başlattığı 
"VVorld VVide Web 

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

liğine gidilmesinin 
sebebini, "basın 
kartlarının sahtesinin 
ortaya çıkması ve 
kart sayısının 10 bini 
aşması" olarak açık
lamıştı. Dikey olarak 
düzenlenen yeni 
basın kartlarına, 
sahtesinin önlen
mesi için holigram 
bant konuldu.
Bandrolü bulunan 
yeni kartların 
üzerinde ilk defa 
kartın sahibi olan 
gazetecinin 
T.C. kimlik ve 
vergi kimlik 
numaraları da yer 
alıyor. Başbakanlık 
Basın Yayın 
Enformasyon Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan yeni

(www)" ve "http pro
tokolü" sayesinde 
hızla yaygınlaşan 
internet kullanımı 
Mosaic ve Netscape 
Navigator ile süratle 
artarak milyarlarca 
internet sayfasının 
ortaya çıkmasına 
öncülük etmişti. 
İnsanları birbirine 
yakınlaştırarak ve iş 
dünyasını yeniden 

basın kartlarının 
sahipleri için resmi 
kimlik sıfatı da 
taşıdığı belirtildi. 
Daha önce de 
kaydedildiği gibi 
yıl başından önce 
yetiştirilerek 81 il 
valiliklerine gönde 
rilen yeni basın kart
ları, valilik basın 
büroları tarafından 
imzalanan tutanak 
karşılığında 
sahiplerine elden 
teslim edilirken, 
eski kartların 
gazeteciler tarafın
dan Ankara'ya 
gönderilmesi 
gerektiği, 1 Ocak 
2006 tarihinden 
itibaren yeni kartların 
geçerli olacağı 
bildirildi.

şekillendirerek 
özgürleştirici bir 
güç haline gelen 
internet, Yahoo, 
Hotmail, eBay, 
Amazon, Google 
gibi üzerinde en çok 
konuşulan ve yeni 
ekonominin direk
lerini teşkil eden 
milyar dolarlık yeni 
markaların doğması
na da yol açtı.

Yeni Sosyal 
Güvenlik Yasa 
Tasarısı'nda 
memurlara kötü 
haber var. Tasarı 
yasalaşırsa halen 
çalışanlar ve işe 
yeni girecek olan
ların maaşlarında 
büyük düşüş 
yaşanacak. 
Sosyal güvenlik 
reformu; Emekli 
Sandığı, Bağ-Kurve 
SSK'lıların gerek 
aldığı hizmetler, 
gerekse emeklilik 
koşullan yönünden 
eşit olmasını sağla
mayı amaçlıyor. 
Ancak reformun aynı 
zamanda sosyal 
güvenlikteki açığın 
kapanmasına yönelik 
önlemler içermesi, 
emekli aylıklarının 
kademeli olarak 
düşmesine neden 
olacak. Aylıklardaki 
düşüşten mevcut 
emekliler etkilen
meyecek. Halen 
çalışanların ve yasa 
yürürlüğe girdikten 
sonra iş hayatına 
girenlerin emekli 
aylıklarına yansıya
cak düşüş nedeniyle 
en fazla kaybı 
memurlar yaşayacak. 
2016'ya kadar yüzde 
2.5 Emekli aylıkları 
halen Emekli 
Şandığı'nda yüzde 3, 
SSK ve Bağ-Kur'da 
yüzde 2.6 olan 'yıllık 
emekli aylığı bağla
ma oranı' temel alı
narak belirleniyor. 
Buna göre, Bağ-Kur 
ve SSK'lılar çalıştık
ları her yıl için emekli 
aylığının yüzde 
2.6'sını, Emekli 
Sandığı iştirakçileri 
ise yüzde 3'ünü 
kazanıyor. Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanunu Tasansı'yla, 
bu oranların 2016'ya 
kadar her 360 gün 
için yüzde 2.5, 
2016'dan sonra ise 
yüzde 2 olarak uygu
lanması öngörülüyor. 
Böylece yasa yürür
lüğe girdikten sonra 
emekli olan Bağ-Kur 
ve SSK'hnm daha 
önce primi ödenen 9 
bin gün için yüzde

65, Emekli Sandığı 
iştirakçisinin yüzde 
75'i bulan aylık 
bağlama oranı, 
kademeli olarak 
azalacak.
Oran, 3 kurum men
supları için de 
2016'ya kadar yüzde 
62.5'e, yasanın 1 
Ocak 2006'da yürür
lüğe girdiği varsayı- 
hrsa 2041'den sonra 
da yüzde 50'ye düşe
cek. Bu durumda 
emekli aylıklarında 
çalışma yılı ve döne
mine göre değişen .. 
oranlarda azalmalar 
yaşanacak.
Memurlar, aylık 
bağlama oranı en 
yüksek grup olduk
ları için en büyük 
kaybı yaşayan grup 
olacaklar.
800 YTL alan, 520 
YTL alacak 
Bugünkü mevzuata 
göre aylık ortalama 
prime esas kazancı 
(çalışma hayatı 
boyunca aldığı aylık
ların ortalaması) 500 
YTL olan bir SSK'iı, 
yaklaşık 325 YTL 
emekli aylığı alacak, 
Kanunun 1 Ocak 
2006'da yürürlüğe 
girdiğini ve soz 
konusu SSK'lının 
çalışma hayatının 20 
yılını yasa yürürlüğe 
girmeden önce, 5 
yılını da sonra 
geçirdiğini kabul 
edelim.
Buna göre çalışanın 
emekli aylığı 
hesabında, ilk 20 yıl 
eski mevzuata göre, 
kalan 5 yıl yeni 
düzenlemeye göre 
hasaplanacak. 
Böylece bu koşullar
daki bir SSK'lınm 
emekli aylığı yaklaşık 
322 YTL'ye düşecek. 
Prime esas kazancı 

800 YTL olan, 
bugünkü mevzuata 
göre emekli aylığı 
520 YTL olarak hesa
planan ve kanun 
yürürlüğe girmeden 
önce çalışma hay
atının ilk 5 yılını 
tamamlamış olan bir 
SSK'hyı ele alalım. 
Yeni düzenlemeye 
göre bu çalışanın 
emekli aylığı hesa
planırken ilk 5 yıl için 
aylık bağlama oranı 
3.5 (mevcut düzen
lemede ilk 5 yılda 
yüzde 3.5 üzerinden 
hesap yapılıyor) 
olarak alınacak. 
Yasa yürürlüğe 
girdikten sonraki ilk 
10 yılı yüzde 2.5 aylık 
bağlama oranına 
göre hesap edilecek, 
Kanun 2016'dan 
sonra aylık bağlama 
oranının yüzde 2'ye 
düşürülmesini 
öngördüğü için son 
10 yıl yüzde 2 aylık 
bağlama oranına 
göre belirlenecek. 
Emeklinin aylığını bu 
üç dönemi için ayn 
ayrı belirlenen 
rakamların toplamı 
oluştururak' Buna 
göre söz. konusu 
çalışanın eme aylığı 
500 YTL'ye düşecek. 
Çalışma hayatına 
2016'da giren ve 
prime esas kazancı 
800 YTL bir SSK'iı 
(kanunun 1 Ocak 
2006'da yürürlüğe 
girdiği kabul 
edildiğinde) mevcut 
düzenlemeye göre 
520 YTL alacakken, 
yeni düzenlemeye 
göre 400 YTL alacak. 
Aynı şartlardaki bir 
Emekli Sandığı işti
rakçisinin emekli 
aylığı da 600 YTL'den 
400 YTL'ye inecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Fiyatı düşen malların listesi
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, 

2003 Ocak-2005 Ekim tarihleri arasında fiyatı 
düşen malların listesini hazırlattı.

Şener'in listesinde, 
hacca gidiş 
ücretinden, dayanaklı 
ev aletlerini, temizlik 
eşyalarından hijyenik 
kadın bağına kadar 
100 tüketim malı yer 
aldı. Şener, Türkiye 
İstatistik Kurumu'na 
2003 Ocak-2005 Ekim 
tarihleri arasında 
fiyatı azalan mallar 
(işteşini hazırlattı. 
Şener'in hazırlattığı 
raporda 2003 yılına 
göre fiyatı en çok 
azalan ürünler arasın
da telefon yedek 
parçaları ve fotoğraf 
makineleri yer 
alırken, elektrikli 
epilasyon aleti, 
hijyenik kadın bağı 
ve hacca gidiş ücret
lerinin de bulunması 
dikkat çekti.
Şener'in hazırlattığı 
rapora göre, 2003 
Ocak-2005 Ekim 
tarihleri arasında

Spor Psikoloğu, milli 
takım eski mentörü 
Turgay Biçer, son 
zamanlarda statlarda 
yaşanan ve gittikçe 
artan şiddet olaylarını 
değerlendirirken, 
taraftarların, takımları 
kaybettiği zaman, 
bunu, kimliklerine 
yapılmış bir saldırı 
olarak algıladıklarını 
belirtti.

fiyatında en çok 
düşüş yaşanan ürün 
telefon yedek 
parçaları oldu. 2003 
Ocak ayında 20.64 
YTL'ye satılan telefon 
yedek parçaları 2005 
Ekim ayında 12 
YTL'ye satılmaya 
başladı. Telefon 
yedek parçalarını 
yüzde 32.5 indirimle 
fotoğraf makinesi, 
yüzde 31.1 ile tele
vizyon, yüzde 21.7 ile 
bilgisayar ve yüzde 
21.4 ile müzik seti 
izledi. Fiyatında en 
az değişiklik olan 
ürünler arasında ise 
yüzde 1 indirimle 
manto ve yüzde 1.4 
indirimle elektrikli 
epilasyon aleti yer 
aldı. Tarım ürün
lerinin hariç tutul
duğu 2003 Ocak-2005 
Ekim tarihleri arasın
da fiyatı düşen mal
ların listesi ve

‘Statlardaki şiddetin nedenleri
Futbolun diğer sporlar
dan farklı ve sosyolojik 
anlamda çok önemli 
olduğunu ifade eden 
Biçer, "Taraftarlar 
takımlarını kendi
lerinden daha çok 
benimsiyor. Futbolda 
kazanmak başarı ve 
varoluş hissini tattın 
yor onlara. Statlar, 
sorunlarını unuttukları 
bir yer. Futbol, işi 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

ucuzlama yüzdeleri 
şöyle:
"Bulaşık makinesi 
yüzde 17.9, buzdolabı 
yüzde 17.8, ilaç 
yüzde 15, fırın yüzde 
14.4, kontak lens 
yüzde 12, No-Frost 
buzdolabı yüzde 11.8, 
termosifon yüzde 
11.2, aspiratör yüzde 
11.2, uçak ücreti 
yüzde 10.8, kadın 
tişörtü yüzde 10.8, 
çamır için temizlik ve 
bakım ürünleri yüzde 
9.2, çamaşır makinesi 
yüzde 8.7, internet 
ücreti yüzde 7.2, 
kaset, disk ve disket 

aşkı olmayan insan
ların hayata bağlanma 
nedeni. Kazanmak bu 
kimliğin yüceltilmesi, 
kaybetmek ise 
kimlikteki düşüş olarak 
algılanıyor. Bu nedenle 
yenilmeye tahammül 
edemiyor" dedi. 
Futbol sahalarının, 
tribünlerin şölen yerine 
dönmesi gerektiğine

yüzde 6.9, çocuk 
kabanı yüzde 56.1, 
hijyenik kadın bağı 
yüzde 5.9, bütangaz 
ocağı yüzde 5.8, şof
ben yüzde 5, elektrik
li küçük ey aletleri 
yüzde 4.6, sağlıkla 
ilgili aletler yüzde 3.8, 
hacca gidiş ücreti 
yüzde 3.7, hijyenik 
zeminler için temizlik 
ve bakım ürünleri 
yüzde 3.4, vapur 
ücreti şehir hatları 
yüzde 2.9, elektrikli 
süpürge yüzde 2.7, 
elektrikli epilasyon 
aletleri yüzde 1.4 ve 
manto yüzde 1."

vurgu yapan Biçer, 
"O‘zaman herkes 
daha çok keyif alacak. 
İsviçre maçıyla ilgili 
yaşanan olaylarla 
bence ülke 20 yıl 
geriye gitti. Böyle 
devam ederse daha da 
kötüleşecek.
Futbol yok etmek için 
oynanmaz" diye 
konuştu.

'Gemlik Körfez', www.gemliKKorfezsazetesi.com
internette adresinden okuyabilirsiniz ’

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Gösterişten ileriye gidemedik
Gemlik Yelken Kulübü, büyük bir tantanayla 

Gemlik’in kalbur üstü kişileri, mülkiye amirleri, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve tanıdık tanı
madık sahışların, bu kulübü maddi ve manevi 
destekleyen Borusan Lojistik’in ileri gelen yönetici
lerinin de bulunmuş olmaları Gemliklilere sahip 
çıktıkları için, Gemlik’lilerin sempatisini kazan
mışlardı.

Gemlik bu girişimi gönülden kabullenmiş fakat 
bazı kesimlerden ufak da olsa çatlak sesler çıkmıştı.

Yelek Kulübü’nü, aranıpta bulunmayan bir nimet 
olarak görmek gerek. Spora ve yelkene gönül ver
miş kimselerce bir nimettir.

Açılışında büyük bir hevesle iki devre (tahmini) 
genç yelkenciler yetiştirildi. Bu girişimler yaz 
aylarında oluyordu.

Okulların açılış ile, ister istemez bazı çalışmalar 
yavaşladı.

Yelken Kulübü’nün açılışı sırasında bazı yöneti
cilerin söylediği sözler hala kulaklarda çınlıyor.

- Bu Gemlik’imizin koylarında dokuz ay yelken
leri seyredeceğiz.

Nerde?
Kendi kendi biraz daha bekle diyorum.
Bu işi yürüten biri Borusan Lojistik’in İznik’ten 

getirdiği, diğeri ise Beden Terbiyesi’nden gönder
ilen iki değerli hoca.

Sayın komodor ( Kaptanımız) ile bir konuş
mamızda Yelken Kulübü’nü kendi başına tescil edil
erek bağımsızlığına kavuşturmak.

Her derneğin bir tüzüğünün olması gerekli. 
Yelken Kulübü’nde hazırlanmış bir tüzüğü 
olduğunu duydum. Bu tescil işini şahsım adına bek
liyorum.

Gemlik halkından kimse Yelken Kulubü’nüri 
karşısında değil.

Daha evvelce halka verilmiş bir söz varmış, .bu 
sahil yolunun manastıra devam edeceği sözü. Öte 
yandan bu kulübün kişilere kapalı olması hakkında 
da söz verilmiş.

Ne olursa olsun sayın Komodor kardeşimizin 
kulübü tescil edilmesi için gayret sarf etmesi 
gerekir.

İleride burası için çok iyi düşünüp ona göre 
düzenleme yapılacağını zannediyorum bana göre 
bu kulübün önünden yol geçer. Burasının çok iyi 
düşünülüp yapılabileceğini zannederim.

Çocuklarımız Yarınımız ve Yelken
- Bir yelkenci bir birim zamanda diğer sporlara 

göre ortalama 300 kat daha fazla karar üretir.
- Bir yelkenci raftan optimistini indirirken rakib

ine ihtiyacı olduğunu bilir.
- Bir yarışı yapabilmek için en az iki rakibinin 

olmasını, rakibinin ise can dostu olduğunu bilir.
- Ailedir, bireydir üç kişilik bir yarışta bile onbeş 

hakemin kendisi için var olduğunu bilir.
- Alçak gönüllüdür. Doğanın büyüklüğünde ken

dinin küçüklüğünü bilir.
- Kendine güvenir. Birinci gittiği yarışta bile 

yarışı bırakıp yardıma koşar.
- Dosttur, güvenilirdir. Birinci gittiği yarışta bile 

yarışı bırakıp yardıma koşar.
- Kıymet bilir. Bir küçük gırcalanın, dostlarının 

ve zamanın kıymetinin bilir.
- Tek doğrusu yoktur. Bitişe farklı çözümlerle 

gidileceğini bilir. Çözümü sürekli irdeler.
- Bilgilidir. Kurallan, yorumlarını ve bütünün 

işleyişini yaşama uygulanmasının bilir.
- Korkusuzdur. Bildiğini bilir, bilmediğini öğrenir. 

Sadece bilmediğinden çekinir.
- Yenilikçidir. Bilgisini ve donanamını kendisi 

yeniler.
- Dürüsttür, dürüst olmaya davet eder.
- Haksızlığa karşıdır, tavrı bellidir, doğru bildiği

ni savunur
- Yanlış bildiğini hatta zannettiğini usulunca 

protesto eder.
- Düşüncelerini nesnel kurumsal ve görsel 

biçimde aktarır
- Çevre koşullarını iradeler katılımcıları belirler.
- Sabırlıdır. Adaletin başarının gecikmesine geri 

kalmışlığa sabırsızdır.
- Saygılıdır, kendine rakibinin hakkına yasalara 

doğaya saygılıdır.
- Örnektir. Ülkesini temsil eder, arkadaşlarına 

örnek olur. | o*
- Zengindir. Vereceği şeyi çok vereceği' dostu 

çoktur.
- Özgürdür, davranışlarıyla, düşüncesiyle varlığı 

savunduklarıyla özgürdür.

http://www.gemliKKorfezsazetesi.com
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İHALE İLANI
T.C. BURSA VALİLİĞİ 

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğrenci taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunumm 18.a maddesine göre açık iha!° 

usulü ile ihale edilecektir.
İHALE KAYIT NUMARASI: EK:1 de gösterilmiştir.
1-İdarenin

a)Adresi
b)Telefon ve Faks numarası
c)Elektronik posta adresi (varsa) : gemlik16 meb.gov.tr

: Hükümet Konağı 5.Kat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
:(0224)5131174-5134970 5140230

2-lhale konusu hizmetin 
a)Niteliği,türü ve miktarı 
b) Yapılacağı yer 
c) İşin süresi

: İdari şartnamedeki Tablo 1 de gösterilmiştir. 
: İdari şartnamedeki tablo 1 de gösterilmiştir.
: 100 (yüz) iş günü

3-İhalenin
31 Aralık 2005-12 Haziran 2006

a)Yapılacağı yer 
b)Tarih ve saati

: T.S.O.Gazi İlköğretim Okulu Toplantı salonu Gemlik. 
: 28.12.2005 Çarşamba günü Saat :10:00'da

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler-

4.1. İhaleye Katılma Şartları ve istenen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik 

posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası, veya Meslek Odası Belgesi, 
a)Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sici
line kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi veya bu husüs- 
ları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Bu işlere ait şartnamenin 10.maddesinin (a), (b),(c),(d),(e)ve (g) bentlerinde sayılan durum
larda olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin 
yazılı taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı

beyannamesi.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işlere ait şartnamenin (b),(c),(d) ve (l)'da yer alan bel

gelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.1.8. İhale konusu ışın tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yâptırilamaz.
4.1 9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1 10. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik 

prim borcu olmadığına dair,son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge.
4.1.11. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu 

olmadığına dair,son teklif verme talihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge
4.1.12. Araç ruhsatının aslı veya noter tasdikli sureti (Taşıt kiralıksa noter tasdikli taşıt kiralama 

sözleşmesi veya noter tasdikli taahhütname)
5- Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görülebilir ve 75-YTI. karşılığı aynı 

adresten temin edilebilîr.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorun
ludur. (Not:T.C Ziraat Bankası Gemlik Şubesindeki 9996329-5001 Nolu İhale teminat hesaba 
yatırılıp makbuz getirildiğinde Müdürlüğümüzden verilecektir.)

8- Teklifler İdari şartname ve bu ilan ekinde bulunan Tablo 1'de yer alan ihale tarihi ve saatine 
kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gön
derilebilir. postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

9- İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 
istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. İstekliler tekliflerini işin 
tamamı için verebilecekleri gibi bir güzergahta birden fazla araç varsa bir veya birden fazlasına da 
verebilirler. Aynı güzergahta ilan ekinde ve şartnamedeki tablo 1 de kapasitesine bağlı olarak 
değişik cinste gösterilen araçlar (minibüs„otobüs gibi) mevcut ise bu araçların birine veya birden 
fazlasına da teklif verebileceklerdir. Bu durumda fiyatı en düşük olan veya olanlar arasında tercih 
yapılır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden olmamak üzere kendi belirliyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir, (geçici teminat Gemlik Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğüne yatırıla
caktır,)

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.;
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- İhalede servis plakalı taşıt ve varsa Kamu Tüzel Kişiliği taşıtı olma koşulu aranacaktır.Bu 

şartlarda taşıt bulunamaması halinde plaka şartı aranmayacaktır.
14- İhaleye Ek-1 listede gösterilen güzergahlardaki hat sayısına göre devam edilecek ve her hat 

için teklifler ayrı ayrı alınarak değerlendirilecektir.
EK:1-Taşıma işi öğrenci sayıları ve minibüs adedini gösterir çizelgedir.
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI B - 5890

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 : 51 3 35 95

‘Gemlik
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
adresini 
tıklayın

Alışverişi 
çocuklar ve 

kadınlar
yönlendiriyor

Dünyanın en büyük 
pazar araştırması 
şirketlerinin yaptığı 
araştırmaya göre, 
alışverişi çocukların 
ve kadınların yön
lendirdiği ortaya çıktı. 
Brandcihd adlı kitap
ta yayınlanan araştır
maya göre, çocuk
ların, ebeveynlerinin . 
hangi markaları satın 
almaları gerektiği 
konusunda fikirlerini 
aileleriyle paylaştık
ları belirlendi.
Araştırma kapsamın
da ABD, Brezilya, 
Almanya, İspanya, 

! Hindistan, Çin ve
Japonya'da bin 920 
kentli çocukla 
yüz yüze görüşüldü. 
Araştırmaya göre, 9- 
14 yaş arasındaki her 
3 çocuktan 2'si, anne 
ve babalarının oto
mobil, moda 
markaları, cep tele
fonları gibi pahada 
ağır alışverişlerini 
etkiliyor. İlginç 
sonuçlardan birisi de, 
çocukların yarısı son 
modayı takip ediyor, 
sevdikleri ve giyim
leri kimliklerini yan
sıtıyor.
Erkeklerin yüzde 
45'inin, kızların da 
yüzde 55'inin moda 
tutkunu olduğu belir
lendi. Millvvard Brown 
Grubu Stratejik 
Planlama ve Gelişim 
Direktörü Nigel 
Hollis, çocukların 
hane alışverişi 
üzerinde belli oranda 
etkileri olduğunu tah
min ettiklerini, ancak 
etkinin bu kadar 
büyük olmasının 
kendilerini şaşırttığını 
belirtti.
Öte yandan, 
Kadınlara Mal 
Pazarlama adli 
kitabın yazarı Martha

Barlettâ, aile için 
yapılan tüm alışver
işlerde yüzde 80 
oranında kadınların 
söz sahibi olduklarını 
söyledi. Kadınların, 
evi güzelleştirmek 
amacıyla yapılan 
satın almaların yüzde 
60-75'ini de bizzat 
kendisinin yaptığını 
kay deden Barletta, 
kadınların, erkeklere 
oranla televizyon 
reklamlarını çok daha 
dikkatle izlediklerini 
de belirtti.
Kitapta, "Tüm bu 
gerçekler göz önüne 
ahndığ' ■»da, kadınlar 
satıcılar açısından 
asıl hedef kitleyi teşk
il ediyorlar" denildi. 
Kadınların etkiledik
leri alışveriş 
hacminin, Amerika'da 
ulusal gelirin yüzde 
66'sını oluşturduğu, 
erkeklerin televizyon
larda reklamlar 
başlayınca derhal 
kanal değiştirdikleri, 
buna karşın kadın
ların reklamları ilgi ve 
sabırla izledikleri 
kaydedilen- kitapta, 
"Kadınların en fazla 
ilgi duydukları 
reklamlar arasında 
otomobil, evi 
güzelleştirecek mallar 
ve mali hizmetlerle 
ilgili reklamlar 
bulunuyor.
Bu gerçeklerden 
yola çıkan reklam 
firmaları da, otomo
bil reklamlarında 
bile daha fazla kadın 
manken kullanmaya 
başladılar.
Kadınlar ayrıca, 
yatırımlarına da 
önem veriyorlar ve 
bu gerekçeyle 
finansal hizmet veren I 
kurumlara ilgi gös-. 
teriyorlar" ifadelerine, j 
yer verildi.

meb.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Menopoz sonrası
kalp krizine dikkat

Son yıllarda menopoz 
sonrası dönemde 
kadınların ölüm 
nedenleri arasında, 
kalp krizinin ilk sırada 
yer aldığını belirten 
Türkiye Menopoz ve 
Osteoporoz Derneği 
Başkanı Prof. Dr. 
Erdoğan Ertüngealp, 
ileri yaşlarda yaygın 
olarak görülen kalp 
hastalıklarının hor
monu eksikliğinden 
kaynaklandığına 
dikkat çekiyor. 
Gelişen tıp ve özellikle 
kalp tedavilerinde 
yaşanan büyük 
gelişmelere rağmen 
kalp krizinin halen 
ölüm nedenleri arasın
da birinci sıradaki 
yerini koruduğunu 
belirten Prof. Dr. 
Ertüngealp, 
"Kadınlarda 40 - 45 
yaş öncesi dönemde 
kalp krizi riski erkek
lere göre 3'te 1 oranın
da. Menopoz sonrası 
geç dönemde ise bu 
oran artıyor ve erkek
ler ile aynı seviyeye 
ulaşıyor. Hormon 
tedavisi alınmadığı 
takdirde bu oran daha 
da yükselerek ileri 
yaşlardaki ölüm

nedenlerinin ilk 
sırasını oluşturuyor. 
Özellikle sigara kul
lanımı, kilo alma, yan
lış beslenme, hareket
siz yaşam gibi faktör
ler kalbi olumsuz 
yönde etkiliyor. 
Bunlara ek olarak 
kadınlarda hormonal 
dengenin değişikliğe 
uğraması ve menopoz 
sonrası dönem de 
kalp hastalıkları için 
risk teşkil ediyor. 
Menopoz sonrası 
dönemde kalp krizi 
riskinin artmasının en 
önemli nedeni, genç 
yaşlarda kadınlarda 
varolan östrojen hor
monunun kalbi koru
masına karşın, ileri 
yaşlarda bu hormonun 
azalması ile birlikte bu 
koruyuculuk özel
liğinin ortadan kalk

masıdır" dedi. 
Menopozda yaşam 
kalitesini arttırmanın 
tek yolunun uygun 
tedavi ile eksilen hor
monları tamamlayan 
"hormon replasman 
tedavisi" olduğuna 
değinen Prof. Dr. 
Ertüngealp, 
"Menopoza girer 
girmez başlanan hor
mon tedavisi menopoz 
şikayetlerini geçirdiği 
gibi ek bir fayda 
olarak kalp kirizi riski
ni de önlemektedir. 
Ancak bir konuya 
özellikle dikkat çek
mek istiyorum, hor
mon tedavisi kalp 
krizinden korunmak 
için kullanılan bir 
tedavi yöntemi 
değildir. Hormon 
tedavisi alan kadınlar
da ek bir fayda olarak 

kalp krizi riski azal
maktadır. Hormon 
korkusu ile bu tedavi
den uzak durmanın 
yaşam kalitesini olum
suz etkilediği ve 
kadınlarda ilerki 
yaşlarda yerine konu
lamayacak çok büyük 
kayıplara neden 
olduğu unutulma
malıdır" dedi. 
Türkiye Menopoz ve 
Osteoporoz 
Derneği, Mayıs 
2005 tarihinden bu 
yana tüm yurt 
genelinde başlattığı 
"Menopoz 
Bilinçlendirme 
Kampanyasi"na 
devam ediyor. Ünlü 
sanatçı Derya 
Baykal'ın da destek
lediği kampanya, 
"Bugün Bilinçlenin, 
Yarın Rahat Yaşayın" 
sloganını taşıyor. 
Kampanya kadınlan 
erken yaşlardan 
itibaren menopoz 
konusunda bil
gilendirmek, bu döne
mi yaşam kalitesinden 
ödün vermeden 
sağlıklı ve mutlu 
yaşamaları konusun

da bilinçlendirmek 
hedefleniyor.

Depresyondan 
kurtulma yollan
Başlarına gelen kötü 

olaylar, yoğun iş stre
si, girilen bunalımlar 
ve menfaat çatış
maları gibi etkenlerin 
sonunda kişilerin 
girdiği depresyondan 
ancak benliklerini 
bırakarak kurtulabile
cekleri bildirildi.
En belirgin özelliği 
başın iki el arasına 
alınarak iki büklüm 
şekilde yatakta yat
mak olan depresy
onun etkisiyle kişinin 
bir daha normal 
hayata dönmek 
istemediği kaydedildi. 
Uzmanlar, sosyal 
hayattan uzaklaşmak
la insan psikolojisinin 
daha da yara aldığı
na, kişinin depreş 
yona girdiğine, 
depresyondan ilaç ve 
değişik tedavilerin 
etkisiyle de çıkmanın 
zor olduğuna 
değinerek, 
"Depresyondan çık
manın en kolay yolu 
kişinin kendisini, yani 

benliğini bırakarak 
diğer insanlar için 
yaşamaya başla
masıdır. Burada ‘Ben* 
değil, 'Sen' kavramı 
ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü depresyona 
giren kişiler genellik
le kendilerini çok 
sevdikleri ve her şeyi 
kendileri için isteyip, 
isteklerine ulaşa
madıkları için girerler. 
O halde kişi kendisini 
bırakmalı, başkaları 
için yaşamaya başla
malıdır. Bu başkaları, 
ailesi, çocukları, akra
baları, komşuları, 
kenti ve tüm insanlık
tır. Herkes çapı kadar 
olaylara eğilerek 
depresyonun 
pençesinden kurtula
bilir. Bu davranış iyi 
insanı da ortaya 
çıkaracaktır. Kişinin 
kendisini bırakıp 
'önce insan' demesi 
ve başka insanlar için 
mücadelesini vermesi 
ayrıca bir olgunluk
tur" dedi.

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye **110
Polis İmdat .155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu %13 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 EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 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
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)U LAPIM

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

BELEDYYE
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 
Şü Arıza Yalnyz185

TAKSYLER
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
14 ARALIK 2005 ÇARŞAMBA 

MELİS ECZANESİ 
TEL: (0.224) 5132565
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Belediyespor başarıya doymuyor
Büyükşehir Belediyespor, ardı ardına aldığı başarılarla 

Bursa’nın gururu olmaya devam ediyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor’un 
Masa Tenisi Takımı, 
26-27 Kasım’da 
İstanbul’da yapılan 
Türkiye Kupası’nda 
namağlüp birinci 
olarak Türkiye 
Şampiyonası’na katıl
maya hak kazandı. 
4 gruptan 32 takımın 
katıldığı şampiyona
da Büyükşehir 
Belediyespor 
Bayanlar Masa Tenisi 
Takımı, Haydarpaşa, 
Kınalı Ada, İstanbul 
DSİ, Lüleburgaz ve 
Balıkesir Tunçsiper 
gibi takımları geride 
bırakarak, Türkiye 
Kupası finallerine 
katılmaya hak 
kazandı.
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
ve Belediyespor 
Kulübü Başkanı'

Muammer Subaşı, 
Büyükşehir 
Belediyespor’un 
genç masa tenisi 
sporcularına şampi 
yonada gösterdikleri 
başarılarını altınla 
ödüllendirdi.
Tören sonrası 
Muammer Subaşı ve 
Belediyespor Masa 
Tenisi Şube.Kaptanı 
Orhan Çağlayan 
masa tenisi maçı 
yaptı. Sporcu Başkan 
Subaşı, masa tenisi 

hocası Çağlayan'ı 
oldukça zorladı.
Subaşı;
“Belediyespor olarak 
gelecek seçimlere 
değil, gelecek 
nesillere yatırım 
yapıyoruz” 
Belediyespor
Genel Sekreteri 
Esat Yalman, 
Belediyespor 
Masa Tenisi Şube 
Kaptanı Orhan 
Çağlayan ve 
Belediyespor Müdürü

Mahmut Turunç’un 
da hazır bulunduğu 
törende konuşan 
Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
Muammer Subaşı, 
“Genç sporcumuzu 
aldığı başarılar için 
tebrik ediyorum. 
Belediyespor 
olarak başarılı olan 
sporcularımızı 
bugüne kadar 
olduğu gibi bundan 
sonra da ödül
lendirmeye devam 
edeceğiz. Kısa süre 
önce kurulmasına 
rağmen şimdiden 
şampiyonalarda 
derece almak 
bizleri gururlandırdı. 
Belediyespor 
olarak gelecek 
seçimlere değil, 
gelecek nesillere 
yatırım yapmaya 
devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Genç diş hekimi sporda öldü
Kültürpark'ta sabah sporu yaptıktan sonra 

yürüyerek gittiği evinin önünde kalp krizi 
geçiren diş hekimi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre üzücü olay, dün 
sabah saatlerinde Altıparmak Caddesi'nde 
meydana geldi. Diş hekimi Kemal Doğuer 
(38), çoğu zaman olduğu gibi yine sabah 
sporu yapmak için Kültüpark'a gitti. Sabah 
sporunu yapan diş hekimi Kemal Doğuer, 
yürüyerek Altıparmak Caddesi'ndeki evine 
gitti. Tam evinin önüne geldiği sırada 
fenalaşan Kemal Doğuer yere yığıldı. 
Doğuer'in fenalaştığını gören vatandaşlar, 
durumu hemen 112 Acil Yardım ekibine 
bildirdi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay ye 
rine gelerek diş hekimi Doğuer'e müda
halede bulundu.
Ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 

Kemal Doğuer, yapılan müdahaleye karşın 
kurtarılamadı.
Bir süre önce eşinden boşandığı ve tek 

başına yaşadığı öğrenilen diş hekimi Kemal 
Doğuer'in cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın 
talimatı ile Adli Tıp Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı.
Kemal Doğuer'in kalp krizi geçirdiği bildiril

di. Diğer yandan, Diş Hekimleri Odası Baş 
kanı Metin Bozkurt, büyük üzüntü yaşadık
larını belirterek, "Çok değerli bir kişiliği kay
bettik. Daha çok gençti. Ama ölümün yaşı 
yok. Vakti dolan maalesef ölüyor. Ama genç 
yaşta ölmesi çok acı veriyor" diye konuştu.

PJKAV
RADYOLOJİ MERKEZİ

/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

/ ULTRASONOGRAFİ (US)
Y RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 
/ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Mesai Saatleri: 08.30 • 19.00 / Cumartesi 08.3017.00

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

SSK ite

s»

BİLGİSAVARU TOMOGRAFİ (BT) 
ANLAŞMAMIZ VARDIR

ACİL DURUMLARDA 
24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN 

BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel: 513 65 29 ■ 30 Fax: 513 65 10
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

- --J]

mailto:tomokay@gmail.com
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Zeytinyağı sanayicilerine müjde!
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Tamer Taşkın, zeytinyağı üreticilerinin çok uzun yıllardır süren hak yağ ve pirina 
teslimlerinde gelir vergisinin kalktığını açıkladı. Taşkın, 20 yıldır süren sorunun çözüldüğünü belirtti. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■■
15 Aralık 2005 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 25'YKr. (250.000 TL.)*

Emekli
olmak

zorlaşıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, sosyal taraflara, 
SSK'dan yaşlılık aylığı bağlanması 
için gerekli prim gün sayısının, 
kademeli olarak 9 bin güne çıkarıl
masını önerdi. Haberi sayfa 7’de

BUSKİ Hizmet binası açıldı, Nacaklı Göleti isale hattı başladı, Çarşı Deresi temizliği temizleniyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Gemlik'e 35 milyon 
YTL'lik yatırım atağı başlattı. Şahin, projelerin tamamlanmasıyla 
Gemlik'te yaşanan sıkıntıların sona ereceğini söyledi.

Büyükşehir’den yatırım atağı
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 

Şahin, dün ilçemizde bir dizi açılış ve 
hizmetin başlangıcını yaptı.

Gemlik’in Bursa Büyükşehir’e bağlan
masından yaklaşık 12 ay geçti.

Bugüne kadar Büyükşehir nimetlerinden 
yararlanamadık.

AKP’li Meclis üyesi Ali Okuroğlu’nun 
mecliste söylediği gibi, Gemlik’in 
Büyükşehir’de “G” si bile geçmiyordu.

Ama dün yapılan konuşmalarda, 2005 
yılının Büyükşehir açısından bir proje
lendirme ve kaynak ayırma' yılı olduğunu 
öğrendik.

2006 yılında Gemlik’e ayrılan yatırım 
payı 35 milyon YTL.

Yapılacak hizmetleri satır başıyla 
sıralarsak, Çarşı Deresi’nin temizlenmesi, 
kapalı bölümün temizlenmesi, Nacaklı 
Göleti yapımı için 30 kilometre boru döşen
mesi, kuyu sularının ıslahı, su borularının 
yenilenmesi, kanalizasyon döşeme işleri, 
Manastır kanalizasyonuna başlama, termi
nal yapımı...

Kangıren olan Çarşı Deresi’nin kapalı 
bölümünün temizlenmesi çok önemliydi. 
Ele alınmış.

Gemlik’in gelecek 10 yıllarda su soru
nunu çözecek olan Nacaklı Göleti’nin başla
ması..

Yedi yıldır yer beğenilmeyen Terminalin 
ele alınması...

Bir kentte en önemli işlerin başında 
temiz bir kent, temiz içme suyu, sağlıklı 
kanalizasyon, yeşil bir çevre, kültüre ve 
doğaya saygı gelir. Kent halkını bunlara 
kavuşturmak ise kent yönetimlerinin göre- 

| vi. Başlangıç güzel.

Dün ilçemize gele 
rek, BUSKİ İşletme 
Müdürlüğü binasının 
açılışını yapan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Nacaklı 
Göleti’ne uzanacak 
30 kilometrelik 
hattın boru döşeme 
çalışmalarını ilk 
harcı atarak başlattı. 
Gemlik’e yapılacak 
olan yatırımlar 
hakkında bilgi veren 
Şahin, “Köklü ve 
kalıcı çözümler 
sağlayacak olan 
projelerimiz 
tamamlandığın da 
Gemlik’teki sıkıntılar 
da sona erecek" 
şeklinde konuştu. 
İlçemize yapılacak 
olan yatırımların 
35 milyon YTL’ye 
varacağını da 
söyleyen Şahin, 
“Gemlik Terminali 
içinde çalışmalara 
başladık. Umurbey 
kavşağının karşısına 
inşa edilecek olan 
terminal 12000 m2 
alana kurulacak" 
dedi. Seyfettin

ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3 ve 4’de

‘Gemlik Körfez* İnternette Www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın
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Turna avı 
yasaklandı
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, Bursa'da 
sadece Uluabat 
Gölü'nde bulunan 
turna balığı avını, 
15 Aralık 2005- 
31 Mart 2006 tarihleri 
arasında yasakladı. 
Bursa Tarım İl 
Müdürlüğü 
Kontrol Şube 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
su ürünleri av 
yasaklarını 
düzenleyen "Su 
Ürünleri Sirküleri" 
ile il sınırları 
içersinde turna 
balığının avcılığı, 
satışı, nakli ve 
imalatta kullanılması 
bugünden 31 Mart 
2006 tarihine 
kadar yasaklandığı 
bildirildi.
1380 Sayılı Su

Ürünleri Kanunu'na 
bağlı olarak 
yayımlanan 
"Toptan ve 
Perakende Satış 
Yerleri Yönetme 
liğine" göre avcılık 
denetimlerinin 
Çevre Koruma 
Timi ve Tarım İl 
Müdürlüğü Su 
Ürünleri Kontrol 
Görevlileri tarafın
dan, satış denetim
lerinin ise ilgili 
belediyeler tarafın
dan gerçekleştirildiği 
hatırlatıldı. Söz 
konusu sirküler 
gereğince belirtilen 
tarihlerde yasaklara 
uyulması istenerek, 
uymayanlar hakkında 
Su Ürünleri Kanunu 
hükümlerine göre 
yasal işlem yapıla
cağı duyuruldu.

Damşmalığını yaptığımız, 
açılması planlanan sağlık tesisi 

için müstakil bina aranmaktadır. 
Kiralık olması tercih nedenidir. 

Satılık olanlarla da görüşülecektir.
Dr. Feza ŞEN

GSM: O 532 277 88 27

ADLİYE KÖYÜ İÇERİSİNDE 
2 katlı yeni yaplmış daire 
170 ağaçlık zeytinlik (İçerisinde 
Havuz, Su, Elektrik mevcut) 
25 Büyükbaş Hayvanlık besihane, 
Zeytin havuzlu mağaza

SATILIKTIR
TEL: 525 06 44

GSM: (0.536) 643 35 43

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

II

Gemlik'teki Mahrukat 
depolarında bir 
kişinin tüfekle 
köpek öldürdüğü 
ihbarı Türkiye 
Hayvanları Koruma 
Derneği Bursa 
Şubesi'ni 
ayağa kaldırdı. 
İhbarı alan İlçe 
Tarım Müdürlüğü ile 
Türkiye Hayvanları 
Koruma Derneği 
Bursa Şubesi Başkanı 
Zehra Çelikok, olay 
yerine geldiklerinde 
yerde yatan ölü 
köpeği görerek 
şok oldular.
Çevrede yaşayanların 
da büyük tepki 
gösterdikleri köpek 
katliamına seyirci 
kahnmaması 
gerektiği belirtilirken 
köpeği öldürdüğü 
öne sürülen kişinin 
olay yerinden 
kaçtığı bildirildi. 
3 erkek ve 2 dişi 
yavrusu olduğu 
bildirilen köpeği 
tüfekle vuran kişiye 
büyük tepki gösterek, 
Dernek Başkanı zenra 
Çelikok, vakit 
geçirilmeden 
Gemlik'te hayvanları

II II

koruyan bir derneğin 
faaliyete geçirilmesi 
gerektiğini savundu. 
Anneleri öldürülen 
köpek yavrularını 
alarak Bursa'ya 
götüren Dernek 
yetkilileri tüfekle 
köpek öldüren 
kişiyi gerekli yerlere 
şikayet edeceklerini 
söylediler.
Meskûn mahalde 
silah kullanarak 
yavrulu köpeği 
öldürdüğü ileri 
sürülen ve 
Mahrukat deposu

işlettiği söylenen 
Halit E. isimli 
kişiye ise yaptığının 
cezası olarak

buu y ı u paıo 
cezasının uygu
lanacağı öğrenildi.

Ölü dana çöplükte kaldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mahrukatçılar 
depolarına gidiş 
yolunda bulunan ve 
mahalle halkının 
çöplük olarak kul
landığı yere bırakılan 
ölü dana Belediye 
ekipleri tarafından 
alınmayınca 
tepki gösterildi. 
Sabah saatlerinde 
sahibi tarafından 
çöplüğe getirilen ve 
Belediye ekiplerine 
haber verildiği öğre
nilen dana ölüsünün 
şişerek koku yayması 
çevrede bulunanların 
şikayetlerine neden 
oldu. Nasıl öldüğü 
belirlenemeyen dana 
nın yol kenarında bu 
lunan evlerden sürük 
lendiği öğrenilirken 
sahibinin hayvan 
ölüsünü almaları 
için Belediyeye 
kendisinin haber 
verdiği belirtildi.
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BUSKİ Hizmet binası açıldı, Nacaklı Göleti İshale hattı başladı, Çarşı Deresi temizliği temizleniyor

% Yazı YO RUM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.comBüyükşehîr’den Gemlik’e 

yatırım atağı
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Gemlik'e 35 mil 
yon YTL'lik yatırım atağı başlattı. Şahin, projelerin tamamlan
masıyla Gemlik'te yaşanan sıkıntıların sona ereceğini söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in 
Büyükşehir'e 
dahil edilmesinin ilk 
meyveleri BUSKİ 
hizmetleriyle başladı. 
Dün BUSKİ İşletme 
Müdürlüğü binasının 
açılışıyla başlayan 
törenler Nacaklı 
İçme Suyu Arıtma 
Tesisleri’nde 
son buldu.
İlk tören 
BUSKİ İşletme 
Müdürlüğü’nde 
yapıldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’in İşletme 
Müdürlüğü’nün açılış 
kurdelesini kestiği 
törene Belediye 
Başkanı Mehmet

Turgut, AKP İl 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak, BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı ve 
daire başkanlar), 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile İl 
Genel Meclisi ve 
Belediye Meclis 
üyeleri katıldılar. 
Sınırların 
genişlemesiyle 
BUSKİ'nin taşra 
teşkilatlarına yönelik 
yenileme çalışmaları 
içinde İşletme 
Müdürlüğü’nün 
açılışın gerçekleştiği
ni belirten BUSKİ 
Genel Müdürü 
Çetinavcı, işletmenin 
çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir 
hizmetlerinin 
genişleyerek devam 
edeceğini söyleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Şahin, 
"Başkanlarımla bir
likte Gemlik halkına 
birlik ve beraberlik 
içinde hizmet

Gemlik ve halkına 
verdiği destekten 
dolayı ayrıca 
teşekkür 
ediyorum" dedi. 
AKP İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak'da 
yaptığı konuşmada, 
ilk uygulamaların 
her zaman zor

vereceğiz" dedi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
yaptığı konuşmada, 
"Hizmetler hızla 
başlatılıyor. 
İnsanlarımıza en 
iyi hizmeti verebile
cek bir binanın 
açılışı için sizlere 
Gemlik halkı adına 
teşekkür ediyorum. 
Büyükşehirli olmanın 
gururunu yaşıyorum. 
II başkanımıza da

olduğuna değinerek, 
"Yaptığımız hizmetler 
şehircilik ve Bursa 
açısından önemlidir. 
Alan geniş ama 
hızlı biçimde 
başarıyla iyi 
hizmetler yapacağız. 
Gemlik'e Terminal 
kazandırıyoruz. 
Gemlik eskisinden 
çok daha farklı 
bir ilçe olacaktır" 
şeklinde konuştu.

Devamı 4. sayfada

Batan tüccarın malları gibi !...

Telsimi de dün İngilizlere sattık, kurtul
duk.

Daha önce sattığımız Ereğli -Tüpraş - 
Seydişehir-Telekom gibi.

Bütün bu büyük tesisleri bizim yerli ser
maye kurmuştu.

Demek ki, Türkiye böyle büyük işleri 
gerçekleştirmeye, işletme ve büyütme 
gücüne sahiptir. Türk insanı bunları yapa
bilir.

Demek ki, ortaya çıkardığımız çağdaş 
teknolojiye sahip bu işletmeler, dünya 
piyasasında değeri olan, alıcısı çok işlermiş.

Bunları kaparcasına aldılar...
Bundan sonra Telsim adı yok, İngiliz 

Vodafone var.
Türk Telekom’u ( PTT’nin T’sini) biz kur

muştuk, geliştirdik, sonrada Lübnan ser
mayeli Oger grubuna sattık.

Türkcell’de yerli sermaye grupları kur
muş, dünya çapında bir iletişim sistemi kur
muştuk, onu da yabancılara devrettik.

Aycell’i kurduk Aria ile birleştirdik Avea 
yaptık. Onu da sattık..

Ondan kurtulduk, bundan kurtulduk 
derken Türkiye’nin iletişim sistemi tellisi ile 
telsizi ile yabancıların eline geçti.

Kafamızı kaldıralım, kendimize gelerek bir 
değerlendirme yapalım :

Bu tablo iyi bir tablo mu ?
Biz bütün iletişim sistemimizi yabancılara 

neden sattık ?
Biz bu işleri beceremiyor mu idik ?
Bunlardan gelen paralar ile ülke düze mi 

çıkacaktı ? Borçlar mı bitecek ?
; Bütün buna benzer soruları sorarsanız 
size "yabancı sermaye düşmanı diye anşe 
ederler, ekonomiyi bilmiyor derler.

Biraz olsun vatanını sevenler bu yapılan
ları onaylamıyor. Diyorlar ki “Türkiye’de 
sabit sermaye yatırımı yapacak yabancı ser
maye peşinde olmalıyız. Yabancı sermaye 
gelip çok kişi çalıştıran tesisler kurmalı.

Bize yarar getirecek yabancı sermaye 
yaptıklarımızı, yapabildiklerimizi satın almak 
için gelecek yabancı sermaye değil, yeni 
yatırım ve üretim yapacak, bizim sahip 
olmadığımız teknolojiyi getirecek, bizim bu 
gün yapamadığımız büyüklükte yatırım 
yapacak,' bize iş kapısı açanlar'olmalı.

Ürettiğini yalnız iç pazara değil, dünya 
pazarlarına satacak, iyi niyetli yabancı ser
mayeye ihtiyacımız var.

Bir defa daha tekrarlıyorum ; Türk 
Telekom - Türkcell - Telsim - Avea'yı biz biz 
Türkler kurduk - güzel güzel de işletiyorduk.

Yabancılara sattık.
Bundan sonra değişen telli hattan da .tel

siz hattan da yapacağımız ödemeyi Türk 
lirası ile yapacağız ama yabancılar kârlarını 
alıp gidecekler, (daha önce bu kârlar bizde 
kalıyordu.) Döviz olarak alıp gidecekler.

Değişen sadece budur. Sen konuşacaksın 
parayı onlar götürecek...

Bu tabloya sevinip, “mallarımız iyi para 
ediyor” diyenler var.

Hangi tesisimizi satışa çıkarsak yabancı 
sermaye alıyor diyorlar.

Onu sat bunu sat. Sonrada iflas eden tüc
car gibi elimizde bir şey kalmayacak.

E e bundan sonra biz ne yapacağız? di 
yorsanız. Hemen söyleyeyim.

Elimiz arkamızda kordonda gezeriz, inek 
besleriz, ova yerlerde hıyar yetiştirir, 
turşusunu kurarız.

Bunları bile iyi yapamıyoruz dersem bana 
kızmayın....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Hazırlanan yeni proje ile Çarşı Deresi temiz ve pis koku yaymayacak hale getirilecek

Çarşı Deresi temizleniyor
İKİNCİ TÖREN DERE 
ÖNÜNDE YAPILDI 
Karsak Deresi’nin 
temizleme ve 
ıslah çalışmaları 
içinde yer alan 
dere ve kapalı alanı 
temizlenmesi 
hakkında Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'e 
bilgi veren BUŞKİ 
Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 

dere altının 
temizlendiğinde 
hiçbir sıkıntı 
yaşanmayacağını 
söyledi.
Hazırlanan proje 
hakkında da geniş 
açıklama yapan 
Çetinavcı, Çarşı 
Deresi’nin temiz ve 
pis koku yaymayacak 
hale dönüştürüle
ceğinin müjdesini 
verdi.

Gemlik’e 35 milyon YTL yatırım
Büyükşehir heyeti 
daha sonra Haydariye 
Köyü Tavşantepe 
Mevkii’nde bulunan 
BUSKİ İçme Suyu 
Arıtma Tesisleri’ne 
geldi. Burada 
Kaymakam Mehmet- 
Baygül'ün de katıldığı 
törende Nacaklı 
göletine uzanacak 
30 kilometrelik 
hattın boru döşeme 
töreni yapıldı. 
Düzenlenen törende, 
Gemlik’e yapılacak 
yatırımlar hakkında 
bilgi veren 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, projelerin 
tamamlanmasıyla . 
Gemlik'te yaşanan 
sıkıntıların sona 
ereceğini söyledi. 
Gemlik’e yapılacak 
yatırımların 35 milyon 
YTL'ye varacağını 
söyleyen Şahin, 
Nacaklı içme suyu 
kaynaklarının 
rehabilitasyonu ve 
30 kilometrelik ishale 
hattının yapımı için 

l 1 milyon 682 bin YTL 
harcanacağını ve pro
jenin 2007 yılının 
ilk aylarında bitirile
ceğini söyleyerek, 
Gemlik halkının kul

landığı su kalitesinin 
de yükselmiş ola
cağını vurguladı. 
Gemlik'in önemli 
sorunlarından biri 
olan içme suyu 
konusunda alternatif 
olarak 2 adet derin 
kuyu açmayı plan
ladıklarını söyleyen 
Şahin, "Gemlik 
kanalizasyon ve yağ
mur suyu uygulama 
projesi 177 bin 090 
YTL bedelle ihale 
edildi. 1 yıl içinde 
tamamlanacak. 
Gemlik ve çevresini 
(Gemlik-Gemsaz- 
K. Kumla-Gençali- 
Kumsaz-Kurşunlu- 
Umıırboy) kapsayan 
içme suyu uygulama 
projesi de bu ay 
sonunda bitirilecek 
ve 175.755 YTL 
harcanacak.
Gemlik içme suyu 
arıtma tesisi rehabili
tasyonu projesi ise, 
22 Kasım'da 327.441 
YTL ile ihale edildi. 
Gemlik’e bağlı 
köylerde 1 adet 100 
M3 kapasiteli içme 
suyu deposu, 2800 
metre içme suyu 
şebekesi ve 383 
metre kanalizasyon 
şebekesi yapıldı.

Ayrıca, köylere 1000 
metre içme suyu ve 
1743 metre kanali 
zasyon borusu verildi 
ve toplam 125.000 
YTL harcandı.
Manastır Mevkiindeki 
atık su ön arıtma 
tesisi ile derin dcşar 
jının yapını ışı 24.000 
YTL harcanarak 
tamamlandı.
Gemlik atık şu ön 
arıtma deşarjı ve 
içme suyu arıtma 
rehabilitasyonu 
proje çalışmaları da 
tamamlandı. 
Gemlik'te derin 
kuyu ve isale hattı 
faaliyete geçirildi. 
Narlıda derin kuyu 
açıldı ve sıkıntı aşıldı. 
K. Kum la ve Kurşunlu 
beldelerinde deniz 
deşarjı konularında 
etüd çalışmaları 
sürüyor. Gemlik ve 
çevresinin içme suyu 
uygulama projeleri 
yürütülüyor.
Umurbey Beldesi’ne 
1200 metre 
kanalizasyon 
şebekesi döşendi. 
Gemlik'in en önemli 
sorunlarından biri 
olan Çarşı Deresi’nin 
ıslahı için çalışma 
başlattık. Açık ve 

kapalı kanallardan 
oluşan toplam 1840 
metre uzunluğundaki 
dere ıslah ediliyor. 
Açık alanın temizliği 
bitirildi. Bugüne 
kadar hiç 
temizlenmeyen 
kapalı alan ıslahı da 
2 aya kadar tamam
lanacak ve 73.000 
YTL harcanacak.
Bunun yanında 
Gemlik'ti hemşehrileri 
miz için büyük bir 
kolaylık sağladık. 
Gemliklilerin BUSKİ 
abonelik işlemleri için 
artık Bursa 'ya kadar 
gitmeleri gerekmiyor 
ve işlemlerini 
buradaki şubemizden 
yapıyorlar.
Bugün olduğu gibi 
bundan sonra da 
Gemlik'te çalış
malarımız artarak 
devam edecek. 
Gemlik'in içme 
suyu şebeke, isale, 
kanalizasyon, yağmur 
suyu, atık su arıtma 
tesislerinin yapımı 
için yaklaşık 36 
milyon YTL tutarında 
yatırıma ihtiyacı var. 
Önümüzdeki yıllarda 
bu konularda çalış
malar yapılacak.
BUSKİ yatırımlarının 
yanı sıra, Gemlik 
Terminali için de 
çalışmalara başladık. 
Umurbey kavşağının 
karşısına inşa 
edilecek Gemlik 
terminali, 12.000 
M2'1 ik bir alana 
kurulacak.
Köklü ve kalıcı 
çözümler sağlayacak 
projelerimiz 
tamamlandığında 
Gemlik'teki sıkıntılar 
da sona erecek.
Sınırlar genişleme
sine rağmen 
hizmetlerimiz 
aksamadan devam 
ediyor. Her şey 
daha sağlıklı ve

yaşanabilir bir 
Bursa için" 
şeklinde konuştu. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
konuşmasının 
ardından bindiği 
aracı kullanarak 
hatta ilk boruyu 
indirdi. Davetliler 
daha sonra 
hatta ilk toprağı 
atarak çalışmaları 
başlattılar.
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Zeytinyağı sanayicilerine muide! Hayvan pazarı hazırlanıyor
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Tamer Taşkın, 

zeytinyağı üreticilerinin çok uzun yıllardır süren hak yağ ve 
pirina teslimlerinde gelir vergisinin kalktığını açıkladı.

Sorunun EBSO 
Yönetim Kurulu ve 
Zeytinyağ Sanayii 
Meslek Komltosl'nln 
ortak çalışmalarıyla, 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın anlayışı 
İçinde çözüldüğünü 
belirten Taşkın, 
"Hem zeytin hem de 
zeytinyağı üreticisini 
mağdur eden soru
nun ortadan kalk
masında Maliye 
Bakanımız İle Gelir 
İdaresi Başkanı'nın 
desteğine müteşekki
riz" dedi. Tamer 
Taşkın, zeytin ve 
zeytinyağı üretici
lerinin 20 yıldan uzun 
süredir devam eden 
hak yağ ve pirinadan 
vergi alınması soru
nunun sektör adına 
çözümünden mutlu

luk duyduğunu dile 
getirerek, "Zeytinyağı 
çıkarılması İçin 
zeytinlerini 
fabrikalara veren 
üreticiler, bunun 
karşılığını 'hak yağ' 
olarak nitelendirilen 
pay ve pirinayla 
ödüyor. Zeytinyağı 
sanayicileri bu hak 
yağ .ve pirinanın 
değeri kadar tarımsal 
ürün almış gibi 
vergilendiriliyordu. 
Gelir Vergisi 
Kanunu'nun 94/11 
maddesi gereğince 
yapılması gereken 
vergi tevkifatı 
konusunda Maliye 
Bakanlığı'na intikal 
ettirilen yargı karar
ları, hak yağ ve piri
naların zirai ürün alışı 
olarak değerlendlrlle- 

meyeceğl, 
hizmet bedeli 
mal olarak 
tahsil edildiği 
İçin vergi 
kesintisine 
gerek olmadığı 
yönündedir. 
Maliye 
Bakanlığı da bu 
yargı kararları 
doğrultusunda 
zeytin üreticisi 
çiftçilere alt 
zeytinlerin 
zeytinyağı İçin 
sıkılması 
karşılığında 
alınan hak yağ 
ve pirinalardan 
vergi tevkifatı yapıl' 
mamasını uygun 
buldu. EBSO 
Zeytinyağ 
Sanayii Meslek 
Komltesl'ndekl

arkadaşlarımız 
konuyu takipte 
büyük bir hassasiyet 
göstererek, sorunun 
çözülmesine büyük 
katkı sağladı" 
diye konuştu.

Seyfettin SEKERSÖZ olmaları için

Yaklaşan Kurban 
Bayramı için 
Mahrukat depo
larının karşısında 
kurulan hayvan satış 
yerinde çalışmalar 
başladı.
Her yıl gelerek 
hayvanlarını satan 
esnaf barınacak yer
lerinin yapımı için 
havaların da güzel 
olmasını fırsat 
bilerek hazırlıklarını 
sürdürüyorlar. 
Gemllk'e getirilecek 
hayvanların sağlıklı 

denetimlerini şimdi
den başlatan İlçe 
Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, 
hayvan getirenleri 
bu konuda 
uyarıyor.
Hayvanların tüm 
sağlık raporlarını 
İnceleyerek yasal 
İşlemler hakkında 
esnafı uyaran Çetin, 
hastalıklı ve kaçak 
hayvanının ilçeye 
getirilerek satışına 
kesinlikle müsaade 
edilmeyeceğini 
söyledi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

D . DOöALGAZ
Buderus mi

KAZAN

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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İş bulamayınca ekmek 
bıçağıyla harakiri yaptı

Yalova'da, artış dikkati işsiz olduğu
kalıcı konut çekmeye belirtilen
larda kalan başladı. A.K.T,
işsiz bir kişi, Önceki mutfaktan
ekmek gün yaşanan aldığı
bıçağıyla iki ayrı bıçağı
"harakiri" intihara karnına
yaptı. 17 teşebbüs saplayarak
Ağustos olayından intihar girişi
sonrasında sonra dün de minde bulun
Yalova'nın Subaşı Kalıcı du. A.K.T,
3 ayrı Konutları'n yakınları
bölgesine da oturan tarafından
yaptırılan 37 yaşındaki Yalova
kalıcı A.K.T, Devlet
konutlarda, harakiri Hastanesi'ne
ekonomik ve yaparak inti kaldırıldı.
psikolojik hara teşeb Şahsın
sebeplerle büs etti. durumunun
intihar Uzun süre iyiye gittiği
vakalarında den beri belirtildi.

Ozyurt’tan Çelik’e soru bombardımanı
CHP Bursa * 
Milletvekili Prof. Dr. 
Mustafa Özyurt, 
TBMM’de. verdiği bir 
önergeyle, eğitimin 
ve öğretmenlerin 
sorunlarıyla ilgili 
olarak Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik'i soru bom
bardımanına tuttu. 
Eğitimde sorunların 
her geçen gün daha 
da büyüdüğünü 
belirten Prof. Dr. 
Özyurt, öğretmen
lerin mesleklerini 
yapamaz duruma 
geldiklerini ifade etti. 
Bir çok okulda öğret
men açığı olduğunu, 
öğrencilere bedava 
diye övünülerek 
dağıtılan ders 
kitaplarının eksik 
olduğunu, yeni eğitim 
öğretim sistemi 
nedeniyle öğretmen
lerin eline çalışma 
materyallerinin 
geçmediğini ve yeni 
sistem karşısında 
ne yaptıklarını 
bilemediklerini kayd
eden Özyurt, "Öğret
menleri sonu 
belirsiz olan kariyer 
basamakları yük
selme sınavına sok
mak, sözleşmeli 

öğretmen uygula
maları ve eğitimi 
paralı sisteme taşı- 

, mak gibi her gün 
medyada okuduğu
muz uygulamalar, 
eğitim emekçilerini 
ve öğrencileri ne yap
tıklarını bilemez hale 
getirmiştir" dedi.
"Bu aksaklıkların 
tek nedeninin, nitelik
siz kadrolaşma ve 
kendini sadece parti
zanca atama işlerine 
adayan, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın olduğu 
aşikardır. Bu aksak
lıkları biraz olsun 
azaltabilmek için, 
nitelikli eğitim ve 
eğitim emekçilerinin 
yaşadığı sorunların 
bir an önce çözülme
si gerekmektedir" 
diyen Özyurt'un 
Bakan Çelik'in yanıt
lamasını istediği 
sorular şöyle: 
"2005-2006 eğitim, 
öğretim yılı başla
madan önce yapılan, 
partizanca atamalar 
nedeniyle, eğitimde 
aksaklıkların devam 
ettiği fikrine katılır 
mısınız?
Ders kitaplarının ve 
öğretmen materyal
lerinin zamanında 

dağıtılamamasının ve 
bu aksaklıkların hala 
devam ediyor 
olmasının nedenleri 
nelerdir?
Ülkemizde sosyal 
güvenceden yoksun, 
milyonlarca aile 
bulunmakta, 
dolayısıyla pek çok 
çocuk sağlık hakkın
dan yoksun 
büyümekte ve 
eğitimine devam 
etmeye çalışmaktadır. 
Eğitim çağındaki tüm 
çocukların, sağlık 
giderlerinin, devlet 
tarafından karşılan
ması hususunda bir 
çalışmanız var mıdır? 
Eğitimin tüm aşa
malarında sağlıklı 
beslenme önemlidir. 
Ancak anaokulu ve 
ilköğretim birinci 
kademe öğrenci
lerinin, gelişme 
çağında olmaları 
nedeniyle, diğerlerine 
göre, daha dikkatli ve 
sağlıklı beslenmeleri 
gerekmektedir. Tüm 
ilköğretim birinci 
kademe öğrencile 
rine, ücretsiz süt ve 
beslenme verilmesi 
hususunda bir çalış
malarınız var mıdır? 
İlköğretim birinci 

kademe öğrenci
lerinden, ihtiyacı 
tespit edilenlere, 
yakacak yardımı 
yapılması ve bazı 
illerimizde 6-7 ay 
süresince ağır kış 
koşullarında çalışan 
öğretmenlerimize, 
yakacak yardımı 
yapılması hususunda 
herhangi bir çalış
manız var mıdır? 
Öğretmenlerin ek 
ders ücretlerini, 
günün şartlarına 
uygun hale getire
bilmek için herhangi 
bir çalışmanız var 
mıdır?
Eğitim kurumlarının 
emektarları olan, 
hizmetli ve memurlar, 
sistemden kay
naklanan olumsu
zlukları en çarpıcı 
şekilde hissetmekte
dirler. Eğitim 
hizmetlerinde normal 
görevlerinin dışında, 
diğer birçok işi de 
yapan hizmetli ve 
memurların yıllardır 
süren mağduriyet
lerinin giderilmesi 
için, özel hizmet 
tazminatı ödenmesi 
hususunda bir 
çalışmanız var 
mıdır?"
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Emekli olmak zorlaşıyor
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
sosyal taraflara, 
SSK'dan yaşlılık aylığı 
bağlanması için 
gerekli prim gün 
sayısının, kademeli 
olarak 9 bin güne 
çıkarılmasını önerdi. 
Ekonomik ve Sosyal 
Konsey Toplantısı'nda 
alınan karar doğrul
tusunda oluşturulan 
Sosyal Güvenlik 
Reformu Çalışma 
Grubu'-nun, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat 
Başesgioğlu 
başkanlığında, 
SSK Kavaklıdere 
Tesisi'nde, yaklaşık 
5 saat süren 
toplantısı sona erdi. 
Bakan Başesgioğlu, 
toplantının "çok ve 
rimli" geçtiğini söyle
di. Emek Platformu, 
işveren kesimi ve 
diğer sosyal tarafların 
önceki toplantılardaki 
önerilerini gözden 
geçirdiklerini ifade 
eden Başesgioğlu, 
önerilerin büyük

bölümünün kabul 
edildiğini bildirdi. 
Başesgioğlu, 
"Toplantının neticesi 
taraflara bildirilecek. 
Onlar da en son 
görüşlerini bizlere 
iletecekler. Bu süreci 
böylece tamamlamış 
olacağız. Ondan 
sonra meclisteki 
çalışmalarımız 
devam edecek" dedi. 
Alınan bilgiye göre, 
işçi, işveren, memur 
ve esnaf örgütlerinin 
başkan Ve temsilci
lerinin katıldığı toplan
tıda bakanlık, SSK'dan 
yaşlılık aylığı bağlan
ması için gerekli prim, 
gün sayısının 
kademeli olarak 7 
binden 9 bin güne 

çıkarılmasını önerdi. 
Kademeli geçiş için 
öngörülen sürenin 25 
yıl olduğu öğrenildi. 
Bakanlığın ayrıca, 
malullük ve ölüm 
aylığından yararlanma 
ve özürlü çalışanların 
emekliliği için 
öngörülen prim gün 
sayısının azaltılması, 
maden ve yeraltı 
işlerinde çalışan'* 
sigortalıların daha 
kısa sürede emekli 
olmaları, fiili hizmet 
süresi zammından 
yararlanacak kategori
lerin Emekli Sandığı 
Kanunu'nda yer alan 
kategoriler kapsamın
da düzenlenmesi 
yönünde öneriler 
sunduğu ifade edildi.

Meslek liseliye 
ÖSS şansı

Meslek lisesi öğren
cilerinin, Açık Öğre
tim Lisesi'ne 9 ve 
10. sınıflarda geçiş 
yapabilmelerinin 
önünü açan yönet
melik yayımlandı. 
Yönetmelikle, Meslek 
lisesi mezunları da 
Açık Öğretime 
başvurup, fark ders
leri sınavına girebile
cek veya eksik kredi
lerini tamamlayarak 
ÖSS'ye istedikleri 
alandan girebilecek. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Açık Öğretim Lisesi 
Yönetmeliği'nde 
yapılan değişiklik, 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanarak, yürür

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

lüğe girdi. Buna göre 
Meslek liseliler, 
ve 10. sınıflarda 

Açık Öğretim 
Lisesi'ne geçiş 
yaparak açık liseye 
devam edebilecekler. 
Meslek Lisesi mezun
ları ise Açık Lise 
ders farklarını ve 
eksik kredilerini 
tamamlayarak, 2. bir 
liseyi (Açık Öğretim

Lisesi) dışarıdan 
bitirmiş sayılacaklar. 
Fark dersleri için 
yapılacak merkezi 
sınavda öğrencinin 
ne bildiği değil 
bilgiyi ne kadar 
bildiği ölçülecek. 
Bakanlık böylece, 
bir anlamda AB'de 
uygulanan "Yaşam 
boyu eğitimi" yaşa
ma geçirmiş olacak.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN ENEN

*

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
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

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları

"S Sakana Misina Ağları
* İP Ağ
* Fanya
* Mantar, kurşun
* Ip Çeşitleri 

Sandal Malzemeleri 
Kürek

* Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* ftAtıtııl:mlırilılıijnıiiııi'Jt),i;

' <

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 
Madde ÖZALP

Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta Tel:5132474 Fax: 5141021

I

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

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hakimler ve Savcılar Vergi iadesine
Kanunu’nda değişiklik neler yazılabilir?
TBMM Adalet 
Komisyonu'nda, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in bir kez daha 
görüşülmek üzere 
Meclis'e iade ettiği, 
avukatlıktan hakim 
ve savcı adaylığına 
geçişte uygulanacak 
sınava ilişkin 
düzenlemeyi içeren 
Hakimler ve Savcılar 
Kanunu, iade 
gerekçeleri doğrul
tusunda değişiklik 
yapılarak kabul 
edildi.
TBMM Adalet 
Komisyonu, 
AK Parti Zonguldak 
Milletvekili Kökşal 
Toptan'ın başkan
lığında toplanarak, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in veto ettiği 
Hakimler ve Savcılar 
Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun'un 1. mad
desini ele aldı. 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek'in de katıldığı 
toplantıda, AK Parti 
Çorum Milletvekili 
Muzaffer Külcü, 
2820 sayılı Hakimler 
ve Savcılar

Şimdi de kene tehlikesi
Göçmen kuşlar 
aracılığıyla gelen 
Kuş Gribi ile gün
lerce sarsılan 
Türkiye, şimdi de 
ateşli humma 
mikrobu taşıyan 
kene tehlikesiyle 
karşı karşıya. 
Türkiye'nin çeşitli 

. illerinde humma 
mikrobu taşıyan 
keneler ölüm 
saçıyor.
Türkiye'de İlk defa 
2002 yılında ortaya 
çıkan hastalıktan 
bugüne kadar 5 kişi 
ölürken, hastalık 
bakımından 22 il risk 
kapsamına alındı.
Kırım Kongo Ateşli 
Humması adıyla bili
nen, insanlarda

Kanunu'nun 8. 
maddesine eklenen 
paragrafın, 
Cumhurbaşkanı 
Sezer’in iade 
gerekçeleri doğrul
tusunda metinden 
çıkarılması için 
önerge verdi. 
Önerge kabul edildi. 
Önergeyle, avukatlık 
mesleğinden hakim 
ve savcı adaylığına 
geçmek isteyenler
den, 'mesleklerinde 
fiilen en az 3 yıl 
çalışmış, 35 yaşını 
doldurmamış ve 
kendi aralarında 
yapılacak olan yazılı 
sınav ve mülakatta 
başarılı olma' şartını 
içeren madde 
çıkarıldı. Değişiklik 
çerçevesinde kanuna 
göre, idari yargı 
adayları için, hukuk 
fakültesinden mezun 
olmak veya yabancı 
bir hukuk fakültesini

karaciğer, akciğer ve 
dalakta hemoraji ve 
ödeme neden olarak 
ölümcül etkiler 
meydana getiren 
hastalık, bugüne 
kadar Tokat'ta 4 
kişinin, Erzurum'da 
da 1 kişinin 
ölümüne neden oldu. 
Şu an Tokat, 
Girusun, Çorum, 
Erzincan ve 
Erzurum'da birçok 
çiftlik hayvanına 
bulaşan hastalıkla 
ilgili 22 il risk altına 
alındı. Giresun'da 
4 vatandaşın ağır 
hasta olarak Tıp 
Fakültesi'de karanti
naya alınmasına 
neden olan 
Bunyoviridae alisine 

bitirip de Türkiye'de 
hukuk fakülteleri 
programlarına 
göre eksik kalan 
derslerden sınava 
girip başarı belgesi 
almış bulunma, 
hukuk fakültesinden 
mezun olanlar 
dışından alınacak 
adaylar bakımından, 
ihtiyaç oranında 
hukuk veya hukuk 
bilgisine program
larında yeterince 
yer veren siyasal 
bilgiler, idari bilimler, 
iktisat ve maliye 
alanlarında en az 
4 yıllık yüksek 
öğrenim yapmış 
veya bunlara den
kliği kabul edilmiş 
yabancı öğretim 
kurumlarından 
mezun olma koşulu 
aranacak. Kanun 
önümüzdeki gün
lerde Genel Kurul'da 
ele alınacak.

mensup Nairovirus 
cinsi virüslerin 
neden oldu 
hastalığın, keneler 
tarafından taşındığı 
ve bu kenelerin de 
Türkiye'ye göçmen 
kuşlar aracılığıyla 
gelip sığırlarda ko 
naklandığı biliniyor. 
Hastalık mikrobunu 
taşıyan hayvanlar 
hastalıkla ilgili hiçbir 
belirti göstermezken, 
insanlarda yaygın 
vücut ağrısı, ateş, 
kusma, baş ağrısı 
belirtileri gözüküyor. 
Hayvandan insana 
geçen hastalıktan 
korunmanın tek 
yolu ise virüs 
taşıyan kenelerle 
mücadele etmek.

Çalışanlar ile 
emeklilerin indirime 
tabi harcamaları fark- 
lılı gösteriyor. Her iki 
kesimin de indirime 
tabi harcamalarını 
kalem kalem 
derledik.
ÇALIŞANLAR İÇİN 
GEÇERLİ 
HARCAMALAR 
Vergi iade bildirimleri 
hazırlanırken en titiz 
çalışmayı yapması 
gereken çalışanlar, 
bildirimlerini eğitim, 
sağlık, gıda, giyim ve 
kira giderleri olmak 
üzere 5 grupta 
yapacak. Bunların 
dışında kalan ulaşım, 
temizlik, dayanıklı 
tüketim malı bildirim
leri ise kapsam dışın
da. İşte harcama 
kalemleri...
Eğitim Giderleri 
-Eğitim ve öğretim 
kurumlarına ödenen 
ücretler (Ana okulu, 
kreş, ilköğretim, lise 
ye üniversite) 
-Sürücü kursu ve 
eğitim amacıyla 
gidilen diğer kurslara 
ödenen ücretler 
(Çocuklar adına 
ehliyet almaları için 
sürücü kurslarına 
yapılan harcamalar 
karşılığında alınan 
faturalar eğitim 
gideri olarak kabul 
edilir) 
-Dershanelere 
ödenen ücretler.
-Kitap ve kırtasiye 
atımları ve eğitim 
amacı için alınan 
araç ve gereçler için 
ödenen ücretler.
-Özel ders veren 
öğretmenlere ödenen 
ücretler (Serbest 
meslek makbuzu ile 
belgetendirilmelidir) 
-Servis bedeli olarak 
ödenen ücretler.
-Özel yurtlarda barı
nan öğrenciler için 
ödenen ücretler.
-Spor okuluna giden 
öğrenciler için öde
nen ücretler.
-Sınavlara hazırlan
mak amacı ile satın 
alınan dergilere öde
nen ücretler vergi 
iadesi kapsamına 
giriyor.
Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı

okullara ve kurumlar 
vergisine tabi 
olmayan vakıf 
üniversitelerine öde
nen ücret ve bağışlar 
kapsam dışıdır.
Piyano, bilgisayar ve 
bilgisayar CD ve 
disketleri gibi eğitim 
amaçlı yapılan harca
malar eğitim gideri 
olmakla beraber, 
dayanıklı tüketim 
harcamaları olması 
nedeniyle yıllık vergi 
iadesi kapsamına 
dahil değildir. Ayrıca, 
gazete, dergi ve mec
mua atımları gibi har
camalar eğitim gider
leri kapsamına 
girmez.
Sağlık Giderleri 
-İlaç alımı için öde
nen ücretler.
-Sağlık malzemesi 
alımı için ödenen 
ücretler.
-Hastane giderleri, 
tahlil, muayene, 
ameliyat, fizik tedavi 
ve diş protezi için 
ödenen ücretler.
-Sağlık sebebi ile 
ilgili olarak alınan 
gözlük ve lens için 
ödenen ücretler.
-Doktor raporuna 
dayandırılarak cilt 
sağlığına yönelik 
ödenen ücretler vergi 
iadesi kapsamına 
giriyor. Sağlık 
Bakanlığı, SSK ve 
Üniversitelere bağlı 
hastanelere yapılan 
ödemeler kurumlar 
vergisinden muaf 
olmaları sebebiyle 
kapsam dışıdır. Diş 
macunu ve diş 
fırçası gibi giderler, 
sağlık gideri kap
samında kabul 
edilmediğinden, yıllık 
vergi iadesinde 
dikkate alınmaz. 
Gıda Giderleri
-Sigara, alkollü içe

cek ve evlerde 
bakılan hayvanlara 
alınan yemler dışın

daki bütün yiyecek 
ve içecek maddeleri 
için ödenen ücretler. 
Lokanta kantin gibi 

yerlerde yiyecek ve 
içecek için ödenen 
ücretler.
-Otellere yiyecek ve 
içecek için ödenen 
ücretler (faturada 
belirtilmesi koşuluy
la) vergi iadesi kap
samına giriyor.
(Alkollü içkilerin de 
içeceklerden ayrıl
ması gerekiyor.) 
Giyim Giderleri 
-Hazır elbise, 
ayakkabı, şapka, 
çorap, kemer ve iç 
çamaşırı için ödenen 
ücretler.
-Kumaş, yün ve 
tuhafiye giderleri için 
ödenen ücretler.
-Giyim eşyalarının 
tamiri ve boyanması 
için ödenen ücretler.
-Gelinlik alımı için 
ödenen ücretler vergi 
iadesi kapsamına 
giriyor.
Kuru temizleme ve 
temizlik için alınan 
diğer ürünler kapsam 
dışıdır. (Çanta, bor
noz ve havlu gibi 
giderler giyime 
müteallik giderler 
kapsamında olma
ması nedeniyle yıllık 
vergi iadesine tabi 
değildir.) 
Kira Giderleri 
-İkamet edilen konut 
için yapılan kira 
ödemeleri vergi iade
si kapsamına giriyor.
Kira ödemelerinin 

belgelendirilmesi, 
banka dekontlarının 
ibrazı, bankamatik 
makbuzlarının ibrazı 
veya evsahibinin 
kirayı tahsil ettiğine 
dair imzalı bir yazının 
ibrazı yoluyla da ola
bilir. Devlete ait loj
manlarda oturanların 
kira ödemeleri özel 
gider indiriminde 
kullanılamaz.
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Kayıt altına alma vergiye dönüştü
Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Sinan 
Aygün,kaçak cep 
telefonlarının kayıt 
altına alınması işlem
lerinin, yaşanan 
karmaşa ve kaos 
nedeniyle adı kon
mamış bir vergiye 
dönüştüğünü öne 
sürdü.
ATO Başkanı Aygün 
yaptığı yazılı açıkla
mada, 35 milyon cep 
telefonu abonesinin 
tedirgin edildiğini, 
binlercesinin de 
kuyrukta çile çektiği
ni kaydetti. Tanınan 
sürenin bitmiş 
olmasına rağmen, 
belirsizliğin hala 
ortadan kalkmadığını 
ifade eden Aygün, 
yeni bir yasa 
çıkarılarak sürenin 
bir süre daha uzatıl
masını istedi. Bu 
kadar çok kaçak 
telefonun Türkiye'ye 
girmesinden 
hükümetlerin sorum

‘Bütçe açığı azalıyor’
Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Ali 
Babacan, bu yıl 
Türkiye'nin Maastricht 
tanımlı bütçe açığının 
GSMH'nin yüzde 
3'ünün altına ineceği
ni kaydetti.
Babacan, Tempo 
Dergisi'nin yayın hay
atına başlamasının 19. 
yılı dolayısıyla düzen
lenen gecede yaptığı 
konuşmada, 
Türkiye'nin 3 Ekim 
sonrasında AB yolun
da kaydettiği 
gelişmelere değindi. 
Türkiye’nin bu 
değişim ve dönüşüm 
sürecinin komşu ve 
çevre ülkelerde de 
yakından takip 
edildiğini belirten 
Babacan, Türkiye'nin 
Avrupa ve AB için 

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

lu olduğunu vurgu
layan Aygün, "Bu 
telefonlar Türkiye'ye 
girerken Maliye 
Bakanlığı, Gümrük 
Müsteşarlığı, 
Emniyet, Adalet 
Bakanlığı neredey
di?" ifadelerini kul
landı. 18 milyon tele
fonun 6 milyonunun 
klonlu olduğunu, yeni 
alınan telefonların 
bile klonlu çıktığı 
konusunda şikayet 
aldıklarını kaydeden 
Aygün, telefonların 
değil, vatandaşların 
klonlarjdığım ifade 
etti.
Telefonların kayıt 
altına alınmasının, 
yapılması gerekli bir 
operasyon olduğunu 
ifade eden Aygün, 
"Ancak, uygulama 
göstermiştir ki, 
faturalı telefon almış 
vatandaşlar bile 
zan altında kaldı. 
Alan da satan da ne 
yapacağını bilemiyor.

vazgeçilmez bir boyu
tu olacağını, 20-30 yıl 
sonra Avrupa 
ülkelerinin Türkiye'siz 
bir Avrupa'yı düşüne
mez noktaya geleceği
ni söyledi.
Maastricht kriterlerine 
işaret eden Babacan, 
"Maastricht kriter
lerinin ilkini bu yıl 
yakalayacağız; o da 
bütçe açığı.
Maastricht tanımlı 
bütçe açığımız bu 
sene GSMH'nin yüzde 
3'ünün altına iniyor. 
Bu değer ABD'de 2 
yıldır yüzde 5 civarın
da. AB üyesi 
Almanya, Fransa, 
İtalya ve Ispanya’da 
bütçe açıkları yüzde 
3'ün üzerinde" diye 
konuştu.
Babacan, gelecek yıl

Temiz sayfa açacağız 
diye tüketicinin ha 
yatı karartılma- 
malıdır" değer
lendirmesinde bulun
du. Aygün,kaçak cep 
telefonlarının 5 YTL 
karşılığında kayıt altı
na alınması sırasında 
yaşanan karmaşa ve 
kaos nedeniyle, 
yapılan işlemin adı 
konmamış bir vergiye 
dönüştüğünü savun
du. Telefonların kayıt 
altına alınması 
sırasında tüketiciler
den alınan şikayetler 
konusunda da bilgi 
veren ATO Başkanı 
Aygün, vatandaşlar

borcun Maastricht 
kriterleri çerçevesinde 
GSMH'ye oranının 
yüzde 60'ın altına 
ineceğini kaydederek, 
"Önümüzdeki yıl borç 
açısından para birliği 
kriterlerini yakalamış 
bir Türkiye olacak" 
dedi.
Türkiye'nin AB'yle 
müzakerelerin tamam
lanacağı 10 yıl sonra 
yaklaşık 1 trilyon 
dolarlık GSMH'yi 
yakalayacağını, 
toplam ekonomik 
hacim olarak da 
AB'nin 6. büyük 
ekonomisi haline 
geleceğini vurgulayan 
Babacan, ayrıca kişi 
başına düşen milli 
gelirin de 10 bin 
dolara yükseleceğini 
ifade etti. ? 

dan "Faturalı telefon 
aldım, ancak faturamı 
kaybettim, şimdi 
ispat edemiyorum", 
"Faturam var, ancak 
faturada Imei 
numarası yer almı 
yor", "Aynı gün aynı 
yerden aldığım 2 tele
fonun birine klonlu 
mesajı geldi", "Uyarı 
mesajında yer alan 
cihaz numarasının 
benim telefonumla 
bir ilgisi yok", ”3 
ayrı operatörden de 
mesaj aldım, hangi
sine başvurayım?", 
"Faturamı ibraz 
etmeye gittim, 
kuyruğu görünce geri 
döndüm, 5 YTL öde
meyeyim diye yarım 
gün harcadım ve 10 
YTL yol parası öde 
dim", "Mesaj gelme
di, telefonumun 
durumunu nasıl 
öğrenebilirim?" 
şeklinde şikayet ve 
soruların geldiğini 
ifade etti

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

2006 sezonu Umurspor

Tarama sürecinin 
başladığını hatırlatan 
Babacan, içinde 
bulunulan sürecin 
müzakere süreci 
olarak değil, katılım 
süreci olarak 
adlandırılmasının 
daha doğru olacağını 
söyledi.
Babacan, önümüzdeki 
hafta sonu itibariyle 6 
faslın tarama 
sürecinin bitmiş ola
cağını belirterek, 
"Teknik çalışmalar 
saat gibi pürüzsüz 
çalışıyor. AB 
konusunu kesinlikle 
Türkiye konusu olarak 
görüyoruz. Toplumsal 
destek azalırsa süreç 
tıkanır. Herkese büyük 
sorumluluklar 
düşüyor" şeklinde 
konuştu.

Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.
Erdinç ALTUN

2005 sezonunda istediği dereceyi ala
mayan 2006 sezonunda süper lige çıkma 
isteğiyle Umurspor sezonu hem futbolcu hem 
de hoca olarak Cem Güler çalıştıracaktır.

Şöyle geriye bakıldığında Umurbey’in 
bulunduğu grup yabana atılır bir grup değildi.

Umurspor kritik maçları olmasına rağmen 
bazı futbolcularının şımarık tutarlarından 
oyun haricinde kalmasından sahaya istenilen 
kadroyu sürçmemesinden olmadık mağlu
biyetler aldılar.

Eğer iki iyi eleman daha kadrolarına katmış 
olsalardı inanın Umurbey grubunda bir üst 
kademeye geçerdi.

Bu sene Gemlikspor’da son adam olarak 
oynayan Libero Akif’i de kadrolarına kat
malarını iyi bir isabet olarak görüyorum.

Gönül ister ki Sayın Fatih Mehmet Güler’in 
biraz daha gayret gösterip iki vuruşu eleman 
transfer edebilir.

Sayın onursal başkan bu işi çok iyi 
bilmesinden kendisine yazacak birşey 
bulamıyorum. Sayın Melih Kazanç hem 
Gemlikspor’da hem de Umurbey’de yeteri 
kadar tecrübe sahibi olduğunu zannederim.

Geçen seneki bıkkınlığından vazgeçmesi 
gerekir. İki başkanda arzulu istekli daima gal
ibiyet bekleyen kişiler neden atılımını yapmı 
yorlar.

Sayın hem futbolcu hem de hoca^ ulan 
Cem Güler’in bu sene birşeylor mm 
gerekir. Sayın Onursal Başkanın ifadelerinuen 
bu senede başladığımız yerde en iyi sırayı 
almak demektedir. Vermiş olduğu mesajdan 
bu mana çıkmaktadır. Eğer iyi takım yapıl
mazsa başarı elde edilmez.

BU HAFTA OYNANAN OYUN
Pazartesi günkü yazımda Gemlik genç

lerinin maçını izleyip yazmıştım. Ben her 
zaman bizim gençleri takdir etmişimdir. Ne 
var ki geçen sene nasıl yorumlarsanız yorum
layın. Grubunda 4 ncü sırayı almasının neden
lerinin yazmıştım, inşallah bu sene bu tür 
olaylar olmaz.

Geçen seneden her mevkiide oynayabilir 
bir Zeynel ve orta sahanın en gerisinde 
oynayan bir Akif yok.

Bu sene transfer düşünülmemiş gençler ve 
elde kalan yaşlı gençlerle devam edileceğidir.

Ben her fikire açık bir insanın, ama bu 
düşünce yeterli olur mu olmaz mı o başka.

Gençleri seyrettim hepsi istekli arzulu 
birşeyler yapabilmek için olumlu hareket etti 
ler.

Geri dörtlüde klasik bir diziliş, sonradan 
zaman zaman yer değiştirmeler oldu.

Bu takımı kim sahaya sürüyorsa biraz daha 
cesaretli olması forvet arkasında forvete pas 
atacak birinin oynatılması gerekir takım 
içinde oda var.

Gördüğüm kadar sol bek mevkii başka 
orada ilk olarak genç İsmail oynatıldı. İsmail 
geleceğin futbolcusu olacak bir genç yeri 
belki bek ama ondan daha çok istifade 
edilebilir.

İkinci genç Yusuf bu genci orta sahada ileri 
oynatmak gerekli olduğunu düşünüyorum. 
Santrodaki serbest vuruşları Yusuf değil en 
son adamın vurması gerekli.

Dinçer’i çok beğendim. Eğer sinirlerine 
hakim olacak ise değişmez bir eleman. Geçen 
sene kaldığı müddetçe beğendim belki zayıf 
takımlara karşı göze hoş gelen klasik bazı 
hareketleri var.

Görerek yapmasında fayda olacağını yaza 
bilirim. İdmanda ceza sahası civarında topa 
vurulmasının iyi olacağıdır.

Bu takımın içinde bir Zeynel gibi 3. veya 4. 
futbolcunun daha olsa hiç tereddüt etmeden 
süper liğe çıkar ve orada tutanabilirler detone 
için yazmadım zira karşı takım çok zayıftı.
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Bebeğinize 7 günde uyumayı öğretin
Bebeklerin, kendileri 
ne izin verildiği 
takdirde uyku alışkan
lığını kazandığını 
belirten uzmanlar, alı
nacak basit tedbirlerle 
7 gün içerisinde 
bebeğin uyumayı 
öğrendiğini ifade edi 
yor. Bebeğinize yeni 
bir düzen kurup bunu 
uygulamak, ağlayan 
bebeği sakinleştirmek 
ve sabırlı davranmak, 
annelerin sabahla
masına son veriyor. 
7 günde bebeğin 
uykularını düzene 
sokacak çözüm şöyle: 
1. Gün Yeni Bir Düzen 
Kurun: Uzun saatler 
süren öğle uykusu 
nedeniyle birçok 
bebeğin günü ve gece
si birbirine karışıyor. 
Böylece bebek uykuda 
olması gereken bir 
saatte oyun oynamayı 
tercih ediyor. Şimdi bu 
durumu düzeltmenin 
zamanı geldi. Son 
araştırmalar bebek
lerin gece ile gündüzü 
ayırt edebildiğini 
ortaya koyuyor.
Bunun için ona gerekli 
ipuçlarını vermeniz 
yeterli. Yarından 
başlayarak onu sabah 
erkenden kaldırın ve 
her gün aynı saatte 
uyandırmaya özen 
gösterin. Yatağını 
pencerenin yakınına 
koyun ve perdeleri 

aralık bırakın. Gün 
ışığı onun uyanmasına 
yardımcı olacaktır. 
Öğle uykusuna 
yatırdığınız zaman bile 
hava kararmadan önce 
onu uyandırın.
Böylece gün ışığında 
uyanması gerektiğini, 
gece ise uyuması 
gerektiğini anlayacak
tır. Bebeğinizi akşam
ları da aynı saatte 
yatağına yatırın. 
Gerekirse loş ışıkta 
ona kitap okuyun veya 
şarkı söyleyin.
2. Gün Uygulamaya 
Devam: Başladığınız 
rutin programa devam 
edin. Hemen pes 
etmeyin. Geceleri 
karnı acıktığı için ağla
maya devam edebile
ceğini unutmayın. Onu 
emzirmek ya da besle
mek zorunda 
kaldığınızda bunu hafif 
karanlık bir ortamda 
yapın. Özellikle 
geceleri bebeğinizi 
nelerin rahatlattığını 
iyi gözlemleyin. Ilık 
banyonun bir çocuk 
için sakinleştirici, bir 
başkası içinse tam 
tersi olabileceğini 
aklınızdan çıkarmayın. 
Gece yatırdığınızda 
müzik dinletmek ya da 
ninni söylemek gibi 
rutin alışkanlıklar 
kazandırın.
3. Gün Ağlama 
Başlıyor: Ağlamak 

çocukların en büyük 
silahı, anne ve 
babaların da dayana- 
madığı bir durum. 
Ancak, sabırlı olun ve 
kendi kendinize şunu 
mırıldanın; 'Sonuç 
uyku olacak'. Onu 
uyutmaya çalışırken 
ağlaması karşısında 
endişelenmeyin. 
Bırakın koyduğunuz 
uyku kurallarına 
alışsın. Program 
değişiklikleri 6 aylık
tan küçük çocukları 
çok daha fazla üzüyor.. 
Bebeğiniz en fazla 15- 
20 dakika ağlar ama 
kötü uyku alışkanlığı 
yıllarca sürebiliyor. 
Unutmayın ki bu 
çocuğunuzla sizin 
aranızdaki bir savaş. 
Onunla ilgilenmeyin 
ama kendi merakınızı 
gidermek için 5-10 
dakikada bir kapı 
aralığından onu kont 
rol edin. Susması için 
ışıkları açmayın, 
yataktan çıkarmayın 
ya da biberon ver
meyin, aksi takdirde 
ertesi gece de 
dakikalarca ağlaya
cağından emin olun. 
4. Gün Ağlama Savaşı 
Sürüyor: Geçen gece 
oldukça uzun sürdü 
değil mi? Bu gece 
biraz daha rahat geçe
cek. Ama bilin ki o 
yine de ağlamaya 
devam edecek. Ancak 

bu kez daha kısa 
sürecek, bize inanın. 
Bunun için kural
larınızın kesin 
olduğunu ona ispatla
manız gerekiyor. 
Sabırlı davranmaya 
devam edin. Ona karşı 
yumuşak olduğunuz 
hissini uyandırmayın. 
Yoksa geçen geceye 
göre 2 kat daha fazla 
ağlayacaktır. Sakın 
ona bu kozu vermeyin. 
5. Gün Bebeğiniz 
Sakinleşiyor: 
Bebeklerin çoğu 3-5 
gün içerisinde bu 
programa alışıyor. 
Dolayısıyla, bu gece 
belki de şanslı gec
eniz. 5 dakikada bir 
onu kontrol etmeyin, 
en az 15 dakika aralık
larla odasına uğrayın. 
Bazı bebekler odaya 
sık sık girilmesinden 
rahatsız oluyor. Bu 
nedenle kapı aralığın
dan onu izleyin. Hem 
unutmayın ki bu gece 
daha az ağlıyor.
Uyku problemlerinin 
arasında sıkça rast- 
lananların başında 
gece emzirmesi ve 
alt değiştirme geliyor. 
Tabii ki size bunları 
yapmayın demiyoruz 
ama mümkün 
olduğunca kısa ve 
sessiz olmasına özen 
gösterin. Altını 
değiştirirken bile 
kesinlikle ışıkları

açmayın. Gereğinden 
çok emzirmeyin.
Böylece hem onu 
rahatsız etmemiş olur
sunuz hem de yeniden 
altını değiştirmek 
zorunda kalmazsınız. 
6. Gün Bebeğiniz 
Uyuyor: İnanılmaz gibi 
geliyor değil mi?
Sakın bu mutluluğu 
günlerdir uygu
ladığınız kuralları rafa 
kaldırarak bozmayın. 
Uyumasını garip 
karşılayarak onu sık 
sık kontrol etmeyin, 
gevşeyin. Onu sıcak 
tutan bir pijama giy
dirin. Böylece üstünü 
açmasını kendinize 
dert etmeyin.
Bebek monitörünün 
sesini kısın ve 
sadece çok ihtiyacı 
olduğunda onu 
duyun. Başarınızı 
gölgeleyecek 
davranışlarda bulun
mamaya özen

gösterin.
7. Gün Uyku Sırası 
Sizde: Kendinize bir 
iyilik yapın ve bu gece 
derin bir uyku çekin. 
Son 6 gündür belki 
çok uykusuz kaldınız 
ama buna değdi değil 
mi? Çocuğunuza 
muhteşem bir 
armağan verdiniz; 
düzenli uyku alışkan
lığı. Hiç şüphe yok ki 
bu program hastalık, 
tatildeki otel odası 
gibi etkenler nedeniyle 
zaman zaman aksak
lığa uğrayacaktır.
Oysa unutmayın ki, 
hiç uyku problemi 
yaşamamış bebekler 
bile bu durumlarda 
sorun çıkarıyor.
Uyku problemi 
yeniden baş göstere
cek olursa planı en 
baştan yeniden uygu
layın, ikinci sefer 
ilkinden çok daha 
kolay olacaktır.

Oyuncak silahlar çocukları nasıl etkiliyor?
Çocuk gelişim 
uzmanları ve 
psikologlar, oyuncak 
silahların masum 
oyuncaklar 
olmadığını belirterek, 
bu oyuncaklarla 
oynayan çocukların ■ 
psikolojik ve sosyal 
yönden olumsuz 
etkilenebileceğini 
ifade etti.
Konu ile ilgili 
’bebek.com.tr' adlı 
internet sitesinde yer 
alan bilgilere göre, 
oyuncaklardaki 
gelişimin en önemli 
sebeplerinden biri 
teknolojinin ilerleme
sine bağlı olarak 
oyuncak yapımının el 
sanatı olmaktan çıkıp 
fabrikasyon ürünü 
olmasına, diğeri ise 
bilgi düzeyinin art
masına bağlı olarak 
detaya önem veren 

oyuncaklara ihtiyaç 
duyulmasına 
dayanıyor. Bu 
gelişimin, çocuklar 
için birçok farklı 
oyuncağın dizayn 
edilmesini sağlarken 
bilinen oyuncakların 
da daha detaylı ve 
gelişmiş şekilde 
karşımıza çıktığını 
kaydeden uzmanlar, 
"Oyuncak silahlarda 
bu gelişimin ikinci 
aşamasına uyan bir 
değişim sergiledi. 
Oyuncak 
mağazalarında onlar
ca çeşit oyuncak 
silahın satılıyor 
olması bu durumun 
en önemli kanıtı. 
Oyuncak silahlar 
masum oyuncaklar 
değil. Bu oyuncaklar
la oynayan çocuk
ların psikolojik ve 
sosyal yönden olum

suz etkilenebilirler" 
ifadelerini kullandı. 
Uzmanlar ailelere, 
çocuklarının bu 
oyuncaklardan olum
suz şekilde etkilen
melerini engellemek 
için neler yapabile
ceğini şu şekilde 
sıraladı: 
"Çocuklara bu tip 
oyuncakların alınma
ması gerektiğini 
aileler ilk önce kendi 
inanmalı. Tavırlarını 
duruma göre 
değiştirmemen, konu 
hakkında kararlı bir 
tavır sergilemeli. 
Aileler, tavrını net 
koyduktan sonra 
çocuklar da kendile 
rine silahlı oyuncak
lar alınmayacağını 
anlayacak ve ısrarcı 
tutumunu değiştire
cektir. Çocukların 
kendile rine örnek 

model olacak büyük
lerin konu hakkındaki 
tutumları çok önemli. 
Erkekler için babalar, 
kızlar için ise anneler 
en önemli örnek 
modellerdir. Bir erkek 
çocuk babasının 
silahlara düşkün 
olduğunu görürse ve 
babasının konuş
malarında silahlardan 
sıkça söz edildiğini 
duyarsa konuya olan 
ilgisi artacak ve erkek 
modeli ile silah 
kavramı arasında bir 
ilişki kurmaya başlay
acaktır. Bu durumun 
sonucunda da 
çocuğun kişilik 
gelişiminde bazı 
problemler oluşacak
tır. Çocuğun silahlara 
karşı engellenemez 
bir ilgisi varsa bile 
ona bu tip oyuncaklar 
almaktan kaçınılmalı.

Çocuğa silahlar 
hakkında bilgi 
edinebileceği görsel 
malzemesi bol kitap 
lar sağlanabilir. Bu 
silahlar hakkında 
merak ettiği bilgileri 
internetten edinme
sine yardımcı olun
abilir. Askeri 
müzelere götürülerek 
tarih boyunca kul
lanılmış farklı 
silahları görmesi 
sağlanabilir. Ancak 
bu aktiviteler gerçek
leştirilirken çocuklara 
sürekli olarak 
silahların kötü 
şeyler olduğundan 
bahsedilmeli. Aynı 
zamanda merakı 
bastırılmamış olur. 
Çünkü bastırılan 
arzular her zaman 
artarak karşımıza 
çıkar. Bazı anne ve 
babalar konu hakkın

da 'biz çocuklarımıza 
oyuncak silah 
almasak bile 
etrafımızdaki insanlar 
ona hediye olarak 
silah alıyor' diyerek 
yakınıyor.
Ancak sizin silahlar 
ile ilgili ısrarlı 
tavrınız bir süre 
sonra etrafınız 
tarafından da 
anlaşılacak ve kesin 
tavrınız sonucu bu tip 
durumlarla belli bir 
süreden sonra 
karşılaşmayacak
sınız. Televizyon 
seyrederken 
çocuğunuza şiddet 
içerikli filmler izlet
mekten kaçının;
Çünkü şiddet öğre
nilen bir davranış 
olarak da karşımıza 
çıkıyor, çocuğunuzun 
bu tip öğeleri öğren
mesini engelleyin."
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Sedef hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler
Psoriasis, sık rast
lanan kronik nüksedici 
ve değişken klinik 
özellikleri olan bir deri 
hastalığıdır. Keskin 
sınırlı, evitemli plak ve 
papüller üzerinde yer
leşmiş parlak, beyaz 
kabuk renginden 
dolayı halk arasında 
"sedef hastalığı" 
adıyla anılıyor. 
Nerelerde görülür?
* Klasik Sedef 
Hastalığı (Psoriasis 
vulgaris) özellikle diz 
ve dirsekte, kalça böl
gesinde, vücudun 
sürtünmeye daha çok 
maruz kalan böl
gelerinde kızarık, 
kepekli plaklar şek
linde ortaya çıkabilir. 
* Vücudun katlantı böl
gelerini (kasık, göğüs 
altı, koltuk altı, göbek, 
sünnet derisi) tutabilir. 
Sadece bu bölgelerde 
sınırlı kalabilir.
* Deri ekleri (saç ve tır
nak) tutulumu ile sınırlı 
olabilir. Saç tutulumu 
saç dökülmesi yap- 

, maz. Tırnak tutulu- 
munda tırnakta nokta
lanma, erime, 
kepeklenme 
görülebilir.
* Sadece avuç içi ve 
ayak tabanını tutabilir. 
Bu bölgelerin tutulu
mu, Sedef Hastalığının 
buradaki özel ter bez
lerini etkilemesi ile 
açıklanabilir.

* Sedef Hastalığı 
eklemleri tutarak 
"Sedef Romatizması" 
oluşturabilir. Tüm 
romatizmal hastalık
ların %10'nu Sedef 
Hastalığına bağlı 
olarak oluşmaktadır. 
Sedef Hastalığının 
belki de en önemli 
tutulum yeri, yarattığı 
sonuç itibarı ile, 
eklemlerdir. Sedef 
romatizması çok ağır 
eklem bozuklukları 
yapabilir.
* Sedef Hastalığı tüm 
deriyi tutabilir. Bu, 
Sedef Hastalığının ağır 
seyreden bir şeklidir. 
Bütün deri kırmızıdır.
* Sedef Hastalığı deri 
üzerinde iltihabi 
görünümde seyrede
bilir. Bu çeşit rahatsız 
lıkta kızarık zemin 
üzerinde, toplu iğne 
başı şeklinde, çok 
sayıda, küçük iltihabi 
lezyon gözlenir (İlti
habi Sedef Hastalığı 
mikrobik bir hastalık

değildir).
Kimlerde ve ne sıklıkta 
görülüyor?
Gerçek sıklığı kesin 
olarak saptanmış 
olmamakla birlikte, 
popülasyonunun 
yüzde 1-3'ünde bulun
duğu tahmin ediliyor. 
Dünya üzerindeki 
dağılımı; ırksal, 
jeografik ve çevresel 
faktörlerden etkileni 
yor. Örneğin; japon, 
kızılderili ve zencilerde 
oldukça az görülüyor. 
Kadın ve erkek eşit 
derecede tutuluyor. En 
sık 10-35 yaşlarında 
görüldüğü belirtiliyor. 
Ancak doğumdan 
itibaren tam yaşam 
boyu yakalanma riski 
oluşuyor. Ne kadar 
erken yaşta ortaya 
çıkarsa, pozitif aile 
öyküsü olasığı o denli 
yüksek oluyor. Ayrıca 
erken ortaya çıkış 
daha ciddi bir hastalığı 
işaret ediyor.
Neden kaynaklanıyor?

Etiyolojisi üzerinde 
yapılmış birçok çalış
malara rağmen halen 
nedeni bilinmeyen 
hastalıklar arasında 
yerini korumaya 
devam ediyor. Birçok 
faktörler ileri sürülü 
yor. Olasılıkla tetikleyi- 
ci rol oynayan bu fak
törlerden biri veya 
birden fazlası kalıtsal 
zeminde bir araya 
gelerek hastalığı 
başlatıcı bir yüklem 
üstleniyor. Bunların en 
önemlilerinden birini 
psikosomatik mekaniz
ma oluşturuyor. Psişik 
stress ya başlatıcı ya 
da arttırıcı rol oynuyor 
ve hastaların çoğunda 
tespit ediliyor. Bunun 
yanı sıra; enfeksiyon 
odakları, bazı sis- 
temide viral ve bak
teriye! enfeksiyonlar, 
bazı ilaçlar (lityum, 
antimalaryel, antihiper- 
tansifler) travma, 
ender olarak aşılar 
tetikleyici nedenler 
arasında yer alıyor. 
Nasıl tanı koyuluyor? 
Klasik bir tip psoriasis 
dışında klinikte başka 
psoriasis tipleri de 
mevcut. Bunlar atipik 
psoriasis formları 
olarak biliniyor.
Bunların başlıcaları 
vücutta yaygın kızarık
lık yâpan ve genellikle 
hastane tedavisini 
gerektiren eritrodermik 

psoriasis, yine tüm 
vücudu tutan fakat 
kızarıklığın yanı sıra 
içi steril püy ile dolu 
kabarcıkların bulun
duğu püstüler psoria
sis, eklemlerin tutul
duğu ve bazen roma- 
toid artrit ya da 
ankilozan spondilit ile 
karışan artropatik form 
ve nihayet gebelik 
prosiasisidir. Bu form
ların tümü genellikle 
ciddi seyrediyor ve 
sistemik tedaviye 
gereksinim duyuluyor. 
Tipik özellikler 
gösteren klasik psoria
sis olgularında tanı 
zorluk göstermiyor. 
Fakat sınırlı yerleşim 
gösteren veya atipik 
vakalarda; egzama, 
deri lenfoması, frengi, 
mantar hastalıkları, 
liken gibi dermatozlar- 
la ayrım zor olabiliyor. 
Böyle deriden parça 
alınarak histopatolojik 
tetkik yapılıyor ve 
hastalığa özel bulgular 
saptanarak tanı konu
luyor. Tanıda diğer 
laboratuar bulgularının 
bir önemi olmuyor ve 
her ne kadar ürik asit 
yüksekliği, hafif anemi 
hipoalbüminemi, yük
sek sedimantasyon 
saptanabilse de 
spesifik olarak 
nitelendirilmiyor.
Tedavi olarak neler 
uygulanıyor?

Hastalığın tedavisinde 
şimdiye kadar pek çok 
çeşitli ilaç ve yöntem
ler denendi ve her 
geçen gün bunlara 
yenileri ekleniyor. 
Bunun nedeni etiyolo- 
jinin belli olmaması ve 
dolayısıyla nedene 
yönelik sağaltım 
yapılamadığı için 
bunların kısmen ya da 
tümüyle başarısız 
kalmasıdır. Tedavinin 
ana ilkeleri nüksü 
önlemek üzere 
çeşitli tetikleyici fak
törleri elimine etmeye 
çalışmak, yani enfek
siyonu ortadan kaldır
mak, travmadan kaçın
mak, psişik faktörleri 
düzeltmek; hastalık 
tipi, lezyon morfolojisi 
ve yerleşim yeri ile 
hastanın yaşı ve genel 
durumuna göre uygun 
bir yöntemi ve / veya 
ilacı seçiyor.
Bölgesel soyucular 
katran, antralin gibi 
eski ve konvansiyonel 
ajanlar bugün önem
lerini hala koruyor. 
Topikal kortikosteroidli 
merhemler fototerapi, 
helioterapi, bazı sito- 
statik ilaçlar, sul- 
fasalazin, kolşisin, 
topical ve sistemik 
D vitamini sistemik 
retinoidler, hatta 
interferon diğer tedavi 
seçeneklerini 
oluşturuyor. ■
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Mal Müd. 513 10 95
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Müftülük 513 13 64
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Güven Taksi 513 32 40
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AKCAN PETROL 513 10 79
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NÖBETÇİECZANE
15 ARALIK 2005 PERŞEMBE 
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EİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
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Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
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' İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(hini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Danone Futbol Turnuvası başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Lig Heyeti 
gözetiminde Danone 
Küçükler Futbol 
Turnuvası Gemlik 
elemeleri İlçe

Atatürk stadında 
başladı.
6 takımın katıldığı 
turnuvada birinciliği 
elde edecek takım 
ilde yapılacak 
turnuvaya katılmaya 
hak kazanacak.

15'er dakikadan iki 
devre halinde yarım 
saha oynanan 
maçlarda dün ilk 
olarak sahaya çıkan 
11 Eylül İlköğretim ile 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu takımları 0-0 

berabere kaldılar. 
Öğrencilerin 
tribünlerde takımları
na yaptıkları 
tezahüratla zevkli 
maçların oynandığı 
turnuvanın ikinci 
maçında Şükrü Şenol 

İlköğretim Okulu 
Lale Kemal İlköğretim 
Okulu’nu 2-0 yenmeyi 
başardı.
Günün son maçında 
ise Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
TSO Gazi İlköğretim

Okulunu 4-0 
yenerek turnuvaya 
iyi bir başlangıç 
yaptı.
Danone küçükler 
futbol turnuvası 
gelecek hafta sonun
da sona erecek.

/ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 
/ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

MesaiSaatieri:08.30-i9.oo/fCumartesi08.30i7.oo

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

SSK ile
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (RT) 

ANLAŞMAMIZ VRRDIR
. -ACİL DURUMLARDA

24 S AA i 510 65 29 NOLU TELEFONDAN 
Si/E ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel: 513 65 29 ■ 33 Fax: 513 65 18
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile arasında) 
e-mail: tomckay^grıiaıl com
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CHP’den sivil toplum örgütlerine çağrı
Gemlik CHP İlçe Örgütü, Cumhuriyetimizin temel kazanımlarına ve birikimlerine yönelik, tehlike, tehdit ve tuzakların kaygı ile karşılanmakta olduğunu; 
bunlann etkisiz kılınması için örgüt olarak üzerine düşenleri kararlılıkla yerine getireceklerini belirterek, sivil toplum örgütlerine seslendi. Sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

i™»! TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
16 Aralık 2005 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Kaçak 
telefonlar 
kapatılıyor
Kayıtdışı GSM cihazlarının kayıt 
altına alma işlemleri tamamlandı. 
Telekomünikasyon Kurumu, kara 
listede yer alan telefonların şebeke 
kullanımına kapatılmaya baştana 
cağını bildirdi. ‘ Haberi sayfa 7’de *

AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu, zeytin üreticilerine seslendi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Marmarabirlik üzerine...
Bu yıl Marmarabirlik’e yönelik eleştiriler 

yoğunlukta.
Birlik tarihinin en çok ürününü bu yıl 

aldı.
40 bin ton zeytin alıp, ortaklarına 100 

milyon YTL. ödedi.
Zeytin alımlarında eskisi gibi katakul- 

lenin dönmediği görülüyor. Pazarlama ve 
ambalaj açısından Marmarabirlik tarihinde
ki en başarılı döneminde.

Yeniden yapılandırma ile borçları silin
miş, ortaklarına peşin sayılacak kısalıkta 
ödemede bulunabiliyor.

Gelin görün ki bu yıl ürün bol ve kalitesi 
düşük.

Yani küçük taneli zeytin çoğunlukta.
Bu ise pazarı olmayan bir ürün.
Marmarabirlik’in asıl işi sofralık zeytin 

almak. Bunun yanında yağlık ve ezmeye de 
yöneldi.

370-410 taneli zeytin birlikçe yeterinden 
fazla alınmış.. Daha fazlası alınmadı diye 
kıyametler kopuyor.

Marmarabirlik yönetimi bölgecilik yap
mışsa, bunun hesabı sorulsun.

Ancak, Marmarabirlik yönetimine tari
hinde ilk kez giremeyen Gemlik’liler, önce 
bunun nedenini kendilerine sormalı.

Seçimlerde siyasiler elini kolunu çek
mezse, bir gün gelir dışarda kalır ve 
şaşırırsınız. Yönetime de sözünüz geçmez.

Marmarabirlik’! batıranlar kimlerdi? 
Bunu kendinize sorun.

Olay Tv.deki Halk Meydam’nda Sayın 
Karapaşaoğlu “Birleşin yeni kooperatif 
kurun” demiş. Doğru, Birlik’i beğenmiyor
sanız yeni kooperatif kurun.

Kurun bakalım, bu işler lafla yürüyor mu 
görün. Çünkü sırtınızda hiç yumurta küfesi 
taşımadınız.

Halk Meydanı programına 
katılan AKP Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu, zeytin 
üreticilerinin sorularını cevap
landırdı. Karapaşaoğlu, “Kapris 
yapılmasın, Mudanya, Gemlik ve 
Orhangazi ile İznik anlaşsınlar ve 
ayrı bir birlik oluştursunlar. 
İsmi Körfez olabilir” dedi.

Haberi sayfa 3’de

Bursa’da hırsız operasyonu
Çeşitli bölgelerde çok sayıda hırsızlık 
olaylarına karıştıkları iddia edilen 
6 şüpheli, polis tarafından gerçekleştirilen 
operasyonlarda yakalandı. Emniyette 
ifadeleri alınan 6 şüpheli, hırsızlık 
suçundan çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberi sayfa 6’da

Harçlar, Orhangazi’n 
minibüsçüyü yaktı

Orhangazi'de minibüsçülere, araçlarını 
aynı renge boyatmaları için verilen süre 
dolarken, esnaf belediyenin aldığı 
harçların yüksekliği yüzünden zor 
duruma düştüğünü öne sürdü.

Haberi sayfa 6’da

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

Memura yüzde 
19.9 zam

2006’da en yüksek devlet memuru 
maaşına yüzde 5.1, en düşük memur 
maaşına yüzde 19.9, ortalama memur 
maaşına ise yüzde 12.7 oranında 
zam yapılacak. Haberi sayfa 9’da

Çatı katlarına 
kullanma izni

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dünkü oturu
munda, ruhsatlı evlerin çatı katlarına, yüzde 
50 oranında kullanma izni verildi. İmar Yönet 
meliği'ndeki bahçe mesafeleri ve çatılarla 
ilgili değişikliğin görü şülmesi sırasında, 
tartışmalar yaşandı. Haberi sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesl.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gerginlik.... Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şiddet, gerilim, entrika toplumu bir ur gibi 
sardı.

Başbakan kürsüden muhalefete sokak 
ağzıyla ateş püskürüyor.

Trafik kazasına karışan iki aracın sürücü
leri taşlı sopalı birbirine giriyor.

Ev sahibi kiracısının burnunu kırıyor.
Büyük kentlerde yolda yalnız yürümek 

ciddi bir tehlike halini aldı.
Hırsızlık, arsızlık, kapkaç vaka-i adiyeden 

oldu.
İpin jcu kaçmış durumda..
TC r bunların üstüne kadına ve çocuklara 

yöncIİK şiddette de artış söz konusu.
Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin can 

güvenliği “açısından” en kötü dönemini yaşı 
yor.

Gelinen sonucu sadece ekonomik neden
lere bağlamak olanaksız.

İşin boyutları çok kapsamlı.
Siyasal, sosyolojik, psikolojik derinlikleri 

var.
Aile yapısı ve aile içi etkileşimler işin 

lokomotifi.
Eğitim kalitesi önemli bir etken.
Günümüzde televizyonlarda saldırganlığı 

ve şiddeti kanıksatan bir kültür hakim.
Gençler arasındaki şiddet, bu kültürün 

sonucu.
Aslında bu şiddete eğilimin altında, biraz 

! da Hollyvvood kültürü yatıyor..
I Zevke düşkünlük, eğlence ve parasal 

hedef lerin önemsendiği bir dünya görüşü 
olarak sunulan kültüre deniyor Hollyvvood 
kültürü.

Bu kültür, kendi çıkarını kutsallaştıran bir 
’ kültür. Çocuklar kendi çıkarını ötekinin 
önüne geçiren bir zihinsel koşullanmayla 

I büyüyor.
Ve bir müddet sonra ben merkezci, narsis- 

tik eğilimler ortaya çıkıyor. İleri derecede ben 
merkezcilik, kendini tatmin için bir süre 
sonra eğlence ve sekse düşkünlük ve yalnız 
lık olarak kendini gösteriyor.

90 sonrası kuşaklar, para, cinsellik ve 
uyuşturu ile erken tanıştılar. Yeterli zihinsel 
ve ruhsal gelişimi tamamlamadan, ergenliği 
erken bitirdiler ama olgunlaşamadılar

Kuşkusuz sinemalarda ve televizyonlarca 
düşüncesizce yayınlanan şiddet filmleri 
gençlerin “kin, öfke, kıskançlık” duyularını 
tetikledi.

İzlediği bu dizilerin ve filmlerin etkisinde 
kalan çocuk, bencilliği, çıkarcılığı, zevkçiliği 
özümsedi. Yaşamıyla bütünleştirdi.

Dünyada 15-20 yıldır dozu hızla artan şid
det filmleri furyası var. Bu tür filmlerin 
çocuklar üzerindeki etkileri bilimsel olarak 
yeni yeni saptanıyor. Şimdiye dek, şiddetin 
hiç bu kadar onaylandığı, bu kadar doğal 
kabul edildiği bir kültür aşılanması 
olmamıştı.

Medyanın sorumlulukla hareket ederek, 
şiddeti onaylamadığını hissettirmesi gereki 
yor..

Medya doğal olarak haber yapacak ve 
halk da böyle olayların gerçekleştiğini 
öğrenecek. Ancak haberin yanı sıra konu ile 
ilgili daha kapsamlı haber analizleri de hazır
lanmalı.

Çünkü; Gençlerin hızla ruhsal rahatla
maya ve güven duygusuna gereksinimi var.

Başta siyasal otorite olmak üzere sivil 
toplum örgütlerinin .eğitim kurumlarının ve 
medyanın üzerine büyük görevler düşüyor.

Bilimsel verilere dayandırılarak atılan 
adımlar kuşkusuz olumlu sonuçlar verecek.

Sabır ve inatla olayların üzerine gitmek , 
nedenlerini sorgulamak sonuçlarını ortaya 
koymak belki kısa vadede sonuç vermeyecek 
ama uzun vadede toplum kazanacak.

hediyeler hazırlayan 
çarşı esnafı dükkan
larına hareket getire

bilmek için yılbaşı 
satışlarını umutla 
bekliyorlar.

çekinin yanı sıra 
belli oranda alışveriş 
yapanlara sürpriz

Katlı otopark 
pasajında bulunan 
yeni çarşı esnafı 
dükkanlarının 
önünü süsleyerek 
yılbaşına hazırlık 
yapıyor.
Çarşıda bulunan 
12 esnaf koridora 
hazırladıkları Yılbaşı 
Çam ağacını balonlar
la süsleyerek müşteri
lerine çeşitli sürpri
zler hazırlıyorlar. 
Alışverişlerde yüzde 
10 kampanya 
başlatan çarşı esnafı 
bu sayede durgun 
olan satışlarına 
biraz olsun hareket 
getirmenin yollarını 
arıyorlar.
Bedava alışveriş

Yardımlar hızır gibi yetişti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Özürlüler Okul 
Müdürü Tamer Sivri, 
özürlü çocuklara 
yönelik yaptığı 
hizmetlerin yanında 
yoksul vatandaşlara 
da yardımcı olmaya 
devam ediyor. 
Okul dışındaki 
özürlü büyükleri de 
yaşamlarını yakından 
takip eden Sivri, 
topladığı yardımları 
onlara ileterek, 
onları mutlu ediyor. 
Serbest Bölge’de 
bulunan Yazaki 
firmasının yaptığı 
yardımların bir 
bölümünü yaşam
larını yardımlarla 
devam ettiren 
vatandaşlara dağıtan 
Tamer Sivri, onların

ihtiyaçlarına ürünlerini okuldaki İskele Meydam’nda
hızır gibi yetişiyor. çocukların ailelerine yine özürlü 
Yazaki firmasının dağıtan Sivri, büyüklere dağıtarak
verdiği gıda

ADLİYE KÖYÜ İÇERİSİNDE 
2 katlı yeni yaplmış daire 
170 ağaçlık zeytinlik (İçerisinde 
Havuz, Su, Elektrik mevcut) 
25 Büyükbaş Hayvanlık besihane, 
Zeytin havuzlu mağaza

SATILIKTIR
TEL: 525 06 44

GSM: (0.536) 643 35 43

bir bölümünü de görevini yaptı.

MÜSTAKİL Bİ N A 
ARANMAKTADIRDanışmanlığını yaptığımız, açılması planlanan sağlık tesisi için müstakil bina aranmaktadır. Kiralık olması tercih nedenidir. Satılık olanlarla da görüşülecektir.

Dr. Feza ŞEN 
GSM: 0 532 277 88 27
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AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu, zeytin üreticilerine seslendi

Halk Meydanı programına katılan AKP Bursa Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, zeytin üreticilerinin sorularını cevaplandırdı. Kara 
paşaoğlu, “Kapris yapılmasın, Mudanya, Gemlik ve Orhangazi ile İznik 
anlaşsınlar ve ayrı bir birlik oluştursunlar. İsmi Körfez olabilir” dedi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Önceki akşam 
Olay TV'de yayın
lanan Halk Meydanı 
programına 
katılan AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
zeytin üreticilerine 
seslenerek, 
"Birleşip yeni 
birlik kurun" dedi. 
Necmettin Şen'in 
yönettiği Halk 
Meydanı’na 
Karapaşaoğlu'nun 
yanı sıra, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler 
aralarında Kurşunlu 
Belediye Başkam 
Bayram Demir'in de 
katılarak, zeytin 
üreticilerinin 
sorularını 
cevaplandırdılar. 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt ile 
bazı köy 
muhtarlarının da 
katıldığı Halk 
Meydam’nda

Belediye otobüsünde okul öncesi eğitim
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin tahsis 
ettiği, Bağımsız Ana 
Okulları tarafından 
özel olarak dizayn 
edilerek, mobil 
anaokuluna 
dönüştürülen ‘gezici 
anaokulu’ sokak 
sokak dolaşarak, 
maddi durumu iyi 
olmayan ailelerin 
çocuklarına okul 
öncesi alması 
gereken eğitimi 
veriyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, il Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile 
Bağımsız Ana 
Okulları’nın birlikte 
organize ettiği 
“Gezici Anaokulu” 
projesi kapsamında

İznik ve Orhangazi 
Ziraat Odaları 
başkanlar) da 
bulundu.
Birçok zeytin 
üreticisinin 
Maîirıarabiriik 
aleyhine konuştuğu 
toplantıda, dertler 
ve sıkıntılar ortaya 
serilirken, 
Katırlı Kooperatifinin 
aldığı 400 tonluk 
zeytin Ve Pazar 
bulma olayı 
takdirle karşılandı. 
Sorulara cevap- 
veren Karapaşaoğlu, 
kimsenin alınmasını 
istemeyerek, 
"Kapris yapılmasın, 
Mudanya, Gemlik, 

iki yılda 160 çocuğa 
okul öncesi eğitim 
verildi. Haftanın üç 
günü Emek’de, iki 
günü de Vatan 
Mahallesi’nde hizmet 
veren gezici 
anaokulunda 
çocuklar, hem . 
eğleniyor, hem de 
öğreniyorlar. İçinde 
bir anaokulunda 
olması gereken tüm 
araç, gerecin bulun
duğu gezici anaokulu 
otobüsünde minikler, 
usta öğreticiler Narin 
Tüfekçi ve Pınar 
İçişen gözetiminde 
aldıkları eğitimlerde 
dostluğu, paylaşmayı 
ve el becerilerini de 
geliştirme imkanı 
buluyor.

Orhangazi ve 
İznik anlaşsınlar 
ve ayrı bir birlik 
oluştursunlar. 
İsmi Körfez ya da 
başka bir şey 
isimde olabilir. 
Küçük 
bir kooperatif 
400 ton zeytini 
pazarlayabiliyorsa 
Marmarabirlik neden 
bunu yapamıyor. , 
Bizim zeytinimizi 
başka ülkeler 
kendi markalarıyla 
pazarlıyorlar. 
Yurt dışında iş 
yapan bir firma 
Marmarabirlik 'ten 
10 ton Gemlik zeytini 
alımı yapmak 

istediğinde 
kendisine 1 tonu 
Gemlik zeytini kalan 
9 tonunun ise 
Edincik zeytini olarak 
verilmek isteniyor. 
Marmarabirlik 
tam anlamıyla 
bölgecilik yapıyor." 
şeklinde konuştu. 
Zeytinde kalitenin 
ufak yada 
büyük zeytinle 
ölçülemeyeceğini 
ifade eden 
Mehmet Turgut ise 
"Aynı ağaçtan 
elde edilen büyük 
yada küçük zeytinin 
lezzeti ve kalitesi 
aynıdır. Bunu 
herkesle tartışmaya 
hazırım" dedi.
Umurbey Belediye 
Başkanı Güler'de 
diğer belediye 
başkanları adına 
konuşarak, hem 
zeytin üreticisi hem 
de Belediye Başkanı 
olarak seçmenlerine 
karşı sorumluluk 
duygusuyla 
zeytincinin haklarını 
korumakta kararlı 
olduklarını söyledi.

Evli erkek kadından önce ölmeli...
Çevrenize bir bakın, uzun süre birlikte 

yaşadıktan sonra, karısını kaybeden 
erkeğin hali mi.? Yoksa kocası öldükten 
sonra bir başına kalan kadının hali mi? 
sizde üzüntü yaratıyor.

Hangisine bakınca içiniz daha çok 
burkuluyor, endişe duymanıza sebep olu 
yor, hangisi öksüz bir çocuğa benziyor.?

Hangisi bundan sonra ne yapacağını 
bilmez şekilde boynu bükük duruyor.

Yalnız kalmış bir kadına mı? Yalnız 
kalmış bir erkek mi ?

Çoğunuzun erkek diyeceğinize eminim...
Çünkü kadın denen varlığın dayanma 

yeteneği, acının yükünü taşıma kapasitesi, 
ağrı eşiği, uyum kabiliyeti erkeğe göre 
daha yüksek.

Doğası gereği bu böyle. Tıpta böyle 
diyor, hayatta böyle diyor...

Kadın bir şekilde acılar sonunda ayakta 
ve hayatta kalmayı daha kolay becerebili 
yor, acıların altında ezilse bile, yok olup git
memeyi başarıyor.

Bilhassa Avrupa kentlerinde, yavaş 
yavaşta Türkiye’nin büyük kentlerinde dul 
kadınlarımızı hayatın renkleri arasında 
görmeye başladık.

Diş Hekimi olarak çalışırken muayene
hanem Ziraat bankasının karşısında olduğu 
için görüyordum, eşinden kalan emekli 
maaşını almaya gelen dul hanımlarımızın 
keyifle kırıtarak yürüdüklerini...!

Yüzleri çizgilidir ama makyajları 
yerindedir.

Hayattan vazgeçmezler. Kopup koy ver
mezler.

Yaşam onlar için yeniden başlamıştır.
Hiçbir genelleme doğru değildir, bu sını

fa girmeyen az da olsa vardır.
Uzun süre birlikte yaşadıkları eşlerini 

kaybeden erkekler, kadınlara göre çok 
daha kolay çöker ve sonunda da öbür 
dünyaya göçerler...

Hayatla olan bağlarını kaybetmişlerdir. 
Boşluğa düşerler.

Bunun için diyorum ki erkek erken ölme
lidir.

Sakın ola ki erkekleri öldürmek, 
yeryüzünden silmek istiyor diye düşün- . 
meyin. Ben de bu sınıfa dahilim. Kendimin 
de böyle olmasını istiyorum.

Ama yaşıyorum, görüyorum onlarca 
senelik eşlerini kaybettiler mi insanın içini 
acıtan, dramatik bir görüntü oluşturuyorlar.

Bu yüzden söylüyorum, öyle olmasın 
diye, kendilerini kötü, yalnız, bir kenara 
atılmış, dışlanmış, amaçlarını kaybetmiş, 
boşlukta hissetmesinler diye...

Bu yazıyı niye yazıyorum derseniz, 
söyleyeyim..

Hayatımın hiçbir döneminde Necmettin 
Erbakan’a sempati duymadım.

Bırakın ideolojisini, beden dilinden ve 
yüz ifadesinden bile hoşlanmadığımı 
rahatça söyleyebilirim..

Ama televizyon ekranında izlediğim, 40 
yıllık eşini kaybetmiş acıdan şaşkınlaşmış 
bir erkeğin yüzüydü. Acının insanın 
bedenini nasıl küçülttüğünü herkes gördü.. 
Bir hiçe, noktaya dönmüş yaşlı bir insan..

Sürüklenerek yanındakilerin kollarında 
ayakta durmaya çalışan, acınacak durum
da, onu sevmeyenlerin bile üzüntü ile bak
tıkları yaşlı bir erkek..

Ve içimdefl “Evet erkek eşinden daha 
erken ölmeli* dedim...
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CHP’den sivil toplum örgütlerine çağrı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik CHP 
İlçe Örgütü 
Cumhuriyetimizin 
82. kuruluş 
yıldönümünü 
kutladığımız 
bugünlerde, 
Cumhuriyetimizin 
temel kazamatlarına 
ve birikimlerine yöne
lik, tehlike, tehdit ve 
tuzakların kaygı ile 
karşılanmakta 
olduğunu; bunların 
etkisiz kılınması için 
örgüt olarak üzerine 
düşenleri kararlılıkla 
yerine getireceğini 
belirterek Parti 
üyelerine, Gemlik 
halkına ve sosyal 
demokrat sivil 
toplum örgütlerine 
çağrıda bulundu. 
Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kuru
luşundan bu güne 
uzânan 82. yılda, bu 
kadar saldırıya açık 
ve savunmasız 
olmadığını ifade eden 
CHP İlçe Örgütü'nün, 
yaptığı yazılı basın 
açıklamasında şu 
görüşlere yer verildi: 
“Cumhuriyetimiz 
saldırılara açık ve 
savunmasızdır, çünkü 
görevi Cumhuriyeti 
ve onun temel değer
lerini korumak olan 
iktidar, anayasanın 
değiştirilmesi teklif 
bile edilmeyecek olan 
Cumhuriyetin temel 
nitelikleriyle ve Türk 
Devletinin temel 
kurumlarıyla kavga 
halindedir. Dün 
demokrasinin amaç 
değil araç olduğunu 
söyleyen, kişi bugün 
Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanıdır.

"Bu iktidar için 
Laiklik karşıtlığı bir 
takıntı ve saplantı 
halini almıştır.
Yargı yerine 
Ulema fetvaları ön 
plana çekilmek 
istenmektedir.
Cumhuriyet tarihinde 
örneği görülmemiş 
bir kadrolaşma süreci 
yaşanmaktadır. Bir 
gecede talim ve ter
biye kurulu üyelerinin 
tamamı değiştirilmiş, 
okul müdürlüklerinin 
neredeyse tamamı 
değiştirilmiştir.
Çağdışı bir eğitim 
sisteminin kurulması 
amaç edinmiştir.
Sosyal devlet hızla 
tasfiye edilmektedir. 
- Devlet işyeri, yurt
taş müşteri gibi 
görülmektedir.
- Cumhuriyetin biriki
mi olan staretejik, 
ekonomik kuruluşlar 
gece yarısı pazarlık
larla yüce divanhk 
suçlar işlenerek 
yerli yabancı işbirlik- 
lere peşkeş 
çekişmektedir.
-Talan ve yalan bu 
iktidarın simgesi 
haline gelmiştir.
- İktidar Atatürk'ün 
koyduğu tam 
bağımsızlığa dayanan 
temel dış politika 
ilkelerinden uzak
laşarak teslimiyetçi 
bir yaklaşım benim
semiştir.
- Türkiye artık böl
gesinde etkinliği 
olmayan bir duruma 
düşürülmüştür.
- Cumhuriyet ve 
demokrasiye yönelik 
tertip ve tuzaklar 
vakit geçirilmeden 
etkisiz kılmak 
zorunludur.

Türkiye'nin son üç 
yılda yaşadığı ve 
halen içinde bulun
duğu bunalım halkın 
iradesiyle ve 
demokratik yöntem
lerle aşılmalıdır. 
Kutsal duyguları ve 
kavramlarını istismar 
eden AKP iktidarının 
sandıkta yenilmesi 
halkımızın da, 
demokrasimizin de 
vereceği en büyük 
sınav ve demokrasi 
zaferi olacaktır. Bu 
zafer, her türlü 
particilik kaygısının, 
üzerinde laik, 
Cumhuriyetin uyanık 
bekçiliğini yapan 
yurttaşlarımızın 
siyasay erginliklerini 
kanıtladıkları en 
büyük gün olacaktır. 
PARTİMİZ 
İKTİDARA 
GELİNCE:
1- Yargı bağımsızlığı 
sağlanacaktır. 
Kapsamlı bir yargı 
reformu yapılacaktır. 
2- Her türlü ayrımcılık 
önlenecek terörle etk
ili mücadele yapıla
caktır.
Türkiye'nin Ulasal 
bütünlüğü, din, 
mezhep, tarikat, etnik, 
köken gibi farklara 
bakılmaksızın bütün 
vatandaşlara eşit 
muamele anlayışıyla 
yaklaşılacaktır.. 
Türkiye Cumhuriyeti 
bir ırk kafatası ve 
şeriat devleti değildir 
ve olmayacaktır. 
Hangi etnik kökenden 
olurlarsa olsunlar

schp
leşecektir.
AKP'nin eğitim 
alanındaki politikaları 
ve uygulamaları, 
Türkiye'nin utancı 
haline gelmiştir.
Anayasamız ve yargı 
kararları göz ardı 

, edilerek eğitim din
selleştirilmek isten
mektedir. AKP'nin 
eğitim politikası 
sadece türbana ve 
imam hatip 
liselerinin konumuna 
odaklanmıştır. 
CHP iktidarında 
köklü bir eğitim 
reformu yapılacaktır. 
Zorunlu eğitim 12 yıla 
çıkarılacaktır. Devlet 
okullarındaki 
eğitimin kalitesi 
yükseltilecektir.
YÖK ve Üniversiteler 
gerçek anlamda 
bilimsel ye ekonomik 
özerkliğe kavuşturu
lacak. Üniversite 
eğitiminde ihtiyaç 
duyan tüm öğrenci
lerin kredi ve yurt 
ihtiyaçları yerel yöne
timlerle işbirliği 
yapılarak sağlanacak 
ve öğrenciler çağdışı 
kişi ve kuruluşların 
eline bırakılmayacak
tır. ' 
12- Dış politikada 
ulusal çıkarlar 
korunacaktır.
AKP döneminde ikti
dar dış politikada tes
limiyetçi bir politika 
ve yaklaşım sergile
mektedir.
Türkiye'nin çıkarları 
ve saygınlığı korun- 
mamıştır. Kuzey 
Irak konusunda, 
Kıbrıs konusunda, 
AB konusunda 
geldiğimiz noktada 
nasıl bir perişanlık 
içinde olduğumuz

ortadadır.
CHP iktidarında 
onurlu bir dış politika 
izlenecektir. Kıbrıs ve 
AB politikaları 
Türkiye çıkarlarına 
uygun hale getirile
cektir. Saygınlığımız 
korunacaktır.
Tek taraflı ödünler 
verilmeyecektir.
Kıbrıs konusunda 
Türkiye'nin ve 
Kıbrıs'h Türklerin tüm 
hakları ve çıkarları 
korunacaktır.
Sonuç olarak: 
CHP Mustafa Kemal 
Atatürk'ün kurduğu 
Laik ve Demokratik 
Cumhuriyeti halkla 
beraber, birlikte son
suza kadar yaşata
cak, Laik 
Cumhuriyete yönelen 
tehlikeler halkın 
gücüyle bertaraf 
edilecektir. Ülkemizi 
bir ılımlı din devleti 
haline getirmek 
isteyenlere izin 
verilmeyecektir. 
Tüm Türkiye'yi, 
Türkiye'ye sahip çık
maya çağırıyoruz. 
Sivil Toplum 
Örgütlerini göreve 
çağırıyoruz.
Atatürkçü güçleri 
göreve çağırıyoruz. 
Her Türk vatandaşını 
Atatürk Türkiye'sini 
koruyan, kollayan 
CHP’ye çağırıyoruz. 
Ancak Türkiye 
bugünkü 
görüntüsünden 
bu birliktelikle 
kurtarılır. Gelin 
Atatürk'ün kurduğu 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini çağdaş 
medeniyet yüzeyine 
birlikte çıkaralım. * 1 * 3 4 * 6 7 8 9 10 11 
Her Şey Türkiye için."

insanlarımızın tüm 
insan hakları ile eşit 
anayasal yurttaş 
olduklarını ilkesi 
eksiksiz yaşama 
geçirilecektir. Türk, 
Kürt, Arap, Çerkez, 
Gürcü, Abaza ve 
diğer etpik kökenler
den ve farklı din ve 
mezheplerden gelen 
vatandaşlarımız 
arasında hiçbir 
ayrımcılık 
yapılmasına olanak 
verilmeyecektir.
Terörle mücadelede 
bu iktidar yanlışlar 
yapmaktadır. Can ve 
mal güvenliği 
kalmamıştır.
3- Dokunulmazlıklar 
kaldırılacak veyolsu- 
zluğun kökü kazı- 
nacaktır.
4- Tüm üretim güçleri 
harekete geçirilecek 
ve rant ekonomisine 
son verilecektir.
5 Tarım ve hay
vancılıkta büyük 
atılım yapılacaktır.
6- İkinci Turizm ham
lesi başlatılacaktır.
7- Esnaf ve Kobiler 
Türkiye'nin itici gücü 
haline gelecektir.
8- İşsizlikle mücadele 
öncelikli hedef sayıla
caktır.
9- Yeni bir sosyal 
dayanışma modeli 
yaratılacaktır.
10- Sosyal güvenlik 
kuruluşları yeniden 
yapılandırılacak, 
kadın eşitliği 
sağlanacaktır.
11- Kapsamlı bir 
eğitim atılımı gerçek

Ağlatan yardım!
Büyükşehir Belediye 
si Huzurevi sakinleri, 
Pakistan depreminde 
zarar gören aileler 
için yardım topladı. 
Bin 353 YTL'yi Huzur 
evi Müdürü Mehmet 
Şişman'a teslim 
ederken gözyaşlarını 
tutamadılar.
Bursa Büyükşehir 

Ev İşyerinde Yardımcı (Gündüz) 
Bayan Aranıyor.

TEL: 0.224 513 2577 -513 18 99
GSM : (0.533) 736 05 39

Belediyesi Huzurevi 
sakinlen, kardeş ülke 
Pakistan'da meydana 
gelen depremde zarar 
gören ailelere yardım 
eli uzattı.
Büyükşehir Belediye 
şi Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü'n 
den yapılan açıkla
maya göre, Pakistan'ı 

yıkan fekalet ve ardın
dan yaşanan dramlar, 
huzurevi sakinlerini 
de ağlattı. Kış koşul 
larında açıkta yaşam 
mücadelesi veren 
Pakistan halkının tele
vizyon ekranlarına 
yansıyan görüntü
lerinden etkilenen 
huzurevi sakinlerin 
den Fatma Özkazas'ın 
fikriyle başlatılan 
kampanyada bin 353 
YTL toplandı.
Fatma Nine’nin fikri 
81 yaşındaki Fatma 
Özkazas, 17 Ağustos 
depreminde Yalova'da 
olduğunu ve o acı 
günü ömrünün sonu 
na kadar unutmaya

cağını belirtirken, göz 
yaşlarına hakim ola
madı. 17 Ağustos 
depreminde pek çok 
dostunu kaybettiğini 
söyleyen Özkazas, 
"Allah düşmanımıza 
bile böyle acılar 
yaşatmasın. Deprem 
anında ne yapacağımı 
zı şaşırdık, her şeye 
seyirci kaldık. Oturdu 
ğum apartmanda çat
laklar vardı ama yıkıl
madı. Deprem geçtik
ten sonra sokağa çık
tım ama sokak diye 
bir şey kalmamıştı. 
Tüm evler yıkılmıştı, 
bizimki nasıl sağlam 
kaldı şaşırdım. Allah o 
acıları hiçbir millete 
yaşatmasın" diye 
konuştu.
17 Ağustos depremini 
İstanbul Bahçelievler 

Huzurevi'nde 
yaşadığını anlatan 66 
yaşındaki Soner Tibet 
de, "Aradan 7 yıl 
geçmesine rağmen 17 
Ağustos depremini ve 
o günleri hiç unut
madım. Bu gibi 
felaketlerin kendi 
başımıza da gelebile
ceğini düşünerek, 
bizlere Kurtuluş 
Savaşı'nda yardım eli 
uzatan kardeş ülke 
Pakistan'a yardım 
etmemiz gerekir. 
Herkes karınca 
kararınca Pakistan'a 
yardım etmeli. Büyük 
küçük ya da bir lira, 
üç lira demeden Türk 
halkı olarak kardeş 
ülkenin bu kötü 
gününde yanında 
olmalıyız" diyerek 
duygularını dile

getirdi.
Büyükşehir 
Belediyesi Huzurevi 
Müdürü Mehmet 
Şişman ise "Bir doğal 
afet olan depremin yol 
açtığı o büyük acıyı 
Türk milleti olarak biz 
çok iyi biliyoruz. , ' J 
Kurtuluş Savaşı'nın d 
zor günlerinde bize ,f 
yardım eli uzatan 
dost ülke Pakistan j 
halkına biz de 
huzurevi sakinleri -s 
olarak elimizden 
gelen yardımı yaptık. 
Pakistan halkı bize 17 
Ağustos depreminde 
de yardım etmişti. Jj 
Bizleri yalnız bırak- 1 
mayan dost 
ülkemize vefa bor- 1 
cunu az da olsa öde-.... 
meye çalışıyoruz" j 
dedi. BHA
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İlk ihalesinde 96 
milyon dolara alıcı' 
bulunduğu halde 
satılmayan Gemlik 
Gübre Sanayi A.Ş. 
(Azot Sanayi) ikinci 
ihalesinde 83,1 mil 
yon dolar bedelle bir 
miktar peşin 5 taksi
tle ödenmek üzere 
YILFERT’e satılmıştı. 
Mezkûr şirket, 
özelleştirme 
idaresinin ihaleye 
çıkardığı 30 ihaleye 
katılıp Eti Krom 
İşletmesi ve Beykoz 
Kundura Fabrikasını 
satın almıştı.

AKP Balıkesir 
Milletvekili Sayın 
Turhan Çömez, AKP 
Grubunda yaptığı 
konuşmada, Gemlik 
Gübre A.Ş. nin ihalesi 
ile ilgili yüzlerce soru 
işareti var” dediğinin 
basına yansıması 
üzerine Yılfert şirket
leri sahibi Sayın Ali 
Rıza Yıldırım basına 
bir açıklama yaparak, 
“Aynı mal bugün 
satılsa idi, değerinin

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Gemlik Gübre A.Ş.’nin satışı
iki katına satılırdı" 
diyerek satışın 
zamanlamasının yan
lış olduğunu belirt
miş. Aceledeki 
amacın özelleştirmeyi 
yapayım da, sıcak 
para gelsin, sermaye 
gelsin anlayışı ile 
hareket edildiğini 
beyan etmiştir.

Sayın Yıldırım, iha
leyi eleştirenlere 

t karşıda “Ben 
Tüccarım. Ben zarar 
etmeyeceğimi biliyor
sam alırım. Kar 
etmeyeceksem niye 
alayım. 100 liralık 
malı 50 liraya alırım, 
yarın da 200 liraya 
satarım” diyerek ken
dini savunmuş. 
“İĞ D AŞ gübre 90 
milyon dolara satıldı, 
içinde 60 milyon 
dolar vardı. Eti 
gümüş 33 milyon . 
dolara satıldı ihalenin 
ikincisiydim. Orada 
da 20 milyon, dolar 
nakit para vardı. 
İçinde daha fazla 
parası olan satılan 

şirketler var” demek
tedir. Böylece Gemlik 
Gübre Sanayi 
A.Ş,’nin alım savun
masını yapmaktadır.

Sayın Yıldırım, satın 
aldıkları Gemlik 
Gübre A.Ş.’nin ihale
den 3 gün önce ser
maye artırımı yap
tığını, devletin ser
maye taahhüdünde 
bulunduğunu, devlet 
taahhüdü ile ser
mayesi artmış şirketi 
üç gün sonraki 
ihalede aldığı iddi
alarına karşı herhangi 
bir açıklama da 
bulunmamaktadır.

Satın alınan şirkette 
mevcut nakit, ham ve 
yardımcı madde stok
ları, mamül madde 
stokları, azaltılan 
kıdem tazminatı 
yükünün ne olduğu, 
alacaklara ve de borç 
olup olmadığına hiç 
değinmemiştir.

Bu hususlar açık- 
lanmalıdır ki, zihinler 
de oluşan şüpheler 
giderilsin, iddiaların 

gerek dışı olduğu 
kanıtlanmış olsun.

Yılfert’e sözümüz, 
yok. Yok pahasına 
satmışlar, onlar da 
almışlar. ‘Biz tüccarız. 
Kar bulursak, alırız’ 
diyorlar başka ne 
desinler ki.

Cevaplanmamış bu 
sorular cevaplanırsa 
babalarının malı 
olmayan kamu mal
larını ‘Baha’lar gibi 
satanların gerçek 
yüzleri daha iyi aydın
lansın.

Sayın Ali Rıza 
Yıldırım beyanların
dan anlaşılıyor ki; 
harbi adam.!

Amonyak tesis
lerinin faaliyete geçi 
rilişi töreninde yalnız 
amonyak tesislerinin 
475 milyon dolar 
olduğunu söyleye
bilecek kadar harbi 
adam.

Tereddütleri giderip, 
zihinleri aydınlatacak
tır umarım. 
Bekliyoruz.

Çatı katlarına 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde, ruhsatlı 
evlerin çatı katlarına, 
yüzde 50 oranında 
kullanma izni verildi. 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin dünkü otu
rumunda, İmar Yönet 
meliği’ndeki bahçe 
mesafeleri ve çatılarla 
ilgili değişikliğin görü 
şülmesi sırasında, 
tartışmalar yaşandı. 
Tarihi binada başkan- 
vekili Fahrettin Yıldı 
rım başkanlığında 
yapılan meclis toplan
tısında, Nilüfer Bele 
diye Başkanı Mustafa 
Bozbey, binaların çatı 
katlarının yüzde 
50’sine kullanım izni 
verilmesine tepki gös
terdi. Bu uygulamanın 
ileride tehlikeli boyut
lara ulaşabileceğini 
savunan Bozbey, 
konutların üst kat
larında oturanların, 
çatı arasını sahiplene 
rek iskana açmak 
isteyeceklerini, bunun 
da sıkıntılara neden 
olacağını belirtti. 
Bozbey, yönetmelikte
ki değişikliklerin 
tekrar ele alınmasını 
talep etti. Bağımsız 
meclis üyesi Semih 
Pala da, çatılarla ve

kullanma izni
bahçe mesafeleriyle 
ilgili sürekli bir belir 
sizlik olduğunu savu
narak bu düzenlemele 
rin sağlıklı yapılmasını 
istedi. Pala, İmar Yö 
netmeliği’nin matem
atiksel olarak, mual
lakta bırakılmadan 
hazırlanması gerek
tiğinin altını çizdi.
İmar ve Bayındırlık 
Komisyo nu Başkanı 
Sevret Büyükpoyraz 
ise yönetmelikle boş 
lukta kalan bir bölüm 
olmadığını her şeyin 
açık bir dille ifade 
edildiğini belirtti. Çatı 
katının alt bölüm ile 
bağlantılı olarak kul
lanılabileceğini vurgu
layan Büyükpoyraz, 
onun da ancak yüzde 
50’sinin iskana açıla
bileceğini belirtti. 
Bunun kaçak konut 
sahiplerince bir hak 
olarak değerlendirilme 
mesi gerektiğinin 
altını çizen Büyük 
poyraz, bu uygula
manın, çatısı standart
lara uygun konutlara 
çağdaş bir kullanım 
alanı kazandırmaya 
yönelik olduğunu 
söyledi. Konuyla ilgili 
komisyon raporu 
mecliste kabul edildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ
YETKİLİ BAYİİ

DOÖALGAZ 
mi 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOGALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

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

Bursa’da hırsız operasyonu
Polis tarafından iki bölgede hırsızlık yaparken 

suçüstü yapılan 6 kişi, kovalamaca sonunda yakalandı.
Orhangazi'de 
minibüsçülere, 
araçlarını aynı renge 
boyatmaları için 
verilen süre 
dolarken, esnaf 
belediyenin aldığı 
harçların yüksekliği 
yüzünden zor duru
ma düştüğünü öne 
sürdü. Miriibüsçüler, 
ruhsat ve durak 
harçlarının 
düşürülmesi için 
Belediye Başkanı 
Yusuf Korkusuz ile 
görüşecek.
Valilik emriyle 
Orhangazi Şoförler 
ve Otomobilciler 
Odası tarafından 
minibüsçü esnafına, 
araçları aynı renk 
yapmaları için tanı
nan süre ay sonunda 
bitiyor. Bu arada

belediyenin 2006 yılı 
bütçesinde düzenle
meye gittiği harçlar, 
minibüsçü esnafını 
sıkıntıya soktu. 
Belediyenin yeni ta 
rifesine göre, şehir 
içi minibüsler yıllık 
çalışma harcı olarak 
100 YTL, yıllık durak 
harcı olarak ise 750 
YTL ödeyecekler.
Belediye meclisinde 

kabul edilen 2006 yılı 
vergi ve harç tarifesi 
şehir içi minibüsçü- 
lerine fazla geldi.
Yalova'da 300 YTL 
olan durak harcının 
Orhangazi'de 750 
YTL olarak belirlen
mesine tepki göste 
ren esnaf, fiyatların 
düşürülmesi için 
belediye başkanıyla 
görüşecek.

Çeşitli bölgelerde 
çok sayıda hırsızlık 
olaylarına karıştıkları 
iddia edilen 6 
şüpheli, polis tarafın
dan gerçekleştirilen 
operasyonlarda 
yakalandı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
Beşevler Mahallesi 
Yıldırım Caddesi'nde 
Mustafa Bodur'a ait 
elektronik eşya 
mağazasından çeiik 
kasa çalmak isteyen 
İbrahim K.(21), Fatih 
O.(19)ve Ahmet 
Ö.(20) polis tarafın
dan fark edildi.
Ancak şüpheliler de 
polisleri fark edince 
kovalamaca başladı. 
Beşevler 
Mahallesi'nin ara 
sokaklarında uzun 
süren kovalamacanın 
ardından polislerin 
elinden kaçmayı 

başaramayan şüphe 
liler yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Emniyete götürülen 
şüphelilerin, 
Yeşilova Mahallesi, 
Kemerçeşme 
Caddesi'nde Levent 
Kıran'a ait park halin
deki otomobili de 
çaldıkları ve ayrıca 
2 ayrı otomobil hırsız 
lığı ve 3 ayrı otomo
bilden plaka hırsızlığı 
olaylarının şüphelileri 
olduğu ortaya çıktı. 
Sigara çalıyorlardı 
Aynı gece bu kez 
Atıcılar Mahallesi 
Güler Sokak'ta 
Mustafa Uğurlu'ya ait 
işyerinden sigara ve 
içki çalan şüpheliler 
Fâtih D.(24), İbrahim 
D.(19) ve Mithat 
0.(22) polis 
tarafından fark edildi. 
Ellerindeki tekel 
maddelerini bırakan 
şüpheliler ara sokak

lara kaçtı.
Ancak devriye 
gezen polis ekibinin 
çağırdığı takviye 
ekiplerin gelmesiyle 
bölge abluka altına 
alındı. Yapılan 
çalışmaların ardından 
şüphelilerden 
Fatih D. ile İbrahim 
D. yakalanırken, 
Mithat O. ise tam 
evine girmek istediği 
sırada gözaltına 
alındı.
Emniyete götürülen 
bu kişilerin de 3 ayrı 
işyerinden hırsızlık 
yaptıkları, bir çelik 
kasa ve bir otomobil 
hırsızlığı gerçek
leştirdikleri tespit 
edildi. Emniyette 
ifadeleri alınan 6 
şüpheli, hırsızlık 
suçundan çıkarıldık
ları mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

I 13 14 İ 15 : 16 17 10 19 
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I W M..................................

TRKVİMLCR & MASA TAKVİMLERİ & GCMİCİ TAKVİMLCA & 
AJANDALAR & KALCMLİK& KÜLLÜKLERE ANAHTARLIKLAR V€ 
HEDİYELİK €ŞVA ÇCŞİTLCRİMİZİ GÖRM€D€N KARAR VERMCYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACI LIK-YAYI MCI LIK-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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M telefonlar kaçatılıyor
Kayıtdışı GSM 
cihazlannın kayıt altı
na alma işlemleri 
13 Aralık 2005 tarihi 
itibariyle tamamlandı. 
Telekomünikasyon 
Kurumu, kara listede 
yer alan telefonların 
bugünden itibaren 
şebeke kullanımına 
kapatılmaya 
başlanacağını 
bildirdi.
Telekomünikasyon 
Kurumu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
5392 sayılı kanun 
gereğince, yasal yol
larla ithal edilmediği 
ya da elektronik kim
lik bilgisi kopyalan
mış olduğu tespit 
edilen yaklaşık 20 
milyon GSM telefon 
cihazının kayıt altına 
alınmasıyla ilgili 
mesaj gönderme ve 
sorgulama süreci 
dün itibariyle tamam
landı. Bu sürecin 
tamamlanmasına 
mütakiben 
Telekomünikasyon 
Kurulu Başkanı 
Tayfur Acarer, Kurul

2. Başkanı Galip 
Zerey ve diğer yet 
kililerle GSM İşlet
mecilerinin Genel 
Müdürleri ve diğer 
yetkililer biraraya 
gelerek durum değer
lendirmesi yaptı. 
GSM işletmelerinden 
alınan ilk bilgiye 
göre, söz konunu 
kanun kapsamına 
giren cihazların çok 
büyük kısmı kayıt 
altına alınmış olup, 
gerek SMS yoluyla 
gerekse işletmeci
lerin aktivasyon 
merkezlerine doğru
dan yapılan müra
caatlarının değer
lendirilmesine devam 

ediliyor. Kullanıcılar 
tarafından kayıt 
edilmeyen ve toplam 
içindeki oranı 
oldukça düşük olan 
cihazların ise büyük 
kısmını eski ve 
kullanılmayan tele
fonların oluşturduğu 
belirlendi.
Savcılıkları ve 
kuruma yapılan 
kayıp ya da çalıntı 
ihbarları 
çerçevesinde oluştu
rulan kara listede yer 
alan GSM telefon 
cihazlarının GSM 
şebekelerinde 
kullanıma kapatıl
masına ise yarından 
itibaren başlanacak.

Sigaraya 
yüzde 8 zam
Marlboro ve 
Parliament 
sigaralarının 
üreticisi Philip Morris 
Sabancı (Philsa), 
ürünlerinin fiyatlarını, 
bugünden geçerli 
olmak üzere, yüzde 
8.1-11.5 arasında 
artırdı.
Zam sonrası, 
uzun Marlboro'nun 
fiyatı 4.5 YTL, 
kısa Marlboro'nun 
fiyatı da 4 YTL 
25 YKr oldu. 
Firmadan 
yapılan açıklamaya 
göre, Philsa ürün
lerinin yeni ve eski 
fiyatları ile yapılan 
artırım oranı da 
şöyle:

Fiyat Yüzde
Ürün Yeni Eski Değişim
Uzun Marlboro 4.50 4.10 9.8
Kısa Marlboro 4.25 3.90 9.0
Parliament 4.50 4.10 9.8
Parl. 100's Special 4.60 4.25 8.2
Parliament Light 4.40 4.00 10.0
Muratti 3.25 3.00 8.3
Chesterfield 3.25 3.00 8.3
Uzun LM 3.00 2.70 11.1
Kısa LM 2.90 2.60 11.5
Uzun Lark 2.30 2.10 9.5
Kısa Lark 2.20 2.00 10.0
Bond Street Uzun 2.30 2.10 9.5
Bond Street Kısa 2.20 2.00 10.0
Türkü Uzun 2.10 1.90 10.5
Türkü Kısa 2.00 1.85 8.1

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

i 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 
&

ENEN iheAvlUataelefifaeli 
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..

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 S

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
I

1 Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atar! £ 
makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

' ip Ağ
** Fanya

Mantar, kurşun
", İp Çeşitleri
•s Sandal Malzemeleri
♦** Kürek
✓ Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* ve Ar Malimler ile ki'jnetini’jej’i;

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:5132474 Fax: 5141021

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Günde 1500’ü 
aşkın kaza oluyor

Motorsikletler için

Trafik kazalarında 
yaşanan ölüm ve 
yaralanmaların 
istatistiki bilgileri 
"trafik canavarının" 
korkunç yönünü 
gözler önüne seriyor. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün veri
lerine göre, yılın 10 
ayında 464 bin 454 
trafik kazası mey
dana gelirken, bu 
kazalarda 2 bin 707 
kişi hayatını kaybetti, 
103 bin 127 kişi de 
yaşamını yitirdi. 
Günde ortalama 497 
trafik kazasıyla en 
fazla kazanın 
yaşandığı İstanbul'da 
yılın ilk 10 ayında, 
toplam 151 bin 104 
kaza meydana geldi. 
Bu kazalarda 229 kişi 
hayatını kaybetti, 9 
bin 340 kişi de 
yaralandı.
İstanbul dışında 
trafik kazalarının en 
fazla meydana 
geldiği illeri 63 bin

‘Pamuk değil Türkiye yargılanacak1
AB Komisyonu'nun 
genişlemeden 
sorumlu üyesi 
Olli Rehn, Orhan 
Pamuk'un yargılan
masıyla ilgili yaptığı 
açıklamada, 
mahkemenin alacağı 
kararın "ifade özgür
lüğü ve gerçek
leştirdiği reformlar 
kapsamında Türkiye 
için bir test" ola
cağını öne sürdü. 
Rehn, "Mahkemede 
yarın yargılanacak 
olan Orhan Pamuk 
değil, Türkiye'dir" 
dedi.
Olli Rehn, "Umarım 
Türkiye, Avrupa 
İnsan Hakları 
Sözleşmesi'ne ve 
Kopenhag siyasi 
kriterlerine uygun 
davranır" diyerek, 
Orhan Pamuk 
davasından çıkacak 
sonucun, ifade 
özgürlüğüyle ilgili 
Türkiye'de açılan çok 
sayıdaki diğer 
davalar için de

57 kaza ile Ankara, 
40 bin 317 kazayla 
da İzmir izledi. 
En az kaza ise 
Tunceli'de meydana 
geldi. Ortalama 2.5 
günde bir kaza 
yaşanan Tunceli'de 
yılın ilk 10 ayında 
sadece 110 trafik 
kazası oldu. Bu 
kazalarda 6 kişi öldü 
86 kişi yaralandı. 
Tunceli’yi 120 
kazayla Ardahan, 
135 kazayla da 
Hakkari izledi.
Geçen yılın ilk 10 
ayında 399 bin 2 
trafik kazası mey
dana gelirken, bu

"olumlu emsal" 
olma fırsatı sun
duğunu ifade 
etti.
Son zamanlarda
açılan davalar 
dikkate
alındığında 
Türkiye'de 
yürürlüğe giren 
yeni ceza 
yasasının ifade 
özgürlüğüne 
yeterince koru
ma sağla
madığının 
görüldüğünü savu
nan Rehn,
Komisyon olarak 
Türk hükümetinden 
beklentilerinin 
"ülkedeki hakim ve 
savcıların, 301. mad
denin Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşme 
si'ne uygun şekilde 
yorumlamalarını açık 
hale getirmesi" 
olduğunu kaydetti. 
Rehn, hükümetten 
ayrıca yasadaki 
"kısıtlı yorumlamayı 
mümkün kılan açık-

yılın aynı döneminde 
464 bin 454 kaza 
yaşandı. Kaza 
sayısındaki artış ise 
yüzde 16.4 oldu. 
Trafik kazalarında 
ölenlerin sayısı da 
geçen yıla göre 
yüzde 5.7 oranında 
arttı. Geçen yıl 
2 bin 561 kişi trafik 

, kazalarında hayatını 
yitirirken, bu yıl aynı 
dönemde ölü sayısı 
2 bin 707 oldu.
Yılın ilk 10 ayında 
meydana gelen trafik 
kazalarında 708 
milyon 343 bih 663 
YTL'lik maddi hasar 
meydana geldi.

ların kapatılmasını" 
istediğini söyledi.
"Şiddete başvur
madan görüşlerini 
açıklayan bir roman 
yazarının yargılan
masının Türkiye'nin 
AB üyelik müzek- 
erelerine gölge 
düşüreceği" ifadesini 
kullanan Rehn, 
müzakerelerde 
ilerleme sağlamanın 
reformların tam 
olarak uygulanması
na bağlı olduğunu 
sözlerine ekledi.

kış
Kış mevsiminin 
gelmesiyle garajlara 
kaldırılan motosik
letler, alınacak 
birkaç önlemle kışı 
sorunsuz atlatabilir. 
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan TMMOB 
Makine Mühendisleri 
Odası Konya Şube 
Başkanı Yrd. Doç. 
Dr Mete Kalyoncu, 
havaların soğuması 
ve yağışların başla
masıyla garajlara 
dönmeye başlayan 
motoşikletlerin kul
lanılmadığı dönem
lerde alınacak birkaç 
önlemle yaz aylarına 
sorunsuz şekilde çı 
kabileceğini belirtti. 
Motosikletin kış 
ayının olumsuz etki
lerinden uzak tutula
bilmesi için kapalı ve 
nem olmayan bir 
mekan seçilmeşi 
gerektiğini dile geti 
ren Mete Kalyoncu, 
"Motosikletiniz için 
yer belirledikten 
sonra alet ve ede
vatınızı temin edin. 
Motosikletinizi koy
duğunuz mekan, 
aşırı sıcak veya 
soğuk olmayan, zem
ini düzgün, kimyasal 
maddelerin veya 
buharlarının bulun
madığı ve çalışan 
elektrik motorların
dan uzak bir yer 
olmalıdır. Ayrıca 
uzun süre motosik
lete binilmeyecekse 
son kez bir tur 
atılmalıdır. Bu yağ 
değişimi için gerekli 
sıcaklığı sağlar. 
Depoda benzin 
bırakacaksanız 
bu son tur öncesi 
depoyu tam 
doldurmakta yarar 
var” dedi 
Motosikletin en 
önemli parçalarından 
biri olan lastiklerin 
kış boyunca kullanıl
mayacağı için 
mümkünse yerle 
temasının kesilmesi 
ve askıya alınması 
gerektiğini vurgu
layan Kalyoncu, 
"Lastiğin yerle 
teması sonucu temas 
eden yerin yapısı 
bozulacağı için 
lastiğin yere tutunma

tedbirleri

oranı düşecektir. Bu 
yüzden lastikler 
mümkün olduğu 
sürece yerle temas 
ettirilmemelidir. 
Lastiklerin altına 
konulacak tahta 
parçası da aynı 
işlevi görecektir.
Lastiklerin havasının 
yüzde 20 indirilmesi 
de lastiğin bozul
masını engelleyecek
tir. Eğer motosiklet 
kışın hiç kullanılma 
yacak ise akünün 
sökülmesi de gerekir. 
Akünün oda sıcak
lığında tutulması ve 
suyunun kontrol 
edilip eksikse 
tamamlanması 
gerekir" şeklinde 
konuştu.
"MOTOSİKLETE 
BİNİLMEYECEKSE 
İÇİNDEKİ BENZİNİ 
BOŞALTIN" 
Motosiklete 
binilmeyecekse 
içindeki benzinin 
boşaltılması gerek
tiğini kaydeden 
Mete Kalyoncu, 
"Motosikleti kış için 
bırakacağınız yere 
getirdikten sonra, 
motor çalışır 
vaziyette olmak 
şartıyla benzin mus
luğunu 'OFF' yani 
'KAPALI' pozisyona 
getirip motosiklet 
kendi kendine stop 
edinceye kadar bek
leyin. Bu şekilde, 
karbüratörde ve yakıt 
borularında benzin 
kalmamış olur. 
Benzin musluğu 
kapalıyken depoyu 
söküp içindeki benzi
ni tamamen boşaltın. 
Daha sonra içinin 
tüm yüzeylerine 
paslanmayı önleyici 
ve koruyucu sprey 
sıkın" diye konuştu. 
Kalyoncu, soğuğun, 
motoru koruma 
önlemleri alınmadığı 
takdirde olumsuz

etkileyeceğini ve 
arızalara neden ola
cağını ifade ederek, 
"Bujilere ulaşmanız 
için gereken 
parçaları ve buji 
kablolarını söküp 
etrafını temizledikten 
sonra bujileri sökün. 
Silindirlerin içlerine 
paslanmayı önleyici 
ve koruyucu sprey 
sıkın. Bu tip bir 
spreyiniz yoksa her 
bir silindire bir çay 
kaşığı dolusu kadar - 
daha fazla değil - 
motor yağı koyun. 
Bujileri elinizle 
vidalayın. Silindir iç 
yüzeylerinin piston 
hareketiyle tamamen 
yağla kaplanabilmesi 
için motosikleti en 
yüksek vitese alıp 
arka tekerleği yak
laşık 10 tur kadar 
elinizle döndürün. 
Eğer orta sehpa 
olmadığı için bu 
mümkün değilse, 
kontağı 'ON' konu
muna getirip vites 
boştayken marş 
düğmesine en çok 2 ‘ 
saniye süreyle basıp 
bırakın ve bujileri 
anahtarla sıkıp buji 
kablolarını takın.
Vitesi boşta bırakın" t 
şeklinde konuştu. 
Soğuk ve nemin 
metal aksama zarar 
vereceğini, ancak alı
nacak birkaç önlemle 
bu zararın en aza 
indirilebileceğini de 
sözlerine ekleyen 
Makine Mühendisleri 
Odası Konya Şube 
Başkanı Mete 
Kalyoncu, 
"Motosikletin 
zincirini zincir 
yağıyla, metal kısım
larını pas önleyici 
ve koruyucu bir 
spreyle spreyleyin. I 
Boyalı ve narin 
yüzeylere sprey 
bulaşması halinde 
bunları temizleyin.
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Memura yüzde 19.9 zam Barbarosca
2006'da en yüksek 
devlet memuru 
maaşına yüzde 5.1, 
en düşük memur 
maaşına yüzde 19.9, 
ortalama memur 
maaşına ise yüzde 
12.7 oranında zam 
yapılacak.
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, memur 
aylıklarının, 2006 yılı 
için Ocak ve Temmuz 
aylarında ayrı ayrı 
yüzde 2.5 oranında 
artırılacağını söyledi. 
Zam sonrasında 541 
YTL olan memur 
maaşı'Ocak’ta 595 
YTL’ye yükselecek. 
Temmuz’da ise en 
düşük memur maaşı 
650 YTL olacak. 
Unakıtan, TBMM 
Genel Kurulu’nda 
2006 bütçesini 
sunuşunda, 
memurların 2006 yılı
na ilişkin aylıklarında 
yapılacak artışların, 
ilk kez yetkili 
sendikalar, konfe 
derasyonlar ile Kamu 

| İşveren Kurulu
I ' 

İşte Terim planı
Milli Takımlar Teknik 
Direktörü Fatih Terim, 
düzenlediği toplantı
da, milli takımlar 
5 yıllık gelişim planını 
anlattı. Feriye 
Lokantasında, ulusal 
gazete ve televizyon
ların temsilcileriyle 
kahvaltılı toplantıda 
bir araya gelen Milli 
Takımlar Teknik 
Direktörü Fatih Terim, 
kapsamlı bir çalış
mayla projelerini 
uygulamaya başladık
larını belirterek, "Bu 
projeler Türk futbolu 
adına çok önemli. 
2008 Avrupa 
Şampiyonası hedefi 
için çalışmalara er 
kenden başlayacağız. 
Türkiye'nin ve 
Avrupa'nın her

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meprubat, çerez temin edilir.

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

arasında yapılan 
toplu görüşmelerde 
sağlanan mutabakat 
çerçevesinde belir
lendiğini söyledi. 
Memur aylıklarının, 
Ocak ve Temmuz 
ayında ayrı ayrı 
yüzde 2.5 oranında, 
kümülatif bazda ise 
yüzde 5.1 oranında 
artırılacağını 
belirten Unakıtan, bu 
artışın yanı sıra ek 
ödemesi bulunmayan 
kurumlarda çalışan 
personele, Ocak ayın
dan itibaren yaklaşık 
40 YTL ve Temmuz 
ayından itibaren de 

* bu tutara 40 YTL 
daha eklenerek yak
laşık 80 YTL tutarın
da ilave ödeme 
yapılacağını anlattı. 
Maliye Bakanı 
Unakıtan, yabancı 
sermayenin bu yılın 
ilk 10 ayında 4 milyar 
doları aştığını söyle
di. Bakan, işsizlik 
oranlarının azaldığını, 
Merkez Bankası’nın 
döviz rezervlerinin 

tarafını taradık ve 
ligler bittikten sonra 
Dünya Kupası'ndan 
önce Türkiye'de 
dörtlü turnuva 
düzenlemek gibi bir 
imkanımız var.
Avrupa kupalarında 
Türk takımı kalmadığı 
için boş olan çarşam
ba günlerini de milli 
takım için kullanabile
ceğiz" diye konuştu. 
2007’de yapılacak ilk 
ümitler şampiyonası
na talip olduklarını 
UEFA'ya bildirdikleri
ni belirten Terim, 17 
yaşaltı ve 19 yaşaltı 
şampiyonalarına da 
talip olduklarını kay
detti.Milli Takımlar 
Teknik Direktörü 
Fatih Terim, Avrupa 
Şampiyonası'na katıl- 

47,7 milyar 
dolara 
yükseldiği
ni söyledi. 
ASLAN 
PAYI 
EĞİTİME 
Bu yıl ilk 
kez 3 yıllık 
hazırlanan 
bütçede 
amaç 
Avrupa 
Birliği’nin 
ekonomik 
ölçülerini 
yakalamak. 
Yatırımlar 
dan aslan 
payını ise Eğitim 
Bâkan!ığ;.aldı.
174.3 milyar YTL’lik 
bütçede, faiz giderleri 
için 46.2 milyar YTL, 
personel giderleri 
için 36.9 milyar YTL 
ayrıldı. Sosyal güven
lik devlet primi gider
lerine de 4.9 milyar 
YTL aktarılacak.
Yatırımlara ayrılan 
ödenek ise 14.3 
milyar YTL olacak. 
İcracı bakanlıklar 

mak için değil, 
Avrupa şampiyonluğu 
için çalışmalara 
başladıklarını söyle 
yerek, "Türkiye'deki 
her insanın hayali ve 
isteği Avrupa 
Şampiyonlar Ligi'ni, 
UEFA Kupası'nı 
kazanmak, Avrupa 
Şampiyonası ve 
Dünya Kupalan'na 
gitmek. Gelecek için 
çalışırken, bunu göz 
ardı edemeyiz. 
Biz Avrupa 
Şampiyonası'na 
katılmak için değil, 
Avrupa şampiyonluğu 
için çalışmalara 
başladık. Milli takım

Barbaros BALMUMCU

arasında en 
fazla ödenek
16.5 milyar YTL 
Eğitim Bakanlığı’nda. 
Milli Savunma 
Bakanlığı 11 milyar 
877 milyon YTL, 
Sağlık Bakanlığı 
7 milyar 477 milyon 
YTL, Adalet
Bakanlığı 1 milyar 
771 milyon YTL, 
Dışişleri Bakanlığı 
633 milyon YTL 
bütçeden pay alacak.

seçmelerine 
Antalya'da 45 kişi ile 
başladık. Antalya'daki 
seçmelerde bulunan 
9 antrenörümüze 
'Hadi başlıyoruz' 
dedim. 'Hocam 
Avrupa 
Şampiyonası'na 
hazırlanıyoruz değil 
mi' dediler. 'Hayır 
Avrupa şampiyon
luğuna soyunuyoruz' 
dedim. Mevcut bunu 
götürebilir. Bu çalış
malardan 15 yıl Türk 
futboluna damga 
vuracak bir nesil 
çıkacaktır ama artık 
bu ülke bekleyemez. 
Şeklinde konuştu.

Makine Mühendisleri Odası’ndan 
aldığım Operatör Belgemi 
Kaybettim. Hükümsüzdür. 

Mehmet AYDIN

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nden aldığım tastiknanemi 

kaybettim. Hüküsüzdür.
Yasemin TEMİZ

Klasik Türk Müziği 
Türk Sanat Müziği

Türk Sanat Müziği diye adlandırılan 
geleneksel türk müziğinin (OsmanlIlar 
müzikayı humayum) kuruluncaya kadar bu 
sanata sadece musiki demişler.

Saray bandosunun kurulmasından sonra 
ülkeye farklı bir müziğin girmesiyle bu ata 
sanatına özel bir ad bulma ihtiyacı duyul
muştur. Kökenleri hemen hemen bükün 
OsmanlI kurumlan ve sanat üsluplarının 
içerisinde Selçuklu’lularda ve veya Anadolu 
beyliklerinde değil Abbasi, Celayir’li ve 
Timurlu saraylarındandır.

Türk ve Arap müziklerini genellikle ayrı 
ayrı ele almakla birlikte bütün İslam ülkelin- 
deki özellikle de Ortadoğu ülkelerindeki 
müziği aynı sanatın değişik görünüşleri 
sayma alışkanlığında bazı müzikologlar 
tarafından sürdürülmektedir.

Bu nedenle Klasik Türk Müziği’nin tarih 
öncesini Orta Asya’da değil, Orta Doğu’da 
aramak gerekir.

Gerçekten de Orta Doğu’ya özgü bir çok 
çalgının (Ud, Ney, hatta Orta Asya 
Türkleri’nin kopuzundan türediği söylenen 
Bağlama veya Tanbur’a) benzediklerini, re 
simlerinde, kabartmalarında ve heykel
lerinde görmek mümkün.

Türkler, bilim ve sanat etkinliklerine katıl
maya başladıklarında, bu müzik özü 
bakımından kıvamını bulmuş durumdaydı. 
Ama kuramcı veya besteci olarak en ünlü 
İslam müzisyenleri Türk’lerden çıkmıştır.

Farabi, Safiyüddin, Urmevi, Abdülkadir, 
Meragi, Golan Şadi.

Türk müziğinin altın çağı bütün uzmanlar 
Türk müziğinin İtri ile zirveye ulaştığı 
görüşünde birleşir.

Lala Devri’de çok parlak bir'dönemdir.
III.Selim ve II. Mahmut dönemlerini içine 

âlân yıllar arasında Türk müziğinin altın çağı 
sayılır.

Çünkü başta II. Selim ve İsmail Dede 
Hamdi olmak üzere Sadullah Ağa, Küçük 
Mehmet Ağa, Abdullah Ağa, Şakir Ağa gibi 
isimleri büyük çitlere sığmayacak kadar çok- 
tur.Türk müziği topluluklarının konser
lerinde, radyo ve T.V. programlarında en çok 
bu dönemin eserlerineyer verilmesi sebebsiz 
değildir.

Lale Devri’nden itibaren daha duygulu ve 
hüzünlü nâmeler almaya başlamıştır.

Hacı Arif Bey’le başladığı kabul edilen 
romantik dönem söz konusu olan bu anlayışı 
daha ileri noktalara götürecektir.

III. Selim, hem çok büyük bir besteci, hem 
de türk müziğinin en parlak dönemini yaşa
masının sağlayan bir padişah olan III. Selim 
hayatı hiç hak etmediği biçimde sona erer.

II. Mahmut dönemi; Bu dönemde bir 
taraftan III. Selim okulunun umlaşmış olduğu 
zirvelerindeki hakimiyet sürdürülürken, bir 
taraftan da yeni zirveler feht edilmiştir.

İsmail Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Tanburi 
Cemil Bey, Lami Atlı, Selahattin Pınar, Rakım 
Erkutlu, Mesut Cerhil, Refik Fersan, Niyazı 
Sayın.

Yukarıda isimleri geçen bu değerli 
bestekarlara ve günümüze kadar gelen çok 
kıymetli bestecilerin ölümsüzlüğünü artık 
kitaplarada görmek mümkün. Ne mutlu 
onlara ki, bu güzel Türk Müziğimi bizlere mal 
ettiler.

Allah rahmet eylesin.
Devamı yarın ...
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Bebeklerde biberon çürüğüne dikkat
Samsun-Sinop-Ordu- 
Amasya Diş Hekimleri 
Odası Başkanı 
Abdullah İlker, 
bebeğin ağzında 
biriken sütün mikrop 
oluşturarak diş 
çürüklerine neden 
olduğunu söyledi. 
Bebeklerin ağız sağlığı 
hakkında bilgi veren 
Abdullah İlker, bebek
lerde bazen dişlerin 
üzerinde kahverengi 
lekeler oluştuğunu ya 
da bu dişlerin kırılıp 
döküldüğünün 
gözlendiğini belirterek, 
bu kadar erken 
dönemde çürük oluş
masının nedeninin 
biberon çürüğü adı 
verilen çürükler 

olduğunu kaydetti. 
Bebek beslenmesinde 
en önemli besin olan 
anne sütü ya da inek 
sütünün doğal şeker 
içerdiğini dile getiren 
İlker, "Gece yatmadan, 
uyku sırasında bebek 
anne sütü ya da 
biberon emerse 
süt ağızda birikerek, 
mikropların dişleri 
çürütmesi için elverişli 
bir ortam oluşur. 
Bu nedenle özellikle 
gece beslenmesi 
sonrası dişlerin 
temizliğine özen 
gösterilmelidir.
Bebeklerde meydana 
gelen çürüklerin 
tedavisi çok güç 
olduğundan, koruyucu 

önlemlerin erken 
dönemde alınması 
gerekir. Bebeğinizin 
gece ağzında biberon
la uyuma alışkanlığını 
önleyin. Beslendikten 
sonra uyutmaya 
çalışın. Biberondaki 
süte şeker, bal pekmez 
gibi tatlandırıcılar 
ilave etmeyin.
Bebek beslendikten 
sonra mutlaka su 
içirin. İlk dişlerin 
sürmeye başlamasıyla 
gece ve sabah 
beslenmeleri 
sonrası temiz, ıslak 
bir tülbentle dişlerini 
silerek temizleyin" 
dedi.
Biberon çürüğü 
görülen dişlerin tedavi 

edilmezse ağrı yap
tığını ve iltihap
landığını ifade eden 
İlker, "İltihaplı ya da 
ağrıyan dişler bebeğin 
huzursuzlaşmasına ve 
beslenme düzeninin 
bozulmasına neden 
olur. İltihap alttan 
gelecek kalıcı dişleri 
de etkileyip şekil
lerinin bozuk 
olmasına yol açar. 
Bu dişler çekilmek 
zorunda kalırsa çocuk
ta konuşma problem
leri ortaya çıkabilir. 
Biberonun yanı sıra 
emziklerin ağlayan 
bebekleri susturmak 
amacıyla bal, 
pekmez, reçel gibi tat
landırıcılara batırılarak

verilmesi de biberon 
çürüklerinin başka 
bir nedenidir" diye 
konuştu.

Dişler sürdükten 
sonra oyalanmak 
amacıyla bebeğin 
eline verilen karbon
hidratlı, şekerli 
gıdaların da diş çürük

lerine neden olduğunu 
vurgulayan İlker, 
çocuğun bu tür 
gıdaların yerine elma, 
havuç gibi besin 
değeri yüksek;
diş temizliğine 
yardımcı gıdalara 
yönlendirilmesi 
gerektiğini söyledi.

Tarçın ve bal mucizesi 
4

Bilim ilerliyor ama 
doğal ürünlere dönüş 
var. Üstelik bu ürünler, 
doğru karışımla ve 
doğru miktarlarda 
uygulanırsa, pek çok 
derde de deva 
oluyor. Tarçınla bal bu 
ürünlerden ikisi. 
Teknoloji gelişip, her 
gün yeni yeni ilaçlar 
keşfedilse de, 
kimyasalların bilinen 
yan etkileri, pek çok 

. insanı yeniden doğal 
olana, yani doğrudan 
doğadan elde edilen 
ürünlere sevk ediyor. 
Bu ürünler arasında 
bal ve tarçının yeri ise 
apayrı. Sayısız 
hastalığa iyi gelen bu 
karışımın antik 
Yunan'da ve Ayurvedik 
tıpta da kullanıldığı 
bilinmektedir.
İşin güzel yanı ise, 
hem balın, hem de 
tarçının kolay bulunan 
ve çok pahalı olmayan 
ürünler oluşu. Pek bal 
ve tarçınla neler 
yapılabilir? 
Zayıflama
Bir bardak su içerisine 
eşit miktarda bal ve 
tarçın konup kaynatılır. 
Her gün kahvaltıdan 
yarım saat önce aç 
karnına ve yatmadan 
önce içilir.
Düzenli uygulanırsa 
kilo verilir.
Ayrıca bu karışım 
düzenli olarak 
içildiğinde, yüksek 
kalorili diyet alınsa 
bile, vücutta yağın 
birikmesine engel olur. 
.Saç dökülmesi

i Saçı dökülenlerle tepe- 
t' si açılanlar sıcak 

zeytinyağı içerisine 1 
kaşık bal, 1 tatlı kaşığı 
toz tarçın ilavesiyle 
elde edilen krem 
banyodan önce başa 
sürülür ve taklaşık 
15 dakika bekledikten 
sonra yıkanır.
5 dakikalık bir uygula
ma dahi etkili olabilir. 
Yaşlılık 
Bal ve tarçınla hazır
lanan çay, düzenli 
alındığında yaşlılık 
harabiyetini önler. . 
4 kaşık bal, 1 kaşık toz 
tarçın, 3 bardak su 
içerisinde kaynatılarak 
bir içecek hazırlanır. 
Günde 3-4 defa % bar
dak miktarında içilir. 
Deriyi diri, taze ve 
yumşak tutar, yıpran
masını durdurur. 
Sivilceler ve deri 
3 kısım bal, 1 kısım 
tarçın ile bir krem 
yapılır. Bu krem 
uykudan önce 
sivilceler üzerine 
sürülür. Sabahleyin ılık 
su ile yıkanır.
Eğer 2 hafta süreyle 
her gün uygulanırsa 
sivilceleri kökünden 
çıkarır.
Egzama, mantar ve 
diğer deri infeksiyon- 
larında eşit miktardaki 
bal ve tarçın karışımı 
uygulanır.
Kolesterol 
2 kaşık bal, 3 tatlı 
kaşığı toz tarçın, 450 
gr. demlenmiş çay 
içerisinde eritilerek 
içildiğinde kan koles
terol seviyesi 2 saat 
içerisinde yüzde 10 
düşecektir.
Artrit hastalarına 
tavsiye edilen kür de 

günde 3 defa koles
terol hastaları için 
uygulanabilir.
Günlük gıda iie aiınan 
bal bile kolesterolün 
düşmesine 
yardımcı olabilir. 
Hazımsızlık ve grip 
Toz tarçın 2 kaşık bal 
üzerine serpilip 
yemekten önce 
alındığında asit 
oluşumunu ve 
hazımsızlığı önler. 
Ispanya'da yapılan bir 
araştırmada bal 
içerisindeki bir mad
denin grip mikroplarını 
öldürdüğü ve hastaları 
gripten koruduğu 
saptanmıştır.
Gaz
Hindistan ve 
Japonya'da yapılan 
araştırmalar bal ve 
tarçının midedeki gazı 
giderdiğini 
göstermiştir.
Mide ağrıları
Bal ve tarçın kürlerinin 
mide ağrıları için 
olduğu kadar mide 
ülserleri için de yararlı 
olduğu saptanmıştır. 
Kısırlık 
Eski Yunan ve 
Ayurvedikler balı, 
yıllardır erkeklerin 
spermalarını 
kuvvetlendirmek için 
kullanmışlardır. 
Eğer kudretsiz bir 
erkek düzenli olarak 
uyumadan önce 2 
kaşık bal yerse prob
lemleri çözülecektir. 
Çin, Japonya ve 
Uzakdoğu ülkelerinde, 
gebe kalamayan 
ve uterusunu 
kuvvetlendirmek 
isteyen kadınlar asır

lardır toz Tarçın kul
lanmaktadırlar.
Gebe kalamayan 
kadıniar bir tutam toz 
tarçın ve yarım tatlı 
kaşığı balı gün boyun
ca bir sakız üzerine 
koyup çiğnediklerinde 
tükürükle karışarak 
yavaş yavaş emilerek 
etkili olmaktadır.
Soğuk algınlığı 
ir kaşık ılıtılmış 
bal ile 1/4 tatlı kaşığı 
toz tarçın günde 
üç defa yenir.
Bu uygulama birçok 
kronik öksürük,soğuk 
algınlığı ve sinüslerin 
temizlenmesi 
için de geçerlidir. 
Bağışıklık sistemi 
Her gün kullanılanbal 
ve tarçın bağışıklık • 
sistemini 
kuvvetlendirir ve 
vücudu bakteri ve 
virüs saldırılarına 
karşı korur.
Araştırmacılara göre 
bal, birçok vitamin ve 
bol miktarda demir 
içermektedir.
Balın düzenli kullanıl
ması, akyuvarlar 
içerisindeki, bakteriler 
ve virüslerle savaşan, 
korpuskülleri de 
kuvvetlendirir.
Diş ağrısı 
Bir kaşık toz tarçın 
ve 5 tatlı kaşığı bal 
karışımı ağrıyan 
dişe tatbik edilir. 
Ağrı kesilene kadar 
günde üç defa 
tatbik edilir.
İdrar kesesi enfek 
siyonları 
iki kaşık toz tarçın, bir 
tatlı kaşığı bal, ılık su 
içerisinde eritilip içilir.

İdrar kesesindeki 
mikroorganizmalar 
üzerinde etkilidir. 
Yörguniuk 
1 bardak su içerisinde 

kaşık bal ve biraz 
toz tarçının her gün 
kuşluk vakti ve vücut 
direncinin düşmeye 
başladığı takriben 
saat 15.00'te 
alındığında bir hafta 
içerisinde canlılığın 
arttığını tespit 
edilmiştir.
Kalp hastalıkları 
Bal ve tarçınla bir 
karışım yapıp bunu 
her sabah kahvaltıda 
reçel veya marmelat 
yerine ekmek 
üzerine sürün. 
Bu uygulama arter
lerdeki kolesterolleri 

* eriterek hastalan kalp 
krizinden korur. Ayrıca 
daha önce kalp krizi 
geçirmiş kişiler, ikinci 
krizden kilometrelerce 
uzakta olacaklardır.
Bu uygulamayı düzenli 
olarak yapan kişilerde 
solunum güçlüğü 
ortadan kalkacak ve 
kalp atışları 
kuvvetlenecektir.
Kanser 
Japonya ve 
Avustralya'da yapılan 
bir araştırmada ,mide 
ve kemik kanserleri 
üzerinde başarılı 
olunmuştur. 
Bu tür kanserlere 
yakalanan hastalar 
günde 1 kaşık bal ve 1 
kaşık tarçını bir ay 
süreyle günde 
üç defa almalıdırlar. 
Artrit 
Bir ölçü balı 2 ölçü 
ılık su içerisine koyup

üzerine bir çay kaşığı 
toz tarçın ilave ederek 
bir krem elde edilir. 
Bununla vücudun 
ağrıyan yerlerine 
masaj yapılır. 
1-2 dakika içerisinde 
ağrının azaldığını 
göreceksiniz.
Artritli hastalar, 
bir bardak sıcak su 
içerisinde 2 kaşık bal 
ve bir çay kaşığı toz 
tarçını eritip sabah 
akşam alabilirler. 
Eğer düzenli olarak 
alırlarsa kronik 
artriti olan hastalar 
bile tedavi olabilirler. 
Kopenhag Üniversite* 
si'nde yapılan bir 
araştırmada; kahvaltı* 
dan önce 1 yemek 
kaşığı bal ve % çay 
kaşığı toz tarçını alan 
200 hastadan 73'ü 
bir hafta içerisinde 
şifa bulmuşlar, 
geri kalan yürüye
meyen ve hareket 
edemeyen hastalar da 
bir ay içerisinde şifa 
bulmuşlardır.



Sayfa 1116 Aralık 2005 Cuma SAĞLIK

Karın şişliği ve gaz şikayeti olanlar dikkat!
Her insanda normalde 
geğirti veya anüs 
yoluyla çıkartılan gaz 
oluşur. Buna karşılık 
pek çok insan normal 
miktarda gazları 
olmasına rağmen 
karınlarında gaz veya 
şişkinlik hissederler. 
Çoğu insan günde 
ortalama 
14 kez gaz çıkarır. 
Karındaki gazı genelde 
kokusuz olan, karbon
dioksit, oksijen, nitro
jen, hidrojen ve bazen 
de metan gazları oluş
turur. Gazın hoş 
olmayan kokusunu ise 
kahn barsaktaki bak
terilerin oluşturduğu 
sülfür içeren az miktar
daki gazlar oluşturur. 
Sarsaklardaki gazın 
%1'den azı kokuyu 
oluşturan gazlardır, 
bunlar uçucu kısa 
zincir yağ asitleri, 
amonyak, hidrojen 
sülfür ve değişik 
uçucu amino asitlerdir. 
Yemek borusu, mide, 
ince ve kalın barsak
lardan oluşan sindirim 
sistemimizdeki gazın 
iki kaynağı vardır.
Bunlar:
1- Yutulan hava.
2- Kalın barsakta 
normalde bulunan 
zararsız bakterilerin 
bazı sindirilmemiş 
gıdalarda bozulma 
yapması ile oluşan 
gazdır.
1- Yutulan Hava 
Hava yutma (aerofaji) 

mide gazının en sık

sebebidir. Her insan 
yerken veya içerken 
bir miktar hava 
yutar.Hızlı yiyip içen, 
sakız çiğneyen, 
sigara içen ve uygun 
olmayan ( gevşek ) 
takma diş kullananlar
da ise normalden fazla 
hava yutulur. Midedeki 
gazın önemli bir kısmı 
geğirme ile çıkartılır, 
geride kalan kısım ince 
barsaklara geçer ve 
burada kısmen emilir, 
az bir miktarı ise kalın 
barsaklara geçer ve 
makat yolu ile atılır. 
Mide kendisi de mide ■ 
asidinin bikarbonatla 
karışması sonucu kar
bondioksit gazı oluştu
rur ancak bu gazın 
önemli bir kısmı ince 
barsaklarda emilir ve 
kahn barsağa kadar 
ulaşmaz.
2- Sindirilmemiş 
Gıdanın Bozulması 
İnsan vücudu bazı 
karbonhidratları 
(şeker, nişasta ) ve pek 
çok gıdada bulunan 
lifleri ince barsaklarda- 
ki enzimlerin yetersiz 
liği ya da yokluğu 
nedeni ile sindiremez. 
Bu sindirilmemiş gıda 
ince barsaklardan 

kalın barsağa 
geçtiğinde, kalın 
barsaktaki normal 
flora dediğimiz 
zararsız bakterilerce 
bozulmaya uğrar ve 
hidrojen, karbondiok
sit, insanların üçte 
birinde de metan gazı 
oluşur. Sonuçta bu 
gazlar anüs yoluyla 
dışarı atılırlar. Metan 
gazı oluşan insanların 
gaitaları su içinde 
yüzer. Araştırmalar 
neden bazı insanlarda 
metan gazı oluşup 
bazılarında oluş
madığını açıklaya
mamıştır.
Bir kişide gaz oluştu
ran gıdalar başka bir 
kişide gaz oluştur- 
mayabilir. Kahn 
barsaktaki bazı bakter
iler diğer bakterilerin 
oluşturduğu hidrojeni 
yıkabilirler, tsu iki tıp 
bakteri oranı da bazı 
kişilerde daha çok gaz 
oluşunu açıklayabilir. 
Hangi Gıdalar Gaz 
Yapar?
Karbonhidrat içeren 
gıdaların pek çoğu gaz 
yapar, buna karşılık 
yağlar ve proteinler 
daha az gaz yapan 
gıdalardır.

Şekerler: Gaz oluştu
ran şekerler raffinoz, 
laktoz, fruktoz ve sar- 
bitoldur.
Raffinoz: Fasülye bu 
kompleks şekeri çok 
miktarda içeren bir 
besindir. Daha az oran
da lahana, bruksel 
lahanası, karnabahar, 
kuşkonmaz, diğer 
sebzeler ve tüm hubu
batlarda bulunur. 
Laktoz: Laktoz sütteki 
tabi şekerdir. Peynir, 
dondurma gibi ürün
lerde de bulunur.
Ekmek, tahıl, may
onezde de bulunur. 
Özellikle Afrika ve 
Asya kökenli ırklarda 
laktozu sindirmeyi 
sağlayan laktuloz enzi
mi düzeyi düşüktür, 
kişi yaşlandıkça da 
enzim düzeyi düşer. 
Bunun sonucu olarak 
kişiler yaşlandıkça lak
toz içeren gıdalar 
yeme sonucu oluşan 
gaz şikayeti giderek 
artacaktır.
Fruktoz: Fruktoz 
normalde soğan, engi
nar, armut ve buğday
da bulunur. Ayrıca bazı 
içeçek ve meyva 
sularında tadlandırıcı 
olarak kullanılır.
Sorbital: Sorbital mey- 
valarda doğal olarak 
bulunan bir şekerdir. 
Elma, armut, şeftali ve 
erikte çok vardır.
Ayrıca birçok diyet 
gıdalarında, tad- 
landırıcılarda ve sakı
zlarda bulunur.

Nişasta: Patates, mısır, 
bazı tatlılar, pastalar ve 
buğdayda bulunan 
nişastanın bir kısmı 
kahn barsağı geçip 
orada bakterilerce 
yıkılarak gaz oluşturur. 
Pirinç gaz oluştur
mayan tek nisdşta 
çeşididir.
Lif: Pek çok gıda eriye
bilen ve erimeyen lifler 
içerir. Eriyebilen lifler 
suda kolayca çözünür 
ve barsaklarda jel 
kıvamında bir yapı 
oluşturur. Bunlar, 
yulaf, fasulye, bezelye 
ve pek çok meyvada 
bulunurlar. Eriyebilen 
lifler kahn barsağa 
kadar sindirilmeden 
gelip, burada gaz 
oluşumuna yol açarlar. 
Erimeyen lifler ise 
barsaklardan hiç 
değişmeden geçer ve 
çok az gaz oluştu
rurlar. Buğday, kepek 
ve bazı sebzeler bu tür 
lifleri içerirler.
Gaza Bağlt 
Semptomlar ve 
Problemler Nelerdir? 
En sık görülen semp
tomlar geğirme, çok 
gaz çıkartma, karında 
şişkinlik ve karın 
ağrısıdır. Bu bulgular 
herkeste oluşmaya
bilir. Burada en belir
leyici faktörler vücud
un ne kadar gaz üret
tiği, barsakların ne 
kadar yağ asidi 
absorbe ettiği ve 
kişideki kahn barsağın 
gaz gerginliğine olan 

hassasiyetidir.
Geğirti: Yemek sonrası 
mide dolu iken ara sıra 
oluşan geğirme 
normaldir. Sık geğirtisi 
olan bazı kişiler ise 
yemek yerken aşırı 
hava yutarlar ve bu 
hava mideye inmeden 
geri gelip geğirti 
oluşabilir.
Sık geğirtisi olan kişil
erde ise reflü hastalığı, 
mide fıtığı, gastrit, 
ülser gibi üst sindirim 
sistemi rahatsızlıkları 
olabilir.
Geğirti yapan iki nadir 
görülen kronik gaz 
sendromu vardır. 
Bunlar meganblase 
sendromu ve gaz-bloat 
sendromudur.
Meganblase 
sendromu özellikle 
ağır yemek yeme son
rası, yemek esnasında 
aşırı hava yutmaya ve 
bunun midede aşırı 
şişkinlik yapmasına 
bağlıdır. Bunun sonu
cu aşırı şişkinlik, tıkan
ma hissi ve nefes dar
lığı oluşabilir ve bu 
durum kalp krizini tak
lit edebilir.
Gaz-bloat sendromu 
ise reflü hastalığı 
ameliyatları sonrası 
oluşabilir. Bu ameliyat
ta yemek borusu ile 
mide arasında oluştu
rulan yeni yapı gıda ve 
havanın mideye 
geçmesine izin verir 
ancak normal geğirme 
ve kusma eylemini 
engelleyebilir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qo 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
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 60 311 i Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 281K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

II E
U LAPIM

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 51316 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

1B
HASTANELER

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

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

TAKSYLER

IH ■

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
16 ARALIK 2005 
FATİH ECZANESİ 

İstiklal Cad. GEMLİK

KHrfez
■MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MMB

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2312 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



16 Aralık 2005 Cuma Sayfa 1;

Ülkü Ocaklarından kültür hizmeti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Ülkü Ocakları 
Derneği Temsilcisi 
Osman Durdu ile 
yönetimi altı 
liseye verilmek 
üzere 4 eserden 
oluşan toplam 24 
kitabı Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne 
armağan etti. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'i makamın
da ziyaret eden 
Ülkü Ocakları Derneği 

Gemlik Temsilcisi 
Osman Durdu, 
4 eserden oluşan 
başta Atatürk'ün 
Nutuk, Turgut Özak- 
man'ın Şu Çılgın 
Türkler, Mithat 
Niyazi'nin Çanakkale 
Mahşeri ile Necip 
Fazıl Kısakürek'in 
Çile isimli şiir 
kitaplarını teslim etti. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi, Gemlik 
LİSESİ, Ticaret Lisesi, 
İmam Hatip Lisesi, 
Kız Meslek Lisesi

•ve Endüstri Meslek • 

Lisesi kütüphane 
lerine bağışlanan 
eserlerin çok güzel 
olduğunu belirten 
Mehmet Ercümen, 
"Okullara bağış, 
güzel bir olay ancak 
bunun kitap olması 
anlamını daha da 
büyütüyor" diyerek 
Ülkü Ocakları temsil
cilerine teşekkür etti. 
Genç neslin ne kadar 
çok kitap okursa 
problemlerini o kadar 
rahat özer diyen 
Ülkü Ocakları Gemlik 
Temsilcisi Osman • 
Durdu, "Öğrencilerin 
hayata ve kendilerine 
yönelik dünyaya 
bakışlarına ışık 
verebilirsek mutluluk 
duyarız. Tarih yazan 
değil, tarih yapan 
farklı inanç ve kültü 
rel değerleri aynı çatı 
altında barındırıp 
hoşgörü ile, adalet 
ile, sevgi ve saygı 
çerçevesinde büyük

bir Türk İslam 
medeniyeti projesi 
dahilinde yaşatıp 
bir arada tutan bu 
asil ve necip milletin 

■ kimliğinin ne olup 
olmadığı ile ilgili 
kafası karışık olan
ların şu adanmış 
Türk büyüklerinin 
eserlerini okuyup

idrak ettiklerinde 
Türkün Cevher'i 
aslını öğrenip bu

şerefe nail olacaktan- 
na inancımız tamdır." 
diye konuştu.

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

MSKAY
_radyw^jİ_merkezî_
/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
| ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
/ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

SSK He
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 

ANLAŞMAMIZ VAADIA
ACİL DURUMLARDA

24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN 
BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel 1513 65 29 • 30 Fax: 513 6518
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:tomokay@gmail.com
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26 Temmuz 2004 tarihinde GEMPORT Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş'de işten çıkarılan 10 işçi açtıkları davayı kazandıkları halde 
işe geri dönüş yapamadılar. İşçiler, yaklaşık 1,5 yıldan beri mahkeme süresinde işsiz kalarak mağdur olduklarını söylediler. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
17 Aralık 2005 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Gemlik Rotaract
Kulübü kuruldu

Sekiz gencin bira raya gelerek 
kurduğu Gemlik Rotaract Kulübü 
faaliyete başladı. Rotaractlar, Na 
mık Kemal İlköğretim Okulu’nun kü 
tüphanesi için kitap bağış kampan 
yası başlattılar. Haberi sayfa 5’de

118 yedek subay adayı düzenlenen yemin töreninde ant içtiler.

Yedek subaylar yemin etti
ffl Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

GEMPORT ve atılan işçiler..
Dün, Gemlik gündeminde sendikalaşmak 

için çalıştıkları için GEMPORT’tan çıkarılan 
on işçinin mahkeme ve Yargıtay kararları ile 
işe iade edilmesi konusu vardı.

GEMPORT’tan işçi çıkarılması konusu 
yerel seçimler öncesi gündeme gelmişti.

Muammer Ağım’ın İş Bankası’na olan 
borçları nedeniyle İş Bankası tarafından satın 
alınan ve bu banka tarafından işletilen 
GEMPORT’a Gemlik Belediyesi’nin de ana 
sözleşme gereği yüzde 12.80 dolaylarında 
ortaklığı bulunuyor.

Yönetim Kurulu’nda Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut da üyesi, Denetleme 
Kurulu’nda da bir Belediye Meclis üyesi 
bulunuyor.

Bu kuruluş her geçen gün gelişen liman 
hizmetleriyle iyi de para kazanıyor.

Gelin görün ki; bir kamu kurumu olan İş 
Bankası’na ait olan işletmede, Liman İş 
Sendikası üye yazmaya başlayınca, işveren 
işyerine sendika girmesini istemiyor.

Geçmişte yazıldı çizildi, siyasi parti ilçe 
başkanları bu konuda işçilerin yanında olduk
larını söyleyen demeçler verildi ama sonuç 
değişmedi.

Ve sendikacılıkla uğraşan 10 işçi işten 
atıldı. Diğerlerine de gözdağı verildi.

GEMPORT’ta işçiler çok düşük ücretlerle 
çalışıyorlar.

İş koşulları gemi içinde ve meydanda veya 
konteynerler arasında olduğu için oldukça 
yorucu ve yıpratıcı.

Buna karşın işçilerin İLO sözleşmelerine 
göre, Anayasa ve Çalışma Yasalarına göre 
sendikal hakları engelleniyor.

İşten atılan işçiler, mahkeme kararı ile işe 
geri dönmek istiyorlar dönemiyorlar.

Bu nasıl bir ülke. İlgililere soruyorum, biz 
bu kafa ile nasıl AB’ye gireceğiz?

Gemlik Askeri 
Veteriner Okulu 
ve Eğitim 
Komutanlığı’nda 
düzenlenen 
törende 307. 
dönem Veteriner 
Sınıfı 118 yedek 
subay ant içtiler. 
Bir aylık dönem 
sonunda mezun 
olarak yurdun 
çeşitli bölgelerine 
dağıtımları 
yapılacak olan 
yedek subayların 
yemin töreninde. 
duygulu anlar 
yaşandı.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Bursa Avrupa Şehirler 
Birligi’ne üye oluyor

Büyükşehir Belediye Meclisi, Bursa'nın 
dünyada tanınması, uluslararası alanda 
itibarlı bir kent olması ve sağlıklı 
gelişmesi amacıyla Avrupa Şehirler 
Birliği'ne (EUROCITIES) üye olunmasını 
kararlaştırdı. Haberi sayfa 6’da

Bursa’da bu yıl 
433 firma kapandı
‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

Zehir operasyonu
Polis tarafından gerçekleştirilen iki ayrı 
operasyonda, 1 kilo 100 gram esrar maddesi 
ve 338 adet sentetik uyuşturucu hap ele 
geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına 
alındı. Operasyonun ilki Yalova Yolun’nda, 
İkincisi ise Beşevler’de yapıldı. Sayfa 6’da

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanlığımdan 
yapılan açıklamaya göre, bu yılın 11 ayında 2442 firma 
kuruldu, 433 firma kapandı. Geçen yıl ise 1885 yeni 
firma kurulmuş, 400 firma kapanmıştı. Sayfa 5’de

http://www.gemllkkorfezgazetesl.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

^GEMPORT’ta işten çıkarılan 10 işçi mahkeme kararıyla işlerine iade edildi

İşe alınmadılarM

Akım ve akil...

Hava soğuk..
Ayaza kesti..
Dışarıda yağmur insanın içine işliyor.
Avrupa’dan esen rüzgarlar Ankara’da 

fırtınaya dönüşüyor.
2006 Bütçesi görüşülüyor.
Devlet kanallı zamlar ardı ardına geliyor.
Vergi bir yandan indiriliyor..
Öte yandan dolaylı biçimde arttırılıyor.
Sigaradan alınan vergi zamlanıyor.
Akaryakıt fiyatlarıyla üç ileri bir geri 

sürekli oynanıyor.
Sanayici, esnaf, tüccarın içi kanıyor.
Vatandaşın alım gücü daha da eriyor. 
Sırada kimbilir neler var ?
Öte yandan:
Türkiye’de iki hukuk olayı eş zamanlı 

gerçekleşiyor.
Biri Van’da diğeri İstanbul’da..
Birinde ulusal değerlerini kendi öz . 

değerleri olarak benimseyen bir rektör.
Diğerinde ise İsviçre'de yayımlanan bir 

dergiye verdiği röportajda "bu topraklarda 
1 milyon Ermeni, 30 bin Kürt öldürüldü" 
açıklamasında bulunan bir yazar.

Rektör toplumun büyük bir kesimince 
kucaklanıyor.

Diğerine ise Avrupa ve bu ülkedeki 
işbirlikçileri sahip çıkıyor.

Örneğin;
AB Komisyonu'nun Genişlemeden 

Sorumlu üyesi Ol li Rehn işi çok büyük 
boyutlara taşıyor ve Orhan Pamuk'un 
yargılanması konusunda, "mahkemede 
yargılanacak olan Orhan Pamuk değil 
Türkiye’dir" diyor.

Ülkemin düştüğü durumlara bak.
Hava soğuk..
Dışarıda ayaz var.
Yağmur insanın içini titretiyor.
Ne var ki;
Ülkemin etrafında dönen dolaplar, 

dolapları çeviren beygirler yağmurdan da 
soğuktan da daha çok zarar veriyor.

Yağmur yağar ardından güneş açar..
İnsanın içini ısıtır.
Ya ülkemin gördüğü zararlar nasıl telafi 

edilecek.
Gelecek nasıl kurtarılacak.
Açılan çukurlar nasıl kapatılacak.
İnsan hakları adına yapılan ayrılıkçılığın 

din adına yapılan garip guraba edebiy
atının sonu nereye varacak.

Ülkeyi yöneten yönetilen herkesin her 
kesimin elini vicdanına koyup düşüneceği 
an bu andır.

Gerisi yalan dolandır.
Atı alan Üsküdar’ı geçtiğinde iş daha da 

zorlaşacaktır.
Çıkışlar kapanacak,yol bulmak güçleşe

cektir.
Türkiye’nin şu an önünde çok ciddi 

sorunlar vardır ve bu sorunlar çok önem
lidir.

Akıl ve akil şimdi lazımdır.
Hem de hiç vakit kaybetmeden..

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

Seyfettin ŞEKERSÖZ

26 Temmuz 2004 
tarihinde 
GEMPORT 
Gemlik Liman ve 
Depolama 
İşletmeleri A.Ş'de 
işten çıkarılan 
10 işçi açtıkları 
davayı kazandıkları 
halde işe geri 
dönüş yapamadılar. 
Sendikalaşma girişimi 
başlattıkları için 
GEMPORT yönetimce 
işten çıkartılan 10 
işçi, açtıkları davayı 
kazandıktan 
sonra Yargıtay 
9. Dairesi de 
kararı onadı.
İşçilerin karar 
gereğince işe geri 
dönüş yapmaları 
gereken, önceki 
gün gittikleri 
işyerinde kendilerine 
sunulduğunu ileri 
sürülen teklif 
karşısında ne 
yapacaklarını 
şaşırdıklarını 
söylediler.

Liman İş Sendikası 
Temsilciliği’nde 
bir araya gelen 
çıkarılan işçiler, 
o'ıaya tepki 
gösterirlerken 
İşyeri Temsilcisi 
Sertaç Öktem yaptığı 
açıklamada, işçilere 
yapılan uygulamanın 
yasal olmadığını 
savundu.
14 Kasım 2005’te 
gelen karar gereği 
işyerine dün giden 
işçilerin işe giriş 
yapamadıklarını 
açıklayan Öktem, 
bazı kişilere 
"Size 3.5 milyar lira 
para verelim siz işi 
bırakın, sizi alamayız, 
sizler diğer işçilere 
kışkırtıcılık ve huzur* 
suzluk yaratırsınız." 
dendiğini söyledi.
Öktem, kararın 
uygulanması için 
gerekli yasal 
alacaklarını bildirdi. 
Dün, sabah saat
lerinden öğlen 
saatlerine kadar 
sendika

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

temsilciliğinde 
işyeri ne 
gidip tespit yaptıra
cak noter bekledik
lerini bildiren 
Sertaç Öktem, 
Noter bulunamayınca 
durumu Savcılık 
kanalıyla mahkemeye 
intikal ettirdiklerini 
bildirdi.
GEMPORT tesislerine 
giden Hakim'in de 
yağışlı havaya 
rağmen işyerine 
sokulmadığını 
bildiren Öktem, 
"GEMPORT 
tarafından bu 
arkadaşlanmıza işe 
davet yapılmasına 
rağmen işe alın
madılar. Tespit için 
giden Hakim bile . 
kapıdan içeri sokul
madı. Hem işe davet 
ediyorlar hem de işe 
almıyorlar. Bu nasıl 
mahkeme kararını 
uygulamaktır" 
diyerek tepki 
gösterdi. 
İşe geri dönüş 
kararını Yargıtay'ın

verdiği kararla 
onaylanan işçiler 
15 Aralık 2005 
Cuma günü 
itibariyle işe giriş 
yapmaları 
gerekiyorken işe 
alınmayışlarını 
Hakim tarafından 
tespit ettiren 
Liman İş Sendikası 
Temsilciliği haklarını 
sonuna kadar ara
yarak mahkemeyi 
kazanan 
arkadaşlarının işe 
dönmelerini 
sağlayacaklarını 
söylediler.
Yaklaşık 1.5 yıldan 
bu yana süren 
mahkeme sürecinde 
işsiz kalarak 
mağdur olan 
işçilerin kendilerine 
para teklif edilerek 
işi bırakmalarının 
istenmesine tepki 
gösteren Sendika 
temsilciliği 
tespit için Noter 
bulamadıkları 
için de tepki 
gösterdiler.

BURSAHAKİMİYETVEKENI | 

GAZETELERİNEİLANveREKLAMALINIR j 

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

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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118 yedek subay adayı düzenlenen yemin töreninde ant içtiler.

Yedek subaylar yemin etti
Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Komutanlığında düzenlenen törende 307. dönem 
Veteriner Sınıfı 118 yedek subay ant içtiler. Bir aylık dönem sonunda mezun olarak yurdun çeşitli 
bölgelerine dağıtımları yapılacak olan yedek subayların yemin töreninde duygulu anlar yaşandı.

Gemlik Askeri 
Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Komutanhğı’nda 
eğitimlerini sürdüren 
307. dönem veteriner 
sınıfı yedek subay 
adayları düzenlenen 
törenle ant içtiler. 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi’nde bulunan 
Kültür Sitesi’nde 
düzenlenen 
yemin merasimine 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkez ve 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay Özen Şenyiğit, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Aynan Akgün'ün 
yanı sıra 118 Yedek 
subay adayı ile 
aileleri katıldılar. 
Bir aylık dönem 
sonunda mezun 
olarak yurdun 
çeşitli bölgelerine 
dağıtımları yapılacak 
yedek subayların ant 
içme töreni saygı 
duruşu ve okunan 
İstiklal Marşı ile 
başladı.
Yedek subay 
adaylarının hep 
birlikte yaptıkları ant 
içme töreninin ardın-

dan konuşan Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, yedek 
subayların artık 
yasal olarak birer 
asker olduklarını ve 
üzerlerindeki şerefli 
askeri üniformayı 
taşımaya hak 
kazandıklarını 
belirterek, 
"Askeri disiplinin, 
silahlı kuvvetlerdeki 
bütün personelin 
mutlak ve kayıtsız 
şartsız bir itaat 
arzusuna sahip 

olmasını, vicdan 
sorumluluğu içinde, 
görevini en ince 
teferruatına kadar 
büyük bir itina ve 
dürüstlük içinde yap
masını, Türk 
yurdu'na, 
Cumhuriyet'e, 
Atatürkçü Düşünce 
sistemine, sarsılmaz 
bir inançla bağlı 
olması ile 
gerçekleşebilir. 
Ettiğiniz yemin, 
size, ailenize, 
ordumuza ve

milletimize uğurlu 
ve hayırlı olsun " 
dedi.
Albay Özen Şenyiğit, 
yurdun değişik 
yörelerinden gelen 
yedek subay 
ailelerine de 
seslenerek, 
"Sizler, belki de en 
önemli işlerinizi 
bıraktınız, tehir 
ettiniz. Sırf bu anlamlı 
günde bulunabilmek 
ve evlatlarınızın 
yemin ederek kutsal 
askerlik ocağına

ilk adımlarını 
atmalarına 
şahitlik edebilmek 
için geldiniz.

Bu durum, Türk 
milletinin gerçekte 
ordusuyla bir bütün 
olduğunun en somut 
göstergesidir. Şu 
anda evlatlarınız pırıl 
pırıl, çakı gibi birer 
asker olarak karşınız
da duruyor. Biraz 
önce onların yemin 
edişlerini izlediniz. 
Onlar daha da 
güçlenmiş olarak 
sürdürdüğü görevle 
rine devam edecekler 
ve bu yüksek değer
lerin koruyucusu 
olacaklardır. " 
şeklinde konuştu. 
307. Dönem Veteriner 
Sınıfı Yedek 
Subayları yemin ı 
töreninin ardından 
ardından anne 
babaları ve çocukları 
ile hasret giderdiler. 
Yedek subaylar 
arasında eşleri ve 
çocukları ile buluş
malarında ise duygu
lu anlar yaşandı.

ggS»

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim 
- Merkez veGarnizonKomutanı Topçu

■—~ ' Kurmay Albay özen; Şenyiğit;^ TO
______ yedek subaylara^^
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Namık Kemal İlköğretim Okulundan anlamlı çay
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Namık Kemal 
İlköğretim 
Okulu Okul 
Aile Birliği 
üyeleri 
düzenledikleri 
çay partisiyle 
okullarının 
ihtiyacını 
karşılıyorlar. 
Orhangazi 
Caddesi'nde 
bulunan । 
Damla Düğün 
Salonu’nda 
yapılan öğrenci 
annelerine 
yönelik çay 

partisinden 
elde edilecek 
gelirle 
okula 
projeksiyon 
makinesi 
alınacak.
Gönüllerinden 
kopan parayla 
çay partisine 
katılan 
anneler 
aralarında 
düzenledikleri 
çekilişle de 
çeşitli 
hediyeler 
kazandılar. 
Namık kemal 
İlköğretim 
Okulu

Müdürü Ercan 
Akbaş ile 
Okul Aile 
Birliği Başkanı 
Yavuz Selim 
Keçeci ile 
yönetim kurulu 
üyeleri çay 
partisini 
düzenlemekteki 
amaçlarının 
okulda salon 
hazır olmasına 
rağmen 
projeksiyon 
makinesinin 
olmayışı 
nedeniyle 
görsel eğitime 
geçememeleri 
olduğunu

belirterek, 
makinenin 
okula 
kazandırıl
masıyla 
birlikte 
öğrencilerin 
eğitimlerinin 
daha iyi 
olacağını 
söylediler.
Öğrenci 
anneleri 
okulun 
folklor 
ekibinin 
yaptığı 
gösterilerle 
eğlenceli 
bir gün 
yaşadılar.

Santral Garaj için projeler yarışıyor
Bursa'ya yarım asır 
şehirlerarası otobüs 
terminali olarak 
hizmet eden 
Santral Garaj'a 
yapılması planlanan 
Kent Meydanı için 
düzenlenen 
proje yarışmasına 
katılan eserler, 
jüri tarafından ince
lenmeye başlandı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Adem 
Özdemir ile birlikte 
Ressam Şefik 
Bursah Sanat 
Galerisi'nde Santral 
Garaj Kent Meydanı 
Mimari ve Kentsel 
Tasarım Proje 
Yarışması'na katılan 
39 projeyi inceledi. 
Projeye gösterilen 
ilgiden duyduğu 
memnuniyeti dile 

getiren Başkan 
Şahin, "Kent 
Meydanı'nın 
yapılması yıllardır 
konuşuluyordu. 
Ama bunu da çözmek 
bize nasip oldu. 
Yılların rüyasını 
gerçekleş tirecek 
olmamızın heyecanını 
yaşıyorum" dedi. 
Şahin, Santral 
Garaj Kent Meydanı, 
Kültürpark 
Sağlıklaştırma, 
Merinos Kentsel 
Dönüşüm Projeleri ile 
Hanlar Bölgesi ve 
Balibey Hanı 
Restorasyonu 
çalışmalarının tamam
lanmasıyla Bursa'nın 
cazibe merkezi haline 
geleceğini söyledi. 
Göreve gelmeden 
önce verdikleri 
sözleri bir bir hayata 
geçirdiklerini 
söyleyen Başkan

Şahin, 
"Bursa'nın daha 
yaşanabilir bir kent 
olması için ekip 
ruhu ile gece-gündüz 
çalışıyoruz. Neyin 
sözünü verdiysek, 
bir bir yerine 
getiriyoruz. Bursa'da 
hamle üstüne hamle 
gerçekleştiriyoruz. 
Bursa, her geçen 
gün sınıf atlıyor, 
kabuk değiştiriyor.
3 yıl sonra verdiğimiz 
sözleri yerine 
getirdiğimizde 
Bursa, uluslararası 
alanda itibarlı marka 
bir kent olacak" 
diye konuştu.
ALTI ÇARŞI 
ÜSTÜ MEYDAN 
OLACAK 
Santral Cfaraj'da yer 
altına yapılacak 
bölümde yeme içme, 
eğlence üniteleri, 
sinema, tiyatro gibi 

kültürel sosyal 
tesisler, çarşı, 
işyerleri ve yönetim 
ile ilgili tesisler 
vs. gibi işlevler 
yer alacak.
Projenin yapılacağı 
Santral Garaj'daki 
alanın üst bölümü 
ise açık hava 
etkinliklerinin 
düzenleneceği, 
sosyal ve kültürel 
aktivitelerin yapıla
cağı toplantı, tören, 
konser ve çeşitli 
sanat faaliyetlerinin 
yer alacağı, peyzaj 
düzenlemeleri ile 
desteklendiği halka 
açık meydan olacak. 
24 saat canlı bir 
hayatın olacağı 
Kent Meydam'nda 
aynı zamanda 
Bursa'nın kimliğine 
referans veren ‘ 
simgesel özelliklere 
de yer verilecek,/

BİRİNCİ OLAN 
PROJEYE 70 BİN 
YTL ÖDÜL
Yüksek Mimar Prof. 
Dr. Cengiz 
Giritlioğlu’nun 
başkanlığını 
yaptığı jüri, 
3 gün boyunca 
yarışmaya katılan 
projeleri inceleyecek.
Yarışmada 1. 
olan proje 70 bin YTL 
ödül alacak.
2.'ye 40 bin YTL, 
3. 'ye ise 25 bin YTL 
ödül verilecek 

‘Gemlik Körfez’ > 
internette

Gazetemizi I
www.gemlikkorfezgazetesi.com I

adresinden okuyabilirsiniz j

olan yarışmada 
ilk 3 mansiyona 
girenler ise 
10 bin YTL alacak. 
Yarışmaya 
katılan bütün 
projeler, 
26 Aralık 2005- 
2 Ocak 2006 tarihleri 
arasında Tayyare 
Kültür Merkezi 
Sergi Salonu'nda 
(TKM) sergilenecek. 
Projenin ödül töreni 
de 3 Ocak 2006 Salı 
günü yine TKM'de 
yapılacak.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Rotaract Kulübü kuruldu Bursa’da bu yıl 433 firma kapandı
Seyfettin-S EKERSÖZ

Gemlik 
Rotaract 
Kulübü 
geçtiğimiz 
günlerde 
oluşturularak 
faaliyete 
başladı.
Sekiz gencin 
bir araya 
gelerek kurduk- ' 
lan Rotaract 
Kulübü’nde 
ilk faaliyet 
Namık Kemal 
ilköğretim 
Okulu'nun 
kütüphane 
ihtiyacı kitap 
bağış kampan 
yası oldu. 
Kulübün kuru
cu üyeleri 
arasında bulu
nan İbrahim 
Anıl Zana, 
Pelin Aslan, 
YeJda Baykız, 
Ali Berker 
Akıncı, Özlem 
Kantarcı, Barış 
Özdemir, Tolga

Kazanç, Behçet 
Aydın adlı 
gençler ilk 
toplantılarını 
yaparak faali 
yet alanlarıhı 
belirlediler.
Harçlıklarından 
ayırdıkları 
paralar ile 
İlköğretim 
okullarına 
yardım etmek 
istediklerini 
belirten

Rotaract 
Kulübü 
üyelerinden 
İbrahim Anıl 
Zana ile 
Yelda Baykız, 
Namık Kemal 
İlköğretim 
Okulu'nun 
kütüphane 
ihtiyacı için 
kitap bağış 
kampanyası 
başlattıklarını 
söylediler.

Kültürel 
amaçlı kitap 
larını bağışla
mak isteyen 
yatan daşların 
İstiklal Caddesi 
üzerin de Diş 
Hekimi Peyami 
Çağ lar'ın 
muayenehane
sine uğrayarak 
kitapları m 
bağışlayabile
cekleri 
belirtildi.

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası(BTSO) 
Başkanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, bu yılın 11 ayın
da 2442 firma kurul
du, 433 firma 
kapandı. Kasım ayın
da ise 190 yeni firma 
kurulürken, 33 firma 
kapandı. Geçen yılın 
11 aylık dönemin de 
1885 yeni firma 
kurulmuş, 400 firma 
kapanmıştı.
BTSO tarafından 
açıklanan Yeni 
Kurulan-Kapanan 
Firma istatistiklerine 
göre; geçen yılın aynı 
dönemine göre bu 
yılın 11 ayında, yeni 
kurulan firma sayısın
da yüzde 29,5’1 i k, 
kapanan firma 
sayısında ise sadece 
yüzde 8'lik artış gözle 
niyor. Verilerde ki 
diğer bir gözlem de, 
2005 yılında fir
maların daha yüksek 
sermaye ile kurulduk
ları. 2004 yılının 11 
ayında yeni kurulan 
1885 firmanın toplam 
sermayesi 134 mil 

yon 296 bin YTL iken, 
bu tutar 2005 yılı mn 
11 ayında kurulan fir
malarda toplam 244 
milyon 767 bin 
YTL'ye çıkmıştır.
Yani 2004 yılında bir 
firma ortalama 71,2 
bin YTL ile kuru
lurken 2005 yılında 
ortalama sermaye 
100 bin YTL'ye çık
mıştır" değerlendir 
meşinde bulunuldu. 
İNŞAAT 
SEKTÖRÜNE İLGİ 
Bu yılın 11 ayında 
yeni kurulan fir
maların sektörel 
dağılımları ince
lendiğinde ise, 
ilginin inşaat sek
törüne odaklandığını 
görüyoruz. 2005 
yılının 11 ayında 
528 inşaat firması 
kurulmuş bulunuyor. 
İstatistiklere göre, 
bu yılın 11 ayında 
kurulan 2442 yeni 
firmanın 1256'sı 
limited şirket 
statüsünde. Yeni 
kurulan limited 
şirketlerin toplam 
içindeki payı yüzde

51,4'ü buluyor. 
İlk 11 ayda yeni 
kurulan firmaların 
statüleri ince
lendiğinde, 1256 
limited şirket, 920 
şahıs firması, 148 
anonim şirket, 109 
kooperatif, 1 kollektif 
şirket ve 8 kamu 
firması kuruldu. 
ŞAHIS FİRMALARI 
KAPANIYOR 
BTSO tarafından 
açıklanan Yeni 
Kurulan-Kapanan 
Firma istatistiklerine 
göre, bu yılın 11 
ayında kapanan 
433 firmanın yüzde 
43,4'ünü şahıs 
firmaları oluşturuyor. 
Bu dönemde 188 
şahıs firması, 154 
limited şirket, 56 
anonim şirket, 34 
kooperatif ve 1 de 
kollektif şirket 
kapandı.
BTSO'nun verileri, 
kapanan firmaların 
ortalama ömürlerinin 
de bu yılın ilk 11 
ayında ortalama 
9,5 yıl olduğunu 
ortaya koyuyor.

W^MÜHENSDJ^Lİ~“;ŞT|
Sabahattin DOKSANBIR

B . DOSALGAZ 
Buderus —

MZAN
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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Zehir operasyonu Bursa Avrupa Şehirler 
Birligi’ne üye oluyorPolis tarafından 

gerçekleştirilen iki 
ayrı operasyonda,' 
1 kilo 100 gram 
esrar maddesi ve 
338 adet sentetik . 
uyuşturucu hap 
ele geçirildi.
Operasyonlarda 2 
kişi gözaltına 
alındı.
Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlü 
ğü'ne bağlı 
Narkotik Büro 
Âmirliği'nden 
yapılan açıkla
maya göre, uyuş
turucu madde 
ticareti yapmakla 
suçlanan 2 kişi, 
gözaltına alındı. 
İlk olarak Yeni 
Yalova Yolu'nda 
gerçekleşitirilen 
operasyonda, 
İstanbul'dan 
getirdiği 600 gram 
esrar maddesi ve 
338 adet sentetik 
uyuşturucu hapı 
Bursa'da pazarla

maya çalışan M.D. 
isimli şahıs yaka
landı. Esrar mad
desi ve haplara el 
koyan polis 
ekipleri, şüpheli 
M.D.'yi de 
emniyete 
götürdü. M.D.'nin 
uyuşturucu 
maddelerini 
Bursa'daki bağım
lı şahıslara 
sattığı anlaşıldı. 
BEŞEVLER’DE 
OPERASYON 
■İkinci operasyon 
ise Beşevler 
Mahallesi'nde 
gerçekleştirildi. 
M.B. ve U.S. isimli 
kişilerin elinde 
çok miktarda 
esrar maddesi 
bulunduğu 
yönünde ihbar 
alan polis ekipleri 
harekete geçti.
Yapılan 
çalışmaların, 
ardından bu 
kişilerin Beşevler 
Mahallesi'nde 

. müşteri aradık
larını belirleyen

polis ekipleri 
operasyona 
start verdi. 
Çok sayıda 
polisin katıldığı 
operasyonda 
M.B. isimli 
şüpheli kıskıvrak 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
M.B. isimli şahsın 
üzerinde 500 
gram esrar 
maddesi ele 
geçiren 0olis \ 
ekipleri, 
Şüpheliyi 
emniyete götürdü. 
İki ayrı operasyon 
sonucunda 
yakalanan 
zanlılardan 
M.D., "uyuşturucu 
madde esrar ve 
sentetik uyuşturu
cu hap ticareti 
yapmak" suçun
dan, M.B. ise 
"satmak amacıyla 
uyuşturucu 
madde bulundur
mak" suçundan 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk 
edildi. BHA

Büyükşehir Belediye 
Meclisi, Bursa'nın 
dünyada tanınması, 
uluslararası alanda 
itibarlı bir kent olması ve 
sağlıklı gelişmesi 
amacıyla Avrupa Şehirler 
Birliği'ne (EUROCITIES) 
üye olunmasını 
kararlaştırdı.
Büyükşehir Belediye 
Meclisi'nin, 2004/2009 
seçim döneminin 
23'üncü, 2'inci dönemin 
15'inci toplantısı, Tarihi 
Belediye Binası'nda 
yapıldı. Büyükşehir 
Belediye Meclisi, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Fahreddin 
Yıldırım başkanlığında 
toplandı. Büyükşehir 
Belediye Meclisi, 5 Yıllık 
İmar Programı kap
samında 239 milyon YTL 
kamulaştırma-kararı da 
aldı. Büyükşehir 
Belediyesi'ne. yeni 
bağlanan ilçelerinde 
yer aldığı kamulaştırma 
programında 2006'da 73, 
2007'de 30, 2008'de 43, 
2009’da 45, 2010'da 46 

milyon YTL'lik kamu
laştırma yapılacak. 
Bu kararla özellikle 
ulaşım sorunun 
çözümüne yönelik 
yeni yolların kamu
laştırılmasının da 
önü açıldı.
BURSA DÜNYAYA 
AÇILIYOR
Avrupa Ulusal Sağlıklı 
Şehirler Ağı'nın 
Türkiye'deki tek üye 
şehri olan aynı zamanda 
Türkiye Sağlıklı Şehirler 
Ağı'nın kurucusu ve 
başkanliğını da yürüten 
Bursa, yine ülkemizin 
tanıtımına da katkı 
bulunacağı bir birliğe 
üye oluyor. Büyükşehir 
Belediye Meclisi, Eylül 
ayında ev sahipliği yap
tığı Dünya Sağlık Örgütü 
Sağlıklı Şehirler Ağı ve 
Avrupa Ulusal Sağlıklı 
Şehirler Ağı toplantısın
dan sonra şimdi de 
Avrupa Şehirler 
Birliği'ne (EUROCITIES) 
üye olması için karar 
aldı. Birliğe üyelikle 
Bursa'nın dünyada 

tanınması, uluslararası 
alanda itibarlı bir şehir 
olması ve sağlıklı 
gelişmesi amaçlanıyor. 
2 KAVŞAK DAHA 
Meclis, 2005 yılında 
yapımı tamamlanan 
Yüksek İhtisas, Or 
haneli, Beşevler ve 
Merinos Köprülü 
Kavşakl.arı'ndan sonra 
Polis Okulu ve 
Esentepe Kavşaklarına 
da bat-çık yapılması için 
hazırlanan imar plan 
değişikliğini onayladı. 
Alınan bir başka karar 
da terminal hattında 
çalışan özel halk 
otobüslerinin devir 
yetkilerinin kaldırılması 
oldu. Büyükşehir 
Belediyesi ile 10 yıllık 
bir protokol yapan termi
nal otobüslerinin bu 
sürenin 15 ay sonra 
sona ereceğini ve bu 
nedenle bazı otobüs 
sahiplerinin bunu bile 
bile hatlarını fahiş 
fiyatlara satmasını 
engellemek olduğu 
bildirildi. BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNSA İPDİALIYIZ
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Orhan Pamuk’a adliye çıkışında saldın
Yazar Orhan Pamuk, 
hakkında açılan 
davanın durdurul
duğu Şişli 
Adliyesi'nden ayrıldı. 
Adliye binasından 
dün saat 12.30 
sıralarında çıkan 
Pamuk, geniş güven
lik önlemleri altında 
aracına bindi. Ancak 
bu sırada Pamuk'un 
aracı, çevrede 
bekleşen bir grup 
tarafından yumruk
landı. Pamuk'un 
aracına bu gruptaki 
ler tarafından yumur
ta atıldı. Olayda, 
aracın ön camının 
çatladığı görüldü. 
Çeşitli sloganlarla 
protesto edilen 
Pamuk, aracıyla olay 
yerinden ayrılırken, 
yol bir süre trafiğe 
kapatıldı. Pamuk'un 
Şişli Adliyesi’nden 
ayrılması bek
lenirken, bina 
karşısında pankartlı 
protesto yapan grup
takilerin de zaman 
zaman sloganlar 
attığı duyuldu. 
ÇİÇEK: "OLMASI 
GEREKEN BUYDU" 

Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek, 
"Orhan Pamuk 
Davası" ile ilgili 
yaptığı açıklamada, 
"Olması gereken 
buydu" dedi.
Pamuk, TBMM'de 
Cuma namazı çıkışı 
sonrasında gazete
cilerin konuyla ilgili 
sorularını cevap 
landırdı. Pamuk 
davasının durdurul
masıyla ilgili bir 
soruya Çiçek, 
"Olması gereken 
buydu" cevabını 
verdi. Çiçek, AB'nin 
konuyla bu kadar 
ilgilenmesiyle ilgili 
bir soruya verdiği 
cevabında ise basını 
suçladı. Olayın bu 
hale gelmesinde 
basının büyük 
sorumluluğu 
olduğunu belirten 
.Çiçek, "Sizin sorum
luluğun çok büyük" 
dedi. Bilindiği gibi 
yazar Orhan 
Pamuk'un, İsviçre'de 
yayınlanan bir 
dergide yer alan 
röportajdaki sözleri 
nedeniyle "Türklüğü

alenen aşağılamak" 
suçundan 3 yıla 
kadar hapis cezası 
istemiyle yargılandığı 
dayanın durdurul
ması karar
laştırılmıştı. Şişli 
2. Asliye Ceza 
Mahkemesi, "Ceza 
Muhakemesi 
Kanunu'nun (CMK) 
223. maddesinin 8. 
fıkrası, eski TCK'nın 
2. maddesinin 2. 
fıkrası, 159. mad
denin 1. fıkrası ve 
160. maddenin 2. 
fıkrası uyarınca 
kovuşturmanın izne 
tabi olması nedeniyle 
davanın durdurul
masına, dosyanın 
muiiu^uiiuii ucnıCIl" 
meşine" karar vermiş 
ve bir sonraki duruş
ma 7 Şubat 2006'ya 
ertelenmişti.

Yağmur geliyor, 
sıcaklık düşüyor
Hava sıcaklığının 
hafta sonundan 
itibaren yurdun 
kuzeybatı kesim
lerinden başlayarak 
azalması, yağışlı 
havanın ise hafta 
ortasına kadar 
sürmesi bekleniyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan "Meteorolojik 
Uyan"ya göre yağışlı 
hava hafta ortasına 
kadar sürecek, hava 
sıcaklığı ise 18 Aralık 
Pazar gününden 
itibaren kuzeybatı 
kesimlerden başla
yarak azalacak. 
Marmara ve Ege'de 
yarın akşam saat
lerinde başlayacak 
yağışlar zamanla 
Batı Karadeniz, İç 
Anadolu'nun kuzey
batısı, Akdeniz, Doğu 
Karadeniz ile Doğu

‘Gemlik Körfez’ internette 
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

ve Güneydoğu 
Anadolu'da devam 
edecek. Yağışlar 
Marmara'nın 
kuzeyinde etkili 
olmak üzere, 
genellikle yağmur ve 
sağanak, Trakya'da 
karla karışık yağmur, 
Doğu Karadeniz'in iç 
kesimleri ile Doğu? 
Anadolu'nun kuzey 
ve doğusunda kar 
şeklinde olacak. 
Hava sıcaklığı Pazar 
günü yurdun kuzey
batı kesimlerinden 
başlamak üzere tüm 
yurtta hissedilir 

derecede (6-8 
derece) azalacak. 
Ayrıca, hafta sonu 
batı bölgelerinde 
beklenen lodos fırtı
nası, Marmara başta 
olmak üzere kuzey 
ve iç kesimlerde et 
kili ve sürekli yağış 
lar ile hava sıcaklı 
ğındaki azalmaya 
bağlı olarak görüle
cek kar yağışlarının 
oluşturacağı olum
suz şartlara karşı 
ilgililerin ve 
vatandaşların 
tedbirli olmaları 
isteniyor.

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I ENEN
Her Çeşit Emlak

Ahm,Satım ve Kiralama Hizmetleri 
a Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
1 TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
I ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 
Şal. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK

Asansör Kaloriferli, .1. Kordopda.Satılık.Dafre.
9 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

11 9Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan
9Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
9Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari
9____makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

I » i 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 
Madde ÖZALP

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta Tel:51324 74 Fax: 5141021

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 

"S Sakana Misina Ağları 
* ipAğ 
* Fanya

Mantar, kurşun 
* İp Çeşitleri

. Sandal Malzemeleri 
'y Kürek

Ömer bey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18

✓ Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

* ıdiiırmıl;M^

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MTV’ye yüzde 9.8 zam ‘ Deprem onarım’
zorunluluğu

Motorlu taşıtlar ver
gisi tutarları, yeni 
yılda yüzde 9.8 
artacak.
Tebliğe göre, 1 Ocak 
2006'dan itibaren 
motorlu taşıtlar ver
gisi tutarları, yeniden 
değerleme oranı 
çerçevesinde yüzde 
9.8 zamlanacak.
Yeni tarife ile 1-3 yaş 
grubunda yeralan ve 
motor silindir hacmi 
T301 ile 1600 cm3 
arasında olan otomo
billerin motorlu taşıt
lar vergisi tutarı, 
444 YTL'den 487 
YTL'ye yükselecek. 
Motor silindir 
hacmi 1300 cm3'ü 
geçmeyen otomo
biller için yeni yılda 
278 YTL yerine 305 
YTL, 1801-2000 cm3 
arasında olan otomo
biller için 1.223 YTL

‘Elektriğe zam yapılmayacak’
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, "Elektrik 
fiyatlarında artış 
olmayacak; belli bir 
dönem sonra 
düşmesini de 
bekliyoruz. Çünkü 
özelleştirmede iha
leyi alanlara, belli 
yatırım yapmaları 
mecburiyeti getirile- ■ 
cek" diye konuştu. 
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
görüşülen, Elektrik 
Piyasası Kanunu'nda 
değişiklik öngören 
tasarı, alt komisyona 
gönderildi.
Maliye Bakanı 
Unakıtan, fiyat 
eşitleme mekaniz
ması, geçiş dönemi 
sözleşmeleri, kamu
laştırma ve diğer 
bazı konularda 
değişiklik öngören 
Elektrik Piyasası 
Kanunu'nda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı'nın 
sunumunu yaptı. 
Elektrik Enerjisi 
Sektörü Reformu ve 
özelleştirme

yerine 1.342 YTL 
ödenecek. Motor

motorlu taşıtlar 
vergisi tıitarı ise

silindir hacmi 4001 
cm3 ve üzerinde 
olan otomobillerin

Stratejisi Belgesi'nde 
temel hedef ve adım
ların belirlendiğini 
bildiren Unakıtan, 
belgede yer alan 
eylem planı 
çerçevesinde, 
elektrik sektöründe 
özelleştirme çalış
malarına dağıtım 
bölgelerinden 
başlanmasının 
öngörüldüğünü kay
detti. Unakıtan, 
üretim şirketlerinin 
özelleştirilmesi 
sürecinin 2006 yılının 
ortasında başlatıl
masının hedeflen 
diğini bildirdi.
Dağıtım 
özelleştirmesinde 
yasal altyapının oluş
turulması amacıyla 
Danıştay 1.
Dairesi'nden istişari 
görüş alındığını

10 bin 8 YTL'den 10 
bin 988 YTL'ye 
yükselecek.

belirten Unakıtan, 
"Görüş doğrultusun
da; dağıtım 
altyapısının 
mülkiyetinin kamuda 
kalması ve altyapı 
üzerinde işletme 
hakkı tesis edilmek 
suretiyle belirli bir 
süreyle işletme 
hakkına ve pera 
kende satış lisanına 
sahip dağıtım 
şirketinin hisseleri 
nin özelleştirilmesi 
modeli geliştir
ilmiştir" dedi.
CHP Trabzon Millet 
vekili Akif Hamza 
çebi, elektrik maliyet
lerine zam gelmesine 
rağmen 2-3 yıldır 
elektrik tüketim fi 
yatına zam yapıl
madığını, bunun da 
kamuya yük getire
ceğini savundu.

Hükümet, Kat 
Mülkiyeti Yasası'nda 
değişiklik yapılması
na ilişkin yasa 
tasarısını TBMM'ye 
gönderdi. Tasarıyla, 
toplu konutlara göre 
kat mülkiyeti yeniden 
düzenlenirken, olası 
afetler ve özellikle 
depremlerde can 
kaybı ve ekonomik 
kayıpların önlenmesi 
bakımından, yapının 
güçlendirilmesi için 
yapılacak harcamalar 
anagayrimenkulün 
genel giderleri 
arasına eklendi.
Kat Mülkiyeti 
Yasası'nda değişiklik 
öngören yasa 
tasarısı, TBMM'ye 
gönderildi. Toplu 
konutlara göre kat 
mülkiyetini yeniden 
düzenleyen bu 
tasarıyla, kat sahip
lerine olası afet ve 
depreme karşı 
yapıların onarımına 
katılma zorunluluğu 
da getirildi. Yasa 
tasarısına göre, kat 
mülkiyeti ve kat irti
fakına konu olan 
bağımsız bölümlerin 
arsa paylarının tespi
ti, mülkiyet sahip
lerinin kişisel beyan
larına bağlı olarak 
değil, proje müellifi 
uzmanlaşmış mimar 
veya mühendislerin 
teknik bilgilerine 
göre belirlenecek. 
Kat mülkiyetine tabi 
olan binalardaki 
taşıyıcı sistemi oluş
turan kiriş, kolon ve 
perde duvarlar gibi 
sistemin parçaları, 
anagayrimenkulün 
ortak yerlerinden 
sayılacak ve ana 
yapının tamamını 
etkileyen sonuçlar 
doğurabilecek yer
lerde kat maliklerinin 
bağımsız hareket 
etmeleri önlenecek. 
Tasarıyla, bir yapının, 
otel, işyeri gibi, 
ekonomik açıdan 
veya kullanma 
bakımından bütünlük 
arz eden birden çok 
kat veya bölümünün 
aynı neviden olması 
şartıyla tek bağımsız 
bölüm olarak tescil 
edilebilecek. Ancak

tescilin yapılabilmesi 
için buna uygun 
değişiklik projesi ve 
yapı kullanma izin 
belgesi Tapu Sicil 
Müdürlüğüne verile
cek. Ortak yararlan
maya tahsis edilen 
bağımsız bölümlerin 
malik hanesine 
bağımsız bölümlerin 
numaraları yazılarak 
tescil edilecek.
Böylece bu bağımsız 
bölümlerin mülkiyeti 
belli bir kişiye değil, 
diğer bağımsız 
bölümlere bağlanmış 
olacak. Yasa 
tasarısıyla, binaya ait 
fotoğraf ile listenin 
noterde düzenlen
mesi zorunluluğu 
kaldırıldı. Buna göre, 
projeyi düzenleyen 
ve konusunun 
uzmanı mimar 
tarafından yapılan ve 
yetkili kamu kurum 
ve kuruluşu tarafın
dan onaylanarak 
kat mülkiyeti tesisi 
yapılacak.
Tasarıyla, yapı kul
lanma izin belgesi 
alınmış ve tamamlan
mış bulunan kat 
irtifaktı anagayri- 
menkullerin, eşya 
hukukunda asıl olan 
kat mülkiyetine 
geçilmesi için yapı 
kullanma izin bel
gesinin alındığı tarih 
ten itibaren bir yıllık 
süre öngürülüyor. 
Bu süre içerisinde 
gerekli işlemleri yap
tırmayan kat irtifak 
hakkı sahiplerine 
idari para cezası ve 
rilecek. Kat malikleri 
arasında çıkan uyuş
mazlıklar ile ilgili 
olarak uygulamada 
maliklerin rızalarının 
varlığının tespiti 
konusunda sık sık 
yaşanan ispat soru
nuna ilişkin sıkıntıları 
gidermek için rızanın 
yazılı olarak verilmiş 

olması düzenlendi. 
Tasarıya göre, ana 
taşınmazın ortak yer
lerinde yapılacak 
onarım bütün kat 
maliklerinin rızasıyla 
yapılabilecek. Ancak, 
çok özel durumlarda 
ortak yer ve 
tesislerdeki bir 
bozukluğun 
anayapıya veya 
bağımsız bir bölüme 
veya bölümlere zarar 
vermesi ve acilen 
onarılmasının 
gerekmesi veya 
anayapının 
güçlendirilmesinin 
zorunlu olması ve bu 
durumun mahke- 
meçe tespit edilmiş 
olması halinde, 
onarım ve güçlendir
menin esas projesine 
veya tekniğine uygun 
biçimde yapılması 
konusunda kat 
maliklerinin 
tamâmının rızası 
aranmayacak.
"ORTAK GİDERLERE 
KATILMA BAKIMIN
DAN "MÜTESELSİL 
SORUMLULUK" 
GETİRİLİYOR" 
Tasarıyla göre, olası 
afetler ve özellikle 
depremlerde can 
kaybı ve ekonomik 
kayıpların önlenmesi 
bakımından, yapının 
güçlendirilmesi için 
yapılacak harcamalar 
anagayrimenkulün 
genel giderleri arası
na eklendi. Tasarıyla, 
kat sahiplerine, ana
gayrimenkulün 
bağımsız bölüm
lerinden birinde yapı 
güvenliğiyle ilgili 
olarak yapılması 
gerekli görülen 
teknik inceleme ve 
çalışmalar sırasında, , 
gerektiğinde diğer 
bağımsız bölüm 
sahibinin kendisine 
ait kısma girilmesine 
izin verme zorunlu- j 
luğu getiriliyor.
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Kayıt dışına karşı strateji
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, kayıtdışı 
ekonominin 2004 
yılında yüzde 26 
civarına düştüğünü 
gördüklerini 
bildirirken, 
AB katılma sürecinde 
Türkiye'nin önemli 
görevlerinden, ödev
lerinden biri olan 
kayıtlı ekonomiye 
geçiş sürecinin 
başarıyla tamamlan
ması gerektiğini 
vurguladı.
Unakıtan, Türkiye-AB 
mali işbirliği 
çerçevesinde 
Almanya Maliye 
Bakanlığı ve İngiltere 
Gelir ve Gümrükler 
İdaresi tarafından 
ortak yürütülecek 
"Vergi İdaresinin 
Kapasitesinin 
Geliştirilmesi Projesi"

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’şına 
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 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meprubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Te! : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

ile kayıtdışı strate
jisinin açıklandığı 
toplantıda konuştu. 
Unakıtan'ın konuş
masında altını çizdiği 
ifadeler şöyle: 
- Hiç kimsenin 
kayıtdışı için mazereti 
kalmamıştır. Bundan 
sonra daha çok saha 
çalışması ile kayıtdışı 
ekonomiyi 10 yıl 
içinde, gelişmiş 
ülkeler seviyesine 
indirmeyi 
hedefliyoruz." 
- İstihdam üzerindeki 
vergi yükünü 
Avrupa'ya göre', 
OECD ülkelerine göre 
ayarlayacağız.
- 2005 yılı ekim ayı 
itibariyle toplam 94 
bin vergi incelemesi 
yapmış, 27 milyar 
YTL matrah 
incelemiş, 28 milyar 

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 
oranında artarak 6 
milyon 181 
bin 251’e ulaştı. 
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 
istihdam 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

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Telli Çalgılar

YTL matrah farkı 
bulmuşuz.
- Bundan sonra cari 
incelemelere önem 
vereceğiz.
- Şarap üretimi 
faaliyetlerinde bulu
nan tüm firmalar fiili 
stok sayımı yapılmak 
suretiyle incelemeye 
alınmış ve halen 
incelemeler devam 
etmektedir.
- Denetim elemanı 
sayısı aşağı yukarı 
10 bin olacak.

belirlendi. 2003 
yılında primleri tavan
dan yatırılanların 
toplama oranı ise 
yüzde 2.3’üne 
denk geliyordu.
ÇALIŞANLARIN 
43.6’SI ASGARİ 
ÜCRETLİ
Primleri brüt 
444 milyon 150 
bin lira olan asgari 
ücet üzerinden 
yatırılan toplam 2 
milyon 696 bin 627 
kişinin 2 milyon 
667 bin 337’sinin 
özel sektörde çalıştığı 
belirlendi.
Bunların 494 bin 
500’ünü kadınlar, 
2 milyon 172 bin 

837’sini ise erkekler 
oluşturuyor.
Primleri asgari 
ücret üzerinden 
yatırılanların 
29 bin 290’ı ise kamu 
sektöründe çalışıyor. 
Bunların da 5 bin 
23’ünü kadınlar, 
24 bin 267’sini ise 
erkekler oluşturuyor. 
Geçen yılın ikinci 
yarısındaki brüt 

- Bankaların bilgi 
sağlamadaki sorum
luluklarını artıran ve 
hamiline çek kul
lanımının takibine 
imkan verecek yasal 
düzenleme hazırlık
ları son aşamasına 
geldi.
- (Mükelleflere) 
artık Maliye radarının 
altındasınız.
Herkes ayağını denk 
alsın. Bundan sonra 
naylon faturalar ayna 
gibi ortaya çıkacak.

Dünden devam..
Bu kategori Türk müziğinde kullanılmış 

veya kullanılan oldukça büyük sayıda yayla 
ve mızrapla çalınan kapsamını kapsar.

Bugün kullanılan çalgılar rehap, kemençe, 
keman, viyolonsel, kontrabas gibi yaylı. Ut, 
kanun gibi mızraptı santur gibi telli vurmalı 
ve çenge gibi telli çekmeli çalğılar vardır.

Üflemeli Çalgılar

asgari ücret 
rakamı olan 
444 milyon-480 
milyon lira arasındaki 
bir ücret üz'erinden 
SSK primi ödeyen
lerin toplam 
çalışanlara 
oranı ise yüzde 
13 düzeyinde 
bulunuyor.
Primleri brüt 480 
milyon lirayla 900 
milyon lira arasında 
bir ücret üzerinden 
ödenenlerin ise 
toplam çalışanların 
yüzde 21.8’ini oluş
turdu. Söz konusu 
basamaktan prim 
yatıran toplam 
2 milyon 649 bin 
387 kişinin 1 milyon 
224 bin 703’ü özel, 
125 bin 18’i ise 
kamu sektöründe 
çalışıyor. Primleri 
brüt 900 milyon lira 
ile brüt 1.5 milyar 
liralık ücret 
üzerinden yatırılan 
toplam 606 bin 
462 kişi ise toplam 
sigortalıların yüzde 
9.8'ine denk geliyor.

Târih boyunca Türk Müziği’nde kullanımı 
olan üflemeli çalğıların çoğu bir süre sonra 
terk edilmiştir.

Üflemeli Türk çalgılarınından başlıcaları; 
Ney, mızıka, zurna ve klarnettir. İran’da ve 
Arap ülkelerinde de yaygın olan ney, 
günümüzde kullanılan tek geleneksel 
üflemeli çalgılardır.

Vurmalı Çalgılar ve İdyofonlar

Vurmalı çalğıların büyük bir çoğunluğu 
tek derili çalgılardır. İdyofonlar da pek fazla 
çeşit görünmez.*

Diğer çalgıların aksine, tarih boyunca türk 
müziğinde kullanılmış olan vurmalı çalgılar 
içinde terk edilen hemende yok gibidir.

En eski dönemlerde bile kullanılmış olan 
defr çeşitleri ile küdüm bugünde çalğı takım
larından yer alır. Bu çalgılar aynı zamanda 
birer ritm çalgılarıdır.

Not: Klasit Türk Müziği (Türk Sanat 
Müziği) ve onun enstürumanlarını içeren bu 
yazı kısaltılmış ve özü olarak siz değerli 
okuyucularımıza sunulmuştur.

Bu yazının bazı yerleri kaynaklardan alın
mıştır.

Çalgılar
Türk müziğinde tarihi boyunca çok çeşitli 

çalgılar kullanılmış ve hemen hemen her 
dönemde çalğıların asıl işlevi, eşliğiyle 
insan sesini desteklemek olarak 
görülmüştür.

Bu yüzden batı ülkelerinde olduğu gibi 
çalğıların teknik bakımlarından geliştirilmesi 
müzisyenler için önemli bir kaygı konusu 
olmamıştır.

Kanun, tambur ve udda gözüken çok 
küçük bazı değişikliklerin dışında çalğılar 
yüzyıllar boyunca hemen hemen hiç bir 
değişikliğe uğramamıştır.

Bütün bu süre boyunca herhangi bir 
konuda yetersizliği görülen çalğılar, terk 
edilmiş yerine komşu ülkelerden veya fok- 
lordan alınmış başka çalgılar kullanılmıştır. 
Denilebilir ki Türk çalgı takımı her yüzyılda 
bit tamamen değişmiş belli bir dönemde 
rağbet görülen çalğılar bir süre sonra göz
den düşerek hiç kullanılmaz olmuştur.

Mesela: Lale Devri’nde çalğı takımı 
muzikar (veya tanbur) daire rehap gibi çalğı- 
landan oluşurken III. Selim döneminde 
sinekemanı, tanbur ve ney ön plana çık
mıştır.

Yüzyılların ortalarına gelindiğindeyse 
kemençe ve lavta çalğı takımına katılmıştır.

Sinekemanı ve santur eski itibarını kay
betmeye başlamıştır.

Artık kullanılmayan Türk çalgılarını, batılı 
orgoolgların sınıflanmasına uyarak vurmalı 
ve üflemeliler diye dörte ayırmak 
mümkündür.



17 Aralık 2005 Cumartesi Sayfa 10

Çocuğunuz, bir oyuncak için ortalığı birbirine katıyorsa
Çocuğunuz, bir oyun
cak için ortalığı bir
birine katıyorsa ve 
onu susturmanızın 
tek çaresi istediğini 
ona almaksa, geç 
kalmadan bu işe el 
koyup, içindeki 
tüketim canavarını 
ortadan kaldırın. 
Bebekken çocuk 
bakmanın zorlukların
dan şikayet edenler, 
çocukları büyüdükçe 
bebekliğin aslında 
çocuk gelişimindeki 
en kolay dönem 
olduğunu daha iyi 
anlıyorlar. Hele de 
çocuklar yuvaya 
gitmeye başlayıp, 
sosyalleştiklerinde; 
çünkü bir şeyleri 
anlayıp, karşılaştır
maya da başladıkça, 
"Ben de isterim."ler, 
"Bunu da alalım."lar 
başlıyor. Elinizde 
büyüyen o minicik 
sevimli şey, bir bak
mışsınız her istediği 
şey için tutturan bir 

tüketim canavarına 
dönüşmüş.
Televizyon reklamları 
da eklenince işler 
çığrından çıkıyor.
Peki bu konuda ne 
yapabilirsiniz?
Sizin için neyin 
önemli olduğunu 
açıklığa kavuşturun 
Çocuğunuza nelere 
önem verdiğinizi 
gösterin. Bir şey 
satın aldığınızda, 
çocuğunuza bu şey 
ihtiyacınız olduğunu, 
ya da sizin için bir 
değer taşıdığını, gös
teriş için almadığını 
söyleyin. Ayrıca para 
hakkında konuşmak
tan çekinmeyin. Eğer 
paranız olmadığı için 
bir şeyi satın alamı 
yorsanız, bu konuda 
dürüst olun.
Televizyon seyretme 
zamanını kısıtlayın 
Reklamları seyret
mek, çocuğa, bir 
şeylere sahip 
olmanın bizi mutlu 

edeceğine dair yanlış 
bir mesaj verir. 
Çocuğunuz reklam
ları seyrederken, 
reklamdaki mesajı 
tanımlamaları için 
onlara yardımcı olun. 
Maddi olmayan 
şeylerden keyif 
almayı öğretin 
Birlikte bir hobi 
geliştirmek, beraber 
oyun oynamak, ya da 
spor yapmak gibi 
sizi biraraya getirip, 
eğlenceli zaman 
geçirmenizi sağlayan 
meşgaleler bulun. 
Bunları yaparken, 
size para harcat
mayan ama ruhunuza 
ve beyninize hitap 
eden şeyler olmaları
na dikkat edin. 
Gelenekleri 
abartmayın 
Günümüzde her şey 
ticarete dönmüş 
durumda. Buna özel 
ve geleneksel olarak 
kutlanan günler de 
dahil. Eskiden bir 

pasta alarak kut
ladığınız doğum 
gününü, bugün bir 
parti organizasyon 
şirketine yaptırıyor, 
daha büyük hediyeler 
alıyorsanız, 
bundan vazgeçin. 
Çocuğunuza harçlık 
verin ve bütçe 
yapmalarına 
yardımcı olun. 
1999'da 9 ila 14 yaş 
grubundan oluşan 
bin kişilik bir grupla 
yapılan bir araştır
maya göre, harçlık 
alan çocukların para 
biriktirme oranı, 
almayanlara oranla 
iki kat daha fazla. 
Harçlık miktarını 
belirlerken ise şuna 
dikkat etmekte fayda 
var: Vereceğiniz 
harçlık için 'doğru' 
bir miktar yoktur ama 
zaten amaç da 
çocuğunuzun istediği 
her şeyi almasını 
sağlayacak kadar 
para vermek değildir.

Burada 
mesaj şudur: 
"Bazı şeyleri 
satın almak 
için kendi 
paranı kul
lanabilirsin 
ama bazı 
başka şeyler 
daha pahalı 
olduğu için 
alım gücün 
onlara 
yetmez." 
Çocuğunuza 
olan 
sevginizi 
maddi olarak 
göstermeyin.
Zenginliğe maruz 
kalmak,.buna özlem 
duymaya sebep ola
bilir. Oysa kısmen de 
olsa çocukta bu tür
den imrenme ve 
kıskançlıkları önleye
cek bir şey varsa, 
o da oldukları kişi 
için sevildiklerini 
bilmeleridir.
Yetişkinlere en 
değerli çocukluk

anılarının hangileri 
olduğunu soracak 
olursanız, genellikle 
aileleriyle birlikte 
yaptıkları şeylerden 
bahsettiklerini 
görürsünüz, 
yoksa aldıkları 
hediyelerden değil. 
Çocukların esas aç 
oldukları şey, 
ebeynlerinden gelen 
koşulsuz sevgidir.

Bunayanların sayısı 
iki katına çıktı

Dünyada bunayan- 
ların sayısının her 20 
yılda bir 2 katına 
çıkacağı ve 2040 yılı
na kadar 81 milyonu 
bulacağı bildirildi 
.Uluslararası 
Alzheimer Hastalığı 
örgütü bilimadamları, 
dünyada bunayan 
24.3 milyon kişinin 
olduğunu belirterek, 
her yıl 4.6 milyon 
ya da her 
7 saniyede bir kişinin 
bunadığını 
açıkladılar.
Bunayanların 
sayısında, Hindistan, 
Çin, Güney Asya ve 
Batı Pasifik'te 
görülen artış

nedeniyle bunayan 
kişilerin sayısının 20 
yıl içinde 42 milyona 
çıkacağı, 2040 yılına 
kadar da bu sayının 
neredeyse iki katına 
ulaşacağı belirtildi. 
Bunamadaki artışın, 
gelişmekte olan böl
gelerde, gelişmiş 
bölgelerden üç ya da 
dört kat fazla olduğu
na dikkati çeken bili- 
madamı Cleusa Ferri 
ve ekibinin Lancet 
dergisinde yayım
lanan araştırmasın
da, İngiltere'de 
bunamış 
224 bin kişinin 
bakımının 8.2 milyar 
dolara mal olduğu

kaydedildi. 
Alzheimer hastalığı, 
yaşlılarda görülen 
bunamanın başlıca 
nedeni. Hafıza ve dili 
kullanma yetisi gibi 
bir ya da iki beyin 
fonksiyonunun yitir

ilmesi anlamına 
gelen bunaklığın 
tedavisi yok.
Bunamada kullanılan 
ilaçlar, belirtileri 
azaltıyor ve 
hastalığın gelişimini 
yavaşlatıyor.

‘Gemlik Körfez' internette ► www.gemlikkorfezgazetesi.com adresinden okuyabilirsiniz

ŞİİR KÖŞESİ

Ne Güzeldir İlçemiz
Dağımız var yemyeşil 
Adı da Samanlı 
Uzanır evimize ağaçları, 
Toplarız oradan zeytinleri meyveleri

Zeytinimizin tadı, 
Kaplar dünya pazarlarını. 
Bilinendir tadı, 
Bilinmeyen ise ‘Kara Elmas’tır adı.

Körfezimiz var.
Çok güzel 
Hele güneş battığında, 
Görülmeye değer,

Zeytinimizi kapkara 
Bölgemizin adı Marmara, 
Müzemiz Celal Bayar’a 9
Gideriz saygıyla anmaya.

Uğur SİPER 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu -5/9

SATILIK VİLLA
Umur bey Polatkan Caddesinde 
restore edilmiş, kullanıma hazır 
2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 

Sahibinden Satılık 
LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83
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Deve gribi salgını çocukları vuruyor
Halk arasında 'deve 
gribi' denilen yeni bir 
grip salgını başladı. 
Belirtiler, şiddetli 
öksürük, yüksek ateş 
ve halsizlik. Uzmanlara 
göre, bu virüs 0-2 
yaşındaki çocuklar 
için öldürücü. 
Deve gribi yüzünden 
hastaneler dolup taşı 
yor. Hasta sayısı 
geçen aya oranla 3 kat 
arttı. Hastaların çoğun
luğu ise çocuklar. 
Uzmanlar, 0-2 yaş 
çocuğu olan aileleri 
RSV (Respiratuvar 
Sinsitiyal Virüs) olarak 
adlandırılan virüse 
karşı uyarıyor: Alt 
solunum yolunu et 
kileyen, akciğerlerde 
kalıcı hasar bırakan bu 
virüs, çocuklarda 
ölüme bile neden ola
bilir. 48 saat boyunca 
düşmeyen yüksek 
ateş, halsizlik, balgam
lı ve şiddetli öksürük 
RSV’nin belirtileri. 
Antibiyotik dayamayın 
Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk 
Enfeksiyon Uzmanı Dr. 
Selim Öncer, virüsün 

I ileri safhalarda çok 
tehlikeli olduğunu ve 
ailelerin dikkat etmesi 
gerektiğini söylüyor: 
"Virüsün tanımını 
yapabilmek için hasta
lardan örnekler ah 
yoruz. Birden 
başlayan ve çoğunluk
la üşüme-titreme ile 
birlikte yüksek ateş, 
baş ağrısı, halsizlik,

şiddetli öksürük belir
tileri. Bundan en çok 
çocuklar etkileniyor. 
Ancak ailelerin yaptığı 
en büyük yanlış eczan
eye koşup antibiyotik 
almak. Çocuklarını 
kendi kendilerine 
tedavi edemezler. 
Mutlaka bir uzmana 
göstermeleri gerek. 
Hasta çocuk okula 
gönderilmemeli, 
hastalık geçene kadar 
istirahat etmelidir. 
Solunum yoluyla 
kapalı mekanlarda 
hızla yayılan virüsün, 
bir diğer yayılma yolu 
da ellerin sık sık 
yıkanmaması." 
Henüz aşısı yok 
Alman Hastanesi 
Mikrobiyoloji ve 
Enfeksiyon Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Cengiz 
Uzun ise virüsün hala 
araştırıldığını 
söylüyor: "Çocuklar 
1da görülen bu virüs 
hakkında henüz elde 
edilmiş bir bulgu ve 
aşı maalesef yok. Şu 
anda ciddi problem
lere neden olmuyor 
gözükse de burun

tıkanıklığı ile oluşan 
ödem kulakları 
etkileyebiliyor, 
bronşit ve zatürreye 
neden oluyor.” 
Çocukların üçte 
biri grip oluyor 
* Deve gribinde en 
önemli belirti şiddetli 
ve balgamlı öksürük. 
* Grip virüslerinin A 
sağlıklı yetişkinlerde' 
ölüme neden olma 
oranı 100 binde 2. 
* Ölüm oranı kalp 
damar hastalığı olan
larda 52 kat, akciğer 
hastalığı olanlarda 
120 kat, hem kalp- 
damar hem de 
diyabeti olanlarda ise 
241 kat artıyor.
* Gribin kuluçka süre
si, 1-4 gün olmasına 
rağmen aniden ken
disini gösteriyor.
* Salgınlardan, erişkin
lerin 10'da biri etk
ilenirken, çocukların 
3'te 1'i gribe 
yakalanıyor.
* Grip virisü bağışıklık 
sistemini baskılayarak 
bakteriyel enfeksiyon
ların oluşmasına 
zemin hazırlıyor.

Gergin iş ortamı yoruyor
Kişiye günlük 
yaşamında büyük 
sıkıntılar yaşatan, 
Yumuşak Doku 
Romatizması, geceleri 
yeterince uyunmasına 
karşın sabah yorgun 
uyanma ve sürekli 
yorgunluk hissine 
neden oluyor. 
Kişiye günlük 
yaşamında büyük 
sıkıntılar yaşatan 
Yumuşak Doku 
Romatizması'nın 
(Fibromiyalji), 
özellikle soğuk ve 
rutubetli havalarda 
belirtileri artıyor.
Fibromiyalji, işyerinde- 
ki gergin ortam, tele
fonla konuşma ve 
araba kullanma gibi 
pek çok nedenden 
etkileniyor. Alman 
Hastanesi Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon 
uzmanlarından Dr. 
Hilal Yıldız, Türkiye 
nüfusunun yaklaşık 
yüzde 5’inde görülen 
fibromiyaljiye 20-50 
yaş grubunda sıkça 
rastlandığını söyledi. 
Hastalığın nedeninin 
tam olarak açıklaoıa- 
madığını, ancak belir
tilere yol açan bozuk
luğun, merkezi sinir 
sisteminden kay
naklandığının 
düşünüldüğünü 
belirten Dr. Yıldız, 
“genetik faktörler 
oldukça önemlidir. Aile 
öyküsü olanlarda 
görülme sıklığı daha

fazladır” dedi. 
İşyerindeki gerginlik 
etkiliyor 
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Uzmanı 
Dr. Hilal Yıldız, pek 
çok faktörün hastalığı 
etkilediğini anlattı: 
“Psikolojik stres, hava 
değişimleri, soğuk 
hava veya rutubet 
hastalığı büyük ölçüde 
etkiler. Soğuğa karşı 
aşırı bir hassasiyet 
vardır. Çalışma 
ortamında iş 
arkadaşları veya amir
lerle olan gerginlik
lerin de hastanın 
yakınmalarının art
masına yol açtığı 
gözlenmektedir.
Belli bir pozisyonda 
uzun süreli çalışma, 
yazı yazma, araba 
kullanma, telefonla 
konuşma, eğilerek 
çalışma ve ağır kaldır
ma gibi nedenler de 
fibromiyalji belirtilerini 
şiddetlendirebilir.” 
Tedavisi uzun sürebilir 
Dr. Hilal Yıldız, 
fibromiyaljinin şekil 
bozucu ya da sakat 

bırakıcı bir hastalık 
olmadığını tedavisinin 
ise uzun sürebileceği
ni vurguladı.
Dr. Yıldız, hastalığın 
ağrı kesici, antidepre- 
san, kas gevşetici ve , 
uyku düzenleyici 
ilaçlar kullanılarak 
tedavi edilebildiğini de 
anlattı:
“Uzman tarafından 
uygulanan tetik nokta 
enjeksiyonları 
fibromiyaljide oldukça 
etkilidir. Özellikle 
hastalığın şid
detlendiği dönemlerde 
postürün düzeltilmesi, 
tekrarlayım stres fak
törlerini azaltmak, 
uykuyu değerlendirme 
ve düzenleme 
önemlidir. Egzersiz, 
hastalıkta en önemli 
tedavi ve korunma 
yöntemidir. Özellikle 
gevşeme egzersizleri, 
germe egzersizleri, 
kardiovasküler 
kondüsyon programı, 
yürüyüş, yüzme ve 
bisiklete binme 
yararlıdır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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
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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262)655 6031Kaymakamlık 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 jU LAPIM

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 51’3 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

BELEDYYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 2.1 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Şu 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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İhracatın kalbi 
Uludağ’da atacak

Türkiye olan toplantıda dış ticareti nacak karar
genelinde 2005 yılı genel ile ilgili çok ların Türk
faaliyet değerlendirme-. önemli dış ticaretine
gösteren si ile 2006 kararların önemli
Dış Ticaret yılı hedeflerini alınacağı ölçüde katkı
Müsteşarlığı'na belirleyecek. kaydedildi. sağlayacağını
bağlı 13 İhra>- İhracat Uludağ söyledi.
catçı Birlikleri Genel Müdürü İhracatçılar İlk kez
Genel Ali Boğa, Birliği Uludağ
Sekreterleri, Birliklerden Genel Sekreteri İhracatçılar
bugün Uludağ sorumlu İbrahim Birliği Genel
Kar Otel'de bir Genel Müdür Okur, toplantı Sekreteri
araya gelecek. Yardımcısı ile ilgili* İbrahim
Uludağ İbrahim Şenel, yaptığı Okur'un
İhracatçı Daire Başkanı açıklamada, girişimleriyle
Birlikleri Bülent Tuncer, Türk dış Uludağ'da
Genel Sekreteri. Türkiye ticaretine toplanacak
İbrahim İhracatçılar ypn veren olan
Okur’un Meclisi (TİM) yetkililerin ihracatın
daveti üzerine Genel Sekreter Uludağ'da kaptanları
Uludağ'da Yardımcısı bir araya tarafından
toplanacak Şahin Oktay'ın gelmelerinden alınacak
olan Genel da katılacağı son derece kararlar bir
Sekreterler, zirve toplan mutlu olduk rapor haline
2 gün sürecek tısında Türk larını ve ah- getirilecek.

Kırsal bölgelere kültür desteği
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
kültürel etkinlikleri 
izleme olanağı 
bulamayan kırsal 
kesimde yaşayan 
gençlere hem 
kültür sanat 
sevgisi aşılamak, 
hem de ortak bir 
kent kültürü — 
oluşturmak amacıyla 
başlattığı proje 
bugün start alacak. 
Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm 
Vakfı (BKSTV) 
tarafından 
yürütülecek 
proje kapsamında 
öncelikle kırsal

bölgelerde 
yaşayan öğrenciler, 
Bursa'nın 
merkezindeki 
kültürel mekanları 
gezecek.
Öğrencilere ayrıca 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde 
BKSTV Tiyatrosu 
tarafından çeşitli 
oyunlar izlettirilecek. 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
bugün başlayacak 
olan bu projede 
ilk olarak 
Harmancık 
Şehit Adil Kınık 
İlköğretim Okulu ile 
Harmancık Çakmak

Köyü İlköğretim 
Okulu öğrencilerini 
ağırlayacak. 
Bugün ilk olarak 
Bursa turuna 
çıkacak öğrenciler 
saat 13.00'de 
Kent Müzesi 
ziyareti edecek 
ve ardından 
saat 15.00'de 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde 
'Ferhat İle Şirini^ 
adlı çocuk 
oyununu izleyecek. 
Projenin düzenli 
olarak bütün kırsal 
bölgelere yönelik 
uygulanması 
planlanıyor.

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
/ ULTRASONOGRAFİ (US)

/ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
Dr. Ertan OKAY 

Radyoloji Uzmanı

SSK ile
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 
/ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (81) 
ANLAŞMAMIZ VARDIR

ACİL DURUMLARDA
24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN

BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel: 513 65 29 • 30 Fax 1513 65II
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 1 

e-mail: tomokay@gmail.com
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Muhasebecilere KDV semineri
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Gemlik Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen KDV’de "İstisnalar ve İadeler" konulu seminer yapıldı. TESMER 
Başkanı Sedat Akbıyık oda üyelerini 2006 yılı çalışmaları hakkında uyarırken önümüzdeki yıllardan itibaren muhasebede denetimin ön plana çıkacağını söyledi. 2’de
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2006’da susuz 
ve yolsuz köy 
kalmayacak

Hükümet, 2006 yılında köylerdeki 
yol ve su sorununu çözmek amacıyla 
bütçeden 2 katrilyonluk ödenek 
ayırırken, Milli Eğitim Bakanlığı da 
yol sorununun çözülmesiyle 350 bin 
kız çocuğunu okula kazandırmayı 
hedefliyor. Haberi sayfa 8’de

Bursa’da şiddetli 
lodos hayatı felç etti 
Bursa’da, şiddetli esen lodos nedeniyle 
sobadan tüten karbonmonoksit gazından 
162 kişi zehirlendi. Sağlık Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler, vatandaşların gece 
yatarken soba yakmamaları uyarısında 
bulunarak, kaçak kömür kullanımı 
konusunda duyarlı olmaya çağırdı. 6’da

Zeytin sahalarının her geçen gün disiplinsiz ve^ontrolsüz bir şekilde arttığı belirtildi

“Gemlik tipinin 
üretimi zor”

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Tarım İl Müdürlüğü Zeytincilik Uzmanı Ziyafettin Akın göl, 
“Zeytin sahaları oluşturacak üretici, bölgesindeki iklim şart
larını iyi görmelidir. Ekonomik zeytinciliğin ekolojik sınır
larını öğrenmelidir. Zarar etmeden nasıl yetiştiricilik yapıla
bileceğini öğrenmeleri gerekir” dedi. Haberi sayfa 3’de

Kırmızı japonun ölümü
Bizim büronun gediklisi cam fanus içinde 

yaşayan birjapon kırmızı balığımız vardı.
Yıllardır bu tür balıklardan alırım, çocuklar 

sevinsin, gözümüz dinlensin diye. Onları cam 
fanus içine koyarım.

Bizim japon maşallah uzun zamandır o 
küçük dünyasında yaşadı.

Bu denli uzun yaşamasına aslında şaşır
mıştık.

Geçtiğimiz aylarda ona siyap bir arkadaş 
aldım. Belki yanlızhğı gider diye...

Son zamanlarda sık sık ters dönmeye 
başladı. Japon gidici miydi ne?

Dün akşam yazımı yazmak için gazetede 
büroma girdiğimde, karşı masadaki cam 
fanusta siyah balığı tek görünce, kırmızı japo
nun öldüğünü anladım.

Ebru, bugün japonun öldüğünü görünce 
üzülecek.

Canlılar doğup, yaşadıktan sonra ölüyor
lar. Doğuş ile ölüm arasında geçen zaman 
önemli.

Camların içinde düşünen insan bu süreci 
iyi değerlendirmek zorundalar.

Uzun yıllardır kötü yönetilen Türkiye, bir 
türlü düzlüğe çıkamıyor.

Siyasi istikrarsızlık, din, mehzep, çatış
maları, sağ sol kavgaları, alevi, türk, kürk çek
işmesi, ekonomideki bozukluk, vurgunlar soy
gunlar derken iki yakamız biraraya gelmedi.

AB’ye girmek için hükümetin tutumu 
ülkede büyük tartışmalara yol açtı.

Tartışmalar giderek büyüyor.
önceki gün yazar Orhan Pamuk’un 

yargılanması sırasında yaşanalanlar 
düşündürücü.

Bir yanda AB’nin jandarmaları, diğer yanda 
ülkücü fanatikler!

Türkiye zor bir dönemeçten geçiyor. 
Burudan düzlüğe çıkabilecekmiyiz, göre
ceği^.

Tariş zeytinyağı, 
BM tarafından 

tescillendi
Vergi cezaları zamlanacak
Vergi cezaları, yeni yılda yüzde 9.8 
oranında zamlanacak. Bilanço esasına 
göre defter tutma hadlerinde de aynı 
oranda artış olacak. En az ceza haddi, 
damga vergisinde 5.5 YTL'den 6 YTL'ye, 
diğer vergilerde de 11.8 YTL'den 12.9 
YTL'ye yükselecek. Haberi sayfa 9’da

25 bin korunmaya muhtaç
rnrilL îen ı/ArlûCİİrîldî çeşitli devlet kurumlarında işe yerleş
yuuur İŞE yel ICŞUIIİUİ tirildiğini bildirdi. Haberi sayfa 7’de

Gemlik Körfez’ internette www.qemlikkodezqazetesi.coin adresini tıklayın^

n . t r

Tariş zeytinyağı, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda 
ve Tarım Örgütü tarafından tescillenerek işletme 
ödülüne layık görüldü. Haberi sayfa 5’de

Demirel dert dinledi
İnegöl Belediyesi'nin yeni belirlediği çöp 
depolama alanına itiraz eden Akçapınar, 
Kozluca, Yeni Yörük ve Tokuş köylülerinin 
derdini CHP Bursa Milletvekili Kemal 
Demirel dinledi. Demirel, "Çöplük nereye 
yapılırsa yapılsın, yer seçilirken insanlara 
zarar verip vermeyeceği değerlendirilmeli ve 
buna göre hareket edilmelidir.” dedi. 12’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.qemlikkodezqazetesi.coin
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■RPK

Buluşma
K|'l| Gürhan ÇETİNKAYA

Bir hatırlatma...

Muhasebecilere KDV semineri .. . . —. .
Bu yazı seçimlerden sonra yapılan 

iddialı ve süslü söylemlerine kanarak 
AKP'den ümitli olduğunu söyleyenler 
için yazılmıştır.

Bu yazı iktidarla işbirliği yapan, 
cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe - 
şovenler için yazılmıştır.

Bu yazı işgal yıllarındakine benzer 
yayınlar yapan “İstanbul basını” için 
yazılmıştır.

Şimdi ülkeyi yöneten Başbakan’ın 
geçmişteki söylemlerinden birkaç örnek..

Elhamdülillah şeriatçıyız. (21.11.1994 
Milliyet)

Yılbaşına karşıyım.. (19.12.1994 
Sabah)

Ben tekkeye değil dergaha gittim. 
(22.1.1997 Gözcü)

Ata'ya saygı duruşunda sap gibi ayak
ta durmaya gerek yok. (12.5.1994 
Hürriyet)

10 Kasım'da yaygara kopartıldı. 
(14.11.1994 Hürriyet)

İçki yasaklansın. (1.5.1996 Hürriyet) 
İstanbul'u Medine yapacagiz. (Akis) 
Bütün okullar İmam Hatip yapılacak. 

(17.9.1994 Cumhuriyet)
Ben İstanbul'un imamıyım. (8.1.1995 

Hürriyet)
Mayo reklamı şehvet sömürüsüdür 

(6.3.1996 Hürriyet)
Milli Piyango zulümdür. (29.9.1994 

Hüriyet)
Taksim'deki caminin temelini inşallah 

atacağız(1.7.1994)
Cumhurbaşkanının imam hatipli ola

cağı günler yakındır. (5.2.1996 Akit)
Sarık operasyonu cok komik. 

(15.5.1995 Sabah)
Yeşil (kaldırım rengi) medeniyettir. 
Ben Meclis'in dua ile açılmasından 

yanayım. (8.1.1996 Milliyet)
İmamlar da nikah kıysın. (9.5.1995 

Milliyet)
Aşağıdaki yazı da, bir Hürriyet gazete

si yazarının, 29 Ekim 2002 Tarihli köşe 
yazısından alıntıdır;

“Bugün size ülkemizi yöneten bir şah
sın imzasıyla gönderilen oğlunun nikâh 
davetiyesini belgeliyorum.

Şubat tarihinin yanında 29 Zilkade 
1421 yazıyor.

Nedir o?
Arap takvimi!”
Ülkenin yönetimini üstlenenlerin 

^geçmişe dönük düşünceleri.
' Şimdi bu düşünce yapısıyla Türkiye’yi 

muassır medeniyetler düzeyine çıkarmak 
olanaklı mı?, 
,ı»£imdi bu düşünce yapısıyla ülke 
yönetenlerin cumhurbaşkanıyla, askerle, 
üniversiteyle,bilimle kavgalı olması, 
itişmesi tesadüf mü ?

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası ve 
Gemlik Temşilciliği 
işbirliğiyle düzenle
nen KDV’de 
“İstisnalar ve İadeler” 
konulu seminer 
yapıldı.
BSMMMO Gemlik 
Temsilciliği toplantı 

'salonunda yapılan 
seminere eski 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Vergi 
Denetmeni Yakup 
Ceylan ile 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdür. Yardımcısı 

I Mithat önalan 
konuşmacı olarak 
katıldı.
Seminere Gemlik’te 
bulunan oda üyeleri ' 
ile vergi dairesi 
elemanları, özel 
sektör muhasebe 
görevlileri ve 
TESMER Başkanı 
(Temel Eğitim Staj 
Merkezi) ve Vergi 
Denetmeni Sedat 
Akbıyık katıldılar. 
Gemlik Temsilcisi 
SMMM İbrahim Koç, 
seminerin açış 
konuşmasında 2006 
yılının kendileri 
açısından zorlu 
geçeceğini 
belirterek bu tür 
eğitim çalışmalarına 
hiz vereceklerini 
söyledi.
TESMER Başkanı 
Sedat Akbıyık’da 
oda üyelerini 
2006 yılı çalışmaları , 
hakkında uyarırken . 
önümüzdeki yıllardan 
itibaren muhasebede 
denetimin ön plana 
çıkacağını söyledi. 
Akbıyık, 
"Günümüzde bilgiye 
ulaşımın zaman ve

maliyetinin çok 
düşük olması 
nedeniyle istenilen 
siteye girildiğinde 
bilgileri alabiliyoruz. 
Ancak bu tür sözlü 
eğitimlerin daha 
kalıcı olduğuna 
inandığımızdan bu 
yönde çalış
malarımıza ağırlık 
vereceğiz” dedi. 
Tüm yönleri ile 
KDV’de "İstisnalar ve 
İadeler" konulu

seminerin konuş
macıları Vergi 
Denetmeni Yakup 
Ceylan ile Gemlik 
Vergi Dairesi Müdür 
Yardımcısı Mithat 
Önalan, semineri 
izleyen konuklara 
Katma Değer 
vergisi iadesine 
ilişkin mevzuat 
konularında bilgiler 
verirken paylaşımda 
sorunların neler 
olduğu, uygulamada

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

birlik sağlanması için 
nelerin yapılması 
gerektiğini anlattılar. 
Konuşmacılar, 
Cumartesi günü 
13.00-17.00 saatleri 
arasında süren 
seminerde ayrıca 
üreticiden 
tüketiciye ulaşma 
aşamasında 
yaşanacak vergi 
mevzuatı hakkında 
Oda üyelerine çeşitli 
bilgiler verdiler.

8» HAKİMİYETVE MI 
GAZETELERİNE İLAN w SEM W 

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

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Zeytin sahalarının her geçen gün disiplinsiz ve kontrolsüz bir şekilde arttığı belirtildi

“Gemlik tipinin 
üretimi zor”

YazıYORUM

Tarım İl Müdürlüğü Zeytincilik Uzmanı Ziyafettin Akıngöl, 
“Zeytin sahaları oluşturacak üretici, bölgesindeki iklim 
şartlarını iyi görmelidir. Ekonomik zeytinciliğin ekolojik 
sınırlarını öğrenmelidir. Zarar etmeden nasıl yetiştiricilik 
yapılabileceğini öğrenmeleri gerekir” dedi.

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

Zeytincilik Uzmanı 
Ziyafettin Akıngöl, 
diğer bölgelere 
göre Bursa’da 
zeytin 
yetiştiriciliğinin 
çok zor olduğunu 
bildirdi.
Zeytin sahalarının 
her geçen gün 
disiplinsiz ve 
kontrolsüz bir 
şekilde arttığını, 
bunun önüne 
geçilmesi için de 
üreticilerin 
bilinçlendirilmesi 
gerektiğini belirten 
Tarım İl Müdürlüğü 
Zeytincilik Uzmanı 
Ziyafettin Akıngöl, 
"Zeytin sahaları 
oluşturacak üretici, 
bölgesindeki iklim 
şartlarını iyi görme
lidir. Ekonomik 
zeytinciliğin ekolojik 
sınırlarını öğren
melidir. Zarar 
etmeden nasıl 
yetiştiricilik 
yapabileceğini,

GEMPORT patent istedi
İlçemizde kurulu 
10 bin TEU konteynır 
kapasiteli, 
Türkiye'nin ilk özel 
limanı GEMPORT, 
logo ve adının ülke 
genelinde korunması 
için Destek Patent 
aracılığı ile Türk 
Patent Enstitüsü'ne 
(TPE) başvurdu. 
Deniz taşımacılığına 

alınacak 
tedbirlerle bunun 
nasıl önlenebileceği
ni Tarım İl ve İlçe 
Müdürlüklerinden 
iyice öğrenmeleri 
gerekir” dedi.
İKLİME DİKKAT! 
İklim açısından 
Marmara 
zeytinciliğinin 
Körfez, Akdeniz ve 
Ege kadar şansı 
olmadığım ifade 
eden Akıngöl, 
"Çünkü dünyaca 
ünlü Gemlik zeytini 
üst damak zevkine 
hitap ediyor. 
Bazı üst kültür 
seviyesine sahip 
ekonomik yönden 
zengin olan çevreler, 
Gemlik zeytininin 
tadındaki ayrıcalığı 
çok iyi biliyor. 
O yüzden bunun 
çok iyi şartlarda 
yetiştirilmesi 
gerekiyor. Her 
kademesi bilgi ve 
tecrübeyi gerektirir.

olan ilginin 
artmasıyla 
1990'h yılların 
başında Marmara 
Denizi'nin 
güney 
doğusunda da bir 
liman ihtiyacı 
doğmuş ve bu 
fikirden hareketle 
GEMPORT projesi 
hayata geçirilmişti. 

Bizimle bilgi 
alışverişi içinde 
olan zeytin üreticiler
imiz çok zor dönem
lerde bile bu tür 
sıkıntıları kolaylıkla 
aşıyor. Bilgiyle 
haşır neşir olan 
üreticilerde bu 
tür zararları ya 
etkilenmeden 
ya da çok az 
etkilenerek 
atlatıyor.
Örneğin 2003 
yılında zeytinler 
kızıl kaldı.
Bizim dediklerimizi 
yapanlar bu 
zarardan 
kurtuldu” ' 
diye konuştu.
DON VURGUNU 
Bu sene zeytin 
ağaçlarının bazı 
bölgelerde dondan 
etkilendiğini kayde
den Akıngöl, 
"Biz bu donun 21 
Kasım Pazartesi 
gününü 
22 Kasım Sah

Bursa sanayisinde 
üretilen ürünlerin 
deniz yolu ile 
dağıtılması ve ham
madde ihtiyaçlarının 
bu yol ile temin 
edilmesinde büyük 
kolaylık sağlayan 
GEMPORT limanı, 
yılların verdiği 
özgüveni ve 
başarılı çalışmalarını 

gününe bağlayan 
gece olacağını 
belirledik. Fakat 
bizim bu tespitimiz 
il genelinde duyu
rulup, gerekli 
organizasyonun 
yapılması yönünden 
verimli olmadı. 
Biz sadece yakın 
çevre olan 
Mudanya, Gemlik, 
İznik ve Orhangazi 
ilçelerine 
bildirerek, zeytin 
üreticilerine 
gerekli tedbirleri 
aldırmaya 
çalıştık.
Söylediğimiz 
halde bu duyuruyu 
geniş kitlelere, 
belirli bir disiplin 
çerçevesinde 
yayılamadı..
Bu donda zarar 
bölgelere, köy ve 
mevkilere göre 
farklı farklı meydana 
geldi.” şeklinde 
konuştu.

markaya 
dönüştürmek için 
kolları sıvadı. 
GEMPORT limanı, 
logosunu ve 
ibaresini markaya 
dönüştürmek ve 
tüm Türkiye'de 
güvence altına 
almak için patent 
vekili Destek 
Patente başvurdu.

^Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

Doktorlar da dayak yiyor...
Gazetelerde okuyorsunuz, 

Televizyonlarda seyrediyorsunuz halkımız 
barut gibi önüne geleni dövüyor.

Ambulansla tedaviye giden Doktor hasta 
yakınının sinirliliğinden darbe alıyor, genç 
Doktorun yüzü yaralanıyor.

Gemlik’te bile buna benzer olayların 
olduğunu unutmayalım..

Bu defa dayak sırasında Hekimler var!...
Çapa hastanesinde ki o kötü hadisenin 

üzerine, bu defa da Kartal hastanesinde bir 
hasta yakını doktoru dövmüş..

Bir başka yerde Doktorun parmağını 
kırdılar diye yazıyor.

Eline silahını alıp Prof. Dr. lan öldürenler 
var!...

"Televizyonda bir tartışma programında 
başka bir hasta yakını ağabeyinin Doktor 
ihmali yüzünden hayatını kaybettiğini iddia 
ediyor. İfade edildiğine göre; hastanın acil 
servise getirildiğinde sapasağlam olduğu 
,uygulanan ilaç tedavisi neticesinde gittikçe 
kötüleşerek hayatını kaybettiğiydi.

‘ Peki her şeyi doğru kabul ettik 
;sapaşağlam ise neden Acil servise 
götü dünüz ?” diye bir soru insanın aklına 
geli or .

£. onra öğreniyoruz ki evveliyatı olan 
hast ılığı var, ve kullanılan ilaç bu hastalık 
için tek kullanılması gereken ilaçtır.

Ey halkım, bu saçmalıkları yapanlar el 
insaf...

Hepimizin her an doktorlara ve has
tanelere yolu düşeceğinden biraz olsun 
sevgiye -saygıya ihtiyaç var..

İnsanda mantık kalmıyor. Ölüm acı. 
Kondurulmuyor, kabullenilmiyor.

Bir suçlu aranıyor. En kolayı da Doktoru 
suçlamak...

Şu Doktorları doğru bir yere oturtalım di 
yorum..

Doktorun karşısında el pençe divan 
duran, öpmek için elini yakalamaya çalışan
lar ile dövmeye kalkanların, doktoru koy
duğu yer aynı.

Halkımız doktorları “mucize yaratacak 
kahraman” olarak görüyor.

Biri kendini veya yakınını iyileştiren 
Doktorun elini bir mucize yarattı diye 
öperken, dayak atan el ise “mucize yarata
bilirdi” yaratmadı diye hücuma kalkıyor.

Bunun altında da her şeyde olduğu gibi 
Eğitimsizlik yatıyor.

Doktorda bu vatanın evladı. En uzun 
eğitimi gören, sonrada başka meslek grup 
(arında olmayan mecburi hizmete zorlanan, 
hastanelerde gerekirse 24 saat nöbet tutan, 
sonrada eline 750 YTI. verdiğiniz bu insan
lardan nasıl mucize beklersiniz?

Bütün bu zorluklara rağmen içlerinden 
geldiğim için biliyorum, günde 70 -80 hasta 
bakmak için yırtınan, sinir sistemleri bozulan 
hastasıyla gülen, onun üzüntüsünü çeken 
binlerce doktor var.

Ey halkım insafa gel; hani arada tek 
tükde olsa, klasik deyimiyle “İşi ticarete 
dökenler “ falanda çıksa da onların bile bu 
işte “ticaretinin devamı” için mümkün 
olduğu kadar çok sayıda hasta iyileştirmeye 
ihtiyacı vardır.

Onun için sen sen ol sakın elini kaldırma. 
Haksızlık yaparsın..

Sonra bu işe Allah’ta razı olmaz senin o 
kalkan elini kırıverir.

Bu dünyada yalnız senin hastan tek değil, 
senin en kıymetlin ama, doktor için binlerce 
hastadan biri.

Onun için özel muamele bekleme.
Doktor ettiği yemin gereği her şeyin en 

iyisini yapacağından emin ol..
Sakin ol daha doğrusu insan ol...

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Zeytinsporlu gençler 2-1 yenildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa İkinci Amatör 
Küme Gençler Liginin 
ilk maçında Asil 
Çelik’le karşılaşan 
Zeytinspor, maçtan 
2-1 yenik ayrıldılar. 
Gemlik Atatürk 
Stadında oynanan 
maça Zeytinspor 
iyi başladı. İlerleyen 
dakikalarda maçı 
kazanmak için gol 
kovalayan Zeytinspor 
amacına 40. dakikada 
Eray’la ulaşınca ilk 
yarı 1-0 kapandı. 
İkinci yarıda 
yakaladığı gol 
pozisyonlarını

Karadenizspor:
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci Amatör Küme 
Birinci gurupta ilk 
maçına çıkan Öz 
Karadenizspor, zevkli 
ve bol gollü geçen 
maçta Gedelekspor’u 
4-3 mağlup etti.
Yeni kurulan ve ilk 
kez gençler maçıyla 
saha çıkan Öz 
Karadenizspor, 
rahat kazanacağı 
maçı zora soktu. 
Maça çok iyi başlayan 
Karadenizspor, maçın 
başında öne geçti. 
Sekizinci dakikada 
Göksel Yiğit yakaladığı 
fırsatı iyi değerlendirdi 
ve takımını 1-0 öne 
geçirdi. 35. dakikada 
ise Gedelek’in 
kazandığı penaltıyı 
Recep kullandı. 
Tarık’tan dönen topu 

cömertçe harcayan 
Zeytinspor rakibinin 
maça ağırlığını 
koymasıyla bocala
maya başladı. 
52. dakikada rakip 
Asil Çelik Şahin’in 
ayağından beraberliği 
yakalarken 
75’te Hakan’la 
2-1 öne geçti. 
Kalan dakikalarda 
iki tarafta gol 
bulamayınca maçta 
gülen taraf 
Asil Çelik oldu. 
Saha : Gemlik 
Atatürk 
Hakemler: Özgür 
Sezgin (***) Erkan 
Bayındır (***) Seçkin 

iyi takip eden Recep, 
durumu 1-0’e getirdi. 
İlk yarının son 
dakikasında ise 
Fatih’in golüyle 
Karadenizspor 2-1 
üstünlük sağladı. 
İkinci yarıda daha iyi 
oyun sergileyen 
Karadenizspor, 60 
dakikada Ömer’le 
durumu 3-1 yaptı.
65 dakikada ise Oğuz 
ceza sahası içinde 
topsuz alanda 
rakibine tekme atında 
hem kırmızı kart gördü 
hem de penaltı yap- 
tırdı.Atışı kullanan 
Recep takımının ve 
kendisinin ikinci 
golünü ağlara gönde 
rerek durumu 3-2’ye 
getirdi. On kişi 
kalmasına rağmen 
maça asılan 
Karadenizspor, Göksel 

Hiçyılmaz (***) 
Asil Çelik : Murat (**) 
İsmail (**) Teoman (**) 
Serkan (***) Ali (**) 
Şahin (***) Uğur (**) 
Tuğrul (**) Metin (**) 
Sercan (*j (Uğur **) 
Fatih (**) Hakan (***) 
Zeytinspor: Samet (*) 
Ömer (**) Ümit (**) 
Mustafa (**) (Uğur) 
Aydın (**) Eray (**) 
(Serkan ) Serkan. (*) 
Yavuz (**) 
Burhanettin (**) 
Muhittin (**) Orhan (*) 
Goller : Dk. 40 Eray 
(Zeytinspor) Dk. 52 
Şahin, Dk. 75 Hakan 
(Asil Çelik)

Yiğit’in ayağından 
dördüncü golünü 
kazandı. 77. dakikada 
Gedelek’ten Emrah 
attığı golle durumu 
4-3’e getirirken kalan 
dakikalarda başka 
gol olmadı.
Saha : Gemlik Atatürk 
Hakemler: Muhsin 
Şahin (***) Olcay 
Solvaş (***) Ahmet 
Aslan (***)
Öz Karadenizspor: 
Tarık (**) Şaban (***) 
Yakup (**) Oğuz (**) 
Ahmet (**) Samet (***) 
B. Fatih (**) (K. Fatih ) 
Mustafa (*) (Akif) 
Mehmet (*) Ömer (***) 
(Göksel Canik) 
Göksel Yiğit (**) 
Gedelekspor: Gökhan 
(**) İbrahim (**) Halil 
İbrahim (*) (Erdinç **) 
Kadir (**) Yasin (**) 
Mehmet Kuşlu (**) 
Emrah (***) Osman (**) 
(semih ) Recep (**) 
Mehmet Can (**) Ali. (**) 
(Sinan *) 
Goller : Dk. 8-75 
Göksel Yiğit, Dk. 46 
Fatih, Dk. 60 Ömer 
(Karadenizspor) Dk. 
35-65 Recep, Dk. 77 
Emrah (Gedelekspor)
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Tariş zeytinyağı, BM 
tarafından tescillendi

SSK’da hırsızlık

Tariş zeytinyağı, 
Birleşmiş Milletler 
(BM) Gıda ve Tarım 
örgütü tarafından 
tescillenerek işletme 
ödülüne layık 
görüldü.
Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Birliği 
Başkanı Cahit Çetin, 
Türk zeytinyağı için 
bunun gurur verici 
olduğunu, 
amaçlarının dünya 
markası olmak 
olduğunu belirterek, 
"Tariş'in zeytinyağı 
bir kez daha tescil
lendi. Halbuki biz bu 
yarışmaya katılmadık. 
Ama Tariş 
zeytinyağının ödüle 
layık görülmesi çok 
iyi yolda olduğumuzu 
gösterdi. BM Gıda ve 
Tarım Örgütü, yarış
maya katılacak 
kurumlan kendisi 
belirliyormuş'. Teklif 
yapılırken dış ülkel
erde pazarı bulunup 
bulunmadığı, kalite

yanında, sağlıklı 
koşullarda üretim 
yapılıp yapılmadığı 
konularına bakılıyor. 
Böyle söz sahibi 
uluslararası bir kuru
mun Tariş'i ödüle 
layık görmesi,. Türk 
zeytinyağının ve 
Tariş'in yağının 
kalitesini 
tescillemesinin 
sevincini yaşıyoruz" 
dedi.
Bu gururun, ortak

larımızın olduğu 
kadar tüm Türk 
çiftçisinin bir başarısı 
olduğunu belirten 
Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Birliği 
Başkanı Cahit Çetin, 
"Tariş zeytinyağının 
dünya markası olma 
hedefine, bu ödülle 
biraz daha yak
laştığımızı gördük. 28 
bin ortaklı Tariş 
Zeytin ve Zeytinyağı 
Birliği'nin yurtdışı 

hedefleri artarak 
sürecek. Ülkemizin 
önemli bir zeytinyağı 
üreticisi olduğunu, 
en iyi zeytinyağını 
ürettiğimizi, ulus
lararası pazarlarda da 
gösteriyoruz. Tariş 
zeytinyağı 
markasının ulaştığı 
her kıta, dünya 
markası olma iddi
amızı ve hedefimizi 
kuvvetlendirmekte
dir" diye konuştu.

SSK İl Müdürlü 
ğü'nde görevli 
veznedar lavaboya 
gidince, pusuda 
bekleyen hırsız vezne 
bölümündeki 
masanın üzerinde 
bulunan 3 bin YTL'yi 
alıp kaçtı. 
SSK İl Müdürlü 
ğü'nde görevlinin 
lavaboya gitmesini 
fırsat bilen kimliği 
belirsiz hırsız, masa 
üzerindeki 3 bin 
YTL'yi çaldı. Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre olay, 
önceki öğle saat
lerinde Altıpar mâk 
Caddesi'ndeki Sosyal 
Sigortalar Kurumu 
(SSK) İl 
Müd» rlüğü'nde 
meydana geldi. 
Veznedar Müslüm 
Öncül lavaboya git
tiği sırada, elindeki 
sağlık karneleriyle 
gelen 20-25 yaşların
da kimliği belirsiz bir 
şahıs, vezne 
bölümündeki yaklaşık 
3 bin YTL parayı alıp 
kaçtı. Geri 
döndi günde paranın 
çalındığını fark eden 
Müslüm Öncel duru
mu polise bildirdi.

İhbar üze rine gelen 
polis ekipleri olay 
yerinde inceleme 
yaparken, parayı 
çaian şahsın esmer 
tenli, 20-25 yaşların
da siyah saçlı olduğu 
tespit edildi. . 
MASADA KORKAR 
HALE GELDİK 
Türk Büro-Sen İşyeri 
Temsilcisi İbrahim 
Bulut, kurumda son 
aylarda bu tür hırsı
zlık olaylarının artış 
gösterdiğini 
belirterek, "Maalesef 
masanın üzerine bir 
şey bırakamıyoruz. 
Sık sık arkadaşla 
rımız hırsızlık kurbanı 
oluyor. Kurum da 
güvenlik'kame rası ve 
güvenlik görevlisinin 
olmaması hırsızlara 
davetiye çıkarıyor. 
Elini kolunu salla
yarak herkes kuruma 
girebiliyor. Tuvalete 
bile gidemiyoruz. 
Suçu işleyen kişi 
içerdey miş.
Veznedar arkadaşımız 
su içmek maksadıyla 
lavaboya gidince 
hırsız, vezne 
bölümündeki yaklaşık 
3 bin YTL parayı alıp 
kaçmış.” dedi. BHA

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

DOĞALGAZ 
mİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

Buderus

S SAN

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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Ölüsü 
bulundu

Bursa’da şiddetli I 
lodos hayatı felç etti

Orhaneli'nde köyün 
koyanlarım otlat
maya giden ve geri 
dönmeyen 
64 yaşındaki çoban 
Ali Çakar'ın cesedi 
bulundu.
Orhaneli'nde koyan
ları otlatmaya giden 
ve akşam olanca da 
köye dönmeyen 
çobanın cesedi 
balanda.
Orhaneli İlçe 
Jandarma Bölük 
Komatanlığı'ndan 
alınan bilgiye göre 
olay önceki akşam 
saat 18.00 sıraların
da Söğüt Köyü'nde 
meydana geldi.
Köyün 64 yaşındaki 
çobanı Ali Çakar, 
sabah saatlerinde 
ahırlardan aldığı 
koyunları otlatmaya 

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

gitti. Ancak Çakar, 
akşam saatlerinde 
köye, dönmeyince 
vatandaşlar 
onu aramaya çıktı. 
Çakar, uzun 
aramaların ardından 
eşi Zaide Çakar 
tarafından 
Karakaya 
Mevkii'nde ölü 
olarak bulundu. 
Yaşıyordur 
umuduyla Orhaneli 
Devlet Hastanesi'ne 
götürülen, ancak 
yapılabilecek bir 
şeyin olmadığı 
anlaşılan Ali 
Çakar'ın cesedi 
otopsi için Adli 
Tıp Morgu'na 
kaldırıldı. Orhaneli 
Cumhuriyet 
Savcılığı olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Bursa'da, şiddetli 
esen lodos nedeniyle 
sobadan tüten kar- 
bonmonoksit gazın
dan 162 kişi zehirlen
di. Bir caminin 
minaresi aşırı rüzgar 
sebebiyle otomobil 
taşıyan TIR'ın üzerine 
uçtu, TIR üzerindeki 
çok sayıda otomobil 
zarar gördü. Elektrik 
tellerinin kopması 
nedeniyle birçok 
mahalleye elektrik 
verilemezken, Tedaş 
ekipleri gece boyun
ca kopan telleri onar
mak için çalıştı. 
Bursa'da, şiddetli .. 
esen lodos, hayatı 
felç etti. Önceki 
geceden itibaren 
lodosun etkisiyle 
sobalardan tüten 
karbonmonoksit 
gazından 162 kişi 
zehirlenirken, has
taneler zehirlenen 
vatandaşlarla doldu 
taştı. 112 ekipleri 
gece boyunca has
tanelere zehirlenme

vakalarını taşırken, 
çok sayıda vatandaş 
da kendi imkanlarıyla 
hastanelere ulaştı. 
Sabaten erken 
saatlerinde şiddetini 
arttıran rüzgar 
sebebiyle işlerine 
gitmek için 
evlerinden dışarıya 
çıkan vatandaşlar, 
sokaklarda güçlükle 
yürüyebildi. 
Bursa'nın merkez 
Nilüfer İlçesi'ne 
bağlı Ataevler 
Mahallesi'nde, 
Merkez Edebali

Camii'nin minaresi 
aşırı rüzgarın 
etkisiyle yol 
üzerinde bulunan 
06 YTE 54 plakalı 
Ak-Soy nakliyat 
şirketine ait otomobil 
taşıyan TIR'ın 
üzerine uçtu. TIR 
üzerinde bulunan çok 
sayıdaki otomobil 
zarar gördü. 
Öte yandan, gece 
boyunca rüzgar 
sebebiyle elektrik tel
lerinin kopması 
sonucu çok sayıda 
mahalleye elektrik

verilemedi. Tedaş 
ekipleri 
gece boyunca 
kopan telleri onar
mak için seferber 
oldu. Rüzgar 
sebebiyle evlerin 
önündeki tekerlekli 
çöp bidonları yol 
ortasına kadar 
sürüklenince, 
sürücüler 
otomobillerinden 
inerek yolu kapayan 
çöp bidonlarını 
yoldan kaldırmak 
zorunda kaldı. Çok 
sayıda ev ve iş 
yerinin çatı ve 
pencereleri 
lodostan zarar 
gördü.
Bu arada, 
Sağlık Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler, 
vatandaşların 
gece yatarken 
soba yakmamalan 
uyarısında bulunaral 
kaçak kömür 
kullanımı konusunda 
duyarlı olmaya 
çağırdı.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

ssîssss

i U20*

/ TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER &
I AJANDALAR & KALEMLİK® KÜLLÜKLER® ANAHTARLIKLAR VE 

HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACI LIK-VAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

I

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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25 bin korunmaya muhtaç 
çocuk işe yerleştirildi

Korsan yazılım 
kullanımı yüzde 66

Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu, korunmaya 
muhtaç 25 bin 198 
çocuğun, çeşitli 
devlet kuramlarında 
işe yerleştirildiğini 
bildirdi.
Çubukçu, CHP 
Mersin Milletvekili 
Mustafa Özyürek'in 
yazılı soru önerge
sine verdiği yanıtta, 
18 yaşını bitiren 
korunmaya muhtaç 
çocukların işe yer
leştirilmesine olanak 
sağlayan kanuni 
düzenlemenin 
kaldırılmasının 
söz konusu 
olmadığını ifade etti. 
Çubukçu, ilgili 
yasalar uyarınca, 
korunmaya muhtaç 
25 bin 198 çocuğun 
çeşitli kamu kuru
luşlarında işe yer
leştirildiğini belirtti. 
Çubukçu, koruyucu 
aile modelini

önemsediğini ifade 
ederek, koruyucu 
ailelerin bakımını 
sağladığı çocukla 
yaşadığı en ufak 
bir soruna çevresinin 
tanık olmasının, 
hizmetin 
yaygınlaşmasını 
ngellediğini kaydetti. 
Koruyucu aile 
hizmetini sürdür 
meye aday ailelerin, 
genellikle orta ve 
altındaki sosyo
ekonomik düzeyde 
yer aldığını bildiren

Çubukçu, bu 
ailelerin koruyucu 
aile aylık bakım 
ücretini zamanında 
almamalarının 
sıkıntı yarattığını 
belirtti. Çubukçu, 
sorunun giderilmesi 
için yeni bir yönet
melik hazırladıklarını 
ve koruyucu aile 
ücretlerinin artırıl
ması ile ilgili değişik
liği Maliye 
Bakanlığı'nın 
görüşüne sunduk
larını bildirdi.

Türkiye'de korsan 
yazılım kullanma 
oranı, dünya ortala
masının iki katına 
yaklaştı.
Korsan yazılım kul
lanma oranı dünya 
ortalamasında yüzde 
35 olarak hesapla 
nırken, Türkiye'de 
bu rakam yüzde 
66'ya ulaştı.
Yapılan istatistiklere 
göre dünya ortala
ması yüzde 35 olarak 
hesaplanan korsan 

.yazılım kullanım 
oranları, ABD'de 
yüzde 22, 
Ingiltere'de yüzde 27, 
Almanya'da yüzde 
29, Fransa'da yüzde 
45, İsrail'de yüzde 
33, Suudi 
Arabistan'da yüzde 
52, Umman'da yüzde 
64, Katar'da 
yüzde 62, Güney 
Afrika'da yüzde 37, 
Tayvan'da yüzde 43 
olarak ortaya çıkıyor. 
BSA Türkiye 
Koordinatörlüğü, 
Adalet Bakanlığı 
Avrupa Genel

Müdürlüğü ve 
Bilkent Üniversite- 
si'nin işbirliğinde 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi'nde korsan 
yazılımla mücadele 
kapsamında 
"Bilgisayar 
Yazılımları Telif 
Haklarının 
Korunması" konulu 
bir panel düzenledi. 
Panele katılan BSA 
Avrupa, Afrika ve 
Ortadoğu böl- 
gele inden sorumlu 
Baş an Yardımcısı 
Laurent Masson, 
1988 yılından bu 
yana dünyanın 
çeşitli ülkelerinde 
korsan karşıtı 
faaliyetler yürüttük
lerini, organizasyon

da ulusal ve ulus
lararası pek çok 
yazılım firmasının 
yer aldığını ifade etti. 
Türkiye'de korsan 
yazılım kullanım 
oranının yüzde 66'ya 
ulaştığını ve bu 
rakamın çok yüksek 
olduğunu vurgu
layan Masson, 
önümüzdeki yıllarda 
güvenli bir ortamla 
Bu oranın asgariye 
çekileceğinden emin 
olduklarını belirtti. 
Masson, bu alandaki 
hukuki çalışmaların 
çok etkin 
yürütüldüğünü, kor
sanla mücadele için 
altyapı hazırlıklarının 
hızla sürdürül 
düğünü kaydetti.

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 Eşyalı SATILIK £

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire E
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı E 

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik E
। 1. Kordan’da 1+1 Kiralık Daire (Öğrenciye ve Bekara da kiraya verilebilir.) E

Y’lova'da Termal Baraji’nın Jrj(j|( |(as|(0 [J^ ^||ja(|em $jğ|||( | 

' altında 408 m2 arsa - Çınarcık, ’ ’ . 3 E
Yalova 448.M m2 arsa ve Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır. E

TermalBarajı'nda407.77m2arsa CEl/ED CİP ADTA
* Termal Girişinde433.02 m2 ÇtlVCK OİbUK IA

Madde ÖZALP, aiıi yoou mz arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi , Tel:5132474 Fax:5141021 I

' ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta »

ENEN BalıheAvMafcemeleriUcareli
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları

", Sakana Misina Ağları
* ip Ağ
* Fanya
* Mantar, kurşun
* Ip Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
v Kürek
* Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* vtfcmıİMİerilelırjııeiıırjlgi;
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Memurdan yüzde 15 vergi!
Memur-Sen'in yaptığı 
araştırmaya göre, 
yüzde 45'i açlık, 
yüzde 80’i yoksulluk 
sınırı altında yaşayan 
memurlardan yüzde 
15, sanayiciden ise 
yüzde 20 gelir ver
gisi alınıyor.
Kurumlar vergisinde 
yapılan 10 puanlık 
indirim, yarısına 
yakını açlık sınırı, 
yarısından çoğu da 
yoksulluk sınırı altın
da yaşayan 
memurlar ve asgari 
ücretliden alınan 
vergileri tekrar gün
deme getirdi.
Geçtiğimiz günlerde 
kurumlar vergisi 
oranlarında indirim 
yapılırken, memur
dan alınan yüzde 15 
vergiden ödün ver
ilmemesi, memur 
sendikaları tarafın
dan tepkiyle 
karşılanıyor.
Gelirdeki adaletsizlik 
sürekli artarken, 
aldığı ücretle geçin
mesi mümkün 
olmayan memurlar
dan 6 bin 600 YTL’ye 
kadar olan maaş 
miktarı için yüzde 15, 
6 bin 600-8bin 400 
YTL arasında maaş, 
alanlar için yüzde 20 
gelir vergisi 
alınırken, vergileririi 
zaten ödemeyen rant 
kesiminin vergileri 
daha da indiriliyor. 
Memur-Sen Ar-Ge 
Merkezi tarafından 
memurların ödediği 
vergi oranlarıyla ilgili 
yapılan araştırmaya 
göre, kamu görevlisi 
olarak çalışan, birin

Tarımsal üretim
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİfc), 
yaptığı açıklamaya 
göre, 2005 programı
na göre, tarımda 
yüzde 1.7 gerileme, 
Gayrı Safi Milli 
Hasıla'da yüzde 5 
büyüme hede
flenirken, 2005 yılın
da tarımda yüzde 4.5, 
Gayrı Safi Milli 
Hasıla'da yüzde 5.5 
büyüme tespit edildi. 
Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği 
(TZOB) Genel 
Başkanı Şemsi 
Bayraktar, tarımda 
büyüme konusuyla 
ilgili yazılı bir açıkla

ci dilime giren bir 
kamu çalışanı yüzde 
15 gelir, binde 6 
damga vergisi, 
olmak üzere 
ücretinden toplam 
yüzde 15.6 vergi 
ödüyor. Bin 273 YTL 
brüt maaş alan 9/1 
derecedeki bir öğret
men; maaşının yüzde 
6.4'ünü, brüt 977 YTL* 
maaş alan 5/1 dere
cedeki bir hemşire, 
maaşının yüzde 
7.1 'ini, bin 057 YTL 
brüt maaş alan 5/1 
derecedeki bir 
memur maaşının 
yüzde 6.9'unu, brüt 
1.551 YTL alan 7/4 
derecedeki bir 
uzman doktor 
maaşının yü'zue 
9,.'ünü, brüt 3 bin 
223 YTL maaş alan 
1/4 derecedeki bir 
genel müdür 
maaşının yüzde 
4.2’sini vergi olarak 
ödüyor.
Araştırmaya göre, 
ortalama memur 
maaşının 750 YTL, 
en düşük memur 
maaşının da 546 
olduğu günümüzde, 
brüt bin 057 YTL, 867 
YTL net maaş alan 
5/1 derecedeki bir 
düz memur, 67 YTL 
gelir, 6 YTL damga 
vergisi olmak üzere 

ma yaptı. TÜİK veri
lerine göre, 2005 
prog ramında tarım
da yüzde 1.7 ger
ileme, Gayrı Safi Milli 
Hasıla'da yüzde 5 
büyüme hede
flenirken, 2005 yılın
da tarımda yüzde 4.5, 
Gayrı Safi Milli 
Hasıla'da yüzde 5.5 
büyüme tespit 
edildiğini belirten 
Bayraktar, GSMH'da 
programlanan büyü
menin gerçekleşe
bileceğini 
anlaşıldığını kaydetti. 
Tarımda ise sürpriz 
sayılabilecek bir 
büyüme ortaya çık*/ 

ücretinden toplam 73 
YTL vergi ödüyor. Bu 
memur yılda 876 YTL 
gelir vergisi, 72 YTL 
damga vergisi, 
toplam 948 YTL vergi 
veriyor. Yine, 1.068 
YTL brüt, 930 YTL 
net maaş alan 4/1 bir 
hizmetli, 70 YTL gelir 
vergisi, 6 YTL damga 
vergisi olmak üzere 
her ay toplam 76 YTL 
vergi ödemesi yapıy
or. Bu hizmetli 
senede 840 YTL gelir 
vergisi, 72 YTL 
damga vergisi, 
toplam 912 YTL vergi 
ödüyor. Oysa beyan 
edilen gelirlere göre, 
işadamları ve 
serbest meslek 
erbabı, devlette 
odacı olarak görev 
yapan ilkokul mezun
ları kadar bile kazan
mıyor. Gelir İdaresi 
Başkanlığı'nın veri
lerine göre patronlar 
odacıdan bile az 
kazanıyor. Patronlar, 
doktor, avukat, 
kuyumcu gibi meslek 
gruplarının 2005 yılı 
gelir vergisi beyan
ları, ülkede çok 
kazananlar olarak 
bilinen bu grubun da 
adeta "yeşil kartlık" 
olduğunu ortaya 
koyuyor.

artıyor 
tığını ifade eden 
Bayraktar, tarımda ilk 
2 tahminde yüzde 0 
ve yüzde 0.1 belirlen
mişken, 3. tahminde 
yüzde 6.4 büyüme 
belirlendiğini ve 9 
aylık ortalama 
büyümenin 
yüzde 4.5 olduğunu 
belirtti.
Hayvancılık 
üretiminde ise bir 
büyüme olmadığını 
belirten Bayraktar^, 
tespit edilen < 
yüzde 4.5 büyümenin 
bitkisel üretimdeki 
artışlardan 
kaynaklandığını 
ifade etti.

2006’da susuz ve yolsuz 
köy kalmayacak

Hükümet, 2006 yılın
da köylerdeki yol ve 
su sorununu çözmek 
amacıyla bütçeden 2 
katrilyonluk ödenek 
ayırırken, Milli Eğitim 
Bakanlığı da yol 
sorununun çözülme
siyle 350 bin kız 
çocuğunu okula 
kazandırmayı 
hedefliyor 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, kırsal 
alanlardaki yerleşim 
birimlerinde çocuk
ların zor şartlarda 
eğitim gördüklerini 
belirterek, "Taşımalı 
eğitimde güçlükler 
yaşanıyor. Kış ayında 
yolu olmayan ya da 
kar nedeniyle 
kapanan yollarda 
öğrenciler okullara 
taşınamıyor, yürü 
yerek gitmek duru
munda kalıyorlar. 
2006 yılında yolsuz 
ve susuz köy 
kalmayacak. 2 katril 
yonluk bütçe ayrıldı. 
Taşımalı eğitim sis
temine de zamanla 
son vereceğiz. 
Öğrencilerimize yurt
lar ve pansiyonlar 
yapıyoruz. İstiyoruz 
ki öğrencilerimiz 
okula eziyetle değil 
aşkla, şevkle gitsin
ler" dedi.
Velilerin çocuklarını 
taşımalı eğitime ver
mek istemediklerinin 
altını çizen Çelik, 175 
bin kız çocuğunu 
eğitime kazandırdık
larını, 2007 yılına 
kadar yolsuz ve 
susuz köy kalma
ması halinde 350 bin 
kızın da eğitime 
kazandırılmasını 
hedeflediklerini 
söyledi. Kız çocuk
larının eğitime 
kazandırılması için 
pozitif ayrımcılık yap
mayı sürdürdüklerini

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

kaydeden Bakan 
Çelik, 1 ve 5. sınıflar
daki kız çocuklarının 
oranının yüzde 47 
olduğunu ancak 
ilköğretim 6, 7 ve 8. 
sınıflara gelindiğinde 
bu oranın 
düştüğünü, bunun 
sebeplerinden birinin 
de kız çocuklarının 
ailelerince 
evlendirilmesi 
olduğunu belirtti. 
Herkesin hayallerini 
hatıralarının önüne 
geçirmesi gerektiğini 
söyleyen Çelik, gele
ceğe bakabilmek için 
çıtanın yüksek tutul
ması gerektiğini aksi 
takdirde hedeflerin 
aşağılarda kalacağını 
belirterek, okula gön
derilmeyen 350 bin 
kız çocuğunu 2007 
yılına kadar okullu 
yapacaklarını ifade 
etti. Çelik, fakirliği 
tescil edilen 'şartlı 
transfer1 projesiyle 
annelerin hesapları
na eğitim yardımı 
olarak her ay 
ortaöğretim için 39 
YTL, ilköğretimdeki 
kız çocukları için 22 
YTL yatırıldığını ve 
bunun süreceğini 
söyledi.
Bakan Çelik, yurt ve 
pansiyonlara Maliye 
Bakanlığının günlük 
öğrenci başına 1.5 
YTL'lik verdiği iaşe 
bedelinin azlığına 
dikkat çekerek, bir 
liseye yaptığı haber
siz ziyarette 
karşılaştığı ve 

üzüldüğü olayı da 
anlattı. "Ramazan'da 
Haşan Ali Yücel 
Lisesi'ne habersiz 
iftara gittim. 1.5 YTL 
ile üç öğün çıkan 
yemeği üfürseniz 
savrulacak durum
daydı. Çocuklar 
'Allah'a şükür' diyor
lar. Gördüğüm man
zara sonrasında 
hemen arkadaşlarımı 
harekete geçirttim. 
Çok üzüldüm" diyen 
Çelik,' 1 Ocak 
2006'dan itibaren 
Maliye Bakanlığı ile 
yapılan çalışmalar 
sonucu iaşe ücret- _ 
lerinin yüzde 125'lik 
artışla 3.5 YTL'ye 
çıkacağını müjdeledi. 
Türkiye'de Türk 
ordusunun yarısı 
kadar yatılı öğrenci 
bulunduğunu kayde
den Çelik, açılacak 
yeni yurt ve pansiy
onlarla sayının 500 
binin üzerine çıka
cağını kaydederek, 
24 saatini pansiyon 
ve yurtlarda 
geçirerek çalışan 
yöneticilerin 
özlük haklarında 
iyileştirme.yapacak
larını açıkladı.
Çelik, artık yurt ve 
pansiyonlara 
yönetici bulmada 
yapılan düzenle
meyle güçlük 
çekilmeyeceğini 
belirterek, v 
elilere de kız çocuk
larını okula gön
derme çağrısında 
bulundu.
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Vergi cezaları zamlanacak
Vergi cezaları, yeni 
yılda yüzde 9.8 
oranında zam
lanacak. Bilanço 
esasına göre defter 
tutma hadlerinde de 
aynı oranda artış 
olacak.
Maliye Bakanlığı'nın 
bugünkü Resmi 
Gazete'de yayım
lanan Vergi Usul 
Kanunu Genel 
Tebliğine göre, 
Kanunla ilgili çeşitli 
had ve miktarlar, 1 
Ocak 2006 tarihinden 
itibaren yüzde 9.8 
olarak ilan edilen 
yeniden değerleme 
oranı kadar artış 
görecek.

En az ceza haddi, 
damga vergisinde 5.5 
YTL'den 6 YTL’ye, 
diğer vergilerde de 
11.8 YTL’den 12.9 
YTL’ye yükselecek. 
Taslak uyarınca 
muhtarların karne 
tasdiki sırasında 
aldıkları harç tutarı 
da 1.4 YTL'den 1.5 
YTL’ye yükselecek. 
Fatura düzenleme 
zorunluluğuna ilişkin 
480 YTL limiti ise 
yeni yılda 520 YTL 
düzeyine ulaşacak. 
Yeni yılda defter 
tutma hadleri de 
değişecek. Buna 
göre, bilanço hesabı 
esasına göre defter

Yazarımız Barbaros Balmumcu’nun 
bugünkü yazısı elimize ulaşmadığından 
yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan özür 
dileriz. Gemlik KÖRFEZ.

tutmada, halen 88 bin 
YTL olan yıllık alış 
tutarı, 2006 yılında 
96 bin, 120 bin YTL 
olan yıllık satış 
tutarı da 130 
bin YTL olarak 
uygulanacak.
Yıllık gayrisafi iş 
hasılatı 48 bin 
YTL'den 52 bin

YTL’ye, iş hasılatının 
5 katı ile yıllık 
satış tutarlarının 
toplamı ise 88 bin 
YTL'den 96 bin 
YTL’ye çıkacak. 
Vergi Usul Genel 
Tebliği ile 1 Ocak 
2006'dan itibaren 
uygulanacak.

OGS ve KGS
kayıp kaçağı 

bitirdi
Başarı özel sektöre bağlı

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
Türk ekonomisinin 
bugünlere gelmesin
deki en büyük 
başarının özel 
sektöre bağlı 
olduğunu söyledi. 
Coşkun, ekonomik 
dar boğazları aşıp 
düzlüğe çıktığını vur
guladığı Türkiye'nin 
büyüme sürecine 
girdiğini, yarınların 
daha aydınlık ola
cağını belirtti. 
Bazı ziyaret ve 
incelemelerde bulun
mak üzere geldiği 
Balıkesir'de, Yırcalı 
Şirketler Grubu'na ait 
ve Türkiye'nin en 
büyük trafo üreticisi 
olan Balıkesir 
Elektromekanik 
Tesisleri (BEST) 
A.Ş.'de düzenlenen 
törene katılan Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ali 
Coşkun, yurt dışında 
yaptığı mühendislik

Uzay turizmine adım adım
İngiliz maceracı mil
yarder Richard 
Branson'ın uzay turiz
mi için kurduğu Virgin 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meprubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Te! : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

stajı döneminde kur
duğu hayallerin 
bugün gerçeğe 
dönüşmesinden duy
duğu mutluluğu dile 
getirdi. Bakan Ali 
Coşkun, BEST'te 
tamamen Türk 
mühendis ve işçilerin 
çalışarak ürettiği dev 
tranformatörün 
önünde bir gün çek
tirmeyi beklediği 
hatıra fotoğrafını çek
tirirken duygulandı. 
Kısa bir süre önce 9. 
Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel ile 
Enerji ye Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Gülerin açılışını 
yaptığı transformatör
le ilgili BEST A.Ş.'de 
bu defa kendisi için 
düzenlenen törende 
konuşan Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ali 
Coşkun, Türkiye'nin 
geçmiş dönemde 
yaşanan ekonomik 
krizlerle 12 yıl kay

Galactic şirketi, 
ABD'nin New Mexico 
eyaletinde 200 milyon 
dolar tutarında bir 

betmesine rağmen, 
bugün gelinen nokta
da ekonominin artık 
düzlüğe çıktığını, 
ülkenin önünün açık 
olduğunu söyledi. 
Bakan Coşkun, söz
lerini şöyle sürdürdü: 
"Çok açılışlara 
katıldım ama 
bugünkü heyecanım 
başka. Elektrik 
mühendisiyim. 
Rahmetli Özal'ın 
öncülüğündeki Devlet 
Planlama Teşkilatı, 
Türkiye'deki 
sanayinin kilit nokta
larına gelen 
arkadaşları yetiştiren 
bir okul olmuştur. 
Bugünkü Devlet 
Planlama 
Teşkilatı'nda gelinen 
nokta, merkezi planla
manın terk edilmesi 
sebebiyle belki o 
günkü pozisyonda 
değil. Enerji meselesi 
vücutta dolaşan kan 
gibi önemli. Ben bu 

uzay limanı inşa ede
cek. Virgin Grubu'na 
bağlı Virgin 
Galactic şirketi, 
karargahını ve uçuş 
kontrol merkezini New 
Mexico'nun 
güneyinde kurulacak, 
yüzde 901 yeraltında 
olacak 27 hektar 
genişliğindeki 
araziye yerleştirmeyi 
planlıyor.. 
Uzay limanından, 
Microsoft'un 
kurucularından 
Paul Ailenin şirketi 
Mojave Aerospace 
Ventures tarafından 
geliştirilen dünyanın 
ilk özel, yeniden kul
lanılabilir uzay aracı 

sektörün (enerji) 
içinde büyüdüm. 
Enerjiyi üretip, iletim 
ve kullanılabilir hale 
getirmek için 0.85 
dolara ihtiyaç vardı. 
20-30 milyar kilovat- 
saat enerjilerle 100 
milyarları aştığınız 
zaman ki, bugün o da 
yetmez hale geldi. 
Sadece elektrik sek
törüne her yıl 4-5 mil
yar dolar yatırım yap
manız gerekiyordu. 
Oysa ki, Türkiye'nin 
toplam ihracatı 2.8 
milyar dolardı. Bugün 
ihracatta 75 milyar 
doları geçiyoruz. 
Yakın zamanda 
ekonomik krizler 
geçirdik, Türkiye layık 
olmadığı sıkıntılarla 
karşı karşıya kaldı. 
Bunu enkaz edebiyatı 
için söylemiyorum, 
hiçbir faydası da yok. 
Ama 10-12 yıl kaybet
tik."

"SpaceShipOne" 
ticari uzay uçuşları 
için fırlatılacak.
Virgin Galactic 
şirketinin ticari 
uçuşlarından birisinde 
yer almak için 126 
ülkeden 38 bin kişi 
depozit yatırırken, 100 
kadar kişinin de bir 
uzay bileti için 200 bin 
dolar para yardımında 
bulunduğu belirtiliyor 
Uzay şirketi ilk uzay 
seferlerini 2008'de 
Mojave Çölü'nden 
yapmayı, ardından da 
New Mexico'daki 
uzay limanı tamam
lanır tamamlanmaz 
buraya geçmeyi 
planlıyor.

Boğaziçi köprüleri 
ile paralı otoyollarda 
kullanımı giderek 
yaygınlaşan 
Otomatik Geçiş 
Sistemi (OGS) ile 
Kartlı Geçiş Sistemi 
(KGS) kayıp ve 
kaçakları 
engellerken, kontrol 
altına alınan 
geçişlerle gelirler 
büyük ölçüde 
artırıldı.
Karayolları Genel 
Müdürlüğü yetk
ililerinden edinilen 
bilgilere göre, köprü 
ve otoyollara 1.5 yıl
dan bu yana zam 
yapılmamasına 
karşın araç geçiş 
gelirleri, bu yıl Ekim 
ayı sonu itibari ile 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 39.3 
milyon YTL artış 
gösterdi. Bu 
rakamın yıl sonuna 
kadar 60 milyon 
YTL'ye ulaşması 
bekleniyor.
Halen Türkiye 
genelinde 86 nokta
da yaklaşık 800 bin 
adet olan OGS ve 
KGS kullanıcı 
sayısının 2007 yılın
da 1.5 milyona 
çıkarılması 
hedefleniyor. 
Boğaziçi köprüleri 
ile otoyollarda geçiş 

ücretlerine en son 1 
Temmuz 2004 tari
hinde zam 
yapıldığını hatırlatan 
yetkililer, o tarihten 
bu yana aynı tarife 
ile geçişlerin yapıl
masına rağmen 
OGS ve KGS kul
lanıcı sayısının 
çoğalması ile gelir
lerin büyük oranda 
arttığına dikkat çek
tiler.
Verilere göre, 2004 
Ekim ayı sonu 
itibari ile 256.1 mily
on YTL olan köprü 
ve otoyol gelirleri, 
bu yılın aynı döne
minde 295.4 milyon 
YTL'ye yükseldi. 
Bu yıl Ekim ayı 
sonu itibariyle 
köprülerden 114 
milyon 676 bin 
282 araç geçerken, 
bunlardan 136.6 
milyon YTL gelir 
elde edildi.
Otoyollardan ise 
101 milyon 622 bin 
646 araç geçiş 
yaparak 158.8 
milyon YTL gelir 
bıraktılar.
Boğaziçi köprüleri 
ile paralı otoyolların 
2004 yılı toplam 
geliri ise yaklaşık 
310 milyon YTL 
düzeyinde olmuştu.
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Karda araç kullanmak ustalık istiyor
Türkiye'yi etkisi altı
na alan ağır kış şart
larından en fazla etk
ilenenlerden biri de 
sürücüler. Otomobil 
kullanırken en çok 
dikkat edilmesi 
gereken hususların 
başında, sürücülerin 
gaz ve fren pedalına 
yumuşak basması ve 
sert direksiyon 
hareketlerinden 
kaçınması geliyor. 
Sürücülere, karda 
emniyetli ve rahat 
otomobil kullanmanın 
incelikleri ve yöntem
lerinin anlatıldığı 
".arabam.com" adlı 
internet sitesinde, 
kışın araçlarda bulun
durulması gereken 
malzemeler ve nasıl 
kullanılacakları 
bildiriliyor. Sitede, 
karlı ve buzlu havada 
trafiğe çıkacak 
sürücülere sürüş 
stilini yol ve hava 
şartlarına uydur
manın ve her 
zamankinden daha 
dikkatli araç kullan
manın önemi ifade 
edilerek şu bilgiler 
verildi:
"- Bir kazadan kaçın
manın en iyi yolu 
önceden tahmin 
etmektir. Bu nedenle 
önünüzdeki araçla 
aranızdaki takip 
mesafesini normalin 

2 katına çıkarın. 
Manuel şanzımanlı 
araç kullananlar 
debriyaj pedalını 
dikkatli kullanmalı, 
pedalı sertçe bırak
mamalı. Otomatik 
şanzımanlı araç kul
lananlarsa hızlan
malarda asla gaz 
pedalına sonuna 
kadar basmamah. 
- Buzlu ya da karla 
kaplı bir yokuş 
inerken mümkün 
olduğunca motorun 
frenleme gücünden 
faydalanılmak, belirli 
aralıklarla fren pedalı
na hafifçe basılmalı. 
- Cam ve silecek 
süpürgeleri arasına 
karton koyarak soğuk 
gecelerde sileceklerin 
donup cama yapış
masını önlemeye 
çalışın.
- Camlar buğu
landığında ise yan 
camlardan birini 
hafifçe aralayın, 
havalandırmayı en 
sıcak konuma getirin, 
fanı en yüksek hıza 
getirip ön cama yön
lendirin.
- Sağlam bir çekme 
halatı, takoz, yedek 
ampuller, eldiven ve 
sizi sıcak tutacak 
yedek giysiler acil 
durumlardan kurtul
manızı kolaylaştıra
caktır.

- Öndeki aracın izin
den giderek patinaj 
riskini azaltabilirsiniz. 
- Kar küreği, buz 
kazıyıcısı ve buğu 
çözücü spreyler oto
mobilini açık havaya 
park eden sürücüler 
için en gerekli ekip
manlar arasında yer 
alıyor.
- Yolda kaldığınızda 
açlığınız bastıracak 
ve enerji verecek bir 
paket çikolata da oto
mobilde bulunmalı." 
ARAÇTA BULUNMASI 
GEREKLİ 
MALZEMELER 
Sitede, karlı havalar
da emniyetli sürüş 
için araçlarda bulun
durulması gereken 
malzemelerle ilgili şu 
uyarılarda bulunuldu: 
"- Zincir, takoz ve 
çekme halatını mutla
ka aracınızda bulun
durun: Kar üzerinde 
tutunmayı sağlayan 
zincir, kış günlerinin 
en önemli yardım
cılarında birisidir. 
Ancak zincirin takıl
masında dikkat 
edilmesi gereken 
noktalar mevcuttur. 
Eski tip zincirleri tak
mak zaman ve araç 
gereç açısından yeni 
tiplerle 
karşılaştırıldığında 
oldukça zahmetlidir. 
Eski tip zinciri teker

leğe takabilmek için 
önce aracı krikoyla 
kaldırmak ya da zin
ciri yola sererek aracı 
üzerine çıkarmak 
gerekir. Lastik tam 
olarak zincirin üzer
ine çıktığında dışta 
kalan baklalara üstte
ki halkaları takmak ve 
gergilerle sabitlemek 
gerekiyor. Zincir 
takma sırasında 
dikkat edilmesi 
gereken en önemli 
konuysa zincirdeki 
baklaların tamamının 
aynı yönde durması 
ve herhangi bir dön
menin olmaması. 
Aksi halde zincir * 
birkaç metre sonra 
kopabiliyor. Takmatik 
zincirleri takmak için 
zincirin kasnak 
görevini üstlenen 
çelik tel ya da halatın 
lastiğin üst tarafından 
geçirilmesi, bağlantı 
kancalarının takılması 
ve gergi lastiğiyle 
sabitlenmesi yeterli 
oluyor. Dikkat edilme
si gereken en önemli 
konuysa, zincir takılı 
haldeyken 100-200 
metre kadar gidip 
sonra durarak, zin
cirin yerleşmesiyle 
oluşan boşlukları, 
gergileri yeniden 
ayarlayarak ortadan 
kaldırmak. Böylece 
zincir tekerleği tam

olarak saracağı için 
maksimum güvenlik 
sağlanmış olacaktır. 
- Buz kazıma aleti ve 
buz çözücü: Isıtıcınız 
ve buz çözücünüz 
camlarınızı buzdan ve 
kardan arındırmak 
için yeterli olmaya
bilir. İyi bir buz 
kazıyıcı ve ön cam 
için buz çözücü, kalın 
buz tabakasını temi
zleyerek camınızdan 
uzak tutmaya yardım
cı olabilir.
- Yedek silecek 
lastiği: Kar ve buz, 
silecek lastiğinin 
camla temas eden 
yüzünü kolaylıkla 
tahrip ederek hasara 
uğratabilir. Yanınızda 
bir takım yedek sile
cek lastiği bulundur
manız ve lastiklerinizi 
6 ayda bir değiştirm
eniz gerekli.
- Akü güçlendirme 
paketi: Akünüz 
soğuğa dayanamaz 
ya da kazara akünüzü 
boşaltacak olursanız; 

taşınabilir akü 
güçlendirme paketi 
yola devam etmeniz 
yardımcı olabilir. 
- Yakıt sistemi 
antifrizi: 
Otomobilinizin yakıt 
kanallarında biriken 
nem, soğuk havada 
donarak sizi zor 
durumda bırakabilir. 
Yakıt deponuza 
düzenli aralıklarla 
yakıt sistemi antifrizi 
dökerek nemi otomo
bilinizin yakıt siste
minden uzak tutun. 
- Battaniye ve öbür 
temel gereçler: 
Ne kadar çok 
önlem alırsanız alın, 
yine de kış 
mevsiminin hava 
koşullarında yolda 
kalabilirsiniz.
Otomobilinize eski 
battaniyeler koyarak 
kendinizi koruyun. 
Ayrıca sizi sıcak tuta
cak giysiler, cep 
fenerleri ve işaret 
fişeklerini de unut
mayın."

Depresyon kadınları neden sever?!
Kadın olmak 
depresyon açısından 
başlı başına bir 'risk'. 
Rutin ev temizliği, 
çocuk ve hasta bakımı, 
hemşirelik, âdet 
döngüsü depresyonu 
tetikleyebilir 
'Nasıl olduğunu, ner- 
den çıktığını anla
madım. Bana tamamen 
yabancı bir duyguydu. 
Daha önce hiç 
bilmediğim bir yaşam
dan zevk almama, her 
an çılgınca şeyler 
yapabilme ruh hali. 
Sevdiğim insanla yol
larımız ayrılmıştı bir 
süre önce. Her tarafım 
ağrıyordu sanki.
Sonunda o dayanılmaz 
mide ağrısıyla acile 
kaldırıldım. Aslında 
'Yardım edin bana' 
demek istiyordum ama 
sanki dilim tutulmuştu. 
Dilimin söyleyemediğim 
ni bedenim anlatıyor
du. Hastanelerden 
oldum olası nefret 
ederim. Doktorun 
sorularına cevap 

veremediğimi hatırlıyo
rum. Mide ağrısının 
sebebi bulunamadı. 
Eve gönderildim. Ama 
bu sefer de dayanıl
maz bir baş ağrısıyla 
karşı kaışıyaydım." 
Bu sözler hayatının iki 
yılını depresyonda 
geçiren bir kadına ait. 
Yaşadığı ise 'genetik, 
çevresel ya da hor- 
monal nedenlerle 
oluşan çökkünlük 
hali’, yani depresyon: 
"Zaten epey bir süredir 
uyku düzenim bitmişti. 
Ne gece olsun istiyor
dum, ne de gündüz. 
Ne konuşmak istiyor
dum ne de yemek 
yemek. Sadece bir 
yere büzüşüp gözleri
mi kapatmak tek 
isteğimdi.
Ama yalnız kalınca da 
kötü hissediyordum. 
Dünya daralmıştı ve 
ben arada sıkışmıştım 
sanki. Üstüne üstlük 
içimde tuhaf şeyler 
olurken yakınımdaki- 
lerin de desteğinden

yoksundum. Çünkü 
kimse ne olduğunu 
anlamıyordu. Oysa 
tahammül gösteri 
meye, katlanılmaya 
sadece o anda 
ihtiyacım vardı. Başka 
zaman değil. Derin bir 
keder duygusu diye
bilirim. Böylesi ilkti. 
Aklım yavaş yavaş 
gidiyordu benden. 
Bense hem gitsin hem 
de kalsın istiyordum. 
Hani 'Cesur Yürek'te 
kahraman 'Aklıma 
ihtiyacım var, yoksa 
çıldırırım' demişti ya 
onun gibi. Yaşamın 
hiçbir ışığı yoktu 
bence. Hatta bir ara 

onu aramaya çıktım. 
Son bir gayretle 
üstümü giyip beni 
hayata döndürecek 
şeyi aramaya çıktım. 
Denize yakın bir yer
lerde olduğunu 
düşünüyordum. Güneş 
de inadına o kadar 
parlaktı ki. Ama bana 
bir şey ifade etmiyor
du. Kapkara giysilerimi 
giyip sahile gittim, 
kumlara uzandım. Bir 
şey arıyordum. Ama 
hiçbir şey olmadı. 
Dalgaların sesini din
ledim, gökyüzüne 
baktım, düşündüm... 
Ağlayarak eve 
döndüm. Ertesi gün 

tesadüfen elime geçen 
gazetede depresyonla 
ilgili bir yazı vardı. 
Belirtileri okudum. 
Sanırım yüzde 80-90'ı 
bende mevcuttu. 
Depresyonda olduğu
mu öğrenmek 
neredeyse rahatlat
mıştı. En azından 
neyle karşı karşıya 
olduğumu biliyordum." 
Adının baş harflerini 
bile vermek istemeyen 
genç kadına göre, 
hastalığının ne 
olduğunu bilmek, 
tedavinin yarısı. Ama 
ne yazık ki tedavinin 
diğer yarısı olmadan, 
iyileşmeden söz etmek 
zor. O da tedaviyi red
dettiği için hastalığı 
güçlükle atlattığını, 
zaman zaman intihar 
düşüncesine 
kapıldığını, hatta 
bunun yöntemlerini de 
araştırdığını ve iki yıl
lık sıkıntılı bir dönemin 
ardından nihayet 'nor
male' döndüğünü 
söylüyor.

"Ciddi depresyonlarda 
insanlar kendini bunu 
çekmeye mahkûm 
hisseder. Hatta ceza
landırıldığını düşünür. 
İnsanlar bu yüzden 
hayatlarına son veriy
orlar. İnsanların dokto
ra gitmelerini 
engelleyen şeylerden 
biri iyileşemeyecekleri
ni düşünmeleridir” 
diyen Marmara Üniver- | 
sitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Esat Göktepe, 
depresyonla ilgili 
sorularımızı yanıtladı: I 
Bir insan depresyon 
geçirdiğini nasıl 
anlar? Bedensel ve 
ruhsal birtakım 
belirtiler var. Ruhsal 
belirtilerin başında 
üzüntü duygusu 
geliyor. Bu, 
bildiğimiz üzüntüden 
daha yoğun ve daha 
süreğen. Yani uyanık 
bulunduğumuz tüm 
süreyi kapsıyor bu 
üzüntü.

arabam.com
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Soğuk el w ayaklar hastalık habercisi
Ellerin ve ayak
ların soğuk 
olmasının, kan 
dolaşımı bozuk
luğu veya damar 
sertliği hastalık
larının belirtisi 
olabileceği 
bildiriliyor. 
Uzmanlar, kış 
aylarında pek 
çok insanın 
ortak rahatsızlığı 
el ve ayak 
soğukluğunda, 
sorunun 
merkezinin, 
beden ısısı ayar- 
n okta sı olabile
ceğini vurgula
yarak, "Ellerin 
ve ayakların 
soğuk olması 
hissi, yalnızca 
bedenin ısıya 
normal reaksi 
yon verme şekli
ni yansıtmak
tadır. Ancak, çok 
nadiren de olsa 
ciddi bir sağlık 
sorunu olan kan 
dolaşımı bozuk
luğu yada damar 
sertliği belirtisi 
de olabilir" 
uyarısında 
bulunuyor 
Uzmanların 
verdiği bilgilere 
göre, otonom 
sinir sistemi, 
otomatik pilot 
gibi soluk alma 
ve sindirim gibi 

, temel beden

fonksiyonlarını 
düzenliyor. 
Otonom sinir 
sisteminin 
karmaşık den
geleme işlemine 
sahip olduğunu 
ifade eden 
uzmanlar, şu 
bilgileri 
veriyor: 
"Bedenin bir 
bölgesine daha 
tazla kan akımı, 
soğuğun daha 
güçlü olarak 
hissedilmesini 
sağlar. Örneğin, 
fazla sıcak his
settiğinizde, 
otonom sinir 
sistemi, deri 
yüzeyine daha 
fazla kan akımı

olmasını sağla
yarak, küçük 
kan damarlarının 
genişlemesine 
yol açar, böylece 
ısı kaybedilir, 
kan soğur.
Üşüdüğünüzde 
denge değişir. 
Küçük, yüzeysel 
kan damarları 
daralarak, kalp 
ve beyin gibi 
önemli organ
ların ısısını koru
mak için, kan 
akımını deri 
yüzeyinden 
uzağa yön
lendirir. Isınma 
ve soğuma 
mekanizmaları 
herkeste aynıdır. 
Üşüdüğünüzde,

otonom sinir 
sistemi, 
bedeninizin 
düşmüş iç ısısı
na, deri 
yüzeyine olan 
kan akımını azal
tarak cevap ver
mektedir. Eller 
ve ayaklarda 
küçük yüzeysel 
kan damarları 
daha çok 
olduğundan, bu 
işlemden daha 
çok etkilenirler." 
El ve ayakları 
sürekli soğuk 
olan kişilerin, 
yatağa 
girdiğinde 
eşinin, elini sık
tığında da patro
nunun irkilme
sine yol açtığı 
için rahatsızlık 
duyduğuna 
kaydeden 
uzmanlar, bu 
kişilere basit 
ısınma yöntem
leri konusunda 
da şu önerilerde 
bulunuyor: 
"Kalın giysiler 
giyin. Hem 
içeride hem açık 
havada birkaç 
kat giyinin.
İçeride bir kazak 
yada süveterin 
altına uzun kollu 
bir gömlek, en 
üste de yünlü 
bir ceket giyin. 
İpek, yün, havlu

yada sentetik 
malzemelerden 
ısıyı koruyan 
kumaşlar kul
lanın. Egzersiz 
yapın. Egzersiz 
sırasında yüzey
sel, küçük 
damarlar 
genişler ve eller 
ve ayaklara daha 
sıcak kan akımı 
olur. Sigaradan 
uzak durun, 
kafeini sınır
layın. Nikotin ve 
kafein damar 
daraltıcıdır (vazo 
konstriktör) 
küçük, yüzeysel 
damarlara kan 
akımını azaltır
lar. Zayıflama, 
soğuk algınlığı 
ve migren 
ilaçları damar 
daraltıcı etki 
gösterirler. 
Dolayısıyla, 
soğuk el ve 
ayakların sebebi 
olabilirler. Stresi 
azaltın. Gergin 
kişiler, soğuk 
ellere sahip 
olmaya daha 
yatkındır. Kronik 
stres ve gerilim, 
sinir sisteminin 
sürekli olarak 
adrenalin sal
gılamasına yol 
açar, bu da 
damar daraltıcı 
etki gösterir."

Hava kirliliği 
kalp krizlerini 
arttırıyor

Türk Toroks Derneği 
Batı Karadeniz 
Şubesi tarafından 
Zonguldak'ta, "Hava 
Kirliliği ve Solunum 
Yoluna Etkileri" 
konulu bir panel 
düzenlendi. Panele 
konuşmacı olarak 
Yrd. Doç. Dr.
Zey ep Dörtbudak, 
Doç. Dr. Haşan 
Bayram ve Yrd. Doç. 
Dr. Yılmaz Yıldırım 
katıldı.
Doç. Dr. Haşan 
Bayram konuş
masında, Türkiye'de 
birçok ilde sınırların 
üstünde hava kirlil
iği görüldüğünü 
kaydetti. Bayram, 
"Hava kirliliği 
dünyada önemli bir 
sorun. Yapılan 
ölçümlerde birçok

kentte hava kirliliği 
tespit edildi. 
Zonguldak da hava 
kirliliği konusunda 
ilk sıralarda yer 
almaktadır. Hava 
kirliliği solunum yol
larını etkilemektedir. 
Hava kirliliği olan 
yerde, kalp kriz
lerinin, temiz hava 
olan bölgeye oranla 
daha çök olduğu 
gözlenmektedir. 
Ayrıca nefes darlığı 
hava kirliliği olan 
bölgelerde daha çok 
görülmektedir. Kirli 
havadan yaşlılar, 
hastalar ve çocuklar 
daha çok etkilen
mektedir. Türkiye'de 
hava kirliliği 
gelişmiş ülkelere 
oranla oldukça yük
sektir" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 5İ3 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1,133
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)U LAPIM

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 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 51310 68

BELEDYYE
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

taksVler

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 61? 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Üniversite öğrencilerinin 
tercihi pop müzik

Demirel dert dinledi

İnönü Üniversite- 
si'nde (İÜ) yapılan bir 
anket çalışmasında, 
öğrencilerin en fazla 
pop müzik dinlediği 
ve dizi film izlediği 
belirlendi.
İÜ Fen Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Vehbi Bayhan, 2001 
yılından bu yana 
üniversiteye yeni 
başlayan öğrenci
lerin sosyolojik pro
filini ortaya çıkarmak 
amacıyla anket yap
tıklarını söyledi.
Bayhan, 3 bin 409 
öğrenci arasında 
yaptıkları ankette, 
öğrencilerin yüzde 
34'ünün pop, yüzde 
20'sinin Türk Halk 
Müziği, yüzde 18'inin

özgün müzik, yüzde 
1 Tinin rock, yüzde 
9'unun arabesk, 
yüzde 4'ünün Türk 
Sanat Müziği, yüzde 
3'ünün klasik batı 
müziği, yüzde Tinin 
de caz müziği din
lediğinin ortayı 
çıktığını belirtti. 
Bayhan, ankete 
katılan öğrencilerin 
yüzde 28'inin dizi 
film ve film, yüzde 
21'inin haber pro

gramı, yüzde 18'inin 
spor programı, 
yüzde 15'inin müzik 
programı, yüzde 
9'unun yarışma pro
gramı, yüzde Tinin 
magazin programı 
izlediğinin ortaya 
çıktığını 
kaydetti.
Doç. Dr. Bayhan, 
öğrencilerin yüzde 
8'inin ise televizyon 
izlemediğini ifade 
ettiğini söyledi.

İnegöl Belediyesi'nin 
yeni belirlediği çöp 
depolama alanına iti
raz eden Akçapınar, 
Kozluca, Yeni Yörük 
ve Tokuş köylülerinin 
derdini CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel dinledi. 
Geçtiğimiz günlerde 
4 köy muhtarının 
CHP ilçe örgütünü 
ziyaret etmesinin 
ardından, ilçe 
başkanı Necmi Demir 
konuyu CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel'e iletti. 
Demirel, Kozluca 
Köyü'nde toplanan 
vatandaşları dinledi. 
Kemal Demirel, 
"Söylediklerine göre 
bu proje yapılırken 
hiçbir köy muhtarına 

‘Gemlik Körfez’ internette 
Gazetemizi

w ww_ g e m I i kko rf ezg azetes i. co m 
adresinden okuyabilirsiniz

haber verilmemiş. 
Bu çok yanlış bir 
davranıştır. Sonuç 
itibariyle muhtarlar 
burada yaşayan 
halkın temsilcisidir. 
Muhtarlara sormadan 
böyle bir işe kalkışır
sanız köylüleri 
karşınıza almış olur
sunuz. Gerekirse bu 
sorunu İçişleri 
Bakanlığına bildire
ceğim. Sorun çöplük 
yapılması değil. Bu 
çöplük elbet yapıla
cak. Çöplük nereye 
yapılırsa yapılsın, yer 
seçilirken insanlara 
zarar verip 
vermeyeceği 
değerlendirilmeli ve 
buna göre hareket 
edilmelidir. Eğer bu 
çöplük insanlara 

yarar yerine zarar 
verecekse hiçbir 
anlamı yok. Bu 
konuyla ilgili elimden 
gelen her şeyi . 
yapacağım" dedi. 
Kozluca Köyü Muhta 
rı Sedat Görgülü "Bu 
projenin yapıldığı 
alanda bahsi geçen 
dört köyün içme ve 
sulama sulan 
akmaktadır. Eğer 
buraya çöplük 
yapılırsa ve bu su 
kirlenirse köylünün 
hali ne olur? Bunu 
hiç düşündüler mi? 
Bu proje yapılırken 
bize kimse bir 
şey sormadı. Neden? 
Gereken mücadeleyi 
verip, bir tek çöp 
döktürmeyeceğiz" 
dedi.
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Deprem söylentilerine yanıt geldi 
"Ocak ayında büyük bir deprem bekliyorum" diyerek halkın paniğe kapılmasına neden olan Ahmet Mete Işıkara'ya Ulusal Deprem Konseyi’n den 
yanıt geldi. Açıklamada, "Ulusal Deprem Konseyi, depreme hazırlıklı olma kapsamında gerçekleştirilen tatbikatların gerekli ve yararlı çalışmalar 
olduğunu belirtilerek, "bu çalışmaların gereği yapılan yazışmaların deprem uyarısı gibi yorumlanmasının doğru olmadığını" bildirdi. Sayfa 8’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK Ceplerinde TL 

olanlar dikkat
Merkez Bankası, eski TL banknot
ların 1 Ocak 2006’dan itibaren 
tedavülden kalkacağını açıkladı. TL 
banknotlar zaman aşımı süresinin 
sonu olan 31 Aralık 2015 tarihine 
kadar Ziraat Bankası ve 
Merkez Bankası şubelerinde 
değiştirilebilecek. Haberi sayfa 9’da

Zeytin ağaçta kaldı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kar ve zeytin
Babam, “Zeytin ürününü kaba koymak 

yetmez, satıp parasını cebine koymak gerek
li” derdi.

Zeytinci ürününü' toplamadan ikinci kar 
zeytinin üzerine düştü-

Bu yıl küçük taneli zeytinin rekoltesinin 
yüksek olması, ürünün Marmarabirlik tarafın
dan alimim da engelledi.

Bu kez ürün dalında kaldı.
Üretici daha zor duruma düştü.
Kar altındaki zeytin kilo kaybedecek ve 

buruşacak...
Üreticisi ikinci kez zor durumda kaldı.
Zeytinin kış ürünü olması başına gelmedik 

bela bırakmıyor.
En büyük bela ise soğuklar ve don olayı..
Eksi 5’in altına düşen havalarda zeytin 

ağacı soğuktan etkileniyor.
Bu yıl Muratoba ve Engürücük ovasında 

bir süre önce bu durum yaşanmıştı. 
Zeytincilik meşakath bir üretim şekli.

Sofrada önümüze gelesiye kadar, üretim 
aşamasında üreticinin çektiği çileler bitmek 
bilmiyor

Bir de çektiklerinin karşılığına alabilseler..
Dün, Umurbey’den inerken, kar altında 

kalan zeytin ağaçları bana hüzün verdi.
Kar yükü altında dallar kırıldı kırılacak.
Gece yağış devam ederse, bu kez 

ağaçlara da zarar verecek kar..
Zeytin üreticisi olmak zor iş.
Bakımı için ayrı uğraşacaksın, toplamak 

ve satmak için ayrı.
En kötüsü ise doğa karşısında birşey 

yapamamak.

Önceki akşam başlayan kar 
yağışı nedeniyle, üreticinin 
toplanmayan zeytini ağaçta 
kaldı. Marmarabirlik’in küçük 
taneli zeytini almaması 
nedeniyle sıkıntıya düşen 
zeytin üreticisi bu kez de 
hava koşulları nedeniyle 
zor duruma düştü. Ağaçlan 
bembeyaz yapan kar 
yağışı nedeniyle zeytin 
toplamaya gidemeyen üretici 
zeytinini toplayamayınca 
ikinci kez yıkıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

“Fevziye Köyü için 
yapılacak işlem yok”
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in 
Fevziye Köyü'nün alt yapısı için verdiği 
yazılı soru önergesine cevap verildi.
Demirel, önergede Fevziye Köyü’nün alt 
yapısı için neler planlandığını sordu. 2’de

Kaçak telefonda 
ifade hatası var
‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

Çalıntı biletler 
nasıl anlaşılır?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 
vatandaşları çalıntı biletlerle ilgili uyardı. 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 
vatandaşların çalıntı biletler için sadece 
harf gruplarını değil, bunların yanındaki 
ikramiye numaralarını da kontrol etmesi 
gerektiğini bildirdi. Haberi sayfa 8’de

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, 
gümrüklerden normal prosedürle 
giren, ancak daha sonra el değiştiren 
telefonların, tanım olarak kaçak telefon 
kapsamına alındığını kaydederek, 
"O da katlamalı olarak bu sayıyı 
yükseltiyor" dedi. Haberi sayfa 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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& 1 Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

CHP Kemal Demirel’in verdiği önergeye cevap verildi

‘Feııziye Köyü itin yapılacak işlem W
Payanda dönekler....

Türkiye işi gücü bıraktı.
Orhan Pamuk meselesine takıldı.
İşin kötüsü Türkiye’nin Avrupa Birliği 

ile ilişkilerinde de kilit noktası oldu bu 
dava.

Türkiye’nin “dönek”leri Orhan 
Pamuk’un peşinde dönüp duruyor.

Avrupa’daki işini gücünü bırakıp 
Pamuk Davasını izlemek üzere Türkiye’ye 
gelen gözlemciler de “maksadlarının” 
dışına taşarak garip laflar ediyorlar.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sataşıyorlar.
Ülkemizin iç işlerine karışıyorlar.
Onların “safsatalarına” tepki duyu 

yoruz.
Ama daha büyük tepkiyi içeridekilere 

gösteriyoruz.
Çünkü Türkiye’nin halkıyla bütün

leşmiş, halkının kayıtsız koşulsuz güveni
ni kazanmış ordusuna sahip çıkmıyorlar.

İktidardan ses çıkmıyor.
Ve ne mutlu ki orduya sahip çıkma işle

vi yine Cumhuriyetin kuruluşundan 
bugünlere miras kalan CHP tarafından 
yerine getiriliyor.

Bir de kadroları Atatürkçülerden 
oluşan DYP’den tepki veriliyor.

Niye ?..
Yanıtı belki çok kolay belki de çok zor 

bir soru..
Ne olursa olsun Türkiye 

Cumhuriyeti’nin daha doğrusu Türkiye 
Cumhuriyeti Yurttaşının genleriyle 
oynandığı bir gerçek.

T.C. yurttaşıyım diyen tüm insanların 
hiç düşünmeden reaksiyon göstermesi 
gerekiyorken sessiz kalması..

Sağduyulu ve gelecekle ilgili bireysel 
çıkarları olmayanlar için akıl almaz bir 
durum.

Ancak;
Sistemden yararlanıp siyasal emeller

ine ulaşmak isteyenler için de anlaşılabilir 
nitelikte.

Beyin işte..
Akta ne türlü senaryolar getiriyor.
Bu arada şeytanın da işi yok ki akıl 

karıştırıyor.
Ne var ki bu işte beyinin de şeytanın 

da suçu yok.
Geçmiş geleceğin aynası..
Projektörü..
Dün yazmıştım.
Bugün de yazmaya gerek yok.
Geçmişte “iktidara yürünürken” 

çeşitli platformlarda söylenenler hala 
belleklerde..

Söz uçmuş ama yazı kalmış.
Ne yazık ki kendisine aydın denilen 

ortaçağ dinazorları ya beyinlerinin 
gelişmemiş olmasından kaynaklanıyor 
olsa gerek çok unutkanlar ya da o kadarı
na akılları ermediğinden çok rahatlıkla bir- 
ilerinin gelecekle ilgili hesaplarına 
“payandalık” edebiliyorlar.

Ama şunu da gelişmemiş beyinlerinin 
bir köşesine kazısınlar ki..

İran’da mollalar iktidara geldiklerinde 
ilk önce “kendilerine” sırnaşanları 
ortadan kaldırdılar.

Çünkü onlar da biliyorlar ki “bunlar 
dönektir” ve nereden nereye ne zaman 
yalpa yapacakları belirsizdir.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel’in Fevziye 
Köyü'nün alt yapısı 
için verdiği yazılı 
soru önergesine 
cevap verildi. 
Kemal Demirel’in 
Fevziye Köyü’nün alt 
yapısı için neler 
planlandığı sorulan 
önergede ayrıca, 
Fevziye Köyü’nde 
meydana gelen 
toprak kaymalarının 
tespiti, alınması 
gereken önlemler ve 
toprak kaymalarının 
yerleşim alanlarında 
meydana getirebile
ceği olumsuz etki
lerin ortadan kaldırıl
ması ve halkın mağ
duriyetinin giderilme
si konusunda 
acil olarak neler 
planlandığı soruları 
bulunuyordu.
İlgili Bakanlık tarafın
dan Kemâl DfenYıFei'e 
yapılan yazılı açıkla
mada: "Fevziye 
köyünde meydana 
gelen heyelan olayı 
18/04/1959 günü etüt

Yarım saat ambulans bekledi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Ahmet Dural 
Meydanında meydana 
gelen trafik kazasında 
yaralanan Cahide Oral 
adlı kadın ambulansın 
geç gelmemesine 
vatandaş tepki göster
di. Abdullah Güler'in 
kullandığı 16 HJ 068 
plakalı özel otonun 
çarptığı Cahide Oral, 
meydanın yanında 
uzun süre kendini 
hastaneye götürecek 
ambulansı bekledi. 
Vatandaşların haber 
vermelerine karşın

edilmiş ve düzenler. 
nen 21/05-1959 günlü 
raporda köyün 
tamamı olan 180 
hanenin nakli 
önerilmiştir. Yeni 
yerleşim yeri olarak 
Harmankaya 
mevkiinin bitişiğinde
ki araziler için yer 
seçimi protokolleri 
hazırlanmış ve 
06/10/1973 gün ve 
2031 sayılı yazı ile 
Bakanlığımıza gön
derilmiştir. Yerleşimle 
ilgili ancak 79 afet
zede talep taahhüt
name vermiştir.

Anılan yerle ilgili 
olarak 13-04/1983 
tarihinde düzenlenen 
jeolojik etüt 
raporunda ise 
Köy İşleri ve.
Kooperatifler 
Bakanlığınca 
Bursa-Gemlik 
yolu sağ tarafında 
Harmankaya mevki
inin bitişiğindeki 
araziye 77 afetzede 
için 77 konut yapılıp 
afetzedelere teslim 
edildiği, ancak talep 
taahhütname veren, 
bu afetzedelerin 
yeni konutlarına

çabaambulans gecikince 
hastaneye 
götürülmeyen yaralı, 
olay yerine gelen özel 
bir araçla hastaneye 
kaldırıldı.
Yaralının hastaneye 
götürülmesinin 
ardından olay yerine 
gelen ambulans, 
yaralıyı bulamayınca 
geri döndü.
Özel oto sürücüsü 
Abdullah Güler, 
kadının Gemlik’in 
ortasında ortasından 
yürümekte olduğunu 
ve çarpmamak için

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 

yerleşmediği, talep 
ve taahhütname 
vermeyen diğer 
afetzedelerin ise 
köyden aynlmak 
istemedikleri 
belirtilmiş olup, 
Fevziye köyü için 
yapılacak işlemin 
bulunmadığı 
belirtilmiştir.
Bursa Valiliğinin 
(İl İmar Müdürlüğü) 
11/08/1983 gün ve 
3374 sayılı yazısında 
Fevziye köyü orman 
içerisinde olup, 
gelişemeyen ve bu 
sebeple nakledilen 
köyler statüsünde 
olduğundan Köy 
İşleri Bakanlığı ile 
Orman Bakanlığı 
tarafından köyün 
tamamı kamu- 
taştırılarak 
naklinin sağlanması 
nedeniyle yapılacak 
bir işlemin bulun
madığı belirtilmiştir. 
Yukarıdaki 
gerekçeler nedeniyle 
anılan yerle ilgili 
Bakanlığımızca da 
yapılacak bir 
işlem bulunmamak
tadır." denildi.

gözlenen yaralı 
göstermesine rağmen kadın Muammer

Ağım Devlet 
Hastanesinde tedavi

engel olamadığını 
«söyledi. Bilincinin
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Bu kez kar üretjişlsiril viiraü

Zeytin ağaçta kaldı
Önceki akşam başlayan kar yağışı nedeniyle, üreticinin toplan
mayan zeytini ağaçta kaldı. Marmarabirlik’in küçük taneli zeytini 
almaması nedeniyle sıkıntıya düşen zeytin üreticisi bu kez de hava 
koşulları nedeniyle zor duruma düştü.

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Zeytin üreticisini 
Marmarabirlik'ten 
sonra kötü hava 
şartları da vurdu. 
Önceki gece 
başlayan soğuk ve 
yağışlı hava kar 
yağışı getirirken 
zeytin ağaçları 
bembeyaz oldu. 
Zeytinini 
Marmarabirlik'e 
veremeyen üretici 
şimdi de karla 
mücadele ediyor. 
Ağaçları bembeyaz 
yapan kar yağışı 
nedeniyle tarlaşına 
giremeyen

I üretici zeytinini 
toplayamayınca 
ikinci kez yıkıldı. 
Marmarabirlik’in 
önce barem 
düşürmesi • 
arkasından da 
zeytin alımlarım

durdurması 
nedeniyle çeşitli , 
yerlerden aldığı 
kredileri ödemekte 
zorlanan zeytin 
üreticisini zor 
günler bekliyor.

Geçiminin büyük 
bölümünü 
zeytipden 
karşılayan köylerde 
zeytin toplama 
işleminin henüz 
bitmediği öğre

nilirken Umurbey 
ve yukarıda 
kalan bölgelerde 
toplanamayan 
zeytin oranının 
yüzde 30 olduğu 
tahmin ediliyor.

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinde görev dağılımı yapıldı

Mimarların yeni 
Başkam Osman Turan

Seyfettin ŞEKERSÖZ ilk toplantısına 
yapan Yönetim

11 Aralık 2005 . Kurulu üyeleri
Pazar günü Başkanlığa
sekizinci genel Osman Turan’ı
kurulunu yapan getirdi.
Mimarlar Odası Sayman üyeliğe
Gemlik Ahmet Bayrak ile
Temsilciliğinde Sekreter üyeliğe
görev dağılımı Emel Kaptan
yapıldı. getirilirken,
Geçtiğimiz Tank Kaplan ve
hafta Cuma Mustafa Semiz
günü Oda üye olarak
Temsilciliğinde kaldılar.

Körfoz’ i
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

| Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com

|| www.ozcanvural.sayfasi.com

Paranın sıfırları gitti....
Paralardan sıfırların atılmasına ne kadar 

sevindiğimi anlatamam..
Yabancıların parasına bakıp kendi 

paramızdan utanıyordum.
Yabancılar bol sıfırlı paralarımıza bakıp 

gülümsüyorlardı.
Bir biz kalmıştık bu bol sıfırlı para siste

minde. Ben yaşım gereği kuruşları - liraları 
yaşamış kişilerdenim. Bir kuruşa gazete alır, 
3 kuruşa ekmeğimizi yer, 70 lira maaşla koca 
ayı rahatça tamamlardık. Orduya teğmen 
olarak katıldığımda maaşım 110 lira idi. Bu 
paradan artırım yapıp ev için eşya almamız 
mümkün oluyordu.

O zamanların en büyük parası olan 1000 
lirayı hayatım boyunca görmedim.

{enginin mor olduğunu söylerlerdi. 
Ancak bankalarda veya çok zenginlerin 
kasalarında olduğunu düşünür ona sahip 
olmanın hayallerini kurardık.

Daha sonra ki yıllarda en büyük para 
kupürü bir milyon lira oldu...

Zamanın Başbakanı Adnan Menderes 
1950 yılında iktidara geldiklerinde hede
flerinin “Her mahalle de bir milyoner yarat
ma! olduğunu seçim kürsülerinden halka 
söy üyordu...!

i ktidarlar değişti paralar gittikçe büyüdü 
am- daha önce büyük olanlar küçüldükçe 
küçüldü. Beş milyon - Ön milyon - Yirmi 
milyon - Elli milyon sonunda Yüz milyonluk 
kupürlerde piyasaya çıktı.

Eskiden insanı zengin eden bir milyon , 
çocukların bakkala sakız -şeker almaya 
giderken dahi az gördükleri zavallı bir para 
durumuna düştü...!

Paradan sıfırlar atılınca büyük paralardan 
kurtulacaktık. Pek kurtulamadık.

Merkez bankası her banknotun ayni rengi
ni çıkararak geçişi epeyce kolaylaştırdı.

Gençler olsun, yaşlılar olsun para birim
leri arasında şaşıran pek fazla olmadı.

Madeni paralar çoğalacaktı, bu bir anlam
da gerçekleşti.

Artık daha çok madeni para cebimize 
giriyor ama erkeklerin çoğunun bozuk para 
cüzdanı yok. Erkeklerin cepleri şakırdıyor.

Paranın sıfırlan atılmadan tanıtılma kam
panyası yapılması çok iyi oldu.

Tanıtıcı bilgiler iki -üç ay verildi. Sistem 
iyi tanıtıldı...

Bu gün için Merkez Bankası verilerine 
göre ilk bir - iki ay içinde tedavülde ki 
paranın yarısı YTL ‘ye ( Yeni Türk lirası) 
dönüştü.

Haziran ayında % 80’i şu anda da %92 
bu dönüşümle eski bol sıfırlı paralar kuh 
lanımdan çıkarılıyor. Büyük kupürlü paralar
da bu değişim kolayca olmasına rağmen 
küçük paralarda bilhassa bir milyonda zor
lanılıyor. YTL geçişten bu yana madeni par
alar piyasada 4 katı artmış.

Bunun %20 ‘si eski para, gerisi ise yeni 
madeni para.

Madeni paraların sisteme daha fazla oran
da girmesi isteniyor.

Kısaca paradan altı sıfır atılmasıyla çok 
iyi şeyler oldu.

Ancak halk bir YTL ‘ye milyon demeye 
devam ediyor.

Anlaşılan yıllarca milyon sözcüğü dilimize 
adeta bir para birimi olarak yerleşmiş. “Beş 
milyon” demek “beş lira" anlamına geliyor.

Ama cebinden 5 YTL çıkaran bir kişi “Al 
sana beş milyon” diyor.

Demek ki, önemli olan YTL *nin cisimsel 
olarak göründüğü şekil değil, ağızdan ne 
kadar yeni para birimi olarak konuşulduğu.

Bu da zamanla geçecektir.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Gemlik Sanat Evi 
sergiye hazırlanıyor

—J-J

•f&s»
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Lise Caddesi’ndeki 
atölyelerinde el 
işi göz nuru ile 
işlenen sanat 
eserleri Aralık 
ayı, sonunda 
görücüye çıkacak. 
Ressam Nilgün 
Kurnazoğlu ile 
Takı Tasarım 
ustaları 
Reyhan Çorum 
ve Sabahattin 
Özcan, atölyelerinde 
hazırladıkları 
eserleri 26-27-28 
Aralık günlerinde 
Belediye Sergi 
Salonunda 
sergileyecekler. 
Resim, Takı 
Tasarım ve El

Sanatları sergisi 
için uzun zamandır 
hazırlık yapan 
ekip işin sonuna 
gelmenin 
mutluluğunu 
yaşıyorlar.
Meydana 
getirdikleri eserleri 
sanatseverlerle 
paylaşmak 
isteyen ekip, 
sergi sırasında 
beğenilen ürünlerin 
satışını da 
yapacaklar.
Aynı zamanda 
Gemlik Belediyesi 
Kültür ve Sanat 
Derneği üyesi 
olan sanatçıların 
açacakları sergi 
merakla bekleniyor.

Amatörün çilesi bitmi or
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Amatör küme 
maçlarında yaşanan 
imkansızlıklar, 
nedeniyle genç 
sporcuların 
çektiği çile bir 
türlü bitmiyor. 
Her türlü hava 
koşullarında top 
oynamaya çalışan 
genç sporcular, 
yeterli sağlık ekibinin 
bulunmayışı 
nedeniyle de 
sakat kalmayla yüz 
yüze geliyorlar.
Gemlik Atatürk

stadında oynanan 
maçlarda yaşanan 
ilginç görüntüler 
insanın yüreğini 
parçalamaya 
yetiyor.
Ayağına kramp 
girdiği için maçı 
yanda bırakmak 
zorunda kalan 
sporcu beton 
üzerinde acıdan 
kıvranırken, kendisine 
yardım etmeye 
çalışan arkadaşlarının 
bilinçsiz hareketleri 
dikkat çekiyor.
Ayağında 
çatlak mı var,

yoksa kramp mı 
girdiğini anlayamayan 
arkadaşları genç 
sporcunun 
ayağına yaptıkları ( 
müdahalenin 
doğru olup olmadığını 
bilmeden yardım 
etmeye çalışarak 
ona belki de kötülük 
yapabiliyorlar.
Bu tür sakatlıklarda 
uzman kişilerin 
görmesi gereken 
olaylara gerekli Önemi 
göstermeyen kulüp 
idarecilerinin ise 
yaptıkları "Saldık 
çayıra" oluyor.

I

I
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Hulusi Bolu...
Ecel şerbeti...
Yüce Allah o kadar 

adil ki; o ecel şerbetini 
vakti geldiğinde her 
canlıya sunuyor. Ecel 
şerbetini içen her canlı 
için yeni bir hayat 
başlıyor.

Başlayan yeni 
hayat, ebedi hayat.

İnsanlığa hizmet 
edenler için helali, 
haramı bilip yaşayanlar 
için mutluluğun ebe
diyen süreceği bir 
yaşam.

Ölüm bir yok oluş 
değil, yaradana 
kavuşur olmanın mut
luluğunun yaşandığı 
Bayram günü.

Cuma günü ecel 
şerbetini içen Hulusi 
Bolu Ağabeyimizi 
Rabbine ulaşım yoluna 
çıktı. Bizlerde 
uğurladık.

Hulusi Bolu, sağlık 
görevlisi olarak otuz yıl 
dağ tepe demeden at 

sırtında, efedersiniz 
eşek sırtında karda, 
kışta bunaltıcı ve 
yakıcı sıcak altında 
köylerimiz ve Merkez 
ilçe insanımıza sağlık 
hizmeti vermek, zerk 
ettiği iğnelerle ızdırap 
(arını dindirmek için 
çabaladı, durdu.
Emekli olduktan sonra 
da Gemlik halkına 
hizmet vermeye çalıştı, 
ta ki ciddi rahatsızlığı
na kadar. Uzun yıllar 
aile doktorumuz Sayın 
Dr. Abdullah Öztemiz, 
sağlıkçımızda Sayın 
Hulusi Bolu idi.

Her iki dost ve 
arkadaşımızdan Allah 
razı olsun. Bu vesile ile 
halen hayatta olan ve 
kendini emekli eden 
Dr. Abdullah Öztemiz 
ağabeyime sağlıklı, 
hayırlı, elemsiz keder
siz bir ömür dilerim.

Sayın Öztemiz ve 
Bolu, gece gündüz 

erken saatte geç saatte 
her başvurumuza 
koşarak geldiler.
Dertlerimize derman 
olabilmek için yıllarca.

Hayli soğuk bir son
bahar gecesi. Yüksek 
tansiyon sonucu şid
detli bir burun kana
ması geçiren Rahmetli 
babacağımın kanını 
biran önce dindire- 
bilmek için uykudan 
uyanıp giyinmeden 
pijamalarla inanın yalı
nayak nefes, nefese 
yaya olarak evimize 
ulaştığını o gün verdiği 
hizmeti Tamer Ailesi 
olarak unutmamız 
mürhkün mü?

Yüzlerce aile, bin
lerce insan sanmam ki 
Bolu’nun verdiği 
hizmeti unutsun. 
Çünkü o, kötü günlerin 
dostuydu. Üzgün 
gönülleri, ıstıraplı 
bedenleri sağlığa 
kavuşturma uğraşını 

meslek edinmişti.
Hulusi Bolu gözleri 

fergecir okumayan, 
gözü yerde, kimsenin 
karısına kızına kem 
gözle bakmamış. 
Onları dünya ahiret 
kardeş edinmiş. Adı 
gibi uysal temiz kalpli, 
sessiz, efendi, gözü 
para da olmayan ver
ilenle yetinen zengin 
fakir ayırt etemek -sizin 
herkesin hizmetine 
koşan dürüst ve asil 
bir insandı. İğne yapar, 
iğneleyip kimsenin 
kalbini kırmayan bir 
insandı.

Değerli ağabeyimin 
aziz hatırası önünde 
saygı ile eğilir, Allah’ın 
toprağa verilirken 
esirgemediği bol rah
meti yeni ebedi yaşa 
mın da da esirgememe 
sini diler, Bolu ailesine 
dost, arkadaş ve seven 
lerine sabırlar ve ta
hammül gücü dilerim.

Eğitim 
çalışması 
toplantısı 

düzenlendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Çevre Koruma 
Daire Başkanlığı 
tarafından Hava, 
Gürültü ve Çevre 
Kirliliği ile ilgili 
olarak toplantı 
düzenlendi.
Belediye Meclis 
Salonu’nda 22 
Aralık 2005 
Perşembe günü 
saat 10.00 yapıla
cak olan toplantı

da yayımlanmış 
olan yönetmelikler 
de kamu oyuna 
duyurulacak. 
Kentte yaşamanın 
üzerimize 
getirdiği sorumlu
lukların da 
hatırlatılacağı 
"Eğitim Çalışması" 
toplantısına 
çeşitli birim ile 
kurum ve kuru
luşların temsilci
lerinin de katıl
ması bekleniyor.

‘Gemlik Körfez' internette
? Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

nlır|ÖMıe l>oteBuderus mBı
mu

<İsiSAN> KALORİFER TESİSATI
VJZKLİMA

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kar nedeniyle 
Bursa’da 

155 polis imdat 
hattı kilitlendi

Doktor kılığındaki taciz 
şüphelisi yakalandı

Bursa'da binlerce 
öğrenci ve veli, 
kar yağışı sebebiyle 
okulların tatil olup 
olmadığı hakkında 
bilgi almak için 
155 Polis İmdat 
hattını arayarak, 
hattın kilitlenmesine 
neden oldu.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
haber merkezindeki 
8 ayrı santralde 
görev yapan polis 
memurları, ortalama 
bir dakika içerisinde 
74 telefona cevap 
vermek zorunda 
kaldı. Sabah erken 
saatlerden itibaren 
öğrenciler, veliler ve 
öğretmenler, 155 
Polis İmdat hattını 

aradı. Serviste 
görevli polisler, 3-4 
saatlik zaman dili
minde 12 bini aşkın 
telefona cevap ve 
rerek okulların tatil 
olmadığı bilgisini 
verdi. Yetkililer, 
Okulların tatil olup 
olmadığına dair 
kararın Bursa 
Valiliği'ne ait 
olduğunu, bunun 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü kanalıyla 
açıklanarak medya 
tarafından vatan
daşlara duyurul
duğunu söyledi. 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
telefonlarının ise 
'256 70 00’ olduğu 
bildirildi.

Bursa'da, evde yalnız olan 5 çocuğu taciz 
ettiği ve 2 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne 

sürülen zanlı, İstanbul'da yakalandı.
Kendisini doktor 
olarak tanıtıp girdiği 
eylerde küçük çocuk
ları taciz ettiği öne 
sürülen zanlı, çocuk
lardan 5'i tarafından 
teşhis edildi.
Bursa'da adliyeye 
sevk edilen zanlı, 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ve Yıldırım ilçeleri ile 
Gemlik'te, 9 ila 12 
yaşlarındaki 5 ayrı 
çocuğu taciz ettiği ve 
2 ayrı hırsızlık olayı
na karıştığı öne 

Gemlik Körfez' internette ► ww.gemlikkoffezgazetesi.com adresini tıklayın

sürülen zanlının 
kimliği tespit edildi. 
İstanbul'da olduğu 
belirlenen H.U. (40) 
için Osmangazi İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Araştırma Bürosu 
ve Çocuk Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler operasyon 
düzenledi. Kendisini 
doktor ya da evde 
yalnız başına 
kalan çocukların 
babalarının arkadaşı 
olarak tanıtan 
H.U'nun, kız çocuk
larını taciz ettiği 
tespit edildi. Çocuk

ları taciz edemediği 
evlerden hırsızlık 
yaptığı da iddia 
edilen H.U'.nun, 
gerçek mesleğini 
mimarlık olarak 
söylediği öğrenildi. 
Taciz ettiği çocuklar 
tarafından teşhis 

edilen H.U, sorgula- 
masının ardından 
sevk edildiği mahke- | 
meçe tutuklandı.
H.U'nun ifadesinde, 
iki kez evlendiği ve 
çocuğu olmadığı için î 
böyle bir teşebbüste • 
bulunduğu belirtildi, i

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

/

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

. I2SSB

O m 11 12 13 W 15

birlik!?""5^' 
N

TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KRLEMLİK& KÜLLÜKLER» RNRHTRRLIKLRR VE 
HEDİVELİK EŞVR ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEVİN

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

1

ww.gemlikkoffezgazetesi.com
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Çalıntı bilet nasıl anlaşılır? İşsiz gençleri 
sevindirecek haber

Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürlüğü, 
vatandaşlar çalıntı 
biletlerle ilgili uyardı. 
Peki biletin çalıntı 
olup olmadığı nasıl 
anlaşılıyor? İşte Milli 
Piyango İdaresi'nin 
bu soruya verdiği 
yanıt 
Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürlüğü, 
vatandaşların çalıntı. 
biletler için sadece 
harf gruplarını değil, 
bunların yanındaki 
ikramiye numaralarını 
da kontrol etmesi 
gerektiğini bildirdi. 
Milli Piyango İdaresi, 
posta sevkıyatı 
sırasında çalınan 
yılbaşı biletleri 
konusunda yazılı bir 
açıklama yaptı. 
Çalınan biletlere ait 
ikramiye numaraları 
ile seri-kontrol 
numaralarının 
idarenin internet say
fasında yayımlandığı 
kaydedilen açıklama

da, basında söz 
konusu serilerdeki 
biletlerin alınmaması 
gerektiği yolunda 
haberler yer aldığı 
vurgulandı.
Bunun oyun planı 
tekniğinin tam olarak 
bilinmemesinden 
kaynaklandığı ifade 
edilen açıklamada, şu 
görüşlere yer verildi: 
"P serisi denince . 
basılan tüm tam bilet
lerin,.K serisi den
ince tüm yarım bilet
lerin, N serisi den
ince tüm çeyrek bilet
lerin anlaşılması 
gerekmektedir. 
Şu anda piyasada 
satışa arz edilen tüm 
biletlerimizde, bu 
harf grupları 
bulunmaktadır.
Vatandaşlarımızın 
çalıntı biletleri alma
maları için, bu bilet-. 
lerin sadece harf 
gruplarına bakmaları 
yeterli olmayıp, bu 
harf gruplarının

hemen yanında yer 
alan ikramiye numa 
ralarını da kontrol 
etmeleri gerekmekte
dir. Kamuoyuna 
duyurulan bu numa 
raların dışındaki tüm 
biletleri gönül 
rahatlığıyla satın 
alabilirler." 
SÜREKLİ KONTROL 
LER YAPILIYOR 
Biletlerin tamamının 
çalındığı izlenimini 
verecek şekilde 
yapılan yayınların, 
bilet alırken tered
dütlere, hatta bilet 
alınmamasına sebe
biyet verdiği 

kaydedilen açıklama
da, bunun geçimini 
bilet satışına 
bağlayan dar gelirli 
bayileri de mağdur 
ettiği vurgulandı. 
Açıklamada, Milli 
Piyango İdaresi, 
Jandarma ve 
Emniyet 
görevlilerinin satış 
noktalarında sürekli 
kontroller yaptığı da 
belirtilerek, 
"Vatandaşlarımız, 
bayi ruhsatı olan sey
yar ve sabit bayile 
rimizden güven 
içinde biletlerini ala
bilirler" denildi.

Hükümet işsiz genç
leri sevindirecek bir 
çalışmaya imza 
atmaya hazırlanıyor. 
İş yeri açmak 
isteyen işsiz 
gençlere 10 yıl 
vadeli faizsiz meslek 
kredisi verilecek. 
AKP Samsun 
Milletvekili Mustafa 
Çakır, ilk işyerini 
açmaya çalışan 
gençlere 10 yıl 
vadeli faizsiz meslek 
kredisi verilmesi, bu 
ş Kilde işyerini 
açanlara 2 yıl vergi 
muafiyeti getirilmesi 
için yasa teklifi 
hazırladı. Çakır, 
ayrıca bu gençlerin 
evlenebilmesi için 
ihtiyaç kredisi veril 
met ini de istedi. 
Ça ır, konuyla ilgili 
ola ak hazırladığı 
ya: i teklifini AKP 
Grubuna vermeden 
doğrudan TBMM 
Başkanlığı’na 
sundu. Çakır’ın tekli
fi yasalaşırsa; kamu 
kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarına 

üye olup da ilk iş 
yerini açacaklara, 
bağlı olduğu meslek 
kuruluşu bütçesin
den 10 yıl vadeli 
faizsiz kredi 
verilecek.
Kredi miktarının 
belirlenmesinde aynı 
faaliyet kolunda 
mesleğini icra eden
lerin gider bütçesi 
esas alınacak.
Mesleki faaliyetin 
gösterileceği il vergi 
dairesinin belirleye
ceği gider bütçesi 
matrahı, ilgili meslek 
kuruluşlarına bağlı 
odalara gönderile
cek ve kredide bu 
matrah esas alla
nacak. Meslek kuru
luşları her yıl bütçe 
kalemlerinin yüzde 
5’ini meslek kredisi 
olarak ayıracak. 
Kredinin geri öden
mesinde faiz şartı 
konulumayacak ve 
10 yıl vadenin dol
masından itibaren 
iki yıl içinde kredi 
borcu ilgili odaya 
iade edilecek.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN ENEN Bafıhe Av Malzemeleri Ticareti
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 £ 
---------------------------------------------- ■------------------------------------ --------p

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 £

S2SK T* W» 0* *<“» M»
ve Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

, Tel:513 24 74 Fax: 51410 21

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

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları

* Sakana Misina Ağları
* '. ip Ağ
'' Fanya
* Mantar,-kurşun 

İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri 

Kürek
* Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* veüdffmal^melerilelırjnetiniM:

ErksiîJ sŞSjMEAI
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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Konut kredisi 
rekabetinde bir ilk

Konut kredisinde faiz 
indirme yarışı sü 
rerken İş Bankası 
Türkiye'de bir ilke 
imza atarak emlak 
komisyoncularıyla 
bir anlaşma imzaladı. 
Peki bunun tüketi
ciye faydası ne? 
Türkiye İş Bankası 
ile İzmir Ticaret 
Odası (İZTO) arasın
da, İZTO tarafından 
düzenlenen kurslar 
sonrasında sertifika 
almış emlak korniş 
yoncularının, konut 
kredisi almak isteyen 
müşterilerini 
bankaya yön
lendirerek kredi 
almalarını sağladık
ları takdirde, banka 
tarafından kredi 
tutarının azami binde 
3'ünün emlak 
komisyoncusuna 
verilmesini öngören 
bir protokol 
imzalandı.
İZTO'da düzenlenen 
protokol imza 
töreninde konuşan 
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Akın 
Kazançoğlu, odanın 
düzenlediği kursları 
başarıyla 
tamamlayıp 
sertifika almış emlak 
komisyoncularının, 
konut kredisi 
edinmek amacıyla 
ofislerine gelen müş
terileri, "Müşteri 
Yönlendirme 
Belgesi" ile İş 
Bankası'na yönlendi
receklerini söyledi, 
kazançoğlu, 
bankanın başvuruyu 
uygun görmesi 
halinde, müşteri 
başına banka 
tarafından emlak
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komisyoncusuna, 
300 YTL'yi aşmamak 
kaydıyla kredi 
tutarının azami binde 
3'ü oranında 
komisyon ödemesini 
öngördüğünü 
söyledi. İş Bankası 
Bireysel Krediler 
Müdürü Ömer Çelebi 
de, 2005 yılının 
konut kredileri 
açısından beklen
medik şekilde çok 
hızlı ve önemli bir 
gelişme kaydettiğine, 
faizlerin hızla 
düştüğünü ve 
vadelerin ıradığına 
işaret etti.
Ancak bu geliş
menin, disiplin, 
iş anlayışı ve 
ahlaki ilkeler 
açısından mesleki bir 
çerçeveye otur
madığına dikkati 
çeken Çelebi, 
"Kredi satışlarında 
sektörde en fazla 
büyüyen banka 
olduk. İstesek 
daha fazla büyürdük. 
Ama mesleki ahlak 
ve ilkeleri gözettik. 
Bazı uygulamaları 
ağırdan aldık" dedi. 
İş Bankası ile

İZTO arasında 
imzalanan pro
tokolün bir ilk 
olduğunu belirten 
Çelebi, "İZTO'nun 
önderlik ettiği bu 
uygulama, umarım 
emlak komisyoncu
luğuna katkıda 
bulunur.
Uygulamanın, 
sektöre önemli bir 
katkısı olacağına, 
yayılacağına ve 
örnek teşkil ede
ceğine inanıyorum" 
dedi. İŞ Bankası 
Ege Bölge Müdürü 
Fahrettin Esenova 
ise, emlak komisyon
cularına ödeyecek
leri komisyonun 
serbest meslek mak
buzu karşılığında 
verileceğini ve 
bu gelirin vergisinin 
komisyonculara 
ait olacağını 
kaydetti, 
kazançoğlu ile 
Çelebi, protokolü 
imzaladıktan 
sonra emlak 
komisyonculuğu 
kursunu başarıyla 
bitiren komisyoncu
lara da sertifikaları 
verildi.

Deprem söylentilerine
"Ocak ayında büyük 
bir deprem bekliyo
rum" diyerek halkın 
paniğe kapılmasına 
neden olan A. Mete 
Işıkara'ya Ulusal 
Deprem Konseyi’n 
den yanıt geldi. 
Açıklama şöyle: 
Ulusal Deprem 
Konseyi, depreme 
hazırlıklı olma kap
samında gerçek
leştirilen tatbikatların 
gerekli ve yararlı 
çalışmalar olduğunu 
belirterek, "bu çalış
maların gereği 
yapılan yazışmaların 
deprem uyarısı gibi 
yorumlanmasının 
doğru olmadığını" 
bildirdi.
Ulusal Deprem 
Konseyi Başkanı 
Prof. Dr. Haluk 
Eyidoğan imzasıyla 
yapılan yazılı açıkla
mada, son günlerde 
yazılı ve görsel basın 
organlarında, "ocak 
ayı içinde Türkiye'de 
önemli bir deprem 
beklendiği" yolunda 
haberlere yer 
verildiği belirtildi. 
Açıklamada, Ulusal 
Deprem Konseyi'nin, 
kamuoyunda yanlış 
anlamalara neden 
olabilecek bu haber
lerle ilgili görüşlerine 
yer verilerek, şöyle 
denildi: "Depreme 
hazırlıklı olma kap
samında yapılmakta 
olan afet tatbikatı 
uygulamaları 
(deprem tatbikatı), 
gerekli ve yararlı 
çalışmalardır.
Bunların deprem 
söylentileriyle

ilişkilendirilmesi 
yanlıştır. Bu çalış
maların gereği olan 
yazışmaların deprem 
uyarısı gibi yorum
lanması da doğru 
değildir.
Depremlerin 
önceden haber 
verilmesinde önemli 
olan, yıkıcı deprem
lerin yerini, zamanla
masını (kısa bir K 
zaman aralığı içinde) 
ve büyüklüğünü 
güvenilir biçimde 
önceden belirlemek
tir. Dünyada her yıl 
binlerce deprem 
olmaktadır. Aktif bir 
deprem kuşağı 
üzerinde yer alan 
ülkemizde, özellikle 
küçük ve orta büyük
lükte depremlerin 
birkaç ayîık bir 
zaman aralığı içinde 
gerçekleşeceğini ileri 
sürmek özel bir 
haber niteliği taşıma
maktadır. Bir deprem 
öngörüsünün 
kamuoyuna duyurul
masında, etik kural
larına uyulması 
gereklidir. Bu kural
lar, elde edilmiş olan 
deprem göstergesi 
verilerinin, önce 
alanın uzmanlarıyla 
paylaşılmasını ve 
yorumlar üzerinde 

bir uzlaşıya ulaşıldık
tan sonra kamu 
yetkilileri aracılığıyla 
duyuru yapılmasını 
gerektirir..
Kamuoyunun bilim
sel dayanaktan 
yoksun ve yanlış 
anlaşılabilecek 
açıklamalarla 
uğraştırılması yerine 
ülkemizdeki büyük 
deprem tehlikesi göz 
önüne alınarak, 
deprem zararlarının 
azaltılmasına yönelik 
çalışmaların aralıksız 
sürdürülmesi büyük 
önem taşımaktadır. 
Depreme hazırlıklı 
olma kavramı 
çok geniş kapsam
lıdır. Bireyden 
devlete kadar çeşitli 
kurum ve kuru
luşların görev ve 
sorumluluklarını 
içerir, geniş bir 
alanda uzman 
katkısını gerektirir. 
Depreme hazırlıklı 
olmanın reçete 
niteliğinde basit bir 
çözümü yoktur. 
Yurttaşlar ve basın, 
bazıları bilmezlikten 
kaynaklanan, 
bazıları çıkar 
hesabıyla ortaya 
atılan yanıltıcı 
çözümlere değer ve 
önem vermemelidir.'
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Ceplerimle TL olanlar dikkat! Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Merkez Bankası, eski 
TL banknotların 
1 Ocak 2006’dan 
itibaren tedavülden 
kalkacağını açıkladı. 
Peki bu tarihten 
sonra cebinde TL 
olanlar ne yapacak? 
Merkez Bankası, 
E-7 emisyon grubu 
TL banknotların 1 
Ocak 2006’dan 
itibaren tedavülden 
kalkacağını açıkladı. 
Bu yıl YTL ile birlikte 
tedavülde kalan 
TL banknotlar 
zamanaşımı 
süresinin sonu olan 
31 Aralık 2015 tari
hine kadar Ziraat 
Bankası ve Merkez 
Bankası şubelerinde 
değiştirilebilecek. 
Merkez Bankası’nın 
Resmi Gazete’de 
yayımlanan duyu
rusunda, üzerinde 
"14 Ocak 1970 
tarih ve 1211 Sayılı 
Kanuna göre 
çakırılmıştır" ibaresi

‘W ttıî’da ifade halası w
Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen, 
gümrüklerden normal 
prosedürle giren, 
ancak daha sonra el 
değiştiren telefon
ların, tanım olarak 
kaçak telefon kap
samına alındığını 
kaydederek, "O da 
katlamalı olarak bu 
sayıyı yükseltiyor" 
dedi.
Tüzmen, "Faturalı 
cep telefonların 
kaçak sayısının 
bu kadar yüksek 
oluşu, Gümrük 
Müsteşarlığı'nın 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
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bulunan, E-7 emisyon 
grubu Türk Lirası 
banknotların 1 Ocak 
2006’dan itibaren 
tedavülden kaldırıl
masına karar 
verildiği belirtildi.
YTL’ye geçişi 
düzenleyen, "Türkiye 
Cumhuriyeti 
Devletinin Para Birimi 
Hakkında Kanun"un 
geçici 1’inci maddesi 
gereğince Yeni Türk 
Lirası banknotlarla 
birlikte 1 Ocak 2005 
ile 31 Aralık 2005 
tarihleri arasında 
tedavülde kalan E-7 
Emisyon Grubu Türk 
Lirası banknotların 
tedavül mecburiyeti 
süresinin 31 Aralık 
2005 günü sona 
ereceği hatırlatılan 
duyuruda, 
1 Ocak 2006 tarihinde 
işlemeye başlayacak 
10 yıllık zamanaşımı 
süresinin ise 31 
Aralık 2015 günü 
mesai saati sonuna 

zaafiyetinden mi 
kaynaklanıyor" 
sorusu üzerine, 
gümrüklerden geçen 
telefonlarda son 
derece ağır denetim
ler yapıldığını ve çok 
ciddi yakalamalar 
gerçekleştirdiklerini 
anlattı ve şöyle 
devam etti: "Ama 
içeri girip daha sonra 
el değiştiren telefon
lar, aynı şekilde kaçak 
telefon kapsamına 
alınmış tanım olarak 
ve bu gümrüklerin 
yaptığı bir tanımlama 
değil. Burada bir

kadar devam edeceği 
belirtildi. On yıllık 
zamanaşımı 
süresince TL 
banknotlar Merkez 
Bankası ve Ziraat 
Bankası şubelerinde 
değiştirilecek.
TL banknotlar 

1 Ocak 2016 
gününden itibaren 
ise değerlerini 
tamamen yitirecek. 
YTL tek kalacak 
1 Ocak 2006’dan 
itibaren tedavülde 
sadece YTL banknot
lar kalacak. Ancak bir 
kaç yıl içerisinde 

ifade hatası var, 
yanlış bir ifade 
kullanılıyor.
Kaçak olabilmesi 
için, Türkiye'nin 
gümrük mevzuatına 
uygun olmayan bir 
şekilde gelmesi lazım. 
Halbuki kayıtlı olarak 
gelen telefonlar daha 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden 
aldığım öğrenci kimliğimi 

kaybettim. Geçersizdir. 
Eray BİRGÜL

Gemlik Nufüs Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Geçersizdir. 

Rüstem ERDEM

Türkiye’nin 
pâra birimi "Yeni" 
sözcüğü kaldırılarak 
yeniden TL’ye 
geçileceği için 
mevcut YTL 
banknotlar da 
tedavülden 
kaldırılarak yerine 
TL banknotlar 
çıkarılacak. 1 Ocak 
2006’da tedavülden 
kalkacak olan TL 
banknotların halen 
tedavüldeki 
banknotlar içerisinde 
yüzde 2 civarında 
bir payı bulunduğu 
belirtiliyor.

sonra içeride el 
değiştirdiği zaman, 
her değişen kişi adına 
sanki bir telefon 
girmiş gibi 
muamele yapılmış. 
O da mükererer, 
katlamalı olarak 
bu sayıyı 
yükseltiyor."

Yazarımız Barbaros Balmumcu geçirdiği 
anjiyo nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Okuyucularımızdan özür dileriz. 
Gemlik KÖRFEZ.

Türkiye’de 
ekonomik 

kriz olur mu?

2001 krizi sırasında 
Merkez Bankası 
Başkanı olan Gazi

I Erçel, Türk 
ekonomisinde 
yeniden alevlenen 
'kriz olacak mı olma 
yacak mı?' tartış
masına cevap verdi. 
Sabah gazetesi yazarı 
Gazi Erçel'in yazısı 
Kriz riski var mı?
Her yılın aralık ayı 
geldiğinde kriz söy
lentileri artar. "Kriz 
geliyor, şunlar ola
cak" şeklinde 
tansiyon yükseltilir. 
Merkez Bankası'nda 
görev yaptığım sırada 
da aynı durumla 
karşılaştım. Son dört 
yılda da şablon 
değişmedi. Şimdi 
yine aynı sendromu 
yaşıyoruz.
Bu yılki olaya değişik 
bir şekilde yaklaşmak 
istedim. Son yapılan 
bir bilimsel çalışmayı 
dikkate alarak 
Türkiye'nin duru
munu irdeledim. 
İtalya'nın Bologna 
Üniversitesi 
Profesörlerinden 
Paolo Manasse ve 
New York Üniver
sitesinden Profesör 
Nouriel Roubini yap
tıkları bir araştırma
dan, 1970 ve 2002 
yılları arasında 
gelişen piyasalara 
sahip 47 ekonomiyi 
ele alarak finans 
al krizleri 
incelemişler.

Krizlere neden olan 
50 etkeni saptamışlar. 
Daha sonra bunların 
sayısını 10'a indirge 
yerek, bir "kriz ağacı" 
oluşturmuşlar. Krize 
neden olan faktörler 
arasında oransal 
ilişki kurmuşlar. 
Kriz ağacı 
İki araştırmacı, kriz
lerin çıkmasında en 
büyük ağırlığı, toplam 
dış borcun milli 
gelire oranının yüzde 
50'yi geçmesine 
veriyorlar. Ayrıca, 
kısa vadeli dış 
borçları, enflasyon 
oranını, kamu borcu 
ve gelirlerini, büyüme 
hızını, döviz kurunun 
değerlenmesini de 
dikkate alıyorlar. 
Tek bir gösterge krizi 
işaretlemiyor. 
Bu göstergenin 
diğerleri ile olan 
ilişkileri kriz 
olasılığında rol 
oynuyor.
Bu göstergeler 
IMF'nin son raporun
da 2004 yılı için 
Türkiye'ye uyarlan
mış. Ben tabloya 
2005'in tahminlerini 
de ekledim.
Sonuç şu : 
* Türkiye dış borçlar 
ve döviz kurunun 
değerlenmesi 
konusunda sınırda 
bulunuyor . 2005 
yılında dış borçlarda 
iyileşme olmasına 
karşın, döviz kuru 
sınırları aşıyor.
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Internet ve televizyon, 
kitap okumayı engelliyor

Tüp bebek ilgili merak edilenler
——«frr mı——.. ....... 1 illinin m ı mı,

Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası AR-GE 
kurulu eğitim uzman
ları tarafından 
hazırlanan "5. Eğitim 
Bileşenleri Araştırma 
Raporu"na göre, 
internet ve televizyon 
kitap okumayı 
engelliyor.
Ekonomik sıkıntıların 
ye kitapların pahalı 
olmasının, kitap 
okuma alışkanlığını 
azaltan unsurlar 
arasında yer aldığı 
araştırma raporuna 
göre, 400 kütüphaneye 
karşılık 400 bin kahve
hanenin bulunduğu 
Türkiye'de, kitap 
okuma alışkanlığını, 
özellikle televizyon ve 
internet azaltıyor. 
Birleşmiş Milletler 
tarafından yapılan 
araştırmada, 
Türkiye'nin kitap 
okuma sıralamasında 
173 ülke arasında 86. 
sırada yer aldığı, 
Türkiye'de 12 bin 89 
kişiye bir kitap 
düşmesine rağmen. 
Japonya'da 25 kişiye 
bir kitap, Fransa'da 7 
kişiye bir kitap 
düştüğü hatırlatılan 
raporda, Türkiye'de 
kitap okuyan nüfusun 
günden güne azaldığı
na dikkat çekildi. 1965 
yılına göre, üniversite 
bitirenlerin sayısının

14 kat artmasına rağ
men kitap okuma 
alışkanlığının yüzde 10 
daha düştüğü vurgu
lanan raporda, "Evde 
anne ve babasını 
kitap, gazete okurken 
gören çocuğun kitap 
okuma alışkanlığı 
kazanması daha kolay 
oluyor. Evde kitaplığın 
olması, hatta çocuğun 
kendi kitaplığının 
olması, çocukta kitap 
okuma alışkanlığını 
sağlamakta büyük 
önem taşıyor" denildi. 
Raporda, kitap okuma 
alışkanlığının artması 
için anne babalara şu 
önerilerde bulunuldu: 
"İlk yaşlardan itibaren 
anne babalar çocuk
larına resimli öyküler 
okuyarak, okuma 
alışkanlığı kazandır
maya çalışmalıdır. 
Çocuğun okumaya 
olan ilgisini kamçıla
mak için en uygun 
dönem ise ilköğretim 
çağıdır. Bu yüzden, 
anne babalar ilköğre

tim 1 ve 2. sınıf 
çocukları için, 
metni uzun olmayan 
kitaplar, doğa, hayvan 
ve diğer çocukların da 
içinde yer aldığı bol 
resimli kısa öyküler, 
2 ve 3. sınıf 

öğrencileri için 
tabiat veya insan 
hayatı gezi, serüven, 

coğrafya, ilk çağlara 
ait öyküler, okuma 
alışkanlığı konusunda 
etkili olabilir. 3 ve 4. 
sınıf öğrencileri için, 
cinsiyet farklılaşması 
ortaya çıkmaya 
başladığı için, sözcük
lerin yer aldığı öyküler, 
giriş, gelişme, sonuç 
bölümlerini içeren 
öyküler daha uygun
dur. 4 ve 5. sınıf erkek 
öğrencileri için, bilim 
ve buluşlara, kız 
öğrencileri için, okul 
ve aile hayatını içeren 
konuların yanında, 
duygusal temaların yer 
aldığı öykü kitapları 
almak daha sağlıklı 
bir seçim olur/'

Tüp bebek tedavisiyle 
doğan bebekler 
sağlıklı mıdır? Tüp 
bebek gebeliklerinin 
düşükle,sonuçlanma 
riski-daha mı fazla? 
İşte tüp bebek 
tedavisi ile ilgili en 
sık karşılaşılan soru
lar ve yanıtları.. 
Türk Jinekoloji 
Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Bülent Tıraş, tüp 
bebek sahibi olmak 
isteyenlerin zaman 
zaman kafalarında 
soru işaretleri 
belirdiğini belirterek, 
tüp bebek tedavisiyle 
doğan bebeklerin 
yapısal, doğumsal ve 
genetik anormallikler 
açısından doğal yolla 
oluşan bebeklerden 
bir farklılık göster
mediğini bildirdi. 
Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı’nda 
öğretim üyeliği 
görevini de yürüten 
Tıraş, en fazla 
karşılaştıkları sorular
dan birinin, tedavinin 
süresi ile ilgili 
olduğunu kaydetti. 
Bunun, hekimin çift 
için uygun gördüğü 
protokole göre 
değişiklik gösterdiği
ni ifade eden Tıraş, 
genelde ilaçların kul
lanılmaya başlan
masından embriyo 
transferine kadar 

geçen sürenin 4-5 
hafta arasında 
olduğunu bildirdi. 
Tedavinin, hastanede 
yatarak yapılıp yapıl
madığının en fazla 
karşılaştıkları sorular
dan biri olduğunu 
ifade eden Tıraş, yal
nızca yumurtaların 
toplanmasının ardın
dan ve embriyo trans
feri yapıldıktan sonra 
hastanede 3-4 saat 
dinlenilmesinin yeterli 
olduğunu söyledi.
"EN ÇOK KARŞILAŞI
LAN SORULAR VE 
YANITLARI" 
Tıraş’ın verdiği bil
giye göre, tüp bebek 
tedavisi ile ilgili en 
sık karşılaşılan soru
lar ve yanıtları şöyle: 
"-Yumurtalar 
toplanırken çok ağrı 
duyacak mıyım? 
Hayır. Yumurta topla
ma, sanılanınaksine 
çoğu hasta için 
rahatlıkla yürütülen 
bir işlemdir. Ayrıca bu 
işlem sırasında sakin
leştirici, ağrı kesici ' 
ilaçlar yapılıyor ve 
bazen de işlem hasta 
uyutularak gerçek
leştiriliyor.
-Transferden sonra 
ne zaman yolculuğa 
çıkabilirim?
Eğer hasta işlemin 
yapıldığı merkezin 
bulunduğu yerde 
yaşamıyorsa, transfer 
günü merkezin bulun

duğu yerde geçirilip, i 
bir gün sonra ev 
dönülebilir.
-Embriyo trans- 1 
ferinden sonra gebe
lik testinin yapılacağı 
zamana kadar devam
lı yatılması mı 
gerekiyor?
Hayır. Herhangi bir 
ağrı yoksa ve hasta 
kendini iyi hissedi 
yorsa zamanını 
yatarak geçirmek 
zorunda değil. Hasta 
transferden bir gün 
sonra günlük yaşam 
aktivitelerine 
dönebilir.
-Tüp bebek 
tedavisiyle doğan 
bebekler sağlıklı 
m:dtr?
Tüp bebek tedavisiyle 
doğan bebekler 
yapısal, doğumsal 
ve genetik anor
mallikler açısından 
doğal yolla oluşan 
bebeklerden bir fark
lılık göstermez.
Yalnızca baba aday
larındaki genetik 
problemler tüp bebek
te oluşan erkek 
çocuklara geçebilir.
-Tüp bebek gebelik
lerinin düşükle 
sonuçlanma riski 
daha mı fazla?
Hayır. Doğal yolla 
oluşan gebelikler ne 
kadar düşük riski 
taşıyorsa tüp bebek 
gebeliklerinde de risk 
aynıdır.

Ucuz oyuncaklar şİİRköşesİ D.AliBAYDAR

‘sağlık’ riski taşıyor
Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası AR-GE 
Kurulu eğitim uzman
ları tarafından hazır
lanan "6. Eğitim 
Bileşenleri Araştırma 
Raporu"na göre, ucuz 
oyuncaklar çocuk 
sağlığı ve gelişimi için 
riskler taşıyor.
Yurt dışında yapılan 
bilimsel araştırmalar
da, ucuz oyuncakların 
normalden 24 kat 
daha fazla fenol ve 
toksit maddesi içer
mesi nedeniyle çocuk 
sağlığı ve gelişimi için 
riskler taşıdığını ve 
çocuklara büyük 
zararlar verebileceğini 
belirten uzmanlar, son 
zamanlarda ucuz 
plması nedeniyle 
büyük rağbet gören 
Çin malı oyuncak
larının da zehirli mad
deler içerebileceğini 
söyledi. Oyuncak 

alınırken ucuz olması 
yerine, sağlıklı ve 
eğitici olmasına dikkat 
edilmesi gerektiği 
kaydedilen raporda, 
bu tür oyuncaklarda 
kullanılan bazı ham
maddelerin ve 
kimyasalların, insan 
ve çevre sağlığına çok 
zararlı olduğu ve anne 
babaların oyuncak 
alırken ucuza kaçma
maları gerektiği 
kaydedildi. Anne ve 
babaların, Sağlık 
Bakanlığı yönet
meliğine uygun ve 
Türk Standartları 
Enstitüsü'nün (CE) 
işaretini taşıyan oyun
cakları alması gerek
tiğini dile getiren 
uzmanlar, şu tavsi 
yelerde bulundu: 
"Oyuncaklar çocuğun 
gelişim basamağına 
uygun ve eğitici, 
öğretici, eğlendirici

olmalıdır. Oyuncak 
ahrkefı çocuğun 
öğretmeninden 
rehberlik yapmasını 
istemek önerilebilir. 
Oyuncaklar fiziksel 
yaralanma riski oluş
turmayacak tasarımda 
olmalıdır. Özelikle 
küçük yaş çocuk 
oyuncakları, emme ve 
nefesle çekilmeye 
karşı yutulmayacak 
boyutlarda olmalı, 
boya içermemelidir. 
Oyuncaklar, çocuğu 
veya başkalarını 
yaralama riski taşıma

malıdır. Oyuncakların, 
yanabilir tehlikeli bir 
element ve parlayıâı 
maddeler içermeme-' 
sine dikkat edilmelidir. 
Elektrikli oyuncaklar 
ve parçaları 24 vvolt'u 
geçmemelidir. Hastalık 
ve mikrop toplama 
riskini taşımayan 
maddelerle imal 
edilmiş oyuncaklar 
tercih edilmelidir. 
Oyuncakların 
radyoaktif maddeler 
içermemesi 
gerekmektedir."

İşçi - Memur - Emekli
İşte işçi, memur, işte emekli fl 
Hani nerede verilen sözler . • J

Büyük vaatler, binbir sııretlL .

Yaldızlı sözlerle iktidara geldiniz j 
Sınırsız vaadlerie yarışa girdiniz I

Kıvranıyor bak hedef kitleriz
İşçi, memur, emekli unutmadı hiç. 1

Sağotun, onları hiç ezdirmediniz! ■ 
.-İç-, açık, işsiz gezdirmediz!

List elik canından bezdirmediniz! w 
İşçi, memur, emekli köleniz oldu,

Övünün onları iyice erittiniz 1 
Yaptıklarınızla bir de iftihar ettiniz ■ 
Bu şirinliklerde Avrupa 'ya gittiniz 

İşçi, memur, emekli gurur duyuyor.H

Kapınıza kul oldu döndü, dilenciye 
Haklarını istediler, değildir ki hediyey 
Ad bulunur ülkede her türlü vergim

İşçi, memur, emekliye kaynak kurııyok
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Nefes darlığına dikkat ‘Sigarayı bırak,
Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Çiğdem 
Serttürk, nefes dar
lığının ciddiye alın
ması gerektiğini 
söyledi.
Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Çiğdem 
Serttürk, nefes dar
lığının ciddiye alın
ması gerektiğini 
söyledi. Dr. Serttürk, 
“Kansızlık, kalp 
hastalıkları, mide 
hastalıkları, bronşit, 
tiroid bezinin 
büyümesi, akciğer 
hastalıkları, zatürre, ' 
astım, zehirlenme, 
şişmanlık, nefes dar
lığına sebep olabilir. 
Ortada bir sebep 
yokken, günlük 
olağan işleri yap
tığınız sırada nefes 
darlığı çekiyorsanız 
bir hekime başvur
manız gerekir” dedi. 
Riskli hastalar 
Nefes darlığının bazı 
hastalıklarda dikkatle 
takip edilmesi gerek
tiğini vurgulayan Dr. 
Çiğdem Serttürk 
şöyle devam etti: 
"Böbrek ve şeker 
hastalığı olanlarda 
ani başlayan nefes 
darlıkları çok önem
lidir, acil durum gös
terir ve hemen dokto
ra başvurmalıdırlar. 
Hasta, gece yatarken 
hasta eşi tarafından 
‘nefes almıyor’ diye

uyandırılıyor ise 
arkasında uyku apne 
sendromu yatıyor 
olabilir. Gebelikte 
belirli aylarda nefes 
darlığı hissedilebilir. 
Burada problem 
akciğerden çok 
gebeliğe bağlıdır 
ve geçicidir.” 
Nasıl korunmalı? 
Dr. Çiğdem Serttürk 
bu rahatsızlıktan 
korunma yollarını da 
şu şekilde sıraladı: 
“Sigarayı bırakın, 
toz ve toksit 
maddelerle temastan 
kaçının, günlük 
aktivitelerinizde nefes 
darlığı çekiyorsanız 
molalar vererek din
lenin. Havalandırılmış 
ve açık ortamlarda 
vakit geçirmeye 
çalışın. Fazla kilo
larınızı vermeye ve 
ağır yemekler 
yememeye özen gös
terin. Ani başlayan ve 
uzun süren nefes 
darlıklarında dok
torunuza başvurun. 
Solunum, kulak-

burun-boğaz, kalp 
vb, hastalıklarınızın 
takip ve tedavilerini 
yaptırın. Şartlarınıza 
uygun bir spor 
yapma alışkanlığı. 
edinin. Düzenli 
bir yeme içme 
alışkanlığını ilke 
edinin.” 
Derece derece...
* 1. derece: Hızlı 
yürüyüşlerde, hafif 
koşularda veya mer
diven çıkarken ortaya 
çıkan nefes darlıkları 
(bunlar çoğu zaman 
normal daral
malardır.)
* 2. derece: Yürüyüş 
halinde ortaya çıkan 
nefes darlıkları
* 3. derece: Günlük 
olağan işleri 
yaparken ortaya 
çıkan nefes 
daralmaları
* 4. derece: Nefes 
darlığının en ağır for
mudur. Kişiler otur
duğu yerde nefes 
darlığı çeker ve 
uyumakta 
zorlanırlar.

sağlığına kavuş’
Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti İspatla 
Şube Başkanı Haşan 
Özgüleç, ülkemizde 
sigara kullanma 
yaşının her geçen 
gün aşağılara 
çekildiğini, dünyada 
her gün 5 bin 
çocuğun sigaraya 
başladığını ifade etti. 
Başkan Özgüleç, 
ülkemizde sigara 
içme yaşının ise 9’a 
indiğini vurguladı. 
Tespit edilen bu yaş 
ortalamasının 
ürkütücü olduğunu 

■kaydeden Haşan 
Özgüleç, ailelere 
seslendi. Özgüleç, 
ebeveynlerin çocuk
larının her sorunu ile 
ilgilenmesi gereğinin 
ve sorunların

I çözümünde şefkat 
unsuruna dikkat 
edilmesinin önemine 
değindi.
Bunun yanı sıra 

sigara kullanımıyla 
ilgili başka gerçek
leri anlatan Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti 
İsparta Şube 
Başkanı Haşan 
Özgüleç, "Günde

bir paket sigara 
içilen evde, çocuklar 
da 5'er adet sigara 
içmiş kadar 
zehirleniyorlar.
Siga a içen annelerin 
çocuklarının, 
solunumda, oksijen 
azlığı nedeniyle geri 
zekalı olma olasılık
ları çok yüksek.
Ülkemizde sigaranın 
neden olduğu 
hastalıklar 
sebebiyle 160 bin 
kişi ölmektedir. 
Dünyada her 13 
saniyede bir kişi, 
sigaranın yol açtığı 
hastalıklardan 
ölüyor. Akciğer 

kanserinin yüzde 
9O'ı, gırtlak 
kanserinin yüzde 
99'u, orta yaşta kalp 
hastalığından ölüm
lerin yüzde 80'i 
sigaradan meydana 
geliyor. Günde bir 
paket sigara içen 
insanın vücudunda 
20 yılda 7 kilogram 
is ve katran birikimi 
oluyor" dedi. 
Sigara içenlere de 
seslenen Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti 
İsparta Şube 
Başkanı Haşan 
Özgüleç, "Sigarayı 
bırak sağlığına 
kavuş" diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79 
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 613 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
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

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

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Yeni bir soğuk hava dalgası geliyor
İstanbul Valisi 
Muammer Güler, 
İstanbul'daki ilköğ 
retim okulları ve 
liselerin bugün nor
mal eğitimlerine 
devam edeceklerini 
belirterek, İstanbul'un 
önümüzdeki perşem
be gününden itibaren 
yeni bir soğuk hava 
dalgasının etkisi altı
na gireceğini bildirdi. 
Vali Güler, İstanbul’un 
hava durumuyla ilgili 
açıklamalarda 
bulundu. Marmara 
Bölgesi'nde önceki 
gün başlayan olum
suz hava- koşullarının, 
İstanbul'da gecenin 
geç saatlerinde etkili 
olmaya başladığını ve 
sabaha kadar devam 
ettiğini söyleyen 
Güler, "Öğle saatle 
rine doğru biraz 
kesildi; ancak 
Anadolu yakasında 
devam etti. Şu anda 
bizim bekledi ğimiz 
ölçüde olumsuz bir 
durum yok. Tedbirler 
son derece iyi şe 
kilde uygulanabildi. 
Karayollarında ve

şehir içi yollarda 
gerek IBB'nin gerekse 
Karayolları ekipleri 
sürekli çalışıyor. 
Yaklaşık 600'e yakın 
araç ve bin 500'e 
yakın personelle, 
buzlanma ihtimali 
olan yerlerde tuzlama 
ve temizlik faaliyetleri 
gerçekleş tirildi. 
Sabaha kadar 202 
maddi hasarlı ve 7 
yaralamalı kaza mey
dana geldi. Özellikle 
Beylikdüzü, Harami 
dere, Büyükçekmece, 
Selimpaşa ve Silivri 
arasında, TEM oto 
yolunun Gebze'den 
Kınah'ya kadar olan 
bölümün de kritik 
noktalarda gerekli 
müdahaleler yapılı 
yor" dedi.
Güler, İstanbul'daki 

ilköğretim okulu ve 
liselerin, bugünden 
itibaren normal eğitim 
ve öğretime devam 
edeceğini ifade 
ederek, "Dün saat 
21.00'de yaptığımız 
değerlendirmede, 
yoğun kar yağışı ve 
buzlanmanın mey
dana getirebileceği 
tehlikelerden dolayı 
İstanbul'daki ilköğre
tim okulları ve liseleri 
bugün itibariyle tatil 
etmiştik. Ancak hava 
yağışının etkisini 
giderek azaltacağını 
görüyoruz. Şu an için 
başka bir tatil düşün
müyoruz. Yarından 
itibaren okullar nor
mal eğitim ve öğreti 
mine devam edecek
tir. Özellikle ilköğre
tim okulları ve 

liselerin tatilinde 
ulaşımla ilgili belirli 
endişelerimiz vardı, 
buzlanmanın oluştu
racağı etkiler vardı. 
Sıcaklıkların ani 
düşüşünün ortaya 
çıkaracağı olumsuz 
luklar vardı. KIrklareli, 
Edirne ve Tekirdağ'da 
da benzeri önlemler 
alındı. Bu ve yoğun 
kar yağışı bizi böyle 
bir karara sevk etti, 
böyle geçiştirildi. 
Bugünden itibaren de 
etkisini azaltarak yağ
mur şeklinde devam 
etmesini bekliyoruz. 
Meteoroloji'den 
aldığımız bilgilere 
göre perşembeden 
itibaren yeniden 
olumsuz hava koşul 
ları etkisini göstere
bilir. Her türlü tedbir
imizi sürdürüyoruz. 
Ekiplerimiz bu konu
da gerekli çalış
malarını yapıyor. 
Meteorolojik bulgu
lara göre yeniden 
değerlendirme 
yapılacak ve 
tedbirler alınacak" 
diye konuştu.

Çiftçiye
don uyansı

Tarım İl Müdürlüğü, 
çiftçilere don uyarısı 
yaptı. İl Müdür 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Koçkaya imzasıyla 
yapılan açıklamada, 
19-20 ve 20-21 Aralık 
geceleri, tarımsal 
faaliyetlerin sürdüğü 
Ege Bölgesi'nin kıyı 
kesimlerinde ye 
Akdeniz Bölgesi'nin iç 
kesimlerinde hafif 
kuvvette, Marmara ve 
Ege Bölgesi'nin iç 
kesimlerinde orta 
kuvvette don olayı

beklendiği bildirileli. 
Bu bölgelerde hasat 
dönemindeki naren
ciye üreticilerinin ve 
sera yetiştiricilerinin 
gerekli önlemleri 
almaları konusunda 
uyarı yapıldı.
Çiftçilerin, 
yörelerindeki don 
durumu hakkında 
daha detaylı bilgi 
almak için en 
yakın meteoroloji , 
müdürlüklerine 
başvurmaları de 
iştendi.

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

TOMEJKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
/ ULTRASONOGRAFİ (US)
/ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
/ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

Mesai Saatleri: 08.30-19.00 / Cumartesi 08.3017.00

Ilın İjliu 
iıûniil

SSK ile 
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 
(BT) ANLAŞMAMIZ VARDIR 

ACİL DURUMLARDA
24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN 

BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel: 513 65 29 ■ 30 Fax i 513 6518
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:tomokay@gmail.com
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“Mehmet Turgut orada dur”
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un Gemlik’in 2025 yılı stratejik planları için hiçbir destek almadığı haberine ilk tepkiyi Demokratik
Sol Parti İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz verdi. Poyraz yaptığı açıklamada, “Sayın Mehmet Turgut orada dur’’ dedi. Haberi sayfa 2 de
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" Öfkeli kocalara 
evden uzaklaştırma

cezası
Bursa'da, Avrupa Birliği (AB) uyum 
yasaları çerçevesinde, eşini döven 
ve şiddet uygulayan201 kocaya, 
aile mahkemeleri tarafindan 
6 ay boyunca evden uzaklaştırma 
cezası verildi. Haberi sayfa 6’da

Kadri GÜLER
kadri_giiler@hotmail.com

Güne Bakış

Diyalog
Diyalog sözcüğü iki yada daha çok 

kişinin karşılıklı konuşması demektir.
Toplumsal olarak bir eksikliğimizdir diya

log kuramamak..
Birçok sorunda bundan doğmaktadır.
Tek taraflı olarak ahkam kesmek, çoğu 

zaman diğer tarafı üzmekte, sinirleri ger
mekte ve çatışmalara yol açmaktadır.

Bizim siyasiler bilhassa bunu bilerek 
yaparlar..

Tek yanlı verdikleri demeçlerle karşıların- 
dakinin psikolojisini bozmaya çalışırlar.

Onların diyalogsuzluğu çoğu vatandaşın 
sinirlerini bozar.

Diyalog eskikliği bizim meslekte de 
yaşanır çoğu kez.

Bazı kurum ve kuruluşlar basınla bir 
türlü diyalog kuramazlar.

Bu ise zaman zaman hatalara ve yanlış 
habere ve yoruma da neden olabiliyor.

Bunun en güzel yolu giderek modern
leşen kurumiarda basın halkla ilişkiler büro
larının kurulması gerekir.

Başta bu işi kent yöneticilerin yapması 
gerekir.

Canlarının istedikleri saatlerde gazeteci
leri bir yerlere çağırarak, açıklama yapmak 
diyalogları zorlar.

Çünkü, gazetelerin bir yayın ve haber 
akış saati vardır. Bu akış içinde haber 
değerlendirilir ve sayfada yer alır.

Diyaloglar kurulurken zamanı ve şeklini- 
ni de düşünmekte yarar var.

Diyalog kuramayanlar sağır ve dilsizler 
olmalı.

AK Parti İlçe Başkam Enver 
Şahin, partilerinin kurucu 
başkanlığını yapan kişinin 
üçe yönetimini eleştirmeye 
hakkı olmadığını belirterek, 
“AKPİİçe teşkilatı 
olarak karanlık yerlerde 
değil, halkımızın 
ortasındayız. Kendilerini 
partimizin üstünde gören 
kişiler AKP’ii olamazlar ve 
AKP’/i gibi düşünemezler. 
Bu kişiler partimize 
yakışmıyorlar” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

THY’den sahte 
görevli uyarısı 
Türk Hava Yolları (THY) tarafından, 
kendilerini THY görevlisi olarak tanıttık
ları halde kurumla hiçbir ilişkisi bulun
mayan kişilere karşı dikkatli olunması 
uyarısında bulunuldu. Haberi sayfa 8’de

15 bin yeni 
memur alınacak
'Gemlik Körfeg internette ^www.gerfllikte6rfezgazetesi.com adresini tıklayın

YTL 2006 yılında 
değer kazanacak
ABD'li yatırım bankası JP Morgan 2006'nın 
ilk yarısında dünya döviz piyasalarına 
yönelik beklentileri değerlendirdiği 
raporunda, Türk ekonomisinin 2006'da 
AB yönünde dönüşümü sürdüreceğini ve 
TL'nin değerli kalacağını bildirdi. Sayfa 9’da

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yeni 
kadrolar ile Kamu Personeli Seçme 
Sınavı'na (KPSS) göre gerçekleştirilen yer
leştirmede boş kalan 15 bin 245 kontenjana 
ek yerleştirme yapılacak. Tercih Kılavuzu'n 
da ortaöğretim, ön lisans, lisans ayrı olmak 
üzere üç grup kadro ve sözleşmeli 
pozisyon bulunuyor. Haberi sayfa 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_giiler@hotmail.com
http://www.gerfllikte6rfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Zeytin ve Zeytinyağı....
"Hayat boyu başarılarınızın bir zeytin ağacı kadar köklü ve 

sağlam,
Mutluluklarınızın yeni filizlenen yemyeşil bir zeytin dalı gibi 

sürekli,
Yaşamınızın zeytinyağı ile daha sağlıklı ve güzel olması 

dileğiyle..?'
Temennide seçilen sözcüklere dikkat.
Daha önceden bir yerlerde okumuş sonrada saklamıştım.
Bugün bir muhtar arkadaşla "zeytin"! konuşurken aklıma 

geldi.
Muhtar arkadaş çok dertli..
Zeytinden de zeytinyağından da.. Özellikle 1950'li yıllardan bu 

yana uygulanan politikalardan.
"Ben böyle diyorum ama sakın yanlış anlamayın. Ben 

sağcıyım. Ama benim sağcı olmam uygulama yanlışlıklarını dile 
getirmememe engel değil." Demeyi de ihmal etmiyor.

Ah zeytin vah zeytin....
Şarkılara, şiirlere konu olmuş siyah altın.
Düşündüm. Araştırdım.
Düşündüm. Araştırdım.
Düşünürken ve araştırırken aklıma şunlar geldi.. Karşıma şu 

gerçekler çıktı..
Dünyanın en sağlıklı ve doğal bitkisel yağ kaynağı olan zey

tinin tarihi, günümüzden 8.000 yıl öncesine dayanı yor.
Tarihi gelişimi içinde bir çok efsaneye kaynak olan zeytin, 

eski uygarlıkların yazıtları ve kutsal kitaplarında da yer almış.
Ayrıca, beyaz bir güvercinin Nuh'un gemisine tufan sonrası 

canlılık belirtisi olarak, ağzında zeytin,dalı ile dönmesi 
nedeniyle, zeytin yüzyıllardır barışın simgesi kabul ediliyor.

Zeytincilik, Cumhuriyet sonrası ülkemiz tarımının en önemli 
dallarından biri..

1929 yılında Atatürk'ün Yalova bölgesine yaptığı bir gezi 
sırasında zeytinciliğe gereken önemin verilmesine yönelik direk
tifleri doğrultusunda, ülkemizde bir zeytincilik seferberliği 
başlamış. Bu sayede zeytincilik konusunda çalışmalar yapmak 
üzere, 1937 yılında Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü 
kurulmuş.

Ayrıca zeytin, bahçesine bakmayan ve bakım yaptırmayan 
üreticilere ceza verilmesine neden olan bir kanun maddesine 
sahip tek bitki.

Uzun yıllar süren bu faaliyetler sonucunda ülkemizde zeytin
cilik büyük bir hızla gelişmiş. Bu sayede yurt dışında eğitim gör
müş uzmanlara, yeni, bakımlı, sağlıklı ve ve rimli bahçeler ile 
sofralık zeytin ve zeytinyağı işleme tesislerine sahip olunmuş .

Zeytinciliğe verilen bu önem, 1950'li yıllardan itibaren gittikçe 
azalmış ve günümüzde olduğu gibi ağaçların sökülmesine 
kadar devam etmiş.

Özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında yer alan zeytin
likler ranta kurban gitmiş.. Güzelim zeytinlikler iskana açılmış 
veya otel ve motele dönüştürülmüş.

Artık zeytinliklerin yerini oteller, moteller almış veya bu böl
gelerdeki zeytin üretimi başka bir tarım koluna doğru yönelmiş.

Diğer tarım dallarında teknolojinin gelişmesine rağmen bu 
durum zeytin ve zeytinyağı üretimine yansıyamamış. Verimin 
düşük ve maliyetin yüksek oluşu, sonuçta kârın düşmesine 
neden olmuş. Bunun yanı sıra tamamen doğal olan , 
zeytinyağının insan sağlığı yönünden ne kadar değerli olduğu 
anlatılarak teşvik edileceği yerde, rafinasyon ile elde edilen 
diğer bitkisel yağların üretimi ve tüketimi teşvik edilmiş.

Üreticilerin Marmarabirlik gibi kooperatifleşerek veya şir- 
ketleşerek hem girdilerini azaltması hem de doğrudan tüketiciye 
ulaşması mümkün. Aksi halde üretici ile tüketici arasındaki 
aracılar kârlarından vazgeçmeyeceğinden, zeytin üretimi ve 
buna bağlı olarak zeytinyağı üretimi gittikçe azalıyor. Bu ise 
tüketicinin daha yüksek fiyattan zeytinyağı yemesine neden ola
cak.

Ülkemizin zeytinciliğe verdiği önemi anlamak için 
Uluslararası Zeytin Yetiştiriciliği Sempozyumu'na ülkemizden 
katılanların sayısına bakmak yeter.

1993 yılında İsrail'de İkincisi, 1997*de Yunanistan'da 
üçüncüsü düzenlenen bu toplantılarda, dünyanın her yerinden 
araştırıcılar ve bilim adamlarının yanı sıra üretici ve sanayiciler 
de katılırken ülkemizden iki veya üç araştırmacının katılması 
utanılacak ve ibretle üzerinde durulması gereken bir olay.

Hem kafamızı kuma gömmüşüz hem de zeytinciliğimiz elden 
gidiyor diye üzülüyoruz.

Ağlamakla sızlamakla bir yere varılmıyor, varılamıyor.

DSP İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz, Belediye Başkanı Turgut’u eleştirdi I

‘ Mehmet Turgut orada dm'
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet 
Turgut'un 
Gemlik'in 2025 
stratejik planları 
için hiçbir destek 
alamadığı 
haberine ilk tepki 
DSP'den geldi. 
DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz, 
yaptığı yazılı 
basın açıkla
masında 
"Sayın Mehmet 
Turgut orada 
dur" dedi.
Poyraz, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
eleştirdiği 
açıklamasında, 
"Belediye 
Başkanımızın 
2025 Gemlik 
Strateji 
planlarına

bugüne kadar 
hiçbir kurum, 
kuruluş ve siyasi 
partinin öneri ya 
da proje katkısı 
sağlamadığını 
ifade etmiş.
Sayın Mehmet 
Turgut orada dur. 
Gemlik Belediye 
Meclisi toplan
tısında alınan

karar gereği, 
Kent Meclisi’nin 
oluşması 
gerekiyordu. 
Fakat bu güne 
kadar bu kent 
meclisi, projesi 
oluşmadı.
Bu kent 
meclisinde, 
Sivil toplum 
örgütleri, siyasi

partiler, diğer 
kamu kurum 
ve kuruluştan 
zaten bu 
oluşumun içinde 
olacaklardır. 
Bu oluşum 
içinde olanlar 
Gemlik'in 
geleceği için 
bilgi ve projeleri 
üretip Belediye 
Başkanlığına 
sunacaklardır. 
Sayın Mehmet 
Turgut der ki! 
Bizimle ilgili 
kısımda siyasi 
partileri 
dolaştım. 
Demokratik 
Sol Parti olarak 
ne böyle davet 
ne böyle yazı 
gelmiştir.
Gemlik için 
strateji planlan 
ile ilgili her türlü 
bilgi vermeye 
hazırız." dedi.

Zeytin tezgaha düştü
Seyfettin SEKERSÖZ 
Dünyaca meşhur 
sofralık çiğ 
Gemlik zeytini7 
sonunda pazarcı 
esnafının tez
gahını süslemeye 
başladı.
Yeni ürün sezo
nunda tüccarın 
ilgi göstermediği 
daha sonra ise 
Marmarabirlik'in 
alimim durdur
duğu zeytinini 
satamayan üretici, 
son çare olarak 
pazar yerinde 
meyve gibi 
ürününü satmaya

başladı.
İsteyene yarım

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 6202 
GSM: (0.537) 933 25 26

kilo, isteyene 
daha fazla satışı 
yapılan çiğ zey
tinin bu duruma 
düşeceğini kimse 
tahmin edemezdi. 
Geçtiğimiz yıllar
da Orhangazi 
Caddesi üzerinde 
satışı yapılân 
ancak bu yıl 
yasaklanan

zeytinin 
pazarda sebze 
meyve gibi 
satılması düne 
kadar pek 
görülmeyen 
bir durumdu. 
Üreticiler zorunlu- J 
luktan çiğ zeytin
lerini pazara 
çıkardıklarını 
söylediler.

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi

w w w. ge m I i kkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

kkorfezgazetesi.com
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AKR İlçe Başkanı Enver Şahin’clen sert eleştiri

“Sürgülü kapılar ardında
YazıYORUM

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

dedikodu üretiyorlar”
AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, partilerinin kurucu 
başkanlığını yapan kişinin ilçe yönetimini eleştirmeye hakkı 
olmadığını belirterek, “AKP İlçe teşkilatı olarak karanlık 
yerlerde değil, halkımızın ortasındayız. Kendilerini par
timizin üstünde gören kişiler AKP’li olamazlar ve AKP’li gibi 
düşünemezler. Bu kişiler partimize yakışmıyorlar” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
partisinin kurucu 
başkanlığından 
başarısız olduğu için 
alınan bir kişinin par
tisini ve ilçe yöneti
mini eleştirmeye 
hakkı olmadığını 
söyşleyerek, 
"Sürgülü ve karanlık 
odalarda dedikodu 
üretiliyor” dedi. 
İsminin Gemlik kamu 
oyunda yakından 
bilinen bir kişinin 
yerel bir gazetede 
yazdığı yazıları 
nedeniyle eleştiren 
Şahin, "-Bu 
arkadaşımız AK Parti 
Gemlik teşkilatının 
kurucu başkamdir. 
Bu kişi Gemlik'te 
yapılan hangi işten 
haberi olmuş, par
timize gelip neleri 
sormuş, hangi 
teşkilat çalışmasın
dan bilgisi var, ama 
yerel basında köşe 
yazarlığı yapıyor. 
Ben bu yazdıklarını 
bilinçsizce buluyo
rum ve şahsım ile 
partimi aşağılayıcı, 
küçük düşürücü 
yazılarından dolayı 
da kınıyorum" dedi. 
DEDİKODU 
YAPIYORLAR 
Partinin delege 
seçimlerine de dil 
uzattığını ileri 
sürdüğü bu kişinin 
Bursa ilçeleri 
arasında Gemlik 
teşkilatının en 
demokratik, en şeffaf 
ve katılımlı delege 
seçimi yaptığını 
bilmeden ileri geri 
yazılar yazdığını 
söyleyen Şahin, 
"Delege seçimleri ile 
ilgili istişaremizi 
Yönetim Kurulu, İl 
genel meclis üyeleri, 
Belediye Meclis 
üyeleri, Kadın Kolları 
ile Gençlik Kolları,

Mahalle ve Köy 
temsilcilerimizle 
görüşerek onların 
görüşleri doğrul
tusunda seçimler 
yaptık. Ancak bu 
arkadaşımız parti 
binamıza gelseydi 
tüm bu çalışmaları 
yakından 
izleyebilirdi.
Kurucu başkan 
olarak partimizde 
kayıtlı bu 
arkadaşımız karanlık 
ve sürgülü odalarda 
dedikodu yapıyor.” 
şeklinde konuştu. 
MİTİNGİ 
DESTEKLEDİK 
Zeytin üreticiliği de 
yapan kişinin 
Marmarabirlik'i 
protesto mitingine 
ilçe yönetimi 
olarak katılmadık
larını yazmasına 
anlam veremediğini 
söyleyen Enver 
Şahin, "AK Parti 
ilçe başkanı ve 
yönetim kurulu 
üyeleri olarak 
bu meseleyi ilk 
olarak Gemlik 
Milletvekilimiz 
Sayın Altan 
Karapaşaoğlu'na ilet
tik ve meclis gün
demine getirdiği 
konuşmasını bize 

faksladı. Mecliste 
yapılan çalışmalar 
hakkında bize bilgiler 
verdi. Gemlik kamu 
oyunda yapılan 
çalışmaların ardın
dan teşkilatımız ve 
Orhangazi teşkilatı 
ile belediye başkanı 
birlikte Umurbey'deki 
mitinge katıldı. 
Zeytin üreticisi olan 
bu arkadaşımız 
neden orada yoktu, 
bunun hesabını 
versin. Dedikodu 
yaparak her zaman 
övündüğü AKP 
Gemlik kurucu 
başkanı olarak 
genelde ve yerelde 
partimizin nasıl 
düşük oy alacağının 
hesabını yapıyor. 
Kendisine Gemlik 
kamu oyu adına 
acıyarak bakıyorum" 
şeklinde konuştu. 
SIKINTISI VAR
Parti içi çalışmaların
da bu arkadaşın 
neden sıkıntısı 
olduğunu merak 
ettiklerini ifade eden 
Şahin, "Yönetimle 
ilgili sıkıntımız 
yoktur. Şahsi ve 
özel nedenlerle yöne
timden istifa 
edenlere saygı 
duyuyoruz.

İstifaların ardında 
art niyet arıyor. 
AKP İlçe 
teşkilatı olarak 
karanlık yerlerde 
değil, halkımızın 
ortasındayız.
Kimseden çekinecek 
ve korkacak 
durumda değiliz. 
Her isteyene de 
hesap vermekten 
korkmayız.
Olaylara kişisel 
olarak bakmıyoruz, 
AK Parti milletin 
partisidir. Partimiz 
karanlık odalarda 
düşünenlerin partisi 
değildir. Kendilerini 
partimizin üstünde 
gören kişiler AKP’li 
olamazlar ve AKP’li 
gibi düşünemezler. 
Bu kişiler partimize 
ne yazık ki 
yakışmıyorlar" dedi. 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
şimdiye kadar 
muhatap olarak 
görmedikleri bu 
kişiye bundan 
sonra verecekleri 
cevabın daha 
değişik olacağını 
sözlerine eklerken, 
"Yüzünü uzatsın, 
nereden geldiğini 
ve rengini göreiim" 
şeklinde konuştu.

Devlet hastanesine gittim !..
Hekim olmama rağmen hastanelere özel

likle devlet hastanelerine gitmeyi hiç 
sevmem. Son senelerde buralar da görülen 
yığılmaları gördükçe, bunların içine girdikçe 
tüylerim diken diken oluyor...

Kendimi buraların bir hastane olduğuna 
inandırmaya çalışırım.

Evet 19 Aralık günü Mammer Ağım Devlet 
Gemlik Hastanesine bir yakınım için 
beraberce gittik. Daha içeriye girmeden ara
banızı park etme imkanı bulamıyorsunuz. 
Rasgele, üst üste hiçbir trafik kuralına 
uymadan insanlarımızın bıraktığı bir yığın 
araba ve bunların ortaya çıkardığı tatsızlıklar 
size hastaneye adım atmadan merhaba 
diyor...

Baş vurmak için ilk girişiminiz yüzlerce 
insanın bilinçsizce yığılmalarıyla buradan zor 
çıkacağınızın işaretini veriyor.

Sözlerime şunu söyleyerek başlayım...
Gemlikte 1960 yılından beri 45 senedir 

Hekim olarak çalıştığım, yaş itibariyle hepsin
den büyük olduğum ve Tıp mesleğinin etik 
kuralları içinde Gemlik Devlet Hastanesi 
başt ı Başhekim olmak üzere hekim 
ark daşlarımdan yakın ilgi -saygı -sevgi 
görüyorum hepsine teşekkürler.

H akimler ve diğer sağlık personeli canla 
başla çalışıyorlar, bir günde 70 hastaya bakan 
Hekime kötü söz söylemesi için insandın vic
dansız olması gerekir..

Burada ben onlar adına konuşmak .halkı
ma birkaç söz söylemek istiyorum.

. Gemlik nüfusu 85 binlere dayanan küçük 
bir kent oldu.

İnsan sayısı 20 binlerde iken de bir has
tane bu gün de bir hastanesi var. Gemlik 
Devlet Hastanesi...

Ey benim bu hastanenin koridorlarına üst 
üste yığılan, nefes bile almakta zorlanan , 
burada bile nasıl girip çıkılacağını bilmediği 
için koridorları tıkayan, sıra numaraları 
olduğu halde poliklinik kapılarına doluşan 
garip halkım.

Şimdi beni dinle..
Gemlik Müftülüğüne sordum “ Gemlik’te 

kaç tane cami -mescit var” , aldığım cevap 
tam yirmi altı ( 26 ).

■ Halkım birazda genişletilmiş olsa da senin 
bir evet bir Devlet hastanen var.
Cami sayısını artırmaya çalışırken ,cami 
kurma dernekleri kurarken, para yardımı 
yaparken (sahte makbuzlara para öderken) 
hiç aklına gelmiyor bir ikinci hastane kurmak.

Hastane için para istense sanki cebinde 
akrep var, sahte cami yapma derneklerine 
yığınla para verirken, kendi sağlığı için daha 
rahat koridorlar, günde 25 -30 hastaya bakan 
Hekimlerin olduğu seni güler yüzle karşılayan 
hastane odaları olmasını istemi yorsun, 
kendine yaptığın bu eziyete hayret ediyorum.

Biliyorum bunun sebebi yine eğitimsiz 
liğimiz, sığlığımız..

Türkiye’de yaşanan bir çok işin farkında 
değilsin, seni kolay aldatırlar, uyduruk laflarla 
(bazen de küçük bir yarar için ) 
oyunu da satarsın ama burada kendine gel. 
Senin sağlığın canın harcanıp gidiyor.

ikinci bir hastane için bir hamle yap, iste, 
sesini duyur.

Ey Sağlık Bakanlığı, ey Gemlik’li zenginler, 
ey Belediye, ey benim düşünmeyen aklım 
uyan de...

O zaman belki bir şeyler kımıldar, sende 
pisi pisine ölmekten kurtulur, insan olduğunu 
hissetmeye başlarsın..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Gemlik Lisesi öğrencileri 
“Babaannem 100 yaşında”yı izledi

S. Aykut Özdoğan

Gemlik Lisesi 
öğrencileri Bursa 
Ahmet Vefik f’aşa 
Devlet Tiyatrosu'nda 
sahneye konan 
"Babaannem 100 
yaşında" isimli 
oyunu izlediler.

Geziyi düzenleyen 
öğretmen Hikmet 
Cerrah'ın yanı 
sıra öğretmenler 
Yalçın Siper ile Halit 
Beki'nin de katıldığı 
tiyatro gezisinde 
öğrenciler eğlenceli 
bir akşam yaşadılar. 

Reberto Cossi'nin 
yazdığı komedi 
türündeki oyunda 
kalabalık bir ailenin 
yaşantısı anlatılıyor. 
Yemek yemeyi çok 
seven bir babaan
nenin ev bütçesine 
verdiği zararın 

sergilendiği oyunda 
ev halkı birlikte 
karar vererek 
babaanneyi 
öldürmeye 
karar veriyor 
ancak ev halkıyla 
mücadele eden 
babaanne galip 

gelerek diğer ev 
halkını kahırlarından 
hasta ederek 
ölümlerine
sebep oluyor.
Neşe içinde 
yapılan gezi ve 
izlenen 
tiyatro oyunuyla

öğretmen öğrenci 
ve arkadaş ilişkilerini 
pekiştiren Gemlik 
Lisesi öğrencileri 
bu tür sanatsal 
gezilerin önümüzdeki 
günlerde de 
tekrarlanmasını 
istediler.

Her isteyene bir köşe Sosyal Hizmetlerden
bakıcı anne eğitimi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 
caddelerindeki 
ilginç görüntülere 
her geçen gün bir 
yenileri ekleniyor. 
Her köşe başını 
tutarak kendilerine 
mekan eden 
seyyarlardan 
sonra şimdi de 
park işgalleri başladı. 
Hiçbir zabıta 
denetiminin bulun
madığı, dahası 
zabıtanın olmadığı 
Gemlik'in cadde ve 
kaldırımlarında 
isteyen istediği 
yeri işgal edebilmekte 
sakınca görmüyor. 
Buradan insanlar 
geçecek, onlara 
mani olmayalım 
düşüncesi olmadan 
sabah istediğiniz

yere bir mal yada 
aracınızı park 
edin akşama

gelip alın kimse 
sesini bile çıkarmıyor. 
Ne demiş şair,

görüntü var, 
söze hacet yok.

Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Yıldırım Toplum - 
Merkezi, kreş ve 
yuvalarda gereksinim 
duyulan eğitimli 
bakıcı açığını kapat
mak amacıyla "Bakıcı 
Anne Eğitimi" kursu 
düzenledi.
Bursa'da geçen yıl 
faaliyete geçen 
Yıldırım Toplum 
Merkezi, özellikle kır
sal kesimden 
Bursa'ya gelen ve 
sosyalleşme sorunu 
yaşayan kesimleri 
hedef kitle olarak 
kabul ediyor. 
Düzenlenen kurslar 
ile eğitimsiz kadınlara 
hem eğitim hem de 
sosyalleşme sağla
mayı amaçlayan 
Toplum Merkezi, farklı 
alanlarda bir çok kurs 
gerçekleştiriyor.
Malatya Çocuk 
Yuvası'nd^ meydana 
gelen ve kamuoyu
nun büyük tepkisine

neden olan eğitimsiz 
bakıcılar sorunu.
Yıldırım Toplum 
Merkezi'nin eğittiği 
kalifiye bakıcı annel 
erle Bursa'da aşılıyor 
Kurslara devam eden 
kadınlara, hem bakıcı 
anne eğitimi, hem de 
el sanatları eğitimi 
veriliyor. Haftada 4 
gün ve ücretsiz 
olarak verilen kurslar 
dan en ilgi çekn :i 
olanı ise bakıcı anne 
eğitimi. Toplum 
Merkezi bünyesinde 
açılan bu kursa 
bugüne kadar 28 
kadın katılarak sertifi
ka sahibi oldu Kreş • 
ve çocuk yuvalarında 
görev alacak 
bakıcıların sertifikalı 
olma zorunluluğu I 
gözönünde bulun
durulduğunda, 
merkezin önemli bir 
açığı gidermekte 
büyük rol oynayacağı 
da ortaya çıkıyor.
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Milli Eğitim Komisyonu 
eğitime katkı sağlıyor

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik'teki okulların 
bilgisayar ve projek
siyon ihtiyaçlarını 
karşılamak için 
Belediye Meclisi’nde 
kurulan Milli Eğitim 
Komisyonu İlçe 
esnafından büyük 
destek görüyor. 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
birlikte Belediye 
Meclis üyesi Aydın 
Bayraktar ve Gençlik 
Kolları Başkanı 
Gencay Yılmaz, bir 
adet bilgisayar ve 
projeksiyon aletini 
Hamidiye 
İlköğretim Okulu’na 
kazandırdılar.
Okul Müdürü Mustafa 
Pusmaz'a teslim 
edilen bilgisayar ve 
projeksiyon aleti 
okuldaki görsel 
eğitimin daha iyi 

yapılmasına katkı 
sağlayacak.
Gemlik esnafından 
eğitime katkı 
amacıyla büyük 
destek gördüklerini 
bildiren Enver Şahin, 
"Başbakanımızın da 
ülke genelinde 
başlattığı okulların 
bilgisayarlı eğitime 
geçmeleri kampan 
yası kapsamında 
yaptığımız, çalışmalar 
beklediğimizden 
daha iyi gidiyor, 
esnafımız ile kuru
luşlardan destek 
alıyoruz. AKP İlçe 
teşkilatı olarak 
değeri 2 bin 500 YTL 
olan bilgisayar ve 
projeksiyon aletini 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu’na kazandırdık. 
Esnafımıza bu 
destekleri için 
teşekkür ediyorum. 
Yüzde yüz eğitime

destek kampanyasın
da yapılan harca
maları vergiden 
düşülüyor, "dedi. 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu Müdürü

Mustafa Pusmaz'da 
yapılan yardımdan 
öğrenciler adına 
mutlu olduklarını 
belirterek, "Bu 
kampanyayı başlatan 

AK Paıti ilçe 
teşkil ıtı ile Milli 
Eğitin Komisyonu'na 
ve esnafımıza 
teşekkür 
ediyorum" dedi.

Kara 
kışta 
yıkım
Yıldırım Belediyesi 
kar kış demeden 
Karapınar ve 
Demetevler 
Mahallesi'nde 9 
kaçak yapıyı yerle 
bir etti.
Göçe yenilmiş, 
dokuları bozulmuş 
acı gerçekle yüz 
yüze kalan 
Yıldırım'ın kaderini 
değiştirmeyi 
amaçlayan belediye 
yönetimi, kaçak 
yapılaşmayla 
mücadelesini 
sürdürüyor.
Yıl boyunca onlarca 
kaçak yapıya 
müdahale eden 
Yıldırım Belediyesi 
yıkım ekipleri, 
dün sabah saat
lerinde de Karapınar 
Mahallesi’nde 
5, Demetevler 
Mahallesi'nde de 
4 olmak üzere 
toplam 9 kaçak 
yapıyı yerle bir etti.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
KAZAN

(ISI SAN) KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA 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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Az kalsın 
faciaya neden 

oluyorlardı

Öfkeli kocalara evden
uzaklaştırma cezası

Anne babalarının 
evde olmadığı sırada 
çakmakla ocağı yak
maya çalışan iki 
kardeş az kalsın facia 
ya neden oluyordu. 
Demirtaşpaşa 
Mahallesi'nde anne 
ve babalarının dışarı 
çıkmalarının ardından 
yalnız kalan çocuklar 
az kalsın yangın 
çıkarıyordu. 
Komşuların kapı kili
dini kırarak girdikleri 
evden kurtarılan 
minikler büyük 
korku yaşadı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
olay, dün saat 13.30 
sıralarında 
Demirtaşpaşa 
Mahallesi Gül 
Sokak'ta meydana 
geldi. Anne ve 
babaları evde 
olmadığı sırada yalnız 
kalan Fani ve Efsane 
isimli çocuklar, çak

makla mutfaktaki 
ocağı yakmak istedi. 
Bu sırada çıkan 
kıvılcımdan korkan 
çocuklar pencereden 
"İmdat" diye 
bağırarak, çevreden 
yardım istemeye 
başladı. Çevre sakin
leri durumu hemen 
polis ve itfaiye ekip
lerine bildirirken, 
komşular da çocuk
ların yardımına koştu. 
Kapı kilidini kırarak 
içeriye giren komşu
lar, mahsur kalan 
çocukları kurtardı. 
Bu arada olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri 
de çocukları sakin
leştirmeye çalıştı. 
Efsane erkek 
kardeşine "Bu yaptı" 
derken Fani ise 
"Hayır, ben yap
madım" deyince 
ilginç bir diyalog 
yaşandı. Evi kontrol 
eden ekipler, olayla 
ilgili tutanak tuttu.

Bursa'da, Avrupa Birliği (AB) uyum yasaları çerçevesinde, 
eşini döven ve şiddet uygulayan 201 kocaya, aile mahkemeleri 

tarafından 6 ay boyunca evden uzaklaştırma cezası verildi.
4320 sayılı Ailenin 
Korunmasına Dair 
Kanun gereği kuru
lan aile mahkemeleri, 
koca dayağı yiyen 
kadınların sığınağı 
oldu. 2005 yılı içinde 
eşi tarafından şid
dete maruz kaldığını 
ifade ederek, aile 
mahkemelerine 
müracaat eden 
kadınların sayısı 
her gün artıyor. 
Bursa Sulh Hukuk 
Hakimliği, ailelerin ve 
çocukların korun
ması ve boşanma 
öncesinde yuvaların 

yıkılmaması için 201 
kocaya, eş ve çocuk
larına şiddete yönelik 
davranışlarda bulun
mamaları için, 
müşterek evden en 
fazla 6 ay olmak 
üzere uzaklaştırma 
cezası verdi.
Kocalara, evdeki 
eşyalara zarar ver
memesi, ailesini 
rahatsız etmemesi, 
alkol ve uyuşturucu 
kullanmış halde eve 
gelmemesi gibi 
gayelerle uzaklaştır
ma cezaları veriliyor. 
Bu tür cezaların yıkıl

makta olan birçok 
aileyi yeniden bir
leştirdiği belirtildi. 
Uzaklaştırma kararı
na uymayan eşler 
hakkında 3 aydan 6 
aya kadar hapis 

talebiyle Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne dava 
açılırken, birçok 
eşin yasak olan eve 
girdikleri gerekçe
siyle haklarında dava 
açıldığı öğrenildi.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

M] >

SSK

W .M / TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
M AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLERE ANAHTARLIKLAR VE 

HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCIL.IK-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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AKP’den Cumhurbaşkanı Sezer’e jet cevap
AK Parti, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in seçim bara
jının birkaç puan 
düşürülmesi yönün
deki önerisine karşı 
çıktı. AK Parti'nin 
seçim barajını hiçbir 
şekilde aşağıya 
çekme düşüncesinde 
olmadığını belirten 
Genel Başkan 
Yardımcısı Hayati 
Yazıcı, "Seçim bara
jını niye indirelim, 
istikrarsızlık olur" 
dedi. Yazıcı, seçim 
barajının düşürülme
si yerine 'Türkiye 
Milletvekilliği' uygula
masının hayata 
geçirilmesini önerdi. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in "Seçim 
barajının 1-2 puan 
indirilmesi gerekir" 
yönündeki önerisine 
AK Parti'den jet 
cevap geldi.
Başbakan Erdoğan'ın 

yakın kurmaylarından 
AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı, yaptığı 
açıklamada, seçim
lerin zamanında 
yapılacağını, 
takvimde hiçbir 
değişiklik yapılmaya
cağını vurguladı. 
Seçim barajında da 
hiçbir değişiklik 
yapılmayacağını 
kaydeden Yazıcı, 
"Niye indirelim? 
Önemli olan 
istikrardır.
Türkiye'de tek 
parti iktidarıyla 
istikrar kazanıldı. 
Seçim barajının 
inmesi halinde bir 
sürü parti Meclis'e 
girecek.'Bir 
anlamda istikrarsızlık 
gelecek.
Temsilde adalet 
propagandanın özgür 
yapılmasıyla zaten 
sağlanıyor. Biz seçim 
barajının yüzde 10'da 
kalmasında kararlıyız.

Bu orandan kesinlikle 
dönüş yok. Yoksa 
seçim barajının 
düşürülmesi 
istikrarsızlık getirir" 
diye konuştu.
Sezer'in açıklamaları
na karşı "Türkiye 
Milletvekilliği" 
önerisini gündeme 
getiren Yazıcı, 
muhalefetle 
uzlaşılması halinde 
bu uygulamanın 
hayata geçirilebile
ceğini söyledi.
Yazıcı, "Bu sistemle 
550 milletvekilinin 
100 tanesi Türkiye 
milletvekili olacak. 
Bu milletvekilleri 

seçim bölgelerine 
tahsisli olarak 
Meclis'e girmeyecek. 
Seçime giren her 
parti aldığı oy oranı 
doğrultusunda 
Meclis'e milletvekili 
sokabilecek.
Örneğin yüzde 
3 oranında oy alan 
bir parti 3 
milletvekilini parla
mentoya göndere
bilecek. Ancak bunun 
için Anayaşa değişik
liği yapılması şart. 
Baraj uygulanmak
sızın 100 milletvekili 
bu şekilde 
seçilebilecek" 
şeklinde konuştu.

Tüm yurtta hava soğuyor

Hava sıcaklığı iç ve 
doğu bölgelerde 
8-12 derece 
azalacak.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan 
"Meteorolojik Uyarı" 
başlıklı açıklamaya 
gör , önceki gün 
yurdun batı kesim
lerinde kar, güney 
ve iç bölgelerde 
yağmur ve sağanak 
şeklinde devam 
eder yağışlar, dün 
Batı Karadeniz 
kıyıla ı, Orta ve 
Doğ' Karadeniz, İç 
Aha olu'nun * 
doğu su, Doğu 
Akdeniz'in iç kesim
leri ile Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde devam 
edecek. Hava sıcak
lığı, dün iç ve doğu 
bölgelerde hissedilir 

derecede (8-12 
derece) azaldı. 
Yağışlar, yurdun 
kuzeydoğu 
kesimlerinde etkili 
olmak üzere, 
Güneydoğu 
Anadolu'da 
yağmur, Doğu 
Karadeniz kıyıları ile 
Doğu Akdeniz'in iç 
kesimlerinde karla 
karışık yağmur, 
diğer yerlerde kar 
şeklinde olacak. 
Bugün Doğu 
Karadeniz ile Doğu 
Anadolu'da kar, 
Güneydoğu 
Anadolu'da yağmur 
devam ederken, iç 
ve batı bölgelerde 
sis, kuvvetli buzlan
ma ve don olayı 
yaşanacak.Soğuk 
havanın, hafta 
sonuna kadar yurtta 
etkili olacağı tahmin 
ediliyor.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN [
Her Çeşit EmlakÇeşit

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

ENEN öîlıheAvtemeta'tali 
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
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

I

I

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları.

* İp Ağ
"S Fanya

Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
y Sandal Malzemeleri

Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası 

vtiiitrınıliiııııletilılıivıııiııiıılifiı

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 1
Umurbey’de 12 dönüm arazi

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

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

GSM : (0.532) 297 23 18

İrta flMlM.
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Çölleşme 250 milyon 
kişiyi tehdit ediyor

Dünya yüzeyinin 
üçte biri, yani 4 mil
yar hektardan fazla 
arazi çölleşme tehdi
di altında bulunuyor. 
Çölleşme 250 milyon 
kişiyi tehdit ediyor. 
Türkiye Erozyonla 
Mücadele, 
Ağaçlandırma ve 
Doğal Varlıkları. 
Koruma Vakfı'ndan 
(TEMA) edinilen bil
giye göre, kurak ve 
yarı kurak bölgelerde 
insanların gerçek
leştirdiği faaliyetler 
ve yeşil örtünün 
azalması olarak 
tanımlanan çölleşme, 
dünya üzerinde 250 
milyon kişiyi doğru
dan tehdit ediyor. 
Dünya yüzeyinin 
üçte biri, yani 4 
milyar hektardan 
fazla alan, çölleşme 
tehdidi altında 
bulunurken,

THY’den sahte görevli uyarısı
Türk Hava Yolları 
(THY) tarafından, 
kendilerini THY 
görevlisi olarak 
tanıttıkları halde 
kurumla hiçbir 
ilişkisi bulunmayan 
kişilere karşı dikkatli 
olunması uyarısında 
bulunuldu.
THY’den yapılan 

yazılı açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: 
"Son günlerde bazı 
kişilerin kendilerin 
kendilerini THY 
personeli olarak 
tanıtarak, vatan
daşlarımıza THY

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEI REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

ihtiyaçlarının çoğu 
için toprağa bağımlı 
1.2 milyardan fazla 
insanın hayatı ve 110 
ülkedeki dünyanın 
en yoksulları da 
çölleşme yüzünden 
aynı kaderi 
paylaşıyor.
1997-2020 yılları 
arasında
60 milyon kişinin 
Afrika'nın çölleşmiş 
bölgelerinden

Gümrüksüz Satış 
Mağazalan'nda stok 
fazlası olduklarını 
iddia ettikleri, 
genelde parfümeri 
cinsi malları pazarla
maya çalıştıkları 
öğrenilmiştir.
Vatandaşlarımızın

Kuzey Afrika ve 
Avrupa'ya göç 
etmesi 
bekleniyor.
Küresel bir sorun 
olan çölleşme, insan 
faaliyetleri ve iklim 
değişiklikleri, ulus
lararası ekonomik 
güçler, yoksulluk, 
toprakların istismar 
edilmesi gibi neden
lerle ortaya 
çıkabiliyor.

mağdur olmaması 
için THY ile hiçbir 
ilgisi bulunmayan 
bu kişilerden 
alışveriş yapma
maları ve en yakın 
güvenlik birimine 
başvurmaları 
gerekmektedir.

15 bin yeni 
memur alınacak
—I

Kamu kurum ve 
kuruluşlarındaki yeni 
kadrolar ile Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı'na (KPSS) 
göre gerçekleştirilen 
yerleştirmede boş 
kalan 15 bin 245 kon
tenjana ek yer
leştirme yapılacak. 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nden (ÖSYM) 
yapılan açıklamaya 
göre, Kamu 
Görevlerine İlk Defa 
Atanacaklar İçin 
Yapılacak Sınavlar 
Hakkında Genel 
Yönetmelik ile daha 
önce yapılan yer
leştirmeler veya ata
malar sonucunda 
boş kalan kadro ve 
sözleşmeli pozisyon
lara yerleştirme 
yapılması amacıyla 
adaylardan tercih alı
nacak. Bu amaçla 
hazırlanan 2005 
KPSS/2 Tercih 
Kılavuzu'nda, 
ortaöğretim, ön 
lisans ve lisans 
düzeyleri ayrı olmak 
üzere, ek yerleştirme,

Bingöl’de 5 kişide 
şarbon tesbit edildi
Bingöl merkeze bağlı 
Dişbudak Köyü'nde 
yaşayan 5 kişide şar
bon hastalığı tespit 
edildi. Alo 184 Sağlık 
Bakanlığı İletişim 
Merkezi'ni (SABİM) 
arayan şarbonlu 
köylüler Sağlık 
Bakanlığı'ndan 
yardım istedi. 
Kendilerinde "deri 
şarbonu" olduğu 
belirlenen köylüler 
hastanelere 
yönlendirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, dün Bingöl

yeni kadro ve 
sözleşmeli pozisyon
lar ve Sağlık 
Bakanhğı'na ait 657 
sayılı kanunun 4/B 
maddesi uyarınca 
sözleşmeli pozisyon
lar yer alıyor.
2005 KPSS/2 Tercih 
Kılavuzu'nda 
ortaöğretim, ön 
lisans, lisans ayrı 
olmak üzere üç grup 
kadro ve sözleşmeli 
pozisyon bulunuyor. 
2005 KPSS/2 Tercih 
Kılavuzu'nda yer 
alan kadro ve 
sözleşmeli pozisyon
lara lisans mezunları 
2004 KPSSP3, ön 
lisans mezunları 
2004 KPSSP93, 
ortaöğretim 
mezunları da 2004 
KPSSP94 puanı ile 
başvurabilecekler.

Dişbudak Köyü'nden 
SABİM'i arayan bir 
kişi, geçtiğimiz 
dönemlerde de 
yaşanan şarbon 
hastalığının 
belirtilerinin 
yeniden 
görüldüğünü öne 
sürdü. Bunun üzerin 
Sağlık Bakanlığı 
Bingöl İl.Sağlık 
Müdürlüğü'nü ara
yarak konu hakkında 
bilgi verdi. Bingöl İl 
Sağlık Müdürlüğü 
ekipleri, Dişbudak 
Köyü'ne gelerek

Adaylar, 2005 
KPSS/2 yerleştirme 
kılavuzunu 26-30 
Aralık 2005 tarihleri 
arasında 3 YTL 
karşılığında ÖSYM 
ve ÖSYM Sınav 
Merkezi yöneticilik
lerinin açacağı 
başvuru büroların
dan alabilecekler. 
Ortaöğretim 
düzeyinde bin 
343 kadro, 7 bin 969 
sözleşmeli pozisyon, 
ön lisans düzeyinde 
655 kadro, bin 312 
sözleşmeli pozisyon, 
lisans düzeyinde ise 
bin 2 bin 121 kadro, 
bin 845 sözleşmeli 
pozisyon bulunuyor. 
Böylece ÖSYM, 
15 bin 245 
kontenjana 
ek yerleştirme 
yapacak.

incelemelerde 
bulundu. Yapılan 
incelemelerde
5 kişide deri şarbonu 
olduğu belirlendi. | 
Köyün karantinaya 
alınmamasına karar 
veren heyet, 
şarbonlu oldukları 
ileri sürülen 
köylüleri hastanelere 
yönlendirdi.
Köylülerin deri 
şarbonu şüphesiyle 
Bingöl'deki 
hastanelerde tedavi 
altına alındığı 
öğrenildi.
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Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü lağvediliyor

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Yazarımız Barbaros Balmumcu anjiyo 
olması nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Okuyucularımızdan özür dileriz. 
Gemlik KÖRFEZ.

Gençlik ve Spor 
Genel Müdürü 
Mehmet Atalay, 

i üzerinde çalıştıkları 
. yeni spor yasasıyla 
ı Gençlik ve Spor

Genel Müdürlüğü'nün 
ı (GSGM) lağvedile- 
' ceğini, yerine Türk

Spor Kurumu veya 
' Spor Kurumu

Başkanlığı adı altın
da, düzenleyici ve

I denetleyici bir teşki- 
' latın geleceğini belirt- 
! ti. Atalay, başarısız 

federasyonları değer
lendireceklerini ve 
gereğini yapacak
larını söyledi.

I Gençlik ve Spor 
Genel Müdürü 
Mehmet Atalay, 
Kalyon Oteli'nde

I yapılan 11 Altın 
i Adam Yarışması'nda 
I jüri üyelerinin soru

larını cevapladı. 
Üzerinde çalıştıkları 

| yem spor yasasıyla 
GSGM'nin lağvedile-

| ceğini, yerine Türk 
i Spor Kurumu adı 
I altında yeni bir teşki- 
| lat geleceğini belirten 

Mehmet Atalay, 
“Yerel yönetimler 
yasası çıkmayınca

I biz yasamızı beklet
mek zorunda kaldık. 
Bu yasanın çıkma 
ihtimali zayıf olunca

YTL 2006 yılında değer kazanacak
ABD'li yatırım bankası 
JP Morgan 2006'nın ilk 
yansında dünya döviz 
piyasalarına yönelik 
beklentileri değer
lendirdiği raporunda, 
Türk ekonomisinin 
2006'da AB yönünde 
dönüşümü sürdüreceği
ni ve TL'nin değerli 
kalacağını bildirdi. 
"Türkiye, gelişen 
piyasalarda en güçlü 
dönüşüm gösteren 
ekonomi olmaya devam 
edecek" denilen rapor
da, AB üyelik sürecinin 
doğrudan yabancı 
yatırım akışı sağlaması 
ve dolar cinsinden var
lıkları çözmesi sonucu 
TL'njn dolara karşı 
değer kazanacağı 
kaydedildi.Kıbrıs ya da 

biz de 'Spor 
yasasının gecik
tirmeyelim, hazırla 
yalım' dedik. GSGM 
lağvediliyor, yerine 
Türk Spor Kurumu 
veya. Spor Kurumu 
Başkanlığı adı altın
da, düzenleyici ve 
denetleyici bir teşki
lat geliyor. Bu teşki
latta atamayla gelen 
insanlar değil, sivil 
toplum örgütlerinden 
gelen, direkt atanan 
veya kurumların 
başkanı olan insanlar 
olacak. 4'ü hükümet 
tarafından atanacak, 
9'u dışardan toplam 
13 kişilik bir kurul 
düşünüyoruz. Bu 
yapılanmayla bütün 
federasyonlar 
özerkleşiyor.
Türkiye'de spor artık 
sivil toplum örgütleri 
tarafından yönetile
cek, memur zih
niyetiyle değil. Bu 
işler atamayla olmaz. 
Bu dönemde spora 
siyaseti karıştır
madık, inan
madığımız kimseyi 
atamadık. Ama 
zaman zaman 
istismar edilebilir" 
dedi.
Başarısız olan 
federasyonları 
ölçtüklerini söyleyen 

insan hakları konusun
daki tartışmaların TL'ye 
etki yapmayacağını, 
ileride Avrupa 
Komisyonu ile daha 
geniş anlaşmazlık çıksa 
da bu durumun belki iç 
yatırımcıları biraz 
yavaşlatacağını belirten 
JP Morgan, "İş ortamın
daki istikrar 2006'da, 
enflasyon hedeflemesi 
ve yeni özelleştirmeler
le desteklenecek. Cari 
açık konusundaki 
kaygıların bu nedenle 
azalması gerekir" yoru
munu yaptı. Rapora 
göre, net hata ve nok
san kalemindeki güçlü 
akış da cari açık finans
manını kolaylaştıracak. 
JP Morgan raporda, 
"Türkiye'nin dışarıdan

GENÇLİK VE SPOR 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Atalay, "Sportif 
Değerlendirme 
Kurulu değerlendire
cek, bazılarına 'Şu 
eksiklerini düzelt', 
bazılarına 'Sen 
başarısızsın, sana 
güle güle' diyecek. 
Bunlar rapor halinde 
bize ve Bakan 
Mehmet Ali Şahin'e 
sunulacak. Biz de 
uygulamaya koya
cağız. Kimsenin yan 
gelip yatmaya, 
makamları kullan
maya hakkı yok" 
diye konuştu.
Atina Olimpiyat 
Oyunları'ndan sonra 
federasyon başkan 
aday adaylarına 
"Seçimlerden sonra 
kimin nasıl çalışa
cağına biz karar 
veririz" dediklerini 
ifade eden Mehmet 
Atalay, "Sportif 
Değerlendirme 

portföy yatırımlarına 
ihtiyaç duymayı 
sürdürmesi, dünyada 
risk alma arzusunun 
azalması halinde 
Türkiye'yi hassas duru
ma getirebilir. Ancak bu 

DUYURU
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 

1.12.2005 gün 2005/352 esas, 2005/915 
nolu kararı ile ‘Punpul’ olan adım ‘Pumpul’ 

olarak düzeltilmiştir. Duyurulur.
Punpul ÖZASLAN (Pumpul)

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden 
aldığım 2003-2004 öğretim yılına ait 

tastiknamemi kaybettim.
Hükümsüzdür. Halil DEMİROGLU

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Açık Öğretim' Lisesi’nden aldığım 

Öğrenci Kimlik Kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 
Nuriye TURUNÇ BAŞHAN

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

Kurulu diye bir kurul 
oluşturduk. Bu kurul 
performansları değer
lendirecek. Amaç 
madalyanın sayılarını 
artırmak, yıllarca 
başarılı olamadığımız 
branşlarda da 
madalyaya gidecek 
yolu açacak çalış
malar yapmak" dedi. 
Atalay, halterde 
doping olaylarının 
herkesi üzdüğünü 
kaydederek 
"Dünyada şu anda 
tüm branşlarda 
dopingle mücadele 
başladı. Her yerde 
sizi kontrol ediyorlar. 
Her haliyle ilaçtan 
uzak duracaksınız. 
Dünya şunu diyor 
'Artık doping yap
mayın.' Biz de 
bununla ilgili ciddi 
mücadele başlatı 
yoruz" ifadelerini 
kullandı.

durum, diğer gelişen 
piyasa kurları için de 
geçerli* ifadelerini de 
kullandı. Raporda, 
2006 sonu dolar/YTL 
kuru 1.38 olarak 
tahmin edildi.

Seçim barajı 
düşürülsün

TÜSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer 
Sabancı, yeni yasa 
çal şmasıyla seçim 
baıajının mutlaka 
birkaç puan 
düşürülmesini 
önerdi.
Sabancı, ifade özgür
lüğü ve siyasi katılı
ma yönelik sorunların 
gündemin üst 
sıralarında yer alması 
gerektiğini savu
narak, "AB müzakere 
sürecinde hükümet 
temsilcilerinin 25 AB 
ülkesinde mekik 
dokuyor olması 
lazım" ifadesini 
kullandı. Sabancı, 
TÜSİAD Yüksek 
İstişare oplantısı'nda 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye'nin ekonomik 
ve siyasi gündemine 
ilişkin değer- . 
lendirmeierde bulun
du. Hükümetin 
işbaşına gelir gelmez 
AB konusunda 
dikkati çeken bir 
kararlılık sergilediğini 
vurgulayan Sabancı, 
Kopenhag Siyasi 
Kriterleri 
çerçevesinde, 
demokratik standart

ların gelişmesi 
yönünde önemli 
açılımların sağ
landığını ifade etti. 
Sabancı, bu kararlık 
sonucunda 
Türkiye'nin "aday 
ülke" olmaktan çıkıp 
"müzakere eden 
ülke" konumuna 
geldiğini söyledi. Cari 
açığın geçmişe göre, 
daha az borç 
yaratarak finanse 
edilebilmesinin 
önemli bir gelişme 
olduğuna belirten 
Sabancı, ancak yine 
de mevcut durumun 
dikkatle izlenmesi ve 
yapısal bazı değişik
likler için bir an önce 
düğmeye basıl
masının şart 
olduğunu kaydetti. 
Cari açığın oluşu
munda yatırımlardaki 
artışın önemli faktör
lerden biri olduğunu 
anlatan Sabancı, 
"Bundan 
vazgeçmemiz 
mümkün olmadığına 
göre, ekonomimizin 
cari açık üreten 
yapısını değiştirme 
miz gerekir, şeklinde 
konuştu.
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Dakikada 5 yaşından 
küçük 20 çocuk ölüyor

Türkiye Milli Pediatri 
Derneği Başkanı ve 
Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Murat 
Yurdakök, dünyada 
her dakika S yaşından 
küçük 20 çocuğun 
öldüğünü, bunun da 
günde 30 bin, yılda 11 
milyon çocuğun 
kaybedilmesi anlamına 
geldiğini söyledi. 
Yurdakök, Türkiye'de 
her yıl canlı doğan bin 
bebekten 29*unun bir 
yaşını tamamlamadan, 
37'sinin de 5 yaşından 
önce öldüğünü belirtti. 
Bunun günde 30 bin, 

yılda 11 milyon 
çocuğun kaybedilmesi 
anlamına geldiğini 
ifade eden Yurdakök, 
bu ölümlerin yüzde 
70'inden fazlasının 
prematürelik, zatürree, 
ishal, sıtma ve kızamık 
gibi korunlabilen ya da 
tedavi edilebilen 
hastalıklara bağlı 
olduğunu bildirdi. 
Yoksulluğun da çocuk

Bebeklerde uyku
bozuklukları

Bebeklerde uyku 
bozukluğunun şiş
manlığa sebep olduğu 
belirtiliyor. Uzmanlar 
bebeğin uyumayı 
öğrenmesinde anne 
ve babalara önemli 
görevler düştüğünü 
söylüyor.
Anne ve babaların en 
büyük sorunlarından 
birinin bebeklerini 
nasıl uyutacaklarını 
bilmemesi olduğunu 
kaydeden Sakarya 
Doğum ve Çocukevi 
Başhekimi Dr. Aydın 
Sarı, bebeklerin 
üykuyu öğrenmesinde 
anne ve babalara 
görev düştüğünü 
belirtti.
Bebeklerde uyku 
bozukluğunun şiş
manlığa yol açtığını 
kaydeden Sarı, anne- 
babaların genellikle 
bebeğin sesini duyar 
duymaz onu kucak
larına alıp, kendi 
kendilerine derin 
uykuya geçmelerine 
engel olduğunu 
vurguladı. 
Bu tür yanlış yak
laşımın, 3-4 saatte bir 
hafif uykuya geçen 
bebeğin her seferinde

ölümlerinde önemli bir 
neden olduğunu kay 
deden Yurdakök,, 
gelişmekte olan ülke 
ler başta olmak üzere 
1 milyar çocuğun 
yaşamının yoksulluk 
içinde geçtiğini belirtti. 
Gelişmekte olan ülke 
lerde her 3 çocuktan 
birinin sağlıklı barınak
tan yoksun, her 5 
çocuktan birinin ise 
temiz içme suyu 
bulamadığına dikkati 
çeken Yurdakök, her 
7 çocuktan birinin de 
en temel sağlık 
hizmetlerine ulaşa
madığını söyledi. 
Savaşların da 
çocukları olumsuz 
etkilediğini bildiren 
Yurdakök, 1990'den 

uyanma ve beslen 
meye alışması ve bu 
nu rutin uykunun bir 
parçası olarak algıla
masını sağladığını 
anlatan Sarı, "Öncelik
le annelerin bebek
lerinin hangi ortamda 
daha rahat uyuyabile
ceğini tespit etmesi 
gerekiyor. Bebek 
bırakıldığı yerde uyu- 
malıdır. Ortalama 4 
aylık bir bebek 8 saat 
kesintisiz bir şekilde 
uyumalıdır. Bebek için 
'kesintisiz uyku* nun 
anlamı, derin uykudan 
hafif, yüzeyel uykuya . 
geçiş aşamalarını 
uyanmadan atlat
masıdır. Hafif uykuya 
geçen bebek, ağlar, 
sesler çıkarır, yatakta 
döner, fakat tüm bun
lar olurken hala uyu
maktadır ve uyku içi 
bu geçiş aşamaların

beri 
meydana gelen silahlı 
çatışmalarda ölen 3.6 
milyon kişiden yüzde 
90'ının sivil halktan 
olduğunu, bunların 
yarısına yakınını da 
çocukların 
oluşturduğunu 
söyledi.
Yurdakök, 
"Türkiye ekonomisinin 
büyüklüğü bakımından 
dünyada ilk 20'ye 
girmesine karşılık 
çocuklarının sağlık 
durumu utanç 
duyulacak düzeyde. 
Kişi başına geliri 
bizim üçte birimizden 
az olan Sri-Lanka'da, 
bebek ölümleri biz
imkinin yarısı kadar" 
diye konuştu.

da kendi kendini 
sakinleştirerek, 
rahatlatarak derin 
uykuya geçmeyi 
öğrenmelidir." dedi. 
Eskiden anne ve 
babalara bebeklerin 
beslenmesinin saatli 
yapılmasını söyledik
lerini dile getiren 
Aydın Sarı, yapılan 
araştırmalar beslen
menin düzenli yapıl
masının çocuklarda 
ileriye dönük kuralcı 
ve özgüveni olmayan 
çocuk tipi oluştur
duğunu ortaya koy-1 
duğıınu açıkladı. 
Beslenmenin 
çocukların istediği 
saatte ve istediği 
kadar olması gerek
tiğini anlatan Sarı, 
"Çocukların beslen- 
mesiuyamk oldukları 
zamanda sağlan
malıdır.

Yaşlanmaktan kurtulun
Yaşlanmak çoğu
muzun ortak korkusu. 
Yılların yüzümüze 
eklediği çizgiler, 
vücudumuzun kalın
laşması hepimizin 
korkulu rüyası. Oysa 
besinlerle yaşlanmayı 
kontrol altına ala
bilmek mümkün. Peki 
ne yemek gerek? 
Yaşlanmak ne yazık ki 
kaçınılmaz, ama 
yaşlanma hızınızı 
kontrol edebilmek ve 
bu süreci sağlıklı bir 
biçimde geçirebilmek 
için artık birçok yön
tem var. Nutrizone 
Sağlıklı Yaşam 
Danışmanlığından 
Selen Tamer sizler 
için bu konuda özel 
bir yazı hazırladı. 
Doğru beslenme, 
cildinizi ve dış 
görünümünüzü etkile
menin yanı sıra, 
kanser ve diyabet gibi 
yaş ile bağlantılı 
hastalıkların oluş
masını da engelleye
biliyor. Hatta yapılan 
araştırmalara göre,. 
optimum beslenme ile 
hayatımıza en az 10 
yıl eklemek mümkün. 
Bugün birçok geron- 
tolojist (yaşlılık 
uzmanı) ve bilim 
adamı, doğru önlem
lerle yaşam süresinin 
100 yılın üzerine çıka
bileceğini belirtiyor. 
Yaşlanmayı yavaşlat
mak ve sağlıklı 
yaşlanmak için anti- 
oksidantlar çok 
önemli. Nebraska 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden 
Profesör Denham 
Harman’a göre, 
hücreleri ve DNA’yı 
tahrip eden serbest 
radikaller yaşlanmayı 
yüzde 99 oranında 
hızlandırıyor. Serbest 
radikallerin vücuda 
girmesi için sigara 
içmeniz, mangalda 
pişmiş bir dilim et 
yemeniz, güneşte çok 
fazla kalmanız hatta 
sadece nefes almanız 
bile yeterli.
Vücudumuza giren 
besinlerin işlenmesi

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR 
KÜRFEZ REKLAM 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK' 

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

sonucu ortaya çıkan 
serbest radikallerin 
bazı tehlikeli türleri, 
kansere dahi yol aça
biliyor. Serbest 
radikallerin zararlı 
etkileriyle başa çıka
bilmek için, vücuttaki 
bağışıklık sisteminin 
kuvvetli olması gerek
mektedir. Bu durum- 
daanti-oksidanlar 
yani A vitamini, beta 
karoten, C vitamini, E 
vitamini önem 
kazanıyor. Peki bu 
durumda hangi besin
leri tercih etmeliyiz 
Sağlıklı yaşlanmak 
için bazı beslenme 
önerileri
Şeker: Yüksek kar
bonhidrat kaynağı 
olan, tatlılar, pastalar, 
börek, çörek, kon
santre meyve suları, 
kola ve gazozlar 
vücuttaki yağ mik
tarını artırdıkları için, 
kaçınılması gereken 
besinlerdir. Şeker 
ihtiyacı, meyvelerden 
karşılanmalıdır.
Yağ: Tereyağı, mar
garin gibi doymuş 
yağlardan uzak durul
malı, ayçiçek ve mısır 
yağları vücutta kul
lanılırken, serbest 
radikallerin oluşumu
na daha çok zemin 
hazırladıkları için 
zeytinyağı tercih 
edilmelidir.
Protein: Öğünlerde 
mutlaka proteine yer 
verilmelidir. Salam, 
sosis gibi şarküteri 
ürünlerinden ve kır
mızı etten kaçınılmalı; 
yağsız beyaz et, balık, 
süt ve süt ürünleri 
tercih edilmelidir. 
Ayrıca bitkisel protein 
kaynağı olan kuru 
baklagillere de hafta

da 2 öğün yer 
verilmelidir. Etler 
haşlama, fırında veya 
ızgarada pişirilmeli 
yağda kızartılma
malıdır.
Kepekli gıdalar: 
Beyaz ekmek, beyaz 
pirinç gibi rafine 
edilmiş karbonhidrat
lar yerine kepekli 
veya tam undan 
yapılan ekmekler, 
rafine edilmemiş pir
inç, kepekli makarna 
gibi kepekli tahıllar 
tercih edilmelidir. 
Sebze ve meyve: Her 
gün 2-3 porsiyon 
meyve, 2-3 çeşit 
sebze tüketmeye 
dikkat edilmelidir. 
Kabuklu yenebilen 
meyve ve sebzelerin 
kabukları soyulma- 
malı, yıkanırken ve. 
pişirilirken besin 
değerleri kaybolma 
yacak şekilde hazır- 
lanmalıdır. Özellikle 
lutein bakımından 
zengin olan ıspanak, 
brokoli, domates, 
havuç, portakal gibi 
besinler antioksidan 
etkisiyle de, yaşlan
mayı geciktirir, cildi 
gençleştirip, ömrü 
uzatır.
Yağlı tohumlar: 
Omega 3 ve omega 6 
kaynağı olan ceviz, 
fındık gibi yağlı 
tohumlar her gün az 
miktarlarda yen
melidir. Çinko, 
selenyum ve CO 
enzim-Q 10 yönünden 
zengin olan bu besin
ler, sindirim siste
minde, besinlerin 
emilimini artırırlar, 
kalp damar sistemini 
korurlar, enerji verir
ler ve kansere karşı 
koruyucudurlar.
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Kişilik bozukluğu nasıl anlaşılır?
Kişilik yozukluğu ne 
demektir? Bir 
davranışın kişilik 
özeliliği mi, yoksa 
bozukluğu mu 
olduğunu anlamak 
nasıl mümkün olur. 
Prof. Dr Arif Verimli 
kişilik bozukluklarını 
tanımladı.
Kişilik Bozuklukları 
kaç guruba ayrılır? 
Kişilik bozuklukları 3 
gruba ayrılır.
Grup: Paranoid Kişilik 
Bozukluğu, Şizoid 
Kişilik Bozukluğu, 
Şizotipal Kişilik 
Bozukluğu'ndan 
oluşan guruptur. . 
Grup: Antisosyal 
Kişilik Bozukluğu, 
Borderline Kişilik 
Bozukluğu, 
Histeriyonik Kişilik 
Bozukluğu ve 
Narsistik Kişilik 
Bozukluğu'ndan 
oluşan gruptur. 
Grup: Çekingen 
Kişilik Bozukluğu, 
Bağımlı Kişilik 
Bozukluğu ve 
Obses if-Kom puisif 
Kişilik 
Bozukluğundan 
oluşan gruptur. 
Kişilik bozuklukları 
genellikle hangi 
sebeplerle ilgilidir?
Prof. Dr. Arif Verimli: 
Kişilik bozukluktan 
şu sebeplerle ilgilidir: 
- Çocuklukta oluşan 
ve yerleşen mizaç 
unsurları
- Merkezi sinir siste
mi bozuklukları

- Anne ve babanın 
çocuk yetiştirirken 
sergiledikleri tutum 
- Kültürel faktörler 
- Fiziksel çevre 
- Beyin hastalıkları 
- Biyolojik Faktörler 
- Psikoanalitik 
Faktörler (Bilinçaltı 
faktörler) 
Paranoid Kişilik 
Bozukluğu nasıl bir 
kişilik bozukluğudur? 
Ortada tam ve geçerli 
bir kanıt bulunmak
sızın, herhangi bir 
gerçekçi temel bulun
maksızın, kişinin 
aldatıldığından, takip 
edildiğinden, kul
lanıldığından, kendi
sine zarar verildiğin
den veya zarar ve 
rilmek istediğinden 
aşırı derece kuşkulan
ması olarak tanımlan
abilir. Çevresindeki
lerin samimiyetinden, 
bağlılığından ve güve
nilirliğinden emin 
değildir. Sıradan olay 
ve durumlardan 
kendisine karşı bir 
aşağılanma, küçük 
düşürülme veya göz
dağı verilmesi gibi 

anlamlar çıkarır. 
Sürekli kin besler. 
Görmezden gelinmeyi 
bağışlamaz. Yeterli ve 
gerçek bir kanıt 
olmaksızın 
eşinin/partnerinin 
sadakatinden sürekli 
şüpheler duyar. 
Karşısındakinin söz
lerinden kendince 
anlamlar çıkararak 
hiçbir sebep yokken 
öfkeyle saldırıya 
geçebilir. Bu kişiler 
patolojik olarak 
kıskançtırlar.
Güvensiz, şüpheci, 
tedirgin ve 
gergindirler. 
Genellikle soğuk ve 
ciddidirler.
Paranoid Kişilik 
Bozukluğu nasıl 
tedavi edilir? 
Genellikle bütün 

-kişilik bozukluklarının 
tedavisinde kullanılan 
en temel ve 
birincil yöntem 
Psikoterapidir. 
Farmakoterapi (İlaç 
tedavisi) ikincil tedavi 
olarak yararlıdır. 
Paranoid hastalar 
başkalarına karşı çok 

güvensiz olduğundan 
sır vermekten inanıl
maz çekinirler. Bu 
sebeple terapide 
güvenlerini sağlamak 
çok önemlidir. Grup 
terapisi paranoid 
bozuklukta uygun 
değildir. Bireysel 
görüşmeler şeklinde 
uygulanan profes 
yönel psikoterapiler 
başarılı sonuçlar 
verir. Psikoterapiye 
ilaç tedavisi ile destek 
verilerek tedavi 
devam ettirilir.
Şizoid Kişilik 
Bozukluğu nasıl 
tanımlanabilir? 
Şizoid Kişilik 
Bozukluğu teşhisi, 
yaşam boyunca 
sosyal çekingenlik 
gösteren hastalara 
konur. İnsan ilişki
lerinde donuk, kısıtlı, 
içe dönük, tuhaf, 
kapalı, izole veyal- 
nızdırlar. Yakın 
ilişkilere girmez ve 
girmekten zevk alma
zlar. Genellikle gün 
boyu tek bir konuya 
odaklanır ve o konuya 
takılarak başka hiçbir 
etkinliğe katılmaz. 
Sırdaşları ve 
arkadaşları yoktur. 
Cinsel etkinlikleri ya 
hiç yok ya da çok 
azdır. Ne övülmekten 
ne yerilmekten et 
kilenmez. Duygusal 
tepkisizlik, soğukluk-, 
ilgisizlik, tekdüze 
duygulanım, yaşam
dan kopukluk

hakimdir. Sessiz, 
uzak, güncellikten 
habersiz, kimseyle 
yarışmayan, pasif 
kişilerdir. Hiç 
evlenmeyebilirler. 
Kendileriyle ilgili pro
jelerden çok, evren, 
din, felsefe, açlık, 
astronomi, zooloji... 
Gibi konularda tuhaf 
projeler üretirler. 
Şizoid Kişilik 
Bozukluğu nasıl 
tedavi edilir?
Prof. Dr. Arif Verimli: 
Şizoid Kişilik bozuk
luğunun temeli erken 
çocukluk dönemidir. 
Genellikle tedavisi 
Paranoid Kişilik 
Bozukluğuyla aynıdır. 
Ancak Şizoid Kişilik 
bozukluğunda Grup 
terapisi de kullanıla
bilir. Gruba alışınca 
grup arkadaşlarını 
önemser ve izo
lasyondan 
uzaklaşabilir. 
Şizotipal Kişilik 
Bozukluğu nasıl bir 
kişilik bozukluğudur? 
Hastalar aşırı 
derecede tuhaf ve 
gerçekliğe 
yabancılaşmışlardır. 
Büyüsel inanış ve 
düşünceler, garip 
fikirler, batıl inançlara 
tutulma, gaipten 
sesler ve kişilerle 
görüşmeler ve 
mesajlar aldığına 
inanma, telepati ve 
altıncı his saplantısı, 
imkansız düşler 
kurarak bunlar 

üzerinde sürekli 
düşünme şeklinde 
tanımlanabilir. Kişinin 
duygu, düşünce ve 
davranışlar bir
birinden bağımsı
zlaşarak savrulur. 
Düşünsel ve içsel 
özel güçlerinin 
olduğuna inanırlar. 
Konuşmaları net 
değildir ve yorum 
gerektirir. Yakın ilişk
ilere girerken rahatsı
zlık duyma veya zor
lanma ortaya çıkar. 
Kişilerarası ilişkileri 
bozulur. Bilişsel 
algıları çarpıklaşır. 
Arkaik (ilkel) fikirler 
öne sürer.
Derin dünya, 
derin evren 

kavramlarını irdeler. 
Şizotipal 
Bozukluğun . 
tedavisiyle ilgili 
bilgi verebilir misiniz? 
Psikoterapide 
Psikiyatrist hastanın 
akıldışı ve sıra dışı 
inanışlarını, büyü ve 
benzeri saplantılarını, 
batıl inançlarını 
gülünç bulmamalı ve 
yargılayıcı olma
malıdır. Ancak bu 
şekilde hasta 
kazanılabilir.
Zaman içerisinde 
terapiye uyum- 
landınlan hasta 
gerçeklerle tanışır. 
Edindiği inanışları 
terk eder.
İlaç tedavide 
etkin ve 
yardımcıdır.
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Merinos köprülü 
kavşağı açılıyor

Gezici kütüphane} 
bilgi dağıtıyor

Büyükşehir 
Belediyesi'nin şehir 
içi trafik sorunun 
çözümlenmesine 
yönelik başlattığı 
ulaşım yatırımların
dan Merinos Köprülü 
Kavşağı'nın açılışı 24 
Aralık Cumartesi 
günü Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül tarafından 
gerçekleştirilecek. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Yüksek İhti
sas ve Orhaneli'nden 
sonra Merinos 
Köprülü Kavşağı’nı 
da söz verdikleri 
günden önce 
hizmete açmanın 
gurur ve mutlu
luğunu yaşadıklarını 
söyledi. Şahin, 
açılışını 24 Aralık 
Cumartesi günü 
Dışişleri Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül'ün 
yapacağı Merinos 
Köprülü Kavşağı'nın 
Bursa'ya hayırlı 
olmasını diledi.
Bu arada, toplam 
uzunluğu 1250 metre 
olan Merizos 
Köprülü Kavşağı'nın 
Osmangazi 
Belediyesi önündeki 
gidiş-geliş 2'şer 
şeritli 380 metre, 
Kültürpark önünde 
ise tek şeritli 2 ayrı 
320'şer metre uzun
luğunda tüp geçit 

bulunuyor. Tüp 
geçitler, İzmir-Ankara 
ve Ankara-İzmir 
istikametlerine 
gidecek araçlara 
transit geçiş imkanı 
sağlıyor. Tüp geçit
lerin yanı sıra 
Osmangazi Belediye 
si önündeki 18 metre 
eninde, 29 metre 
boyunda, Kültürpark 
önündeki ise 20 met 
re eninde, 38 metre 
boyundaki köprüler, 
Stadyum-Merinos 
trafiğini kesintisiz 
olarak sağlayacak.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 

kütüphanesi olmayan 
okulların bu yöndeki 

ihtiyaçlarını karşılaya
bilmek amacıyla 

oluşturduğu Gezici
Kütüphane’den 

2005 yılında 11 bin 
öğrenci yararlandı.

Yaklaşık 4 bin 500 
kitap kapasitesiyle 
okul okul gezen 
Gezici Kütüphane, 
kütüphaneye hasret 
olan çocukların x 
özlemini gideriyor. 
Okuma alışkanlığının 
çocuk yaşta 
kazanılacağı 
düşüncesiyle öğren
cilerin ayaklarına 
kadar giden 
Gezici Kütüphane, 
bünyesinde bilim 
teknik, araştırma 
inceleme, hikaye, 
roman ve edebiyat

türünde binlerce özellikle hafta sonu
çeşit kitap bulun
duruyor.
Kütüphanesi olma 
yan ya da kütüpha 
nesi yetersiz kalan 
20 okula hizmet 
götüren Gezici 
Kütüphane, öğrenci
lerin isteği doğrul
tusunda ödünç 
kitaplar da veriyor. 
Büyükşehir Belediye 
si Şehir Kütüphanesi 
yetkilileri, okulların
daki kütüphaneleri 
yetersiz kalan veya 
olmayan öğrencilerin 

Ve yılsonu ödevlerini 
yapmak için Gezici 
Kütüphane’den yarar 
■andığını bildirdi.
Gezici Kütüphane'nin 
artık postacı gibi 
beklendiğini ifade 
eden yetkililer, “Eski 
den postacıların geli 
şi merakla bekleni 
yordu. Yeni ne şilde 
kütüphanemizin git
tiği bölgelerde sabır 
sızla bekleniyor” şek 
iinde bilgi verirken, 
ilginin sürekli art
tığını belirttiler.

TOMG3KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ
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Talihsiz genç iş kazasında öldü
Orhangazi’de bulunan Asil Çelik Fabrikası’nda çalışan 25 yaşındaki Melik Keskiner, önceki akşam üzerine demir 
parçası düşmesi sonucu öldü. Talihsiz genç, dün sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Sayfa 3 de .
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15 yaşındaki gencin 
ölümü şüphe yarattı 
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı 
Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana 
gelen olayda, lise II. sınıf öğrencisi 
Tayfun Öztürk, televizyon izlemek 
için kaneye uzandıktan sonra 
babası tarafından ölü bulundu.

Haberi sayfa 6’da

“Ek kredi tahsis edilmedi”
Kredi sorunu

Geçtiğimiz günlerde yerel bir gazetede 
açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut yaptığı açıklamada, Marmarabirlik’e 
25 milyon YTL (25 trilyon lira) yeni kredi 
geldiğini açıklamış.

Gazete bu haberi verince dün de 72 Nolu 
Marmarabirlik Kooperatifi Başkanı İbrahim 
Aksoy bir açıklama yapma gereğini duydu.

Üçüncü sayfamızda okuyacağınız haber-: 
den de anlaşıldığı gibi bu tür dayanaksız 
haberlerin ve açıklamaların Birliği, koope 
ratifi ve ortakları zor duruma soktuğunu 
söylüyor Aksoy.

Günlerdir ortakların “Madem kredi geldi 
neden ürünümüzü almıyorsunuz?” diye 
Kooperatif yöneticilere baskı yaptığını 
söylüyor İbrahim Aksoy.

Oysa Birlik bu krediyi daha önce almış ve 
ortaklara dağıtmış.

5 milyon 700 bin kilo zeytin alması bekle
nen Gemlik Kooperatifi’nin 4 milyon kilo da 
kaldığını da açıklamadan öğreniyoruz.

Marmarabirlik ortaklar adına emanet 
olarak zeytin alımlarını sürdürüyor.

Kendi aldığı zeytinin 50 milyon kiloya çık
tığı biliniyor.

Böylesine büyük bir kuruluşun iyi 
yönetilmesi zorunlu.

Ortamlar kooperatiflerine sahip çıktık
larında aşağıdan yukarıya uzayan denetleme 
ile bu sorun çözülür.

Bu yıl anormal bir üretim yılı oldu.
Birlik’in atımları kesmesi ürünün geç 

oluştuğu bölgelerde ortakları üzdü.
Gelecek yıllar bu durum dikkate alınmalı. 

OrtaKlar kooperatife ve birliğe sahip çıkmalı.

Marmarabirlik Gemlik Tarım 
Satış kooperatifi Başkanı 
İbrahim Aksoy, bir süre önce 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un bir yerel gazeteye 
yaptığı açıklamada “Birlik’e 
25 milyon YTL kredi geldi” 
sözünden sonra, “Neden 
zeytin çimiyor sunuz?” 
diyen ortaklarının baskısına 
maruz kaldıklarını söyledi. 
Aksoy, sözü geçen kredinin 
Birlikçe daha önce 
kullanıldığını açıkladı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

GEMPORT yönetiminden açıklama geldi
GEMPOR’ta çalışan 
işçilerin mahkeme 
kararına karşın işe 
alınmadığı şeklinde 
çıkan haberler üzerine 
toplanan GEMPORT 
Yönetim Kurulu, yazılı 
açıklama yaptı.
GEMPORT’un yasalara 
saygılı kurumsal bir 
şirket olduğu, çalışma 
barışına katkı sağlaya
cak her sürecin 
desteklendiği belirtil
erek, "Haberlerde adı 
geçen sendikanın 
İşyerimizde çoğunluğu 
sağlamadığı halde, 
çoğunluğu sağlamış

gibi göstererek, 
Bakanlıktan yetki 
belgesi aldığı, bu belge 
ile usulsüz işlem yap
ması nedeniyle Bursa 
3. İş Mahkemesi’nce 
belge iptal edilmiştir. 
Yargıtayca da onay
lanan karar kesin
leşmiştir. Bu nedenle 
işyerinde muhatap bir 
sendika bulunmamak- 
tıdır.” denildi.
GEMPORT’un son iki 
yıldan beri yeniden 
yapılanmada önemli 
mesafe katettiği çalış
maların daha verimli 
yürütülrdesi amacıyla

yeni teknolojilere 
sahip iş makinaları 
yatırımına ağırlık 
verdiği, çalışanların da 
eğitimini ön planda 
tuttuğu ifade edildi. 
Açıklamada, şirkette 
yetkili bir sendikanın 
olmamasına karşın, 
çalışanların ücretleri 
ile sosyal hakları ve 
çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi amacıyla 
birdizi önlemlerin 
alındığı ve yeni uygu 
lamaya konulduğu, 
bunların çalı şanlar 
tarafından destek
lendiği bildirildi.

1 MİLYON DOLARLIK 
SİGORTA 
Açıklamada şu görüş 
lere yer verildi: "İşyeri 
mizde çalışanın kazaya 
uğraması riskine karşı 
hk olarak milyon dolar 
mertebesin de sigorta 
poliçesi düzenlenmiş 
tir. Bursa’nın dışa açı 
lan kapısı olarak önem 
li her geçen gün artan 
GEMPORT A Ş. nin 
2006-2009 yılları arasın 
da planladığı yatırımlar 
ile kapasitesini artıra
cak, bölgede işgücü 
istihdamına da katkı 
sağlayacaktır.”

'Gemlik Körfez’ internette ~www.gemlîkkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
ww.geml%25c3%25aekkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bugünkü 
yazısı elimize ulaşmadığından yayınlayamı 
yoruz. Okuyucularımızdan özür dileriz. Gemlik 
KÖRFEZ.

Sağlıksız 
hayvan için 

caydırıcı 
önlem

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, kara hastalık için Bakanlığın ne gibi önlemler aldığını sormuştu

“Kara hastalık”
önergesine cevap geldi

Kurban bayramı yak
laşırken, Bursa’ya 
sağlıksız hayvan 
girişini önlemek için 
caydırıcı cezalar 
getirildi.
Bursa Tarım İl 
Müdürlüğü Hayvan 
Sağlığı Şube 
Müdürlüğünce, 
yaklaşan kurban 
bayramı öncesinde, 
hayvan şevki yapacak 
hayvan sahipleri ve 
nakliyeciler uyarıldı. 
Yetiştiricilerin ve 
nakliyecilerin, mağ
dur olmamalan için 
mutlaka "Hayvan 
Şevklerine Mahsus 
Yurtiçi Veteriner 
Sağlık Raporu" 
almaları, menşe 
şahadetnamesi ile 
yola çıkmaları, kulak 
küpesiz ve pasaport
suz büyükbaş 
hayvan nakli yapma- 

. maları istendi.
Söz konusu kurallara 
uymayan hayvan 
sahiplerine 2 bin 
250 YTL para cezası 
kesilecek. Bu 
hayvanları taşıyan 
araçlar 1 ay süreyle 
trafikten men edile
cek, sahiplerine de 
bin 500 YTL para 
cezası verilecek. 
İl Tarım Müdürlüğü 
Hayvan Sağlığı Şube 
Müdürü Serdar 
Kavasöğlu, güvenlik 
güçleriyle birlikte 
ortaklaşa çalışarak 
kurban bayramına 
kadar yol kontrol
lerinin daha da sık
laştırılacağını ve 
yetiştiricilerin mağdur 
olmamaları için, 
kurallara uymaları 
gerektiğini belirtti. 
AKREDITE 
VETERİNER 
UYGULAMASI 
BAŞLIYOR 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, mezbaha, 
kombina ve entegre 
tesislerde hayvanların 

sağlıklı kesilmesi ve 
üretiminin yapılması 
amacıyla, akredite 
veteriner hekim uygu
lamasına başlıyor.
"Mezbaha ve 
Kombinalarda Sağlıklı 
Üretimi Teşvik 
Amacıyla Çalışacak 
Veteriner Hekimlerin 
Desteklenmesine Dair 
Uygulama Tebliği" 
uyarınca resmi yetkili 
veteriner hekimler, 
serbest veteriner 
hekimler ve emekli 
veteriner hekimler 
gereken sertifikaları 
aldıktan sonra bu 
kuruluşlarda görev 
alabilecek.
Destekleme kap
samında veteriner 
hekimlere kesim başı
na destekleme ücreti 
ödenecek.
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
ruhsatlı mezbaha, 
kombina ve tesislerde 
canlı hayvan kesimi 
ve hayvansal ürünler 
imalatında sağlık ve 
hijyen kurallarına 
dikkat edilmesi 
amacıyla yürürlüğe 
giren yasanın, insan 
ve hayvan sağlığını 
koruma amacı taşıdığı 
bildirildi. Mezbaha, 
kombina ve entegre 
tesislerde akredite 
veteriner hekim 
olarak görev yapmak 
isteyenler, kurum 
tarafından belirlenen 
kurslara devam 
ederek, belge alabile
cekler. Belge aldıktan 
sonra akredite edile
cek veteriner hekim
lerin atamaları 
gerçekleştirilecek. 
Destekleme prim mik
tarları ise şöyle: Bü 
yükbaş hayvan başı
na 1 YTL, küçükbaş 
hayvan başına 0.25 
YTL, 1000 adet tavuk 
için 1.5 YTL, 1000 a 
det hindi için 10 YTL.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik ve çevresin
deki sorunları 
TBMM'ne verdiği 
soru önergeleriyle 
taşıyan CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Kara 
Hastalık için 
Bakanlığın ne önlem 
aldığı sorusuna 
cevap geldi.
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı M. Mehdi 
Eker tarafından yazılı 
olarak cevaplaması 
isteğiyle verilen soru 
önergesinde Demirel, 
Gemlik'in zeytin 
yetiştiriciliği 
konusunda dünya 
çapında isim yapmış 
yerler arasında 
bulunduğunu 
belirterek çiftçilerin 
başta üretim olmak 
üzere çeşitli aşa- 
îîtâiâîuS uıi ÇÛÂ 
zorluklarla karşı 
karşıya kaldıklannın 
altını çizdi;
Demirel'in, "Son 
günlerde 'kara 
hastalık' olarak bili
nen hastalık zeytin 
ağaçlarında büyük 
hasara sebep olmak
tadır. Bu hastalık 
zeytin ağaçlarında, 
meyvelerde, sonra 
dallar ve ağaçta 
çürümeye sebep 
olmaktadır. Bu 
hastalıkla ilgili tedir
ginlikler Gemlik ve 
çevresindeki zeytin 
üreticilerinin kafasını 
karıştırmaktadır. 
Bu hastalıkla ilgili 
olarak üreticiler 
tedbirlerin alınmasını 
ve konuyla ilgili 
bilgilendirmelerin 
yapılarak zararlarının 
karşılanmasını iste

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

BURSAHAKİMİYETVEKBIT 
GffiELERİNE İLAN «e REMMİŞ 

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 5133595

mektedir.
Gemlik ilçesi ve 
çevresindeki zeytin 
üreticilerinin önemli 
sorunlarından biri 
olan, bölge halkı 
tarafından 'Kara 
Hastalık' olarak 
bilinen zeytin 
ağaçlarının 
hastalığıyla ilgili 
olarak Bakanlığınızın 
yaptığı çalışmalar 
nelerdir?
Bu hastalıkla ilgili 
olarak halkın bil
gilendirilmesi ve ted
bir alınmasıyla ilgili 
olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
Bu hastalık sebebiyle 
zeytin ürününü 
kaybeden ve ağaçları 
çürümeyle karşı 
karşıya olan 
halkımızın mağ
duriyetinin giderilme
sine yönelik olarak 
neler yapmayı plan
lıyorsunuz?" soru
larına Bakanlıktan 
cevap verildi.
Kara Hastalık ile 
ilgili verilen cevapta 
"2004 yılında hava 
koşullarının uygun 
gitmesiyle birlikte

Zeytin Kara Koşnili 
sayısında artış 
belirlenmiş olup bu 
artışlar kış mevsi
minin ılıman geçtiği 
sahil kesimlerinde, 
bakımı yapılmayan 
bahçelerde ve İl 
müdürlüğünün 
talimatları doğrul
tusunda zamanında, 
tekniğine uygun 
ilaçlama yapılmayan 
bahçelerde lokal 
olarak gözlemlen
miştir. Bunun yanın
da, mücadelesi 
tekniğine uygun 
yapılan bahçelerde 
zarar gözlenmemiştir. 
Bakanlığımız İl 
Müdürlüğü ve 
İlçe müdürlüğünde 
görevli teknik ele
manlar tarafından, 
zararlının tahribatının 
yoğun olarak 
görüldüğü Gemlik 
Merkez İlçe ve 
köylerinde; 2004- 
2005 yılları mücadele 
döneminde çeşitli 
tarihlerde 19 köyde 
çiftçi eğitim toplan
tıları düzenlenmiş 
olup, bu toplantılarda 
533 çiftçi eğitilmiştir.

Mudanya ilçesinde 
de söz konusu 
zararlı hakkında 
merkez ve köylerin 
katılımı ile eğitim 
toplantıları düzenlen
miş olup, 194 
çiftçinin ilaçlama 
duyuruları 
yapılmıştır.
19.01.2005 tarihinde 
Zirai Mücadele 
Teknik talimatları 
doğrultusunda zarar
lının kış dönemi 
mücadelesi için 
duyurular yapılmıştır. 
Ayrıca, yaz mücade
lesi için de zeytin 
bahçelerinde yapılan 
kontrollerde % 50 
aktif larva çıkışının 
tespit edildiği 
15.07.2005 tarihinde 
tüm köylere ilaçlama 
duyurulan 
yapılmıştır. Yaz 
mücadelesi ikinci 
ilaçlaması için yine 
bahçe kontrollerine 
devam edilmiş 
% 90 larva çıkışı 
olduğu tespit 
edildiğinde de tekrar 
ilaçlama duyurulan 
yapılmıştır.
2006 mücadele 
sezonu için ise 
Bursa ilinin tüm 
ilçe ve köylerini kap
sayacak şekilde çiftçi 
eğitim çalışmalanna 
devam edilecek olup, 
Zirai Mücadele 
Teknik Talimattan 
doğrultusunda 
bahçe kontrollerine, 
devam edilecektir. 
Böylelikle zararlı 
popülasyonunun 
minimuma 
indirilmesi ve ürün 
kaybının da en alt 
seviyeye çekilmesi 
sağlanmış olacaktır." 
denildi.
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72 Nolu Marmarabirlik Kooperatifi Başkanı İbrahim Aksoy, 25 milyon YTL kredi konusunda açıklama yaptı

“Ek kredi tahsis edilmedi” Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

YazıYORUM

Marmarabirlik Gemlik Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İbrahim Aksoy, bir süre önce Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut’un bir yerel gazeteye yaptığı açıklamada “Birlik’e 25 milyon YTL kredi 
geldi” sözünden sonra, “Neden zeytin almıyor sunuz?” diyen ortaklarının baskısına maruz 
kaldıklarını söyledi. Aksoy, sözü geçen kredinin Birlikçe daha önce kullanıldığını açıkladı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Basında çıkan 
"Marmarabirlik'e yeni 
atımlar için 25 milyon 
YTL kredi çıkarıldı" 
haberlerinin gerçeği 
yansıtmadığını 
söyleyen 
Marmarabirlik Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, , 
sözü geçen kredinin 
Birlik tarafından 
daha önce alınıp kul
lanıldığını açıkladı. 
Köoperatife her gün 
onlarca ortağın gele 
rek, "Kredi verilmiş 
siz neden zeytin 
almıyorsunuz?” söz
lerine muhatap 
olduklarını söyleyen 

'Aksoy, üreticinin 
aydınlatılması için 

> Birlik Merkezi’ne yazı 
‘ yazarak kesin cevap 
aldıklarını bildirdi. 
Aksoy, Birlik 
merkezine gönderdiği 
yazıda, "Görsel 
ve yazılı basında 
çıkan ürün bedeli 
ödemelerinde kul
landırılmak üzere 
14.12.2005 tarihinde 
gönderildiği yazılan 
25 milyon YTL 
tutarındaki kredinin 
11.12.2005 tarihinde 
kapatılan kampan 
yanın devam etmesi 
için ve o tarihten son
raki atımların öden
mesi şartıyla gönde
l

Talihsiz genç iş kazasında öldü
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Orhangazi de bulunan 
Asil Çelik Fabrikası’n 
da meydana gelen iş 
kazasında hayatını 
kaybeden talihsiz genç 
toprağa verildi.

, Çalıştığı Asil Çelik 
Fabrikasında önceki 
akşam saat 17.30 
sıralarında üzerine 
ağır demir parçası 
düşerek yaralanan 
Melik Keskiner(25) 
kaldırıldığı Bursa 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’nde 
kurtarılamadı.
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu sınıf öğretmeni 
Sevgi Keskiner'in

rildiği yönündeki 
haberler çevremizde 
çeşitli söylentilerin 
yayılmasına ve 
Kooperatifimiz 
Yönetim Kurulunun 
aleyhine tepkilere 
yol açmaktadır. 
Ortaklarımızdan 
yönetim kurulumuza 
atımların devam 
etmesi yolunda 
yoğun baskılar 
yapılmaktadır.
Ortaklarımızı sağlıklı 
bir şekilde bilgilendir 
mek için Birliğimizin 
konu hakkında 
bilgilendirilmesini 
istiyoruz" şeklindeki 
yazıya birlik 
merkezinden 
cevap verildi.
KREDİ TAHSİSİ YOK 
Marmarabirlik Genel 
Merkezi’nden gelen 
yazıda, "Birliğimize 
2005-2006 zeytin alım 
kampanyasında 
kooperatifimizce 
mübaya edilecek 

Melik Keskiner, iş kazası sonuç ağır yaralandıktan

oğlu olan 2 yıllık evli 
Melik Keskiner'in 
cenazesi evinin 
önüne getirilerek 
ailesine gösterildi.

Talihsiz bir şekilde iş 
kazası sonucu ha 
yatını kaybeden 
Melik Keskiner'in 
cenazesi sevenlerinin

göz yaşlarıyla 
arasında 
İlçe Belediye 
mezarlığında 
toprağa verildi.

ürün bedellerinin 
ödenmesinde 
Birliğimiz mali 
kaynakları ile Hazine 
Müsteşarlığının bağlı 
bulunduğu Devlet 
Bakanlığı makamının 
onayına istinaden 
tahsis edilen, DFİF 
kaynaklı Ürün Alım 
Kredisi dışında ürün 
atımlarının devam 
ettirilmesine yönelik 
her hangi bir kredi 
tahsis edilmemiştir." 
açıklaması yapıldı. 
Belirtilen kredi 
hakkında birliğe 
intikal etmiş resmi bir 
bilginin olmadığının 
da belirtildiği açıkla
mada, ayrıca yapılan 
araştırmalarda da 
doğrulayan bilgi 
edinilmediği bildirildi. 
Zeytin alım kampanya 
sının kapatılmasının 
söz konusu 
olmadığının altı 
çizilen açıklamada 
ahmların emanet

usulü ile devam 
edileceği bildirildi. 
Ortaklardan gelen 
tepkiler nedeniyle 
açıklama yapmak 
durumunda kaldık
larını söyleyen 
İbrahim Aksoy, kam
panyanın kapatılması 
kararının da birlik 
merkezine ait 
olduğunu söyledi. 
DEPOLAR BİRLİK 
MERKEZİNİN 
"Gemlik kooperatifi 
depolarına dışarıdan 
zeytin depolanıyor" 
söylentilerine de 
açıklık getiren Aksoy, 
"Bölgemizde birliğe 
ait 2 bin ton kapa
siteli havuzlar var. 
Buraya Erdek 
Kooperatifi zeytin 
depoluyor. Bunun 
yanında Mudanya ve 
Marmara Adası 
Kooperatifleri de 
Orhangazi’deki birlik 
depolarına zeytin 
koymaktadır. Bizimle 
ilgisi olmayan bir 
durum, ihtiyaç duyul
duğunda bizde birlik 
depolarından yarar
lanabiliriz. Biz 
atımların yeniden 
başlatılması durumun 
da yerimizi hazır 
tutuyoruz. Sorunu 
muz yok. Rekolte 
hedefimiz olan 5 bin 
700 ton alıma karşılık 
kooperatifimiz olarak 
4 bin ton zeytin alımı 
yaptık." şeklinde > 
konuştu.

Vatanı sevmek...
Senelerce Vatan sevgisi üzerine ne nutuk

lar dinledik, ne şiirler okuduk. Okullarda 
müsamereler verip yeminler ettik.

Vatanını bu kadar çok seven insanların 
bolca bulunduğu başka ülkeler herhalde 
dünya da çok yoktur...

Bizler Vatanımızı çok sever ama 
Milletimize kızar hatta küfreder, zaman 
zaman yerin dibine sokarız.

“Böyle Milletin .... diye başlar küfürleri 
sıralarız..

Ancak, Vatanın bir parçası olan “Millet” 
ne etnik bir çeşitliliktir, ne bir ırk bütün
lüğüdür, ne de ayni düşünen insanlardır.

Ben şöyle düşünürüm; Millet, farkı çıkar
lara sahip, tarihleriyle olduğu kadar gele
ceğe ümitleriyle biri birine bağlanan, biri bir
lerine benzeyen yeya benzemeyen insanlar
dan ve toplum kesimlerinden oluşur.

İşçe bir örnek; Millet, milli maçlarda ortak 
heyecanla milli takımı izler ama lig maçların
da helkesin kendi tuttuğu takımı vardır.

Va an coğrafyasının farklı bölgeleri ( Batı 
- İç Anadolu -Doğu ) farklı kesimler için 
değişik anlamlar ifade eder.

Bölgecilik - Hemşerilik - bir aşirete bağlı 
olmak bile değişiktir...

Bazen meslekler, okuduğunuz okullar, 
paylaşılan siyasi düşünceler, sınıfsal konum
lar, hatta tuttuğu futbol takımlar bile toplum 
kesimlerini biri birinin karşısında ki yerlere 
getirir.

Milletin içinde farklı din ve mezhepler, 
farklı giyimler - yemekler bazen farklı lehçe 
ler, yöresel ağızlar vardır.

Onun için birileri çıkıp “Biz bu vatanı çok 
seviyoruz” diye bağırdıklarında, onlara 
“Yalnız Vatanı mı, milleti sevmiyor musunuz” 
diye sormak gerekir.

“Benim gibi düşünen, ayni şeylere 
inanan, beraberce yürüdüğümüz insanları 
severim” diyenler olursa bilin ki ; bunlar 
Vatan'dan sadece sahip olunan coğrafyayı 
ve kendi çevrelerini anlıyor ve bu çevreyi 
seviyor oluyorlar.

Oysa, sadece sahip olunan coğrafyayı 
sevmek, mal mülk sevgisinden öteye 
geçmez. Ve insanları bir arada tutmaz.

Onun için duygularınızı bir sınayın 
bakalım..

Siz de sadece vatanınızı sevenler den 
misiniz.? Söyleyin söyleyin...

Yoksa Vatan denilince aklınıza İstanbul - 
Ankara - Kayseri -Bursa kentlerini veya 
Karadeniz’in yeşil kıyılarını, Akdeniz’in kum
sallarını mı düşünüyorsunuz.?

Halbuki sesleri, lehçeleri, mutfakları, eliş- 
leri ve şarkıları türküleriyle “Milleti” de 
düşünüyor musunuz.?

Vatan sevgisi demek bir arada olmak 
demek, Milletin çeşitli kesimlerini sevmek, 
hayaller peşinde koşmamak, ne yapacaksa 
bu Vatan için demek, fedakar olmak tarihi 
unutmamak, beraberce yapılan işlerden, 
zaferlerden gurur duyarak hep ileriye gitmek 
istemek demektir. Ancak böyle Milletler 
büyür, küçükleri ise tarihin karanlıklarında 
kaybolup giderler,.

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


22 Aralık 2005 Perşembe
Sayfa 4

İnan TAMER

latası Geldikçe

Yazalım da gönlünüz olsun....
Millet olarak biliriz, 

görürüz, konuşuruz.
Tabii konuşma 

kendi aramızda 
dedikodu fis-kos 
halinde konuşulması 
gereken zeminlerde 
ise sus pus., 
düşüncesini derdini 
noksanlığı, ilgisine 
söyleyip yazsana 
olur mu? Neyine 
gerek.

O bizlere konuşur, 
tesbiti ya da dileği bir 
başkasının çabası ile 
söyleyip, yazması ile 
dile getirilsin gayeleri 
hasıl olsun ister. 
Kendisi tanınıp bilin* 
meşin. Perde 
arkasında kalsın. Ne 
olur, ne olmaz.

Bir arkadaş grubu 
ile konuşup sohbet 
ediyoruz. Bana diyor 
ki arkadaşın biri 
“Gemlik’in en işlek 
yolu I Nolu Cadde. 
Çarşı fırını önündeki 
yaya yolu ile çınarın 
önünden geçen yaya 
yolu ayakkabı bo 
yacılarının işgali 
altında. Vatandaş bir 
zaruri yola iniyor illa 
can kaybı olsun, 
insanlar yaralansın, 
sakat kalsın, ondan 
sonra mı yazacaksın! 
Olayı görüp, duru 
yorsun yazsana. "

"Peki bu durumu 
yalnız ben mi görü 
yorum Kaymakamı, 
Belediye Başkanı, 
araç sahipleri, büyük 
vatandaş topluluğu 
her gün bu durumu 
görüyor. Sende 
görüp, geçiyorsun. 
Niye çözüm üretecek
lere konuyu 
bildirmiyorsun. Elin 
kalem tutuyor dilin

İstanbul’da iki banliyö treni çarpıştı
İstanbul Sirkeci- 
Halkah hattında 
çalışan bir banliyö 
trenine arkadan 
gelen başka bir 
tren çarptı.
Sirkeci-Halkalı seferi
ni yapan banliyö 
trenine arkadan 
gelen başka bir 
trenin çarpması 
sonucu yaralananlar 
olduğu bildirildi. 
Sirkeciden hareketle 
Halkalı seferini yapan 

konuşuyor. İki günlük 
iki haftalık gazete 
yayınlanıyor, 
yazsana. Devlet 
dairelerine gide
mezsin makamlarına 
giremezsin diyen de 
yok."

Görev yapmaya 
geldi mi, yok! Bir 
başkası yapsın, 
yazsın. Mesele hal
lolursa yüreği rahat 
etsin, yazan akset
tiren olmazsa habire 
konuş dön, dolaş 
konuş.

Bir başka gün bir 
başka arkadaş 
gurubu ile sohbet. 
Arkadaşın biri 
"Belediye Başkanı 
bilboardlar astı 
"Gemlik’i çok seviyo
rum” deyip duruyor. 
"Yalnız o mu seviyor, 
biz, sen sevmiyor- 
musun?” niye bana 
söylüyorsun. 
Muhatabına söyle. 
Sayın belediye 
başkanımız halkın 
içinde. Herkesle 
konuşup, söyleşiyor. 
Yadırgadığını söyle 
diyorum. Cevap hazır 
"Sen yazarsan etkili 
olur. Çok kişi 
yazdığını okurda bil- 
boardları kaldırır.” 
Eeee. Yine o bilin
mesin, tanınmasın 
aksi cevap alıp, kırıl
masın.

Yine birgün bir 
arkadaş "İnan Bey 
olur mu hiç. Terminal 
yeri plan değişikliği 
yapılarak terme tesis
lerinin bitişiğine alın
mış. O canım şifalı 
suları ile ünlü tesisler 
ihya edilip halkın 
yararına sunulacağı 
yerde fizik tedavi ve 

banliyö treni, dün 
saat 16.00 sıralarında 
Bakırköy Menekşe 
mevkiinde 
raylardan geçen bir 
yayaya çarptı. Bu 
nedenle duran trene, 
aynı yönde ilerleyen 
başka bir banliyö 
treni de arkadan 
vurdu. Kaza 
sonucu yaralananlar 
olduğu belirtilerek, 
olay yerine ambu
lanslar istendi.

rehabilitasyon 
merkezi yapılacağı 
bugünkü belediye 
başkanımızca vaad 
edildiği halde nedir 
bu bulunmaz doğal 
varlığı yoketmek” 
dile getirip, yazsana. 
Sanki biz mektupcu 
başıyız. Dert 
babasıyız. Dert 
nakliyecisiyiz.

Yine bir başkası. 
“Yasaklandığı halde 
balık satış yerinde 
balık pişirilip satıh 
yor. İlgili makamlara 
yazdım. İlgilenen 
yok." diye yakınıyor.

"Tretuarlar göl 
yürüyebilirsen yürü. 
Karolara bastıkça 
çamur fışkırıyor. Ne 
üst kalıyor, ne de 
baş."

"Cami önleri ile 
cami avlularını 
satıcılar panayır 
haline dönüştürüyor
lar. Sonra imamlar 
moda oldu, sünnet 
namazlarını makam 
odalarında kılıyor, 
kametle cemaati yara 
yara, cübbesini savu- 
ra sav ura minbere 
yöneliyor” diye yakı
nanı da var.

Bir diğeri "Eski 
Pazar yeri yıkıldı. 
Esnaf çıkarıldı. Yeni 
göste rilen otopark 
altında iş yapamıyor
lar. Perişan oldular, 
yıktılar, niye yapmı 
yoriar?"

Yazıp bir dile getir 
şeniz.

Diğer bir başkası 
“Gemlik birinci dere
cede deprem bölgesi. 
Ne gibi önlem alındı 
ki yapılaşmada 4 kata 
izin veriliyor.”

Ooooo biter mi: 

söyle, söyle dur. 
Tabii kapalı kapılar 
arkasında. Bir başka 
arkadaş söylüyor.
"Her yerde tüketiciyi 
koruma dernekleri 
var. Gemlik’te yok. 
Bu önemli bir nok
sanlık değil mi.
Öncülük yapta, kurul
sun. Sen böyle işleri 
seversin, bu işlerden 
anlarsın."

"Eeee sen benden 
daha çok bu işle 
ilgilenmişsin ki, 
olmadığını biliyor
sun. Sen sıva kolları 
ben gelemezsem 
belki bir başkası gelir 
yardıma” dediğim de 
ses yok. Suküt.. Belki 
de gönlünde bana 
karşj bir kırgınlık. 
Velhasıh, hazırcıyız, 
kolaycıyız, 
başkalarının sırtın
dan geçinmeyi sevi 
yoruz, insan kullan
mayı çok seviyoruz.

Lafa gelince çok; 
işe gelince yok.

Arkadaşım, vatan
daşım. Nedir bu 
çekingenlik.

Yaz, konuş. Yüksek 
sesle konuş. Sesin 
duyulsun.

Yaz, yaz ki bilinsin 
yazdığın^okunsun.

Demokrasi, konuşu
lan düşüncesi yazılan 
korkunun olmadığı 
rejimin adıdır.

Yıllarca "Yeter söz. 
milletindir” diye 
öğretmediler mi bize. 
Yazın konuşun ki sîz
leri vatandaşlar 
tanısın.

Ucuz kahramanlık 
yok.

Hadi yine yazdım 
dostlar! Gönlünüz • 
rahat olsun.

Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma PerngflİM^^

Vedat Say 
yeniden

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve Dayanışma 
Derneğinin yaptığı 
genel kurulunda 
göreve seçilen 
yönetim kurulu 
görev dağılımı yaptı. 
Beşinci olağan 
genel kurulunu 
gerçekleştiren 
Elazığlılar Derneği 
başkanlığına 
yeniden 
Vedat Say getirildi. 
Kongrede bir 
yıllık icraatlarını 
anlatan Vedat Say, 
yönetim kurulu 
arkadaşlarına 
teşekkür etti.
Tek liste ile gidilen. 
seçimde oyların 
tamamını alan yeni 
yönetim kurulunda 
Fırat Zeytincilik 
sahibi Gani Uç ile 
Ören Gümrükleme 
sahibi Haşan 
Coşkun'da yer aldı. 
Üyelerin oylarıyla 
tekrar seçilerek 
güven tazeleyen 
Vedat Say, kendisine 
ve yeni yönetim 
kurulu listesine 
duyulan güvenden 
ve verilen 
destekten 
dolayı da herkese 
teşekkür etti.

Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve Yardımlaş 
ma Derneği başkan
lığına seçilmesinin 
ardından duygularını 
dile getiren Vedat 
Say, "Eski yönetimle 
derneğimiz adına çok 
başarılı bir dönem 
geçirdik ve önemli 
çalışmalar yaptık. 
Yeniden oluştur
duğumuz güçlü ve 
dinamik yönetimimiz 
le amacımız derneği 
miz adına daha güzel 
etkinlikler yapmaktır. 
Derneğimiz ve hem 
şehrilerimize çok 
güzel sosyal faaliyet
lerimizi yansıtmak 
istiyoruz." 
şeklinde konuştu. 
Vedat Say başkan
lığındaki Gemlik 
Elazığlılar Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
yaptığı ilk toplantıda 
İkinci Başkanlığa 
Haşan Coşkun, 
Genel sekreterliğe 
M. Ali Yücel, 
Muhasipliğe 
Mehmet Çiçek, 
Lokal Müdürlüğüne 
İ. Hakkı 
Tosunoğlu'nu 
getirirken, Gani Uç 
ile Sezai Karaaslan 
yönetim kurulu 
üyeliği yapacaklar.
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Kulüplere spor malzemeleri dağıtıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

2004-2005 sezonunda 
Bursa ilinde yapılan 
spor faaliyetlerine 
katılan spor 
kulüplerine Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü 
ve İl Özel İdaresince 
temin edilen spor 
malzemeleri dağıtıldı. 
İlçe stadında Kayma 
kam Mehmet Baygül, 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, AK 
Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ve İl 
Genel Meclisi Üyesi

İbrahim Uslu'nun yap
tığı malzeme dağıtımı
na Gemlikspor, 
Zeytinspor, Umurs 
por, Kumla Belediyes 
por ve Körfezspor 
yöneticileri katıldı. 
Spor kulüplerine 
1 takım forma, şort, 
tozluk ve 5 adet fut
bol topu verilirken 
2. lig basketbol ve 
3. lig voleybol 
maçlarına katılan 
Zeytinspor takımına 
ayrıca voleybol ve 
basketbol malzemesi 
verildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

_ . DOĞAİ.GAZBuderus mBİ
KAZAN

SAN ^) KAL0RİFER TES|SATI 
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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İnegöl’de 
çekici yayalara 

çarptı: 1 ölü 
İnegöl'de meydana gelen trafik 

kazasında virajı alamayan 
kamyon yayalara çarptı.

Bursa'da lise öğrencisi bir genç evlerinde babası tarafından ölü bulundu.

15 yaşındaki gencin 
ölümü şüphe yarattı

Kazada bir kışı 
hayatını kaybederken, 
bir kişi de hafif 
şekilde yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre 
kaza önceki akşam 
saat 21.00 sıralarında 
Küçük Sanayi Sitesi 
önünde meydana 
geldi. Küçükçalik 
fabrikasında dokuma 
işçisi olarak çalışan 
ve işinden çıktıktan 
sonra, yaya olarak 
yolun karşısındaki 
dolmuşa binmek 
üzere hareketlenen 
evli iki çocuk 
babası 43 
yaşındaki İbrahim 
Kansu ile Erdal Ünlü, 
kavşağa hızlı girerek 

virajı 
alamayan Hüseyin 
Kılıç yönetimindeki 
16 F 7558 plakalı 
çekici kamyonun 
altında kaldılar. 
Feci kazada İbrahim 
Kansu kamyonun 
altında ezilerek 
olay yerinde hayatını 
kaybederken, 
arkadaşı 
Erdal Ünlü ise hafif 
şekilde yaralandı. 
Kazadan sonra 
gözaltına alınan 
çekicinin sürücüsü, 
ifadesinin ardından 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
BHA

Edinilen bilgiye göre, 
önceki akşam saat 
19.00 sıralarında 
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesine bağlı 
Bağlarbaşı 
Mahallesi Bayır 
sokakta meydana 
gelen olayda, Bursa 
Hürriyet Anadolu 
Lisesi 2.sınıf öğren
cisi Tayfun Öztürk 
(15) akşam saat
lerinde okuldan çık
tıktan sonra evine 
geldi.
Babası ile birlikte 
peynir zeytin ve 
salamdan oluşan 
kahvaltı sofrasına 
oturan lise öğrencisi 

genç Tayfun Öztürk, 
karnını doyurduktan 
sonra televizyon 
izlemek için 
kanepeye uzandı. 
Oğlunu 
televizyon izlerken 
bırakan baba Nihani 
Öztürk (48) oğlunun 
uzun süre sessiz 
kalmasından şüphe
lenerek odaya girince 
genç Tayfun’un can
sız bedeni ile 
karşılaştı.
Baba Nihani 
Öztürk'un ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen 112 ekiplerinin 
müdahalesinin ardın
dan lise öğrencisi

gencin ölmüş,olduğu 
anlaşıldı., Olay yerine 
gelen polis ekipleri 
ve cumhuriyet 
savcısının 
incelemesinin ardın
dan genç Tayfun'un 
cesedi otopsi için

Adli Tıp Kurumu 
Morgu’na kaldırıldı. 
Baba Nihani Öztürk'ü 
ifadesine başvu/mak 
için karakola götüren 
polis olayla 
alakalı çok yönlü 
soruşturma başlattı.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

* /
3 * TAKVİMLER & MASA TAKVİML€Aİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 

W. AJANDALAR & KALEMLİK* KÜLLÜKLER* ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİYELİK €ŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32iYI(.LIKTCCRÜBCMİZ İL€ HİZMCTİNİZDCYİZ
Körfez Ofset

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 
İstîKlal 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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1 Aile hekimlini” yayılıyor1'
Sağlık Bakanlığı'nın 
pilot uygulama 
olarak Düzce'de 
başlattığı "Aile 
Hekimliği" projesinin 
2006 yılında hayata 
geçirileceği 
10 il belirlendi.
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Prof. Dr. Sabahattin 
Aydın, 15 Eylül'de 
Düzce'de başlayan 
"Aile Hekimliği" 
uygulamasının, 2006 
yılında Kırıkkale, 
Manisa, Edirne, 
Denizli, Elazığ, 
Gümüşhane, Adana, 
İsparta, Sakarya ve 
Eskişehir illerinde de 
hayata geçirileceğini 
söyledi.
Projenin sağlık 
alanında atılmış 
önemli adımlardan 
biri olduğunu kayde
den Aydın, yaşanan 
tereddütlerin zaman 
içinde yok olduğunu 

i ifade etti.
Aydın, "Proje 

, ile ilgili ilk başta 
birçok tereddüt 
yaşandı. Çünkü, yeni 
sağlık sistemi söz

konusuydu. 
Doktorlarımız 
kısa sürede sisteme 
uyum sağlayarak, 
başarılı sonuçlar 
kaydetti" dedi. 
Düzce'de başlayan 
pilot uygulamada, 
merkezi bir sistemle 
yapılan dağıtımla her 
3 bin kişinin, 
1 doktorun sorumlu
luğuna verildiğini 
belirten Sağlık 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Sabahattin Aydın, bu 
Vatandaşlara ait bil
gilerin doktorlara 
verilen bilgisayarlara 
aktarıldığını kaydetti. 
Düzce İl Sağlık 
Müdürü Dr. Engin 
Mutlu, "Aile 
Hekimliği" uygula

masına başlanılacak 
bölgelerdeki il 
sağlık müdürü 
ve müdür yardım
cılarının, Düzce'de 
kurs gördüğünü 
söyledi.
Düzce nüfusunun 
303 bin olduğunu 
dile getiren Dr. 
Mutlu, şu an aile 
hekimi olarak 72 
hekim bulunduğunu 
belirterek, 
"Önümüzdeki gün
lerde, aile hekimliği 
kurslarına katılmak 
için başvuran 68 
hekimden 32'si daha 
göreve başlayacak. 
Böylelikle Düzce'de 
303 bin kişiye hizmet 
verecek aile hekimi, 
sayımız 104 olacak" 
dedi.

Tarım Bakanhgı’ndan 
‘zirai don’ uyarısı

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, soğuk 
hava dalgasının 
etkisi altında bulu
nan yurdumuzun 
bazı bölgelerinde 
21-22, 22-23 ve 
23-24 Aralık 
gecelerinde görüle
ceği tahmin edilen 
"zirai don 
tehlikesi"ne karşı 
çiftçileri uyardı. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamada, 
özellikle 21-22, 
22-23 ve 23-24 
Aralık geceleri, tarım
sal faaliyetin 
sürdüğü Ege 
Bölgesi'nin kıyı ve 
Akdeniz Bölgesi'nin 
iç kesimlerinde hafif 
kuvvette, Marmara ve 
Ege bölgelerinin iç

Gemlik Körfez’ Gazetemizi
• l ll www.gemlikkorfezgazetesi.com 
internette adresinden okuyabilirsiniz

kesimlerinde orta 
kuvvette don olayı 
beklendiği bildirildi. 
Açıklamada, bu böl
gelerde hasat döne
mindeki narenciye 
üreticilerinin ve 
sera yetiştiricilerinin 
gerekli tedbirleri 
almaları gerektiği 
hatırlatılarak, 
yörelerindeki 
don durumu hakkın
da daha detaylı 
bilgi için en yakın 
Meteor ıloji 

müdürlüklerine 
başvurulması istendi. 
Öte yandan, 2 m 
siper İçi sıcaklığına 
göre bitkiler için 
don sınıflandırması 
şöyle:
"Hafif don: 0 ila -2.2 
derece, 
Orta kuvvette
don: -2.2 ila -4.4 
derece, 
Kuvvetli don: -4.4 
dereceden daha 
düşük."

i
*
1
* 
t

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK7AN ENEN BalıheAvMalzemeferilîcaretı
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 m21Dükkan

1I
Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* İP Ağ
* Fanya

Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri 

Sandal Malzemeleri
y Kürek'

Çapa
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

. vtfewWttikhrjıttliıırjle)'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 I 
ve Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır. !

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP I

Tel:5132474 Fax:51411) 21

Erksin ŞJEİJEkl 
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM ; (0.532) 297 23 18

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dikkat! Soğuk hava
oldurucu olabilir

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları ve 
Tüberküloz Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Tevfik Özlü, 
soğuk havanın kro
nik böbrek, diyabet, 
kalp hastaları ile 
by-pass ameliyatı 
geçirenler için 
öldürücü olabileceği
ni söyledi. 
Özlü, kış mevsi
minde soğuk havaya 
bağlı olarak nezle, 
grip, faranjit, zatür
ree gibi hastalıkların 
görülme sıklığının 
arttığını, KOAH ve 
astım hastalarının 
ise daha fazla sorun 
yaşadığını belirtti. 
Enerji ihtiyacının

Alaattin Cakıcı’dan çarpıcı açıklamalar
Uludağ'da 
Abdurrahman 
Keskin'i eski eşi Uğur 
Kıhç'ı öldürmesi için 
azmettirmek suçun
dan yargılanan ve 
davayla ilgili 
Fransa'dan yargılama 
izni alınmasını iste 
yerek duruşmada 
savunma yapmayan 
Alaattin Çakıcı, gün
deme ilişkin çarpıcı 
açıklamalarda bulun
du. Çakıcı, "idam 
edilsem dahi ülkemi 
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi'ne (AİHM) 
şikayet etmem" dedi. 
Çakıcı, "Orhan Pamuk 
için herkes ayağa 
kalktı, bizim hakkımızı 
kimse aramayacak 
mı? Biri diyor ki, 'Bu 
ülkede Kürt sorunu 
var, 2 dakika sonra 
çıkıp tek devlet tek 
millet' diyor, 2’si bir
birini tutuyor mu?" 
dedi. Mahkeme heyeti 
Çakıcı'yı duruşmalar
dan vareste tutarak 
duruşmayı erteledi. 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde ilk 
defa hakim karşısına 
çıkan Alaattin Çakıcı, 
"Bana 15 sene ceza 
verdiler, hiç rahatsız 
değilim. Devlete asla 
küsmedim. Ben 
şimdiye kadar vatanı

karşılanmaması 
halinde vücut 
direncinin 
düştüğüne, enfeksi 
yoniara yatkın hale 
geldiğine dikkati 
çeken Özlü, şöyle 
devam etti: "Soğuk 
havalarda bronşit, 
astım gibi sağlık 
sorunları daha sık 
görülür. Soğuk 
havalar, akciğerin 
akut veya kronik tüm 
hastalıkları tetikler.

bir ana, devleti de 
onun koruyucusu 
olarak gördüm. 
Koruyucu devlet 
herkese eşit 
mesafede olmak 
zorundadır. Orhan 
Pamuk için herkes 
ayağa kalktı, bizim 
hakkımızı kimse ara
mayacak mı?" diye 
konuştu.
Çakıcı, tutuklu bulun
duğu Tekirdağ'dan 
geniş güvenlik önlem
leri altında Bursa 
Adliyesi'ne getirildi. 
"Eski eşiqi öldürtm
eye azmettirdiği" öne 
sürülen Çakıcı, 
ifadesinde demircilik 
yaptığını ve yurt 
dışındaki işyer
lerinden aylık 50-60 
bin dolar gelirinin 
olduğunu söyledi. 
Uğur Kılıç'ın 
öldürülmesiyle ilgili 
davada susma 
hakkını kullanacağını 
ve Fransa'daki adli 
makamlardan yargıla

Kronik böbrek, 
diyabet, kalp hasta
ları, by-pass geçiren
ler soğuktan çok 
daha fazla etkilenir. 
Soğuk havalar, bu 
tür kronik hastalıkları 
bulunanlar için 
öldürücü bile olabilir. 
Kışın yoğunluk 
kazanan hava 
kirliliği soğuk 
havayla birleşince 
sorun daha da 
büyür." 

ma izni alınması 
gerektiğini belirten 
Çakıcı, "Ben şimdiye 
kadar vatanı bir ana, 
devleti de onun bir 
koruyucusu olarak 
gördüm ve kabul 
ettim. Koruyucu olan 
devlet herkese eşit 
davranmalıdır. Yasal 
olmadığı halde yurt- 
dışına çıkışım engel
lenmiştir. Uluslararası 
anlaşmalara uygun 
olarak yargılanmak 
için gerekli iznin alın
madığı kanaatini 
taşıyorum.
Uluslararası anlaş
maların uygulan
masını, Adalet 
Bakanlığı ve Dışişleri 
Bakanlığından 
Türkiye'de yargılama 
izni verilip ver
ilmediğine dair 
Fransız Adli makam
larından sorulmasını 
talep ediyorum.
Ondan sonra savun
mamı yapacağım. ; 
Şeklinde konuştu.

İşte 2006’nın
■ aı 4 Iasgari ücret oranları

2006 yılında geçerli 
olacak asgari ücret 
oranı açıklandı. 16 
yaşından büyük 
işçiler için artış oranı 
geçen yıla göre 
yüzde 8.6 oldu. İşte 
açıklanan rakamlar.
1 Ocak 2006 yılından 
itibaren geçerli ola
cak asgari ücret, 
16 yaşından büyük 
işçiler için net 380.46 
YTL olarak belirlendi. 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, 1 ocak 
2006'dan itibaren 
geçerli olacak asgari 
ücreti belirlemek 
üzere dün dördüncü 
kez biraraya geldi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı'nda 
gerçekleştirilen 
toplantının ardından 
2006 yılında geçerli 
olacak asgari ücret 
net 380.46 YTL 
olarak açıklandı.
Artış geçen yıla 
oranla yüzde 8.6

Okullarda ‘beyan’ 
dönemi başlıyor

Devlet okullarında 
artık ikamet edilen 
bölge ile öğrencinin 
okuduğu yerin aynı 
olması dönemi 
başlıyor. Gelecek yıl 
başlayacak olan sis
temi Milli Eğtim 
Bakanı Çelik 
açıkladı...
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
sınavla öğrenci alan 
okullar ile özel 
okullar dışındaki 
devlet okullarına, 
kayıtlar sırasında, 
ikametgah belgesi 
yerine "beyanının" 
esas alınacağı bir 
uygulama başlatıla
cağını bildirdi.
Çelik, "Yeşil Kutu 
Türkiye" konulu pro
tokolün imzalanması 
amacıyla Dedeman

oldu. Asgari ücret 
oranı 16 yaşından 
küçükler için ise 
322.43 YTL oldu. 
Asgari ücret halen 
16 yaşından büyük 
işçiler için net 
350.15 YTL olarak 
uygulanıyor. 
İşverene maliyeti 
yüksek
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgıoğlu, 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu'nun 
dünkü toplantısının 
ardından yeni asgari 
ücreti açıkladı. 
Başesgioğlu'nun 
verdiği bilgiye göre,

Oteli'nde düzenlenen 
törenin ardından, 
gazetecilerle 
bir süre sohbet etti. 
Bir gazetecinin, 
"İki parmak, 5 san

timetre kar yağdı 
diye okulların tatil 
edilmemesi gerek
tiğini düşünüyorum" 
açıklamasını 
anımsatarak "Ancak, 
Ankara'nın yüksekte 
kalan semtlerine 
okul servis araçları 
çıkamadı" şözleri 

asgari ücret 
1 Ocak 2006'dan 
itibaren 16 yaşından 
büyükler için brüt 
531 YTL, net 
380 YTL 46
YKr oldu.
Asgari ücretin 
işverene toplam 
maliyeti 645 
YTL 17 YKr olacak. 
2006 enflasyon 
hedefinin yüzde 
5 olduğuna dikkat 
çeken Bakan 
Başesgioğlu, 
yüzde 8.65'lik zamla 
asgari ücretle 
çalışanlara yüzde 
3.65 refah payı 
verildiğini bildirdi.

üzerine Çelik, 
alınacak önlemlerle 
bu tür sorunların 
çözümlenebileceğini 
kaydetti.
Bu çerçevede 
gelecek yıl uygula
maya koyacakları bir 
projeyi de gazete
cilere anlatan Çelik, 
velilerin evlerine en 
yakın okullara kayıt 
yaptırmalarını sağla
mak amacıyla bir 
çalışma başlattık
larını bildirdi.

J
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Elektrik üretimi arttı
Türkiye'de brüt 
elektrik üretimi 2005 
yılının üçüncü 
çeyreğinde (Temmuz- 
Ağustos-Eylül) geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 7.8 
artarak 42 bin 264 
gigavatsaate (Gwh) 
yükseldi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
tarafından açıklanan 
elektrik üretim ve 
dağıtımı ile ilgili 
verilere göre, 2004 
yılının üçüncü 
çeyreğinde brüt 
elektrik üretimi 39 bin 
200 Gwh olmuştu. 
2005 yılının üçüncü 
çeyreğinde, bu yılın 
ikinci çeyreğine 
(Nisan-mayıs- 
Haziran) göre de 
elektrik üretimi yüzde 
10.8 yükseldi.
Bu yılın üçüncü

ATO asgari ücreti beğenmedi
ATO Başkanı Sinan 
Aygün, 1 Ocak 
2006'dan itibaren 16 
yaşından büyükler 
için brüt 531 YTL, 
net 380 YTL 46 YKr 
olarak belirlenen 
asgari ücretin, 
4 kişilik bir ailenin 
geçim rakamına yak
laşmaya başladığını, 
ancak biraz düşük 
olduğunu söyledi. 
Aygün, asgari 
ücret ile ilgili 
değerlendirme 
yaparken, asıl soru
nun asgari ücret 
üzerindeki vergi 
yükü olduğunu 
belirterek, dünyada 
asgari ücretten en 
çok vergi alınan ülke 
rekorunun Türkiye'de 
olduğunu kaydetti. 

döneminde elektrik 
enerjisinin yüzde 
47.6'sı Elektrik Üre
tim A.Ş. (EÜAŞ) ve 
EÜAŞ'a bağlı ortak
lıklar tarafından, 
yüzde 42.7'si üretim 
şirketleri, yüzde 9.7'si 
de otoprodüktörler 
tarafından üretildi. 
Üretilen elektriğin 
yüzde 76.23'ü, 
taşkömürü, linyit, 
fueloil, doğalgaz, 
jeotermal, LPG, 
nafta ve diğerlerini' 
kapsayan termik, 
yüzde 0.03'ü rüzgar, 
yüzde 23.74'ü de 
hidrolik santrallardan 
sağlandı.
Termik santrallardan 
sağlanan elektrik 
içinde linyitin payı 
yüzde 18.23, doğal- 
gazın payı da yüzde 
44.84 olarak 
belirlendi.

Asıl yapılması 
gerekenin, asgari 
ücretteki vergi 
oranlarının aşağı 
çekilmesi olduğuna 
işaret eden Aygün, 
vergi oranları 
düşürülmüş olsa 
işçiye daha fazla 
maaş verileceğini 
ve hayat standart
larının yükseleceğini 
ifade etti.

Aygün, "Nasıl gelir 
vergisinde, kurumlar 
vergisinde bu oran 
10 puan aşağı indi, 
asgari ücrette de 
böyle bir indirim 
bekliyoruz. Çünkü 
dünyada en çok 
asgari ücretten vergi 
alınan ülke rekoru 
bizde. Bizden 
başka yok" dedi.

Elektrik tüketimi ise 
üçüncü çeyrekte bir 
önceki yılın aynı

elektrik tüketilmişti. 
Bu yılın üçüncü 
döneminde elektrik

dönemine göre yüzde z enerjisinin yüzde
3.3 artarak 30 bin 833 
GWh olarak gerçek
leşti. Tüketilen ener
jinin parasal değeri 
de 3 milyar 480 mily
on 128.3 bin YTL 
olarak saptandı. 
Geçen yılın aynı 
döneminde, parasal 
değeri 3 milyar 151 
milyon 43.5 bin YTL 
olan 29 bin 833 Gwh

"Ne kadarhk bir 
indirim istiyorsunuz" 
şeklindeki soru üze 
rine de Aygün, şöyle 
konuştq: "Yüzde 
20'lik bir indirimin 
yapılabilir. Bu para 
işçimize giderse, 
işçimiz bu paraya 
göre harcama 
yapacak ve para 
tekrar piyasaya geri 

41.241 sanayide, 
yüzde 24.07'si 
meskenlerde 
tüketildi.
2005 yılı üçüncü 
döneminde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre elektrik dağıtım 
şirketlerinin elektrik 
satış gelirleri, cari 
fiyatlarla yüzde 
10.44 oranında arttı.

dönecek. Maalesef 
bu para şu anda 
Hazine'ye gittiği için 
Hazine'de faizlere 
verdiği için piyasaya 
bir şey gelmiyor.
İndirim yapıldığında, 
hem işçimizin 
rahatlayacağına 
hem de piyasada bir 
hareketlilik olacağına 
inanıyorum." dedi.

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Yazarımız Barbaros Balmumcu anjiyo 
olması nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Okuyucularımızdan özür dileriz. 
Gemlik KÖRFEZ.

Bütçede 
kriz

Enerji Bakanı 
Hilmi Gülerin 
TBMM Genel 
Kurulu'nda 
bakanlık 
bütçesini 
sunarken kul
landığı üslup, 
TBMM 
Başkanlık 
Divanı'nın 
tutanağa 
müdehale 
etmeı ine 
neden oldu. 
Baraj yatırımları 
konusunda "fiyaka 
için temel atmadık
larım" söyleyen 
Güler, "Su yatırım 
beklemez. Her yıl 
4 milyar dolar 
denize gidiyor, bu 
sidik yarışından 
dolayı" deyince 
muhalefetin tep
kisiyle karşılaştı. 
Güler, TBMM 
Başkan Vekili Nevzat 
Pakdilln uyarısı 
üzerine sözünü geri 
aldı. Bakan'ın "İşin 
selameti açısından 
geri alıyorum.
Aslında bu sözlük
lerde vardır, siz de 
bunu iyi bilirsiniz 
ama hadi aldık gitti" 
sözleri üzerine 
Pakdil, "Tutanak lar- 
dan çıkaralım" 
talimatı verdi. 
Şerefsizlere karşı 
savaşıyoruz 
Güler, doğalgaz 
anlaşmaları 
konusunda Yüce

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

Divan'da yargılan
ması gerektiğini 
söyleyen muhalefete 
şunları söyledi: 
"Biz bakanlık yap
mıyoruz, biz 
savaşıyoruz şu 
anda. Kimse de 
karnından konuş
masın, açıkça, 
erkekçe, delikanlıca 
çıksın belgesini 
göstersin. Yolsuzluk 
lara karşı, şerefsi
zlere karşı savaşı 
yoruz. Kurtuluş 
Savaşı böyle olur. 
Bu anlaşmaların 
hepsi gizli anlaş
malar. Ben bile 
Bakan olarak iste
diğim halde açık
layamıyorum. 
Bunlara kelepçe 
anlaşma deniyor. 
Şu anda biz 
kelepçeyi oynat
maya, elimiz kolu
muz kanayarak 
kırmaya çalışıyoruz. 
Siz aslında binlerine 
bilerek veya bilme 
yerek hizmet 
ediyorsunuz."
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Maddiyatçı çocuk yetiştirmemek için
Çocuğunuz, bir oyun
cak için ortalığı bir
birine katıyorsa ve 
onu susturmanızın 
tek çaresi istediğini 
ona almaksa, geç 
kalmadan bu işe el 
koyup, içindeki tüke
tim canavarını 
ortadan kaldırın 
Bebekken çocuk bak
manın zorluklarından 
şikayet edenler, 
çocukları büyüdükçe 
bebekliğin aslında 
çocuk gelişimindeki 
en kolay dönem 
olduğunu daha iyi , 

- anlıyorlar. Hele dJ-*-- 
çocuklar yuvaya git
meye başlayıp, 
sosyalleştiklerinde; 
çünkü bir şeyleri 
anlayıp, karşılaştır
maya da başladıkça, 
"Ben de isterim."ler, 
"Bunu da alalım."lar* 
başlıyor. Elinizde 
büyüyen o minicik 
sevimli şey, bir bak
mışsınız her istediği

şey için tutturan bir 
tüketim canavarına 
dönüşmüş.
Televizyon reklamları 
da eklenince işler 
çığandan çıkıyor.
Peki bu konuda ne 
yap’biHrsjniz?
Sizin için neyin ■ 
önemli olduğunu 
açıklığa kavuşturun 
Çocuğunuza nelere 
önem verdiğinizi 
gösterin. Bir şey 
satın aldığınızda, 
çocuğunuza bu şey 
ihtiyâcınız olduğunu, 
ya da sizin için bir 
değer taşıdığını, gös
teriş için almadığını 
söyleyin. Ayrıca para 

hakkında konuşmak
tan çekinmeyin.
Eğer paranız olmadığı 
için bir şeyi satın 
atamıyorsanız, bu 
konuda dürüst olun. 
Televizyon seyretme 
zamanını J<rıtlayın 
T.jfttamtarı seyret- - 
mek, çocuğa, bir 
şeylere sahip olmanın 
bizi mutlu edeceğine 
dair yanlış bir mesaj 
verir. Çocuğunuz 
reklamları 
seyrederken, reklam
daki mesajı tanımla
maları için onlara 
yardımcı olun.
Maddi olmayan 
şeylerden keyif 

almayı öğretin 
Birlikte bir hobi 
geliştirmek, beraber 
oyun oynamak, ya da 
spor yapmak gibi sizi 
biraraya getirip, 
eğlenceli zaman 
geçirmenizi sağlayan 
meşgaleler bulun. 
Bunları yaparken, 
size para harcat
mayan ama ruhunuza 
ve beyninize hitap 
eden şeyler olmaları
na dikkat edin. 
Gelenekleri 
abartmayın.
Günümüzde her şey < 
ticarete*.’!'nmüş ■* 
durumda. Buna özel 
ve geleneksel olarak 
kutlanan günler de 
dahil. Eskiden bir 
pasta atarak kut
ladığınız doğum 
gününü, bugün bir 
parti organizasyon 
şirketine yaptırıyor, 
daha büyük hediyeler 
alıyorsanız, bundan 
vazgeçin.

Çocuğunuza harçlık 
verin ve bütçe yap
malarına yardımcı 
olun.
1999'da 9 ita 14 yaş 
grubundan oluşan 
bin kişilik bir grupta 
yapılan bir araştır
maya göre, harçlık 
atan çocukların para 
biriktirme oranı, 
almayanlara oranla iki 
kat daha fazla.
Harçlık miktarını 
belirlerken ise şuna 
dikkat etmekte fayda 
var: Vereceğiniz 
harçlık için 'doğru' bir 
miktar yoktur a.Tıfi 
zaten amaç da 
çocuğunuzun istediği 
her şeyi almasını, 
sağlayacak kadar 
para vermek değildir. 
Burada mesaj şudur: 
"Bazı şeyleri satın 
almak için kendi 
paranı kullanabilirsin 
ama bazı başka 
şeyler daha pahalı 
olduğu için alini 

gücün onlara 
yetmez.” ,■ 
Çocuğunuza otan 
sevginizi maddi 
olarak göstermeyin. 
Zenginliğe maruz 
kalmak, buna özlem 
duymaya sebep ola
bilir. Oysa kısmen de 
olsa çocukta bu tür
den imrenme ve 
kıskançlıkları 
önleyecek bir şey 
varsa, o da oldukları 
kişi için sevildiklerini 
bilmeleridir. 
Yetişkinlere en 
değerli çocukluk 
unılc ?ıhın hangileri 
olduğunu soracak 
olursanız, genellikle 
aileleriyle birlikte yap
tıkları şeylerden bah
settiklerini 
görürsünüz, yoksa 
aldıkları hediyelerden 
değil. Çocukların 
esas aç oldukları 
şey, ebeynlerinden 
gelen koşulsuz 
sevgidir.

aEvtleki çoc^k 5 sigara içmiş gibi oluyor1
Fırat Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr.
Yasemin Açık, günde 
20 sigara içilen bir 
evdeki çocuğurî, 
"5 sigara içmiş” gibi 
dumandan etkilendiği
ni söyledi.
Prof. Dr. Açık, yaptığı 
açıklamada, sigara 
nedeniyle 2030'lu 
yıllarda yüzde 70'i 
gelişmekte olan 
ülkelerde olmak 
üzere dünyada 1Ç 
milyon kişinin 
öleceğini belirtti. 
Gelişmiş ülkelerde 
sigara kullanımına 
karşı yürütülen etkin

mücadele sonunda 
sigara kullanım 
oranının düştüğünü, 
sigara üreticilerinin 
gelişmekte olan 
ülkelere yöneldiklerini 
söyleyen Prof. Dr. 
Açık, "Türkiye'de son 
20 yılda sigara kul
lanım oranı yüzde 80 
arttı. Yapılan araştır

malarda, erkeklerin 
yüzde 57'si, kadınların 
yüzde 13'ühün sigara 
kullandığı ortaya çıktı. 
Sigara içenlerin yüzde 
56'sının, sigaraya 12 
yaşından önce 
başladığı görülmekte
dir" şeklinde konuştu. 
Açık, sigara içilen bir 
ortamda sigara

^Gemlik Körfez’ 
internette 

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

içmeyen kişinin 
dumana maruz 
kalması olarak ifade 
edilen pasif içicilerin 
de aktif içiciler gibi 
dumandan 
etkilendiğini belirterek, 
."Türkiye’de çocukların 
yüzde 70'i, pasif içici 
konumunda. Pasif içi
cilerin de sigara 
içmeyenlere göre kalp 
damar hastalıklarına 
yakalanma riski yüzde 
30 oranında artar. Eğer 
bir evde günde 20 
sigara içiliyorsa, o 
evdeki çocuk günde 
5 tane sigara içmiş 
gibi dumandan 
etkilenir" dedi,

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan Caddesi’nde 
restore edilmiş, kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

ŞİİR KÖŞESİ Celal BAY

Emaneten
Hey!
Emanetçi, emanetimi geri ver !
Yirmi dokuz kış donduk
Yirmi dokuz yaz yandık 
Elli yedi bahar sevdalandık ; 
Donarak
Yanarak
Sevdalanarak seyrettik yitişini ömrün ;
4rn tellerde dolanıp, aynı sazda 

bitirdik işini ömrün !...
Sanma ki gittin diye kızdım 
Dön diye değil, bi! diye yazdım. 
Orası, burası fark etmez 
Bu gönül, başka gönle çark etmez 
Beden, toprağı
Börtü böcek, yüreği sarmalayınca bitecek iş !
Hâl ve gidiş sınıfta kaldı sevdiceğim !...
Hey!
Emanetçi, bir gün geleceğim !
Sen içeride
Dışarıda ben
Ortada kapı
Kıl cennet içerisi
Kel özgürlük dışarısı
Titriyor kafeste yüreğin, zilde elim ;
Kalbi delik, ayağı yılık, gözü soluk 

kel özgürlüğü
Emanetçi bir martının sırtına sarıp 

salıverdim zeytinliğin üstünden 
denize bastım zile ! ’

Hey be hey !
Seninle, senin kıl cennetinde
Yirmi dokuz yıl daha
Donmak, yanmak, sevdalanmak ne hoş, 

ne hoş!
Hey!
Emanetçi, emanetimi iyi besle!

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Nöroloji nedir? Neyi tedavi eder?
Uzun zamandan bu 

* yana doktorluk yap
maktayım.Bu zaman 
içinde birçok has- 
tamn hangi branşa 
başvurması gerek
tiğini bilmediği hatta 
yanlış yönlenmeler 
sonucu beklenmeyen 
sonuçlar aldıklarına 
zaman zaman şahit 
oldum. (Nörolog Doç. 
Dr. Serdar Dağ) 
Tıp kısa zamanda 
büyük gelişmeler 
kaydetti.Her geçen 
gün yeri bir hastalık, 
yeni tedaviler bulun
du. Tıp birçok 
uzmanlık dalına hatta 
uzmanlık dallarının 
alt dallarına 
ayrıldı.Çocukluk 
çağında kasabanın 
tek doktoruna giden 
yaşıtlarımız, tüm 
sorunlarını genel 
tebabet üzerine 
eğitim almış 
doktorlara 
çözdürürken, bugün 
birçok uzman dok
torun içinde hangi 
branşa gittiğini 
şaşırmış durumdadır.
Ben bugün kendi 

’ branşımdan bahset
mek istiyorum. 
Nöroloji nedir? 
Nöroloji; beyin ve 
sinir hastalığı demek
tir. Beyin ve vücutta
ki tüm sinirlerin 
hastalıklarıyla ve bu 
sistemlerin hastalığı 
sonucu bozulan 
vücudun diğer organ
larının hastalıkları ile

uğraşır. Bu 
hastalıların başlı- 
calannı aşağıda 
özetlemek istiyorum.
1) Baş ağrıları : 

Başağrılarının en sık 
sebebi olan migren 
ve gerilim tip. 
(depresyon ve sıkıntı 
sonucu olan) 
başağrıları..vs.
2) Baş dönmeleri
3) Felçler: Felçlerin 
günümüzde en sık 
nedeni pıhtı (emboli) 
atması ve hipertan
siyondur. Aynı 
zamanda; nöroloji 
pıhtıya neden olan 
etkenlerle ve bu 
etkenlerle mücade
leyle uğraşır.
4) Sara yani 

epilepsi hastalığı
5) Parkinson 

hastalığı, MS (multipl 
skleroz) denen 
hastalık ve nöropati 
denen periferik yani 
vücudu yöneten 
sinirlerin hastalıkları, 
kas hastalıkları 
6) Beynin ve 
sinirlerin enfeksiyon 
hastalıkları: Örneğin; 
menenjit, enşefalit,

miyelit... vs.
7) Doğumda veya 
doğum sonrasında 
oluşan beyin ve 
sinir hastalıkların 
tedavileri ve beyin 
tümörleri ve tedavisi
8) Bel ve . 

boyun ağrıları 
9) Kaza sonucu 

oluşan kafa 
travması, omirlik 
travması..vs.
Bu hastalık sayısının 
sayfalarca arttırabili
riz; Tabi ki bu 
hastalıkların bazıları
na başka branşlarda 
bakabilir, örneğin bel 
ağrısına ortopedi 
veya beyin cerrahisi 
de akabilir.
Hastaların bilinçli 
olup gerekirse bir 
aile hekiminden 
görüş alıp, bu 
doğrultuda 
hastalığına uygun 
doktor seçmesi 
gerekir. Uygun 
seçim, doğru teşhis 
ve tedavi yaşam 
kalitesini arttırdığı 
gibi, lüzumsuz mas
raflardan hasta
larımızı korur.

Günde 25 mikrogram 
D vitamini ilaç gibi

ABD'de yapılan bir 
araştırma, kolon 
kanserine yakalanma 
riskini yarıya 
indirmek için ne 
kadar D vitamini alın
ması gerektiğini 
ortaya koydu. 
Kaliforniya Üniver
sitesi bünyesindeki 
Moores Kanser 
Araştırma 
Merkezi'nde yapılan 
araştırmada, her gün 
25 mikrogram D vita
mini almanın bu 
kansere yakalanma 
riskini yüzde 50 
oranında azalttığı 
belirtildi.
Profesör Edvvard 
Gorham, D vitaminin 
kolon kanserini 
önlemede olumlu 
etkileri olduğunun 
bilindiğini ancak 
ideal miktarın 
şimdiye kadar 
belirlenemediğini

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

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

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

belirterek, bu araştır
manın ne kadar 
D vitamini alınması 
gerektiğini ortayâ 
koyduğunu söyledi. 
Yağda eriyen vitamin
lerden olan D vitami
ni, ince bağırsaklar
dan kalsiyum ve 
fosforun emilimini 
düzenleyerek kemik 
büyümesi, sertleşme
si ve tamiri üzerinde 
etkili oluyor, bebekler 
ve çocuklarda kemik 
ve dişlerin normal 
gelişme ve

büyümesini sağlıyor 
ve raşitizmi önlüyor. 
Aktif 7-dehidrökoles- 
terol ve D3 vitamini 
gibi adlarla da anılan 
kolesalsiferol ise 
insan derisinde 
güneş ışığı ile 
temas sonucu 
meydana geliyor ve 
daha çok balık 
yağında ve yumurta 
sarısında bulunuyor. 
Yüksek miktarlarda 
alınması ise zehirlen
melere neden 
olabiliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

J

M 

i

tfaiye 110
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 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 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

1

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)U LAPIM

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
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

B
HASTANELER

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

BELEDYYE
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 işi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSYLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
22 ARALIK 2005 PERŞEMBE 

SEDA ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı GEMLİK 

Tel: 513 70 68

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 3.3 SAYI : 2317 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri ; KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Danone Futbol Kupası heyecanı sürüyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Altı İlköğretim 
okulunun katıl 
dığı Danone kü 
çükler eleme 
maçlarında heye
can sürüyor. 
Gemlik Atatürk 
stadında oyna 
nan maçlarda 
öğrenciler saha
da mücadele 
ederken, arkadaş 
lan da onları 

tribünden yaptık
ları tezahürat ile 
destekliyorlar. 
Dün oynanan 
maçlarda 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu TSO Gazi 
İlköğretim 
Okulu'nu 3-0 
yenerek moral 
buldu.
İkinci maçta ise 
sahada tam bir 
mücadele 
yaşandı.

ilk maçlarını 
rahat kazanan 
iki takımın 
yaptığı maçta 
eşitlik bozulmadı 
ve maç 1-1 
berabere bitti. 
Günün son 
maçında ise 
Hamidiye 
İlköğretim Okulu 
Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu'nu 2-1 
yenmeyi başardı.

TOMBKAY
Jsh L-Q J İ M E R
SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
/ ULTRASONOGRAFİ (US)
/ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
/ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

SSK He
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 
(BT) ANLAŞMAMIZ VARDIR

ACİL DURUMLARDA
24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN 

BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel: 513 65 29 ■ 30 Fax: 513 65 18
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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Eğitim Çalışması toplantısı yapıldı
Kentte yaşamının üzerimize getirdiği sorumlulukları hatırlatmak ve yayınlanmış olan yönetmelikleri kamuoyuna duyurmak amacıyla Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından hava, gürültü ve çevre kirliliği ile ilgili toplantı dün yapıldı. Toplantıda, 
AB’nin 2012 yılı itibariyle Türkiye’de hava kirliliği ölçümlerine başlayacağı da belirtildi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

23 Aralık 2005 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Kredi kartı 
hırsızı 

kameradan 
yakalandı

Bursa’da meydana gelen olayda, 
kredi kartının çalındığını ekstresi 
geldiğinde anlayan E. Y. isimli 
şahıs, soluğu poliste aldı. Syf 5’dd

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, İbrahim Akspy’a cevap verdi

“Aksoy üreticinin yanında değil”
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hasta yatağında bile yetişti..
Belediye Başkanımız bir kaç gündür 

soğukalgınhğı nedeniyle evinde dinleniyor.
Dinleniyor ama, Gemlik’in sorunlarından 

uzak değil.
Dün, saat I6.00 sıralarında bizi arayarak, 

gazetemizde Marmara birlik Zeytin Kooperatifi 
Başkanı İbrahim Aksoy’un “Ek kredi tahsis 
edilmedi” başlıklı haberimize cevap yetiştirdi.

Ben, meslek yaşamımda ilk kez bir başkanın 
hasta yatağında basın toplantısına katıldım.

Bu bir farktır. Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut olunca kendisine yönelik suçlamalara 
hasta yatağında bile cevap verir.

Başkan Turgut, 25 milyon YTL. kredinin 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığımın Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğü’ne 14 Aralık 2005 
günü yazdığı yazıya dayandırarak açıkladığını 
söylüyor. Bu belgeyi de İbrahim Aksoy’a 
verdiğini, açıklamayı bu belgeye dayanarak 
yaptığını da belirtiyor.

Ve de Aksoy’un üreticinin hakkını koru
madığını, Olay Tv. de yapılan programa katıla
cağım demesine karşın katılmadığını belirterek, 
Birlik’in de denetlenmesi için kendisinin yanın
da Milletvekili Altan Karapaşaoğlu’ndan talepte 
bulunduğunu, Ticaret Bakanlığı müfettişlerini 
istemediğini, Başbakanlık Denetleme 
Kurulu’nun kurumu denetlemesine yardımcı 
olmasını istediğini söyledi.

İbrahim Aksoy bunları yalanlamıyor ve diyor 
ki, Mudanya Kooperatifinde Birlik tüzük hüküm
lerinin çiğnendiğini herkesin bildiğini söylüyor.

Öte yandan Birlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu ise başkanın açıklamalarından 
sonra bu yazıda belirtilen kredinin yeni bir kredi 
olmadığının altını bir daha çizerek konuyu kredi 
talebimiz yok diye kaptı.

Bu kavga daha sürecek gibi görülüyor..

Hasta yatağında basın 
toplantısı düzenleyen 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Gemlik Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy’un üreticilerin 
haklarını korumadığını 
iddia ederken, Birlik’in 
Başbakanlık Denetleme 
Kurulu tarafından denetlen
mesi için Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu’ndan yardım 
istediğini söyledi.

Kadri GÜLER’in haberi 2’de

Asgari ücrette yine 
gerilerde kaldık

Memur-Sen AR-GE Merkezi tarafından 
yapılan araştırmaya göre Türkiye brüt 331 
euroluk asgari ücretle 25 Avrupa ülkesi 
içinde en düşük asgari ücret veren ülkeler 
sıralamasında 12. sırada yer aldı. Syf9’da

BursalIların yüzde 
63’ü konut sahibi

Büyükşehir Belediyesi'nin "Bursa'da Kent 
Kültürü ve Kentlilik Bilinci" çalışmaları kap
samında üç merkez ilçede 2 bin 60 kişi 
üzerinde yaptığı araştırmada, Bursalılar'ın 
yüzde 63'nün konut sahibi, yüzde 33'ünün 
kiracı olduğu belirlendi. Haberi sayfa 6'da

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

El sanatları 
müzede yaşayacak
6 bin yıllık geleneksel Anadolu ve Osman 
lı kültürünün oluşumu ve gelişiminde 
öncü kent kimliği taşıyan Bursa, Kent 
Müzesi ile yine bir ilke imza atıyor. 4’de

Yoksullara konut 
satışı başladı

TOKİ'nin yoksullar için yaptırdığı toplam 
3 bin 116 konutun satışına başlarken 
vatandaşlar belediye önünde dün uzun 
kuyruklar oluşturdu. Haberi sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Siyasal Partiler’de iç hizipleşmeler..

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, İbrahim Aksoy’a cevap verdi

“Aksoy üreticinin 
yanında değil”Hizip..

Adı bile itici..
Sözlük anlamı bölünme..
Ya da bir düşünce ya da grubu kabul 

ettirme isteği..
Ve de bu istek de ısrarcılık.
Ama bu hizipçilik denilen şey pek de iyi 

sonuçlar vermiyor.
Partiyi bölüyor.
Birlik beraberlik duygularını öldürüyor.
CHP bunun sancısını çok çekti..
Çekiyor da..
Hizipçilik de nereden aklıma geldi.
Elbetteki bir nedeni var.
Geçenlerde DYP’nin Bursa il kongresi 

yapıldı.
Genel Başkan Mehmet Ağar’ın da 

katıldığı tek adaylı kongrenin tansiyonu 
fena değildi.

Katılım da muhalefette bir parti için iyi 
sayılır.

Aday Harun Akın da geçmişi düzgün, 
tabandan gelen bir politikacı.

Şartlar iyi oluşunca sonuç da tartışmasız 
iyi oluyor.

Ancak ;
İl yönetim kurulunun listesine göz 

gezdirdim.
Taa Kestel’den yönetim kurulunda üye 

gördüm. 1
Ğemİİk’ten yok..
Hatta..
Kongreden önce Gemlik’ten önemli bir 

ismin il yönetimine gireceğine kesin gözle 
bakıldığı da söyleniyordu.

Bu isim partide önemli görevler üstlen
miş,alt.yapısı düzgün,siyasal geçmişi temiz 
olarak nitelendiriliyordu.

Ne olduysa oldu..
Bu isim il yönetimine giremedi.
Nedeni konusunda bildiğim bir şey yok..
Sadece tahminde bulunabilirim..
O da bu değerli ismin kısır iç hesaplaş

malara kurban gitmiş olabileceği.
Eğer öyleyse yazık..
Çok yazık..
Bu duruma ne yazık ki Türk Siyasal 

yaşamında sıkça rastlanıyor.
Kaybedeni çok kazananı yok bir durum.
Onun için;
Siyaseti kısır iç çekişmelere kurban 

etmemek gerek.
Hedefleri büyük tutmak parti içinde ülke 

içinde daha hayırlı..
Çünkü ülke çok önemli bir tarihsel sınav 

veriyor.
Dolayısıyla bu sınavda partilere çok 

büyük görevler düşüyor.
Daha doğrusu ülkesi için milleti için 

siyaset yapanlara..
Bir ulvi görevi yerine getirirken blöfe, 

reste gerek yok.
Siyaset kişisel ya da grupsal kazanımlara 

alet edilecek bir kumar değil ki..

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

Hasta yatağında basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Gemlik Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Aksoy’un üreticilerin haklarını korumadığını iddia ederken, Birlik’in 
Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından denetlenmesi için 
Milletvekili Altan Karapaşâoğlu’ndan yardım istediğini söyledi.

Kadri GÜLER

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
dün yaptığı 
açıklamada, 72 Nolu 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy’u ağır 
bir şekilde eleştirdi. 
İbrahim Aksoy’un 
dün yerel gazetelerde 
çıkan haberi üzerine, 
gazetecileri evine 
davet eden Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, rahatsız 
olduğu halde 
kamuoyüna açıklama 
yapma gereğini 
uyduğunu söyledi. 
Marmarabirlik’e 
25 milyon YTL 
(25 trilyon lira) ek 
kredi çıktığı haberini 
basına kendisinin 
verdiğini, bunun 
dayanağını ise 
Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığımın 
Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğüne 
14 Aralık 2005 
gününde 68027 
sayıh yazıya 
dayandırdığını 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Marmarabirlik’in 
zeytin alırplarını dur
durmasından sonra 
Olay TV’de yapılan 
programın ardından 
konunun gündeme 
taşındığını ve Bursa

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

"Milletvekillerinin 
konuyu Ankara’da 
izlemeye başladığını, 
14 Aralık 2005 günü 
ise kredi ile ilgili 
onay yazısının 
kendisine iletildiğini 
söyledi. 
Turgut, şöyle 
konuştu: "Ben 
Marmarabirlik ’in 
daha önce kullandığı 
krediyi bilmem. Bu 
bilgi bana yeni geldi. 
Ben de bu açıklamayı 
bu nedenle yaptım" 
72 Nolu 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy’un 
üreticinin yanında 
olmadığını söyleyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Olay Tv’de 
kendilerine de açık 

olan toplantıya 
katılmadığını, 
görüşlerini 
bildirmediğini 
söyledi.
Turgut, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
"Biz televizyonda 
programda iken 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Dem ir’i arayan 
İbrahim Aksoy, 
programa gelmeye
ceğini belirterek, beni 
Marmarabirlik Genel 
Müdürü tesislerine 
davet etti. Programa 
birlikte geleceğiz 
dedi. Ancak biz bura
da entegre edildik. 
Biz bu nedenle oraya 
gelemiyoruz dediğini 
öğrendik. Aynı 
akşam doğalgazın 
açılışı nedeniyle 
misafirlere verdiğim 
yemek salonunda 
Bursa Milletvekilimiz 
ve hemşerimiz 
Altan Karapaşaoğ 
lu’na gelerek, 
Marmarabirlik ’ten 
şikayetçi olduğunu, 
birliğin Ticaret 
Bakanlığı müfettişleri 
tarafından değil, 
Başbakanlık Teftiş 
Kurulu tarafından 
denetlenmesini bu 
konuda milletvekilin
den yardım istedi. 
Aynı sözleri 20 Aralık 
2005 günü Belediye 
Salonunda tekrar etti.

Ben de bana 
ulaşan Hazine 
Müsteşarlığının 
yazısının bir örneğini 
kendisine verdim. 
Mudanya Kooperatif 
Başkanı da istedi. 
Ona da faks çektim. 
Benim söyledikle 
rimde bir yanlışlık 
yok. Bir kredi çıktığı
na ilişkin yazı bize 
ulaştı biz de bunu 
kamuoyuna duyur
duk. Belki onlara 
ulaşmamıştır. Yeni bir 
kredi çıkmışsa bunun 
üreticiden saklanma
ması gerekir.
Erî er kredi rıkm!^sa 
Marmarabirlik ’in 
başka ödemelerinde 
bu kullanılmamalıdır. 
Bana gelen belgeyi 
basına da sunuyo
rum. Marmarabirlik 
yöneticileri üretici
lerinin haklarını 
korumuyor" 
REFİİ 
TAVİLOĞLU’NUN 
AÇIKLAMASI 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
açıklamaları 
üzerine kendisi ile 
görüştüğümüz 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refı 
Taviloğlu, 14 Aralık 
2005 günlü Hazine 
Müsteşarlığı yazısın
da belirtilen Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un da 
elinde fotokopisi olan 
25 milyon YTL 
(25 trilyon TL) 
ödemenin Ziraat 
Şankası’ndan talep 
ettikleri 50 milyon 
YTL kredinin ikinci 
bölümü olduğunu 
birliğin yeni bir ek 
kredi talebinin 
olmadığını böyle bir 
kredinin faizini 
ödeyemeyeceklerini 
ayrıca bu kredi ile 
alınacak zeytini 
koyacak depolarının 
mevcut 
bulunmadığını 
açıkladı.
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AB 2012 yılı itibariyle Türkiye’de hava kirliliği ölçümlerine başlayacak

Eğitim Çalışması planlısı yapıldı
YazıYORUM

Kentte yaşamının üzerimize getirdiği sorumlulukları hatırlatmak ve yayınlanmış olan yönet
melikleri kamuoyuna duyurmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire 
Başkanlığı tarafından hava, gürültü ve çevre kirliliği ile ilgili toplantı dün yapıldı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma Daire 
başkanlığı tarafından 
hava, gürültü ve 
çevre kirliliği ile 
ilgili olarak toplantı 
yapıldı.
Belediye Meclis 
Salonu’nda yapılan 
toplantıya konuşmacı 
olarak Çevre 
Mühendisi Serap 
Göçmen ile Kimya 
Mühendisi Araş 
Kaplan katıldı. 
Bölgede bulunan 
Çimtaş, Cargill, 
Gemport gibi sanayi 
kuruluşlarının yanı 
sıra site yöneticileri, 
mesleki eğitim 
merkezi yetkilileri 
ile muhtarlar ve 
konuya ilgi gösteren 
vatandaşlar katıldı. 
Konuyla ilgili olarak 
hem yayımlanmış 
olan bu yönetmelikleri 
kamu oyuna duyur
mak, hem de kentte 
yaşamanın üzerimize 
getirdiği sorumluluk
ları hatırlatmak 
amacıyla düzenlenen 
toplantıda açıkla
malarda bulunan 
Kimya Mühendisi 
Araş Kaplan, havada
ki hidrokarbonlar ve 
karbonmonoksit 
gazlarının havaya ve 
insan sağlığına 
verdiği zararlardan 
örnekler gösterdi. 
KAÇAK KÖMÜR 
KULLANMAYALIM 
Sağlığa zarar veren 
bu gazların atmos

Toplantıda havadaki hidrokar- 
. bonlar ve karbonmonoksit 

...' . ... gazlaj@Qavaya ve İnşan 
sağlığına vprdlğl zararlardan.

ferde yok olmadığın
dan insanlar üzerinde 
etkisinin önemine 
değinen Kaplan, 
"Bu gazlar havada 
asit yağmuruna da 
dönüşebilmektedir. 
Hava kirliliğini 
özellikle kış aylarında 
yaşıyoruz bunun 
nedeni de yakılan 
kömür olmakta.
Zarar veren ve kükürt 
oranı yüksek kaçak 
kömürlerin alınma
ması lazım" dedi.
AB'nin 2012 yılı 
itibariyle Türkiye'de 
hava kirliliği 
ölçümlerine 
başlayacak olmasıyla 
konunun daha 
çok önemseneceğini 
söyleyen Kaplan, 
"Doğalgaz sürecine 
geçilmesinin her 
yönden hızlandırıl
ması gerekmektedir. 
Bilinçsizce 
kullanılan yakacak

maddeleri öncelikle 
çevremize büyük 
zarar vermektedir." 
şeklinde konuştu. 
GÜRÜLTÜ 
ŞİKAYETLERİ 
SAHİLDE DAHA ÇOK 
Gürültü konusunu 
işleyen Çevre 
Mühendisi Serap 
Göçmen, "Kentlerde 
yaşayanların 
üzerlerine düşen 
sorumlulukların 
bilincinde olmalılar" 

dedi.
Şikayetlerin hızlı 
kentleşme ve 
sanayileşmede adım 
atılan yerlerde daha 
çok yaşandığına 
dikkat çeken Göçmen, 
"Bu tür şikayetlerin 
çoğunluğu karayolu, 
deniz motorları inşaat 
yapılan yerlerde 
yaşanıyor. Bunun 
yanında yaz aylarında 
sayfiye kentlerinde 
eğlence yerleri ve 
seyyar satıcıların 
çıkardığı gürültüler 
halkımızı rahatsız 
etmektedir. Evlerde 
kullanılan televizyon 
ve müzik aletleri de 
gürültü yapan 
araçlar arasındadır" 
şeklinde konuştu. 
Büyükşehir Belediye 
si çevre Koruma 
Daire Başkanlığı 
tarafından 
düzenlenen 
hava, gürültü ve 
çevre kirliliği ile ilgili 
toplantıda konuşmacı 
lar izleyenlerden ge 
len çeşitli sorulara da 
cevaplar vererek 
onları aydınlattılar.

" Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanv ura 11 933@hotmail.com 

| \ j www.ozcanvural.sayfasi.com

Birazda Sağlık konuşalım...
Kilonun azıda, çoğu da zarar.. Sağlıklı 

bir kiloda kalmanız sizi şeker hastalığın
dan, Tansiyon yüksekliği, kan yağları 
artışı, kalp ve damar hastalığı gibi sorun
lardan uzaklaştırır.

Eğer kilo verme çabanızı sağlıklı kiloya 
ulaştırmanın ötesine taşıyıp aşırı 
zayıflarsanız, zayıf ama hasta biri ola
cağınızdan hiç şüpheniz olmasın..

Özellikle ergen bir genç veya ileri 
yaşlarda biriyseniz kilo denetiminde 
makûl - dengeli bir çizgide kalmayı sakın 
unutmayın..'

Kilo fazlalığı ve şişmanlık sorununun 
bir çığ gibi büyüdüğü ve salgın bir hastalık 
haline geldiği doğrudur ama “kilo takın
tısının” hızla artan bir sorun haline geldiği 
de bir gerçektir...

Sağlıklı bir vücuda sahip gençlerimizin ( 
bilhassa kızlarımız) bedenlerini farklı 
yorumladıkları, dış görünüşlerini 
değiştirmek için bazen hasta hastalanmayı 
bile göze aldıklarını görüyoruz..

M oda ve güzellik sektörünün “mümkün 
olduğu kadar ince beden” istemesi, 
medyada-televizyonlar da güzel görünmek 
-başarılı olmak için ince -yağsız olmak 
gerektiğini her gün hatırlatması kilo takın
tısının yaygın olmasına sebep olmaktadır.

Genç yaşın bilgisizliği ve heyecanı 
içinde etrafında gördüğü kişilerin tesirden 
kalarak yalan yanlış, her duyduğu diyet 
rejimlerini deneyerek sağlığını tehlikeye 
atmaktadır. •

Sağlığı bozulduğu gibi psikolojisi ve 
çalışma gücüde bozulmaktadır.

Ama onun gözü aynadadır, her nün 
kendi kendine sormaktadır.

“Ayna ayna benden güzeli var mı.?” 
Ergenlik çağının çoğu sorunlarını 

önlemede olduğu gibi kilo takıntısı soru
nunu önlemenin de en iyi - etkili ve kolay 
yolu aile içi ilişkilere önem vermektir.

Evi birlikte yaşama mutluluğunun yeri 
haline getirmek, sevgiyi ve sorunları pay
laşım yapmayı iyi bilmek gerekir..

Sofraya çocuklarımızla birlikte oturmalı, 
yemek masamızı ailenin özlem giderdiği, 
sorunları, beklentilerin ve başarıların pay
laşıldığı yerler yapmak zorundasınız..

Çocuklarınızın sadece karınlarını 
doyurmak için değil, duygusal - ruhsal 
doyumlarıyla da meşgul olmalısınız..

Ne yiyip ne içtiklerini iyi izlemeli, fast 
-food denen (hamburger - yağlı kızartma ) 
besinler, şeker yüklü içeceklere eğilimleri
ni önlemelisiniz. Çocuklarınızı düzenli 
eksersiz alışkanlığı kazandırmayı bakın. 
Onlara zaman ayırın ve birlikte yaşamayı 
öğretin...

Genç yaşların yeni kimlik oluşturma, 
kabul edilme ve önemsenme için en 
yoğun çabaların harcandığı yıllar 
olduğunu aklınızdan çıkarmayın. 
Gençler dış görünüş için değil, sağlıklı 
olmak için uğraşın ki çevreniz size yaşın
dan daha olgun desin.

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Vatan Gazetesi anket yaptırıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Ulusal yayın yapan 
Vatan Gazetesi ilk 
seçimlerde halkın 
hangi partiye oy 
vereceğini anketle 
belirlemeye çalışıyor. 
Dün bir grup 
gencin İstiklal 
Caddesi kaldırım
larında vatandaşlar 
üzerinde yaptığı 
anket çalışması 
ilgi gördü.
Özellikle gençlerin 
rağbet ettiği ve 
seçime katılacak 
muhtemel 
partilerin isimlerinin 
yazılı bulunduğu 
oy pusulaları 
üzerlerine "mühürler 
vurularak 
sandığa atıldı. 
Oy kullanan bazı 
vatandaşların ise

özellikle işsizlik, doğan işsizlikler partiye ağırlık verdik-
asgari ücret ve konusunda hükümeti terini ise söylemek
özelleştirmeden eleştirirken hangi istemediler.

El sanatları 
müzede

yaşayacak

Sinema Venüs yeni yıla hazırlanıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ziraat Bankası 
arka sokağında 
yapımına başlanan 
sinema salonunun 
yeni yılın ilk 
haftasına 
yetiştirileceği 
öğrenildi.
Gemlik'te 55 yıl 
önce yapılan Atlas 
Sineması’ndan 
sonra ilk kez 
şadece sinema 
olarak düşünülen ve 
yapımına başlanılan 
Sinema Venüs 
unutulan sinemayı 
hatırlatmak istiyor. 
Bahkpazan'ndaki 
Atlas Sineması 
çalıştırıcısı Necdet 
Bulut tarafından 
yaptırılmakta olan 
binada iki adet 
salon bulunuyor. 
80 ve120 kişilik

iki salondan oluşan 
Sinema Venüs'ün 
iç dekorasyonu 
ve rahatlığı ise 
çağdaş düzeyde

hazırlanıyor.
Sinema izleyenine 
her türlü konforu 
ve rahatlığı verecek 
olan Sinema

Venüs'ün 
açılmasıyla 
Gemliklilerin 
sinema tutkusu da 
fazlalaşacak.

6 bin yıllık gelenek
sel Anadolu ve 
Osmanlı kültürünün 
oluşümu ve gelişi
minde öncü kent 
kimliği taşıyan 
Bursa, Kent Müzesi 
ile yine bir ilke imza 
atıyor. Teknolojiye 
yenik düşen 
geleneksel el sanat
ları Büyükşehir 
Belediyesi Kent 
Müzesi'nde hayata 
bulacak.
«Kent Müzesi, birer 
birer yok olan 
geleneksel el sanatı 
ustalarına ev 
sahipliği yaparak, 
bunların yaşatıl
masına öncülük 
edecek. Bu çalışma 
ilk olarak dağ 
yöresinin geçim 
kaynaklarından 
sepetçilikle başladı. 
Büyükorhan'a bağlı 
Durhasan Köyü'nde 
baba mesleği 
sepetçilik yaparak 
geçimini sağlayan 
38 yaşındaki 
Mustafa Koçdemir, 
her hafta Kent 
Müzesi'ni gezenlere 
mesleğinin sırlarını' 
öğretiyor.
Büyükşehir 
Belediyesi

yetkilileri, yaşayan 
Kent Müzesi'nin 
bu farklı hizmetle 
geleneksel el 
sanatlarının yaşatıl
masına öncülük 
etmesinin 
amaçlandığını 
söyledi.
Yetkililer, müzede 
bundan sonra hat, 
çini, sedef, nalcıhk, 
bıçakçılık ve 
yorgancılık gibi 
el sanatlarının 
öğretileceğini 
bildirdi.
Müzeyi gezen 
vatandaşlardan Aslı 
Öztek, yok olan el 
sanatlarını yakından 
görme ve öğrenme 
imkanı sağladığın
dan dolayı yetkililere 
teşekkür etti.
Lise öğrencisi Figen 
Durmaz da, öğret
menin el sanatları 
ile ilgili yıllık ödev 
verdiğini, Kent 
Müzesi'ni tesadüfen 
gezerken, sepetçilik 
yapan bir usta ile 
karşılaşınca çok 
sevindiğini 
belirterek, bütün 
öğrencilerin Kent 
Müzesi'ni her 
ay gezmeleri 
önerisinde bulundu.

Bursa şarkıları tek CD’de toplandı
Osmangazi Belediye 
si, Bprsa'ya mal 
olmuş birbirinden 
güzel Türk Sanat 
Müziği eserlerini 
"Bursa Şarkıları 
Albümü'nde 
bir araya getirdi. 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep Altepe 
ve albümü hazırlayan 
şair Dr. Hüsamettin 
Olgun, düzenledikleri

basın toplantısında 
"Ah Yeşil Bursa" 
adlı albümü 
kamuoyuna tanıttı. 
Birbirinden değerli 
17 parçadan oluşan 
albüm hakkında bilgi 
veren başkan Altepe, 
CD'de her bestekar
dan 1 parçaya yer 
verildiğini belirtti. 6 
ay süren özverili bir 
çalışmanın ürünü

olan albümün 
şimdilik.5 bin adet 
basıldığını ve yakın 
zamanda Bursalı 
sanatseverlere ücret
siz olarak dağıtıla
cağını anlatan Altepe, 
"Birçok uygarlığa 
ev sahipliği yapmış 
Bursa, Osmanlı 
İmparatorluğu döne
minde zengin Türk 
kültürüyle bezenmiş

bir şehir. Eşsiz 
şarkılarımızı, günü 
müz BursalIlarının da 
öğrenmeye ve dinle
meye hakkı, merakı 
var. Türk Sanat 
Müziği'nde Bursa'yı 
başkent yapmak isti 
yorüz ve kültür 
hizmetlerimizi 
aralıksız sürdüre
ceğiz" dedi.
Bursa Şarkıları Albü

mü'nü hazırlayan Dr. 
Hüsamettin Olgun ise 
birçok arşiv araştır
masının sonunda 25'e 
yakın Bursa şarkısı 
tespit ettiklerini,.6 
aylık bir çalışmayla 
17 şarkılık bir CD der 
(ediklerini kaydetti. 
"Ah Yeşil Bursa" adı 
nı taşıyan albümün 
hazırlanmasında 
Osmangazi Belediye 
si'nin her konuda des 
tek verdiğini anımsa
tan Dr. Olgun, "Dinle

yince insanı 100 yıl 
öncesine götüren 
Bursa şarkıları, 
zihinlerimizde o eski 
yeşil Bursa'yı can
landırmamızı sağlıyor. 
Tüm eser sahip
lerinden izin alarak 
ve hiçbir ücret öde 
meden derlediğimiz 
Bursa şarkıları, emi
nim ki bugün Bursa'yı 
yaşatan vatan
daşlarımız tarafından 
da beğenilecektir" ' 
diye konuştu.
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Şaypa’da sağlıklı yaşam günleri

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kredi kartı hırsızı 
kameradan yakalandı

Şaypa Alışveriş 
Merkezi 
Gemlik'te 
bulunan satış 
mağazalarında 
müşterilerine 
ücretsiz göz 
taraması yaptı. 
Önceki gün 
Dere boyunda
ki mağazasında

göz taraması 
yaptıran 
Şaypa, dün de 
istiklal Cadde 
si’ndeki satış 
mağazasına 
gelen müşteri
lerine göz tara
ması yaptırdı. 
Bahar Tıp 
Merkezi Göz 
Bölümü Göz

Doktoru Kemal 
Özyurt ve ekibi 
tarafından 
mağaza içinde 
yapılan göz 
taramasında 
isteyen müşte 
rilerin gözle < 
rine bakılarak 
nelerin yapıl
ması, nerelere 
müracaat

edilmesi 
konularında 
bilgiler verildi. 
Şaypa'nın 
"sağlıklı yaşam 
günleri" adı 
altında başlat
tığı ücretsiz 
göz taramasına 
vatandaşlar 
büyük ilgi 
gösterdiler.

Soğanlı merkezinde E.Y. kredi yakalamak için
Mahallesi'nde aldı. Harcama kartının harekete geçen
kredi kartının yapılan benzin çalındığını ekipler, yapılan
çalındığını istasyonunun fark edince araştırma
hesap ekstresi güvenlik soluğu polis sonucunda
geldiğinde kamerasını merkezinde şüpheliyi
anlayan inceleyen aldı. E.Y. gözaltına aldı.
şahıs polise ekipler şikayette İfadesinde
şikayette şüpheli C.Ç.'yi bulunduktan C.Ç.'nin kredi
bulundu. yakaladı. sonra polis kartını çaldığı
Şüpheliyi, Emniyet ekipleri de belirlenirken,
çaldığı kredi Müdürlüğü'nde harekete benzin
kartıyla n alınan bilgiye geçerek istasyonunda
alışveriş yap göre ilginç ekstrede da harcama
tığı sırada olay, Soğanlı harcama yaptığı ortaya
güvenlik Mahallesi'nde yapılan benzin çıktı. Bu
kamerasının yaşandı. Evine istasyonuna gelişme üzeri
kaydettiği gelen kredi gitti. Buradaki ne C.Ç. polis
görüntüler kartı hesap güvenlik merkezin de
ele verdi. ekstresinde kamerası alınan ifade
Kredi kartının farklı görüntülerini sinin ardından
çalındığını harcamalar inceleyen Cumhuriyet
evine gelen olduğunu ekipler, Savcılığı'na
hesap ekste gören E.Y. şüphelinin sevk edilirken,
risini görünce büyük bir C.Ç. olduğunu çaldığı kredi
anlayan E.Y. şok yaşadı. tespit etti. kartı ise
isimli şahıs Cüzdanını Bunun üzerine sahibine iade
soluğu polis kontrol eden C.Ç.'yi edildi. BHA
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Abdullah Gül 
Cumartesi Bursa’da
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül, 
cumartesi günü 7 ayrı 
programa katılmak 
üzere Bursa'ya 
gelecek.
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül, 
cumartesi günü 
yoğun bir programla 
Bursa'ya gelecek. 
Sabah saatlerinde 
Yenişehir 
Havaalanı'nda 
karşılanacak olan 
Başbakan Yardımcısı 
Gül, ilk olarak 
İnegöl'de işadamı 
Yaşar Küçükçahk'ın 
yaptırdığı lisenin 
açılışını gerçekleştire
cek. Gül, ardından 
Bursa'ya gelerek 
Yıldırım Belediye 
si'nce Mimar Sinan 
Mahallesi'nde yap
tırılan Barış Manço 
Kültür Merkezi'ni 
hizmete açacak. Gül, 
Bursa Valisi Nihat 
Canpolat'ı tarihi 
valilik binasında 
ziyaret ettikten sonra,

Ticaret ve Sanayi 
Odası üyeleri ile Çelik 
Palas Otel'de düzen
lenen yemekte bir 
araya gelecek. BTSO 
üyeleriyle yemeğin 
ardından Gül, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin şehir 
içi ulaŞım pro
jelerinden Merinos 
Bat-Çık Kavşağı'nın 
açılış törenine 
katılacak.
Gül'ün Bursa prog 
ramı daha sonra yurt- 
dışında yaşayan 
Türkler tarafından 
kurulan dernek tem
silcileriyle Almira 
Otel'de yapacağı 
toplantıyla devam 
edecek. Gül, bu 
toplantının ardından 
Müstakil Sanayici 
ve İşadamları 
Derneği'nin 
(MÜSİAD), 
Kervansaray Termal 
Otel'deki yemekli 
toplantısına katıldık
tan sonra Çelikpalas 
Otel'de dinlenmeye 
çekilecek. BHA

ursa’lıların yüzde 63'ii
konut sahibi

Büyük şehirlerde 
yaşayanların öncelikli 
hedefi konut sahibi 
olmak. Büyükşehir1 
Belediyesi'nin 
"Bursa’da Kent 
Kültürü ve Kentlilik 
Bilinci" çalışmaları 
kapsamında üç 
merkez ilçede 2 bin 
60 kişi üzerinde yap
tığı araştırmada, 
Bursalılar'ın yüzde 
63'nün konut sahibi, 
yüzde 33'ünün kiracı 
olduğu belirlendi. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Bursalılar'ın kentlilik 
bilincini geliştirmek 
ve kent kültürünün 
gelişimine katkı 
koymak amacıyla 
başlattığı "Bursa'da 
Kent Kültürü ve 
Kentlilik Bilinci" 
çalışmaları kap

samında Osmangazi, 
Yıldırım ve Nilüfer 
ilçelerinde 2 bin 60 
kişi üzerinde yapılan 
araştırmaya göre, 
Bursalılar'ın yüzde 
63'ü konut sahibi, 
yüzde 33'ü ise 
kiracı...
Araştırmaya göre 
Türkiye'nin hemen 
hemen her yerinden 
yoğun göç alan 
kentte yaşayanların 
yüzde 43'ü Bursa, 
yüzde 8'i yurtdışı 
doğumlu. Bursa’da 
yaşayanların yüzde 
6'sının Erzurum, 
yüzde 4'ünün ise 
Artvin doğumlu 
olduğu belirtilirken, 
her 100 kişiden 
57'siniri göçle 
geldiği ortaya çıktı. 
Kente yurt dışından 
göç edenlerin oranı

na bakıldığında ilk 
sırada yüzde 61’le 
Bulgaristan, yüzde 
14'le Yugoslavya, 
yüzde 8'le 
Yunanistan göçmen
leri yer alıyor. 
Bursa'ya göç eden
lerin yüzde 6O'ı iş 
bulma, iş kurma ve 
ticaret yapma 
amacıyla geldiklerini 
belirtirken, göç etme 
nedeninin ikinci ter

cih sebebi ise 
yüzde 12'yle eğitim 
geliyor. Eğitim 
nedeniyle 
Bursa'yı tercih 
edenlerin 
yüzde 42'si ilkokul, 
yüzde 26'sı lise, 
yüzde 16'sı ortaokul, 
yüzde 8'si üniversite 
mezunüyken, 
yüzde 3’ü ise 
okur-yazar değil.
BHA
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Hangi evrak kaç yıl 
saklanmalıdır?

Ömür boyu saklan
ması gereken evrak
lar da vardır ama 
gereksiz evrakları 
biriktirip gereksiz 
yığınlar oluşturmanın 
da bir anlamı yoktur? 
peki hangi evrak 
kaç yıl saklanmalı 
diyorsanız, 
işte size rehber: 
Hayat boyu 
saklanması 
gereken evraklar: 
Önemli sağlı 
dosyaları lise ve 
üniversite diploma
ları evlilik belgeleri 
aile cüzdanı boşan
ma hükmü sürücü 
belgesi askerliğe 
ait belgeler 
En az emekliliğe 
kadar saklanması 
gerekenler
İş anlaşmaları ödeme 
şekilleri, lisans mek
tupları, iş serti
fikaları, hastalık yada 
kaza izinler sosyal 
güvenlik taksit bel
geleri iş verenlerin 
isim ve adresleri 
emeklilik ve yaşam 
sigortası evrakları

30 yıl saklanması 
gerekenler 
iş yerine ait belgeler 
kişilerin aldığı, 
ödünç paralara 
ait belgeler 
10 yıl saklanması 
gerekenler 
Çek hesapları ve 
banka hesap 
dökümleri yapılan 
ödemeleri doğru
layan evraklar 
5 yıl saklanması 
gerekenler 
Elektrik faturaları 
ödeme vadesi dolan 
ödenmiş evraklar ve 
genelde kısa vadede 
ödenmesi gereken 
evraklar nayat sigor
tası talimatname 
dosyaları

4 yıl saklanması 
gerekenler 
gelir gider vergisine 
ait belgeler 
3 yıl saklanması . 
gerekenler 
Vadeli ödemelerin 
ödeme bildirileri ve 
ödeme belgeleri 
2 yıl saklanması 
gerekenler 
Ailenin ödenek 
bordo ve taksitleri 
sosyal güvenlik 
ödeme dekontları 
sular idaresi 
faturaları küçük 
harcama faturaları 
emeklilik primi 
ödeme bildirileri 
1 yıl saklanması 
gerekenler 
Telefon faturaları.

Yoksullara konut
satışı başladı

TOKİ'nin yoksullar 
için yaptırdığı toplam 
3 bin. 116 konutun 
satışına başlarken 
vatandaşlar belediye 
önünde uzun 
kuyruklar oluşturdu. 
Başvuru nasıl 
olacak?
Toplu Konut 
İdaresi'nin (TOKİ) 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi işbirliğiyle 
alt ve orta gelirliler 
ile yoksullar için 
inşa ettiği toplam 3 
bin 1‘İ6 konutun 
satışına başlandı. 
Konutlar için müra
caatta bulunacak 
vatandaşlar, dün 
sabah erken saatler
den itibaren 
Saraçhane'deki 
Büyükşehir 
Belediyesi Beyaz 
Masa Birimi önünde 
uzun kuyruklar oluş
turdu. Büyükşehir

| Belediyesi Başkanlık 
Sarayı önünde kuru
lan standlardaki 
konutlara ilişkin

tanıtım broşürlerini 
inceleyen vatan
daşlar, durumlarına 
uygı'n formları 
doldurup Beyaz 
Masa'daki kontrol 
memurlarına iletti. 
Evrakı İncelenenler,.. 
ardından aynı yerde 
bulunan Halk 
Bankası gişesinden 
konut tipine göre 
belirlenen parayı 
yatır; rak kura için 
numara aldı. Esen 
Altın adlı vatandaşın 
başvurusunu kabul 
eden İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Muammer Erol, basın 

mensuplarına yaptığı 
açıklamada, İstan
bul'da evsiz kimse 
kalmaması için 
sürdürdükleri çalış
manın büyük bir 
etabını bugün başlat
tıklarını söyledi. 
Erol, Pendik ve 
Hadımköy'de toplam 
3 bin 116 konutun 
dağıtımı için müra
caatları almaya 
başladıklarını 
anlatarak, "Daha 
önceki kampanyalara 
müracaat edenler 
de, yine bu kampan 
ya için düzen
lenecek kuraya 
dahil olacak" diye 
konuştu.

t

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN s
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

ENEN Ba/ıhe Av Ma/zemelefi Ticareli
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..

I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK
*■ " ı * '1 ' ■ 1

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire M
-------------------------------------------- ■—--------------------------- *---------------3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı İS

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

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
ip Ağ

"S Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek

'S Çapa 
Macun

✓ Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

w (|iâer malzemeler ile hrjnetinizileyk

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: 51410 21
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Özkök Paşa irtica 
vurgusu yaptı Koç ve Teziç hakkında inceleme |

Genelkurmay Başkanı 
Org. Hilmi Özkök, 
Kubilay'ın şehit 
edilişinin 75. yılı 
dolayısıyla yayım
ladığı mesajda irtica 
vurgusu yaptı. 
Özkök irticai faaliyet
lerin hızla arttığına 
dikkat çekti. 
Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hilmi 
Özkök, irticanın daima 
Türkiye’nin aydınlık 
geleceğinin en büyük 
düşmanı olageldiğini 
belirterek, "Özellikle 
son yıllarda irticai 
faaliyetlerde gözlenen 
hızlı artış, genç 

** beyinlerin artan oran- 
- dr. karanî'k çevrsf-*»—>■ 

esir alınmasına sebep 
olmaktadır" dedi. 
Orgeneral Özkök, 
Genelkurmay 
Başkanlığı internet 
sitesinde Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) men
suplarına yayımladığı 
mesajda, bir neslin 
kendisini feda ederek 
kurduğu ve gelecek 
nesillere armağan

ettiği Türkiye 
Cumhuriyeti’ne karşı 
bir grup yobaz tarafın
dan başlatılan olay
ların ve bu olaylarda 
mürteci saldırganlar 
tarafından vahşice 
katledilen, laik 
cumhuriyetin sembolü 
Asteğmen Kubilay ile 
bekçiler Haşan ve 
Şevki’nin şehit edi 
lişinin 75’inci yıl 
dönümü olduğunu 
belirtti.
Orgeneral Özkök, 
mesajında şunları 
kaydetti: "Türk ulusu; 
küçük bir toplumsal 
olay olmanın çok

• öteR ine*? özellikler 
ic' ren *?re* kendi irade»,- 

- sine yönelik yapılan 
bu önceden planlı 
başkaldırıyı hiçbir 
zaman unutmamıştır. 
Bu olaylar sayesinde 
Türk ulusu, bir takım 
kutsal değerleri kulla
narak kendisini yanılt
maya ve tahrik et 
meye çalışan karanlık 
güçlerin gerçek yüz
lerini görme fırsatını

bulmuştur.
Atatürk ilke ve 
devrimlerinin tüm 
ulusu kavrayan aydın
latıcı etkisini ve 
toplumda yaşanılan 
hızlı değişimi içine 
sindiremeyen karanlık 
güçler, bu başkaldırı 
yla ulusu yeniden 
Orta Çağın karanlık
larına geri götürmeyi 
amaçlamışlar ve 
Büyük Önder 
Atatürk’ün çok veciz 
şekilde ifade ettiği; 
‘Türk ulusunun 
yürümekte olduğu 
yükselme ve uygarlık 
yolunda elinde ve 
kafasında tuttuğu 
ınpçsîfyi* 2*’ Âro'ık’ta 
söndürcbilecekierini 
zannetmişlerdir.
Ancak bunu 
başaramamışlardır. 
Çünkü Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
erdemine inanmış 
Türk ulusunun 
kararlılığı, bu 
güçlerin emellerine 
ulaşmasına engel 
olmuştur." dedi.

Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Van 
Yüzüncü Yıl Üniver
sitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Aşkın 
davasıyla ilgili açıkla
malarda bulunan 
TÜSİAD Yüksek 
İstişare Kurulu (YİK) 
Başkanı Mustafa Koç 
ve Yüksek Öğretim 
Kurulu (YÖK) 
Başkanı Erdoğan 
Teziç hakkında 
inceleme başlattı. 
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı, çete 
kurmak suçundan 
tutuklu yargılanan 
Rektör Aşkın 
devasıyla ilgili açıkla
masıyla yargıya > 
müdahale ettiği iddia 
edilen TÜSİAD 
Yüksek İstişare 
Kurulu Başkanı Koç 
ve YÖK Başkanı 
Teziç hakkında 
inceleme başlattı. 
Önceki gün 
Ankara'da gerçek
leştirilen TÜSİAD 
Yüksek İstişare 
Kurulu Toplantısında

Mustafa Koç, Rektör 
Aşkın'a yapılanların 
yanlış olduğu 
yönünde açıkla
malarda bulunmuştu. 
Bunun üzerine 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Koç'un yargıya 
müdahale ettiğini 
belirterek savcıları 
göreve davet etmişti. 
Ayrıca YÖK Başkanı 
Erdoğan Teziç'in, 
Aşkın'ın tutuklan
ması konusunda 
yaptığı açıklamalar 
da kamuoyunda bazı 
çevrelerce "yargıya 
müdahale" olarak 
değerlendirilmişti. 
Bunun üzerine

Ankara Cumhuriyet 
Büşsavcıhğı TÜSİAD 
Yüksek İstişare 
Kurulu Başkanı 
Mustafa Koç ve 
YÖK Başkanı Teziç 
hakkında yaptıkları 
bu açıklamalardan 
dolayı 'Yargıyı et 
kileme’ suçundan 
inceleme başlattı. 
Bu konuda Ankara 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Hüseyin 
Boyrazoğlu tarafın
dan görevlendirilen 
Cumhuriyet Basın 
Savcıları, Koç ve 
Teziç'in medyaya 
yansıyan 
açıklamalarını 
incelemeye aldı.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

„ . DOĞALGAZ 
Buderus Ol

m
KALORİFER TESİS ATI 

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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“İşçinin maliyeti bin 80 YTL” Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TİSK), örgütlü işyer
lerinde asgari ücretin 
işverene maliyetinin 
bin 80 YTL'ye çık
tığını belirtilerek, hak
sız rekabetin önlen
mesi için tespitte, 
toplu iş sözleşmesi 
uygulayan ve uygula
mayan işyerleri için 
farklılaştırma yapıl
masını istedi.
Yeni asgari ücret 
konusunda TISK'ten 
yapılan açıklamada, 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu'nun 2006 
yılında brüt asgari

Asgari ücrette yine gerilerde kaldık
Memur-Sen AR-GE 
Merkezi tarafından 
yapılan araştırmaya 
göre Türkiye brüt 331 
euroluk asgari ücretle 
25 Avrupa ülkesi 
içinde en düşük asgari 
ücret veren ülkeler 
sıralamasında 12. 
sırada yer aldı. 
Önceki gün açıklanan 
asgari ücret oranında 
yine Avrupa’nın 
gerisinde kaldık. 1 
Ocak 2006 tarihinden 
itibaren uygulanmaya 
başlayacak yeni asgari 
ücretle ilgili tartışmalar 
devam ederken 
Memur-Sen Ar-Ge 
Merkezi tarafından 
yapılan araştırma, 
Türkiye’nin ücretlilerin 
yaşam koşullarıyla 
ilgili çarpıcı bir gerçeği 
ortaya çıkardı. Memur- 
Sen Ar-Ge Merkezi 
tarafından 25 Avrupa 
ülkesindeki asgari 
ücret miktarları baz alı
narak yapılan araştır
mada Türkiye’nin, 331 
euruoluk asgari ücretle 
Avrupa’daki 2005 
asgari ücret seviyesini 
bile yakalayamadığını 
gösterdi. Türkiye 331 
euroluk asgari ücretle 
25 Avrupa ülkesi 
içinde en düşük asgari 
ücret veren ülkeler 
sıralamasında 12. 
sırada yer alıyor. 
Avrupa'da asgari 
ücretler yıllık enflas 
yon oranının üzerinde 
artıyor. 1 Ocak 2006 
tarihinden itibaren 16 
yaşından büyükler için 
brüt 531 YTL, net 380 
YTL 46 YKR olarak 

ücretin 531 YTL/ay 
olarak uygulanması
na karar verdiği hatır
latıldı. Asgari ücretin 
işverene maliyeti 
toplu iş sözleşmesi 
uygulamayan işyer
lerinde 645.17 YTL/ay 
olurken, toplu iş 
sözleşmesi uygu
layan işyerlerinde 
ortalama olarak bin 
80 YTL/ay'a yük
seldiğini belirtilen 
açıklamada, şu 
görüşlere yer verildi: 
"Toplu iş sözleşmesi 
uygulayan örgütlü 
işyerleri, sözleşmeler 
gereğince çalışanlara 
düzenli olarak 

belirlenen asgari ücret, 
açlık sınırının çok 
altında kalırken, aynı 
zamanda Avrupa stan
dartlarının çok altında 
olmasıyla da dikkat 
çekiyor.
Avrupa İşverenler 
Federasyonu'nun 
(FedEE) raporuna 
göre, Avrupa'da asgari 
ücret oranları 2005 
yılının başında, yaşa
mak için gerekli mik
tarın %50'sinin de 
üzerine çıkarak, ortala
ma %9.2 arttı. 25 
Avrupa ülkesinden 
12'si, 1 Ocak 2005 
itibarıyla asgari ücret
leri arttırdı. Türkiye'nin 
haricindeki bütün bu 
ülkelerde asgari 
ücretler, yıllık enflasy
on oranının düzeyine 
ya da önemli ölçüde 
üzerine çıktı. Örneğin 
Çek Cumhuriyeti'nde 
yıllık enflasyon oranı 
%2.6 iken, asgari 
ücretler %7.2 oranında 
arttırıldı. Ancak değişik 
Avrupa ülkelerinde 
uygulanan asgari ücret 
miktarları arasında da 
büyük farklar görülüy
or. 2005 yılında 
Lüksembourg'da 
çalışan bir kişinin aylık 
brüt asgari ücreti 1,466 
Euro iken, aynı rakam 
Letonya'da 121 Euro 
olacak.
Memur-Sen Ar-Ge 
merkezinin yaptığı 
araştırmaya göre 
çeşitli ülkelerde asgari 
ücret tespiti için 
değişik sistemler 
uygulanıyor. Avrupa 
Birliği ülkelerinde bu 

ikramiye, prim, 
sosyal yardımlar gibi 
ödemelerde bulun
duklarından, yasal 
asgari ücretin 2 katını 
aşan maliyet yükü 
altındadır. Toplu iş 
sözleşmeleri uyarınca 
çalışanlara ödenen 
ikramiye ve sosyal 
yardımlar gibi yan 
ödemeleri ücret kabul 
etmeyen mevcut 
uygulamanın yarattığı 
haksız rekabetin 
önlenmesi için 
tespitte, 
toplu iş sözleşmesi 
uygulayan ve 
uygulamayan işyer
leri için farklılaştırma

çeşitlilik kendini gös
teriyor. Almanya, 
Danimarka, Finlandiya, 
ftalya, İsveç’te resmi 
asgari ücret uygula
ması bulunmuyor.
Ancak değişik sektör
lerdeki ücret belirleme 
çalışmaları toplu 
sözleşmelerle 
sağlanılıyor. Resmi 
asgari ücretin var 
olduğu diğer Avrupa 
ülkelerinde de ücret 
belirleme ve yenileme 
de farklılıklar göze 
çarpıyor.
Asgari ücret, Belçika, 
Fransa, Lüksembourg, 
Malta’da otomatik 
endeksleme yön
temiyle, Yunanistan, 
İspanya, Portekiz’de 
yıllık resmi enflasyon 
tahminlerine göre, 
İrlanda, İngiltere, 
Estonya, Macaristan, 
Lituanya, Slovakya’da 
ise sosyal tarafların 
tavsiyesi üzerine 
hükümet tarafından 
yenileniyor.
Asgari ücretin kapsamı 
da ülkelere göre 
değişiyor.
Birçok ülkede tüm 
çalışanları kapsayan 
asgari ücret, Slovakya 
ve Türkiye’de 16 yaş 
üzeri, Fransa, 
Lüksembourg, İrlanda 
ve Yunanistan 
(Yunanistan'da fizik 
gücü ile çalışanların 
dışındakiler 19 yaş ve 
üzeri) gibi ülkelerde 18 
yaş ve üstü, Belçika’da 
21 yaş ve üstü, 
Hollanda’da ise 23 yaş 
ve üstü için uygulanı 
yor. Ocak 2005 verile 

yapılmalıdır. Ayrıca, 
asgari ücret üzerinde 
aylık 264.71 YTL 
vergi ve SSK prim 
yükü vardır. İstihdamı 
azaltan, kayıtdışı 
ekonomiyi büyüten, 
rekabet gücünü 
zayıflatan ve işçinin 
net ücretini düşüren 
bu ağır yükün takvim
li ve aşamalı şekilde 
azaltılması gerekmek
tedir. Asgari ücretin 
yaşa göre fark- 
hlaştırılmasında, 
genç işsizliğini azalt
mak ve istihdamı 
artırmak için 16 yaş 
kriteri 20 yaş olarak 
değiştirilmelidir."

rine göre Avrupa’daki 
25 ülkenin uyguladığı 
resmi brüt asgari ücret 
miktarlarına göre 
asgari ücretin en 
düşük öldüğü Rusya 
19 €, en yüksek olduğu 
ülke Belçika 1.317€. 
Türkiye’de ise 1 Ocak 
2005 itibariyle uygu
lanan asgari ücret 266 
€, 1 Ocak 2006 
itibariyle uygulanacak 
yeni asgari ücret mik
tarı ise 331 euro. Kedi, 
köpeğe harcanan 
paradan daha az 
Araştırma sonuçlarını 
değerlendiren Memur- 
Sen Genel Başkanı Dr. 
Ahmet Aksu, açıklanan 
oranın komik 
olduğunu söyleyerek, 
“Türkiye’de zenginler 
ve işverenler tarafın
dan yüz bine yakın 
beslenen kedi, köpek 
ve hayvan var. 
Zenginlerin kedi ve 
köpeklerine alınan 
ithal mamalarına 
yapılan masraf 
asgari ücretliye 
verilen zamdan 
daha fazladır." 
İşverenleri sadece 
kendi karlarını 
düşündüğünü 
ifade etti.

Yazarımız Barbaros Balmumcu anjiyo 
olması nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Gemlik KÖRFEZ.

‘Biz istesek
hükümeti düşürürüz1
Gürtuna tarih vermi 
yor ama "En kısa 
zamanda parti olarak 
toplum karşısına 
çıkacağız. Bu süre 6 
aydan kısa" diyor 
üstelik isterse 
hükümeti düşüreceği
ni iddia ediyor.
İstanbul sihirli bir el 
gibi, kime dokunsa 
hayatı değişiyor. Bu 
öylesine açık ki, son 
20 yılda kim İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı olduysa 
siyasetin değişmez 
siması haline geldi. 
1994 bu sürecin 
dönüm noktası oldu. 
Yerel seçimlerde bu 
kez Recep Tayyip 
Erdoğan İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçildi. 
Daha önce milletve 
kili adayı olan ama 
kaybeden Erdoğan ilk 
4 yılı bitmeden 
görevden ayrılsa da 
İstanbul'un sunduğu 
şansı en iyi yöneten
lerden biri olmayı 
başardı. Cezaevine 
girdi, sıkıntılı dönem
ler yaşadı ama kur
duğu AK Parti, 3 
Kasım 2002 seçim
lerinde büyük çoğun
lukla iktidara geldi. 
O da Türkiye'nin 
belediye başkanlığın
dan gelen ilk 
Başbakanı oldu.
Böylece İstanbul, 
üçüncü denemede 
başbakanlığa giden 
yolu açmıştı.
Şimdi bu yolu 
deneyen bir isim 
daha var.
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın belediye
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başkanlığı görevin
den alınmasından 
sonra İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı olan Ali 
Müfit Gürtuna . 
O günlerde hiç akıl
larda olmavan 
Gürtuna'ya İstan
bul'un sihirli elleri bir 
kere dokunmuştu. 
Gürtuna, 1999'da 
yeniden başkan seçil
di. Dahası vardı, 
Gürtuna son 20 yılda 
İstanbul'u en uzun 
süre yöneten 
belediye başkanı 
unvanına sahipti. 
Kısaca, o da İstan
bul'u yönetti... 
O da sadece İstan
bul'da değil tüm 
Türkiye'de tanındı. 
O da siyaseti bir ' 
vatan görevi' 
olarak niteliyor ve 
seviyordu. 
Bu nedenle 2004 
yerel seçimlerinde 
herhangi bir partiden 
aday olmayınca ya da 
beklediği AK 
Parti'den aday gös
terilmeyince bir süre 
inzivaya çekilse de 
kuralı bozmadı 
ve siyasete 
gireceğini açıkladı. 
Aradan çok değil 
bir yıl geçti.
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Çocuklarda gece idrar kaçırma problemleri
Ailelerin neredeyse 
korkulu rüyası haline 
dönüşen çocuklardaki 
gece idrar kaçırma 
problemleriyle ilgili 
uyarılarda bulunan 
uzmanlar, çocuklarda 
ileriki yaşlarda oluşan 
gece idrar kaçır
malarının çoğunun 
sebebinin psikolojik 

| faktörler olduğunu 
söyledi.
Çocuklarda yaşanan 
gece idrar kaçırma 
problemlerinin, 
çocukluk çağının en 
önemli ve en sık 
görülen işeme bozuk
luğu olduğuna dikkat 
çeken Elazığ Fırat 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Üroloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Rahmi Onur, bu soru
nun çocukların büyük 
çoğunluğunda bebek
lik çağından beri 
devam eden klinik bir 
durum iken, bir kıs
mında da genellikle

psikolojik nedenlerle 
ortaya çıkan bir rahat
sızlık olduğunu söyle
di. Onur, "Uyku 
sırasında mesane tam 
doluluğa ulaştığında 
ortaya çıkan kendini 
boşaltma ihtiyacı 
esnasında çocuk 
uyanamâz ve yatağına 
işerse bu gece işeme
si, yani Enurezis 
Nokturna (EN) 
olarak adlandırılır. 
Günümüzde bu sorun 
sağlıklı çocukların 
yüzde 15-30'unu et 
kilemektedir. Geceleri 
idrar kaçırma;
genetik, yani anne, 
baba ya da her 
ikisinde veya 

kardeşlerde idrar 
kaçırma olması, 
merkezi sinir siste
minde olgunlaşmanın 
gecikmesi sonucu, 
uykuda idrar kesesi 
kasılmalarının 
baskılanamaması, 
mesane motor ve 
duyusal sinir ileti
lerinde aşırılık, uyan
ma bozukluğu, yani , 
uykuda dolu mesa
nenin algılanıp, uyan
mada güçlük, idrar 
yapımını azaltan bir 
hormon olan ADH'nin 
yetersiz salgılanması 
ve psikolojik faktörler
den kaynaklanıyor. 
Gece idrar kaçırma 
kendi kendine düze

len bir durum olmakla 
birlikte, idrar kaçır
manın çocuğa ve 
aileye sıkıntı vermesi, 
çocuğun kendine 
güvenini azaltması, 
birlikte başka 
davranış ve duygu
lanım sorunlarına 
yol açması nedeniyle 
tedavi önerilmektedir" 
dedi.
Özellikle sonradan 
geceleri idrar kaçırma 
problemlerinin 
görüldüğü ikincil 
grupta, kardeş doğu- . 
mu, okula başlama, 
taşınma, hastaneye 
yatma, anne babanın 
boşanması, anne 
babadan ayrılma gibi 
çocuk psikolojisini 
zorlayan yaşam olay
ları gibi psikolojik fak
törlerin etkili olduğu
na dikkat çeken Yrd. 
Doç. Dr. Rahmi Onur, 
çocuklarında idrar 
kaçırma problemi 
yaşayan ailelerin 
paniğe kapılmadan

çocuklarını uzman bir 
hekime muayene 
ettirmelerini salık 
verdi. Yrd. Doç. Dr. 
Onur, "Çocukta üro- 
genital sisteme ait 
organik bir bozukluk 
yoksa, yani idrar 
kaçırma fiziksel 
bir nedenle açık- 
lanamıyorsa, tedaviye 
uyku öncesi alınan 
sıvının kısıtlanması, 
uyku sırasında 
çocuğun uyandırılıp 
tuvalete götürülmesi, 
idrar kaçırmadığı 
günler için ödül
lendirmeyle başlanır. 
Sadece bu önerilerle 
yakınmaları çok aza
lan, hatta geçen 
çocuklar vardır. 
Bunlara yanıt alına
mazsa ilaç tedavisi 
denenir. İlaç tedavisi 
üroloji hekimleri 
denetiminde verilmeli 
ve mesane problem
leri bu hastalarda 
mutlaka incelen- 
melidir. Tedavide

davranış değiştirme 
tedavisi, ilaç tedavisi, 
alarm cihazları veya 
ikisinin kombinas 
yonu kullanılır. Eğer 
çocuğunuz idrar 
kaçırıyor ise telaşa 
kapılmayın.
Eğer tıbbi bir 
sorun yoksa bu 
problemin kendi 
kendine düzelebilen | 
bir durum olduğunu ' 
unutmayın. İdrar 
kaçırdığında 
çocuğunuza kızmayın, 
onu utandırmayın, 1 
başka çocukları örnek 
göstermeyin ve onu 
cezalandırmayın" şek
linde açıklamalarda 
bulundu. Yrd. Doç. Dr. 
Rahmi Onur, ayrıca 
hastanelerinde ürodi- 
nami ve işeme test
lerinin başarıyla yapıl
makta olduğunu ve 
idrar kaçırma 
şikayetiyle gelen 
çocuk hastalara etkili 
tedavi uygulandığını 
sözlerine ekledi.

Çocuklarda sarılık hastalığı ŞİİR KÖŞESİ h O 
’ ■ İbrahim ŞAHIN

Yalnızım
Sarılığın bir çok nedeni ola
bilir. Yeni doğanlarda 
görülen sarılığın en sık 
nedeni 'fizyolojik sarılıktır'. 
Tüm yeni doğanlarda plaz
ma bilirubin düzeyleri 
erişkinlerden daha yüksektir 
ve yeni doğanların yüzde 
50'si hayatın ilk beş 
gününde klinik olarak 
sarılıklıdır.
Normal,yeni doğanlarda 
bilirubin yüzde 4-5 mg 
civarındadır. 48. saatte 
yüzde 10 mg'a kadar çıka
bilir, ancak 7-10 günde nor
mal düzeylere iner. Yeni 
doğanların yüzde 5'inde 
serbest bilirubin düzeyleri 
yüzde 15 mg’ı aşabilir.
Patolojik sarılık çok daha az 
sıklıkla görülmektedir. 
Çeşitli nedenlere bağlı ola
bilir. Bunlardan bazıları: 
Kan grubu uyuşmazlığı - Rh 
uyuşmazlığı 
Tıkayıcı sarılık 
Intrauterin veya yeni doğan 
enfeksiyonları 
(viral hepatit vs) 
Kalıtsal karaciğer 
enfeksiyonlarıFizyolojik ve 
patolojik sarılık 
arasındaki farklar: 
Fizyolojik sarılıkta sararma 
bebeğin yaşamının ikinci 
veya üçüncü gününde 

başlar. Prematüre bebek
lerde ise sararma daha geç 
başlar (genellikle üçüncü 
veya dördüncü günde).
Patolojik sarılık ise genellik
le ilk 24 saatte ortaya 
çıkar ya da çok daha 
geç başlayabilir.
Fizyolojik sarılık bebek bir 
haftalık ya da 10 günlük 
olduğunda azalır. Prematüre 
bebeklerde ise daha 
uzun (15 gün sürer).
Patolojik sarılık daha 
uzun sürer.
Fizyolojik sarılıkta bilirubin 
değeri 12mg'dan azdır.
Prematürelerde ise 15mg'- 
dan azdır. Patolojik sarılıkta 
ise bilirubin değeri daha 
yüksektir.
Bebek sarılığı, fizyolojik 
sarılık, yeriidoğan sarılığı 
Doğumu takip eden gün
lerde birçok bebek sarı ile 
turuncu arası bir renk alır. 
Bu bilinen ve beklenen bir 
olaydır. Bebek doğarken 
beraberinde alyuvarlarla 
gelir, alyuvarlar kanın için
deki Oksijeni .akciğerlere 
taşırlar. Çocuk nefes alıp 
akciğeri açılınca, kan 
devrana başlar. Bu sırada 
alyuvarların bir bölümü yok 
olur. Yok olan alyuvarlar 
bebeğin karaciğeri ve dalağı 

tarafından imha edilir. Ama 
bazı bebekler bu kadar çok 
işe yaramaz hücreyi yok 
edemez. Bu karaciğerin tam 
oluşmamasından kay
naklanır. Bu artıklar kanda 
birikir ve bebek sarılığına 
yol açarlar.
Bu hastalığın kısa sürede 
iyileşmesinde ışığın büyük 
önemi vardır. Bu yüzden 
sarılık olan bebekler beyaz 
veya mavi ışığın 
şltına koyulurlar.
Bazen de sarılık çocuğun 
karaciğerinden kaynaklanır. 
Karaciğer görevini yapar 
fakat safra kesesi karaciğer
den gelen bu maddeleri 
bağırsaklara ulaştıramaz.
Bu yüzden de bebeğin 

kakası çok renksiz olur. 
Hafif fizyolojik sarılık genel
likle tedaviye ihtiyaç duy
maz. Daha ağır olgularda 
ultraviyole ışığın, kullanıldığı 
fototerapiyle etkili biçimde 
iyileştirilebilir. Tedavi 
sırasında bebekler çıplaktır 
ve gözleri ultraviyole ışıktan 
zarar görmemesi 
için kapatılır.
Ayrıca deriden çok fazla 
miktarda su kaybı olduğu 
için bebeğe dışardan sıvı 
verilir ve beslenmesi bebek 
odasıyla sınırlandırılır.

Trafik kazasından 
sonra yazılan bir şiir...

Başka bir sokak
Başka bir köşe başı
Ve başka bir sahte sevgi... Buhran 
Yalnız olmayı anlayamazsın 
Herşey dostundur o andan sonra 
Sevgin içinde büyür, büyür 
Kimseye vermezsin
Yüreğin yavaş yavaş ölür
Ve artık sende yaşayamazsın
Belkide bir şiir yazarsın
Her iki kelimesi sevgi birikimi 
Anlatamazsın kendinden başkasına J 
Sadece çaresiz sen varsın odanda 
Gün ışığını beklersin karanlıklar boyu | 
Ve gün bir türlü ışımaz o gecelerde 
İçinde birşeyler büyür büyür ve sürer I 
Sonra sesizce kayalaşır yüreğin 
Ruhun acımasızlaşır
Ar kıt ist esen de sevemezsin
Basit bir aşkın bile yoktur senin 
Sadece çaresiz kalmışsmdır ortada 1 
Karanlıklar ortada dört bir yanı sarar ] 
J t* sevginy öreğinden taşıp seni aşmcaA 
Bambaşka bir sen çıkar ortaya I 
O andan sonra
Ölümü beklerisin odanda 
Yine tek başına
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Ergenlik çağında yapılması gereken kontroller
Sadece bebeklik döne
minde değil ergenliğe 
geçiş sırasında ve 
ergenlikte de çocuk
ların boy, kilo, cinsel 
gelişim açısından 
düzenli doktor kontrol
lerinin yapılmasında 
fayda var. 
Unutulmamalı ki basit 
gibi görünen bir boy 
kısalığı kronik 
hastalıkların habercisi 
olabiliri
Büyüme sağlığın en 
önemli belirtisi.
Normal büyüyen bir 
çocuk; sağlıklı bir 
çocuk demek. Zaten 
bu nedenle bebeklik 
döneminde her ay 
düzenli olarak kon
troller yapılıyor. 
Bebeğin boyu ve kilo
su değerlendiriliyor. 
Düzenli ve yeterli 
beslenme, sadece ilk 
3 yaşta değil çocukluk
tan ergenliğe geçiş 
döneminde de önem 
taşıyor.
Acıbadem Hastanesi 
Pediatrik Endokrinoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Atilla 
Büyükgebiz kızlarda 
10 yaş, erkeklerde 12 
yaşında başlayan ve 
ortalama 5 yıl süren 
ergenlik dönemiyle 
ilgili şunları söylüyor: 
"Ergenlik dönemi, 
çocukluktan erişkin
liğe geçiş dönemidir. 
Daha önceki yıllarda 
gözlenmeyen kızlarda 
meme gelişiminin 
başlaması ve cinsel 
bölgede kıllanma, 
erkeklerde ise genital 

bölge gelişmesi ve 
cinsel bölgede 
kıllanma ile ergenlik 
başlar. Ergenlik döne
mindeki cinsel ve fizik
sel gelişme 18 yaşa 
kadar sürerse de, 
psikolojik gelişmeyi de 
içeren adölesan döne
mi daha da uzun sürer. 
Ergenlik döneminde 
kızlarda 15-20 cm, 
erkeklerde ise 20-25 
cm boy artışı olur. 
Vücutta hızlı bir kilo 
artışı gözlenir. Daha 
önce salgılanmayan 
seks hormonlarının 
salgılanması artar. Bu 
dönemde çocukların 
uzman hekim tarafın
dan mutlaka takip 
edilmesi gerekir çünkü 
çocuğunuzun hay
atının şekillendiği bu 
dönemde ortaya çıkan 
rahatsızlıklar, 
çocuğunuzda kalıcı 
hasarlara yol açabilir." 
Ergenlik Döneminde 
Bu Sorunlara Dikkat!
Prof. Dr. Atilla 
Büyükgebiz 
görülebilen önemli 
sorunları şöyle 
sıralıyor: 
Boy kısalığı: Boy 
kısalığı,ihmal 
edilmemesi gereken, 
kronik hastalıkların 
habercisi olabilen ve 
genellikle tedavisi 
mümkün olabilen bir 
durum.Erken ergenliğe 
giren ve ergenlik döne
mi kısa süren çocuk
larda boy kısalığı 
gözleniyor. Tiroid hor
monu,büyüme hor

monu ve seks hormon
ları boyun uzamasını 
etkiliyor. Çocuk, akran
larından kısa ise, yılda 
5 cm'den az üzüyorsa 
dikkatli olmak gereki 
yor. Anne ve babanın 
boyunun kısa olması, 
çocuğun da boyunun 
kısa olacağı anlamına 
gelmiyor.
Cinsel gelişme yeter 
sizliği: Özellikle ergen
liğe geç giren erkek 
çocuklarda rastlanılan 
ve boy kısalığı ile bir
likte görülen bir 
durum. Cinsel gelişme 
ergenlik dönemindeki 
hormonların salgılan
ması ile ortaya çıkıyor. 
Cinsel gelişmede 
yetersizlik gözlenirse, 
vakit geçirmeden mut
laka müdahale edilme
si gerekiyor. Özellikle 
mikropenis ne kadar 
erken müdahale 
edilirse ,tedavi şansı 
o kadar iyi olan bir 
durum.
Guatr: Ergenlik döne
minde guatra sık rast
lanıyor. Halsizlik ve 
yorgunluk en sık 
görülen belirtiler. Özel
likle kız çocuklarında 
görülen bu durumun 
mutlaka tedavi 
edilmesinde fayda var. 
Anemi: Ergenlik çağın
da, özellikle kız çocuk
larında görülen bir 
hastalık olan anemi, 
halsizlik,yorgunluk, 
solukluk ve iştahsızlık 
gibi belirtilerle 
kendini gösteriyor. 
Aşırı kıllanma: Kız 

çocuklarında,hormon 
bozuklukları nedeniyle 
oluşabiliyor.özellikle 
adet düzensizliği ile 
beraber görülüyorsa

Kronik ağrılar birçok hastalığın habercisi
Vücutta kronik ağrısı 
bulunanların mutlaka 
uzman bir hekime 
muayene olması 
gerektiğini belirten 
Prof. Dr. Ateş Önal, 
"Çünkü kronik 
ağrılar bir çok 
hastalığın habercisi 
olabiliyor" dedi. 
Algoloji'nin bir ağrı 
tedavisi birimi olduğu
na dikkat çeken Fırat 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Algoloji 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ateş Önal, 
kronik ağrıların bir 
hastalık olarak kabul 
edilmesi gerektiğini ve 
bu tür ağrılar yaşayan 
hastaların mutlaka 
uzman bir hekime baş 
vurması gerektiğini 
söyledi. Prof. Dr. Önal, 
"İnsan vücudunda 
ağrılar genellikle 
doku hasarlarına ve 
sinir sistemi ileti 
bozukluğuna ya da 
hasarlarına bağlı 
olarak gelişir.
Kronik ağrı kişiyi 
depresyona kadar 
götürebilen pisikolojik 
tahribatlı bir hastalık
tır. Vücutta meydana 
gelen akut ağrılarda 
hastaya tanının kon- 

vakit geçirmeden 
tetkik yapılıp, tedavi 
edilmesi gerekiyor. 
Fiziksel sorunlar: 
Omurga eğrilikleri,

ması ve tedavisinin 
yapılması mümkün 
iken, kronik ağrılarda 
bu mümkün değildir. 
Kronik ağrıların 
teşhisi tamamen has
tanın kendisini ifade 
etmesine bağlıdır. Biz 
ağrıları değer
lendirirken üç aşama
da, yaniağrının süre
sine, açrının sıklığına 
ve üçüncüsü şidde
tine göre değer
lendirme yaparız. 
Toplumumuz tarafın
dan pek ciddiye alın
mayan kronik ağrılar 
aslında bir çok 
hastalığın haberci
sidir. Bu yüzden 
vücutlarının belli bir 
bölgesinde sıklıkla 
ağrı yaşayıorlarsa 
mutlaka uzman bir 
hekime baş vur
malıdırlar" dedi.
Türkiye'deki kentli 

bel ağrıları gibi 
ortopedik 
sorunlara ergenlik 
döneminde sıkça 
rastlanıyor.

kadınların kırsal 
kesimde yaşayan 
kadınlara nazaran 
daha çok ağrı çektik
lerine dikkat çeken 
Fırat Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Algoloji 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ateş Önal, 
bunun sebebinin 
kentli kadınların 
entellektüel 
seviyelerinden dolayı 
vücutlarındaki ağrıyı 
doğru algılayıp, 
uzman hekimlere 
daha doğru bir şekilde 
ifade etmelerinden 
kaynaklandığını 
söyledi. Önal, kırsal 
kesimdeki kadınların 
ise geleneksel 
yapılarından dolayı 
ağrılarını ifade etmek
te zorlandıklarını ya 
da uzman bir hekime 
hiç kontrol olmadık
larını belirtti.
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SEVGİLİ ORTAKLARIMIZ
Son günlerde bölgemizde Marmarabirlik'e karşı haksız ve doğru olmayan tezler ileri sürülerek yapılan 

eleştirilere karşı siz Sayın Ortaklarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek için bu açıklamayı yapmak zorunlu
luğunda kaldık. Üzülerek ifade etmek gerekirse, MARMARABİRLİK, üretici ve onun kuruluşu olan BİRLİK'in 
yararı dışındaki özel amaçlar, yanlış veri ve tezlerle "Eleştiri" adı altında bu derece haksızlıklara manız 

MARMARABİRLİK bırakılmamalıydı. BİRLİĞİMİZ bu yıl fiyat ve ödeme planı açıklarken tüm imkanlarını seferber ederek üreti- 
cjye en kısa zamancja en faz|a ödemede bulunmayı hedeflemiştir.

Bu amaçla; a)Kampanya başında yağlık ve 410-460 dane/kg taze zeytinin piyasası oluşmadan Birliğimizce bu zeytinlere 1,25 ve 1,60 YTLfiyat 
verildiği halde sonradan oluşan piyasada dahi bu rakamlar 0,80-0,90 YTL/kg'ı aşmamıştır.

b)270 daneden daha ince ürüne talip dahi olmazken, önce 410 daneye daha sonra da 360 daneye kadar peşin ödeme koşullu iyi fiyat ver
ilmiştir.

c)Dondan etkilenen zeytinleri 1,60 YTL'ye alınarak yağ yapılmış olup, olabildiğince ortak desteklenmeye çalışılmıştır.
Birliklerin arkasında devletin doğrudan destek olduğu yıllarda dahi 43.000 tonun üzerinde ürün alınmamışken, bu yıl kendi ayakları üzerinde 

durabilen tek birlik olan Birliğimizce yaklaşık 50.000 ton ürün alınarak Marmarabirlik tarihinin en fazla ürünü satın alınmıştır. Bu uygulamaların 
ve kararların hedefinin ortak yararına olduğu açık biçimde görülmektedir.

BİRLİĞİMİZE GELEN ELEŞTİRİLER
1- Balıkesir yöresi kooperatiflerince depolar dolduruldu. Gemlik yöresi az verdiği halde ahm durduruldu.
Bu eleştiri asılsız olup, eksik ve hatalı bilgilere dayalı olarak yapılmıştır.
MARMARABİRLİK ortağı kooperatiflerin son üç yıl içinde aldığı ürün ortalamaları yüzdesi ile bu yıl aldıkları ürün yüzdesi aşağıda göste

rilmiştir.
Kooperatif adı Son üç yıl ortalaması Bu yıl aldığı Fazla Ahm % Eksik Ahm %
Gemlik Koop. % 4,43 % 7,84 % 3,41 —--------
Mudanya Koop. % 16,10 % 21,94 % 5,84 —
Orhangazi Koop. 
İznik Koop

% 4,08 
% 24,08

% 5,79 
% 22,21

% 1,71
% 1,87

Erdek Koop. % 26,30 % 20,00 — % 6,30
Edincik Koop. % 12,59 % 9,29 -------- % 0,63
M.Adası Koop. % 2,52 % 1,89 — —
Mürefte Koop. % 9,90 % 11,04 % 1,14 —

Ürün ortalamaları incelendiğinde haksız iddiaların aksine Bursa ili sınırları içindeki kooperatiflerin geçmiş yıllara göre daha fazla ürün aldık
ları görülmektedir

2-Rekolte beyanı verilmesine rağmen beyan edilen ürünlerin tamamı alınmadı.
Marmarabirlik son beş yıl içinde sağlıklı bir biçimde rekolte beyanı almaya başlamıştır. Ancak üzülerek söylemek gerekirse ortaklarımız hiçbir 

dönem rekoltesine sadık kalmamıştır. Her zaman rekolteyi yüksek göstermiş, piyasa koşulları uygun olduğunda ürününü piyasada değer
lendirmiş, iyi olmadığında ise ürününü Marmarabirlik'e getirmiştir. Bu durum Marmarabirlik'in sağlıklı finans, alım ve planlama hesaplarını olum
suz etkileyerek ileriyi görmesini engellemiştir.

BİRLİK ürünü alsın diyerek eleştiri getirilirken, geçmiş yıllarda kooperatiflerce rekoltenin ancak %20'si teslim edilerek birliğimizin ürünsüz 
kalması ve sağlıklı kararlar alınmamasına neden olacak davranışlar sergilenmesinin hiç gündeme getirilmemesi dikkat çekicidir.

BİRLİK olarak rekolte sisteminin güvenilir olmaması nedeniyle önümüzdeki yıllarda "Sözleşmeli Alım" yapmak için gerekli çalışmalara 
başlanmıştır.

3- Eskiden küçük daneli zeytinler alınıyordu, bu yıl alınmadı.
MARMARABİRLİK eskiden satış rakamlarının çok üzerinde küçük daneli ürün alıyor, iki yıl beklettikten sonra satamadıklarını yağlık yapıyor

du. Ancak ne var ki, ürün alimim devlete finanse ettiğinden ve borçlar da zarar nedeniyle geri ödenemediğinden her üç-beş yılda bir devlet bir
liğin borçlarını siliyor, BİRLİK kağıt üzerinde batmaktan kurtulmuş görünüyordu.

2001 yılından itibaren BİRLİKLERİN yapısı yasa ile değiştirildiğinden bundan böyle kendi ayakları üzerinde durarak yaşayabilmesi 
mümkündür. Bu yıl; bir yılda satılabilecek küçük daneli ürünün üç katı on beş gün içerisinde gelmiştir. Bu ürünün alımına devam edilmiş olsay
dı BİRLİK zararının sonuçları katlanılamaz düzeyde olacaktı.

4- Özellikle Gemlik yöresi ortaklarımızca eleştirilen "Erdek ve Edincik Kooperatiflerince depolar küçük zeytinlerle dolduruldu, bize gelince 
kapandı" iddiası da doğru değildir.

Kooperatiflerin bugün itibariyle ahmları içindeki 370-410 daneli küçük zeytin oranı Gemlik'te % 27,79 olurken, Erdek'te %20,26, Edincik'te ise 
%10,74 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık Gemlik Kooperatifi 200 dane gelen iri zeytinden toplam 13 ton alırken, Erdek 191 ton, Edincik 120 
ton almıştır. Bu veriler eleştirinin ne derece haksız olduğunu göstermektedir.

5- Erdek ve Edincik'te zeytin alımı devam ediyor, Bursa yöresi durduruldu.
Bakın, 10 Aralık itibariyle birliğimize bağlı 8 kooperatifimizin tamamında Gemlik tipi zeytinlerin barem fiyat üzerinden alımına son verilmiş, 

emanet alımına başlanmıştır. Sadece Edincik kooperatifimizde geç olgunlaşıp geç toplandığı için yıllardan beri Gemlik tipi ürün kampanyası 
kapandıktan sonra bir birbuçuk ay alımına devam edilen EDİNCİK SU TİPİ zeytinin alımı yapılmaktadır. Marmarabirlik yılda yaklaşık 2 milyon kg 
Edincik Su Tipi zeytin alıp satabilmektedir. Gemlik tipinin kampanyasının kapandığı gün henüz %10 civarında su tipi ürün alındığı düşünürsek 
ve o gün alımı durduğumuzu varsayarsak su tipi zeytini nereden temin edecektik.

6- Marmarabirlik bu yıl ürün almadı, ürün tarlada kaldı.
Birlik, tarihinin en büyük alimim yapmıştır. Bugüne kadar 35.000 tonun üzerine hiç çıkamayan sadece 1999/2000 yılında 43.000 tonu bulan 

fakat bu ürünün çoğunu daha sonra yağlık yapan BİRLİK bu yıl 50.000 ton ürün almıştır. Bu rakamlar ürün alınmadı iddiasının ne derece hak
sız olduğunu göstermektedir. Kendi ayakları üzerinde duran BİRLİĞİMİZİN alabileceği ürün kapasitesini aşmak BİRLİĞİMİZİN ve ortaklarımızın 
zararına olacaktır.

YANLIŞ BİLGİLENDİRME VE BUNA DAYALI KIŞKIRTMALARA İTİBAR ETMEYİNİZ.
Geçtiğimiz yıl Marmarabirlik ortak üreticilerinden 35 BİN TON ÜRÜN almış ve karşılığında 80 trilyon bedel ödemiştir.
Bu yılki kampanyada ise alınan ürün miktarı 50 bin ton olup üreticiye ödenmekte olan bedel 116 trilyondur.
Yani MARMARABİRLİK bu yıl aynı üretici ortaklarından geçen yıla nazaran %43 oranda fazla zeytin almış ve karşılığında % 45 oranda fazla 

bedel ödemiştir.
Bu miktarların Marmarabirliğin kapasitesinin en üst sınırı olduğunu önemle vurgulamak isteriz.
Bu durumda karamsar olacak veya endişeye kapılacak hiçbir neden olmadığı açıkça görülmektedir.
Sayın Ortaklarımız; BİRLİĞİMİZE yöneltilen tüm eleştirileri yanıtlamak "ticari sır" kavramı kapsamına girdiğinden yeni Türk Ceza Kanununda 

getirilen Cezai hükümler ve BİRLİK politikalarının uluorta, olması gerekenin dışındaki ortamlarda tartışmanın yanlışlığı nedeniyle cevaplayamı 
yoruz. BİRLİĞİMİZİN her türlü sorunun tartışılacağı yerler kooperatiflerimiz, BİRLİĞİMİZ ve onların yetkili kurullarıdır.

BİRLİK HEPİMİZİN, SAHİP ÇIKALIM. Marmarabirlik Yönetim Kurulu
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‘ Beni ortaklarımız üç kez başkan yaptı* 
Marmarabirlik 72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 
kendine yönelik eleştirileri üzerine Birlik ortaklarına ve kamu oyuna açıklama yaptı. Aksoy, Mehmet Turgut’un “üreticilerin hakkını korumu
yor” sözünü yanıtlarken, genel kurulda üç kez başkan seçildiğini hatırlattı. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
24 Aralık 2005 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Kubilay’ı 
önemsiyoruz
CHP Gemlik İlçe örgütü, 75 yıl 
önce Atatürk ve devrimlerinin düş
manları tarafından hunharca şehit 
edilen Asteğmen Mustafa Fehmi 
Kubilay’ı anarken, “Kulbilay’ı şehit 
eden düşyünce dün de vardı 
bugünde var.” dediler.

Haberi sayfa 5’de

461 acemi er 4 haftalık eğitimlerinden sonra yemin ederek yeni .birliklerine uğurlandı

Bayram havasında yemin töreni
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

7 programa geçiliyor
Dün Uludağ Üniversitesi Gemlik 

Yerleşkesi Rektör temsilcisi sayın Prof. 
Abdurrahim Korukçu’yu ziyaret için 
Yerleşke’ye gittiğinizde, ziyaretçileri vardı.

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği'ne 
yeni seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Turan, mimar Orhan Bulut, ve gfençiki mimar.

Konu yine Gemlik’te açılacak programlar, 
inşaatlar ve Üniversite’nin geleceği idi.

Aldığım bilgilere göre, 2006/2007 öğretim 
yılında iki olan program sayısı, 7’ye yüksele
cek.

Bir programda 30 öğrenci olduğunu 
düşünürseniz, Yerleşkede ki öğrenci sayısı 
gelecek yıl 200‘ü aşacak.

Bu duruma gelmede en önemli etken , 
Asım Kocabıyık Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 
onayı çıkan 9 program için tütün deposunu 
okul haline getirme çalışmasıdır.

İnşaat bu karda akışta hızla devam ediyor 
ve temmuz ayında bitirilecek.

Prof. Korukçu’ya göre çok kaliteli bir 
inşaat yapılıyor.

Gelecek yıl açılacak olan 7 program için 
seçme çalışmalarına bugünden başlanmış, 
bir yandan da yeni program istemleri değer
lendiriliyor.

Gördüğüm kadarıyla hükümet, Gemlik’te 
açılan, halk arasındaki adıyla 2 yıllık yüksek 
okullarla pek ilgilenmiyor.

2005 yılında bu okullar için bir kuruş 
ödenek göndermediği gibi, 2006’da ne 
konacağı da belli değil.

Bir acı gerçek de Gemlik'ti AKP milletveki 
Sayın Altan Karapaşaoğlu ve diğer hiçbir 
Bursa milletvekilinin Yerleşke’yi ziyaret t 
memesidir.

Bu durum, AKP’nin üniversitelere bakış 
açısını ortaya koymaya yetmiyor mu sizce?

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında kısa dönem 
acemi eğitimi gören 461 er, dün düzenlenen yemin töreninden sonra kıtalarına 
uğurlandı. Bine yakın er yakının da katıldığı yemin töreni bayram havasında 
geçti. Törende konuşan Komutan vekili Veteriner Hekim Albay Mahmut Tunçbilek 
“Bu ilgi, ordu-millet elele fikrinin en somut göstergesidir” dedi.

Gemlik Askeri 
Veteriner Okulu 
ve Eğitim 
Merkezi’nde 4 
hafta eğitim 
gören acemi 
erlerin yemin 
törenine bine 
yakın yakını geldi. 
Erler bayrak ve 
silaha el koyarak 
ant içtiler. Daha 
sonra dönem 
kütüğüne plaket 
çakıldı.
Seyfettin 
Şekersöz’ün 
Haberi sayfa 3’de

Mimarlar Prof.
Korukçu’yu ziyaret etti

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği yöne
timine yeni seçilen yöneticiler, Uludağ 
Üniveritesi Gemlik Yerleşkesi Rektör temsil
cisi Prof. Abdurrahim Korukçu’yu makamın
da ziyaret ederek, Yerleşke ye katkıda 
bulunmak istediklerini söylediler.

Kadri Güler'in ha. 4'de

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

Uludağ Üniversitesi’ne bağlı olarak bu yıl açılan 
Yerleşke de 2006/2007 dönemi hazırlıkları başladı

Program sayısı 
7’ye çıkacak

İtihalat ve İhracat ile Bitki 
Üretimi bu yıl öğretime 
başlayan Yerleşke de gele
cek yıl 250-300 öğreci öğren
im görecek. 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemiikkoffezgazetesi.com
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Sessiz çoğunluk artık sesini çıkarsa..

Yazarın gıdası okur tepkisi..
Olumlu ya da olumsuz..
Her ikisi de mutlu ediyor.
Kamçılıyor.
Hata varsa düzeltme olanağı veriyor.
Dünkü “hizip” yazımız gazetemizin 

telefonlarını bir hayli meşgul etti.
Meğer ne de çok DYP’li ya da bir başka 

partili varmış..
Bu hizip konusundan çeken.
Bir okurum dedi ki..
“Sizi kutlarız ..Sessiz çoğunluğun sesi

oldunuz..”
İyi güzel de “sessiz kalmak “iyi bir şey 

değil ki..
Asıl olan..
Yerinde ve zamanında doğru gerekçelerle 

haksızlığa karşı çıkmak ..Çıkabilmek..
Gerçi okurum haklı..
Ne yazık ki :
Türkiye’de ses çıkarmak pek de hayra 

alamet olmuyor.
Doğru algılanmıyor.

| Çünkü eleştiriye tahammülümüz yok. 
Örneğin trafikte..
Hata yapanı uyarın bakalım ne oluyor.
Önce karşılık veriliyor :

'• “Sen mi kurtaracaksın bu memleketi ?” 
Sonra da göz süzme ve arabadan aşağı 

ûnme aşaması geliyor.
Eğer bileğiniz güçlüyse sorun yok.
Değilse yandınız.
Bir ton sopa yersiniz.
Hatta canınızdan bile olabilirsiniz.
Hiç fark etmiyor.
Her düzeyde ve düzlemde tepki gösterdi

niz mi yandınız..
Örneğin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Rektörü’nün başına gelenler..
Adamın suçu ne..
Üniversitedeki gerici yapılanmanın 

önüne set oluşturmak.
Örneğin şu TÜSİAD Yüksek İstişare

Konseyi Başkanı’nın başına gelecek olan-h,ar- . - .
O’nun suçu ise daha büyük.
Yargıya intikal etmiş bir olayla ilgili 

yorum yapmak.
Başbakan uyarınca bağımsız yargı da 

harekete geçti.
Oysa yargının harekete geçmesi gereken 

o kadar çok olay oluyor ki günlük yaşamın 
içinde ve kamu oyunun önünde..

Örnek mi :
Çok..
Ama birisi aklımda ve hiç de çıkmaya-

’ / cak.
“Ben bu memleketin pazarlamacısıyım.

Bu ülkeyi pazarlamakla mükellefim.” 
Ayrıca ..
Kerameti kendinden menkul bir yığın, 

sürekli Cumhuriyete,Demokrasiye
Laikliğe,Atatürk’e sövgüler yağdırıp 

duruyor.
Gazete sayfalarını her gün tarayın..En 

azından bir iki saldırı mutlaka var..
Ama yargının harekete geçtiğine dair bir 

emare yok.
Vardır da belki biz düymuyoruzdur.
Umudum ve dileğim olmasından yana..
Çünkü Türkiye’deki savcılara,yargıçlara 

,hukuk adamlarına güvenim sonsuz.
Çünkü onlar her zaman “vicdanlarının” 

sesine kulak veriyorlar..

* Bern ortaklarımız 
üç kez başkan yaptı*

Marmarabirlik 72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un kendine yönelik eleştirileri 

özerine birlik ortaklarına ve kamu oyuna açıklama yaptı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Aksoy, yaptığı açıkla
mada;
Marmarabirlik'in kul
landığı kredi ve 
Belediye Başkanın 
yaptığı açıklamalara 
da yer vererek, 
3 dönem kooperatif 
başkanlığına getirilen 
birinin, ortakların 
yanında olamayacağı 
şeklindeki açıkla
masının yanlış 
olduğunu söyledi. 
İbrahim Aksoy'un 
6 maddeden oluşan 
yazılı basın açıkla
ması şöyle: 
1) Belediye 
Başkanımız sayın 
Mehmet Turgut'un 
sözünü ettiği bana ve 
basına verdiği Hazine 
Müsteşarlığının yazılı 
belgesi üzerine Genel 
Müdürlüğümüze yazı 
ile durum iletilerek 
böyle bir kredinin 
çıkıp çıkmadığı, atım
lara devam edilip 
edilmeyeceği sorul
muştur. Birliğimiz 
cevaben verdiği yazı 
ile böyle bir kredinin 
olmadığı, 14/12/2005 
tarihinde çıkartılan 
25.000.000 YTL'nin 
daha önce kendiler
ince bağlantısı 
yapılan 50.000.000 
YTL'nin 2. dilimi 
olduğu belirtilmiştir. 
Biz de bu konuyu 
ortaklarımızı bil
gilendirmek için bası

na açıkladık. Yani 
ortada 
Marmarabirlik'in 
bağlantısını yaptığı 
50.000.000 YTL'nin 
2. dilimi olan 
25.000.000 YTL'den 
başka bir kredi yok
tur.
2) Ortaklarımızın bir 
televizyon kanalında 
canlı yayında duy
dukları ve bize ilettik
leri "Marmarabirlik 
50.000.000 YTL kredis 
zaten almış, biz de 
25.000.000 YTL kredi 
yolladık." sözü 
araştırılmadan 
söylenmiş bir sözdür. 
Genel Müdürlüğümüz 
böyle bir kredi 
bağlantısının 
olmadığını açık
lamıştır.
3) Durum böyle iken, 
sayın Mehmet Turgut 
kendi ifadeleriyle 
"Ben Marmarabirlik'in

daha önce kredi kul
lanıp kullanmadığını 
bilmem" diyerek yan
lış bilgilendirildiğini, 
araştırma yap
madığını kabul 
etmiştir. Bu yanlış 
bilgilenmenin 
tarafımıza "İbrahim 
Aksoy üreticinin 
yanında değil" diy
erek dönmeşi 
üzücüdür.
4) 4572 sayılı yasayla 
birlik ve kooperatifler 
özelleşmiştir ve 
kendi kongrelerinde 
kabul ettikleri yeni 
ana sözleşmeye göre 
hareket etmeleri 
istenmiştir. 2001 
yılından beri yürür
lükte olan ana 
sözleşmeye ne yazık 
ki bazı kooperatiflerin 
ortaklıktan çıkarma, 
pay çoğaltması gibi 
konularda uymadık
ları Marmarabirlik

TURRN 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 

yönetim kurulunca 
da bilinen bir gerçek- | 
tir. Bizim müfettiş 
talebimiz bu tür 
konuların incelen
mesi, kooperatiflerin 
ana sözleşmeye 
uygun davranıp 
davranmadıklarını 
denetlemesi içindir. 
Bundaki amacımız 
Gemlik ortağının 
hakkını korumaktır.
5) Ben görev sürem 
içersinde ortak
larımızdan 24.000 ton 
zeytin alarak Gemlik 
tarihinde en çok 
zeytin alınan döneme 
imza atmış bir 
başkanım ayrıca 
sayın Başkanın 
'yanında değil' dediği 
ortaklarımız 
3. seçimde de bana 
teveccüh göstererek 
başkanlığımın 
devamını 
sağlamışlardır.
9 olan birlik delege 
sayımız bizim gayret- i 
lerimiz ve çalış
malarımızla 31'e 
çıkmıştır.
6) Zaman zaman 
Marmarabirlik 
Yönetim Kuruluyla 
ters düşmemin ana 
nedeni Gemlik üreti
cisinin hakkını koru
mak içindir. Ben her 
zaman üreticinin 
yanındayım ve her 
zaman yanında 
olmaya devam ede
ceğim. Ortaklarımıza 
saygıyla duyururum"

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT 

GAZETELERİNE İLAN ve 
REKLAM ALINIR

Ktt RFEZ 
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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461 acemi er 4 haftalık eğitimlerinden sonra yerhlh ederek yeni birliklerine uğurlandı

Bayram havasında yemin töreni
Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında kısa dönem acemi eğitimi 
gören 461 er, dün düzenlenen yemin töreninden sonra kıtalarna uğurlandı. Bine yakın er yakının 
da katıldığı yemin töreni bayram havasında geçti. Törende konuşan Komutan vekili Hekim Albay 
Mahmut Tunçbilek “Bu ilgi ordu-millet elele fikrinin en somut göstergesidir” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
merkezi 
Komutanlığı'nda dün 
gerçekleşen 1985/4 
eğitim askeri yemin 
töreninde duygulu 
anlar yaşandı.
461 acemi er ile yak
laşık bin civarında 
ailenin katıldığı yemin 
töreni, havnın karlı 
olmasına karşın adeta 
bayram kutlamaları 
gibi geçti.
Yurdun dört bir yanın
dan oğlunu, eşini ve 
babasını görmek için 
gelen kişilerin sevinç, 
gurur, gözyaşları ve 
alkışları arasında 
hazırlanan alanda 
yemin eden erler, tam 
bir asker olmanın 
mutluluğunu 
yaşadılar.
Dönem adına acemi 
erin kütüğe çaktığı 
plaketin ardından 
Askeri Veteriner 
Okulu ve eğitim 
merkezi komutanı 
Vekili Veteriner Hekim

1985/4 tertip acemi erler dünkü törende yemin 
ettiler. Dönem kütüğüne de plaket 
çaktılar.Acemi er plaket çakarken görülüyor.

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez i Komutanlığında 4 haftalık eğtimlerini tamam
layan 461 acemi er, dün silah ve bayrak üzerine el koyarak yemin ettiler. Eğitimleri tamamlanan 
erlerin törenine bine yakın er yakını izledi. İlginin büyük olması üzerie törende konuşan 
Komutan vekili Veteriner Hekim Albay Mahmut Tunçbilek, Bu coşkulu güne katıldıınız, bu gurur 
tablosunu bizimle yaşadınız için teşekkür ediyorum.” dedi. Fotoğraf: Seyfettin Şekersöz

Albay Mahmut 
Tunçbilek tarafından 
hediye verilerek ödül
lendirildi.

Hep birlikte yapılan 
yemin töreninin ardın
dan konuşmasını 
yapan Komutan Vekili 
Veteriner Hekim Albay 
Mahmut Tunçbilek, 
and içme törenine 
katılan ve 
Mehmetçikle bu güzel 
anı paylaşan silah 
arkadaşlarına 
Personeli adına 
teşekkür ederken, 
yurdun dört bir yanın
dan tüm olumsuz 
hava koşullarına rağ
men törene katılan 
ailelere teşekkür etti. 
Albay Tunçbilek, 
ailelere yaptığı konuş
mada, "Bu coşkulu 
güne katıldığınız, bu 
gurur tablosuriu bi 
zimle beraber 
yaşadığınız için 
teşekkür ediyorum. 
Bu ilgi ordu-millet 
elele fikrinin, yani 
Türk Milletinin 
ordusuyla bir bütün 
olduğunun en somut 

göstergesidir. Bize 
teslim ettiğiniz evlat
larınızı, dört hafta 
önce şefkatle 
bağrımıza bastık, 
insan onuruna yakışır 
şekilde karşıladık, 
eğittik ve şimdi her 
türlü görevi yapmaya 
hazır şekilde karşınız
da durmaktadırlar. Bu 
tablonun oluşmasını 
sağlayan tüm person
elime teşekkür ediyo
rum" dedi.
As. Vet. Okl. Ve Eğt. 
Mrk. Komutanı Vekili 
Veteriner Albay 
Mahmut Tunçbilek, 
and içen erlerede 
seslenerek "Şanlı 
bayrağımızın göl
gesinde gün sesinizle 
içtiğiniz andınız, 
askerlik hayatınız 
boyunca, en zor şart
larda dahi size yol 
gösterecektir. Bu ant, 
şerefli askerlik hay
atınıza can vermekle 
kalmayıp, Atatürkçü

düşünce ve ilkeleri 
doğrultusunda 
demokratik, laik ve

hukuk devleti olan 
Türkiye 
Cumhuriyeti'ne, 
vatanımıza ve büyük 
Türk milletine 
hizmette sizlere 
rehber olacaktır. 
Milletlerin gücü; 
bireylerin birlik ve 
beraberlik içerisinde 
yaşamasına ve bu 
uğurda, gerekirse 
canını seve seve 
verebilecek evlat
larının bulunmasına 
bağlıdır." şeklinde . 
konuştu.
Yemin törenini 
tamamlayan acemi 
erlerin yaptıkları 
geçiş töreninde evlat
larını, eşlerini ve 
babalarını gören mis
afirler birbirlerine 
"İşte bizimki" diye 
göstererek sevinç 
gözyaşı dökmeleri 
duygulu anlar yaşattı. 
Yendin töreninin ardın
dan asker ailelerine 
kokteyl verilirken 
Komutanlık tarafından 
tahsis edilen araçlarla 
taşındılar.

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutan 
Vekili Veteriner Hekim Albay Mahmut Tunçbilek 
erlere belge verirken görülüyor.
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Uludağ Üniversitesi’ne bağlı olarak bu yıl açılan Yerleşke de 
2006/2007 dönemi hazırlıkları başladı

topu sayısı ?ye çıkacak
Tatiliniz 

zehir 
olmasın

Uludağ Üniversitesine 
bağlı olarak ilçemizde 
geçtiğimiz öğretim yılı 
açılan ve Bitki Üretimi 
ile İtihalat İhracat pro
gramlarının uygulan
maya koyunduğu 
Yerleşke’de 2006/2007 
eğitim öğretim yılında 
proram sayısının 7'ye 
çıkartılması için çalış
maların başlatıldığı 
öğrenildi.
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Rektör Temsilcisi Prof. 
Abdurrahim Korhukçu, 
yaptığı açıklama

Mimarlar Prof. Korukçu’yu ziyaret etti
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
yönetime yeni seçilen 
yöneticiler Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşekesi Rektör 
temsilcisi Prof. Dr. 
Abdurahim 
Korukçu’yu 
makamında ziyaret 
ettiler.
Yeni Yönetim Kurulu 
Başkanı Mimar 
Osman Turan eski 
Başkanlardan Mimar 
Orhan Bulut, Mimar 
Ahmet Bayrak ve 
Mimar Emel Kaptan, 
dün saat 11.oo de 
yerleşkeye giderek 
Prof. Korukçu ile 
görüştüler. 
Gemlik’e üniver
sitenin gelmesi için 
sivil toplum örgütleri - 
olarak büyük çaba 
harcadıklarını 
söyleyen mimar 
Osman Turan, bu 
konuda tüm 
Gemlik’in 
kenetlendiğini 
söyledi.
Mimarlar olarak bu 
konuda öncü olduk
larını ve Gemlik 
Temsilciliği’nin kuru
lan platformun basın 
sözcülüğünü 
üstlendiğini söyleyen 
Mimar Orhan Bulut 
ise, “mutlu sona 
erdik. Başta rektör 
Mustafa Yurtkuran’a 
ve emeği geçen siz- 
leri ve diğer hoca-

Yerleşkede 9 program 
açılmasriçin YÖK’ten 
gerekli izin alınmıştı. 
Bu programlar uygula
maya açılırken öncelik
le bölgesellik açısında 
uygunluğu ve burada 
öğrenim görecek 
öğrencilerin iş bulma 
olanakları ın dikkate 
alındığı söyledi.
Prof. Korukçu, “ 9 
onaylı programın bu yıl 
ikisi faaliye kondu, 
gelecek dönem hangi
lerinin açılması gerek
tiği üzerinde çalışma 
başlattık. Gelecek yıl 

Gemlikli mimarlar, Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi Rektör tem
silcisi Prof. Abdurrahim Korukçu’yu makamında ziyaret etti.

marımıza Gemlikliler 
ve mimarlar adına 
teşekkür ederiz” dedi. 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan ise, 
“Gemlikli mimarlar 
olarak katkıda bulun
mak istiyoruz” dedi. 
Yerleşke Rektör 
Temsilcisi Prof. 
Abdurahim Korukçu 
bunun üzerine, “ Bazı 
konularda sizlerden 
destek isteyeceğim. 
Bu çorbada sizin de 
tuzunuz 
bulunsun.”dedi. 
HIZLI İLERLİYOR 
Yapımı Borusan 
Eğitim Vakfı tarafın
dan devam eden iki 

program sayısını 
yediye çıkarmayı 
düşünüyoruz. Burada 
öğrenim görecek 
öğrenci sayısı da yak
laşık 250-300 kişi ola
caktır. Temmuz ayında 
Borusan Asım 
Kocabıyık Eğitim Vve 
Kültür Vakfı tarafından 
yapıtırlan program 
okullarımız da tamam
lanmış olacağındanen 
büyük sorunumuz olan 
yer konusu da çözüme 
kavuşmuş olacak” 
dedi.

yıllık program okulları 
hakkında mimarlara 
bilgi veren Prof. 
Korukçu,’* Yerleşke 
inşaatı inanılmaz bir 
hızla sürdürülüyor. 
Bu kış şartlarında 
bile 40 işçi yoğun bir 
şekilde çakışıyor. 
Yapılan inşaat çok 
kaliteli oluyor. Bu 
bakımdan müteşekki
riz. Vakıf ile yap
tığımız anlaşmaya 
göre inşaatlar 2006 
Temmuz ayında 
Üniversitemize teslim 
edilecek. Bu tarihte 
bitirileceğine inanıyo
rum.” şeklinde 
konuştu.

Prof. Abdurrahim 
Korukçu

Mimarların sorusu 
üzerine, yurt 
konusunda da çalış
ma yaptıklarını 
söyleyen Prof.
Korukçu, önümüzde
ki aylarda yıkımı 
planlaran eski 
binaları da yıktırıla
cağım bildirdi.
Tüm araziyi ele aldık
larını ve kısa zaman
da önemli işler 
başardıklarını 
söyleyen Korukçu, 
“Zetinliklerimden bu 
yıl 4.5 tona yakın 
ürün elde ettik. 
Gelecekte bu zeytin
lik uygulama alanımız 
olacak” dedi.

Tüketiciler Derneği (TÜKDER) 
Genel Başkanı Fikri Karagöz, 
yaklaşan yeni yıl ve kurban 
bayramında tatile çıkacaklara 
uyarılarda bulundu.
TÜKDER Genel

Başkanı Fikri 
Karagöz, yarı yıl 
tatiliyle birleşen yıl
başı ve kurban 
bayramında tatile 
çıkacakların akılları
na gelmeyecek 
olumsuzluklarla 
karşılaşabilecekleri
ni ifade etti. Korsan 
tabir edilen acen
telerin fahiş fiyat 
uyguladığına dikkat 
çeken Karagöz, 

mutlaka sözleşme 
yapmalarını istedi. 
Yurt içi ve yurt dışı 
seyahatlerde 5 gün 
tatil yapacağını 
zannedenlerin 3 
günde geri döndük
lerini aktaran 
TÜKDER Genel 
Başkanı Fikri 
Karagöz, "Bize 
gelen şikayetler 
arasında 6 gece 5 
günlük Mısır tatiline 
gidenleri 3 günde 
'tatiliniz bitti' diye 
geri gönderiyorlar. 
Fiyat ve hizmet 
bakımından tatilciler 
haksızlıklara uğruy
orlar. Tam pansiyon
lar, oda kahvaltıya 
dönüşüyor. Dağ ve 
deniz manzaralı diye 
satılan odalar ışık 
bile almıyor” dedi.

Tatilcilerin güve
nilir firmaları tercih 
etmelerini isteyen 
TÜKDER Genel 
Başkanı Fikri 
Karagöz, yasayla 
belirlenmiş 
sözleşmelerin de 
mutlaka imza altına 
alınması gerektiğini 
ifade etti. 
Tüketicilerin hak
larını bilmediğinden 
yakınan Karagöz, 
mağdur olanların bir 
çoğunun kendilerine 
müracaat bile 
etmediğini kaydetti. 
Piyasa araştırması 
yapmadan tatile 
çıkılmamasını 
isteyen TÜKDER 
Genel Başkanı Fikri 
Karagöz, "Paranız 
çarçur olur. Küçük 
taksitli fiyatlarla ilan 
edilen sözde tatil 
kampanyalannı 
aylarca ödemek 
zorunda kalacağınızı 
unutmayın. Öncelik
le ihtiyaçlannızı 
sıralayıp daha sonra 
tatile çıkın. Plansız 
ve programsız 
yapılan tatilin fat
urasını ağır öder
siniz. İple çekilen 
tatil bazen hüsranla 
sonuçlanabilir" diye 
konuştu. (Bha)

‘Gemlik Körfez’ 
internette

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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“Kubilay’ı önemsiyoruz” Konut alacaklara uyarı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

75 yıl önce 23 Aralık 
günü genç Asteğmen 
Mustafa Fehmi 
Kubilay'ın 
Menemen'de Atatürk 
düşmanı, Cumhuriyet 
düşmanı, bağnaz 
kimselerce hunharca 
katledildiğini hatırla
tan CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığı, yaptığı 
yazılı basın açıkla
masında; Bu kim
selerin bahaneleri din 

Mustafa Fehmi Kubilay

elden gidiyor olmuş
tu. Bu bahaneler dün 
olduğu gibi bu 
günde vardır. 
Biz Kubilay’ı önem
siyoruz" denildi. 
Açıklamada ayrıca; 
"75 yıl önce Atatürk 
vardı. Cumhuriyet ve 
kazanımları sahipsiz 
değildi. Çevrimlerin 
sahipleri dimdik 
ayaktaydılar.
Ve olaylara sessiz 
kalınmada

Bilindiği üzere 
günümüzde 
buna benzer 
olaylar sıkça 
olmaktadır.
İstanbul Fatih'te, 
Ankara Hacı 
Bayram'da 
olduğu gibi. 
Demokrasiye, 
Cumhuriyetin 
kazanımlarına 
ve Atatürk'e 
ağza alınmaz 
sövgüler yapıldı.

Emniyet ve yöneti-

çiler olayları izlediler. 
Neden mi?
Biliyoruz dün olaylar 
olduğunda Atatürk 
vardı. Türk devletinin 
kurucuları vardı.
Onlar Cumhuriyete, 
Cumhuriyetin 
kazanımlarına ve 
demokrasiye sahip 
çıktılar. Kubilay'a 
sahip çıktılar. 
Biz Kubilay'a 
Cumhuriyete, 
kazanımlarına ve 
demokrasiye sahip 
çıkıyoruz.
Dün olduğu gibi 

bugün de gibi sahip 
çıkıyoruz.
Cumhuriyetin ve 
kazanmalarının 
sahibiyiz.
Türk milleti olarak 
Cumhuriyeti, 
kazanımlarını, 
demokrasiyi önem
siyoruz. Kubilay’ı 
önemsiyoruz. 
Hepimiz birer 
Kubilay'ız.
Bağnazlara, çağdışı 
kesimlere asla izin 
vermeyeceğiz.Aziz 
şehidimiz sen rahat 
uyu." denildi.

Bursa Barosu 
Tüketici Komisyonu 
Başkanı Okan 
Dursun, konut 
talebinin arzdan 
fazla olmasının 
tehlikelere kapı aral
adığını ifade ederek, 
tüketicilerin cep tele
fonu, bilgisayar 
alırken yaptıkları 
inceleme ve araştır
manın onda birini 
mesken alırken yap
madıklarını söyledi.
Son dönemde 
inşaat sektöründeki 
canlılığın en az 61 
sektörü de can
landırdığını belirten 
Dursun, ev sahibi 
olmak isteyenlerin 
alacakları konutun 
güvenli, fonksiyonel, 
kullanışlı ve estetik 
olması hususlarına 
dikkat etmelerini 
istedi. Tüketicilerin 
görmedikleri ve 
bilmedikleri, 

incelemedikleri 
evleri almalarından 
dert yanan Dursun, 
"O kadar ileri git
mekte ki, henüz kaba 
inşaat aşamasında 
veya temeli henüz 
yeni atılmış veya 
temel dahi atılmadan 
maket üzerinde 
beğenip konut alan
ların sayısı az değil. 
Görüldüğü kadarıyla 
ülkede konut alma 
yarışı ve bankalar 
arasında kredi verme 
yarışı başlamıştır. 
Bazı bankalar, bir 
önceki bankanın 
kredi borcunu kap
atarak, tüketiciye 
kendisinin daha 
düşük faizle kredi 
vereceğini taahhüt 
etmekte, bu durum
da tüketici ödediği 
komisyon ve diğer 
banka muamele 
ücretlerini geri ala
mamaktadır" dedi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBIR

„ . DOĞALGAZBuderus mi
KAZAN

<ÎsÎsmT> 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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İnsanlık ölmemiş
Mudanya'da Oktay 
Kardeşler Akaryakıt 
İstasyonu'nda pom
paca olarak çalışan 
Kadir Emel, istasyon
da poşet içerisinde 
bulduğu 24 bin YTL 
tutarındaki parayı 
sahibine teslim etti. . 
MUDANYA BHA 
Mudanya'da Total 
Okpet benzin istasy
onunda poşet 
içerisinde 14 bin 
YTL'si senet olmak 
üzere toplam 24 bin 
YTL tutarında nakit 
para bulan pompacı 
Kadir Emel, 
sergilediği 
davranışıyla “insanlık 
ölmemiş” dedirttirdi. 
Çalıştığı benzinlikte 
bulduğu para dolu 
poşeti önce patro
nuna teslim eden 
Kadir Emel, daha 
sonra sahibine ulaş
mayı başardı. Alınan 
bilgilere göre önceki 
gün Total Okpet'te 
yaşanan olay şu şek-^ 
ilde gelişti: 
Mehmet Can adlı 
şahıs aracına 
akaryakıt aldıktan 

sonra Bursa'ya doğru 
yola çıktı. 24 bin 
YTL'nin bulunduğu 
cebindeki poşeti 
bulamayan Can, 
parayı benzin istasy
onunda düşürmüş 
olabileceği ihtimali 
üzerine istasyona 
uğradı. Benzinliğe 
geldiğinde pompacı 
olarak çalışan Kadir 
Emel tarafından 
paranın bulunduğu 
haberini alan Mehmet 
Can derin bir oh 
çekti. “İnsanlık daha 
ölmemiş” diyen 
Mehmet Can, Total 
Okpet işletme sahibi 
Barış Oktay'a da 
böyle bir personelle 
çalıştığından dolayı 
gurur duyması gerek
tiğini söyleyerek 
teşekkür etti. Para 
dolu poşeti bulunca 
hiç düşünmeden 
işletme sahibine tes
lim eden pompacı 
Kadir Emel ise, 
“Bugün yine böyle bir 
olayla karşılaşsam, 
dün olduğu gibi yine 
aynı şeyi yaparım” 
dedi. BHA

Bursa’da Fotokopili dolandırıcılık
Sahte ehliyet ve ruhsat fotokopileriyle nakliye 

şirketinin yöneticilerin yanıltan ve bir kamyon dolusu ] 
kot kumaşı çalan 4 kişilik şebeke çökertildi.

Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, bir 
kamyon dolusu kot 
kumaşı hırsızlığına 
karıştıkları öne 
sürülen 4 şüpheli 
gözaltına alındı. 
Pakistan'dan İstan
bul'a gönderilmek 
üzere Bursa 
Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki 
Gümrük 
Müdürlüğü'ne 3 ayrı 
kamyonla kot kumaşı 
getirildi. Bir kargo 
şirketine gelen kot 
kumaşları İstanbul'a 
gönderilmek üzere de 
bekletilmeye baş
landı. Ancak kargo 
şirketi işlerinin 
yoğunluğu nedeniyle 
kumaşları İstanbul'a 

götürmesi için bir 
nakliye şirketi ile 
anlaştı. Bu sırada kot 
kumaşı dolu kamyon
ların gümrük müdür
lüğüne geldiğini 
öğrenen 4 kişilik 
hırsızlık şebekesi 
düzenledikleri sahte 
ehliyet ve ruhsat 
fotokopileriyle şir
ketin nakliye işine 
talip oldu.
Nakliye şirketi yetk
ilileri de hiçbir 
araştırma yapmadan 
120 biri YTL 
değerindeki kot 
kumaşı dolu kamy
onu şüphelilere tes
lim etti. Ancak İstan
bul'daki adrese 3 
kamyon gitmesi 
gerekirken, 2'si ulaştı 
ve İstanbul'daki firma

ketine bildirdi. Kargo 
ve nakliye şirketi

zlık olayıyla ilgili S.T., 
M.U. O.K. ve Z.B.

yetkilileri polise 
başvururken, ekipler 
de alarma geçti.
Yapılan araştırma 
sonucunda İstan
bul'un Bağcılar İlçe- 
si'ne bağlı Fatih 
Mahallesi'nde iki ayrı 
depoya baskın yapan
Bursa Polisi, çalınan 
bir kamyon dolusu 

isimli şüpheliler de 
gözaltına alındı. Çalı
nan kumaş, ilgili 
firma yetkililerine tes
lim edilirken, 
Bursa'ya getirilen 
şüphelilerin 
ifadelerinin ardından 
adliyeye sevk ediie- 
çekleri açıklandı. 
BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

t bIdiKl®

.^/ TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
iM AJANDALAR & KRLEMLİK& KÜLLÜKLERE ANAHTARLIKLAR VE 

HEDİYELİK €ŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ 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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HSK’da değişiklik
TBMM Genel 
Kurulu'nda 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in bir kez daha 
görüşülmek üzere 
meclise iade ettiği, 
avukatlıktan hakim 
ve savcı adaylığına 
geçişte uygulanacak 
sınava ilişkin düzen
lemeyi içeren 
Hakimler ve Savcılar 
Kanunu, iade 
gerekçeleri doğrul
tusunda değişiklik 
yapılarak kabul 
edildi.
TBMM Genel 
Kurulu'nda, alınan 
karar doğrultusunda 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in veto ettiği 
Hakimler ve Savcılar 
Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun'un 1. mad
desini ele alındı. 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek'in de katıldığı 
oturumda, komisyon
da ele alınana ve 
veto gerekçeleri 
doğrultusunda

değiştirilen yasa 
komisyondan benim
sendiği şekliyle 
Genel Kurul'da da 
kabul edildi. 
Değişikliğe göre 
avukatlık mesleğin
den hakim ve savcı 
adaylığına geçmek 
isteyenlerden, 
'mesleklerinde fiilen 
en az 3 yıl çalışmış, 
35 yaşını doldur
mamış ve kendi 
aralarında yapılacak 
olan yazılı sınavı ve 
mülakatta başarılı 
olma’ şartını içeren 
düzenleme metinden 
çıkarılıyor. Değişiklik 
çerçevesinde kanuna 
göre, idari yargı 
aMa*y iari için, hukuk 
fakültesinden mezun 
olmak veya yabancı 
bir hukuk fakültesini 

bitirip de Türkiye'de 
hukuk fakülteleri 
programlarına göre 
eksik kalan dersler
den sınava girip 
başarı belgesi almış' 
bulunma, hukuk 
fakültesinden mezun 
olanlar dışından alı
nacak adaylar 
bakımından, ihtiyaç 
oranında hukuk veya 
hukuk bilgisine pro
gramlarında yeter
ince yer veren 
siyasal bilgiler, idari 
bilimler, iktisat ve 
maliye alanlarında en 
az 4 yıllık yük
seköğrenim yapmış 
veya bunlara den
kliği kabul edilmiş 
yabancı öy relim 
kurumlarından 
mezun olma şartı 
aranacak.

Gıda piyasasında 
şok eden hileler

Gıda piyasasında şok 
eden hileler 
Gıda teknolojisi 
hilenin hızına 
yetişemiyor. Beyaz et 
klorianıp taze görün
tüsü veriliyor, küflü 
kaşarlar eritiliyor, 
sütün yağı alınıp mar
garin katılıyor. İşte 
insanı şok eden hile 
teknikleri 
Temel gıda maddeleri 
başta olmak üzere 
sofralara konan 
birçok gıdanın içine 
insan sağlığına da 
zarar verecek nitelikte 
maddeler katıldığı, 
yiyeceklerin kimyasal 
işleme tabi tutulduğu 
bildirildi. 1 
Gıda hijyeni ve 
güvenliği konusunda 
ev kadınlarına yönelik 
konferansta konuşan 
Sivas İl Sağlık 
Müdürlüğü Bulaşıcı 
Hastalıklar Şube 
Müdürü Dr. Seza 
Avunduk, “Gıdada 
teknoloji, hilenin hızı
na yetişemiyor. Hile 
teknolojiden hızlı 
gelişiyor” dedi.
HİLE TEKNİKLERİ 
Dr. Avunduk, bazı 
gıda maddelerinde 
yapılan hileleri şöyle

sıraladı: 
“Ufalanmış peynir bir
leştirilip yeniden kalıp 
peynir yapılıyor. Dana 
kıymaya tavuk 
sakatatı katılıyor.
Sütün yağı alınıp yer
ine margarin konuluy
or. Küflü kaşarlar 
eritme peyniri yapılıy
or. Tavuk dönerin 
içine tavuk derisi, 
bağırsak, paça ve 
sakatatlar baharatla- 
narak karıştırılıyor. 
Kırmızı bibere kiremit 
tozu ekleniyor.
Kalitesiz bulgura boya 
katıp ayıp örtülüyor. 
Zeytinyağına rafine 
ayçicek, kânola, fındık 
ve tereyağı karıştırılıy
or. Son kullanma tari
hi geçmiş sucuklar 
yeni yapılan sucuk
ların içine katılıp 
yeniden imal ediliyor.

Salam ve sosislerin 
içine hayvansal etsel 
atıklar katılıyor. Soya 
baharatla karıştırılıp 
sucuk imalatında kul
lanılıyor. Baharatlar 
arasına kurutulmuş ot 
ve sap karıştırılıyor. 
Depolarda iyi 
muhafaza edilmediği 
için küflenen çaylar 
da soframıza geliyor.” 
Türkiye'de sahte gıda 
piyasasında ürün yel
pazesinin bir hayli 
geniş olduğunu dile 
getiren Avunduk, 
“Türkiye'de 27 bin 
gıda sanayii 
işletmesinin 10 bini 
denetlenemiyor. 
Çünkü bunlardan 
sadece 17 bini Tarım 
ve Köyişleri 
Bakanlığı'nın gıda 
siciline kayıtlı” diye 
könuştu.

§ —... M. ....... . ..... .. &BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN [
Her Çeşit Emlak |

ENEN
Çeşit

1

İ

4

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
1. 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 S

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan K

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan g

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik K

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* İP Ağ
* Fanya
* Mantar, kurşun
"S İp Çeşitleri
'S Sandal Malzemeleri 

Kürek
* Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* ve dier mtae/er ili faetiıüeyi;

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, KaskoDask, Acıbadem Sağlık 
ve Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 2474 Fax: 5141021

Erkan
Ömer bey 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 iade fişleri verirken dikkat i
Çalışan ve emekliler 
için vergi iadesi telaşı 
başladı. 20 Ocak'a 
kadar verilmesi 
gereken fişler 
içerisinde hangileri 
geçerli hangileri 
geçersiz. Kim ne 
kadar alacak?
Vergi iadesi telaşı 
başladı. Çalışanlar 
iadelerini almak, 
emekliler ise 1 yıl 
boyunca avans olarak 
aldıkları iade karşılığı 
olarak bildirimde bulu
nacaklar. 1 Ocak 2005 
- 31 Aralık 2005 tarih
leri arasında yapılan 
harcamalara ait bel
gelerin en geç 20 
Ocak 2006 tarihine 
kadar ilgili kuruma 
verilmesi gerekiyor. 
Peki çalışanlar için 
hangi harcamalar, 
emekliler için hangi 
harcamalar geçerli? 
Kim ne kadar iade ala
cak? Vergi iadesiyle 
ilgili merak edilen 
herşeyi sizler için 
derledik
Aralık ayının ortasın
dan itibaren çalışan 
olsun, emekli olsun 
herkesi bir telaş alır. 1 
yıl boyunca alışver
işlerde 
önemsemediğimiz fat
uralar, 'en kıymetli' 
dönemini yaşar. 
Harcamaların 
tamamının vergi iade
sine dahil olmaması, 
bildirimleri yazarken 
epey sıkıntı yaşan
masına neden olur. 
'İnce' hesaplar başlar, 
'Temizlik harcaması 
geçersiz, gıda geçerli* 
diye. Ve büyük bir 
dayanışma; 'Lens fat
urası geçerli mi?, 
Çocuğun spor okulu 
ücreti eğitim kap
samında mı?' Bilenler 
bilmeyenlere anlatır. 
Bu konuda emekliler, 
kısıtlan az olduğun
dan biraz daha rahat
lar. Çalışanları ise titiz 
bir çalışma bekliyor. 
Hem çalışan hem de 

emekli okuyucularımız 
için bir "Mini Vergi 
İade Rehberi" hazır
ladık. Şu zorlu 
dönemde size yardım
cı olacağını umuyoruz. 
İLK SORU: KİM NE 
KADAR ALACAK? 
Bu dönemde akıllara 
takılan ilk soru; 'Ne 
kadar bildirim karşılığı 
ne kadar iade ala
cağım?' sorusudur. 
Geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da 
aynı mantık geçerli: 
'Az maaş alanlar çok, 
çok maaş alanlar ise 
daha düşük oranda 
vergi iadesi alacak.' 
Bu yilki vergi iadesi, 
3,300 YTL'lik harcama 
tutarına kadar yüzde 
8, ikinci 3.300 YTL'lik 
harcama tutarına 
yüzde 6 oranında 
uygulanacak. 6,600 
YTL'den fazlasının 
6,600 YTL'si için 
yüzde 7'si, aşan kısmı 
için ise yüzde 4'ü 
üzerinden hesa
planacak. Düzenleme 
en çok asgari ücretliye 
yarayacak.
Aylık 350 YTL kazanan 
bir asgari ücretimin 
yararlanabileceği , 
toplam vergi iadesi 
tutarı, İSMMMO'nun 
(İstanbul Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası) 
hesabına göre 349 
YTL'yi bulacak.
Gelir vergisi matrahı 
14.717.36 YTL (Aylık 
1.000 YTL kazanan) 
plan bir kişinin alacağı 
vergi iadesi de yak
laşık 787 YTL olacak 
EMEKLİLER İÇİN 

GEÇERLİ - GEÇERSİZ 
HARCAMALAR 
Erkeklilerin iade için 
geçerli harcamaları, 
çalışanlara göre biraz 
kapsamlı. Bildirimde 
bulunurken çalışanlar
dan bir diğer farkları 
ise, belgelerini gıda, 
eğitim gibi ayrı ayrı 
yazma zorunluluk
larının olmaması.

Ancak Emekliler için 1 
yıl boyünça (3 ayda 
bir) vergi'iadelerini 
avans olarak aldık
larından, yeterli bildiri
mi yapma zorunluluğu 
doğuyor, vünkü ver
ilecek bildirim 
üzerinden hesaplanan 
vergi iade tutarından, 
daha önce ödenen 
avans rftahsup edile- . 
cek. Dolayısıyla aldık
ları avansın karşılığı 
kadar belge toplaya- 
mayan erppkli, dul ve 
yetimlerini^ldıkları 
fazla avanjs, aylıkların
dan kesileçek.
İşte emeklilerin geçerli 
olan harcamaları: 
‘Yiyecek ve içecek 
giderleri./ 
‘Her türlü giyecek 
giderleri, bunların 
bakım, onarım ve tem
izleme giderleri. 
‘Temizlik madde ve 
malzeme ahmları.
‘Emekli Sandığı 
tarafından karşılan
mayan her türlü sağlık 
giderleri.
‘Kitap, gazete ve her 
türlü eğitirri, öğretim, 
anaokulu! ve kreş 
giderleri ne servis 
ücretleri.
‘Başlama ve bitme 
noktaları Türkiye sınır
ları içinlde olan karay
olu ile yapılan yolcu 
ve yük taşıma gider
leri.
‘Vekalet ücretleri. 
‘Otel, motel ve pansiy
onlara ödenen kon
aklama ücretleri.
‘Her türlü (Kadın- 
Erkek) tuvalet ve ıtriy
at madde ve malzeme 
alımları.
‘Havlu, bornoz, 
nevresim, kaputbezi, 
pike ve çarşaf gibi 
tüketimj malları için 
yapılan harcamalar. 
‘Çocuk oyuncukları, 
şemsiye el çantası için 
yapılan; harcamalar. 
‘Plak, teyp ve video 
bandı ile teyp ve video 
kaseti kiralanması için 
yapılatVharcamalar.

‘Billuriye ve züccaciye 
gibi kırılabilir mutfak 
eşyaları için yapılan 
harcamalar.
‘Sadece parça alımına 
ait olmamak kaydıyla 
dayanıklı tüketim mal
ları için yapılan bakını 
onarım giderleri.
‘Çiçek ahmları, kuaför 
ve berberlere ödenen 
ücretler, fotokopi 
ücreti, ampul, flore- 
san, ampul ve pil ahm- 
ları.
‘Vergi İade bildirim 
zarfında belirtilen 
ikametgaha ait konu
tun ısıtılmasında kul
lanılan (Mazot-motorin 
hariç) fuel-oil, kalorifer 
yakıtı, odun-Kömür, 
gaz, likit, gaz(LPG), 
doğalgaz, biogaz, 
Jeotermal gibi harca
malara ait yöneticiler 
tarafından verilen 
makbuzlarda belirtilen 
kalorifer yakıt giderleri 
ile bu konuta ait diğer 
yakacak giderleri.
‘İkamet edilen konu
tun mutfağında kul
lanılan Doğalgaz, 
Likitgaz, (Tüp gaz 
giderleri) giderleri. 
‘İkamet edilen konu
tun içine ait boya, 
badana, duvar kağıdı 
ve işçilik ücreti.
‘Tiyatro, Sinema ve 
Konser verilen yerlere 
giriş ücretleri.
‘Büyük Kent, Şehir ve 
Kasaba 
Belediyelerinin sınır
lan içinde yapılan 
yolcu taşıma giderleri 
hariç olmak üzere, 
başlama ve bitme nok
taları Türkiye sınırları 
içinde olan karayolu 
ile yolcu ve yük taşı
ma ücretleri.
‘Elektrik, su ve sıhhi 
tesisat tamiratına 
ilişkin yalnız işçilik 
ücreti.
‘Süs ve ziynet eşyaları 
(Altın, gümüş, platin, 
kıymetli taşlar, pırlan
ta, zümrüt, yakut, 
elmas v.s) ile taklit süs 
eşyası ahmlarının

%20'si.
‘Vergi iade bildirimi 
zarfında belirtilen 
ikametgah adresine ait 
konutun kira giderinin 
%20'si.
‘Huzurevleri için 
yapılan harcamalar 
(Huzurevi Resmi 
Kuruluşa ait ise mak
buz veya sair bir 
belge, özel kuruluşlara 
ait ise fatura ile belge
lendirilmesi şart) vergi 
iadesinde geçerli 
sayılmaktadır.
Emekliler için geçersiz 
olan harcama kalem
leri ise şunlar: 
‘İnşaat ve sıhhi tesisat 
malzeme ahmları.
‘Dayanıklı tüketim 
mah ahmları, (Mobilya, 
mefruşat, hah, kilim, 
yatak ve örtüsü, yor
gan, yastık, battaniye, 
yer muşambası, müzik 
aletleri, tabanca, av ve 
deniz malzemesi, 
radyo, televizyon, 
video, bilgisayar, buz
dolabı, çamaşır ve 
bulaşjk makinası, ütü 
gibi elektrikli ev alet
leri, duvar, masa ve 
kol saati, dürbün, tel
siz, telefon makinası, 
fotoğraf makinası, 
resim tabloları, her 
türlü mutfak araç ve 
gereçleri, daktilo ve 
benzeri nitelikteki 
alımlar ile hane halkı 
tarafından bir yılı 
aşkın süre kullanıla
bilen sair dayanıklı 
tüketim malları için 
yapılan harcamalar). 
‘Porselen yemek 
takımları, plastik mut
fak eşyası ve ayna. 
‘Sigara ile bira dahil 
tüm alkollü içkiler. 
‘Hava, deniz ve 
demiryolu ile yapılan 
yolcu ve yük taşıma 
giderleri.
‘Yurtiçi, yurdışı tur 
(gezi) ücretleri.
‘Ticari, zirai ve mesle
ki kazanca ilişkin har
camalar.
‘Otomobil ve benzeri 
araç ahmları ile bun

ların bakım, onarım ve 
yakıt (LPG dahil), park 
otoyol geçiş ve kirala
ma giderleri. 
‘Gayrimenkul ahmları. 
‘Birden fazla bağımsız 
bölümü bulunan 
binaların müşterek 
kullanımına ait bölüm
lerin boya, badana 
giderleri ile binanın 
asansör, su, sıhhi 
tesisat, kalorifer 
güneş enerjisi ve ben
zeri nitelikteki tesisat 
ve bunlara ait bakım 
onarım giderleri ile 
kapıcı ücreti. 
‘Hayvanların sağlık ve 
beslenmesi için 
yapılan harcamalar. 
‘P.T.T. ve kargo gider
leri, noter masrafları 
ve elektrik tüketim 
giderleri.
‘Dernek ve kuru
luşlara yapılan 
bağışlar.
‘Şehir şebekesine 
bağlı su giderleri. 
‘Tutarı itibariyle fatura 
düzenlenmesi gereken 
harcama belgeleri.
‘Vergi iade bildiriminin 
ilgili bölümünde belir
tilmeyen, bakmakla 
yükümlü olunan kim
selere ait harcama 
belgeleri.
‘Kurumlar vergisinden 
muaf kurumların 
(Kantinler gibi) 
düzenleyecekleri fatu
ra ve parakende satış 
fişlerinde ''Kurumlar 
Vergisinden Muaftır." 
ibaresi bulunmaması 
halinde bu belgeler. 
‘Hamam yıkanma 
ücreti.
‘Düğün davetiyesi ve 
baskı bedeli, ambalaj 
kağıt alımına ilişkin 
harcamaları.
‘Duvar pano, çerçeveli 
kuru çiçek pano ve 
oda kokuları ahmları. 
‘Oyun salonlarındaki 
seans ücretleri ile bil
gisayar ve atari oyun 
ücretleri, 
vergi iadesinde 
geçerli 
sayılmamaktadır.

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

 . • , h >1 „

®Arfeli®=î>J 
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1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri •Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant • Ön camlar otomatik 

0.535.3781800

SATILIK VİLLA
Umıırbey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hatır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
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Emekliler açlık sının altında
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
(TİED) Ankara 
Şubesi'nce yapılan 
araştırmaya göre, 
SSK kapsamındaki 
emekli, dul, yetim ve 
mağdur gruplarında 
bulunanların yaklaşık 
yüzde 73'ü, "açlık 
sınırının" altında 
aylık alıyor.
TİED Ankara Şubesi, 
SSK'ya kayıtlı emekli, 
dul, yetim ve mağdur 
gruplarının içinde 
bulunduğu ekonomik 
sıkıntıya dikkati çek
mek amacıyla bir 
araştırma hazırladı.

Fuel Oil’e zam
Kalorifer yakıtı olarak 
kullanılan 6 numaralı 
Fuel oil'in rafineri çıkış 
fiyatına, dünden geçer
li olmak üzere yüzde 
5.7 zam yapıldı.
Buna göre, rafineri 
çıkış fiyatına yapılan 
zammın, 6 numaralı

llnakıtan: Bana yamuk yapmayın
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, bugüne 
kadar 33 milyar dolar
lık özelleştirme yaptık
larım belirterek, "Karlı 
zararlı ne varsa sata
cağız" dedi. Unakıtan, 
önümüzdeki yıl fişler 
üzerine "kazı-kazan" 
sistemi uygulayabile
ceklerini de kaydetti. 
Unakıtan, 2004 yılı 
gelir ve kurumlar ver
gisi rekortmenleriyle, 
başarılı ihracatçılara 
ödül törenine katıldı. 
Bakan Unakıtan, 
törende sırasında 
Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Aytaç Durak'ın Çin 
gezisi sırasında 
gördüğü ve Maliye 
Bakanı Unakıtan'a 
önerdiği fişler 
üzerindeki kazı 
kazan sisteminin 
Türkiye'de de uygulan
abileceğini söyledi. 
Türkiye'nin artık bir 
AB ülkesi olduğunu

Araştırmaya göre, 
SSK'dan aylık almak
ta olan 4 milyon 257 
bin emekli, dul, yetim 
ve mağdurun yüzde 
72.67'si "açlık 
sınırının" altında 
gelire sahip. 
Emeklilerin, taban 
aylıkları 449.75 YTL, 
ortalama aylıkları ise 
492.95 YTL düzeyinde 
bulunuyor.
Her iki aylık dilimi de 

Türk-İş'in, 529.79 YTL 
olarak açıkladığı 
"açlık sınırının" altın
da kalıyor. Dul ve • 
yetimler ile mağ- 

fuel oil'in tüketiciye 
satış fiyatına yüzde 3.5 
yansıması bekleniyor. 
Fuel oil'a yapılan zam 
sonrası rafineri satış 
fiyatı ton başına 334.(J5 
YTL'den 353.07 
YTL'ye, KDV'li satış 
fiyatı da 

söyleyen Unakıtan, 
"Ekonomimiz ve mük-. 
tesebatımız AB 
ülkeleri gibi olacak. 
Bunun gereğini yerine 
getirmek zorundayız. 
Bunlara hızlı bir şek
ilde ulaşmamız lazım. 
Türkiye'nin ekonomisi
ni bu ülkeler gibi 
kalkındırmamız lazım. 
Türkiye'de yakın 
zamanlara kadar milli 
gelir 2 bin 100 dolara 
kadar düştü. Gelen 
iktidarlar ülkeyi daha 
da geriye götürdü. 
Bu sene milli geliri 
5 bin dolara çıkardık. 
Demek-ki, bu millet 
istediği zaman bu 
başarıyı gösteriyor. 
Ülkenin 1. hedefi 
ekonomiyi büyütmek, 
gerisi laftan ibaret. 
Türkiye'nin refah 
düzeyini, kişi başına 
düşen milli gelirini 
arttırmak zorundayız. 
Bunun için daha fazla 
üretmemiz lazım.

duriyet durumlarında 
sigortalının yıllık 
kazancına bağlı 
olarak bağlanan 
aylıkların önemli bir 
bölümü de "açlık 
sınırına" ulaşamıyor. 
"Açlık sınırı" altında

636.67 YTL'den 659.11 
YTL'ye yükseldi.- 
Akaryakıt fiyatları, 
serbesti kapsamında 
dağıtım şirketleri 
tarafından belirleniyor.

Bu yıl milli gelirimiz 
360 milyar dolar oldu. 
Almanya'da bu oran 
2.5 trilyon dolar, 
Fransa'da 2 trilyon 
dolar. Bizim 6-7 
katımız.
O zaman bizde öyle 
üreteceğiz. Teknolojiye 
önem vereceğiz.
Yatırım ve üretim 
lazım. Onun içinde 
yatırım ortamını 
düzeltmemiz lazım. Biz 
hükümet olarak bunu 
yaptık" dedi.
Türkiye'nin sürekli bir 
büyüme sağladığının 
da altını çizen 
Unakıtan, "199O'lı yıl- 

aylık alanların sayısı 
3 milyon 93 bini 76O'ı 
bulurken, bu 
düzeyinin altında bir 
gelirle geçimini 
sağlayanların sayısı 
aile bireyleriyle birlik
te 5 milyonu aşıyor.

Fiyatlar, dağıtım 
şirketlerinin yanı 
sıra aynı grubun 
akaryakıt 
bayileri arasında bile 
farklılık gösterebiliyor.

larda enflasyon yüzde 
70'lerde idi, şimdi 
yüzde 7.5 seviyesinde. 
AB'de bu oranlarda 
yok. Faizler düştü 
daha da düşecek.
Türkiye son 10 yıldır 
sürekli bir büyüme 
sağlayamıyordu. Ama 
4 yıldır büyüyor daha 
da büyüyecek.
Büyüme oranımız 
yüzde 5.
Bu oran 'az* diyorlar, 
bırakın bu lafları bura
da önemli olan 
sürekli olması.
Bu sene yüzde 5 
dedik, daha fazla çıka
cak" diye konuştu.

Barbarosca
Barbaros BALMUMÇU

. Yazarımız Barbaros Balmumcu anjiyo 
olması nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Gemlik KÖRFEZ.' 

_

viizdeTİ‘ya çıktı

Merkez Bankası 
tarafindan düzenlenen 
beklenti anketine 
göre, yıl sonu enflasy
on beklentisi yüzde 
7.86'ya çıktı.
Merkez Bankası, 
Aralık ayının ikinci 
dönemine ilişkin bek
lenti anketi 
sonuçlarını açıkladı. 
Yıl sonu enflasyon 
beklentisi, tüketici fiy
atları endeksi (TÜFE) 
bazında Aralık ayının 
ilk anketine göre 0.04 
puan artarak yüzde 
7.82'den yüzde 
7.86'ya yükseldi. , 
CARI AÇIKTA ARTIŞ, 
DOLAR KURUNDA 

'Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

C emiyetlere sandalye, masa, 
ımyrııhat, çerez temin edilir.

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

GERİLEME 
Beklenti Anketi'ne 
göre cari açık beklen
tisi, yıl sonu itibarıyla 
22 milyar 516.5 mily
on dolara yükseldi. 
Aralık ayının ilk 
anketindi, yıl sonu 
cari açık beklentisi 22 
milyar 481.8 milyon 
dolar olmuştu. 
Cari ay ve yıl sonu 
dolar kuru beklentisi 
ise 1.3644 YTL'den 
1.3557 YTL'ye indi. Bu 
ayın ilk anketinde 
yüzde 5.1 olan cari yıl 
sonu GSMH büyüme 
beklentisi ise ikinci 
ankette yüzde 5.4'e 
çıktı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çocuğunuzun giysilerini seçerken dikkat edin
Çocuğun gelişimi yaş 
dönemlerine göre 
değişir. Bu nedenle 
bu gelişim evrelerini 
takip edip, 
çocuğunuzun giysi
lerini onun içinde 
bulunduğu dönemde
ki ihtiyaçlarına göre 
seçmekte fayda var. 
Giysilerimiz... Zor 
çevresel koşullardan 
insan vücudu 
koruyabilmek için. 
tarih öncesi çağlarda 
ilk insanlar tarafın
dan kullanılmaya 
başlanan giysiler, 
bugün bu amacının 
yanı sıra hayata bakış 
açımızı, tarzımızı, 
seçimlerimizi bize 
anlatan önemli sem
boller haline geldil- 
er.Yapılan araştır
malarda giysiler, 
bireylerin fizyolojik ve 
psikolojik ihtiyaçlarını 
karşılamalarına 
yardımcı olan

| öğelerin başında 
geliyor. Bu nedenle 
çocukluk döne
minden itibaren giyim 
konusu önemsenmeli

ve bireyin gelişimini 
olumlu yönde 
desteleyecek seçim
ler yapılmalıdır. 
Her yaş dönemi 
kendine özgü farklı 
gelişim özelliklerine 
sahip olduğu için 
giysi seçimi 
yapılırken çocuğun 
bu gelişim özellikleri 
takip edilmeli ve 
seçimlerimize bu 
özellikler yön verme
lidir. ürnegın, çocuk
lar gelişme dönem
lerinde oldukça 
hareketli ve esnek 

olurlar, sürekli 
koşup zıpla
mak, farklı 
beden hareket
lerini keşfet
mek isterler. 
Çocuklara bu 
dönemlerinde 
hareket özgür
lüğü sağlaya
cak, onları 
kısıtlamaya
cak, her türlü 
esnekliğe 
elverişli 
kıyafetler 
almak çok 

önemli, ayrıca 
kıyafetlerde kullanılan 
malzemelerin çocuk 
cildine uygun olup 
olmadığına dikkat 
etmek ve seçimlerim
izi yapay ürünlerin 
değil de doğal ürün
lerin kullanıldığı 
giysileri üzerine 
yaparsak çok daha 
doğru bir karar ver
miş ve çocuklarımızın 
sağlığını tehlikeye 
atmamış oluruz. 
Neler yapabilirsiniz? 
Bebek giysilerinde 
düğme kullanımı 

sakıncalıdır. Çünkü 
bebek biraz büyüyüp 
çevreyi tanımaya 
başladığında, bul
duğu her şeyi ağzına 
götüreceğinden 
düğmeleri yutma 
tehlikesi yaşanabilir. 
Bu nedenle düğmeli 
giysilerin belli bir 
yaştan sonra giy
dirilmesine dikkat 
edilmeli.
Üç-dört yaşları 

arasındaki çocuklara 
kendi başına giyinip 
soyunmak çok büyük 
keyif vermektedir. Bu 
nedenle kolay açılıp 
kapanabilir yardımcı 
malzemelerden 
seçilmiş giysiler 
çocuğa yardımcı ola
caktır.
Lastik, kullanım 
kolaylığı nedeniyle 
bebek ve çocuk giyi
minde sıklıkla kul
lanılan bir yardımcı 
malzemedir. Lastik 
çık sıkıysa bel, kol ve 
bacakların zedelen
mesine neden olmak
ta ve kan doiaşı 
üzerinde olumsuz etki 

yapmaktadır. Bu 
nedenle giyside 
lastiklerin çok sıkı 
olmamasına dikkat 
edilmelidir.
Fermuarlar çocuk
ların giyiminde 
yaygın olarak kullanıl
makla beraber genel
likle üst giyimlerde 
görülmektedir. Üç- 
dört yaş erkeklerin 
pantolonlarında fer
muar kullanmak 
kazalara yol aça
bilmektedir.
Çocuklar yaratıcılık
larını giysi seçim
lerinde de denemek 
isterler, bu nedenle 
seçimlerini kendileri 
yapmak isterler. Bu 
tip drumlarda 
çocuğunuzun neler 
giymesi gerektiğini 
sizin belirlemenzi yer
ine çocuğunuzun 
kendi seçimini yap
ması çok daha elver
işli ve destekleyi ola
caktır. Böylece 
çocuğunuz hem 

ŞİİR KÖŞESİ CdalBAY

yaratıcılığını hem de 
karar verme mekaniz* l 
masını devreye soka
cak ve yaptığı 
aktivitenin keyfini 
yaşayacaktır.
Çocuklar giysilerini 
giyerken onlara çok 
fazla yardım etmem- k 
eye çalışın.
Çocuğunuzu kendi 
giyinmesi konusunda 
teşvik edin hatta 
bazen bazı koşullarda h 
zorlayacı bile ola
bilirsiniz. Çocuklar 
giysileri giyinilirken* 
en ufak bir zorlanma 
anında yanınıza 
koşarak sizden 
yardım isteyecektir, I 
ancak çocukların her 
yardım isteğini 
cevaplamak onların 
gelişimlerine yardım- 
cı olmak yerine 
aksine gelişimlerini 1 
zedeleyecek ve 
çocukları yetişkin 
bireylere bağımlı hale ıj 
getirecektir.

Türkiye’de ileri dere
cede işitme kaybı 
bulunan çocukların 
büyük bölümünün 
akraba evliliği sonu
cu dünyaya geldik
leri belirtilerek, 
ülkede "doğumsal" 
işitme kayıplarının 
görülme sıklığının 
800'de bir olduğu 
bildirildi.
Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Kulak Burun 
Boğaz Anabilim Dalı 
Odyoloji ve 
Konuşma 
Bozuklukları Bilim 
Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Erol Belgin, 
doğumsal işitme 
bozukluklarının 
görülme sıklığının 
ülkelere göre farklılık 
gösterdiğini belirtti. 
Bu oranın İsveç’te 
ikibin de bir,

ABD'de bin 500'de 
bir olduğuna 
dikkat çeken 
Belgin, Türkiye'de 
ise 800'de bir 
olduğunu bildirdi. 
Belgin, "Yani 
Türkiye'de her 
800 bebekten biri 
işitme kaybıyla 
doğuyor. Bu oran 
çok yüksek" diye 
konuştu.
Türkiye'de yılda 
yaklaşık 1.5 milyon 
bebek dünyaya 
geldiğini kaydeden 
Belgin, bunlardan 
biri 700-2000'inin 
işitme kayıplı 
doğduğunu söyledi. 
Belgin, 0-18 yaş 
arasında 360 bin 
işitme kayıplı 
birey bulunduğunun 
tahmin 
edildiğini belirtti. 
Genetik geçişler,

hamilelikte geçirilen 
viral enfeksiyonlar 
ve düşük doğum 
kilosunun işitme 
kaybı risk faktör
lerinin başında 
geldiğini ifade eden 
Belgin, 3 bin 500 ileri 
derecede işitme kayı
plı çocuk üzerinde 
yapılan araştırmada, 
bunlardan bin 
374'ünün akraba 
evliliği sonucu 
dünyaya geldiğinin 

tespit edildiğini 
belirtti.
Doğum sonrasında 
geçirilen menenjit, 
ensefalit, kızamık, 
kabakulak, travma, 
otit gibi hastalıkların 
da ileri derecede 
işitme kaybına yol 
açabildiğini belirten 
Belgin, söz konusu 
araştırmada bunların 
oranının da yüzde 
29.5 olduğunu 
söyledi.

Semah
Dön!
Denizde martı, 
karada karınca gibi sekerek dön! 
Dön!
Göğü kesele, 
sabah için geceyi ensele, 
ay basamak, düş yıldızlarını göğsüne 

çekerek dön!
Dön!
Bilgeliği başa; 
sevgiyi taşa; 
hasreti kuşa; 
aşk ve husumeti zeytin dalına takarak < 
dön!
Dön!
Yüreği kaynat:
Göl dibine in, mili oynat, 
ele, haşarıyı tepele, 
yürüt suyu: 
Çağlasın ark, 
çimlensin tohum, 
çiftetelli oynasın canım sarı başaklar: 
Dön ekmeğe, 
dön insana, 
insan Tanrı'ya, 
Tanrı insana, 
bütünleşerek dön, yürü, 
dön, 
nefes sıkan zulmü güneşte yakarak dön!
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Nasır deyip geçmeyin
Sevgi Çorapçı'nın 
adını pek duy
madığımız bir mesleği 
var, o bir podiatrist, 
yani ayak sağlığı 
uzmanı. Ayakla ilgili ne 
sorun varsa ilgi alanı
na giriyor, diyabetli 
ayak, düz taban, man
tar, batık tırnak, topuk 
dikeni ve elbette 
nasır...
-Öncelikle, podiatri 
nedir?
Kısaca, ayak sağlığı ve 
bakımı üzerine eğitim 
veren bir branş diye 
özetleyebilirim. Nasır, 
batık tırnak, kalın
laşmış tırnak tedavi
leri, düz taban ayak 
yapısından dolayı 
oluşmuş biomekanik 
sorunlar ve sporcu
ların karşılaştığı ayak 
problemleri pediatrinin 
uygulama alanına 
giriyor.
-Bilebildiğimiz kadarıy
la Türkiye'de böyle bir 
eğitim verilmiyor... 
Evet, doğal olarak da 
insanlar podiatriyi ve 
podiatristi bilmiyor. 
Dünyada durum farklı; 
Bu alanda üç ülke, 
Amerika. Avustralya ve 
İngiltere öne çıkıyor. 
Avustralya'da herkes 
ayakla ilgili bir proble
mi olduğu zaman podi- 
atriste gitmesi gerek
tiğini bilir. Türkiye, 
podiatri eğitimi ver
mediği için Dünya 
Sağlık Örgütü'ne üye 
52 ülke içinde podia
trist yetiştirmeyen tek

ülke.
-Hastalar, en sık hangi 
sorunlarla kapınızı 
çalıyorlar?
Tabii ki ayak ağrıları ve 
ilginçtir ki, Türkiye'de 
birçok kişi ayak 
ağrılarını kabullenmiş. 
Giyilen ayakkabılar 
ortopedik değil. Hele 
bir de gün içinde çok 
fazla ayaktaysanız, 
ayaktaki kaslar yoru
luyor. Ağrı çekenlerin 
özel bir tabanlık kul
lanması gerekiyor, 
ama çoktan yasaklan
mış olan çelik tabanlık
lar olmamalı. Bacak 
bacak üstüne atma
mak da gerekiyor. 
Akşamları eve gelince 
ayakları havaya 
kaldırıp dinlenmekte 
de yarar var. Yaz 
aylarında da sıklıkla 
mantar, topuklarda 
çatlama ve nasır gibi 
problemlerle 
karşılaşıyoruz. Nasır 
da Türkiye'de yanlış 
biliniyor. Nasırı yak
mak, ameliyat etmek 
gibi şeylerden 
bahsediliyor ki, bu 
yanlış.
-Nedir yanlış olan? 
Aslında nasır vücudun 
korunma mekanizması. 
Ayakta sürtünme veya 

basıncın olduğu 
mesajını veriyor. Böyle 
bir savunma mekaniz
ması olmasa vücudu
muz delik deşik olur
du. Bana nasır şikâyeti 
ile gelen hastalar 
"Kökünden alın, bir 
daha çıkmasın" diyor. 
Nasır bitki değil ki 
kökü olsun. Ben tedavi 
ederim ama hasta 
nasır oluşmasına 
sebep olan basınç 
veya sürtünmeyi 
yapan ayakkabıyı 
giymeye deyam 
ederse aynı yerde 
tekrar tekrar nasır 
oluşur. Kalemi bile 
elinizde uzun süre tut
sanız parmak içi 
sertleşir.
-Peki, ayak sağlığı için 
önerileriniz nedir? 
İlk uyarı kadınlara, 
yüksek-ince topuklu 
ayakkabılardan kaçın
malılar. Bu tür 
ayakkabılar uzun süre 
giyildiğinde dengede 
durmak için bedeni 
öne eğilmeye zorlar. 
Topuklu ayakkabılar 
mümkün olduğunca 
geniş tabanlı olmalı, 
topuk yüksekliği de 2 
cm., en fazla 5 cm'yi 
geçmemeli. Ayrıca, 
ayakkabılarınız sivri 
burunlu olursa par
maklarınız uca doğru 
toplanarak üst üste 
binecek, bu da zaman
la parmakların doğal 
duruşunu 
etkileyecektir.
-Terleme de sık şikâyet 

edilen sorunlardan 
biri...
Ayaklarınız terlemeye 
eğilimli ise ayak 
banyosunu uzatmayın.

Gribi yenmek için 
sulu gıda ve sebze tüketin
Sinop Sağlık İl 
Müdürü Dr. 
Abdülkerim Köroğlu, 
"Gripten korunmanın 
başlıca yolu vücut 
direncinin düşmesini 
engellemekten geçer. 
Bunun için sulu 
gıdalar ve sebze çok 
önemli" dedi. 
Sağlık İl Müdürü Dr. 
Abdülkerim Köroğlu, 
özellikle hava değişik
liklerinin neden 
olduğu soğuk algınlığı 
ve gribe karşı vatan
daşların dikkatli 
olmalarını istedi. Dr. 
Köroğlu, "Gripten 
korunmanın başlıca 
yolu vücut direncinin 
düşmesini engelle
mekten geçer. Bu 
nedenle mevsim özel
liklerine uygun giyin
meli, bol sulu gıdalar,

Uzun banyolarda 
deri suyu emerek 
ayakların şişmesine 
yol açabilir. Terleyen 
ayakları sabunlu

taze sebze ve meyve 
tüketilmelidir.
Hastalarla yakın 
temastan, ortak eşya 
kullanımından kaçınıl
malıdır. Grip 
hastalığının tedavisi, 
ortaya çıkan belirti
le, in tedavisi şek
lindedir. Ateşin 
düşürülmesi, burun 
akıntısının giderilmesi, 

tuvalet havlusuyla 
günde bir-iki kez temi
zleyin. Kurularken 
parmak aralarını özel
likle unutmayın.

halsizlik ve kırgınlığın 
giderilmesi şeklinde 
tedavi düzenlenir.
Yatak istirahatı öner
ilir" dedi.
Dr. Köroğlu, grip riski 
taşıyan ve bu kişilerle 
temas halinde bulu
nanların da grip aşısı 
olmalarının önerildiği
ni sözlerine ekledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları. 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)U LAPIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 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

BELEDYYE
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

TAKSYLER
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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Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKF.RSÖZ 
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'Siz, siz olun sigara içmeyin!'
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Uzman Doktor Harika 

Gerçek, ister merak, isterse de başka bir nedenle 
sigara kullanımına başlanılmasının maddeye yüzde 50 oranında 

bağımlılık teşkil ettiğini öne sürdü.

Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Uzman Doktor 
Harika Gerçek, 
Mudanya Sami 
Evkuran 
Anadolu 
Lisesi'nde 
öğrencileri 
sigara ve kötü 
alışkanlıkları 
konusunda
uyardı. Öğrencilere 
"Bağımlılık yapan 
madde alışkanlıkları" 
konusunda bir kon
ferans veren Gerçek, 
yapılan araştırmalar
da sigarada 4 binin 
üzerinde kanserojen 
madde bulunduğu
nun tespit edildiğine 
dikkati çekti. Gerçek, 
pasif içicilerin daha 
ciddi tehlikelerle 
karşı karşıya

kaldığını söyledi.

Gençlerin bu tür 
kötü alışkanlıklara 
özenti nedenlerini de 
anlatan Gerçek, 
gençlerin madde 
kullanımını otoriteye 
bir başkaldırı olarak 
gördüğünü kaydetti. 
Mücadeleye destek 
istedi
Sigara üreticilerinin

hedef kitlesinin 13- 
19 yaş olduğunu 
belirten Harika 
Gerçek, "Çünkü bu 
yaş gurubu onlar 

için yarınların 
potansiyel ve 
sürekli müşteri
lerini teşkil ediy
or. Bu nedenle 
de 13-19 yaş 

gurubunda ister
merak, isterse 

başka bir şekilde 
şigara kullanımına 
başlayan bir kişinin 
vücudu yüzde 50 
oranında bağımlı r 
hale geliyor" diye 
konuştu.
Gerçek, öğrencilere 
sigara ve zararlı 
maddelerle 
mücadele konuşun
da el birliği ile 
mücadele edilmesi 
yönünde söz de aldı.

Merinos kavşağını 
Bakan Gül açacak 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi trafik sorunun çözüm- 

lenmesine yönelik başlattığı ulaşım yatırımlarından,Merinos
Köprülü Kavşağı nın açılışı bugün Dışişleri Bakanı ve Başbakar

Yardımcısı Abdullah Gül tarafından gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Yüksek İhtisas ve 
Orhaneli’nden sonra 
Merinos Köprülü 
Kavşağı’nı da söz 
verdikleri günden 
önce hizmete 
açmanın gurur ve 
mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi. 
Şahin, açılışını 
bugün Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül’ün yapacağı 
Merinos Köprülü 
Kavşağı’nın Bursa’ya 
hayırlı olmasını dile
di.
Merinos’ta kesintisiz 
ve sinyalizasyonsuz 
ulaşım 
Toplam uzunluğu 
1250 metre olan

Merinos Köprülü 
Kavşağı’nın 
Osmangazi 
Belediyesi önündeki 
gidiş-geliş 2’şer şer
itli 380 metre, 
Kültürpark önünde 
ise tek şeritli 2 ayrı 
320’şer metre uzun
luğunda tüp geçit 
bulunuyor. Tüp 
geçitler, İzmir-Ankara 
ve Ankara-İzmir 
istikâmetlerine gide

cek araçlara transit 
geçiş imkanı sağlıy
or. Tüp geçitlerin 1 
yanı sıra Osmangazi 
Belediyesi önündeki 
18 metre eninde, 29 
metre boyunda, 
Kültürpark önündeki 
ise 20 metre eninde, 
38 metre boyundaki 
köprüler, Stadyum- 
Merinos trafiğini 
kesintisiz olarak 
sağlayacak.

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

ULTRASONOGRAFİ (US)
/ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

/ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

j Dr. Ertan OKAY
’ Radyoloji Uzmanı

SSK ile 
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 
(BT) ANLAŞMAMIZ VARDIR 

ACİL DURUMLARDA
24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN 

BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel i 513 65 29 - 30 Fax: 513 65 15
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com


‘Gerrilik Körfez’ internette www.gemllkkorfezgazetesl.com adresini tıklayın

Toplum destekli polisler geliyor
Bursa Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Sokak Timleri ve Asayiş Ekipleri'nden sonra şimdi de uluslararası işbirliğiyle 'toplum 
destekli polislik' projesini hayata geçiriyor. İspanyol ve İngiliz polisiyle yapılan işbirliğiyle start alacak proje, Nilüfer ilçesinde 
'pilot bölge' olarak seçilen bir mahallede bu hafta sonu hayata geçiyor. Haberi sayfa 6’da
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Öğretmenlerin ek 
ders ücretleri 
2006 artacak

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 
TBMM Bütçe görüşmelerinde yap
tığı konuşmada, 2006 yılında öğret
menlerin ek ders ücretlerinin arta
cağını müjdeledi.
Daha önce de bu konuda açıklama 
yapan Çelik’e Maliye Bakanı kaynak 
yokluğundan olmaz demişti. 8’de

- ıTerhîe Kaplıcasırıın Karsak Köprüsü yanındaki tabelası yabancıları yanıltıyor.

Kapatılan Kaplıcanın tabelası duruyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Terme Kaplıcası
Terme Kaplıcası bir süredir kapılarını 

kapadı.
İşleticisinden memnun olmayan mal 

sahibi belediye, mahkeme kararı ile işletmeyi 
boşattırdı. O gün bugün tesis kaderine terk 
edildi.

Birkaç kez Gemlik Körfez olarak uyuştu
rucu bağımlılarının buraya yerleştiğini, 
havuzun temizlenmeden kullanıldığını ve 
tehlike saçtığını yazdık.

Belediye içeri girilmemesi için bazı önlem
ler aldı ama sonuç değişmedi.Eski işleticinin 
dava açtığını duyduk.

Sonuç olarak değerli bir suya sahip termal 
bir tesis aylardır işletilmediği için ulusal 
servet heba olup gidiyor.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un bu 
konuda he yapacağını da bilen yok.

Birçok kez belediye meclisinde de gün
deme geldi buranın fiziktedavi ve rehabili
tasyon merkezi yapılması istendi.

Sonuç yok.
Ben hep ilkokul çağımda mahallelilerin 

haftanın belli günlerinde eski halinde kaplı
caya faytonla gidişimizi hatırlarım.

Tahta merdivenlerden havuza iner, küçük 
odacıklarda soyunurduk.

196O’h yıllarda.otel ve kaplıca zamanın en 
modern yapılarıydı. Müşteri bulamayan işlet
meler başka amaçla da kullanıldı.

Ama 7 yıldır Terme Kaplıcası ve eski otel 
olan bina gözden çıkarıldı.

Bence bunun altında yatan bu alana 
Belediye Başkanı’mızın Terminal yapma 
düşüncesi yatıyordu.

O da olmadı.
Şimdi yeni Terminal yeri belirlendi.
Bari Kaplıcanın da ne olacağı belli olsun.
Allah’ın verdiği bir değeri kullanamıyoruz.

Belediye tarafından işleticisi mahkeme kararıyla çıkartılan ve 
aylardır kullanılmayan Terme Kaplıcası, uyuşturucu bağım
lılarının mekanı olmayı sürdürürken, Köprü başında aşıla kalan 
tabelanın kaldırılmaması yakınmalara neden oluyor.
Gemlik Belediyesinin 
sahibi olduğu Terme 
Kaplıcası, İişyerini 
mahkeme karahyla 
tahliye etmesinden 
sonra aylardır boş ve 
bakımsız duruyör. » 
Boşaltılan Kaphca’ya 
pencere ve açık yer
lerden giren uyuşturu 
bağımlıları burayı 
kendilerine mekan 
yaparken, Gemlik gir
işindeki Karsak 
Köprüsü bitişiğindeki 
“Terme Kaplıcaları” , 
tabelası yabancıların 
ilgisini çekiyor. 
Vatandaşlar, ya 
Kaplıcanın açılmasını, 
ya da tabelanın 
kaldırılmasını istiyor. 
Seyfettin Şekersöz’ün 

haberi 3’de

Rotarak gençler görev
bölümü yaptı

Bir süre önce 
kuruluşunu 
tamamlayan 
Gemlik Rotark 
Kulübü ilk 
genel kurul 
toplantısında 
başkanlığa Anıl 
Zana’yı seçti. 
Hab. 4'de

Aykent’liler 
yılbaşını 

erken kutladı
Gemlik’in iik özel 
ilköğretim okulu olan 
AYKENT’li veli ve 
öğrenciler, 2006’yı 
önden kutladı. Milton2 
Aile Gazinosunda 
cumartesi günü düzen
lenen günde öğrenciler 
bol bol eğlendiler 6’da

http://www.gemllkkorfezgazetesl.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

i Buluşma
Fıkralarla politikacı

Gazetelerin ilk sayfaları insanın içini 
karartıyor.

Gelecekten umudun kesilmesine neden 
oluyor.

Ne var ki yaşam olanca hızıyla sürüyor.
Bu yaşamı keyifli kılmak insanın elinde ve 

beyninde..
Olumsuz dış etkilere kapanacak..
Kendi sağduyusuyla hareket edecek.
Ama önce gülmesini ve sevmesini bilecek. 
Bir de eleştiriye tahammül edecek.
Haftaya tebessümle başlamak için hem 

eleştiren hem de güldüren birkaç politikacı 
fıkrası.

Bir toplantıda ünlü bir politikacı ünlü bir 
ressama:

-"Boş zamanlarda resim yaptığınız doğru 
mu?"diye sordu.

Ressam nazik bir şekilde cevap verdi:
-Yanlış efendim.Tam tersi, boş zamanlarım

da politika yaparım...
Bir gün politikacının biri yolda iki oto

stopçu dönmeyi arabasına almış. Bir süre git
tikten sonra dönmelerden biri,

-Biz dönmeyiz demiş,
Politikacı da,
-Bu kadar yol geldikten sonra dönülmez 

zaten, demiş....
Fahrettin Kerim Gökay, İstanbul Belediye 

Başkanlığı zamanında fırınları geziyormuş. 
Kendisine, ağzı oldukça bozuk bir fırıncı pasta 
ikram etmiş. Fahrettin Bey, şöyle bir tadına 
bakmış ve sormuş:

"Hımmm!... Çok güzelmiş, ne kattın buna?"
Fırıncı gülümseyerek yanıtlamış: "Sana 

koydum efendim!"
Fahrettin Bey, bu söz üzerine pastadan bir 

lokma daha almış ve devam etmiş:
"Ben de bütün fırıncılara söyleyeyim de, 

hepsi Sana koysunlar!..."
İşsizdi, parasızdı, kalacak yeri, yiyecek 

ekmeği, iki satır muhabbet edebileceği bir 
arkadaşı da yoktu. Nerden geldiği bilinmez 
"Küçükistan Ceza Kanunu" diye bir kitap 
geçmişti eline bir gün onu okuyarak vakit 
geçiriyordu ki "Ülke başbakanına hakaret 
etmenin cezası altı ay" kitabı ve gözlerini kap
attı. "Hem bütün hırsımı ondan alırım, hem 
bütün gazeteler, televizyonlar benden söz eder 
meşhur olurum, hemde altı ay ekmek elden su 
gölden yiyecek, yatacak derdim olmadan çiçek 
gibi kışı geçiririm." diye düşündü. Ertesi gün 
mitinge gitti, Küçükistan Başbakanı 
konuşurken milletin arasından fırlayıp bütün 
gücüyle bağırmaya başladı. - İnbe başbakan, 
inbe başbakan ! Güvenlik kuvvetleri hemen 
müdahale edip yaka paça götürdüler. Ertesi 
gün mahkemeye çıktı, şahitler dinlendi, savun
ması alındı. Hakim kararı açıkladı. - Sanığın 
suçu sabit görüldüğünden yirmi sene altı ay 
hapsine karar verilmiştir. Birden gözleri 
karardı ayakta sendeledi, sonra kendini topar
ladı, ve haykırdı:

- itiraz ediyorum hakim bey, Küçükistan 
Ceza Kanunu'nun şu maddesinin şu bendine 
göre başbakana hakaret sadece altı ay, bir 
yanlışlık var bu işte I

Hakim acıyan gözlerle adama baktı;
- Haklısın oğlum, başbakana hakaret altı ay 

fakat devlet sırrını açığa vurmak yirmi sene.
Politikacının biri bir gün AKM Opera gişe

sine gider ve eğilip
'Hanımefendi 2 bilet rica ediyorum* der, 

gişedeki kadın gayri ihtiyari sorar 'Romeo ve 
Juliet için mi efendim?. Politikacı sinirlenip 
'hayır, tabii ki karım ve benim için!'.

Geleneksel çaıy 
eğlenceli geçti

Gaziilköğretim Okulu’nun geleneksel v-eli çayı 
dün Milton Aile Gazinosunda yapı/ldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Okul Aile 
Birliği'nin her yıl 
düzenlediği gelenek
sel veliler çayı 
eğlenceli geçti. 
Milton Aile 
Gazinosunda 
yapılan çaylı eğlenc
eye öğrenci anneleri 
büyük ilgi gösterir
lerken piste çıkıp 
bol bol göbek atıp 
eğlenmeyi de 
unutmadılar.
Okulun çeşitli gider
lerini karşılamak 
için çekilişte yapan 
Okul Aile Birliği 
üyeleri tüm 
katkılarının çocuk
ları için olduğunu 
söylediler.
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Okul Aile 
Birliği Başkanı

Gaziilköğretim Okulunun geleneksel veli dayanışma çayı dün Milton
Alile Gazinosunda yapıldı. Bayan veliler okullarına destek için biraraya
gelerek güzel bir gün geçirdiler. Veliler toplu halde görülüyor.
Binnaz Akıncı, 
geçtiğimiz günlerde 
oluşturulan yeni

yönetimdeki 
arkadaşlarıyla birlik
te başarılı işler

yapıp öğrencilere 
faydalı olacaklarını 
söyledi.

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 T GEMLİK

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

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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Terme Kaplıcasının Karsak Köprüsü yanındaki tabelası yabancıları yanıltıyor.

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

YazyYORUM

Kapatılan Kaplıcanın laielası
Belediye tarafından işleticisi mahkeme kararıyla çıkartılan ve 
aylardır kullanılmayan Terme Kaplıcası, uyuşturucu bağım
lılarının mekanı olmayı sürdürürken, Köprü başında aşıla 
kalan tabelanın kalırılmaması yakınmalara neden oluyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe girişinde bulunan 
Karsak Deresi 
üzerindeki köprünün 
yanında “Terme 
Kaplıcaları” tabelası 
nedeniyle, yoldan 
geçenler, "Burada 
kaplıca mı var?" diye 
soruyorlar.
Terme Kaplıcası 
işleticisi bir süre 
önce Belediye 
karafından mahkeme 
kararıyla tahliye ettir
miş, ancak Terme 
Kaplıcası tabelası ilçe 
girişindeki köprünün 
başından kaldırıl
mamıştı.
Kaplıca tabelasının 
kaplıca çalışmadığı 
halde asılı kalması, 
vatandaşların tep
kisen neden oluyor. 
Kapatıldıktan sonra- 
madde bağımlısı 
gençlerin mekanı 
haline gelen Terme 
Kaplıca Tesisinin var
lığını gösteren 
tabelacın kaldırıl-

masını isteyen vatan
daşlar, "Bu tabelayı 
gören yabancılar 
kaplıcanın nasıl bir 
yer olduğunu soru 
yorlar.
Onlara kaplıcanın 
kapatılmış olduğunu

anlatmakta zorlanı 
yoruz.
Madem ki açılmaya
cak tabelası neden 
kaldırılmıyor" 
şeklinde konuşuyor

lar.
Öte yandan bilhassa

fizik tedavisi gören 
hastalar için her 
yerde bulunmayan 
ılık suya sahip olan 
Kaplıcanın ne zaman 
açılacağı veya kiraya 
verileceği de merakla 
bekleniyor.

Kadir Ozaydın güven tazeledi
Gemlik Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneğinin 6. Genel Kurul 

toplantısı dün gece yapıldı.
Gemlik Erzurumlular 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği'nde dün 
yapılan 6.olağan 
genel kurul toplan
tısında, eski Başkan 
Kadir Özaydın ve yeni 
ekibi güven tazeledi. 
Derneğin Orhangazi 
Caddesindeki 
Lokalinde yapılan 
kongrede üyeler 
yönetim kurulunun 
yaptığı çalışmaları ve 
faaliyet raporlarını 
kabul ederek güven
lerini gösterdiler. 
Kadir Özaydın ve yeni 
ekibinin tek liste ile 
gittikleri seçimde ise 
üyeler başkanlarına 
tam destek verdiler. 
Erzurumlular Kültür

ve Dayanışma 
Derneği'nin yeni 
yönetim kurulu Kadir 
Özay din, Ömer 
Koçak, Ersin Arslan, 
Ahmet Şenses ve 
Hayati Bingöl'den 
oluşurken, denetim 
kurulu üyeliklerine ise 
İlyas Güreşçi, Bilal 
Özaydın ve Hikmet 
Sarıca getirildi.
Dernek üyelerinin tam 
desteğiyle yeniden 
göreve getirilen Kadir 
Ozaydın, üyelere 
teşekkür ederken 
geçtiğimiz yıllarda 
yaptıkları sosyal ve 
kültürel etkinliklere 
daha fazla yer 
vereceklerini 
söyledi.

Kadir özaydın 6. genel kurulda yeniden 
başkanlığa seçildi.

Söylenti...
Türkiye ‘de bir şeyin söylentisi çıktımı 
gerisi gelir.
Bu hep böyle olmuştur.
1-AF
2- Deyalüsyon
3- Erken seçim
Bunlar konuşulmaya başladı mı bilin ki bir 
zaman sonra bunlar olacaktır.
Hiç af konuşulmaya başlayıp ta çık
madığını hatırlıyor musunuz?
Cezaevlerinde bu söylenti çıkmışsa, 
medyada konuşuluyorsa, artık dönüşü 
yoktur.
Adalet Bakanı yalanlar, Başbakan "Böyle 
şey yok” desin, öyle bir basınç alanı 
oluşur ki: birden af çıkar.
Son afta böyle oldu. Rahşan Ecevit bu lafı 
çıkardı.
Medya -sivil toplum örgütleri karşı koydu
lar ama Hanımefendinin hassasiyeti kamu 
oyunun oluşmasına yetti.
Karşı koyanlar neredeyse “Vicdansız11 gibi 
görürdüler. Sonunda bir baktık af çıkmış. 
Cezaevleri boşaltılmış, sokaklar yeni suç 
işlemek için dolaşan adamlarla dolmuş. 
Zannederim Rahşan Ecevit’te yaptığı bu 
işle ölünceye kadar hayırla anılacaktır! 
Devalüsyon da öyledir.
Erken seçim de.
Başbakana - Milletvekillerine sorarsınız 
“yok böyle bir şey” derler.
“Biz zaten çoğunluğuz, bunu kaybetmek 
istemeyiz” derler.
İşi hafife alırlar. Sonradan bir bakarlar ki 
erken seçim lafları çoğalmış.”Bunları 
meclis dışında kalan partiler çıkarıyor” 
Fakat seçim ateşinin dumanı yayılmak
tadır.
Ne var ki. Sadece Meclis dışı partiler ve 
sivil toplum örgütleri medya değil, ikti
darın kendi katmanları da gizliden kalenin 
kapılarını açıp, erken seçime destek verir. 
Çünkü onlar da kendi partilerinin mil
letvekillerinden bir kısmını saf dışı ederek 
yerlerine kendileri'gelmek için sabırsızla 
şırlar.
Ön seçim için adamlarını hazırlamışlardır. 
Listenin ön sıralarını garantiledikleri 
kanısında heyecanla seçimi beklerler. 
Erken seçimle milletvekili belki de bakan 
olarak kırmızı plakalı Bakan m a kaip oto
larına kurulma hayali içindedir.
Öte yandan ülkede bazı önemli konular 
zora girmiştir.
Hiç birinin umurunda değildir. 
Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi her zaman 
sancı yaratan kokuda bazı siyasi parti lid
erlerini “Çözüm erken seçim” noktasına 
getirmişse erken seçim gelir.
Çok zamanda iktidarlar muhalefeti bek
lemediği bir anda hazırlıksız yakalamak 
için hemen karar alırlar.
Bütün bu yazdıklarımdan sonra söylüyo
rum erken seçim yakındır.
Söylenti çıktı gerisi gelir.
Ben, yetmiş yıldır böyle gördüm, böyle 
olacaktır.1

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Rotaract gençler görev dağılımı yaptıı
Seyfettin SEKERSÖZ 

Bir süre önce kurulan 
ve ilk toplantısını 
yapan Gemlik 
Rotaract Kulübü görev 
dağılımı yaptı.
Atamer Turistik 
Tesisleri Salohu'nda ilk 
toplantısını yapan 
Rotaract Kulübü genç
lerini Gemlik Rotary 
Kulübü üyeleri de 
yalnız bırakmadı.
Kendilerini basına ve 
Rotary Kulübü 
üyelerine tanıtan 
Rotaract Kulübü 
İbrahim Anıl Zana'yı 
dönem başkanlığına 
getirirken, 
Pelin Aslan Asbaşkan, 
Yelda Baykız 
Genel Sekreter ve 
Ali Berker Akıncı'da 
Saymanlığa getirildi.
Rotary Kulübü 
Dönem Başkanı 
Pcyami Çağlar'ın tam 
destek verdikleri 
genç, Rotaract Başkan 
İbrahim Anıl Zana, 
ilk projelerinin Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu Kütüphanesine

kitap toplamak 
olduğunu söyledi. 
Rotary Kulübü 
üyelerinden aldıkları 
destekle Gemlik'te 
başarılı projelere imza 
atacaklarının altını 
çizen Zana, "Engelli 

okulunda bulunan 
kızların saçlarını 
yaptırarak onların 
yaşama daha sıkı 
bağlanmalarını 
sağlayacağız. Bunun 
yanında insanlık 
olarak ayıpladığımız 

uyuşturucu bağımlısı 
gençlerimize yönelik 
bazı çalışmalar 
başlatmak istiyoruz. 
Bu projemiz öncelikli 
olarak toplantı ve 
seminer olacaktır.
Ayrıca anne babalara 

yönelik çocuklarının 
bakım ve yön
lendirilmeleri 
konusunda da 
çalışmalarımız 
olacaktır” dedi.
Bursa Yıldırım ve 
Nilüfer Ro’taract dönem

başkanlarının da 
katıldığı Rotary 
Kulübü haftalık 
toplantısı ile Rotaract 
Kulübü ilk toplantısın
da ilerleyen saatlerde 
çeşitli projeler 
görüşüldü.

Barınma evi kapıları açıldı
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Kültürpark'taki 
barınma evi evsizlere 
kapılarını açtı.
Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
evsizlerin kışı sıcak 
bir mekanda 
geçirmelerini sağla
mak amacıyla oluş

turduğu barınma 
evi kapılarını dün 
açtı. Normalde her yıl 
ocak ayının ilk haftası 
açılan barınma evi, 
bu yıl havaların erken 
soğuması nedeniyle 
evsizleri yarından 
itibaren misafir 
edecek. Kültürpak 
içindeki barınma 

evinde 80'in üzerinde 
evsizin kış boyunca 
konaklayabileceğini 
belirten 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak, gerek 
belediyenin, 
gerek emniyet güç
lerinin belirlediği ve 

kendisi gelen • 
evsizlerin mart 
sonuna kadar barın
ma evinde kaldığını 
söyledi.
Konçak, 
dün saat 10.30'dan 
itibaren evsizleri 
misafir etmeye 
başladıklarını, 
barınma evinde 

kalanların yemek, 
giyecek ve temizlik 
ihtiyaçlarının 
karşılanacağını 
belirtti.
Havalar ısınıncaya . 
kadar evsizlerin 
barınma evinde 
konaklayabildiklerini 
anlatan Konçak, 
"Havaların 

ısınmasıyla birlikte 
evsiz zaten 
barınma evinde 
kalmıyor. 
Biz de hizmeti 
yaz boyunca 
durduruyoruz. 
Kış geldiğinde ise 
barınma evinin 
kapıları yeniden 
açılıyor" dedi. BHA
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Aykentliler yılbaşını erken kutladı

iretim Okulu öğrencileri
ioy a s ıy a

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Okul Aile 
Birliği'nin düzenlediği 
erken yılbaşı kutla
maları ve tanışma 
çayı eğlence 
içinde geçti.
Milton 2 Restau- 
rant'da bir araya 
gelen okul öncesi 
sınıf öğrencileri ile 
İlköğretim Okulu 
birinci sınıf öğrenci
leri gönüllerince 
oynayarak eğlendiler. 
Velilerin birbirlerini 
daha yakından 
tanımak ve aralarında 
kaynaşmayı 
sağlamak amacıyla 

çay partisi düzen
lediklerini söyleyen 
Okul Aile Birliği Baş 
kanı Nurten Kavga, 
eğlenceyle birlikte 
öğrencilerin yılbaşını 
erken kutlama fırsatı 
bulduklarını ifade etti. 
Palyaço eşliğinde eğ 
lenen öğrenciler Noel 
Baba kıyafetli Barış 
Güler'e ise yoğun 
ilgi gösterdiler. 
Çekilişlerinde 
yapıldığı Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
yılbaşı ve veliler 
tanışma çayında 
veliler çeşitli 
hediyeler kazanma 
şansı buldular.

‘Konut almak için yarışmayın*
Bursa Barosu 
Tüketici Hakları 
Komisyonu Başkanı 
Okan Dursun, 

i konut alacakların
Mortgage sisteminin 

। uygulaması görülme
den acele etmemeleri
ni söyledi.
Bursa Barosu'nda

E
 düzenlediği basın 
toplantısında konut 
kredisi alacakların

| dikkat etmesi gereken 
konulara değinen 
Okan Dursun, "Acele 

ı etmeyin" uyarısında 
| bulundu.

1999 depremi ve 
ekonomik krizlerin 
etkisi ile durgunluğa

| giren konut 
piyasasında son iki 
yılda yaşanan canlan

maya dikkat çeken 
bursun, yabancılara 
mülk satışının 
olanaklı hale 
getirilmesi, konut 
açığının büyüklüğü, 
genç nüfusun 
fazlalığı, banka faiz
lerindeki düşüş, döviz 
kurlarındaki düşüşün 
ve Mortgage (ipoteğe 
dayalı uzun vadede 
konut edinme) konut 
alimim körüklediğini 
söyledi. İnşaat sek
töründeki canlanma 
en az 61 sektörde 
dahi canlanma 
sağladığı belirten 
Dursun, ekonomik 
gelişmeyle beraber 
tüketicilerin konut 
alırken ve kredi kul
lanırken yapacakları 

hataların ileride telafi 
edemeyecekleri 
zararlar ile karşılaşa
bileceklerini 
duyurdu. , 
HAKKINIZI BİLİN 
Konut talebinin şu an 
için arzdan fazla 
olmasını tehlikeli bul
duklarını kaydederi 
Bursa Barosu 
Tüketici Hakları 
Komisyonu Başkanı 
Okan Dursun, "Konut 
alan kişiler, 4077 
sayılı Tüketici 
Kanunu kapsamında 
olduklarını ve hakları 
olduğunu bir kez 
daha hatırlatıyoruz. 
Bu kanunun tüketi
cilere, genel kanun
ların sağladığından 
seçimlik hak 

çeşitliliği ve hız 
olarak daha fazlasını 
sağlayan özel bir 
kanundur. Son 
zamanlarda konut 
alan bazı tüketiciler
den aldıkları konut
ların beklentilerini 
karşılamadığı veya 
satıştan önce vaat 
edilenlerin, satıcı 
tarafından daha sonra 
gerçekleştirilmediği 
yolunda yakınmalar 
yoğunlaşmıştır" dedi. 
TELEFON KADAR 
ARAŞTIRIN 
Tüketicilerin, cep 
telefonu, bilgisayar, 
televizyon alırken 
yaptıkları inceleme ve 
araştırmanın onda 
birini konut alırken- 
yapmadıklarını 

belirten Bursa Barosu 
Tüketici Hakları 
Komisyonu Başkanı 
Okan Dursun, elek
tronik aletin tüm 
özelliklerini ezbere 
sayanların konutta 
güvenliğe dikkat 
etmemelerini de 
eleştirdi. "Kafamı - 
sokacak bir yerim 
olsun", "Kiradan kur
tulayım", "İyi bir 
yatırım aracı" zih
niyetiyle konut alın
masını eleştiren Okan 
Dursun, bütün bun
ların ileride doğabile
cek hukuki sorunları 
ortadan kaldır
madığını söyledi. 
NELERE DİKKAT 
EDİLMELİ?
Bursa Barosu 
Tüketici Hakları 
Komisyonu Başkanı 
Okan bursun, 
Konut alırken dikkat 
edilmesi gerekenları 

şöyle sıraladı: 
"Satıcının konut için 
vaat ettiği konuları 
içeren ayrıntılı anlaş
ma ve inşaatın- 
deprem yönet
meliğine uygun olup 
olmadığının araştır
ması yapılmalı. 
Taşınmazın tapu 
kaydında, ipotek, 
haciz gibi kısıtlamalar 
bulunup bulunmadığı 
incelenmeli, belediye
den inşaat ruhsatı ile 
gerekli vizelerin alınıp 
alınmadığı, ruhsat 
süresinin dolup dol
madığına bakılmalı, 
taşınmazın, inşaat 
halinin ve kat yüksek
liğinin ve bağımsız 
bölüm sayısının imar 
durumuna uygun 
olup olmadığı 
araştırılmalı, satıcının 
tapu verme yetkisinin 
bulunup bulunmadığı
na bakılmalı." BHA



26 Aralık 2005 Pazartesi Sayfa 6

Toplum destekli polisler geliyor
Bursa Emniyet 
Müdürü Hüseyin 
Çapkın, Sokak 
Timleri ve Asayiş 
Ekipleri'nden sonra 
şimdi de uluslararası 
işbirliğiyle 'toplum 
destekli polislik* 
projesini hayata 
geçiriyor.
İspanyol ve İngiliz 
polisiyle yapılan 
işbirliğiyle start 
alacak proje, Nilüfer 
ilçesinde 'pilot bölge' 
olarak seçilen bir 
mahallede bu hafta 
sonu hayata geçiyor. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 
geçtiğimiz mart 
ayında Ankara'da 
İngiliz Polisi ile 
birlikte yaptığı 
eğitimin ardından, 
Temmuz'da Bursa'ya 
gelen İspanyol 
Polisi heyetiyle 
suçun önlenmesi 

konusunda ortak 
çalışmada 
bulunulmuştu. 
Geçtiğimiz ay içinde, 
aralarında Bursa 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'nden bir 
emniyet amirinin de 
yeraldığı 10 polis 
şefi, İspanya ve 
İngiltere'ye giderek 
15 günlük bir eğitim 
çalışmasına katıldı. 
Bu çalışmaların 
ardından, "suçu 
oluşmadan önlemek" 
amacıyla halkla 
ilişkiler ve problem 
odaklı güvenlik 
çalışmalarının 
birleştirilmesi sonucu 
ortaya çıkacak 
'toplum destekli 
polislik projesi' 
son şeklini aldı. 
Önce, planlı 
yerleşmenin olduğu 
Nilüfer ilçesindeki bir 
mahalle pilot bölge

seçildi. Suç haritası 
çıkarılan bu 
mahallede, 1 Ocak 
2004 tarihinden 
itibaren yaşanan 
suç kayıtları 
incelendi. Yapılan 
incelemelerde baz 
alınan tarihten bu 
güne kadar 
sözkonusu 
mahallede, 15 ay 

içerisinde 42 evden 
hırsızlık yapıldığı 
belirlendi. Bu çalışma 
sürerken, mahalle 
sakini 50 kişiye 
polisten en çok 
bekledikleri 5 konu 
soruldu. Anketten, 
"Hırsızlıkların önlen
mesini istiyoruz" 
yanıtı alan polis, 
projeyi hırsızlık 

olayları üzerine 
inşa etti.
Hırsızlık olaylarının 
yaşandığı binaların 
başında ise alt kattaki 
korumasız pencereli 
daireler, açık olan 
sokak kapısı, ağaç 
gibi binayı kapatan 
görünüm zafiyeti, 
parmaklık eksiği ve 
aydınlatmaların 

yetersiz olduğu 
yerlerin geldiği 
saptandı.
"Polis, toplumun 
takım arkadaşıdır" 
diyen yetkililer, park
ların ışıklandırılması, 
sokak aydınlatması, 
üst katlara tırman
mayı kolaylaştıran 
doğalgaz ve çatı oluk 
giderlerinin gizlen
mesi ile bina aydın
latması için, 
belediyeler, 
Uludağ Elektrik 
Dağıtım Müessese 
Müdürlüğü, 
BOTAŞ, Mimar ve 
Mühendis Odaları ile 
görüşüldüğünü de 
söyledi. Yetkililer 
ayrıca, halkı bil- 
içlendirme amaçlı 
olarak Diyanet ve 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü yetk
ilileriyle de görüşüle
ceğini açıkladı.

2006 EŞANTİYON
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

TAKVİMLER & MASR TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLERE RNAHTARLIKLAR VE 
HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE 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
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Kan Kanunu değişiyor
Sağlık Bakanlığı 
tarafından, kan ve 
kan ürünleriyle ilgili 
yeni düzenlemeler 
içeren kanun taslağı 
hazırlandı.
Kan bağışında 
gönüllülük esası 
getiren taslak, mali 
karşılık anlamı 
içermeyen müteka
biliyete de imkan 
veriyor.
Taslak, transfüzyon 
ve donasyon 
merkezleri ile bölge 
kan bankalarının, 
kamuya yararlı 
dernek ve vakıflar 
tarafından da kurul
masına olanak 
tanıyor.
Kan ve kan ürün
lerinin temininde 
karşılıksız ve gönüllü 
bağışın esas 
olduğunu öngören 
taslak, mali karşılık 
içermeyen 'müteka
biliyet' uygulamasına 
olanak tanıyor.
Taslak ayrıca, kan 
verici ve alıcılarının 
sağlıklarının korun 
ması açısından 
gerekli önlemlerin 
alınmasını ve bu kişi

lerin kan nakli son
rası izlenmesini de 
öngörüyor.
Kan ve kan ürün
lerinin alınması, 
kaydı, analizi, 
işlenmesi, depolan-^ 
ması, kullanılır 
hale getirilmesi, 
dağıtım ve kul
lanımını ilgilendiren 
verici, kan ve kan 
ürünü verme işlemi, 
hazırlayan kuruluş, 
kullanım yeri ve alıcı 
ile ilgili tüm veriler, 
yazılı veya elektronik 
ortamda 
kaydedilerek, 
30 yıl süreyle 
sakıanacaK.
Sağlık Bakanlığı kan, 
kan bileşenleri ve 
kan ürünleri 

konusunda yapacağı 
çalışmalarda gerekli 
bilimsel desteği 
sağlamak üzere 
Yüksek Kan 
Komisyonu 
oluşturacak. 
Kanın temini ve 
kullanımı için 
"Transfüzyon" ve 
"Donasyon" 
merkezleri ile "Bölge 
Kan Bankaları" 
kurulacak.
Kan yolu ile bulaşan 
bir'hastalığı veya 
böyle bir hastalık 
taşıma, riski 
olduğunu bilmesine 
rağmen kan verenler, 
bir yıldan 3 yıla 
kadar hapis 
cezasına 
çarptırılacak.

Açık Öğretim Lisesi

"Mesleki Açık Öğretim 
Lisesi Yönetmeliği", 
Resmi Gazete’nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanarak, yürür
lüğe girdi.
Yönetmeliğe göre, 
"Mesleki Açık Öğretim 
Lisesi", ilköğrenimini 
tamamlayan, ancak 
orta öğretime devam 
edemeyenler ile orta 
öğretimden ayrılan, 
mezun olan ve yüksek 
öğretimden ayrılan 
veya mezun olanlara 
farklı alanlarda öğren
im görme fırsatı ver
erek eğitim-öğretim 
imkanı sağlamayı, 
orta öğretim 
düzeyinde fırsat ve 
imkan eşitliğine, 
toplumun kültür 
düzeyinin yük
seltilmesine ve 
güçlendirilmesine 
katkı yapmayı, öğren
cileri hayata ve yük
sek öğretime hazırla
mayı amaçlayacak. 
Bu liselerde, ilköğreti
mini tamamlamış her 
öğrenciye ilgi, istek 
ve yeteneklerine 
uygun orta öğretim 
imkanlarından yarar
lanma hakkı verilecek. 
Programların uygu
lanmasında özellikle 

gelişmiş kitle iletişim 
araçlarından ve yüz 
yüze eğitim imkan
larından etkin bir 
biçimde yararlanıla
cak.
Program ve 
materyaller, bilişim 
teknolojileri, doküman 
ve bunlarla ilgili diğer 
araçlarla destek
lenecek.
Eğitim-öğretim çalış
malarında dönem 
bütünlüğü esas ola
cak. Ölçme ve değer
lendirme, ders geçme 
ve kredi esaslarına 
göre yapılacak.
Öğrencilere, program
larda belirtilen bilgi ve 
becerilerin kazandırıl
ması hedeflenecek. 
Her öğrencinin bir 
dönemde sınava gire
bileceği en fazla 
ders kredi sayısı, 
dönemlere göre haf
talık ders dağıtım 
çizelgelerinde belir
tilecek. Uzaktan öğre
timle "erilen derslerin 
sınavları merkezi sis
temle yapılacak. 
Öğrenci kayıtlarında 
yaş sınırı aranmaya
cak. öğrenim süresi 
sınırsız olacak.
Bu liselerde örgün 
İmam Hatip Lisesi 

programları ile 
Mesleki Orta Öğretim 
programları uygu- 
İanacak.
KİMLER KAYIT 
YAPTIRABİLECEK 
Bu liselere, sağlık 
durumu öğrenim 
görmek istediği 
meslek eğitimine 
uygun olanlardan, 
ilköğretim 
okulu/ortaokul 
mezunu olanlar, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve 
diğer bakanlıklara 
bağlı orta öğretim 
düzeyindeki okullar
dan ayrılanlar ile 
mezun olanlar, bir 
yüksek öğretim kuru
ntundan ayrılanlar 
veya mezun olanlar, 
denklik belgelerinde 
belirtilen öğretim 
düzeylerinin yukarıda 
ki şartlardan birisini 
taşıması durumunda, 
yurtdışında öğrenim 
görmüş olanlar kayıt 
yaptırabilecek.
Bu liselere yeni kayıt 
yaptıran ya da kayıt 
yenileyen öğrenciler
den dönem başların
da, ilgili mevzuat 
hükümlerine göre Mil 
Eğitim Bakanhğı’nca 
belirlenen miktarda 
ücret alınacak.

£ 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

ENEN Salibe Mataeleıi festi
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..

--- 1— II li— . ... ------------------ ■ ----- —.. --- -- ---------------

I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK |

d

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire jğ 
-----------------------------------------------____________________________ § 
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 n
------- •"

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik PsJ

Her çeşit halik ağları 
Sakana .Misina Ağları

* İP ^ğ
"S Fanya

Mantar, kurşun
İp Çeşitleri

* * Sandal Malzemeleri
✓ Kürek
* Çapa

Macun 
Galvanizli çivi 
TMC sintine pompası
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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.

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021
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Milli Piyango’da en
şanslı il İstanbul

Çelik: ‘Ek ders ücreti 
2006’da arttırılacak1

Milli Piyango'nun 
Yılbaşı çekilişlerinde, 
en çok büyük 
ikramiye isabet eden 
ilin İstanbul, en fazla 
çıkan rakamın da 3 
olduğu ortaya çıktı. 
Son 15 yıllık Milli 
Piyango Yılbaşı çekil
işlerinden yaptığı der
lemeye göre, talih 
kuşu en fazla İstan- 
bullular'ın yüzüne 
güldü. Son 15 yılda 12 
kez çeyrek, 2 kez 
yarım ve bir kez de 
tam bilete isabet eden 
Yılbaşı çelişi büyük 
ikramiyesi, en fazla 
İstanbul'da satılan 
biletlere isabet etti. 
Son 15 yılda toplam 
53 kişiyi sevindiren 
büyük ikramiyelerin 
biletlerinin 17'şi İstan
bul'da satıldı. İstan
bul'u, 8 kez Yılbaşı 
büyük ikramiyesi isa
bet eden Ankara, 5 
kez isabet eden 
Mersin ve 4 kez isabet 
eden Adana izledi. 
Büyük ikramiyenin 3 
kez ziyaret ettiği

Gıda piyasasını şok eden hilleler
Gıda teknolojisi 
hilenin hızına 
yetişemiyor. Beyaz et 
klorlanıp taze görün
tüsü veriliyor, küflü 
kaşarlar eritiliyor, 
sütün yağı alınıp mar
garin katılıyor. İşte 
insanı şok eden hile 
teknikleri 
Temel gıda maddeleri 
başta olmak üzere 
sofralara konan 
birçok gıdanın içine 
insan sağlığına da 
zarar verecek nitelikte 
maddeler katıldığı, 
yiyeceklerin kimyasal 
işleme tabi tutulduğu 
bildirildi.
Gıda hijyeni ve 
güvenliği konusunda 
ev kadınlarına yönelik 
konferansta konuşan 
Sivas İl Sağlık 
Müdürlüğü Bulaşıcı 
Hastalıklar Şube 
Müdürü Dr. Seza 
Avunduk, “Gıdada 
teknoloji, hilenin hızı
na yetişemiyor. Hile 
teknolojiden hızlı 
gelişiyor” dedi. 
HİLE TEKNİKLERİ 
Dr. Avunduk, bazı 
gıda maddelerinde 
yapılan hileleri 
şöyle sıraladı: 
“Ufalanmış peynir bir
leştirilip yeniden kalıp 
peynir yapılıyor. Dana 
kıymaya tavuk

İzmir'i ise 2'şer kezle 
Antalya, Eskişehir ve 
Manisa izledi. Milli 
Piyango'nun Yılbaşı 
çekilişlerinde büyük 
ikramiye, Trabzon, 
Bursa, Burdur, 
Samsun, 
Batman, Aydın, 
Kahramanmaraş, Van, 
Tekirdağ ve Tokat'a da 
birer kez isabet etti. 
Talih kuşunun rakam
sal istatistiklerinde 
ise "3" rakamının ağır 
bastığı gözlendi. Son 
15 yıllık dönemde 
büyük ikramiye eden 
biletlerin üzerindeki 
rakamlar ince
lendiğinde "3" 
rakamının 18 

sakatatı katılıyor. 
Sütün yağı alınıp yer
ine margarin konulu 
yor. Küflü kaşarlar 
eritme peyniri yapılı 
yor. Tavuk dönerin 
içine tavuk derisi, 
bağırsak, paça ve 
sakatatlar baharatla- 
narak karıştırılıyor. 
Kırmızı bibere kiremit 
tozu ekleniyor.
Kalitesiz bulgura boya 
katıp ayıp örtülüyor. 
Zeytinyağına rafine 
ayçicek, kanola, fındık 
ve tereyağı karıştırıl) 
yor. Son kullanma tar
ihi geçmiş sucuklar 
yeni yapılan sucuk
ların içine katılıp 
yeniden imal ediliyor. 
Salam ve sosislerin 
içine hayvansal etsel 
atıklar katılıyor. Soya 
baharatla karıştırılıp 
sucuk imalatında kul
lanılıyor. Baharatlar 
arasına kurutulmuş ot 
ve sap karıştırılıyor. 

kez şans küresinden 
çıktığı belirlendi.
"3"ü izleyen "6" ve 
"7" rakamları 13'er 
kez çıkarak en 
şanslı 2. rakam 
olurken,"5" 
rakamı 11 kez, 
"1", "2" ve "9" 
rakamları ise 10'ar kez 
büyük ikramiye 
kazanan biletleri 
belirledi.
Milli Piyango'nun 
Yılbaşı çekilişlerinin 
en "talihsiz" rakamı 
ise '0' oldu.
Son 15 yılda büyük 
ikramiye isabet eden 
Milli Piyango bilet
lerinin sadece 5'inde 
"0" rakamı yer aldı.

Depolarda iyi 
muhafaza edilmediği 
için küflenen çaylar 
da soframıza geliyor.” 
Türkiye'de sahte gıda 
piyasasında ürün yel
pazesinin bir hayli 
geniş olduğunu dile 
getiren Avunduk, 
“Türkiye'de 27 bin 
gıda sanayii 
işletmesinin 10 bini 
denetlenemiyor. 
Çünkü bunlardan 
sadece 17 bini Tarım 
ve Köyişleri 
Bakanlığı'nın gıda 
siciline kayıtlı” diye 
konuştu.
HORMONLU 
YİYECEKLER BÖYLE 
ANLAŞILIYOR 
Tescilli ve güvenilir 
ürünleri seçmenin 
büyük önem taşıdığını 
vurgulayan Dr. 
Avunduk, gıdalarda 
hormon konusuna 
dikkat edilmesi gerek
tiğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, "2006 
yılında öğretmenler
imizin ek ders ücret
leri mutlaka arttırıla
caktır" müjdesini 
verdi.
TBMM Genel 
Kurulu'nda 2006 yılı 
büte müzakere 
maratonu sürüyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı, 
YÖK, YURTKUR, 
ÖSYM ile 53 
üniversitenin 2006 
bütçelerinin ele 
alındığı Genel 
Kurul'da bütçe 
üzerinde milletvekil
lerinin eleştirilerini 
cevaplandıran ve 
bakanlığının bütçe
siyle ilgili bilgi veren 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
bakanlık bütçesinin 
en büyük bütçe 
olduğuna dikkat çekti. 
"Ekonomimiz nekahet 
döneminde geçiyor. 
Ülkenin içinde bulun
duğu durumu gözardı 
ederek konuşursak 
yanlış hesap yaparız’ 
diyen Bakan Çelik, 
kendilerinin de milli 
eğitim bütçesinin 
daha arttırılmasından 
yana olduklarını, 
ancak genel bütçe 
imkanları 
çerçevesinde 
hesaplamaların 
yapıldığına işaret etti. 
Bakan Çelik, yaptığı 
açıklamada halen 15 
bin dersliğin inşa 
halinde olduğunu 
kaydederek, 
Cumhuriyet tarihinde 
bir rekor kırdıklarının 
altını çizdi. Çelik, 
1998-2002 yılında 21 
bin 511 derslik 
yapıldığını, 2003-2005 
yılında yapılan 
dersliklerin ortala
masının 24 bini 
aştığını söyledi.

©T©
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SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi'ııde restore edilmiş 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

Hüseyin 
Çelik

4 yıl içerisinde 
eğitime ayrılan payın 
bugünkü rakamlarla 2 
katrilyona yakın 
olduğunu belirten 
Çelik, dersliklerde 30 
çocuğun eğitimi öğre
timi görebilmesi için 
95 bin dersliğe ihtiyaç 
olduğunun altını 
çizdi. Bakan Çelik, 
"Birçok okulumuz 
tekli öğretime 
geçmiştir. Depreme 
karşı dayanıklı 
olmadığı için 
güçlendirmeleri de 
mümkün olmadığı 
için yüzlerce okul 
yıkılmıştır yerine 
yenisi yapılmıştır. 
Binlerce sınıf bilgisa- 
varlı sınıf haline getir
ildi. Benim 
Bakanlığım döne
minde gönderilen bil
gisayar sayısı 86 bin 
bilgisayar. Bütün 
zamanlarda 176 bin. 
120 bin bilgisayar 
almak üzere ihale 
açtık bu ihale 
sonuçlanmak 
üzere" dedi 
Ücretsiz kitap pro
jesinin AK Parti'nin 
projesi olduğunu 
belirten Bakan Çelik, 
bilgisayarlı sisteme 
geçtikleri için artık 
her şeyin internet 
üzerinden yapıldığını 
ve bu sayede kamu
nun yararının 8 trilyon 
TL olduğunu söyledi. 
Çelik, konuşmasında 
öğretmenlerin ek ders 
ücretleri için Maliye

Bakanlığı’nın bir yasa 
tasarısı çalışması 
içinde olduğunu 
kaydederek, "Öğret
menlerin ek ders 
ücretinin arttırılması 
bizim tarafımızdan 
gündeme getirilmiştir. 
Bakanlar Kurulu'nda 
'eğitimin öncelikleri 
ve eğitimin sorunları' j 
ile ilgili bir değer
lendirme sunumu 
yaptım. Öğretmenler
imizin ek ders ücret
lerinin arttırılmasını 
gerektiğini söyledim" 
diye konuştu. 
Başbakanın 
bununla ilgili bir 
çalışma yapılması 
talimatını Maliye 
Bakam'na 
verdiğini ve Maliye 
Bakanlığı'nın bu 
konudaki çalışmasına 
başladığını söyleyen 
Çelik, "Maliye 
Bakanlığı bir tasan 
hazırlıyor. Öğretmen
lerimizin ek ders 
ücretleri mutlaka art
tırılacaktır 2006 
içinde" şeklinde 
konuştu. Bakan Çelik, 
okullarda el yazısı 
konulmasıyla ilgili , 
eleştirilere, "2 ay 
içinde çocuklarımız 
inci gibi el yazısı j 
yazıyorlar. Bunu 
takdir eden çoğunluk
tadır. Bu müfredat 
değişikliği Türkiye'de 
uzun dönemdir yapıl
ması gerekiyordu | 
ama yapılamıyordu" 1 
ifadelerini kullandı.
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Kamu arazileri turizme açılıyor Barbaros BALMUMCU

Barbarosca
Turizmde dış ser
mayeyi Türkiye'ye 
çekmek için kamu 
arazileri tahsis edilip, 
Turizm kentleri oluş
turulacak. Dış ser
mayeye ilk etapta 
Aydın-Didim, Muğla 
Dalaman, İzmir- 
Çeşme, Kuzey 
Antalya ve Antalya 
Oymapınar 
düşünülüyor.
2006 yılı içerisinde 
gerçekleştirilmesi ' 
öngörülen projede 
tahsisler, yabancı 
firmalara 49 yılın 
üzerinde kiralandırıl- 
ması düşünülüyor. 
Edinilen bilgilere 
göre, şimdiden dış 
kaynaklı firmalar, 
söz konusu bölgeler 
için yatırım yapmak 
için girişimde 
bulunuyorlar. 
Bakanlık, yurt için 
kamu arazilerinin

TMSF, yılbaşı süslerini 
satışa çıkarıyor

Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu 
(TMSF), amme borçlu
larından haczettiği 
menkul malları bugün 
TMSF Merkez 
Binası'nda yer alan 
konferans salonunda 
saat 11.30'da açık 
artırma yoluyla ve 
peşin para ile satışa 
çıkaracak.
Aralarında yılbaşı 
süsü olarak 
adlandırılan Havai 
fişek, mum, süs 
eşyası mini fırın ve 
muhtelif menkullerden 
oluşan menkullerin 
toplam muhammen 
bedelleri 4 bin 75 YTL 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

26.05.2003 Tarih ve 67.400 TL
30.09.2003 Tarih ve 67.400 TL 
2 adet ek MTV makbuz aslını 

kaybettim. Hükümsüzdür.
AYHAN ELLERGEZEN

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden 
aldığım ehliyetimi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
MUSTAFA KOCAALP

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

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesl.com 
______adresinden okuyabilirsiniz

dışında alt ve üstyapı 
katkı paylarını tama
men yabancı yatırım
cıların üstlenmesini 
isteyecek.
Öte yandan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı'nın 
dün Bilkent Otel'de 
kamu arazisi olan 105 
parselden 16 parseli 
için müzakereye çıktı. 
Tamamen iç yatırım
cılara yönelik yapılan 
16 parsel için altyapı 
hizmetleri katkı payı 
olarak toplam 
70 trilyon gelir elde 
edildi. 49 yıllığına 
kiralanacak olan 11 
parsel için turizm 
yatırımcılarından bir 
başvuru olurken 78 
parsel için başvuru 
gerçekleşmedi.
Bakanlık, 2006'nın 
Mart ayı sonuna 
doğru başvuru 
olmayan parselleri 
alt yapı katkı payı 

olarak belirlendi.
Açık artırma yoluyla 
satışa çıkarılacak 
olan menkul mallar, 
muhammen değerin 
yüzde 75'inden az 
olmamak üzere 
en çok artırana ihale 
edilecek. Ancak 
verilen bedel 
muhammen değerin 
yüzde 75'inden az olur 
ya da hiç alıcı çık
mazsa, ikinci satış 28 
Aralık Çarşamba günü 
aynı yer ve saatte 
yapılacak.
Satışa çıkarılan 
menkuller
25 Aralık Pazar günü 
10.00-12.00 ve

almadan vermeyi 
planlarken yine tek 
başvuru gerçekleşen 
11 parsel için de 
katkı payı olmayacak. 
Teşvik amaçlı 
parselleri alan 
yatırımcılardan devlet 
49 yıl boyunca alt 
yapı katkı payının 
dışında iki bedelde 
para tahsil edecek.
Yatırımcı 2.5 yıl 
içinde tesisi yapmak

14.00-15.30 saatleri 
içerisinde 
görülebiliyor.
İhalede alış yapan
ların, satın aldıkları 
malın bedelini 3 (üç) 
gün içerisinde T.C. 

zorunda olurken, 
toplam yatırım 
bedelinin binde bir 
oranında arazi 
bedeli ve yıllık 
cirodan yüzde 
5 payı Maliye 
Bakanlığı'na 
ödeyecek. Arazi 
bedeli ise yatırımcı
dan her yıl, 
enflasyon artış oranı 
nispetinde tahsil 
edilecek.

Ziraat Bankası A.Ş. 
Gayrettepe 
Şubesi'ndeki 
6279167-5004 
no'lu TMSF tahsilat 
hesabına yatırmaları 
gerekiyor.

Yazarımız Barbaros Balmumcu anjiyo 
olması nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Gemlik KÖRFEZ.

spanya’dan Türkiye'ye
hızlı tren kredisi

İspanya hükümeti, 
hızlı tren projesi için 
Türkiye'ye 180 milyon 
avro kredi verilmesini 
onayladı.
İspanya Sanayi 
Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamada, 
Ispanya Kalkınma 
Yardım Fonu'nundan 
sağlanan kredi, ilk 7 
yılı geri ödemesiz, 22 
yıllık olacak.
Sanayi Bakanlığı, kre
dinin yıllık faiz

Çinliler 
lokumumuzu da 

taklit etti
Türkiye Gıda Sanayi 
İşverenleri Sendikası, 
(TÜGİŞ) Türk lokumu
nun Çin tarafından 
taklit edilerek pazara 
sürüldüğünü belir
tirken, lokum için 
koruma istedi.
TÜGİS, yazılı bir açık
lama yaparak, Türk 
lokumunun Çin'e 
karşı korunmasını 
istedi. Türk lokumu
nun, geleneksel ve 
tarihi Türk şeker
lemelerinden 
olduğu anımsatılan 
açıklamada, 
Madrid Protokolüne 
göre, Cenevre'den 
yapılacak müracaatla, 

oranınınsa yüzde 0.13 
olacağını bildirdi. 
Kredi, Ankara-İstan- 
bul hatlındaki 10 adet 
hızlı trenin yapıl
masında kullanılacak. 
TCDD Genel 
Müdürlüğü, hızlı tren 
hattında çalışacak 10 
adet hızlı tren seti 
temini ihalesini düzen 
lemiş, ihaleyi kazanan 
İspanyol CAF firması 
ile sözleşme imza
lamıştı.

Türk lokumunun 
marka tescili yapılıp 
AB ülkelerinin tamamı 
dahil 55 ülkede korun
abileceği belirtildi. 
Firmaların, marka 
tescillerine önem ver
melerinin ileride 
yaşanması 
muhtemelen sıkıntıları 
önleyeceğine dikkat 
çekilen açıklamada, 
ayrıca coğrafi 
işaret tescili ile 
Türk lokumunun 
korunabileceği ifade 
edildi. Sendika, bu 
konuda ilgili kurum ve 
kuruluşların acilen 
harekete geçmesini 
de istedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesl.com
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Çalışan anne çocuğu nasıl etkiliyor?
Annenin çalışıyor 
olması, çocukların ev 
İşlerinde iş bölümünü 
daha çabuk öğren
melerini sağlıyor ama 
çalıan annelerin 
kızları eve vakit ayır
mayı sevmiyorlar. 
Çalışan anne ve ev 
hanımı olan annelerin 
çocuklarında aile içi 
görev dağılımında 
farklılıklar göze 
çarpıyor. Ev kadını 
annelerin kızları ve 
oğulları ev İşleri ve 
çocuk bakımının 
kadın işi olduğunu 
düşünürken, çalışan 
annelerin çocukları 
ev İşleri ve çocuk 
bakımının eşler 
arasında paylaşıl
masından yana. 
ARAŞTIRMASI 
YAPILDI
ABD'de Claremont 
McKenna Koleji'nde 
görevli Heidi Riggio, 
yaşları 18-23 arasın
da değişen 351 
öğrenciye anket 
uyguladı. Buna göre 
çalışan annelerin 
oğulları, çalışmayan

Efttıi pamğrt oynatın
Aslında bir erkeği 
istediği gibi yön
lendirmek kadın için 
o kadar da zor değil. 
İşte yöntemleri...
1 - Bir masaj mı 
İstiyorsunuz? Ona 
sizin ondan daha iyi 
masaj yaptığınızı 
söyleyin. Rekabetçi 
ruhu, ona elinden 
gelen en iyi masajı 
yapmasını emrede- 
cektlr. Kazanan? 
Tabii kİ siz 
olacaksınız.
2- Aranızdaki 
bağları güçlendirmek 
istiyorsanız, onunla 
spora gidin, yüzün, 
bisiklete binin. 
Birlikte yapılan 
fiziksel aktlvite 
İlişkiyi kuvvetlendirir.
3 - Şikayetinizi

'Gemlik Körfez’ İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.comadresini tıklayın

annelerin erkek 
çocuklarına kıyasla 
ev işlerinde ve çocuk 
bakımında eşlerine 
yardım etmeye daha 
hevesli.
KIZLAR İSTEMİYOR 
Ancak kızlar için tam 
tersi nır durum 
geçerli. Anneleri 
çalışan kızlar, ev

İltifatla süsleyin.
Yapmasını İstediğiniz 
şeyi söylemek yerine 
başka bir yönünü 
övüp, o yönünün 
daha belirginleşmesi 
için aslında yap

işleri ve çocuk 
bakımına'fazla vakit 
ayırmak istemiyor, bu 
konularda eşlerinin 
kendilerine yardımcı 
olmasını bekliyor.
Ankete katılanların 
taahhütleri gerçek
leşirse, çalışan 
annelerin oğulları, 
çalışmayan annelerin 

masını İstediğiniz 
şeyi yapması gerek
tiğini bellrrtln.
4 - Bütün planları 
yapmaktan sıkıldınız 
mı? Erkekler 
Çözüm bulmaya 

oğullarına göre 
haftada 12 saat daha 
fazla ev işleri ve 
çocuklarla 
ilgilenecek, çalışan 
annelerin kızları da 
çalışmayan annelerin 
kızlarına göre haftada 
10 saat daha az 
ev işleri ve çocuk 
bakımıyla haşır 
neşir olacak. 
AİLE BELİRLEYİCİ 
Araştırmaya göre 
ayrıca ev kadınlarının 
kızları, vakitlerinin 
çoğunu eşleriyle 
geçirmeyi beklerken, 
ev kadınlarının 
oğulları ise eşlerine 
pek vakit ayırmayı 
düşünmüyor. 
Sonuçları değer
lendiren Riggio, 
'Araştırma bir kez 
daha ailenin gencin 
dünya görüşünde 
ne kadar belirleyici 
olduğunu gösterdi. 
Gençlerin verdiği 
yanıtlar ilerideki 
davranışlarına 
ilişkin ipuçları 
sağlıyor' dedi.

yöneliktirler.
Hafta sonu planları 
yapmak İçin çok 
zorlandığınızı 
söyleyin.
Kurtarıcınız hemen 
harekete geçecektir.

Sevgilinizden
özür dilerken,..

Sevgilinizden özür 
dilerken...
Özür dilemek, 
eşlerin anlaşmazlık
larında iyileştirici 
ve yapıcı bir etkiye 
sahiptir. Özür diley
erek, eşinizin 
kırgınlığını 
önemsediğinizi ve 
durumu düzeltmek 
istediğinizi 
bildirmek demektir. 
Bu yüzden takınıla
cak tavır önemidir. 
Özür dileyerek, 
sorumluluğunuzu 
kabul etmiş olur
sunuz. Özür diley
erek, yapılan şeyin 
kasıtlı olmadığını 
ama istemeden 
olumsuz bir sonuca 
yol açtığını anlat
mış olursunuz. 
Özür dilemenin 
yapıcı ve iyileştirici 
etkisini görmek 
için;
-Samimi olun 
-Özür dilerken 
samimiyetinizi 
gösterecek olan şu 
aşamaları 
uygulayın: 
-Pişmanlığınızı 
dile getirin
-Ses tonunuzla ve 
sözlerinizle pişman
lığınızı eşinize 
hissettirin.
-Onun çektiği 
sıkıntıya duyarlı 
olduğunuzu 
görmesini sağlayın.
-Sorumluluğu 
kabullenin
-Özür dilerken yal
varıp yakarmanız 
gerekmez, yaşanan 
olaydaki sorumlu
luğunuzu kabul
lenerek işe başlaya

bilirsiniz.
-Hata yaptım 
demekten hoşlan- 
masak da, hatamızı 
kabullenmek onurlu 
ve yapıcı bir 
davranıştır.
-Kasıtlı olmadığınız 
konusunda eşinizi 
bilgilendirin 
-Eşinize isteyerek 
ve bilerek zarar ver
mediğinizi açıkça 
söyleyin.
-Olayın isteyerek 
yapılmadığını 
bilmek eşinizi 
rahatlatacaktır.
-İçinde bulun
duğunuz durumu 
açıklayın
-Olayın yaşanması
na sebep olan 
durumlarınızı açık
layın.
-Kafanızın karışık 
olması, yorgun 
olmanız, dalgın
lığınız, bir 
arkadaşınızın sizi 
konuşmaya tut
ması, acele etm
eniz... gibi durum
ları samimiyetle 
ifade edin.Bunları 
bahane olarak kul
lanmadan, eşinizin 
sizin durumunuzu 
anlamasına yardım
cı olamaya çalışın. 
-Verdiğiniz zararı 
telafi edin 
Tüm bu aşamalar
dan sonra her 
şeyi oluruna 
bırakmayın. 
Eşinizin uğramış 
olduğu zararı 
bir şekilde gider
menin yollarını 
arayın ve 
elinizden ne 
geliyorsa yapın.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.comadresini
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Enfeksiyondan
korunmanın yolu 

temizlik
Samsun Gazi Devlet 
Hastanesi Enfeksiyon 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Teoman Kaynar, 
enfeksiyon hastalıklar
dan korunmanın en 
etkili yolunun temizlik 
olduğunu belirtti. 
Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Samsun Toplum 
Merkezi'nde kadınlara 
yönelik "Sık Görülen 
Enfeksiyon

| Hastalıkları ve
{ Korunma Yolları" 

konulu konferans 
veren Dr. Teoman 
Kaynar, enfeksiyon 
hastalıkların 
Türkiye'de ve tüm 
dünya ülkelerinde en 
sık görülen hastalık 
grubunu oluşturduğu
na dikkat çekti.
Enfeksiyon hastalık
larının mikroorganiz
malar (bakteri, virüs, 
mantar ve parazitler) 
tarafından vücutta 
meydana getirilen 
hastalıklar olduğunu 
kaydeden Dr. Kaynar, 
"Enfeksiyon hastalık
larının belirti ve bulgu
ları çok çeşitlidir.
Ateş, üşüme, titreme, 
halsizlik, yorgunluk, 
iştahsızlık, ağrı, bulan
tı, kusma gibi genel 
bulgulara ek olarak

etkenin cinsine ve 
enfeksiyonun yerine 
bağlı olarak gelişen 
spesifik belirti ve 
bulgu'sr ishal, 
krbiziık, ck'çm 
ağrıları, vücutta 
döküntüler ve kızarık
lıklar, öksürük, sarılık, 
bilinç bozuklukları 
olabilmektedir" dedi. 
Hepatit, mantar, uyuz, 
bitlenme, alerjik 
hastalıklar, deri 
sorunlarının 
enfeksiyon hastalık
larından bazıları 
olduğunu dile getiren 
Kaynar, "Bu hastalık
ların önüne temizlikle 
geçilmektedir.
Sağlığın başı temizlik
tir. Bizim dinimiz de 
temizliği emretmekte
dir. Sağlıklı olmak için 
temiz olmalıyız.
Temiz insan mutlu 
insandır" diye 
konuştu.
Enfeksiyonlardan 
korunup sağlıklı 

yaşayabilmek için 
temizliğin yanı sıra 
beslenmeye dikkat 
edilmesi gerektiğine 
işaret eden Kaynar, 
sigera, ??kol vc diğer 
kötü alışkanlıklardan 
da uzak durulması 
gerektiğini vurguladı. 
Kaynar, cilt, saç, yüz, 
göz, kulak, ağız ve 
diş, el, tırnak, ayak, 
memeler ve cinsel böl
gelerin temizliğine 
büyük önem verilmesi 
gerektiğini dile getirdi. 
Kaynar, her insanın 
kendi temizliğinden 
sorumlu olduğunu da 
ifade ederek, "Eğer 
enfeksiyonlardan 
korunmak istiyorsak 
çocuklarımıza temi
zliği öğretmeliyiz 
Temizliği alışkanlık 
haline getirmeliyiz. 
Tuvaletten sonra ve 
yemeklerden önce 
mutlaka ellerimizi 
güzelce yıkamalıyız" 
uyarısında bulundu.

Çocuklarda böbrek 
hastalıklarının belirtileri
Doğuştan olan 

böbrek ve idrar yolu 
hastalıklarında, 
müzmin nefritler 
sonucunda veya 
böbrek iltihaplarının 
sık sık tekrarlaması ile 
çocukların böbrekleri 
de iş göremez hale 
gelebilir. Bu durum 
çok ilerlerse "son 
dönem böbrek 
yetersizliği" admı 
verdiğimiz tablo 
ortaya çıkar; zararlı 
maddeler, tuzlar ve su 
vücutta birikerek 
hayatı tehdit eder. 
Hastalığın bu 
safhasında diyaliz 
tedavisi veya böbrek 
nakli yapılması 
gerekir.
Çocuklarda böbrek 
hastalıklarının 
belirtileri: 
-Kırmızı-kahverengi 
idrar
-Göz kapaklarında, 
yüzde, bacaklarda 
şişlik
-Karın ağrısı, 
böğür ağrısı 
-İdrar yanması 
-Sık sık idrara çıkma 
-Tuvalete yetişememe 
ve idrar kaçırma 
-İdrarı fışkırtamama ve

damla damla 
idrar yapma 
-Ateş
-Çok su içip, çok 
idrara çıkma 
-İdrar miktarının 
aniden azalması 
-İştahsızlık 
-Tekrarlayan kusmalar 
-Kilo alimini ve büyü
menin duraklaması 
-Halsizlik
-Solukluk
Böbrek ve idrar yolu 
hastalıklarında yukarı
da sayılan belirtiler
den biri ve birkaçı 
ortaay çıkabilir. Bazen 
belirtiler çok hafif ola
bilir ve çocuğu fazla 
rahatsız etmez. Ancak 
küçük belirtileri de 
önemsemek erken 
tanı yönünden çok 
önemlidir.

Son dönem böbrek 
yetersizliği ortaya çık
tığı zaman, mutlaka 
belirli bir tedavi 
yönteminde ısrar 
etmek ve diğer tedavi 
şekillerinin çok 
kötü olduğunu 
düşünmek hastaları 
mutsuz eder.
Her tedavi şeklinin 
kendine göre iyi ve 
sakıncalı tarafları 
vardır. Bir tedavi 
yöneminden diğerine 
geçmek her zaman 
için mümkündür. 
Bazı kısıtlamalar 
olmasına karşın 
sayılan tedavi yöntem
leri; sizlere yaşamak, 
çalışmak ve sevdik
lerinizle çok uzun yıl
lar bir arada olmak 
imkanını verir.

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 51Ş 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
Yı nikapı (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 513 10 51

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULADIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 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

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

TAKSYLER
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 ECZAN®
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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
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I

Sayfa U

Bursa’da silahlı catısma:1 ölü. 2 varalı
Bursa'da, aralarında 
husumet bulunan iki grubun 
kavgasında, 1 kişi öldü, 2 
kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ramiz 
Yılmaz A. ile arkadaşları 
Ömer K. (37), Gökhan O. 
(41), Nihat Y., Ertan K. (24) 
ve İsmail Ö. (25), bir iş için 
Coşkun Tosun (27) ve 
arkadaşı Bilal Ç. ile Küçük 
Balıklı Mahallesi'nde buluş
tuğu, tarafların Bilal Ç'nin 
otomobiliyle Maksem 
Mahallesi'ne gittiği, Ramiz 
Yılmaz A. ve arkadaşlarının, 
tekstilci Bilal Ç. ile Coşkun 
Tosun'un başına silah daya
yarak, otomobilden indirdiği 
ve Uludağ eteklerinde terk 
edilmiş bir kulübeye 
götürdüğü öne sürüldü. 
Burada, Coşkun Tosun'un 
ayaklarını iple bağladığı 
iddia edilen zanlıların, Bilal 
Ç.'yi de odunla darp ettiği, 
yaşanan arbedede Coşkun 
Tosun'un, silahla başından 
vurulduğu, zanlılardan 
birinin tabancasını alan Bilal 
Ç.'nin, rasgele ateş etmeye 
başladığı, kaçan zanlılardan 
havalandırma tesisatçısı 
Ömer K. ve Gökhan O.’nun 

yaralandığı 
bildirildi. 
Uludağ'ın 
eteklerinden 
yürüyerek 
inen ve 
Temenyeri 
Parkı yanında 
karların üzer
ine yığılıp 
kalan Ömer 
K.'nın ambu
lansın 
gelmesini beklerken polise 
de ifade verdiği, koluna ve 
bacağına 4 kurşun isabet 
eden Ömer K.'nın ambu
lansla Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 
Gökhan O. ise Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldığı 
öğrenildi.
Olayı polise ve jandarmaya 
ayrıntıları ile anlatan maktul 
Coşkun Tosun'un arkadaşı 
Bilal Ç., "Yeğenlerimi . 
dövdüğü için Ramiz 
Yılmaz'ın kardeşini darp 
etmiştim. Bu olay kapandı. 
Ancak bizimle 
Küçükbahklı'da buluştular. 
Konuşmak için buraya 
geldik. Maksem yakınlarında 
silah çekerek bizi Uludağ'ın

3029 köy 
yolu kapalı

eteklerine getirdiler. 
Telefonlarımızı da aldılar. 3-4 
kişi benim üzerime 2-3 kişi 
de Coşkun'un üzerine çul
landı. Coşkun'un ayaklarını 
bağladılar. Coşkun, hamle 
yapınca onu başından vurup 
öldürdüler. Ateş eden şahsın 
elinden tabancayı alarak ben 
de rasgele ateş açmaya 
başladım. Bu esnada kaç 
kişinin yaralandığını bilmiyo
rum" dedi.
Olayla ilgili soruşturma 
başlatan polis ve jandarma 
ekipleri, zanlılardan Ramiz 
Yılmaz A., Nihat Y., Ertan K. 
ve İsmail Ö. ile Bilal Ç.'yi 
gözaltına aldı. Coşkun 
Yılmaz'ın cesedi ise, otopsi 
yapılmak üzere Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yurtta etkili olan kar 
yağışı ve soğuk hava 
nedeniyle yurt 
genelinde 3029 köy 
yolunda ulaşım 
sağlanamıyor. 
Hakkari Valisi Ayhan 
Nasuhbeyoğlu, yap
tığı açıklamada iki 
gündür devam eden 
kar yağışının, hayatı 
etkilediğini, 52 köy 
ve 177 mezraya 
elektrik verilemediği
ni söyledi.
Nasuhbeyoğlu, 
kriz masası oluştu
rulduğunu ifade etti. 
Karayolları 11. Bölge 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Hakkari Şube 
Şefliği'nden alınan 
bilgiye göre, kar 
yağışı nedeniyle 
Hakkari-Şırnak 
karayolu ulaşıma 
kapandı.
Muş Valiliği'nden 
yapılan açıklamada,

ilde son 2 gündür 
etkisini sürdüren 
yoğun kar yağışının 
ardından, ilköğretim 
okulları ve liselerde 
eğitime 1 gün ara 
verdildiği belirtildi. 
Erzurum’da 722, 
Ağrı'da 544, Muş'ta 
300, Bingöl'de 300, 
Erzincan'da 84, 
Ardahan'da 40 ve 
Kars'ta 15 olmak 
üzere toplam 2005 
köye ulaşım 
sağlanamıyor. 
Ağrı merkezde 
1 gün, merkeze 
bağlı köylerde ise 
2 gün, Bitlis merkez 
ve merkeze bağlı 
köylerde de eğitim 
ve öğretime 
1 gün ara verildi. 
Hakkari-Van 
karayolunun iki ayrı 
noktası, çığ 
nedeniyle 
ulaşıma kapandı.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
DOĞALGAZ 
KOMBİ
mu
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ ÎESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

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



«Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

Reni Terminal yeri uygun değil”
i* Mimarlar Ocfası Gemlik Temsilcisi Osman Turan yaptığı açıklamada, yeni terminal yeri olarak belirlenen 

yerin uygun olmadığını belirterek, plan değişikliğinin bir çok sakıncaları olduğunu söyledi. Haberi sayfa 2 de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Temizlik 
vergisinde 
değişiklik

Çevre Temizlik Vergisi tarifesindeki bina 
gruplarının tespitine ilişkin kararda 
değişiklik yapıldı. Yılbaşı'ndan itibaren 
yüzde 9.8 oranında artırılarak uygula 
nacak olan Çevre Temizlik Vergisi tarife 
sinde, öğrenci yurdu, kreş, konak lama 
ve eğlence yerlerinin vergilendirilmesine 
ilişkin sınıflandırma belirlendi: 7’de27 Aralık 2005 Şah www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

“Yüzde 25 zam esnafı kızdırdı” 1
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belediye ve esnaf
Mehmet Turgut Belediye Başkanı 

seçildiğinden beri esnaf ile arasını düzel
temedi.

Bir gerginliktir gidiyor.
Bu gerginlik Belediye’ye ait işyerlerinin 

kira artışlarından sonra daha da ağırhşıyor.
Başkan göreve geldiğinden beri enflas 

yonun rakkamlarının üzerinde kira zammı 
yapınca, doğal olarak esnaf tepki gösteriyor.

Yıkılan Kapalı Çarşı’nın taşınması, yeni 
işyerlerinin uygunsuz oluşu, esnafı 
ekonomik yönden zora soktu.

Birçoğu biliyorum ki siftahsız işyerini kap
atıyor.

2006 yılı Belediye bütçesi hazırlanırken, 
esnafın işyerlerine yüzde 25 zam konmuş, 
esnaf dün başkanı şikayet için AKP İlçe 
Başkanına gitmiş.

Ve ateş püskürmüş..
Hükümetin enflasyonu yüzde 5’e çektiğini 

bağıra bağıra ilan etmesinden sonra, banka 
faizlerinin bile neredeyse aylık yüzde bire 
düştüğü bir dönemde, kiralara yüzde 25 zam 
İnsafsızlıktır.

Başkanımız esnafın yerinde olsaydı acaba 
nasıl duygular içinde olurdu?

Öte yandan, dün yeni seçilen Mimarlar 
Odası Gemlik Temsilcileri, imar planlarında 
değişiklik yapılan Orhangazi asfaltına alınan 
yeni terminal yerinin oygun olmadığını, kamu 
adına bu plana askıdayken Büyükşehir 
Belediyesin nezdinde itiraz edeceklerini açık
ladılar.

Terminal yeri değişikliğinin Gemlik 
Belediye Meclisine gelişi ve görüşülmesi 
unutulmadı.

DYP’liler 13-13’lük oylamadan sonra yap
tıkları basın açıklamasında yüksekten attılar, 
ama ardı gelmedi.

Belediye Meclisinde muhalefet yetersiz.

Kapalı Çarşı esnafı, 
işyerlerine yüzde 25 
zam yapan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin'e şikayet 
ettiler. Enflasyonun 
yüzde 5 olduğunu 
ileri süren esnaflar, 
belediyenin yüzde 
25 zammına şaşır 
dıklarını söylediler.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

/ Kapalı Çarşı esnafı Esnaf Odası Başkanı ve Oda 
/ Avukatı Nezih Dimili ile birlikte AKP İlçe Baş kanını

■l ziyaret ederek, kira artışlarından

Uluslararası kredi 
kartı dolandırıcılığı 
Ümraniye’de uluslararası yabancı 
bankaların müşterilerinin kredi kartı 
numaralarını kopyalayarak kendi 
hesaplarına yüklü miktarda para 
transferi yaptıkları öne sürülen 
6 kişilik bir şebeke çökertildi.

Haberi sayfa 7’de

İşsizlik oranı yüzde 9.7
Türkiye'nin işsizlik oranı 2005 yılı 
Ağustos-Ekim ayları arasını kapsayan 
3 aylık hareketli dönemde yüzde 9.7 
olarak tahmin edildi. Haberi sayfa 9’da

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

15 bin kişi 245 
kişiye iş olanağı 
ÖSYM'nin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
15 bin 245 kontenjana yapacağı ek yer
leştirme için, memur adayları, yerleştirme 
kılavuzlarını bugünden itibaren alabilecekler. 
Adaylar, tercihlerini 28 Aralık 2005-
3 Ocak 2006 tarihleri arasında yapabilecek.

Haberi sayfa 8’de

TL tarihe karıştı
Merkez Bankası, Yeni Türk Lirası (YTL) 
kullanımına geçildiği bu yıl, gelinen 
aşamada Türk Lirası (TL) bank notların 
piyasadan çekilmesinin büyük ölçüde 
tamamlandığını bildirdi. Haberi sayfa 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Terminal yeri plan değişikliği konusu olağanüstü toplantıda görüşüldü

Buzlar çözülürken..

Önceki hafta TÜSİAD ile iktidar arasında 
fırtınalar koptu..

Sonra ne oldu ?
Yoğun telefon diplomasisi ile taraflar 

arasındaki sorun tatlıya bağlandı.
Neyi tatlıya bağladınız ?
Çok merak ediyorum.
Türk Ceza Yasası‘nm ilgili hükümleri 

yerinde duruyor.
O yasalar değişmedi..
Anayasa’da da bir değişiklik yok..
Hatta ;
Başbakan’ın göreve davet ettiği savcılar 

harekete geçtiler ve davete konu olan 
“hukuksal durumu” mercek altına da 
aldılar.

Tatlıya bağlanınca “savcılar” görevden 
vaz mı geçecekler ?

Tarihsel geçmişinde yıldırımlar yaratan 
bir ırkın ahvadının yaşadıklarına bakınız.

Onları yönetenlerin niteliklerini görünüz.
Yıldırımlar yaratan ırk kendisini iyi 

yönetebileceklerin ayırımını ne hikmetse 
yapamıyor.

Ya da iyi yöneticiler yetiştiremiyor.
1923-1933
1934-1950
1951-2005
Üç ayrı tarihsel süreci çok ciddi bir titiz-? 

iikle incelemek gerek.
Gerekten de öte şart.
Türkiye’yi kim nasıl yönetmiş..
Türkiye niçin bir türlü hak ettiği konuma 

ulaşamamış.
Gelinen nokta ortada..
Herkesin bildiği gibi.
Siyasal yapı bir türlü hak ettiği düzeye 

gelememiş.
Sosyal düzey çağdaş uygarlık düzeyine 

çıkamamış.
Ekonomik yapı güçlenememiş.
Dış dünyada ki itibar Cumhuriyetin ilk 

yıllarının üzerine çıkamamış.
Aksine,
Ekonomisine müdahale ediliyor.
Kimlik yapısı gündeme getiriliyor..
Eğitim biçimi tartışılıyor.
Sağlık da politikasız yapılanma sürüyor.
Dış etkiler her geçen gün artan bir ivme 

kazanıyor..
Türkiye Cumhuriyetinin icra organının 

başındaki zat-ı muhterem de ayakları yere 
basan “net” bir tepki gösteremiyor.

Söyleyecek lafı mı yok ? ..
Niyeti mi yok ?
Hiçbir şey bulamıyorsa .Türkiye 

Cumhuriyetinin hiç sönmeyen ışığının yıllar 
önce söylediklerini sadece okusun..

Okusun ve dosta düşmana bir kez daha 
hatırlatsın:

“Türl$ Milleti kendinin ve memleketinin 
yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak 
isteyen bozguncu alçak, vatansız, milliyetsiz 
beyinlerin saçmalamalarındaki gizli ve kirli 
emelleri anlamayacak ve onlara müsamaha 
edecek bir toplum değildir.”

Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi Osman Turan yaptığı açıklamada, 
yeni terminal yeri olarak belirlenen yerin uygun olmadığını 
belirterek, plan değişikliğinin bir çok sakıncaları olduğunu söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, yap
tığı açıklamada, 
yeni terminal yerinin 
uygun olmadığını 
savundu.
Yönetim kurulunun 
yeni terminal yeri 
imar planı değişik
liği konusunu 
olağanüstü toplantı 
ile görüşerek karara 
bağladıklarını 
bildiren Turan, şu 
açıklamayı yaptı: 
"29 Kasım 2005 
günü Gemlik 
Belediyesi’nde 
askıya çıkarılan yeni 
terminal yeri imar 
planı değişikliği 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 
kamu yararı gözeti 
lerek incelenmiştir. 
Konu 23 Aralık 2005 
günü yapılan 
olağanüstü toplantı

gündemine 
taşınmış, yapılan 
görüşme sonucunda 
yeni terminal yeri 
olarak belirlenen 
yerin ’Uygun 
Olmadığı' yapılan 
imar planı değişik
liğinin bir çok sakın
calarının olduğu 
konusunda ğörüş 
birliğine varılmıştır. 
Söz konusu sakın
calar ise: (T) Yeni 
Terminal yeri fay

hattı üzerinde veya 
çok yakınındadır.
(2) Gemlik için artı 
değer olan termal 
bölge daraltılmakta, 
ileriye dönük olarak 
da yok edilmek 
istenmektedir.
(3) Yeni Terminal 
yeri olarak 9 dönüm 
olup, bu parsel 
üzerinde sağlıklı 
planlama yapılması, 
Gemlik gibi yakın 
bir gelecekte

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 

nüfusunun 100 
bine yaklaşması 
beklenen bir kentin 
bu konudaki 
gereksinimlerine 
yanıt vermesi 
mümkün 
görülmemektedir. 
(4) Trafik akışının 
araç giriş ve 
çıkışlarındaki 
sağlıklı yapılamaya
cağı ve kaza 
noktaları oluştura- 1 
cağı kesindir.
Bu sakıncalar göz J 
önüne alındığında 
yeni terminal yeri ve 
plan değişikliğinin j 
uygun olmadığına, 1 
bu konuda yasal 
askı süresi 
içerisinde 
Gemlik ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediyelerine 
itiraz edilmesine, 1 
aynı konuda yerel 
basına açıklama 
yapılmasına 
oy birliği ile karar 
verilmiştir."

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT 

GAZETELERİNE İLAN ve 
REKLAM ALINIR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK i 

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

Körfez ABONE ÖLDÜNÜZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN 'Gemlik Körfez' internette
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Kapalı Çarşı esnafı Belediye'nin kira artışına âteş püskürüyor

“Yüzde 25 zam
1 esnafı kızdırdı”

Kapalı Çarşı esnafı, işyerlerine yüzde 25 zam yapan Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut'u AKP İlçe Başkanı Enver Şahin'e şikayet 
ettiler. Enflasyonun yüzde 5 olduğunu ileri süren esnaflar, 
belediyenin yüzde 25 zammına şaşırdıklarını söylediler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye 
Encümeninin aldığı 
kararla 1 Ocak 
2006'dan geçerli 
olmak üzere 
Yeni Çarşı dükkan* 
larına yapılacak 
yüzde 25 zam oranı 
esnafı şoka soktu. 
Dün, AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin'i 
ziyaret eden esnaf, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
tutarsız davranmakla 
suçladılar.
Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan ile 
Esnaf Avukatı olan 
eski Belediye Başkanı 
Nezih Dimili'nin de 
bulunduğu esnafları 
dinleyen Enver Şahin 
ile bazı Belediye 
Meclis üyeleri, 
tepkiler karşısında 
girişimde bulunacak
larım söylediler. 
Dertlerini ve 
sorunlarını AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin'e ileten çarşı 
esnafı, durgun olan 
satışlar nedeniyle 
kiralarını ödeyemez 
duruma geldiklerini 
belirtirlerken 
"Enflasyonun 
yüzde 5'lerde olduğu 
ülkede belediye 
Encümeni nasıl 
olurda yüzde 25 
zam yapar. Bu karar 

} esnafı iflasa götüre
cektir." dediler.
SOSYAL DOLGU 

' YOK EDİLİYOR
Yeni Çarşı'da 
sosyal dolgunun yok 
edilmekte olduğunun 
altını çizen esnaflar
dan Abidin Uyar ise 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
yaptığı uygulamalar 
nedeniyle tutarsızlıkla

suçladı.
Uyar, "Biz dönemin 
Kaymakamı'nın 
verdiği sözlerle 
sözleşme imzaladık. 
Devletin verdiği 
sözü geçerli bulduk. 
Bize her türlü kolaylık 
gösterilecekti ama 
yapılmadı. Bu çarşıda 
yaşamak bundan 
sonra mümkün 
değildir. Üst katta 
bulunan garajda 
araçlar yıllarca 
ücretsiz kalırken 
bizden aşırı zam 
istemesini mantıkla 
bağdaştıramıyorum " 
şeklinde konuştu.
BAŞKAN 
ESNAFA HASIM 
OLUR MU?
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
düşündüklerini 
kıramadıklarını dile 
getiren Çarşı esnafı 
Abidin Uyar, 
"Bize her türlü 
hakareti yapan 
başkana kim dur 
diyecek. Bir belediye 
başkanı esnafa 
hasım olur mu. 
Bu zatı muhteremin 
saflarında siyaset 
yapıp kendinizi 

karalamayın" dedi. 
Öte yandan kiralara 
yapılan aşırı zam 
nedeniyle isyan 
eden çarşı esnafının 
tepkilerinden 
biri de iki ve üç 
dükkan kirası 
ödeyenlerden geldi. 
Eski yerlerinde birden 
fazla dükkan işleten 
esnafın yeni yer
lerinde yine aynı şart
larda kira ödemeye 
devam etmeleri 
üzerine bu kişilerin 
belediyeye dilekçe 
vererek, diğer 
dükkanlarından 
feragat ettikleri, geri 
dönüşleri esnasında 
yine aynı feragati 
yapacaklarını 
belirtmelerine rağmen 
isteklerinin kabul

edilmeyişine tepki 
gösteren esnaf, 
"Zaten kazanamı 
yoruz, büyük dükkan 
istemiyoruz" dediler. 
Toplantıda bulunan 
bazı belediye meclis 
üyeleri ise esnafın 
yanında olduklarını 
dile getirerek, 
"Sizin sesinizi biz 
haykırıyoruz ancak 
yetkili değiliz" dediler. 
Yeni Çarşı esnafının 
şikayet ve sıkıntılarını 
dinleyen AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, "Hem sizlerin 
hem de belediye 
başkanımızın görüş
leri doğrultusunda 
soruna çözüm 
bulmak için çaba 
göstereceğiz" 
diye konuştu.

Balıkçılık
Çok değil ülkemizde balıkçılık bu günkü 

şekliyle 5-6 yıl daha devam ederse, değil 
balık, konservesini bile bulup yiyemeye
ceğiz. Denizde balık üretiyoruz oradan nasip 
leniriz derseniz, o zamanda kirlenip kokuşan 
denizlerimizde yabancı turisti göremeye
ceğiz. Hangisi daha iyi' ?

Bu balıkçılık öyle bir iş ki akılla - planla
mayla - sabırla yürütülerek .sonunda 
meyvesi toplanacak bir iş kolu...

Bugünler de bol çıkan Palamut akını sîz
leri aldatmasın..

10-15 gün sonra bu akın biter, yine kur
tarıcı Hamsi’yi bekler durursunuz. Marmara 
denizinde balık nesli kurudu.

Daha açık sözle kurutuldu. Balıkçı reis
leri sayesinde...! .

Bu yalnız denizin insanlar tarafından kir
letilmesinden değil.

Karadeniz den Marmara’ya göç eden veya 
Marmara balığı katliama uğratılıyor. Bu 
katliamı bu işten ekmek yiyen balıkçılarımız 
yapıyor. Balığın büyümesine, yuva yapması
na yunurta dökmesine fırsat vermeden, o 
gününü kâr günü sayarak ilerisini düşün
meden denizin dipleri taranıyor, küçük balık
lara üreme hakkı tanınmadan gırgırlara 
dolduruluyor.

Balıkçı reisleri bindikleri dalı kesiyor. O 
aun alacakları para onları sarhoş ediyor, 
ilerisini düşündürmüyor...!

Gırgır tabir edilen balık cellatları şu anda 
Marmara denizin de Palamut tüketimini 
sürdürüyor. Burada işleri bitince Ege’ye 
hü:um başlayacak.

Bu devasa balıkçı teknelerinin arkasında 
3 ten az olmamak üzere bir kasabayı aydın
latacak güce sahip jeneratörlerle donatılmış 
tekneler var. Kullanımı bile balıkçılıkta çok 
ileri Japonya’da dahi yasaklanan balık 
bulma cihazları 40 -60 bin volta çıkan lam
balarla denizin dibi kazınırken, teknelerine 
yükledikleri yenebilecek balığın 100 (yüz ) 
misli fazlası deniz mahsulünü, balık 
yuvalarını, yavru balıkları velhasıl deniz de 
yaşayan her şeyi telef ediyorlar.

Gemlik körfezinde bundan 20 - 30 yıl . 
önce çıkan balıklar Levrekler - Lüferler 
nerede ? Yıllarca amatör balıkçılık yaptığım 
için bunları yaşadım. O zamanlar tutmak 
istemediğimiz beğenmediğimiz İstavrit 
-İzmarit gibi balıkları şimdi bu körfezde bile 
bulamıyoruz.

Karadeniz’de bolca yakalanan Hamsi’nin 
de sonu geliyor deniyor.

Bu katliamlar kaldırılmadığı sürece balığın 
her yıl daha azalacağını bilin. Gemlik kör
fezinde Trolle avcılık yasak...

Mudanya’da üslenen Sahil Koruma botu 
bu yasağı kontrol eder.

Balıkçı reisleri bir adamlarını orada gözcü 
bırakıyor, Sahil Koruma hangi yöne gidiyor
sa telefonla gelen habere göre Trollerini 
gizliyorlarmış. 3u da benden ilgililere iletilen 
bir dedikodu.

Büyük balıkçı devletten beslenirken 
(mazot - kredi), küçük balıkçı kıçkırık tekne 
lerle, nafaka peşinde ölüme sürükleniyor.

Balıkçılıkta iyi niyet ifadesi olarak 
Rastgele denir.

Ben bu kötülere rastgele demiyorum,..
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Liman-İş Sendikası Başkanı, işe alınmayan işçilerin GEMPORT'ıı icraya verdiklerini söyledi

“Liman işçileri haklarını arıyor”
Seyfettin SEKERSÖZ
Son günlerde yerel 
medyada yer alan 
Liman-İş Sendikası 
ile GEMPORT A.Ş. 
arasındaki gelişmeler 
nedeniyle halkın 
gerçekleri bilmesini 
isteyen Liman-İş 
Sendikası Gemlik 
Şube Temsilcisi Ertaç 
Öktem, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
"Liman işçisi hak
larını arıyor" dedi. 
Bir liman ve işçi şehri 
olan Gemlik'te, Liman 
İş Sendikası çatısı 
altında "Haklarımızı 
adil olarak alabilmek 
için GEMPORT 
A.Ş.'de her türlü riski 
alarak sendikal 
mücadeleyi 2003 
yılında başlattık ve 
bu süreç devam 
etmektedir." diyen 
Ertaç Öktem 
açıklamasında şu 
görüşlere yer verdi: 
"Bu süreçte işveren 
GEMPORT tarafından 
bir çok baskılara 
uğradık, daha 
sendikaya üye 
olduğumuz gün en az 
7-8 yıldır çalışan 
10 arkadaşımız hiçbir 
gerekçe olmaksızın 
işten atıldı. Sendikalı 
işçilere birçok 
baskılar yapıldı. 
Aradan geçen 7-8 
ay sonda yine hiçbir 
gerekçe olmadan 
9 arkadaşımız daha 
işten çıkarıldı. Bu 
süreçte çıkan toplam 
19 arkadaşımız açmış 

olduğu işe iade 
davalarında 
mahkeme ve yargıtay 
arkadaşlarımızın 
haklı olduğunu ve 
işten çıkarmaların 
sendikal nedenlerle 
olduğuna kesin 
şekilde hükmetti. 
İlk çıkan 
arkadaşlarımızın 
işe iade kararlarına 
rağmen işveren 
GEMPORT, sendikal 
tazminatlarının 
bir kısmını ödemek 
suretiyle işlerine 
iade etmedi.
Daha sonra çıkarılan 
diğer 9 arkadaşımız 
da mahkeme kararı 
üzerine işe iade 
başvurusu yaptı 
ve işveren işe 
gelmeleri ve iş başı 
yapmaları için kendi
lerini davet etti. 
15.12.2005 tarihinde 
işyerine işe başlamak 
için gitmiş olup 
ancak kapıdaki 
güvenlik görevlileri 
tarafından işyerine 
alınmamışlar, sabah 
08.00 den akşam 
18.00 e kadar soğuk
ta bekletilmişler, 
işyerine girmek 
için direnen 
arkadaşlarımıza 
hiçbir açıklama dahi 
yapmamışlar, mesai 
bitiminde güvenlik 
tarafından suçlu 
muamelesi altında 
tek tek odalara 
çekilmişler ve kendi
lerine 3-5 milyar 
para teklif edilmiş, 
kendilerinin de

'biz işimize geri 
dönmek istiyoruz, 
bundan başka 
hiçbir teklifi kabul 
etmiyoruz' cevabı 
verilince de işveren 
tarafından 'sizi kesin
likle işe almayız, 
siz diğer işçileri 
kışkırtıyorsunuz, 
gidin mahkemelerde 
sürünün' gibi 
ifadelerle yine güven
lik tarafından dışarı 
çıkartılmışlardır. 
Bunun üzerine adeta 
şok olan işçiler ertesi 
gün tekrar işe başla
mak için işyerine 
gitmişler ancak yine 
güvenlik kendilerini 
içeriye almamış ve 
görevli müdür yan
larına gelerek 
'anlaşmaya mı geldi
niz' demiş, kendileri 
işe başlamak için 
geldiklerini beyan 
etmeleri üzerine 
'bir daha buraya 
gelmeyin, sizi işe 
almıyoruz' 
gibi ifadelerde bulun
muş,yoğun yağmur 
altında kapalı 
bir yer dahi 

göstermemiştir. 
Bunun üzerine 
noter tespiti yaptır
mak isteyen işçiler 
Gemlik 1. Noterliğine 
durumu anlatmış ve 
Noter de 'bu tür . 
tespitler yapamayız' 
diye taleplerini geri 
çevirmiş, aynı şeyi 
2. Noterden 
istemeleri üzerine 
diğer Noterde aynı 
gerekçeyle işçi 
arkadaşlarımızın 
mahkemeye 
başvurması sonucu 
Gemlik Asliye Hukuk 
Hakimliği tarafından 
işyerine gidilmiş ve 
işçilerin içeriye 
alınmadığı mahke
mece (heyete de yer 
gösterilmediği için 
minibüste tutulan 
tutanakla) tespit 
edilmiştir. Yasal 
sürede ödenmesi 
gereken tazminatların 
işçilere ödenmemesi 
sonucunda 9 
arkadaşımız 
alacakları nedeniyle 
GEMPORT'u icraya 
vermiş ve hakkında 
yasal takip 

başlatmıştır." 
Sendikamız 2003 
yılından itibaren 
Gemport'a girmiştir. 
Zaten işten atılan 
işçiler de sendikal 
faaliyetten dolayı 
işten çıkarılmıştır. 
Ancak toplu 
sözleşme yapma 
yetkisi için Bakanlık 
tarafımıza yetki bel
gesi vermiş, işveren 
buna karşı olarak sırf 
süreyi uzatmak adına 
dava açmıştır. Bu 
dava Bursa 5. İş 
mahkemesinde 
devam etmekte olup 
birkaç ay içinde 
sonuçlanacaktır. 
Bu durumu bilen 
işveren son zaman
larda taşeronlaşmaya 
gitmiş, başka şir
ketler üzerinden 
muvazaalı şekilde işçi 
almaya başlamış ve 
diğer işçilere baskı 
sini giderek 
artırmıştır.
Sonuç olarak: 
Yaklaşık 3 yıldır 
devam ettiğimiz 
sendikal mücadele 
miz olumlu anlamda 
sona yaklaşmaktadır. 
Bu süreçte bir çok 
arkadaşımız işsiz 
kalmış ve kötü günler 
geçirmiştir. Halktan 
ve medyadan gelen 
destekler bizi 
heyecanlandırmıştır. 
Türkiye İş 
Bankası’nın iştiraki 
olan Gemport'un 
bu tutumu ülkemiz 
açısından kaygı
landırmakta, 

dünyada marka 
olmuş, Atatürk'ün 
kurduğu CHP gibi 
sosyal hukuk devleti 
için mücadele eden 
partinin yönetiminde 
yer aldığı bu şirkette
ki işçilere ve 
sendikal mücadeleye 
gösterilen tavır 
bizleri şoke etmiş ve 
gelecek için endişe
lendirmiştir.
Tarafımızca bu 
tutumun iyi niyetle 
düşündüğümüzde 
lokal olduğu 
düşüncesindeyiz. 
Bu tavrı ilgili 
siyasilere bildirmek 
üzere harekete 
geçmiş bulunmakla 
birlikte, bir çok sivil 
toplum örgütü ve 
ulusal ve yerel 
medya aracılığıyla da 
yapılan muamelelerin 
sorumlularını ilgili 
yerlere bildirmek ve 
bu duruma son 
vermek üzere 
harekete geçmiş 
bulunuyoruz. Siz 
halkımız ve yerel 
basınımıza bizlere 
bugüne kadar 
verdiğiniz desteğin 
artarak devam 
etmesini diliyoruz. 
Bu örgütlenme ve 
sonuç Gemlik 
çalışanları için 
emsal olacak ve 
mücadele artarak 
devam edecektir.
Mücadelemiz sonuna 
kadar sürecektir.
Kamu oyuna 
saygılarımla 
bildiririm.”

Takı tasarım sergisi açıldı
Resim, Takı Tasarım büyük ilgi görüyor.

~ ... _ ... ve El Sanatları sergisi Bir çok konuğunGemlik Sanat Evi _ . j-. . . _ Gemliklilerden katıldığı Belediyeustalarının açtığı J

Seyfettin SEKERSÖZ Sergi Salonundaki 
serginin açılışını 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut birlikte 
yaptılar.
Lise Caddesi’ndeki 
atölyelerinde el 
emeği göz nuru 
işledikleri ürünler ile 
birbirinden güzel 
resimleri hazırlayan 
ustalar sergiyi gezen
lerden tam not aldılar. 
Ressam Nilgün 
Kurnazoğlu ile Takı 
Tasarım ustaları 
Reyhan Çorum ve 
Sabahattin Özcan

serginin açılışını 
yapan Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
sergilenen ürünler 
hakkında bilgi

verdiler. Belediye 
Sergi Salonu’nda 3 
gün müddetle açık 
kalacak olan Gemlik 
Sanat Evi'nin 
sergisinde ürünler 
satışa sunulacak.
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Zeytinspor Büyükşehir’e 3-0 yenildi
Seyfettin SEKERSÖZ
Üçüncü Lig
Bayanlar Voleybol ilk 
maçında Zeytinspor
Büyükşehir 
Belediyespor'a 
3-0 yenildi.
Bursa Atatürk Spor 
Salonunda yapılan 
maçta Zeytinsporlu 
smaçlar ilk maçın 
heyecanını yene 
meyince rakiplerine 

boyun eğmek zorun
da kaldılar.
Baş Hakemliğini 
Uğur Yalçın'ın 
yaptığı maçta 
yardımcı hakemliği 
Şükrü Atay yaptı. 
Zeytinspor'un Elif, 
Emine, Belma, 
Aysun, Büşra ve 
Serap'la çıktığı 
maçta Büyükşehir 
Belediyespor Sevim, 

Sena, Neslihan, 
Miray, Sevil ve 
Habibe ile başladı. 
İlk sette heyecandan 
hiçbir varlık 
gösteremeyen 
Zeytinsporlu bayanlar 
bu seti farklı olarak 
25-4 kaybettiler. 
İkinci sete çok iyi ■ 
başlayan 
Zeytinspor, 
ilerleyen dakikalarda 

üstünlüğünü yine 
rakibine kaptırınca 
bu seti de 25-20 
kaybetti.
Üçüncü sette 
maçtan tamamen 
kopan Zeytinspor, 
pasörünûn 
bulunmayışını bu 
sette de gösterince 
25-13'le hem seti 
hem de maçı 
kaybetti.

t» 
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Danone Futbol Kııpası’nda
Cumlıııriyet IHıöjıetiın Otolo lider oldu
Danone Küçükler 
Futbol turnuvası ilçe 
seçmelerinde 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu aldığı 
farklı galibiyetlerle 
liderliğe yükseldi. 
Altı takımın 
mücadele ettiği 
Gemlik elemelerinde 
bir takımın İl 
finallerine katılacak 
olmasının haksızlık 
olduğunu dile getiren 
küçük futbolcular, 
diğer ilçelerden daha

fazla takımların 
finallere gidecek 
olmasına tepki gös
terirken "Gemlik'ten 
çok iyi takımlar çıkı 
yor. Bir takımla temsil 
edilmemiz doğru 
değil" dediler.
Dün oynanan ilk 
maçta iddialı iki takım 
11 Eylül İlkğretim ile 
Şükrü Şenol, yenişe- 
meyip 1-1 berabere 
kalırken Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu’nu 4-0 
yenerek liderliğe

yükseldi.
Günün üçüncü 
maçında ise 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu TSO Gazi 
İlköğretim'! 2-0 
yendi.
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Temizlik vergisinde değişiklik Uluslararası kredi
Çevre Temizlik Vergisi 
tarifesindeki bina grup 
lannın tespitine ilişkin 
kararda değişiklik 
yapıldı.
Değişiklik ile mükellef 
lerin bildirimlerine 
ilişkin maddede yer 
alan "bir defaya mah
sus olmak üzere" 
ibaresi kaldırıldı. 
Buna göre, mükellef 
ler, ilgili belediyeler 
tarafından 1994 yılı 
Ocak ayında ilan 
edilen listelerde 
intibak ettirildikleri 
grup ve derecelere 
göre, binalarına ilişkin 
bir bildirimde bulu
nacaklar ve verginin 
ilk taksitini bu sürede 
ödeyecekler. Binalara 
ait grup ve dereceler 
de veya mükellefiyette 
değişiklik olmadığı 
sürece mükellef 
yeniden bildirimde 
bulunmayacak ve 
vergi her yıl Ocak 
ayından itibaren 
tahakkuk etmiş sayıla
cak. Karar, 1 Ocak 
2006'dan geçerli 
olmak üzere 
yürürlüğe girerken, 
9 Aralık 1993 tarihli 
Bakanlar Kurulu Karan 
ise yürürlükten 
kaldırıldı.
ÇEVRE TEMİZLİK

VERGİSİ TARİFESİNDE 
VERGİLENDİRMEYE 
İLİŞKİN ESASLAR 
BELİRLENDİ...
Yılbaşı'ndan itibaren 
yüzde 9.8 oranında 
artırılarak uygulanacak 
olan Çevre Temizlik 
Vergisi tarifesinde, 
öğrenci yurdu, 
kreş, konaklama ve 
eğlence yerlerinin 
vergilendirilmesine 
ilişkin sınıflandırma 
belirlendi.
Çevre Temizlik Vergisi 
tarifesinde yer alan 
bina gruplarının tespi
tine ilişkin ekli Karâr 
Resmi Gazete'nih 
bugünkü sayısında 
yayımlandı. 7 grup 
halinde hazırlanan lis 
tede, sayılan yerlerin 
öğrenci sayısı, yatak 
kapasitesi, kullanım 
alanı, koltuk sayısı ve 
personel sayısı esas 
alındı. Buna göre, 

okul, yurt, kreş ve 
dershane gibi eğitim 
ve öğretim yapılan 
binalar, 
ergilendirmede öğren
ci sayısı baz alınarak 
750 kişiye kadar 
1. grup, 750-500 arası 
2. grup, 499-250 arası 
3. grup olarak değer
lendirilecek. Çevre 
Temizlik Vergisi tar
ifesinin uygulamasın
da yatak kapasitesi 
500'den fazla olan 
konaklama ve sağlık 
tesisleri 1. grup, 500- 
300 arasında olanlar 2. 
grup, 299-150 arasında 
olanlar 3. grup, kul
lanım alanları bin 
metrekareden fazla 
olan her türlü eğlence 
tesisleri 1. grup', bin- 
500 metrekare arası 
2. grup, 499-250 
metrekare arası 3. 
grup olarak dikkate 
alınacak.

Sinema ve tiyatro gibi 
biletle girilen koltuklu 
eğlence yerleri koltuk 
sayısına göre, 2 
binden fazla olanlar 
1. grup, 2 bin- bin 
500 arasında 2. grup, 
1.499-bin arası 3. 
grup olacak.
Tarifeye göre, belir
tilenler haricinde 
ticari, sınai, zirai ve 
mesleki faaliyetler için 
kullanılan binalar ile 
bunlar dışında kalan 
faaliyetlere mahsus 
binalar ise personel 
sayısına göre, 300'den 
fazla olanlar 1. grup, 
300-200 arası 2. grup, 
199-100 arası 3. grup 
olarak değerlendirile
cek'. Atıklarını arıtma, 
geri kazanma veya 
imha tesisi olan ve bu 
tesisleri faaliyette 
bulunan binalar, bu 
durumları belge
lendirilmek şartıyla 2 
alt bina grubunda 
değerlendirilecek. Bu 
tür yerlerin 6. ve 7. 
grupta yer alması 
halinde en son grup 
dikkate alınacak. 1 
ton/gün ve daha fazla 
evsel atığı olan işyeri 
ve diğer şekillerde kul
lanılan binalar 1. grup 
bina olarak kabul 
edilecek.

kartı dolandırıcılığı

Ümraniye'de ulus
lararası yabancı 
bankaların müşteri
lerinin kredi kartı 
nı. «naralarını kopyala
yarak kendi hesapları
na yüklü miktarda 
para transferi yaptık
ları öne sürülen 
6 kişilik bir şebeke 
çökertildi.
Ümraniye İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro 
Air rliği'ne bağlı ekip
leri i yaptığı titiz çalış
ma >onucu B.Ö., 
N.Ö., U.Y, S.E., S.A. 
ve İ.K. polis tarafın
dan düzenlenen 
operasyonla yaka
landı. Yapılan 
inceleme sonucunda 
şahısların ABD'deki 

Wells Fargo Bank, 
yine ABD'deki 
VVhitney National 
Bank ve İngiliz 
Barclay Bank'ın müş
terilerinin kredi kartı 
hesaplarına internet 
üzerinden ulaşarak,, 
kopyalama cihazı , 
sayesinde hesap 
numaralarını 
kopyaladıkları ve 
hesaplarından yak
laşık 1 trilyon liralık 
para transfer ettikleri 
tespit edildi.
Sorguları tamamlanan 
zanlılar adliyeye sevk 
edildi. Şahıslar, şube 
çıkışında basın men
suplarının sorularına 
karşılık, haklarındaki 
iddiaların asılsız 
olduğunu söyledi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN I
.. . ............-...... .... J.... ..... •

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 g 

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

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 İJ

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 Türiii Sigorta İşlemleri Yapılır.

i

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021
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15 bin kişi 245 
kişiye iş olanağı

ÖSYM'nin, kamu 
kurum ve kuru
luşlarındaki 15 bin 
245 kontenjana 
yapacağı ek yer
leştirme için, memur 
adayları, yerleştirme 
kılavuzlarını bugün
den itibaren alabile
cekler. Adaylar, tercih
lerini 28 Aralık 2005-3 
Ocak 2006 tarihleri 
arasında yapabilecek. 
ÖSYM, kamu kurum 
ve kuruluşlarındaki 
boş kadrolar ile 
sözleşmeli pozisyon
lara yerleştirme 
yapacak. Geçen yıl 
KPSS'ye girerek 
kazanmış ortaöğretim, 
ön lisans ve lisans 
mezunu adaylardan 
bu kadrolara ve 
pozisyonlara yer-

Yatırım araçlarında vergi yenilendi
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, 2005 yılın
da menkul kıymet ser
maye iratlarına uygu
lanacak indirim 
oranını yeniden belir
lerken, devlet tahvil
lerinde beyan sınırı 
408 bin YTL oldu.

Gelir İdaresi 
Başkanlığı, 2005 yılın
da menkul kıymet ser
maye iratlarına uygu
lanacak indirim 
oranını yüzde 53.7, 
Devlet Tahvili ve 
Hazine Bonolarındaki 
beyan sınırını da 
408 bin 280,52 YTL 
olarak tespit etti.
Gelir İdaresi Başkan 
Vekili Osman Arıoğlu 
imzasıyla yayımlanan 
Gelir Vergisi Sirküleri 
ile menkul kıymet irat
larındaki indirim oranı 
ve 26 Temmuz 2001 
tarihinden sonra ihraç 
edilen Devlet Tahvili 
ve Hazine Bonosu 
gelirlerindeki istisna 
tutarları belirlendi. 
Buna göre, yeniden 
değerleme oranının 
2005 yılı için yüzde 
9.8 olarak saptan
ması, bu dönemdeki 
Devlet Tahvili ve 
Hazine Bonosu 
ihalelerinde oluşan 
bileşik ortalama faizin 
de yüzde 18.25 olarak 
hesaplanmasının 
ardından, 2005 yılı 
gelirlerine uygu
lanacak indirim 
oranı da yüzde 53.7 
oldu.

leşmek isteyenler 
tercih bildirecek. 
Adaylar, bu amaçla 
hazırlanan 2005 
KPSS/2 yerleştirme 
kılavuzunu, yarından 
itibaren 30 Aralık 2005 
Cuma günü mesai 
saati bitimine kadar, 
ÖSYM ve ÖSYM sınav 
merkezi yöneticilik
lerinin açacağı başvu

-İNDİRİM UYGU
LANACAK MENKUL 
SEkMAYE İRATLARI- 
Sirküler uyarınca, 
2005 yılı içinde elde 
edilen menkul 
sermaye 
iratlarından her nevi 
tahvil ve Hazine 
Bonosu faizleri ile 
Toplu Konut 
İdaresi ve 
Özelleştirme İdare
since çıkarılan 
menkuİ kıymetlerden 
sağlanan gelirler, her 
nevi alacak faizleri ve 
menkul kıymetler 
yatırım ortaklıkların
dan sağlanan kar pay
ları, indirim oranı 
uygulanmak suretiyle 
beyan edilecek. 
Dövize, altına ya da 
başka bir değere 
endeksli menkul 
kıymetler ile döviz 
cinsinden ihraç edilen 
menkul kıymetlerden 
elde edilen menkul 
sermaye iratlarının 
beyanında ise indirim 
uygulanmayacak. 
Ticari işletmelere 
dahil kazanç ve irat
larda da indirim söz 
konusu olmayacak.
-İSTİSNA TUTARLARI- 
Sirküler, 26 Temmuz 
2001 tarihinden 
itibaren ihraç edilen 

ru bürolarından ala
bilecekler. Adaylar, 
tercihlerini 28 Aralık 
2005-3 Ocak 2006 
tarihleri arasında 
kılavuzda açıklanan 
kurallara göre internet 
üzerinden yapacaklar. 
ÖSYM'ye posta yoluy
la veya elden verilen 
tercih listeleri, geçerli 
kabul edilmeyecek.

Devlet 
Tahvili ve Hazine 
Bonolarından elde 
edilen gelirlerdeki 
istisna 
uygulamasını da 
düzenledi.
26 Temmuz 2001 ile 
31 Aralık 2005 tarihleri 
arasında ihraç edilen 
Devlet Tahvilleri ve 
Hazine Bonolarının 
faiz gelirleri ve elden 
çıkarılmasından 
sağlanan diğer 
kazançlar toplamının 
2001 yılında 50 
milyar lirası, 2002 ve 
izleyen yıllarda da bu 
tutarın veya artırılmış 
tutarın her yıl için 
belirlenen yeniden 
r ğerleme oranında 
arttırılarak bulunan 
bölümü, gelir ver
gisinden istisna 
edilmişti.
Bu çerçevede, 
2005 yılında söz 
konusu gelirlere 
uygulanacak 
istisna tutarı, 2004 
yılında uygulanan 156 
bin 505,29 YTL'nin 
yine 2004 için belir
lenen yüzde 11.2'lik 
yeniden değerleme 
oranında 
artırılması ile 174 bin 
33,88 YTL'ye 
yükselecek.

İmam Hatip
düzeltmesine dava

YÖK, meslek lisesi 
ve imam-hatip öğrenci

lerine çifte diploma 
yolunu açan 

Açıköğretim Lisesi 
Yönetmeliği'nin iptali ve 
yürürlüğünün durdurul

ması için dava açtı.
Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK), 
"YÖK'ün yetkilerine 
müdahale edildiği ve 
laiklik ilkesine aykırı 
olduğu" gerekçesiyle 
Açıköğretim Lisesi 
Yönetmeliği'nin 
bazı maddelerinin 
yürütmesinin durdu
rulması ve iptali için 
Danıştay'da dava açtı. 
YÖK Başkanvekili 
Prof. Dr. İsa Eşme, 
yaptığı açıklamada, 
Açıköğretim Lisesi 
Yönetmeliği'nin bazı 
maddelerinin hukuka 
aykırılık taşıdığı 
gerekçesiyle 
Danıştay'da dava 
açtıklarını bildirdi. 
Alınan bilgiye göre, 
yönetmeliğin 5. mad
desinin (a) fıkrasının, 
15. maddesinin (b) ve 
(c) fıkraları, 18. mad
desinin (c) fıkrası, 20. 
maddesinin (b) ve (e) 
fıkraları, 25. mad
desinin 2. fıkrası, 26. 
maddesinin (b) fıkrası 
ile son paragrafı, 32. 
maddesinin 2. fıkrası 
ve geçici 4. mad
desinin iptali ve 
yürütmesinin durdu-, 
rulması istendi.
-"YARGI KARARLARI
NA AYKIRI"- 
Toplam 7 sayfalık 
dava dilekçesinde, 
yönetmeliğin 
"yetki, amaç 
ve konu yönünden

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

0.535.37818 00

hukuka aykırı 
olduğu, ayrıca yargı 
kararlarına da 
aykırılık unsurları 
taşıdığı" savunuldu. 
Dilekçede, 
şöyle denildi: 
"Davaya konu işlem, 
kamu yararına uygun 
olmadığından amaç 
ve konu 
yönünden hukuka 
aykırıdır. Dava 
konusu yönetmelik, 
yükseköğretime 
giriş şartlarını belir
leme konusunda 
YÖK'e, Anayasa ve 
2547 sayılı 
kanunla verilen yetk
ilere müdahale 
ettiğinden yetki 
yönünden hukuka 
aykırıdır. 1998 yılında 
alınan ve 1999 yılında 
uygulanan YÖK Genel 
Kurul kararının (yük
seköğretime giriş ile 
ilgili karar) hukuka 
uygun olduğu 
yargı kararları ile 
sabittir. Bu nedenle 
dava konusu işlem, 
yargı 
kararlarına da 
âykırıdır."
-"LAİKLİK İLKESİNE 
AYKIRI"-
Yönetmelikle getirilen 
hükümler ile "meslek 
yüksekokullarının 
teşvik edilmediği, 
bunun, meslek yük
sekokullarının yok 
edilmesi anlamı 

taşıdığı" ifade edilen 
dilekçede, "devletin 
meslek liselerine yap
tığı yatırımın başka 
alanlarda kullanıldığı" 
savunuldu. Dilekçede, 
ayrıca şunlar 
kaydedildi: 
"Uygulama ile imam 
hatip okulları çift 
diploma veren okullar 
haline gelecek ve 
cazip hale gelecek
lerdir. Ve bunun sonu
cu din eğitimi ağırlıklı 
bu okulların 
sayılarının giderek 
artması ile ortaöııre- 
timde genel liselere 
alternatif okullara 
dönüşeceklerdir. Bu 
durum, Türk eğitim 
sisteminde 
Cumhuriyet öncesin
deki iki başlı eğitime 
yol açacağından, 
1739 sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Temel Eğitim Kanunu, 
2547 sayılı 
Yükseköğretim 
Kanunu ve 
Anayasa'mn 174. 
maddesinde devrim 
yasalarından sayılan 
Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu'nda ifade 
bulunan ve 
Anayasamızın 2. 
maddesinde 
Cumhuriyetimizin 
değişmez nitelik
lerinden biri olarak 
ifade edilen laiklik 
ilkesine aykırıdır."

SATILIK VİLLA
Umıırbey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

Sahibinden Satılık 
LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
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İşsizlik oranı yüzde 9.7 Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Türkiye'nin işsizlik 
oranı 2005 yılı 
Ağustos-Ekim ayları 
arasını kapsayan 3 
aylık hareketli 
dönemde yüzde 9.7 
olarak tahmin edildi. 
Temmuz-Eylül döne
minde işsizlik oranı 
yüzde 9.4 olarak 
açıklanmıştı.
Avrupa Birliği (AB) 
istatistik mevzuatına 
uyum çerçevesinde 
pek çok veride 
hesaplama ve açıkla
ma yöntemini 
değiştiren TÜİK, 
önceden üç ayda bir 
açıkladığı Hanehalkı 
İşgücü Anketi 
sonuçlarını 2005 
yılından itibaren 
hareketli üçer aylık 

dönem ortalamaları 
esas alarak 
her ay açıklıyor. 
TÜİK'nin Hanehalkı 
İşgücü Anketi 
sonuçlarına göre, 
aynı dönemde toplam 
istihdam 22 milyon 
566 bin kişi, işsiz 
sayısı ise 2 milyon 
423 bin kişi olarak 
tahmin edildi. Bir 
önceki dönemde isti
hdam 22 milyon 838 
bin kişi, işsiz sayısı 
2 milyon 381 
bin kişi olmuştu. 
Bir önceki dönemde 
yüzde 49.5 olan 
toplam işgücüne 
katılma oranı 
Ağustos-Ekim döne
minde yüzde 49.0 
olurken, yüzde 12.9

Yazarımız Barbaros Balmumcu anjiyo 
olması nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Gemlik KÖRFEZ.

olarak açıklanan 
tarım dışı işsizlik 
oranı yüzde 12.9 
olarak kaldı.
Ağustos-Ekim döne
minde işsizlik oranı 
kentlerde yüzde 12.4, 
kırsal yerlerde ise 
yüzde 5.9 oldu. İşsiz 
sayısı ise kentlerde 1 
milyon 815 bin, kırsal 
bölgelerde 608 bin 
olarak tahmin edildi. 
İstihdam kentlerde

12 milyon 62 bin, 
kırsal bölgelerde 
9 milyon 704 bin 
olarak açıklandı. 
Aynı dönemde genç 
nüfusta işsizlik oranı 
yüzde 18.2 olarak 
hesaplandı. TÜİK, 
eksik istihdam . 
oranını yüzde 3.3, 
genç nüfusta eksik 
istihdam oranını ise 
yüzde 4.2 olarak 
açıkladı.

ITLİarihe karıştı
Merkez Bankası, Yeni 
Türk Lirası (YTL) kul
lanımına geçildiği bu 
yıl, gelinen aşamada 
Türk Lirası (TL) bank 
notların piyasadan 
çekilmesinin büyük 
ölçüde tamam
landığını bildirdi. 
Merkez Bankası'ndan 
yapılan açıklamada, 
önümüzdeki 1 haftalık 
sürenin sonunda, 1 
Ocak 2006 tarihinde, 
TL banknot ve madeni 
paraların geçerliliğini 
kaybedeceği, bu tarih 
ten sonra zaman 
aşımı süresince, 
Merkez Bankası 
şubeleri ve dahili 
muhabiri olan Ziraat 
Bankası şubeleri 
tarafından kabul edile
ceği ifade edildi. 
Açıklamada, TL bank 
notların zaman aşımı 
süresinin 10 yıl, TL 
madeni paraların 

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

zaman aşımı suresinin 
ise 1 yıl olduğu vurgu
lanarak, şöyle denildi: 
"Değişim süreci ince-, 
lendiğinde, tedavülde
ki YTL banknotların 
toplam banknotlara 
oranı 14 Şubat tarihi 
itibarıyla tutar olarak 

'yaklaşık yüzde 50'ye 
yükselmiş, Mart ayı 
sonunda yüzde 70 
oranım aşmış, Nisan 
ayı sonunda yüzde 80 
oranına yaklaşmış, 
23 Aralık tarihinde 
ise yüzde 95.39'a 
ulaşmıştır.
Dolayısıyla, değişim . 
sürecinin genel olarak 
tatmin edici düzeyde 
gerçekleştiği 
görülmektedir." 
Açıklamada, 2004 yılı 
sonunda yaklaşık 131 
milyon YTL olan 
piyasadaki toplam 
madeni para tutarının,, 
özellikle 500,000 TL'lik

banknotun 50 YKr, 
1,000,000 TL'lik 
banknotun ise büyük 
ölçüde 1 YTL 
madeni paraya 
dönüştürülmesinin 
etkisiyle, 23 Aralık 
tarihinde yaklaşık 492 
milyon YTL'ye kadar 
yükseldiği belirtildi. 
Bu arada açıklamaya 
göre, TL banknot ve 
madeni paralar 
1 Ocak 2006 tarihinde 
tedavülden kaldırıla
cağından, bu tarihten 
itibaren tüm ödeme 
emirleri, kıymetli 
evraklar, sözleşmeler 
ve diğer tüm bel
gelerin (yazar kasalar
da düzenlenecek per
akende satış fişleri 
dahil), sadece YTL 
üzerinden düzenlen
mesi gerekecek.

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.con. 
adresinden okuyabilirsiniz

Açıklamada, Merkez 
Bankası'nın-internet 
sitesinde de yer alan, 
banknotların resim ve 
görüntülerinin 
çoğaltılması ve yayın
lanması ile ilgili şart
lara uymayan kişiler 
hakkında, 1.500 
YTL'den 5.000 YTL'ye 
kadar para cezasının 
öngörüldüğü de hatır
latıldı. Öte yandan 
Para reformunun 
ikinci aşamasının, 
Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belirlenecek 
bir tarihte gerçek
leştirileceği ve 
bu aşamada, Yeni 
Türk Lirası ve Yeni 
Kuruş'ta yer alan 
"yeni" ibaresinin 
kaldırılarak "tekrar 
TL'ye önüleceği" 
ifade edildi.

Hükümet, yeni asgari 
ücret- Ocak'tan 
itibar ı 16 yaşından 
büyü: işçiler için net 
380.4E YTL olarak 
belirlerken, İGİAD (İkti
sadi Girişim ve İş 
Ahi; ı Derneği) asgari 
geçim ücretini .950 

| YTL olarak belirledi.
26 Aralık 2005 15:15 
İki çocuklu bir ailenin, 
İstanbul’da asgarî 
olarak geçimi şağlaya- 
b’ mesi için gerekli 
o an ücret seviyesi, 
İGİAD Asgarî Geçim 
Ücreti (AGÜ) tespit 
komisyonu tarafından 
yapılan araştırma 
sonucu 2006 yılı içiin 
950 YTL olarak 
belirlendi.
İGİAD bünyesinde 
faaliyet gösteren 
Asgarî Geçim Ücreti 
(AGÜ) tespit korniş 
yonu, her yıl, Aralık 
ayında.yaptığı bir 
araştırma ile İstanbul 
şartlarında iki çocuklu 
bir ailenin 
geçinebilmesi için 
gerekli olan ücret 
seviyesini tespit 
etmektedir. Araştırma, 
bir ailenin; gıda (kah
valtılık', sebze ve 
meyve, et ürünleri, 
bakliyat, ekmek, 
çay/şeker/yağ), kira, 

l. elektrik, su, yakıt, mut
fak tüpü, haberleşme, 
ulaşım, eğitim, giyim, 
ilaç, ev eşyası ve 
temizlik harcamalarını 
içeren bir ortalama 
toplam gideri tespit 
etmektedir. 9Cd6 yılı 
için iş görenlerle 
yapılan anket çalış
masına göre İstanbul’
da iki çocuklu bir 
ailenin.asgari olarak 
geçinebilmesi için iş 
görenin yol, öğle 

yemeği, prim, 
ikramiye, yardım vb. 
yan ödemeler dâhil 
olmak üzere toplam 
950 YTL kazanması 
gerekmektedir.
Bu rakam, evli ve iki 
çocuklu bir iş görene 
verilmesi gereken 
asgari geçim ücreti 
tutarı olarak İGİAD 
tarafından işverenlere 
tavsiye edilmektedir. 
İş görenlere ödenen 
asgarî ücreti, toplum?- 
sal dayanışrria ve 
refah seviyesi açısın
dan önemli bir 
gösterge olarak kabul 
eden ve kurucularının 

, da işverenlerden oluş
tuğu İGİAD, yürürlükte 
olan asgarî ücret 
seviyesiniri'fçtaha da 
yukarılara çekilmesi 
gerektiğini.düşünmek
tedir. Bu konuda işv
erenlerin daha duyarlı 
olmalarını savunan 
İGİAD, çalışanların 
ücretlerinin sürekli ■ 
iyileştirilmesi yönünde 
toplum olarak elimiz
den gelenin yapılması 
gerektiğini vurgula
maktadır. İGİAD, 
asgarî ücrete bîr alter
natif olarak sunulan 
ve reel rakamlarla 
hesaplanan ÂGÜ’yü 
bu anlamda uygula
maları ya da uygulama 
yönünde gayret 
göstermeleri için tüm 
işverenlere tavsiye, 
etmektedir. Ayrıca 
işverenlerin bu ücret 
seviyesini işlet
melerinde uygulaya
bilmeleri için de 
hükümetin iş gören 
maliyetini işveren 
lehine çevirecek 
düzenlemelerde 
bulunması gerekmek
tedir denildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.con
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Ev kazalarında nasıl önlem almalıyız?
Sağlık Bakanlığı, 
118 Acil Yardım 
Servisi'ne gelen 
çağrıların yüzde 
80'inin ev kazalarına 
bağlı vakalar olduğunu 
bildirdi. Bakanlık, 
küçük çocuk yaralan
ma ve ölümlerinin 
önemli bir bölümünün 
önlenebilen kazalara 
bağ* olduğuna dikkat 
çekerek, anne- 
babaları, "Bebeğinizin 
veya çocuğunuzun 
oynadığı oyuncakların 
yaşına uygun olması
na dikkat edin ve 
oyuncaklarını düzenli 
olarak kontrol edin" 
şeklinde uyardı.
Sağlık Bakanhğı'nca 
hazırlanan "Ev 
Kazatan Raporu"nda 
ev ortamının bebek ve 
çocukların yaralanma 
ve ölümlerine yol açan 
riskleri de barındırdığı 
vurgulanıyor. Bebek 
ve çocukların ev 
kazalarından korun- 
abilmeleri için, aile ve 
bebek bakımını üstle
nen kişilerin çok 
dikkatli olmaları gerek
tiği ifade diliyor. 
112 Acil Sağlık 
Hizmetlerine, bebek 
ve çocuklar için 
yapılan acil çağrıların 
yüzde 80.8'inin ev 
kazalarına bağlı 
olduğu vurgulanan 
raporda, "Yaralanma 
ve ölümle sonuçlanan 
ev kazalarına yönelik 
alacağınız önlemlerle, 
bebek ve çocuk

larınızın güvenliğini 
büyük ölçüde sağlaya
bilirsiniz. Düşmeler, 
boğulma, zehirlenme, 
elektrik çarpması, 
yanık ve yangınlar, 
ateşli silahla yaralan
ma, bebek ve çocuklar 
için ev ortamında 
görülen çok önemli 
kazalardır. Ev ortamı, 
bebek ve çocukların 
sağlıklarını ve yaşam
larını tehdit eden bir 
çok riski de barındır
maktadır. Bu nedenle 
ailelerin ev içinde 
mümkün olan bütün 
önlemleri almaları 
gerekiyor" denildi.
Çocuk acil servisler
ine yapılan başvuru
larının en başta gelen 
nedeninin, yüzde 36.6 
oranı ile bebek ve 
çocukların düşmeleri 
sonucu oluşan travma 
ve boğulmalar olduğu
na dikkat çekilen 
raporda, "Evinize kısa 
bir süre göz atmanız 
bunun nedenini 
ortaya çıkartacaktır. 
Merdivenler, pencere 
ve mobilyalar bebek 
ve çocuklar için risk 
faktörlerinin başında 
geliyor. Sandalye ve 

diğer tüm mobilyaların 
pencerelerden uzakta 
olması, yüksek 
binalarda pencerelere 
takılacak parmaklıklar, 
emekleyen ve yeni 
yürümeye başlayan 
bebeklerin merdiven
lerden uzak tutulması, 
bebeğin uyuduğu veya 
bulunduğu yatağın 
kenarlarının mutlaka 
korumalı olması 
'düşmelere' yönelik 
alınacak önlemlerden 
bazılarıdır" denildi.
3 yaş altındaki çocuk
ların, solunum yol
larının çok dar olduğu 
vurgulanan raporda, 
bebek ve çocukların 
çoğu zaman cisimleri 
ağızlarına aldıklarına 
ve bu nedenle 
boğulma risklerinin 
yüksek olduğuna 
dikkat çekildi.
"BEBEK VE 
ÇOCUKLARDA 
ZEHİRLENME VE 
YANIKLARA DİKKAT" 
Kuruyemişler, mısır, 
şeker ve sosis gibi 
küçük ve yuvarlak 
hatlı tüm besinlerin, 
bebek ve küçük 
çocuklar için 'boğulma 
riski' taşıdığı 

kaydedilen raporda, 
aile ve bebek bakımını 
üstlenen kişilere şu 
uyarılarda bulunuldu: 
"Toplu iğne, 
mücevher, düğme, 
boncuk, tespih ve 
diğer tüm küçük 
cisimleri, bebek ve 
küçük çocukların 
ulaşamayacağı yer
lerde bulundurun. 
Bebek veya 
çocuğunuzun oynadığı 
oyuncakların yaşına 
uygun olmasına dikkat 
edin ve oyuncaklarını 
düzenli olarak kontrol 
edin. Oyuncaklarda 
sivrilen ve parçalan
maya hazır hale gelen 
kısımlar bebek ve 
çocuklar için önemli 
riskleri de beraberinde 
getirmektedir.
Bebeklerin birkaç san
timetre derinliğindeki 
suda bile boğulabile- 
ceğini unutmayın. Bu 
nedenle içi su dolu 
küvet, leğen veya 
kovalar bile bebekler 
için çok büyük 
tehlikeler içerebilirler. 
Bu yüzden kova, küvet 
ve leğenleri boş tutun. 
Bebek veya küçük 
çocuklar yıkanırken, 
kapı veya telefona 
yanıt vermek için onu 
yalnız bırakmayın. 
Çocuklar çok çabuk 
boğulabilirler. Su altın
da sadece 2 dakika 
kalan çocuk bilincini 
yitirebilir ve kalıcı 
beyin hasarına maruz 
kalabilir. Yeni yürüm

eye başlayan bebek
lerinizi ve oyun oyna
mak isteyen çocuk
larınızı korumasız 
su kenarlarından 
uzak tutun."
"Bebek ve çocukların 

maruz kaldığı ev 
kazalarının yüzde 
34.9'u zehirlenme, 
yanık ve yangınlardır. 
Tüm ilaç, kimyasal ve 
temizlik maddelerini 
bebek ve çocukların 
ulaşamayacağı yer
lerde ve orijinal 
kaplarında saklayın. 
Su, süt, kola ve yoğurt 
kaplarını, bu mad
delerin saklanması 
amacıyla kullanmayın. 
Unutmayın yaptığınız 
bu kap değişikliği 
bebek veya 
çocuğunuz tarafından 
bilinmemekte ve onlar 
için çok büyük riskleri 
de beraberinde 
getirmektedir. Evinizde 
zehirli bitki bulundur
mayın. Hava gazı ve 
soba zehirlenmelerine 
karşı önlemlerinizi 
alın. Kızgın bir soba, 
birkaç dakikalığına 
bebek veya çocuğun 
yakınına bırakılan içi 
kaynar su dolu bar
dak, çaydanlık, 
tencere, yanan bir ütü 
ile bebek veya çocuk
ların ulaşabileceği yer
lerde bulunan kibrit, 
çakmak ve ocaklar çok 
büyük kaza ve yangın
lara yol açmaktadır. 
Aile ve bebek bakımını 
üstlenen kişilerin bu 

konuda çok duyarlı, 
dikkatli ve özenli 
olmaları gerekiyor. 
Genellikle dikkate alın
mayan bir tehlike kay
nağı da elektriktir ve 
çocuklar için çok 
büyük kazalara neden 
olur. 112 Acil Sağlık 
Hizmetleri'ne, 'bebek 
ve çocuklar için 
yapılan acil çağrıların' 
yüzde 7.3'ü elektrik 
çarpmalarına bağlıdır. 
Bu nedenle evde açık 
elektrik kabloları 
bırakılmamalı, tesisat 
düzenli olarak gözden 
geçirilmeli, elektrik pri
zleri kapatılmalı veya 
bebek ve çocukların 
ulaşamayacağı yerlere 
monte edilmeli, elek
trikli ev aletlerinin 
bebek ve çocukların 
sağlığına yönelik 
sayısız risk taşıdığı 
unutulmamalıdır.
Ateşli silahlar, bebek 
ve çocukların sağlık 
ve yaşamlarına 
yönelik çok önemli 
riskleri beraberinde 
getiriyor. Evinizde 
ateşli silah varsa; 
silahı boş saklayın ve 
emniyetini sürekli 
kapalı tutun. Silahları 
bebek ve çocukların 
ulaşamayacağı kilitli 
bir yerde tutun. 
Kurşunları silahtan 
ayrı olarak saklayın. 
Ateşli silahınızı bebek 
veya çocuğunuzun 
yanında kesinlikle 
çıkarmayın ve temizle
meyin."

Ayakkabı nasıl alınır?
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, internet 
sitooinden tüketicileri 
ayakkabı alırken 
dikkat etmeleri 
gereken hususlar 
konusunda uyardı. 
Seneyi ve Ticaret 
Bafcanbğı'nın 
"www.sanayi.gov.tr" 
adlı resmi internet 
sitesinde yer alan 
tüketici köşesinde 
"Ayakkabının içi elle 
kontrol edilerek astar 
kısuniarmda ayağı 
rahatsız edici kırışık
lıklar bulunmadığın
dan; ayak sağlığına 
zarar^plduğu için 
aydflBknm ayakla 
temas eden kısmında 
soflOBMftalzeme kul
lanılmadığından; 
tslak parmak astara 

sürtülerek astarın 
boya verip ver
mediğinden emin 
olunmalıdır" denildi.
Yüksek ökçeli, sivri 
burunlu ayakkabılar
dan kaçınılması ve 
çocuk ayakkabılarının 
arka kısımlarının sert, 
ön kısımlarının ise 
yumuşak olması 
gerektiği belirtilen 
bültende, 
"Satın almayı 
düşündüğünüz 
ayakkabı kutusunda 
imalatçı firmanın 
ticaret unvanı, kısa 
adı, adresi, 
tescilli markası, 
ayakkabının sınıfı, 
rengi, numarası, (Bu 
ayakkabının ayakla 
temas eden kısmında 
suni malzeme kul

lanılmamıştır) ibaresi, 
imal tarihi ile parti, 
seri ve kod numar
alarından en az 
birinin bulunmasına 
dikkat ediniz" 
ifadesine yer verildi. 
Bültende, ayakkabı 
alırken gerekli 
hususlara özen gös
terilmezse tanzim 
hakkının kullanıla
mayacağına dikkat 
çekildi.
"AYAKKABINIZDA 

SORUN VARSA NE 
YAPABİLİRSİNİZ?" 
Dikkat edilecek tüm 
hususlara uyulması
na rağmen ayakkabı
da sorun varsa 
tüketicinin neler 
yapabileceği şu 
şekilde anlatıldı:
-Ayakkabıyı 15 gün 

içinde satıcı firmaya 
geri vererek; değiştir
ilmesini, ödediğiniz 
bedelin geri iade 
edilmesini, kaybın 
bedelden indirilmesi
ni veya ayakkabının 
ücretsiz tamirini talep 
edebilirsiniz.
-80 il merkezinde 
bulunan Sanayi ve 
Ticaret İl Müdürlükleri 
ile ilçelerde yer alan 
kaymakamlıklar 
bünyesinde faaliyet 
gösteren Tüketici 
Sorunları Hakem 
Heyetleri'ne 
müracaat ede
bilirsiniz.
-Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin 
ve Rekabetin 
Korunması Genel 
Müdürlüğü'ne, tüketi

ci sorunlarına bak
makla görevli Asliye 
Hukuk ve Ticaret 
mahkemelerine, 
tüketicinin korun

masına yönelik 
faaliyet gösteren 
dernek ve vakıflara 
başvurabilirsiniz.

Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.sanayi.gov.tr
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Sağlıklı insan da 
kalp krizi geçirebilir Kafein ile nasıl

te ;

' W w

Al

Yagmııt suyu saclar 
illi MıiMi değer

S

Uzmanlar, herhangi 
bir kalp problemi 
bulunmayan genç ve 
orta yaş grubundaki 
insanların, "ağır 
sigara içiciliği, kokain 
kullanımı, ağır üzüntü 
ve aşırı heyecan" 
nedeniyle kalp krizi 
geçirebildiğini 
kaydetti.
İstanbul Memorial 
Hastanesi Kalp 
Damar Cerrahisi 
Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Bingür Sönmez, 
kalp krizi geçirmiş 
bazı vakalarda anjiyo 
yapılmasına rağmen 
damarlarda herhangi 
bir rahatsızlığa rast
lanmadığına işaret 
ederek. "Sağlıklı 
kalple geçirilen 
kalp krizine, ağır 
sigara içiciliği, 
kokain kullanımı, ağır 
üzüntü ve heyecan 
gibi durumlardaki 
adrenalin deşarjı 
neden olabiliyor" 
dedi.
"Bütün gün sigara 
içmeyen bir kişi ardı 

ardına 4-5 tane sigara 
içerse, onu büyük bir 
felaket bekliyor. 
Sağlıklı bir kalbi de 
olsa kalp krizi 
geçirme olasılığı çok 
yüksek" diyen 
Sönmez, şöyle . 
konuştu: "Önlem 
olarak 40 yaş üstün
deki herkes günde 
100 miligram çocuk 
aspirini almalı. 
Eğer ailesinde kalp 
rahatsızlığı varsa ve 
diyabetikşe, 
30 yaşından itibaren 
aspirin almalı.
Günde 100 miligram 
alınan çocuk aspirini, 
spazmı azaltarak 
eııf.nHrısü önler" 
dedi.İç Hastalıkları

■ ' 'Dr Ziya

kalp krizi geçirmeme 
garantisi verilemeye
ceğini kaydederek, 
"Kalpte organik 
hiçbir bozukluk yok, 
sağlam kalp ama 
enfarktüs geçiriyor. 
Bu tür vakalar çok 
arttı" diye konuştu.

5
"Kafein enerji harca
masında artış sağlar, 
bu etkiyi şeker ve 
yağın daha çok 
yakutuyla oluşturur. 
Kafein yağ hücresini 
küçültmekte, trigli 
şerit miktarını azalt
maktadır. 76 şişman 
bireye 3 ay süreyle 
zayıflama diyeti ile 
düşük ve yüksek 
doz yeşil çay ve 
kafein birlikte ve 1 
rilmiştir. Sonucunda 
yüksek kafein alan
larda vücut ağırlığı, 
yağ dokusu, bel 

ı çevresi ölçümlerinde 
daha fazla azalma 
olduğu saptanmıştır" 
dedi.
İnanç, günde 1.5 su 
bardağı şekersiz 
içilen filtre kahvenin 
fiziksel aktivite ile 
birlikte uygulanan 
zayıflama diyet
lerinde destek olar 
bileceğini ifade etti. 

Bir araştırmaya 
göre, günde 1,5 şu 
bardağı kahve alan
larda, kafeinin vücut
taki yağ yakımını 
hızlandırdığı 
ortaya çıktı.
Erciyes Üniversitesi 
Atatürk Sağlık 
Yüksekokulu 
Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü 
Başkanı Doç. Dr. 
Neriman İnanç, çay, 
kahve ve kola gibi 
içecekler ile hergün 
alınan kafeinin 
zayıflama üzerine 
olumlu etki yaptığının 
bilimsel olarak kanıt
landığını söyledi. 
Kafeinin etkisine 
yönelikyapılan 
araştırmanın 'Obesity 
Research* adlı 
dergide yayın
landığını ve bilim 
camiasında görüş 
birliğine varıldığını 
kaydeden İnanç,

İzmir Atatürk Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi 
Dermatoloji Klinik 
Şefi Yardımcısı 
Uzman Dr. İlgül Zeren 
Bilgin, yağmurun saf 
sudan oluştuğu ve 
içerisinde saçlara 
zarar verecek her
hangi bir maddenin 
bulunmaması 
net eniyle saçlar için 
buknmaz değer 
olduğunu söyledi. 
Yağmur suyunun 
yoğunlaşmış 
buhardan oluştuğunu 
ve içerisinde çok az 
miktarda mineral 
bulundurduğunu 
belirten Bilgin, 
çeşme suyunda klor 
gibi çeşitli kimyasal 
maddelerin bulun
duğunu ve bu mad
delerin saçı tahriş 
ettiğini kaydetti.

Kış aylarında havanın 
kirli ve kuru olması 
nedeniyle saçların 
ayrı bir bakıma 
ihtiyaç duyduğuna 
değinen Bilgin, "Kirli, 
dumanlı havada 
dolaşılmamak ve saç 
sürekli yıkanmalı, 
kuru hava saç derisi- . 
ni de kurutarak, saçın 
da kurumasına neden 
oluyor. Bu, saçın 
kırılmasına yol açı 
yor. Saçın kuru 
kalmasını engellemek 
lazım. Saçın şapkayla 
ya da eşarpla 
örtülmesinin faydası 
olacaktır. Saçları 
kuru havadan koru
mak için bol su 
almalı, yeşil sebzeler 
yemeli. Kafeinli içe
ceklerden uzak dur
malı. Nemlendirici, 
bazen de saç kremi 
kullanılmalı" dedi.
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Bursa’da Edebiyat Günleri başladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu yıl 
10,’sunu düzenlediği 
Edebiyat Günleri, 
Türk edebiyatının 
önde gelen isim
lerinin de katılımıyla 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde başladı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın, edebi 
yatın büyülü ve son
suz bir dünya 
olduğunu, Türk 
Milletinin de kahra
manlıklarının 
edebiyat sayesinde 
günümüze kadar 
geldiğini söyledi. Bizi 
biz yapan değerlerin 
günümüze kadar 
ulaşmasını sağlayan, 
tarihimizdeki 
başarıların ve kahra
manlıklarının hala 
günümüzde bile Türk 
milletine cesaret ver
mesinin arkasında 
edebiyatın yattığını 
belirten Yalın, “Ne 
yazık ki, bugün evle 
rimizde kitaplarımızın 

yerini mobilyalar 
aldı. İnsanımız oku
muyor. Edebiyatın 
bugün geri planda 
kalması bundan 
daha da üzücüdür. 
Kültürden yoksun 
nesiller yetiştirmek 
istemiyorsak, genç
lerimizi edebiyat 
alanına teşvik 
etmeliyiz. Biz inanı 
yoruz ki, sosyal ve 
ekonomik kalkınma 
ancak eğitim ve 
kültür temeli üzerine 
oturtulduğu ölçüde 
sağlam ve uzun 
ömürlü olabilir” dedi. 
Yalın, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
edebiyatın sorun
larının dile getirilme
si, çözüm üretilmesi 
ve yeni nesillere 
edebiyat sevgisinin 
aşılanması amacıyla 
bu tür etkinlikleri 
sürdüreceklerini 
kaydetti.
“Türkiye’de kitap 
kutsaldır”
Yalın’ın açılış konuş

masının ardından ilk 
oturum Prof. Dr. 
Mustafa Durak 
başkanlığında 
yapıldı. Prof. Dr. 
Mustafa Durak, Türk 
Milleti’nin kitabı kut
sal gördüğünü, yerde 
gördüğü boş bir 
kâğıdı bile kaldırıp 
yükseğe koyduğunu 
belirtirken, 
“Fransa’da bir süre 
kaldım. Kitaplar 
çöplerde dolaşıyor. 
Ben Fransa’da 
çöplükten kitap 
topladım. Hani Türk 
Milleti okumuyor 
ama en azından 
böyle saygısızlıkta 
yapmıyor” 
diye konuştu.
Nahit Kayabaşı;

EDEBİYAT- 
GÜNLERİ fcMDİrt

“Edebiyat Günleri, 
Türkiye’nin edebiyata 
açılan kapısı” 
İlk oturumun konuş
macılarından Nahit 
Kayabaşı, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzen
lediği Edebiyat 
Günleri’nin artık 
Türkiye’nin edebiyata 
açılan kapısı haline 
geldiğini söyledi. 
Türkiye’nin artık 
şiirden düz yazı 
toplumuna geçtiğini 
ifade eden Kayabaşı, 
“Buna rağmen 
İngiltere’de yılda 
4 bin roman yazılıyor. 
Türkiye’de ise 
yılda yazılan roman 

sayışı 36O’.ı 
geçmiyor” dedi.

Tayyare Kültür Merkezi’nde 
musiki ziyafeti '

Bursa Büyükşehir 
Belediye 
Konservatuarı 
Türk Halk Müziği 
ve Oyunları Bölümü 
Uygulama 
Topluluğu, önceki 
akşam Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
muhteşem bir 
konser verdi. 
Şef Kemal 
Kamalı’nın yönettiği 
konserin konuk 
sanatçısı ise, 
TRT İstanbul 
Radyosu sanatçısı 
Erol Köker oldu. 
Söylediği birbirinden 

güzel eserlerle 
olduğu kadar farklı 
yorumu ve ses 
rengiyle de dikkat 
çeken usta sanatçı 
Erol Köker, BursalI 
sanatseverlere 
unutulmaz bir gece 
yaşattı. Konserin ilk 
bölümünde Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Konservatuarı 
Türk Halk Müziği ve 
Oyunları Bölümü 
Uygulama 
Topluluğu, Türk Halk 
Müziği’nin sevilen 
şarkılardan oluşan 
bir program sundu.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus K0MBf
KAZAN

<fsîsÂÎT> KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

I DOĞALGAz O

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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Doğalgazda çifte standart
Türkiye genelinde en pahalı Doğalgaz kullanan 38 il ve ilçeler arasında yapılan araştırmada Gemlik yedinci sırayı aldı. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE
28 Aralık 2005 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Yılbaşı biletlerinin 
dörtte iiçii satıldı

Yılbaşı özel çekilişine 4 gün 
kala, biletlerin dörtte üçü satıldı. 
Biletlere en fazla ilgi gösterilen 
il, İstanbul ve İzmir olarak 
belirlendi. Haberi sayfa 8’de

'Kumla rampasının trafiğe kapalı olmasr nedeniyle yolcular zamârtında gidecekleri yöre varamıyorlar

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ara eleman sıkıntısı
İş dünyası büyük ölçüde ara eleman sıkıntısı 

yaşıyor.
Bu sıkıntıya bizlerde matbaacılık sektöründe 

yaşıyoruz.
Eğitimsiz, gelişi güzel elamanlarla sıkıntımızı 

gidermeye çalışıyoruz ve iyi sonuçlar alamı 
yoruz.

Endüstri Meslek Liseleri ve iki yıllık yüksek 
okul programları bu açığı gidermek için oluştu
rulduğu halde, yeterli gelmiyor.

Bir de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde 
yetişkinler için açılan kurslarda mesleklere 
yönelik çalışmalar yapılıyor.

Örneğin, kalorifer kazancılığı kursu, biçki 
dikiş kursları, konfeksiyon makinacıhğı kursları, 
bilgisayar kursları gibi..

Dün, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde bu 
kursları bitiren 14 kursiyere belgeleri verildi.

Belgelerini alan kursiyerler anında işi buldu.
Bursa Demirtaş Sanayi Bölgesindeki Ulusay 

Tekstil Sanayi işvereni, yetişen kursiyerleri iş 
yerine götürerek işe başlattı.

Yetişen elaman daha kursu bitirmeden işe 
alınıyor.

Bu nedenle ilçemizde açılan Uludağ Üniver
sitesi Gemlik Yerleşkesi’nde açılan ve açılacak 
programlar, çevrenin insan gücü ihtiyacı 
dikkate alınarak seçiliyor.

Gemlik’li zeytincilerin istediği Zeytincilik ile 
ilgili program yerine daha geniş kapsamlı Bitki 
Üretimi bölümüne 30 öğrencilik kontenjan 
ayrıldığı halde, başvuran sayısı 13 de kaldı.

Bu bölümü iş bulmada umutsuz gören 
öğrenci tercih sıralamasında Bitki Üretimini es 
geçti.

Ama, İthalat ve İhracaat programı tamamen 
doldu ve buradan mezun olacakların işleri de 
hazır.

Ara eleman ihtiyacı günümüzün en önemli 
konuları arasında.

İş dünyasının ara elemana ihtiyacı çok...

Doğalgaz çalışmaları 
nedeniyle ikinci kez 
trafiğe kapatılan 
Kumla rampasının 
henüz tamamlan
mamış olması oto
büs şoförlerini ve 
vatandaşları canın
dan bezdirdi.
Yaklaşık bir aydır 
trafiğe kapalı olan 
yolun ne zaman 
tamamlanacağı 
bilinmezken, yolcu
lar gidecekleri yere 
geç kalmaktan 
şikayet ediyorlar. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 2’de

Halk Eğitim Merkezi 
kursiyerlerine iş buluyor

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
açtığı mesleki kurslarda başarılı olan 
kursiyerlerine iş imkanı yaratıyor. Kursu 
başarıyla bitirenlerden çalışmak isteyen 
12 bayan Bursa Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan Ulusay 
Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Limited 
Şirketi tarafından işe alındılar. Sayfa 5’de

llyasındakiçocukbaliciarkadaşınınkurbanıoldu
Bursa'da, gençlik merkezinde kalan 11 yaşındaki madde bağımlısı çocuk, mezarlıkta 
balici arkadaşı tarafından, kafasına mezar taşlarıyla vurularak öldürüldü. Sayfa 12’de

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

w.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sah Pazarı kaderine terkedildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Salı günleri kurulan 
ve çevredeki ilçelerin 
en büyük pazarı 
olarak bilinen 
Gemlik pazarı 
kaderine terkedilmiş 

durumda.
Belediye zabıtasının 
yeterli kadroya 
sahip olmayışı 
nedeniyle hiçbir 
denetimin yapıl
madığı Pazar 
içinde her esnaf 

bulunduğu yeri 
istediği gibi 
kullanabiliyor. 
Belediye tarafından 
kendilerine tahsis 
edilen yerlerin çok 
dışına çıkarak insan
lara geçit vermeyen 

pazarcılar ortalara 
koydukları mallarla 
da insanları çileden 
çıkarıyorlar. 
İlçe pazarında ara 
sıra İlçe Tarım 
Müdürlüğü ekip
lerinin yaptığı gıda 

denetimlerinin dışın
da hiçbir kontrolün 
yapılmaması pazarda 
alış veriş yapanlara 
"Burası Büyükşehir’e 
bağlı değil mi?" 
dedirtiyor. Daracık 
geçiş yollarını bile 

kapatarak iki kişinin 
ancak geçebilecek 
yerler bırakan esnaf 
ise parayla sahip ola
mayacakları yerlere 
denetim olmadığı 
için rahatça sahip 
olabiliyorlar.

CHP, İsmet İnönü’yü 32, ölüm yıldönümünde andı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek yaptığı yazılı 
basın açıklamasında, 
32. yıl önce aramız
dan ayrılan İsmet 
İnönü’yü rahmetle 
andıklarını bildirdi. ?. 
Türkiye’nin ilk 
Başbakanı ve ikinci 
Cumhurbaşkanı.
uzun yıllar CHP Genel 
başkanlığını yapmış 
olan İsmet İnönü'nün 
25 Aralık 1973 günü 
aramızdan ayrıldığını 
hatırlatan Akyürek 
"Onu rahmetle 
anıyoruz" dedi. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek yaptığı yazılı 
basın açıklamasında 
İsmet İnönü için şu 
görüşlere yer verdi: 
"İsmet İnönü 24 Eylül 
1884 tarihinde 
İzmir'de doğmuş olup 
600 yıllık imparator
luğun çöküşüne 
tanıklık etmiştir. Ulus 
egemenliğine dayalı 
laik bir hukuk devleti 
olan Türkiye 
Cumhuriyetinin 

temellerinin atıl
masından, çatısının 
örtülmesine ve güçlü- 
güvenilir bir devlet 
olarak 50 yaşına 
ulaşmasına varıncaya 
değin her aşamasın
da her yönüyle 
Cumhuriyetimize 
katkıda bulunmuş 
tarihsel bir şahsiyet
tir. İsmet İnönü'nün 
û uiiin ur'uaş'nan'ııyı 
dönemi ile Türkiye'de 
Milli-şef dönemi 
başlamıştır. Bu döne
min en belirgin özel
liği Atatürk devrim- 
lerini uygulayarak 
rejimin yerleştirilme
sine çalışmasıdır. 
Örneğin Köy enstitü
lerinin açılması, ikti
sadi kalkınma hamle
si ve en önemlisi de 
çok partili parla
menter sisteme geçiş 
hazırlıklarıdır. Ayrıca 
bu yıllar 2. Dünya 
savaşına rast 
gelmektedir. İnönü 
Türkiye'nin savaşa 
sokulması yönünde 
yapılan şiddetli 
baskıya karşı 
koymuş, asla unutul

mamalı o günleri 
ağızlarına sakız 
yapanlara, o günler 
üzerinden siyaset 
yapanlara 'Bu 
dönemde belki Türk 
evlatları aç bırakılmış 
olabilir, fakat babasız 
bırakılmamıştır' 
sözünü hatırlatırız. 
Bu dönemin en belir
gin özelliği ise dış 
politikada sağlanan 
başarı olmuştur. 
Gerek Kahire 
konferansında 
gerekse İngiliz 
Başbakanı Chorcil ile 
Adana'da yapılan 
toplantıdaki ısrarlara 
rağmen 2. Dünya 
savaşına gir
ilmemiştir. İktidarda 
olduğu gibi 
muhalefette de 

ülkeye hizmete 
devam etmiştir.
1965 yılları sonrasın
da bu kez İsmet 
İnönü'yü siyaset 
sahnesinde CHP 
Genel Başkanı, 
Muhaleget lideri ve 
Malatya Milletvekili 
olarak görmekteyiz, 
yine bu yıllarda İnönü 
Türk siyasi yaşamına 
'ortanın solu' 
kavramını getirmiştir. 
İnönü toplumun gele
ceğinin gençlere 
verilecek önemle 
mümkün olacağını 
kabul etmektedir ve 
bu konuda şöyle 
demiştir. 'Türk 
gençliğinin belirgin 
nitelikleri arasında 
Atatürk devrimlerine 
bağlılığı vardır.

Bu bağlılık Türk 
gençliğinde etkili bir 
koruyucu ve yaşatıcı 
bir kuvvet halindedir.' 
İnönü yaşamını ve 
siyasi mücadelelerini 
hakkındaki övgüler
den de yergilerden de 
fazla etkilenmeden 
alkışlayanların 
büyüsüne ya da 
kötülemelerin kıskacı
na Kaptırmadan 
sürdürmüştür. 
Örneğin yaşamının 
sonucunda 'Ben bu 
güne kadar arkasında 
ne olduğunu 
bilmediğim kapıyı 
açmadım' demiştir. 
İsmet İnönü'nün 
kişiliğinin belirgin 
bir yanı olan, 
doğruluğunu ve 
dürüstlüğünü basın 
bildirimizin son cüm
lelerinde belirtmek 
isteriz. Örneğin, 'Bir 
iş ki kimse yapamaz, 
devlet yapar, bunu 
anlıyorum. Bir iş ki 
hususi teşebbüs 
yapar bunu da 
anlıyorum fakat 
devletin nüfusunu 
kullanarak şahıslar 

veya bankalar yapar 
bunu da anlıyorum. 
Ben devletçilik denen 
şeyi anlarım, fakat 
dolapçılığı anlamam' 
demiştir. Bu anlayışla 
öncelikle göreve bağlı 
olmak, her kese karşı 
dürüst davranmak, 
yalan söylememek, 
boş vaatlerle 
karşısındakini 
aldatmamak 
yatmaktadır.
İşte bu liderlerinin 
önderliğini kendisine 
ilke edinmiş CHP'si 
bu dürüstlüğü ve 
ilkeliliği tüm kadro
larıyla bu günkü 
siyasete taşımış 
tek siyasi partidir. 
Gemlik CHP İlçe 
Örgütü olarak, 
İnönü'nün siyaset ve 
devlet adamlığına ve 
kişiliğine layık 
olmaya çalışmamızı 
hem bir vicdan hem 
de bir vatan borcu 
olduğunu düşünüyor, 
ölümünün 32.
Yıldönümünde onun 
aziz hatırası önünde 
taziyetle eğiliyor ve 
saygıyla anıyoruz."
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

“Boş” bir zeytin yazısı..
Sabah televizyonda TRT ikinci kanalda yayın

lanan tarım programının konusu zeytin ve 
zeytinyağı idi..

İlgimi çekti.
Konuşmacıları merak ettim.
Dikkatle izlemeye başladım.
Belki Marmarabirlik’ten ya da “zeytin” bölgesi 

Marmara’dan bir tanıdık ya da bildik “bilgili” 
görürüm diye..

Boşuna bekledim.
Çünkü orada TARİŞ bilgilisi ile Ege İhra

catçılar Birliği’nin ilgilisi vardı.
Bizimkiler yoktu..
Çünkü onların işi çoktu..
İspanya zeytinle geçimini sürdürürken..
Yunanistan zeytinden önemli ölçüde 

nemalanırken..
Türkiye'nin özellikle de Gemlik,'in “çok da 

lezzetli olduğu “bilinen zeytinine rağmen nal 
topladığını anlamak çok da zor değil.

Zeytin alımında ve pazarlanmasında ...
Kişisel rant var..
Siyasal rant var..
Rantın olduğu yerde “ayrılık” var..
Rantın olduğu yerde “çekişme” var..
Rantın olduğu yerde “kavga” var..
Yok mu ?
Gemlik ve yöresinde zeytin üreticisi perişan..
Gemlik ve yöresinde zeytin üreticisi öfkeli..
Hava koşulları bir..
Kara hastalık iki..
İlgisizlik üç..
Bilgisizlik dört.
Plansızlık ve programsızlık beş..
Bu beş olumsuz koşul “zeytini”toprağa 

mahkum ediyor.
“Üreticiye” karalar bağlatıyor.
Yoksa dayanışmak üzere kurulan

Marmarabirlik işlevini yerine 
getiremiyor mu ?
Siyasal ve ekonomik çıkarlar “birliği” amacın

dan saptırıyor mu ?
Birlik özellikle “güçsüzleştiriliyor mu ?”
Yıllar önce “kötü” bir uygulama vardı..
Birlik “ortağından” ürününü Ziraat Bankası 

“kredileriyle” alırdı..
Depolar dolu olduğu halde birliğin “finans

manı” üreticisinin ürününe, bırakın ürününü 
ilacına bile yetmezdi..

Yetmediği yerde Ziraat Bankası yetişirdi 
imdada.

Gerçi Ziraat Bankası doğal olarak “faiz” 
işletiyordu verdiği para için..

Ama ana parasını bile kurtaramıyordu..
Çünkü siyaset kurdu hem kooperatifi hem de 

bankayı kemiriyordu.
Nitekim ;
Gün geldi..
Kooperatifle bankanın mali ilişkileri yeniden 

yapılandırıldı..
Faiz ortadan kalktı..
Bildiğim kadarıyla ana para da “üretici çıkar

ları” düşünülerek affedildi..
Marmarabirlik kim?
Ziraat Bankası kim..
Her ikisi de bu ülkenin “ekonomisine”yön 

vermek üzere kurulmuş örgütler..
Örgütlenmeler..
Dolayısıyla bu yeniden yapılandırmada kim 

kazandı : Marmarabirlik..
Kim kaybetti : aat Bankası...
Her ikisi de bu ülkenin emeğiyle alın teriyle 

yoğrulmuş kurumlar olduğuna göre kaybeden 
kim: Ülke..

Ama ne yazık ki ...
Hala ders alınmıyor..
Kimse işine bakıp işinin hakkını vermiyor.
Varsa rant..Yoksa rant..
Yetmedi mi hala ? ...

Seyfettin SEKERSÖZ

Kumla rampasının 
henüz tamamlana
maması nedeniyle 
otobüslerin durak
lara geç ulaşması 
vatandaşı 
canından bezdirdi. 
Doğalgaz çalış
maları nedeniyle 
ikinci kez kapanan

ve belirtilen zaman 
içinde çalışmaların 
bitirilmemesi 
nedeniyle uzayan 
hat güzergahı hem 
otobüs şoförlerini 
hem de vatandaşları 
canından 
bezdirmiş 
duruma getirdi. 
Kütüphane durağın
dan saatinde kalkan

M. Akif Ersoy anıldı
Seyfettin SEKERSÖZ

AK Parti İlçe Gençlik 
Kolu Başkanı 
Gencay Yılmaz, 
yayınladığı yazılı 
basın açıklamasında 
İstiklal Marşımızın 
şairi M. Akif Ersoy'u 
ölümünün 69. yılın
da rahmetle andık
larını kaydetti.
1873 yılında doğan 
İstiklal Marşı şairi 
miz M. Akif Ersoy'un 
27 Aralık 1936 tari
hinde vefat ettiğini 
hatırlatan Gencay 
Yılmaz, "M. Akif 
Ersoy Türkiye 
Cumhuriyeti'nin ilk 
yıllarında yaşadı.

Hayatı bir geçiş 
döneminin özetiydi 
sanki. Bu dönemde 
her zaman vatan 
sevgisi dolu ruhla 
yaşadı. Ahlakıyla 
karakteriyle hem 
yaşadığı dönemdeki 
gençlere hem de 
sonraki dönem 
gençlerine örnek 
olan bin büyüğü 
m üzdü" dedi.
M. Akif Ersoy'un 
İstiklal Marşımızı 
yazmanın yanında 
Çanakkale 
şehitlerini ölümsüz 
şiirleriyle 
destanlaştırdığını 
söyleyen Yılmaz, 
"Elbette ona İstiklal

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

bir otobüsün 
Manastır'daki son 
durağa ulaştığında 
geçen zaman 
büyük kayıplara 
neden oluyor. 
Tekrar geri 
dönüşünde 
geciken otobüsün 
çileli yolculuğunun 
faturası ise her 
zamanki gibi yine

vatandaşa kesiliyor. 
10 günlüğüne 
kapatılan ancak 
yaklaşık bir aydan 
bu yana yol 
çalışmalarının 
bitirilemediği 
Kumla rampasının 
ne zaman 
bitirileceği 
ise henüz 
bilinmiyor.

Marşı ile 
Çanakkale 
Şehitlerine 
şiiri yazdıran 
yaşadığı 
hayattı. Öyle 
güzel örnek bir 
hayat yaşadı 
ki o hayatın 
sonucu bu 
şiirler oldu. 
Sözünün er 
olan şairimiz 
M. Akif Ersoy, 
Almanya'da 
'Mehmetçik 
savaşırken ben lüks 
otelde kalamam' 
diyerek vatan ve 
millet sevgisini her 
defasında davranış 
larıyla kamu oyuna

göstermiştir. 
Aramızdan ayrılan 
M. Akif Ersoy'un 
ölümünün 69. 
yılını saygıyla ve 
rahmetle anıyoruz." 
şeklinde konuştu.

Kurşunlu'lu Kasap 
Adem Baha'dan

BASKÜLDEN CANLI 
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATILIR. 

Canlı kilosu 6.50 YTL 
KREDİ KARTI GECERLİDİR.J 

TEL: 527 02 95 - 527 22 41
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Vatandaşa yazıktır
Pergelin ucu tarihi yilayet 

Konağı yerine konduğunda; 30 
km.lik daire içinde amaçlanan 
gayeye erişilemediği görülüp, 
anlaşıldığında; pergelin ucu 
yeni Vilayet Konağı’ndan 
konulup, pergel çevrilince 
murada erişileceği görüldü. Bir 
gece yarısı TBMM’de verilen bir 
önergenin kabulü ile gaye hasıl 
oldu, Gemlik’te Büyükşehir’li.

Bir yıldan beri 
Büyükşehirliyiz.

Büyükşehir’li olduk da ne 
oldu? Olan vatandaşımıza oldu.

Kurumlar ve gelir vergisi 
oranları Büyükşehir’li olunca, 
arttı. Tabii vergileri de.

Emlak vergileri de hakeza 
yükseldi.

Su, kanalizasyon işleri de 
Büyükşehir BUSKİ’ye devredil
di.

2006’da seyredin siz su ve 
kanalizasyon faturalarını.

Cepler yanarken, çekilecek 
çile de çabası.

Hizmette hiç bir değişim 
yok.

BlISKİ Gemlik Müdürlüğü, 
eski atıklar deşarj lojmanların
da görev yapıyor.

Bundan böyle su bedelleri 
ya BUSKİ Gemlik 
Müdürlüğü’ndeki veznelere; ya 
da PTT’de yatırılabilinecek.

BUSKİ vezneleri şehrin bir 
ucunda. Yaşlısı var, hastası vâr, 
sakatı var. Zar zor vasıl ol, 
saatlerce soğukta, sıcakta 
kuyruklarda ayakta bekle, sıra 
gelsinde su borcunu ödeye- 
bilesin.

PTT’ye yatırmada bir fark 
varmı? Aynı durum. Hiç bir fark 
yok! İbrahim Akıt Caddesi’ne 
sarkan kuyruklar. Kimi telefon 
parası, kimi de su parası yatır
ma uğraşında. Kimi mektup ve 
tebrik postalıyor, kimi havale 
çıkartıyor, kimi döviz alıyor, 
bozduruyor, Bir hercümerctir 
gidiyor.

PTT’nin, görülüyor ki, 
BUSKİ’nin ödeme tarihleri her 
ayın son on günün içindeki bir 
iki gün.

PTT’nin bu şekilde tahsi
latından ötürü oluşan olumsuz 

। durumun giderilmesi için öne 
ride bulunmuştum daha önceki 
bir yazımda.

Ama dinletemedik. Dikkate 
almadılar. Ödeme günü kuyruk
lar ve vatandaşın çilesi devam 
ediyor.

Önerimi bir kez daha yineli 
yorum.

Telefon abone numaralarının 
son rakkamı sıfır ile dokuz 
rakkamlarını içeriyor.

Her ayın yirmisinde sıfırdan 
başlayarak, 21 - 22 - 23 - 24 - 25 
- 26 - 27 - 28 - 2â’ncu gün
lerinde ödecenek şekilde fatu
ralar düzenlendiğinde; işler 
tıkır tıkır gider. Ne itiş kakış, ne 
gürültü, ne patırtı olur. 
Vatandaşın kuyruk çilesi biter.

PTT bu görüşe, tahsil edile
ceği paranın bir defaya mahsus 
azami beş gün gecikmeye 
uğrayacağı düşüncesi ile itibar 
etmemekte ısrarlı.

PTT, yukarıda belirttiğim 
olumsuzluklar yetmezmiş gibi; 
BUSKİ’nin tahsilatını da yüklen
miş bulunmakta.

Telefon ve su tahsilatları iç 
içe olunca daha da artan 
kuyruklar, olumsuzluklar, 
memura çile, vatandaşa çile.

Su, kanalizasyon idaresi 
BUSKİ’ye devredilmeden önce 
şehir merkezindeki Belediye 
Sarayı’nın zemin katında 3 
vezneden tahsilat yapılıyordu.

Ne oldu da bu şekilde uygu
lamadan vazgeçildi? İşler 
BUSKİ’ye devredildi diye 
Gemlik Belediyesi eski 
vezneleri tahsis mi etmiyor? 
Ediyorsa, hangi akla hizmet 
için vatandaş şehir dışındaki 
BUSKİ’ye, işini bir hayli yoğun 
PTT’ye zoraki yönlendiriliyor? 
BUSKİ bankalara başvurdu da 
onlar iş yoğunluğu nedeniyle 
tahsilata yardımcı mı ola
madılar?

BUSKİ su faturalarını 
mahalle mahalle abonelerini 
düzenleyip, her bir mahalle için 
belirli bir gün vererek, 
Gemlik’in muhtelif yerleşim 
bölgelerinde tahsilat vezneleri 
açmalıdır.

Bugünkü gibi bir anlayış ve 
uygulamada bulünulursa yazık
tır vatandaşa.

Vatandaşa zulümdür. Borç 
ödemek için elinde parası, kışın 
ayazında, yazın bunaltıcı' 
sıcağında çırpınan vatandaşa 
yazıktır, günahtır.

Kamu görevi, vatandaşa iyi 
hizmet vermek ve onun emrin 
de olduğunu bilmek demektir. 
İyi hizmet üretmektedir.

Bu anlayışla görev yaptığına 
inandığım BUSKİ Genel 
Müdürü hemşehrimiz Sn. Çetin 
avcı’nın önerilerimiz doğrul
tusunda vatandaşa kolaylık 
sağlayacak bir uygulama 
başlatacağını umuyorum.

Halk Eğitim
Merkezi

kursiyerlerine
iş buluyor

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 
açtığı mesleki 
kurslarda 
başarılı olan 
kursiyerlerine 
iş imkanı 
yaratıyor.
HEM 
Müdürlüğü’nce 
3 Ekim 2005 ile 
23 Aralık 
2005 tarihleri 
arasında açılan 
444 saatlik 
Konfeksiyon 
Makineleri 
kullanım ve 
Makineci 
Yetiştirme 
kursu 
sona erdi. 
Bu kursu 
başarıyla 
bitiren 
kursiyerler 
dün HEM 
Merkezi’nde 
aldıkları

belgeleriyle 
birlikte 
kendilerine 
tahsis edilen 
servis aracına 
binerek yeni 
işlerine gittiler. 
18 kişiyle 
başlayan 
kursta 14 kişi 
kursu başarıyla 
bitirerek 
mezun oldu. 
Kursu başarıy
la bitirenlerden 
çalışmak 
isteyen 12 
bayan Bursa 
Demirtaş 
Organize 
Sanayi 
Bölgesi’nde 
bulunan 
Ulusay Tekstil 
Konfeksiyon 
Sanayi ve 
Limited Şirketi 
tarafından 
işe alındılar 
HEM 
Merkezinde 
düzenlenen

‘Gemlik Körfez’ internetle 

belge 
töreninde 
belgelerini alan 
kursiyerler 
şirketin 
gönderdiği 
servis aracı ile 
işe başlamak 
üzere işyerine 
gittiler.
Kendilerine 
kurs imkanı 
sağlayarak iş 
bulan Gemlik 
Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’ne 
teşekkür 
eden bayanlar, 
ailelerine 
katkıda 
bulunmak için 
kendilerine 
güvenenleri 
mahcup 
etmeyecekleri
ni söylediler. 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, 
başarılı

kursiyerlere 
sağlanan iş 
imkanının 
önümüzdeki 
günlerde çeşitli 
alanlara da 
kaydırılacağını 
ve bir çok 
kursiyere aile 
bütçelerine 
katkıda bulun
mak üzere 
daha çok iş 
imkanı yarat
mak istedikleri
ni söyledi. 
Çetinoğlu, 
ayrıca çeşitli 
branşlarda 
açtıkları 
mesleki 
kurslarda 
başarı gös 
teren kursiyer
ler için sanayi 
kuruluşlarında 
İş bağlantıları 
yapmak için 
girişimde bu 
lunduklarını 
sözlerine 
ekledi.

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kaya "Belediye Başkanı ucuz popülizm yapıyor”
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Eğitim Sekreteri Tahsin Kaya yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un Marmarabirlik’e ek kredi çıkarıldığı konusunda Kooperatif ile kredi çıkmadığı halde polimiğe 

girdiğini, oysa belediyenin görevleri olan birçok konunun cevap beklediğini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
ile
72 Nolu Marmarabirlik Gemlik 
Zeytin
Tarım Satış Kooperatifi Başkanı 
İbrahim Aksoy 
arasındaki kredi 
düellosuna atıfta bulunan CHP 
İlçe Eğitim Sekreteri Tahsin Kaya, 
"Düello almış 
başını gidiyor" dedi.
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un AKP Bursa 
Milletvekillerinin 
girişimleri sonucunda 
Marmarabirlik’e 
25 milyon YTL 
kredinin çıkartıldığını ve bu para 
ile üreticinin elinde kalan zeytin
lerin alınmasında kullanılmasının 
gerektiğini belirten yazılan 
ile Kooperatif başkanının 
açıklamalarının gazetelerde yer 
aldığını hatırlatan Tahsin Kaya, 
"Buna karşın Kooperatif Başkanı

İbrahim Aksoy, 
Haziran ayında 
Marmarabirlik 'in 
talebi üzerine 
Hazine 
Müsteşarlığı 
kanalı ile 
50.000 YTL kredi 
olarak 
çıkartıldığını, bu 
kredinin 
25-25.000 YTL 
olarak iki ayrı 
ödeme ile 
Marmarabirlik 'e 
ödendiğini, 
bunların 
haricinde 
Marmarabirlik’e 
her hangi bir 
kredi ödemesi 
yapılmadığını birliğe 
vermiş olduğu halde 25.000 YTL 
olmak üzere iki taksitin toplamı 
50.000 YTL kredi ile tahsil 
edildiğini, başka 
her hangi bir kredi verilmediği 

Tahsin Kaya

şeklindeki açıkla
maları da gün
lerdir yerel 
gazetelerde yer 
almaktadır.
Değerli zeytin 
üreticileri: 
Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğünde 23 
yıl hizmet etmiş 
bir emekli Ziraat 
Teknikeri olarak 
zeytin üreticisinin 
neler çektiğini en 
iyi bilenlerden biri 
olarak birlikte 
Belediye Başkanı 

Mehmet Turgut'a 
soralım, "üretici olarak 
elimizde kalan 
mahsulü ne yapacağız" diye 
kara kara düşünürken, aslı 
olmayan kredi haberleri ile popül
izm yaparak hangi gündemi 
değiştirmek 
istiyorsunuz.
Yoksa olası erken seçimde

Milletvekilliğini düşünüp, zeytin 
üreticilerine şirin görünmek için 
mi gündemyarattınız?
Asıl gündemimiz de; 1) Doğalgaz 
çalışmalarında kazınan yolların 
durumu.
2) Terminal için yerel seçimde 
son anda yapılan değişiklikler. 3) 
Daha başka neler olmalı, onu en 
iyi Belediye Başkanımız bilir. 
Bunun yanında:
a) Terminal sahasını genişletmek 
için Terme Kaplıcasının durumu 
ne olacak?
b) Terme Tesisileri için ne kadar 
saha ayırdınız?
Yoksa Terme Kaplıcası tamamen 
ortadan kaldırılacak mı? 
c) Gemlik yerleşim alanı 
içerisinde toplu konut alanı 
açmayı düşünüyor musunuz? 
Asıl Terminal için yer seçimi, 
Terme'nin durumu, eski Kapalı 
Çarşı’sının, çarşı esnafının duru
mu gündemimiz olmalı?" 
dedi.

k SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ
SGY ACIBADEMSIGORTA

Şerife Anar
O Sağlık 
O Hayat 
O Ferdi 
O Kaza 
O Işyeri-Konut

O Yangın 
O Trafik 
O Kasko 
O Tehlikeli

Hastalıklar

Sigortalarınız 
güvenli 

olarak yapılır

Ahmet Hamdı Tanpınar Caddesi Burçin 2 İşhanı Kat: 2 Daire : 6 
Tel: (0.224) 224 23 16 BURSA
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Kaçalı ceplere bayram biyesi!
Kaçak cep telefonların 
kayıt altına alınması 
işleminin sona erdik- 
tan sonra ne kadar 
telefon kayıt altına 
alındı? Kaçak cepler 
ne zaman örüşmelere 
kapanacak?
Telekomünikasyon 
Kurumu Başkanı 
Tayfun Acarer, kayıt 
dışı cep telefonların
dan yaklaşık 18.5 
milyonunun kayıt altı
na alındığını, 1 mil 
yonun üzerinde cep 
telefonun ise şüpheli 
kategorisinde “Gri 
Liste”de olduğunu 
bildirdi.
Kayıt altına alınmayan 
şüpheli telefonların 
sıkı kontrolden 
geçirildiğini belirten 
Telekomünikasyon 
Kurumu Başkanı 
Tayfun Acarer, kayıt 
altına alınmayan 
birkaç yüz bin telefo- 
nun Kurban Bayramı 

। tatilinden sonra bloke 
edilerek, görüşmeye 
kapatılacağını söyledi. 
Kayıt dışı yaklaşık 
19.5 milyon civarında 
GSM makinesi için

Telekomünikasyon 
Kurumu'ndan GSM 
işletmecilerine bilgi 
gönderildiğini ve 
ardından bu 
makinelere SMS 
atıldığını belirten 
Acarer, en son bilgiler
le yaklaşık 18.5 milyon 
telefonun kayıt altına 
alındığını, geriye 1 
milyondan biraz fazla 
telefon kaldığını ifade 
etti. Bu telefonların 
bir kısmının kullanıl
mayan makineler 
olabileceğine dikkati 
çeken Acarer, bu 
telefonlarla ilgili titiz 
bir incelemenin 
sürdüğünü kaydetti. 
Acarer, şöyle konuştu: 
“Rakamsal olarak 18.5 

milyon civarındaki 
telefonu kayıt altına 
aldık. 1 milyonun 
üzerinde telefon şu 
anda Gri Liste'de. 
Bununla ilgili son 
kontroller yapılıyor. 
Bunları biz ayıklandık
tan sonra tekrar GSM 
operatörlerine gön
dereceğiz. Kanımca 
birkaç yüz bin telefon 
bloke edilecek ve bu 
sayının bununla sınırlı 
kalacağını düşünüyo
rum. Yaklaşık 20 
milyon makineden 
bahsediyoruz. 1 mil 
yon şüpheli cihaz 
kaldı ki o daha da 
düşecek. 20 milyonda 
1 milyon, kayıt dışı 
makinelerin yüzde

95'inin kayıt altına 
alındığı anlamına 
geliyor. Sadece yüzde 
5 Gri Liste'de. Bu 
rakam yüzde 2 veya 3 
olarak' kapanabilir.” 
Kayıt işlemleri 
öncesinde 6 milyona 
yakın IMEI numarası 
kopyalanmış telefonla 
karşılaşıldığını dile 
getiren Acarer, 
“Bugün 43 milyon 
GSM abonesi var. 35- 
36 milyon fiili kullanıcı 
demektir bu. Bu fiili 
abonenin 20 milyon 
cep telefonu kayıt dışı 
görünüyordu. Bu 
rakam, kullanılan 
telefonların tam yüzde 
60' ı demektir ve ciddi 
bir rakamdır” diye 
konuştu.
“KUYRUKLARA HİÇ 
GEREK YOKTU” 
Kayıt dişiliğin yasal 
boşluktan kay
naklandığını ifade 
eden Acarer, yasanın 
yürürlüğe girmesinin 
ardından kayıt 
sürecinde itinalı bir 
yöntem seçilerek kayıt 
işlemlerinin gerçek
leştirildiğini vurguladı.

Çalışılan saat başına
yüzde 12.6 artış

İmalat Sanayi Sektörü 
üretimde çalışılan 
saat başına ücret, 
üretimde ve diğer 
işlerde çalışan kişi 
başına kazanç endek
si 2005 Yılı 3. dönem 
sonuçlarına göre, 
üretimde çalışılan 
saat başına ücret ve 
çalışan kişi başına 
kazanç ile diğer 
işlerde çalışan kişi 
baş ına kazançta 
artış gösterdi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, &. 
çeyrekte bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre üretimde 
çalışılan saat başına 

ücret yüzde 12.6, 
üretimde çalışan 
kişi başına kazanç 
yüzde 13.4 ve diğer 
işlerde çalışan kişi 
başına kazanç 
yüzde 11.0 arttı. 
Tüketici fiyat endek
sleri ile deflate 
edilerek hesaplanan 
'Reel Endeks' 
sonuçlarına göre ise 
aynı dönemde üre
timde çalışılan saat 
başına ücret yüzde 
1.6, üretimde 
çalışan kişi başına 
kazanç yüzde 2.5, 
diğer işlerde çalışan 
kişi başına kazanç 
yüzde 0.3 artış 
gösterdi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN ENEN
Her Çeşit Emlak 

Ahm,Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKIP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ I

■

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 katli, 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 

Trafik, KaskoDask, Acıbadem Sağlık I 
ve Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapıld

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

ŞEKER SİGORTA 
Naci'de ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları

* Sakana Misina Ağları.
* İpAğ
* Fanya 

Mantar, kurşun
"S İp Çeşitleri
'S Sandal Malzemeleri 

Kürek
< Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* vdita»ıd;ad(tiklıiwt»i;fci;

H j\l H ji
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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Kaçak yapıya af Yılbas! biletlerinin
TBMM Genel 
Kurulu'nda, 2006 Yılı 
Merkezi Yönetim - 
Bütçe Kanunu 
Tasarısı'nın mad
delerinin görüşmeleri 
tamamlandı.
Tasarıda, 12 Ekim 
2004 tarihinden önce 
yapılan ve kullanım 
izni alamayan 
yapılara, elektrik ve su 
hizmeti götürülmesine 
imkan tanıyan düzen
leme aynen korundu. 
TBMM Genel 
Kurulu'nda 2006 Yılı 
Bütçesi'nin maddele 
rinin görüşülmesi dün 
sabah saatlerinde 
tamamlandı. Tasarının 
"kadroların kullanımı
na ilişkin hususları" 
düzenleyen mad
desinde yapılan 
değişiklikle, öğretim 
üyeleri dışındaki

Bayramda 75 milyon YLT’lik zarar
Türkiye'de her yıl kur
ban bayramında yak
laşık 1 milyar 200 
milyon YTL'lik hayvan 
kesildiği ve bu hay
vanların bazı bölüm
lerinin iyi değer- 
lendirilememesi 
nedeniyle 75 milyon 
YTL'lik zararın ortaya 
çıktığı belirtildi. 
Selçuk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
Öğretim Üyeşi Yrd. 
Doç. Dr. Ahmet 
Güner, Türkiye'de kur
banın bilinçsizce 
kesildiğini, bu yüzden 
gereği gibi değer
lendirilemediğini 
belirtti.
Birçok kişinin evinin 
bahçesinde, fazla bilgi 
sahibi olmadan kur
ban kestiğini ifade 
eden Güner, bu 
nedenle de her yıl 
trilyonlarca liralık

Rüşvet operasyonu orduya uzandı
Şırnak’ın Silopi İlçe- 
si'nde Irak’a gitmek 
için sıra bekleyen 
kamyon ve tanker 
sahiplerinden rüşvet 
aldıkları iddia edilen 
2 astsubay, 6 er ve 
1 köy muhtarı 
gözaltına alındı. 
Şırnak’ın Silopi İlçe 
si’nde Irak’a gitmek 
için sıra bekleyen 
kamyon.ve tanker 
sahiplerinden rüşvet 
aldıkları iddia edilen 
2 astsubay, 6 er ve

öğretim elemanlarının 
yükseköğretim 
kurumlarında en az 3 
yıl çalıştıktan sonra 
657 Sayılı Kanun'a 
tabii kadrolarına 
atanmalarına imkan 
sağlandı.
Vilayetlere Hizmet 
Götürme Birliği'nin 
faaliyetlerini daha 
etkin yerine getire
bilmesi için il özel 
idaresi bütçelerinden 
ayrılan binde 2'lik 

zararın önlenemediği
ni söyledi.
Türkiye'de her yıl 
ortalama 2 milyon 
büyük ve küçükbaş 
hayvanın kurban 
bayramında kesildiği
ni kaydeden Güner, 
"Bunun maliyeti 1 mil
yar 200 milyon YTL'yi 
(1 katrilyon 200 trilyon 
lirayı) buluyor. 
Avrupa'da kesilen her 
hayvanın kanı, kemiği, 
derisi, kafası ve hatta 
tırnakları bile değer
lendiriliyor. Yani

1 köy muhtarı 
gözaltına alındı. 
Türkiye’den Irak’a 
giriş yapmak için 
Şırnak’ın Cizre ile 
Silopi ilçeleri arasında 
kuyruk oluşturan 
tanker ve kamyoncu
lardan Silopi girişinde
ki Botaş askeri güven
lik noktasında rüşvet 
aldıkları iddia edilen 
2 astsubay, 6 er ve 
1 köy muhtarının 
gözaltına alındığı 
bildirildi. Askerlerin 

pay, binde 5'e 
çıkarıldı. Tasarıda, 12 
Ekim 2004 tarihinden 
önce yapılan ve 
kullanım izni ala

mayan yapılara, 
elektrik ve su 
hizmeti götürülmesine 
imkan tanıyan düzen
lemeye de yer verildi. 
Bilindiği gibi bu 
düzenleme 'gecekon
dulara af olarak 
kamuoyuna yan
sımıştı.

İngiliz atasözünde de 
belirtildiği gibi hay
vanın kesilirken 
çıkardığı çığlık sesi 
dışındaki herşeyi 
değerlendirilir. 
Tırnakları, kemiği ve 
sakatatları kozmetik, 
tıp, tutkal ve gıda 
sanayinde kullanıl
maktadır. Ancak, 
Türkiye'de bu durum 
tam tersine işliyor. 
Hayvanın işe yarayan 
birçok bölümü 
toprağa gömülüyor" 
dedi.

kimlikleri açıklan- 
mezken sivilin, 
Kavaközü Köyü 
Muhtarı Çetin Ayan 
olduğu belirtildi..,’ 
Olayla ilgili açıklama 
yapıletkililer, olayla 
ilgili detaylı bilgi 
vermekten kaçınırken, 
devam eden çperas 
yonla ilgili Sımak 
Valiliği tarafından 
açıklama yanılacağını 
kaydedildi.
Rüşvet operâsyonlah 
son dönemde

dörtte üçü satıldı
Yılbaşı özel çekilişine 
4 gün kala, biletlerin 
dörtte üçü satıldı. 
Biletlere en fazla 
ilgi gösterilen il, 
İstanbul ve İzmir 
olarak belirlendi.
Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürü İhya 
Balak'tan alınan bil
giye göre, yılbaşı özel 
çekilişi için bastırılan 
200 trilyon liralık 
biletin 150 trilyon 
liralık bölümü, 26 
Aralık Pazartesi 
akşamı itibariyle 
satıldı.
Özel çekiliş öncesi 
satılan bilet sayısı ise 
26 milyonun üzerine 
çıktı. Bu biletlerin 
yaklaşık 23.5 mil 
yonunu çeyrek, 2 
milyonunu yarım, 500 
bini aşkın bölümünü 
de tam biletler 
oluşturdu.
Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürü Balak, 
çalıntı bilet haberle 
rine rağmen bu yıl
başı çekilişinde de 
günlük satış tutarının 
başlangıçta 3 trilyon 
lira dolayında seyret
tiğini, Pazartesi günü 
ise 6 trilyon liraya

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
adresini 
tıklayın

Türkiye'nin gündemine 
damgasını vurdu. 
Geçtiğimiz hafta 
Kapıkule Sınır 
Kapısı'nda bir süredir 
hazırlık yapan polis, 
22 aralıkta operasyonu 
gerçekleştirdi. 
Operasyonda polis 
daha önce isim lis
teleri belirlenen 
gümrük ve gümrük 
muhafaza memurları 
ile pasaport işlem
lerinde görevli polis
leri gözaltına aldı.

.MFRk’î >

ıw

ulaştığını bildirdi. 
Medyada çalıntı 
biletlerle ilgili çeşitli 
spekülasyonlar 
yapıldığına dikkat 
çeken Balak, "Önce
likle bir şeyi düzelt
mek istiyorum. Bu 
biletleri biz çaldır
madık. Posta 
İşletmesi'ne teslim 
ettik, posta kam 
yonunun soyulması 
nedeniyle bu olay 
meydana geldi" dedi. 
Daha sonra yasal ve 
idari anlamda gereken 
her önlemi aldıklarını, 
vatandaşları bilgilen 
dirdiklerini kaydeden 
Balak, şu açıklamalar
da bulundu:

KONGRE İLANI 
YARDIMSEVENLER DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin yıllık olağan kongresi 
16.01.2006 Pazartesi günü saat: 13.oo’de 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Salonu’nda 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 
bir hafta sonra aynı yer ve aynı satte tekrar
lanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Açılış
2- Genel Kurul Başkan, Başkan Yardımcısı 

ve katiplerin seçimi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim Kurulu çalışma raporu ve gelir- 

gider tablosunun okunması ve müzakeresi. J
5- Denetim Kurulu raporunun okunması 

ve müzakeresi.
6- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı | 

ibrası.
7- 2006 yılı bütçesinin okunması, müza 

keresi ve kabulu.
8- Secimler
a)- Yönetim Kurulu asil ve yedek 

üyelerinin seçimi
b) Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin 

seçimleri
c)- Üst Kurul’un Genel Kuruluna katılacak 

delegelerin asil ve yedeklerin seçimi
dj- Gerekli görülüyorsa, Danışma Kurulu 3 

asil ve yedek üyelerin seçimi.
9- Kapanış.

"Çalıntı biletlerin 30 
bini zaten bulundu. 
Geri kalan 10 bin 
biletin de piyasaya 
sürüldüğü konusunda 
net bir şey yok. Şu 
ana kadar 26 milyon 
bilet satıldı. Çalıntı 
bilet konusunun bu 
kadar konuşulmasına 
rağmen, bize bir 
tane ihbar ya da 
şikayet gelmedi." 
öte yanaan Milli 
Piyango İdaresi'nin 
yılbaşı özel çekiliş 
biletlerinin 74 trilyon 
liralık bölümü 
bankalar, kalan 
kısmı ise doğrudan 
başbayiler kanalıyla 
piyasaya sürüldü.

http://www.gemlikkorfez
gazetesi.com
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Emlak ve konut fiyatları artar mı? —----------- l

1 Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

2005 yılında banka 
kredi faizlerinin 
düşmesi ile birlikte 
emlak ve konut fiyat
larında çok fazla yük
seliş yaşandı. Peki 
önümüzdeki yılda 
konut ve emlakta fiyat
lar ne olacak?
2006 yılında emlak ve 
konut fiyatları ne 
olur?Artık kur gün
demden düştü. Şimdi 
toplumun büyük kesi
mi emlakla yatıyor, 
emlakla kalkıyor. 
Gazeteler emlak ekleri 
veriyor, emlakçıların 
sayısı hızla artıyor. Ve 
konut kesimin geleceği 
tartışılıyor.
Gerçekten önümüzdeki 
yıl emlak piyasası nasıl 
olacak? Fiyatlar daha 
da yükselecek mi? 
Kiralar daha da 
artacak mı?
Önce emlak 

piyasasının iki bileşeni 
olduğunu hatırlatalım: 
konut ve işyeri. Bu iki 
bileşen her zaman 
beraber hareket etmez. 
Kimi zaman işyer
lerinin fiyatları hızlanır, 
kimi zaman da konut
ların. Kuşkusuz, 
işyerlerindeki canlan

mayı ekonomik 
gelişme sağlar. 
Konut ise uzun vadeli 
istikrarla, güvenle can
lanır. Tabii faizlerin 
düşmesi de son derece 
etkilidir.
Fiyatlar artacak 
Önce konutu ele 
alalım. Konut talebini 
biraz mevcut gelir, 
biraz da borçlanmanın 
koşulları belirliyor. 
2006 yılında ekono
minin yüzde 3'ün 
üstünde, ancak yüzde 
5'in de altında büyüye
ceği tahmin ediliyor.

İnsanların geliri artınca 
ev almak isteyebilir. - 
Öte yandan, kredi faiz- 
lerindaki düşüşün 
sürmesi şart. Ancak 
burada gelişmeler 
sınırlı kalabilir. Çünkü 
reel faizler yüzde 6'nın 
altına indi bile. Bu 
arada konut arzındaki 
artışı da göz önüne 
almak gerek.
Ancak son üç yılda 
konut arzı ikiye katlan
masına rağmen fiyatlar 
arttı. Çünkü talep 
arzdan canlı.
Emlak fiyatlarında bir 
balonun oluştuğuna 
kuşku yok. Çünkü fiy
atlar bayağı şişti.
Ancak balonların temel 
özelliği şişkinliğin 
sürebilmesidir. Yani 
fiyatlar daha da yükse
lebilir. Gerçi sonunda, 
birikmiş konut talebi 
karşılanınca, ya uydu

luk, ya da ciddi bir 
ekonomik nedenle her 
an konut fiyatları 
gevşemeye başlaya
bilir. Hele büyüme 
gevşeme eğilimine 
girer, ya da faizlerdeki 
düşüş durursa.. 
Kiralar farklı 
Kiralara gelince. 
Elbette fiyatı 
yükselen bir 
mülkün kirasının 
yükselmesi gerekir. 
Ancak kiralar her 
zaman konut fiyatlarıy
la beraber artmaz. 
Kiraların artabilmesi 
için gelirlerin yük
selmesi gerekir. 
Önümüzdeki yıl milli 
gelir artacağına göre 
kiralar yükselebilir. 
Ancak abartmayalım, 
gelir artışının ancak 
küçük bir kısmı kiraya 
harcanır. Gerisi diğer 
tüketime kayar.

Yazarımız Barbaros Balmumcu anjiyo 
olması nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Gemlik KÖRFEZ.

ioe 119 milyar dolar 
dış borç ödedi

İmar Bankası muridlerine iyi haber
Danıştay, İmar 
Bankası'na el konul
madan 1 ay önce off- 
shore'dan mevduat 
hesabına aktarılan 
hesaplardan, idarece 
muvazaalı olduğu 
kanıtlanamayanlara, 
zararının mevduat 
hesabındaki tutarı 
kadar ödenmesine 
karar verdi.
İmar Bankası mudi- 
lerinden bir kişinin, 
bankaya el konul
madan 1 ay önce 
mevduat hesabındaki 
tutarın faiziyle birlikte 
ödenmesi ve İmar 
Bankası'ndan 
ödemelere ilişkin 
Bakanlar Kurulu 
kararının ilgili hük
münün iptali 
istemiyle Danıştay'da 
açtığı dava, 

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, inasii, 
meşruhat, çerez,teinin, edilir.

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

esastan sonuçlandı. 
Danıştay 13.
Dairesi'nin kararında, 
İmar Bankası'ndan 
ödemelere ilişkin 
esasları düzenleyen 
5021 sayılı Yasa'nın, 
bankaya el konul
madan son 1 ay 
içinde ofshore 
hesaplarından 
mevduata dönenlere 
ödeme, yapılmaya
cağına ilişkin hük
mün, Anayasa 
Mahkemesi'nce iptal 
edildiği anımsatıldı. 
Bu kararın ardından 
Danıştay 13.
Dairesi'nin, dayanağı 
olan yasa kuralı iptal 
edildiği için, aynı 
yöndeki Bakanlar 
Kurulu kararının ilgili 
hükmünü de iptal 
ettiği hatırlatıldı.

Anayasa'nın 125. 
maddesinin, idarenin, 
kendi eylem ve işlem
lerinden doğan zararı 
ödemekle yükümlü 
tuttuğuna işaret 
edilen kararda, şöyle 
denildi:
"Buna göre, idarenin, 
hukuka aykırılığı 
yargı kararıyla 
saptanmış bir işlem 
sonucunda, bir 
hakkın ihlaline neden 
olması durumunda 
sorumlu tutulması, 
hukuk devleti 
ilkesiningereğidir. 
Bu bağlamda, 
davacı nıp.;kıy.ı .j. 
ban kasındaki o : 
hesabının,’imıaiiv .. 
Bankası'iun, 
bankacılık işlemleri 
yaprpa ve&mqyduat 
kabul etme izninin 
kaçırılmasından 
önce, bankahıhyür- 
tiçi. .hesabına ' 
aktarılarak'.meydûat'

' hesabına 
dönüştürdüğünün 
d o s y,a dıp.f> b u tun a n 

i m e v ati ar c i ı z d anı 

örneğinden anlaşıl
ması ve bu işlemin 
muvazaalı olduğunun 
idarece kanıtlanama
ması nedeniyle, 
davacının zararının 
mevduat hesabındaki 
tutar karşılığı, iptal 
edilen düzenleyici 
işlemi tesis eden 
Bakanlar Kurulu'nu 
temsilen Başbakanlık 
ve yasal düzenleme 
uyarınca tasarruf 
mevduatını ödemekle 
yükümlü b,ulunan 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu (TiyiŞ^k 
tarafından ta^ıpip,,,, 
edilmesi gerekmekte?, 
dir." Daire, davacının: 
tazminat istemini 
kabul ederek, mevdu
at hesabındaki •“ 
47.728,18 YTL'nin 
Başbakanlık ve'"*’ 
TMŞF'deVı,’ davanın 
açıldığı 8 Ocak 
200^'ten itibaren . 
hesaplanacak yasal | 
faiziyle birlikte 
davacıya ödenmesine] 
oy birliğiyyş karar 
'verdi. '

Hazine'nin 2005 yılın
da o ış borç geri 
ödemeleri 15.9 milyar 
dolara yükseldi.
Hazine'nin internet 
sitesinde
( www.hazine.gov.tr) 
yayınlanan dış borç 
projeksiyonuna göre, 
Kasım sonuna kadar 
olan dönemde ödeme 
tutarı 15 milyar 188,5 
milyon dolar oldu. 
Aralık ayının ilk 4 haf
tasında ise ödeme 
tutarı 499.8 milyon 
dolar olarak gerçek
leşti. Böylece 26 
Aralık tarihine kadar 
olan dönemde toplam 
ödeme 15 milyon 
688,3 milyon dolar 
seviyesinde oluştu. 
Hazine'nin bu hafta 
dış borç ödeme tutarı 
184 milyon dolar 
olarak açıklandı. 
Böylece ödemenin 
tam olarak yapılması 
durumunda 2005 yılı 
için toplam dış borç 
geri ödemesi 15 mil
yar 872,3 milyon 
dolara ulaşacak.
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

niş tiki al Caddesi Bora Sokak No ; 37B GEMLİK 
;'^ (Akbank aralığı) .

niJelp'(,0.1,224) 51-3.96 83 Fax : 513 .15 95

Hazine.bu yılın Ocak 
ayında 745,4 milyon 
dolar, Şubat ayında 2 
milyar 399,8 milyon 
dolar, Mart ayında 
593,7 milyon dolar, 
Nisan ayında 1 milyar 
511,6 milyon dolar, 
Mayıs ayında 2 milyon 
255 milyon dolar, 
Haziran ayında 629,2 
milyon dolar, Temmuz 
ayında 726,2 milyon 
dolar, Ağustos ayında 
2 milyar 455,7 milyon 
dolar, Eylül ayında 
738,6 milyon dolar, 
Ekim ayında 1 milyar 
62,5 milyon dolar ve 
Kasım ayında 2 milyar 
70,8 milyon dolar dış 
borç geri ödemesinde 
bulunmuştu. Aralık 
ayının ilk 26 gününde 
ise 501,2 milyon dolar 
geri ödeme yapıldı. 
Hazine, 2002 yılında 9 
milyar 567.9 milyon 
dolar, 2003 yılında da 
11 milyar 498.3 milyon 
dolar ve geçen yıl da 
11 milyar 749 milyon 
dolar dış,borç ödeme
si yerine getirmişti.
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“Yeni bebek, yeni hayat” Serbest Kürsü* *
Yeni bir bebek evin 
neşesi olmakla 
birlikte, birçok soru 
ve sorunu da 
beraberinde getiriyor. 
Peki tüm zorluklar 
devam ederken, eşini
zle birarada kalmayı 
nasıl başaracaksınız? 
Hiçbir şey sizi bebekle 
bir hayata tam olarak 
hazırlayamaz. Bebek 
sahibi olmadan önce 
muhtemelen kitaplar 
okuyacak, dostlarınız 
ve ailenizle konuşa
caksınız ama herkesin 
durumu kendine 
özeldir. Sizin 
deneyimleriniz de 
daha farklı olacak. 
Tam alıştığınızı 
düşündüğünüz anda, 
durumun tekrar 
değiştiğini de 
göreceksiniz. 
Bebeğinizin ihtiyaçları 
acildir. Bu durumdan 
hoşlanın, ya da 
hoşlanmayın, bir 
süre için o her şeyden 
önce gelecektir. 
Kendiniz ve ilişkinizle 
ilgili arzularınızsa ikin
cil olacaktır. Ancak 
ikincil olması, aynı 
derecede önemli 
olmadığını da 
göstermez. Mutlu bir 
ailenin temeli mutlu 
bir çifttir. Yeni roller 
Anne-babalağın 
getirdiği yeni rollere 
adapte olmak zaman 
ahr. Bu noktada, hem 
annelerin, hem de 
babaların bu konuda 
duydukları bazı ortak 
endişeler olabilir. 
Babaların duyabile
ceği endişeler.
Yeterince iyi bir baba 
olabilecek miyim? 
Aynı anda hem 
çalışıp, hem eşime 
yardımcı olup, hem 
çocuğumla beraber 
olup, hem de kendime 
zaman ayırabilecek 
miyim?
Aileme bakmak için 
yeterince para kazan
abilecek miyim? Ya 
işimi kaybedersem? 
Eşim tüm vaktini 
bebeğimize harcıyor. 
Bir gün tekrar 
normak bir çift 
olabilecek miyiz? 
Annelerin duyabile
ceği endişeler: 
Yeterince iyi bir anne

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz
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ABONE OLDUNUZ MU?
ABONEOLUNOKUYUNOKUTUN

SATILIK \SİL.I_A
Umurbey Polatkan Caddesi’nde 

restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

Şirketimize ait 35501 seri numaralı 
bir adet faturamız kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.
BETA VAPUR ACENTELİĞİ I 

TİCARET LTD.ŞTİ.

olabilecek miyim?
Vücudum tekrar eskisi 
gibi olabilecek mi? 
Bebeğimi dünyadaki 
tehlikelerden koruya
bilecek miyim? 
Eşime bağımlı olmak 
konusunda ne 
hissediyorum? 
Bir gün tekrar kendi 
hayatım olabilecek 
mi?
Ebeveyn 
olmanın keyfi 
Pek çok çift için 
ebeveyn olmak keyifli 
bir deneyimdir. 
Muhtemelen 
bebeğinize buğulu 
gözlerle bakarak 
saatler geçirecek, o 
mükemmel minik el ve 
ayaklara defalarca göz 
atıp, bunun bir mucize 
olduğunu 
düşüneceksiniz. 
Bebeğinizdeki her 
yeni gelişim, paylaşa
cağınız şeylerden biri 
halini alacak. Anne- 
baba olmayı öğren
mek eşleri birbirine 
bağlayacak bir 
deneyime dönüşebilir. 
Ebeveyn olmanın 
zorlukları
Keyifli olduğu kadar 
zorlukları da var anne 
baba olmanın.
Başlangıç için tabii ki 
en büyük zorluk, az 
uyumak zorunda 
kalmak. Yorgunluk, 
hastalanmanıza neden 
olabilir, duygusal açı
dan sizi yıpratabilir. 
En küçük anlaşmazlık
lar bile büyüyebilir. 
Hemen her ailede ise 
benzeri şeyler kavga 
konusu olabilir.
Para: Yokluğu her 
zaman sorundur.
Ayrıcı eşlerden birinin 
işi bırakması halinda 

para dengesinin 
bozulması da tartışma 
konusu olabilir.
Aileyi geçindiren tek 
bir kişi olmak büyük 
bir sorumluluk gerek-' 
tirirken, eşlerden 
birinin diğerinin 
parasal olarak bağımlı 
olması, güven ve 
sabır ister.
Zaman: Çocuğunuz 
olduğunda zaman 
uçar gider. Bebeğiniz, 
eşiniz, işiniz ve kendi
niz için zaman ayıra
bilmek bir savaşa 
döner. Bu da tartış
malara zemin hazırlar. 
Seks: Eğer zaman ve 
enerji bulmayı başarır
sanız, iyi zaman 
geçirmeniz mümkün. 
Ancak yeni annelerin 
yüzde 80'i ilk aylarda 
bu konudaki istek
lerinin azaldığını 
belirtiyorlar.
Ev işleri: Kim yemek 
pişirip, evi temizleyip, 
bebeğin bezlerini 
değiştirecek? Ayrıca 
daha sırada alışveriş 
ve bebeğin diğer 
bakım işleri de var. 
Yorgun düştüğünüzde 
birbirinizi suçlamak 
yerine, birbirinizi 
rahatlatmaya çalışmak 
daha pozitif bir ortam 
yaratacaktır. Hayatınız 
er ya da geç normale 
dönecek. Evde yemek 
yoksa bir pizza 
hazırlayıp, ışıkları da 
loş hale getirin ki, 
dağınıklık sizi 
rahatsız etmesin.
Aileler: Yardımcı 
olmakla, karışmak 
arasında çok ince bir 
çizgi vardır. Verilecek 
tepki ise, o anki ruh 
halinize ve karşınızda
ki kişinin-kimin 
ailesinden olduğuna 
göre değişir. Size 
yardım önerildiğinde 
bunu kabul edin ama 
sizin için önemli olan 
konularda da ısrarcı 
olmayı unutmayın. 
Bebeğinizle olan 
bağlarınızı hem anne, 
hem de baba olarak 
güçlendirmek için 
öneriler: 
Bebeğin 
banyosunu 
birlikte yaptırın.
Sabahları kanepede 
üçünüzün birlikte 

sarılıp oturabileceği 
bir zaman yaratmaya 
bakın.
Sorumlulukları aranız
da bölüşseniz de, bazı 
işleri birlikte yapmaya 
çalışın. Mesela biriniz 
bebeğin altını 
değiştirirken, diğeriniz 
onu eğlendirmeye 
çalışabilir. Ya da 
biriniz onu beslerken, 
diğeriniz gazını 
çıkarabilir.
Problemleri çözmek 
Konuşmak, konuşmak 
ve daha çok konuş
mak. Eşlerin her ikisi 
de bitap düşmüşken, 
ya da bebek ağlarken 
iletişime açık olmak 
zor olabilir. Ancak 
küçük problemlerin 
büyük sorunlara 
dönüşmemesi için 
yapabileceğiniz en iyi 
şey de budur. Ayrıca 
bebeğin varlığı bir 
şeyleri planlamayı 
zorlaştıracağından, 
birbirinizle düzenli 
olarak konuşmanız 
iyi olacaktır.
Haftada en az bir kez 
konuşmaya zaman 
ayırın. Duygularınızı 
paylaşın ama agresif 
(eşmeyin. Unutmayın, 
ilişkinize zaman ayır
mak, çocuğunuzun ve 
kendinizin gelecekteki 
mutluluğuna yap
tığınız yatırımdır. 
Eşinizle kendinize 
zaman ayırmak 
için öneriler: 
Öncelikle birlikte 
yapacağınız her 
şey işe yarar, bu iki 
dakikalık bir sarılış 
bile olsa.
Birlikte zaman geçire
bileceğiniz her anı 
değerlendirin. 
Önceden hoş
landığınız şeylerin bir 
listesini yapın ve 
bebekle bunların 
hangilerini yapabile
ceğinizi bulmaya 
çalışın.
Arada bir bebek 
bakıcısı tutun. 
Bu zamanı birlikte 
geçirmeye ayırın. 
Hayal gücünüzü kul
lanın ve mutfağınıza 
restoran, salonunuza 
sinema, banyonuza 
sauna ve yatak 
odanıza otel odası 
havası verin!

Yelda Baykız

Gemlik Rotaract Kulübü
Sivil toplum örgütlerinin özellikle son yıl- 

larda hızla yükselen bir grafiğe sahip 
olduğunu görmekteyiz.

Bu yükselişin toplum tarafından da 
desteklenmesinin en önemli sebebi ise, bu 
tür örgütlerin daha iyi şartlarda yaşanabilir 
çevre oluşumuna katkı sağlamasıdır. 
Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi 
sivil toplum örgütleri çeşitlilik arz ederek 
farklı isimler adı altında faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Gemlikli gençler olarak biz de ilçemizde 
bu tür bir örgüt kurup çevremize çeşitli 
sosyal hizmet sağlayarak yararlı olabile
ceğimizi düşündük. Bu sebeple, Gemlik 
Rotaract Kulübü’nü kurduk. Yazımda, siz 
Gemlik halkına rotaract ile ilgili genel bil- , 
giler vermek istiyorum.

Rotaract Kulübü
"Rotaract" kelimesi, rotary ve actıon 

kelimelerinin birleşmesinden oluşur.
18-30 yaş arası gençlerin katıldığı 

Rotaract Kulübü’nün üç ana amacı vardır. 
Bunlar mesleki gelişim, liderlik gelişimi ve 
hizmet proje gelişimidir. Mesleki gelişim 
açısından birey iş dünyasını çeşitli 
şekillerde tanır ve kendi meslek alanında 
daha etkin faaliyet gösterir. Liderlik gelişi
minde ise bireye; toplum önünde konuşa- 
bilme, görev dağılımını gerçekleştirebilme, 
organizasyon işlerini yürütebilme, finansal 
kaynakları tedarik edebilme gibi bir takım 
sorumlulukları öğrenme ve ilerletebilme fır
satı sunar.

Son olarak hizmet proje gelişiminde ise 
üyeler toplum ihtiyaçlarını kolektif çalışma 
doğrultusunda karşılama bilincine vanr. 
toplumun dünya standartları seviyesine 
ulaşması için, gerek yerel gerekse ulusal 
desteği arkasına alarak önemli bir çaba 
harcar.

Rotaract Kulübü uluslar arası barış 
anlayışını yaymaya çalışır.

Sosyal içerikli projeler kapsamı doğrul
tusunda gençlerin beyin fırtınası yaparak 
aralarındaki işbirliği sayesinde dostluk
larının kalıcı olmasını sağlar. Rotaract 
Kulübü, dünyanın en iyi kurumsallaşmış 
sivil toplum örgütlerinden biri sayılmak
tadır.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
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(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
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Mi betiler
Metrisi olabilir

Elazığ Fırat Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Plastik 
Cerrahi Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Alpagan Yıldırım, 
vücutta beni hızla 
büyüyen, beninin rengi 
değişen, beninde hiç kıl 
çıkmayan ya da kılı kendi 
liğinden dökülen kişilerin 
mutlaka en kısa sürede 
uzman bir hekime başvur
maları gerektiğini söyledi. 
Tıp dilinde "Nevüs" olarak 
adlandırılan benlerin 
vücudun her yerinde çıka
bilen hücresel değişiklikler 
olduğuna dikkat çeken 
Doç. Dr. Alpagan Yıldırım, 
deri kanserlerinde erken 
tedavinin yüzde yüz etkili 
olduğunu belirterek, 
"Vücutta oluşan benlerin 
büyüklüğü, eğer yarım 
santimi geçerse, renkte 
farklılıklar varsa, benin 
üzerinde kıl yoksa ya da 
üstündeki kıllar kendiliğin
den dökülmüşse, bu tüF 
benlerin kansere dönüşme 
riski olduğundan kişilerin 
mutlaka bir dermatologa 
başvurmaları gerekmekte
dir. Deri kanserleri, ilk 
yakalanıldığında tedavisi 
mümkün olan, hatta yüzde 
yüz sonuç elde edilebilen 
bir kanser türüdür. Halk 

arasında yaygın olan 
'Bıçak değdi mi, kanseri 
azdırır* inanışı tamamen 
yanlış bir anlayıştır. 
Böylesi bir şey kesinlikle 
mümkün değildir.
Vücudunda 
beni olan herkes, mutlaka 
bu benlerini bir dermatolo
ga gösterip, kanser riski 
taşıyıp taşımadıklarını 
öğrenmelidir" dedi.
Yrd. Doç. Dr. Alpagan 
Yıldırım, günümüzde 
çevre koşullarına, 
güneşte kalma sıklığına ve 
ozon tabakasının delinme
sine bağlı olarak deri 
kanserlerinde büyük bir 
artış yaşandığına dikkat 
çekerek, vatandaşların 
vücutlarında 
müzminleşmiş, hiç 
geçmeyen yaraları; 
koyu kahverengi ya da 
siyah renkli, üstünde kıl 
çıkmayan benlerini mutla
ka uzman bir hekim kon
trolü altında aldırmaları 
gerektiğini salık verdi. 
Yıldırım, bu benlerin alın
masının da halk arasında 
bilindiği gibi kanseri azdır
mayacağını, aksine tama
men ortadan kaldıracağını, 
aksi taktirde hastanın 
hayatını kaybedebileceğini 
sözlerine ekledi.

Vücut dili, düşünceleri
ele veriyor

Kişilerin karşısındakine 
mesajlarını yüzde 7 
oranında sözle, yüzde 
93 oranında ise ses ve 
beden diliyle verdiği 
belirtildi.
"Dikkat Vücudunuz 
Konuşuyor" adlı kitabın 
yazarı Ahmet Şerif 
Izgören, kitabında vücut 
dilinin nasıl kullanıldığını 
örneklerle açıklıyor. Yazar 
İzgören, kişilerin karşısın
dakine mesajı yüzde 7 
oranında sözlerle, yüzde 
93 ile ses ve beden diliyle 
verdiğini kaydediyor. 
Kitapta, işaret parmağını 
kaldırıp konuşanların, 
gizli bir şekilde karşısın
dakini tehdit ettiği, elleri 
kenetli olanların ise genel 
bir olumsuzluk ya da 
hayal kırıklığı yaşadık
larının mesajını 
verdikleri belirtiliyor. 
Ellerini önde birleştirerek 
el pençe divan duranlar, 
karşısındakine 'ne ister 
şeniz yaparım' demek 
isterken, ellerin arkada 
birleşmesi ise kendine 
olan özgüveni, meydan 
okumayı anlatıyor. 
Parmak uçları birbirine 
yapıştırarak duruş ise 
konuya hakim olduğuna, 
bir elin yüzü kapatması 

ise endişe içinde 
bulunulduğuna 
ait detay veriyor. 
Elin çeneyi okşa
ması bir kimsenin 
karar verme 
sürecinde olduğu 
nu gösterirken, 
dinleyen kişinin eli 
yanaktayken, baş
parmağı çene altın
daysa karşısındakine 
eleştirel; hatta rekabetçi 
yaklaşımını sergiliyor. 
Diğer parmakların 
ağzı örtmesi ise, 
iki şeyin ipucu olarak 
nitelendirilirken, 'benim 
söyleyeceklerim var' veya 
'sana inanmıyorum' 
olarak değerlendiriliyor. 
Kişiler, kendiler ni 
güvende hissetmek için 
genelde masa, kürsü gibi 
bir yerin arkasında olmak 
istiyor. Eğer bu yoksa 
savunma güdülerini 
bacak bacak üzerine 
atarak ya da kolları 
kavuşturarak gösteriyor. 
Özellikle yabancı ortam
larda bulunanlar, kollarını 
kavuşturarak savunmaya 
geçiyor, bu sırada baş
parmaklarını dışarıda 
bırakanlar ise 'savunma
dayım; ama rekabete 
hazırım' mesajı veriyor.

Bacak bacak üstüne atma 
daha çok kadınların tercih 
ettiği bir oturuş. Bu 
oturuş, içine kapanıklık 
ve savunmaya geçme 
duygusunun göstergesi 
kabul ediliyor. Kişi 
kabuğuna çekiliyor ve 
fikrini açıklamaya karar 
verdiğinde bacak bacak 
üzerine atmaktan 
vazgeçiyor. Bacağını diz
den büküp diğerinin 
üzerine koyarak oturuş 
ise meydan okuma, hırs 
ve rekabetin işareti 
olurken, ayakları çarpraz 
durumda olan kişilerin 
sakladıkları itirafları veya 
verebilecekleri tavizler 
bulunuyor. Yalan 
söyleyen kişiler ise yüzü 
ne dokunup, gözlerini 
kaçırıyor, erkeklerin bü 
yük çoğunluğu yalan söy 
lerken yakasıyla oynuyor 
ve gömleğini gevşetiyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 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 io 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
Eskihisâr (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.S avcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 5131295
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 51488 70
Totalgaz 51417 00

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

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

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Ma I başındaki tocıılı lıalici arkadaşının kurha m i
Bursa'da, gençlik 
merkezinde kalan 11 
yaşındaki madde 
bağımlısı çocuk, 
mezarlıkta balici 
arkadaşı tarafından, 
kafasına mezar 
taşlarıyla vurularak 
öldürüldü. Bir süre 
önce bir marketten 
bali çaldığı öne 
sürülen 16 yaşındaki 
zanlının, kendisini 
ihbar ettiği gerekçe
siyle arkadaşını 
öldürdüğü ortaya 
çıktı. Kapsamlı bir 
tedavi ve rehabilitas 
yon merkezi bulun
mayan Bursa'da, 
uçucu madde kul
landıkları için zaman 
zaman Gençlik 
Merkezi'ne alınmayan 
balici çocuklar, 
korkunç cinayetle bir 
kez daha gündeme 
geldi.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü'ne bağlı 
Ahmetpaşa Gençlik 
Merkezi'nde kaldığı 
öne sürülen 11 yaşın
daki S.T. (Sergül Taş), 
1 ay önce bir mar
ketin camını kırarak 
bali çalan 16 yaşında
ki arkadaşı A.K.'yı 
(Abdi Kurt) polise 
ihbar etti. Kendisini 
ihbar eden arkadaşı 
S.T.'ye uzun süredir 
ölüm tehditlerinde 
bulunan A.K, önceki 
gece geç saatlerde 
bali koklamak için 
Ahmetpaşa 
Mezarlığı'na gitti. 
S.T. ile mezarlıkta 
karşılaşan A.K, bir 
mezardan kopardığı 
4 parça taşla, 
arkadaşının başını 
ezerek öldürdü. 
Elindeki bali tüpünü 
de S.T.'nin üzerine 
boşaltan ve yakmak 
isteyen A.K, 
bankamatiğe gitti. 
Cumhuriyet 
Caddesi'ndeki banka

matiğe gidip sabahla
mak isteyen A.K, 
burada sızdı.
Burada diğer balici 
arkadaşlarıyla 
uyuyan A.K, vatan
daşlar tarafından 
ihbar edildi.
Bankamatiğe gelen 
polis ekibi, kanlı 
elbiseleri bulunan 
A.K. ve yanındaki 
arkadaşlarını sorgu
layınca, mezarlıktaki 
ceset bulundu.
Çocuk ve Asayiş 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler olayla 
ilgili geniş çaplı 
soruşturma 

başlatırken, A.K. 
gözaltına alındı. 
A.K.'nin cinayeti 
işlediğini söylediği ve 
bankamatikte yatan 4 
çocuk da tanık olarak 
ifadesine başvurul
mak üzere Çocuk 
Şube Müdürlüğü'ne 
götürüldü.
HEPSİNİ ÖLDÜRMEYİ 
PLANLADIĞI
ORTAYA ÇIKTI
Çok sayıda suçtan 
kaydı bulunan 
ve Devlet 
Hastanesi'ndeki 
merkez yeterli 
olmadığı için 
tedavinin ardından 

yeniden baliye 
başlayan A.K.'nin, 
kendisini ihbar - 
ettiği gerekçesiyle 
S.T.'nin yanı sıra 
onun 3 arkadaşını da 
ıssız bir yere 
götürüp, çeşitli 
malzemelerle 
öldürmeyi planladığı 
da ortaya çıktı. 
Polis, üzerinde kan 
bulunan çocuklardan 
birini daha ifadesine 
başvurulmak üzere 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü'ne 
götürdü. Öldürülen 
S.T'.nin yakın 
arkadaşı olan 
C.T. ve F. isimli 
çocukların da 
ifadelerine başvurul
du. Cumhuriyet 
Savcısı'nın olay 
yerinde yaptığı 
incelemenin ardından 
ceset, otopsi için 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı. 
Ahmetpaşa Mahallesi 
sakinleri, Gençlik

Merkezi'nde kaldıkları 
söylenmesine 
rağmen balici 
çocukları her gün 
sokakta gördüklerini . 
belirterek, 
"Bali kullandıkları j 
için bu çocuklar 
Gençlik Merkezi'ne | 
alınmıyorlardı. 
Çocuklar, tam 
teşekküllü bir tedavi 
ve rehabilitasyon 
merkezine gönderil ; 
meliydi. Devlet 
Hastanesi'ne birkaç 
gün götürüldüler. 
Ancak oradaki tedavi I 
yeterli olmadı. 
Kendileriyle konuş
tuğumuzda, 'Bu illet
ten kurtulmak isti 
yoruz' diyorlardı. 
Bursa'da sosyal 
donatı imkanları olan 
bir rehabilitasyon 
merkezi olsa, böyle 
olaylar yaşanmaz. 
Sokaktaki masum ’) 
insanların da zarar ( 
görmesi önlenebilir" 1 
şeklinde konuştu.
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Emanet usulüne ilgi yok 
72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İbrahim Aksoy, yaptığı açıklamada kooperatife 3 bin 600 kilo zey
tinin emanet olarak verildiğini, üreticinin emanet zeytine ilgi göstermediğini söyledi. Aksoy, havaların kar yağışlı olması nedeniyle 
üreticinin zeytin toplayamadığını belirtirken, toplanacak olan zeytin oranına göre bu rakamın çok az olduğunu söyledi. Haberi sayfa 2'de

Yenimahalle yokuşu yol yapımı tamamlandı..

Parke döşendi 
çile bitti

Yaklaşık bir ay önce parka çalışmaları 
nedeniyle trafiğe kapanan Yeni 
Mahalle Manastır arasındaki yol, 
dün akşam saatlerinde tamamlanarak 
trafiğe açıldı. Haberi sayfa 2’de

Tüm* bâîıkçı barınal<İaSf*'ÂÖ MükteSeb^ti^^^um sağlayâcak.?. <

Gemlik Balıkçı Barınagı’na AB desteği
AB müktesebatı

AB ile ilişkiler artıkça bazı yeni terim ve 
sözcükleri de öğrenmek zorunda kalıyoruz.

Aslında bu sözcükler pek yeni değil ama 
kullanılmadığı için yeni gibi geliyor bize..

İşte bunlardan biri “müktesebat”dır.
Sözlük anlamı ise “Edinilen bilgiler” imiş...
AB ile Türkiye arasında uyum sağlamak 

için hazırlanan dokümanların sayfa sayısının 
5 bini geçtiğini okumuştum.

Hatta hükümetin bunu okumaya bile fırsat 
bulmadığı yazılmış, çizilmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir dostumuz, Gemlik 
Balıkçı Barınağı’nın AB müktesebatına uyum 
için AB desteği ile Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı tarafından ihale edildiğini söyledi.

İnternetten indirilen bilgilerde bu doğru
lanıyordu.

Türkiye’de 30’a yakıh balıkçı barınağının 
AB normlarına uyumu isteniyor, bu amaçlada 
barınaklar yeniden yapılandırılacaktır.

Bu iş de Ankara da ihale edilmişti.
Ben, birkaç yere konuyu doğrulatmak için 

sordum, ama bakanlık nezdinde yapılan bir 
işlem olduğu için kimsenin bu konuda bilgisi 
yoktu.

Kısacası, Gemlik AB desteğine uyum 
sağlayacak ilk yerlerden biri olacak.

Ancak, bu uyum nasıl olacak bilemiyorum.
Bilen de yok.
Balıkçı Barınağı, barınaktan çok Balıkçı 

Hali olarak kullanılıyor.
Ve de berbat bir durumda.
Buraya belediye hiç el atmıyor.
Komisyoncular yapabildiklerince etrafı 

düzenliyor ama bu yetmiyor. Balıkçı 
Barınağı’nın rıhtımı ve bina Gemlik için bir 
çirkinlik abidesi.

İnşallah AB bu çirkinliği düzeltir.
Bizim yapamadığınızı elin oğlu zorla da 

olsa bize yaptıracağa benziyor.

Türkiye ile AB 
arasında başlayan 
takvim nedeniyle 
Türkiye'deki 
Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlıklarına 
bağlı 30'a yakın 
balıkçı barınağı 
AB normlarına 
göre yeniden 
yapılandırılıyor. 
Gemlik Balıkçı 
Barınağı için de 
AB müktesebatına 
uyum sağlaması için 
çalışma başlatıldı.

Kadri Güler’in 
haberi sayfa 3’de

Bursa’da karla 
mücadele planı
Bursa Valiliği, kış aylarında kar 
mücadelesinde sırasında koordinasyon 
eksikliği nedeniyle yaşanan sorunların 
önüne geçmek için, Kar Mücadelesi 
Eylem Planı hazırladı. Sayfa 4’de

Madeni paralar da 
tedavülden kalkıyor 
Yeni Türk Lirası (YTL) banknot ve madeni 
paraların tek başına dolaşımda olacağı yeni 
yıl ile birlikte, Türk Lirası (TL) madeni pa 
ralar da tedavülden kalkacak. Sayfa 9’da

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

Öğrenciler haciz kıskacında 
Öğrenim kredisi ve katkı kredisi borç larını 
ödeyemedikleri için haklarında icra takibi 
başlatılan 255 bin üniversite mezununun 
haciz kıskacı sürüyor. Syf 7’de__________

Belediye Meclisi 
2 Ocak’ta toplanacak

Gemlik Belediye Meclisi gündeminde 
bulunan maddeleri görüşmek üzere 2006 
yılının ilk toplantısını 2 Ocak 2006 Pazartesi 
günü yapacak. Haberi sayfa 2'de

Bursa’da 500 adet milli 
piyango bileti çalındı

Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde 500 adet Milli 
Piyango bileti çalındı. Haberi sayfa 5'de

http://www.gernlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yenimahalle yokuşu yol yapımı tamamlandı.. Marmarabirlik emanet usulü 3 bin 600 kilo zeytin aldı

Parke döşendi
çile bitti

Yaklaşık bir ay önce 
parka çalışmaları 
nedeniyle trafiğe 
kapanan 
Yeni Mahalle 
Manastır arasındaki 
yol, dün akşam 
saatlerinde tamamla
narak trafiğe açıldı. 
Yaz sezonu 
öncesinde GEMDAŞ 
ve BUSKİ tarafından 
boru döşeme 
nedeniyle kazılan 
yol, bozulunca araç 
kullananlara 
çile çektirdi.
Bozuk olan yolun 
yapılması için 
GEMDAŞ'ın belediye 
Başkanhğı’ndan 
5 ay izin beklediği, 
ancak asfalt mı yoksa 
parke döşeme mi 

yapılacağı konusunda 
kararın çıkmaması 
çileyi büyütmüştü. 
Bir buçuk ay önce 
parke taşı döşemesi 
için kararın çıkması 
üzerine çalışma 
başlatılmış, ancak 
bu kez de Manastır'a 
gitme çilesi 
başlamıştı.
Araçların, 
Çukurbahçe içinden 
çevre yoluna 
bağlanan zeytinlik 
yolunu seçmesi ise 
yolcuları büyük 
sıkıntıya sokmuştu. 
Parke çalışmalarının 
tamamlanması üzerine 
dün vatandaşlar yolu 
kendiliğinden trafiğe 
açarak çileye son 
verdiler.

Emanet usulüne ilgi yok
Zeytin alım kampan 
yasını bölgemizde 
kapayan Marmarabir 
lik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatiflerine 
ortaklar emanet 
usulü zeytin 
vermiyorlar.
370-410 taneli zeytin 
ahmını durdurduktan 
sonra, kampanyayı 
da kapatan 
Marmarabirlik'e 
çeşitli kesimlerden 
büyük tepkiler 
yağmış, birlik yöner 
tim kurulu bunun 
üzerine ortaklardan 
emanet usulüyle 
zeytin alacağını 
duyurmuştu.
72 Nolu 
Marmarabirlik Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperâtifi Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
havaların kar yağışlı 
olması nedeniyle 
üreticinin zeytinlik
lere giremediğini,

Belediye Meclisi 2 Ocak’ta toplanacak
Gemlik Belediye 
Meclisi gündeminde 
bulunan maddeleri 
görüşmek üzere 
2006 yılının ilk 
toplantısını 2 Ocak 
Pazartesi günü 
yapacak.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un

bugün havanın 
düzelmesiyle • 
kalan zeytinlerin 
toplanmaya 
başladığını söyledi. 
Aksoy, bugüne kadar 
Gemlik Kooperatifi 
ne 3 bin 600 kilo 
zeytinin emanet 
olarak verildiğini,

Belediye Meclis 
üyelerine gönderdiği 
çağrı yazısında, 
Meclisin
2 Ocak 2006 
Pazartesi günü 
saat 14.oo de 
toplanacağı, bu 
toplantıda meclis ve 
encümen üyelerinin 

bunun ise toplanacak 
zeytin oranına göre 
çok az olduğunu 
belirtti.
Ortakların emanet 
usulü zeytin 
vermeye 
yanaşmamasının 
nedeninin ise 
zeytinlerini kendi 

huzur haklarının 
■belirleneceğini 
bildirildi.
Ayrıca, 2006 yılı 
içinde Meclisin 
hangi ayda 
tatil yapacağı da 
belirlenecek.
Toplantı gündemine 
göre; gizli oylama ile 

kaplarına tuzladık
larından kay
naklandığı bildirildi. 
Öte yandan yağlık 
zeytin fiyatlarının 
yükselmesi nedeniyle 
üreticilerin son 
zeytinlerini 
yağhanelere sattıkları 
da gözleniyor.

bir encümen üyesinin 
seçimi ve yine gizli 
oyla denetim 
komisyonu üyelerinin 
seçimi yapılacak. 
Gündemin son 
maddesinde ise 
imarla ilgili konuların 
görüşülmesi 
yer alıyor.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

Bursa’nın 5 yılı planlanıyor

Kurşunlu’lu Kasap 
Adem Baha’dan

BASKÜLDEN CANLI 
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATILIR. 

Canlı kilosu 6.50 YTL 
KREDİ KARTI GEÇERLİDİR.

TEL: 527 02 95 - 527 22 41

İl Özel İdare 
Kanunu'nun ardından 
4 Mart 2006 tarihine 
kadar yapılması iste
nen "İl Strateji Planı" 
için Bursa'da düğ 
meye basıldı. Planın 
hazırlanması için ilk 
toplantı tüm kurum ve 
kuruluşların temsilci
lerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. İl Özel 
İdare Genel Sekreteri 
Ali Altuntaş, planın 
hazırlanmasıyla birlikte 
Bursa'nın 5 yıllık gele
ceğinin bugünden 
görüleceğini söyledi. 
II Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Ali Altuntaş, 
Bursa'nın geleceğini 
planlamaya yönelik 
başlatılan Strateji Planı 
ile devlet yatırımlarının 
daha verimli yapılması 
ve etkin kullanıl
masının sağlanacağını 
söyledi.

Planın tamamlanması 
için 2 aylık bir süre 
olduğunu ve acele 
etmeden iyi bir plan 
yapacaklarını anlatan 
Altuntaş, nihai aşama
da tüm sivil toplum 
kuruluşlarını da davet 
ederek görüşlerini ala
caklarını kaydetti. 
Hazırlanacak plan 
içerisinde vatan
daşların istek ve 
ihtiyaçlarının yer - 
alması gerektiğini 
vurgulayan Altuntaş, 
planla birlikte kamu 
kurum ve kuru
luşlarının da güçlü ve 
zayıf yanlarını belirle 
yerek hareket etme 
şansını yakalayacağını 
ifade etti.
İZLEME 
DEĞERLENDİRME 
Kamu kurumlârının 
yatırımlarını yaptıktan 
sonra izleme ve değer

lendirme yoluna 
bugüne kadar başvur
madığını ve bunun 
büyük bir eksiklik 
olduğunu anlatan 
Altuntaş, yatırımların 
istenilen verimi 
sağlayıp sağlamadığı
na pek bakılmadığını 
ifade etti. Bursa 
Strateji Planı ile birlik
te kamu kurumlârının 
yaptıkları yatırımları 
izleyip değerlendire
ceklerini kaydeden 
Altuntaş, Bursa'nın 5 
yıllık geleceğini bu 
plan bünyesinde oluş
turacaklarını kaydetti. 
Kamu kurum ve kuru- 
luşlannın misyonlarını 
yeniden gözden geçi 
rerek, vizyonlarını 
ortaya koyacaklarını, 
bu arada güçlü ve 
zayıf yanlarını belirle 
yerek hareket tarzlarını 
belirleyeceklerini anla

tan Altuntaş, "Planın 
rutin işler dışında 
kurum ve kuruluşların 
zihinlerini geliştirme 
leri ve Bursa'ya geniş 
perspektifte bakmala 
nnı sağlayacak" dedi.
5 YIL SONRAYI | 
GÖRECEĞİZ
Bursa Strateji Planı'nı 
hazırlarken katılımcılığı 
esas alacaklarının 
altını çizen Altuntaş, 
vatandaşa sorarak en 
iyiyi bulma yoluna 
gideceklerini kaydetti. ’ 
Hazırlanacak planla 
eğitim, spor, kültür, । 
sağlık, çevre, tarım 
gibi konularda öncelik
ler ve yatırımların 
belirleneceğini dile 
getiren Altuntaş, 
bugünden 5 yıl sonra 
bu alanlarda ne tür .j 
ilerlemeler yaşana 
cağının bilineceğini de 
kaydetti. BHA
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Tüm balıkçı barınakları AB Müktesebatına uyum sağlayacak...

Gemlik Balıkçı 
Bannagı’na AB desteği

Gemlik girişinde 
bulunan ve resmi 
kayıtlarda Balıkçı 
Barınağı olarak görü
nen barınak için AB 
müktesebatına uyum 
sağlaması için 
çalışma başlatıldı. 
Türkiye ile AB arasın
da başlayan takvim 
nedeniyle Türkiye 
deki Tanm ve Köy 
İşleri Bakanlıklarına 
bağlı 30'a yakın 
balıkçı barınağı 
AB normlarına 
göre yeniden 
yapılandırılıyor. 
Bu nedenle 
müktesebatta belir
tilen maddelerine 
uygunluk sağlaması 
için AB’den gerekli 
destek sağlanarak 
tüm barınaklar 
yeniden elden 
geçirilecek. 
Tanm ve Köy İşleri 
Bakanlığının 
Kasım ayı sonlannda 
içlerinde Gemlik 
Balıkçı Barınağının 
bulunduğu diğer 
barınaklarla

birlikte uyum pro
jelerini ihale etti. 
Gemlik Barınağı’nın 
da ihaleye çıkarıldığı 
Bakanlık İnternet 
sitesinden öğrenildi. 
Yapılan açıklamada, 
amaçlar bölümünde 
Türkiye'de bulunan 
balıkçı barınaklarının 
AB müktesebatında 
belirtilen normlara

uygun barınakların 
inşa edilmesi için 
gerekli çalışmaların 
başlatılması isteniyor. 
KİMSENİN 
HABERİ YOK 
Konuyla ilgili olarak 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
yönettiğimiz soru 
üzerine Belediye 
Başkanı Turgut, bu .

konuda kendilerine 
her hangi bir bilgi 
verilmediğini söyledi.
Gemlik Balıkçı 
Barınağının 
AB normlarına 
uyum sağlaması 
konusunda 
Kaymakamlığın da 
bilgisi olmadığı 
yaptığımız 
araştırmada öğrenildi.

Katırlı Köyü Kooperatifi 
zeytin alımlarım tamamladı

Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak, 
kampanyayı hava koşulları ve zeytinin bozulması nedeniyle 

kapattıklarını, 200 ton zeytin aldıklarını söyledi.
Sınırlı Sorumlu 
Katırlı Köyü 
Kalkınma 
Kooperatifi zöytin 
alımlarım tamamladı. 
Yeni sezonda 300 
ton zeytin almayı 
hedeflediklerini 
söyleyen Kooperatif 
Başkanı Hulusi 
Bayrak, bu sezon 
havaların uygun git
memesi nedeniyle 
zeytinin kalitesinin 
çok bozulduğunu, 
bu nedenle 
kampanyayı kapat
tıklarını söyledi.

Ortaklarından 
yaklaşık 700 milyar 
liralık.zeytin r 
aldıklarım belirten 
Bayrak, "Biz koope 
ratif olarak kaliteli 
zeytin almaya özen 
gösteriyoruz. Bu 
nedenle sezon 
sonunda bile 
ortaklarımızı 
destekliyoruz. 
Onların gübre ve 
Haç almalarına 
kolaylık sağlamak 
İçin ürün zamanı f 
tahsil edilmek üzere 
borç para veriyoruz.

Son kar yağışından 
sonra gelen 
zeytinlerin bozuk., 
olduğunu görünce

kampanyayı 25 
Ocak günü kapattık. 
Depolarımızdaki 
eski ürünlerimiz ve 
yeni aldığımız yak
laşık 200 ton zeytin 
ile önümüzdeki 
dönemi 
değerlendirip, müş
terilerimize yine 
en güzel Gemlik 
zeytinini hazırlaya
cağız. " dedi.
Bayrak, tüm alım 
bedellerinin Ocak 
ayı sonuna kadar 
ortaklarına ödeye
ceklerini de söyledi.

\ Yazı YORUM
J Diş Hekimi Özcan VURAL

I ozcanvural1933@hotmall.com
| www.ozcanvural.sayfasl.com

Oldu bitti maşallah !...
Milli Eğitim bakanı Hüseyin Çelik herhalde 

çok sevinçlidir..
Çünkü İmam Hatip lisesi öğrencilerini ve 

mezunlarını bir şekilde Üniversiteye soka
bilmek için uzun süredir verdiği kavgayı 
başarıya ulaştırdığını düşünüyordur. 
Sevinçten ağzı kulaklarına değiyordu...

Sebepi şu ; Artık tüm meslek lisesi öğren
cilerine özellikle İmam-Hatip lisesi mezun
larına “açık öğretim lise diploması” alma 
olanağı sağlayan yönetmenlik Resmi 
gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi...

Bakan Hüseyin Çelik bildiğiniz gibi daha 
önce de ayni amaçla bir çok yolu denedi, 
Ama her seferinde karşısına “eğitim sistem
ini Laik çizgiden saptırmayı önlemek 
amacıyla konulmuş Hukuk kuralları çıktı.

BAŞARAMADI....
Eğer insan kötü niyetli ise yol bitmez.Bu 

defa Yüksek Öğretim kurulunun ( YÖK ) 
karlamayacağını sandığı yoldan gitti. 
(Bakalım bu defa olacak mı ?)
“Acık Öğretim Lisesi yönetmenliğini” 

değdirdi.
O un şöyle kuruldu: Açıktan Lise diplo

ması alma kapısını herkese “özellikle” İmam- 
Hatiplilere açınca Üniversiteye giriş 
sınavlarında, genel lise mezunlarıyla ayni 
puan katsayısından yararlanabilecek 
noktaya taşımış oldu. İmam Hatip mezunları 
rant ders sınavı vererek genel lise mezunu 
sayılsın deniyor.

Bakan diyor ki bu yönetmenlik bütün 
meslek okulları için çıkarıldı.

Zaten meslek okulları içinde İmam-hatip 
lilerin sayısı % 5 imiş.

Resmi anketlere göre ülkemizde halen Bir 
milyon yüz bin meslek lisesi mezunu var
mış.

Bir de öte tarafa bakıyorsunuz, İmam-hatip 
lisesi Mezunları Derneği tarafından çıkarılan 
dergilere göre 500. bin sayısı var.

Sayın Bakan Hüseyin Çelik matematik 
hesaplarında 500 bin sayısı Bir milyon yüz 
binin % 5 mi eder?

Görüyorsunuz sırf siyasi amaç uğruna 
hesaplar ters yüz ediliypr,

Bu hesaba ilk okul birde ki çocuk dahi 
güler. Gülünç olmayalım.

Siz eğitim kurumlarının başındasınız, yanlış 
hesaplar yaparsanız altınızda ki kademeler 
başka şeyler de yapar.

Herkes bilir ki Endüstri meslek lisesi 
-Ticaret meslek lisesi Otelcilik ve Turizm 
meslek lisesi - Aşçılık meslek lisesi mezun
larının genel lise diploması fark sınavı verme 
olanağı Imam-hatiplilere göre kıyaslanama 
yacak kadar azdır.

Herkes biliyor, bakan da biliyor ama biz 
saf vatandaşları kör, herkesi enayi sandığı 
için böyle konuşuyor.

Göreceksiniz bu yanlış işlerde Hukuk 
duvarına çarpıp geri dönecek.

Sayın bakan bu defa da başka bir kaçak yol 
bulmak için yarışacak.

Allah aşîuna bu Milli Eğitim bakanının 
başka işi yok mu ?

Öyle ya Türkiye'de eğitim tıkır tıkır işliyor.
Bir tek derdimiz İmam -hatipliler. Eğer 

burada okuyanlar Ünlversite'ye girmeyi çok 
istiyor idiyseler genel Liselere girseler di.

Sonradan ortaya çıkıp ikide birde ülkede 
gerginliğe sebep olmazlardı...

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.ozcanvural.sayfasl.com
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Ihlara Kebap ve Yemek Salonu hizmete açıldı!
Gemlik yeni bir kebap 
ve yemek salonuna 
daha kavuştu.
Emin Dalkıran 
Kordonu, Adliye 
binası karşısında 
Bircan Görür tarafın
dan açılan "Ihlara Çağ 
Kebap ve Yemek 
Salonu" dün saat 
12.30 da Kaymakam 
Mehmet Baygül ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından açıldı. 
Açılışta konuşan 
Kaymakam Mehmet

Baygül, Gemlik'e her 
gün bir yeni işyerinin 
açıldığına dikkat 
çekerek, ilçeye 
modern işyerleri 
kazandıran 
müteşebbisleri 
kutladıklarını bol 
kazanç elde etmelerini 
temenni etti.
Büyük ilgi gören 
açılışa ilçemizdeki 
adli personel, 
siyasiler, daire müdür
leri, ilçe müftüsü ve 
vatandaşlar katıldı. 
TELEKOM bayiliği de

İşletme Sahibi Bircan Görür, kardeşi Birol 
Görür, oğlu Oğuzhan ve kızı Menşure ile bir- 
likte açılışta işyeri önünde görülüyorlar.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İbrahim Ay ve 
Tevfik Solaksubaşı aynı masayı paylaştılar

yapan Bircan Görür 
ve çocukları tarafın
dan işletilecek olan 
Ihlara Kebap ve 
Yemek Salonu'nda 
açılışında konuklara 
Asım Usta'dan 
Erzurum'un 
ünlü çağ kebabı 
ikram edildi.
Zengin kanepe ve 
sıcak yemek 
çeşitlerinin de 
hazırlandığı işyerinde 
Türk mutfağının 
en güzel örnekleri 
hazırlanıyor.

I AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut ve Kaymakam 
Mehmet Baygül çağ kebabı yediler.

Bursa’da karla mücadele planı
Bursa Valiliği, kış 
aylarında kar 
mücadelesinde 
sırasında koordi
nasyon eksikliği 
nedeniyle yaşanan 
sorunların önüne 
geçmek için, Kar 
Mücadelesi Eylem 
Planı hazırladı. Tüm 
ilgili kurum ve kuru
luş temsilcilerinin 
katılımıyla Vali 
Yardımcısı Hakan 
Yusuf Güner 
başkanlığında 
gerçekleştirilen 
toplantıda, kurumlar 
arası koordinasyon 
kuruldu. Kamu 
kurum ve kuruluşları 
arasında yaşanan 
koordinas yon eksik
liği yıllardır bir çok 
hizmetin gecikmesi 
ya da eksik kalması
na neden oluyor. 
Yıllardır dillendirilen 
sorunlar tüm 
çabalara rağmen 
giderilemezken, Vali 
Nihat Canpolat'ın 
Bursa'yâ atan-* 
masının ardından bu 
durum yavaş yavaş 
değişmeye başladı. 
Canpolat, kış 
aylarında kar yağışı 

ve buzlanma nede 
niyle yaşanan sorun
ların kısa zamanda 
çözümlenmesi ve 
etkin mücadele 
edilmesi için kurum 
ve kuruluşlar arasın
da koordinasyon 
kurulmasını istedi. 
Bu konuyla ilgili 
çalışmaları yürütmek 
üzere Vali Yardımcısı 
Hakan Yusuf Güner'i 
görevlendiren Can 
polat'ın talimatı üzeri 
ne Kar Mücadelesi 
Eylem Planı hazır- 
landı.Tüm ilgili 
kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin 
katılımıyla Afet 
Yönetim Merkezi'nde 
gerçekleştirilen 
toplantıda, hem 
kurumlararası koor
dinasyon konusunda 
yapılacaklar belirlen
di, hem de her kura
ma görev verildi. Bu 
tür durumlarda 
kuramların irtibat 
kuracakları yetkililer 
teker teker belir
lenirken, hangi kuru
mun hangi olaya ne 
şekilde müdahale 
edeceği de ayrıntıları 
ile yazıya döküldü.

Kar Mücadelesi Ey 
lem Planı ile kuram
ların mevcut kar 
mücadelesi önlem
leri sürdürülürken, 
yeni önlemler de 
belirlendi. Plana 
göre yeni belirlenen 
maddelerden bazılan 
şöyle; "Buzlanma ve 
sis nedeniyle ulaşım 
sağlanamadığı 
zamanlarda araçlar 
terminal ve petrol 
istasyonu gibi yer
lerde depolanacak. 
Tüm ekipler olumsuz 
durumlarda 24 saat 
esasına göre görev 
alacak. Ankara, 
Yalova, İzmir ve 
Mudanya yollarında 
otoyol kesimine 
kadar, Uludağ Yolu I 
8. kilometreye kadar
ve

kilometreye kadar f 
Orhaneli Yolu 3. | 

kilometreye kadar
kar mücadelesini 
Büyükşehir Beledi 
yesi yapacak. Orhan 
eli ve Keleş yolların
da Karayollan'nın 
ekip gönderemediği 
durumlarda İl Özel 
İdaresi Köylere Hiz i 
met Götürme Birliği 
tarafından mücadele 
gerçekleştirilecek.

> ■
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LuGtîl Üj dulumu W
Türk Standartlan 
Enstitüsü (TSE), 
Kurban Bayramı 
öncesinde vatan
daşları, kurban 
alırken standart
lara uygun seçim 
yapmaları konu 
sunda uyardı. 
TSE’ye göre, 
kurbanlık için, 
koyunlarda TSE 
384’e uygun toklu, 
şişek, öveç, 
marya ve koç, 
keçilerde TSE 
386'ya uygun 
çepiç, seis, gez- 
dan, erkeç, anaç, 
kısır ve teke, sığır
larda ise 383'e 
uygun tosun, 
düve, boğa, inek 
ve öküz almak 
gerekiyor.
Kurbanlıklardan 
koyun ve keçi 
1'er yaşını bitirmiş 
olmalı veya 
koyunlar 7-8 aylık 
olduğu halde birer 
yaşındaymış gibi 
gösterişli, sığır da 
2 yaşını doldur
muş olmalıdır. 
Bir koyun veya 
keçi yalnız bir kişi

namına kurban 
olabilir. Bir deve 
veya sığır ise 1 ila 
7 kişiye kadar kur
ban olabilir 
TSE, 2 gözü veya 
bir gözü kör olan, 
dişlerinin çoğu 
düşmüş, kulakları 
kesilmiş olan, 
boynuzlarından 
birisi veya 2'si 
kökünden kırılmış 
olan, kulağının 
veya kuyruğunun 
yarısından fazlası 
veya memelerinin 
başları kopmuş 
bulunan hayvanın 
kurban olamaya
cağını bildirdi.
Ayakta duramaya
cak kadar zayıf, 
aksak ayağını 
yere basıp kesile
ceği yere kadar 
gidemeyecek 

halde topal ve 
aşikar bir halde 
hasta olan hayvan 
da kurban olmaz. 
Standartlara göre, 
kurbanların 
kavram noktaları, 
adaleleri, butları, 
vücut çıkıntıları, 
boyun vücut 
bağlantıları, karın 
sarkma durumları7' 
sınıf özelliklerini 
belirliyor. 
Kurbanlıkların 
beslenme ve 
bakım sonrasında 
eriştiği et ve yağ 
tutma durumlarına 
göre; tam besili, 
besili, orta besili, 
az besili olmak 
üzere 4 dereceye 
ayrıldığını belirten 
TSE, kurbanlık
ların taşınmasının 
da önemine dikkat 

çekerek, şu kural
lara uyulmasını 
tavsiye ediyor: 
"Kurbanlıkların 
taşınması, ölüm, 
yaralanma, ezilme 
ve sıkışmaları, fire 
ve sarsıntıları 
azaltacak tedbirler 
alınarak, soğuğa, 
sıcağa, rüzgara ve 
yağışa karşı 
koruyacak, yeterli 
havalandırma 
şartlarında, seri 
ve süratli araçlarla 
yapılmalı. Uzak 
mesafeli taşı
malarda dinlenme, 
yemleme ve sula
ma molaları ver
ilmeli.
Kurbanlıkların 
bindirilmesi, 
indirilmesi, 
bakıcıları veya 
çobanları tarafın
dan itinayla yapıl
malı. Taşınması 
sırasında yemlen
men, sulanmalı ve 
gerektiğinde din- 
lendirilmeli. 
Kesim işleminden 
24 saat öncesine 
kadar beslenmeli 
ve barındırılmalı."

adiet milli
piyango bileti çalındı

Bufsa'nın 
Karacabey ilçe- 
si'nde 500 adet 
Milli Piyango 
bileti çalındı. 
Alınan bilgiye 
göre, Cumhuriyet 
Meydanı'nda 
piyango bileti 
satan Hüseyin 
Akın'ın (42) yanına 
gelen kimliği belir
siz bir kişi, seri 
bilet almak iste
diğini söyledi. 40- 
45 yaşlarındaki 
zayıf yapılı şahıs, 
biletçi tezgahın 
altından seri bilet
leri çıkarmak 
isterken tezgahın * 
üzerindeki yaklaşık 
500 bileti çaldı. Bir 
süre sonra tezgahı 
kontrol eden Akın, 
hırsızlık olayını 
fark edip polisi 
aradı. İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, olayla ilgili
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geniş çaplı soruş
turma başlattı. 
DÜZCE'DE DE 600 
ADET ÇALINDI 
Düzce'de bir bayi
den 600 adet 
Milli Piyango 
bileti çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Düzce kent 
merkezinde kır
tasiyecilik ve Milli 
Piyango bayiliği 
yapan M.N.E'ye ait 
işyerine, önceki 
akşam alışveriş 
maksadıyla gelen 
bir kişi, işyeri 
sahibinin dalgın- 
l ğından yararlanıp, 
kasanın çekme

’ OiOtOiOiOİO 
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^20.000.000.
------- r-ucutAa __________

cesindeki 600 
adet Milli Piyango 
biletini çalarak 
kayıplara karıştı. 
Bilet hırsızlığının 
bildirilmesinin 
ardından polis 
ekipleri soruştur
ma başlattı.
Emniyet yetkilileri, 
Milli Piyango 
biletlerini çalan 
kişinin esmer, 
1.75 boylarında ve 
bıyıksız olduğunu 
söyleyerek, 
yakalanması için 
geniş çaplı 
araştırma 
başlatıldığın» 
belirtti
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Öğrenciler başarıya ulaşmanın
altın kurallarını öğrendi

Tekrardan sakının!
Eğitmen Memiş 
Yılmam, hata yap
maktan korkan 
çocukların özellikle 
aldığı eğitimlerde 
sürekli aynı şeyleri 
tekrarladığını ve 
giderek başarıdan 
uzaklaştığını söyledi. 
Bursa Çekirge 
Rotary Kulübü 
tarafından 
düzenlenen eğitim 
seminerleri, 
dün 1. Murat 
İlköğretim Okulu'nda 
başladı. 8. sınıf 
öğrencileri, 
Eğitmen Memiş

‘Gemlik Körfez1 internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com  adresini tıklayın

Yılman'ın anlattığı 
"Başarının Yol 
Haritası" 
konulu sunumunu 
dinleyerek, 
başarıya ulaşmanın 
altın kurallarını 
öğrendi.
Konuşmasında 
öğrencilere sık sık 
mantık soruları 
soran Yılman, 
gençlerin erken 
yaşta "başarı”yı 
tanımaları 
gerektiğini vurguladı. 
Çocuklara dünyaca 
ünlü ressamların 
tabloları ve bilim 
adamlarının öğüt

lerinden örnekler 
veren Yılman, 
"Hayatta hiçbir 
şey resimlerdeki 
kadar net değildir. 
Bu yaşta 
karşılaştığınız 
birçok karmaşanın 
içindeki netliği 
görebiliyorsanız, 
ileride başarılı 
olmamanız için 
hiçbir neden yok 
demektir" dedi. 
Okullarda eğitim 
gören gençlerimizin 
çoğunun hata 
yapmaktan 
korktuğunu dile 
getiren Yılman,

bu nedenle 
çocukların sürekli 
aynı şeyleri tekrarla
yarak başarıdan 
uzaklaştığını 
savundu.
Bu endişeler 
yüzünden 
öğrencilerin çoğu 
faaliyetinde yeni 
fikirler, girişimler 
yerine tekrara 
yöneldiğini anlatan 
Yılman, başarıya 
giden yolda en 
büyük adımın 
cesaretten ve 
bilgiden geçtiğini 
sözlerine ekledi.

“Çelik’in bakanlığı 
Başbakan’ın cebinde”
AKP İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak, 
Bursa kamuoyu gibi 
teşkilatın da, Faruk 
Çelik'in kabinede 
görev almasını arzu 
ettiğini söyledi. 
AKP Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik'in, kabinede 
görev alacağı 
söylentileri partinin 
Bursa teşkilatında da 
yankı buldu. 
AKP İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak, 
tüm Bursa kamuoyu 
gibi teşkilatın da 
Çelik'in bakan 
olmasını arzu ettiğini 
belirterek, 
"Sayın Çelik, zaten 
başbakanın cebinde 
çalışıyor. Yani 
her an, sürekli 
onunla birlikte" dedi. 
Çelik'in, grup başkan
vekili olarak birkaç 
bakanın işini yapa

bildiğini vurgulayan 
Çakmak, Bursa'nın 
sorunlarıyla da yakın
dan ilgilendiğine 
dikkati çekti.
Çelik'in, bakanlık 
konusunda bir 
beklentisinin de 
olmadığını ifade eden 
Çakmak, "Bursa 
kamuoyu, kentimizin 
kabinede temsil 
edilmesini istiyor. 
Biz de teşkilat olarak 
Çelik'in bakan 
olmasını gönülden 
arzu ediyoruz. Ancak 
sayın Çelik, bugün de 
hem teşkilatın, hem 
Bursa'nın hem de 
ülkenin meseleleriyle 
çok yakından 
ilgileniyor ve 
başbakanımızla birlik
te çözüm üretiyor. 
Bakan olması ya da 
olmaması bu 
hizmetleri etkilemeye
cektir" dedi.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

ÜÎSSH
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Öğrenciler haciz kıskacında Ek yerleştirme için tercih zamanı
öğrenim kredisi ve 
katkı kredisi borçlarını 
ödeyemedikleri için 
haklarında icra takibi 
başlatılan 255 bin 
üniversite mezununun 
haciz kıskacı sürüyor, 
icra işlemlerinde 
YURT-KUR, bu 
zamana kadar ana 
parayı ödeyenlerin 
dışında faizler için de 
icra işlemi başlattı. 
BASK Genel Başkanı 
Gürkan Avcı, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a, 
kredi borçlarının 
affedilmesi talebinde 
bulundu. Öğrenim ve 
katkı kredisi toplam 
borç miktarının faizi 
ile birlikte 81 trilyon 
lira olduğunu belirten 
Avcı, "Bu para hemen 
hemen IMF borçlarına 
ödediğimiz günlük 
faizin karşılığına denk 
gelmektedir. İş bula
madıkları için 
borçlarını ödeye
meyen bu gençlerin 
borçlarının ya 10 yıl 
ertelenmesi, ya da 
affedilmesi gerekir" 
teklifinde bulundu. 
Öğrencilerden 
paraların tahsilinde

uygulanan yöntemi de 
eleştiren Avcı, öğren
cilerin aldıkları kre
dinin geri ödemesinin 
2 yıl sonra başla
masının ve ödeme 
süresinin 2 yılla sınırlı 
olmasının ülke gerçek
leriyle örtüşmediğini 
savundu. Avcı geri 
ödemelerle ilgili olarak 
da şu açıklamada 
bulundu: 
"Türkiye İş 
Kurumu'nun verilerine 
göre, şu an ülkemizde 
üniversite mezunu 
işsiz oranı 2.5 milyonu 
çoktan geçmiştir. 
Ülkemizde gençlerin 
üniversiteyi bitirir 
bitirmez iş bulması 
mümkün değildir. 
Devlet, milyon dolar
ları hortumculârın, 
tefecilerin, banka 
batıranların açtığı 

delikleri kapamak için 
kullanırken, parasızlık
tan dolayı borcunu 
ödeyemeyen fakir 
halk çocuklarının 
kredi borçlarını 
haciz yoluyla, 
korkutarak alma yolu
na gitmemelidir.
Anne babalar 
binbir zorluk ve 
sıkıntıya katlanarak 
çocuklarını 
üniversiteye 
göndererek, çocuk
larının bir iş sahibi 
olduklarını görmeyi 
beklerken, eve gelen 
haciz memurlarıyla , 
adeta dünyaları 
yıkılmıştır.
İşsizlikten, parasızlık
tan dolayı bunalmış, 
adeta hayata küsmüş 
gençlerimiz ve aileleri 
haciz kıskacından 
kurtarılmalıdır."

ÖSYM'nin, kamu 
kurum ve kuru
luşlarındaki 15 bin 
245 kontenjana 
yapacağı ek yer
leştirme için, ücret 
yatıran memur 
adayları dünden 
itibaren tercihlerini 
internet üzerinden 
yapabilecekler. 
ÖSYM, kamu kurum 
ve kuruluşlarındaki 
boş kadrolar ile 
sözleşmeli pozisyon
lara yerleştirme 
yapacak. Geçen yıl 
KPSS'ye girerek 
kazanmış ortaöğretim, 
ön lisans ve lisans 
mezunu adaylardan 
bu kadrolara ve 
pozisyonlara yer
leşmek isteyenle? ter
cih bildirecek. Dün 
başlayan tercih t 
bildirme süresi 3 
Ocak 2006 Sah 
günü mesai saati biti
minde sona erecek. 
ÖSYM, 26 Arahk'tan 
itibaren 2005 
KPSS/2 yerleştirme 
kılavuzunu adaylara 
dağıtmaya başlamıştı. 
Adaylar, bu kılavuzu 
30 Aralık 2005 Cuma 
günü mesai saati 
bitimine kadar 3 YTL 
karşılığında ÖSYM ve 
ÖSYM sınav merkezi 
yöneticiliklerinin aça
cağı başvuru büro

larından alabilecekler. 
Adaylar, 30 Aralık 
2005 Cuma günü 
mesai saati bitimine 
kadar bankaya yer
leştirme ücreti olarak 
5 YTL yatıracaklar. 
Ücreti yatıran adaylar, 
başvurularını internet 
üzerinden itibaren 
yapabilecekler.
Tercih bildirme süresi 
3 Ocak Salı günü 
mesai saati bitiminde 
sona erecek.
ÖSYM'ye posta yoluy
la veya elden verilen 
tercih listeleri, geçerli 
kabul edilmeyecek. 
2005 KPSS/2 Tercih 
Kılavuzu'nda yer alan 
kadre ve sözleşmeli 
pozisyonlara, lisans 
mezunları 2004 
KPSSP3, ön lisans 
mezunları 2004 
KPSSP93, ortaöğretim 
mezunları da 2004 
KPSSP94 Duanı ile 
başvurabilecekler.
Kılavuzda yer alan 

kamu kurum ve kuru
luşlarının kadro ve 
sözleşmeli pozisyon
larından tercih yapa
bilmek için adayların 
2004 KPSS'ye girdik
leri düzeyde mezun 
durumunda olmaları 
ve bu sınavdan ilgili 
KPSS puanını almış 
olmaları gerekiyor. 
2005 KPSS/2 Tercih 
Kılavuzu’nda, 
ortaöğretim, ön lisans 
ve lisans düzeyleri 
ayrı ayrı olmak üzere, 
ek yerleştirme, yeni 
kadro ve sözleşmeli 
pozisyonlar ve Sağlık 
Bakanhğı'na ait 657 
sayılı kanunun 4/B 
maddesi uyarınca 
sözleşmeli pozisyon
lar yer alıyor.
2005 KPSS/2 Tercih 
Kılavuzu'nda 
ortaöğretim, ön 
lisans, lisans ayrı 
olmak üzere üç grup 
kadro ve sözleşmeli 
pozisyon bulunuyor.

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

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, KaskoDask, 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 
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

ENEN
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* İpAğ
* * Fanya
* Mantar, kurşun
* ** İp Çeşitleri
y Sandal Malzemeleri
«s Kürek
* Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

e veiidermel^melerilehrjneini'Jeri;

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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Dogalgaza indirim geliyor OKUYUCU MEKTUBU HuteX',n
_______________ KAYA

Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK), İstanbul, 
Ankara, İzmit, Bursa, 
Eskişehir, Adapazarı 
ve Bahçeşehir'de 
yaklaşık 4 milyon 
doğalgaz abonesine 
hizmet veren doğalgaz 
dağıtım şirketlerinin, 
2006 yılı hizmet 
bedellerini yüzde 
5 oranında azaltmayı 
kararlaştırdı.
EPDK, toplantısında, 
dağıtım şirketlerinin 
2006'ya dönük 
yüzde 8 ile yüzde 90

Yılbaşında hava nasıl olacak?
Yurdun batısında 
etkisini sürdüren yağ
murlu hava hafta sonu 
yerini kar yağışlı ve 
soğuk havaya bırakı 
yor. Türkiye'nin batısı 
yeni yıla yağışla giri 
yor. Önümüzdeki 3 
gün hava durumu 
şöyle: Yılbaşını 
karşılayacağımız 
cumartesi günü İstan
bul, Ankara ve İzmir 
yağmurlu, Antalya 
sağanak yağışlı... 
Hafta sonuna kadar 
tüm yurtta artacak 
hava sıcakılğı hafta 
sonunda başta 
Marmara olmak üzere 
yurdun batısında aza
lacak. 1 Ocak 2006'ya 
kadar en yüksek 
sıcaklıklar İstanbul'da

Farklı dil ve lehçede yayına izin
RTÜK Başkanı Zahid 
Akman, farklı dil ve 
lehçelerde yayın 
yapılabilmesine yöne
lik çalışmaların belli 
bir düzeye getirildiği
ni, belgelerini tamam
layanlara Ocak ayın
dan itibaren izin 
verileceğini bildirdi. 
Akman, düzenlediği 
basın toplantısında, 
2005 yılını değer
lendirdi ve 2006 yılına 
yönelik çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 
Farklı dil ve lehçelerde 
yayın yapılabilmesinin 
kurulun gündemindeki 
konulardan biri 
olduğunu belirten 
Akman, "Başvuran 
yayın kuruluşlarının 
bazı eksiklikleri bulun
maktadır. Bölge 
müdürlüklerimizin

arasında değişen 
zam taleplerini 
değerlendirdi.
EPDK söz konusu 

toplantıda, İstanbul, 
Ankara, İzmit,

15, Ankara'da 7, 
İzmir'de 16, Adana 
ve Antalya'da 17, 
Trabzon'da 14, 
Erzurum'da -9, 
Diyarbakır'da 9 derece 
olacak. En düşük 
sıcaklıklar ise 
İstanbul ve İzmir'de 8, 
Ankara'da -2, 
Adana'da 2, Antalya 
ve Trabzon'da 5,

altyapıları da hazırla
narak, Ocak ayından 
itibaren evrakını 
tamamlayan yayın 
kuruluşlarına gerekli 
yayın izni verilecektir” 
diye konuştu.
RTÜK'ün kuruluşun
dan bu yana çözüle
meyen sorunların 
başında yayıncıların 
karasal frekansları 
bedelsiz kullanımı ve

Bursa, Eskişehir, 
Adapazarı ve 
Bahçeşehir'de 
yaklaşık 4 milyon 
doğalgaz abonesine 
hizmet veren doğalgaz

Erzurum'da -28, 
Diyarbakır'da -6 
derece hissedilecek. 
YARIN Marmara, 
Batı Karadeniz, 
Ege, Batı Akdeniz ve 
İç Anadolu'nun batısı 
yağış alıyor. Yağışlar 
Kıyı Ege ve Batı 
Akdeniz'de sağanak 
yağmur, İç Anadolu, 
Bolu çevresi ve İç

bu alandaki belirsizlik
lerin geldiğini 
kaydeden Akman, 
şöyle konuştu: 
"2006 yılı başından 
itibaren karasal 
frekans kullanan 
radyo ve televizyonlar
dan yıllık frekans kul
lanım bedeli alınması, 
kullanılan vericilerin 
güç ve teknik özellik
leri bakımından stan

dağıtım şirketlerinin 
2006 yılı hizmet 
bedellerini (her

şirket BOTAŞ'tan 
aldığı gazın üzerine 
kendi hizmet bedelini 
koyarak gazı satıyor) 
yüzde 5 oranında 
azaltmayı kararlaştırdı. 
Söz konusu indirim 

kararının, doğalgaz 
tüketici fiyatlarının 
yılbaşından 
itibaren, ortalama 
metreküpte 3 bin 
500 lira civarında 
azalacağı anlamına 
geldiği kaydedildi.

Ege'de karla karışık 
yağmur şeklinde 
düşüyor.
CUMA yurdun 
geneli yağışsız, 
çok bulutlu bir gün 
geçirecek. Yeni yağışlı 
hava Trakya ve Kıyı 
Ege'den giriş yapıyor. 
CUMARTESI-YILBAŞI 
ise Trakya'da kar 
yağışı, Marmara, 
Ege, Batı Karadeniz, 
Batı Akdeniz ve İç 
Anadolu'da 
yağmur görülecek. 
Yağmur iç bölgelerde 
akşam saatlerinden 
sonra karla karışık 
yağmura dönüşecek. 
Lodos özellikle 
Akdeniz ve 
Ege'de şiddetli 
esecek.

dart hale getirilmesi 
ve Telekomünikasyon 
Kurumu bünyesindeki 
Spektrum İzleme 
Sisteminin 
frekansların denetimi 
için RTÜK kullanımına 
açılması planlanmak
tadır. Ayrıca televizyon 
yayın teknolojisindeki 
gelişmelere paralel 
olarak mevcut 
frekansların daha 
etkin ve verimli kul
lanımını teminen 
dijital yayına geçiş 
için frekans kar
maşasının yaşandığı 
Ankara, İstanbul ve 
İzmir illeri öncelikli 
olmak üzere TRT 
ve özel yayıncıların 
birlikte deneme yayın
larına başlaması da 
karara bağlanmıştır."

İçimden geçenler....
Yurt dışında Gemlik Körfez Gazetesi'ni 

günü gününe okuyanlardanım.
26.12.2005 tarihli Körfez'de sayın 

Seyfettin Şekersöz'ün Gemlik Terme 
Kaplıcası ile ilgili haberini ve yine aynı tarihli 
Körfez'de sayın Kadri Güler'in aynı konuyla 
ilgili başyazısını okudum.

Bu haber ve değerlendirme yazılarını 
okuduktan sonra, gerek habere ve gerekse 
yoruma 10 ar puan verdim. Bu haber ve 
yorumu oldukça önemli buldum. Çünkü, 
halka hizmet vermesi gereken sosyal bir 
tesisin, Belediye'nin beceriksizliği nedeniyle 
nasıl işe yaramaz duruma sokulduğuna par
mak basmışlardı.

Gemlik'te izindeyken, Başkan Mehmet 
Turgut'un böylesi sosyal tesislere karşı 
duyarsızlığını ve Gemlik'te tesbit edebildiğim 
eksiklikleri içeren ve Körfez Gazetesi’nde 
defalarca yayımlanan okur mektuplarımla 
dile getirmiştim. Bazı konularda dilekçeler 
formüle etmiştim. Başkan,-okur mektupları
ma ve verilen dilekçelere bir cümleyle olsun 
bile cevap vermedi. Örneğin: Gemlik'te 
temeli kazılan, ilçede ki geniş bir Alevi - 
Bektaşi toplumuna hizmet vermesi için 
sosyal, kültürel ve inanış mekanı olarak 
Gemlik Cemevi temelinden çıkan toprağı 
taşımak için Belediye'ye ait bir kamyonun 
Başkan tarafından bu toplumdan nasıl esir
gendiğini ve konuya gösterdiği duyarsızlığı 
unutmak mümkün mü?

Şöyle bir düşünürsek, Gemlik gibi kosko
ca bir ilçede, iç ve dış turizm açısından 
ilginç olacak ne var ki? Hemen bitişiğindeki 
Kumla'da heykel atölyesi mevcutken. Ziyaret 
edilmek üzere Gemlik'te bir heykel müzesi 
mi var? Yoksa bizim bilemediğimiz başka 
ilginç tesisler mi var Gemlik'te? Evvel zaman 
içinde bir güzelim Terme Kaplıcası vardı. 
Belediye Başkam'nın duyarsızlığı sonucun
da, Terme'nin çanına da ot tıkandı ve orası 
uyuşturu mekanı edildi. Terme Kaplıcasını 
doğru dürüst işletmek için Belediye'nin 
parası mı yok?

Gemlik'te ilçenin güzelleştirilmesi, iç ve 
dış turizm için ilginç hale getirilmesi 
konusunda, seçilmiş üst düzey yönetici olan 
ve herkesten önce, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut sorumlu değil mi? Yüzbine 
yaklaşan nüfusuyla, Yalova-Bursa yolu 
üzerindeki bu ilçede iç ve dış turizm için 
belkide ilginç olabilecek olan, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut'un meydanlara dik- 
tirtmiş olduğu ve gülücüktü resminin 
yanıbaşmda da ’Gemlik'i çok seviyorum* 
veciz(!) sözlü panoları dışında neyi görmeye 
ve hangi sosyal tesisten yararlanmaya gele
cek ki turist?

Yanlışlıkla Gemlik'e yolu düşen bir turist 
kafilesi, Başkan'ın panosunu sinema afiş 
panosu zannetmişti. Panoya dikkatlice bak
tıktan sonra, "Bu film artistini tanımıyorum, 
Türkiye'de meşhur mu?" diye sormuştu biri. 
Soru sahibine cevap verirken neden kendimi 
gülmekten alamadığımı sorduydu turist...

NOT: "Büyük insanlık" için baskı, savaş 
ve eşitsizliklerle dolu 2005 yılını geride 
bırakıyoruz. 2006 yılının tüm insanlığa barış 
ve huzur getirmesi dileğiyle, Yeni bir Yıl!

Okura saygılar.

‘Gemlik Körfez' internette
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Telekom’un yeni patronu uyardı! Barbarosca

Barbaros BALMUMCl

Türk Telecom'un 
Lübnan asıllı Oger 
Telecom'un oluştur
duğu yeni yönetimi 
geçen hafta çalışanları
na mektup göndererek, 
çalışanları her uyardı 
hem rahatlattı....
Telekom'un yeni 
patronu Doany'den 
çalışanlara 'birbirinizi 
ihbar etmeyin' uyarısı 
Türk Telecom'un 
Lübnan asıllı Oger 
Telecom'un oluştur
duğu yeni yönetimi 
geçen hafta çalışanları
na mektup göndererek, 
dayanışma içinde 
çalışmalarını istedi. 
Kamu yönetimindeki 
Türk Telekom'un (TT) 
çoğunluk hissesini 
satın alan 
Lübnan asıllı Oger 
Telecom'un oluştur
duğu yeni yönetim 

çalışanlara mektup 
göndererek, "birbirleri
ni ihbar etmemeleri" 
yönünde uyardı. 
TT'nin yeni yönetimi 
22 Kasım tarihinde 
çalışanları ile bir 
toplantı düzenledi. 
Toplantıdan sonra TT 
Başkanı Paul Doany, 
İcra Komitesi Üyeleri 
Metin Ercan ve Emin 
Başer imzalı bir mek 
tup bütün TT çalışan
larına gönderildi. 
Mektupta, TT çalışan
larının güçlerini düzen
li ve dayanışmacı bir 
şekilde yardımcı olmak 
için kullanması gerek
tiği belirtilerek, "Hiçbir 
zaman bir başkasının 
zayıf yönünü şikayet 
etmemeliyiz. Bizler 
sizin güçlü yönlerinizi 
nasıl ortaya koya
cağınız ve bunları daha

Madeni paralar da
veda ediyor

da geliştirmek için 
nasıl yardım edebile
ceğimiz konularında 
konuşmak isteriz. 
Başkalarının nitelikleri
ni eleştirmek yerine 
kendi vasıflarınızı ne 
şekilde oluşturup 
geliştireceğinizle 
ilgilenmeliyiz" denildi. 
Mektupta, hata

Yazarımız Barbaros Balmumcu anjiyo 
olması nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Gemlik KÖRFEZ.

yapıldığı zaman dahi 
TT çalışanlarının bir
birini suçlayacağına, 
bu hatayı düzeltmek 
için ne gerekiyorsa bir
likte yapılması gerek
tiği vurgulandı. Ayrıca 
mektupta, bütün şir
kette "takım ruhunu" 
hakim kılmayı istedik
lerinin altı çizildi.

70 bin Türk kutsal topraklarda
Hac görevini yapmak 
için kutsal topraklara 
gelen Türk hacı adayı 
sayısının 70 bine 
ulaştığı bildirildi. 
Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. 
Fikret Karaman, 
düzenlediği basın 
toplantısında, hac 
organizasyonuyla ilgili 
bilgi verdi. Karaman, 
kutsal topraklarda 
oluşturulan kiralama, 
ayniyat, ulaşım 
servisi, sağlık, dene
tim, fetva ve irşat, 
karşılama, basın, 
protokol ve danışma 
ekiplerinin hizmet 
verdiğini, ayrıca bu yıl 
90 kadın din 
görevlisinin de kadın
lara yardımcı 
olduğunu belirtti. 
Bugüne kadar 70 bin 
Türk hacı adayının 
kutsal topraklara giriş 

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

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

yaptığım belirten 
Karaman, şu bilgileri 
verdi: "Bugüne kadar 
70 bin Türk hacı adayı, 
kutsal topraklara ge 
lerek ibadetlerine 
başladı. Bu sayı 4 
Ocak tarihine kadar 
100 bine ulaşacak. 
Hacılarımızın konakla
ma, yemek, sağlık ve 
ulaşım konularında 
her türlü ihtiyaçları 
aksatılmadan yerine 
getiriliyor. Mekke’de 
kiralanan 120 otobüs 
ve minibüs ile değişik 
semtlerden Kabe'ye 24 
saat ücretsiz servis 
yapıyoruz."
-SAĞLIK HİZMETLERİ- 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nca oluştu
rulan sağlık 
ekiplerinin, 
Mekke ve Medine'de 
çalışmalarını 
sürdürdüğünü kayde-

den Karaman, 
şöyle devam etti: 
"Mekke'de 1 hastane, 
4 sağlık merkezi ve 8 
sağlık ocağı açılarak, 
bugüne kadar 63 bin 
906 kişiye tedavi 
hizmeti verilmiştir. 
Halen hastanemiz 
servislerinde 33, yerel 
hastanelerde 17 hacı 
adayının yataklı 
tedavisi devam etmek
tedir. Medine'de ise 1 
hastane, 1 sağlık 
merkezi, 2 sağlık 
ocağı tarafından 
bugüne kadar 24 bin 
685 hacı adayımıza 
sağlık hizmeti ver
ilmiştir. Ayrıca gezici 
sağlık ekiplerimiz, 
hacılarımızın yerleştiği 
otellerde sağlık tara
ması yapmaktadır. 
Medine'deki hastane
mizde 10 kişi, yerel 
hastanelerde ise

Gemlik Kaymakamlığı’ndan 
aldığım Yeşil Kartımı 

kaybettim. Geçersizdir. 
Ozan Vehbi BAYRAK

7 kişinin tedavileri 
devam etmektedir." 
-KURBANLIKLAR 
390 RİYAL- 
Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı Fikret 
Karaman, İslam 
Kalkınma Bankası ile 
protokol imzaladık
larını da kaydederek, 
"Hacılarımız, 390 
riyal karşılığında 
küçükbaş kurban 
kestirebilecekler. 
Kesilen kurbanlar, 
İslam Kalkınma 
Bankası aracılığıyla 
Afrika'daki yoksul 
ülkeler ile Pakistan'a 
gönderilecek. Kurbanı 
kesme, paketleme ve 
nakil işini, İslam 
Kalkınma Bankası 
üstlenecek. Hacı 
adaylarımız, Kurban 
Bayramı'nın 1. günü 
kurbanlarını kesecek
ler" diye konuştu.

Yeni Türk Lirası (YTL) 
bank not ve madeni 
paral rın tek başına 
dolaşımda olacağı 
yeni yıl ile birlikte, 
Türk Lirası (TL) 
madeni paralar da 
tedavülden kalkacak. 
Hazine 
Müsteşarlığı'ndan 
yapılan açıklamada, 
halen tedavülde bulu
nan TL banknotlar ile 
madeni paraların, 1 
Ocak 2005-31 Aralık 
2005 tarihleri arasın
da, YTL banknotlar ve
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madeni paralarla 
birlikte tedavül 
edildiği hatırlatıldı. 
İlgili kanunda eski ve 
yeni paraların en fazla 
bir yıl birlikte tedavül 
edilmesinin 
öngörüldüğü belirtilen 
açıklamada, 
tedavülden kalkacak 
TL madeni paraların 
"1 Ocak 2006'dan" 
itibaren bir yıl süre ile 
Merkez Bankası ve 
Ziraat Bankası şube 
lerinde değiştirile 
bileceği kaydedildi.

I i ! i i i ! 1 i İ İ 0
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Baharat tüketmenin faydaları
Yiyeceklerin 
vazgeçilmezleri olan 
baharatlar, birçok 
rahatsızlığa da ilaç 
oluyor. Yapılan araştır
malara göre, baharat
lar, insan vücudundaki 
rahatsızlıkların 
tedavişi için ilaç 
niteliğinde.
Baharatın tıptaki fay
dalarının çok eskiden 
bu yana bilindiğini 
belirten uzmanlar, "Bu 
yöntemle tedavide kul
lanılan baharatlar yan 
etki göstermemektedir. 
Bu türlü tedavinin 
tarihi çok eskiye 
dayanmaktadır" diyor. 
İşte araştırmalara 
göre hangi baharat 
hangi rahatsızlığa iyi 
geliyor: 
Ağız yaralarına karşı, 
sirke ve susam yağı 
karışımıyla gargara 
yapılabilir. Birer çorba 
kaşığı böğürtlen 
yaprağı, hünnap, 
mercimek ve sinirli 
yapraktan oluşan 
karışımı kaynatıp, 
ılıkken gargara yapa
bilirsiniz. Kuru üzüm, 
anason ve balı aynı 
ölçüde karıştırıp, 
yaraların .üzerine 
sürebilirsiniz. Bol 
kekik çiğneyin.
Akciğer rahatsızlıkları 
için ısırgan tohumu, 
karabiber, mürsafi, bal 
ve hardal eşit miktarda 
karıştırılır ve sabah 
akşam birer çorba 
kaşığı yenir.
Alerji için, 100 gr. ısır
gan otu artı 100 gr. 

kırkkilit otu karışımını 
çay gibi demleyip, 
günde 3 çay bardağı 
içmek ve bu tedaviye 
en az 20 gün devam 
etmek gerekir. Şahtere 
otu çay gibi demlenip, 
sabah akşam 1 su 
bardağı içilebilir.
Birer çorba kaşığı acı 

yonga ve ravend çini, ı 
demlenip sabah akşam 
birer bardak içilir. 
Kaşınan bölgeye 
oğulotunu haşlayıp 
ezerek koyarsanız 
kaşıntı geçer.
Araştırmalara göre 
apandisit hastalığını 
önleyici en etkili şey, 
böğürtlen çayıdır. 
Arpacık için bir çay 
bardağı sıcak suya bir 
tutam papatya konur 
ve bir müddet sonra 
süzülerek bununla 
göze masaj yapılır. Bu 
tedavi 2 saatte bir,,5- 
10 dakika tekrarlanır. 
Astım hastalığı için bir 
litre suya bir tutam 
mersin yaprağı veya 
ısırgan konur ve 10 
dakika kaynatılıp 
demlenir ve süzülür. 
Günde 8-10 çay bar
dağı, şekersiz olarak 
içilir. Bir litre sıcak 
suya 5 yemek kaşığı 
ısırgan otu konur, 
5 dakika sonra süzüp 
günde 8-10 bardak 
şekersiz içilir. 
Bademcik için kekik 
gargarası çok etkilidir, 
bunun yanı sıra balık 
yağı da içilebilir. 
Basur rahatsızlığı 
olanlar, zulumba ve

üzerlik tohumunu eşit 
oranlarda karıştırıp, 
sabahları aç karnına 
bir çay kaşığı yiyebilir. 
Baş ağrısına bir bar
dak sıcak suya birer 
tutam lavanta, pap
atya, nane, biberiye ve 
kekik konur, 5 dakika 
sonra süzerek günde 
2-4 bardak içilir.
Böbrek ve mesane taşı 
için bir litre suya birer 
tutam kırkkilit otu, 
mısır püskülü ve 
kiraz sapı konur, 5 
dakika kaynatılır ve 
süzerek günde 2-4 
bardak içilir. Ağrıyı 
dindirmekiçinse;
1 litre suya birer tutam 
keten tohumu ve 
meyan kökü konur, 
15 dakika kaynatılıp 
süzülür ve günde 
3-4 bardak aç 
karnına içilir.
Cilt hastalıkları için 80 
gram ravent çini, bir 
kilo bal ile 
karıştırılarak günde 
3 öğün aç karnına bir 
tatlı kaşığı yenir. 
Damat tıkanıklığı için 
250 gram hayıt tohu

mu, 6 litre suda yarım 
saat kaynatılır ve 
günde 3 öğün, aç 
karna, bir çay bardağı 
içilir. (Tansiyon 
düşürücü etkisi 
vardır.) Dudak çatla
ması için balmumu ve 
gülyağı birlikte 
eritilerek çatlaklara 
sürülür. Susam yağı 
da iyi bir koruyucudur. 
Ergenlik ve sivilceler 
için şap.ve 
narkabuğunu sirkeli 
suda kaynatıp bu 
suyla sivilceleri 
silmek yararlıdır. 
Gastrit için her gün 
kahvaltıdan önce 
1 çay kaşığının dörtte 
biri oranında Hardal 
tohumunu, ılık suyla 
içmek ve bu tedaviyi 
20 günlük kür halinde 
yapmak faydalıdır. 
Guatr için tere tohu
mu, nöbet şekeri veya 
bal ile eşit oranlarda 
karıştırılıp yenir. Deniz 
süngeri kurtulup toz 
haline getirilir, ve balla 
karıştırılarak yenir. 
Kalp krizine karşı 
ökseotu çayı, melisa 

çayı ve adaçayı içmek 
kap krizini önleyici 
etkiye sahiptir.
Ayrıca civanperçemi, 
atkuyruğu ve kekik 
oturma banyoları da 
yararlıdır., 
Kansızlık için 50 gram 
kınakına, bir kilogram 
siyah kuru üzüm ve 
bir miktar mürdüm 
eriğiyle 3 litre suda bir 
müddet kaynatılır ve 
günde 3 öğün içilir. 
Kas erimesine karşı 
günde 3-4 bardak 
aslanpençesi çayı 
yudum yudum 
içilmelidir.
Kemik erimesine karşı 
günde 3-4 bardak 
Civanperçemi çayı 
yudum yudum içilme
lidir. Kireçlenmeye 
karşı 400 gram Ardıç 
tohumu, 1 kilo bal ile 
karıştırılır ve bu, 
karışımdan, günde 3 
öğün, aç karnına, 
1 tatlı kaşığı yenir. 
Nefes darlığına karşı 
bir miktar deniz 
kadayıfı, toz haline 
getirilir. Ihlamur içine 
1 çay kaşığı oranında 
katılarak kaynatılıp 
içilir. Öksürük için 
günde 20 gramdan 
fazla olmamak kaydıy- 
la, defne tohumu bal 
ile karıştırılıp yenir. 
100 gram toz zencefil 
ye 100 gram toz 
zerdeçal 1 kilo bal ile 
karıştırılarak günde 
3 öğün aç karna, 
1 tatlı kaşığı yenir.
Prostat için 100 gram 
eğir kökü, 5 litre suda, 

2.5 litre kalıncaya dek 1 
kaynatılır. Günde 3 'r 
öğün, yemeklerden 1 
yarım saat önce, 
1 çay bardağı içilir. I 
Aynı miktarda kereviz l 
tohumu da aynı 
şekilde hazırlanarak 
günde 3 öğün, 
yemeklerden 
15 dakika önce, 
1 çay bardağı içilir. 1 
Romatizma için hardal 
tohumu dövülüp, bal 
ile karıştırılarak yenir. 
Ayrıca, ağrılı bölgeye 
sürülür. 100 gram 
pelesenk yağı, 70 
gram kekik yağı, 50 
gram alabalık yağı ve 
25 gram karanfil yağı 
karıştırılıp ağrılı 
bölgeye tatbik edilir. 
Sedef hastalığı için 
50 gram ısırganotü, 
50 gram şahtereotu ve 
50 gram civanperçemi 
1 litre sıcak suda 15 
dakika bekletilip 
süzülür ve günde 3-4 
bardak içilir.
Şeker hastalığı için 
1 litre sıcak suya 20 
gram mersin yaprağı 
konup 5-10 dakika 
demlenir ve gün boyu 
içilir. 250 gram servi 
kozalağ e, biberiye ve 
kekik konur, 5 dakika 
sonra süzerek günde 
2-4 bardak ı, 250 gram 
pelinotu ve 100 gram 
melisa 2.5 litre alkole 
konur. Hava almayan 
bir kapta 45 gün bek
letilir ve günde 3öğün, 
aç karna, 1 kahve fin
canı suya 8-10 damla 
damlatılarak içilir.

Yardım, çocuğun güven 
duygusunu geliştiriyor

ŞİİR KÖŞESİ D.AIİ BAYDAR 
___

Ölürüm

Çocuklardan yaşına 
ve yeteneğine göre 
istenen yardımın, 
evdeki rolleri pay
laşmayı öğrettiği, 
güven duygusunu 
geliştirip sorumluluk 
sahibi yaptığı 
bildirildi.
Çukurova Üniver
sitesi (ÇÜ) Eğitim 
Fakültesi Okul 
Öncesi Öğretmenliği 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Doç. Dr. 
Yaşare Aktaş Arnas, 
annelerin genellikle 
çocuklarını ihmal 
ettikleri düşünce
siyle sürekli suçlu
luk duyarak, büyük 
özveriyle onların 
isteklerini 
yerine getirmeye 
çalıştıklarını söyledi. 
Günlük işlere

olduğu kadar çocuk
lara da zaman ayrıl
ması gerektiğini 
belirten Arnas, şöyle 
konuştu:
"Zamanın çok sınırlı 
olduğu durumlarda, 
anne, ev işlerini 
yaparken çocuğu ile, 
gününü nasıl 

geçirdiğini 
konuşurken, yaşına 
ve yeteneğine göre 
ondan yardım 
isteyerek ailedeki 
rolleri paylaşmasını 
sağlayıp, güven 
duygusunun 
gelişmesine ve 
sorumluluk sahibi

olmasına yardımcı 
olmalıdır. Anne, 
çocuğa bir model 
olmalı, onunla olum
lu iletişim 
kurarak, güven, 
sevilme ve 
bağımsızlık gibi 
ihtiyaçlarını 
karşılamalı. İşler 
bittikten sonra da, 
anne, çocuğun 
istediği herhangi 
faaliyeti birlikte 
yapmalıdır. Özellikle 
okul öncesi 
dönemde çocuklar, 
annesi ile ortak 
bir şeyler 
yapabilmek ve 
onunla oynaya
bilmek için 
fırsat arar. Çocuğa 
sağlanan öncelik, 
anne-çocuk ilişkisini 
kuvvetlendirir."

Aşkın sofrasında acı ve keder 
Tattıkça canımı eder derbeder 
Diyorsan 'Sevdada, ayrılık kadar9 
Ölüm de var gülüm, işte ölürüm.

Ölümün bahçesi güzeldir bana 
Hasret can kaydırır yarim insana ■ 
Dargın koyma canım, canı canana 1 
“Aşkını ” diye diye, hasta ölürüm.

Hasretin çeşmesi akıyor tasa 
Güzelyüzün karışır gözümdeki yaşa 
Istırap kazılmış bu dertli başa 
Yoksun diye diye yasta ölürüm

Demirali böyle dünya nizamı 
Sevdada kesmişler benim cezamı 
Almak gerekmez mi artık rızamı. 
Dostum diye diye ölürüm.



29 Aralık 2005 Perşembe
SAĞLIK

Savfa H

Çok sık öksürmek 
verem habercisi 

olabilir

Halk arasında 
"ince hastalık" 
olarak da bilinen 
veremin önemli bir 
hastalık olduğunu 
söyleyen uzmanlar, 
15 günden fazla 
süren öksürüğün 
verem hastalığının 
habercisi olabile
ceğini vurguladı. 
Kayseri Nuh Naci 
Yazgan Göğüs 

fç . Hastalıkları 
Hastanesi Uzmanı 

k Dr. Osman Faik
Topçu, yaptığı 
açıklamada, 
verem hastalığının 
insanlık tarihi 
kadar eski olduğunu 
hatırlattı.
Verem hastalığının 
tüm dünyada 
olduğu gibi 
ülkemizde de sorun 
olmaya devam 
ettiğini ifade eden 

Dr. Topçu, 
"Türkiye'de her yıl 
17 bin kişi verem 
hastalığına 
yakalanmakta. 
İlimizde ise bu 
sayı 150 civarın
dadır. Verem 
hastalığı tedavi 
edilebilen hastalıklar 
arasındadır; fakat bu 
hastalığın 
tedavisinde erken 
teşhis de çok önem
lidir. Öldürücü bir 
etkiye sahip olan 
verem hastalığı hava 
yoluyla bulaşır. Eğer 
ki 15 günden fazla 
öksürük meydana 
gelirse mutlaka dok
tora başvurulmalı, 
verem testi yapıl
malıdır. Çünkü 15 
günden fazla süren 
öksürük verem 
habercisi olabilir" 
şeklinde konuştu.

Apandisi ağrısı nasıl anlaşılır?
Kör bağırsak silindire 
benzer kalın bağır
sakta, Karnın sağ alt 
bölümünde oluşur. 
Bunun vücuda ne 
gibi bir yarar 
sağladığı anlaşıl
mamıştır ama 
antikor ürettiği ve 
lenf dokusu içerdiği 
bilinmektedir. 
Bilinen bir şeyde 
vücudun yaşaya
bilmesi için kör 
bağırsak gerekli 
değildir. Kör bağır
sağın akut iltihabına 
apandist adı verilir. 
Kör bağırsağın bu 
şekilde iltihap sal
gılaması oldukça 
zararlıdır. Böylece 
karın zarı iltihaplanır. 
Kör bağırsağın patla
ma olasılığı da vardır. 
Bu gibi durumlar 
ölüme neden olabilir. 
Bu durunl bir 
çok insanda 
görülebilirken, henüz 
bebeklik çağında 
olan çocuklarda 
görülmemektedir. 
Apandistin tehlikeli 
olup olmadığını 
anlamak için: 
-Ağrının merkez nok
tası karnın sağ alt 
tarafıdır ama ağrı ilk 
olarak göbek 
çevresinden başlar 
ve daha sonra yayıl
ma gösterir. Bazen 
sırtta da ağrı 
gözlenebilir.

-Ağrılarla birlikte 
mide bulantısı ve 
kusma, görülür.
-Tuvalet ihtiyacını 
karşılarken ağrı 
hissedilir.
-Ateş bazı kişilerde 
az olmakla birlikte bir 
takım hastalarda da 
şiddetli olduğu 
görülmüştür.
-İshal ya da 
kabızlık görülür.
-Ağrı ve ateş 
şiddetlendiğinde 
apandist deliğinin 
büyüdüğü görülür. 
Apandist patlamasıy
la oıuşan iiiinap sal
gısı, enfeksiyona 
neden olarak buranın 
şişmesi ve bu şekilde 
de apandist ağzının 
tıkanmasıyla oluşur. 
Mukozodaki ödem, 
dışkı parçaları ve 
buna benzer cisimler 
apandistin tıkanması

na yol açabilir. 
Vücutta apandist 
olduğunu anlamak 
pek kolay değildir, 
karında oluşan bir 
çok hastalıkla apan
disit karıştırılabilmek- 
tedir. Bu tanı 
koyulmadan önce . 
yeterli araştırma 
yapılmalıdır. Bu 
sorun ameliyatla 
gideril nektedir. 
Ameliy at sonrası 
bü bölge oldukça 
temiz tutulmalıdır. 
Tanı koyulmadan 
önce şunlara dikkat 
etmek gerekir: 
-Tomografi ya da 
ultrason kullanılması 
kesin sonuç almak 
için yararlı olacaktır. 
-Doktor parmakla 
anüs muayenesi 
yapabilir.
-Apendistin iltihaplı 
olduğunu sağ alt 

karın bölg< >tnın 
sertleşmiş olmasın
dan anlayabiliriiz. 
-Lökosit sayısının 
kanda artış 
göstermesi de 
bir belirtidir.
Apandisit oluşumun
dan şüphe
lendiğinizde 
yapmamanız 
gerekenler: 
-Ağrı kesici almak 
-Karına sıcak havlu . 
ya da su koymak 
-Katı ya da sıvı 
besin almak 
-İshal ya da kabız 
olduğunuz için 
ilaç almak 
Bu belirtiler 
apandistin alınmış 
olmasına rağmen 
görülüyorsa başka 
bir rahatsızlık 
olabileceğinden 
doktorunuzla 
görüşmelisiniz.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER. DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86.
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1*33
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 ı
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 31■

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37„
Ocakgaz 51316J7
Ergaz 513 88 43
İprâgaz 513’22 59
Habaşgaz 5'13 45' 4.6^
Yeni Likitgaz 51365 00
BP Gaz 514.59'81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 1 514 88®
Totalgaz 514 17 (Jp

B
HASTANELER

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

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

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 613lÖ?î,9'
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
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ONUR ECZANESİ 
istiklal Caddesi ■ GEMLİK 

Tel*(0.224) 513 73 94
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TEŞEKKÜR I
İşyerimizin açılışına katılarak bizleri onurlandıran 

İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet Bay gül’e, 
Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Turgut’a, 

Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Ayhan Ay gün ’e, 
ilçemiz hakim ve savcılarına, .

İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Ali Kemal Kurt’a, 
Umur bey Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Güler’e, 

Liman Başkanımız Sayın Dr. Harun Özmaden ’e 
İlçe Müftümüz Sayın Yusuf Şahin ’e, daire müdürlerine, 

siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticilerine, 
kurum ve kuruluş yöneticilerine, dost ve tanıdıklarımıza 

ayrıca açılışımıza çiçek ve çelenk gönderen
Uzmanlar Tıp Merkezi, Yıldız Kömür Ticareti, Yağmur Boya, | 

Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği, 27Nolu Türk Telekom 
Bayii, 68 AksaraylIlar Kültür ve Dayanışma Derneği, Mustafa, Ramazan* 

Cihangir Dinç, Hakan Ticaret Ardalar Yıkama Yağlama, Süleyman 
Demir ve Ailesi, Koksal Ailesi, Cemal Abaklı ve kardeşleri, Bizim Fırın,

Fenerbahçeliler Derneği, Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet 1 
Güler, Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu, Güleryüz Pimapen, s

Hacı Ali Ertetik ve Ailesi, Ertetik Yapı Ender Pen, BP Arslan Petrol I 
Cahit Arslan, Azize Ayhan Altıntaş, İmaj Parfümeri, Yiğitsan Cam, ■ 

Tİjfif Parti İlçe Teşkilatı, Garaj Emlak Gemlik Tur Otomotiv, 
Umurbey Hah Saha Tesisleri, İmam Aslan Dinlenme Tesisleri, | 

Okyanus Gıda Ltd. Şti. Perdeci Latif, Trabzon Vakfıkebir Ekmek Fırını, 
Anavatan Partisi İlçe Başkanı, Berkay Toptan Et, 

Başak Mobilya Zeki Boylu, Alsan Alçı Dekorasyon, 
93.4 Karadeniz İmaj FM Mehmet Nezor, MG Çüçük,

ANAP Gençlik Kolu Başkanı, Rüya Pastanesi, Doğru Yol Partisi İlçe 1 
Teşkilatı, Lider Ekmek Tahsin Küçük, Arter Turizm, Özen Boya, Alperefa 
Ltd.Şii., Akkan Nakliyat Cengiz Akkan, Akdoğanlar Ltd.Şti, Türkiye İş
Bankası AŞ.fAtıl Gümrükleme, Ozan İnşaat Elektrik Hüseyin Baki, 1 
Buçukoğlu Ltd.Şti, Halk Bankası Gemlik Şubesi, Jandarma Bölük I 

Komutanı Murat Karaman, Süreyya Uğur ve Beyhan Molla tya a 
teşekkürü bir borç biliriz

IHLARA Bircan GÖRÜR



*Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

“Terminal yeri iptal edilsin”
Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nde İnşaat Odası Temsilcileri ile yapılan ortak basın açıklamasında, yeni terminal yerinin uygun olmaması 
nedeniyle iptal edilmesini istendi. Açıklamada, “Karşı çıkılan konu terminal değil, terminal yapılması düşünülen yer ile ilgilidir” denildi. Syf 2 de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK Trafik sigortası

128 YTL
TARAFSIZ SIYASI GAZETE

30 Aralık 2005 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

1 Ocak 2006'dan geçerli olmak üzere, 
otomobillerde Karayolları Motorlu 
Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası primi 128 YTL oldu.
Devlet Bakanlığı’nın konuya ilişkin 
kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

 Haberi sayfa 8’de

Özdilek Alışveriş Merkezleri tarafından okullara 80 adet bilgisayar bağışlandı

Ozdilek’ten eğitime katkı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Özdilek gelmeden...
Havlu ve büyük mağaza sektörünün öncü

lerinden Özdilek, yakında ilçemize de dev bir 
mağaza açacak..
. Bunun için geçtiğimiz yıl Rıfat Minare 
Çiftliği olarak bilinen arazinin bir bölümünü 
satın aldı.

Özdilek ilçemize gelmeden, yardımları 
gelmeye başladı.

Dün, Hamidiye İlköğretim Okulu’nda 
anlamlı bir tören vardı.

Özdilek’in sahibi Hüseyin Özdilek, ilçe 
mizin ilköğretim okullarından Hamidiye 
İlköğretim Okulu’na tam 20 adet bilgisayar 

ı armağan etti.
Çağ, bilgisayar çağı, varsıl ailelerin evine 

bilgisayar çoktan girdi.
Gelir düzeyi düşük ailelerin yaşadığı 

semtlerde evlere bilgisayar kim bilir kaç yıl 
sonra girecek.. İşte bu açığı kapatmak için, 
okula bilgisayar laboratuvarı kuruldu ve 
Özdilek’ten destek istendi.

Laboratuvarın adına da Hüseyin Özdilek 
Bilgisayar Laboratuvarı adı verildi.

Dün, Hüseyin Özdilek’in de katıldığı bir 
törenle bu laboratuvarın açılışı yapıldı. ,

Bence, insana yapılan yatırım, yatırımların 
en kutsal olanıdır.

Bunların içinde eğitime ve sağlığa yapılanı 
gerçekten saygı ile anılır.

Helal olarak kazanılan parayla yardım yap
mak, İnsana huzur verir.

Daha önce Bursa’ya okul da kazandıran 
Sayın Hüseyin özdilek, bu tadı yaşamış ve 
yaşamaya devam ediyor..

özdilek’e teşekkürler.

Özdilek Alışveriş Merkezi ve Tekstil Sanayi A.Ş. tarafından okullara bağışlanan 80 adet bil
gisayar ve 10 adet projeksiyon makinesinin ilk etabı olan 20 bilgisayar ve 10 adet projeksi 
yon makinesi dün Hamidiye İlköğretim Okulu’na teslim edildi. Okulda düzenlenen törenden 
sonra okulun 4. ncü katında bulunan Hüseyin Özdilek Bilgisayar Laboratuvarının açılışı 
Kaymakam Mehmet Baygül ve Hüseyin Özdilek tarafından yapıldı. Özdilek yaptığı konuşma
da, öğrencilere seslenerek, "Bende sizler gibiydim, ama büyüdük ve ülkeme hizmet ediyo
rum. Bu ülke hepimizin, ister küçük, ister büyük olalım bu ülke için her şeyimizi feda etmeli 
yiz. Ülkemiz bizlerle güçlenecektir. İnsanlar doğar, büyür ve ölürler, önemli olan ülkemize 
neler yapabiliriz onu düşünmeliyiz" dedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Vergi j^desinden ceza almayın
Maliye Bakanlığı, geçer mükelleflerden alınanI Sağlık Müdürlügü’nden 

uyarı; Lodosa dikkat
İl Sağlık Müdürlüğü İletişim Merkezi 
Müdürü Dr. Halen ur Al koçlar, lodostu 
havalarda hortlayan karbonmonoksit 
zehirlenmelerine karşı vatandaşın artık 
bilinçlenmesi gerektiğini, artırılan 
eğitim seminerlerine de katılımın şart 
olduğunu söyledi. Haberi sayfa 12’de

siz, sahte ve yanıltıcı 
belgelerle devletten 
haksız vergi iadesi 
alınmasını engellemek 
için harekete geçti 
Gelir idaresi Başkan 
Vekili Osman Arıoğlu, 
vergi iadesi konusunda 
teşkilata bî; ıç genelge 
gönderdi. Ücretlilerin 
vergi iadesiyle ilgili 
harcama kalemlerinin 
sıralandığı genelgede, 
bu harcamaların 
Türkiye'de yapılması 
ve gelir ya da kurumlar 
vergisine tabi elan.

belgelere dayandırılma 
sı gerektiği hatırlatıldı. 
Ücretlilerin, vergi indi 
rimi bildirimlerini 20 
Ocak'a kadar işyerler
ine vereceği belirtilir 
ken, "Sahte veya muh 
teviyatı itibariyle yanıl 
tıcı belgeler kullanmak 
veya belgelerde tahri
fat yapmak ya da diğer 
suretlerle, vergi indiri-, 
mi tu tarının fazla he 
saplanmasına neden 
olunması halinde, bu 
cezalı olarak geri alı
nacak" denildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Şehit Ethem İlköğretim Okulu’nda
Seyfettin ŞEKERSİZ

Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu'nun 
tüm sınıflarında 
eğitim çağa uygun 
olarak yapılıyor.
Okulda bulunan 
19 sınıf, 2 bilgisayar 
laboratuarı, 1 Fen 
Bilgisi laboratuarı 
ile 1 adet Sosyal 
Bilgiler Laboratuarı 
mn hepsinde VCD ile

çağa uygun eğitim yapılıyor
Televizyon bulunuyor. 
Okul idaresi ve 
velilerin işbirliğinde 
okula kazandırılan 
televizyonlarla 
öğrenciler çağdaş 
bir şekilde görsel 
eğitim yaparak 
geleceğe yetişiyorlar.
Öğretmenleri 
Mehmet Atay 
nezaretinde eğitim
lerini sürdüren 
öğrenciler en iyi ve 

görsel eğitimi birlikte 
yapabiliyorlar.
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Mümin 
Torlak, ekonomik 
durumları fazla iyi 
olmamasına 
rağmen öğrenci 
velilerinin çocukları 
için büyük bir 
özveride 
bulunduklarını 
belirtirken "Kendi

durumunu düşün
meden okuluna ve 
çocuklarına 
yatırım yapah tüm 
velilerimize teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Öte yandan çağdaş 
eğitimi yakalamada 
büyük hamle yapan 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu’nda 
öğrencilerin 
yağmurlu havalarda 
ıslanmamaları için 

çözüm bulundu. 
Okul Müdürü 
Mümin Torlak, 
Borusan A.Ş.'nin 
katkılarıyla 
okul bahçesine 
büyük bir sundurma 
yapılacağını söyledi. 
Torlak, Borusan 
AŞ'nin sundurma 
ihtiyacı olan 
Profil ve demir 
akşamını 
karşılayarak,

öğrencilerin 
hava şartlarından 
korunacaklarını 
ifade ederken, 
"Sundurma 
yapımına yeni ilk 
haftası başlayacağız. 
Bize malzeme 
katkısında bulunan 
Borusan A.Ş.'ye 
öğrencilerimiz ve 
veliler adına 
teşekkür ediyorum 
şeklinde konuştu.

Devlet S.T’ye ağlıyor!
Sosyal Hizmetler'e 
bağlı Sokak Çocuk
ları Barınma Evi'nde 
kalan 11 yaşındaki 
S.T.'nin mezarlıkta 
öldürülmesinin, 
yankıları sürüyor. 
Olayın ardından 
Bursa Valiliği'nde 
acil bir toplantı 
düzenleyen Sosyal 
Hizmetlerden sorum
lu Vali Yardımcısı 
Halis Arslan, 2006 
yılında sosyal hiz 
metlere ağırlık vere
ceklerini söyledi. 
Bursa Valiliği'nde 
Vali Yardımcısı Halis 
Arslan başkanlığın
da düzenlenen ve 
ilgili kurum ve kuru
luş temsilcilerinin 
katıldığı acil toplan
tının ardından 
yapılan basın açıkla
masında, olaydan 
duyulan üzüntü ifade 
edildi. Toplantıda 
konuşan Vali 
Yardımcısı Halis . 
Arslan, alınan tüm 
önlemlere rağmen 
ikinci defa böyle bir 
olay yaşanmasının 
herkesi büyük üzün
tüye boğduğunu 

söyledi: Devlet 
olarak alınan önlem
ler konusunda 
yapılacak her şeyi ' 
yaptıklarınıve 
müsterih olduklarını 
anlatan Arslan, 
2003 yılında kurulan 
Sokak Çocukları 
Barınma Merkezi'nin 

* yetersizliğinin farkın
da olduklarını da 
kaydetti.
BURSA ÇOCUKLARI 
PROJESİ
Arslan, yapımı 
devam eden Sevgi 
Köyü projesinin yanı 
sıra "Bursa Çocuk
ları Projesi"nin de 
hayata geçirilme
siyle sorunların bü 
yük oranda ortadan 
kalkacağını savun
du. Bursa Çocukları 
Projesi kapsamında 
rehabilitasyon ve 
tedavi merkezinin de 
kurulacağını anlatan 
Arslan, "Bu çocuk
larımızın nerede 
barındığı, neler yap
tığı, hangi olaylara 
karıştığı, aileleri tek 
tek biliniyor. Ancak 
Bursa'da ciddi alt 
yapı eksikliklerimiz 

var. Bu çocuklar için 
ilkyardım istasyon
ları, AMATEM gibi 
tedavi ve rehabilita
syon merkezlerinin 
acilen kurulması 
gerekiyor" diye 
konuştu. 
PERSONEL 
YETERSİZ
Sosyal Hizmetler İl 
Müdürü Şaban Kan 
der ise sokakta 
yaşayan ve uyuştu
rucu madde bağım
lısı çocukları reha- 
bilite edecek altyapı 
ve personel eksik-? 
liginden şikayet etti. 
Kander, uyuşturucu 
bağımlısı çocukların 
tedavi edilmesi için 
Bursa'da bir merkez 
olmadığı gibi tek 
uzmanın bile görev 
yapmadığını hatır
latırken, "Rehabili 
tasyon çalışmaları 
elbette önemli, ama 
bundan daha önem
lisi bu çocukları 
sokağa düşürmmek. 
Sokağa düştükten 
sonra, madde bağım 
hsı olduktan sonra 
şansları yok" diye 
konuştu. BHA
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Ozdilek’ten eğitime katkı Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmall.com

YazıYORUM

Köpekler serbest dolaşıyor!..

Seyfettin SEKERS&

Eğitime yüzde 100 
Destek Projesi 
çerçevesinde Özdilek 
Alışveriş Merkezleri 
ve Tekstil Sanayi 
A.Ş'nin okullara 
bağışladığı 80 
bilgisayar ve 10 adet 
projeksiyon 
makinesinin ilk etabı 
dün teslim edildi. 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu’na bağışlanan 
20 bilgisayar ve 10 
adet projeksiyon 
makinesi ile bilgisa
yar laboratuarının 
açılış töreni okul 
toplantı salonunda 
yapıldı. Törene 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Özdilek A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin 
Özdilek. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile İl 
Genel Meclisi ve 
Belediye Meclisi 
üyeleri, öğretmenler, 
öğrenciler ve 
misafirler katıldı.
Okul Müdürü Mustafa 
Pusmaz'ın Özdilek 
A.Ş. Sahibi Hüseyin 
Özdilek'e teşekkür 
etmesinin ardından 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen yaptığı 
konuşmada, "Bilgi 
çağının yaşandığı 

i günümüzde, ülkelerin 
çağdaş dünyadaki

I konumlarını güçlendir 
I mede eğitim çok 
I önemli rol oynamak- 
| tadır. Gelişen ve

değişen dünyada, kim 
ki gelişmeden, 
Ûeg'ıŞım&ö, förörffıdafi 
bahsediyorsa, en 
başa eğitimi koşmak 
zorundadır. Okulları 
miza bilgisayar ve 
projeksiyon makinesi 
bağışlayan Özdilek 
A.Ş. Yönetim kurulu 
Başkanı Hüseyin 
Özdilek'e eğitim 
adına teşekkür 
ediyorum" dedi. 
İş adamı Hüseyin 
Özdilek'te öğrencilere 
yönelik yaptığı 
konuşmada. 40 yıl 
önce aynı sıralarda 
kendisinin otur
duğunu belirterek, 
"Bende sizler gibiy
dim, ama büyüdük ve 
ülkeme hizmet ediyo
rum. Bu ülke hepi 
mizin, ister küçük, 
ister büyük olalım bu 
ülke için her şeyimizi 

feda etmeliyiz.
\ÜI kemiz Bizi erle 
güçlenecektir. İnsan
lar doğar, büyür ve 
^ölürler, önemli olan 
ülkemize neler yapa
biliriz onu düşün
celiyiz" dedi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de bağışların
dan dolayı Hüseyin 
Özdilek'e teşekkür 
ederken, "Artan 
nüfusun getirdiği 
kalabalık ne yazık ki 
öğrencilere istenen 
eğitimi sağlayamıyor. 
Gönül isterdi ki Sayın 
Hüseyin Özdilek 
kuracağı alışveriş 
merkeziyle birlikte 
yanına da Özdilek 
okulu yaptırsın, 
inşallah onu da 
yaptırır" dedi. 
Öğrencilerin folklor 
gösterilerinin, 
sonunda Kaymakam 
Mehmet Baygül 
tarafından Hüseyin 
Özdilek'e teşekkür

Sabahları Gemlik Kordonda sağlık 
yürüyüşleri için çıkanlar büyük bir köpek 
gruplarıyla karşı karşıya geliyor.

Hekim olduğum için görüyorum ki bun
ların içinde çoğu sağlıksız, her çeşit 
hastalıklı olanlar olduğu gibi, insana 
hastalıklar taşıyabilecekleri de var.

Kontrolsuz, meydanı boş bulmuşlar kor
don da cirit atıyorlar.

Yalnız kordonda değil, Gemlik'te cirit atı 
yorlar..

Açıkça yazıyorum bunlar kuduz mikrobu 
taşıyabilir.

Ben aynı zamanda Veteriner Hekimim. 
Onun için uzmanca yazıyorum köpekler bu 
hastalığı taşır ve size -çocuğunuza -ail
enize kısaca bütün Gemlik halkına kolayca 
bulaştırır..

Kuduz tedavisi belirli bir zamandan sonra 
olmayan, çok tehlikeli bir hastalıktır.

Gemlik nüfusu 80 binler de büyük bir ilçe, 
ayrıca kent olma isteği olan çok hareketli 
bir teldedir.

An a Hayvanları koruma yasasına rağmen 
Belediyenin yapması gereken bir hayvan 
barınağı yok. Yasa Belediyeleri bu barınağı 
yapmakla zorunlu kılıyor. Etrafınızda ki

plaketi verildi.
Törenin ardından 
okulun dördüncü 
katında bulunan 
Hüseyin Özdilek 
Bilgisayar 
Laboratuarının 
açılışını Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Hüseyin Özdilek 
birlikte yaptılar. 
Açılışta duygularını 
dile getiren Hüseyin 
Özdilek, "Özdilek 
bir markadır.
Özdilek gittiği her 
yere hareketlilik 
getirmiştir.
Her yerde Özdilek'ten 
önce've Özdilek'ten 
sonra diye 
konuşulmakta.
İnşallah Gemlik'e de 
aynı hareketliliği 
getiririz" dedi. 
Bağışlanan 20 bil
gisayarın bulunduğu 
laboratuarı gezen 
konuklar Hüseyin 
Özdilek'e bir kez daha 
teşekkür ettiler,

ilçelere takın, bizden nüfusu az olan 
Orhangazi'de -İznik te- Mudanya’da bu barı
nakları Belediyeleri yapmış, Hayvanları 
koruma Dernekleri kurulmuş, bütün bu işler 
medeni bir kente yakışan, yasalara uygun 
şekilde yürütülürken bizde Gemlik 
Belediyesi hiç ilgilenmiyor.

İlçeTarım Müdürümüz sayın (kendiside 
Veteriner Hekim) İbrahim Çetin ayni tehlik
eye işaretle, Belediyenin atacağı her adımı 
destekleyeceklerini bu köpeklerin halk için 
büyük tehlikeler yarattığını Kaymakamlığa 
da ilettiklerini, Halkımızın da katkısı ile kuru
lacak Hayvanları Koruma Dernekleri yoluyla 
bu işin hemen halledilebileceğini söylüyor.

Böyleyse; sayın Belediye Başkanımız 
Mehmet Turgut bu işe acilen el koyman ve 
gerekeni yine acilen yapman gerekiyor.

Bunu hem yasa söylüyor, hem de Gemlik 
halkı söylüyor...

Her zaman olabilecek bir köpek ısırması 
sonunda ortaya çıkacak kuduz vakasının 
altından hiçbir Belediye başkanı kalkamaz...

Benim çocuğum veya bir başka çocuk 
kuduz mikrobu nakli sonunda Kuduz olursa 
hem hukuk yönünden, hem de vicdan 
yönünden ortaya büyük mesuliyetler ve 
olaylar çıkar.

Sayın Başkan; Biz seni seviyoruz, sen de 
bizi sev-köpekleri de sev.

Ama bu sevgini onları başıboş 
dolaştırarak değil, her Belediyenin yaptığı 
gibi barınaklarını ve yiyeceklerini hem de 
acil olarak yaparak göster. Kordon bakımsız 
olmaya yan taşları dağılmaya başladı.

Köpekleri buradan uzaklaştır .taşlan da 
biraz tamir edersen bizde sabahları Kordon 
da rahatça yürüyüşümüzü yapacak, medeni 
bir şehirde yaşamak ümidiyle, doğal gaz 
çamurlarını unutarak güne keyifle başlamak 
sevinci ile Belediye başka,nımıza dua ede
ceğiz.

Öyle değil mi sayın başkan

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Meclisden insan manzaraları..

Hakkari’de hava soğuk..
Doğu Anadolu kara kışın pençesinde..
Türkiye genelinde bir çok köyün ana 

merkezleriyle ulaşımı.kesik..
Ankara’da bütçe görüşülüyor.
Sıcacık salonlarda, maroken koltuklar

dan karşılıklı salvolar atılıyor.
Tamam..
Bütçe görüşmeleri genellikle sert olur.
Çünkü etekdeki taşlar dökülür..
İcraatlar masaya yatırılır.
Eleştiriler yapılır..
Kavga edilir.
O gün bakanların başbakanın kantara 

çıktığı gündür.
Bir tür sınav sayılır..
Meclis kurulduğundan beri bu böyledir.
Yıllardır çok çetin bütçe tartışmalarına 

sahne olmuştur meclis..
Ancak;
Bu yilki gibi herhalde olmamıştır..
Neydi o dün gece meclis sahnesinde 

oynanan oyun.
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak 

çok rahatsız oldum;
Ana muhalefetten de..
İktidardan da..
Bir kez cao cok düsükdü..
Üst düzeyde tartışma kültüründen yok

sun bir “dalaşma..”
Özellikle de icraatın başının tavırları..
Tarzı..
Yüce Meclis’in çatısının altındaki maro

ken koltukları işgal edenlerin çıkardıkları 
sesler çok rahatsız ediciydi..

Eğer...
Televizyon izlemeyip de radyodan 

dinlesek görüşmelerini aklımıza “başka” 
yakıştırmalar gelirdi..

Oysa bütçe görüşmeleri sırasında 
ülkenin bugününü ve geleceğini 
ilgilendiren bir çok konu ele alınmayı bek
lerken;

Dış politikada ciddi anlamda “zaafiyet” 
yaşanırken..

Ekonomi de gerçek göstergeler olum
suz sinyaller verirken..

Sosyal yapıda ciddi çöküntüler 
yaşanırken..

Sağlık sistemi felç olmuş,hastaneler 
kapkaççıların istilasına uğrarken..

Eğitim her gelenin “düşünce 
düzeyine” göre biçimlenir, öğrenciler 
açmaza sürüklenirken..

Düşük seviyeli “dalaşmalar” sıkıntı 
yaratıyor.

Memleketi yönetenlerin ya da yönet 
meye talip olanların “düzeylerini” yükselt
meleri akıllarını başlarına toplamaları 
gerekiyor.

Çünkü ;
Yabancıların elleri ülkenin iç işlerine 

çok fazla karışıyor..
Karışırken de ortalığı karıştırıyor.

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi

www.gemllkkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği İnşaat Odası Temsilcileri ortak basın açıklaması yaptılar

“Terminal yeri iptal edilsin”
Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinde İnşaat Odası Temsilcileri ile 
yapılan ortak basın açıklamasında, yeni terminal yerinin uygun olma
ması nedeniyle iptal edilmesini istediler. Açıklamada, “Karşı çıkılan konu 
terminal değil, terminal yapılması düşünülen yer ile ilgilidir” denildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
ile İnşaat Odası 
Temsilcileri yaptıkları 
ortak basın 
açıklamasında 
terminal yerinin 
iptal edilmesini 
istediler.
Mimarlar Odası'nda 
yapılan basın 
açıklamasında 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan 
ile Yönetim Kurulu 
üyesi Ahmet Bayrak, 
İnşaat Odası 
Gemlik temsilciliği 
adına Başkan 
Yıldırım Akıncı ile 
Zekai Karaduman 
katıldılar/ 
Açıklamayı 
yapan Mimarlar 
Odası Gemlik' 
Temsilcisi 
Osman Turan 
iki odanın 
birlikte yaptıkları 
toplantı sonucunda 
yeni terminal 
yerinin uygun 
olmadığına ilişkin 
ortak karar aldık
larını, bunu 
Gemlik kamu 
oyuna açıklama 
ile duyurma 
zorunluluğunda 
olduklarını söyledi. 
Osman Turan ile 
Yıldırım Akıncı, 
birlikte yaptıkları 
açıklamada, "İki

meslek odası olarak, 
nüfusu yüz bine 
yaklaşan Gemlik'te 
yeni bir terminal 
yapılmasına 
tabi ki karşı 
çıkmamız söz 
konusu değildir. 
Karşı çıktığımız 
konu terminal 
yapılması düşünülen 
yer ile ilgilidir.
Yeni terminal yeri 
ile ilgili sakıncalar 
şöyle sıralanabilir.
(*) Yeni terminal 
yeri fay hattı 
üzerinde veya 
çok yakınındadır.
(*) Yeni Terminal 
yeri, Terminal 
bölge daraltılarak 
elde edilmiştir. 
Termal bölgenin 
daraltılması, 
ileriye dönük

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

olarak da 
yok edilmek 
istenmesine 
şiddetle karşıyız. 
(*) Yeni terminal 
yeri yaklaşık 9 
dönüm olup, 
parsel konumu 
itibari ile orada 
sağlıklı bir 
projelendirme 
yapılması söz 
konusu değildir. 
(*) Yeni Terminal 
yerinde araç 
giriş çıkışları 
sağlıklı çözülmemiş 
olup yeni trafik 
kazası noktaları 
oluşturması 
kaçınılmazdır. 
Bu sakıncalar 
dikkate alındığında, 
iki meslek odası 
olarak yeni 
terminal yeri

plan değişikliğine 
kesinlikle karşı 
öldüğümüzü, 
bu konuya ilişkin 
Gemlik ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyelerine 
itiraz dilekçelerimizi 
verdiğimizi, 
sayın Belediye 
Başkanından 
söz konusu plan 
değişikliğini 
"İptal etmesini" 
istediğimizi, 
aksi taktirde 
plan değişikliğinin 
İptali için tüm 
hukuki yolları 
kullanacağımızı 
sayın Gemlik 
Kamu oyuna 
saygılanmızla 
duyururuz" açıkla
masını yaptılar.

Kurşunlu’lu Kasap 
Adem Baha'dan

BASKÜLDEN CANLI 
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATILIR. 

Canlı kilosu 6.50 YTL 
KREDİ KARTI GEÇERLİDİR.

TEL: 527 02 95 - 527 22 41

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
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“Dinle, gör ve çek" konulu fotoğraf sergisi açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kız Meslek Lisesi 
Resim ve Grafik 
Öğretmeni Tanzer 
Özder'in cep telefonu 
ile çektiği fotoğraf 
sergisi büyük ilgi 
topladı.
Belediye Sergi 
Salonu’nda hazır
lanan fotoğraf ser
gisinin açılışını 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
Öğretme^ Tanze^ 
Özder birlikte

yaptılar.
64 fotoğrafın 
Türkiye'de sergilenen 
cep telefonu ile 
çekilen ilk fotoğraf 
sergisi olduğunu 
söyleyen Tanzer 
Özder, amacının cep 
telefonuyla doğanın 
kendi oluşturduğu 
kompozisyonları 
yakalamak 
olduğunu söyledi. 
Her kişinin kendi cep 
telefonu ile bu işi 
başarabileceğini 
göstermek amacıyla 
fotoğraf çc!:>v?oy

başladığını dile 
getiren Tanzer Özder, 
"Sanatla iç içe 
yaşadığım için cep 
telefonu ile bu tür 
fotoğrafların çe 
kilebileceğini ve her 
kesin de bunu 
başarabileceğini 
düşünerek görüntüle
mek istedim." dedi. 
Sergiyi gezen konuk
lar cep telefonu ile 
çekilen fotoğraf ser
gisini çok beğenirken 
serginin üç gün 
süre ile açık kalacağı 
■'jr-rJldL< ,<

Danone kupası Hamidiye İlköğretim Okulu lider oldu
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ
İlköğretim 
Okullan 
Danone 
Kupası 
Futbol 
Turnuvasında 
maçlar 
bugün sona 
eriyor.
Önceki gün 

oynanan 
maçlarda 
Hamidiye 
İlökğretim 
Okulu turnu
vanın en 
iddialı takımı 
Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulu’nu 
zorlu geçen 
maçta 2-1 

yenince 
liderliğe 
yükseldi. 
Hamidiye 
İlköğretim, 
takımının 
sürpriz 
şekilde 
Cumhuriyet 
takımını 
yenmesiyle 
liderliğe 

yükseldiği. 
ikinci maçta 
ise TSO Gazi 
İlköğretim 
Okulu 
Şükrü Şenol 
İlköğretim 
Okulu’nu 
1-0 yendi. 
Üçüncü 
maçta ise 
11 Eylül

İlköğretim 
Okulu
Lale Kemal 
Kılıç İlköğre
tim Okulu’nu 
3-1 yenerek 
iddiasını 
sürdürdü. 
Bugün 
oynanacak 
son maçlarda 
ise Hamidiye

İlköğretim 
Okulu takımı 
Şükrü Şenol 
İlköğretim 
Okulu 
takımını 
yenmesi 
durumunda 
İl elemelerine 
katılacak 
takım 
olacak.
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Fabrikada facia: 5 ölüj

2006 EŞANTİYON
SEZONUNDA İDDİALIYIZ

www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın'Gemlik Küte internette

her tarafı duman 
kapladı, patlamalar 
biz çıktıktan sonra 
oldu" dedi.

Sayfa 6
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32 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Bir yatak fabrikasın* 
da henüz belirlene
meyen bir nedenle 
çıkan yangında 5 işçi 
hayatını kaybetti, 5 
U’şi ise dumandan. 
zehirlenerek has
tanelik oldu. Feci 
olayda cari veren 
kadın işçilerden 
yaşlan 15-16 olan 
ikisinin sigortası 
bulunmadığı 
öğrenildi.
Elyafların tutuşması 
ve kimyasal mad
delerin patlaması 
nedeniyle büyüyen 
yangını Bursa 
merkez ve tüm ilçe 
lerden gelen 30'un 
'üzerinde ita iye aracı, 
saatler süren çaba 
mn sonunda kontrol 
altına alabildi. Bina 
mn metal bloklardan 
oluşan kısmı çöktü. 
Çalı Organize Sanayi 
Bölgesi'nde bulunan 
Lokman Özay'a ait

yatak fabrikasında 
önceki gece saat 
O2.oo sıralarında 
çıkan yangın faciaya 
dönüştü. Yang 
kadın işçi yaşamını 
yitirdi, 5 kişi de 
dumandan zehirlene 
rek hastaneye kaldı 
rıldı. Edinilen bil
gilere göre 16.00- 
24.00 mesaisi için 
fabrikaya gelen işçi 
ler, gece yarısı pay
dos ederken, işin 
yoğunluğu nedeniyle 
10 kişinin mesai yap
masına karar verildi. 
Bunun üzerine yaşla 
rı 15 ile 22 arasında 
değişen 10 kadın ve 
genç kız, sabahz kkr 
şı 04.00'de çıkmak 
üzere mesaiye kaldı. 
Ancak fazla mesainin 
henüz iki saatlik 
bölümü geçmişti ki 
henüz belirlene
meyen bir nedenle 
yangın çıktı. Çıkan 

duman üzerine fark 
edilen yangın işçileri 
paniğe sürükledi. El 
yaf ve sentetik mad- 

tutuşsnası ve 
yasal mad

delerin de alev alma 
sı üzerine kısa süre 
de büyüyen yangın
da dışarı çıkmayı 
başaramayan Ayşe 
Denizdalan (15), 
Sadife Düdüş (16), 
Gülden Çiçek (21) ve 
Sevgi Sesli (32) adlı 
işçiler hayatlarını 
kaybetti. İşçilerden 
4'ünün dumandan 
zehirlendiği, birinin 
ise vücudunda hafif 
yanık izleri bulun
duğu belirlendi. 
İŞÇİLER DEHŞETİ 
ANLATIYOR 
İlk anda oluşan 
yoğun dumandan 
hemen dışarı kaçarak 
kurtulmayı başaran 
ve hastanede tedavi 
altına alınan Kevser

Zorlu (22), Gülhah' ’f ■ 
Çiçek (22), Ferhan « 
Karakuş (20), Dileli i h 
Karadeniz (21) ve Me ’ 
lek İyidemir (22L 
kirge Devlet H 
si'ne kaldırılarak 
oksijen verildi. İşçi
lerin yaşadıkları deh | 
şet anlarının etkisin
den uzun süre kuıtu-| 
lamadığı gözlendik 1 
Tedavi gören işçiler-* 
den Dilek Karadeniz, 
çalıştıkları sırada ■ 
duman çıkmaya 
başladığını 
belirterek, "Çıkış 
kapısına koştuk. 
Aşağısı çok 
dumandı. İnemeyiz t 
diye içeriye doğru 
koştuk. Ama duman ' 
yoğunlaşınca yine 
zehirleniriz diye

'!"-V ---------------

Baltayı taşa 
iMdhiiifltfkılsiF
Yenişehir polisinin 
düzenlediği 
operasyonda, 
piyasaya sahte 100 ve 
50 YTL'lik banknot 
sürdükleri iddia edilen 
2 şüpheli gözaltına 
alındı.
Yenişehir İlçe Emniyet 
Müdürtüğü'nde 
yapılan açıklama 
göre, bir ihbarı 
değerlendiren ekipler, 
önceki gün 
saat 12.15 sıralarında 
100. Yıl Mahallesi'nde 
Mithat Ö.'nün 
kullandığı 
34 LNF 85 plakalı 
araç üzerinde 
uygulama yaptı. 
Araçta ve sürücünün 
üst aramasından 
sahte 
banknot ele 
geçirilince 
operasyonu derin-

leştiren polis, 
olayla ilgisi olduğu 
belirlenen
Nihat ö.'yü de İznik 
yolunda otostop 
çekerken yakaladı. 
Operasyonda 6 adet 
100,1 adet de 50 
YTL'lik sahte 
banknot ele 
geçirilirken, 
şüpheliler, ifadelerine 
başvurulmak 
üzere emniyete 
götürüldü. İlçede 
esnaftan sahte 
banknot kullanarak 
alışveriş yaptıkları 
belirlenen şahıslar
dan, hırsızlıktan 
sabıkası bulunan 
Nihat Ö'nün 
üstünden bin 
660 YTL para 
çıktı. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor. BHA

TAKVİML6R & MASA TAKVİMURİ & GEMkİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KA16MLİK& HÜLLÜKLER& ANAHTARLIKLAR V€ 
HEDİYELİK €Ş¥A ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

.Körfez Ofset —-
MATBAAOILIM'YAYINCILI K4YBWLAMSI İLİ I < 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 63 Fax : (0.224) 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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!2OÖ6’da emekli maaşları
Daha önce görev 
yapan cumhur
başkanlarının emekli 
maaşı yeni yılda 8 
bin 440 YTL'ye, 
başbakanların emekli 
maaşı ise 6 bin 330 
YTL'ye yükselecek. 
Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan emekli 
aylıkları yeni yılda 
yüzde 7.7 oranında 
zamlanacak.
Emekli Sandığı 
Kanunu'na göre, 
önceki Cumhurbaş 
kanlarına, Cumhur 
başkam'mn aylık 
bütçe ödeneğinin 
yüzde 40'ı oranında 
emekli maaşı ödeni 
yor. Bu düzenleme 
gereğince, önceki 
Cumhurbaşkanları bu 
yıl ibarıyla 7 bin 
833.33 YTL emekli 
aylığı alıyor.

ı Cumhurbaşkanı 
ödeneğinin 2006 

s Bütçe Kanunu'nda 
aylık 21 bin 100 YTL 
olarak belirlenmesi 
sonucunda, 7. 
Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren ve

9. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel'e 
Ocak ayından 
itibaren 8 bin 
440 YTL emekli 
aylığı ödenecek.
8. Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal'ın eşi 
Semra Özal da, 
1 Ocak'tan itibaren 
5 bin 64 YTL 
emekli maaşı alacak. 
Cumhurbaşkanı 
emekli aylığının 
yüzde 75'i olarak 
belirlenen 
Başbakanların 
emekli aylığı da, 
yeni yılda 455 YTL 
zam görecek. 
Bövlece halen 
5 bin 875 YTL 
emekli aylığı alan 
Bülent Ecevit,

Yıldırım Akbulut, 
Mesut Yılmaz, Tansu 
Çiller, Necmettin 
Erbakan ve Bülent 
Ulusu'ya, yeni yılda 
aylık olarak 6 bin 330 
YTL ödenecek. 
Milletvekillerinin 
halen 3 bin 317 YTL 
olan emekli aylığı da 
Ocak başında 3 bin 
400 YTL'ye, Temmuz 
ayında ise 3 bin 486 
YTL'ye çıkacak.
Emekli Genelkurmay 
başkanlarının 
günümüzde 3 bin 941 
YTL olan emekli 
maaşı da, 2006'nın 
Ocak-Haziran döne
minde 4 bin 40 YTL, 
Temmuz-Arahk döne
minde de 4 bin 142 
YTL olacak. Eski 

Diyanet İşleri 
Başkaniarına ise 
Ocak ayında 2 bin 
411 YTL yerine 2 bin 
472 YTL emekli 
maaşı verilmeye 
başlanacak.
Günümüzde 754 YTL 
emekli maaşı bulu
nan öğretmen emek
lisinin cebine Ocak'ta 
773 YTL, Temmuz'da 
792 YTL girecek. 
Halen 550 YTL olan 
en düşük dereceli 
devlet memurunun 
emekli maaşı da yıl
başında 591 YTL, 
Temmuz'da da 606 
YTL'ye yükselecek. 
Bu arada Cumhur 
başkanı Ahmet 
Necdet Sezer'in 2005 
yılında 13 bin 250 
YTL olan ortalama 
aylık maaşının, 
yeni yılda 14 bin 150 
YTL olması ile 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
2006 yılında 7 bin 
270 YTL yerine 7 bin 
690 YTL, milletvekil
lerinin de 7 bin 25 
YTL yerine 7 bin 
435 YTL'lik ortalama 
maaşları, daha 
önce netleşmişti.

Zorunlu koltuk sigortası

Karayolu Yolcu 
Taşımacılığı Zorunlu 
Koltuk Ferdi Kaza 
Sigortası'nda, koltuk 
başına 57 bin 500 
YTL tedavi gideri, 
57 bin 500 YTL de 
sakatlanma ve ölüm 
teminatı verilecek. 
Devlet Bakanlığı'nın 
Karayolu Yolcu 
Taşımacılığı Zorunlu 
Koltuk Ferdi Kaza 
Sigortası'na ilişkin 
tarife ve talimatı, 
1 Ocak 2006'dan 
itibaren yürürlüğe 
girmek üzere, 
Resmi Gazetede 
yayımlandı. Buna 
göre Türkiye'de 
kara, olu motorlu 
araçl. r mali sorumlu
luk sigortası branşın
da ruhsatı olan 
bütün sigorta şirket
leri, karayolu volcu 
taşımacılığı zorunlu 
koltuk ferdi kaza 
sigortasını yapmakla 
yükümlü olacak.

Teminat tutarları, 
taşımanın yapıldığı 
motorlu kara taşıtın
daki görevli sürücü 
ve yardımcıları ile 
yolcu koltuk başına, 
tedavi giderleri 
için 57 bin 500 YTL, 
sakatlanma ve ölüm 
halinde de yine 57 
bin 500 YTL olarak 
belirlendi. Bu sigorta 
ile şehirlerarası ve 
uluslararası yolcu 
taşımacılığı kap
samında seyahat 
eden yolcuları, 
sürücüleri ve 
yardımcılarını, taşı
macılık hizmetinin 
başlangıcından 
bitimine kadar 
geçen seyahat 
süresi içinde, 
duraklamalar da 
dahil olmak üzere, 
maruz kalacakları 
her türlü kazaların 
neticelerine karşı 
teminat altına » 
alınıyor.

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

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

ENEN fiSiSiÖ
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..

.................... -■■■ &

I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK p 

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

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

Her çeşit balık ağları 
"S Sakana Misina Ağları 
* İP Ağ

Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri

y Sandal Malzemeleri 
y Kürek

Çapa
Macun

✓ Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

k ftr nıkmılıt İh ivlinrMEski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
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Araç muayenede hukuki süre; henüz bitmedi Sohbet Köşesi
İbrahim BABÜR

Anayasa 
Mahkemesi'nin, araç 
muayene istasyonları 
hizmetinin özelleşti 
rilme yoluyla devrini 
düzenleyen 5398 
Sayılı Yasa'nın bazı 
hükümlerinin iptali ve 
yürürlüğünün durdu
rulması istemini red
detmesine ilişkin son 
kararının ardından, 
istasyonların devri 
için öncelikle 
Danıştay 8. Daire'de 
bulunan davanın 
sonucu beklenecek. 
Danıştay 8. Daire'de 
Makina Mühendisleri 
Odası tarafından, 
ihalenin iptali için 
açılan dava bulunu 
yor. 8. Daire karar ver
meden önce, Anayasa 
Mahkemesi'nde de bu 
konunun işlendiğin
den hareketle, kararın 
beklenmesi yönünde 
görüş oluşturmuştu. 
Yetkililer, Anayasa

Mahkemesi'nden 
olumlu karar çık
masının ardından, 
8. Daire'den de bu 
yönde bir karar 
beklenebileceğini 
belirtirken, dolayısıyla 
bundan sonraki 
süreçte 8. Daire'den 
gelecek kararın 
bekleneceğine 
işaret ettiler.
Bu arada 8. Daire'den 
olumlu karar çıkması 
durumunda, bu kez de 
Danıştay 13. Daire'ye 
dönülecek. Araç

muayene hizmetinin 
özelleştirilmesine 
ilişkin Rekabet 
Kurulu'nun görüşüne 
ilişkin yürütmeyi dur
durma kararı veren 
13. Daire, yürütmeyi 
durdurmaya gerekçe 
olarak, burada iki 
ihale ve iki kazanan 
olduğu ve bu duru
mun hukuka uygun 
olmadığını belirtmişti. 
Daire, bu konuda 
ÖİB'nin bir işlem tesis 
etmesi gerektiğine 
karar vermişti.

Yetkililer, bu konuda 
ÖİB'de henüz bir karar 
oluşmadığını, ancak 
İdare'nin birinci 
ihalenin hukuken ve 
fiilen uygulanma 
imkanı kalmadığı, 
dolayısıyla Anayasa 
Mahkemesi kararı ile 
önü açılan ikinci 
ihalenin tamamlan
ması yönünde bir 
işlem tesis edebile
ceğini kaydettiler. 
Bir yetkili, "13. 
Daire'ye bu işlemi 
yapar göndeririz ve 
13. Daire esastan 
karar verirken, bu işle
mi de değerlendirip 
karar verirse hiç 
sorunsuz olur" 
ifadesini kullandı. 
Öte yandan Danıştay 
1. Daire'de de, 
Özelleştirme İdaresi 
tarafından gönderilen 
imtiyaz sözleşmesine 
bakılacak ve buradan 
da onay beklenecek.

Trafik sigortası 128 YTL
Devlet Bakanlığı'nın 
konuya ilişkin kararı, 
Resmi Gazete'de 
yayınlandı.
Karara göre, 1 Ocak 
2006'dan geçerli 
olmak üzere, otomo
billerde Karayolları 
Motorlu Araçlar 
Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası 
primi 128 YTL oldu. 
Prim tutarları taksi 
için 480 YTL, minibüs 
için 327 YTL, kamyo
net için 205 YTL lira, 
kamyon için 322 YTL, 
iş makinası için 100 
YTL, otobüslerde 
(16-25 yolcu) 407 YTL, 
otobüs (26 ve üstü 
yolcu) 981 YTLa, trak
tör ve römorklarda ise 
16 YTL olarak 
uygulanacak. 
Motosiklet ve yük 
motosikletinde prim 
tutarı 20 YTL, çekicide 
322 YTL, tankerde 310 
YTL, diğer ve özel 
amaçlı taşıtlar 
için de prim 
tutarı 236 YTL oldu. 
Araçlarda maddi temi
nat tutarı ise araç 
başına 5 bin 750 YTL, 
kaza başına ise 11 bin

500 YTL olarak 
tespit edildi. 
Motorlu araçlarda, 
tedavi giderleri ile 
sakatlanma ve ölümde 
kişi başına teminat 57 
bin 500 YTL olurken, 
kaza başına otomobil 
ve taksilerde 287 bin 
500'er YTL, minibüs, 
kamyonet, kamyon, iş 
makinası, tanker, 
römork ve çekici de 
575 bin YTL, otobüs'te 
(16-25 koltuk) 977 bin 
500 YTL, otobüs (26 
ve üstü koltuk) 1 mily
on 495 bin YTL oldu. 
Sigorta şirketleri 
belirledikleri prim 
tutarlarını peşin tahsil 
edecekler. Otomobil, 
taksi, minibüs, kam 
yönet, motosiklet ve 
yük motosikletlerine,

kayıtlı oldukları illere 
göre trafik yoğunluğu 
indirimi yapılacak. 
Ankara, İstanbul ve 
İzmir illeri için indirim 
uygulanmayacak. 
Trafik yoğunluğu 
indirim oranı, Adana, 
Antalya, Bursa, Konya 
ve Kocaeli illeri için 
yüzde 10, Aydın, 
Balıkesir, Denizli, 
Eskişehir, Gaziantep, 
Hatay, Mersin, 
Kayseri, Manisa, 
Muğla, Sakarya ve 
Samsun illeri için 
yüzde 15 olarak belir
lendi. Bu illerin dışın
daki iller için ise 
indirim oranı yüzde 20 
olarak uygulanacak. 
Bu arada otobüs işlet
mecileri, yolcuya 
gelebilecek bedeni

zararlar için zcıunlu 
taşımacılık sigortası 
yaptırdıklarını bel
gelemeleri durumun
da yüzde 20 oranında 
indirim yapılacak.
Kararla yeni tarife ve 
teminat tutarları, 
yürürlükteki bütün 
sigorta sözleşmele 
rine herhangi bir ek 
prim alınmaksızın 
uygulanacak.
Sigorta şirketleri, 
düzenledikleri 
poliçelerin ön yüzüne 
"sözleşme süresi 
içinde Hazine 
Müsteşarlığı'nın bağlı 
bulunduğu bakan 
tarafından teminat 
tutarları artırıldığı 
takdirde, bu poliçede 
yazılı teminat tutarları, 
herhangi bir işleme 
gerek kalmaksızın ve 
ek prim alınmaksızın 
yeni teminat tutarları 
üzerinden geçerli 
olur" ibaresini yaza
caklar. Araç işleteni 
sıfatını kazananlar, 
bu sıfatı kazandıkları 
tarih itibariyle 
Zorunlu Trafik 
Sigortası yaptırmak 
zorundalar.
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‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

Girit’te yaşanmış olaylar...
Yazıma Giritli Tahmisçizade Mehmet Macit 

Bey'in "Girit hatıraları" adlı eserinin önsözünde 
"Osmanh Türklerinin Girit'i fetihlerinde yerli 
Rum ahalinin, Venediklilerin dayanılmaz zulüm 
ve baskılarına karşı Türkleri bir kurtarıcı gibi 
karşıladıkları; Türklerin adaya gelmesiyle yerli 
ahaliden tek bir ailenin bile adayı terk etmek 
ihtiyacını duymadığı ve herkesin huzur içinde 
yaşayışını sürdürerek , dini ve örfi inançlarına 
hiçbir zaman dokunulmadığı, ibadethane ve 
mekteplerinin idaresinin her türlü teftiş ve 
nezaretten muaf tutulduğu, "kitabın daha ileriki 
bölümlerinde "Ada'da bulunan İslam ahalisinin 
askerlik hizmetinden muaf tutulduğu sürece 
Hıristiyanların da askeri bedel vermeyecekleri" 
şeklindeki ifadesinin altını çizerek başlaya
cağım.

Yüzlerce yıl Türkler sınır boylarında 
savaşırken onlar bedel karşılığı askerlikten 
muaf tutulmuş, sağlanan huzurla büyük çoğun
luğa ulaşmışlar. Çoğunluk onlara güç vermiş, 
adanın Yunanistan'a bağlanması yönündeki 
Hanya'da başlayan başkaldırı yavaş yavaş 
bütün Girit'e yayılmış. Eşkiyahk, köy basmaları, 
Türkleri uygun buldukları yerlerde kesmeleri 
Türklerin köylerini terk edip, belirli yerleşkel- 
erde topluluklar oluşturmak mecburiyetinde 
bırakmıştır. Rumlar arkalarındaki güçlü devlet
lerin desteği ile de 1910 yılında Giriti -*• 
Yunanistan'a kattılar. Bu katılım o güne kadar 
hükümran olan Türkleri, Yunanlıların hüküm
ranlığı altında Yunan azınlığı ve tebaası duru
muna düşürmüştür. İşte değişimin Türkler 
üzerinde bıraktığı duygu anlatıları:

Kayınpederim Hüseyin Çakın anlatmıştı.
Daha önceleri Osmanh savaşları için Girit'te' 

iki defa gönüllü toplanmıştı. Epey iştirak eden
ler de olmuştu. Ada Yunan hâkimiyetine 
geçince onlar da aynı şekilde gönüllü toplamak 
istemişler. fakat Türklerden kimse gönüllü 
yazılan olmamış. Yunanlılar Anadolu'ya çıkıp 
Mustafa Kemal'den tokat yiyince, köyünden 
bucağından, evinden ocağından ot gibi söküp 
attıkları Türkleri, kurtarıcı görüp zorla askere 
almaya başlamışlar. Uğradıkları moral çökün
tüsünü bastırmak için Yunanlıların dizeledikleri 
bir halk koşuğu şöyledir: "APU DARDANELAS 
ÇİFOTYES AVEROF THE FOVATE YATİ İNE APU 
THEO ĞRAFTO NANİNE O TURKOS KATE " 
(Anlamı: Averof (en meşhur zıhlı gemileri) 
Çanakkale'nin ateşinden korkmuyor, çünkü 
Türkün altta kaldığı Allahtan yazılı bulunuyor.)

Türkler zorla askere alınmaya başlayınca 
delikanlı çağında olan kayınpederim de aran
mış, ilk başlarda kırda bayırda birkaç gün sak
lanmış, sonunda yakalanıp Yunan askeri elbi 
sesini giydirmişler.

Bizleri Yunanistan'a sevk ettiler. İlk günle 
rimiz önce bir iki saat talim sonrası bol bol 
patates soğan soymakla geçmişti. Aradan bir 
ay gibi zaman geçmişti. Bizleri talimgâhta 
topladılar. Birkaç Yunan subayıyla bir Fransız 
generali bizleri teftiş etti. Teftiş sürerken 
Retimno'lu arkadaşlarımızdan biri elini 
kaldırarak No No diye bağırmağa başladı. 
Fransız generali kendisini yanına çağırdı. 
Arkadaşımız el kol hareketleriyle birşeyler 
anlatmağa çalıştıysa da anlaşma olanağı bulu
namadı. Ertesi gün Fransız generali kendisini 
huzuruna çağırmış, temin edilmiş tercümanla 
ne söylemek istediği sorulmuş:

-Efendim biz Türk'üz, bizleri Türklere karşı 
savaşmaya götürmek istiyorlar.. Biz savaşmak 
istemiyoruz, demiş.

Fransız Generali:
-Peki siz gönüllü gelmiş değil misiniz? 
-Hayır, efendim, bizi buraya zorla getirdiler. 
-Nasıl olur?
-Evet, bizi buraya zorla getirdiler.
Hemen biz Türkleri meydana toplattı.
General'in gönüllü gelenler üç adım öne çık

sın, komutunda kimse yerinden kıpırdamamış.
Zorla getirildim diyenler deyince: 
Bir anda hepsi üç adım öne çıkmışlar. 
Fransız General Yunan subaylarına dönerek: 

- Bunları cepheye kat'iyyen süremezsiniz 
demiş.

Evet, bizi cepheye sürmediler veya 
süremediler amma, o günden sonra bizleri en 
ağır, en pis işlerde limon gibi sıkıp suyumuzu 
çıkarırcasına öldüresiye çalıştırmağa 
başlamışlardı diye anlatmıştı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bosch, Bursa’da 600 yeni işçi alacalı w»
» «
Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Türkiye'nin dinamik 
yapısına güvenerek 
1994 yılında yatırımlara 
başlayan Alman Bosch 
firması, Bursa'da 10 
yılda toplam 660 mil 
yon Eurp'luk yatırım 
gerçekleştirdi.
Bursa Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki 4. fab
rikayı 2006 yılında 15 
milyon Euro yatırımla 
devreye alacak olan 
Bosch Grubu, 4 bin 
500 kişilik üretim 
ordusuna yeni yılda 
600 yeni eleman daha 
katacak. TüTkiye'de 
hep yeni teknolojileri 
üreterek büyüdüklerini 
belirten Bosch Genel 
Müdürü Gürcan 
Karakaş, yeni fabrika
da 2 yeni teknolojiyi 
hayata geçirerek daha 
sert ve dayanıklı kar
bon kaplama yeni nesil 
comain rail enjektörleri 
üretip dünyaya ihraç 
edeceklerini açıkladı. 
Bursa'da, gazetecilerle 
sohbet toplantısında 
biraraya gelen Bosch 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürü Gürcan 
Karakaş, Türkiye'de 60 
personelin yeni 
teknoloji üretmek için 
AR-GE çalışmaları 
yürüttüğünü anlattı. 
Karakaş, Bosch'un 
geçen yıl toplam 2 bin 
791 patent aldığını 
hatırlatarak, "Yeni

Elektronik eşyaya ek ödeme
2006 yılı için geçerli 
olmak üzere, ticari 
ithalat maksadı dışın
da yurt dışından 
getirilecek televizyon, 
radyo, uydu alıcısı gibi 
cihazlardan, bir 
defaya mahsus 
10-215 Avro arasında 
ücret alınacak. 
Bakanlar Kurulu'nun 
konuya ilişkin kararı, 
Resmi Gazete'nin 

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

teknolojiler üreterek 
katma değerli ürünler 
ortaya çıkartıyoruz. 
Türkiye'deki bütün 
büyümelerimiz ve yeni 
yatırımlarımız da yeni 
nesil ürünler yapmak 
içindir. Şu anda bir 
milyonda sadece 2 
olan hata oranını sıfıra 
indirmenin planlarını 
yürütüyoruz. 2005 
yılında 7.5 milyon Euro 
ciro sağladık. Ürün
lerin yüzde 95'i İhraç 
ediliyor. Daha sert ve 
dayanıklı olan karbon 
kaplama 3. nesil 
comain rail enjektör
lerini Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi'ndeki 
sj. fabrikamızda ürete
ceğiz. Yetkinlik, ortak 
akıl üretme, ekip çalış
ması, kaliteli çalışanlar 
ve yüksek motivasyon-, 
la başarılı üretimler 
yaptıklarına inanıyoruz. 
Türkiye'deki iş gücüne 
güveniyoruz" dedi. 
Yabancı yatırımın 
gelmesi için ülkelerin 
potansiyellerine, avan
tajların karnesine ve 
paradokslarına 
bakılarak karar ve 
rildiğini anlatan 
Gürcan Karakaş, 
"Yatırım dalgaları 
zaman zaman gelir. 
Yabancı firmalar 
yatırım yaparken, 
hukukun üstünlüğünün 
sağlanıp sağlan

yayımlandı. 
Buna göre, ticari 
ithalat maksadı dışın
da yurt dışından 
getirilecek renkli 
televizyon, siyah- 
beyaz televizyon, 
radyo, video, televlz 
yon uydu alıcıları, 
birleşik cihazlar ile 
bunların dışında kalan 
radyo televizyon 
yayını almaya yarayan

İ! F GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

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

madığını, yeterli kali
fiye eleman bulup 
bulamayacaklarını, 
yan sanayi alt yapısını, 
vergi oranlarını, 
teşvikleri, özel vergi 
tatillerini sırasıyla 
değerlendirir. Bugün 
Doğu Avrupa'da

X' Macaristan'a yatırım 
yapanlar, çalıştıracak 
kalifiye işçi bulamıyor. 
Türkiye'de böyle bir 
sıkıntı yok. Kurumlar 
vergisinin düşürülme
siyle, oran iyi bir 
noktaya geldi. 
Ana sanayiyi 
destekleyen güçlü 
yan sanayi de önem
lidir. Yani teşvik ve 
vergi muafiyeti tek 
başına veterli değil. 
Bütün unsurların 
paradoksal olarak 
değerlendirilmesi 
gerekiyor. Ancak 
büyük yatırım dalgaları 
da her zaman gelmez. 
Bazı basit desteklerle 
büyük yatırımlar da 
göz ardı edilmemelidir. 
Büyük tartışmalar son

her türlü cihazlar için, 
bir defaya mahsus 
değişen tutarlarda 
ücret alınacak.
Karar uyarınca, 
renkli televizyonlardan 
51 ekrana dahil (51 
dahil) 55 Ayro, 51 
ekran-67 ekran arası 
(67 dahil) 85 Avro, 67 
ekran-85 ekran arası 
(85 dahil). 100 Avro, 85 
ekran-116 ekran arası 
(116 dahil) 120 Avro, 
116 ekrandan yukarı 
renkli televizyonlar 
için 150 Avro, oto tele
vizyonu için de 85 
Avro alınacak. 
51 ekrana kadar 
şiyah-beyaz televiz 
yonlar için 25 Avro, 

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nden aldığım tastiknememi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Doğukan KAZAN

rasında Ford'un yaptığı 
yatırım 5-6 bin direk 
istihdam sağlarken, 
çevresinde de büyük 
bir istihdam ve üretim 
imkanı getiriyor. Özel 
vergi muafiyeti ve 
teşviklerde, ne kadarlık 
aramalı ithalatıyla ihra
catın gerçekleştirildiği 
oranı dikkate alınarak 
yeni uygulamalar, 
yabancı yatırımları 
tetikler" diye 
konuştu.
Boşch Türkiye ayrıca 
otomotiv teknoloji 
ürünlerinin yanı sıra 
Blaupunkt araç 
multimedya sistemleri, 
elektrikli el aletleri 
ve güvenlik sistemleri 
satış ve pazarlamasını 
yürütüyor. Karakaş, 
Blaupunkt markasının 
Ortadoğu'daki 
14 ülkenin servis 
sorumluluğunu 
yürütürken, 
İran'daki otomotiv 
teknolojileri sorumlu
luğunu üstlendi.

51 ekrandan yukarı 
siyah beyaz televizyon 
lar için 30 Avro alın
ması kararlaştırılırken, 
cep tipi radyo alıcıları 
için 10 Avro, oto radyo 
alıcıları için 15 Avro, 
rack tipi birleşik cihaz 
lardan (tüner) radyo 
alıcı kartları için 
180 Avro istenecek. 
Videolar, video kamera 
lar (televizyon yayın
ları alma ve kaydetme 
özelliği olanlar) 
için 180 Avro, tek 
kanallı televizyon 
uydu alıcı cihazları 
için 30 Avro, çok 
kanallı televizyon 
uydu alıcı cihazları 
için 70 Avro alınacak.

Yazarımız Barbaros Balmumcu anjiyo 
olması nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Gemlik KÖRFEZ.

M emlak
fflisi demeyecek

Bakanlar Kurulu, 2006 
yılında meskenler için 
bina vergisi ödemek
ten muaf olanları 
belirleyen kararı 
y jrürlüğe koydu. 
Resmi Gazetede 
yayımlanan karara 
göre, hiçbir 
geliri olmadığını

ELEMAN ARANIYOR
EKOL AKTAŞ LTD. ŞTİ.’ne

Deneyimli
Gıda Mühendisi Aranıyor

TEL: (0.224) 514 32 87
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

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

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

belgeleyenlere, 
emeklilere, 
gazilere, özürlülere, 
şehitlerin dul ve 
yetimlerine ait brüt 
200 metrekareyi 
geçmeyen tek 
meskenin bina vergisi 
oranı 2006 yılı için de 
sıfır olarak belirlendi.
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Kadın dünyasının ŞİİR KÖŞESİ Celal BAY

anahtar kelimeleri
Kadınların dünyasın
da günlük hayat, 
birçok ince ve 
küçük ayrıntılarla 
doludur. Kadınların 
dünyasının birkaç 
anahtar kelimesi 
vardır. Bu kelimeler 
onların dünyasına 
girmenizi 
kolaylaştırır... 
Bu durum kadınların 
hassasiyetinden 
kaynaklanır. Onların 
önemsedikleri ayrın
tıların erkekler 
tarafından ihmal 
edilmesi, hatta önem
senmemesi onları 
kırar ve kızdırır 
Kadınların dünyasın
da hisler, ilişkiler, 
paylaşmak, sevmek 
çok önemlidir. 
Erkeklerin aksine 
kadınlar bir sorunları 
olduğunda bunu 
konuşarak paylaş
mak isterler. Böylece 
rahatlar ve güven 
hissederler. Eğer 
karşısındaki 
onları dinlemezse 
rahatsız olurlar. 
Kadınların 
dünyasının birkaç 
anahtar kelimesi 
vardır.
Duygu İletişim

Sevgi 
Paylaşmak 
-Bir kadın için 
duygularını ifade 
etmek çok önem
lidir.
Erkeklerde ki 
amaçlarına ulaş
mak, sonuç almak 
gibi kaygılar önce
likli değildir.
-Kendi duyguları 
kadar karsışındaki 
insanın duyguları 
da önemlidir.Bu 
nedenle iyi bir din
leyicidirler.
-Kadınlar bir sorun
ları olduğunda 
kabuklarına çekilmek 
yerine (erkeklerde 
olduğu gibi) iletişime 
girmeyi tercih 
ederler. Çok rahat 
yardım önerisinde 
bulunur ve yardım 
önerilerini kabul 
ederler Hislerine 
olan güvenleri onları 
iletişime geçmek 
konusunda yön
lendirir.
-Konuşarak, pay
laşarak iletişime 
geçerler.
Sevgi, şefkat ve bun
ların ifade edilmesi 
son derece önemlidir. 
Sevdiklerini söylerler

ve sevildiklerini 
duymak isterler. 
Duygularını paylaş
mak, sevginin 
gelişmesi için fırsat 
verir. Fikir vermek ve 
çözüm önerileri sun
mak sevgi ifadesidir. 
-Kadınlar için sorun
larını paylaşmak 
son derece doğaldır. 
Tüm duyguları 
potansiyel paylaşım 
alanıdır Paylaşarak 
destek verirler 
ve destekararlar. 
Böylece kendilerini, 
rahatlamış ve ilişki
lerini güçlendirmiş 
hissederler. 
Erkeklerin 
duygularını ve 
sorunlarını sıklıkla 
paylaşmamalarını 
anlayamazlar. Hattâ 
yanlış anlarlar.

Erkekler kabuklarına 
çekildiklerinde kendi
lerini sevmediklerini, 
ilişkilerinin kötüye 
gittiğini zannederler. 
Kadınlar için varolan 
duyguların, sevginin, 
ilişkinin çeşitli yollar
la gelişmesi ve 
sağlamlaşması 
lazımdır. Bunu da 
konuşarak, pay
laşarak, öneride bulu
narak yapmaya 
çalışır. Erkekler 
içinse ortada 
düzeltilmesi gereken 
bir aksaklık yoksa 
hiçbjrşeye dokunma
mak esastır.
Kadınların sevgilerini 
ifade etmek için gös
terdikleri tüm 
çabaların bu yüzden 
yanlış anlaşılması 
muhtemeldir.

Bebek ve çocuklarda 
zatürreeye dikkat

Dünyada her yıl 5 
yaşın altında yaklaşık 
12 milyon çocuk 
zatürreeden hayatını 
kaybediyor.
Türkiye'de ise 1 yaş 
altı bebek ölümlerinin 
büyük bir bölümü * 
bu hastalıktan 
kaynaklanıyor.
Sağlık Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
yüksek yaşam stan
dardı, etkin antibi 
yotik, gelişmiş yoğun 
bakım ve destek 
tedavilerine rağmen, 
bu hastalığın 
görülme sıklığı ve yol

açtığı ölümlerin, bir 
çok enfeksiyon 
hastalığının aksine 
giderek arttığı 
kaydedildi.
Grip hastalığının 
zatürree oluşumuna

zemin hazırladığına 
dikkat çekilen açıkla
mada, bebeklerin 
sağlık kuruluşlarına 
götürülmesinde 
yaşanan gecikme, 
anne sütünden

mahrum kalma, 
sigara içilen ortamda 
bulunma, beslenme 
bozuklukları ve kötü 
çevre koşullarının, 
basit enfeksiyonları 
kolaylıkla zatürreeye 
dönüştü rebildiği 
vurgulandı.
Açıklamada, bebek 
öksürüyor ve ateşi 
varsa, zor ve hızlı 
nefes alıyor, nefes 
alırken göğsü çekili 
yor, sıvı gıdaları 
alamıyorsa hemen 
bir sağlık kuruluşuna 
başvurulması gerek
tiği belirtildi.

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN

Kıyı 1
Güzde yürüyen yorgun beden
Yazda eğleşen coşkun gönülle baş dertte 
Biri, ulaşamadığı güzellikle koklaşmak;
Kalın, yağlı deriyi yırtıp haddini 

aşmak istiyor öteki.
Al gül tarlası deniz
Dalgalarla sek sek oynuyor gönül 
Ensede, çığlık çığlığa dans eden 

yeşil gözlü martılar
Kıyıda, sivri kayalarda, 
baş avuçlar arasında uyuyor beden. 
Geçti zaman 
Çal çal keman 
Bundan böyle 
Suret duman.
Vuslat kaçtı
Gezgin gönül 
Dön bedene 
Haddini bil. 
I e söz dinletemedim ne gönle, ne bedene 
İyi de oldu hani
Sülün karnı gibi yumuşak 
gök gözlü denizin karnı 
Gerdanı sarı İncili iki martı, 
biri sağ, biri sol omzuma kondu 
Dönüp yüzümü koca göbekli, (.
yeşil badem gözlü aya JI
Güneşin öğle sıcaklığım J||
doldurup göğsüme daldım suya.
Hey be hey!
Bunaltıcı havalarda, serin sularla 
kucaklaşmak ne hoş, ne hoş!
Peşinden sürükleyerek bin bir düş yıldızını 
Tepe taklak yuvarlandı yeşil badem 
gözlü kof yansıtıcı tepsi 
Ballı deniz aldı koynuna hasretliğini 
Sardı sarmaladı, öptü kokladı ve 
dipte sakladı.
Hışındandı su emiciler 
Gözlerini belerttiler, sarkıttılar dudaklarını 
Sırtlarında BİYÜ-TAÇ, karabatak 
gibi toptan daldılar suya 
Sallandı su
Allandı su
Binlerinin testisinden alınıp 
Birisinin sarnıcına yolandı su 
I e buharlaştı deniz 
Emeklerken ayaklandı kriz 
Sarsılıp, yıkıldı değerler 
I e dediler ki: Değerleri de bir gün eğerler... 
I e eğdiler.
Kıyı dağıldı
.Vf ay, ne yıldızlar kaldı
Soy, soy ağacı; yemiş, yemiş ağacı 
Domates, biber, patlıcan; '
ahin sarısi başaklar
Kekik kokulu boz yamaçlar; 
gül re deve dikeni
Karnı pembe düş kokulu sülün kırılarak 
Sevdam yeşil darılarak
I e hasret ve umut çekti gitti birbirine 
sarılarak...
Tüm bulutlar dizi dizi 
Sertleşti lodosun hızı 
Yağ gökyüzü, mevsim bahar 
Oluşturalım denizi

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Maydanozun yararları 
saymakla bitmez

Güzellikten yemek
lere kadar her şeyde 
kullanılan may
danozun, sağlık 
açısından çok yararlı 
olduğu bildirildi. Ege 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Dursun Eşiyok, 
maydanozun bir 
vitamin kaynağı 
olduğunu belirterek, 
"Maydanozun 
yaprakları A, C, K 
vitaminleri ve 
demir bakımından 
zengindir.
Ayrıca potasyum, 
kükürt, kalsiyum, 
magnezyum ve klorin 
yönünden de 
zengindir" dedi. 
Bir tutam may
danozun günlük C 
vitamini ihtiyacını 
karşıladığını belirten 
Prof. Dr. Eşiyok, 
"Maydanoz, toksin
lerin vücuttan atıl
masını sağlarken, 
kanı temizler, 
kansızlığa, böbrek ve 
karaciğer rahatsızhk- 
lanna iyi gelir” 
diye konuştu.
Maydanoz bitkisinin 
sindirim enzimlerini 
uyararak sindirim 
rahatsızlıklarını 
dindirdiğini kayde

den Prof. Dr. Eşiyok, 
maydanozun ayrıca 
iltihaplı yaraların 
iyileşmesine yardım 
ettiğini söyledi. 
Prof. Dr. Eşiyok, 
maydanozun mide 
ve bağırsaklarda' 
gaz birikmesini 
engellediğini de ifade 
ederek, "Maydanoz, 
idrar yollarının temiz 
lenmesine yardım 
eder. Romatizmada, 
damar sertliği, tan
siyon düzensizlik
lerinde, şişmanlıkta 
kullanılabilecek 
bir bitkidir.
Ayrıca, böbrek taşı, 
kum gibi rahatsızlık
larda da etkilidir. 
Maydanoz, ülke 
mizde ticari olarak 
Akdeniz, Ege ve 
Marmara böl
gelerinde yetiştiril! 
yor. Maydanoz, 
toprak istekleri 
bakımından seçici 
değildir. Rutubetli ve 

sulak toprakları 
sever.
Ağır olmayan, 
bitki besin maddele 
rince zengin bütün 
topraklarda yetişe
bilir. Ancak derin 
bünyeli topraklarda 
çok iyi sonuç verir" 
şeklinde konuştu. 
Maydanozda verimin 
genelde demet 
olarak belirlendiğinin 
altını çizen Prof. Dr. 
Eşiyok, "Bir yıl 
boyunca yapılan üre
tim metrekareden 
toplam 100 demet, 
dekardan da 90 bin 
demet maydanoz 
alınabilmektedir. , 
Mevsime göre demet 
büyüklüğü ve kalın
lığının farklılığı göz 
önüne alınırsa, 2-4 
ton verim eh ideal 
verim ortalamasıdır. 
Ucuz bir bitki olması 
nedeniyle de ülke 
mizde fazlaca 
tüketilmektedir" dedi

Bebek beslenmesinde
6 temel yasak

Uzmanlar, bebeklerin 
beslenmesinde 6 
temel yasak 
konusunda aileleri 
uyarıyor. Tokat 
Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi (GOÜ) 
Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Başkanı Doç. 
Dr. Musa Kazım 
Çağlar, bebeklerde 
ilk yılda inek sütü, 
yumurtanın beyazı, 
bal, tuz, çay ve katı' 
yağların beslenmede 
kullanılmaması 
gerektiğini söyledi. 
Doç. Dr. Çağlar, 
anne sütünün öne 
mine değinerek, ilk 6 
ay bebeğe başka ek 
besin vermeden 
anne sütü verilmesi 
gerektiğine işaret 
etti. Doç. Dr. Çağlar, 
"İnek sütü, içindeki 
protein yapısı 
nedeniyle bağırsak
larda ve vücutta 
oluşturduğu ölümsüz 
etkilerden dolayı 
bebekler için ilk 
2 yılda kullanılması 
önerilmez.
Yumurtanın beyazı;

en alerjik yiyecektir, 
bir yaş altında 
kullanılmaz.
Bal, içinde üreyen 
bir cins mikrobun 
bir yaş altındaki 
çocu darda barsak 
hare, etlerini ve 
solun im kaslarını 
Sinsice felç etme 
sonucu ölüme yol 
açma riski bulun
duğundan bir yaş 
altında kullanılmaz. 
Böbreklerde tuz 
atııımının iik yıiaa az 
olması ve ileri 
yaşlara yönelik yük
sek tansiyon riski 
nedeniyle bir yaşın
daki bebekler için 
hazırlanan yemeklere 
tuz konmaz. Bebek 

beslenmesinde kul
lanılan her türlü yiye
ceğin ve içeceğin 
içinde doğal olarak 
tuz vardır.
Çay, hiçbir besleyici 

özelliği olmadığı gibi 
bağırsaktan demir 
emilimini azalttığın
dan bebeklere ve 
rilmez. Katı yağ ye 
rine emilimi kolay 
olan ve damar 
sertliğini önleyen 
sıvı yağlar kullanılır. 
Bir yaş altında ve 
mümkün olduğu 
kadar hayat boyunca 
hep sıvı yağlar (ay 
çiçek, mısırözü, 
zeytinyağı, soya 
yağı, fındık yağı vb.) 
kullanılmalıdır" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 543 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza 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 5<3 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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I Harry Potter serisinin] 
son kitabı 2006’da

İl Sağlık Müdürlüğü 
İletişim Merkezi 
Müdürü Dr. Halenur 
Al koçlar, lodostu 
havalarda hortlayan 
karbonmonoksit 
zehirlenmelerine 
karşı vatandaşın 
artık bilinçlenmesi 
gerektiğini, artırılan 
eğitim seminerlerine 
de katılımın şart 
olduğunu söyledi. 
İl Sağlık Müdürlüğü 
İletişim Merkezi 
Müdürü Dr. Halenur 
Alkoçlar, lodoslu 
havalarda beliren 
soba zehirlenmele 
rine karşı verdikleri 
savaşın, giderek bi 
linçlenen vatan
daşlarla kazanıla
cağına işaret etti. 
Konuya ilişkin soru
larını yanıtlayan Dr. 
Alkoçlar, Bursa'nın 
her mevsimde başını 
ağrıtan lodosun 
"kader" olamayacağı
na dikkati çekti.
Dr. Alkoçlar, zehirlen

melerin sıklıkla 
görüldüğü 
bölgelerde eğitim
lerin yoğunlaştığını 
kaydetti. Dr. Alkoçlar, 
Yıldırım İlçesi'nde ve 
Özellikle Emek 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
zehirlenmelerden 
korunmak için 
halkı karbonmonok- 
sitin etki şekilleri, 
zehirlenme belirtileri, 
ilk yardım, bacanın 
doğru temizlenmesi, 
sobanın doğru tutuş- 
turulması ve lodoslu 
havalarda soba yakıl
maması gibi konular
da aydınlattıklarına 
işaret etti.
SİNSİ BİR GAZ 
Eğitimlerin içeriğine 
değinen Dr. Alkoçlar, 
şöyle devam etti: 
"Karbonmonoksit 
gazı, renksiz, 
kokusuz, fark 
edilmeyen bir 
yapıya sahip olduğu 
için solunum 

yoluyla zehirlenmeler 
sıkça görülür.
Sinsi gazdan 
etkilenen kişi kısa 
süre içinde tıbbi 
müdahale yapıl
mazsa olay ölümle 
sonuçlanır.
Baş ağrısı, yüzde 
pembe renk, 
terleme, kulak çınla
ması, bulanı ve 
kusma, bayılma 
hissi, hareket 
edememe gibi 
durumlar, zehirlenme 
belirtileri olabilir. Bu 
tehlikelerle karşılaş
mamak için lodoslu 
ve fırtınalı havalarda 
soba yakılmamalı, 
kaliteli yakıtlar kul
lanılmalı, bacalar 
temiz tutulmalı, 
doğru yakılmalı ve 
söndürülmeli." 
Halk eğitim merkez
leri (HEM) ve yerel 
gündem 21 mahalle 
odalarında düzen
ledikleri eğitim 
seminerlerine, vatan

daşın katılımını 
sağlamak için, 
çeşitli hediyeler de 
dağıtıldığını anlatan 
Dr. Alkoçlar, 
eğitimi hekim, 
hemşire ve sağlık 
memurlarının 
verdiğini 
vurguladı. 
Önümüzdeki 
hafta düzenleyecek
leri seminerlere 
değinen 
Dr. Alkoçlar, 
2 Ocak 2006 
saat 11.00'de 
Hürriyet HEM'de, 
3 Ocak 2006 saat 
10.30'da Yıldırım 
Toplum Merkezi'nde, 
4 Ocak 2006 
saat 11.00'de 
Kestel HEM'de, 
05 Ocak 2006 
saat 13.30'da da 
Gürsu HEM'de 
karbonmonoksit 
zehirlenmelerine 
karşı eğitim toplan
tıları gerçekleştirile
ceğini duyurdu..

İngiliz yazar J.K. 
Rovvling, Harry 
Potter serisinin son 
kitabını 2006 yılında 
yazacağını söyledi. 
Rovvling, internet 
sitesinde yaptığı 
açıklamada, 2006'da 
yazacağı son Harry 
Potter kitabında, 
daha önceki kitaplar
dan akıllarda kalan 
soruların hemen 
hemen hepsini yanıt
layacağını belirterek, 
"Harry’siz bir 
hayatı pek hayal 
edemiyorum" dedi.

Harry Potter seri 
sinin 7. ve adı henüz 
belli olmayan son 
kitabını gelecek ay 
yazmaya ba.şlayağını 
belirten Rovvling, 
buna, heyecanla 
karışık bir korkuyla 
hazırlandığını belirtti. 
Harry Potter 
serisinin 6. kitabı 
"Harry Potter and 
the Half-Blood 
Prince", geçen yaz 
piyasaya çıkmıştı.
Harry Potter kitapları 
dünyada 300 
milyon adet sattı.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

r ISISAN J

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOGALGAZ
TBİZİM İŞİMİZ
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Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
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I 2005 yılı bugün tarihin yapraklarına gömülürken, saat 24.oo’de dünya 2006 yılına giriyor. Yeni yıl nedeniyle, ilçemizde 
vatandaşların yeni yıla huzur içinde girmesi için tüm emniyet birimleri gece boyunca görev yapacaklar. Yapılan açıkla
mada, alkollü olarak araç kullanılmaması istenirken, ilçemizde Milton Aile Gazinosu ve Atamer Turistik Tesisleri’nde yıl
başı programları düzenlenecek. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu ise evde televizyon izleyerek geçirecekler.

2005

31 Aralık 2005 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Yağlık zeytin 
fiyatları yükseldi 
Yağlık zeytinin azalması üzerine yağ- 
nanelerde yağlık ağaç zeytini 1.2 YTL 
ve üzerinden alınmaya başlandı. 
Yemeklik 0.5-1 asit arası yağ, 6-7 
YTL'den satılıyor...

Haberi sayfa 5’de
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Veteriner Okulu’nda diplomalar dağıtıldı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yılın son yazısı
Evet, bir yılı daha geride bırakıyoruz.
2005’e veda ederken, bir yeni yıla daha 

yine umutla giriyoruz.
Geçmişte yazdığım tüm yeni yıl yazılarım

da da aynı dilekleri taşıdığımı biliyorum.
' Bu iyimser bir duygu..

Yeni yıl başlarken eski yılın muhasebesi 
yapılır genelde..

Ne getirdiği, neleri götürdüğü yazılır 
çizilir.

2005 yılı da umutlar ve beklentilerle geçti.
Türkiye AB kapısındaki umudunu yitirme

di.
Hükümet müzakerelerin başlamasını 

başarı gibi gördü ve göstermeye çalıştı.
AB’ye girebilmek için verilen ödünleri hiç 

gündeme taşımadı.
Kıbrıs konusunda Avrupa’nın dayatmaları 

sürüyor.
Azınlıklar konusundaki bastırmaları 

neredeyse Sevr’i anımsatıyor insana.. 
Güneydoğu’da yaşanan olaylar, sanki bu 

। bölgede kürtlere atom verilmiş gibi. PKK’nın 
> bir işaretiyle binler sokağa taşıyor, devlet 
I J ortadan kayboluyor..
| Ekonomi dışa bağlılığını sürdürürken, 

işçi, köylü, memur gibi toplumun belkemiği 
kesimler inim inim inliyor.

Üniversiteler üzerine sürdürülen iktidar 
baskısı giderek artarken, şeriat kuralları usul 
usul uygulamaya konmaya çalışılıyor.

Gemlik, 2005’in son günlerinde doğal 
gaza kavuşmuş olarak giriyor.

2006’nın tüm okurlarıma sağlık, mutluluk 
ve dünya insanlığına barış getirmesini dili 
yorum.

Gemlik Askeri 
Veteriner Okulu 
ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığı’nda 
307 nci'dönem 
118 Veteriner Sınıfı 
yedek subayı 
düzenlenen törenle 
diplomalarını aldılar. 
Dönem birincisi 
Veteriner Asteğmen 
Artun Yıbar'ın yaş 
kütüğüne plaket 
çaktıktan sonra 
diplomasını 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'den aldı.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ'ün 

haberi sayfa 3’de

Kaymakam Baygül’den yeni yıl
İlçe Kaymakamımız 
Mehmet Baygül, 
yeni yıla girerken 
yayınladığı mesajın
da, mutluluk ve 
esenlikler diledi. 
Kaymakam Baygül, 
yazılı olarak basına 
gönderdiği mesajında 
şunları söyledi : 
"Tüm halkımızın, 
bütün kamnu 
görevlilerinin ve

çalışma arkadaşları 
mın yeni yılını en 
içten dileklerimle

• kutlar, yeni yılda 
aileleri ile birlikte 
mutluluk ve esenlik 
dolu günler 
geçirmelerini 
herşeyin gönüllerince 
olmasını, tüm istek 
ve dileklerinin 
gerçekleşmesini 
teminni ederim."

mesajı

Emeklilere fiş toplama kaldırıldı
Başbakan Recep '’vyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi emeklilere müjde verdi. 
1 Ocak’tan itibar* meklilere maaşlarının yüzde 4’ü kadar bir ödeme otomatik 
olarak yapılacak, şçi ve çiftçiye de müjde var. Ocak ayı aylıkları ve çiftçilere 
2005’ten kalan Doğru dan Gelir De: *eği primlerinin de Kurban Bayramı öncesinde 
ödeneceğini bildirdi. Haberi sayfa 9 da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bir asker bir diplomat..
“Bir asker bir diplomat”
Oramiral Güven Erkaya ve Büyükelçi 

Taner Baytok’un birl kte kaleme aldıkları 
anılar kitabının adı.

Ancak bu anılar Türkiye’nin askeri ve 
diplomatik yaklaşımlarına da ışık tutuyor.

Savunmadan silahsızlanmaya, Kıbrıs’tan 
Ege sorunlarına, petrolden boğazların 
statüsüne, irtica ve laiklik mücadelesinden 
28 Şubat’ın pc. (!e arkasına kadar “her 
konu” ele alınmış..

Ülkenin yarınlarını daha iyi hazırlaya
bilmek için bu yapıt ciddi bir “belge”..

Ama anlamak isteyene..
Dikkate değer bulana..

. Şimdi irtica ya da daha anlaşılır bir de 
yimle dinin devlet işlerine katıksız karış
ması isteği ülkenin gündemini belirliyor 
geleceğini tehdit ediyor.

Yüzde 99’u Müslüman olan, dinsel gerek
lerini özgürce yaşayabilen bir ülkede “irti
ca” konusunu sürekli sıcak tutmak çok 
anlamlı. Anlamlı olduğu kadar da tehlikeli.

Laik, demokratik, hukuk devleti olan bu 
ülkede insanlar dini vicdani ve tümüyle 
kişisel bir “olgu” biçiminde algılamadıkça 
“irtica”tehlikesi hep var olacaktır.

Onun için önce siyasetçilerin dini bir 
seçim malzemesi olmaktan çıkarması 
gerekmektedir.

Güven Paşa dinle siyasetin iç içe 
oluşundan oldukça sıkılan,bu sıkıntısını 
devletin zirvesinde dile getiren bir komutan.

Ona göre “ilticayla” mücadele sadece 
askerin değil toplumun işi..

Gerçektende öyle..
Çünkü;
Yobazlık, bağnazlık toplumu bağlıyor.
Toplumsal gelişmeyi engelliyor.
Yolları kapatıyor.
Şimdi Güven Paşa’nın şu saptamasına 

bir göz atalım:
“İlticanın başı ezilmiştir gibi büyük 

sözlere katılmıyorum. Dikkatsiz davranıldığı 
takdirde tehlike yine kapıya gelecektir.”

Güven Paşa bu sözleri ne zaman 
söylemiş 1997 yılında..

Bu sözler ciddiye alınmış mı?
Sivil Toplum Örgütleri kısmen dikkate 

almış ve çeşitli platformlarda düşüncesini 
açıklamış.

Ancak ;
2002 yılında yapılan seçimlerde dini 

referans olarak kullanan bir parti seçim 
yasasının boşluklarından da yararlanarak 
tek başına iktidara geldi..

Demek ki Türk insanında “bellekler”çok 
zayıf..

Ya da öngörü yoksunluğu var.
Kuşkusuz “bu zaafiyetin altında eğitim

sizlik yatıyor.
Ne varki ulusal eğitim politikasını da 

siyasal irade belirliyor, düşünce ve hedef 
leri doğrultusunda “strateji” saptıyor.

Oysa TC. Anayasası’nın 24. maddesi ne 
diyor:

“Devletin sosyal, ekonomik, siyasi, 
hukuki temel düzenini kısmen de olsa din 
temellerine dayandırmak, siyasi çıkar veya 
nüfuz sağlamak için her ne surette olursa 
olsun dini veya din duygularını ,kutsal 
sayılan şeyleri istismar edemez,kötüye kul
lanamaz.”

Türkiye’de anayasal suçu kim ya da kim
ler işliyor.

Anayasa’ya rağmen ülke mi yönetiliyor ?

■ı T'.

Özürlü sandalyeleri sahiplerini bekimi
Seyfettin SEKERSÖZ

Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer 
Sivri'nin 3 Aralık 
Dünya Özürlüler 
Günü kutlamaları 
için gittiği 
Ankara'dan 
getirdiği özürlü 
sandalyeleri sahip 
bekliyor.
Tamer Sivri'nin 
Ankara'da yaptığı 
temaslar sonucunda 
İnsani Yardımlaşma 
Hizmetleri'nden 
temin ettiği altı 
adet özürlü 
sandalyesinden üçü 
ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılırken, kalan 
üç sandalye için 
istekler değer
lendirilecek.
Yapılan çalışmaların
özürlülerin 
ihtiyaçları için

"Onların yaşamlarını 
biraz olsun

Otopark çatısına asfalt dökülüyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Geçtiğimiz kış 
aylarında yağan yağ
murlar nedeniyle 
altta bulunan 
dükkanların zarar 
görmesinin ardından 
başlatılan çatı izo
lasyon çalışmaların
da sıra asfalt 
dökümüne geldi. 
Katlı otoparkın en 
üstünde başlatılan su 
yalıtımı izolasyonu 
işleminde 3 ve 4 
milimetre kalınlığında 
Mebran denilen su 
geçirmez madde 
kaplanmıştı.
Dün başlayan asfalt 
çalışmalarında ise 
zeminin tamamına 
yaklaşık 10 
santimetre kalınlığın

da sıcak asfalt 
dökülüyor.
Asfaltın dört 
bölüm halinde 
döküldüğü çalış
malarda yanlara

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

olduğunu ifade 
eden Tamer Sivri,

kolaylaş tırabilirsek 
mutlu oluruz.

Özürlüler okulumuz 
bölgenin en g

Tüm çalışmalarımız 
da bu yönde gidiyor.

1

T"

SOM

doğru verilen eğimler 
ile yağan yağmur 
sularının toplanması 
ye zemine sızması 
önlenecek.
Yağışlar nedeniyle

elişmiş okulu olacak
tır" dedi.

büyük sıkıntı 
çeken pasaj esnafı 
izolasyon çalış
malarının tamamlan^ 
masıyla rahat bir 
nefes alacak.

Kurşunlu’lu Kasap 
Adem Baha’dan

BASKÜLDEN CANLI 
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATILIR. 

Canlı kilosu 6.50 YTL 
KREDİ KARTI GEÇERLİDİR.

TEL: 527 02 95 - 527 22 41
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Veteriner hlıı'uia diplomalar iaiılıMı Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

YazıYORUM

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi 
Komutanlığında 
307 nci dönem 118 
Veteriner Sınıfı yedek 
subayı düzenlenen 
törenle diplomalarını 
aldılar.
Okul merasim alanın
da yapılan törene 
Kaymakam Mehmet 
Baygül. Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün katılırken, 
yaklaşık 200 kişilik 

i ailede hazır bulundu. 
I Tören saygı duruşu 
ve okunan İstiklal 
Marşıyla başladı. 
Dönem birincisi 
Veteriner Asteğmen 
Artun Yıbar'ın yaş 
kütüğüne plaket çak
masının ardından 
diplomasını 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'den aldı. 
Dönem İkincisi olan 
Veteriner Asteğmen 
Mustafa Bora Teker'e 
ise diplomasını 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit verdi. 
Dönem üçüncüsü 
olan Veteriner 
.Asteğmen Oğuzhan 
Tunç'a diplomasını 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
verirken, dönem 
dördüncüsü Veteriner 
Asteğmen Aydın 
Ermez'e ise diplo
masını Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün verdi.
Diploma töreninin 
ardından konuşan 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanı

Topçu Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit, kutsal 
askerlik hizmetini 
yerine getirmek için 
dört hafta önce 
birliğe katılan vatan 
evlatlarını başarıyla 
mezun etmenin 
gururunu yaşadık
larını ifade etti.
Şenyiğit, yedek subay 
ailelerine seslenerek, 
"Bu coşkulu güne 
katıldığınız, gurur 
tablosunu bizimle 
uttihucl 'yoŞau'ığ'ııııZ 
için teşekkür edi 
yoruz. Bu ordu millet 
e/e/e fikrinin yani 
Türk milletinin 
ordusuyla bir bütün 
olduğunun en 
somut göstergesidir. 
Bize teslim ettiğiniz 
evlatlarınızı, dört 
hafta önce şefkatle 
bağrımıza bastık, 
insan onuruna yakışır 
şekilde karşıladık, 
eğittik ve şimdi 
şimşek gibi bakan 
gözlerle her türlü 
görevi yapmaya hazır 
şekilde karşınızda 
durmaktadırlar. Bu 
tablonun oluşmasını 
sağlayan tüm perso

nelime teşekkür 
ediyorum ve silahlı 
kuvvetlerimize ve mil
letimize bu değerli 
gençleri kazandıran 
siz değerli ailelere de 
şükranlarımı 
sunuyorum" dedi. 
Albay Özen Şenyiğit, 
diplomalarını alan 
asteğmenlere de 
yaptığı konuşmada,. 
" Türk Silahlı 
Kuvvetleri yürüttüğü 
görevini sîzlerin 
katılımı ile daha da 
güçlenmiş olarak 
sürdürecektir. < 
Veteriner Asteğmen 
olarak Türk Silahlı 
Kuvvetleri 
bünyesinde ala

cağınız görevlerin 
büyüklüğünü 
hatırınızdan çıkar
mayın. Şunu asla 
unutmayın ki, millet
lerin gücü, bireylerin 
birlik ve beraberlik 
içinde yaşamalarına 
ve vatan uğrunda 
icap ederse canlarını 
seve seve verebilecek 
evlatlarının bulun
masına bağlıdır. 
Gideceğiniz 
birlikleriniz de 
görevinizi en iyi 
şekilde yapıp asker 
ocağından aile 
ocağına dönmenizi 
temenni ediyorum." 
şeklinde konuştu.

Sporda Doping
Son günlerde ortaya çıkarılan dopingli 

sporcular Türk spor tarihine kara leke olarak 
geçtiler. Halterde olan rezalet atletizme ve 
basketbol’a kadar her spor dalında ortaya 
çıkmaya başladı. Doping kontrolleri sık
laştıkça foyalar meydana çıktı...

Doping nedir ? Vücuttaki kasların 
aktivetisini artıran kimyasal ilaçlar. İnsan 
organizmasında ki her hücrede yüzlerce dak
tilo sayfasını dolduracak bilgi vardır ve bun
lar şifrelenmiş kodlanmış olarak hücrelerde 
bulunur. Sitoloji (hücre bilimi) ve genetik 
bilimi yirminci asırda hücreyi çözdü, kromo- 
zonların görevlerine varıncaya kadar bir çok 
bilinmeyen ortaya çıkmaya 
Şimdi bu noktada bir an duralım. Şöyle bir 
düşünün ..Tıp ve teknoloji insan denen 
yaratığın yaşama sırlarını çözmeye 
çalışırken Türkiye’de Denizli ilimizde 
müftülüğün “erkeklerin ayakta işemeleri 
günahtır” diye fetva vermesi üzerine ildeki 
genel tuvaletlerde pisuarların söküldüğünü 
gazetelerde okuyunca sîzler güldünüz mü 
yoksa şu cahil kafalara bakıp ağladınız mı 
bilnr/orum. .

Biz yine dopinge dönelim... Sinir sistemi 
vasıtası ile beyinden gönderilen uyarımlarla 
bu şifreler -kodlar çözülür ve açığa çıkan 
bilgi doğrultusunda etkinlik gerçekleşir..

Genetik bilimi insanın var olan gücünün 
ancak %75 kullandığını söylüyor.

Geriye kalan %25 bölüm yedek saklanır. 
Bu gücün kullanılması için özel durumlar ( 
Ölüm korkusu - var olma -yok olma - özel 
antreman - özel kimyasal maddeler “dop
ing”) da beyin tarafından emirler gönderilir.

Ülkemiz sporunda özel çalışmalar bilgi
sine sahip olanların sayısı yok denecek 
kadar azdır. Onun için bilgisizler hemen 
dopinge başvuruyor.

Yasal olan desteği sağlayacak destekleri 
yapmak, dünyada ki gelişmeleri takip etme, 
laboratuarlar da doping tespitinde kul
lanılan en son yöntemleri günü gününe takip 
eden yabancı dil bilen çalıştırıcılar yok.

İşte size bir örnek. Atletimiz Süreyya 
Ayhan ve eşinin durumu.

Toparlayacak olursak diyebiliriz ki; var 
olan gücün sınırına ne kadar yaklaşırsa 
ancak o zaman başarılı olacağına inanan, 
spor dünyasında bizde varız diyebilmek için, 
asıl bu işin odağında olan mesele şu; Altın 
madalyalara akıl almaz ödüller vaat 
ettiğimiz sürece bizim sporcular doping 
yapmaya sonunda da yakalanmaya. 
mahkumdur.

Siz köyünden gelmiş .maddi durumu kötü 
olan bir kişiye evler - yüzlerce Cumhuriyet 
altınları verirseniz o garibim ne olduğunu 
dahi bilmediği her şeyi yutar.
Yutmayıp ne yapsın yoksa hayatta yaşama 
şartları onu yutacak.

Bu günkü teknolojide bu gibi kurnazlık
lara yer yok.

Laboratuarlar da üç sene önce yediğin 
yemeğin içinde ne var biliyorlar.

Saç tellerinden -tırnağından -kıldan - 
deriden senin ne olduğun hangi maddeleri 
aldığını tespit ediyorlar.

Cahil kafalar her yerde genç Türk 
cumhuriyetine yakışmayan olaylar yaratıp 
adını kirletiyorlar. Bunlar aramızdan azal
madığı sürece de bu gibi olaylarla karşılaş
maya hazır olmalıyız.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ata Mahallesi’nde 
bulunan Özürlüler 
Okulu'nda eğitim 
gören çocuklar 
yılbaşını 
erken kutladılar. 
Okulda buluncn 
58 çocuğun 
büyük bölümünün 
katıldığı eğlencede 
pastalar yenildi, 
dans edildi. 
Her gün 30 
çocuğun 
eğitim gördüğü 
okulda diğer 
çocuklarda haftanın 
üç günü bedensel 
ve zihinsel eğitim 
görüyorlar. 
Okul Müdürü 
Tamer Sivri ile 
öğretmenlerin de 
özürlü çocuklarla 
birlikte eğlendiği 
erken yılbaşı 
eğlencelerinde 
çocuklar kendilerini 
kırmayıp katılan 
gitaristler

Uludağ’da yılbaşı 
denetimi yapıldı

Tarım İl 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, yılbaşı ve 
kurban bayramı 
nedeni ile 
Uludağ'daki işlet
meleri denetimden 
geçirdi.
Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan 
Tarım İl Müdür 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Koçkaya, 
Uludağ'da sezonun 
başlaması nedeniyle 
ciddi bir yoğunluk 
yaşandığını, bu 
nedenle bölgedeki 
tesislere ait mutfak, 
yemekhane, gıda 
depoları ve 
kafeteryaların dene
timden geçirildiğini 
ifade etti.
20 işletmede, asgari 
teknik ve hijyenik 
yönden yapılan 
denetimlerde eksik 
ve uygunsuz 
koşullar tespit edilen 
9 kuruluşa gerekli

uyarıların yapıldığını 
belirten Koçka 
ya,"Bu işletmelere 
eksikliklerinin gide 
rilmesi için yasal 
süre verilmiştir. 
Süre bitiminde 
yapılacak müteakip 
kontrollerde eksik
liklerini gidermediği 
tespit edilen işlet
melere cezai işlem 
uygulanacaktır" 
dedi.
Vatandaşların da bu 
konuda duyarlı 
olması gerektiğinin 
altını çizen Koçkaya, 
"Konunun önemine 
binaen gerek oteller 
bölgesinde ve 
gerekse ilimiz 
genelinde vatan
daşlarımızın 
huzurlu bir tatil 
ve bayram 
geçirmeleri amacıyla 
denetimlerimiz 
kontrollü 
olarak sürdürülecek
tir" diye konuştu.

Tüm üyelerimizin 
ve Saygıdeğer 

Gemlik Halkının 
Yeni Yılını Kutlar, 

Sağlık ve 
Mutluluklar dileriz,

GEMLİK TİCARET VE 
SANAYİ ODASI
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* Yağlık zeytin fiyatları yükseldi

Yağlık zeytinin azalması üzerine yağnanelerde yağlık ağaç zeytini 1.2 YTL ve üzerinden 
alınmaya başlandı. Yemeklik 0.5-1 asit arası yağ, 6-7 YTL'den satılıyor...

Yağhaneler yağlık Sezon başında Yağ Fabrikası ve kalitesine zeytinin çok olması söyleyen ilgili, '
zeytin ahm fiyatlarını 0.80 YTL'ye kadar ilgilileri, göre de üzerinde Marmarabirlik'in üreticinin, İtalya
yükseltti. düşen yağlık zeytin ürünün azalması aldıklarını söylediler. bu zeytinleri ve İspanya da
Bölgemizde zeytin fiyatları, son kar ve piyasaların Yağlık dip zeytin almaması üreticiyi bu yıl zeytin
hasadının sonlarına yağışından oluşumu dikkate fiyatının 1 YTL den yağ sıktırmaya üretiminin çok düşük
yaklaşılması ve sonra 1 YTL'nin alınarak işlem gördüğünü yönettiğini söyledi. olması nedeniyle,
yağlık zeytinin üzerine çıktı. yağlık ağaç söyleyen firma Yağ fabrikalarının da yağ fiyatlarında
azalması fiyatları Dün görüştüğümüz zeytini 1.2 YTL den yetkilisi, bu yıl yağlık zeytin alarak artış umudu
yukarı çekti. Solive Solaksubaşı ve zeytinin tane küçük taneli zeytinyağ stokladıgını olduğunu da belirtti.

/ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ
/ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Dr. Ertan O KAY 
Radyoloji Uzmanı

Mesai Saatleri: 08.30 • 19.00/Cumartesi 08.3017.00 Sağlıklı k huzurlu bir yıl ilim,
SSK ile 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 
ANLAŞMAMIZ VARDIR

ACİL DURUMLARDA 24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ 

Tel 1513 65 29 *30 Fax! 513 65 18 
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
°- 'ail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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Hamidiye İlköğretim Okulu Danone il elemelerine gidecek
Seyfettin SEKERSÖZ

İlçe lig Heyeti tarafın
dan düzenlenen 
Danone Küçükler 
İlköğretim Futbol tur
nuvasında Hamidiye 
İlköğretim takımı 
birinci olarak il 
elemelerine katılmaya 
hak kazandı.
Dün Gemlik At?türk 
stadında oynanan ve 
öğrencilerin büyük 
ilgi göstererek takım
larına tezahürat yap
tığı maçlar sona erdi. 
Günün ilk maçında 
TSO Gazi İlköğretim 
takımı ile Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim Okulu 
takımları yenişeme 
yerek 0-0 berabere 
kaldılar.
Final niteliğimi 
taşıyan ikinci maçta 
ise büyük çekişme 
yaşardı. Önceki gün 
Cumhuriyet İlköğre- 
tim'in yenilmesiyle 
birincilik şansı 
yakalayan Hamidiye

ilköğretim Okulu 
takımı ilk yarıyı 
Burak'ın attığı golle 
1-0 önde kapadı. 
İkinci yarıda yine 
üstün oynayan 
Hamidiye takımı 
Samet'le bulduğu 
golle 2-0 öne geçti. 
Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
Danone Gemlik 
elemelerinde birinci 
olan Hamidiye 
İlköğretim takımı 
İl'de yapılacak 
seçmelere katılmaya 
hak kazandı.

& B
»S

KEBAP ve YEMEK SALONU
Bircim Görür

Cağ Kebabı & Çorba Çeşitleri & Etli Yemekler 
Sebzeli Yemekler & Izgara Çeşitleri 

Salatalar & Tatlılar

Farklı bir ortamda kaliteli servis ile hizmetinizdeyiz
EV ve 

İŞYERLERİNE 
SERVİSİMİZ

VARDIR
BİR TELEFON 

KADAR 
YAKINIZ

Gazhane Caddesi 1 Nolu Aralık Topçular Apt. No : 44/ A (Adliye Binası karşıs.) 
Tel : (0.224) 514 20 2 0 GEMLİK

ı:.
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Yeni yılda milyonlarca 
çam ağacı yakılıyor

Hollanda'da 
yeni yıl kutla
maları için 
yaklaşık 
15 milyon 
çam ağacı 
yakılacak.
Yeni yıl kutla
maları için 
Avrupa 
genelinde 
250 milyon, 
Hollanda'da ise 
15 milyona 
yakın çam 
ağacı 
yakılacak.
Tüm Avrupa'da 
olduğu gibi 
Hollanda da 
Noel kutla
maları için 
çam ağacı 
yakma törenine 
hazırlanıyor. 
Amsterdam 
caddeleri 
bugünlerde 
yakılması için 
sokaklara

| atılan Noel 
ağaçlarıyla 
doluyor. 
Belediye 
görevlileri

ve halkın 
yardımıyla 
yakım 
merkezine 
getirilen tüm 
çam ağaçları, 
31 Aralık 
gecesi tek 
merkezde 
ateşe verilmek 
üzere toplan
maya başlandı. 
Her yıl

Amsterdam 
Belediyesi'nin 
özel olarak 
aynı bölgede 
ayırdığı yakım 
merkezinde, 
yakılacak 
çamlar 
büyükçe 
bir tepe 
oluşturuyor. 
Çamlar 
meraklı halkın

bakışları 
arasında 
yakılarak 
yeni yıla 
giriliyor. 
Noel 
ağaçlarının 
yakıldığı ateş 
çevresinde 
toplanan 
kalabalık dans 
ederek yeni 
yıla giriyor.

Sayısal Loto mu, 
Milli Piyango mu?

Yılbaşı Özel çekilişi 
için 10 milyon 
numara üzerinden 
bilet bastırılan Milli 
Piyango'da büyük 
ikramiyeyi yakalama 
olasılığı 10 milyonda 
1 iken, aynı gün 
çekilişi yapılacak 
Sayısal Loto'da 6'yı * 
yakalama şansı ise 
13 milyon 983 bin 
816'da 1'e denk 
düşüyor.
Her yıl yılbaşında 
Milli Piyango özel 
çekiliş programı 
hazırlarken, özel 
televizyon kanalları, 
bazı alışveriş 
merkezleri ve 
mağâzalar da 
çeşitli yılbaşı 
hediyeleri dağıtıyor. 
Birçok kişi aldığı 
biletler, yaptığı 
alışverişler, şans 
oyunları, gönderdiği 
mesajlarla yeni 
yıla umutlarla giriyor. 
Bu umutların en 
büyüğünü bu yil 
20 milyon YTL 
(20 trilyon lira) 
verecek Milli 
Piyango oluşturuyor. 
Milli Piyango 
idaresi 7 haneli, 10

milyon numara 
üzerinden bilet 
bastırdı.
31 Aralık Cumartesi 
gecesi Milli Piyango 
Yılbaşı Özel Çekil- 
işi'nin yanı sıra aynı 
gece Sayısal Loto 
heyecanı da 
yaşanacak.
Se: uk Üniversitesi 
Feı ~debiyat 
Fak altesi İstatistik 
Bölümü Öğretim 
Göre' lisi Dr. İsmail 
Kına ı, 10 milyon 
num, ra üzerinden 
bastı, ilan Milli 
Piyango'da büyük 
ikramiyeyi yakalama 
olau 'iğinin 10 
milyonda 1 olduğunu 
söyledi.
Sayısal Loto'da ise 
kombinasyon 
hesaplamalarına göre 

6'yı tutturma şansının 
13 milyon 983 bin 
816'da 1 olduğunu 
ifade eden Kınacı, 
"Yani bir kişi 13 mily
on 983 bin 816 kolon 
Sayısal Loto oynarsa 
6'yı tutturması garan
ti oluyor. İlk bakışta 
Milli Piyango'da 
büyük ikramiye 
yakalama şansı daha 
yüksek görünüyor. 
Ancak, çeyrek Milli 
Piyango biletine ver
ilecek 5 YTL ile 
Sayısal Loto'da 10 
kolon oynanabiliyor. 
Ancak kazanılacak 
para arasında da 
büyük fark var.
Sayısal Loto'da, 
Milli Piyango'ya 
göre kazanılacak 
pard miktarı daha az" 
dedi.

î

i
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Mutlu ve huzurlu bir yıl dileriz

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 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

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.

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

ENEN TalıheAvlllataeleıitti
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..

t Yeni Yılınız 
Kutlu Olsun

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İP *ğ 
Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sanda! Malzemeleri 
K ürek 
Çapa 

v* Macun 
v* Gaivenizii çivi 

TMC sintine pompası
- veiJenııotaderilelırjndiıırJej'i;

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

Tel & Fax : (O.224) 544 63 14
GSM (0.532) 297 23 18
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Yeni yılda hava durumu
Bugün Balkanlar 
üzerinden gelen 
soğuk ve yağışlı hava 
sebebiyle yurdun 
kuzey ve batı kesim
lerinde sıcaklıklar 
4-5 derece azalacak. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan "Yeni Yılda 
Yurtta Hava" Açıkla
masına göre, dun, 
Marmara, Kıyı 
Kuzey Ege İ< u ve
Eskişehir ç ri
yağmurlu. ( , yerler 
az bulutlu ve açık ola
cak. Yurdunî doğu 
kesimleri sabah 
saatlerinde yer 
yer sisli geçecek. 
Yağışlar v rmara'nın 
batısı ve ızey Ege 
kıyıları*' etkili ola
cak ve !-:jva sıcaklığı 
yağış an yerlerde 
değiş. -yecek, 
diğer yerlerde ise 1-2 
derece artacak. Lodos

batı bölgelerinde 
kuvvetli esecek. 
Bugün Balkanlar 
üzerinden gelen 
soğuk ve yağışlı hava 
sebebiyle yurdun 
kuzey ve batı kesim
lerinde sıcaklıklar 
4-5 derece azalacak. 
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz, İç Anadolu, 
Batı ve Orta Karadeniz 
ile Giresun, Ordu ve 
Gümüşhane çevreleri 
yağışlı geçecek. 
Yağışlar, Marmara'nın 
Güneyi ile Ege'de

etkili olmak üzere 
yağmur ve sağanak, 
Trakya ve Batı 
Karadeniz'in iç 
kesimleri, İç 
Anadolu'nun 
kuzeybatısı ve Kuzey 
Ege'nin iç kesim
lerinde karla 
karışık yağmur ve 
yükseklerde kar 
şeklinde olacak. 
Lodos ise yurdun batı 
kesimlerinde kuvvetli 
ve kısa süreli fırtına 
şeklinde esecek.
1 Ocak 2006 Pazar

günü yağışlı hava 
Orta ve Doğu 
Karadeniz ile Doğu 
Anadolu'nun 
Kuzeydoğusunda 
etkili olduktan 
sonra yurdu terk 
edecek.
Hava sıcaklığı 
yurdun kuzey 
kesimlerinde 
1-2 derece 
daha azalacak. 
Öte yandan, dün 
Marmara'nın batısı ve 
kıyı Ege'de, bugün 
Ege Bölgesi ile 
Balıkesir ve Bursa 
çevrelerinde etkili 
yağış, batı, böl
gelerinde güney 
yönlerden kuvvetli 
rüzgar, özellikle 
Doğu Anadolu'da 
kuvvetli buzlanma 
ve don olayları 
beklendiğinden 
ilgililer ve vatandaşlar, 
tedbirli olmaları 
konusunda uyarıldı.

Emeklilere fiş toplama kaldırıldı
Başbakan, Kurban 
Bayramı öncesi müjde 
verdi. 1 Ocak’tan 
itibaren emeklilere 
maaşlarının yüzde 4’ü 
kadar bir ödeme 
otomatik olarak 
yapılacak. İşçi ve 
çiftçiye de müjde var. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Kurban Bayramı 
öncesi emeklilere 
müjde verdi. 
Erdoğan, emeklilere 
üçer aylık dönemler 
halinde vergi iadesi

ödenmesi uygula
masının kaldırıla

cağını ve 1 Ocak 
2006’dan itibaren tüm

emeklilere 
maaşlarının yüzde 4’ü 
kadar bir ödemenin 
otomatik olarak 
yapılacağını açıkladı. 
Erdoğan, kamu işçi- ’ 
lerin ikramiyelerinin 
ilk taksidi, kamu 
çalışanlarının Ocak 
ayı aylıkları ve 
çiftçilere 2005’ten 
kalan Doğrudan 
Gelir Desteği prim
lerinin de Kurban 
Bayramı öncesinde 
ödeneceğini bildirdi .

Elektrikte aboneye kolaylık geldi
Elektrik Piyasası 
Müşteri Hizmetleri 
Yönetmeliği'nde, 
tüketicilerin haklarını 
korumaya dönük bazı 
değişiklikler 
yapılırken, kaçak 
elektrik kullanımıyla 
ilgili uygulamalara 
açıklık getirildi.
Fiilen elektriği 
kesilmeyen aboneden, 
kesme-bağlama bedeli 
talep edilemeyecek. 
EPDK'nın Resmi 
Gazete'de yayımlanan 
ve 1 Ocak’tan itibaren 
geçerli olacak 
Yönetmeliği 
uyarınca, fiilen 
elektriği kesilmeyen 
aboneden kesme- 
bağlama bedeli talep

edilemeyecek.
Müşteri kusuru dışın
da sayacın tüketimi 
doğru kaydetmediği 
tespit edildiğinde, 
geçmiş dönem 
ücretleri baz alınarak 
tahsilat yapılacak. 
Ancak sayaç tamir 
edildikten sonraki ilk 
iki dönemin ortala
ması baz alınarak 
yapılacak hesaplama
da, fark hangi 
taraf lehine çıkarsa 
ödenecek veya 
mahsup edilecek. 
Hesaplamada ilgili 
dönem fiyatları uygu
lanacak ve gecikme 
faizi işletilmeyecek. 
Perakende satış şirke
tinin, ortak sayaç kul

lanan tüketicilerle 
perakende satış 
sözleşmesini 
2006 yılı içinde 
imzalanması zorunlu
luğu getirildi.
Sayacın yerinden 
sökülmesi' 
durumunda, sökülen 
sayacın yerine 
dağıtım lisansı sahibi 
tüzel kişi tarafından 
geçici olarak, asgari 
sökülen sayacın 
fonksiyonlarını yerine 
getirecek nitelikte 
bir sayaç takılacak. 
Ancak geçici olan bu 
uygulama bir aydan 
fazla olamayacak.
Yapılan kontrollerde 
kaçak elektrik enerjisi 
tüketildiğine dair

bir şüpheye sebep 
alacak bir bulguya 
rastlanması 
halinde, kaçak 
tespit süreci 
başlatılacak. Kaçak 
işleminin başlatılması 
için, bu sürecin 
sonunda kaçak 
elektrik enerjisi 
kullanımının tespiti 
gerekecek. 
Perakende satış 
lisansına sahip 
tüzel kişiler, bir 
önceki yıla ait 
satışları İçerisindeki 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarından 
olan alıma 
ilişkin bilgileri 
internet sayfalarında 
duyuracak.

İbrahim BABÜR

Sohbet Köşesi

Girit’te yaşanmış olaylar...
İSMAİL AYDINLI'DAN DİNLEDİĞİM OLAY .
Apoin köyünde yaşayan ve ayni adı taşıyan amcası 

İsmail Aydınlı yirmi yaş civarında bir senelik evlidir. İlk 
çocuğu Sait'in dünyaya gelişi kırkını bile doldur
mamıştır. Bir gün kapı çalınır babasının avlu kapısının 
dayağını kaldırmadan yaptığı konuşmadan İsmail'i 
askere almağa gelen Yunanlı görevli olduğu anlaşılır. 
Ev içinden konuşmayı dinleyen İsmail hemen üst kata 
çıkıp karısının yardımı ile bir kadın elbisesi giyer 
başını yemeni ile yalnız gözleri görülecek şekilde 
bağlar ayağındaki yün çoraplarını yuvarlayıp göğüs
lerini şişirir, açık olan loğusa yatağına girer, çocuğu 
da yanına yerleştirir. Öylece yatakta yatar. Kapıda 
babası annesi evde arama yapmak isteyen iki 
görevliye direnemezler, kapıyı açıp arama yapmaları
na müsaade ederler. Arama yapılır. Evde anne ve 
babadan başka biri yatakta öteki ayakta iki genç kadın 
görürler. Evde saklanmış kimse bulamazlar.

Görevlilerden biri İsmail'in karısı diye tanıtılan 
yataktaki kadına:

- Kocan nereye gitti? Ne zaman gitti? Sorularını 
sorar, aldıkları cevabın ses tonundan görevliler 
kuşkulanırlar soruşturma derinleştirilince yatakta 
yatanın İsmail olduğu anlaşılır. Yataktan çıkarıp, 
karısının gözyaşları arasında alıp götürürler. 
Kendisine Selanik civarındaki bir Fransız birliği yanın
da askerlik yaptırırlar Burada kaldığı altı aydan fazla 
süre içinde derdini anlatacak düzeyde Fransızca 
öğrenmiştir Fransızlardan. Türkiye'ye geldiklerinde 
Gemlik ortaokulunda Fransızca okuyan yeğenlerine 
basit, basmakalıp sorular sorarak Fransızca bilgisini 
kanıtlamak istermiş adeta.

ÜÇÜNCÜ OLAY
1950 Yılında İzmir'in URLA kasabasında 

memuriyet yaparken ev sahibim Giritli Hüseyin beyle 
Park kahvesine giderdik. Park kahvesi çarşı mey
danında Urla'nın ortasından geçen dereye inen 
yokuşun başında sağ tarafta alçak duvarla çevrilmiş 
içinde birkaç akasya ağacı bulunan bahçe de tek katlı 
orta büyüklükte bir bina idi. Orayı Giritli Mustafa ve 
İsmail isminde iki kardeş işletirdi. Hemen hemen 
bütün müşterileri Girit mübadilleri idi Çoğu okuma 
yazma bilmeyen insanlardı, Lise mezunu olarak beni 
okumuş kabul ederler, severler ve itibar gösterirlerdi. 
Kahveci Mustafa bey beni orada birçok Giritlilerle 
tanıştırdı. Yine bir gün beni orta bovlu köylü nivjrnli 
Hüseyin adında biriyle tanıştırdı. Elini uzatıp sıktığım
da sağ elindeki işaret parmağının eksikliğini hisset
miştim elimde. Daha elini elimden bırakmamıştı ki 
Mustafa bey Yunan askeri olmamak için parmağını 
kesti dedi. Avucumu açtığımda parmağının avuç hiza
sından kesik olduğunu gördüm. Bunu nasıl yaptın? 
Diye şaşkınlıkla sorduğumda Vallahi Parmağımı 
kütüğün üstüne koydum, satırı vurmamla koparıp 
atmam bir oldu. Silah kullanamayacağım, tetik 
çekemiyeceğim için de beni askere almadılar.Bana o 
Yunan askeri elbisesini giydiremediler. Demişti.

MUDANYA' DA TANIŞTIĞIM
SELİM ÇIKRIK'TAN DİNLEDİĞİM OLAY.
Girit'te Yunanlıların asker toplamağa başladıkların

da 15-16 yaşlarında imiş. Daha çok limana gelen 
gemilerde yük yükleme, boşaltfrıâ işlerinde çalışırmış 
Türklerin askere alınması başlayınca Giriti kaplayan 
kara bulutun onun.başına da dolu yağdırmasının 
kehanet olmadığını anlamış ve adayı terk etmeyi 
kafasına koymuş. Limanda çalıştığı yabancı bandıralı 
geminin bir gemicisiyle samimiyet kurma çabası, 
zamanın kısalığından sonuç vermez . Buna rağmen 
geminin işleri bitip,yolculuk hazırlıkları 
başlayınca,gemiden inmez,daha önceden tasarladığı 
bir bölümünde saklanır. Gemi iskeleden ayrılır. Gemi 
bütün gece yol almıştır. Ertesi gün öğleye doğru mey
dâna çıktığında Girit çok gerilerde kalmıştı. Yaka paça 
kaptanın huzuruna çıkarırlar, sorular sonunda, kap
tana vardıkları ilk limanda onu gemiden uzaklaştır
maktan başka iş düşmez. Onu bir müddet kazan 
dairesinde ocağa kömür atma işinde çalıştırırlar. 
Karnını da orada doyurur. Gemiden karanın görüldüğü 
gün, kendisini rüzgar önünde savrulmuş yaprak gibi 
Mısır'ın İskenderiye limanı kıyısında bulur. İnip de 
etrafa bakındığında, insanlar değişik, kılık kıyafet 
değişik, dünyası kararır, gözleri kararır, düşüncesi 
kaybolur. Etrafında kendi tabiriyle sığındığım, ! 
tanıdığım allahtan başka tanıdı! kimse yok. Zamanla € 
Muhammed kelimesiyle Müslüman olduğumu anlat- i 
mağa çalıştım. Gün geldi çalıştım gün geldi boş 
gezdim yarı tok yarı aç. Zaman çabuk geçti anla
madan Arapçayı anadilim gibi konuşuyordum artık.

Günün birinde limana yabancı bir harp gemisi 
demirlemişti. Soruşturunca, bunun ziyarete gelmiş 
Türk zırhlısı olduğunu öğrendim. Hemen, karaya çıkıp 
gezmekte olan Türk bahriyelilerin peşine düştüm. 
Benim de Türk, Girit Türklerinden olduğumu anlat
mağa çalıştım. Beni gemideki Mudanyah Girit mübadili 
bir erle tanıştırdılar. Kendisiyle Rumca konuşmağa 
başladık. Ben sanki yeniden dünyaya gelmiş gibi 
oldum. Mudanya'ya epey Giritlinin yerleşmiş 
olduğunu öğrenince yerimde duramadım sevincim
den. Daha sonra ilk işim buradan toparlanıp 
Türkiye'ye gidip Mudanya'ya yerleşmek oldu., demişti. ;
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Çevre temizlik vergileri belirlendi Barbarosca
Barbaros BAl.Ml'MCI

2006 yılında ödenecek 
çevre temizlik vergileri 
belirlendi. Vergi, konut
larda su tüketim mik
tarı esas alınarak 
büyükşehirlerde 
metreküp başına 16 
YKr, diğer yerlerde ise 
13 YKr oldu, 
işyeri ve diğer 
şekillerde kullanılan 
binalar için ise vergi 
tutan, yeniden 
değerleme oranı olan 
yüzde 9.8 artırıldı. 
Buna göre vergi, 
büyükşehirlerde bina 

Muhasebecilerin yeni ücretleri
Serbest 
Muhasebecilik, 
Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali

4 Müşavirlik hizmet
lerinin 2006 yılı

’ asgari ücret 
tarifesi belli oldu. 
Maliye Bakanlığı'nın, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan Tebliği'ne 
göre, birinci 
anın illerde isçi

i çalıştırmayan işyeri z 
işletme defteri 
tutma ücreti asgari 
56 YTL, ikinci grup 
illerde 50, üçüncü 
grup illerde 44, dör 
düncü grup illerde 37 
YTL olarak belirlendi. 
10 ve daha fazla işçi 
çalıştıran işyerlerine 
ait defter tutma ücret
leri ise birinci grup 
illerde 99 YTL iken, 
ikinci grup illerde 87, 
üçüncü grup illerde 
75, dördüncü grup 
illerde 56 YTL oldu. 
Bilanço esasına göre 
defter tutma ücreti 
yine dört kategoriye 
ayrılan iller kapsamın
da, işçi çalıştırmayan 
işyerlerinde 149 YTL 
ile 87 YTL arasında, 
10 ve daha fazla işçi 
çalıştıran işyerlerinde 
de 199 ile 149 YTL

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

grupları ve derecelere 
göre 16-bin 921 YTL, 
diğer belediyelerde ise 
13-bin 537 YTL arasın
da uygulanacak.
Maliye Bakanlığı'nın 
Belediye Gelirleri 
Kanunu Genel Tebliği, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Öte yandan 
Büyükşehir belediye 
sınırları içinde bulu
nanlar hariç olmak 
üzere, kalkınmada 
öncelikli yörelerde ve 
nüfusu 5 binden az 

arasında değişen mik
tarlarda saptandı. 
Münhasıran ticari 
kazanç, serbest 
meslek kazancı ile 
ticari kazanç ve 
serbest meslek 
kazancı ile diğer gelir 
unsurlarının bildirim
lerinin tescillendiği yıl
lık gelir vergisi beyan
namesi ise yine gru
plara ayrılan illere 
nöre 1R6 YTI ile 143 
YTL, tek şahıs 
işletmesi olarak kuru
lan şirketlerin kuruluş 
işlemleri 124 YTL ile 
50 YTL arasında 
değişen miktarlarda 
belirlendi.
Kuruluş işlemleri 
içinde yer alan 
değişiklikler başlığı 
altında yer alan adres 
değişikliği, pay devir
leri, ana sözleşme 
değişiklikleri, sermaye 
artırımı gibi işlemler 
için alınacak ücretler, 
124 YTL ile 186 YTL 
arasında değişen 
miktarlara olacak.
Vergi ve SSK işlem
leri takibi gibi konular
da vergi istisna ve 
muafiyetleri gibi 
işlemler için alınacak 
ücretler 224 ile 
124 YTL arasında, 
düzeltme talepleri 186

belediyelerde, belir
lenen tutarlar yüzde 50 
indirimli uygulanacak. 
Konutlara ait çevre 
temizlik vergisi su 
faturalarına 

ile 99 YTL arasında, 
vergi indirimine ilişkin 
hizmetler ise 124 ile 
87 YTL arasında 
değişecek.
Tarifedeki ücretler 
aylık olup KDV hariç 
tutarlar olarak 
saptanırken, enflasyon 
düzeltmesi yapıldığın
da, merkez işyeri 
dışındaki her şube , 
için, dış ticaret işlem
leri gibi konularda ise 
ilave ücret alınacak. 
DANIŞMANLIK 
İÇİN NE KAÖAR 
ALACAKLAR?
Danışmanlık hizmet
lerinde de, sürekli 
danışmanlık ücreti 
aylık 311 YTL, bir 
önceki yıl net satışları 
1,864,500 YTL’den az 
olan firmalarda 373, 
bir önceki yıl net 
satışları 12,430,000 
YTL olan firmalarda 
622 YTL, bir önceki yıl 
satışları 37,290,000 
YTL olan firmalarda 
bin 181 YTL olarak 
belirlendi.
Uyuşmazlık ve uzlaş
ma durumlarında 373 
YTL'den az olmamak 
üzere vergi ve fon 
üzerinden yüzde 2 
ortaklık işlemlerin' 
124 ile 323 YTL, ta: - 
fiye halindeki firmala 
için her hesap dönen 
için şahıs firmaları 
için 124 YTL adi 

yansıtılıyor. İşyerleri 
ve diğer binaların 
çevre temizlik 
vergileri ise 6 aylık 
dönemlere ait 2 
taksitte ödeniyor.

ortaklık, adi komandit 
ve kollektif şirketler 
için 186 YTL, 
kooperatifler için 
559 YTL, SPK'ye dahil 
olan anonim
şirketler için 932 YTL 
ücret alacaklar.
TASDİK ÜCRETLERİ 
Mali müşavirlik tasdik 
işlemlerine ilişkin 
asgari ücret tarifesi 
de, gelir ve kurumlar 
vergisinde net satış 
rakamlarına göre 
belirlenecek.
Yatırım indirimi, teşvik 
İndirimi, istisna ve 
muafiyetlere ilişkin 
işlemler, Katma 
Değer Vergisi işlem
leri, dahilde işleme 
İzin belgesine göre 
yapılan KDV tescil ve 
terkin işlemleri, 
yatırım teşvik belgesi 
işlemleri, kredilere 
İlişkin işlemler, mali 
tabloların uygunluğu, 
servet ve varlık 
incelemeleri, 
Radyo ve Televizyon 
Kuruluşlarının Yayın 
Hakları Hakkındaki 
Kanun uyarınca, radyo 
ve televizyon üst 
kurulu paylarının 
ödenmesi işlemleri 

: bi konularda net 
şiar üzerinden, 
yo televizyon 
ularında da üot 

.rul paylarına gör 
deme yapılacak.

Yazarımız Barbaros Balmumcu anjiyo 
olması nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Gemlik KÖRFEZ.

II

Özelleştirmeye 
‘Körfez' ilgisi

r.zza Hut ve Kentucy 
I ried Chicken'ın

FC) Türkiye 
emsilcisi Katarlı • 

Almana Group'un 
Başkanı Omar H. 
Almana, Türkiye'de 
özelleştirmelerle 
ilgilendiklerini, şu 
anda araştırma yap
tıklarını ve çeşitli fir
malarla görüşmeleri 
olduğunu bildirdi. 
Almana, Türkiye'deki 
ekonomik durumu 
oldukça cazibeli 
bulduğunu belirterek, 
mevcut hükümetin 
pek çok alanda birçok 
olumlu değişiklikler 
yaptığını, ekonominin 
daha güçlenmesi için 
çok sayıda düzenleme 
gerçekleştirdiğini 
söyledi.
Hükümet birçok şeyi 
değiştirdiği için artık 

ELEMAN ARANIYOR

EKOL AKTAŞ LTD. ŞTİ.’ne
Deneyimli

Gıda Mühendisi Aranıyor 
TEL: (0.224) 514 32 87

çok daha aktif adımlar 
atılabildiğini vurgu
layan Alınana, ' ıu 
sene önce kimsenin 
aklından 'Türkiye'de 
yatırım yapalım' diye 
bir düşünce geçmez
di. Ama şimdi durum 
bambaşka. Şu an ile 
10 yıl önceki durum 
arasında devasa fark
lar var. Şimdi herkes 
Türkiye'de yatırım 
yapmakla ilgileniyor" 
diye konuştu. 
2006'da 10 yeni 
restoran daha açmayı 
planladıklarını kayde
den Almana, "Yani bu, 
.yatırımlarımızın arta
cağını gösteriyor. 
Türkiye'de başka 
alanlarda yatırımlar 
yapmaya açığız. 
Planlarımız aslında 
istikrara ve fırsatlara 
bağlı olacaktır" dedi.
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Bebeğiniz size ne demek istiyor? Makyaj yapmanın incelikleri
Hiçbir anne ve baba, 
bebeğinin ağlamasını 
istemez; ancak şu 
gerçeği unutmamak 
gerekir ki, bebekler 
dertlerini ve istekleri
ni sadece ağlayarak 
anlatabilir. Zamanla 
ve uzmanların verdiği 
bilgiler doğrultusun
da, bebeğinizin ağla
malarının anlamını 
çözebilir ve onu 
sakinleştirmeni. ■ 
püf noktalarını 
öğrenebilirsiniz. 
Uzmanlara göre, 
genelde bebekler 
karınları acıktığında, 
altlarının değişmesi 
gerektiğinde ve 
etraflarındaki kala
balıktan sıkıldıkların
da ağlar. Kendinizi, 
ilk 3 ayda bebeğinizin 
günde ortalama 2-3 
saat ağlayabilme 
ihtimaline alıştır
malısınız. Önceleri 
bebeğinizin tüm 
ağlamaları size aynı 
gibi gelecektir; ama 
zaman içinde ağla
maların anlamını 
çözebileceksiniz.

Sözgelimi, ısrarlı ve 
sürekli bir ağlama 
bebeğin acıktığını, 
keskin ve tiz bir çığlık 
şeklindeki ağlama 
ağrısının olduğunu 
gösterir. Vızıldanma 
şeklindeki ağlama ise 
yorgun olduğunun 
veya sıkıldığının 
göstergesidir. 
Bebeğiniz, uykusu 
geldiğinde huysuzla- 
narak mırıltı şeklinde 
ağlayacaktır.
Uzmanlar, eğer 
bebeğinizin ağlama 
nedenini bulamıyor
sanız, kendinize bir 
kontrol listesi hazırla
manızı öneriyor. 
Önce, karnını en 
son ne zaman doyur
duğunuzu düşünün. 
Bebeğinizi 3 saat 
kadar önce doyur- 
dunuzsa, ona yemek 
yedirmeyi deneyin. 
Yeni yediyse, bezini 
kontrol edin. Bezi 
temizse, o an içinde 
bulunduğu ortamdan 
uzaklaştırmayı 
deneyin.
Bebeğinizi sakin

leştirmek için onu 
emzirebilir ya da 
biberon, emzik veya 
diş kaşıyıcısını vere
bilirsiniz. Uzmanlara 
göre, bebeğinizi sal
lamak da onu rahat
latabilir. Sallanan 
koltuğa oturarak bir
likte sallanabilir, onu 
kucağınızda sallaya
bilir; hatta birlikte 
dans etmeyi bile 
deneyebilirsiniz. Eğer 
gaz sancısı varsa, 
masaj yapmanız onu 
rahatlatacaktır.
Bebeğinizin karnını 
ovabilir ya da sırtını 
sıvazlayabilirsiniz. 
Bazı durumlarda ise, 
ona sarılmanız ihti 
yacı olan tek şeydir. 
Bu gibi bir durumla 
karşılaştığınızda 

bebeğinize sarılarak 
loş ve sakin bir 
odaya gitmenizi, ona 
ninni söylemenizi 
öneren uzmanlar, sizi 
kendine yakın hisset
menin ve kalp 
atışlarınızı duymanın, 
özellikle yeni doğan 
bebeğiniz için sakin
leştirici olacağını 
belirtiyor. Eğer tüm 
bu çözümler işe yara
mamışsa, bebeğiniz 
içinde bulunduğu 
ortamı gürültülü, kal
abalık, çok ışıklı bul
muş olabilir demektir. 
Bu durumda onu 
karyolasına yatırıp 
ışığı kapatarak yanın
da bekleyebilir ve 
bu şekilde sakin
leşmesine tanık 
olabilirsiniz.

Makyaj, bakımlı 
kadınların vazgeçe 
mediği bir tutku... 
Ancak, makyaj yap
manın da kendine 
göre birtakım incelik
leri var. Ten renginize 
uygun olmayan bir 
fondöten veya leke 
gibi duran bir allık, 
daha alımlı görünmek 
isterken sizi mahcup 
duruma düşürebilir. 
Başarılı bir makyaj 
yapabilmenin yolu, 
doğru malzemeleri . 
seçmekten ve 
bunları doğru kullan
maktan geçiyor.
Fondöten: 
Uzmanların belirt
tiğine göre, fondöten, 
mutlaka temiz ve 
nemlendirilmiş cilde, 
nemli bir süngerle 
sürülmeli. Sünger 
her kullanıştan sonra 
yıkanmalı ve kurutul
malı. Fondöten 
aydınlık bir yerde 
sürülmeli, gündüz 
makyajı gün ışığında, 
gece makyajı da iyi 
aydınlatılmış bir 
yerde yapılmalı. Saç 
dipleriyle yüzün bir
leştiği yerde renk 
farklılığı olmamalı. 
Fondöten bu bölgeye 

küçük dokunuşlarla 
iyice yayılmalı.
Seçilen fondöten ten 
rengine uygun olmalı 
ve ince bir tabaka 
halinde sürülmeli. 
Pudra: Fondöten 
üzerine sürülecek 
pudranın şeffaf 
olması gerektiğini 
vurgulayan uzmanlar, 
eğer tek başına 
kullanılacaksa, ten 
rengine uygun olması 
ve büyük pudra 
fırçasıyla ince bir 
tabaka halinde 
sürülmesi gerektiğini 
belirtiyor.
Far: Uzmanlar, 
kullanım kolaylığı ve 
dayanıklılık açısından 
daha uygun 
olduğunu ifade ettik
leri toz farların, 
sık sık temizlenen 
süngerli çubuk veya 
yumuşak fırçalarla 
sürülmesi gerektiğini 
kaydediyor. Gözlerin 
renginde far sür
menin ner zaman 
çok iyi netice ver
mediğini dile getiren 
uzmanlar, kişinin, 
kendisine yakışacak 
rengi deneyerek 
bulması gerektiğini 
vurguluyor.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Sağlıklı ve mutlu bir yıl dileriz
Buderus

ISISAN

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Kış aylarında sağlıklı beslenme
Kışın hava sıcak
lığının azalmasıyla 
birlikte insan vücud
unda meydana gelen 
değişiklikler ve bu 
değişikliklere uyum 
sağlamak için bir
takım önlemler alın
ması gerektiğini

Geceden kalanlara
uzman önerisi

belirten uzmanlar, 
sağlıklı beslenmenin 
önemine dikkat çekti. 
Uzmanlara göre, bu 
mevsimde en sık 
rastlanan hastalıklar
dan olan enfeksi 
yonu önlemek için 
beslenme büyük 
önem taşımakta. Kış 
mevsiminin vazge 
çilmez yiyeceklerinin 
başında 
Kuru baklagillerin 
geldiğini kaydeden 
uzmanlar, "Özellikle 
etli kuru fasulye veya 
nohutu haftada en az 
bir gün tüketiriz. 
Kuru fasulye, nohut, 
yeşil mercimek gibi 
kuru baklagiller iyi 
birer protein kay
nağıdır. Bu nedenle 
yemeklere lezzet ver
mek için et veya 
kıyma eklenmesine 
gerek kalmamaktadır. 
Beslenme uzmanları 
eti protein yönünden 
fakir olan sebzelerle 
beraber tüketmekte 
fayda olduğunu 
belirtmekteler" diyor. 
Uzmanlar, kış mevsi
minde en sık rast
lanan, hastalıklardan 
biri olan gribin, vücut 
direncinin azalmasıy
la baş gösterdiğin
den, bu hastalıktan

korunmak için doğru 
beslenmenin çok 
önemli olduğu 
görüşünde.
Uzmanlar bu konuda, 
"Çocukluğumuzdan 
bugüne kadar sürekli 
duyduğumuz uyarı, 
kış aylarında daha 
fazla C vitamini 
tüketmek için limon, 
portakal gibi 
turunçgillerle beslen
memiz gerektiği. 
Ancak özellikle 
kuşburnu, kırmızı ve 
yeşil sivri biber, kivi, 
maydanoz ve rokada 
bulunan C vitamini 
miktarının, portakal, 
mandalina ve limon
da bulunan C vitami
ni miktarından daha 
fazla olduğunu unut
mamak gerekir" 
ifadelerini kullanıyor. 
Kış mevsimiyle bir
likte yağlı yiyecek
lerin tüketilmesinde 
artış olduğunu kayd
eden uzmanlar, özel
likle tereyağı ve mar
garin tüketiminden 
kaçınılması gerektiği
ni söylüyor.
Uzmanlar, yazın bol 
bol salata tüketilmesi 
gerektiğini ifade 
ederek, "Özellikle 
fazla kilo problemi 

olan kişiler için ton 
balığıyla hazırlanan 
domates salatası, 
akşam öğünü için 
ideal bir yiyecektir. 
Mevsimsel nedenler
den ötürü tazesini 
bulmakta zor
landığımız için daha 
az tükettiğimiz sebze 
yemeklerini, kışın da 
aynı sıklıkla tüket
mek gerekir. 
Dondurulmuş veya 
konserve edilmiş 
sebzeleri kullanarak 
yiyecekler 
çeşitlendirilebilir. Kış 
mevsiminde güneş 
yüzünü daha az 
gösterdiğinden, 
güneşten alınan D 
vitamininden de yok
sun kalmaktayız. 
Özellikle kemik ve 
diş gelişimi için 
önemli olan D vita
minin diğer bir kay
nağı da balıktır. 
Artan D vitamini 
gereksinimini 
karşılamak için kışın 
daha fazla balık 
tüketmeye dikkat 
edin. Yazın olduğu 
gibi kış mevsiminde 
de kızartma ve 
kavurmadan kaçın
malı, yağ tüketimine 
dikkat edilmeli.

Yılbaşı gecesi, yeni 
bir yıla girmenin 
getirdiği heyecan 
ve mutlulukla yemeği 
ve içkiyi fazla 
kaçıranların, ertesi 
gün yediklerine 
dikkat etmeleri 
gerektiği bildirildi. 
Aile hekimliği 
uzmanı Dr. Ender 
Saraç, normalde 
daha erken yatmaya 
ve hafif yemeye 
alışkın olan kişiler 
için yılbaşı sabahının 
bir kabusa 
dönüşebileceğini 
ifade ederek, "Eğer 
gece alkol alındıysa, 
enginar hapları ve 
ılık ballı suyla 
karaciğer kuvvetlen 
dirilebilir" dedi. 
Tekrar alkol alın
masının büyük bir 
hata olduğunu 
belirten Saraç, 
özellikle alkole bağlı 
baş ağrısından yakı-

I nanların "Çuna 
çiçeği yağı" hapı 
almalarının faydalı 
olacağını söyledi. 
Zerdeçalın, alkol alan 
kişilerde karaciğer
den toksin atılması 
için oldukça yararlı 
olduğuna değinen 
Saraç, "Eğer bir 
gün önce karaciğeri

hırpalayacak 
şekilde ağır yemek 
yenildiyse veya 
fazla alkol 
tüketildiyse 
daha sonraki gün 
aralıklı olarak 
2-3 kahve kaşığı toz 
zerdeçal, balla 
karıştırılıp macun 
gibi yutulmalı. 
Balla zerdeçal 
karışımı, karaciğerin

toksin atmasını 
ve kendini 
temizlemesine 
yardımcı olur" 
dedi.
Saraç, Yeni yılın 
ilk gününde 
yemeklerle birlikte 
bol nane, dereotu, 
kekik ve tarçın 
tüketilmesinin de 
yararlı olacağım 
söyledi.
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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 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md; 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tanm 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

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

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)R

3

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

TÜP DAĞITICILARI'

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 5$
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81

’ ’er Likitgaz 513 80 00
514 88 70 
51417 00

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

BELEDİYE
Santral 1 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122
Su İşlet 513 45 21 -1
İtfaiye 513 23
Muhasebe Md. 513 45 21 -1ı
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -11ı
Su Arıza Yalnyz 185j

TAKSİLER

1
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

ETROL b13 10 ”9
RTLAR 51 j ''O ■ 1
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Polietilen Kap San.
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 : ı>\fo@polikap.com URL : http://www.polikap.com

SU - ASİT - YAĞ 
DEPOLARI

POLİI AP, ürünlerini çevreye 
saygıîı, 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.

SİLOM

İDDİA EDİYORUZ!
BENZER ÜRÜNLER İÇİNDE KALİTESİ 

EN YÜKSEK VE FİYATI EN UYGUN 
OLAN POLİKAP ÜRÜNLERİDİR.
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