
SomlİK GazetomlBİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

interneti:a d re sinden ok uya b i I i rs iniz

loş geldin 2006
ıy/a tatlısıyla 2005 yılını geride bırakarak umutlarla, barış dilekleriyle 2006 yılına girdik. Gemlikliler yeni yıla sakin olarak 
ken, büyük çoğunluk yeni yılı evlerinde televizyon izleyerek geçirdi. İskele Meydanındaki lokantalar ile Milton ve Atamer 
ttik Tesislerinde ise yeni yıla özel eğelence programlarıyla girildi. İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Gemliklilerin yeni 
rluzur içinde girdiklerini belirterek, yeni yılı silah atarak kutlayan birkaç kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını söyledi.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK Ek yerleştirmede

IIyarın son gun
ÖSYM'nin, kamu kurum ve kuru
luşlarındaki 15 bin 245 konten
jana yapacağı ek yerleştirme için 
28 Aralık'ta başlayan tercih 
bildirme süresi, 3 Ocak Salı günü 
sona erecek. Haberi sayfa 8'de

lluşay Tekstil Konfeksiyon San.Tic.Ltd. Şti ile HEM arasında iş protokolü imzalandı

lEN’den 120 kişiye iş imkanı
Güne Bakış

Kiki Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

2006’da yazarken
ıllardır hergün bu köşede sizlerle 
ken, her yeni yıla umutla girip, umut- 
ırımızı gerçekleştirmeden o yılı bitiri 
ız. •
ilerim, 2006’da umutlarınız gerçekleşir, 
lyşa ünlü şair Orhan Veli umut için:
Umut fakirin ekmeği..
ye memedim yel” der.
|e güzel söz.
mudun bir bedeli yok. Bedavadır umut, 
hediğin kadar umutlanabilirsin.
azla umutlanmak acı sonuçlarda vere-

> nedenle ölçüyü kaçırmamak gerekir, 
umhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2006 
a girerken verdiği demeçinde önemli 
ulara değindi.
evletini tepesindeki ile onun altındaki 
Br arasından korkunç düşünce ve uygu- 
Ifarklılığı var.
ezer, Başbakan Erdoğan’a ders veriyor 
a.
|e diyor Sezer:
Cumhuriyet kuran Türk halkına Türk 
u denir.”
Tek dil, tek bayrak ülküsünden 
içilmez.”
Eşitsizlik girerilmedikçe çalkantılar dudu- 
naz.”
[(ırkiye uluslararası alandaki ilişkilerinde 
Sılarının yönlendirmesi ya da istemleri
lltusunda hareket etmeyecektir.”
eçim sistemi değişmeli, yasama donul- 

hğı kaldırılmalıdır."
yargı bağımsızlığı için YHSK yeniden 
Inlenmelidir. Eğitim birliği korunmalıdır.”

sözler Başbakan Erdoğan’ın söyledik- 
|n tam tersi.

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünce ilçemizde 
açılacak “Konfeksiyon 
Makinalan Kullanımı ve 
Makinacı Yetiştirme 
Kurs.LTna katılacak 120 kur
siyer için Bursa Demirtaş 
Sanayi Bölgesi’nde bulu
nan Ulusay Tekstil Sanayi 
ve Tic. Ltd. Şti. ile iş 
yerinde iş protokolü imza 
landı.
Ulusay Genel Müdürü 
Kemal Zağralıoğlu, kursi 
yerlerin eğitim süreleri- 
içinde haftada bir gün gön
derecekleri araçla kursiyer
lerin fabrikada işbaşı eğiti- 
mi-göreceklerini söyledi. 
HEM Müdür Kemal 
Çetinoğlu ise kayıtlara 
bugün başlandığını bildirdi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

HEM Müdür Kemal Çetinoğlu, Ulusay Tekstil Ltd. Şti. Genel Müdürü Kemal 
Zağralıoğlu ile Bursa daki işyerinde, iş protokolü imzalarken görülüyor.

Baü-Kurlımun maaşından 
sağlık sigortası primi kesilecek 
Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Ocak 2006 tari
hinden geçerli olmak üzere Bağ-Kur emekli 
terinin aylığından yüzde 10 sağlık sigortası 
primi kesileceği açıklandı. Haberi sayfa 7’de

Rotaract gençler 
kitap bağışladı

Gemlik Rotaract Kulübü üyeleri Namık 
Kemal İlköğretim Okulu Salonu’nda Sollac 
firması tarafından yaptırılan kütüphaneye 
kitap bağışında bulundular. Haberi syf 5’de

3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orğani 
ze Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı 
Narkotik Büro Amirliği'nden yapılan 
açıklamaya göre, ellerindeki uyuşturucu 
maddeye müşteri arayan 3 zehir 
tacirinin gözaltına alındığı operasyonda 
3.5 kilo esrar ele geçirildiği bildirildi. 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Umutları gerçeğe dönüştürmek için.
Yeni bir yıl daha geldi..
2006..
Dünya yaşlanıyor.
Ama..
İnsanoğlu gelişiyor..
İnsanoğlu değişiyor..
Başbakan da gelişerek değişiyormuş.
Çağlar değişirken “dönüm noktası” olay

lar gerçekleşiyor.
Türkiye'de ise çağ değişirken “bir garip 

siyasal düşünce” iktidar koltuğunu elde 
ediyor.

Koltuğun el değiştirmesiyle Türkiye çağ 
atlıyor..

Hem de üç dört basamak birden..
Taaa ortaçağa kadar..
İnsanoğlu ateşi buldu sevindi.. İlerledi..
İnsanoğlu taşı oydu sevindi.. İlerledi..
İnsanoğlu uzaya ulaştı sevindi.. İlerledi..
Biz de bulduğumuzla ortaçağa ger

iledik...Sevindik !
Yeni yılın ilk yazısında “umuda” yolcu

luk varken..
İç karartmak da niye..
Onun için “Kişisel Kurtuluş Savaşı” 

başlatmak gerekiyor.
Çünkü her şey “insanın kendisiyle” 

başlıyor..
Aşağıda okuyacağınız, yaşamı “çaresiz

liklerle” dolu bir adamın öyküsü, yaşamdan 
kopmamanın da anahtarı olsun..

Yeni yıl ve yeni yıllar umudun gerçeğe 
dönüşü olsun..

"7 yaşındayken babasını kaybetti ve 
yetim kaldı. Yalnız ve içine kapanık bir 
olarak yaşamaya oradan oraya sürüklenm
eye başladı.

8 yaşında okuldan alındı ve köyde 
yaşadı. Zamanını tarlalarda kargaları 
kovalamakla geçirdi.

10 yaşında yüz kanlar içinde kalacak 
şekilde, yeni okulundaki hocasından dayak 
yedi.

Ailesi onu okuldan aldı. Sinirden ve 
korkudan üç gün evinden çıkamadı.

17 yaşında hayalindeki okulun istediği 
bölümü için gerekli not ortalamasını tut
turamadı.

24 yaşında tutuklandı,günlerce sorguya 
çekildi ve 2 ay tek başına bir hücrede hapis 
yattı.

25 yaşında sürgüne gönderildi.
27 yaşından doğduğu şehrin merkezinde 

rakibi törenlerle karşılanırken,o kalabalıklar 
arasında yalnız başına olanları izliyordu.

30 aşında amiri ,onu kendisinden uzak
laştırmak için başka göreve atanmasını 
sağladı.

Yeni görevinde fiilen işsiz bırakıldı.aylar
ca boş kaldı.

37 yaşında böbrek hastalığından 
Viyana’da iki ay hasta ve yalnız halde yattı.

37 yaşında komutan olarak yeni atandığı 
ordu dağıtıldı.

38 yaşında Savunma Bakanı tarafından 
görevinden atıldı.

38 yaşında kendisi için tutuklama kararı 
çıkarıldı.

38 yaşında en yakın beş arkadaşından 
üçü onun kongre temsil heyetine üye olma
ması için oy kullandı.

39 yaşında idam cezasına çarptırıldı. 
Sonra ne mi oldu?
42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti ‘ni ilan 

etti..
Ve ilk Cumhurbaşkanı oldu...(*)

Eski dönem başkanlarına onur plaketi ve teşekkür belgesi verildi

Mimarlar Odasında afalı fen
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mimarlar Odası 
Gemlik 
Temsilciliğinde yeni 
göreve gelen 
yönetim kurulu yap
tığı toplantıda eski 
dönem başkanlarını 
onurlandırdı.
Mimarlar Odası’nın 
Gürle İş Merkezindeki 
bürosunda yapılan 
törende, eski dönem 
başkanlarına onur 
plaketi ile teşekkür 
belgeleri verilirken 
fotoğrafları da anı 
olarak, yerlerine 
asıldı.
Mimar Odası Gemlik 
Temsilcisi Mimar 
Osman Turan’ın 
başkanlığında 
toplanan yeni 
yönetim kurulu, 
odanın ilk kuruluşun
da başkanlık yapan 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey’e ilk onur 
plaketi ve teşekkür 
belgesini verirken 
fotoğrafı aa auvarda 
yerini aldı. Mimarlar 
Odasında 2-3-5 ve 
6'ncı dönemlerde 
başkanlık yapan 
Mimar Orhan Bulut, 
en çok başkanlık 
yapan.oda üyesi 
olarak onur plaketi 
ve teşekkür belgesini 
alırken resmi de 
duvardaki yerini aldı. 
Odanın 4. ncü dönem 
başkanı olan Sami 
Çekiçel ile 7. Dönem 
Başkanı Tarık Kap 
lan'da yeni Başkan 
Osman Turan'dan

anı duvarına astılar. 
Düzenlenen törende

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

‘Gemlik Körfez’ internette

onur plaketi ve 
teşekkür belgelerini 
alarak fotoğraflarını

plaket ile 
teşekkür belgelerini 
alan eski dönem

büyük gurur duyduk
larını dile getirerek 
verdikleri hizmetten

başkanları kendiler
ine yapılan jestten

dolayı mutlu olduk
larını söylediler.

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

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ulusay Tekstil Konfeksiyon San. Tic. Ltd. Şti ile HEM arasında iş protokolü imzalandı

HEU’den fl I ■kıı
Seyfettin SEKERSÖZ

i Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
açtığı kurslarla iş 
imkanı yaratmaya 
devam ediyor. 
Geçtiğimiz hafta 
içinde 12 kişiyi Bursa 
Demirtaş Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan 
Ulusay Tekstil fir
masında işe yer
leştiren HEM Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, bu 
kez 120 kişi için iş 
protokolü imzaladı. 
Uludağ İhracatçılar 
Birliği ile Gemlik HEM 
Müdürlüğü arasında 
yapılan işbirliği sonu
cu, 2004 yılında kuru
lan Konfeksiyon 
Makineleri atölyesin 
de bu güne kadar 
eğitim gören 178 kişi
den yaklaşık 80 kişiye 

' ’ iş imkanı yaratıldı.
HEM Müdürlüğü tara 
fından açılan Konfek 
siyon Makineleri 
Kullanımı ve Makineci 
Yetiştirme Kursu’nu 
bitiren başarılı kursi 
yerlere iş imkanı 
yaratmaya devam 
eden HEM Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, 
Kaymakamlık bilgisi 
dahilinde yaptığı araş 
tırmalar sonucunda 
Gemlik'e servis koya
cağını taahhüt eden 
Ulusay Tekstil firması 
ile bu kez 120 kişi için 
iş protokolü imzaladı. 
Bursa Demirtaş 
Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet

gösteren Ulusay 
Tekstil Konfeksiyon 
Sanayi ve Ticaret 
Limitet Şirketi Genel 
Müdürü Kemal 
Zağralıoğlu ve Genel 
Müdür Muavini 
Hüseyin Fındıcak'la 
yapılan görüşmelerin 
olumlu geçmesinin 
ardından iş birliği 
protokolü imzalandı. 
Firmanın yönetim 
merkezindeki törende 
protokolü imzalayan 
HEM Müdürü Kemal 
Çetinoğlu ile Ulusay 
Tekstil Sanayi ve 
Tic. Ltd. Şti. Genel 
Müdürü Kemal 
Zağralıoğlu, Gemlik 
HEM Müdürlüğü’nün 
açacağı kursun sonu
cunda başarılı olacak 
16-35 yaş arası 120 
kursiyere iş imkanı

yarattılar.
2006 yılında işe 
alınacak olan 
kursiyerler eğitim 
süreleri içinde haf
tanın bir günü ilgili 
firmanın göndereceği 
araç ile fabrikaya 
giderek iş başında 
eğitim görecekler. 
Gemlik HEM Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, 
yaptığı açıklamada 
kursların ücretsiz

olduğunu ve müra
câatların kayıt 
sırasına göre 
değerlendirileceğini 
söyledi.
Kayıtların bu günden 
itibaren başladığını 
bildiren Çetinoğlu, 
ilk etapta asgari 
ilk 30 kişinin kursa 
alınacağını ve 
kursun 30 Ocak 
2006 günü başlaya
cağını bildirdi.

AKP yönetiminden bir istifa daha
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik Yönetim 
Kurulu üyesi Remzi Acar, 
görevinden istifa etti. 
Gazetemize yazılı açıkla
ma gönderen Acar, 
siyasete AKP’de kurucu 
üye olarak başladığını, ilk 
kongrede de yönetine 
girdiğini, İlçe Başkanı 
Enver Şahin’in yönetim 
anlayışını beğenmediği 
için istifa ettiğini bildirdi. 
Acar, açıklamasında 
Yönetim Kurulu’nda
gördüğü birçok yanlışlıktan dolayı isitifa zorun- 
luğunu duyduğunu, istifa etmeden önce il 
Başkanına yönetimin sorunlarını ilettiklerini 
belirterek şunları söyledi:
” - ilçe Başkanımızın yanlı tutumu nedeni ile

benim ve diğer 
arkadaşlarımın görüş ve 
düşüncelerinin 
birçoğunu dikkate 
almamıştır.
Arkadaşlarımız, 'çamur 
at izi kalsın’ politikası ile 
hareket ediyorlar.
Yönetimdeki 
arkadaşlarımla hiçbir 
sorunum yok. Kendi 
menfaatlerimizi hiçbir 
zaman parti ve ülke 
çıkarlarının önüne 
getirmedik. İstifam Enver

Şahin’in Başkanlığını yaptığı yönetimedir." 
Acar, yönetimdeki birçok arkadaşının da istifa 

etmeyi düşündüğünü, bu yönetimin sağlıklı 
hizmet vereceğine inanmadığını açıklamasında 
belirtti.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@riotmail.com 
www.ozcanvuraLsayfasi.com

YazıYORUM

Benim köylüm ne yapacak ?...
Türkiye’de buğday üreten köylüye veril 

meyen para, ithal buğdaya gidiyor.
Besi hayvanı yetiştiricisinden esirgenen 

destek, ithal ete yatırılıyor.
Pahalı krediler, düşük taban fiyatlârıyla 

köylüye “Köyde kalma, tarım yapma” deniyor. 
Kendi ektikleriyle beslenen ülke, tarımda geri 
letiliyor ve artık borç harç ithal yiyor!...

Avrupa Birliği tarımsal sektörün küçülmesi 
gerek diyor.,

Birlik, Türkiye’ye kendi içinde iflas etmiş, 
işsizlik yaratan, ucube "tarım politikası “ da 
yatıyor. Bütün dünya görüyor ki, düşük kırsal 
nüfuslu, yoğun kimyasal gübreli tarım toprak
ları kirletti, suları zehirledi, inekleri delirtti, 
sebzeleri hormonlu şekilsiz yaptı.

Eskiden on köylüyle yapılan tarım etkinliği, 
makine ile tek köylüye indirgeneli beri, 9 köylü 
kentlere göç etti. Bunlar Türkiye’de başka bir 
alanda iş bulamadı ve sosyal yardımlarla 
sürünüyor, toplumun tortusunu oluşturuyor, 
patlamaya hazır kent varoşlarını dolduruyor...

Avrupa Birliği’nin Türkiye'ye dayattığı, 
bence toplumsal barış açısından en tehlikeli 
politika sayın okurum, ne insan, ne de azınlık 
hakları, ne de şu budur.

Tarım nüfusunun süratle azaltılmasını zor
layan politikasıdır.

Onlar da sanayi gelişmiş, bu nüfusu içine 
alıp eritti. Biz bunu yapamayız.

Dünyanın her yerinde, Amerika'da bile işsiz 
orduları yarattı, zorlandı.

Yalnızca akıllıca Çin bunu yapmıyor...
Türkiye yavaşça girdiği bu yolda 

AvrupalIların zoruyla hızlanırsa köylü nüfusun 
büyük bölümü kentlere akacak, bunlara iş 
bulunamayacak, zaten.kötü bir kentleşme; 
yaşayan Türkiye’de anarşik büyük kentler yeni 
işsizler göçüyle çökecek. (İşte İstanbul buna 
örneği)

Tarım insanlarını küçültmesine karşılık 
Türkiye'ye vaat edilen sübvansiyonlar önce 
azaltılacak, sonra da tamamen kesilecektir.

Avrupâ Birliği kendini sanayisi ile kurtara
cak, ama Türkiye topraklarından koparılıp 
kentlere doluşan mesleksiz, işsiz köylü insan
larıyla baş başa kalacak, her şeyi altüst olacak
tır.

Bu kadar hayati konular da, bir ülkenin 
kaderini ortaya koyacak konular ortada iken, 
on beş üniversite daha kurup, buraları da 
imam-hatiplilerle doldurulsa buğday üreticisi 
köylüm, besi hayvanı üreticisi köylüm kendini, 
kurtaracak mı?

Cebi para görüp köyünde oturabilecek mi?
Tüm kadınlar türban taksa, her parkin 

ortasına cami yapılsa, Atatürk resimleri 
indirilse (bu biraz zor) sanayi üretimi artar da 
benim köylüm kendini kurtarabilir mi ? ...

İşsiz köylüm, üst, orta, alt kimlikleri öğrenip 
ezberlese, varoşlara yerleşse karnını doyura 
bilecek mi?

Biz ne ile uğraşıyoruz, ne gülünç konuları 
gündemimize alıp günlerce bütün ülkeyi gerip, 
enerjimizi biri birimizi yemekle tüketiyoruz.

Sen sö; le benim gariban köylüm; şu Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi, türban yasağını 
çözse, takanıza ne takarsanız takın dese, asıl 
zenginliğin kafanın içinde olduğunu söyleyen 
insanlarımız “Gavur İzmirli mi?” olur.

Yoksa hükümetimiz “Yahu biz ne yapıyoruz, 
bu tarım politikası benim köylümü perişaneder, 
bu bize gelmez diyebilmeye kafa yorar mı?

Bu ruhani dünya da yaşayanlar için o dâ 
bilinmez I...

mailto:ozcanvural1933@riotmail.com
http://www.ozcanvuraLsayfasi.com
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M. Akif Ersoy ölümünün 69. yılında anıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İstiklal Marşımızın 
yazarı M. Akif Ersoy 
ölümünün 69. 
yılında düzenlenen 
törenle anıldı.
Eğitim Bir-Sen 
Gemlik Temsilcili 
ği’nin hazırladığı 
anma gecesi 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, Müftü 
Yusuf Şahin ile 

öğretmen ve aileleri 
nin katıldığı anma 
töreninde duygulu 
anlar yaşandı.
Eğitim Bir-Sen Gem 
lik Temsilcisi Şükrü 
Subaşı'nın açış 
konuşmasının ardın
dan sahneye çıkan 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu 3. Sınıf öğren
cisi Fatma Duran'ın 
ezbere okuduğu 
İstiklal Marşı'nın tam 
metni dinleyenlerin 
büyük alkışını aldı. 
M. Akif Ersoy'un 
hayatını içeren 
sinevizyon göste 
risinin ardından

öğrenciler 
şairin yazdığı 
şiirleri okudular. 
Anma programında 
düzenlenen panele . 
katılan konuşmacılar 
Metin Önal 
Mengüşoğlu, Cevat 
Akkanat ve Mustafa 
Muharrem Tüfekçi, 
şairin yaşamından 
bazı örnekler verdiler. 
Konuşmacılar, 
M. Akif’in gönüllü 
sürgüne gittiğini 
yazmalarının yanlış 
olduğunda birleşerek 
hiçbir sürgünün 
gönüllü olamaya
cağını savundular.

Spora gönül veren eğitimci
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti Sekreteri 
Beden Eğitimi 
öğretmeni 
Serdal Çevik, 
spora gönül veren 
eğitimcilerden biri. 
Görev aldığı ilçe 
lig heyetindeki 
çalışmaları ile 
göz dolduran 
Serdal Çevik, 
masa tenisi ve 
satranç 
turnuvasının 
ardından 
Öğretmenler 
Voleybol 
Turnuvasını da 
başarıyla 
tamamladı.
Danone küçükler 
futbol elemelerinde 
yine aynı 
performansla 
çalışan ve 
küçüklerin futbol 
oynayacağı alanı

•taııınniMt” J
£niHll.lOl IH

belirleyen şeritleri 
öğrencileriyle 
bant tutturarak 
yapan Serdal 
Çevik, turnuva 
boyunca tek 
başına hakemlik 
yaparak ta görevini 
yerine getirmenin 
yorgunluğunu ve 
mutluluğunu 
birlikte yaşadı.

3 kilo 500 gram 
esrar ele geçirildi
Ellerindeki uyuşturu
cu maddeye müşteri 
aradıkları öne 
sürülen 3 zehir 
taciri, gözaltına 
alındı. Operasyonda, 
3 kilo 500 gram 
esrar ele geçirildi. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Narkotik Büro 
Amirliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, ellerindeki 
esrara müşteri 
aradığı öne sürülen 
D.K., Ş.T. ve M.K. 
isimli şüpheliler 
yakalandı. 
Bir ihbarı değer
lendiren polis ekip
leri, uyuşturucu 
madde ticareti yap
tıkları iddia edilen 
D.K., Ş.T. ve M.K. 
isimli şüphelileri tak
ibe aldı. Yapılan

çalışmaların ardın
dan da şahısların 
ellerindeki esrara 
müşteri aradıktan ve 
Yıldırım'da bir adre 
se götürdükleri 
tespit edildi. Bunun.; 
üzerine harekete 
geçen narkotik polis, 
D.K., Ş.T. ve M.K. 
isimli şüphelileri, 
esrarı götürdükleri 1 
adreste gözaltına 
aldı. Operasyonda 3 
kilo 500 gram esrar 
maddesi ele geçi 
rilirken, şüpheliler 
emniyete götürüldü. 
İfadeleri alınan 
şüpheliler, "Teşekküll 
oluşturmak suretiyle 
uyuşturucu madde# 
ticareti yapmak" J 
suçundan Cumhu 
riyet Savcılığı'na 
sevk edildi. Ele 
geçirilen esrar mad
desi ise polis tarafın 
dan imha edildi.
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Rotaract gençler kitap bağışladı
Seyfettin tarafından Behçet teşekkür etti.
ŞEKERSÖZ yaptırılan Aydın'ın Rotaract
Geçtiğimiz kütüphaneye okula getirdiği üyesi
m'in Iprrip kitap kitaplar Okul gençlerde ilkM VI1 IİVİ MV 
kurularak bağışlayan Müdürü Ercan başlattıkları
va rdım Rotaract Akbaş'a kitapyOl VIII11 
hizmetlerine gençleri teslim edildi. kampanyası

çeşit türdeki Okul Müdürü nın ardından
DdŞ Idy dİ 1

Rota ract kitapları Ercan Akbaş, özürlüler
Kulübü toplayarak Rotaract okulunda
ıı\/olori illf okul kulübü bulunan kızuyeıen ıi!\
çalışmalarını kütüphanesine üyelerinin çocuklarının
Namık Kemal kazandırdılar. yaptığı kitap saç bakım
11 knnrptim Asbaşkan yardımıyla larını yapacak
llf\VM 1 WVIIII

Okulu'na kitap Pelin Aslan, öğrencilerin larını söyle
harı ıc la ra k Genel bilgilerini yerek hizmet
udyışidydidî\ Sekreter artırmada çalışmalarınınkjUOlvl VII İd • 
Okulun Yelda Baykız büyük yarar devam
salonunda ve kurucu sağlayacağını * edeceğini
Sollac firması üyeler Özlem belirterek söylediler.

kantarcı ile kendilerine

Özürlü çocuklar 
meslek öğreniyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursalı işadamları 
Mısır’dan etkilendi

özürlüler Okulunda 
eğitim gören 
çocuklar yardımsever 
kişiler tarafından 
meslek öğrenmeye 
hazırlanıyor.
Emekli Öğretmen 
Fulya Çetinkaya'nın 
okula kazandırdığı iki 
adet Atkı Dokuma 
tezgahında özürlü 
çocuklar meslek 
öğrenmeye başlıyor.
Okul kurucusu 
Haşan Türe ile 
Okul Müdürü Tamer

Sivri'nin takip 
ettiği çalışmalar 
haftanın iki günü 
yapılıyor.
Okul Müdürü 
Tamer Sivri yaptığı 
açıklamada, 
Emekli Öğretmen 
Fulya Çetinkaya'nın 
haftanın iki günü 
okula gelerek 
özürlü çocukların 
bazılarına tezgahta 
atkı dokumayı 
öğreterek onların 
yaşama daha 
sıkı sarılmalarına 
yardımcı olduğunu

söyledi.
Okul Müdürü 
Tamer Sivri, 
ayrıca, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'in bir adet 
Hah Dokuma 
tezgahı 
kazandırdığını 
sildirerek 
önümüzdeki 
günlerde 
çocukların halı 
dokuma işini de 
öğreneceklerini 
söyledi.

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
ve Devlet Bakanı 
Kürşat Tüzme.n’in 
ziyareti ile gündeme 
gelen Mısır'a iş 
gezisi yapan 
BUGİAD (Bursa Aktif 
İşadamları Derneği) 
üyesi 8 sanayici ve 
işadamı Bursa'ya 
döndü.
BUGİAD'ın üyesi 
olduğu İstanbul 
merkezli MARİFED 
(Marmara İşadamları 
Dernekleri 
Federasyonu) 
organizasyonu ile 
27 kişilik bir heyet 
Mısır'a gitti.
Heyet Kahire'de 
Türkiye Büyükelçisi 
Şafak Göktürk 
ve TÜMİAD (Türk 
Mısır İşadamları 
Derneği) Başkanı 
Akif Azizoğlu ile 
görüştü. Kahire 
Ticaret Odaları 
Federasyonu,

I I . . . . .  KÖRFEZ REKLAM
GAZETELERINEimNvuEKLANALINIR İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
u .... . . . „ . H । ..... (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Her turlu ojım-sotım, elemcın ııcınlcırınız ye reKİamlarmız için bizi oıoyın^^^- 224j 513 96 33 pax t 513 35 95

Mısır İşadamları 
Derneği ve Mısır 
Sanayi Odaları 
Federasyonu'nu da 
ziyaret eden 
Bursa heyeti kaldığı 
Sheraton Hotel'de 
Mısırlı işadamları ile 
bire bir görüşme 
yaptı. Mısırlı 100'e 
yakın sanayici ve 
işadamı ile görüşen 
heyet üyeleri bu 
ülkenin ciddi iş 
potansiyeli 
taşıdığını, 
ilgiden memnun 
olduklarını belirttiler. 
TÜRKLER ZATEN 
VAR
Mısır'da birçok 
Türk şirketinin 
yatırımı bulunan 
Mısır'da, TAV 347 
milyon dolarlık 
havaalanı ihalesini 
alırken, Sabancı'ya 
ait KordSA 
fabrikası da 200 
kişi çalıştırıyor. 
İstikbal, Beymen,

Sarar, Evyap, Fiili 
Boya ülkede yatırım 
yapan veya 
şube açan Türk 
şirketlerinin önde 
gelenleri.
Heyetteki işadamları, 
ticaret yaparken 
hukuki konularda 
temkinli olunması 
gerektiği konusunda 
uyarıldı. Otomotiv 
yan sanayinde 
faaliyet gösteren 
Ototaşkent fir
masının Genel 
Müdürü Murat 
Kaya, Mısır'a uzun 
zaman problemsiz 
ihracat yaptıklarını 
ancak son dönemde 
El Tayyip firmasında 
bir alacaklarının 
kaldığını belirterek, 
"Karşılıklı güvene 
dayalı çalıştığımız 
için boşluk bırak
tığımızda karşı taraf 
fırsatı değerlendirdi. 
Hukuken de çözüm 
zor görülüyor" dedi.
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Oz Karadenizspor: 3
Orhangazi Yeniköy; 1

Kokoreçciye 
yeni yıl 
kurşunu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Grubunda ikinci 
maçına çıkan öz 
Karadenizspor, 
haftayı 3 puanla 
kapadı.
Orhangazi Göl 
Tesislerinde 
oynanan maçta öz 
Karadenizpor, 
Orhangazi 
Yeniköy'ü baştan 
sona üstün oynadığı 
karşılaşmada 
3-1 yenerek 
puanını 6'ya çıkardı. 
13. dakikada Mustafa 
ve 22. Dakikada 
Murat'la 2-0 öne 
geçen Öz 
Karadenizspor, 45. 
Dakikada yediği golle

ilk yarıyı 2-1 
önde bitirdi. 
İkinci yarıda üstün

lüğünü sürdüren 
Gemlik ekibi 77.
Dakikada Fatih'le 3-1 

öne geçti ve deplas
mandan galibiyetle 
dönmeyi başardı.

Hemşerisinin silahlı 
saldırısına uğrayan 
bir kokoreççi, 
yeni yıla 
hastanede girdi. 
Edinilen 
bilgiye göre, 
2006 yılına 
girilmesine 
yarım saat kala, 
Sırameşeler 
Mahallesi Uluyol 
Sokak üzerinde 
meydana gelen 
olayda, kokoreççi 
Gazi Torun (45), 
iki kişinin silahlı 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

saldırısına 
uğradı. 
Kasığından 
yaralanan 
Torun, olay yerine 
gelen 112 Acil 
ekibi tarafından 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Torun ameliyata 
alınırken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatan polis, 
firar eden Ali B.(37) 
isimli şahsı gözaltı
na aldı. BHA

ve YEMEK SALONU
Bircan 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 karşısı) 
Tel : (0.224) 5 14 20 20 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


2 Ocak 2006 Pazartesi HABER Si>yfa 7

Yeni asgari ücret 
yürürlüğe girdi

Asgari ücret, 1 Ocak 
2006 tarihinden 
İtibaren 16 yaşından 
büyükler İçin brüt 
531 YTL, net 380 
YTL 46 YKr olarak 
uygulanacak.
Buna göre, 16 yaşın
dan büyükler İçin 
belirlenen brüt 
asgari ücretten 74 
YTL 34 YKr SSK 
primi, 5 YTL 31 YKr 
işsizlik sigortası 
fonu, 67 YTL 70 YKr 
gelir vergisi, 3 YTL 
19 YKr damga 
vergisi olmak üzere 
toplam 160 YTL 
54 YKr kesinti 
yapılacak.
16 yaşından büyük
ler için asgari 
ücretin işverene 
toplam maliyeti 645

YTL 17 YKr olacak.
Asgari ücret 16 
yaşından küçük 
işçiler için brüt 450 
YTL, net 322 YTL 43 
YKr olarak uygu
lanacak. 16 yaşından 
küçükler için asgari 
ücretten 63 YTL SSK 
primi, 4 YTL 60 YKr 
İşsizlik sigortası 
fonu, 57 YTL 38 YKr 
gelir vergisi, 2 YTL 
70 YKr damga ver
gisi olmak üzere 
toplam 127 YTL 68 
YKr kesinti yapıla
cak. Bu asgari 
ücretin İşverene 
maliyeti ise 576 
YTL 32 YKr olacak. 
Kapıcılar İçin asgari 
ücret İse brüt 531 
YTL, net 448 YTL 
16 YKr'ye yükseldi.

Motorlu taşıtlar 
vergisi ödemesi 
31 Ocak 2006’da 

sona eriyor

Motorlu taşıtlar 
vergisinin İlk 
taksiti bu ay içinde 
yatırılıyor.
Motorlu taşıt 
sahipleri, 1 Ocak'ın 
resmi tatil olması 
nedeniyle verginin 
ilk taksitini bugün
den İtibaren 
bankalar ve ilgili 
vergi dairelerine 
yatırabilecek.
İlk taksitin 
ödeme dönemi,

31 Ocak Salı günü 
mesai saati biti
minde sona 
erecek.
Motorlu taşıtlar 
vergisinde İkinci 
taksit ise Temmuz 
ayı içinde ödenecek. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine 
göre, Türkiye'de 
Ekim ayı İtibarıyla 
10 milyon 968 bin 
901 adet motorlu 
taşıt bulunuyor.

Bağ-Kur’lunun 
maaşından 

sağlık sigortası 
primi kesilecek

Esnaf ve Sanatkarlar 
ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar 
Kurumu'ndan 
aylık almakta 
olanların (Bağ-Kur 
emeklileri) 
aylıklarından 2006 
yılında da yüzde 10 
oranında sağlık 

‘Gemlik Körfez' ötemizi
■ ı u www.gemlikkorfezgazetesi.com 
internette adresinden okuyabilirsiniz

sigortası primi 
kesilecek.
Bakanlar Kurulu'nun 
konuya ilişkin 
kararı Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı.
Karar, 1 Ocak 
2006 tarihinden 
geçerli olmak 
üzere başladı.

\ BAY MÜSTAFİ ÖZALP EMIAK'TAN
Her Çeşit Emlak !

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

i ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK 

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçlnde)Yenl 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 atarl 

makineleriyle satılık dükkan, önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

ŞENEN ihe^ttuıeleritali
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
* Sakana Misina Ağları 
*
* Fanya
* Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
y Kürek
* Çapa

Macun
✓ G al ven izli çivi

TMC sintine pompası

' vediöerınal^mekrilehîynetinrM;

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’ nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa

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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Umurbey’de 12 dönüm arazi 
ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta Tel:5132474 Fax: 5141021

Erksin j\TE
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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Okuyucu Mektubu Hüseyin KAYA

Türkiye nüfusu bu yıl 
73 milyonu aşacak ve 
İstanbul'un nüfusu 
11.6 milyon kişiyi 
geçecek.
Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerini 
baz alarak yaptığı 
hesaplamaya göre, 
bu yıl ortasında 
Türkiye nüfusu 72 
milyon 974 bin 
kişiyi bulacak. 
Bu rakam geçen 
yılın aynı dönemine 
göre nüfusun 909 
bin kişi artacağı 
anlamına geliyor.

Ek yerleştirmede yarın son gün
ÖSYM'nin, kamu 
kurum ve kuru
luşlarındaki 15 bin 
245 kontenjana 
yapacağı ek yer
leştirme için 
28 Aralık'ta başlayan 
tercih bildirme süresi, 
3 Ocak Sah günü 

sona erecek.
ÖSYM, kamu kurum 
ve kuruluşlarındaki 
boş kadrolar ile 
sözleşmeli 
pozisyonlara 
yerleştirme yapacak. 
Geçen yıl 
KPSS'ye girerek 
kazanmış ortaöğretim, 
ön lisans ve lisans 
mezunu adaylardan 
bu kadrolara ve 
pozisyonlara 
yerleşmek isteyenler,

4 çocuk kuş gribi şüphesiyle hastanede
Ağrı’nın Doğubeyazıt 
İlçesi'nde aynı aileden 
4 çocuk, kuş gribi 
şüphesiyle Van 
Yüzüncü Yıl Üniver
sitesi (YYÜ) Tıp 
Fakültesi Araştırma 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.
YYÜ Tıp Fakültesi 
Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Doç. 
Dr. Hüseyin Avni 
Şahin, Doğubeyazıt’ 
tan aynı aileden 
Fatma (15), Hülya 
(11), Ali Haşan ve 
Muhammet (14) 
;Koçyiğit'in yüksek 
ateş, öksürük, 
halsizlik ve 
ağızda kanama 
şikayetleriyle 
hastaneye 
başvurduğunu

Bu yıl 1 milyon kişinin 
üzerindeki şehirlere 
Van da katılacak ve 
bu gruptaki il sayısı 
20'y i bulacak.
Van, yıl ortasında 
1 milyon 12 bin 

tercih bildirecek. 
Yerleştirme ücretini 
yatıran adaylar, 
2005 KPSS/2 tercih 
kılavuzundaki 
kurallara göre 
tercihlerini internet 
üzerinden ÖSYM'ye 
iletebilecekler.
Tercih bildirme süresi, 

söyledi.
Koçyiğit ailesinin 
15 gün önce 
hastalanan tavuklarını 
kesip tükettiklerini 
öğrendiklerini 
belirten Şahin, 
"Çocuklar kuş gribi 
şüphesiyle getirildi 

kişiye ulaşarak 
T milyon kişi 
barajını aşacak.
Buna karşılık, 
uzun süredir nüfus 
kaybeden illerden 
olan Kilis'te yaşayan

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 
kadro ve sözleşmeli 

ve gerekli tetkikler 
yapılıyor. Hastaların 
boğazından alınan 
materyal Ankara 
Hıfzısıhha 
Enstitüsü'ne 
gönderildi. Teşhis 
gelecek sonuçlara 
göre konulacak" dedi. 

ların sayısı bu yıl 
100 bin kişinin 
altına inecek.
Bu yıl ortası 
itibariyle İstanbul'un 
nüfusu 11 milyon 
622 bin kişiye 
yükselecek.
Başkent Ankara'nın 
yeni nüfusu ise 
bu yıl 4 milyon 386 
bin kişiye çıkacak. 
İzmir ise yeni yılda 
3 milyon 709 bin 
kişiye çıkacak. 
Bu arada, 4 yıl 
sonra Türkiye nüfusu 
76.5 milyonu 
bulacak.

pozisyonlara, lisans 
mezunları 2004 
KPSSP3, ön lisans 
mezunları 2004 
KPSSP93, 
ortaöğretim mezunları 
da 2004 KPSSP94 
puanı ile 
başvurabilecekler. 
Ortaöğretim 
düzeyinde bin 343 
kadro, 7 bin 969 
sözleşmeli pozisyon, 
ön lisans düzeyinde 
655 kadro, bin 312 
sözleşmeli pozisyon, 
lisans düzeyinde ise 
2 bin 121 adro, bin 
845 sözleşmeli 
pozisyon bulunuyor. 
Böylece ÖSYM, 
toplam 15 bin 245 
kontenjana ek yer
leştirme yapacak.

Basın mensuplarının 
görüntü almasına izin 
vermeyen Doç. Dr. 
Şahin, çocukların 
sadece şüphe üzerine 
geldiğini ve kesin tanı 
konulana kadar 
izin vermeyeceklerini 
ifade etti.

Gemlik’e doğru göç yoğunlaşacak '
Gemlik'te, Tunceli bölgesinden gelmiş birçok 

ailenin kendilerine has örf, adet, töre ve 
inanışları vardır. Örneğin,Tunceli köylerinde, 
önceden haber vermeye gerek kalmadan 
komşuya gidip ateş istemek, hamur için veya 
yoğurt çalınacak süt için maya istenirdi. Evde 
ekmek kalmamışsa, birkaç ekmek borç istemek 
hatta, evde kibrit bitmişse, komşuya "Şu kutuya 
dört beş kibrit koyuver" veya "Şu idare lambası
na getirinceye kadar biraz gazyağı koy" v.s. 
demek, komşuluk ilişkilerinde gayet normal 
karşılanırdı.

Çocuklar, kapıyı yumruklayarak, teyze, Amca 
gurbetten oğlunuz geldi. Müjdemi isterim," 
demek vardı. Geç vakit uzaktaki köyüne gitmekte 
olan yolcu, karanlıkta kurda kuşa yem olmamak 
için, rastgele bir evin kapısını calip, "Tanrı mi 
safiriyim" dediğinde, derhal içeri buyur edilir ve 
"Misafirin yediği-içtiği eksiltmez, bilakis bereketi 
artırır" denir ve yoksulluğa rağmen misafire izzet 
ikram da bulunulurdu.

Köyün kadınları dere kenarına iner, kazanları 
kurar ve meşe külüyle çamaşır yıkarlardı. Daha 
sonra küçük çocuklar, bir taşın üstüne oturtulur, 
yıkanır ve temizlenirdi. Akşama doğru tertemiz 
çamaşır ve pırıl pırıl çocuklarla eve dönülürdü.

Yaşlı insanlar, çocuklara ve gençlere "Kurdu 
ve kuşu öldürmeyin. Yaratık yılan bile olsa, 
candır ve belkide yavru sahibidir," diye öğüt 
verirlerdi.

Tunceli bölgesinde metrelerce yağan karda, 
insanlar kara batmamak için ayaklarına "leken" 
denen kar ayakkabılarını giyer dağda ve kırda 
çalışmalarına devam ederlerdi, 
f Köylerin birçoğunda ebe veya sağlık memuru 
olmadığından, yaşlı köylü kadınlar, yaralanan bir- 
ilerini tedavi etmek için balmumu, karasakız, 
kuyrukyağı karışımından bir merhem yapar ve 
y di ayı lyıieşûrrrıerar. Köyde aogum sancıları 
çeken kadınlara, doğum yaptırmaya koşan ve 
ömründe okul, kurs yüzü görmemiş ama oldukça 
başarılı ebeler vardı.

Tunceli insanının duaları bencil değildi. 
Duasının en sonunda kendisi için istemde 
bulunulurdu. Düzgün Baba dağı o bölgede 
herkes tarafından bilinen bir ziyaretgahtır. Halk 
bilhassa bu dağın adını anarak, örneğin, "Ya 
Düzgün Baba, önce darda olanlara,yaşlılara 
doğum sancıları çeken kadınlara, yoksullara, 
yetimlere, kör ve topallara, kanadı kırık serçeye, 
bu karda kışta dağlarda yiyecek bulamayan 
kurda ve kuşa yardım et. Sonunda da bizleri rah
metinden mahrum bırakma," diye dua edilirdi.

Keçi, koyun ve kara sığır beslemek bu insan
ların geçim kaynağıydı. Dar geçim şartlarına rağ
men mutlu denecek kadar da sade bir yaşam 
sürdürmekteydiler. Zamanla geçim kaynaklarının 
daralması bu bölge insanının, bir bölümü geçim 
derdiyle ve bir diğer bölümü ise çeşitli diğer 
nedenlerle oraları terkedip Gemlik'te olduğu gibi 
Türkiye'mizin çeşitli diğer şehirlerine göç etti ve 
etmektedirler. Gemlik’e gelenlerin büyük bir 
bölümü şu anda bile zor şartlar içinde yaşamını 
idame etmektedirler. Birçoğu mesleksiz olup, 
işsiz dürümdalar. Oralardan Gemlik’e gelmiş olan 
gençlerin bir çoğunun da gelecek için bir per
spektifleri de yoktur.

Bergama insanının siyanürle altın aramaya 
karşı verdikleri mücadele dillere destan 
olmuşken, şimdi, Tunceli dağlarında yabancı fir
malar siyanürle altın arama çalışmaları 
sürdümektedirler. Yeraltı ve yerüstü sularını 
siyanür zehirleyeceğine göre, zamanla Tunceli 
yöresi adeta bir yerüstü cehennemine dönüşe
cektir. Buda yetmiyor muş gibi, Tunceli insanı 
için kutsal bir mekan olan Munzur Baba suyu 
üzerinde 8 adet baraj yaptırılmak isteniyor ve 
bölge insansızlaştırılma tehlikesi yaşıyor. Bilim I 
insanlarının tesbitine göre bu 8 barajdan 
üretilecek olan elektrik, Türkiye elektriğinin 
ancak yüzde biri olacakmış.

Sonuç olarak şimdiden diyebiliriz ki, tüm bu 
nedenlerle, gelecek günlerde birçok Tuncelili aile 
daha, köyünü terkedip batıdaki yerleşim böl
gelerine gelecektir. Gemlik'te bu göç durumun
dan payını alacaktır diyebilmek için kahin olmaya 
gerek yok sanırım...
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Üretkenlikte 1993 som kayıp ftem Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Milli Prodüktivite 
»Merkezi (MPM), 
Türkiye için üretkenlik 
açısından 1993 
sonrasının, "kayıp 
dönem" olarak 
nitelendirilebileceğini 
bildirdi.
MPM, uzun dönemde 
(1923-2003) 
ekonomik gelişim 
sürecinde verimlilik 
artışının katkısının 
ortaya konulması 
amacıyla "Türkiye'de 
Verimlilik Büyüme 
ve Kriz" başlıklı bir 
araştırma hazırladı. 
Araştırmaya göre, 
1993'ten 2000 yılına 
kadar imalat 
sanayinde özellikle 
yüksek ve düşük 
teknoloji sanayilerinde 
emek üretkenliği 
hemen hemen hiç 
artmadı, orta teknoloji 
sanayilerinde ise 
çok düşük bir artış 
kaydedildi.
Üretkenlik açısından 
1993 sonrasını "kayıp 

'dönem" olarak 
niteleyen araştırmada,

teknoloji yoğunluğuna 
göre sanayilerin 
üretkenlik düzeyine 
bakıldığında, teknoloji 
yoğunluğuyla emek 
üretkenliği arasında 
doğrusal ilişkinin 
varlığına dikkat 
çekildi.
Araştırmaya göre, 
1999 yılında 
Türkiye'nin yüksek 
teknoloji ürünlerindeki 
üretkenliği, ÂBD'nin 
sadece yüzde 27'si, 
orta teknoloji ürün
lerinde yüzde 28'i ve 

düşük teknoloji 
ürünlerinde ise 
yüzde-21'i düzeyinde 
oldu.
İmalat sanayinde 
1997'den 2004 yılına 
kadar istihdam 
endeksi devlet 
kesiminde yüzde 54.6, 
özel kesimde yüzde 
11.9, toplamda ise 
yüzde 17.3 oranında 
geriledi. Buna karşılık, 
üretim endeksinde 
toplamda yüzde 12'Jik 
bir artış oldu.
Araştırmayla, imalat 

sanayinde 28 alt sek
törde yapılan inceleme 
ler sonucunda 2001 
yılında sektörlerin 
çoğunda üretim ve 
istihdamın azaldığı, 
verimlilikte de^önemli 
düşüşler gerçekleştiği, 
emek verimliliği artmış 
gibi gözüken birkaç alt 
dalda ise gerçek bir 
verimlilik artışı değil, 
büyük istihdam daral
masına dayanan "sa 
nal" veya "statik, ra 
kamsai" bir durumun 
varolduğu saptandı.

Yazarımız Barbaros Balmumcu anjiyo 
olması nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Gemlik KÖRFEZ.

Perakende fiyatlar 
yüzde 8.9 arttı

İstanbul'da perakende 
fiyatlar yüzde 8.9, 
toptan fiyatlar ise 
yüzde 5.8 arttı. 
İstanbul Ticaret 
Odasi.(İTO) 
tarafından 
hazırlanan 1995

bazlı geçinme 
endeksine göre, 
Aralık ayı artışları 
ise, perakende 
fiyatlarda yüzde 
1.2, toptan fiyatlarda 
binde 8 olarak 
gerçekleşti.

Türk ekonomisi kendisini Tarımda istihdam 
yüzde 30’un altına indi

dönüştürmeye başladı
Uluslararası Para 
Fonu (IMF), 
makroekonomik 
politik disiplinin 
devam ^ettirilmesi ve 
yapısal reformların 
hızlandırılması 
durumunda 
Türkiye'nin, Doğu 
Asya ülkelerine 
yakın bir büyüme hızı 
yakalama potansiyeli 
taşıdığını bildirdi. 
IMF Araştırma 
Bülteni'nde yer alan 
Donal McGettigan 
imzalı "Türkiye 
Ülke Etüdü" 
başlıklı makalede, 
2000-2001 ekonomik 
krizinin üzerinden 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşruhat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

5 yıl geçmesinin 
ardından Türk 
ekonomisinin kendisi
ni dönüştürmeye 
başladığı belirtildi. 
Ekonominin, birbirini 
takip eden yıllarda 
hızla büyüdüğü ifade 
edilen makalede, 
enflasyonun tek 
haneli rakamlara 
indiği, faiz oranlarının 
ve kamu borç kat
sayısının da dikkat 
çekici biçimde 
düştüğü bildirildi. 
Makalede, bu 
kazanımların, ileride 
politik mücadele 
için anahtar konumda 
olacağı kaydedildi.

Makalede, Türkiye'nin 
büyüme performan
sının düzelmesinde, 
makroekonomik 
istikrar ve yapısal 
ekonomik reformların 
anahtar rol 
oynadığı belirtildi. 
Uzmanların, 
Türkiye'nin perfor
mansını, dünya 
ortalamasından daha 
iyi bulduğu üzerinde 
durulan makalede, 
bunda, 1980'lerden 
itibaren ticarette 
sağlanan açıklık, 
ekonomik piyasada 
liberalizasyon ve 

Gemlik İlçe Trafik şube Müdürlüğünden 
aldığım ehliyetimi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
LEMAN GÜLERYÜZ

ekonomik reformların 
uygulanması sırasında 
harcanan eforun 
önemli rol oynadığı 
ifade edildi. 
Son yıllarda 
Türkiye'nin 
etkileyici büyüme 
göstermesine 
karşılık işsizliğin 
halen yüksek 
rakamlarda 
seyrettiğine dikkat 
çekilen makalede, 
emek piyasasında, 
işgücüne katılım 
oranının özellikle 
kadınlarda düşük 
olduğu ifade edildi.

Avrupa Birliği'ne gi 
rişle birlikte tarımın 
ekonomideki ve istih
dam üzerindeki ağır
lığının azalması bek
lenirken, sektör istih
damındaki çözülme 
hızlandı.
Gelişmiş ülkelerde 
yüzde 2-3 seviyesine 
kadar inen tarımın 
payı Türkiye'de hala 
yüzde 30'lar 
düzeyinde bulunuyor. 
Türkiye'de de tarımını 
istihdam içindeki ağır
lığının giderek azal
ması beklenirken, hızlı 
yaşanan çözülme ile 
birlikte işsiz sayısı da 
giderek artıyor. 
Özellikle ücretsiz aile 
işçisi olarak çalışanlar 
şehre göç ettiklerinde 
işsiz kalıyor. Kadınlar 
da ise durum daha da 
sıkıntılı görünüyor. 
Köylerde ücretsiz ai1'1 
işçisi olarak çalışan 
kadınlar şehre geldik
lerinde yapacak işleri 
olmadığı için iş ara
maktan da vazgeçiyor. 
Türkiye'de hala 
çalışanların yaklaşık 
içte birini bünyesinde 
.utan tarımda istih
damın hızlı çözülmesi 
diğer sektörlerde iş 
yaratılmasına karşılık 
işsiz.sayısını da

artırdı.
Nitekim geçen yılın 
üçüncü çeyreğinde 
tarımda çalışanların 
sayısı 8 milyon 222 
bin kişi düzeyindey 
ken, bu yılın Eylül ayı 
itibariyle bu rakam 6 
milyon 661 bin kişiye 
geriledi. Yani bir yılda 
tarımda çalışan 
sayısındaki azalış 1 
milyon 561 bin kişiyi 
buldu.
Buna karşılık tarım 
dışı sektörlerin istih
damı 14 milyon 652. 
bin kişiden 15 milyon 
905 bin kişiye çıktı. 
Burada sağlanan 1 
milyon 253 bin kişilik 
istihdam artışına 
karşılık toplam 
çalışan sayısındaki 
azalış önlenemedi. 
2004 yılı 3. çeyreğinde 
22 milyon 874 bin 
olan istihdam 
rakamı, bu yılın 
Eylül ayı sonunda 
22 milyon 566 bin 
kişiye geriledi.
Bir yıllık dönemde 
istihdam edilen kişi 
sayısı 308 bin 
azalmış oldu. Bu 
dönemde tarımın 
toplam istihdam için-' 
deki payı yüzde 
35.9'lardan yüzde 
29.5'e kadar indi.
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Çocuğunuz parmak emiyorsa?
Parmak emme, nor
mal çocuklarda her
hangi bir psikopa
tolojik etken olmak
sızın 3-4 yaşlarına 
kadar görülen bir 
olgu. Bebeklerin 
çoğu, başparmak
larını ya da diğer 
parmaklarını emer. 
Parmak emme 
alışkanlığı karşısında 
yine de endişelenen 
anne ve babaların 
göstereceği en 
sağlıklı yaklaşım 
nedir? Hangi durum
larda bu alışkanlıktan 
dolayı endişelenmek 
yerindedir?
İşte, bu soruların 
yanıtları ve 
çocuğunuzu parmak 
emme alışkanlığın
dan vazgeçirmenin 
yolları: 
Zararsız bir davranış 
olan parmak emmeye 
bebeklerin hemen 
tümünde rastlan
masının en önde 
gelen nedeni, yeni 
doğan bebeklerin 
parmak emmeyi daha 
anne rahminde 
öğrenmiş bulun
maları ve doğuştan 
sahip oldukları en 
güçlü reflekslerden 
birinin emme refleksi 
olmasıdır. Nitekim 
ender olarak yeni 
doğan bazı bebek
lerin parmak ya da 
bileklerinde görülen

Uzmanlar, ev kazalarına karşı uyarıyor
Ölümle sonuçlanan 
kazaların dörtte biri 
evlerde meydana 
gelirken, bu kazalar 
çocuk ölümlerinde 
önemli paya sahip. 
Uzmanlar, alınacak 
basit tedbirlerle, 
acıyla sonuçlanacak 
olayların önüne 
geçilebileceğini belir
tiyor. Yaşamımızın 
önemli bir bölümünü 
geçirdiğimiz evleri 
miz, özellikle çocuk
lar ve yaşlılar için 
yaşamsal önemde 
tehlikeler içeriyor. 
Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) verilerine göre, 
tüm yaralanmaların 
yüzde 54'ünü ev 
kazaları oluşturuyor. 
Türkiye'deki veriler 
de çocuk ölümlerinde 
ev kazalarının en

I önemli etkenlerden 
'biri olduğunu gös
teriyor. Evdeki 
tehlikelerin başında 
düşme, yanma, kesik
ler ve çamaşır suyu 
içme geliyor. Kış 
aylarında ise ev

kabarcıklar bunun bir 
sonucu.
Uzmanların 
bildirdiğine göre, 
annelerin büyük bir 
çoğunluğu, parmak 
emmenin açlıktan 
kaynaklandığını 
düşünüyor. Oysa bu 
emme, yüzde 50'den 
yüzde 87'lere varan 
yüksek bir oranda 
beslenmeye bağlı 
olmayan yaygın bir 
davranış niteliğinde 
görülüyor. 1 yaş 
çocuklarının hemen 
yarısı parmaklarını 
emiyor. 9 aydan 
itibaren uykuyla par
mak emme arasında 
yakın bir ilişkinin 
olduğu, uykusu gelen 
bebeğin parmağını 
ağzına götürdüğü 
görülüyor. Parmak 
emmeden vazgeçir 
mek üzere harcanan 
çabalar, 3 yaşına 
kadar çocuk tarafın
dan dirençle 
karşılanıyor. Bazı 
bebekler yeni diş
lerinin çıkması, 
bazıları da zorlukla 
karşılaştıklarında

kazaları artıyor. 
Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Doç. 
Dr. Dilşad Save, 
evlerimizi çocuklar ve 
yaşlılar için tehlikeli 
alan olmaktan çıkar
makta sağlıklı 
yetişkinlere görev 
düştüğünü belirtti. 
Ölümle sonuçlanan 
yaralanmaların yüzde 
25'inin evlerde mey
dana geldiğine dikkat 
çeken Doç. Dr. Save, 
"Sonradan âcı çek
memek için, ala
cağımız basit önlem
ler ve göstereceğimiz 
dikkatle, ev kazaların

utanma ve sıkılma 
belirtisi olarak par
maklarını emiyor. 
Genellikle 18. ay 
dolaylarında sıklaşan 
parmak emmenin 4 
yaşına doğru kaybol
ması bekleniyor. 
Araştırmalar, en geç 
5-6 yaşlarında sona 
erdiği takdirde 
parmak emmenin 
zararının olmadığını, 
ancak süregelmesi 
halinde dişlerde 
deformasyona neden 
olabileceğini kanıt
lamış bulunuyor. Alt 
ıslatmada olduğu 
gibi, sürekli parmak 
emme alışkanlığı da 
psikolojik sorun ve 
gerginliklerin bir 
sonucu olarak 
gelişebiliyor. 
PARMAK EMME 
ALIŞKANLIĞI 
ÇENE YAPISINI 
BOZABİLİYOR 
Ebeveynler, par
mağını emen çocuk
larının çene kemikleri 
ve dişleri üzerindeki 
etkilerini düşünerek 
endişeye kapılabilir. 
Uzmanlara göre, par

daki yaralanma ve 
ölümleri en aza 
indirebiliriz" öner
isinde bulundu. 
Doç. Dr. Save evlerin, 
çocuklar ve yaşlıların 
da yaşadıkları bir yer 
olduğu bilinciyle 
tasarlanıp düzenlen
mesi gerektiğini vur
guladı. Aynı fakül
tenin Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Ana 
bilim Dalı öğretim 
üyesi Doç. Dr. Refika 
Ersu ise, ülkemizde 
acil çocuk polik
liniklerine başvurular
da ilk üç neden 
arasında ev kazala 
rının yer aldığını 
belirtti. Doç. Dr. Ersu, 
kış aylarında ev 
kazalarının daha da 
arttığına işaret 
ederek, "Havaların 
soğuk olması çocuk
ların evlerde kalma 
sürelerini artırıyor. 
Bu da evdeki oyun 
isteğine bağlı olarak 
birçok tehlikeyi bera 
berinde getiriyor" 
dedi. Evlerde mey

mak enemenin alt ve 
üst dişleri geri ittiği 
doğru. Parmak 
emmenin dişleri ne 
kadar etkilediği, par
mak emme süresine 
ve en önemlisi par
mağın ağızdaki 
duruşuna bağİL 
Emme fonksiyonu 
yeni doğmuş çocuk
larda çok kuvvetli. 
Ancak parmak emme 
ve dil emme alışkan
lıkları ilk 1.5 sene 
normal olmakla birlik
te 2 yaşın sonunda 
kaybolur. Alışkanlık 
devam edecek olur
sa, henüz gelişmekte 
olan kas ve kemik 
yapıları üzerine 
basınç uygulayarak 
dişlerin yer 
değiştirmesine yol 
açar. Bu durumda 
üst ön dişler öne, 
alt ön dişler ise 
geriye doğru 
eğilir ve alt ve 
üst ön dişler arasın
da açıklık meydana 
gelir. Alışkanlık 
bırakılırsa bu açıklık 
kapanır, ancak 3.5 
yaşından sonra 
kalıcılık artar.
Parmak emme 
alışkanlığı gece 
uyurken de devam 
ederse daha 
etkili olur ve 
bunun sonucunda 
üst çenede darlık 
meydana gelir.

ŞİİR KÖŞESİ l
Ecz» Ayşen Özer

SENİ SEVİYORUM GEMLİK

dana gelen yaralan
malardan ölen çocuk
ların yüzde 70'ini 4 
yaş acındakilerin 
oluşturduğunu 
belirten Ersu, böyle 
bir sonucun ortaya 
çıkmasında bu yaş 
grubundaki çocuk
ların hemen hemen 
tüm zamanlarını 
evlerde geçirmeleri 
nin etken olduğunu 
söyledi. Ev kazaların
da ilk sırayı düşmeler 
alıyor. Bunu, haşlan
ma, kesikler, yanıklar, 
zehirlenmeler ve 
çamaşır suyu gibi 
kimyasallara bağlı 
yaralanmalar izliyor. 
Doç. Dr. Ersu, 
çamaşır suyu içmeye 
bağlı yaralanmalara 
çok rastlandığını 
ifade ederek, "Evler 
de çamaşır suyu gibi 
kimyasallar, su ya da 
meşrubat şişesine 
konulmamalı ve bu 
ürünler çocukların 
erişemeyecekleri yek
lerde saklanmalı" 
uyarısında bulundu.

Eski fotoğraflarının karşısında 
Duygulanmamak heyecanlanmamak 
mümkün mü bakınca sana 
Götürdün beni sen taa çocukluğuma 
Güzelliğine bakarak uyandığımda 
Seni hiç bırakmayacağımı 
fısıldardım hala hafızamda 
Balıkçı motorlarının 
ardındaki ötüşen martılar 
Hala kulaklarımda 
motorların pat pat sesleri var 
Uyuyan Körfez 'in sahilinde parlayan 
çakıl taşlar, çıkaklar 
Çığlık çığlığa attığımız 
deniz kıyısındaki masum kahkahalar 
Ya o sevinçle tuttuğumuz balıklar 
Denizin suyu ile doldurduğumuz 
kovalara attığımız mutluluklar 
Nerede hani o çapası denize atılmış, 
ipleri birbirine karışmış 
yavaşça dans eden 
tahta dümenli motorlar 
Kiraladığımız o kürekli sandallar. 
Kimbilir belki de hepsinin isminde 
gizli bir mana var
Ya o birbirine nazikçe dizilmiş 
ahşap yuvalar
Kırmızı kiremitler ten bacalar 
Komşulukların doyasıya yaşandığı 
sevimli balkonlar
Sevinç yengeler, Belma teyzeler, 
Müjgan ablalar
Yosun kokularının girdiği 
Korkuların giremediği 
Denize açıhveren tokmakh 
ipli ahşap kapılar 
Renkli macunlar, juti dondurmalar, 
içilen bozalar 
Bir şarkıdaki gibi;
Sanki hiç kimsenin ölmediği 
hiç kimsenin küsmediği 
mutlu çocukluklar, o manalı yıllar 
Bağrına bastığın kimbilir kimlerin 
o yalın sokaklarında ayak izleri var 
Duygulanmamak mümkün mü? 
Sitemkarsın biliyorum;
Körfez 'inin dalgaları üzgün 
Kucaklamıyor sevgi ile sahili artık bugün 
Bilmiyor artık çocuklar 
yürüdükçe derinleşeceğini 
İnsana huzur veren o serinliliğini 
Hani nerede o kutsal ağaçların 
Taşlar binmiş üzerine yığın yığın 
Sokaklarının şimdi yükü çok ağır 
l ’zgünşün, buruksun, bize dargın 
Neler söylemek istiyorsan söyle 
Duyurabildiğin kadar bağır 
Bizi bu ataletten artık uyandır

W
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Boğmacadan 
kurtulmanın yolu aşı

Ilık duş almak 
stresten uzak tutuyor

Samsun Gazi Devlet 
Hastanesi Başheki 
mi Dr. Habip Demi 
rel, boğmacadan 
korunmanın yolunun 
aşı yaptırmak 
olduğunu söyledi. 
Boğmacanın, tüm 
yaşlarda, hatta 
erişkinlerde bile 
ortaya çıkabilen 
nefes almayı engel- 
liyecek biçimde 
öksürük nöbetlerine 
neden olabilen bir 
hastalık olduğuna 
dikkati çeken 
Demirel, "Hastalık, 
âğız, burun, boğaz 
salgılarıyla direkt 
temasla, solunum 
yoluyla veya ender 
olarak mikropla yeni 
kirlenmiş maddele 
rin (oyuncak vs.) 
ağza götürülmesiyle 
bulaşır" dedi.
Hastalığın, ilk 1-2 
haftalık dönemde 
burun akıntısı, göz 
yaşarması, hafif 
ateş, iştahsızlık, 
öksürük gibi nezle 
benzeri belirtiler 
gösterdiğini ifade 

eden Demirel, "Daha 
sonraki 2-4 haftalık 
dönemde nöbetler 
halinde arka arkaya 
10-20 patlar tarzda 
öksürük, morarma, 
iç çekmeler görülür. 
Nöbet sonunda 
öğürme, kusma ve 
şeffaf bir balgam 
çıkarması olabilir. 
Nöbetler ağlama, 
yeme, içme esnasın
da ve boğaza bakıl
maya kalkışılınca 
ortaya çıkabilir" diye 
konuştu.
Süt çocuklarında 
tipik öksürük nöbet
leri yerine nefes ala
mama nöbetlerinin 
görüldüğüne de 
işaret eden Demirel. 
bunun sonucunda 
ilk 6 ayda ölüm 
oranının oldukça 
yükseldiğini, bu tür 
hastaların mutlaka 
hastaneye yatırıl
ması ve takip 
edilmesi gerektiğini' 
vurgularken, korun
ma yolunun ise 
aşılanmayla olduğu 
nu sözlerine ekledi.

Uyuşturucu ve 
uyarıcı maddelerin 
stresle mücadelede 
etkisiz olduğu belir
tilirken, kitap okumak 
ve ılık duş almanın 
insanı stresten uzak
laştırdığı bildirildi. 
Çukurova Üniversite- 
si'nde (Ç.Ü) düzenle
nen "Stres Altında 
Başarının Yolları ve 
Zor İnsanlarla baş 
edebilme" konulu 
konferansta, konuşan 
Uzman Psikolojik 
Danışman Meral 
Öztürk, stresin bir 
kader.olmadığını, 
stresi yönetme 
tekniklerinin öğrenil- 
ejek stresle 
başa çıkılabileceğini 
ifade etti.
Öztürk, aşırı stres 
kadar stressiz r 
yaşamında tehlikeli < 
olduğunu vurgulayan 
Öztürk, "Neredeyse 
her ndSKînğııi litR/eill 
olan stres istemesek 
de yaşamımızı 
renklendiriyor. Stres 
kaçınılmaz bir olgu. 
Aşırı stres kadar 
stressiz yaşamakta 
tehlikeli. Stresle bir
likte yaşamaya çalış
mak, onu kabullen
mek, kadercilikle 
eşdeğerdir. Stres 

kader değildir. Stres 
yönetim tekniklerini 
öğrenip onunla başa 
çıkmak mümkündür" 
dedi.
Sıfır stresin moti
vasyonu yok ettiğini, 
tepkiyi ortadan 
kaldırdığını ve vur
dumduymazlığa yol 
açtığını da ileri süren 
Öztürk, "Bu durum 
yaşamı da olumsuz 
etkiler. Stres yaşamı 
renklendirir. İnsanı 
daha iyi olmaya 
odaklar. İş kaygısı 
gibi düşüncelerin 
oluşmasına neden 
olduğu için sorumlu
luk duygusunu 
geliştirir. Stresin 
modern yaşamın bir 
gereği haline geldiği
ni ve fizyolojik 
rahatsızlıklara neden 
olduğunu söyleyebili
riz. Stres, kaynakları 
aynı olmasına karşın 
kışııere etkisi fark
lıdır. Ağır iş yükü, 
ilişkilerde yaşanan 
sorunlar, evlenme 
süreci, yalnızlık ve 
maddi sorunlar, 
sevilen birinin kaybı, 
sorumluluk isteyen 
bir konuma gelme 
(terfi), alkol ve madde 
kullanımı gibi daha 
birçok nedenle 

ortaya çıkan stres, 
insanların sigara 
tüketimi ve hareket
siz kalmaları kadar 
tehlikelidir" diye 
konuştu.
Stresin oluşmasında 
bir çok neden 
olduğunun altını 
çizen Öztürk, "Stres, 
kişinin kendini etk
ileyecek kararlara 
katılamaması, perfor
mans konusunda acı
masız ve makul 
olmayan istekler, iş 
güvenliğinin olma
ması, uzun çalışma 
saatleri, evden ve 
aileden uzun süre 
uzak kalma, işyeri 
politikaları ve 
çalışanlar arasındaki 
çatışma, kişinin 
sorupıluluk 
düzeyinde kazanç 
elde edememesi gibi 
nedenlerle yoğun 
olarak yaşanır. 
"Dünya Sağlık , 
Örgütü'nün verilerine 
göre her yıl 160 
milyon kişi iş 
yerindeki stres 
nedeniyle kalp, 
damar, nörolojik ve 
benzeri hastalıklar 
yaşıyor. Stres 
duygusal, düşünsel, 
davranışsal ve 
fiziksel belirtilerle

ortaya çıkıyor.
Ancak, stres hakkın
da yanlış bilinen çok 
şey var. Özellikle 
aşırı hırslı insanlar 
strese yatkın ve 
yakındır" şeklinde 
konuştu.
İlaç, uyuşturucu, 
uyarıcı madde ve 
alkolün stresle baş 
etmede etkisiz 
olduğunu da 
sözlerine ekleyen 
Öztürk, stres ortaya 
çıktıktan sonra 
mücadele yerine 
insanın kendini 
tanıyıp stresi 
önlemeye yönelik 
çaba harcaması 
gerektiğini 
kaydederken de 
şu önerileri sundu: 
"Kitap okumak, 
Ilık duş yapmak, 
dinlendirici müzik 
dinlemek insanı 
stresten uzak 
tutar. Bunların 
yanında kişinin 
işyerinde sevdiği 
işi yapması, görev 
tanımını netleştirme
si, sadece kendi 
işini yapması ve ken
dini tanıyıp kör nok
talarını öğrenip bun
lara önlem alması 
strese karşı etkili 
tekniklerdir.

ıvı
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
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
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmam Aslan .
Dinlenme Tes. 513 23 94
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i
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 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

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

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
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Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
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Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
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Gemiikspor: 1 Arabayatağı: 1
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Amatör küme gençler 
ligi 5. Grupta 
mücadele eden 
Gemiikspor, kendi 
sahasında oynadığı 
maçta berabere 
kalarak liderliği 
kaçırdı.
Gemlik Atatürk 
stadında dün 
oynanan ve grubun 
ilk iki sırasında 
bulunan Arabayatağı 
ile Gemiikspor 
arasındaki maç 
1-1 sonuçlandı.
Maça hızlı başlayan

Gemiikspor, 11k 10 
dakikada yakaladığı 
mutlak gol pozisyon
larını kullanamayınca 
rakibin ilk atağında 
kalesinde golü gördü. 
İlk yarıyı yenik 
kapayan Gemiikspor, 
ikinci yarıda beraber
liği yakalamak için 
rakip kaleye yüklendi. 
51. dakikada 
Muharremle 
beraberliği yakalayan 
Gemiikspor maçın 
sonlarında iyice 
oyundan düştü.
Maça ağırlığını koyan 
Arabayatağı 85.

dakikada kazandığı 
penaltı atışını 
Gemlikspor'un 
başarılı kalecisi Emre 
kurtarınca maç 
berabere sonuçlandı. 
SAHA : Gemlik 
Atatürk 
HAKEMLER : Emre 
Durmuş (***) Erkan 
İnan (***) Sezai 
Erdem (***) 
GEMLİKSPOR : Emre 
(***) Sercan (*) 
(Mehmet ** Sercan **) 
Fatih (**) (Samet) 
İsmail (**) Serdar (***) 
Emrah (**) Onur (**) 
Yusuf (**) Nazım 
(**) Dinçer (**) 
Muharrem (**) 
ARABAYATAĞI: 
Hakan (**) Emin (**) 
Yakup (**) İsa (**) 
İbrahim (**) Oğuzhan 
(***) Ramazan (**) 
(Turgut) Uğur (**) 
Serkan (**) (Ali ) 
Selim (**) Samet (**) 
GOLLER : Dk. 11. 
Uğur (Arabayatağı) 
Dk. 51. Muharrem 
(Gemiikspor) 5B

fc
=!



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

“Deri toplama yetkisi THK’na aittir”
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, İlçe Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "2860 sayılı 'Yardım Toplama Kanunu' ve 
bu kanunun uygulanmasına ilişkin 27 Aralık 1999 gün ve 23919 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Yardım Toplama 
Yönetmeliği'ne göre, kurban derisi toplama yetkisi sadece Türk Hava Kurumu’na aittir." denildi. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

takvimi belli oldu

3 Ocak 2006 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2006 yılı 
sınav takvimi belirlendi. 7-8 Ocak 
2006 tarihleri arasında Açıköğretim 
İlköğretim Okulu 1. dönem 
sınavının yapılacağı duyuruldu.

Haberi sayfa 7’de

Belediye Encümen üyeliğine AKP’den Menderes Bingül seçildi.

Ozdilek’in isteğine muhalefet tepkisi
AKP kongresine doğru (1)

Adalet ve Kalkınma Partisi Gemlik ilçe 
örgütü kısa bir süre sonra kongre yapacak.

25 kişilik AKP İlçe Yönetim Kurulu içinde 
ve dışında kazan kaynıyor.

Kazan aylardır kaynıyor ama pek dışarıya 
vuijmuyordu kaynaması.

Artık istifalarla iç kavga su yüzüne vurdu.
Engin Berberler, Mimar Mustafa Semiz ve 

Remzi Acar Yönetim Kurulu Başkanı Enver 
Şahin’i suçlayıp yönetim kurulu üyelik
lerinden istifa ettiler.

Görevdeki yönetim kongre öncesi delege 
seçimlerini gerçekleştirmiş, kurucu üyeler
den belli kişileri mahalle delegeliğine bile 
seçmemişti.

Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde kurucu 
İlçe Başkanı Vedat Emek, Gündemdeki 
köşesinde zeytin üreticilerinin sorunlarıyla 
ilgili olarak yazdığı yazıda, AKP İlçe yönetimi
ni suçlayınca, Enver Şahin de gazetemiz de 
Emek’i “Sürgülü kapılar ardında dedikodu” 
yapmakla suçladı.

Şimdi ortalıkta ciddi söylemler dolaştırdı 
yor.

Yönetimden istifa eden Mimar Mustafa 
Semiz ile Mimar Cemal Aydın Aybey’in 
Ozdilek’in Gemlik’e kurulacak olan işyerinin 
mimarlık çizim işlerini almak için girişimde 
bulundukları, işin kendilerine verilmemesi 
halinde belediyedeki sorunların çözülemeye
ceği gibi söylemler bunlar..

Aybey, özdilek’in mimari işlerin için diğer 
meslekdaşları gibi teklif verdiğini ancak, 
firma işi başkasına verdiğini söyledi. 
Kendisinin resmi olarak başvuruda bulun
duğunu, firma ile hiçbir pazarlığın söz 
konusu olmadığını söyledi.

Devamı yarın.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
katılmadığı Belediye 
Meclis toplantısında, 
ilçemize Özdilek A.Ş. 
tarafından kurulacak 
olan işyerinin Karsak 
Deresi yönünden 10 
metre yerine*3 metre 
çekme istemini, AKP 
grubu olumlu bulurken, 
DYP ve MHP’li üyeler 
“örnek teşkil eder” 
diye karşı çıktılar.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Esnafa ikinci 
kredi faiz indirimi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez 
Birliği, esnafı sevindiren bir karar 
daha alarak, kredi faizlerini bir kez 
daha düşürdü. Haberi sayfa 8’de

Ucuz atlattılar
Dün Bağ-Kur Sanayi Sitesi önünde 
jeepin otomobile çarpması nedeniyle 
meydana gelen trafik kazasında, 
şans eseri ölen olmazken, bir kişi 
yaralandı. Haberi sayfa 4’de

Bakkallar 
tarihe karışıyor 
Türkiye'de zincir mağazaları pazar 
paylarını artırırken, bakkalların 
paylan hızla düşüyor. 1999'dan 
bu yana 28 bin bakkal kapanırken, 
aynı dönemde süpermarket ve 
hipermarket sayısı 2'ye katlandı.

Haberi sayfa 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Zincirleme 
trafik kazasında
5 kişi yaralandı

Gemlik Orhangazi 
yolunda meydana 
gelen zincirleme 
trafik kazasında 
5 kişi çeşitli 
yerlerinden 
yaralandı.
Olay, dün saat 
12.30 sıralarında 
Gemlik Orhangazi 
yolu arasında 
bulunan İmam 
Aslan Dinlerime 
Tesisleri’nde 
meydana geldi. 
Orhangazi 
yönünden 
Gemlik’e doğru 
gelmekte olan 
Haşan Toprak 
yönetimindeki 
54 TS 804 plakalı 
araç önde giden 
16 ANT 96 plakalı 
Şahin marka 
araca çarptı 
16 ANT 96 plakalı 
araç, bankede 
çarparak dururken, 
54 TS 804 plakalı 
Kango marka 
araç, iki yol 
arasındaki refüje 
düştü.
Bu arada, 16 J 8332 
plakalı araç önde 
giden 34 TS 9770 
plakalı araca vurdu. 
Bu araçta önünde 
kaza nedeniyle 
yavaşlayan 
77 AF 848 plakalı 
TIR’a arkadan 
vurdu.

HASTANEYE 
KALDIRILDILAR 
Zincirleme şekilde 
meydana gelen 
kazadan sonra, 
araçlarda bulunan 
Mehmet Teker (47), 
Haşan Özar ile 
54 TS 804 plakalı 
araçta bulunan 
Ayşe Soner (46), 
Musa Toprak (36) 
Havva Ayvaz (45), 
Gemlik, Orhangazi 
ve İznik 112 acil 
servis ambulansları 
ile Gemlik Muammer 
Ağım Sahil Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldılar.
Acil serviste 
kontrolden 
geçirilen 
yaralılardan 
Haşan Özar ile 
Musa Toprak ve 
Haşan Toprak ayak
ta tedavi gördüler. 
Ayşe Soner’in bel 
kemiği çatlarken, 
Mehmet Teker’in 
de başından 
yaralandığı görüldü. 
Yaralılar, 
hastanede tedavi 
altına alındılar. 
Kaza nedeniyle, 
Orhangazi Gemlik 
karayolu bir süre 
trafiğe kapandı. 
Olayla ilgili 
soruşturma j 
andarma tarafından 
başlatıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Kaymakamlık tarafından bildiri yayınlandı

“Deri toplama vetkisi
THK’na aittir”

İNİİNDt
! YIKAMAK 
ETMEK 
ARAÇLA GİRMEK 
iKTIRnmit

ARŞİV

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
yayınladığı yazılı 
bildiri ile 10 Ocak 
2006 Salı günü 
başlayacak olan 
Kurban Bayramı’nda 
kesilecek hayvânların 
derilerini toplama 
yetkisinin 
THK'na ait 
olduğunu bildirdi. 
İçişleri Bakanlığı 
İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü'nün emri 
ile Yardım Toplama 
Esas ve Usulleri 
hakkında yönetmelik 

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

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

hakkında açıklamada 
bulunan Baygül, 
buna göre THK 
Genel Başkanlığının 
açıkladığı üzere 
kurban derilerinin 
her yıl olduğu 
gibi bu yılda THK 
tarafından yapıla
cağını bildirdi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, "2860 sayılı 
'Yardım Toplama 
Kanunu' ve bu 
kanunun uygulan
masına ilişkin 27 
Aralık 1999 gün ve 
23919 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan 
'Yardım Toplama

Yönetmeliği'ne 
göre, Kurban 
Derisi toplama 
yetkisi sadece 
Türk Hava 
Kurumu'na aittir. 
Türk Hava Kurumu 
dışında Kurum, 
Dernek, Vakıf 
ya da kişilerin 
her ne ad altında 
olursa olsun, 
deri ve bağırsak 
toplamaları ve 
kabul etmeleri 
yasaktır. Yasaklara 
uymayan kişi ve 
kuruluşlar 
hakkında işlem 
yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen 
mevzuat ile 
Bakanlığımıza 
daha önce yayım
lanan genelgeler 
göz önünde bulun
durularak, kurban 
derilerinin toplan
masında, her hangi 
bir aksaklığa meydan 
verilmemesi, Kurban 
Bayramının huzur, 
barış ve güvenlik 
içerisinde, milli 
birlik ve beraberlik 
duygularıyla k 
utlanması için 
gerekli tedbirler 
alınacaktır" açıkla
masında bulundu

‘Gemlik Körfez' internetle Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Belediye Encümen üyeliğine AKP’den Menderes Bingül seçildi.
| YazıYORUM

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

muhalefet tepkisi
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un katılmadığı 

Belediye Meclis toplantısında, ilçemize Özdilek A.Ş. tarafından 
kurulacak olan işyerinin Karsak Deresi yönünden 10 metre 

yerine 3 metre çekme istemini, AKP grubu olumlu bulurken, 
DYP ve MHP’li üyeler “örnek teşkil eder' diye karşı çıktılar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dün yeni yılın ilk 
toplantısını yapan 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin 
zamanında 
toplanmamasına 
muhalefetten 
tepki geldi. 
DYP'li Belediye 
Meclis üyeleri ile 
MHP’li meclis 
üyesi Osman 
Doğan, devamlı 
şekilde tekrarlanan 
gecikmelerin 
seçilmiş meclis 
üyeleri adına 
Gemlik halkına 
yapılmış saygısızlık 
olduğunu söylediler. 
Doğan, gündem 
dışı yaptığı 
konuşmada 
"Muhalefet dışında 
üyelerin yaptıklarını 
Gemlik adına 
saygısızlık olarak 
görüyoruz ve bizi 
bu şekilde 
oyaladığınız için 
tepkiliyiz. Bundan 
sonra bu saygısızlığı 
lütfen yapmayın." 
dedi.
AKP Frup
Sözcüsü Ali 
Okuroğlu'da 
muhalefetin göster
diği tepkinin haklı 
olduğunu kabul 
ederek, bir daha 
tekrarlanmayacağını 
belirterek grubu 
adına özür diledi. 
Başkan Vekili 
Nurettin Bay'ın 
Başkanlığında 
toplanan Gemlik 
Belediye Meclisi, 
önce oturumlara 
katılan üyelerin 
alacakları harçları 
karara bağladı.
Meclis, yasa gereği 
harçların 42.870 YTL

olarak kabul etti. 
Gündemin diğer mad
desi ise meclisin 
yaptığı yıllık tatilinin 
ne zaman olacağı 
konusu idi. Meclisin 
geçtiğimiz yıl aldığı 
Ağustos ayında tatil 
yapma kararını bu yıl 
için de onayladı. 
Meclis daha 
sonra gizli oyla 
bir adet Encümen 
üyesini seçti.
AKP grubunun 
verdiği önerge ile 
Menderes Bingül 
Encümen üyeliğine 
25 oyla seçildi. 
Denetim Komisyonu 
üyeliklerine ise ve 
rilen önerge ile 
AKP’den Vedat 
Büyükgölcügezli, 
Murat Yavuz, Aykut 
Türe, inci Bülbül İle 
DYP'den Halil Çevik 
25 oyla seçildiler. 
ÖZDILEK’İN İSTEĞİ 
TARTIŞMA YARATTI 
İmarla ilgili konularda 
ise özdilek'in 
önergesi görüşüldü, 
imar Komisyonu 
Başkanı Cemal Aydın 
Aybey, konu hakkında 
yaptığı açıklamada, 
arsanın dere kısmın

da bulunan 10 metre
lik mesafenin 3 met 
reye düşürülerek 
yapılacak binanın 
uzun değil kare 
olmasının bir 
sakıncası bulun
madığını söyledi. 
MHP’li Osman 
Doğan ise aksi 
yönde görüş belirtti. 
Doğan, "10 metrenin 
3 metreye düşürülme
si ayrımcılıktır. 
Gemlik'te bu tip 
uygulama şimdiye 
kadar yapılmadı ve 
ileride emsal teşkil 
edileceğinden sakın
ca görüyorum." dedi. 
Plan değişikliği 
meclisten DYP ve 
MHP'nin karşı çık
masına karşın 
oy çokluğu ile geçti. 
Meclise verilen bir 
başka önergede ise, 
Mimarlar Odası ile bir 
çok vatandaşın 
imzaladığı terminal 
yerinin uygun 
olmadığı yönündeki 
itirazlar, imar 
Komlsyonu’na 
havale edildi.
AKP'II meclis üyesi 
Ali Okuroğlu, İtiraz 
dilekçelerinin haklı 

olduğunu belirterek, 
"İnşallah Gemlik 
için hayırlı bir sonuç 
buluruz." dedi.
Yeni seçilen 
Encümen üyesi 
Menderes Bingöl'de 
yaptığı gündem dışı 
konuşmasında 
Belediyenin yaptığı 
yüzde 25 kiraların 
siyasetçi ile esnafı 
karşı karşıya - 
getirdiğini belirterek 
"bizler bu insanların 
sözcüleriyiz. Onların 
zarar görmelerini iste
meyiz. Ülkede yaşa 
nan yüzde 8-9 dolayın 
daki enflasyona 
karşılık kiralara 
yapılan yüzde 
25 zam uygun değil. 
Esnafımızdan kopuk 
olmadığımızı göster
mek için Encümenin 
ilk yapacağı toplantı
da bu kira oranının 
enflasyon rakamına 
çekilmesini önere
ceğim" dedi.
Belediye Meclisi İmar 
Komisyonundan gele
cek görüşleri karara 
bağlamak için 5 Ocak 
2006 Perşembe günü 
saat 14.00 de yeniden 
toplanacak.

Halk geçim sıkıntısı içinde...
Bir konu var ki ısıtılıp ısıtılıp önümüze 

konuyor. Bıktırdı artık. Her gün baklava -börek 
yiyenlerde bıkarlarmış..

Çok doğru. Geçen hafta siyaset gündemin 
de yine türban vardı. Başbakan ail’esinin tür
banlı olmasını iki noktaya bağladı.

Biri dini bakımından, bir diğeri şıklık 
bakımından.

Her iki noktada kendi özel hayatları, kimi 
türbanı şık bulur, bir diğeri de ne biçim şey o, 
“kadınların esaret simgesi” der.

Tamam tamam da ikide bir önümüze kon
ması şık değil....

Son yıllar da liberal denen kesim iki konu 
üzerinde ısrarla duruyor.

Kürt sorunu - Türban...
Nedeni derseniz bence ordunun duyarlı 

olduğu konulara girerek rahatsızlık yaratmak, 
ordunun tepkisini ölçmek veya onları konuya 
alıştırmak için olduğunu düşünüyorum..

Birde Türkiye’de ulusal bütünlük ve laiklik 
konusunda oldukça sağlam olan sol kesimde 
kırılma yaratmak isteniyor..

Yahut ta ulus -devletin temelleri çatlatılmak 
istenebilir...

Kuşkusuz; Kürt sorunu önemsenmesi ve 
özgürlüklerin yaygınlaşması gereken bir sorun. 
Yirmi -otuz yıl önce Kürt kökenli özgürce

“Ben bu ülkenin vatandaşıyım ve Kürt 
kökenliyim” diyemezdi. Şimdi her şey özgürce 
diyor. Daha ne istiyorlar.?

Ancak türban farklı. Türban sorunu 15 -20 
yıl önce yoktu.

Bunu oy almak için kedi yararları için bir 
parti ortaya attı ve dini duygularla oynayarak 
kendine arka bahçe yapmaya çalıştı...

Şimdi vatandaşa soruyoruz ? Senin sıkıntın 
nedir ?

AnKetıere göre : 7o4/ îşsiziik
% 30 Geçim sıkıntısı.
% 15 Güvenlik
%2 Kıbrıs
% 2 Eğitim sorunları
% 2 Kürt sorunu
Şimdi dikkatinize sunarım % 1 Türban 

sorunu .
Kısaca halkın gündeminde türban % 1 

belki daha da az...
Öyleyse bu şamata bu gerginlik niye ?
Halkın çoğunluğu işsizlikten - geçim zor

luğundan şikayet ediyor.
Gençler işsisiz, geleceğimizden korkuyoruz 

düşüncesi altında ezilirken bu liberal denen 
kısım neden yazılarında, konuşmalarında bu 
sıkıntıları dile getirmiyor? Yok türban şıkmış ?

Adamın karnı aç - işsiz şık olsa ne olur, 
olmasa ne olur ?

Ben şahsen türbanı şık bulmuyorum. Şıklık 
zaten öznel bir konu. Bu türbanda şık-çağdaş 
diyene de rastlamadım. Ancak beyinleri yıkan
mış, bazı aklı evveller, eğitimsizler, kısaca 
zavallılar diyebilir.

Deve kuşu olmaya gerek yok. Görünen 
bu....

Radikal İslamcı ' "sim başörtüsü takan 
(benim eşimde zaman zaman takar) büyük 
çoğunluğu türbana geçemedi diye “ modern
leşme ö.ıce"” diye bir sınıf yaratmaya çalışı 
yorlar.

Baş örtüsünün neresi geriydi de, bu acayip 
türban ileri oldu ?

Üstelik Avrupa İnsan hakları mahkemesinin 
aldığı karar ortada.

Laikliğe - kadın haklarına aykırı olan bir 
kıyafetin kamusal alanda bulunmasını hiçbir 
Atatürk’cü - hiçbir aklı başında Türk insanı 
istemez, takanları da hoş görü ile karşılamaz.

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


pr

3 Ocak 2006 Sah Ködrfez
Sayfa 4

Ucuz atlattılar

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dün saat 16.00 
sıralarında meydana 
gelen kazada bir kişi 
çeşitli yerlerinden 
yaralandı.
Bağkıır SanayiSitesi 
önünde meydana 
gelen kazada 
16 BT 822 plakalı

Özürlüler Okulu’nda 
bedensel tedavi yapılıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ata Mahallesinde 
bulunan özel
Türe Rehabilitasyon 
Kurs Merkezinde 
bedensel özürlü 
çocukların 
tedavileri yapılıyor. 
Bölgede faaliyet 
gösteren bu tür 
rehabilite okulların 
en iyisi olmaya 

jeep sürücüsü 
Ercan Sarkmaz 
önünde giden 
16 K 8802 plakalı 
otoya hızla çarptı. 
Çarpma anında 
araç sürücüsü 
Orhan Akcan'a 
kazada yara 
almazken yanında 
bulunan Şükran 

aday Kurs 
Merkezinde 
Fizyoterapist 
Okan Kantarcı, 
bedensel 
özürlü çocukların 
tedavilerini 
yapıyor.
Okulda bulunan 
58 özürlü çocuktan 
yaklaşık 25'i 
haftada üç gün

Akcan çeşitli 
yerlerinden 
yaralandı.
Yaralı Şükran Akcan 
Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi 
acil servisine 
kaldırılırken kaza 
yapan araçlar çekici 
ile yoldan kaldırıldı.

okula gelerek 
Fizyoterapist 
Okan Kantarcı'dan 
eğitim alıyor. 
Okulun özürlü 
çocuklara yönelik 
kadrosunun 
tamamlanmasının 
ardından başlayan 
tedavi çalışmaları 
her geçen gün 
amacına ulaşıyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in çöplerini 
toplayan Gintem 
firmasının 
2006 yılı için 
aynı toplama 
işini üstlenmemesi 
sokaklardaki 
çöplerin yığılmasına 
neden oldu.
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
2006 yılı çöp 
toplama işinin 
değişik firmaya 
verilmesinin

‘Gemlik Körfez’ 
internette 

Gazetemizi 
www.gemlik 

körfez 
gazetesi.com 
adresinden 

okuyabilirsiniz

■M GÜNLÜK SYYASY GAZETE ■■ 

ABONEOLDUNÜZMU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ardından ihaleyi 
almayan firmanın 
kendine ait çöp 
konteynırlarını 
götürmesi 
nedeniyle 
çöpler yerlere 
atılmaya başlandı. 
Belediyenin 
elinde yeterli 
çöp konteynerı 
bulunmayışı 
nedeniyle daha 
önce çöplerini 
atan vatandaşlar 
yine aynı yerleri 
kullanınca 

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 
15.12.2005 gün 2005/90 esas 2005/941 
karar sayıları ile Elisaveta Mitkova olan 
adım Sevgül, İlieva olan soyadım Garip, 
Anelia olan anne adı Ayten, Mitko olan 
baba adı adı Mecit olarak değiştirilmiştir.

ıninntmiımiıııı

mumımııi i
mm ş

çirkin görüntüler 
ortaya çıkmaya 
başladı.
Belediye tarafından 
ihaleye çıkarıldığı 
söylenen çöp 
toplama işini 
alan firmanın 
önümüzdeki 
günlerde ilçe 
sokaklarına 
yeterli derecede 
çöp toplama 
konteynerı 
yerleştirmesi 
bekleniyor

http://www.gemlik
gazetesi.com
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in verdiği önergeye Bakanlık’tan cevap geldi

“Şükriye Köyü mağdur edilmedi” Sertifikalı anneler

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel'in Şükriye 
Köyü’ne yaptığı 
ziyaret sırasında 
kendisine iletilen 
Makta sıkıntısına 
ilgili Bakanlıktan 
cevap geldi. 
Kemal Demirel'in 
Çevre ve Orman 
Bakanı Osman 
Pepe'ye yazılı 
olarak cevaplaması 
için verdiği önergeye 
Bakanlıktan açıkla
malı cevap verildi. 
Bakanlığın yaptığı 
açıklamada, 
Gemlik serisi 
Orman Amenajman 
Planının 2005 yılında 
ihale yolu ile 
yenilenmekte olduğu 
belirtilirken 
''Arazi çalışmaları

bitirilmiş olup büro 
çalışmaları yapılmak
tadır. Plan yapımcı 
tarafından 20.02.2006 
tarihinde bitirilmiş 
olarak idaremize 

teslim edilecektir. 
2005 yılı için geçerli 
1 yıl öncesinden plan 
hazırlanmış olup, 
çalışmalarda kesinti 
yapılmadığından 

köylüler mağdur 
edilmemiştir. Şükriye 
Köyüne yakacak 
odun ihtiyaçlarının 
temini için 01.12.2005 
tarihinde makta 
teslimi yapılmıştır. 
Köy sakinleri verilen 
maktadan kışlık 
yakacak odunlarını 
temin etmişlerdir. 
Şükriye köyü dahil 
tüm yöre köylerinin 
geçerli olan plan 
dahilinde yakacak 
odun ihtiyaçları 
karşılanmıştır. Yöre 
halkının gelecek yıl
larda da yakacak 
odun ihtiyacını 
karşılamak üzere 
gerekli uzun vadeli 
planlamalar yapılmış 
tır. Yöre halkının bu 
konuda mağduriyet
leri söz konusu 
değildir." denildi.

Milli Eğitim 
Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Avrupa 
Birliği ve Anne- 
Çocuk Eğitim Vakfı 
(AÇEV) işbirliğiyle 
gerçekleştirilen 
"Anne Destek 
Programına katılan 
annelere törenle 
sertifika verildi. 
Nilüfer, Yıldırım ve 
Osmangazi'de; Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, 
Avrupa Birliği ve 
Anne-Çocuk Eğitim 
Vakfı (AÇEV) işbir
liğiyle gerçekleşti 
rilen "Anne Destek 
ProgramTruh 3. 
dönemi tamamlandı. 
Ayten Bozkaya 
İlköğertim Okulu'nda 
düzenlenen sertifika 
töreninde konuşan 
AÇEV Saha 
Sorumlusu Nuray

Nüfus cüzdanımı ile ehliyetimi, 
Sigorta Sicil kartı, vergi kartımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
KAZIM NEĞİŞ

Öner, 2005'de 
başlayan program 
kapsamında bugüne 
kadar toplam bin 850 
anneye çocuk 
yetiştirme ve cinsel 
sağlık konularında 
çeşitli eğitimler 
verildiğini söyledi. 
Öner, programın 
Aralık 2006 tarihine 
kadar devam 
edeceğini ve toplam 
2 bin 765 annenin 
eğitimden geçirile
ceğini belirtti. 
Anne ve babalara 
çocuk eğitiminde 
dikkat etmesi gere 
kenlerin anlatıldığını 
ifade eden Öner, 
13'er hafta ve 4 
dönem halinde 
gerçekleştirilen 
eğitimlerle 
annelerin 
bîlinçlendirildiğini 
söyledi.

TOMSKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

✓ ULTRASONOGRAFİ (US)
/ 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 ile 
BİLGİSnVfiRLI TOMOGRAFİ (BT) 

ANLAŞMAMIZ VARDIR
ACİL DURUMLARDA 24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONüAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ 

Tel: 513 65 29 ■ 30 ta: 513 65 18 
Dr. Ziya Kaya Mahal isi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mailhtomokay@gmail.com

mailto:e-mailhtomokay@gmail.com
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Bu projeye destek verin
Bursa Polisi, hırsızlık 
olaylarını engellemek 
için "Deniz Yıldızı 
Projesi 1" adını 
verdiği çalışma 
başlattı. Proje uygu* 
laması için pilot 
bölge seçilen Konak 
Mahallesi'nde yapılan 
çalışmanın hırsızlık
ları önlemede başarılı 
olabilmesi için kurum 
ve kuruluşların 
destek vermesi 
gerekiyor.
Bursa'da hırsızlık 
olaylarının engel
lenebilmesi için polis 
tarafından "Deniz 
Yıldızı projesi 1" adı 
verilen bir çalışma 
başlatıldı. Pilot bölge 
olarak seçilen Konak 
Mahallesi'nde proje 
kapsamın da araştır
malar başlatan polis, 
buradan çıkacak 
sonuçlarçerçevesind 
e projeyi tüm Bursa 
geneline yayacak. 
Konak Mahallesi'nde 
yapılan çalışmalar 
sonucunda, özellikle 
evden hırsızlık olay
larının önlenebilmesi 
için öncelikle apart

manların ana giriş 
kapı larının kapalı 
tutulmasının sağla
ması, zemin ve 1. kat
lara parmaklık takıl
ması, balkon ve 
pencere altlarına oto
mobil ve merdiven 
gibi şeylerin konul
masının engellemesi 
gibi konular öne çıktı. 
Ayrıca doğalgaz 
borusu ve çatı oluk 
giderlerinin gözden 
geçirilmesi, polis 
devriye ekiplerinin bu 
bölgede uygulanan 
proje konusunda bil
gilendirilmesi ve 
görevleri sırasında 
sıcak noktaların daha 
sıkı takibinin yapıl
masının da büyük 
önem taşıdığı 
ortaya çıktı.
Ayrıca suçlu bir 
hedef seçtiğinde 
başkası tarafından 
görülebilme, tanın- 
abilme veya yakalan
abilme riskinin artırıl
masının da önemli bir 
etken olduğunun 
belirlendiği çalışma
da, bina çevre aydın
latması, görünürlüğü 

engelleyen faktörlerin 
ortadan kaldırılması, 
balkonlara sensörlü 
lamba takılması ve 
patlamış sokak lam
balarının takılmasının 
da kaçınılmaz 
gereksinimler olduğu 
belirlendi.
Diğer yandan, proje 
kapsamında çeşitli 
kurum ve kuruluşlar
la görüşmeler yap
manın da önemi 
ortaya çıktı. Bu kap
samda, mahalle 
muhtarları, semt 
sakinleri, site yöneti
cisi, site kapıcısı, 
site sakinleri, 
belediye, TEDAŞ, 
BOTAŞ, Mimarlar 
odası, Milli Eğitim, 
Yerel Gündem 21 ve 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü temsilci
lerinin katılacağı aylık 
toplantılar düzenlen
mesi hedefleniyor. 
Bu arada, yapılan 
kontroller sırasında 
görülen eksiklikler ve 
alınabilecek küçük 
tedbirlerle ilgili mek
tupların dağıtılması 
planlanıyor. BHA

Sağlıkla W buluşma
Her gün binlerce 
kişinin hastane 
kapılarını aşındırdığı 
Bursa'ya yeni bir 
Kalp Hastalıkları 
Hastanesi 
kazandırılıyor. Anjiyo 
ve by-pass ameliyat
ları için çoğu kez 
yurtdışı ya da şehir 
dışını tercih eden 
vatandaşlar, 5 yıldızlı 
yeni Kalp Hastalıkları 
Hastanesi hizmete 
girdiğinde tedavileri
ni gönül rahatlığıyla 
Bursa'da tamamlaya
bilecek.
380 YTL asgari ücre
tle çalışan sigortalı 
bir işçinin dahi özel 
hastane kalitesinde 
faydalanabileceği 
200 yataklı süper 
lüks hastanenin 
inşaatına, BursalI 
sanayiciler kaynak 
aktardığı takdirde 
2006 yılında 
başlanacak. Güney 
Marmara illeri ve dağ 

ilçeleri başta olmak 
üzere hizmet alanı 
birçok bölgeyi kap
sayacak hastane, 
bürokratik engeller 
çıkmazsa 2007 
yılında da 
hizmete girecek. 
Çekirge Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Op. Dr. Mustafa 
Tümay, hükümetin 
bu yıl hastanelerde 
yap-işlet-devret 
modelini yasalaştır
masıyla hemen 
Kalp Hastalıkları 
Hastanesi’ni faaliyete 
geçirmeyi düşün 
düğünü söyledi. 10 
milyon YTL'ye mal 
olması beklenen ve 
en az 150-200 yataklı 
olarak planlanan 
süper lüks hasta
nenin projesi tamam
landığında Bursa'nın, 
Türkiye'deki ilk kamu 
ve özel sektör gi 
rişimli hastanesine 
kavuşacağını dile 

getiren Dr. Tümay, 
Bursah sanayicileri 
bu noktada 
yatırıma çağırdı. 
Siyasi otorite ve 
bakanlığın da onayı
na sunulacak proje 
için yakında Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile görüşmeye 
başlayacağını dile 
getiren Dr. Tümay, 
çeşitli sanayi 
kuruluşlarına 
teklif götüreceklerini 
kaydetti.
ALTYAPI DERDİ 
YOK
Yeni Kalp Hastalıkları 
Hastanesi için 
Çekirge Devlet 
Hastanesi sınırları 
içinde bin 200 
metrekare alanda 5 
katlı bir bina 
düşündüğünü ifade 
eden Dr. Tümay, 
inşaat sırasında 
hiçbir altyapı sorunu 
da yaşanmayacağını 
vurguladı. BHA

Bircan Görür
KEBAP ve YEMEK SALONU

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 karşısı) 
Tel : (0.2 24 ) 5 1 4 20 20 GEMLİK
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Öğrenciye bedava kahvaltı
Yurt-Kur, kendile 
rine ait 212 yurtta 
barınan yaklaşık 
200 bin öğrenciye, 
sabah kahvaltılarını 
ücretsiz verecek. 
12 yıl önce terk 
edilen uygulama 
bugün başlatılıyor. 
12 yıl aradan sonra 
Yükseköğrenim ve 
Kredi Yurtlar
Kurumu’nda 
(YURT-KUR) bannan 
öğrencilere parasız 
kahvaltı verme uygu
lamasına önceki gün
den itibaren yeniden 
geçildi. Haşan Celal 
Güzel’in Milli Eğitim 
Bakanlığı döneminde 
tüm öğrenci yurtların
da "ücretsiz kahvaltı" 
uygulaması 
başlatılmış, 12 yıl 
önce ise bu uygula
maya son verilmişti. 
Öğrencilerden gelen 
talepleri de dikkate 
alan YURT-KUR 
Genel Müdürlüğü, 
kendilerine ait 
212 yurtta barınan 
yaklaşık 200 bin 
öğrenciye, sabah 
kahvaltılarının 
ücretsiz verilmesi 
uygulamasına 
başlanmasını karar

laştırdı.
1 YTL’LİK 
Öğrencilere 
sabah kahvaltısı 
olarak 1 YTL’lik fiş 
verilecek, öğrenci 
kahvaltısını bu fiş 
karşılığı ücretsiz 
alabilecek.
Ancak, günlük 
kahvaltılıklar dışında 
bir şey almak isteyen 
öğrenciler bunun 
için aradaki farkı 
ödemekle yükümlü 
olacak.
Öğrencilerin, 1 
YTL’lik kahvaltı fişiyle 
doyabileceklerini 
kaydeden Genel 
Müdür Haşan 
Albayrak, şunları 
söyledi: 
'öğrencilerimize

1 YTL’lik kahvaltı 
desteğiyle onların 
sabah kahvaltısı 

bir yerde devlet 
tarafından 
karşılanmış olacak. 
Öğrencilere üniver
siteler de ucuz 
yemek veriyor. 
Akşam yemekleri 
için de YURT- 
KUR’un 1.5 milyon 
liralık katkısı 
var. Böylece 
YURT-KUR’un 

günlük gıda 
katkısı 2.5 YTL’e 
çıkarılmış olacak. 
Ayda 130 YTL 
yükseköğrenim 
kredisi alan 
öğrenci, kimseye 
muhtaç olmadan 
bazı ihtiyaçlarını 
karşılamış olacak." 
KREDİ 130 YTL 
Genel Müdür 
Haşan Albayrak 
110 YTL’den, 130 
YTL’ye çıkarılan 
yükseköğrenim 
kredisinin 7 
Ocak’ta, ilk kez 
kredi almaya hak 
kazananlara ödeme 
lerin ise 16 
Ocak’ta yapılacağı 
müjdesini verdi. 
Albayrak, kredi 
alan öğrenci 
sayısının 700 bine 
ulaştığını açıkladı.

MEB’in 2006 yılı 
sjhav takvimi

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nıh (MEB) 
2006 yılı sınav 
takvimi belli oldu. 
MEB, 7-8 Ocak 2006 
tarihleri arasında 
Açıköğretim İlköğre
tim Okulu 1. dönem 
sınavını yapacak. 
Kamuoyunda OKS 
olarak bilinen "Orta 
Öğretim Kurumlan 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı, 
Devlet Parasız 
Yatılılık ve Bursluluk 
Sınavı (İlköğretim 
okulu 8.), Polis Koleji 
Aday Tespit Sınavı 
11 Haziran 2006 tari
hinde yapılacak. 
MEB’in 2005-2Ç06 
öğretim yılında 
merkezi sistemle 
yapılacak olan 
sınavlara ait "Sınav 
Uygulama Planı" 
şöyle: 
; Açıköğretim 
İlköğretim Okulu 
1. dönem sınavı 
7.5
- Açıköğretim Lisesi 
1. dönem sınavı 
28-29 Ocak
- Motorlu Taşıt

Sürücü Adayları 
Sınavı 18 Şubat 
- Açık İlköğretim 
»2. dönem sınavı 
8-9 Nisan 
- Motorlu Taşıt 
Sürücü Adayları 
Sınavı(2) 22 Nisan 
- Devlet Parasız 
Yatılılık ve Bursluluk 
Sınavı 6 Mayıs 
- Açıköğretim Lisesi 
2. dönem sınavı 
27-28 Mayıs 
- Orta Öğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı, 
Devlet Parasız 
Yatılılık ve Bursluluk 
Sınavı(ilköğretim 
okulu 8. sınıflar), 
Polis Koleji Aday 
Tespit Sınavı 11

Haziran
- Açık İlköğretim 
Okulu Bütünleme 
Sınavı 24-25 Haziran 
- Motorlu Taşıt 
Sürücü Adayları 
Sınavı(3) 1 Temmuz 
- Motorlu Taşıt 
Sürücü Adayları 
Sınavı(4) 26 Ağustos 
- Açıköğretim Lisesi 
Not Yükseltme Sınavı 
9-10 Eylül 
- Motorlu Taşıt 
Sürücü Adayları 
Sınavı(5) 14 Ekim 
- Motorlu Taşıt 
Sürücü Adayları 
Sınavı(6) 9 Aralık 
- Görevde Yükselme 
Sınavları (Kurumlarla 
yapılacak protokol 
çerçevesinde tarihler 
belirlenecek)

u
BAY HUSTAFA 0W EIMKTAN

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’dâ 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

2

i

ŞENEN SalibeMalzemeleritali
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
"S Sakana Misina Ağları

İpAğ
Fanya

* Mantar, kurşun
İp Çeşitleri

* Sandal Malzemeleri
Kürek

* Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* «(Mermtadffilehizınelmkjeyi:

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 Daskj Acıbadem Sağlık |
ve Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

i

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta
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
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Esnafa ikinci kredi faiz indirimi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 

Birlikleri Merkez Birliği, esnafı sevindiren bir karar daha alarak, 
kredi faizlerini bir kez daha düşürdü.

Esnaf kredi faizlerinde 
40 gün içinde ikinci 
indirim geldi. Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri 
Birlikleri Merkez 
Birliği (TESKOMB) 
Başkanı Kadir Akgül, 
esnaf kredi faizlerinin 
bugünden geçerli 
olmak üzere yüzde 
15'ten yüzde 13'e 
indirildiğini açıkladı. 
Akgül, konuya ilişkin 
düzenlediği basın 
toplantısında 
25 Kasım 2005 
tarihinde kredi faiz
lerinin yüzde 15'e 
düşürüldüğünü hatır
latarak, 40'gün içinde 
ikinci bir indirimi 
gerçekleştirdiklerini 
söyledi.
1 ay içinde göreve 
gelişinin üçüncü

yılının dolacağını 
ifade eden 
Akgül, göreve 
geldiğinde faiz 
oranının yüzde 49 
olduğunu, 100 milyon 
YTL de kredi 
dağıtıldığını kaydetti. 
Bugün gelinen nokta

da faizin yüzde 13'e 
indiğini, dağıtılan 
kredi miktarının ise 
3.5 milyar YTL'ye çık
tığını anlatan Akgül, 
bunun esnaf ve 
sanatkar odaklı 
çalışmanın sonucu 
olduğunu ifade etti.

Bundan sonraki 
amaçlarının 0 faiz 
oranını yakalamak 
olduğunu da belirten 
Akgül, "Bunu da çok 
kısa zamanda gerçek
leştireceğimize inanı 
yorum" diye konuştu. 
Halk Bankası'nın kay
nak maliyetinin şu 
anda yüzde 20'ler 
seviyesinde olduğunu 
dile getiren Akgül, 
bu maliyet düştükçe 
esnaf kredi faizlerinin 
de aşağı çekileceğini 
vurguladı ve "1 ay 
içinde faizin yüzde 
11'lere düşeceğini 
tahmin ediyorum" 
dedi. Esnaf 
kredilerinde takip 
oranlarının da 
0 olduğuna işaret 
eden Akgül, bunun 
herkesi şaşırttığını 
kaydetti.

Bağdat’ta Türk konvoyuna saldırı
Irak'ın başkenti 
Bağdat'ta Türk 
Büyükelçisi Ünal 
Çeviköz'ün bulunduğu 
konvoya silahlı saldırı 
düzenlendi. Olayda 
ölü ve yaralı 
olmadığı bildirildi. 
Büyükelçilik çalışan
larından Heysem El 
Zehavi, Türkiye'nin 
Irak Büyükelçisi 
Çeviköz'ü taşıyan 
konvoya makineli 
tüfekle ateş açıldığını,

saldırıda bazı 
araçların zarar 
gördüğünü, olayda 
yaralanan ve ölen 
bulunmadığını 
söyledi.
Zehavi, Çeviköz'ü 
taşıyan konvoyun, 
Bağdat'ın batısındaki 
Um El Kura camisin
den büyükelçiliğe 
dönerken saldırıya 
uğradığını belirtti. 
Çeviköz'ün, Sünni 
Müslüman

Dinadamları Birliği'nin 
Başkanı Şeyh Haris El 
Dari ile karargahının

bulunduğu bu camide 
bir araya geldiği 
kaydedildi.

Okuyucu Mektubu Hüseyin KAYA

Vur Abalının sırtına...

Sayın Kadri Güler'in, 27.12.2005 tarihli 
Körfez'in birinci sayfasında çıkan 

"Belediye ve Esnaf başlıklı yazısını 
okuyunca, sayın Güler'in konu hakkındaki 
düşüncelerine aynen katıldım. Belediye 
Başkam'nın onayı ile esnafa yüzde 25 
oranında zam adeta "Yeni Yıl armağanı" 
(!) olarak verilmiş. Esnafın yerinin sapa 
olması, bu mekanın yerinin zamanında iyi 
hesabedilmemiş olduğu açığa çıkıyor. 
Sayın Kadri Güler'in de tesbitine göre bazı 
esnaf, "Siftah bile edemeden" kepengini 
kapatmaktadır. Bu % 25' İlk zam, esnafa 
yıl sonuna doğru adeta verilen bir cezadır.

Esasında bu zam, esnafların şahsında 
tüketici Gemlik halkına verilen ağır bir 
cezadır. Sıkıntılar içindeki esnaf bu zammı 
kendi kesesinden ödeyecek değil ya, 
becerebilirse, esnafta bu % 25'lik zammı, 
fiyatları artırarak müşterinin sırtına bindire
cektir. Bu demektir ki "Vur abalının sırtına"

Derken, fiyatları yüksek bulan alıcı 
başlayacak bura esnafına uğramamaya vr 
propaganda etmeye. Bunun sonucu, iflas 
edip, kepenklerini kapatacak olan esnaf 
işsizler ordusuna katılacak ve geçindirmek
te olduğu aile bireyleri, okula giden çocuk
ları sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklar 
demektir. Böyiece, Gemlik'te işsizlerin 
oranı daha da yükselecektir. Gemlik 
Belediye'si maddi sıkıntı içinde olmadığına 
göre, sayın Başkan Gemlik esnafının şah
sında Gemlik halkına neden bu eza ve 
cezayı layık gördü anlamak mümkün 
değildir. ı

Hakka ve hukuka uygun bir karar için, 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, bu zam 
furyası kararının altına imzasını koymadan, 
bura esnafıyla konuşmalıydı. Bir günde 
veya bir haftada ne kadar bir satış yapa
biliyorlar konusunu denetlettirmeliydi. 
Ondan sonra bu kararı almalıydı. Görünen 
oki, Mehmet Turgut'un bu % 25 lik zam 
kararı hesap ve kitaptan yoksun, 
düşünülmeden ve ezbere alınmış bir karar 
gibi görünüyor. Bu durum aynı zamanda da 
Mehmet Turgut'un Gemlik Belediye 
Başkanı olarak yorulduğunun, konuları iyi 
analiz edemediğinin ve gelecek seçimde 
bu makamı bırakacağının da göstergesi 
gibi daha şimdiden belli oluyor denebilir.

Küçük esnafla, yani bu emekçi insanlar
la dayanışma içinde olduğumuzu 
bildiriyoruz.

Kemik iliği nakline onay
Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK) 
Yönetim Kurulu, 
29.12.2005 tarihinde 
yaptığı toplantıda, 
sigortalıların veya 
kurumdan aylık-gelir 
alanların bakmakla 
yükümlü olduğu 
eş-çocuk, ana ve 
babalarına yurtdışın- 
dan kemik iliği getir- 
tilmesine ait mas
rafların 506 sayılı

kanunun 33. mad
desi kapsamında 
karşılanmasına 
karar verdi.
SSK Başkan Vekili 
Dr. Özkan Dalbay, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, yönetim 
kurulunun yaptığı 
toplantı sonucunda 
SSK sağlık yardım
larından yarar
landırılanlar için 
kemik iliği nakli tedavisi yapılması 

gereken hastalara
yurtiçinde bir donör 
bulunamaması

halinde, yurtdışında 
bulunan donörden 
ilik alınması ve getir
tilmesi işlemindeki 
nakliye-transfer 
ücretiyle yapılması 
zorunlu laboratuar 
tetkiklerine ait bedel
lerin, ilgili Mali Yıl 
Bütçe Uygulama 
Talimatı esasları 
doğrultusunda öden
mesine karar 
verildiğini belirtti.

Dalbay, SSK'nın 
geçtiğimiz aylarda da 
tüp bebek uygula
ması ve tedavisine 
ilişkin giderlerinin 
karşılanmasının 
kararlaştırıldığını da 
hatırlatarak, 
"Gerekli tüm 
sağlık yardımlarının 
karşılanmasındaki 
hassasiyetimiz aynı 
duyarlılıkla devam 
etmektedir" dedi.
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Vergi iadesinin kaldırılmasına tepki Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Ankara Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası 
(ASMMMO) Başkanı 
Mehmet Koç, 
emeklilere vergi iadesi 
sisteminin kaldırıl
masının ciddi bir vergi 
kaybına neden olabile
ceğini bildirdi.
Koç, konuya ilişkin 
olarak yaptığı yazılı 
açıklamada, emeklilere 
"topladıkları fiş ve 
fatura karşılığında 
vergi iadesi öden
mesi" sisteminin 
kaldırılmasının kayıt- 
dışı ekonomiyle 
mücadeleye de darbe 
vuracağına işaret 
ederek, "Çözüm, bu 
sistemi kaldırmak 
değil, daha etkin bir 
hale getirmektir" dedi. 
Vergi iadesi sisteminin 
1984 yılında Katma 
Değer Vergisi'nin 

yürürlüğe girmesiyle 
birlikte belge ahmını 
özendirmek ve kayıt- 
dışı ekonomiyle 
mücadelede bir 
otokontrol mekaniz
ması olarak gündeme 
getirildiğini hatırlatan 
Koç, daha sonra 
ücretlilere ve 
emeklilere vergi iade 
sisteminin zamanla 
etkisizleştirildiğini 
kaydetti.
Oranlarda ve iadeye 
konu mal ve 
hizmetlerde daraltma 
yapılmasının hedefle
nen amacın dışına çık
masına yol açtığını 
belirten Koç, vergi 
iade sisteminin daha 
etkin hale getirilmesi 
halinde hem vergi 
kayıp ve kaçağında, 
hem de kayıtdışı 
ekonomiyle 
mücadelede etkin bir

Yazarımız Barbaros Balmumcu anjiyo 
olması nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Gemlik KÖRFEZ.

enstrüman olacağını 
ifade etti. Emeklilere 
yılda ödenen 1 milyar 
YTL'yi vergi iadesi 
uygulamasının kaldırıl
masıyla mâliyenin 4-5 
milyar YTL civarında 
bir vergi kaybına 
uğrayacağını öne 
süren Koç, emekliye 
yüzde 5 olan vergi 
iade uygulamasının 
kaldırılarak yüzde 4 
oranında ödeme yapıl
masının en düşük 
emekli maaşında 
asgari 70 YTL civarın

da bir kayba neden 
olacağını bildirdi. Koç, 
"Vergi iadesini kaldır
mak ydrine, iadeye 
konu mal ve hizmet 
sınırlaması kaldırılarak 
tüm harcamaların iade 
kapsamında değer
lendirilmesi sağlan
malı, vergi iade oran
ları artırılarak belge 
alımı özendirilmeli, 
yılda bir defa değil, 
üçer aylık dönemlerde 
beyanlar yapılarak 
ödenmelidir" şeklinde 
konuştu.

Araç muayene
ücretine zam

Bakkallar tarihe karışıyor
Türkiye'de zincir 
mağazaları pazar pay
larını artırırken, 
bakkalların payları 
hızla düşüyor. 
1999'dan bu yana 
28 bin bakkal 
kapanırken, aynı 
dönemde süpermar- 
ket/hipermarket sayısı 
2'ye katlandı.
Türkiye Ekonomik 
Politikalar Araştırma 
Vakfı, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği 
sürecinde girdiği 
dönüşüm sürecini 
analizzetmek amacıyla 
bir dizi çalışma başlat
tı. Gıda, temizlik ve 
kişisel bakım ürünleri
ni kapsayan hızlı tüke
tim malları perak
endeciliği sektöründe 
yaşanan gelişmeler 
ekonomide yaşanan 
dönüşümü açıkça 
ortaya koyuyor.
Sektördeki dönüşüm, 
perakendeciliğin 
ekonominin kalanıyla 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat,*çerez teinin edilir.

.... CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

olan bağlantıları sonu
cu Türkiye'deki üre
timin yüzde 20'sini, 
istihdamın yüzde 
39'unu etkiliyor. Hızlı 
tüketim malları perak
endeciliğinde son 
dönemde yaşanan 
dönüşüm çarpıcı 
rakamlar ortaya 
çıkartıyor. 1999'dan bu 
yana 28 bin bakkal 
kapandı, yani 5 yıl 
önce faaliyet gösteren 
bakkalların yüzde 20'si 
piyasa dışına itildi. 
Aynı dönemde süper- 
market/hipermarket 
sayısı ikiye katlandı. 
Nokta sayısında olan 
bu değişim, tüketici
lerin alışveriş alışkan
lıklarına yansıyor. 
Zincir mağazaların 
pazar paylarının 
artarken bakkalların 
payları hızla dönüşüy
or. Araştırmada, 
Türkiye'de perak
endecilik sektöründe 
yaşanan değişimin

Avrupa'da da daha 
önce yaşandığı hatır
latıldı. AB ülkelerinde 
1980'de hızlı tüketim 
malları pazarının 
yarısını oluşturan 
bakkalların satışları 
1995'te pazarın ancak 
yüzde 20'sine karşılık 
geldiği belirtilen açık
lamada, Türkiye'de 
dönüşümün Avrupa'da 
daha da hızlı 
yaşandığı dikkate alı
narak, önümüzdeki 
birkaç yıl içinde 185 
bin geleneksel perak
endecinin kapanacağı 
ve mülksüzleşeceği 
belirtildi. Araştırmada, 
yaşanan dönüşümün 
önemli bir sonucunun 
da modern kesimdeki 
zincir marketlerin 
payının hızlı artmasıy
la ortaya çıkan ver
imlilik artışları olduğu
na dikkat çekildi. 
Modern zincir 
mağazalar, kullandık
ları gelişmiş bilişim 
teknolojileriyle hem 
mağaza içinde hem de 
tedarik kanallarında 
etkinlik yarattığı belir
tilen araştırmada, 
ortaya çıkan bu etkin
liğin sektörle ilişkisi 
olan ekonominin diğer 
kesimlerime de yan

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorffezgazetesi.com 
a d re s i nden okuyabilirsiniz

sıdığı ve bu verimlilik 
artışıyla tüketicilerin 
hem düşük fiyatlara 
hem de yüksek kalite 
standartlarında ürün
lere ulaşabildikleri 
kaydedildi. TEPAV'ın 
araştırmasında tüketi
ci davranışlarındaki 
dönüşüm de ayrıntılı 
olarak ele alınıyor. 
Sosyo ekonomik 
statüler bazında 
yapılan çalışma şöyle: 
"1999’da yüzde 65 
olan bakkal payı, 2004 
yılında yüzde 48'e 
düştü. Aynı dönemde 
yerel zincirler yüzde 
14'ten yüzde 27'ye, 
BİM yüzde 4'ten yüzde 
10'a, Büfe 
kuruyemişçiler yüzde 
2'den yüzde 7'ye 
büyümeyi başardı. Bu 
analizler sonucunda 
sosyoekonomik gru
plar bazında oranları 
değişmekle beraber 
benzer eğilimlerin 
yaşandığı gözleniyor. 
Ulusal zincirlerin tüm 
gruplarda pazar pay
larının arttığı gözleniy
or. Ancak BİM dışarıda 
bırakıldığında, diğer 
ulusal zincirlerin pazar 
paylarım büyütmede 
başarılı olamadıkları 
görülüyor."

araç muayene harçları, 
yüzde 7.4 ile yüzde 9.3 arasında artırıldı.

Muayene istasyon
larınca yapılacak araç 
muayenelerinde alı
nacak harç tutarları, 
Gelir İdaresi 
Başkanvekili Osman 
Arıoğlu imzasıyla 
yayımlanan Harçlar 
sirküleriyle yeniden. 
belirlendi.
Buna göre, 2005 yılın
da 118 YTL olan oto
büs, kamyon, çekici 
ve tanker muayene 
harcı, 1 Ocak 
2006'dan itibaren 
128.60 YTL olarak 
uygulanacak.
Sirküler ile otomobil, 

minibüs, kamyonet, 
özel amaçlı taşıt, arazi

I i 
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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

taşıtı, römork ve 
yarı römorkun teknik 
muayene harcı 
88.50 YTL'den 96.70 
YTL'ye, traktör, 
motosiklet ve 
motorlu bisikletin de 
47.20 YTL'den 50.70 
YTL'ye yükseldi. 
Mevzuat uyarınca, 
muayene ücreti, 
muayene süresi geçir
ilen her ay için, yetki 
verilen gerçek ve 
tüzel kişi ya da alt 
işleticiler tarafından 
yüzde 5 fazlasıyla tah
sil edilecek. Ay kesir
leri de hesaplamada 
tam ay olarak dikkate 
alınacak.

http://www.gemlikkorffezgazetesi.com
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Bilinçsiz müdahale
ölümle sonuçlanıyor

ŞİİR KÖŞESİ
D. Ali BAYDAR

Kaza geçiren kişilere 
ilk yardımın bilinçli 
yapılması hayati önem 
taşırken, önemli npk- 
talara dikkat 
edilmemesi durumun
da bu ilk yardım faci
ayla sonuçlanabiliyor. 
İyi niyetle de olsa bil
inçsiz müdahale, çoğu 
zaman hayat kurtar
mak yerine ölüme ya 
da sakatlığa sebebiyet 
veriyor. Hekimler, bir 
kaza sonrası aracın 
içinde sıkışan kişinin 
asla çekiştirilerek 
dışarıya çıkartılmaya 
çalışılmaması gerek
tiğine dikkat çekerek; 
aksi bir hekim tarafın
dan belirtilene kadar, 
araç içi trafik kazası 
geçirmiş, yüksekten 
düşmüş ya da bilinci 
kapalı tüm hastaların 
aynı zamanda travma 
geçirmiş kabul 
edilmesi gerektiğini 
bildiriyor.
Güvenlik nedeniyle 
gerekmedikçe 
yaralının asla yerinden 
oynatılmaması ve boy
nuna destek vermeye 
özen gösterilmesi 
gerektiğini kaydederi 
hekimler, omurga 
kırığı olabilecek tüm 
yaralıların özenle 
sağlık profesyoneller
ince taşınmasının öne
mini vurguluyor. 
Uzmanlar, gerekli 

eğitim alınması koşu
luyla ilk yardımın 
yapılma esaslarını 
şöyle özetliyor: 
- Uzun kemikler için; 
kırık olduğu 
düşünülen kemiğin alt 
ve üstündeki eklem 
hareketsiz kılınacak 
şekilde karton, tahta, 
dergi, gazete, şemsiye 
gibi malzemeler kırığı 
olduğu şekilde sabitle- 
mekte kullanılabilir. 
Kırık kemik uçlarının 
ciltten dışarı çıktığı 
açık kırıklarda, kemik 
parçalarını asla içeri 
itmeye çalışmayın. 
Öylece sabitlemeye 
çalışınız.
- Sorun olduğu 
düşünülen kişi 
nazikçe sarsılır sonra 
"İyi misiniz?" 
sorusuna yanıtını 
değerlendirilir. Yanıt 
yoksa acil sağlık sis
temini harekete 
geçirmek için yardım 
çağırın.
- Havayolu açıklığını 
değerlendirilir. Bazı 
manevralarla havayolu 
açılır. Bu arada boyun 
korunur.
- Yaralının göğüs 
hareketlerine bakılır, 
yüzünüzü yaklaştırılıp 
nefesini dinleyerek 
hissetmeye çalışın. 
Nefes yoksa suni sol
unum gerekir.
- Nabız var mı? Kalp

pompa işlevini yerine 
getiriyor mu değer
lendirilir. Yoksa kalp 
masajı gerekir.
- Vücuttan dışa olan 
kanama durumlarında 
bu bölgenin üzerine 
temiz bir bezle bastır
mak kanamayı durdu
rulabilir. Bir sağlık 
görevlisi gelene dek 
bu bası kaldırılmamak 
- Bu uygulamaları 
sağlık profesyoneli 
olmayan birinin yapa
bilmesi için bu konuda 
eğitim almış olması 
gerekir. Eğitim 
almamışsanız yaralıya 
ya da hastaya dokun
mayın. Zarar vere
bilirsiniz. Kalbi dur
mamış birine kalp 
masajı yapılmaz, 
öldürücü olabilir.
Temel yaşam desteği 
bilincini kaybetmiş, 
solunumu durmuş 
veya kalbi görevini 
yapamayan birinin bu 
organlarının yerine 
geçip, sadece 4-6 
dakika oksijensizliğe 

dayanabilen beyne 
kan ve beraberinde 
oksijen gönderme 
esasına dayanır. 
Bunlar, herkesin 
uygun ön hazırlıkla 
öğrenip uygulayabile
ceği basit tekniklerdir. 
Gerçekten ihtiyaç 
duyulduğunda kullan
abilmek için gerçek bir 
hazırlık, bilgilenme, 
maket üzerinde çalış
ma gerektirir.
Yaşam zincirinin acil 
sağlık sistemini 
harekete geçirdikten 
sonraki ikinci halkası 
olan yardım gelene 
kadar hastayı veya 
yaralıyı hayatta 
tutabilecek temel 
yaşam desteği 
uygulamalarını öğren
mek gerekiyor.
Daha çok sayıda 
kişinin bu uygula
maları doğru olarak 
gerektiğinde yapıla
bildiği bir toplumda 
yaşamak gelişmişlik 
göstergesidir ve hayat 
kurtarıcı olabilir.

Neler gördüm neler
Şu dünya ilinde, hayat yolunda 
Güleni de gördüm, ağlayanı da 
Yazım sıcağında temmuz ayında 
Kara yazmasının bağlayanı da

Farklı hayatlarda, aynı mekanda 
Çıplağıda gördüm örtüneni de 
Gençliğin verdiği ayrı bir hazla 
Kahve köşesinde sürteni de

Bunca nimetlerden hepsini tadıp 
Nankörü de gördüm, şükredeni de 
Doğruyu öğrenip, gerçeği görüp
Kur-an ’ı kendine fıkredeni de

Dere kenarında, deniz üstünde 
Yüzeni de gördüm, boğulan da 
Bir anda yüksekten yerlere düşüp 
Bir sırça misali dağılanı da

Allah ’a isyanı teşbih edip de 
Sargını da gördüm, darılanı da 
Kötü gururunu bir yana itip 
Allah ’ın rahmetine sığınanı da

Yenilip kokuşmuş nefsin kendine 
Zalimi de gördüm, küfredeni de 
Yırtıp da edebin ar damarım 
Alemin nefsine zulmedeni de

Demirali neler gördü aleme şaşar
Yine duyguların kalemi taşar 
Mevla istemezse kul nasıl yaşar?
Ölüm döşeğinden dirileni de.

Kış mevsiminde form tutmanın püf noktaları
Soğuk ve kısa kış gün
lerinde, organizma 
daha çok enerjiye 
gereksinim duyuyor. 
İştahı açılan kişi, yaz 
mevsiminde verdiği 
kiloları tekrar almaktan 
korkuyor. Uzman 
Diyetisyen Dilek 
Savaş, yazın verdiğiniz 
kiloları kışın geri alma
manın püf noktalarını 
anlatıyor;
Kışın havanın soğuk 
olması ve erken karar
ması, yaz aylarındaki 
aktif yaşantının da 
azalmasına yol açıyor. 
Uzman Diyetisyen 
Dilek Savaş, ilkbahar 
ve özellikle yaz mevsi
minde yapılan diyet
lerin olumlu sonuç 
verdiğini belirterek, 
"Bu mevsimlerde

insanlar düzenli 
besleniyor, yürüyüş ve 
yüzme gibi sporlar 
yaparak vücutlarını 
çalıştırıyor. Kış ayların
da ise ısının düşme
sine bağlı olarak vücut 
daha fazla kaloriye 
gereksinim duyuyor. 
Örneğin ısı 5 santigrat 
derece düştüğünde, 
enerji gereksinimi 
yüzde 10 artıyor. Fazla 
kilo sorunu da bu 
ğereksinimin karbon

hidratlı ve şekerli yiye
ceklerle karşılanmasıy
la ortaya çıkıyor" 
diyor. Uzman 
Diyetisyen Savaş, kilo 
korumanın altın 
kuralının düzenli 
beslenmek olduğunu 
açıklıyor ve şöyle 
devam ediyor: 
"Günde 3 ana, 3 ara 
öğün şeklinde 
beslenin, ancak gün
lük aldığınız kalori 
miktarının 2 bini

geçmemesine özen 
gösterin. Sözgelimi 
öğlen yiyeceğiniz 
burger, patates kızart
ması ve koladan 
oluşan bir mönü, orta
lama 700 kalori ve 
yüzde 45 yağ içeriyor. 
Bu mönü, A ve C vita
minleri, kalsiyum 
bakımından yetersiz. 
Bunun yerine bir adet 
tavuktu sandviç, bir su 
bardağı ayran ve bir 
meyve yerseniz, hem 
kalori miktarınız 400- 
450 civarında olur hem 
de sağlıklı bir yemek 
yemiş olursunuz. 
Ayrıca, yemeklerin 
suyunu yemeyerek 
yağdan da kaçın
abilirsiniz. Pilav, 
makarna veya ekmek
ten sadece birini ana 

yemeğin yanında yeme 
şansınız her zaman 
vardır. Gelelim akşam 
yemeklerine; yat
madan en az 2 saat 
önce ve hafif besinler
le karnınızı doyurun. 
Bu öğünde seçe
ceğiniz yemeği, öğle 
yemeğine göre 
ayarlayın. Örneğin, 
öğlen sebze yediys- 
eniz akşam et yiyerek 
öğünlerin birbirini 
tamamlamasını 
sağlayın. Ara öğünler 
için en uygun yiyecek 
meyvedir. Meyve bula
madığınızda ise 2-3 
tane grlssini yiye
bilirsiniz."
Uzman Diyetisyen 
Dilek Savaş, kilosunu 
korumanın kişinin 
elinde olduğuna dikkat

çekerek, şu önerilerde 
bulunuyor:
"Arkadaş toplantıların
da veya televizyon 
izlerken atıştırmaktan 
kaçının. Muhakkak bir 
şey yemek istiyor
sanız, bir salatalık 
veya havuç yiyin.
Diyet sırasında olduğu 
gibi sonrasında da 
bolca su içmeyi unut
mayın. Ara öğünleri 
kesinlikle atlamayın. 
Yemeğe davetliyseniz, 
önceden evde bir 
şeyler yiyin; çünkü 
sohbetli yemeklerde 
kontrollü olmak çok 
zordur. Eğer akşam 
yemeğine davetliys
eniz, öğlen mönünüzü 
az kalorili seçin. Fırsat 
buldukça yürümenizi 
de ayrıca öneririm."
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Urtanlıja yumurta, Mideyi seven 
besinler

strese makarna
Hafıza ve kon
santrasyon için 
yumurta, kaygı ve 
endişe için ay çekird
eği, depresyonu yen
mek için portakal 
suyu, stresi ycr.bıek 
için ise biraz makar
na yeterli.
Hafıza ve kon
santrasyon için 
yumurta, kaygı ve 
endişe için ay çekird
eği, depresyonu yen
mek için portakal 

* suyu, stresi yenmek 
için ise biraz makar
na yeterli. Proteinler 

• sindirim sırasında 
aminoasitlere 
parçalanır ve oıüşan 
nörotransmiterler 
uyanık kalmaya, 
enerjiyi artırmaya 
neden olur.
KARBONHİDRAT 
ÖNEMLİ
PROTEİNİ yüksek 
gıdaların başında 
balık, et, yumurta ve

kümes hayvanları 
geliyor.
Karbonhidratlar kan 
akışını hızlandıran 
etkiye sahiptir.
Araştırmalar 2 hafta 
süresince, diyetle 
karbonhidrat alımı 
azalan insanlarda 
depresyona girme 
tehlikelerinin arttığını 
ortaya çıkarttı.
DEPRESYONA 
PORTAKAL 
KARBONHİDRAT 
ihtiva eden yiyecek
ler arasında 

ekmek, makarna, 
pirinç, meyve ve 
tahıllar ilk akla 
gelenler arasında. 
Protein ve karbon
hidratın vücutta en 
iyi şekilde 
kullanılması için 
ayrı ayrı tüketmelidir. 
Depresyondan 
korunmanın yolu 
ir kap pişmiş ıspanak 
ya da bir bardak por
takal suyu. Hafıza 
zayıflığı için ise, 
yumurta ve ciğer 
tüketin.

Mideyi seven besinler 
Mide ağrılarınıza son 
verecek sağlıklı ve 
dost besinlerle yemek 
yemenin keyfini 
çıkartabilirsiniz... 
Karnabahar 
Haşlanmış karnaba
har,mideyi asit 
saldırılarından koru
yarak tüm sorunları 
giderebilir.İçeriğinde 
bulunan gefarnato 
maddesi ülser ilacının 

.<hamm.idesi olarak
kullanılıyor.
Lahana
Lahanayı çiğ olarak 
yemeyi tercih edin. 
İnce şeritler halinde 
doğrayıp salata yapın. 
Meyve presinde 
lahananın suyunu 
sıkıp aynı miktarda 
elma suyu ile 
karıştırın ve için.
Lahana, ülser ve gas
trit ilacı olarak biliniy
or. Dörtte bir lahanayı 
yıkayıp kalın şeritler 
halinde doğrayın. 1 
kerevizi soyup 
doğrayın. 1 havucu 
temizleyip dilimleyin. 
Lahana, kereviz ve 
havucu katı meyve 
presinde sıkıp sabah 
akşam suyunu için. 
Patates Çiğ patates

suyu mide yan
masının doğal 
ilacıdır.Patatesi coyııp 
katı meyve presinde 
suyunu
sıkın.Su,havuç suyu 
ya da kereviz suyu ile 
karıştırıp için.
Elma sirkesi 
Salatalarda ya da 
mezelerde elma sirke
si kullanın.
Maden suyu*
Mide asidinin büyük- 
bir bölümünü etkisiz 
hale getiriyor.
Ispanak; Ispanağı 
buharda pişirin ya da 
haşlayarak tüketin. 
Taze yapraklarını 
salata olarak yiyin.
Zeytinyağı
Çiğ olarak kul
lanıldığında besinlerin 
midede kalma süresi
ni azaltıyor ve 
yağların sindirimi için 

safra salgısını artırıy
or. Baklagil 
Fasulye, bezelye ve 
mercimekte bulunan 
bioflavîonid maddesi, 
midenin koruma fak
törünü artırıyor.
Muz Mideyi seven 
meyvelerin başında 
geliyor. Ara öğün
lerde birer muz 
yemek, midedeki 
yanma hissini 
ortadan kaldırabilir. 
Muz, mide enzimleri 
ve hücrelerinin üreti
mini de artırıyor. 
Kızarmış ekmek 
Midenin salgıladığı 
aşırı asidi kurutarak 
yanma hissini gideriy
or. Meyankökü 
Güçlü bir mide 
koruyucusu.Yapılan 
sön Araştırmalara 
göre midedeki aşırı 
asitlenmeyi azaltıyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye ' 110
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK.Anza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

I . 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 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz______________ 514 17 00

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

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

s

TAKSİLER

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Bursa'da 2005 yangın raporu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı Orhan 
Doğan, 2005 yılında 
meydana gelen 2 bin 
409 yangından 
319’unun ocakta 
unutulan yemekler
den, 154’ünün 
sigara izmaritinden, 
144’ünün ise çocuk
ların kibritle oyna
masından meydana 
geldiğini, bu olaylarda 
9 kişinin hayatını kay
bettiğini söyledi.
Doğan, Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı’nın 
2005 yılında 2 bin 873 
olaya çıkış yaptığını, 
bunlardan 2 bin 
409’unda yangınlara 
müdahale ettiğini 
bildirdi. Yangınların en 
büyük çıkış sebebinin 
ihmal ve dikkatsizlik 
olduğunun altını çizen 
Doğan, “Bir yıl içinde 
meydana gelen 2 bin 
409 yangının yarıdan 
fazlası ev yangım.
Bunlardan 319’u ev 
hanımlarının ocakta 
unuttukları yemekler 
oluşturuyor. 154

yangın sigara izma 
ritinden, 114’ü ise 
evde yalnız bırakılan 
çocukların kibritle 
oynamasından kay
naklandı. 2005 yılında 
çıkan yangınlarda 9 
vatandaşımızı kaybet
tik. Ayrıca 8 vatan
daşımızdan 4’ü kar- 
bonmonoksit gazın
dan, 4’ü ise duman
dan boğularak 
hayatını kaybetti” 
diye konuştu.
“Bursa’da 200 bin 
kişiye yangın eğitimi 
verildi” Doğan, 2004 
yılında 3 bin 426 
yangına müdahale 
ettiklerini, geçen yıl 
bu rakamın 2 bin 
409’a düştüğünü 
belirterek, “2005 yılın

da okul, fabrika, özel 
kurum ve kuruluşlarda 
yaklaşık 200 bin kişiye 
yangın eğitimi verdik. 
Bu eğitimler yangın 
sayısının düşmesine 
ve meydana gelen 
olaylardaki can kayıp 
larının azaltılmasında 
büyük etkisi ldu.”dedi. 
Doğan; “En kutsal 

mesleklerin başında 
itfaiyecilik geliyor” 
İtfaiyeciliğin dünyanın 
en kutsal meslek
lerinden biri olduğunu 
ifade eden Doğan, 
“Çok az meslek vardı 
ki, başkasının hayatını 
kurtarmak için kendi 
hayatını tehlikeye 
atsın. İşte, itfaiyecilik 
de bu tür kutsal 
mesleklerin başında 

gelmektedir. Bazen bir 
yaşlı insanımızı, bazen 
bir çocuğu ve bazen 
de sıkışmış ya da ürk
müş bir hayvanı bile 
kurtarmak için hiç 
düşünmeden yanan 
bir mahalde alevlerin 
arasına dalmak öyle 
her kesin yapabileceği 
bir iş değildir. Kaldı ki, 
itfaiyemiz sadece 
yangın söndürmekle 
de kalmayıp, su 
baskını, deprem ve 
diğer afetlerde de yine 
görevinin başındadır” 
şeklinde konuştu.
“Asılsız ihbara dikkat” 
Günün 24 saati görev 
başında olduklarını 
söyleyen Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı Orhan 
Doğan, geçen yıl 134 
asılsız ihbar olduğunu 
belirtirken, vatan
daşların bu konuda 
daha duyarlı 
olmalarını istedi. 
Doğan, asılsız ihbar
ların gerçekten mey
dana gelen yangınlara 
müdahaleyi geciktire- 
bileceğine de 
dikkat çekti.

Bursa'da pi öh
Polis ekipleri, İzmir Yolu'nda diz üstü çökmüş 

ve başı da yere doğru eğilmiş halde 
bir erkek cesedi buldu.

Yeni yitin ilk gününde 
İzmir Yolu'nda cesedi 
bulunan İbrahim 
Topaloğlu'nun 
ölümünü şüpheli 
bulan savcı, cesedi 
otopsiye gönderdi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
olay, önceki gün saat 
12.00 sıralarında İzmir 
Yolu Ertuğrul 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Bir vatan
daşın yerde hareket
siz olarak yattığı 
yönünde vatan
daşların ihbarda 
bulunmasının ardın
dan polis ekipleri 
harekete geçti. 
Olay yerine giden 
polis ekipleri, 75 
yaşındaki İbrahim 
Topaloğlu'nun cesedi 
ile karşılaştı. Yaya 
kaldırımının kenarın
da dizleri üzerine çök

müş, baş kısmı 
toprak zemin üzerine 
gelecek şekilde yatan 
kişi için 112 Acil 
Yardım ekibine bilgi 
verildi.
Sağlık ekipleri kısa 
sürede olay yerine 
gelerek yaşlı adama 
müdahalede bulun
mak istediyse de artık 
çok geçti. Yaşlı adam 
hayatını kaybetmişti. 
Olay yerinde adli 
tabibin yaptığı 
incelemede yaşlı 
adamın vücudunda 
herhangi bir darp ve 
yara izi bulunamadı. 
Bu gelişmelerin 
ardından İbrahim 
Topaloğlu'nun cesedi 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın talimatı ile 
otopsi yapılmak üzere 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruştur- . 
ma sürüyor.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

g“derus £“
KAZAN

^SiSAN^ KALORİFER TESİSATI
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
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Bağ-Kur’luya eczaneler serbest
Bağ-Kur'lulann serbest eczanelerden ilaç almasını öngören 2006 yılı protokolü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Türk 
Eczacıları Birliği arasında imzalandı. Protokol hükümleri 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olacak. Haberi sayfa 7’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

L TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
4 Ocak 2006 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Memur maaşlan 
6 Ocakla ödenecek
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, kamu 
kuruluşlarından, çalışanların Ocak ayı 
maaşlarının bayram öncesi 6 Ocak'ta 
ödenmesine dönük bütün tedbirlerin 
alınmasını istedi. Haberi sayfa 7’de

:Kurbârvderisl toplama işi THK adına Muhtarlar Derneği tarafından yapılacak

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

AKP kongresine doğru..(2)
Her siyasi partide genel kurul öncesi 

hareketlenmeler olur.
Eğer listeler tek ise çalkalanma listeye 

girmek içindir.
Ama liste birden fazlaysa önce mevcut 

ilçe başkanlığı içinde huzursuzluk yarat
mak politikanın klasik bir şeklidir.

Bugünlerde AKP içinde gördüğümüz de 
budur.

Mücadele demokratik kurallar içinde 
geçerse sorun yok.

Ama iftira, dedikodu, adam ayartmalar 
sürer giderse, çirkinlikler ortaya çıkar.

Belediye Meclisi’nde AKP’li meclis 
üyelerinin oylarıyla kabul edilen Özdilek 
A.Ş. ye ait arazide plan değişikliği istemi 
öncesi bir fırtına koptu ki sormayın.

Bana göre, Belediye Başkam Mehmet 
Turgut’un bu toplantıya katılmamasının 
nedeni, dedikodular sonucudur. Karardan 
uzak olması söylenceden uzaklaşması 
anlamını taşıyor. Bu ince siyasettir...

Başkan Turgut bunu Gemlik’te en iyi 
yapanlardandır.

AKP’li Belediye Meclis üyelerinin 
Özdilek’ten iş talebinde > bulunması 
normaldir. Ancak, eğer bir hizmet karşılığı 
olarak istenmişse ayıptır.

Siyasi erke ve ahlaka yakışmaz..
Bu söylencelerle AKP İlçe Yönetimi zan 

altında bırakılmak isteniyor.
Bence bu konuda Enver Şahin veya 

adları geçen kişiler basın toplantısı 
yaparak soruna açıklık getirmelidirler.

Ve de bu söylentileri bitirmeliler.
Kongre öncesi çamur at izi kalsın poli- 

, tikası yapmak kimseye yakışmaz.
Bizden söylemesi..

Türk Hava Kurumu 
gözetiminde yapılan 
kurban derisi toplama 
işi bu yıl yapılan 
anlaşma sonucunda 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği tarafından 
yapılacak. Deri 
toplama işini bu yıl 
yapmak istemedikleri
ni söyleyen muhtarlar, 
dernek adına deri 
toplayacaklar. Daha 
önce muhtarlara 
ödenen yüzdelik 
haklar ise Muhtarlar 
Derneği’ne kalacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Aile içi şiddete hemen 
soruşturma açılacak

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Cumhuriyet 
savcıları tarafından, aile içi şiddete maruz 
kalındığının öğrenilmesi halinde, bu konuda 
herhangi bir şikayet de gerekmediğinden 
derhal soruşturmaya geçilmesini istedi. 8’de

Bursa’da Kent Meydanı 
Projeleri ödüllendirildi 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Santral 
Garaj Kent Meydanı, Mimari ve Kentsel 
Tasarım Proje Yanşması’nda dereceye 
girenlere ödülleri törenle verildi.

Haberi sayfa 6’da

Kredi kartı 
borçlusu azaldı 
Kredi kartı borcunu ödemeyenleri gösteren 
negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları 
sayısı, 2005 yılının Kasım ayında bir önceki 
aya göre yaklaşık yüzde 4.7 oranında 
azalış gösterdi. Haberi sayfa 9’da

“Çocukları karne 
için ağlatmayın”

2005-2006 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 6 
Ocak 2006 günüsona eriyor. Bayram tatili ile 
birlikte öğrenciler 3 hafta tatil yapacaklar. İl 
Milli Eğitim Müdürü Reşat Kumbasar, öğren
cilere ödev verilmemesini ve dinlenmelerinin 
sağlanmasını istedi. Haberi sayfa 5'de

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


■—Sayfa 2
4 Ocak 2006 Çarşamba_________________________ [iBÖnİİttKA .-_ ..... ■•'-'■• 11 1

fJRMn GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HHHH

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Şeyhler cirit atıyor...
Müridler de topluyor...

Türkiye üzerinde “geriye” dönük ciddi girişimler 
var.

Konulan hedeflere kararlı bir biçimde ilerleniyor.
Temeller çok eskilerde atıldı..
Şimdi üzerine katlar konuyor.
Payandalar da ‘“kendisine aydın diyen’ liberal 

tosuncuklar.”
Önceki gün öğretmen bir büyüğümle sohbet 

ederken söz döndü dolaştı bugün ülkenin içinde 
bulunduğu duruma geldi doğal olarak..

Öğretmen: Bugünlere birden bire gelinmedi. 
Türkiye’nin doğusu özellikle geri bıraktırıldı. 
Oralarda şeyhler, şıhlar, hocalar cirit attı atıyorda.

Hiç unutmam.. Van’da yeni öğretmenim.. İki köy 
arasında yaya olarak yürürken bir köylüye rastladım. 
Oturmuş ağlıyor.

- Hayrola, dedim..
-Şıh duyuru çıkarmış. Herkes bir koyununu vere

cek diye.. Benim de topu temeli iki koyunum vardı.. 
Şimdi kaldım tek koyunla.. Ne yaparım nasıl geçini 
rim..Onun için ağlıyorum..

Biz bunları konuşurken şıhın adamları da köyde 
paylarına düşeni toplamış büyük bir sürü ile şıhın 
köyüne doğru yol alıyorlardı..

Özellikle 1945 ten sonra, demokrasi kuralları 
içinde, açık bir devrim karşıtlığı yapmadan, 
narak, ama örtülü biçimde ve sinsice, devrimi 
yavaşlatmak, dondurmak veya durdurmaya yönelik 
eylemler yürütüldü.

Bunların en büyük özelliği "aydınlanmaya" karşı 
olmalarıdır. Bunun için dinsel inançları, töre korku
larını ve dogma baskılarını öne çıkardılar. Laikliği 
din düşmanlığı olarak gösterdiler. Ezanın Arapça'ya 
çevrilmesi, din derslerinin zorunlu hale getirilmesi, 
imam okullarının yaygınlaştırılması bu özelliklerin 
ürünüdür.

Tarikatlarla işbirliği yapmak, şeyhler ve mollalarla 
kol kola girmek, sinsi karşı devrimcilerin belirgin 
özelliklerindendir. Bu eylem daha çok oy kaygısı ile 
ve tarikat üyelerinin oylarını topluca almak için 
yapılır. Çünkü tarikatlar üzüm salkımı gibidir. 
Sapından tutulduğunda salkım tümüyle ele gelir. 
Ama tarikat liderlerinin de bir takım siyasal istekleri 
vardır. Başta gelen istek de "adamlarıma iş bul" olur. 
Bunun sonucu olarak, devlet kadrolan yobazlar, 
mollalar, şeriatçılar ve Türk İslam seritezcileri ile 
dolduruldu.

Oysa Atatürk ne demişti:
"Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, 

Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, 
meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki 
tarikat, medeniyet tarikatıdır."

CHP Bursa Milletvekili, Milli Eğitim Komisyonu 
Üyesi Prof. Mustafa Özyurt anlatıyor.

O’nun anlattıkları da uygulamaları perçinler nite
likte:

"Bu üniversiteler öyle anlaşılıyor ki eski Van 
Üniversitesi gibi şeriatçıların at oynatma alanı ola
cak. Bazı illerde şeyhler, şıhlar istedikleri rektörü, 
dekanı çoktan iktidara bildirdiler bile. Yasa çıkar çık
maz yapılanma bu isteklere uygun gerçekleştirile
cek. Bu arada birileri binalarını, arsalarını devlete 
satıp köşeyi dönecek... Asıl önemlisi rektör aday
larını hükümet saptayacağı için Üniversitelerarası 
Kurul ile Rektörler Komitesi'ne hükümetin adamları 
girmiş olacak... Bu kurullarda çatlama oluşturula
cak..."

Tasarım yapıldı..
Düşünce yaşama geçiriliyor.
Bugüne dek olanlar olacakların habercisi..
Gelişmelere masum uygulamalar gözüyle 

bakarsak gün gelecek bugünleri çok arayacağız.
Onun için, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmanın 

ödevlerini ve sorumluluklarını daha dikkatle yerine 
getirmek zorundayız.

Yılmak yok..

Liseler projesi tanıtıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dün yapılan Gemlik 
Eğitim Bölgesi 
Danışma 
Kurulu'nda 
Sunğipek 
arazisinde Milli 
Eğitim'e ayrılan 
binalarda proje
lendirilen Lise 
binaları kurul 
üyelerine tanıtıldı. 
Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu'nda toplanan 
Eğitim Danışma 
Kurulu toplantısına 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen başkanlık 
yaparken Şube 
Müdürü Hüseyin 
Zan, Okul Müdürleri 
ve öğretmenler, 
İl Genel Meclisi 
Eğitim Komisyonu 
üyesi, Belediye 
Meclisi Eğitim 
Komisyonu üyesi, 
temsilcileri, 
Öğrenci temsilcileri 
ile sivil toplum 
örgütleri ile 
Muhtarlar 
Derneği’nden 
katıldılar.
Toplantıda bir önce
ki toplantıda alınan 
kararlar gözden 
geçirilirken, 
Gemlik'teki eğitim 
faaliyetleri ve 
sıkıntılar masaya 
yatırıldı.
Katılımcılara 
ilçedeki derslik 
sıkıntısı hakkînda 
bilgiler veren 
Ercümen, 
Sunğipek içinde 
kendilerine 
ayrılan ve proje
lendirilerek en

ihale aşamasına 
geçilecek olan 
Lise binaları 
hakkında 
bilgiler verdi. 
Projeksiyon 
makinesi ile 
toplantıya katılan- 
lara izlettirilen 
projede öğrenci ve 
eğitimciler için tüm 
ihtiyaçların 
belirlendiği 
görüldü.
Dersliklerin yanı 
sıra sosyal 
faaliyetler için de 
geniş alanların 
yaratıldığı 
Lise binalarının 
taşınmalarıyla bir
likte ilçede derslik 
sıkıntısının azala
cağı belirtilirken,

çevre yolu arkasın
da bulunan ve 
tüm işlemleri 
bitirilerek, 
2006 yatırım 
planına alınan 
İlköğretim okulu
nun da rahatlama 
getireceği 
vurgulandı. 
Gemlik Eğitim 
Bölgesi Danışma

Kurulu toplantısın
da ayrıca, sanayi 
kuruluşları 
ziyaret edilerek, 
işletmelerde 
hangi iş dallarında 
ihtiyaç bulunduğu 
belirlenerek, 
Meslek okullarında 
bu yönde branşlar 
açılması yoluna 
gidilecek.

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

Kurşunlu’lu Kasap 
Adam Baha’dan

BASKÜLDEN CANLI 
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATILIR. 

Canlı kilosu 6.50 YTL 
KREDİ KARTI GECERLİDİRj 

TEL: 527 02 95 - 527 22 41
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Kurban derisi toplama işi THK adına Muhtarlar Derneği tarafından yapılacak

Kurban derilerini
Muhtarlar Derneği 

toplayacak
Türk Hava Kurumu gözetiminde yapılan kurban derisi topla
ma işi bu yıl yapılan anlaşma sonucunda Gemlik Muhtarlar 
Derneği tarafından yapılacak. Deri toplama işini bu yıl yap
mak istemediklerini söyleyen muhtarlar, dernek adına deri 
toplayacaklar» Daha önce muhtarlara ödenen yüzdelik haklar 
ise Muhtarlar Derneği’ne kalacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Her yıl THK gözeti
minde toplanan 
kurban derilerini bu 
yıl THK adına Gemlik 
Muhtarlar Derneği 

| toplayacak.
Dün Muhtarlar 
Derneği'nde bir araya 
gelen THK Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Besim Uzunoğlu ile 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı İdris 
Kurt ile mahalle ve 
köy Muhtarları 
arasında anlaşmaya 
varıldı.
Her yıl THK 
gözetiminde mahalle 
ve köy muhtarlarının 
topladığı kurban 
derilerine bazı

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

YazıYORUM

vatandaşların 
sert tepkilerde 
bulunarak vermek 
istememelerini ileri 
süren mahalle 
muhtarları, bu yıl deri 
toplama işini yapmak 
istemediklerini 
belirterek bu işin 
Dernek adına yapıl
masını istediler. 
Gemlik'in özellikle 
kenar semtlerinde 
oturan vatandaşların 
yasaları çiğneyerek 
kurban derilerini 
vermek istemedikleri, 

s ayrıca bazı kişilerin 
topladıkları derilere 
engel olunamadığını 

» söylediler.
Uzun süren tartış
maların ardından 
anlaşmaya varan 
mahalle ve Köy 
Muhtarları ile THK 
Başkanı Besim 
Uzunoğlu, muhtar
ların aldığı yüzdelik 
hakkın Muhtarlar 
Derneği’ne verilmek 
kaydı ile anlaşmaya 
vardılar.

MUHTARLAR 
BAYRAM 
YAPAMIYOR 
Kurban derisi topla
ma işine en çok 
karşı çıkan Mahalle 
Muhtarları, "Her aile 
bayram yaparken biz 
kurban derisi peşinde 
koşuyoruz. Derileri 
THK adına Dernek 
toplarsa biz yetkili 
kişilere yardımcı 
oluruz" dediler. 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt ise 
kurban derisi toplama 
işinde tutulacak kişi
lerin işlerini layıkıyia 
yapmayacakları 
kuşkusunun belire
ceği için muhtarların 
destek vermesi 
gerektiğini savu
narak, "Deriyi ver
meyen kişileri ikna 
yoluyla rahatlatabili
riz. Onlara gelirin 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı aracılığıyla 
fakirlere geri 
döneceğini anlat
malıyız. Eğer deri

toplamayı yasal 
olmayan kişiler 
yaparsa güvenlik 
güçlerine bildirmekte 
çekinmeyelim" 
ikazında bulundu.
Her muhtarın tek tek 
görüşlerini bildirdiği 
toplantıda mahalle ve 
köy muhtarları kendi 
yetkilerini Muhtarlar 
Derneği’ne bıraktık
larını ve deri toplama 
işinin dernek tarafın
dan yapılması gerek
tiğine karar verdiler. 
Toplantı sonucunda 
Muhtarlar Derneği ile 
THK Şube Başkanı

Besim Uzunoğlu 
el sıkışarak, bu yıl 
kurban derisi toplama 
işinin THK adına 
Muhtarlar Derneği 
tarafından yapıl
masını karar
laştırdılar.
Karara göre daha 
önce mahalle ve köy 
muhtarlarına ödenen 
yüzdelik hakları 
Muhtarlar 
Derneği’ne kalacak. 
Toplantıda köy 
ve mahalle 
muhtarlarına THK 
kurban derisi 
makbuzları dağıtıldı.

Belediye meclisi toplantısına gittim
1960 yılından beri Gemlik’te Hekim olarak 

çalıştığım halde, Belediye meclisi toplan
tılarına gitmeği hiç düşünmemiştim...

Her şey yolunda, yasalara göre yapılıyor 
güvencesi altında burada da neler oluyor 
diye hiç düşünmemiştim..

Son 10 -15 sene içinde çeşitli belediyeler 
de ve bilhassa büyük kentlerin Belediye 
meclislerinden ve üyelerinden çirkin dediko
dular duyulmaya başlamıştı. Bursa ilinde 
İmar komisyonu üyelerinin rüşvetler aldığı 
-imar planları ile oynayarak kendilerine ve 
onlarla beraber oynayanlara, partililere 
büyük rantlar kazandırdığını duyuyordum. Bl 
üyelerden birini de yakın olarak tanıdığım 
,servetinin çığ gibi büyüdüğünü gördüğüm 
için bu dedikoduların hakikat olduğuna 
inandım. “Hamam ayni hamamdı, yalnız 
natırlar değişiyordu” muydu.

2 Ocak 2006 günü Gcm'ik Belediyesi 
meclisinin saat İ4.oo toplanacağı ilan 
edilmiş, meclis toplantı salonu kapısında bı 
saat asılı olduğu halde büyük bir ciddiyetsiz
lik ve diğer 5 muhalif üyeye -vatandaşlara - 
basına saygısızlıkla 14.45 de başladı. 
Muhalefet denen beş üye bu kabullenmişler 
ki sesleri çıkmadı.

Yalnız tek başına bir üye Sayın Osman 
Doğan (mimar) medeni cesaretle ortaya çıkıp 
bu saygısızlığı konu etmesini vatandaş 
olarak .alkışladım..

24 üyeli mecliste 19 üye ile AKP. diğer 5 
üyeli muhalefeti daha önce ki toplantılar da 
hırpalayıp, sindirmiş olduğu için hiç sesleri 
çıkmadı.

AKP. baş tarafta oturan sayın Ali 
Okuroğlu’nun komutasında ellerini indirip 
-kaldırarak, hiç biri tek kelime konuşmadan, 
olması icap eden düşüncelerinden tek kelime 
söylemeden oturumu tamamladılar.

Bu kadar kısır-fikir üretmeyen -kimsenin 
bir şeyler olsun söylemediği meclisi doğrusu 
yadırgadım.. Gemlik’te son günlerde konu 
olan Oto-gar, Kaplıcanın durumu - Özdilek’in 
yapacağı alış-veriş merkezi önemli idi.

Özdilek için İmar komisyonu başkanı 
Sayın Cemal Aydın Aybey (mimar ) konuş
masını, konuyu teknik olarak takdimini teknik 
eğitim görmediğim için anlayamadım. 
Gösterilen krokide 70 -80 metre uzunluğunda 
(sur gibi deniyor) bir bina 10 metreden 3 
metreye çekiliyor, yani 7 metre kazanılıyor, 
dörtgen şekline sokuluyor bahanesi ile yer 
kazanılıyor bu hiçbir üyeyi ilgilendirmiyor.

Harp okulunda okudum, ayrıca Ankara Ve 
İstanbul Üniversitelerini (2) mezunuyum, 
bunlara ilaveten Kayseri’liyim bu kazanılan 
yüzlerce metre kare alan nereye gidiyor 
anlayamadım..

Bu otogar ve Özdilek tesislerin yapımın
dan kötü kokular yayıldığını bu işlerden 
anlayanlar söylüyorlar. Bazı partililer bu 
inşaatların beton - elektrik işlerini alıp 
aralarında paylaşma kavgası içinde olduğu 
konuşuluyor.

Ben Tıp’tan gelen son seneye kadar hiçbir 
siyasi partide görev almamış, ranth işlerin 
döndüğü yerlerden kaçan Körfez gazetesinde 
yazarlarının dürüst -belirli doğrultuda çalış
malarını takdir et+iğim için yazıyorum.

Nüfusu yüz bine yaklaşan bir ilçede bu 
şekil de İlkokullar da yapılan çocuk 
müsamere'eri havasında meclis toplantısı 
yapılmamalı. Ciddi olmalılar-İlçe 
belediyelerinde particilik olmaz ,hep beraber 
ilçe için çalışılır. Bunun için toplantıdan 
üzgün ayrıldım. Bunu da okuyucularıma 
bildirmek istedim..

Ey benim halkım ; Senin için toplandığını 
söyleyenler,öncelikle sana kıymet vermiyor
lar, tek kelime söylemeden particilik yapıyor
lar, sonrada güle oynaya dağılıyorlar. Bunu 
ben gördüm sen de bil ..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Lions’tan okul için kermes
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Lions Kulübü 
üyeleri Kurban 
Bayramı öncesinde 
hazırladıkları 
ikinci el giysileri 
satışa sundular.
Giysi kermesinden 
elde edilecek gelirle 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’nda 
sahne düzenlemesi 
ile perde ihtiyacında 
kullanılacağını 
belirten Lions Kulüp 
yetkilileri az giyilen 
ikinci el giysilerin 
bayram öncesinde 
bir çok vatandaşın 
ihtiyacına cevap 
vereceğini söylediler. 
Belediye Sergi 
Salonunda açılan 
ikinci el giysi 
kermesinin üç gün 
boyunca açık 
kalacağı bildirildi.

Gemlik Lisesfnde

S. Aykut Özdoğan

Gemlik Lisesi 
öğrencilerinin 
Tiyatro aşkı her 
geçen gün artarken 
düzenlenen geziler 
eğlenceli oluyor. 
Öğretmen Hikmet 
Cerrah'ın gözeti
minde 50 kişilik 
bir grupla Bursa 
Ahmet Vefik Paşa

J

devlet Tiyatrosuna 
giden Gemlik 
Lisesi öğrencileri 
"Haydi Karına Koş" 
isimli oyunu izlediler. 
Müdür Baş 
Yardımcısı Orhan 
Keskin'in de 
eşiyle katıldığı 
tiyatro gezisinde 
izlenen oyunda 
taksicilik yapan bir 

erkeğin iki kadınla 
geçirdiği yaşam 
konu ediliyor.' 
Komedi türündeki 
oyunda taksici, birlik
te olduğu iki kadınla 
ilişkisini birbirinden 
habersiz sürdür
menin çabalarını 
konu alan oyun 
komedi olarak 
sahnelenmiş.

Yıldızlar Masa Tenisi, 
birinciliği sona erdi } 
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlçe Lig 
Heyeti tarafından 
düzenlenen Yıldızlar 
Masa Tenisi karşılaş
maları sona erdi. 
Endüstri Meslek 
Lisesi Salonunda 
yapılan karşılaş
malarda 3 İlköğretim 
okulu takım olarak 
mücadele etti.

“Geınlik Körfez’ 
iııtafe 
Gazetemizi 

www.gemlik 
körfez 

gazetesi.com 
adresinden 

okuyabilirsiniz 

Yapılan karşılaş
malarda Yıldız 
Erkeklerde 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu birinci 
olurken Özel 
Aykent İlköğretim 
okulu ikinci, 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu ise 
üçüncü oldu.
Yıldız Kızlarda 
ise özel Aykent

■■Mil 
nmrnım i

İlköğretim birinci 
olurken TSO 
Gazi İlköğretim 
ikinci oldu.
Küçük Erkeklerde 
Özel Aykent 
birinci, TSO Gazi 
İlköğretim ise 
ikinci olurken Küçük 
kızlarda yine Özel 
Aykent birinci TSO 
Gazi İlköğretim 
ikinci sırayı aldılar, f

http://www.gemlik
gazetesi.com
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> basarı 2006’da zor"
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Celal 
Sönmez, 2005 yılının 
enflasyonla 
mücadele açısından 
olumlu sonuçların 
alındığı, hedeflerin 
tutturulduğu bir yıl 
olduğunu kayde 
derek, "Ancak, aynı 
başarının 2006 yılın
da ortaya konulması 
zor görünüyor. 
Enflasyonla 
mücadelede 2006 kri
tik bir yıl olarak 
gözüküyor" dedi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
tarafından açıklanan 
2005 yılı enflasyon 
rakamlarını değer
lendiren BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Sönmez, 
enflasyonla 
mücadelede 
yakalanan başarıya 
rağmen, reel

sektörün yaşadığı 
nakit sıkıntısı, 
piyasalardaki 
durgunluk gibi 
göstergelerin de 
görmezden 
gelinemeyeceğini 
ifade ederken, 
"Enflasyonu 
düşürmek her 
şeyden önce üretimi 
artırmakla olur. 
Aşırı değerlenen 
liranın, ithalatı nasıl 
artırdığı ortada... 
Bir de global etkileri 
yaşıyoruz. Rusya, 
Ukrayna ve AB 
ülkeleri arasında 
yaşanan doğalgaz 
fiyatı tartışması, 
ülke olarak aynı 
sorunla bizim de 
karşı karşıya 
kalabileceğimizi akla 
getiriyor. İşte bunlar, 
yumurtaları aynı 
sepete koyduğu
muzu ve 2006 yılının 
2005 kadar kolay 
bir yıl olmayabile

ceğini gösteriyor" 
diye konuştu. 
Açıklamasında, 
yerli üreticinin 
yaşadığı sorunlara 
da dikkat çeken 
Sönmez, son dört 
aylık tüketim malı 
ithalatı artışının 
yüzde 31,4 olarak 
gerçekleştiğine 
işaret ederek, 
"Yatırım malı 
ithalatı artsa 
neysel Ama bizde 
tüketim malı ithal 
edip, yurt içindeki 
üretim adeta balta
lanıyor. Sanki yerli 
üretici cezalandırıl) 
yor. Enflasyonu 
düşürmek için 
herşeyden önce 
üretim artışına ihti 
yacımız olduğuna 
göre, o halde yerli 
üreticiyi ceza
landırarak enflasyon 
sorununu kökten 
çözemeyeceğimiz de 
aşikardır" dedi. BHA

“Çocukları karne 
için ağlatmayın”

Yorucu bir dönemin 
ardından 2005-2006 
eğitim öğretim yılının 
ilk yarısı sona eriyor. 
Cuma günü çalacak 
zillerin ardından 
Bursa'da 17 bine 
yakın öğretmenle 
423 bin öğrenci 
3 hafta tatil yapacak. 
Birçok problemin 
ve sıkıntının 
yaşandığı 2005-2006 
eğitim öğretim yılının 
ilk yarısı, cuma 
günü karnelerin 
dağıtılmasıyla 
sona erecek.
Eğitim öğretim 
kurumlarında 
karne hazırlığı telaşı 
yaşanırken, öğrenci 
ve veliler de tatil pro
gramları yapmaya 
başladı. 6 Ocak 
cuma günü ilk 
ve orta dereceli 
okullarda öğrencilere 
karne dağıtılacak. 
4 aylık emeklerinin 
sonucunu, alacakları 
karnelerde görecek 

olan öğrenciler, 
zillerin çalmasıyla 
birlikte tam 
3 hafta sürecek 
tatile merhaba 
diyecek.
Bursa'da 423 bin 
öğrenci ve 17 bin 
öğretmen zorlu 
maratonda tatille 
birlikte nefes 
alma fırsatı 
yakalayacak. 
Bu yıl kurban 
bayramı ile birleşen 
yarıyıl tatilinin 
uzun olması 
öğrenciler tarafından 
büyük bir sevinçle 
karşılanıyor. 
2005-2006 yılının 
ikinci dönemi 
30 Ocak 2006 
tarihinde başlayacak. 
KUMBASAR 
UYARDI
İl Milli Eğitim Müdürü 
Reşat Kumbasar, 
öğrencilere 
ödev verilmemesini 
ve dinlenmelerinin 
sağlanmasını istedi.

Velilerden kırık 
notlar nedeniyle 
öğrencilere yüklen
memelerini isteyen 
Kumbasar, okul 
yönetimlerini de 
uyararak 
"Para vermediği 
için karnesini 
alamayan ve bu 
nedenle ağlayan 
çocuk görmek 
istemiyorum" 
dedi.
2005-2006 eğitim 
öğretim yılının 
ilk döneminin 
büyük problem 
ve sıkıntılarla 
geçtiğini hatırlatan 
Kumbasar, 
ikinci yarıyılda 
sıkıntısız bir eğitim 
dönemi geçirmek 
istediklerini söyledi. 
Kumbasar, 
daha rahat ve 
güzel bir eğitim 
dönemi sağlamak 
için çaba 
harcayacaklarının 
altını çizdi. BHA

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ
Sebahattin DOKSANBİR

k

Buderus

ISISAN

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

♦ KLİMA I HAVALI 
♦ BUHAR İKİZ!

I TESİSA

♦ KOMBİ 
♦kazan. 

▼ ▼ ▼ «KALORİFER
mühendislik ltd.stI «DOĞALGAZ Ttl.5U.8557M

BİZİM İŞİMİZ
DOĞALGAZ Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA

Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal C ıd. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:4_ GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58



Sayfa 6 I4 Ocak 2006 Çarşamba

Bursa'da Kent Meydanı Projeleri ödüllendirildi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Santral 
Garaj Kent Meydanı, 
Mimari ve Kentsel 
Tasarım Proje 
Yarışması’nda derec
eye girenlere ödülleri 
törenle verildi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Ressam 
Şefik BursalI Sanat 
Galerisi’nde düzenle
nen ödül töreninde 
yaptığı konuşmada, 
Kent Meydanı’nın yeşil 
Bursa’yı gerdanlık gibi 
süsleyeceğini söyledi. 
Acemler Kavşağı’nın 
önündeki hukuki 
engelin Danıştay 
tarafından kaldırıldığı 
bugünde yine Bursa 
adına atılan tarihi bir 
adımın daha 
başlangıcını gerçek
leştirmenin mutlu
luğunu yaşadıklarını 
belirten Şahin, “Kentin 
merkezinde adeta 
çöküntü alanı görün
tüsü veren Santral 
Garaj'ı örnek bir kent 
meydanı 
yapacağımızın sözünü 
vermiştik. İlk olarak 
Emekli Sandığı’na ait 
hisseleri 49 yıllığına 

kiraladık. Ardından 
katılımcı kent yönetimi 
anlayışıyla, herkese 
açık bir proje yarış
ması gerçekleştirdik. 
Yarışmaya katılan 
eserlerin hepsi bir
birinden güzel. Ancak 
bir tane birinci 
seçmemiz gerekiyor
du. Prof. Dr. Cengiz 
Giritlioğlu’nun başkan
lığındaki jüride büyük 
bir özenle dereceye 
girenleri belirledi. Ben 
bu yarışmaya katılan 
herkese Bursa halkı 
adına teşekkür ediyo
rum” dedi. Yerel 
Kalkınma 2004’ye 
başlayan yatırım ham
lesinin süratle devam 
ettiğini vurgulayan 
Şahin, “Göreceksiniz, 
3 yıl sonra Bursa bam
başka bir güzellikte 
olacak. Hepimizin göz
leri kamaşacak. Bütün 
gayretimiz Bursa’yı bir 
marka dünya kenti 
haline getirmek” diye 
konuştu.
Şahin konuşmasının 
ardından jüri üyelerine 
günün anısına 
teşekkür belgesi verdi. 
Şahin daha sonra 
yarışmada 39 eser

arasında birinci olan 9 
Eylül Üniversitesi’n- 
den Yüksek Mimar Dr. 
Seçkin Kutucu, 
Yüksek Mimar Dr. Ebru 
Yılmaz, Mimar 
Tomurcuk Kutucu ve 
Şehir Plancısı Uğur 
Bozkurt'un yer aldığı 
ekibin plaketini verdi. 
İkinci olan Baran İdil, 
Haşan Özbay, Tamer 
Başbuğ ve Aslı 
Özbay’dan oluşan ekip 
ise ödülünü jüri 
başkanı Cengiz 
Girnitlioğlu’nun elin
den aldı. Yarışmada 3. 
olan Uludağ Univer- 
sitesi’nden Özgür Ediz 
ile Yavuz Taneli’nin 
ödülünü de 
Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri 
Hüseyin Konçak verdi. 
Mansiyon dalında bir
inci olan Elif Çelik, 
Aslı Çalıkoğlu, İpek 
Yürekli, Arda İnceoğlu 
ve Deniz Arslan’ın 

plaket ve ödülünü de 
eski Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Erdem Saker verdi. 
Saker, Santral Garaj’a 
kent meydanı yapıla
cak olmasının 
heyecan verici 
olduğunu belirterek, 
Başkan Şahin’i karar
lılığından dolayı tebrik 
etti. Saker ayrıca 
Acemler’le ilgili 
Danıştay kararından 
dolayı Başkan Şahin’e 
‘hayırlı olsun’ temen
nisinde bulundu. 
Yarışmada, 
1. olan projeye 70 bin, 
2.'ye 40 bin, 3.'ye ise 
25 bin YTL ödül veril
di. İlk 3 mansiyona 
girenlere ise 10 bin 
YTL ödül verildi. Ödül 
töreninden sonra jüri, 
yarışmaya katılan eser 
sahipleriyle birlikte 
projelerle alakalı 
bilgi alışverişinde 
bulunuldu.

Bursa'da trafik onlarca can aldiı 
2005 yılında 25 bin 777 kazada 
28 kişi hayatını kaybederken,

bin 668 kişi de yaralandı.
Alınan tedbirler, 
yapılan uyarılar fayda 
etmiyor. Trafik 
kazalarında canlar 
yok oluyor, milyonlar
ca YTL uçup gidiyor. 
2005 yılında 24 bin 83 
kaza yaşanan kent 
merkezinde geçen 
yıla oranla yüzde 
25 oranında artış 
olduğu dikkati çekiy
or. Alınan bir çok 
önlem, kazaların art
masını engelleyeme
di. Kent merkezinde 
26'sı ölümlü, bin 68'i 
yaralamalı olmak 
üzere toplam 25 bin 
77 kaza meydana 
geldi. 28 kişi hayatını 
kaybederken, 
2 bin 368 kişi de 
yaralandı.
Milyonlar uçtu 
Kaza sayısıyla birlikte 

maddi hasar oranında 
da ciddi artış oldu. 
Kent merkezindeki 
kazalarda toplam 
27 milyon 149 bin 
11 YTL'lik maddi 
kayıp oluştu. 2004 
yılında ise toplam 
maddi hasar 18 mily
on YTL'ydi. Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü istatistik 
verilerine göre, kent 
merkezinde en çok 
yaşanan kaza tür
lerinin, takip 
mesafesinin ihlal 
edilmesinden kay
naklanan arkadan 
çarpma, kavşaklarda 
geçiş önceliğine 
uymama, dalgın araç 
kullanma ve hatalı 
doğrultu değiştirme 
gibi nedenler olduğu 
dikkati çekiyor.
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Memur maaşları 
6 Ocak’ta ödenecek

Bağ-Kur’luya 
eczaneler serbest

I Maliye Bakanı 
K6mal Unakıtan, 
kamu kuruluşların
dan, çalışanların 
Ocak ayı 
maaşlarının bayram 
öncesi 6 Ocak’ta 
ödenmesine dönük 
bütün tedbirlerin 
alınmasını istedi.- 
Unakıtan, kamu 
personelinin özlük 
hakları ve diğer 
ödemeler ile aylık
ların avans olarak 
ödenmesi konusunda 
kamu kuruluşlarına 
bir Genelge gönderdi. 
1 Ocak 2006 tarihin
den geçerli olmak 
üzere memur 
maaş katsayısının 
(0.04265), taban 
aylık katsayısının 
(0.53377), yan ödeme 
katsayısının (0.01353) 
olarak belirlendiği 
hatırlatılan 
Genelgede, 
sözleşmelilerin ücret 
tavanının da 1,958 
YTL'ye yükseltildiğine

dikkat çekildi. 
Genelgede, yeni 
düzenlemeler 
çerçevesinde kamuda 
sözleşmeli olarak 
istihdam edilenlerin 
brüt sözleşme 
ücretlerinin de 1 
Ocak'tan geçerli 
olmak üzere yüzde 
2.5 oranında artırıla- 
cağı belirtildi.
Genelgede, 
memur ve sözleşmeli 
maaşlarının bayram 
öncesi ödenmesine 
ilişkin talimat da 
verildi.

Aylıklarını Personel 
Kanunlarına göre 
almakta olanlara 
15 Ocak 2006 
tarihinde ödenmesi 
gereken tüm 
hakedişlerin, 
6 Oçak 2006 
tarihinde "avans" 
olarak ödeneceği 
bildirilen Genelgede, 
Kamu kuruluşlarında 
çalışan sözleşmeli 
personel, işçi ve 
diğer personel 
hakkında da aynı 
şekilde işlem yapıla
cağı ifade edildi.

Bağ-Kur'luların 
serbest eczanelerden 
ilaç almasını 
öngören 2006 yılı 
protokolü, Bağ-Kur 
Genel Müdürlüğü ile 
Türk Eczacıları Birliği 
arasında imzalandı. 
Kurumlar arasında 
uygulama birliğinin 
sağlanması çalış
maları kapsamında 
Türk Eczacıları Birliği 
(TEB) Başkanı 
Mehmet Domaç ve 
Bağ-Kur Genel 
Müdürvekili Şaner 
Güngör tarafından 
imzalanan protokol, 
Bağ-Kur sigortalı ve 
hak sahiplerinin 
tedavileri için kul
lanılacak ilaçların 
reçeteye yazım ve 
geri ödenme 
esaslarını içeriyor. 
Ayrıca protokole 
göre, Maliye 
Bakanlığı tarafından 
yayımlanan Bütçe 
Uygulama Talimatı 
hükümleri doğrul
tusunda uygulama 
yapılacak. 2006 yılı 
protokolüyle, pro
tokolün

"Sözleşmenin 
Feshini Gerektiren 
Hususlar" başlıklı 
bölümünde yer alan 
bazı fiiller için önceki 
yıllarda 7 yıl olarak 
uygulanan fesih 
süresi 3 yıla indirildi. 
Yapılan anlaşmaya 
göre, kurum veya 
diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafın
dan ilaç temininiyle 
ilgili olarak açılan 
kamu davası sonu
cunda eczane sahibi 
veya mesul müdürün 
mahkumiyetine karar 
verilmesi halinde 
cvZaııeiiiıi Sözleşme
si fesh edilecek.
Yine, tahribattı 
reçetenin veya sağlık 
kurulu raporunun 

eczane tarafından 
kuruma fatura 
edilmesi, eczanenin 
kuruma fatura ettiği 
reçetelerde, ilaç fir
masına ait olmayan 
sahte kupürlerin 
mevcut olması veya 
eczanede bulun
durulması, karne 
sahibinin tedavisine 
dayanmayan 
reçetelerin kuruma 
ibraz edilmesi, sahte 
reçete veya sağlık7.\ 
kumlu raporu tanzimi 
ve kuruma ibraz 
edilmesi halinde de A 
sözleşme fesh.
olunacak. Protokol 
hükümleri,
1 Ocak 2006 tarihin
den itibaren geçerli 
olacak.

I m MUSTAFA ÖZALP EMİMİ
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

i
i
I

Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Yalova’da Termal Baraji’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 I
ve Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır. |

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

ITel:5132474 Fax: 51410 21

ŞENEN Ba/ıkveAvMa/zeffle/eriJîcaretı
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları 

İP Ağ
* Fanya 

Mantar, kurşun
"S İp Çeşitleri

Sandal Malzemeleri
* Kilrek

ÇSp 
Macun
Galvanizli çivi
TMC sintine pompası

' M

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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Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek, Cumhuriyet 
savcıları tarafından, 
aile içi şiddete maruz 
kalındığının öğre
nilmesi halinde, bu 
konuda herhangi bir 
şikayet de 
gerekmediğinden der
hal soruşturmaya 
geçilmesini istedi. 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek imzasıyla 
yayımlanan, Ailenin 
Korunmasına Dair 
Kanun'un uygulan
masıyla ilgili 
genelgede, toplumun 
vazgeçilmez temel bir
imi olarak kabul 
edilen ailenin, 
"güçlenmesi, 
gelişmesini sağlaya
bilmesi ve toplum 
içindeki fonksiyon
larını yerine getire
bilmesi için sosyal ve 
ekonomik yönlerden 
olduğu kadar, hukuki 
bakımdan da korun
ması zorunluluğunun 
ortaya çıktığına" 
işaret edildi.
Genelgede, Türkiye'de 
de bu amacı gerçek

leştirebilmek üzere 
çıkarılan kanunlardan 
biri olan "Ailenin 
Korunmasına Dair 
Kanun"un uygulan
masında bazı durak
samalar olduğunun 
gözlendiği vurgulandı. 
Anayasa ve Türk Ceza 
Kanunu'nun ilgili 
hükümleri de göz 
önünde bulunduru
larak, Ailenin 
Korunmasına Dair 
Kanun kapsamında, 
Cumhuriyet savcıları 
tarafından aile içi şid
dete maruz 
kalındığının öğre
nilmesi halinde, bu 
konuda herhangi bir 
şikayet de 

gerekmediğinden der
hal soruşturmaya 
geçilmesi, ayrıca 
koruma kararı alın
ması için ivedilikle 
aile mahkemesi 
hakimine bildirimde 
bulunulması istendi. 
Mahkeme tarafından 
tedbirleri içeren 
koruma kararının ver
ilmesi durumunda, 
kararın, kanunun 
amacına uygun olarak 
infazının sağlan
abilmesi için kolluk 
birimleriyle sıkı işbir
liği kurulması gerek
tiği kaydedilen 
genelgede, mahke
mece verilen koruma 
kararına uymayanlar 

hakkında kanuni 
işlemlerin yerine getir
ilmesi konularında 
gereken dikkat ve 
özenin gösterilmesi 
gereği vurgulandı. 
BAKAN ÇİÇEKTEN 
CUMHURİYET SAV
CILARINA UYARI 
Çiçek, insan hakları 
ihlallerine yol açılma
ması ve Türkiye'nin 
bu nedenle maddi ve 
manevi zarara uğra
masının önlenmesi 
için cumhuriyet 
savcılarını, soruştur
ma evresinde dikkat 
etmeleri gereken 
konularda uyardı. 
Çiçek, bu çerçevede 
yayımladığı 
"Soruşturmalarda 
İnsan Hakları İhlaller
ine Yol Açılmaması" 
konulu genelgede, 
Türkiye'nin, Avrupa 
İnsan Hakları 
Sözleşmesi'ni imzal
adığını ve vatan
daşların Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi'ne 
(AİHM) bireysel 
başvuru hakkı 
olduğunu anımsattı.

avramda köpröler ücretsiz

Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Kurban 
Bayramı süresince 
İstanbul'da otoyollar 
ve köprü geçişlerinin 
ücretsiz olacağını 
bildirdi.
Yapılan yazılı açıkla
mada, "10 Ocak 2006 
Sah gününden 15 
Ocak 2006 Pazar 
günü sonuna kadar 
vatandaşlar, otoyol ve 
boğaz köprülerinden 
ücretsiz geçiş yapa
bilecek" denildi.
TCDD'DEN BAYRAMI 
DOLAYISIYLA EK 
SEFER
Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demir Yolları 
(TCDD), geçen yıllar
da olduğu gibi bu yıl 
da bayramda artan 
yolcu talebini karşıla
mak üzere tedbirler 
aldı.
TCDD'den yapılan 

yazılı açıklamada, 7 
Ocak 2006 ve 15 Ocak 
2006 tarihlerinde, 
Haydarpaşa-Ankara 
arasında, karşılıklı 
olarak saat 12.00'de 
hareket edecek ilave 
trenlerin sefere konul
duğu bildirildi. Ayrıca, 
4-17 Ocak 2006 tarih
leri arasında da Fatih, 
Boğaziçi, Anadolu, 9 
Eylül, Meram, 
Pamukkale, Erzurum 
ve Doğu Ekspres 
trenleriyle İzmir, 
Çukurova, İç Anadolu, 
4 Eylül mavi trenler
ine toplam karşılıklı 
her gün toplam 54 
vagon ilave edildiği 
belirtilen açıklamada, 
bu önlemlerin yanı 
sıra tüm trenlerin 
yolcu talebine bağlı 
olarak ilave vagonlar
la takviye edileceği 
kaydedildi.

SGY SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ
k ACIBADEMSİGORTA

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 Hamdi Tanpınar Caddesi Burçin 2 İşhanı Kat: 2 Daire : 6 
Tel : (0.224) 224 23 16 BURSA
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Yıllık enflasyon 7.72 oldu
Kasım ayında enflasy
on ÜFE'de yüzde 0.04 
oranında azalırken, 
TÜFE'de yüzde 0.42 
oranında arttı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) rakam
larına göre, enflasyon 
yıllık bazda ÜFE'de 
yüzde 2.66, TÜFE'de 
yüzde 7.72 
oranında arttı.
Enflasyonda Aralık ayı 
beklentisi TÜFE'de 
yüzde 0.60, ÜFE'de 
ise yüzde 0.32 
seviyesinde 
oluşmuştu. Böylece 
enflasyon beklentilerin 
altında geldi.
Kasım -ay^.Ua enfl&^y* 
on ÜFE'de yüzde 0.95 
oranında azalırken, 
TÜFE'de yüzde 1.40 
oranında artmıştı. 
Enflasyon yıllık bazda 
ÜFE'de yüzde 1.60, 

. TÜFE'de ise yüzde
7.61, Ocak-Kasım

Kart borçlusu azaldı
Kredi kartı borcunu 
ödemeyenleri 
gösteren negatif nite
likli ferdi kredi ve 
kredi kartları sayısı, 
2005 yılının Kasım 
ayında bir önceki aya 
göre yaklaşık yüzde 
4.7 oranında azalış 
gösterdi.
Merkez Bafihkası veri
lerine göre, Ekim 
ayında toplam 31 bin 
610 adet olan negatif 
nitelikli ferdi kredi ve 
kredi kartları toplamı, 
Kasım ayında 30 bin 
119'a indi.
Bu çerçevede bor
cunu ödemeyenlerin 
sayısı, Kasım ayında 
yüzde 0.6 azalarak 29 
bin 809'dan 29 bin 
634'e, borcunu gecik

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

‘Gemlik Körfez’internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

döneminde ÜFE yüzde 
2.71, TÜFE'de yüzde 
7.27 oranında artış 
gerçekleşmişti.
Aralık ayında, 
mevsimlik ürünler 
hariç TÜFE yüzde 
0.88, işlenmemiş gıda 
ürünleri hariç TÜFE 
yüzde 0.66, enerji 
hariç TÜFE ise 
yüzde 0.48 arttı.
TÜİK verilerine göre, 
işlenmemiş gıda ürün
leri ve enerji hariç 
TÜFE yüzde 0.80 
arfarken, enerji ve 
alkollü içkiler ile tütün 
ürünleri hariç TÜFE'de 
yüzde 0.17 artış hesa
plandı. Enerji ve 8*3®.- işlen

memiş gıda ürünlerilü içkiler ile tütün 
ürünleri hariç ve fiyat
ları yönetilen/y ön
lendirilen diğer 
ürünler, dolaylı 
vergiler hariç 
TÜFE'de yüzde 0.24 
artış görülürken, 

meli olarak ödeyen
lerin sayısı da yak
laşık yüzde 73.1 
gerileyerek 
1,801'den 
485'e geriledi. 
Alt kalemler göz 
önüne alındığında, 
negatif nitelikli ferdi 
kredilerin sayısı 
Kasim ayında, bir 
önceki aya göre 
yüzde 4.5 artarak 
2,460’dan 
2,571'e çıktı.
Bu çerçevede Kasım 
ayında, borcunu öde
meyenlerin sayısı 
2,257'den 2,484'e 
çıkarken, borcunu 
gecikmeli olarak 
ödeyenlerin sayısı 
203'den 87'ye indi. 
Kasım ayında negatif

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

bunun içinden işlen
memiş gıda ürünleri 
de çıkarıldığında 
yüzde 0.58 artış 
yaşandı.
Yıllık bazda 
bakıldığında Aralık 
ayında mevsimlik 
ürünler hariç TÜFE 

hariç TÜFE yüzde 
7.78, enerji hariç 
TÜFE se yüzde 7.75 
artış gösterdi.
Aynı dönemde işlen
memiş gıda ürünleri 
ve enerji hariç 
TÜFE yüzde 7.84 

nitelikli kredi kartları 
sayısı ise yüzde 5.8 
azalarak 29 bin 
150'den 27 bin 548'e 
geriledi. Borcunu 
ödemeyenlerin sayısı 
27 bin 552'den 27 bin 
15Ö'ye, borcunu 
gecikmeli ödeyen
lerin sayısı 1,598'den 
398'e geriledi.

Yazarımız Barbaros Balmumcu anjiyo 
olması nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Gemlik KÖRFEZ.

yükselirken, enerji 
ve alkollü içkiler ile 
tütün ürünleri hariç 
TÜFE'deki artış 
yüzde 6.58 oldu. 
Enerji ve alkollü içkiler 
ile tütün ürünleri hariç 
ve fiyatları 
yönetilen/yön-

- bndfr’cnzf’ğer ürün
ler, dolaylı vergiler 
hariç TÜFE'de yıllık 
artış yüzde 6.75 
olurken, bunun için
den işlenmemiş gıda 
ürünleri de 
çıkarıldığında 
artış oranı yüzde 
6.61'e geldi.

Olomofıv itolınıli 
lift Ar

Ekonominin lokomotifi haline gelen otomotiv 
sektörünün 2005 yılı ihracatı, önceki yıla göre 

yüzde 19.6 oranında artarak 
12 milyar 794 milyon dolara ulaştı.

Ayrıca bu yılın 11 
ayında, negatif nite
likli ferdi kredi ve 
kredi kartları toplamı 
313 bin 484 olarak 
belirlendi. Bunun 264 
bin 158’i borcunu 
ödemeyenlerden, 49 
bin 326'sı da gecik
meli olarak ödeyen
lerden oluştu.

Sektör, bu rakamla, 
10 milyar 705 milyon 
dolarlık 2004 yılı 
ihracatına 2 milyar 89 
milyon dolar fark attı.
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri verilerine 
göre, Ocak-Arahk 
döneminde ihracat 
kalemleri arasında 
4 milyar 368 milyon 
744 bin dolar ile 
binek otomobiller

EHJBlBEJBJgfgJBJBIBIBElBEIBIBOgigiaigiaiBIBIBIBIBElBElBilğ
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«■MI 
GAZETELERİNE İLAN ve

REM AH

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

—-fAkbank aralığı) 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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ilk sırada yer aldı. 
Bunu, otomotiv 
yan sanayii ve 
eşya taşımaya mah
sus motorlu taşıtlar 
izledi.En fazla ihracat 
artışı, demiryolu taşıt* 
larında gerçek
leşirken, traktörler, 
hava ve uzay taşıtları 
ile özel amaçlı diğer 
çekicilerde 
ihracat geriledi.

ii

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İLAN

Kit Karşılığı Kardiak Marker Cihazı SATIN ALINACAKTIR
BURSA M.AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
Kit Karşılığı Kardiak Marker Cihazı Alımı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2005/221006

1. İdarenin •••«..
a ) Adresi : CUMHURİYET MAH.MANASTIR MEVKİİ GEMLIK/BURSA
b ) Telefon - Faks Numarası : 224 5139200 - 224 5139207
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa): gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
2. İhale Konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belir

tilmiştir.
b ) Teslim Yeri(leri) : Bursa M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Laboratuvarı
c ) Teslim Tarihi Sözleşmenin onayından sonra 01^03.2006 tarihnide başlanıp

31.12.2006 günü sona erecektir.İşin süresi 306 gündür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer Bursa M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu.
b ) Tarihi - Saati 02.02.2006 -10:30
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 elektron

ik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alın

mış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gös
terir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:
"Kitler 14 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları 

yönetmeliğine uygun şekilde üretilmiş veya ithal edilmiş olacaktır.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

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

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4-1-5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile ser

mayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması hâlinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel 
kişiye kullandırıimayacağına ilişkin taahhütname.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştir

ilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım yeya ihale dokümanında belir
lenecek benzer nitelikteki ahmlarla 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 atımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz 
edilecektir.

Çocuklarda tırnak 
yeme alışkanlığı

4.3.2. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından 
verilen sertifikalar

Kit ve cihazların CE belgesi olmalıdır.Ayrıca Türkak onaylı AT Belgesi (EC sertifikası) ve Sağlık 
Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt sistemi ve veri tabanına uygun olduğuna dair kayıt belgesi 
verilecektir.Ayrıca cihaz hastanemiz otomasyon sistemine bağlanacak ve bunun için gereken 
aparat yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme 
kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan 
ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlen
mesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , İstekli ihale konusu iş alanında (kit karşılığı Laboratuvar ciha
zları temini)yaptığı resmi ve özel kurumlardaki 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 dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 02.02.2006 tarihi, saat 10:30 ’a kadar Bursa M.Ağım 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 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.
Ek:
Kit karşılığı kardiak markez cihazı;
" Myoglobin 3000 Test
" Troponin 1 3000 Test
° Ck-MB Mass 30Ö0 Test
•’ BNP 500 Test
” D-Dimer 500 Test (B - 25)

Tırnak yemenin bir 
uyum ve davranış 
bozukluğu olarak 
kabul edilmesi ve 
mutlaka altında yatan 
sebeplerin tespit 
edilerek tedavi 
edilmesi gerektiği 
belirtildi.
Uzmanlar; üzüntü, 
gerilim, kaygı, öfke, 
korku, güvensizlik 
gibi duygular ve aile 
içi iletişim sorun
larının tırnak yeme 
davranışına neden 
olduğunu ifade etti. 
Sorunun çocukluk ve 
ergenlikte sık 
karşılaşılan bir 
durum olduğunu 
kaydeden uzmanlar, 
anne-babalara uzun 
süren tırnak yeme 
davranışıyla 
karşılaştıklarında, 
bunun altında yatan 
psikolojik faktörlerin 
neler olabileceğini 
öğrenmek ve gerekli 
önlemleri alabilmek 
için bir psikologdan 
yardım almalarını 
önerdi.
Uzmanlar, ailelerin 
kendi başlarına 
önlem almalarının 
yanlış olduğunu vur
gulayarak, şu 
tavsiyelerde bulun
du: "Aileler çocuğun 
tırnaklarına biber, 
oje, boya, uhu vb. 
maddeler sürmemeli, 
ellerini bağlamamalı 
ve ceza verme adına 
aşağılayıcı, suçlayıcı 
veya engelleyici yol
lara başvurma
malıdır. Çocuğu 
azarlamak, korkut
mak, ceza vermek 
gibi zorlayıcı yöntem
lerin uygulanması 
yararlı olmamaktadır. 
Hatta kimi zaman 
daha ağır duygusal 
problemlerin çık
masına neden ola

bilir. Parmak ve tır
nağa acı fakat 
zararsız bir sıvı 
sürülebilir. Bu hem 
hatırlatıcı ve hem de 
tırnağını ağzına 
götürdüğü zaman 
acıyla birleştiğinde 
terk etmeye yardımcı 
olabilir. Tırnak yiyen 
çocuklara geceleri 
yatarken eski hafif 
eldivenleri giydirmek, 
çocuk gece tır
naklarını yemek veya 
ısırmak istediğinde 
hatırlatıcı olması 
bakımından yararlı 
olabilir. Çocukları 
korku ve kaygıya 
neden olacak durum
lardan uzak tutmak 
gerekir. Küçük 
çocukların korku 
verici televizyon film
lerini izlemeleri, kav
galı olaylarda bulun
maları çocuğu heye
canlandıracağı için 
sakıncalıdır.. Çocuk
ların ilgisi başka 
yöne çekilebilir. 
Sinema, televizyon 
izlerken veya radyo 
dinlerken onun 
ağzını çiğneyecek bir 
şeyle meşgul etmek, 
tırnak yemenin ve 
ısırmanın yerine 
gelecek bir etkinlik 
olabilir. Çocukları ara 
sıra başarılarından 
dolayı ödüllendirme, 
yarar sağlayabilir. 
Ancak bunun kısıtlı 
ve uygun şekilde 
yapılması gerekir. 
Aksi takdirde çocuk 
yeni ödüller almak 
için bunu kullanabilir. 
Tırnak derin 
kesilebilir. Çocuğun a 
kendi tırnak bakımıy
la uğraşması da 
yararlı olabilir.
Bunun içinde 
çocuğa manikür ve 
pedikür malzemeleri 
alınabilir.1'

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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Soğuk algınlığının yarattığı sorunlar
Soğuk algınlığı 
denilen hastalık 
"virüs" İsmi verilen 
mikropların yol açtığı 
bir solunum yolları 
enfeksiyonudur.
Çocuklar yılda 6-8 kez, 
erişkinler İse 2-4 kez

I soğuk algınlığına 
| yakalanırlar. Hastalık, 

burun akıntısı, burun 
tıkanıklığı, hapşırma, 
boğaz ağrısı... gibi 
belirtilerle başlar, 
fakat gripteki gibi yük
sek ateş, hâlsizlik, 

। öksürük... gibi daha 
ciddi belirtiler 

j görülmez.
Soğuk algınlığı, aynı 
zamanda dünyada en 
çok işgücü kaybı ve 
okul devamsızlığına, 
yani "kaytarmaya" yol 
açan hastalıktır. Çoğu 
zaman tedaviye bile 

| gerek kalmadan, kendi 
kendine iyileşir, ama 

| bazen de insanın başı
na beklenmedik ciddi 
sorunlar çıkarabilir.
Bizim tıp dilinde 

* "komplikasyon" 
dediğimiz bu 'sorun
lar' şunlardır.

« ASTIM KRİZLERİ 
। özellikle okul cadın

daki çocuklardaki 
astım krizlerinin en 
önemli nedenlerinden 
biri, şu umur
samadığımız soğuk 
algınlığıdır. Astımlı 
çocuğun önce burnu 
akar, hapşırır... ve 
peşinden hemen daha 
o gece öksürük İle, 
hırıltı İle, nefes darlığı

İle evi ayağa kaldırır. 
Yeni bir araştırmanın 
sonuçları durumun 
ciddiliğini çok güzel 
ortaya koyuyor. Bu 
araştırmada, 9-11 
yaşları arasındaki 
çocukların astım kriz
lerinin %80' İnden 
soğuk.."’gınlığı virüc- 
lerinin sorumlu 
olduğu bulunmuştur. 
KOAH ATAKLARI 
KOAH, esas olarak 
sigaranın ve hava 
kirliliğinin neden 
olduğu, öksürük, bal
gam, nefes darlığı gibi 
belirtilerle seyreden 
ve halkımızın daha 
çok kronik bronşit 
ismiyle tanıdığı bir 
hastalıktır. KOAH' da, 
belirtiler sürekli ise de 
Hastanın şikayetlerinin 
arttığı dönemler de 
vardir. İşte, bizim 
'alevlenme' diye de 
İsim verdiğimiz bu 
atakların neden
lerinden biri de soğuk 
algınlığıdır. Bu ataklar
da, KOAH' h hastanın 
hastanede ve hatta 
bazen yoğun bakım 

bölümünde bile 
tedavisi gerekebilir. 
ORTA KULAK 
İLTİHABI 
Tıp dilinde otltis 
media ismiyle tanınan 
bu hastalığın nedeni 
virüs veya bakteriler 
olabilir. Kulakla 
boğazımızı birleştiren 
östaki Kanalı' nın 
tıkanması sonucu 
veya virüslerin doğru
dan orta kulağa ulaş
malarıyla ortaya çıkar. 
Daha çok bebeklerde 
ve küçük çocuklarda 
rastlanır. Orta kulakta 
sıvı birikimi vardır. 
Kulak ağrısı, ateş, 
işitmede azalma başlı
ca belirtileridir. Sıvı 
çok artarsa, kulak zarı 
delinerek kulak için
den sarı-yeşil iltihaplı 
sıvı da gelebilir. Orta 
kulak iltihabı antibiy
otiklerle tedavi edilir. 
AKUT SİNÜZİT 
Soğuk algınlığı 
sırasında en sık 
görülen komplikasyon 
sinüzittir. Bürün ve 
göz etrafındaki kemik
lerin içinde bulunan 

boşluklara sinüs, bun
ların İltihaplanmasına 
ise sinüzit denir. Akut 
sinüzitin belirtileri, 
burun tıkanıklığı, sarı- 
yeşil burun ve geniz 
akıntısı, öksürük ve 
yüzde iltihaplı 
sinüslere uyan kısım
larda ağrı olmasıdır. 
Sanılanın aksine, baş 
ağrısı sinüzitin son 
derecede ender bir 
belirtisidir. Küçük 
çocuklarda huysuzluk, 
öğürtü, kusma gibi 
belirtiler de 
görülebilir.
ZATÜRREE
Soğuk algınlığının en 
ciddi komplikasyonu 
zatürreedir. Bu duru
ma özellikle yaşlılar
da, küçük bebeklerde 
ve bağışıklığı iyi 
olmayan kişilerde 
daha sık rastlanır. 
Zatürreenin nedeni, 
enfeksiyondan dolayı 
solunum yollarının 
savunma mekaniz
malarının bozul
masıdır. öksürük, bal
gam, ateş, göğüs 
ağrısı ve nefes darlığı 
başlıca belirtileridir, 
ooyuk aıgıniıgı Delirti
len uzayan ve genel 
durumları düzelmeyen 
hastalarda zatürree 
İhtimaline karşı 
akciğer röntgeni çek
ilmesi iyi olur.
Zatürree, erken 
tanındığında ve uygun 
antibiyotiklerle tedavi 
edildiğinde tamamen 
düzelen bir hastalıktır.

Malatya Sağlık İl 
Müdürü Dr. Sezai 
Demirel, veremin 
mycobacterium 
tüberkülosis 
mikrobunun bulaş
masıyla oluşan 
öldürücü bir hastalık 
olduğunu belirtti. 
Verem hastalığıyla 
ilgili yazılı bir açıkla
ma yapan Sağlık il 
Müdürü Dr. Sezai 
Demirel, "Verem 
genellikle akciğer
lere saldırarak, 
akciğer veremi 
olarak bilinen duru
ma neden olur. 
Bağışıklık sistemi 
hücreleri savaş
malarına rağmen, 
mikropların 
tamamını genellikle 
öldüremez. Basiller 
akciğerlerde yaralar 
oluşmasına sebep 
olur. Verem, omur
ga, kalça kemikleri, 
lenf düğümleri ve 
hemen hemen 
vücudun her kısmını 
etkiler" dedi.
Verimin insanlar 
vasıtasıyla 
yayıldığını, soğuk 
algınlığı gibi hava 
yoluyla ve nispeten 
sıradan temasla 
rahatlıkla bulaştığını 
anlatan Dr. Demirel,

Uzmanlardan 
Verem hastalığı uyarısı

"Hastalığı, sadece 
akciğer veremi olan 
kişiler yayabilir. Bu 
kişiler 
öksürdüğünde, 
hapşırdığında, 
konuştuğunda, şarkı 
söylediğinde veya 
tükürdüğünde 
akciğerlerin içindeki 
basiller saatlerce 
asılı kalabildikleri 
havaya atılırlar" 
ifadesini kullandı. 
Sağlık İl Müdürü Dr. 
Sezai Demirel, bütün 
ilaçların kullanılması 
halinde en fazla 
yüzde 95 tedavi 
olma şansının 
bulunduğunu 
belirterek, şöyle 
devam etti: 
"Veremden korun
mada verem aşısı 
(BCG) önemlidir. 
BCG'nin kullanımı 
64 ülkede zorun
ludur, 118 ülkede ise 
devlet tarafından 
önerilmektedir. BCG, 
bilinen en iyi, ucuz, 
steril ve güvenli bir 
koruyucu aşıdır. 
Verem aşısının, 
ülkemizde doğum
dan sonra 2- 3 ay 
İçinde ve ilkokul 1. 
sınıfta olmak üzere 
2 kez yapılması 
zorunludur."

ıvı

GEREKLİ TELEFONLAR REŞltyLpAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 156
Jandarma İmdat 166
Jandarma K. 613 10 56
Polis Karakolu 613 18 79
Gar. Kom. 61312 06

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

ULAŞIM
METRO S131212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberogiu-Esadoç 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç__________513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 613 92 00
SSKHestanesl 613 23 29
Mor. Sağ. Ocağı 613 10 68
Tomokay Tomografi 613 66 29

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 51? 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

' 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5-14 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 941 V 1

1

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

■

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 614 88 70
Totalgaz 614 17 00

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
4 OCAK 2006 Çarşamba 

MURAT ECZANESİ 
TEL: 514 37 63

KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2328 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER 
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‘Jet emeklilik’ kamuya takıldı
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya koyacağı "Hizmet Belgesi Oluşturarak Emeklilik İşlemlerinin On-Line 
Yürütülmesi Projesi”, diğer kamu kuruluşlarının olumsuz tavrı yüzünden uygulamaya konulamıyor. Haberi sayfa 7'de

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

MHİ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■
5 Ocak 2006 Perşembe www.gemllkkorfezgazetesl.com 25 YKr. (250.000 TL.)

“Görme özürlülere

CHP Gemlik İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek, 6-14 Ocak Beyaz Baston 
Körler Haftası ile ilgili yaptığı basın 
açıklamasında, Türkiye nüfusunun 
yüzde 10'unun engelli olduğunu 
belirterek, "Engelli zekat değil,
iş istiyor" dedi. Sayfa 4’de

e-Dönüşüm Türkiye projesini Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, ilçemizde başlattı

Bakan Gemlik’ten start verdi
Güne Bakış

i Kadri GÜLER
IHHBkH kadri guler@hotnTll.com

Gemlik'in önemi artıyor
Dün Gümrüklerden Sorumlu Devlet 

Bakam Kürşad Tüzmen, Türkiye İhracatçılar 
Birliği Başkanı Oğuz Satıcı, Gümrük 
Müsteşarı Cihat Ancın, Bursa Valisi, AKP 
Bursa milletvekilleri ve İşadamlarının 
katılımıyla Gemlik Gümrük Müdürlüğünde, 
Türkiye Gümrüklerinde İthalat ve İhracat 
İşlemlerinin bilgisayar ortamında yapıl
masını başlattı.

Gemlik Gümrüğü, Türkiye'nin en modern 
laboratuvarına sahip olan bir gümrük 
olması nedeniyle de bir süre önce Bakan 
tarafından açılışı yapılmıştı.

Gemlik'in İlk İhracatçılarından sayılırım.
Yaklaşık 10 yılımı alan İhracatçılık 

dönemlerinde, tüm İhracat İşlemlerini 
kendim yapardım.

İhracat beyannamesi, çeki listesi, ATR 
belgesi, Tarım Müdürlüğü'nden tescili bel
geleri, İhracatçılar birliğinden onay alın
ması, gibi bir süre evrak çok dikkatli bir 
şekilde hazırlanıp Gümrük Müdürlüğünde 
bu işlemleri yaptırmak İçin birkaç günümüz 
geçerdi.

Bundan sıkılır ve bürokrasiye kızardık.
Aradan geçen zamanda İşte yukarıda 

saydığım tüm yazılı belgeler artık tarihin 
Çöplüğüne gidiyor.

Bilişim çağında bilişim olanakları İtha
latçı ve İhracatçı İçin sanal ortamda kullanı
ma Gemlik'ten dün başlatıldı. Bu yılın 
sonunda tam otomasyona geçilerek uygu
lama yaygınlaşacak.

İşadamı masasının başındaki bilgisa
yarından her türlü İşlemini yapıp malını 
İhraç odocok veya çekecek.

Bu güzel projeyi hazırlayanları kutlamak 
gerekir. Gemlik tarihi bir güne tanıklık etti.

Gümrüklerden Sorumlu Devlet 
Bakam Kürşad Tüzmen, dış 
ticarette e-Belge Projesini Gemlik 
Gümrük Müdürlüğümde başlattı. 
Pilot bölge seçilen Gemlik 
Gümrüğümde konuşan Bakan 
Tüzmen, "Tüm Türkiye’nin ihracat 
işlemlerinin yüzde 95'ini 4 saatte 
yapacağız" dedi. Haberi sayfa 3’de

Akıl ahr 
gibi değil

Bursa’da TIR şoförlüğü yapan şahıs, oğlunu yolda yürür 
ken daha dikkatli olması yönünde uyaran fabrika işçisi 
genÇ kızı boğazından vurarak ağır yaraladı. Arabayatağı 
Mahallesi'nde aralarından geçmeye çalışırken çarpıştığı 
fabrika işlerinin kendisini "Dikkatli olsana!" şeklinde 
uyarmasına içerleyen ve babasına şikayet eden küçük 
çocuk az kalsın cinayete neden oluyordu. Sayfa 12’de

http://www.gemllkkorfezgazeteel.com
http://www.gemllkkorfezgazetesl.com
mailto:uler@hotnTll.com
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GEMDAŞ yetkilisi Savaş Geçkin, Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğini ziyaret etti

Kumla yolu GEMDAŞ
tarafından yapıldı

GEMDAŞ yetkilisi Savaş Geçkin, Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilciliği’ne yaptığı ziyarette doğalgaz çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Geçkin, Kumla rampasının GEMDAŞ tarafından 
yapıldığını belirterek, Gemlik’te 27 firmanın yeterlilik belgesi
aldığını, 30 binaya doğalgaz geldiğini evsel bağlantılarının 
yapılacağını ve 1000 abonenin sıra beklediğini söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliğini 
ziyaret eden 
GEMDAŞ yetkilisi 
Savaş Geçkin, 
doğalgaz çalışmaları 
hakkında bilgiler 
verdi.
Mimarlar Odası 
Temsilcisi Osman 
Turan'ın yanı sıra 
yönetim kurulu 
üyeleri Selahattin 
Çekiçel, Ahmet 
Bayrak ve Mustafa 
Semiz'in de bulun* 
duğu toplantıya, 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı 
Yıldırım Akıncı,
Belediye Meclis 
üyesi Ösman Doğan 
ve Zekai Karaduman 
ile Makine Mühendisi 
Doğalgaz firma 
yetkilisi Mahmut 
Kökbıyık katıldı. 
GEMDAŞ yetkilisi 
Savaş Geçkin'in 
oda temsilcilerini 
GEMDAŞ’ın yaptığı 
çalışmalar hakkında 
bilgilendirirken, 
sürücülere büyük 
eziyet veren Kumla 

rampasını 
GEMDAŞ'ın yap
tırdığını söyledi. 
Savaş Geçkin, 
verdiği bilgiler 
içinde şu ana kadar 
Gemlik'te 27 fir
manın yeterlilik bel
gesi aldığını söyledi. 
Bugüne kadar 
30 binaya doğalgaz 
geldiğini evsel 
bağlantıların yakında 
yapılacağını bildiren 
Geçkin, Gemlik'te 
doğalgaz alabilmek 
için müracaat eden • 
1000 abonenin sıra 
beklediğini bildirdi. 
Manastır'daki 
doğalgaz çalış
malarının dörtte 
üçünün tamam
landığını açıklayan 
Geçkin, Dr. Ziya 
Kaya, Hamidiye, 
Eşref Dinçer 
Mahallelerinde ise 
çalışmaların 
tamamlanmakta 
olduğunu söyledi, 
önümüzdeki 30 yıl 
için Ğemlik'te doğal 
gaz ile ilgili tüm 
sorumluluğun 
GEMDAŞ'a ait 
olduğunu hatırlatan 

Geçkin, "Gemlik 
Belediyesi ile kazılan 
yolların hemen , 
kapatılmaması, 
düzeltilmemesi 
dışında her hangi 
bir problemimiz 
yok" açıklamasını 
yaparken yapılan 
çalışmaların her 
yönüyle emniyetli 
olup, tüm testlerden 
sonra binalara 
gaz verildiğini 
söyledi.
Geçkin, ayrıca 
her türlü gaz 
kaçağına karşın 
otomatik regülatör 
ile sistemin derhal 
kapandığını bildirdi.

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

Kurşunlu'lu Kasap 
Adem Baha’dan

BASKÜLDEN CANLI 
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATILIR. 

Canlı kilosu 6.50 YTL 
KREDİ KARTI GECERLİDİR.

TEL: 527 02 95 - 527 22 41

Anavatan Partisi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serdar Özaydın, 
Belediye Başkanı Mehmet turgut’a mesaj gönderdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Anavatan Partisi 
İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın, düzenlediği 
yemekli basın 
toplantısında, 
Gemlikli gençler 
adına Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a 
"Gemlikspor'dan 

| elim çek" mesajı 
' gönderdi.
I Aydın Izgara 

Salonu’nda Gençlik 
Kolları toplantısında 
yapılan basın açıkla
masında, Anavatan 
Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt'ta hazır 
bulundu..
Geçtiğimiz yıllarda 
Gemlik'in adını 
sporla duyurmayı 
başaran 
Gemlikspor'un 
üçüncü lig kapıların
dan döndüğünü 
hatırlatan Özaydın, 
rakip takımların 
korkulu rüyası olan 
uemıiKSpor un şu 
günlerde acınacak 
durumda olduğunu 
görmenin 
üzüntüsünü 
yaşadıklarını söyledi. 
"Gemlikspor ve 
taraftarı bu durumu 
hak etmiyor, bizler 
Gemlikli gençler 
olarak tribünleri 
doldurarak Gemlik 
spor'u eski günlerde 
olduğu gibi coştur
mak istiyoruz" diyen 
Serdar Özaydın, 
Başkan Turgut'u 
el attığı her işi 
kuruttuğu gibi 
Gemlikspor'u da 
averaj tabımı haline 

getirmekle suçladı. 
Anavatan Partisi 
Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın, açıkla
masında şu görüşle 
re yer verdi:' 
"Maalesef mevcut 
başkan göreve 
geldiğinden itibaren 
Gemlikspor büyük 
düşüşe geçmiş ve 
bulunduğu yerden 
küme düşmüştür. 
Önümüzdeki gün
lerde birinci amatör 
küme yeniden 
başlayacak ancak 
takımı aldığı yere 
getirmek için hiçbir 
girişimde bulun
mayan Başkana 
Gemlikli gençler 
olarak sesleniyoruz. 
Elini attığı her yer 
kuruyor, hiç olmazsa 
spordan elini çeksin. 

Ligin başlamasına az 
bir zaman kaldı, 
duyduğumuza göre 
takımın başındaki 
teknik heyetin 
aylardır maaş 
alamadığı ileri 
sürülüyor. Gemlik 
gibi bir ilçeye bu 
yakışmıyor.
Gemlik dışına çık
tığımızda bize 
'Gemlik kaçıncı ligde 
oynuyor' gibi sorular 
soruluyor. Bizler 
utancımızdan cevap 
veremiyoruz. Biz 
artık Gemlikspor'un 
bu durumda 
kalmasını istemi 
yoruz. İnanıyoruz ki 
Gemlikspor'u seven, 
gönül veren ve sahip 
çıkacak iş adamla 
rımız vardır. Yapamı 
yorsa Gemlikspor'u 
hemen bıraksın”
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e-Dönüşüm Türkiye projesini Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, ilçemizde başlattı

Bakan Gemlik'ten start verdi
f Yazı YOR UM

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall933@hotmail.com

Trafik sigortası olayı...
Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, dış ticarette e- 
Belge Projesini Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nde başlattı. Pilot bölge 
seçilen Gemlik Gümrüğü’nde konuşan Bakan Tüzmen, "Tüm 
Türkiye’nin ihracat işlemlerinin yüzde 95'ini 4 saatte yapacağız" dedi. 
Kadri GÜLER
Gümrüklerden Sorumlu 
Devlet Bakanı Kürşad 
Tüzmen, Türkiye 
Gümrüklerinde dış 
ticaret işlemlerindeki 
sistemi bilgisayar 
ortamında çözümleyen 
"e-Dönüşüm Türkiye" 
adlı projeyi Gemlik 
Gümrük Müdürlü
ğü’nde başlattı. 
“1997 yılında başlat
tığımız projelerin 
nihayi sonuçlarını 
almaya başladık" diyen 
Bakan Tüzmen 
e-Dönüşüm Türkiye 
projesinin başlangıcını
tarihi bir gün 
olarak niteledi.

, Bakan Tüzmen, Bursa 
Serbest Bölge girişin 
de bulunan Gemlik 
Gümrük Müdürlüğü’n 
de yaptığı konuşmada 

l geleneksel gümrük 
idaresinden e-gümrük 
idaresine geçişi 
sağladıklarını 
belirterek, “e-dönüşüm 
Türkiye projesini 
Türiye’de çığır açan 
proje" olarak niteledi. 
Bakan Tüzmen 
konuşmasında 
şunları söyledi: 
"e-belge projesi için 
pilot bölge olarak 
seçilen Gemlik 
Gümrüğü’nde başlaya- 
çaktırzBu projeyi

* Hassasiyetle yürütü 
, yoruz.Gümrük 

Müsteşarlığında 
başlatılan bu proje 
beraber çalışma, ortak 
paylaşım, hayali ortak
lığın proje ortaklığı 
haline gelmesi hep 
beraber yaptığımız bir 
çalışmadır, e-dönüşüm 
projesi Türkiye çalış
malarının bir parçasını 
oluştururken kamu ve 
özel sektör ortaklığının 
ülkemizdeki güzel bir 
örneğini teşkil etmek
tedir. Bu proje ile 
bürokrasi devri 
kapanıyor. Teknoloji 
devrini açıyoruz. 
Hayırlı uğurlu 
olsun." dedi.
Tüzmen, hükümeti 
kurarken ihracatın art
tırılması başta olmak 
üzere, dış ticarette 
bürokratik engellerin 
azaltılması, yerli 
sanayinin haksız reka
bet karşısında korun
ması, kaçakçılıkla 

mücadeleye yönelik 
yerel donanıma karşı 
modern donanımın 
sağlanması gibi bir dizi 
çalışma başlattıklarını 
ve tamamladıklarını 
söyledi. .
Tüzmen, İhracatçı 
Birliklerinin onayı alın
ması, beyanname tes
cili gibi çeşitli gümrük 
işlemlerine olanak 
veren geleneksel güm
rük idaresinin yerine 
e-gümrüke geçişi 
sağladıklarını 
belirterek, "Gümrük 
idarelerinin yüzde 95 i 
tamamen elektronik 
ortama geçti. İdarenin 
kendini yenilemesi 
gümrüğün geleceği 
yakalaması hedefi çş 
zamanlı olarak yapıl
maktadır. 2006 yılının 
ilk yarısında 52 gümrük 
idaremiz daha tam 
otomasyona geçecek, 
2006 sonunda gümrük 
işlemlerinin yüzde 100 
ü elektronik ortamda 
gerçekleştirilecektir. 
Zaten gümrüklerde bu 
açılımı yapmamış 
olsaydık Türkiye'nin 
dış ticareti 3 yılda 2 
kat artırmak mümkün 
değildi. Gümrüklerdeki 
hız ticaret erbabının 
rekabet gücünü direk 
olarak etkileyen bir 
husustur. Bu aslında 
önemli bir girdi 
maliyetini de azaltması 
oldu. Bürokrasi 
maliyetinin aşağıya 
çekilmesi zamandan 
kazanılması olunması 
basitleştirilmiş gümrük 
işlemleri özellikle 
küçük ve orta boy 
işletmeler için uluslar 
arası ticarete entegras 
yon olması açısından 

çok önemli bir rol 
oynuyor. Bu itibarla 
gümrük idarelerinde 
gümrük işlemlerinin 
tamamının otomasyon 
ortamında gerçekleşti 
rilmesiyle yetinmevio 
dünya trendini de 
takip edip dış ticaret 
erbabını daha fazla 
rahatlatmaya devam 
etmektedir, devam 
etmeyi sürdüreceğiz." 
dedi.
Bakan Tüzmen konuş
masında, kurumlar 
arasında beraberliğin 
sürdürülmesini 
isterken, gümrüklerde
ki uygulamada sorum
luluğun büyük bir kıs
mının vatandaşa yük- 
letildiğini belirterek, 
"Biz işi tersine çeviri 
yor uz. Bu yükün büyük 
bir kısmını biz alacağız. 
Bundan sonra siz 
işinize koşacaksınız. 
Siz rekabet ile ilgili 
çalışmayı yapacak
sınız. Dünya rekabetine 
açılmaya çalışacak
sınız. Bürokrasinin 
sıkıntısını, zorluğunu 
biz üzerimize 
alacağız" dedi.
Rekabetin artması ile 
milli gelirinde arta
cağını söyleyen 
Tüzmen, Türkiye’de 
kişi başına gelir art
tıkça etnik değer
lerinde yerli yerine otu
racağını ve o zaman 
Türkiye'nin çok daha 
kolay idare edilir ülke 
haline geleceğini 
belirterek, "Bunun da 
tek yolu dış ticaretin 
artmasından ihracatın 
artmasından geçiyor" 
şeklinde konuştu. 
Kağıt belgelerdeki 
verimliliğin güvenlik 

açısından ve uluslar 
arası geçerlik açısın
dan uygun olmadığını 
da söyleyen Tüzmen, 
"Dünyada artık kağıtsız 
ticaret konuşuluyor. 
Bunun için tek başına 
gümrugün elektronik 
ortama geçmesi yeterli 
değildir. Dış ticarette 
rol alan tüm kurumların 
ortak bir platformda 
birleşmesi gerekir" 
dedi. Bakan Tüzmen, 
tüm kamu hizmet
lerinin elektronik 
ortamda sunmayı e 
kurumdan e devlete 
dönüşmeyi amaçladık
larını, e imzayı ağustos 
ayında başlattıklarını 
da söyledi.
Tüzmen konuşmasının 
sonunda "Bu proje ile 
garanti, gözetimi, oto 
belgeleri, ATR, ERO 1 
belgeleri tamamen 
elektronik ortamda 
işlem görmesi sağlan
mıştır. Ana hedef dış 
ticaret, bilgi ve bel
gelerinin kaydedilmesi, 
arşivlenmesi, işlen
mesi, değişim işlemleri 
yerine getirilmesi kağıt 
yerine artık elektronik 
ortamın kullanılmasıdır 
İhracatın yüzde 95'ini 
ilk 4 saat içinde gerçek 
leştirdik. İthalatın ise 
beyannamelerinin 8 
saat içinde gerçekleştir 
dik. Bu işlem hızı açı 
sından AB ortamaları 
nın üstünde bir ortala
madır. E Türkiyeye gi 
den yolda çok önemli 
bir adım atıyoruz."dedi. 
Bakan Tüzmen, daha 
sonra Bursa Serbest 
bölge içinde bir fab
rikanın temelini attı, 
GEMPORT Limam'm 
ziyaret etti.

Arabası olanların (olmayan yok ki) sorun
larından birinden bahsedeceğim.

Gemlik'te 8 sene F. Trafik Müfettişliği 
yaptığım (Son üç senedir yapmıyorum) için 
bu konular üzerinde de incelemeler yaptım.

2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 
81 ‘inci maddesine göre ;

"Yalnızca maddi hasar meydana gelen 
kazalarda taraflar polis veya jandarma 
gelmesine lüzum göremezler ise , bunu 
aralarında yazılı olarak saptamak suretiyle 
kaza yerinden ayrılabilirler." der.

Yabancı ülkeler de bu böyledir. Sigorta 
şirketleri de bu hasar tespit raporu üzerine 
si gortahya ödeme yapar.Türkiye ‘de sigorta 
şirketlerimiz bu tür yazılı belgeyi kabul etmi 
yor. Kazada araçların yerinden kalmasını, 
polis veya jandarmanın gelerek tutanak tut
masını istiyor.

Bu yüzden şehirlerde yollar saatlerce 
kapalı kalıyor. Şehirler arası yollarda kaza 
yapan araçlar saatlerce yollarda jandarma 
gelsin diye bekliyor. Polis ve Jandarma 
esas görevini bırakarak saatlerce sigorta 
şirketi için "kaza tespit tutanağı" düzenliyor.

Bu görev kamu görevi değildir. Çünkü 
maddi hasarlı kazalarda polisi, ve mahke
meyi ilgilendirilen bir şey yok. Jandarma ve 
polis sigorta şirketi hesabına iş yapmak için j 
geliyor. Sigorta şirketi gereğinden fazla 
ödeme yapmasın diye polis ve jandarma 
zamanını harcıyor.

Sigorta şirketleri "kar amacı güden, özel 
şirketler” dir .

Jandarma ile polis ise devletin güvenlik 
görevlileridir.

Devlet sigorta şirketi para kazanacak 
diye çalışanlarını görevlendiremez.

Yeni yasaya sigorta şirketleri bu maddeyi 
eklettiler bu yanlıştır.

Sigorta şirketlerinin en büyük derdi , 
Trafik sigortalarıdır. Çok zaman kasko 
denen sigorta dan da zarar ederler. Sigorta 
şirketleri bunu önlemek için polis ve jandar
madan medet umuyor.

Yaralanmaya ,can kaybına neden olan 
kazalarda tabiidir ki polisin, jandarmanın 
olay yerine gelerek kaza tespit tutanağı tut
ması gerekir.

Bu bir zorunluluktur.
2004 yılında polise ve jandarmaya intikal 

eden 500 bin trafik kazasının 3.000 ölümlü , 
110.000 yaralanmah kazalar geriye kalan 
380.bin kazada yaralanma ve ölüm 
olmadığı halde sadece sigorta şirketlerine 
hizmet için polis ve jandarma koşuşturul- 
maktadır.

Bu yanlış uygulamanın en kısa zaman
da düzeltilmesi gerekir.

Bu da o kadar güç bir iş değildir.
Emniyet Genel müdürlüğü ve Sigorta 

Murakebe kurulu halka açıklama yapar. 
Sigorta şirketlerine uyarı yapılır.

Maddi hasarlı rafik kazalarında polis 
veya jandarma çağırma zorunluluğu sona 
erer.

Polis ve jandarma da biraz olsun rahat
lar.

Gemlik’in kulağı, 
gözü, sesi 

İNTERNETTE

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresini tıklayın

mailto:ozcanvurall933@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP İlçe Başkanlığı tarafından 6-14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftası ile ilgili açıklama yapıldı

“Görme özürlülere zekat değil iş yerelini’
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, 6-14 Ocak 
Beyaz Baston Körler 
Haftası ili ilgili basın 
açıklaması yaptı. 
Akyürek, açıkla
masında Türkiye'de 
nüfusun yüzde 
10'unun engelli 
olduğunu, bunların 
ise yalnız yüzde 
1’inin çalıştığına 
dikkat çekerek, 
"Engelli zekat değil, 
iş istiyor” dedi. 
Her çağda 
bağımsızlaşma ve 
özgürleşmenin çeşitli 
araçları olduğunu, 
bütün çağlar boyunca 
baston'da körlerin 
bağımsızlaşmasını ve 
özgürleşmesini 
simgeleştiren en 
önemli araç olduğunu 
ifade eden Akyürek'in 
yazılı basın 
açıklaması şöyle: 
"Basit bir değnekten 
evrimleşerek baston 

haline gelen 
nesnenin beyaz 
baston oluşunun 
öyküsü 20. Yüzyılda 
başlar. 1921 yılında 
bir trafik kazası 
sonucu kör olan bir 
fotoğrafçı çevredeki
lerin kendisinin kör 
olduğunu anlaması 
ve dikkat çekici 
olması için basto
nunu beyaza boya
yarak dolaşmaya 
başlar Londra sokak
larında. Bu deneyim 
o denli başarılı olur ki 
1932'de Fransız 
körler örgütü, 
körlerin bastonunun 
beyaza boyanmasını 
ve beyaz baston 
adıyla simgeleş 
tirilmesini karar
laştırır. Bu uygulama 
giderek yaygınlaşır 
ve körlerin kullandığı 
baston, beyaz basrun 
olarak anılmaya 
başlar. Her yıl 6-14 
Ocak tarihlerinde 
resmi ve sivil çeşitli 
kuruluşlar, görme

özürlü kişilerin 
sorunlarını ve 
çözüm yollarını 
tartışmaktadır. 
Görme özürlü kişi, 
himayeye muhtaç, 
acınacak ve çaresiz 
bir insan değildir. O, 
diğer insanlardan 
çok farklı olağanüstü 
yetenekleri olan, 
mucizevi bir yaratıkta 
değildir. Diğer insan
ların sahip olduğu 
olumlu ve olumsuz 
özelliklerin hepsi 
onda da mevcuttur. 
Diğer insanlarla aynı 
okulları, aynı işyer

lerini, aynı caddeleri 
paylaşır. Kısacası 
görme özürlü olmak 
diğer insanlardan 
farklı bir kişiliğe 
sahip olmak 
demek değildir. 
Görme özürlü bir 
kişinin yaşadığı en 
önemli sorun, sadece 
gözlerinin görmemesi 
değil, toplumun 
görme özürlülerle 
ilgili yanlış anlayış ve 
ön yargılarıdır; 
kendisine sağlanan 
olanaklann yetersiz 
liği ve diğer insanlar
la arasındaki fırsat

eşitsizliğidir. Biz CHP 
Gemlik örgütü olarak, 
görme özürlülere 
yaşamın her alanında 
gerekli fırsat eşitliği 
ve yeterli olanaklar 
sağlanırsa, özürlü 
olmak o insanlar 
için basit bir fiziksel 
sorun düzeyine 
ineceğine inancımız 
sonsuzdur.
Bugün ülkemizde 
görme özürlülerin 
ulaşmak istediği 
başlıca hedef: 
herkesle eşit hak 
ve olanaklara sahip 
olmak, toplumla 
kaynaşmak, bağımsız 
ve özgür olabileceği 
koşullara 
sahip olmaktır.
Türkiye'de nüfusun 
5 10'u engelli ve 
yalnız % 1 'i çalışıyor. 
Görme özürlü ve 
engelli zekat değil, 
iş istiyor.
İşyerlerinde elli 
ve üstü eleman 
çalıştıranların 
% 3'ünün engelli

olması yasayla zorun
lu ama bir çok şirket 
bu kurala uymuyor, 
bazıları çalıştıracak 
engelli bulamadığını 
söylüyor, esas ceza 
miktarının düşük 
olması önemli etken. 
Maalesef şirketler 
maaş yerine 
ceza ödemeyi 
tercih ediyor.
Görme özürlü insan
larımızın iç dünyasın
daki aydınlığın, 
onlara her şeyi daha 
berrak olarak 
algılama olanağını 
sağladığına 
inanıyoruz.
Zorluklardan yıl
madan kendileri ve 
toplum için üretken 
bir çaba içinde 
olmalan, herkesle 
hak ve olanaklara 
sahip olmalan 
dileğiyle CHP 
Gemlik ilçe örgütü 
olarak tüm özürlü 
yurttaşlanmıza 
mutluluk ve esenlik
ler diliyoruz."

Toplu sözleşme çağrısı
Tüm Bel-Sen, 
belediye başkanları- 
na hiçbir kanuni 
kaygı duymadan, 
toplu sözleşme 
masasına oturmaları 
çağasında bulundu. 
Tüm Belediye ve 
Yerel Yönetim 
Hizmetleri Emekçileri

nmtımifminı

nummII H . H 

mmm

Sendikası(Tüm Bel- 
Sen) Şube Başkanı 
Sevgi Bağcılar, 
belediye başkan- 
larını, sendika ile 
toplu sözleşme imza
lamaya çağırdı. 
Konuyla ilgili bir 
basın toplantısı 
düzenleyen Bağcılar, 

belediyeler ile sendi
ka arasında toplu 
sözleşme imzalan
masının suç teşkil 
etmediğinin 
Danıştay'ın aldığı 
kararla sabitleştiğini 
kaydetti. Danıştay'ın, 
Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı(ILO) 
sözleşmelerine ve 
Avrupa Sosyal Şartı 
hükümlerine atıfta 
bulunarak Tüm Bel- 
Sen'in, Niğde Ulukış 
la Belediyesi ile imza- 

||l ladığı toplu sözleşme 
| sinin uygun olduğu 

yönünde karar 
verdiğini anımsatan 
Bağcılar, "Kararın 
hukuken kesinleşme
si Türkiye'de kamu 
emekçilerinin 
sendikal hakları 
açısından yeni bir 
döneme işaret etmek
tedir. Tüm Bel-Sen, 
belediye emekçi
lerinin toplu 
sözleşme hakkına 
yönelik önemli bir

hukuksal kazanım 
sağlamıştır. Böylece 
toplu sözleşmelere 
engel çıkarılmasının 
Öne kesilmiştir. Şimdi 
hükümete düşen 
görev kendisinin 
değiştirdiği Anayasa 
ve buna uygun ve 
rilen karara uymaktır. 
Sermayenin çıkarları 
doğrultusunda her 
türlü yasayı uygula
makta bir an tereddüt 
etmeyen hükümet, 
kamu emekçilerinin 
hakları konusunda da 
yasaklayıcı değil, 
özgürlükçü tavır be 
nimsemelidir" dedi. 
Bugüne kadar toplu 
sözleşme hakkını 
uygulamakta tered
düt eden belediye 
başkanlarının bu 
kaygılarının artık son 
bulması gerektiğini 
ifade eden Bağcılar, 
belediye başkanların 
Tüm Bel-Sen ile toplu 
sözleşme masasına 
oturmaya davet etti.

Santral Garafa 
ilk kazma 
vuruldu

Yıllardır sabırsızlıkla 
beklenen Santral 
Garaj Kent Meydanı 
için adımlar 
nihayet atıldı.
Proje yarışmasının 
sonuçlanmasının 
ardından harekete 
geçen belediye, 
kendi bünyesindeki 
bölümlerin yıkımına 
hemen başladı. 
Santral Garaj'a 
yapılacak meydan 
projesinin belirlen
mesinin ardından, 
bir taraftan ihale için 
çalışmalara girişen 
belediye, diğer 

taraftan da bölgede
ki yıkım çalışmaları 
nın startını verdi. 
Garajdaki büyük 
bölümlerin, ihale 
yapıldıktan sonra 
yıkılması beklenir 
ken Büyükşehir 
Belediyesi, Otobüs I 
İşletmesi'nin hareket 
şefliğinin bulunduğu 
küçük binayı dün 
sabah erken 
saatlerde yerle bir 
etti. Belediye, bu 
yıkım çalışmasıyla, 
kent meydanı pro
jesindeki kararlılığı 
gözler önüne serdi.
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“Zemin etüdü şart”
Jeoloji Mühendisleri 
Odası Bursa İl 
Temsilciliği'nin 04-06 
Ocak 2006 tarihleri 
arasında düzenlediği 
"Jeoteknik Semineri" 
iller Bankası 
Konferans 
Salonu'nda başladı. 
Seminerin ilk 
gününde "zemin 
etüdü" çalışmalarını 
değerlendiren Maden 
Teknik ve Arama 
Enstitüsü yetkilisi 
Dinçer Çağlan'ı az 
sayıda jeoloji 
mühendisi izledi. 
Yerel yönetimlerin, 
17 Ağustos 
depreminden önce 
jeolojik ve jeoteknik 
araştırmalara 
değer vermediğini 
savunan Çağlan, 
depremden sonra 
herkesin bu bilim 
dalına gereken 
ilgiyi gösterdiğine 
işaret etti.
Yapı öncesi parsel 
bazında zemin 
etüt çalışmasının bir 
zorunluluk olduğunu 

anımsatan 
Çağlan, arsanın 
incelenmesi ve 
raporun yazılmasın
da ise jeoloji 
mühendislerine 
ihtiyaç duyulduğunu 
kaydetti. Çağlan, 
Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
dışında kalan 
ilçelerdeki araziler 
için hazırlanan 
raporların 
"kontrol" hizmetini 
daha sağlıklı 
yürütebilmek için 
bölgelerdeki jeoloji 
mühendislerinin 
istihdam edilmesi 
gerektiğini 
belirterek, 
"Zemin etüt çalış
ması basit bir iş 
değil. Amaç, binanın 
taşıdığı tüm yükü 
zemine vermek. Bu 
aşamada zeminin 
temel tipini belir
lemek gerekiyor ve 
jeoloji mühendis
lerinin hünerini 
sergileyeceği nokta 
da burası" dedi.

Deride kaçağa 
izin yok

Kurban Bayramı'na 
kısa bir süre kala 
Türk Hava Kurumu, 
deri toplama 
hazırlıklarını 
hızlandırdı.
Vali Yardımcısı 
Yaşar Yaycı 
başkanlığında 
düzenlenen 
toplantıda, kurumlar 
arası koordinasyon 
ve kaçak deri 
toplanmasının 
önüne geçilmesi için 
alınacak önlemler 
tartışıldı.
Valilikte gerçekleş 
tirilen toplantıya 
THK Şube 
Başkanları, jandarma 
ve emniyet temsilci
leri, Müftülük ve 
ilgili kuruluşların 
temsilcileri katıldı. 
Vali Yardımcısı 
Yaşar Yaycı 
başkanlığındaki 
toplantıda, bayram 
süresince emniyet 

ve jandarma ekip
lerinin kaçak deri 
toplanmaması için 
gereken çalışmayı 
yapmaları,- 
ayrıca kent giriş 
çıkışlarında da 
kaçak hayvan 
girişinin önlenmesi 
için kontrol noktaları 
oluşturulması 
kararlaştırıldı. 
Toplantıda alınan 
kararlar doğrultusun
da, bayram 
süresince kurban 
satış noktaları dışın
da satış yapılmasına 
izin verilmeyecek. 
Belirlenen kesim yer
leri dışında kurban 
kesilmeyecek. Cuma 
Hutbesi'nde de 
vatandaşlara deri 
toplama yetkisinin 
THK'da olduğu ve 
deriden elde edile
cek gelirlerin ne 
şekilde kullanıldığı 
anlatılacak.

Çiftçiye 
bayram 
müjdesi

Bursa'da Çiftçi 
Kayıt Sistemi'ne 
kayıtlı üreticilere 
verilen Doğrudan 
Gelir Desteği 
2004 yılı ödemeleri 
kapsamında 
yapılacak olan dekar 
başına 16 YTL’lik 
miktarın kalan 
6 YTL’lik 
kısmının 
ödemelerine 
dün itibariyle 
başlandığı bildirildi. 
Tarım İl Müdürü 
Hüseyin 
Yıldızer, Tarım 
ve Köy işleri 
Bakanlığı'nın 
03 Ocak 2006 tarihli 
genelgesinde 
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belirtilen ödemelerle 
ilgili kaynağın 
Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğü'ne 
aktarıldığını, 
çiftçilerin bayram 
öncesi hak 
edişlerini alabi 
leceklerini belirtti. 
Üreticilerin 
tarımsal üretim 
faaliyetleri için 
kaynağa ihtiyaç 
duyduğu bugün
lerde yapılacak 
ödemelerin 
tarımsal üretime 
ve Bursa ekonomi
sine önemli 
ölçüde katkı 
sağlayacağını 
ifade etti.
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Büyükşehir’den geri dönüşüm seferberliği
Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma 
Daire Başkanı Yaşar 
Dursun Ay, 1 ton 
kağıdın geri kazanıl
masının 34 kişinin 
oksijen ihtiyacını 
karşılayan 17 ağacı 
kurtardığını, 20 ailenin 
de bir ay süreyle 
tüketeceği 4 bin 100 
kilovat saat elektrik 
enerjisini tasarruf 
ettiğini söyledi.
Büyükşehir 
Belediyesi'nin geri 
dönüşüm projesinin 
yaygınlaştırılabilmesi 
ve vatandaşların 
bilincinin daha da 
artırılabilmesi için 
başlattığı eğitim 
seferberliği bütün 
hızıyla sürüyor. 
Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma Daire 
Başkanı Yaşar 
Dursun Ay, ilçe 
belediyeleri ve 
ÇEVKO'nun 
desteğiyle yürütülen 
“Kaynakta Ayırım ve 
Geri Kazanım Projesi” 

kapsamında Yıldırım 
Halk Eğitim 
Merkezi'nde 
düzenlenen eğitim 
seminerinde konuya 
ilişkin çarpıcı bir 
konuşma yaptı. 
Ay, Bursa'da geri 
kazanım projesinin 
uygulandığı 7 yıl 
boyunca 41 bin 
531 ağaç, bin 562 
metrekare çöp 
depolama arazisi 
ve 67 bin 300 litre 
petrol tasarrufunun 
sağlandığı bildirildi. 
Ay, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde 30 
Temmuz 2004 tari
hinde yayınlanan 
Ambalaj ve Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği'nin 
ambalaj atıklarının 
ayrı toplanarak 
değerlendirilmesi 
konusunda ambalaj 
üreticilerine, 
dolumcu ve 
ithalatçılarına, 
belediyelere ve 
vatandaşa ayrı ayrı 

sorumluluklar yük
lediğini söyledi. 
Ay, yönetmelik doğrul
tusunda Büyükşehir 
Belediyesi'nin üzerine 
düşen sorumluluğu 
Osmangazi, Yıldırım, 
Emek Belediyeleri ve 
ÇEVKO Vakfı ile 
yüklenici firmayla 
imzaladığı protokolle 
resmiyete geçirdiğini 
anlatarak, şunları 
kaydetti: 
“Belediye olarak tek 
başına çalışmak bizi 
hedefe ulaştırmıyor. 
Bu projeyi vatan
daşlarımız milli 
görev olarak görmeli. 
Vatandaşlar, bu 
projeye ne kadar 
sahip çıkarlarsa 
bizim çalışmalarımız o' 
ölçüde başarılı 
olur. Bu konuda her 
vatandaşın üzerine 
düşen sorumluluğu 
yerine getirmesi, 
tabii kaynakları 
koruyacağı gibi 
enerji tasarrufu da 
sağlayacaktır.

Geri dönüşüm 
ayrıca atık miktarını 
azaltılıyor, katı atık 
depolama alanlarının 
daha uzun süreli 
kullanımını da 
sağlıyor. Bütün 
bunlar çevre kirliliğini 
önlemesinin yanı 
sıra ekonomimize 
ve geleceğimize 
büyük katkılar 
sağlıyor.” 
Geri dönüşümün 
önemini istatistiklerle 
pekiştiren Ay, 
1 ton kağıt geri 
kazanılması durumun
da, 34 insanın oksijen 
ihtiyacını karşılayan 
17 adet ağacın 
kesilmekten kur
tarıldığını ifade etti. 
Ay, “Yine 1 ton 
kağıdın geri 
kazanılması 
durumunda 3 ailenin 
tükettiği 3 m3 suyun, 
kış aylarında ısınma 
amacı ile 2 ailenin 
tüketeceği 1750 
litre fuel-oiljn, 
20 ailenin

1 ay süreyle 
tüketeceği 4100 
kilovat 
saat elektriğin 
tasarruf edilmesini 
sağlıyor. Geri 
dönüşüm doğal 
kaynaklarımızın 
korunması ve 
verimli kullanılması 
için son derece 
önemli bir işlemdir. 
Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma Daire 
Başkanlığı Çevre 
Mühendisi 
Tuğba Aktepe ise, 
Türkiye'de yılda 20 
milyon ton katı atık 
oluştuğunu ve 
bunun sadece 
yüzde 12'sinin geri 
dönüşüm olarak 
kazanıldığını
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söyledi. Yüzde 12'lik 
geri dönüşümün 
içerisinde yarısına 
yakınını kağıt oluştur
duğunu belirten 
Aktepe, “Geri 
dönüşümün de yüzde 
20'sini plastik, yüzde 
16'sını cam, yüzde 
9'unu metal ve yüzde 
9'unu da diğer maddel
er oluşturuyor.
Bursa'da evlerde yılda 
12 bin ton, belediyel
erde 20 bin ton, işyeri 
ve fabrikalar da ise 15 
bin ton katı atık 
birikiyor. Bu katı atık
ları Bursa ve ülke 
ekonomisine geri 
kazanmak için 7'den 
70'e her yaştan insana 
sorumluluklar 
düşmektedir” şeklinde 
konuştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Met emeklilik’ 
kamuya takıldı

S* ■İnli emeldi
Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü'nün uygu
lamaya koyacağı 
"Hizmet Belgesi 
Oluşturarak Emeklilik 
İşlemlerinin On-Line 
Yürütülmesi Projesi", 
diğer kamu kuru
luşlarının.olumsuz 
tavrı yüzünden uygu
lamaya konulamıyor. 
Emekli Sandığı, 
kuruma tabi çalışan
lar için yeni bir veri 
tabanı oluşturulması, 
emekli kesenekleri 
ve kurum karşılık 
bilgilerinin elektronik 
ortamda kişi bazında 
tutulması amacıyla 
yeni bir proje 
hazırladı.
Memurların 2 ay 
yerine 2 günde emek
li edilmesine olanak 
sağlayacak proje, 

, mevcut sistemde tam 
û'ıaraVv Miımemeyen 
ve kontrol edile
meyen emekli 
kesenek ve karşılık 
tutarlarının günlük

şekilde izlenmesine 
imkan verecek.
Söz konusu projeyle, 
her ay kurumlardan 
ne kadar kesenek- 
karşılık yatırıldığı, 
bu miktarların doğru 
olup olmadığı ve 
bunları göndermeyen 
kurumlar bulunup 
bulunmadığı da elek
tronik ortamda anın
da görülebilecek. 
Her devlet memuru 
ve kuruma tabi 
diğer kamu 
görevlileri için 
elektronik ortamda 

hizmet belgesi 
düzenlenmesini de 
öngören proje ile 
kamu görevlilerinin 
emekli olmak istedik
lerinde kuramların
dan hizmet belgesi 
almasına da gerek 
kalmayacak.
Emeklilik işlemlerini 
on-line ortama 
alarak, yazışmaları 
önleyecek projede, 
hangi kurumda kaç 
personel istihdam 
edildiği, hangi hizmet 
sınıfında ve yaşta, 
kaç kişi çalıştırıldığı 

da ortaya konacak. 
Yeni uygulamayla 
birlikte, memurlar ve 
sandığa tabi diğer 
kamu çalışanları, 
hizmet durumlarını 
da sürekli olarak 
takip etme imkanına 
kavuşacak.
Çalışanlar, ne zaman 
emekli olabilecekleri
ni de, elektronik 
ortamda anında 
öğrenebilecek.
Ancak kamu kuru
luşları, memurların 
ve Emekli Sandığı'na 
tabi diğer kamu 
görevlilerinin hizmet • 
bilgi cetvellerini 
Sandığa vermeye 
yanaşmıyor.
Yetkililer, söz konusu 
bilgilerin Sandığa 
iletilmesi durumun
da, emekli kesenek
leri ile kurum 
karşılıkların;
zamanında yatır
mayan kamu kuru
luşlarının ortaya 
çıkacağını belirtiyor.

Ankara 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı, bazı 
SSK'hlara usulsüz 
malulen emeklilik 
sağlanmasıyla ilgili 
olarak 30 doktor 
hakkında soruştur
ma başlattı. 
SSK'dan usulsüz 
şekilde malulen 
emekli olanlar 
hakkında daha 
önce dava açan. 
başsavcılık, araların
da dönemin SSK
Dışkapı Hastanesi 
Başhekim Yardımcısı 
İbrahim Çolak'ın da 
bulunduğu raporları 
onaylayan 30 doktor 
hakkında Ankara 
Valiliğinden soruş
turma izni istedi.
Valiliğin soruşturma 
izni vermesi üzerine, 
doktorlar Bölge 
İdare Mahkemesine 
itiraz ettiler, ancak 
itiraz reddedildi. 
Malulen emeklilik 
işlemlerinin, eski 
bir hasta için 
düzenlenmiş rapora 
dayandığı, doktor- . 
ların, Ankara 
Numune

Hastanesinden 
alınan söz konusu 
raporları onayladık
ları ifade edildi.
Soruşturmanın, 
"resmi belgede 
sahtecilik" ve 
"görevi kötüye 
kullanma" suçların
dan yürütüldüğü 
öğrenildi.
Konuyla ilgili olarak, 
SSK'hlara usulsüz 
malulen emeklilik 
sağladığı ileri 
sürülen Haşan Acar 
ile malulen emekli 
olan 7 kişi, "sahte 
resmi belge düzenle
mek" ve "kamu 
kurumunu dolandır
mak" suçlarından 
Ankara 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde 
yargılanıyor.

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

dlUl IIUIII, I. rvUıUOllUcl Oduııi\ ucure & 

(Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı |

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

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

makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova448.54 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

ŞENEN Balıhe Av Ma/zemefen M
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın.

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları
* ip Ağ

Fanya
* Mantar, kurşun 

İp Çeşitleri
y Sandal Malzemeleri
y Kürek

Çapa
y Macun

Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

* ve diier makemder ile hi^neiniulejıiı

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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İlk ve orta öğretimde 
bilgisayar derslerinin 
azalacacağı, bu 
nedeniyle ders saati 
azaldığı için ücreti 
düşen ve otorite kaybı 
olacağından yakınan 
öğretmenlere MEB 
yanıt verdi: 
Öğretmenlerimiz, ders 
sayısının azaltılması 
ve bilgisayar dersin
den öğrencilerin 
sınavsız ve not almak
sızın geçer hale 
gelmesinden dolayı 
endişeliydiler. Ders 
saatinin azalmasından 
dolayı ücretlerin 
düşmesinden 
serzeniş vardı. 
Sınıf geçmeye 
yönelik uygulamanım 
ise saygınlık kaybına 
yol açağı ve 
otoritelerinin zora 
gireceğine yol aça
cağı savunuluyordu. 
İsminin açıklanmasını 
istemeyen bir yetkili 
bilgisayar derslerinde 
bir değişikliğe 
gitmediklerini 
belirterek "Şu an 
uygulanan müfredat 
1998'de uygulanan 
müfredat. Hiçbir

değşiiklik yok. Ancak 
okullarda verilmesi 
gereken rehberlik 
dersleri boş geçtiği 
için okul idareleri de 
rehberlik derslerinin 
yerine ilave olarak bil- 
gisyayar dersi koya
biliyor, böylece bil
gisayar ders saati de 
fazlalaşıyordu" diy
erek bir değişiklik 
olmadığını ifade etti. 
"Biz her dersin oku
tulmasından yanayız. 
Bilgisayar dersinde 
müfredatın dışında bir 
azalma veya farklı bir 
uygulama yok" diyen 
MEB yetkilisi açıkla
masını şöyle .
sürdürdü: "Yeni öğre
tim yılında rehberlik 
dahil her ders okutu

lacak. Bir başka der
sin yerine başka bir 
ders okutulmayacak. 
Evet öğretmenler bu 
konuda eksik ders 
verdikleri için belki 
mağdur olabilirler. 
Ama bizim yaptığımız 
sadece her dersin 
okutulmasını sağla
maktır." 
BİLGİSAYAR 
OKULLARI 
AİLEYE DE AÇIK 
Yetkili, ayrıca 
okullarda bilgisayar 
sınıflarını öğrenici- 
lerin ailelerine de 
açtıklarını ve bilgisa
yar sınıflarının daha 
yoğun bir şekilde 
kullanılır hale 
getirdiklerini de 
sözlerine ekledi.

Doğalgaz Cihazları 
Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği'nin 
hesaplamalarına göre, 
ısınmada en avantajlı 
yakıt doğalgaz... 
Doğalgazla, 100 
metrekarelik bir alan
da, kömürden yüzde 
49, LPG'den ise yüzde 
71 daha az ödeyerek 
ısınma, pişirme ve 
sıcak su ihtiyacı 
karşılanabiliyor. 
Temiz, konforlu, 
güvenli, rahat ve 
çevreci bir yakıt olan 
doğalgaz, "en 
ekonomik yakıt" özel
liğini koruyor. Diğer 
yakıtlara ödenen fiyat
larla doğalgaz fiyatları 
karşılaştırıldığında, 
yakıt tüketiminin art
tığı kış aylarını en 
ekonomik geçirmenin 
yolunun doğalgaz 
olduğu ortaya çıkıyor. 
Isınma, pişirme ve

Öğrencileri tatil heyecanı sardı

sıcak su ihtiyacında 
doğalgaz kullanmayı 
tercih edenler kömür 
ve tüp kullananlara 
göre yüzde 49, LPG 
kullananlara göre 
yüzde 71 daha az 
ödüyorlar.
Doğalgaz Cihazları 
Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği'nin 
Ocak 2006 verilerine 
göre 100 metrekarelik 
bir alana sahip sobalı 
konutta ısınma ihtiy
acında kömür, mutfak 
ve sıcak su ihtiyacının 
giderilmesinde de tüp 

kullanılırsa yıllık bin 
288 YTL, LPG kullanıl
ması halinde ise yıllık 
maliyet 2 bin 304 YTL 
oluyor. Bu maliyet, 
doğalgaz kullanılması 
halinde yüzde 50'den 
fazla düşerek 
663 YTL'ye geriliyor. 
Doğalgazın ısınma 
ihtiyacının yanında 
mutfak ve 
banyoda da kullanıl
ması sayesinde 
aboneler yakıt gider
lerinden yüzde 50'nin 
üzerinde tasarruf 
sağlayabiliyorlar.

Memur adayları için ek süre
ÖSYM’nin, kamu
kurum ve kuru
tuşlarındaki 15 bin 
245 kontenjana 
yapacağı ek yer
leştirme için tercih
lerini internet yoluyla 
ÖSYM’ye gönder
meyen 17 bin aday 
için süre, 6 Ocak 
Cuma günü saat 
24.00’e kadar uza 
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, 2005 KPSS/2 
Tercih Kılavuzunda 
yer alan kamu kurum 
ve kuruluşlarının 
kadro ve sözleşmeli 
pozisyonlarından 
tercih yapma 
süresinin sona

erdiğini hatırlattı. 
Buna karşın yaptık
ları incelemede, yak
laşık 17 bin adayın 
bankaya tercih ücret
lerini yatırdıkları 
halde tercihlerini 
internet yoluyla 
ÖSYM’ye gönder
mediklerini saptadık
larını belirten

Yarımağan, bu 
adaylara ÖSYM’nin 
internet sitesindeki 
2005 KPSS/2 tercih 
işlemleri alanına 
girmek suretiyle 
tercihlerini 6 Ocak 
Cuma günü saat 
24.00’e kadar yap
maları için süre 
tanındığını bildirdi.

İlk ve ortaöğretim 
okullarında öğrenim 
gören öğrenciler, 
yarıyıl tatilinin 
Kurban Bayramı ile 
birleştirilmesi 
dolayısıyla 6 Ocak 
Cuma günü 23 gün 
sürecek yarıyıl 
tatiline çıkacak.
12 Eylül Pazartesi 
günü başlayan 2005- 
2006 eğitim-öğretim 
yılının ilk dönemi, bu 
hafta tamamlanıyor.
İlköğretim ve 
ortaöğretim 
okullarındaki yak
laşık 13.5 milyon 
öğrenci, 6 Ocak 
Cuma günü karne 
alacak. Öğrenciler ve 
öğretmenler, yarıyıl 
tatilinin Kurban 
Bayramı ile birleşti 
rilmesi dolayısıyla

hafta sonları da 
dahil toplam 23 
gün tatil yapma 
fırsatı bulacak. 
2005-2006 eğitim- 
öğretim yılının ikinci 
yarısı, 30 Ocak 
Pazartesi günü 
başlayaçak ve 12 
Haziran 2006 
Pazartesi günü sona 
erecek. Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 2004- 
2005 eğitim-öğretim 

yılı istatistiklerine 
göre, 35 bin 581 
ilköğretim okulunda
ki 286 bin 290 
derslikte 10 milyon 
565 bin, 6 bin 861 
ortaöğretim okulun
daki 88 bin 937 
derslikte 3 milyon 40 
bin öğrenci öğrenim 
görüyor. Okullarda 
yaklaşık 575 bin 
öğretmen görev 
yapıyor.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

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

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

■■■

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bonozedelere bugün ödemeler başlıyor Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

imar Bankası'nın, 
Devlet İç Borç Senedi 
(DİBS) ödemelerine 
başlayacağı bildirildi. 
Yapılan açıklamada, 
"Resmi Gazete'de 
yayınlanan Bakanlar 
Kurulu Kararı 
çerçevesinde; 
03.06.2003 veya bu 
tarihten sonra Devlet 
İç Borç Senedi (DİBS) 
satışı adı altında 
toplanan tutarlar ile 
açılan hesap tutarı 
102.290.294,41 YTL ile 
bu kaynaktan gerçek
leşmeyen EFT/Havale 
tutarı 1.635.476,06 YTL 
toplamından oluşan 
103.925.770,48 YTL 
için, önceden başvu
ruda bulunmuş hesap 
sahiplerinin mevduat 
sigortası kapsamında 
ödemelerine, T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş. 
Şubeleri aracılığı ile 
bugün başlanacaktır"

40

Akaryakıtla yazar kasaya erteleme
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, 2004 yılı 
satışları 1 milyon 
YTL'nin altında kalan
lar ile 2005 yılında işe 
başlayan akaryakıt 
istasyonlarında yazar 
kasa uygulamasını 
6 ay erteledi.
Daha önce yayım
lanan bir Tebliğ ile 
2004 yılı satışları 
1 milyon YTL'nin 
üstünde olan 
akaryakıt istasyon
larına 2005 yılı içinde, 
altında kalanlara da 1
Ocak 2006 tarihinden 
itibaren pompalarına 
yazarkasa takma 
zorunluluğu 
getirilmişti.
Ancak, yazar kasa 
mecburiyetleri daha

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

talik Körfez' internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

denildi.
Hak sahipleri adına 
daha önce aktarılan 
tutarlar ile yeni 
aktarılacak tutarların 
birlikte dikkate alı
nacağını belirten 
yetkililer, "Daha önce 
adına aktarım yapılan 
hak sahipleri için T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş.'nin 
aynı şubesine, ilk defa 
aktarım yapılacak hak 
sahipleri için ise en 
son hesap açtıkları T. 
İmar Bankası T.A.Ş. 
Şubesine en uygun 
T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. Şubesine aktarım 
yapılacaktır. Daha 
önce başvuruda 
bulunmayanlara 
ödeme yapılması 
mümkün bulun
madığından, henüz 
başvuru yapmamış 
Devlet iç borç senedi 
satışı adı altında 
toplanan tutarlar 

önce başlamış olan 
istasyonlar, şu ana 
kadar tam olarak söz 
konusu uygulamaya 
geçemedi. Yazar 
kasaların montajını 
gerçekleştiren yetkili 
servis elemanlarının 
sayı olarak kısıtlı 
olması da montaj 
işlemini geciktirdi. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı da 
yazarkasa zorunlu
luğu daha önce 
başlamış olan 
mükelleflerin kuru-
lum işlemlerinin 
halen devam etmesi 
ve servis eleman
larının yetersizliği 
nedeniyle, daha önce 
1 Ocak 2006 tarihin
den itibaren

ile açılan hesap 
sahiplerinin öncelikle, 
gerekli başvurularını 
Müflis T. İmar Bankası 
T.A.Ş. nezdinde 
oluşturulan başvuru 
masasına şahsen 
(vekil) veya Müflis T. 
İmar Bankası T.A.Ş. 
Tasarruf Mevduatı 
Başvuru Kabul 
Merkezi Büyükdere 
Caddesi No: 42/46 
Doğuşhan 
Mecidiyeköy / 
İSTANBUL adresine 
posta yoluyla yap
maları gerekmektedir" 
uyarısında bulundu.

yazarkasa taktırma 
mecburiyeti getirilen 
istasyonlarda bu 
süreyi 1 Temmuz 
2006 tarihine erteledi. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı da yazar 
kasa zorunluluğu 
daha önce başlamış 
olan mükelleflerin 
kurulum işlemlerinin

T. İmar Bankası T.A.Ş. 
nezdindeki tasarruf 
mevduatı sahiplerinin 
belirlenmesinin 
ardından, Tasarruf 
Mevduatı Sigortası 
kapsamında 
ödemelere T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş. 
Şubeleri aracılığıyla 
19.01.2004 tarihinden 

.itibaren başlanılmıştı. 
Bugüne kadar 
12 Etapta 384.367 
mudi için sigorta 
kapsamında 
7.968.235.233,61 YTL 
ödeme yapıldı.

halen devam etmesi 
ve servis eleman
larının yetersizliği 
nedeniyle, daha önce 
1 Ocak 2006 tarihin
den itibaren 
yazarkasa taktırma 
mecburiyeti getirilen 
istasyonlarda bu 
süreyi 1 Temmuz 
2006 tarihine erteledi.

Yazarımız Barbaros Balmumcu anjiyo 
olması nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Gemlik KÖRFEZ.

Yalova Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Mutlu, 
ildeki 17 bin esnaftan 
11 bininin icralık 
olduğunu söyledi. 
Deprem ve peşi sıra 
gelen ekonomik krizin 
izlerinin halen 
sürdüğünü, Yalovah 
esnafların kepenk 
kapatma noktasına 
çoktan geldiğini 
söyleyen Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Mutlu, 
"Yalova'da 17 bin 
kayıtlı esnaf var. Ama 
ne acıdır ki bu 
esnafların 11 bini, şu 
ya da bu sebeplerle 
icralık durumda. Bir 
çoğu ayakta kalma 
mücadelesi veriyor. 
Her ne kadar dışarı

1 i i 
I İ I I I I i i 
i İ ! 

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

dan bakıldığında fiziki 
açıdan düzelmiş bir 
şehir gibi görünse de, 
Yalova halen deprem 
ve ekonomik krizin 
etkilerini taşıyor. Bu 
gidişe dur demek 
isteniyorsa, bu 
Yalova'ya yeni 
yatırımların çek
ilmesinden geçer. 
Özellikle Hyundai gibi 
büyük yatırımcıların 
bölgeye çekilebilmesi 
ekonomik canlılığın 
sağlanması açısından 
önemli. Bu noktada 
atanmışından 
seçilmişine, sivil 
toplum örgütlerinden 
vatandaşlara kadar 
büyük görevler 
düşüyor. Herkes bu 
konuda elinden geleni 
yapmalıdır" dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sağlıklı bir yaşam için 
nasıl egzersiz yapmalı?

ŞİİR KÖŞESİ CMBAr

Olumsuz dış etken
lere sıklıkla maruz 
kalan şehir insanının 
rahatlamasını 
sağlayan egzersiz, 
düzenli yapıldığında 
yaşam kalitesini 
yükseltiyor.
Hava kirliliği, aşırı 
stres, gürültü, kala
balık, düzensiz 
beslenme; tüm bun
lar şehir insanının 
hayatını olumsuz 
etkileyen faktörler
den sadece birkaçı. 
İş temposunda 
kişinin kendine vakit 
ayıramamasının, 
özellikle oturarak 
çalışmanın vücut için 
son derece sakıncalı 
olduğunu belirten 
uzmanlar, "Bu 
nedenle hiç değilse 
kısa aralıklarla da 

I < olsa egzersiz yap
mak, bizim yenilen
memizi ve kendftnizi 
-çok daha iyi hisset
memizi sağlayacaktır. 
Egzersiz yapmak için 
ille de bir spor salo
nuna yazılmak gerek
miyor. Dans kursuna 
katılmak, kısa 
mesafeli yerlere 
arabayla'değil de 
yürüyerek gitmek, 
asansör yerine mer
diven kullanmak da 
vücudumuz için 
birer egzersiz" diyor. 
Her şeyden önce 
kişinin kendisini iyi 
hissetmesine yardım
cı olan egzersizin, 
kolesterolü 
düşürürken, kan 
sekerini dengelediği, 
sağlıklı bir kiloda 

kalmayı sağladığı 
bildirildi. Uzmanlar, 
düzenli yapıldığında 
tansiyonu ve kan 
dolaşımını da 
düzenleyen egzer
sizin stresi, damar 
tıkanıklığı ve kalp 
krizi geçirme riskini 
.azalttığı görüşünde. 
Yararları bunlarla da 
sınırlı olmayan eg 
zersiz ayrıca bağır
sak hareketlerini 
düzenliyor ve iyi sıvı 
atımıyla birlikte kabı
zlık sorununa çare 
oluyor. Kişinin 
yapacağı egzersizin 
yaşına, kondis 
yonuna ve-sağlık 
şartlarına uygun 
olması gerektiğini 
dile getiren uzmanlar, 
"Özellikle belli bir 
yaşın üzerinde egzer
siz yapanlar ve yeni 
başlayanlar dikkatli 
olmalı. Ailesinde kalp 
hastalığı hikayesi 
bulunan, sigara içen, 
kolesterol, tansiyon, 
şeker problemi olan, 
fazla kilo veya stresli 
bir yaşam tarzı 
bulunan bireylerin 
muhakkak bir hekim 
kontrolünden geçtik
ten sonra spora 
başlamalarında fayda 
var. Hangi egzersizin 
ne sıklıkta ve ne 
kadar süreyle 
yapıldığı da önem 
taşıyor. Yürüyüş 
başta olmak üzere 
koşu, yüzme ve tenis 
en çok önerilen 
sportif aktiviteler. 
Bu sporlar, haftada 
en az 3-4 gün yapıl-

mak üzere en az 
yarım saat, ideali 
45 dakika sürmelidir. 
Bu süre içinde 
egzersiz herhangi bir 
kesintiye uğrama- 
mahdır. Uzmanlar, bu 
egzersizlerin açlıkta 
veya hafif bir yemeği 
takiben iki saat sonra 
yapılması gerektiğini 
vurguluyor. Sağlıklı 
kişilerde, kalp ve 
akciğer sağlığı için 
yürüyüşle kalbın 
hızının "hedef nabız 
sayısı"na ulaş
masının önemine 
dikkat çekiliyor" 
ifadelerini kullanıyor. 
Uzmanlar, öncelikle 
maksimal kalp hızı 
bulunduğunu kay 
dederken maksimal 
kalp hızının 220 sabit 
sayısından kişinin 
yaşı çıkartılarak 
hesaplandığını ifade 
ediyor. Hedef nabız 
sayısının maksimal 
kalp hızının yüzde 
50-75'i kadar olması 
gerektiği, nabız say
mak için boynun her 
iki tarafındaki atar
damarlardan (şah 
damarı, karotid arter) 
birine işaret ve orta 

parmakla hafifçe 
bastırmak, 10 saniye 
sayarak bu rakamı 
6 ile çarpmak 
gerektiği bildirildi. 
Hedef nabız sayısı
na ulaşmak için 
acele edilmemesi 
gerektiğini, zaman 
içinde ilerleme 
sağlanarak 6 ay 
içinde hedefe 

ulaşılması gerektiği 
ifade edildi.
Uzmanlar, çok sıcak, 
nemli ve aşırı 
güneşte egzersiz 
yapılmasının da 
sakıncalı olduğuna 
dikkat çekerken; 
egzersize ısınma 
hareketleriyle yavaş 
başlanması ve yavaş 
sonlandırılmasının 
önemini vurguluyor. 
Göğüste rahatsızlık, 
kol, boyun, sırt ağrısı 
ve aşırı yorgunlukta 
doktora başvurul
ması gerektiğinin 
altını çizen uzmanlar, 
"Kaliteli ve üretken 
bir yaşam sürmek ve 
hastalıklardan korun
mak için spora ideal 
olarak çocukluk yıl
larında başlamak 
gerekiyor. Ancak 
spora başlamak 
için hiçbir zaman 
geç kalınmış sayıl- 
maz.70 yaşında 
eklem sertliği ve 
kemik erimesi olan, 
hiç egzersiz yapma 
mış ev hanımlarına . 
bile ilaç tedavi sinin 
yanında tedavi olarak 
egzersiz yapılması 
öneriliyor" diyor.

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

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

Gece - Sabah
Biz
Günışığmda yıkanmaktan mahrumuz 
Güneşi balçıkla sıvayamadılar 

ama gölgelediler
İşte bu yüzdendir ki

Asırlardır, yaşamın alacakaranlığıyla 
sarmaş dolaş olduk

Sağlam basmadı ayaklarımız, hep 
emekledik

Ellerimiz nasır tuttu sürünmekten 
Hatta balyoz gibi sertleşti 
Kaşınıyor artık...

Alacakaranlık kader değil 
Gecelere sığmıyor sevda 
Haydi, toparlanıp 
Güneşi gölgeden kurtarıp 
Sabaha 'merhaba' diyelim 
Beynimizden hımbıllığı sıyırıp 
Günışığını yaşama giyelim...

iHIm tolıjı

Duyu organları kadın ve erkekte nasıl fark
lılıklar gösteriyor... Kadınların gözü, erkek
lerin kulağı... Erkekler ve kadınlar, duyu
larında da birbiriyle yarışıyorlar.
Gözler: Kadınların görsel belleği güçlü. Bir 
nesnenin masadaki yeri veya fizyonomi 
gibi...
Kulak: Bir şey dinleyen erkekler gürültüye 
daha duyarsız. Gürültülü ortamda dikkatli 
birer dinleyiciler. Tiz sesleri iyi duyuyorlar. 
Burun: Beynin iki yarımküresini bağlayan 
köprü bölgesi daha gelişkin olan kadınlar, 
iyi koku alıyor ve farklı kokuları iyi ayırt 
ediyorlar.
Dil: Kadınlar daha iyi tat alıyor. Acı ve 
tuzluya duyarhlar. Erkeklerin ilgili dil 
reseptörleri daha az sayıda.
Parmak: Kadınlar küçük eşyaları kullan
makta becerikli. Kadınların parmakları ince 
ve parmak ucu dokunma duyuları gelişmiş 
(özellikle, adet öncesinde hassas 
oluyorlar).
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Unutkanlık ve bellek kaybına önlem
•Uzmanlar bellek kay
bını yavaşlatmak ve 
en düşük düzeyde ' 
tutabilmek için bizim 
alabileceğimiz bazı 
önlemler olduğunu 
müjdeliyorlar 
. Beyin hücrelerinin 
azalması, yaşlılığın 
kaçınılmaz sonucu 
dur. Fakat bazı besin
lerin yardımıyla beyin 
hücrelerinin ölümü 
geciktirilebileceğini 
artık tıp uzmanları 
da kabul ediyorlar. 
Doğru takviyelerle 
yaşa bağlı bellek 
kaybını ve zamanla 
Alzheimer hastalığına 
yakalanma tehlikesini 
ortadan kaldırmak 
mümkün diyor 
uzmanlar.
Unutkanlık gençler 

4 için de önemli bir 
sorun olmaya 
başladı. Uzmanlar 

"stresin, ağır yaşam 
koşullarının ve yeter

siz Beslenmenin 
beyin hücrelerinin 
erken ölümüne yol 
açtığını belirtiyorlar. 
Unutkanlıktan 
yakınmak yerine 
başlangıçta bazı 
önlemler alabiliriz. 
Önce neden unutkan

olmaya başladığınızı 
araştırın.
Kullandığınız bazı 
ilaçlar, belleğinizde 
bir sorun yaratabilir. 
Bu konuyu dok
torunuza da 
danışmanızda yarar 
var. Beslenme 
düzeninizde değişik
lik yapın. Az yağlı 
yiyeceklere ağırlık 
verin. Bol meyve ve 
sebze yiyin. Zihinsel 
fâaliyetinizi artırın. 
Bilim adamları 
beyinin sürekli egzer
siz yapması gerek
tiğini vurguluyorlar. 
Yeni meraklar edin
mek, zihni sürekli 
yeni konularla 
meşgul etmek bul

maca çözmek hatta 
video oyunları 
bile belleği 
güçlendirebilir.
Belleğin kurtarıcıları 
Antioksidan vitamin
ler: A, E, ve
C vitaminleri, beyini 
hücre öldüren 
serbest radikallere 
karşı korurlar.
Her gün düzenli 
olarak bu vitaminleri 
almalısınız.

ti" Kompleks vitamin
leri: B vitaminleri, 
bellek sorunu olan 
herkes için gereklidir. 
Bu vitaminlerin eksik
liği bellek kaybına 
neden oluyor. Günde 
1-2 kez, 50 mg. birer 
tablet almanızda

yarar var. 
Mineraller: Kalsiyum, 
magnezyum pota
syum, bakır, çinko 
iyot, demir beyinin 
güçlü olması için 
gerekli mineraller. 
Bunlarınhepsini 
içeren tabletleri 
kullanmalısınız. 
STRESS ve' 
BELLEK KAYBI 
Savaş, doğal afet gibi 
durumlarda yaşanan 
aşırı stres dört gün 
gibi kısa bir süre 
içinde belleği olum
suz etkileyebiliyor. 
Ruhbilim uzmanları 
yoğun stresin , 
bireyde bellek 
yitimine ya da başka 
olumsuzluklara yol 
açtığını bir süredir 
biliyorlar, ancak 
bunun nereden kay
naklandığı konusuna 
kesin bir açıklama 
getiremiyorlar, 
kimileri bunu bireyin 

aşırı gergin olduğu 
durumlarda beyinde 
etkin olan kortizol 
adlı hormona 
bağhyorKonuya ışık 

Gazetemizi 
.gemlikkorfezgazetesi.comM Körfez1 inlemeli^.».. okuyabilirsin};

tutmak üzere 
VVashington Üniver- 
sitesi’nden ve ekibi 
51 deneğe dört gün 
süreyle her gün korti
zol hapları verdi. 
Kimilerine düşük 
dozda ilaç ya da 
yalnızca ilaç yerine 
etkisiz bir madde 
verilirken, kimilerine 
aşırı gerilim duru
munda bireyin 
kanında tanık 
olabileceğiniz miktar
da kortizol verildi. 
İlacı almaya başla
madan önce uygu
lanan bellek test
lerinde her üç 
grubun da eşit 
düzeyde başarılı 
oldukları görüldü, 
ilacın alınmasından 
bir gün sonra belirgin 
herhangi bir değişik
liğe tanık olunma- 
makla birlikte, 
dördüncü gün en 
yüksek dozu alan 
deneklerin yarım 
saat önce kendilerine 
okunan kısa bir 
paragrafı anımsamak
ta epey zorlandıkları, 

ilacın kesilmesinden 
altı gün sonra ise 
tüm deneklerin 
yeniden eski durum
larına döndükleri 
görüldü. Nevvcomer'e 
göre bu araştırmada 
elde edilen en sevin
dirici bulgu kortizol- 
un bellekte böylesi 
bir etkiyi birkaç gün
lük bir süre içinde 
yaratması. Bunun 
dışında, sınav 
korkusu gibi daha 
ılımlı stres durum
larında çoğu kişide 
çok yüksek 
düzeylerde kortizol 
üretimine neden 
olmaması da olumlu 
bir bulgu olarak 
değerlendiriliyor. 
Söz konusu araştır
ma bedendeki korti
zol düzeylerinin 
belleği etkilediğini 
ilk kez açıkça ortaya 
koyuyor. Bilim 
adamları elde edilen 
sonuçların çok 
daha ciddi bellek 
yitimi durumlarına da 
ışık tutabileceğine 
dikkat çekiyorlar.

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. 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 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tarım Müd. 513 10 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 5131053
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
^anberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 51 3 35 71

TÜP DAĞITICILARI

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

HASTANELER

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

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

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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BAYERECZANESİ 
TEL:513 0143
KHrfez

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL ' 33 SAYI : 2329 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
HaKr Müdürü : Seyfettin ŞEjKERSÖZ 

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

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

(Dini bayram Gönleri ve Pazar gtfnleri sanrılanmaz)
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Akıl alır gibi değil
Bursa’da TIR şoförlüğü yapan şahıs, oğlunu yolda yürürken 

daha dikkatli olması yönünde uyaran fabrika işçisi 
' genç kızı boğazından vurarak ağır yaraladı.

Bursa’da Haraç cinayeti

A ra bay atağı 
Mahallesi'nde 
aralarından geçmeye 
çalışırken çarpıştığı 
fabrika işlerinin ken
disini "Dikkatli 
olsana!" şeklinde 
uyarmasına içerleyen 
ve babasına şikayet 
eden küçük çocuk az 
kalsın cinayete 
neden oluyordu. 
Oğlunun şikayeti 
üzerine arkasından 
koşarak tartıştığı fab
rika işçilerinden biri
ni boğazından silahla 
yaralayan öfkeli baba 
kayıplara karıştı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre akıl 
almaz olay, önceki 
akşam saat 20.00 

sıralarında 
A ra bay atağı 
Mahallesi'ndeki 
Haşan Ali Yücel 
İlköğretim Okulu'nun 
yanında bulunan 
boş arazide meydana 
geldi, İddiaya 
göre bir tekstil 
atölyesinde çalışan 
19 yaşındaki 
Semiha Erol, akşam 
arkadaşlarıyla birlik
te işyerinden çıkarak 
yürümeye başladı. 
Bu sırada karşı 
taraftan gelen 12 
yaşlarındaki bir 
çocuk 5-6 kişilik 
fabrika çalışanının 
arasından geçmeye 
çalışırken, çarpıştılar. 
Bunun üzerine fabri
ka işçileri, "Dikkatli 

olsana" diyerek 
küçük çocuğu 
uyardı. Bunun 
üzerine küçük 
çocuk da yakındaki 
evine giderek 
durumu 
TIR şoförlüğü 
yapan babasına 
anlattı. Öfkelenen 
baba S.K. da 
arkalarından koşarak 
geldiği işçilerle 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın büyüme
si üzerine belindeki 
ruhsatsız tabancasını 
çıkaran S.K. işçiler
den Semiha Erol'a 
doğru ateşledi. 
Boğazına isabet 
eden kurşunla ağır 
yaralanan Semiha 
Erol, kanlar

içerisinde yere 
yığılırken, 
saldırgan ise 
kapılara karıştı. 
Bu arada diğer 
işçilerin çağırdığı 
112 Acil Yardım ekibi 
ile Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Semiha 
Erol, yoğun bakım 
ünitesinde tedavi 
altına alındı.
Talihsiz kızın hayati 
tehlikesinin sürdüğü 
bildirildi. Bu arada 
olayın ardından 
alarma geçen 
polis ekipleri, 
kayıplara karışan 
S.K.'yı yakalamak 
için geniş çaplı 
soruşturma 
başlattı. BHA

Haraç meselesi 
yüzünden başlayan 
tartışma kanlı bitti. 
Market işletmecisi 
kendisinden haraç 
istediğini öne 
sürdüğü genci 3 
kurşunla öldürdü. 
Maskem 
Mahallesi'nde mar
ket işletmeciliği 
yapan Fuat S. isimli 
şahıs, kendisinden 
haraç istediğini öne 
sürdüğü Sedat 
Kanat'ı kurşun 
yağmuruna tuttu. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
kanlı olay önceki 
gece saat 22.00 
sıralarında Maksem 
Mahallesi Köprü 
Caddesi'nde mey
dana geldi. Sedat 
Kanat (23) isimli 
şahıs, marketçilik 
yapan Fuat S.(36) 
isimli şahıstan haraç 
istedi. Bu gelişme 
üzerine taraflar

arasında gerginlik 
yaşandı, Dün gece 
yine ikili arasında 
yaşanan tartışma 
kanlı bitti.
Fuat S. yanında 
bulundurduğu ruh
satsız tabancası ile 
Sedat Kanat'ı kurşun 
yağmuruna tuttu.
Vücudunun çeşitli 
yerlerine 3 kurşun 
isabet eden Sedat 
Kanat olay yerinde 
can verirken, 
cinayetin ardından 
Fuat Soğuksu polisi 
arayarak kendini 
ihbar etti.
Polis ekipleri olay 
yerine gelerek Fuat 
S.'yi gözaltına aldı. 
Bir süre sonra 
cinayeti öğrenen 
Sedat Kanat'ın 
yakınları olay yerine 
koştular. Gördükleri 
manzara karşısında 
sinir krizleri geçiren 
akrabaları Kanat'ın 
öldüğüne inanmak 
istemediler. BHA

TOMSKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

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

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
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‘Gemlik Körfez* internette www.gemllkkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

‘Kuş gribi virüsü kapıda!”
Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Serdar Kavasoğlu, Bursa'nın en az Van ve Ağrı kadar kuş gribi tehdidi altında olduğunu 
söyledi. Bursa'nın kanatlı hayvan ürünleri konusunda yoğun entegre şirketleri bulunması nedeniyle organize bir kontrol mekanizması
na sahip olduğunu söyleyen Kavasoğlu, "Virüs tehlikesi bakımından diğer illerle aramızda pek bir fark yok ama burada her yer kontrol 
altında. Virüsle mücadele çalışmalarımız için İl Özel İdare'den 14 bin YTL değerinde malzeme desteği aldık" dedi. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE
6 Ocak 2006 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Asgari ücretliye 
müjdeli haber

Hükümetin istihdam üzerindeki 
vergi yükünü hafifletecek pro
jesinin ana hatları belli olurken, 
düzenlemeyle birlikte asgari 
ücretlinin maaşı da artıyor.

Haberi sayfa 8’de

Belediye Meclisi dün yeniden toplandı imarla ilgili konular görüşüldü

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kemal Demirel’in feryadı
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demire), 

TBMM en çok soru önergesi veren ve hiç dur
madan köy kent gezen nadir bulunan mil- 
letvekillerimizdendir.

Kemal ile dostluğumuz l970’li yıllarda CHP 
İlçe yönetimindeki görevim sırasında başlar.

Kemal Demirel, gençlik kollarında görevliydi 
ve uzun yıllar Gençlik Kolu Başkanlığı yaptı.

Sağlam bir Cumhuriyet Halk Partili ve koyu 
bir Deniz Baykalcıdır.

Kemal’in bir özelliği de Bursa’ya demiryolu 
kazandırılması için verdiği bitip tükenmez 
mücadelesidir.

Bu mücadelesini sürdürüyor.
Demirel, Aralık 2005 ayında TBMM 

Başkanlığına, verdiği bir önerge ile Zeytincilik ve 
zeytinyağı konusunda meclis araştırması açıl
masını istedi.

AKP Bursa Milletvekili, hemşehrimiz Altan 
Karapaşaoğlu’da Demirel’i Mecliste destekledi. 
Ama, Demirel’in önergesi AKP’lilerce reddedil
di. Kemal Demirel gazetemize gönderdiği 
meclis konuşmasında, bir ay önce aynı içerikli 
önergeyi bu kez AKP’li meslekdaşı Altan 
Karapaşaoğlu verince, önergenin mecliste 
kabul edilmesi ve Meclis Araştırması açılmasına 
karar verilmesi karşında soruyor:

“Geçen bir ay ne değişti?” diye
Bu konu cidden üzücü.
TBMM ulusun meclisidir.
Orada halkın çıkarları için «konular siyasi 

parti gömleği çıkarılarak ele alınmalı.
Ama, bu bizde olmuyor nedense. 

Muhalefetten gelen olumlu öneriler reddediliyor.
Bunun aynısını Gemlik Belediye Meclisinde 

de görüyoruz.
İktidar, muhalefetin önerilerini hiç önem

semiyor.
Bu yanlıştan dönülmeli.

Gemlik Belediye 
Meclisi dün yaptığı 
ikinci toplantısında 
imarla ilgili konulan 
ele aldı. İmar planın
da ikinci Terminal 
yeri için Yalova 
Yolunda ayrılan yer 
konusunda yapılan 
itirazların zaman 
darlığı nedeniyle 
değerlendirilemediği 
için yeniden 
ele alınması karar
laştırıldı. Manastır 
da Huzurevi olarak 
plana işlenen arsa 
huzurevi konumun
dan çıkarıldı.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ'ün 

haberi sayfa 3’de

Bursa’da bayram 
tedbirleri alındı

BursalIların Kurban Bayramı'nı huzur 
ve güven içinde geçirebilmeleri için Valilik 
bir dizi tedbir aldı, bayram boyunca 
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müdürlükler, 
İl Jandarma ve İl Emniyet müdürlükleri, 
İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm birimleri 
görev yapacak. Haberi sayfa 5’de

TIR altında 
korkunç son

Bursa ’da üstgeçidi kullanmayan yaşlı kadın, 
ihmal lin bedelini canıyla ödedi. İzmir Yolu'nda 
üstg ,riti kullanmayan Yeter Türk isimli yaşlı 
kadın, bir TIR’ın altında kalarak can verdi.
75 yaşındaki Yeter Türk, TIR’ın sol ön tekeri 
altında yaklaşık 5 metre sürüklenerek, 
feci bir şekilde can verdi. Haberi sayfa 6’da

Demirel: “Geçen bir 
ayda ne değişti?”

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, 
zeytin ve zeytinyağı konusunda vermiş 
olduğu araştırma önergesinin reddedilmesin 
den sonra aynı önergenin AKP tarafından 
verilmesiyle ilgili mecliste yaptığı 
konuşmada "Geçen bir ayda ne değişti?" 
diye sordu. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, zeytin ve zeytinyağı konusunda verdiği 
önergenin reddedilmesinden sonra AKP tarafından önerge verildiğini söyledi.

“Geçen bir ayda ne Eğişti?"Gürhan ÇETİNKAYA

Ülke yönetimi
din ekseninderTçıkarılmalı..

Çok ilginç değil mi ?
Son yıllarda ele alınan konuların tümü ne 

hikmetse sürekli “din eksenine” oturtuluyor.
Türban..
İmam Hatip..
Şimdi de..
Cumhurbaşkanlığı Makamı..
Dinin bu denli siyaset malzemesi 

-yapıldığı bir başka ülke daha vardır 
kuşkusuz..

Ancak,
Onlar Türkiye’nin güneyinde ve doğusun

da yer alırlar..
Bir de oralarda “feodalizm” hala etkilidir.
Biz de öyle mi ?..
19 Mayıs 1919’da Türkiye siyasal anlam

da kurtuluşunun adımlarını attı..
Bağımsızlığına kavuştu.
Cumhuriyet’i ilan etti.
Aydınlanma devrimlerini başlattı..
Aradan 80 küsur yıl geçti..
Başa dönüyoruz.
Oysa ; “Devrim Kanunları” vardır..
Bu kanunlar çok yalın,açık ve anlaşılırdır.
Tartışılması hem olanaksız hem de gerek

sizdir.
Çünkü,
O kanunlar ülkemizin geleceğini kapat

maya dönük girişimlerin önünde hiç sön
meyen bir meşaledir.

Kemalist devrimin kazanımlarını ve 
Devrim Kanunları’nı asla sindiremeyenler bu 
hezeyanlarını her fırsatta ortaya koymak
tadırlar.

Son günlerde Cumhurbaşkanlığı seçim
leriyle ilgili yaşanan gelişmeler de,bu 
hezeyanın “çok önemli” bir işaretidir.

Ne var ki;
Türk Aydınlanma Devrimi bir uygarlaşma 

hareketidir, topluma tümüyle yeni bir yapı 
kazandırabilme mücadelesidir. Kimilerine 
göre ise, Türk aydınlanması, toptan bir 
kültür benimseme olayıdır.

Atatürk devriminin özünde laiklik ilkesi 
bulunmaktadır. Dolayısıyla, Türk siyasal 
yapısının ve hukuk düzeninin kaynağı din 
olamaz.

Türk hukukunun ve siyasal yapısının 
I kaynağı Türk ulusunun vicdanıdır,sanatıdır, 

ifade biçimleridir ve töreleridir.
"Ulusal egemenlik" halkındır ve bu ilke 

zorunlu olarak "dogmaların etkisiz kılın- 
ması"nı gerektirmektedir.

Ulusal iradenin yansımasında dog
maların etkisiz kılınmasını sağlayacak araç 
ise "laiklik" ilkesidir.

İşte Türk ulusunun bu ilkelere sıkı sıkıya 
bağlanması, Atatürk’ün gösterdiği hedefe 
ulaşmasının olmazsa olmaz koşuludur.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, zeytin ve 
zeytinyağı 
konusunda vermiş 
olduğu araştırma 
önergesinin red
dedilmesinden sonra 
aynı önergenin AKP 
tarafından verilme
siyle ilgili mecliste 
yaptığı konuşmada 
"Geçen bir ayda ne 
değişti?" diye sordu. 
Demirel, Mecliste 
yaptığı zeytinle ilgili 
araştırma konusunda 
yaptığı konuşmada: 
"Biliyorsunuz bu 
konu bundan bir ay 
evvel tekrar burada 
gündeme gelmişti. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak biz 
bu konunun gün
deme alınması 
için görüşlerimizi 
ortaya koymuştuk. 
Ne yazık ki, o gün 
AKP'li arkadaşlarımız 
milyonlarca 
zeytin üreticisinin, 
köylümüzün, 
çiftçimizin umutla 
beklediği, kendisine 
sahip çıkılması 
noktasında, Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisinin üzerine 
düşen görevi 
yapacağına olan 
inancıyla televizyon
ları başında bunu 
beklerken, bunu 
görememenin 
acısını yaşadılar. 
AKP iktidarının ve 
milletvekillerinin o 
gün bu araştırma 
önergesini 
reddederek, adeta 
köylüye, çiftçiye ve 
zeytin üreticisine

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 : 5İ3 35 95

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

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

olan bakışını ortaya 
koyması açısından 
da ibret verici bir 
tabloydu bu. * 
Yani, ne değişti; 
aradan bir ay geçti, 
bir ay içerisinde 
tekrar bu konu gün
deme geliyor ve gün
deme geien konuyu 
da, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, diğer 
partilerle birlikte, bu 
konuyu elbirliğiyle 
ve oybirliğiyle 
buradan çıkarmayı 
hedefliyoruz.
Değerli 
Milletvekillerini, 
doğru tektir. 
Doğrunun 
etrafında başka 
bir şey aramanın 
mantığı yoktur. 
O gün Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak 
bizler, zeytinle ilgili 
bu araştırma öner
gesini gündeme 
getirdiğimiz zaman, 
çok değerli 
AKP'li vekil 
arkadaşlarımızın da 
bu konuda araştırma 
önergeleri vardı. 
O gün, eğer, burada 
oybirliğiyle karar 

ahnabilseydi ne 
kaybetmiş olacaktık; 
hiçbir şey kaybetmiş 
olmayacaktık; tam 
tersine, belki o bir 
ayı en iyi şekilde 
değerlendirme şan
sını yakalayacaktık. 
Bu konuda, Bursa 
Milletvekilimiz Sayın 
A İtan Karapaşaoğlu'- 
da, o gün benim 
konuşmamda bu 
konunun gündeme 
alınması için gayret 
sarf ederken, kendisi 
de bunun eğer bugün 
gündeme alınırsa bir 
şey ifade edebile
ceğini, eğer bugün 
gündeme alınamazsa 
hiçbir şey ifade 
edemeyeceğini;
çünkü, zeytin 
üreticisinin en zor 
döneminin Aralık 
ayı içerisinde 
olduğunu vurgu
lamıştı; ama, ne 
yazık ki, kendi 
grubunda yalnız 
kaldı ve o gün bu 
konu reddedildi. 
Ben, Cumhuriyet 
Halk Partisi bursa 
Milletvekili olarak, 
Bursa'nın köylerini 

dolaşırken, en çok 
uğradığım köylerin 
başında zeytin 
üreticisi, zeytin 
çiftçisinin 
köyleri gelir. 
Yağmurda, karda, 
kışta, en zor 
koşullarda zeytinleri 
ağacından topla
yarak, yerlerden 
toplayarak bu 
ürünlerinin para 
etmesi için ellerinden 
gelen gayreti 
gösteren insan
larımız, ne yazık ki, 
bugünlerde, üretmiş 
oldukları ürünün 
karşılığını 
alamamanın derin 
üzüntüsünü 
yaşıyorlar.
Sizler de görüyor- 
sunuzdur, gittiğimiz 
ilçelerde veya 
kövlerdp. semril! 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün Türk 
köylüsüyle ilgili 
söylediği çok güzel 
bir söz var "Tük 
köylüsü milletin efen
disidir" diye. Bunu 
söylerken o efendi 
liği, Kurtuluş Savaşın 
da vermiş olduğu 
şehitlerin, gazilerin, 
Türk köylüsünün 
Kurtuluş Savaşında 
vermiş olduğu haklı 
mücadeleyi gördüğü 
ve onu yaşadığı için 
söylemiştir. Ama, ne 
yazık ki, Türk Köylü 
sü, Atatürk'ün söy 
lemiş olduğu efendi
likten hızla uzak
laşmış, adeta kölesi 
haline gelmiştir. 
Önemli olan, o köy 
lüyü tekrar, Atatürk 
'ün deyimiyle efendi 
haline getirmektir 
diyorum. ” dedi.
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Belediye Meclisi dün yeniden toplandı İmarla İlgili konular görüşüldü
■..........     ...____ m..,., ......_______ ■_____________ _____________ ı___ ____________________________________________ Yazı YORUMTerminal yerine 

itirazlar görüşülecek
Gemlik Belediye Meclisi dün yaptığı ikinci toplantısında imarla ilgili 
konuları ele aldı. İmar planında ikinci Terminal yeri için Yalova Yolunda 
ayrılan yer konusunda yapılan itirazların zaman darlığı nedeniyle 
değerlendirilemediği için yeniden ele alınması kararlaştırıldı. Manastır 
da Huzurevi olarak plana işlenen arsa huzurevi konumundan çıkarıldı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Meclisi 
Pazartesi günü 
yaptığı toplantıda 
İmar komisyonuna 
havale edilen 
konuları görüşerek 
karara bağladı. 
Meclisin Pazartesi 
günü yaptığı 
toplantıda oturumun 
geç başlamasına 
muhalefetin tepki 
göstermesi sonucu, 
dünkü toplantı tam 
saatinde başladı, 
imar Komisyonu 
Başkanı Cemal 
Aydın Aybey, 
yeni Terminal 
yeri ile ilgili yapılan 
itirazların değer
lendirilmesi için 
yeterli zamanın 
olmadığına 
değinerek, ek süre 
istemesini Meclis 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un red 
oyuna karşılık, 
oy birliğiyle 
kabul etti.
ESKİ HUZUREVİ 
YERİ PLANDAN 
ÇIKARILDI
Mecliste ayrıca, daha 
önce Manastır

v

yi

OM 
«İL

İM

-‘T-:';

»i
Bölgesi'nde 
Huzurevi olarak 
plana işlendiği 
belirlenen bir 
arsanın huzur evi 
konumundan 
çıkarılması için 
Fen işleri’nin verdiği 
önergeyi kabul etti. 
Oturumun sonunda 
ise, MHP'li meclis 
üyesi Osman 
Doğan, bazı 
çizimlerin elde 
gösterildiği için

Cemal
Aydın Aybey İMİŞ

anlaşılmadığını 
belirterek, 
Belediyenin meclis

salonuna tepegöz 
almasının doğru 
olacağını söyledi.

Kaçak içki operasyonu
Polis tarafından 
gerçekleştirilen 
operasyonda, 
gümrük kaçağı 121 
paket sigara ile 
45 şişe içki ele 
geçirilirken, bir 
tekel bayisi de 
gözaltına alındı. 
Bulgaristan'dan 
kaçak yollarla 
getirildiği 
belirtilen sigara ve 
içkileri satan N.T. 
gözaltına alındı. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve

Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
ekibi alınan 
istihbaratlar 
sonrasında I
harekete geçti. 1
Mali polis, 
Bulgaristan'dan oto
büs ve TIR'ların gizli 
bölmelerinde konu
larak kaçak yollarla 
getirilen çok sayıda 
sigara ve içkinin 
Yenibağlar

Mahallesi'nde 
satıldığını belirledi. 
Bu gelişme 
üzerine söz konusu 
mahallede 
N.T. isimli şahsın 
işlettiği tekel 
bayisine ve evine 
baskın düzenlendi. 
Gerçekleştirilen 
operasyonda, 
gümrük kaçağı 
olduğu belirlenen 
çeşitli markalarda 
121 paket sigara ile 
45 şişe içki ele 
geçirildi.

Kaçak sigara ve 
içkileri gümrük 
müdürlüğüne 
teslim eden polis 
ekipleri, şüpheli 
N.T.'yi de gözaltına 
aldı. Emniyette 
ifadesi alınan 
N.T. hakkında 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'nın 
talimatı doğrul
tusunda 4926 
sayılı kanuna 
muhalefet suçundan 
işlem yapıldığı 
bildirildi.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvuraH 933@hotmall.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

Türk Hava Kurumu...
Sayın Körfez Gazetesi okuyucuları, sizlere 

genç Türkiye Cumhuriyeti içinde çok faydalı 
işler yapan bir kurumdan, dini Bayramımız 
öncesi bazı bilgiler vermek gereğini duydum.

Türk Hava Kurumu Cumhuriyetin ilanından 
16 ay sonra 16 Şubat 1925’de Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle; “Türk 
Tayyare Cemiyeti’’ adıyla kuruldu.

Cemiyetin kuruluş amacı; Türkiye’de 
havacılık sanayisini kurmak, havacılığın askeri - 
ekonomik - sosyal ve siyasi önemini anlatmak; 
Askeri - sivil - sportif ve turistik havacılığın 
gelişmesini sağlamak, bütün bunlar için gerekli 
araç ve gereçleri hazırlamak- personeli Uçan bir 
Türk gençliği yetiştirmektir. Türk Hava Kurumu 
bu amacı gerçekleştirmek için 23 Nisan 1926’ 
da Ankara’da “Tayyare Makinist mektebi”ni 
açtı.

Aynı yıl “Kayseri Uçak fabrikası’’nı kurdu. 
Bu fabrika daha sonra yıllarda ister üzerine

Milli savunma Bakanlığına devredildi.
Türk Hava Kurumu uzun süren bir Kurtul.üş 

savaşı’ından yeni çıkmış bir halkı yorgun-yok- 
sul bir halkın (Türk halkının) inanılmaz maddi - 
manevi desteğiyle gelişti. Halkımız o kadar 
büyük bir çoşku ile katıldı ki her ilimiz adıhı 
verdiği uçakları satın alarak adeta biri biriyle 
yarıştı. Kurum İlk on yıl içinde 351 uçak satın 
alarak

Türk Silahlı kuvvetlerine bağışladı. Türk 
Hava kurumu 1929 yılında Uluslar arası 
Havacılık Federasyonuna ( FAİ) tam üye oldu.

Gelişme devam etti; 1931 yılında kurum pilo
tu Vecihi Hürkuş kendi ürettiği uçakla

Türkiye turu yaptı. Daha sonra da Türk malı 
olan ulusal uçağımız üretildi...

1935 yılında cemiyetin adı kurul kongresinde 
“TÜRK HAVA KURUMU” olarak değiştirildi. 

“İSTİKBAL GÖKLERDEDİR” Büyük lider 
Atatürk’ün bu veciz anlamlı sözlerinden sonra 
“Türk Kuşu” kuruldu.

Kurum vatan göklerine aralarında Atatürk’ün 
manevi kızı ve dünyanın ilk kadın SAVAŞ pilotu 
Sabiha Gökçen’inde bulunduğu bir çok değerli 
pilot - eleman yetiştirdi.

Türk hava kurumu planör eğitimi içim gerek
li planörleri kurumun fabrikalarında yapıyordu.

1939 - 1941 yılları arasında İkinci Dünya 
savaşı öncesi Genel Kurmay Başkanlığı’nı 
isteğiyle Etimesgut Uçak fabrikasını kurdu.

Bu fabrikada eğitim - sağlık - nakliye uçak
ları üretildi. Türk Hava kurumunun 1925 den bu 
yana havacılığın çeşitli dallarında yetiştirdiği 
Türk gençleri sadece sportif faaliyetlere katıl
makla kalmadı, yurt savunmasında da etkin rol 
aldı...

Bunun en canlı örneği 1974 Kıbrıs Barış 
harekatında görüldü.

Kıbrıs’ta Hava indirme harekatında o dönem 
askerlik yapan kurumun Paraşütçü olarak 
yetiştirdiği gençler baş rolü oynadı.

Harekat sırasında kurumun uçak ve pilotları
na önemli görevler verildi.1980 den sonra 
Uluslar arası ilişkilerde büyük gelişmeler 
kaydedildi. 1995 Dünya paraşüt -1996 Hava 
oyunları yarışmaları başarı ile yapıldı.

Sayın okuyucular; Bütün bu fabrikalar 
Çalışmalar - Başarılar sizin bu kuruma yardım
larınızla .yanın da yer almanızla oluyor Kurban 
bayramın da gururla vereceğiniz KURBAN 
DERİSİ kurumun en büyük gelir kaynağıdır. 
(Yasalar da böyle diyor.) Ayrıca bu yardımınız
dan Çocuk Esirgeme - Kızılay gibi yardım 
kurumlarır.a djı belirli oranda pay verilmekte- 
dir.Bunu da UNUTMAYIN...

Kurban dc;inizi ne maksatlarla kullanacağı 
belli olmayan - kaçak olarak toplayan kişilere 
VERMEYİN...VERMEYİN: VERMEYİN....

Bu husus da ki dikkatiniz kuruma daha 
ioğrusu Türkiye ‘ye güç katacak, sizlere de iç 
huzuru verecektir.Yasala uyarak verilen bu 
KURBAN DERİLERİ inanın ALLAH katında da 
makbul sayılacaktır...

Kurban Bayramınız hayırlar getirsin..

mailto:933@hotmall.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Sakarya TEK spor: 1
Zeytinspor: 3

CHP, Çalışan 
Gazeteciler

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Üçüncü Ligi 
Bayanlar Voleybol 
karşılaşmasında 
Zeytinspor Sakarya 
Atatürk Spor 
Salonunda oynadığı 
maçta TEK Spor'u 
3-1 yenmeyi başardı. 
Önceki akşam 
oynanan maçta takım 
halinde mükemmel 
bir maç çıkartan 
Zeytinsporlu kızlar 
Sakarya'dan gali
biyetle döndüler. 
Elif, Emine. Belma, 
Aysun, Büşra, Pelin 
î Serap'ın yer aldığı 
sytinspor, setleri 
5-16 25-18 21-25 27- 
5 alarak Gemlik'e 3- 
galibiyetle döndü 
r. Her geçen gün 
>crübe ve moral 
azanan genç bir 
kipten oluşan 
eytinspor Bayan 
oleybol takımı 
nümüzdeki günlerde 
aha iyi olma 
olunda iyi sinyaller 
ermeye başladı.

Bilal Balcı, Ali Kütahya İlköğretim Okulu’na atandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz yıl Mayıs 
ayı sonlarında TSO 
Gazi İlköğretim Okulu 
Müdürlüğüne atanan 
Bilal Balcı, bu kez 
Kumla Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu’na 
atandı.
Daha önce yine Gazi

M MİHItl mi (KM

mm'mi 
mıinm

İlköğretim Okulu’nda 
görevli iken tayini 
çıkan ve yaklaşık 
1.5 yıl ilçedeki çeşitli 
okullarda görev alan 
Bilal Balcı, mahkeme 
kararıyla geçtiğimiz 
Mayıs ayında yeniden 
eski görevine iade 
edilmişti. Bir yıldan 
bu yana TSO Gazi

İlköğretim Okulu 
Müdürlüğü görevinde 
bulunan Bilal Balcı 9 
Ocak 2006 Pazartesi 
gününden itibaren 
Kumla Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu 
Müdürü olarak 
göreve başlayacak. 
ŞUBE MÜDÜRÜ 
OLDULAR 
Öte yandan 29-12- 
2000 tarihindeki 
Bakanlık atamasıyla 
ilgili olarak Atatürk 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet Kafalı 

ile Gemlik Lisesi 
Müdür Yardımcıların 
dan Tuncay Aşık'ın 
şube müdürü olarak 
tayinlerinin çıktığı 
öğrenildi. Atatürk 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet Kafalı 
Sivas'ın Zara ilçe
sine, Tuncay Aşık'ın 
da Erzurum Aşkale 
ilçesine İlçe Milli 
eğitim Şube Müdürü 
olarak önümüzdeki 
günlerde ata
malarının geleceği 
bildirildi.

Günü’nü kutladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

"Demokratik 
sistemin temel 
koşullarından 
biride iletişim 
özgürlüğüdür" diyen 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler 
Günü ile ilgili 
basın açıklaması 
yaptı.
Akyürek, açıkla
masında;
"İletişimin en temel 
taşlarından olan 
basın, toplumun 
gerçekleri öğren
mesi ve sesinin 
duyurmasının 
da en etkili aracıdır. 
Bu açıdan 
bakıldığında kamu 
görevi yapan 
basın, vatandaşların 
gerek yerel yönetim
ler, gerekse ülke ve 
dünya sorunlarıyla 
ilgili düşüncelerini 
duyurarak kamuoyu 
oluşturmasına 
katkıda bulunarak, 
vatandaşların yöne
timleri denetleye
bilmesine olanak 
tanımaktadır" dedi. 
Basının tüm bu 
görevlerini yerine 
getirirken, özgür bir 
çalışma ortamında 
olması gerektiğinin 
de altını çizen 
Akyürek, "Basın 
toplumun yararlarını 
gözetirken, 
sorunlarını 
savunurken 

gerçekleri tam 
olarak yansıta- 
bilmeli, hiçbir çıkar 
grubu ve otoritenin 
baskısı altında 
ezilmemelidir.
Özellikle biz siyasi 
partiler, basının 
bu gücünü her 
zaman hissede- 
bilmeli ve bu 
bilinçle vatandaşa 
doğru ve tarafsız 
bilgi aktaran 
basını, gerek 
yanımızda bizim 
hizmetlerimizi 
kamu oyuna 
yansıtan bir destek, 
gerekse yanlışlık
larımızı gösteren 
ve eleştiren bir 
güç olarak 
görebilmeliyiz. 
Günümüzde hala 
çok zor koşullar 
altında görev 
yapmaya çalışan 
çağdaş ve 
bağımsız basın 
mensuplarımızın 
karşılaştıkları 
tüm engellerin 
kalkmasını, 
hak ettikleri gelir 
düzeyiyle en uygun 
çalışma ortamına 
kısa sürede 
kavuşmalarını 
diliyoruz.
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü olarak 
tüm Basın 
Emekçilerinin 
10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler 
Gününü kutlar 
başarılar dileriz." 
şeklinde konuştu.
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Bursa’nın Ağrı kadar kuş gribi tehdidi altında olduğunu söyledi.

‘Kuş gribi virüsü kapıda!”
Tarım İl Müdürlüğü 
Hayvan Sağlığı 
Şube Müdürü Serdar 
Kavasoğlu, Bursa’nın 
en az Van ve Ağrı 
kadar kuş gribi 
tehdidi altında 
olduğunu söyledi. 
Güney Asya ve Çin'
den sonra Türkiye'ye 
musallat olan Kuş 
Gribi, Van'da 2 
çocuğun ölümüne 
sebep oldu.
Virüse İlk rastlanan 
yer Manyas'a komşu 
olmanın tedirginliğini 
yaşayan Bursa’nın 
"göç yolu"nda yer 
aldığını anımsatan 
Tarım İl Müdürlüğü 
Hayvan Sağlığı 
Şube Müdürü Serdar 
Kavasoğlu, Bursa’nın 
da en az Ağrı ve Van 
kadar risk altında 
olduğunu vurguladı. 
Kavasoğlu, Ağrı'da 

kuş gribi virüsünü 
kapan ve Van'da 
tedavi görürken 
yaşamını yitiren 
2 çocuğun bilinçsiz
likten öldüğünü 
belirterek, kanatlı 
hayvanlarla iç İçe 
yaşayan herkesi 
"potansiyel hasta" 
olarak değerlendire
bileceklerini söyledi. 
Bu son vakanın, 
uzun süredir kanatlı 
hayvan ürünleriyle 
küs olan vatandaşa 
korku saldığını 
belirten Kavasoğlu, 
şöyle devam etti: 
PANİĞE GEREK YOK 
"Kuzey yarım küre
den Nll Vadisi'ne 
uzanan coğrafyada, 
her yıl onlarca türde 
milyonlarca kuş, 
Türkiye üzerinden 
göç ediyor. Binlerce 
yıldır süregelen bu 

göçlerde yaban 
kuşlarının önemli 
barınak yerlerinden 
olan Uluabat ve İznik 
gölleri, uzun yoldan 
gelen kanatlı misafir
lerini zaman zaman 
ağırlıyor, önce Orta 
Asya, şimdi de 
Türkiye'de ortaya 
çıkan virüsün 
yanıbaşımızdakl 
Manyas çiftliklerinde 
görülmesiyle halkta 
salgın paniği 
başlamıştı. Bunun 
yersiz olduğunu ve 
gereken önlemleri 
aldığımızı sık sık 
anlattık ve nitekim 
virüs Bursa'ya bulaş
madan yok edildi. 
Son günlerde Kuş 
Gribi'nin yeniden 
belirdiği doğu illerinin 
'göç yolu'nda 
olduğunu 
düşünürsek

Bursa’nın da aynı 
şekilde risk altında 
olduğunu söyleyebili
riz. Halkı paniğe değil 
bilinçli olmaya davet 
ediyoruz." 
PAZARDAN TAVUK 
ALMAYIN 
Bursa’nın kanatlı 
hayvan ürünleri 
konusunda yoğun 
entegre şirketleri 
bulunması nedeniyle 
organize bir kontrol 
mekanizmasına sahip 
olduğunu anlatan 
Kavasoğlu, "Virüs 
tehlikesi bakımından 
diğer İllerle aramızda 
pek bir fark yok ama 
burada her yer kon
trol altında. Virüsle 
mücadele çalış
malarımız İçin İl özel 
Idare'den 14 bin YTL 
değerinde malzeme 
desteği aldık" dedi. 
Herhangi bir İhbar

durumunda acil 
eylem planını devreye 
sokacaklarını anlatan 
Kavasoğlu, karantina, 
hayvan İtlafı ve çeşitli 
kontrol İşlemlerinin 
başlatılabileceğini 
kaydetti. Vatandaşı, 
pazarlardan tavuk 
almaması yönünde 
uyaran Kavasoğlu, 
kaynağı bilinmeyen 
canlı kanatlı hayvan
lardan uzak durul
masını, markalı 
ürünlerin tercih 
edilmesini istedi. 
İl Sağlık Müdür 
Yardımcısı Dr. Yüksel 
Yöndem İse gereken 

tüm önlemlerin 
alındığını belirtti, 
özellikle kırsal kes
imde yaşayan vatan
daşların kümes hay
vanlarıyla temasta 
dikkatli olmalarını 
öneren Dr. Yöndem, 
"Köylerimizde 
hastalıklı hayvanlar 
ölmeden önce 
kesilerek yeniyor. 
Bu oldukça yaygın 
olan, çok yanlış bir 
kanıdır. Son dönemde 
artan kuş gribi 
vakalarından sonra 
bu cahilce alışkanlık
lardan vazgeçilmeli" 
diye konuştu. BHA

Bursa’da bayram tedbirleri alındı
BursalIların Kurban 
Bayramı'nı huzur 
ve güven içinde 
geçirebilmeleri 
için Valilik bir dizi 
tedbir aldı.
Vallllk'ten yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, bayram 
boyunca Büyükşehlr 
Belediyesl'ne 
bağlı müdürlükler, 
İl Jandarma ve 
İl Emniyet 
müdürlükleri, 
İl Sağlık Müdürlüğü, 
Uludağ Elektrik 
Dağıtım A.Ş. Bursa 
Müessesesl, İl 
Telekom Müdürlüğü, 
Karayolları 
14. Bölge Müdürlüğü, 
DSİ 1.Bölge 
Müdürlüğü İle İl 
özel Idaresl'nin İlgili 
birimlerinin görev 
yapacağı belirtildi. 
Büyükşehlr 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü, bayramın 
3.üncü gününe kadar 
şikayet ve önerileri 
değerlendirmek 
amacıyla yaya ve 
motorize ekiplerle 
görev yapacak. 
Belediye Veteriner 
Şube Müdürlüğü 
Hayvan Hastanesi, 

bayram süresince 
açık tutulacak ve 
şüphe duyulan kur
banlıklar ve kurban 
etleri burada kontrol 
ettirilebilecek. Yolcu 
taşımacılığın daha 
rahat sağlanabilmesi 
amacıyla BursaRay 
Işletmesince bayram 
süresince Arife günü 
dahil normal tarifeye 
4-7 arasında vagon 
İlave edilecek, 
itfaiye Daire Başkan 
lığı her türlü itfaiye 
hizmetini Kurban 
Bayramı'nda da 
aralıksız sürdürecek. 
EMNİYET 
TEDBİRLERİ 
İl Jandarma 
Komutanlığı bayram 
süresince de, sorum
luluk bölgesinde 
İkamet eden vatan
daşların emniyet, 
asayiş ve trafik 
konularındaki tüm 
İhbar ve şikayetlerini 
değerlendirmek, 
meydana gelen olay
lara süratle müdahale 
edebilmek amacıyla 
Harekat Merkezl'ni 
24 saat hizmete 
açık tutacak. 
Sorumluluk böl
gesinde bulunan ana 

ve tali yollar üzerinde 
görevlendirilecek 
olan Jandarma Trafik 
Timleri de, 24 saat 
trafik denetimi 
yapacak, yoğunluk 
yaşanan alışveriş 
merkezleri vo umuma 
açık yerlerde de 
hırsızlığa karşı 
tedbirler alacak. 
Jandarma ekipleri 
ayrıca yasa dışı kur
ban derisi ve sakatat 
toplama girişiminde 
bulunan kişi ve 
kişilerin faaliyetleri 
men ederek, Yardım 
Toplama Kanunu 
doğrultusunda yasal 
İşlem yapacak. 
Acil durumlarda 
166 Jandarma İmdat 
ve İl Jandarma 
Komutanlığının 261 
67 07 (Dahili 83 33-80 
55) nolu telefonuna 
başvurulabilecek.
İl Emniyet Müdürlüğü 
de, alışveriş merkez
leri ve yoğun kala
balığın yaşandığı 
bölgelerde hırsızlık 
ve yan keslclllğe 
karşı sivil ekip bulun
duracak. Motorize 
ekip görevlilerince 
şehrin hassas nokta
ları ve önem arz 

eden diğer bölgelerde 
gün boyu sürekli 
kontroller yapılacak, 
bayram namazının 
kılınacağı Ulucamli, 
Emlrsultan, Yeşil 
Cami ve diğer camiler 
İle mezarlıklarda 
gerekli emniyet 
tedbirlerini alacak. 
THK görevlileri dışın
da kurban derisi ve 
sakatatını toplayan
larla İlgili yasal 
İşlem yapılacak. 
Trafik tedbirlerine 
ağırlık verecek olan 
İl Emniyet 
Müdürlüğü, şehirler
arası yolları Bölge 
Trafik Denetleme 
Şube Eklplerl'nce 
sürekli kontrol altında 
tutacak ve özellikle 
seyir halindeki 
araçların denetimine 
ağırlık verecek. Her 
türlü yardım talebi ve 
şikayetler, 166 Polis 
İmdat, 164 Alo Trafik, 
Emniyet Nöbetçi 
Müdürlüğü'nün 270 
60 60-271 21 68, 
Emniyet Haber 
Merkezl'nln 271 
24 13-271 24 14, 
Emniyet Müdürlüğü 
Santrall'nln 
271 19 87, Emniyet

Müdürlüğü Acemler 
Hizmet Binası'nın 
233 96 30, Trafik 
Ekipler Amlrllğl'nln 
211 23 12-211 23 13 
ve Bölge Trafik 
Ekipler Amlrllğl'nln 
211 07 92 nolu 
telefonlarına 
İletilebilecek. 
HASTANELER 
24 SAAT GÖREV 
BAŞINDA 
Kent genelindeki has
taneler ve 24 saat 
hizmet veren sağlık 
ocaklarında da 
gerekil tedbirlerin 
alınması, bayram 
boyunca tüm hastane 
ve sağlık ocaklarında 
yeterli sağlık 
personeli bulun 
durulması ve t'bbl 
malzeme eksiğinin 
gHerilmesl amacıyla 
p rekll tedbirlerin 
alındığı bildirildi. 
112 Acil Sağlık 
hizmetlerinin de 
kesintisiz devam 

5» d

edeceği belirtildi. 
Uludağ Elektrik 
Dağıtım A.Ş. Bursa 
Müessesesl'ne bağlı 
ekipler de, meydana 
gelebilecek 
elektrik arızalarına 
kısa sürede 
müdahale edebilmek 
amacıyla II ve 
İlçe İşletme 
müdürlüklerinde 
24 saat görevli ekip 
bulunduracak.
Bayram süresince 
programlı kesinti 
yapılmayacağı 
belirtilirken, 
her türlü şikayet ve 
önerilerin 186 nolu 
telefonlara bildirilme
si vurgulandı.
İl Telekom, 
Karayolları 
14.Bölge Müdürlüğü, 
DSİ 1.Bölge 
Müdürlüğü ve İl 
özel Idaresl'nin de 
bayram boyunca 
gerekil tedbirleri 
aldığı belirtildi. BHA
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Döküm atölyesinde 
çıkan yangın korkuttu
Bursa'da bir 
demir döküm 
atölyesinde, 
döküm fırının
dan sıçrayan 
kıvılcımların 
eşyalan 
tutuşturması 
sonucu 
çıkan yangın, 
korkulu anların 
yaşanmasına 
neden oldu.
Yangında, 
atölyenin 
içerisinde 
bulunan 
piknik tüpleri 
bomba gibi 
patladı. 
Alev alev 
yanan atölyeyi, 
itfaiye ekipleri 
kısa sürede 
söndürdü. 
Edinilen 
bilgiye göre, 
önceki gece 
Bursa'nın 
merkez

Osmangazi 
İlçesi'ne bağlı 
Gaziakdemir 
Caddesi üzerin 
de, Mehmet 
Topçu'ya ait 
demir döküm 
atölyesinde 
döküm fırının
dan sıçrayan 
kıvılcımlar atol 
yenin içerisin
deki eşyaları 
tutuşturunca

yangın çıktı. 
Alevlerden ısı
nan atölyenin 
içerisindeki 
piknik tüpleri 
bomba gibi 
patlayınca, 
yangın şiddeti
ni arttırdı. 
Çevredeki 
vatandaşların 
ihbarı üzerine 
olay yerine 
gelen itfaiye

ekipleri, yangı
na 7 ekiple 
müdahale etti. 
Kısa sürede 
söndürülen 
yangının ardın
dan döküm 
atölyesinin 
tamamen 
yandığı 
öğrenildi.
Polis, olayla 
alakalı soruş
turma başlattı.

KEBAP ve YEMEK SALONU
Bircan 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

TIR altında korkunç son
Üstgeçidin kullan

mayan yaşlı kadın, 
ihmalinin bedelini 
canıyla ödedi. 
İzmir Yolu'nda 
üstgeçiti kullanmayan 
Yeter Türk isimli 
yaşlı kadın, bir 
TIR'ın altında kalarak 
can verdi.
Emniyet Müdürlüğü'n 
den alınan bilgiye 
göre, kaza, dün saat 
13.00 sıralarında 
İhsaniye Mahallesi 
Orhaneli Kavşağı 
yakınlarında meydana 
geldi. Bir alışveriş 
merkezinin karşısın
daki üstgeçide 50 
metre mesafede ana 
yoldan karşıya geç 
meye çalışan 75 
yaşındaki Yeter Türk, 
ihmalinin bedelini 
canıyla ödedi.
Talihsiz kadın yola 
adımını atar atmaz 
İzmir'e beyaz eşya 
nakliyesi yapan 
Murat Ergin'in (35) 
kullandığı 45 EC 555 
plakalı TIR'ın sol 
ön tekerinin altında 
kaldı. Yaklaşık 5 metre 
sürüklenen yaşlı

kadın, olay yerinde 
feci şekilde can 
verirken, TIR 
sürücüsü Murat 
Ergin de gözaltına 
alındı.
Kaza nedeniyle 
büyük şok yaşayan 
Murat Ergin, "Yavaş 
gidiyordum. Süratli 
değildim. Ben önümde 
giden başka bir 
TIR'ı sollamak iste
diğim sırada aniden 
yola çıktı. Kaçmaya 
çalıştım ama 
kaçamadım. Zaten 
durmam da imkan
sızdı" diye konuştu. 
Kazanın nedeniyle 
arapsaçına dönen 
trafik akışını sağlamak 
için polis ekipleri 
yoğun çaba sarf 
ederken, Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürü Aydın 
Balkanlı da kaza

mahalline 
gelerek incelemelerde 
bulundu.
Bu arada diğer şeritte 1 
seyir halinde olan 
meraklı sürücüler, 
ölümle sonuçlanan 
kazayı seyre dalınca 
kendileri de kaza 
yaptı. 3 aracın 
karıştığı zincirleme 
kaza da değir şeritteki 
trafik akışını kilitledi, i 
Polisin devreye 
girmesiyle kaza yapan 
üç araç yoldan 
kaldırılarak trafik akışı 
normale döndürüldü. 
Diğer yandan, kazada 
can veren talihsiz 
kadının cesedi 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın 
talimatıyla Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırılırken, polis 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı. BHA

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

Gazhane Caddesi 1 Nolu Aralık Topçular Apt. No : 44/ A (Adliye Binası karşısı)
Tel : (0.2 24) 514 20 20 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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00S ile OKS birleşti
Türkiye Özel Okullar Derneği Sınav Yürütme Kurulu Başkanı Nurullah Dal, Özel 

Okullar Sınavının Ortaöğretim Kurumlan Sınavı ile birleştirdiğini derneğin internet 
sitesinden duyurdu. Özel okullar sınavı için başvuruların OKS’nin 

başvuru tarihi olan 30 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında yapılacağını anımsattı
Türkiye Özel Okullar 
Derneği Sınav 
Yürütme Kurulu 
Başkanı Nurullah 
Dal, özel okullar 
sınavının, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
(MEB) düzenlediği 
Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavı 
(OKS) ile birleşti 
rildiğini, ancak 
başvuru ve yerleştir
menin ayrı yapıla
cağını bildirdi. 
MEB’in, fen, Anadolu 
ve sosyal bilimler 
liseleri ile bazı meslek 
liselerine ve diğer 
bakanlıklara bağlı 

ı liselere öğrenci yer
leştirmek amacıyla 
düzenlediği OKS'ye, 
özel okullar sınavı da 
dahil edildi. Sınavın 
birleştirilmesine 
ilişkin duyuru, 
derneğin internet 
sitesinden de yapıldı 
Dal, 15 yıldan bu yana 
özel okullara yerleşti 
rilecek öğrenciler için 
sınavı düzenlediklerini

belirterek, ancak bu yıl 
özel okullar sınavının, 
başvurular ve yer
leştirme hariç OKS ile 
birleştirildiğini belirtti. 
Birleştirme ile ilgili 
işlemlerin 23 Aralık 
2005'de netleştiğini 
bildiren Dal, özel 
okullar sınavının bir- \ 
leştirildiği OKS'nin 
11 Haziran 2006 
yapılacağını anımsattı. 
Özel okullar sınavı için 
başvuruların, OKS'nin 
başvuru tarihi olan 
30 Ocak-28 Şubat 
2006 tarihleri arasında 

alınacağını kaydeden 
Dal, şu bilgileri verdi: 
"OKS'nin başvuruları 
internet üzerinden 
yapılıyor. Bizim sınav 
kılavuzu ayrı olacak ve 
internet üzerinden 
değil, yine sınav 
kılavuzu ve başvuru 
belgeleriyle yapılacak. 
OKS'ye başvurunun 
yapılacağı internet 
sitesinde özel okullar 
için başvurmak 
isteyenlerle ilgili de bir 
açıklama, özel 
okulların listesi ve 
sınav kılavuzlarının 

nerelerden alınabile
ceği yer alacak. 
Öğrenciler hem 
OKS'ye hem de özel 
okullara başvurabile
cek." Yerleştirmenin 
de ayrı yapılacağını 
ifade eden Dal, özel 
okullara girmek 
isteyen öğrencilerin 
puanlarının OKS'den 
ayrı bir katsayıyla 
hesaplanacağını, 
böylece özel okullara 
ayrı bir puanla 

yerleştirme yapıla
cağını belirtti.
Dal, OKS'de öğrenci
lerin sınavdan sonra 
tercih yaptıklarını, 
kendilerinin bundan 
farklı olarak okul 
tercihlerini başvuru 
sırasında alacaklarını 
bildirdi. Öte yandan, 
Özel Okullar Sınavı'nın 
OKS ile birleştirilme
siyle, ilköğretim 8. 
sınıf öğrencilerinin 
girdiği tüm sınavlar 
"tek sınav" altında 
toplanmış oldu.

Tarım ve Köy işleri 
Bakanı Mehdi Eker, 
Doğubeyazıt'ta 
görülen kuş gribi 
vakasıyla ilgili olarak, 
"Karşı karşıya 
olduğumuz, önemli 
bir sorundur. Millet 
olarak el birliği içinde 
olmamız, paniğe 
kapılmadan, 
soğukkanlılıkla bütün 
tedbirleri alıp bunları 
uygulamamız ve takip 
etmemiz gerekiyor" 
dedi. Bakan Eker, 
beraberindeki uzman 
ekiple Van'a 
hareketinden 
önce Esenboğa 
Havalimanında yap
tığı açıklamada, 
bölgedeki valilerle 
geniş çaplı bir durum 
değerlendirmesi 
yapacaklarını ve alın
ması gereken tedbir
leri değerlendirecek
lerini söyledi.
"Bu ciddi bir prob
lem" diyen Eker, 
hepsi bir arada olsa 
hayvanların giriş 
çıkışını kontrol 
etmenin mümkün 
olduğunu, dezenfekte 
edilebileceklerini ve 
bunlardan geçebile
cek hastalıklardan 

korunmanın çok daha 
kolay olacağını anlat
tı. Bakan Eker, "Bizim 
bu bölgede, Doğu 
Anadolu bölgesinde 
şu anda hassasiyetle 
durmamızın sebebi ve 
bölgede bu toplantıyı 
yapıyor olmamızın 
sebebi esasen budur” 
dedi.Gazetecilerin, 
bakanlığın mali kay
nak sıkıntısı bulunup 
bulunmadığı yönün
deki sorusuna 
karşılık Bakan Eker, 
böyle bir sıkıntının 
bulunmadığını, 
bakanlığın diğer ilgili 
fonlarından para 
ayırdıklarını ve 
sarf malzemeleriyle 
ilgili ahmları 
yaptıklarını söyledi. 
Manyas'ta görülen 
kuş gribi vakasının 
ardından bütün 
Türkiye'de sürekli 
tarama yaptıklarını 
anlatan Eker, 
"Bu hat, Kuzey Doğu 
Anadolu'daki göç 
yolu ikinci bir yol... 
Buralarda da olabile
ceğine dair şüphemiz 
vardı ve maalesef tah- 
min ettiğimiz gibi 
orada da çıktı" diye 
konuştu.

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

I l
i

I

emur sendikaları eyleme haziflamyor

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
Macicte ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

* ı

Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen İstan
bul İl Başkanı Yard. 
Doç. Dr. M. Hanefi 
Bostan, kamu ve 
eğitim çalışanlarının 
haklarına dair daha 
hassas olunmasını 
istedi, aksi takdirde 
eylemler için hazırlık 
yapacaklarını söyledi. 
4688 Sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları 
Kanunu hükümlerine 
göre yapılan 2005 yılı 
toplu görüşmeleri 
sonucunda; 2006 
yılında kamu 
görevlilerine 
sağlanacak mali ve 
sosyal haklara ilişkin 
mutabakata varılan 
konularda belirsizlik 
sürdüğünü hatırlatan 
Hanefi Bostan, "Genel 
zamma ilaveten çeşitli 
haklarla ek ödeme 
almayan kurumlarda 
çalışan yaklaşık 
1 milyon 337 bin 
memura Ocak ayından 
itibaren 40 YTL ve 
Temmuz ayından

itibaren ise bu 
meblağa 40 YTL ilave 
edilerek 80 YTL denge 
tazminatı ödenmesi 
kararlaştırılmış, 
sendika üyesi olan 
memurlara da sendika 
aidatlarından kay
naklanan kayıplarını 
telafi amacıyla aylık
5 YTL ilave ödeme 

yapılması konusunda 
anlaşma sağlanmıştı. 
Ancak anlaşmaya 
varılan ve imza altına 
e'ınan söz konusu 
I aklarla ilgili bugüne 
kadar bir çalışma yap
mamış, konuya açıklık 
getirmemiştir. Bizim 
talebimiz; mutabakat

hükümlerine uygun 
davranılarak, söz 
konusu ücretlerin 
ödenmesidir, hakkımız 
olan ücretler öden
mezse meydanlar 
çalışanların sesiyle 
inleyecektir. Kamu 
Çalışanları ve 
Eğitim Çalışanları, 
Türkiye'nin her kan 
şının eylem alanına 
dönüşmesinden çek
inmeyecektir. Şendi 
kamız, kamu ve eğitim 
çalışanlarının hakkı 
olan ücretlerin öden
memesi durumunda 
Türkiye genelinde 
büyük çaplı eylemlere 
imza atacaktır" dedi.
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Şaron dönemi sona erdi
İsrail medyası, beyin 
kanaması geçiren 
Başbakan Ariel 
Şaron'un fırtınalı 
siyasi döneminin 
sona erdiğini bildirdi. 
Yorumcular, hasta 
neye kaldırılan ve 
üst üste 2 ameliyat 
geçiren Şaron'un 
hastalıktan sağ çıksa 
da siyasete geri döne
meyeceğini ifade etti. 
Medya, 28 Mart 2006 
tarihinde yapılacak 
genel seçimler için 
tüm tahminlerin de 
gözden geçirilmesi 
gerektiğini kaydetti. 
Haaretz Gazetesi

Ma son »Ilı yılda ili m

yazarı Aluf Benn, 
İsrail başbakanının 
hastalıktan kurtulsa 
da halkı 4 sene 
başbakanlık yapabile
ceğine ikna etmesinin 
zor olduğunu yazdı. 
Yediot Aharonot 
yazarı Nahum Barnea 
da, hasta döşeğinden 
"mucizevi" bir şekilde 
kurtulsa bile Şaron 
için siyasi durumun 
eskisi gibi olamaya
cağını, Şaron dönemi

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

nin artık sona erdiğini 
dile getirdi.
Şaron'un yeni kur
duğu Kadima (İleri) 
Partisi kamuoyu 
araştırmalarında 
büyük bir oy farkıyla 
önde gidiyordu.
HAMAS: ORTADOĞU 

ŞARON'SUZ DAHA 
İYİ OLACAK 
Hamas, Ortadoğu'nun 
İsrail Başbakanı Ariel 
Şaron olmadan "daha 
iyi bir yer" olacağını

bildirdi.
Hamas sözcüsü 
Sami Ebu Zuhri, 
"Bölge Şaron'suz 
daha iyi bir yer ola
cak. Dünya en kötü 
liderlerinden birinden 
kurtulmanın 
eşiğindedir" dedi.
Zuhri, Şaron'un 
hastalığının "despot
lar ve kötüler için ilahi 
bir müdahale" 
olduğunu da öne 
sürdü.

Kurban Bayramı tatil
lerinde son 6 yılda 
meydana gelen 480 
trafik kazasında, 
676 kişinin hayatını 
kaybettiği, bin 157 
kişinin de yaralandığı 
bildirildi..
Adana Esnaf Odaları 
Birliği ve Şoförler 
Odası Başkanı Kazım 
Barışık, son 6 yıldaki 
Kurban Bayramı tatil
lerinde meydana 
gelen 480 trafik kaza
sında 676 kişinin 
öldüğünü, bin 157 
kişinin yaralandığını 
belirterek, karayol
larında oluşacak trafik 
yoğunluğu nedeniyle 
bayram sevincinin 
yas günlerine 
dönüşmemesi için 
sürücüleri uyardı. 
9 günlük bayram tatili 
başlarken, karayol- 
larındaki trafik ypğun- 
luğunun artacağına 
dikkat çeken Barışık, 
direksiyon başında 
dikkatli ve hoşgörülü 
olunması gerektiğini 
söyledi. Her bayram 
tatilinde yolların adeta 
kan gölüne 
dönüştüğünü belirten 
Barışık, "Sevinçle ve 
büyük coşkuyla kutla
mayı arzuladığımız 
bayram günlerinde, 
kazalar ve yitirdiğimiz 
canlar nedeniyle 
mateme bürünüyoruz. 
Bayramlarda hüzün
leri, acıları değil, 
mutlulukları, sevinç
leri paylaşmak 
istiyoruz” dedi, 
arışık, bayramların 
ölüme değil, yaşama

ve sevince davet 
olduğunu ifade 
ederek, "Trafikte 
herkesin hakkı 
olduğunun bilinci 
içerisinde, 
başkalarının haklarına 
saygılı olmayı bilmeli 
ve bunun gereklerini 
uygulamalıyız" 
diye konuştu.
Bayram trafiğinde 
kaza ve ölümlerin 
3 kat arttığına dikkat 
çeken Barışık, 2000'de 
176, 2001'de 190, 
2002'de 58, 2003’te 
114, 2004'te 60, 
2005'te ise 78 kişinin 
bayramı trafiğine 
kurban verildiğini 
bildirdi. Barışık, 
"vatandaşlarımızın 
trafik kazalarına karış
mamaları, şen ve 
sağlıklı olarak tatilleri
ni tamamlayarak 
evlerine dönmeleri en 
büyük dileğimizdir" 
açıklamasında bulun
du. Kazım Barışık, 
9 günlük bayram 
tatili öncesinde 
sürücülere şu 
uyarılarda bulundu: 
"Öncelikle taşıtların 
teknik özelliklerine 
uygun bakımlarını 

yaptırmadan yola 
çıkılmamalı. Bayram 
coşkusuyla dalgın, 
yorgun, uykusuz, 
özellikle alkollü ve 
uyuşturucu etkisi 
yapabilecek ilaç 
içerek araç kullanıl
mamalıdır. Yolculuk 
süresince ağır ve 
yağlı yemekler 
yenilmemelidir. 
Hava, yol ve görüş 
şartlarına göre, hız ve 
fren mesafesi ayarlan
malı, sık sık mola 
verilmelidir. Kurallara 
titizlikle uyulmalı, 
hatalı sollama yapıl
mamalı, emniyet 
kemeri.mutlaka takıl- । 
malıdır. Kış mevsimi | 
şanları oikKate alı
narak yağmur, çamur, 
kar ve buz görüşü 
azaltmaktadır.
Araçların lastikleri 
hasarsız ve havalan 
tam olmalı, karlı 
kesimlerde mutlaka 
kış lastikleri kullanıl
malı ve zincir 
bulundurulmalıdır. 
Ayrıca aracın aküsü, 
farları, silecekleriyle 
kalorifer, klima, hava
landırma ve rezistansı 
kontrol edilmelidir."

Asgari ücretliye müjdeli haber
Hükümetin istihdam 
üzerindeki vergi 
yükünü hafifletecek 
projesinin ana hatları 
belli olurken, 
düzenlemeyle birlikte 
asgari ücretlinin 
maaşı da artıyor. 
Asgari ücret ne 
olacak? 
stihdam üzerindeki 
vergi yükünü hafif 
ietecek paket ana bat
larıyla belli oldu. 
Düzenleme hem iş 
vereni sevindirecek 
hem de işçinin geliri
ni artıracak Maliye 
Bakanı Unakıtan'ın 
"istihdam üzerindeki

vergi yükünün 
azaltılacağı" 
sözlerinin altından 
"asgari geçim indiri
mi" hazırlığı çıktı.
Maliye Bakanlığı'nda

bir dizi önlemi içere
cek yeni vergi düzen
lemeleriyle ilgili bir 
Komisyon kurulduğu 
öğrenildi. Hazırlanan 
pakete göre, 2003 

yılından beri uygulan
mayan "asgari geçim 
indirimi" yeniden 
belirlenip uygula
maya sokulacak.
Bu uygulamayla ilgili 
iş aleminin de 
Maliye'ye olumlu 
görüş bildirdiği öğre
nildi. İade ile telefi 
edecek Maliye aynı 
pakette, çalışanın 
vergi iadesini de 
kaldırıyor. Böylece 
Maliye vergi iadesi 
olarak çalışana 
ödediği tutarı, asgari 
geçim indirimi yoluy
la asgari ücreti artıra 
rak telafi etmeyi 

hesaplıyor. Paketin, 
detaylarıyla tamamla
narak Şubat ayında 
tasarı haline getir
ilmesi ve Mart ayında 
da Meclis'ten geçiril 
mesi planlanıyor. 
Uygulamanın 2007 
başında yürürlüğe 
girmesi planlanıyor. 
68 YTL zam Maliye 
Bakanlığı'nın üzerin 
de çalıştığı "asgari 
geçim indirimi" 
düzeyiyle ilgili henüz 
bir netlik yok. Ama 
bürokratlar bu raka 
mın geçmiş yıllardaki 
gibi düşük olmaya
cağını belirtiyor.

Halen 531 milyon 
brüt ücret alan asgari 
ücretlinin yüzde 14 
oranındaki SSK primi • 
ve yüzde I oranındaki ] 
damga vergisi 
düşüldükten sonra 
Gelir Vergisi matrahı 
451 milyon lira.
Asgari geçim indiri Jl j 
minin 451 milyon lira 
olarak belirlenmesi 
halinde ücretli hiç 
gelir vergisi öde
meyecek. Kural 
olarak bu ücretlinin 
ödemeyeceği gelir 
vergisi tutarı olan 
67.7 milyon lira 
kendisine kalacak.
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Eski banknotlar ne olacak? Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Merkez Bankası, 
1 Ocak 2006 tarihi 
itibarıyla tedavülden 
kalkan Türk Lirası (TL) 
banknot kırpıntıların
dan kurtulmak için, 
Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma 
Kurumu'ndan 
(TÜBİTAK) yeni 
projeler istedi.
Daha önce TÜBİTAK 
tarafından geliştirilen 
"asfalta katılma ve 
gübre olarak kullan
ma" projeleri ise 
teoride uygulabilirliği 
olmasına karşın, 
pratikte bir istek

Vergi iadesi için işverenlere uyarı
Fiş yazma dönemi 
tüm hızıyla sürerken, 
İstanbul Vergi Dairesi 
Başkanlığı, İstanbul'
da 200'den fazla işçi. 
çalıştıran kuruluşlara 
mektup göndererek 
uyarıda bulundu. 
İşte uyarılar 
İstanbul Vergi Dairesi 
Başkanlığı, İstanbul'
da 200'den fazla işçi 
çalıştıran kuruluşlara 
mektup göndererek, 
işverenlerden 
ücretlilerin vergi 
iadesi işlemlerinde 
yasaya uygun 
olmayan belge beyan 
etmelerine fırsat ve 
rilmemesini istedi. 
İstanbul'da 2004 yılı 
özel gider indirimi 
için bilgi istenen 793 
kuruluştan 464'ünün 
verdiği bilgiye göre, 
42,6 milyon YTL 
tutarında 1 milyona 
yakın sahte ve geçer
siz belge ile 3,6 mil 
yon YTL'lik haksız 
vergi iadesi talebi gi 
rişiminde bulunuldu. 
İstanbul Vergi Dairesi 
Başkanı Mehmet Akif 
Ulusoy imzasıyla 
vergi daireleri 
aracılığıyla kuru
luşlara gönderilme
sine başlanan yazıda, 
ücretlilerde vergi 
indirimi uygulaması 
hakkında uyulması 
gereken usul ve 
esaslara işaret edildi. 
Konu hakkında Gelir 
idaresi Başkanlığı'nın 
"www.gelirler.gov.tr" 
ve İstanbul Vergi 
Dairesi 
Başkanlığı'nın 

gelmemesi nedeniyle 
hayata geçirilmesi 
mümkün görülmüyor. 
TÜBİTAK tarafından 
tedavülden kalkan TL 
banknot kırpıntılarının 
asfalta katılması veya 
gübre olarak kullanıl
masına yönelik 
geliştirilen projelerle 
ilgili, herhangi bir 
kurum ve kuruluştan 
bir talep gelmedi. 
Bunun üzerine, 
şubelerinde biriken ve 
tedavülden kalkan 
Türk Lirası banknot 
kırpıntılarından bir an 
önce kurtulmak

"www.ivdb.gov.tr 
internet sitelerinde 
güncel açıklamaların 
bulunduğu anım
satılan yazıda, 
ücretlilerde vergi 
indirimi uygulaması 
konusunda Vergi 
Dairesi Başkanhğı'na 
yapılan ihbarlar, 
Emniyet Müdürlüğü 
tarafından sahte 
belge ticaretine yöne
lik operasyonlar ve 
Başkanlıkça önceki 
yıllarda yapılan vergi 
incelemeleri dikkate 
alındığında, konu 
hakkında işverenlerin 
yeniden uyarılmaları 
ve vergi indirimi 
bildirimi üzerinde 
yapılması gereken 
işlemler yönünden 
bilgilendirilmeleri 
gerektiği sonucuna 
varıldığı kaydedildi. 
Yazıda, devamla 
şöyle denildi: 
"Ücretlilerde vergi 
indirimi bildirimleri 
üzerinde 
Başkanlığımızca 
inceleme yapılacak 
olup, konu hakkında- 
ki mevzuat ile birlikte 
sözü edilen internet 
sitelerinde yer alan 
hususların da 
dikkate alınarak iş 
verenlerce yapılacak 
denetimde 
ücretlilerin kanuna 
uygun olmayan bel
geleri beyan etmele 
rine fırsat verilmeme
si, özellikle 
komisyon karşılığı 
belge ticareti yapan
lara itibar edilmeme
si, işverenlerin

isteyen Merkez 
Bankası, TÜBİTAK'dan 
yeni projeler 
geliştirmesini istedi. 
TÜBİTAK, banknot kır
pıntılarının çevreyi kir
letmeden imha edilme
si konusunda, kırpın
tıların asfalta 

yapılacak vergi 
incelemeleri sonu
cunda cezalı duruma 
düşmemeleri 
bakımından önem 
taşımaktadır.
Bilindiği üzere iş 
verenler, kendilerine 
ibraz edilen harcama 
belgelerinin geçerli 
belge olup olmadığı, 
harcamaların ücretli 
lerde vergi indirimine 
tabi olup olmadığı ve 
harcama toplamının 
ücretlinin vergi 
matrahını kontrol ile 
yükümlüdür. Sahte 
ve muhteviyatı 
itibariyle yanıltıcı 
belge kullanılması ve 
belgelerde tahrifat 
yapılması ya da diğer 
suretlerde doğan 
fark, ilgililerden 
cezalı olarak geri 
alınacaktır."
Ulusoy, bu nedenle 
işverenlerce konu 
hakkında gerekli has
sasiyetin gösterilerek 
personelin uyarıl
masını ve ücretlilerde 

O Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
& Selma AY

karıştırılarak ya da 
harmanlama yön
temiyle gübre 
yapımında kul
lanılarak, toprak 
veriminin artırılması 
yoluyla değer
lendirilmesi yönünde 
projeler sunmuştu.

vergi indirimi 
belgeleri üzerinde 
gerekli denetimlerin 
yapılarak sonuçların 
bildirilmesini istedi. 
-1 MİLYONA YAKIN 
SAHTE VE 
GEÇERSİZ 
BELGE-
Öte yandan, geçen yıl 
İstanbul'da 2004 yılı 
özel gider indirimine 
ilişkin olarak 671 
firma, 48 okul, 
32 belediye, 31 
banka ve 11 diğer 
kurumlar olmak 
üzere 793 kuruluştan 
bilgi istendi. 394 
firma, 22 okul, 
20 belediye, 17 banka 
ve 11 kurum olmak 
üzere 464 kuruluş 
buna yanıt 
verdi. Verilen yanıt
lara göre, 139 bin 
15 kişinin çalıştığı 
bu kurumlarda 
905 milyon 645 bin 
549,52 YTL 
tutarında özel gider 
indirimi tutarı 
incelendi.

Yazarımız Barbaros Balmumcu anjiyo 
olması nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Gemlik KÖRFEZ.

şsizlihidiıtisıİMiı
İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam 

varlığı Aralık sonu itibariyle
18 milyar 29 milyon YTL'ye ulaştı.

İşsizlik Sigortası 
Fonu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 31 
Aralık 2005 tarihi 
itibariyle, Fonun 
toplam gelirleri 5 mil
yar 785 milyon YTL 
işçi ve işveren primi 
(gecikme zammı 
dahil), 1 milyar 967 
milyon YTL Devlet 
Katkısı, 11 milyon 933 
bin YTL İdari Para 
Cezası ve 11 milyar 40 
milyon YTL faiz geliri 
olmak üzere toplam 
18 milyar 805 milyon 
YTL olarak gerçek
leşti. Fonun toplam 
varlığı, işsizlik sigor
tası giderleri 772 mil 
yon 648 bin YTL ve 
ücret garanti fonu 
gideri 3 milyon 283 
bin YTL düşüldükten 
sonra, 18 milyar 29 
milyon YTL oldu. 
Aralık 2005 sonu 
itibariyle toplam fon 
varlığının yüzde 
60,07'si bono, yüzde 
32,65'i tahvil, yüzde 
3,79'u döviz cinsi 
tahvil, yüzde 2,57'si 
mevduat, yüzde 0,89'u 
dövize endeksli tahvil, 
yüzde 0,03'ü de döviz 
tevdiat hesabından 
oluştu.
Fonun, 2005 yılı Aralık 
ayı getirisi yüzde 1,50 
oldu. Fonun Aralık ayı 
getirisi, ÜFE (yüzde - 
0,04) ve döviz sepeti 
(yüzde -0,52) değişim
lerinin üzerinde 

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

gerçekleşti. 
Fonun yıllık getirisi 
yüzde 21,37 oldu. 
Aynı dönem itibariyle 
ÜFE artışı yüzde 2,66, 
döviz sepeti değişimi 
ise yüzde -6,71 
olarak gerçekleşti. 
İşsizlik Sigortası 
Fonu'ndan Aralık 
ayında yapılan ödeme 
miktarı 23 milyon 
151 bin 839,89 YTL 
pldu. Böylece Fon'un 
çalışmaya başladığı 
2002 yılı Mart ayından 
bu yana yaptığı 
ödemelerin toplamı 
641 milyon 954 bin 
991,37 YTL'ye 
yükseldi.
Aralık ayında işsizlik 
sigortası ödeneği 
alanların sayısı 90 bin 
675 kişi oldu.
Kurumun geçici veri
lerine göre, bugüne 
kadar 599 bin 145 kişi 
işsizlik ödeneği için 
başvuruda bulundu 
ve 537 bin 401 
sigortalı işsiz, işsizlik 
ödeneği almaya 
hak kazandı.
İşsizlik Sigortası 
Fonu, işsizlere ilk 
işsizlik parası öde 
meye Mart 2002'den 
itibaren başlamıştı. 
2002 Yılında toplam 
ödemeler 46,8 milyon 
YTL, 2003 yılında 
138,8 milyon YTL 
ve 2004 yılında 
229,2 milyon YTL 
olmuştu.

http://www.gelirler.gov.tr
http://www.ivdb.gov.tr
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“Bebeğinizi anlamak” Okuyucu Mektubu

Hüseyin KA YA

Bebeğiniz "yapma" 
dediklerinizi yap
tığında sizi siste 
matik olarak delirt 
meye çalıştığını 
düşünebilirsiniz. 
Oysa o sadece sizin 
tepkinizle ilgileniyor 
ve hafızası kısa 
süreli olduğundan 
söyledikleriniz 
aklında kalmıyor. 
Hiçbir bebek 
ağlamasının sizi 
kızdırdığını 
anlayamaz ve sizin 
hoşunuza gitmiyor 
ya da kızgınsınız diye 
susmaya karar vere
mez. Bebeğiniz uzak
tan kumandaya 
dokunduğunda, 
sebebi etraflarındaki 
şeylerin nasıl 
çalıştığını keşfetmek
tir. Bunun yetişkinleri 
sinir eden bir 
davranış olduğunu 
anlayamazlar 
beneğiniz oıraz 
büyüdüğünde bile, 
hafızası çok kısa 
sürelidir. Bir şey olup 
bitttiğinde, bebeğiniz 
hemen unutur. Bir 
önceki gün bir 
davranışı yapma
masını söylediğinizi 
bugün hatırlamaz.' 
Çevrelerindeki 
dünyayı merak 
etmeleri bebekler için 
doğaldır. Bu dünyayı 
keşfederken de 
genellikle dokunma 
duyularını kullanırlar. 
Yani televizyona, 
çerçevelere, biblo ve 
süslere veya ulaşa
bildikleri herhangi 
bir şey dokunmaları 
kaçınılmazdır.
Peki bebeğinize 
nasıl rehberlik 
edebilirsiniz? 
Küçük bebekleri 
şımartmak mümkün 
değildir. Bebeğiniz 
ağladığında size 
hemen o an ihtiyacı 
vardır. Bu nedenle 
beklemeyin, kendi
nizi geri çekmeyin. 
Bebeğiniz sırf sizi 
sinirlendirmek için 
yaramazlık yapamaz, 
çünkü bunu anlaya
cak yaşta değildir. 
1 yaş altındakiierin 
hafızaları kısa süre
lidir. Sırf ona dün bir

şeyi yapmamasını 
söylemeniz bugün o 
şeyi yapmayacağı 
anlamına gelmez, 
zaten hatırlayamaz. 
Sizin tepkiniz ilgisini 
çeker ve bu 
tepkiyi görmek için 
davranışı 
tekrarlayabilir. 
Bebeğinizin bir şeyi 
yapmasını istemiyor
sanız o zaman bunu 
onun ilgisini dağıtıp 
başka bir etkinliğe 
yöneltmektir. Ona 
başka bir oyuncak 
verirseniz, elinde tut
tuğu anahtarlarınızı 
size geri verecektir. 
Eğer onu pencerenin 
yanına götürüp, 
dışarıda neler 
olduğunu gösterecek 
olursanız, son ma 
cerası olan televiz 
yonla oynamayı 
unutacaktır.
Bebeğiniz kedinin 
mamasına göz dik- 
tiyse, o zaman da 
ona kendisine uygun 
bir şeyler yedire
bilirsiniz. Dikkatini 
dağıtmak, bağırmak
tan daima daha 
iyi sonuç verir. 
Sınır belirleme 
ve rehberlik 
Bebekler biraz 
büyüdükçe -9 ay 
-1 yaş arası- onlara 
rehberlik etmeye 
başlayabilirsiniz. 
Bebeğinize ondan 
beklediğiniz 
davranışları ve 
doğruyla yanlışı 
öğretmeye başlaya
bilirsiniz. Bebeğiniz 
"hayır" kelimesinin 
anlamını anlamaya 
başladığında bile, 
sizin her istediğiniz 
yapmayacaktır. Daha 

uzunca bir 
süre boyunca 
başkalarının 
nasıl hisset
tiğini ve yap
tığı şeyin sizi 
kızdırdığını 
anlamayacak
tır. Bu neden
le ceza 
vermenin 
manası 
yoktur.
Bebeğinizi 
övün.
Bebeğiniz 
bazı şeylerin 

canınızı neden sık
tığını anlamayacaktır 
ama beğendiğiniz bir 
davranışını bol 
bol övmek ve bu 
davranışa ilgi 
göstererek onu 
cesaretlendirmek, 
ona bağırmaktan 
daha çok işe yarar. 
Eğer bir şeye "hayır" 
demeniz gerekiyorsa, 
bu sozcugu sürekli 
kullanmak yerine, 
hızlı tepki almak iste
diğiniz zamanlarda 
söyleyin: mesela 
elini yakacak sıcak 
bir şeye dokun
madan önce. Eğer 
"hayır" kelimisini 
sık kullanırsanız, 
bebeğiniz buna alışır 
ve tepki vermez. 
Eğer "hayır" dedikten 
sonra gülüyorsanız, 
bebeğinizin bunun 
bir oyun olduğunu 
düşüneceğini 
unutmayın. 
Tutarlı olun. 
Kuralları ve sınırları 
değiştirmeyin. Yemek 
ve yatma zamanlarını 
düzene koyun. 
Bunlar bebeğinizin 
ne istediğinizi anla
masına yardımcı olur. 
Olumlu olun. 
Bebeğiniz nasıl 
davranacağını ve 
başkalarıyla nasıl 
geçineceğini sizi 
taklit ederek öğrenir. 
Yani kendiniz de 
nazik ve dostça 
davranarak 
bebeğinize de 
aynı davranışları 
geçirebilirsiniz. 
Mizah duygunuzu 
yitirmeyin. 
Anahtarlarınızın 
tuvalete atıldığını 

gördüğünüzde eğlen
mek zor olabilir. 
Bebeğiniz yediği 
meyve püresini 
yerlere döktüğünde, 
televizyon kablosunu 
yüzünce kez 
çekiştirdiğinde 
sabrınızın test 
edildiğini 
düşünebilirsiniz. 
Ancak mümkün 
oldukça bebeğinizin 
yaptıklarındaki 
eğleceli 
yanları görmeye 
çalışın. Başkalarına 
anlatacağınız 
hikayeleri düşünerek 
gülümsemeye 
çalışın. Böyle durum
larda bir fotoğraf 
çekip saklaya- 
bilirsiniz.
Unutmayın bu günler 
çok çabuk geçecek. 
Gerçekçi olun 
Kısa zamanda çok 
fazla şey beklemeyin 
6 aylık bir bebeğin 
yemek yerken etrafı 
berbat etmesi, her 
şeye dokunmak 
istemesi normaldir. 
Bebekler 
deneyimsizlikleri ve 
yaşlarının küçüklüğü 
nedeniyle pek çok 
hata yaparlar ve bu 
şekilde öğrenirler. 
Her çocuk birtakım 
sınırlara ihtiyaç 
duyar. Örneğin 
kardeşini ısırmak 
ya da arkadaşının 
saçını çekmek 
gülünüp geçilecek 
davranışlar değildir. 
Bazı çocuklara "tele
vizyona dokunma" 
demek yeterken, 
bazılarını kucağınıza 
alıp olay mahallinden 
uzaklaştırmanız 
gerekebilir. Bir 
davranışı neden 
onaylamadığınızı 
her zaman açıklayın. 
Unutmayın, 
bebeğiniz deneme 
yanılma yöntemiyle 
öğrenir. Hangi 
davranışın sizi 
kızdıracağını önce
den bilemez. "Bunu 
yapsam annemle 
babamı deli eder 
miyim?" diye değil, 
"Acaba bunu yap
sam, ne olur?" şek
linde düşünürler.

Barajın önünde baraj kuranlar 1
Matbaanın mucidi Gutenberg, 

Almanya'nın Mainz şehrinde doğmuş, 
büyümüş ve icadıyla ilk kitabını tam dört 
yılda basabilmiş. İşte bu 200 bin nüfuslu 
Mainz şehrinde benimde üyesi olduğum 23 
kişiden oluşan ve seçimle gelen bir 
Yabancılar Meclisimiz var. Eyaletin 52 yer
leşim yerinde ve Federal Almanya 
genelinde ise toplam 400 Yabancılar Meclisi 
var.

Kanunlar çerçevesinde yerel, eyalet ve 
federal düzeyde örgütlenmiş 
bulunuyoruz.Yerel düzeyde muhatabımız 
şehir idaresidir. Eyalet bazında muhatap 
eyalet hükümeti ve Federal düzeyde de 
Başkent Berlin'deki Hükümettir 
muhatabımız.

Dört yılda bir bu Yabancılar Meclisleri, 
Alman vatandaşlığına geçmemiş olan 
yabancıların oylarıyla seçilir. Almanya'da 
Almanlar için yerel, eyalet ve federal seçim
lerde seçim barajı % 5 iken, biz yabancılar 
için, Yabancılar Meclisi seçimlerinde seçim 
barajı maalesef Türkiye'de olduğu gibi % 10 
dur. Yerel düzeyde, eyalet bazında ve feder
al düzeyde bu haksızlığın giderilmesi için 
amansız bir mücadele devam etmektedir.

Yeri geldiğinde Alman yetkililer bize, * 
"Ülkeniz Türkiye'de seçim barajı % 10 
olduğu halde, siz nasıl olurda burada biz
den bu barajın Almanlarda olduğu gibi % 5 a 
lere indirilmesini talkebedivorsunuz? Siz 
önce kendi ülkenizdeki bu haksızlığı 
düzelttirin, sonra gelin bize"diyorlar. 
Adamlara cevap vermede zorlanıyoruz. Aynı 
zamanda da Almanların bu soruları 
karşısında iktidar Partisi AKP ve Muhalefet 
Partisi CHP adına da utanıyoruz.

Ülkemiz Türkiye'deki %10 seçim barajı 
tartışmaları bugünlerde gündemden inmi 
yor. Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye İş 
verenler Birliği seçim barajının indirilmesin
den yana tavır takınıyorlar. Top lum kuru- 
luşlarıda gelen bu önerileri desteklemeler
ine rağmen, Meclisteki iktidar ve Muhalefet 
Partisinin kulakları sağır ve dilleri lal olmuş 
adeta. Duymadım, söylemedim ve görmed
im örneği, üç maymunlar oyununu oynuy
orlar,

/Gelgelelim ki geçen seçim de sırtı yere 
gelip tuş olan ANAP, DYP ve MHP gibi par
tiler de iktidar ve muhalefet partisiyle birlik
te seçim barajının aynen % 10 larda 
kalmasında hemfikir dürümdalar.

Şimdi sormak gerek, siz Avrupa Birliğine 
girmek istiyorsunuz. Avrupa Birliği'nin 
hangi ülkesinde böyle yüksek bir seçim 
barajı var ki? Seçim sisteminin düzeltilmesi, 
barajın indirilmesi ve Avrupa'daki ülkelerin 
seçim barajı seviyesine gelebilmesi için 
illede Brüksel'in işaretini ve emrini mi bek
lemek gerekiyor?

Geçen genel seçimde Türkiye seç
meninin % 45'inin iradesi mecliste temsil 
edilmediğine göre, bu durumu hak ve adale
tle bağdaştırabilmek mümkün mü?
Türkiye'de adaletin, demokratlığın, çoğulcu
luğun ve meşruiyetin hüküm sürdüğü ve 
herkese gücü oranında temsil hakkı tanıyan 
bir seçim sistemi ve % 5 lere indirilmiş bir 
seçim barajı beklemek hakkımızdır. Bu 
yönde atılacak olumlu adımlar, bizlerin 
Almanya'da kendimizi savunabilmemiz ve 
Yabancılar Meclisi seçim barajının Almanlar, 
da olduğu % 5 seviyesine indirilmesi için 
vermekte olduğumuz mücadeleye ivme 
kazandıracaktır.
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“Kansızlık kanserin habercisi olabilir”
Kansızlığın nedeni 
belirlenmeden kan 
ilacı kullanılmasının 
yanlış olduğu, 
kansızlığın, kanserin 
habercisi de olabile- 
ceği bildirildi.
İnönü Üniversitesi 
(İÜ) Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Hematoloji Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
İsmet Aydoğdu, 
yaptığı açıklamada, 
kansızlık hastalığının 
demir eksikliğine 
bağlı olarak yaygın
laştığını kaydetti. 
Demir eksikliğinin 
ise ekonomik sıkın
tılar nedeniyle et ve 
et ürünlerinin daha 
az tüketilmesinden 
kaynaklandığını 
belirten Prof. Dr. 
Aydoğdu, kansızlık 
rahatsızlığı ile 
mücadele sürecinde 
toplumda son derece 
yanlış davranışların 
sergilendiğini ifade 
etti.Prof. Dr.
Aydoğdu, şunları 
söyledi: "Toplumda 
gözlediğimiz en 
büyük yanlışlıkların 
başında, kansızlıkla 
mücadelede hiçbir 
tedavi yapılmadan 
kan ilacı kullanılması 
geliyor. Doğru olan, 
rahatsızlığın nedehi- 
ni bulup ortadan 
kaldırmak, bu

süreçte kan ilacı 
kullanmaktır. Hiçbir 
tedavi yapılmadan 
kan ilacı kullanmak 
kanı belirli süre 
artırabilir, ama belli 
bir süre sonra 
rahatsızlık yeniden 
ortaya çıkacaktır. 
Vatandaşlar sağlık 
kuruluşlarına gider 
gitmez tedavi yapıl
madan kapıdan kan 
ilacı verilirse, itibar 
etmesin. Önemli olan 
kansızlık sebebinin 
bulunup rahatsızlığın 
ortadan kaldırıl
masıdır. Hele hele 
kansızlığın giderilme
si için kan verilmesi 
ise çok yanlıştır." 
KANSER TEHLİKESİ 
Prof. Dr. İsmet 
Aydoğdu, kansızlıkta 
tedavi sürecinin özel
likle büyük hastalık
ların önlenmesinde 
Önem taşıdığını 
ifade etti.
Kansızlık hastalığının 
bağırsak, mide ve 
yemek borusu 
kanseri gibi rahatsız 
lıkların habercisi ola

bileceğine işaret 
eden Prof. Dr. 
Aydoğdu, şöyle dedi: 
"Kansızlık, kanserin 
habercisi olabilir.
Bunun için kansızlık
ta tedavi büyük 
önem taşıyor. Mesela 
hasta kahn bağırsak 
kanseri oluyor ve 
ortaya kansızlık belir
tisi çıkıyor. Hastaya 
kan ilacı veriliyor, 
kanı yükseliyor ama 
belli süre sonra 
yeniden düşüyor. 
Ne zaman ki kalbi 
çarpmaya başlıyor, 
nefesi daralıyor, o 
zaman tedaviye 
geliyor. Ama ne 
yazık ki hastalık 
bünyeye yerleşmiş 
oluyor. Tüm bu 
olumsuzluklar 
yaşanmadan 
kansızlık rahatsızlığı 
olan vatandaşların 
mutlaka tedavi 
olmaları büyük 
önem taşıyor.
Kansızlık nedeni 
bulunmadan kesin
likle kan ilaçları 
Kullanılmamalıdır."

Gripte ağrı kesici veya 
aspirin kullanmayın

Adıyaman Kahta İlçe 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi ve 
Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanı 
Dr. Aydın Özkan, grip 
hastalığının 
tedavisinde aspirin 
ya da aynı etken 
maddeye sahip ağrı 
kesici ve ateş 
düşürücülerin kesin
likle kullanılmaması 
gerektiği belirtti. 
Grip hastalığıyla 
ilgili açıklama 
yapan Kahta Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Dr. Aydın Özkan, 
gribin ani ve yüksek 
ateş, şiddetli kas ve 
eklem ağrıları, halsiz
lik, bitkinlik, titreme, 
baş ağrısı ve kuru 
öksürük gibi belirti 
lerle başlayan bir 
enfeksiyon hastalığı 
olduğunu kayde 
derek, vatandaşları 
gelişi güzel aspirin 
kullanmaması 
konusunda uyardı. 
Gribin özellikle 
çocuklar, yaşlılar ve 
kalp, akciğer, böbrek, 
şeker gibi kronik 
hastalığı olan kişi 

lerde çok daha 
ağır belirtiler 
gösterdiğini 
ifade eden 
Başhekim Dr. 
Özkan, "Grip 
virüsünün 
bulaşması, 
hastalık belirti
lerinin başla
masından 1-2 
gün öncesinde 
başlar ve 
hastalık 
başladıktan 3-7 
gün sonrasına 
kadar devam 
eder. Başlıca bulaş
ma yolları, öksürük 
ve hapşırıklarla 
etrafa saçılan 
damlacıkların hava 
yoluyla bulaşması, 
hasta kişilerle direkt 
temas edilmesi ve 
hasta kişilerin ağız- 
burun akıntılarıyla 
temas etmiş eşyalar
la bulaşmadır. Bu 
nedenle grip evde, 
işyerinde, okullarda, 
kreşlerde, yurtlarda, 
toplu taşıma 
araçlarında çok 
kolaylıkla bulaşır. 
Bulaşma yolları 
oldukça basit ve bu 
kadar kolay olan bir

hastalığın bulaşma 
yollarına karşı 
önlem almakta 
olanaksızdır" dedi. 
Gribin tedavisi 
sırasında aspirin ve 
aynı etken maddeye 
sahip ağrı kesici ve 
ateş düşürücülerin 
kesinlikle kullanılma
ması gerektiğine 
aiKKat çeken 
Dr. Özkan, özellikle 
çocuklarda bu 
konunun çok 
önemli olduğunu, 
ayrıca antibiyotik
lerin yanlış kul
lanımının istenmeyen 
sonuçları beraberin 
de getirebileceğini 
ifade etti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55 
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513İ3Ö8
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 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcıhğı 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
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_____________ 514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122 
Su İşlet 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza 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 51314 25
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Yeni bir yağışlı toa dalgası geliyor Bursa’da iş dünyası 
erken seçim istiyor

Türkiye, kurban 
bayramına soğuk ve 
yağışlı bir havayla 
giriyor. Dün yurdu 
etkisi altına alacak 
yağışlı hava, 
önümüzdeki haftaya 
kadar sürecek.
İç bölgelerde kar 
yağışı bekleniyor. 
İstanbul bugün ve 
cumartesi yağmurlu, 
pazar günü karla 
karışık yağmur altın
da. İzmir ve Antalya 
pazara kadar 
sağanak yağışlı, 
Adana üç gün 
sağanak yağmur 
alıyor. Ankara 
bugün yağmurlu, 
cumartesi kar yağışlı. 
Erzurum'da üç gün 
kar yağışı var...
Hava sıcaklığı hafta 
sonunda tüm yurtta 
azalacak. Önümüzde
ki üç günde en 
düşük hava sıcaklığı 
İstanbul'da 3,

Ankara'da 0, İzmir'de 
5, Adana'da 11, 
Antalya'da 7, 
Erzurum'da -14, 
Trabzon'da 3, 
Diyarbakır'da 2 dere
ceye kadar düşecek. 
Bugün bütün bölge 
ler yağış altında... 
Sivas çevresi, Doğu 
Anadolu ve Doğu 
Karadeniz'in iç ke 
simlerinde kar, Ege 
ve Akdeniz'in kıyısın
da gökgörültülü 
sağanak yağış 
bekleniyor. Ege ve 
Edirne'de aşırı 
yağışlar su baskın
larına sebebiyet vere
bilir. Marmara'da 
poyraz sert esiyor. 
CUMARTESİ günü 
yağışlar devam edi 
yor. İç bölgelerde 
yağışlar akşam saat
lerinden itibaren 
kara dönüşecek. 
Marmara'nın iç ke 
simleri karla karışık

yağmur, İç Ege, 
Karadeniz'in iç ke 
simleri, İç Anadolu 
ve Doğu Anadolu 
kar yağışı alıyor. 
Sağanak yağış 
Akdeniz’in kıyısında 
sürüyor. Poyraz 
Marmara ve Ege'de 
şiddetli esmeye 
devam ediyor. 
PAZAR günü 
Marmara'nın doğusu 
(İstanbul), Batı 
Karadeniz'in kıyısı ve 
K.Maraş çevresi karla 

karışık yağmur, 
ç Anadolu, Karade 
niz'in iç kesimleri, 
Doğu Anadolu ve 
Kütahya kar yağışı 
altında. Doğu 
Akdeniz sağanak 
yağış, G.Doğu 
Anadolu ve Kara 
deniz'in kıyısı günü 
yağmurlu geçirecek. 
Trakya, Ankara, Ege 
ve Batı Akdeniz çok 
bulutlu...
Batı bölgelerimizde 
poyraz esiyor...

BTSO'nun 3 yıldır iş 
dünyasının nabzını 
ölçmek amacıyla 
düzenli olarak yap
tığı "Ekonomik ve 
Sosyal Durum 
Anketi"nin 2005 
Aralık ayı sonuçları 
açıklandı. Bursa iş 
dünyası, hükümetin 
2005 yılı karnesini 
verdi. TL'nin aşırı 
değerlenmesi ve 
nakit sıkıntısı canına 
tak eden işadamları, 
kendi işinde 2006'da 
stabil kalmayı plan
lıyor, erken seçim 
istemiyor. AB 
sürecinde de bugün
den farklı bir beklen
ti yok. Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası 
(BTSO) tarafından; 
2005 yılını ekonomik, 
sosyal, siyasi ve 
uluslararası ilişkiler 
bağlamında değer
lendirmek amacıyla 
gerçekleştirdiği ve 
toplam 209 sanayici, 
ticaret erbabı ve üst 
düzey yöneticinin 

katıldığı "Ekonomik 1 
ve Sosyal Durum 
Anketi"nin sonuçları II 
açıklandı.
2003 yılı Ocak ayın- I 

dan bu yana 3 ayda 
bir periyodik olarak 
gerçekleştirilen 
anketin sonuçları ilgi 1 
çekici veriler ortaya 
koyuyor...
BTSO'nun Anketi’ne I 
katılarak soruları 
cevaplayan 
209 kişinin yüzde 
59.8'i sanayici, 
yüzde 37.2'si tüccar. \ 
Katılımcıların 
sektörlere dağılımı 
ise şu şekilde 
gerçekleşti:
Otomotiv sanayi 
yüzde 20.57, tekstil 
ve konfeksiyon 
yüzde 20.09, makine | 
ve metal 16.26, bi 
lişim 5.74, gıda 5.26, 
diğer sektörler 26.97. I 
Katılımcıların yüzde İI 
75.11 'i KOBİ, geriye : 
kalan 24.89'u da 
büyük ölçekli şirket 11 
statüsünde... BHA

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus 
- - - - - - - - - - - - - - - - - KOMBİ

KAZAN
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ
YETKİLİ BAYİİ

HAVALANDIRMA
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Kurban Bayramımda sağlığa ve ekonomiye dikkat
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haşan Batmaz, binlerce küçük ve büyük baş hayvanın kurban edileceği bayram
da, hijyen kurallara uyulmasını, kesimlerin mutlaka mezbaha veya benzeri koşulların sağlandığı yerlerde gerçekleştirilmesini istedi. 6’da

.. 1 " ıı 1 1 1 

Dünya Sağlık Örgütü: 
11 Paniğe gerek yok”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türki 
ye'de görülen kuş gribi vakalarıyla 
ilgili olarak, "paniğe gerek 
olmadığım" bildirdi. DSÖ sözcüsü 
Fadela Şaib, yaptığı açıklamada, 
kümes hayvanlarının kaptığı 
enfeksiyonun Türkiyenin 
doğusundaki bir bölge ile sınırlı 
kaldığını söyledi. Sayfa 7’de

"Veremrıedir, nasıl korunulur" konulu panele halk ilgi göstermedi

Güne Bakış ■
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik’in trafiği
İki gün sonra Kurban Bayramı.
Şimdiden insanımızda bayram telaşı 

başladı.
Bu bayram kanlı bayram olduğu için bir 

yandan da gücü olanlar kurbanlıkların 
peşinda koşuyorlar.

Bayram.yağışlı geçecekmiş.
Kamuda pazartesi yarım gün izinli 

sayıldığında, Kurban Bayramı tatili yaklaşık 
9 güne çıkıyor.

İş dünyası ise bayram süresince tatil 
yapar hep.

Aslında uzun tatiller iş dünyasını sıkıyor.
Üretimin gerçekleşmemesi para 

dönüşümünün yaşanmaması sıkışıklığı 
getiriyor ardından.

Sıkışıklık yalnız ekonomide olmuyor.
Gemlik’in trafiği de sıkışık mı sıkışık.
Hele akşam saatlerinde İstiklal 

Caddesi’nden yayalar karşıya bile geçemi 
yor.

Orhangazi Caddesi’nden başlayan trafik 
sıkışıklığının açılması dakikaları alıyor.

Buna acil çözüm bulunmalı.
Doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozuk 

olan yollar bir yana, ana caddelerde 
otopark yapılması sıkışıklığı arttırıyor.

Her geçen gün artan araç sayısı, yetersiz 
otopark, dar yollar, dikkatsiz sürücüler 
trafiği içinden çıkılmaz hale getiriyor.

Ana caddelerde iki aracın yanyana 
geçmesi olanaksız.

Ne olacak bu gidiş?
İlgililer biran önce bu konuyu ele alıp 

masaya yatırmalı.
Yoksa sıkıntı daha da artacak.
Hava kirliliği, gürültü kirliliği buna bir de 

trafik kirliliği eklenince, insanın ruh sağlığı 
bozuluyor.

Belediye Düğün 
Salonu’nda Bursa 
Verem Savaş 
Derneği tarafından 
düzenlenen 
‘‘Verem nedir, 
nasıl korunulur” 
konulu panele 
konuşmacı olarak 
katılan UÜ Göğüs 
Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı Doktoru 
Dursun Ali Sağlam, 
veremin insandan 
insana havayoluyla 
bulaşmasının en 
kolay yol olduğunu 
hatırlattı.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

KDV beyanname 
süresi uzatıldı

Aralık 2005 vergilenme dönemine ait KDV 
beyannamelerinin verilme süresinin 
uzatılmasına ilişkin sirküler, Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan imzasıyla yayımlandı.
KDV beyanname verme süresi tüm 
mükellefler için 24 Ocak 2006 tarihi mesai 
saati sonuna kadar uzatıldı. Sayfa 7’de

Emeklilere 
yüzde 4 zam

Emeklilerin maaşlannda yüzde 4 KDV zammı öngören yasa 
tasarısı TBh 1'ye gönderildi. Bayramdan sonra yasalaşması 
beklenen ta arıyla aylık veya gelir bağlanmış olanlar (tüm 
emekliler) ile özel kanunlan uyarınca vatani hizmet ter 
tibinden aylık bağlananlara, her ay için, bir önceki yılın Aralık 
ayında ödenmiş olan aylık veya gelirlerinin bir aylık tutarının 
yüzde 4'ü oranında ayrıca ek ödeme yapılacak. Sayfa 9’da

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 

madalya töreni
619 öğrencinin öğrenim gördüğü Celal 
Bayar Anadolu Lisnsi’nde yarı yıl tatili dün 
düzenlenen madalya töreni ile son buldu. 
Okul içinde ve dışında düzenlenen çeşitli 
etkinliklerde başarılı olan okul öğrencileri 
madalyalarını aldılar. Haberi sayfa 5’de

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

Buluşma
“Evvel Zaman İçinde

Harbiye’deki Birinci Ordu Komutanı 
Tınaztepe,Cumhurbaşkanı İnönü’ye .DP’nin 
seçimleri almasını engellemek için 
“Seçimlere fesat karıştırmak ve sandıklarda
ki oy ayrımını geçersiz kılmak amacıyla bazı 
komünist müdahaleler söz konusu. 
Komutanlık bu müdahaleleri gidermek 
amacıyla oy ayrımına el koymaya hazır” 
mesajını iletir.

İsmet Paşa’nın yanıtı nettir :
“Müfettiş Paşa’nın gözlerinden öpüyo

rum. Ancak milli iradenin tecellisine hiç kim
senin müdahale etmemesi gerekli.”

. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan 
Birgit’in tanıklığında gerçekleşen bir anı.

Erdemin kudrete galip gelişini açıklayan 
çok çarpıcı bir örnek.

Birgit olaylara yansız bakabilmeyi 
başarabilen bir gazeteci-yazar.

Gerçi;
Bu noktaya geliş ancak düşünceyi akıl 

süzgecinden geçirip yaşama aktarış 
yeteneğinin etkisiyle olanaklı..

Hem gazeteci hem politikacı olupta “yan
sız” duruş göstermek büyük erdem.

İşte bu erdemli gazeteci anılarım “ Evvel 
Zaman İçinde” kitabıyla toplumla paylaşıyor.

Orhan Birgit’in imbiğinden süzülenler 
yeleceğin Türkiye sine ışık tutuyor..

Bugünün gazetecisiyle politikacısına ise 
yol gösteriyor.

O’nun yazdıklarını iyi okuyup doğru anla
mak gerekiyor.

Evvel Zaman İçinde’nin sayfalarını 
çevirirken Türkiye’nin benim de yaşadığım 
son 40 yılı gözlerimin önünden hızla aktı 
geçti..

Anılar hızlı aktı ama..
Yaşananlar ne yazık ki aynı hızda akıp 

gitmiyordu..
Çünkü..
Gerçekten son kırk yılda sancı vardı.. 
Acı vardı..
Gözyaşı vardı..
Demokrasinin insan elinde ve 

düşüncesinde “zaafiyete “uğrayan nitelikleri 
ülkenin başına hep vatanperverleri getirdi I 

Bu insanlar öylesine vatanperverdiler ki 
ülkeye per yerine dert verdiler.

Toplumsal barış yerine “kavga”nın 
tohumlarını attılar..

Atmak isteyenlere zemin hazırladılar.
Rüşveti,talanı,hileyi,irtikapı,adam kayır

mayı biçimselleştirdiler..
Devletin imkanlarını yakın tayfalarına 

düşünmeden,arlanmadan verdiler..
Almadılar..
Her mahallede “milyoner”yaratmayı 

seçim sloganı yaptılar.
Başarmak için de “gereken” titizliği gös

terdiler..
Oysa..
Cumhuriyetin toplumsal çıkarlarla 

yoğrulmuş siyasetçilerini, “dışlamak” , 
“dalga geçmek ” yerine örnek alsaydılar 
şimdi Türkiye ne IMF’ye, ne Dünya 

Bankası’na ne Amerika’ya ne de Avrupa 
Birliği’ne boynunu uzatmıştı.

Başımıza çuval da geçmezdi..
İç işlerimize de asla karışmazlardı.. 
Karışmaya cüret dahi edemezlerdi.. 
Ya şimdi..

Yarı yıl tatili başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Lise ve ortaöğrenim 
kurumlarında 
2005-2006 yılı yarıyıl 
tatili dün başladı. 
Kurban Bayramı 
tatiliyle birlikte 
boşalan okullar 30 
Ocak 2006 Pazartesi 
günü öğrenime 
başlayacak. * 
İLK KARNELERİNİ 
ALDILAR 
İlk ve ortaöğrenim 
okullarında başlayan 
yarı yıl tatilinin en 
güzel görüntüleri ise 
okullarına yeni 
başlayan küçük 
öğrencilerde yaşandı. 
Birinci kademe 
birinci sınıf öğrenci
leri öğretmenlerinden 
öğrendiklerini

köylerinde öğrenim 
gören 17 bin öğrenci 
dün çıktıkları yarıyıl 
tatilinden 30 Ocak

onların ellerinden 
aldıkları karnelerle 
pekiştirdiler.
Gemlik, belde ve

2006 Pazartesi günü 
okullarına dönerek 
öğrenimlerine yeni 
den başlayacaklar.

Vergi Dairesi inşaatı sürüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yapımı Borusan 
Borçelik firması 
tarafından üstlenen 
Vergi Dairesi 
binasında çalışmalar 
hızlı şekilde 
sürüyor. 
Verem Savaş 
Dispanseri yanında 
bulunan ve mülkiyeti 
Vergi Dairesine 
ait olan arsa üzerinde 
yapımı süren 
bina inşaatının 
Nisan 2006'da 
tamamlanması bek
leniyor. Zemin artı iki 
kat üzerine yapılacak 
olan çelik konsirik 
siyon binanın temel 
çalışmaları sürerken

Yeni binasına 
Mayıs ayından 
itibaren taşınması

beklenen Vergi 
Dairesinin 
mükelleflerine

daha iyi imkanlarla 
hizmet vereceği 
öğrenildi.

inşaatın deprem pro
jelerine uygun olarak 
yapıldığı bildirildi.

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

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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"Verem nedir, nasıl korunulur" konulu panele halk İlgi göstermedi

“Vereme ilgi
duymuyoruz”

Belediye Düğün Salonu’nda Bursa Verem Savaş Derneği tarafından düzenle
nen “Verem nedir, nasıl korunulur” konulu panele konuşmacı olarak katılan 
UÜ Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktoru Dursun Ali Sağlam, veremin 
insandan insana havayoluyla bulaşmasının en kolay yol olduğunu hatırlattı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Verem Savaş 
Derneği tarafından 
düzenlenen 
"Verem nedir, nasıl 
korunulur" konulu 
panele halktan 
ilgi olmadı. 
Belediye Düğün 
Salonu’ndaki panele 
Bursa ve Gemlik 
verem Savaş 
Derneği Sosyal 
Komite üyeleri ile 
okulların gönderdiği 
yaklaşık 20 kişiden 
oluşan öğrenci 
katılırken sağlıkla 
ilgili çok önemli 
bilgilerin verildiği 
önemli hastalık 
vereme olan ilgisizlik 
paneıe konuşmacı 
olarak katılan UÜ 
Göğüs Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı 
Doktoru Dursun Ali 
Sağlam'ı da üzdü. 
Verem mikrobunun 
insanlık tarihiyle 
birlikte tanınmaya 
başlandığına dikkat 
çeken Dr. Sağlam, 
güneşin olmadığı 
bir yerde bu 
mikrobun uzun süre 
canlılığını koruya
bildiğini hatırlattı. 
Veremin insandan 
insana havayoluyla 
bulaşmasının en 
kolay yolu olduğunu 
söyleyen Dr. 
Sağlam, bu hastalığa 
yakalanan birinin 
kesinlikle toplumun 
olduğu yerlerde 
öksürmemesi 
gerektiğini belirtti. 
Her öksürüğün 
1.5 mikron mikrop 
saldığını hatırlatan 
Dr. Sağlam, "Mikrop 
özellikle oksijeni 
sevdiğinden 
Akciğerimizin üst 
kısmına yerleşir. 
Çünkü burada 
kendine yeterince 
hava bulabilir. 
Tüberküloz

dediğimiz bu 
hastalık AIDS ile 
diyabet hastalarının 
vücutlannın 
savunma mekaniz
maları zayıf olduğun
dan daha çabuk 
yerleşebilirler" dedi. 
NASIL TANINIR 
Tüberküloz 
hastalığının 
genç ile orta 
yaşlarda en çok 
görüldüğüne 
dikkat çeken Dr. 
Sağlam, tanımının 
ise kişinin 
öksürüğünün 
15 günü geçmesi 
ve kanlı balgam 
ile gece terlemeleri, 
iştahsızlık, zayıflama 

belirtileri ile rahatça 
anlaşılacağını 
söyledi.
Tüberküloz 
mikrobunun 
öncelikli olarak 
yüzde 80 akciğerde 
görüldüğünü 
hatırlatan Dr. 
Sağlam, gerekli 
tedavinin 
6-9 ay ve en 
az 4 ilaç kullanılarak 
yapılması gerektiğini 
belirterek, "İlaçlann 
düzenli kullanılması 
durumunda tedavi 
oranının yüksek 
olduğunu görebiliriz. 
Bu hastalığın , 
Verem savaş 
dispanserleri 

gözetiminde 
daha iyi 
yapıldığını 
söyleyebilirim. 
Küçük çocukların 
se BCG aşısı ile 
bu hastalığa 
yakalanmaları 
yüzde yüze yakın 
oranda günümüzde 
engellenmektedir" 
dedi.
Dr. Dursun 
Ali Sağlam, 
veremle ilgili yaptığı 
açıklamaların 
ardından salonda 
bulunan az sayıdaki 
öğrencinin sorularını 
cevaplayarak onlara 
açıklayıcı 
bilgiler verdi.

Bayram ikramiyesi olarak 41 bin lira dağıtıldı

Belediye 
işçisine 

bayram harçlığı 
verilecek olan kişi 
başına 300 YTL 
ikramiyenin bayram 
öncesi dağıtılarak 
işçilerin 
bayrama huzurlu 
girmelerini 
düşündüklerini 
söyledi.
Başkan Turgut, 
çalışan işçilere 
dün 41 bin lira 
dağıtıldığını bildirdi.

Gemlik 
Belediyesi’nde 
çalışan işçilere, 
bayram öncesi 
41 bin lira 
bayram ikramiyesi 
dağıtıldı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Kurban Bayramı 
sonrası işçiye

Yeni çöp 
konteynerleri 

geldi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik'in sokak ve 
caddelerinde biriken 
çöpleri toplama 
ihalesini bir yıllığına 
alan Ortem firması 
çöp konteynerlerini 
yerlerine koymaya 
başladı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Temizlik İşleri 
Müdürü Sami Beki, 
dün monte edilen 
yeni konteynerleri 
incelediler.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
yeni gelen 
ve sokak ile 
bazı cadde 
kenarlarına 
konacak olan 
konteynerlerin 50 
adet olduğunu.

Cumartesi ve 
Pazar günleri de 
250 adet daha 
geleceğini söyledi. 
Konteynerlerin 
her birinin 1 ton 
çöp alma kapasite
sine sahip olduğunu 
bildiren Başkan 
Turgut, boşalan 
yerlere yeni 
konteynerlerin 
konarak yerlerde 
çöp bırakılmaya
cağını söyledi. 
Yeni yıl için çöp 
toplama firmasının 
değişmesi sonucu 
eski firma kendine 
ait çöp konteynır- 
larını topladığından 
geçici olarak sokak
larda çöp yığınları 
oluşmaya 
başlamıştı.
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

5»

W
Baklava 
kermesi

O kürsü, Laik Cumhuriyet’in kürsüsüdür...
AKP iktidar olduk

tan sonra, cami 
kürsüleri bir başka 
türlü kullanılır oldu. 
Sesler daha başka bir 
gür çıkıyor. Çatlak 
çatlak. Karşılarındaki 
vatandaş suskun ve 
sessiz. Oysa sessiz
lik ve durgunluk 
korkudan, çekinmek
ten, bilgisizlikten 
değil, kutsal mabedin 
ahengini bozmamak, 
cami adabına uymak
tan, olumsuzluk 
yaratmamak, barışı 
bozmamak 
düşüncesinden.

Konuşan bu 
gerçeği görmezden, 
bilmezden gelerek 
konuştukça coşuyor, 
coştukça saçmalayıp 
ne dediğini bilmiyor, 
söylediklerini kulak
ları duymuyor.

Ey vaaz etmekle 
görevli vatandaşım!

O konuştuğunuz 
kürsü var ya; o 
kürsü, Laik Türkiye 
Cumhuriyeti devle
tinin kürsüsüdür.

Boğazınızdan 
geçen her lokma 
onun varlığındandır.

Kendine, zımnen 
saldırabilme cesareti
ni de onun hoşgörü 
sünden alıyorsunuz.

O’nun sağladığı 
imkanlarla okudun, 
bu görevi sana o 
verdi.

Mensubu olduğun 
ulusuna dinini 
diyanetini öğret, 
doğruları öğret, 
aydınlat diye o görevi 
verdi. Bunu hiç aklı 
nızdan çıkarmayınız. 
Siyasete meraklı 
iseniz inancınıza 
uygun partiler var, 
girin. Çalışın, onların 

m lummui
I iıitmıtm

Mim il

kürsülerinden 
konuşun. Bakın din
lerlerse...

Toplumun 1 Ocak 
Mekke’nin fethi 
yıldönümüne gereken 
ilgiyi göstermeyip, 
noel’i ihya etmesini 
vesile kılarak, Cuma 
günü vaazınızda 
cemaate hitaben 
söylemediğinizi 
bırakmadınız. 
Müslüman olmayan
ları gavur diye nite
lendirdiniz. Cehalatle 
suçladınız.

Gavur; ateist, yani 
hiçbir dini olmayan, 
haşa Allah’ı tanı
mayanlar değil mi? 
Allah’ı tanıyanlar 
nasıl kafir, inkarcı 
nitelendirilir.

Kutsal kitabımız 
Kur’an-ı Kerimin 
Bakara suresinin 59 
ayetinde “İnananlar 
muşa dininde olanlar, 
hınstiyanlar, sabiiler 
arasında Allah’a 
ahiret gününe 
inananlar, yararlı iş 
işleyenler, rableri 
katında mükafatlarını 
göreceklerdir. Onlar 
için korku yoktur, 
üzüntüleri de olmaya
caktır" Allah böyle 
demektedir.

Bu gerçek 
karşısında önüne 
geleni gavur diye 
nitelemek ne derece 
doğrudur?, 

Eşlerini döven, 
yaralayan, öldüren, 
fuhuş batağına 
düşmüşler arasında 
namaz kılan, içki kul
lanmayanlardan 
böyle fiil işleyenler 
var mı dediniz.

Kutsal mabed 
saygısından demez 
ler ya...

Cemaatten biri 
kalkıp, inanç birliği 
içinde beraber olduk
ları müslüman 
kardeşlerini domuz 
bağı ile bağlayıp, diri 
diri toprağa gömen
ler, kimler? Masum 
kızlarımızın ırz ve 
iffetini çalanları daha 
unutmadık, islami 
kazanç görüntüsü 
altında masum insan
ların alın teri ile 
kazanıp, binbir 
güçlükle biriktirdiği 
dolar ve euro’ları iç 
edip, kanunlaşanlar
dan hiç bahsetmiyor
sunuz Hocam! dese, 
bilmem ne cevap 
verirdiniz?

Sevgili 
Peygamberimiz Hz. 
Muhammet (S.A) 
“İstanbul feth olu
nacaktır. Fetheden 
Komutan ne güzel 
komutan, fetheden 
asker ne güzel asker" 
buyurmuştur.

Böylesine ulvi bir 
şehri, dini İslam olan 
OsmanlI Devleti, düş
man güçlerine teslim 
ederken, O’nu ve 
vatanını kurtarmak 
için mücadele eden 
Mustafa Kemal ve 
silah arkadaşlarının 
yakalanıp, 
öldürülmesini, yurdu 
işkal eden Yunan 
askerlerinin ‘‘Hilafet 
ordusu” yani İslam 
dininin savunucusu 
ve koruyucusu 
olduğuna fetva veren 
OsmanlI şeyhülislamı 
değilmiydi? dese ne 
derdiniz?

Sevgili 
Peygamberimizin 
(S.A) övdüğü büyük 
ve güzel asker Fatih 
Sultan Mehmet’in yat
tığı topraklardan, 
düşmanın pis ayak
larının azap ve zul
münden o güzel 
İstanbul’u kurtaranın 
Atatürk’ün örgü
tlediği Laik Türkiye 
Cumhuriyeti ordusu 
olduğunu bir kez 
olsun hiç hatırlayıp, 
topluma hatırlattınız 
mı? 6 Ekim günü 
olan yıldönümünde 
konuyu ele alıp dile 
getirdiniz mi?

İstanbul’u fethe
den Fatih Sultan 
Mehmet’in Ayasofya 
camiinde ezan okut
tuğunu, namaz kılıp, 
kıldırdığını, vaazı 
nasihatte bulun
duğunu bugün ise 
bunlardan yoksun 

olunduğunu, yoksun 
bırakılmanın yurt 
camilerinden ezan 
okunmamasımri, 
namaz kıhnma- 
masının, vaaz ve 
rilmemesinin, acaba 
baskısımı olduğunu 
düşündüğünüzü 
rahatlıkla söyleyebil
diniz.

El insaf, bir din 
görevlisine hiç 
yakıştıramadım. 
Nimeti küfranhk 
büyük günahlar
dandır. Yüce Allah 
nankörlük edenleri 
sevmez değil mi?

Tüm yurtta luzüm- 
lü yerlerde kiliseleri 
camii (Biri Gemlik’te 
Balıkpazarı Camii) 
yapan, çan sesleri 
yerine ezan seslerini, 
yurt semalarında 
yankılatan, ayyıldızh 
şanlı bayrağımızı yurt 
semalarında dalgala
tan, Laik Türkiye 
Cumhuriyetinin kuru
cu Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah 
arkadaşlarından bir 
başkası mı?

Konuştuğunuz o 
kürsüde O’nun bu 
millete ve dinimize 
armağanı. Yediğiniz 
ekmeği de O’na 
borçlusunuz. Canınızı 
da.

Sayın Müftümüz 
sizlerde Laik Türkiye 
Cumhuriyetinin bir 
görevlisisiniz. Böyle 
ulu orta konuşmala 
ra, birliği dirliği bozu
cu söylemlere izin 
vermeyiniz, dikkat
lerini çekiniz, kendi
lerini uyarınız. 
Toplumun barışa 
daha çok ihtiyacı var 
bu günlerde.

Savcılarımızda 
Laik Türkiye Cumhuri 
yetini korumakla 
yükümlüdürler. 
Dernek toplantılarını, 
siyasi parti toplan
tılarını izletiyor, 
görüntü aldırıyor, ses 
leri kayda aldırıyor. 
Merkez caminden 
tüm ilçeye yayın 
yapan kürsüye cuma 
günleri ses kayıt 
cihazı koydurunuz.

Bakalım, ulu orta 
konuşan olacak mı? 
Zehir kusan olabile
cek mi?

Şu iyi bilinsin ki; 
siyasi iktidarlar gelip 
geçicidir.

Ama Laik Türkiye 
Cumhuriyeti payidar 
olacaktır.

ilgi gördü

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İmam Hatip Lisesi 
Okul Aile Birliği 
tarafından gerçek
leştirilen Bayram 
öncesi Baklava 
kermesi ilgi gördü. 
Belediye Sergi 
Salonu’nda hazır
lanan bir günlük 
kermesin açılışını 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut birlikte 
yaptılar.
Milli eğitim 
camiasının büyük 
ilgi gösterdiği 
Baklava kermesin
den Kaymakam 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Turgut, 

birer tepsi 
baklava alarak 
katkıda bulundular. 
Kermesinin okulun 
yurdunda kalan fakir 
öğrencilere yardım 
amacıyla düzen
lendiğini söyleyen 
Okul Aile Birliği 
Başkanı İdris Yavuz, | 
"Okulumuz 
bahçesi bu yıl 
Kurban kesim 
alanı olarak 
belirlendi. Tüm 
halkımız kurbanlarını 
burada kesebilirler. 
Ayrıca okulumuz 
yurdunda kalan 
öğrencilerimizin 
yiyecekleri için 
et bağışı kabul 
etmekteyiz." 
dedi.
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Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde madalya töreni
Seyfettin SEKERSÖZ

karşılaşmalarda başarılı iUJu/v akJj

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nde yarıyıl tatili 
okul bahçesinde 
düzenlenen 
madalya töreniyle 
başladı.
Okul içinde ve 
dışında düzenlenen 
çeşitli sportif 
karşılaşmalarda 
başarılı olan okul 
öğrencilerinin ödül- 
lendirildiği törene 
katılan İlçe Milli 
eğitim müdürü 
Mehmet Ercümeıj, 
öğrencilere yaptiy|v 
konuşmada, hiç 
kimsenin diğer 
kişiden akıllı 
olamayacağını ancak 
bazı kişilerin daha 
çok çalıştıklarından 

karnelerindeki 
rakamların değişik 
olmasının doğal 
olduğunu söyledi. 
Ercümen, 
"Aldığınız karneleri 
kısa tatilinizde iyi 
değerlendirin, 
kimse sizden 
akıllı değildir, 
ancak birileri sizden 
daha fazla 
çalışmıştır. Bunu 
kendinize stres 
yapmamalısınız. 
İkinci dönemde 
sizleri daha çok 
ıç.'lışma bekliyor" 

? -şeklinde konuştu.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdürü İçiriş Aka, 
619 öğrencinin 
öğrenim gördüğü 
okullarında yarı yıl 

içinde okul içi ve 
okul dışı sportif 
faaliyetlerde 
başarı gösteren 
öğrencilerine tatil 
öncesinde 
verecekleri .
ödül ve madalyalarla 
onların morallerini 
üst seviyede 
tutmayı amaçladık
larını söyledi.
Konuşmaların 
ardından ilçe Milli 
Eğitim Mehmet 
Ercümen, okul içi 
sportif yarışmaları

-i ''e llçefjCjj-Heyetinin 
^L-ceniediği çeşitli 
yarışmalarda 
derece alan 
öğrencilerin 
madalyalarını 
boyunlarına taktı.

Feribot İskelesinin ihalesi yapıldı
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Bursa-İstanbul 
arasını 75 dakikaya 
düşürecek olan 
Güzelyah-Yenikapı 
Hızlı Feribot 
Projesi'nin iskele 
ihalesini Yapı Proje 
Merkezi Aş. Şirketi 
kazandı.
Güzelyah-Yenikapı 
arası sefer yapacak 
olan hızlı feribotun 
iskele ihalesini 
sorunsuz bir 
şekilde gerçek
leştirdiklerinin altını 
çizen Büyükşehir

Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
çalışmaları sonuç
landırmış olmanın 
mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi. 
Güzelyalı'ya yapıla
cak iskeleyi 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin, 
hatta çalışacak olan 
gemileri ise İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
yaptıracağını anımsa
tan Şahin, "Güzelyah- 
Yenikapı arasında 
çalışacak olan 2 
geminin yapımına

Avustralya'da baş
landı. İskele tamam
lanmadan gemilerin 
yapımı bitmiş olacak. 
Biz de iskeleyi yıl 
sonuna kadar 
hizmete açmayı 
planlıyoruz.
Bursa'ya hayırlı 
olsun" dedi.
2005 yıh gibi 2006 
yılına da yatırımlarla 
başladıklarını 
ifade eden Şahin, 
yeni yılın ilk haftasına 
birbirinden güzel 
yatırımlarla başladık
larına dikkati 
çekti. Acemler

Kavşağı konusunda 
Danıştay'ın kararının 
belirlenmesinin 
ardından 31 Öcak'a 
ihale için gün aldık
larını belirten Şahin, 
"Teleferik ihalesini 
gerçekleştirdik.
Seçim bildirgemde 
yer alan Bursa- 
İstanbul arasını 
75 dakikaya düşüre
cek olan hızlı 
feribotun da 
ihalesini gerçek
leştirdik. 2006'da 
Bursa çok değişim
lere tanık olacak" 
diye konuştu.

Bu arada 
Güzelyalı'ya yapıla
cak iskelenin 
ihalesine 5 firma 
katıldı. İhaleyi 11 
milyon 777 bin 
211 YTL'lik en 
düşük teklifi 
veren Yapı Proje 
Merkezi AŞ.
Şirketi kazandı. 
Şirketin daha 
önce Mersin 
x,at Limanı projesini 

e başarıyla 
tamamladığı 
kaydedildi. 52 bin 
metrekarelik alan 
üzerine yapılması 

planlanan Güzelyah 
İskelesi'nde iskele, 
terminal, restoran, 
kafe, otopark ve 
sosyal donatı 
alanları yer alacak. 
Güzelyah İskelesi, 
İDO'nun hizmet 
verdiği mevcut 
iskeleler arasında 
en büyüğü 
olacak.
iskelenin tamamlan
masından' 
sonra Güzelyah- 
Yenikapı seferlerinin 
bu yıl sonuna 
kadar başlayası 
planlanıyor.
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Kurban Bayramımda sağlığa ve ekonomiye dikkat
Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr. Haşan 
Batmaz, binlerce 
küçük ve büyük baş 
hayvanın kurban 
edileceği bayramda, 
hijyen kurallara uyul
ması gerektiğine 
işaret etti. Konuyla 
ilgili yazılı bir açıkla
ma yapan Uludağ 
Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Haşan Bat 
maz, bu bayramda da 
Türkiye'de milyonlar
ca küçük ve büyük
baş hayvanın kurban 
edileceğini söyledi. 
Batmaz, “Kurban 
Bayramı'nda kesilen 
koyun sayısı ülkem
izde 30 milyon koyun- 
keçi olduğundan, bu 
rakam tüm küçükbaş 
varlığının %13'ü 
(1/7.5) demektir. 500 
bin de büyükbaş hay
van kesilecek. Bu 
sayı da ülkemizde 
yaklaşık 10 milyon 
sığır olduğundan tüm 
sığır varlığımızın 5'ini 
(1/20) oluşturmak
tadır” dedi.
Vatandaşa, kurban 
pazarlarında durgun, 
çeşitli akıntıları bulu
nan. gebe ve sakat 

olan hayvanları alma
malarını öneren 
Batmaz, "Kesimler 
belediyelerin düzen
lediği yerlerde yapıl
malı ve özellikle 
büyükbaş hayvan
ların kesimleri mutla
ka mezbaha veya 
benzeri koşulların 
sağlandığı yerlerde 
gerçekleştirilmeli. 
Etlerin hijyenik 
olmasına özen 
gösterilmelidir. 
Buralarda kesim 
sırasında şüpheli 
hayvanların etleri ve 
iç organları veteriner 
hekimler tarafından 
kontrol edilmelidir. 
Böylece yenecek etin 
ve sakatatın sağlıklı 
olması sağlanabilir” 
diye konuştu.
Çevre sağlığının da 
mutlaka korunması 
gerektiğine vurgu 
yapan Batmaz, 
şunları kaydetti: 
“Gelişi güzel ortam
larda kesilen hayvan
lar çevreyi tehdit 
etmekte ve birçok 
hastalık riski oluştur
maktadır. Dikkat 
edilecek önemli bir 
nokta da köpek ve 
kedılern cıg et ve 
öz* ’lik'e hastalıklı 

sakatat verilmeme
lidir. Kasaplık hay
vanların karaciğer ve 
akciğerlerinde bulu
nan içi sıvı kesecik 
şeklindeki kist 
hidatiklerin köpekle 
re verilmesi sonucu, 
köpeklerde 'Ekinok' 
dediğimiz parazit 
gelişir. Bu parazit 
çevreye yumurtalarını 
yayar ve kontamine 
ettiği meradan kas
aplık hayvanların 
karaciğer ve akciğer
leri yeniden hasta
lanır. Ancak, olay yal
nız kasaplık hayvan
larla sınırlı kalmaz, 
köpeklerin bulaştırdı 
ğı gıda maddelerini 
iyice yıkamadığımız
dan insanın da karaci 
ğerinde ve akciğe 
rinde kist hidatik 
oluşur.”Tüm bunların 
yanı sıra Kurban 
Bayramı'nda ekono 
miye de dikkat edil 
meşini isteyen Dekan 
Haşan Batmaz,”Bu 
kadar çok hayvanın 
kısa sürede kesildiği 
dönemde etleri insan
ların tüketme sinin 
yanında; deri ve 
bağırsakların büyük 
ekonomik değere 
sahip olduğu göz ardı 

edilmemelidir. Bir 
koyun derisinin 5 YTL 
oldu ğu günümüzde 4 
milyon koyun derisi 
nin yaklaşık değeri 20 
milyon YTL. Yine bir 
sığır derisinin 15 YTL 
olduğu düşünüldü 
ğünde 500.000 sığır 
derisinin 7.5 milyon 
YTL değer oluştur
duğunu unutma
malıyız. Bu nedenle 
kesimlerde derinin 
zedelenmemesi ve 
kesildikten sonra iyi 
korunmasına dikkat 
etmelidir. Dana ve 
koyun bağırsağının 
da 3.5-4 milyon ara 
sında değiştiği göz 
önüne alındığında 
yaklaşık 16 milyon 
YTL değer oluştur
duğu görülecektir. 
Yalnız deri ve bağır
saklar değerlendiril 
diğinde; yaklaşık 40- 
45 milyon YTL'lik 
bir paranın döndüğü 
ve bu rantın 'hayır' 
diye boşa gitmemesi 
ve devletin kon
trolünde ülke 
ekonomisine ve 
sosyal kurumlarına 
gitmesine vatandaş 
olarak da özen 
gösterilmelidir” 
şeklinde konuştu.

İstasyona 
girmek istedi 
canından oldu
İznik-Adapazarı 
Karayolu'nda meydana 
gelen trafik kazasında 
bir kişi hayatını 
kaybetti.
Hamza Yılmaz (55)'ın 
kullandığı 16 ZR 597 
plakalı otomobil 
Çiçekli Kavşağı'na 
geldiğinde sol 
şeritte bulunan 
Alperler Petrol 
Ofisi'ne girmek istedi. 
Bu sırada karşı yönden 
gelmekte olan İbrahim 
Gider yönetimindeki 
06 AV 676 plakalı 

'Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

motorin yüklü 
tankeri fark 
edemeyen
Yılmaz, tankerle kafa 
kafaya çarpıştı.
Kazada Hamza 
Yılmaz olay yerinde 
yaşamını yitirdi.
Aynı araçta bulunan 
Nemciye E., 
Neriman T., Zehra T., 
ağır yaralanarak 
İznik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldılar. Tanker 
sürücüsü ise gözaltına 
alındı. BHA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KDV beyanname 
süresi uzatıldı

---------------------------------------------------- —l-l ■

Dünya Sağlık Örgütü: 
“ Paniğe gerek yok”

Maliye Bakanlığı, 
uzun bayram 
tatilini de dikkate 
alarak, Katma 
Değer Vergisi 
Beyanname 
verme süresini 
uzattı.
Aralık 2005 
vergilenme döne
mine ait KDV 
beyannamelerinin 
verilme süresinin 
uzatılmasına 
ilişkin sirküler, 
Maliye Bakanı
Kemal Unakıtan imza
sıyla yayımlandı. 
Sirkülere göre, 
Ocak ayı içindeki 
resmi tatil süreleri 
göz önüne alınarak, 
Aralık 2005 dönemine 
ilişkin KDV beyan
name verme süresi 
tüm mükellefler için 
24 Ocak 2006 tarihi

B*Y MÜSUFA ÖZALP EIlLAK'TftN
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 İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

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

makineleriyle Satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bşhçeli .
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 
Macide ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

mesai saati sonuna 
kadar uzatıldı. Buna 
göre, Aralık 2005 
dönemine ait KDV 
beyannameleri 
Ocak 2006 Sah ; 
mesai bitimine karta/ 
fTgiîî vergi dairesine 
verilebilecek* 
KDV Yasası'na göre. . 
mükelleflerin ve vergi 

kesintisi yapmakla 
sorumlu tutulanların 
ve işi bırakan 
mükelleflerin KDV 
beyannamelerini,. 
vergilendirme döne 
mini takip eden ayın 
20. günü akşamına 
kadar ilgili vergi 
dairesine vermeleri 
gerekiyordu.

£

$

Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ), Türkiye'de 
görülen kuş gribi 
vakalarıyla ilgili 
olarak, "paniğe gerek 
olmadığını" bildirdi. 
DSÖ sözcüsü Fad^’a 
Şaib yaptığı a/î.ıama- 
da, Türkiye'de 3 
kişinin kuş gribinden 
öldüğünün açıklan
masından sonra, 
'hastalığın artık 
Avrupa kapılarınca 
olmasına rağmen, 
paniğe gerek 
olmadığını" söyledi. 
Sözcü, üçüncü ölümle 
ilgili henüz Türk 
hükümetinden doğru
lama almadığını, 
kümes havyanlarının 
kaptığı enfeksiyonun 
Türkiye'nin doğusun
daki bir bölgeyle sınır
lı kaldığını belirtti. 
Alınan örneklerin 
H5N1 virüsünün 
söz konusu olup 
olmadığını saptamak 
amacıyla Londra'da 
DSÖ'ye bağlı bir labo 
ratuvara gönderildiğini 
kaydeden sözcü, her 
şey yolunda giderse 
sonuçların gelecek 
hafta alınmasının bek
lendiğini söyledi. 
DSÖ'nün virüsler, sal
gın hastalıklar ve labo- 
ratuvar uzmanlarından 
oluşan 5 kişilik eki 
binin Ankara'ya gittiği
ni belirten sözcü, 
"İlk hipotez, çocuk
ların hasta tavuklara 
dokunup onlarla 
oynadığı ve bu yolla 
hastalığı kaptıkları 
yönünde. Ancak 
ekip, virüsün bir

j

*
i

salgına yol açabilecek 
biçimde ilk kez 
insandan insana 
bulaştığı bir durumla 
karşı karşıya kalınıp 
kalınmadığını 
araştırmaya çalışacak" 
diye konuştu.
Sözcü, Türkiye'de 
yetkililerin 
enfeksiyonu 
küçümsediği yönünde 
Türk basınında 
iddialar olduğunun 
hatırlatılması üzerine, 
"Benim edindiğim 
izlenim bu değil. DSÖ 
ile işbirliği mükemmel. 
Bir şeyleri küçüm 
semeye ya da sakla
maya çalışmıyorlar" 
dedi.
EKER:"HERŞEY KON
TROL ALTINDA" 
Tarım ve Köy İşleri 
Bakanı Mehdi Eker, 
kuş gribi tespit edilen 
yerlerde gerekli 
tüm tedbirlerin 
alındığını söyledi. 
Bakan Eker, 
Aralık İlçesi'ndeki 
incelemelerinin 
ardından geçtiği 
Doğubayazıt İlçesi . 
Kaymakamlığında, 
gazetecilere açıklama 
yaptı.

Bölgedeki 
incelemelerini değer
lendiren Eker, gerekli 
tüm tedbirlerin 
alındığını, herşeyin 
kontrol altında 
olduğunu, endişe ve 
paniğe gerek 
olmadığını ifade etti. 
Meselenin sadece 
Türkiye'deki 300 mil 
yon civarında olan 
kanatlı hayvanın 
sağlığı olmadığını 
anlatan Eker, 
şunları kaydetti: 
"Mesele aynı zamanda 
toplum sağlığımızı da 
ilgilendiriyor. Bir 
evladımızın hayatı 
bütün hayvanların 
hayatından, bütün 
kanatlıların varlığın
dan daha değerlidir. 
Bütün bu tedbirleri 
insan sağlığı, toplum 
sağlığı için ciddiyetle 
ele almalı ve takip 
etmeliyiz." 
Eker ayrıca, tavuklar
da görülen kuş gribi 
tipinin, H5N1 
olduğunu söyledi. 
Bakan Eker, kuş gribi 
hastalığına karşı 
mücadele çalış
malarında gerekli 
bütün desteği sağlaya
caklarını belirtti. 
Bölgeye personel 
takviyesi yapmaya 
başladıklarını kayde
den Eker, takviye 
edilen personelin 
görevlendirmelerinin 
yapıldığını bildirdi. 
Görevlilerin bayram 
tatili, cumartesi- 
pazar demeden 
çalışmaları titizlikle 
sürdürmelerini istedik
lerini'dile getiren Eker, 
"Özellikle Tarım 
Bakanlığı 
teşkilatı adına 
söylüyorum; bizim 
bayramımız bu 
hastalıkla mücadeleyi 
tamamladığımız 
gündür" dedi. 
Eker, hastalıkla 
mücadeleyi bitirinceye 
kadar alarm durumunu 
koruyacaklarını ve 
mücadeleyi başarıyla 
tamamlayacaklarını 
ifade etti.
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iifc IMF ili ipleri tort
İleri Sürücülük 
Teknikleri Uzmanı 
Demir Bükey, kış 
mevsiminin "yağmur, 
çamur, sis, kar ve buz 
demek" olduğunu 
belirterek, sürücüleri 
birçok tatsızlıkların 
yaşandığı bu aylarda 
daha dikkatli ve 
bilinçli araç kullan
maya çağırdı. 
Bükey, kış mevsi
minde yolların kay
ganlaştığına, görüş 
mesafesinin kısaldığı
na, kayma hareket
lerinin çok daha 
kolay başlayıp fren 
mesafesinin uzadığı
na dikkati çekerek, şu 
önerilerde bulundu: 
- "Güvenli bir sürüş 

için mutlaka kış 
lastikleri kullanın, 
- Yağmurda silecekleri 
en son hızda 
çalıştırın, 
- Takip mesafesini 
4 saniyeye kadar 
çıkartın, 
- Hızınızı azaltın.

Direksiyonu 
yumuşak ve gereği 
kadar çevirin, 
- Buzda, çivili lastik
lerin dışında tutunma 
sağlanamaz. Buzlu 
yüzeyi önceden 
görün, yavaşlayın ve 
gerekirse güvenli bir 

kesimde durun, 
- Kısa farları ve 
sis farlarını kul
lanın. Kısa farları 
sürüş sırasında 
daima yakın, 
- Elverişsiz havalar
da yayaların da 
görüş mesafesinin 
kısıtlı olduğunu 
unutmayın.”

Türkiye'nin ekonomik 
durumundan övgüyle 
söz eden Uluslararası 
Para Fonu (IMF) 
Türkiye Masası Şefi 
Lorenzo Giorgianni, 
10 milyar dolar 
değerindeki Stand-By 
anlaşmasının tamam
lanmasının ardından 
Türkiye'nin IMF’ye 
ihtiyacının kalmaya
cağını söyledi. 
Uluslararası 
Para Fonu'nun 
(IMF) Türkiye 
Masası Şefi Lorenzo 
Giorgianni, 
Türkiye'nin ekonomik 
durumundan 
övgüyle söz etti ve 
zamanlamasını 
Türk hükümetinin 
belirleyeceği şekilde, 
10 milyar dolar 
değerindeki Stand-By 
anlaşmasının tamam
lanmasının ardından 
Türkiye'nin IMF'ye 
ihtiyacının kalmaya
cağını söyledi. 
Giorgianni, Reuters 
haber ajansına

. verdiği özel demeçte,

10 milyar dolarlık 
Stand-By anlaş
masının tamamlan
masının ardından 
IMF ile Türkiye'nin 
yollarının ayrılmasının 
muhtemel olduğunu 
belirtti ve "elbette / 
zamanlama, 
Türk makamlarının 
tercihiyle belir
lenecek" dedi. 
Haberde, IMF'nin 
Asya ve Arjantin'de 
yaptığı hataların 
ardından 
Türkiye'deki 
başarısının, kuruluşa 
rahatlama getirdiği 
yorumu 

yapılırken, Giorgianni, 
Türk hükümetinin, 
zaman zaman 
radikal 
reformlar ve popüler 1 
olmayan harcama 
kesintilerinde attığı 
kararlı adımları övdü. 
Giorgianni, "çok 
başarılı bir işbirliğimiz j 
var. Problemin ilk 
teşhisi doğruydu.
Aynı zamanda 
isteklilik, kararlılık ve J 
hükümetin 
problemlere karşılık | 
bulmada izlenecek 
politikalara sahip çık
ması olağanüstüydü" ç 
dedi.

✓ 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 VRRDIR
ACİL DURUMLARDA 24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ ı

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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Emeklilere yüzde 4 zam Barbaros BALMIMCT

Barbarosca

Hükümet, emeklilerin 
maaşlarında yüzde 4 
KDV zammı öngören 
yasa tasarısını 
TBMM'ye gönderdi. 
Emeklilerin maaşların
da yüzde 4 KDV 
zammı öngören yasa 
tasarısı TBMM'ye 
gönderildi. Kurban 
Bayramı'ndan sonra 
yasalaşması beklenen 
tasarıyla aylık veya 
gelir bağlanmış olan
lar (tüm emekliler) ile 
özel kanunları uyarın
ca vatani hizmet 
tertibinden aylık 
bağlananlara, her ay 
için, bir önceki yılın 
Aralık ayında ödenmiş 
olan aylık veya 
gelirlerinin bir aylık 
tutarının yüzde 4'ü 
oranında ayrıca ek 
ödeme yapılacak. 
Ek ödeme tutarları, 
yaşlılık veya malullük 
aylığı üzerinden 
sosyal güvenlik 
destek primi kesintisi 
yapılması gereken 
hallerde, sosyal 
güvenlik destek primi 
kesintisine esas 
aylığın hesabında 
dikkate alınmayacak. 
İlk defa veya yeniden 
aylık veya gelir 
bağlanacaklara yapıla
cak ek ödeme tutarı, 
kendilerine eşit ya da 
en yakın tutarda aylık 
veya gelir almakta 
olanların yararlanmak
ta oldukları ek ödeme 
tutarı esas alınarak 
belirlenecek. Bu 
ödeme, ilgili sosyal 

güvenlik kuruluşların
ca ödenmesini 
müteakip iki ay içinde 
faturası karşılığında 
Hâzineden tahsil edile
cek. Bu maddenin 
uygulamasına ilişkin 
olarak ortaya çıkabile
cek tereddütleri gider
meye Maliye Bakanlığı 
yetkili kılınıyor. Aynı 
kanun tasarısıyla 2006 
yılı Ocak ayı ödeme 
dönemi ile 2007 yılı 
Ocak ayı ödeme döne
mi arasında, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar 
Kanunu ve 2925 sayılı 
Tarım İşçileri Sosyal 
Sigortalar Kanunu'na 
göre, bağlanan gelir 
ve aylıklar ile 506 
sayılı kanunun geçici 
76. maddesine göre 
yapılan telafi edici 
ödemeler, 2006 yılı 
Ocak ayı ödeme döne
minden itibaren bir 
önceki aya göre yüzde 
3, 2006 yılı Temmuz : 
ayı ödeme döne
minden itibaren c? bir 
önceki aya göre yüzde 
3 oranında artırılarak 
ödenecek. 2006 yılın
da malullük veya 
yaşlılık aylığı bağlan
ması talebinde bulu
nan sigortalılar ile 
ölen sigortalıların hak 
sahiplerine 
bağlanacak aylıklar, 
506 sayılı kanunun 55, 
61, 67 ve geçici 82. 
maddelerine göre 
2006 yılı Ocak ayı 
itibarıyla hesaplanan 
aylık tutarları, 2006 yılı 
Ocak ayı ödeme döne-

minden itibaren bir 
önceki aya göre yüzde 
3, 2006 yılı Temmuz 
ayı ödeme döne
minden itibaren de bir 
önceki aya göre yüzde 
3 oranında artırılarak 
ödenecek.
İş kazaları ile meslek 
hastalıkları sigortasın
dan hak kazanılan 
gelirlere esas günlük 
kazanç hesabına giren 
son takvim ayı 2006 
yılının birinci yarısına 
ait olanlara 
bağlanacak gelirler, 
son takvim ayı itibarıy
la hesaplanan gelir 
tutarı yüzde 3 oranın
da, 2006 yılı, Temmuz 
ayı ödeme döne
minden itibaren de bir 
önceki aya göre yüzde 
3 oranında artırılarak 
belirlenecek. Son 
takvim ayı 2006 yılının 
ikinci yarısına ait olan
lara bağlanacak gelir
ler, son takvim ayı 
itibarıyla hesaplanan 
gelir tutarı yüzde 3 
oranında artırılarak 
belirlenecek. Ancak 

bunlara 2006 yılı Ocak 
ayı ödeme dönemine 
ait artış uygulanmaya
cak. Malullük, yaşlılık 
ve.ölüm aylığı alan
ların, 2005 yılı Aralık 
ayı ödeme döneminde 
aldıkları aylıkları 2006 
yılı Ocak ayı döne
minden itibaren yüzde 
3, 2006 yılı Temmuz 
ayı döneminden 
itibaren de bir önceki 
aya göre yüzde 3 
oranında artırılarak 
ödenecek.
1479 ve 2926 sayılı • 
kanunlar kapsamında 
sigortalı olanlara 
yapılacak sosyal 
sigorta yardımlarını ve 
yönetim giderlerini 
karşılamak üzere 
sigortalılardan alı
nacak primlere esas 
olan ve 2005 yılı Aralık 
ayında yürürlükte 
bulunan gelir tablosu 
ile katsayı sabit 
kalmak kaydıyla 
gösterge tablosu 2006 
yılında yüzde 8.65 
oranında artırılarak 
uygulanacak.

Yazarımız Barbaros Balmumcu anjiyo 
olması nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Gemlik KÖRFEZ.

aturayı vergiler
de kabartıyor

Diğer girdi unsurlarının yanı sıra 
Türkiye'de vergilerin de doğalgaz 

faturasını kabarttığı bildirildi.
Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
Gelirler Başkontrolörü 
Dr. Semih Oz'ün yap
tığı araştırma, son 
günlerin tartışmalı 
konusu doğalgazda, 
Türkiye'de vatandaş 
ve sanayicilerin 
büyük bir vergi yükü 
altında bulunduğunu 
ortaya koydu.
Araştırmaya göre, 
dünya genelinde 1992 
yıhpdan 2002 yılına 
kadar olan dönemde, 
doğalgaz tüketiminde 
her yıl yüzde 2,3'lük 
bir artış kaydedildi. 
Bu trendin sürmesiyle 
2030 yılında dünya 
enerji kaynaklarının 
yaklaşık yüzde 25'inin 
doğalgazdan 
karşılanacağı tahmin 
ediliyor.Türkiye, 
OECD ülkeleri arasın

I

da doğalgaza uygu
ladığı vergilerle de 
dikkati çekiyor. 
OECD'de sanayide 
kullanılan doğalgaza 
vergi uygulayan az 
sayıdaki ülkeden biri 
olan Türkiye, Satış 
fiyatında yüksek vergi 
oranına ulaşan ülkeler 
arasında da ilk sırada 
yer alıyor. Türkiye'de 
bütün vergiler dahil 
edildiğinde, sanayide 
kullanılan doğalgazın 
satış fiyatındaki vergi 
yükü yüzde 22,1'e 
ulaşıyor. Türkiye, 
konutlarda kullanılan 
doğalgazdaki KDV'de 
ise ortalarda yer aliy
or. Türkiye'de yüzde 
18 olan KDV oranı, 
Danimarka'da 25, 
İngiltere’de 5, 
Yunanistan'da ise 
yüzde 8.

Turist sayısında artış
Türkiye'ye 2005 yılın
da giriş yapan turist 
sayısının, önceki yıla 
göre yüzde 21 
oranında arttığı ve 21 
milyon 122 bin 798'e 
ulaştığı bildirildi. 
Kültür ve Turizm 
Bakanhğı'ndan 
yapılan yazılı açıkla
mada, Türkiye'nin, 
her geçen yıl turizm 
alanında dünya 
pazanndaki payını 
artırdığı ve bir çekim 
merkezi haline 
geldiği vurgulandı.

Açıklamada, 2005 yılı 
rakamları dikkate 
alındığında turist 
sayısındaki artışın en 
fazla Temmuz ayında 
yaşandığı, önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 22.67'lik 
artışla, 3 milyon 
178 bin 676 turistin 
Türkiye'ye geldiğinin 
belirlendiği 
kaydedildi.
Ayrıca, turist sayıları 
açısından, 2004 ve 
2005 yılındaki toplam 
artışın yüzde 50
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İştahsız çocuk için 
yapılması gerekenler Zaman Kısa

Çocuğunuz iştahsız 
mı? Bu durum 
karşısında endişe 
ediyor ve kendinizi 
çaresiz mi hissediyor
sunuz? Hacettepe 
Üniversitesi Sağlık 
Teknolojisi Yüksek 
Okul Müdürü, 
Beslenme ve 
Diyetetik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Türkan Kutluay 
Merdol, iştahsız çocuk 
yönetiminde yapılması 
gerekenleri anlatıyor 
ve iştahsız çocuklarla 
uğraşan annelere ışık 
tutuyor.Her çocuğun 
kendine özgü gelişim 
hızı olduğunu ve bu 
kapasitenin büyük 
oranda genetik özel
likler taşıdığını unut
mamak gerektiğini 
belirten Prof. Dr.
Türkan Kutluay 
Merdol, doğum anın
daki boy-kilo ve fizik 
kapasitenin (emme 
yutma refleksi vb.), 
çocuğun ileri yaşlarda 
erişeceği boy ve kilo 
için önemli ip uçları 
verdiğinin altını çizdi. 
Genetik potansiyeli 

ı düşük çocuğun aşırı 
ı beslenme ile boyunun 
I uzatılmayacağını, 

buna karşın obez 
yapılabileceği 
gerçeğinin göz ardı 
edilmemesi gerektiği
ni kaydeden Prof. Dr. 
Türkan Kutluay 
Merdol, çocuğun 
gelişiminin izlen
mesinin bu açıdan 
büyük önem taşıdığını 
kaydetti. "Çocuğun 
büyümesinde durakla
ma olup olmadığı 
izlenmeli, anne-çocuk 
arasındaki iletişime 
bağlı olarak beslen
mesi değer
lendirilmeli" diyen 
Prof. Dr. Türkan 
Kutluay Merdol, okul 
öncesi dönem çocuk
ların beslenmesi 
hakkında şu bilgileri 
verdi:"Bebeklik döne
minde iştahı normal 
olan çocuklar, okul 
öncesi dönemde farklı 
davranış sergileye
bilir. Okul öncesi 
dönem çocuğu takl
itçidir. Erkek çocuk 
babayı, kız çocuk 
anneyi taklit eder. 
Çocuğun aile ile 
masada oturması, 
uygun beslenme 
alışkanlığı kazanması 
için gereklidir. Ancak, 
anne ya da baba 
yemek seçici ise ve 
aşırı titiz davranıyor
sa, sözgelimi yemeği
ni üstüne dökmemesi, 
etrafa sıçratmaması

için sürekli uyarıhyor- 
sa, çocuğun olumlu 
alışkanlıklar 
geliştirmesi zorlaşır. 
Kendileri süt içmeyen 
ve sütü sevmediklerini 
ifade eden ebeveyn
lerin, çocuklarına süt 
içirmeleri kolay 
değildir.Bu dönemde 
çocuklar, besinlere 
karşı belirli ve kesin 
tavırlar koymaya 
başlar, besin grupları 
içinde en az sebzeleri 
severler. Ayrıca, 
besinleri karışık 
olarak tüketmekten 
hoşlanmazlar. Besini 
tanıyabilecekleri şek
ilde görmek isterler ve 
besinler elleri ile yiye
bilecekleri şekilde 
olursa daha çok sev
erler. Anneler, 
sebzeleri çocuklara 
sunarken pişirme 
sekli ve servisine 
özen göstermelidir. 
Zira bu yaş çocuklar 
genellikle lahana, 
karnabahar, pırasa, 
kereviz gibi sebzeleri 
yemezler. Keskin tat 
ve kokulara çok has
sastırlar, bu nedenle 
de çiğ yenebilen 
domates, havuç gibi 
sebzeleri pişmiş diğer 
sebze yemeklerinden 
daha çok tercih eder
ler. Bu tür sebzeler 
ince kesilip verilirse, 
çocuk tarafından daha 
kolay ve severek 
tüketilir. Birçok 
sebzeyi sevmiyor ve 
yemiyor diye çocuğun 
hırpalanması, annenin 
üzülmesi doğru 
değildir. Sınırlı da olsa 
yediği birkaç sebze ve 
çeşitli meyveler, sebze 
ve meyve grubundan 
alması gereken besin 
öğelerini karşılamaya 
yeter.
Unutulmamalıdır ki, 
okul öncesi dönem 
çocuğu besin seçi
cidir. Her besini 
iştahla yemez. 
Sevdikleri oldukça 
sınırlıdır. Aile çocuğun 
sevmediği yemekleri 
sofraya koyarak 
onun görmesini ve 
öğrenmesini 
sağladığı sürece, 
çocuk ileri yaşlarda 
bu yemekleri severek 
yiyecektir. Tekrar 

tekrar aynı yemeği 
gören çocuk, genellik
le bir süre sonra 
kendiliğinden yemeği 
tatmak ister. Et, bu 
yaşlarda büyük 
parçalar halinde 
tüketilemez. Bu 
nedenle genellikle 
kıyma şeklinde kul
lanılır. Anneler çocuk
larının bonfile, pirzola 
vb. et tüketmelerini 
istiyorlarsa, iyi pişir
ilmiş olmalarına dikkat 
etmelidir. Etler büyük 
parça olarak pişir
ilirse, çocuğa ver
ilirken çok küçük 
parçalara bölün- 
melidir. Çocuk, büyük 
parça eti ancak 7-8 
yaşlarında rahat 
yiyebilir."
"TADI HOŞ OLMAYAN 
BESİNİ ÇOCUĞUN 
YEMESİ
BEKLENEMEZ" 
Çocuğun yemek 
yerken iyi gözlemlen
mesi gerektiğini 
belirten ve yemekle 
ilgili hiçbir uyarının 
çocuk yemek yerken 
yapılmaması gerek
tiğinin altını çizen 
Prof. Dr. Merdol, söz
lerine şöyle devam 
etti:"Anneye çocuğun 
yemek yemesi ile ilgili 
soru sorarken ya da 
önerilerde 
bulunurken, çocuğun 
ortamda bulunma
masına özen göster
ilmelidir. Yemek 
yerken çocuklara 
ısrarda bulunulma- 
malıdır. Israr edilen 
çocuk, kendisi yemek 
yemeyi öğrenemez. 
Çocuklar grup içinde 
ve anneden ayrı 
olduklarında daha 
farklı davranış 
sergiler. Evde hiç 
yemediği bir yemeği, 
yuvada arkadaşları ile 
birlikte iştahla yiye
bilir. Yuvaya giden 
çocukların yemek 
yemeleri ile ilgili 
davranışları yuva 
öğretmenlerince, 
annelerin işbirliği ile 
değerlendirilmelidir. 
Yemek seçici olarak 
tanımlanabilecek 
çocuklar, birkaç besin 
dışında değişik besin 
yemeyen ve yeni 
besine karşı ilgi 

göstermeyen çocuk
lardır. Bu tip çocuk
ların bebeklik ve 
erken çocukluk 
dönemlerinde değişik 
besinlere alıştırıl
mamış çocuklar 
olduğu kanısı 
yaygındır. Bu nedenle 
bebeklere altıncı 
aydan itibaren her 
türlü besin küçük mik
tarlarda verilerek 
alıştırılmahdır. Bir 
yaşına kadar tüm 
besinlerle tanıştırılmış 
çocukların daha az 
seçici oldukları 
bildirilmektedir.
Yemek seçici olarak 
tanımlanmış bir çocuk 
yeni besine 
alıştırılırken, önüne o 
besin konulmalı; fakat 
yemesi için ısrar 
edilmemelidir.
Çocuğun besini tekrar 
tekrar görmesi ve 
küçük bir parça den
emesi sağlanmalıdır. 
Çocuk, besini ilk tat
tığında hemen ağzın
dan geri çıkarabilir. 
Bu durumda telaş 
edilmemelidir. Katı 
besini ilk defa tadan 
çocuklar, ne yapacak
larını bilmediklerinden 
besini dilleri ile dışarı

besini beğenmediği 
anlamına gelmez.
Besin, miktarı 
küçültülerek yeniden 
verilir. Çocuk ısrarla 
besini reddediyorsa, 
bırakılmalı, aradan bir 
kaç gün hatta bazen 
hafta geçtikten sonra 
yeniden denenmelidir. 
Çocuklar genellikle 
çevrede olup biten
lerin farkındadır.
Sofrada ailesi ile bir
likte oturan çocuk, 
aile bireylerinin farklı, 
kendisinin farklı 
yediğini görüp buna 
itiraz edebilir.
Konuşamadığı için de 
sadece besini almayı 
reddederek bunu 
anlatmaya çalışır. 
Uygun olan davranış, 
aile bireylerinin yedik
lerinden çocuğa 
ezerek yedirmektir. 
Çocuk, 1.5 yaşından 
sonra kaşık tutmaya 
başlayabilir. Yemek 
yerken çocuğun eline 
kaşık verilmeli, 
yemeğini kendisinin 
yemesi için yardım 
edilmeli, ancak bir 
taraftan da anne 
yedirmelidir. Çocuğu 
için çeşitli besin 
karışımlarından 
ezme hazırlayan 
anneler, yemeği 
çocuğa vermeden 
önce tatmalıdır.

Acele etmek lâzım
Acele etmek lâzım be canım 
Kurtulmak için karanlığın 

gölgesinden
İndirmek gerek aşağıya güneşi 

tutarak ensesinden
Çünkü azalıyor zaman 
Çünkü çok kısa yaşam 
Uzaktan da gelsen 
Yakında da doğsan 
Yok bunun önüne geçmek 
Bir nefeslik soluk gibi buradan 

göçmek!

Acele etmek lâzım
Acele et be can
Çekiliyor damarlarda kan
Biliyorum umut uzakta
Gidiyoruz bir garip kızakta 
Yetmez gibi görünüyor zaman 
Kalacağız galiba bu tuzakta 
Yine de be canım, umudu, 
umutsuzluk içinde boğmamak gerek 
Daralıyor yürek 
Binin kayıklara artık, sizler çekin 

kürek!

Acele etmek lâzım
Yetti gayri deyip
Yoksulluğu yok etmek için
Yaşamı tok ötmek için
Rıınnnrlan at ha f'anf'ariiTiml

En mükemmel hediye nasıl seçilir?
Armağan alacağınız 
kişiyi can kulağıyla 
dinleyin: Armağanın 
gideceği kişiyle tele
vizyonda reklam 
izleyin. Hangi 
reklamların onu 
heyecanlandırdığını 
gözleyin. Ya da o 
kişiyle bir alışveriş 
merkezine, dolaş
maya gidin. O vitrin
lerin önünde dur
duğunda ilgisini 
çeken ürünleri 
aklınızın bir köşe
sine yazın. Armağan 
almadan önce birin
ci göreviniz, onun 
gerçekte ne istediği
ni saptamak.
Armağan alacağınız 
kişinin yakınlarına 
danışın: Eğer 
armağanın gideceği 
kişiyle o dönemde 
fazla görüşme 
olanağınız yoksa, 
yakınlarıyla irtibat 
kurun. En yakın 
arkadaşı, kardeşi ya 
da iş arkadaşları 
size önemli ipuçları 
verebilir.
Armağan alacağınız

kişiye doğrudan 
sorun: Eğer onun ne 
istediğini hiç öğren- 
emiyorsanız ve o da 
zor beğenen bir 
kişiyse, ona doğru
dan sorun. Evet, bu 
sürprizi ortadan 
kaldırır ve karşınız
dakini mahcup 
edebilir ama ona 
istemediği bir şey 
almanızdansa, sor
manız daha anlamlı. 
Ve asla unutmayın: 
“siz ne alırsanız 
alın, beğeneceğini” | 
söyleyenler, 
“sadece hatırlaman 
önemli” diyenler, 
“hiç bir armağan 
istemediğini” 
söyleyenlere kan
mayın. Şu armağan
lardan ısrarla 
kaçının
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Kuş gribinden nasıl korunabilirsiniz?
Kuş gribinden basit 
önlemlerle korunmak 

'mümkün. Konuyla 
ilgili en çok sorulan 
soru ise "tavuk eti 
yiyebilir miyiz?" İşte 
10 soruda merak 
edilen her şey ve 
yanıtları.
Kuş gribinde ateş, 
halsizlik, boğaz 
ağrısı, öksürük, 
solunum güçlüğü ve 
zatürree gibi solunum 
sistemine ait belirtiler 
görülüyor. Kuş 
gribinden basit 
önlemlerle korunmak 
mümkün. Konuyla 
ilgili en çok sodrulan 
soru ise "tavuk eti 
yiyebilir miyiz?" 
Hastalık görülen böl
gelerdeki hayvanlar 
asla yenmemeli. 
Diğer bölgelerde ise 
iyi pişmiş, kesim, 
temizleme, hazırlık 

«aşamalarında enfek
siyon bulaşma riski 
olmayan kümes 

'hayvanları rahatlıkla 
yenebilir.
1) Kuş gribi nedir? 
- İnsan ve diğer canlı 
türleri gibi kanatlı 
hayvanlar da gribe 
yakalanabiliyor. Kuş 
gribinin 15 ayrı çeşidi 
var. Alarma yol açan 
ve Türkiye’de de 
tespit edilmiş olan

ölümcül kuş gribi 
virüsü H5N1 ailesin
den gelen virüs. 
Göçmen kuşlar -özel
likle de yaban ördek
leri- virüsün doğal 
taşıyıcıları. Kuş gribi 
virüsü en çok kümes 
hayvanlarını etkiliyor. 
2) Hastalık hayvanlar 
arasında nasıl bulaşır 
- Göçmen kuşlar 
virüsü bağırsakların
da taşır, ama kendi
leri hastalığa yakalan
mazlar. Enfekte 
kuşların salya, burun 
akıntısı ve dışkılarıyla 
doğrudan veya bu 
salgılarla kirletir n’ 
materyalle temas 
eden evcil kanatlı 
hayvanlar ise 
hastalığa yakalan
abilir. Hastalık bu 
hayvanlar arasında 
hızla yayılır ve bütün 
sürünün ölümüyle 
sonuçlanabilir. Kuş 
gribinin kanatlı hay
vanlardaki kuluçka 

süresi ortalama 3-5 
gündür.
3) İnsanlara nasıl 
geçiyor?
- Kuş gribi, hasta ve 
hastalıktan ölmüş 
hayvanlarla yakın, 
temas halindeki 
insanlara bulaşabilir. 
Bu hayvanların 
gözyaşı, burun akın
tısı, boğaz akıntısı 
veya dışkısıyla temas 
edenler de hastalığa 
yakalanabilir. Ayrıca 
bu atıklarla kirlenen 
yüzeylerle temas 
etmek ya da havayı 
solumak da hastalığı 
insanlara bulaştıra
bilir. Virüs insana 
geçtikten 2-4 gün 
sonra hastalık 
ortaya çıkar.
4) Kuş gribinin belirti
leri neler?
- Ateş, halsizlik, 
boğaz ağrısı, 
öksürük, solunum 
güçlüğü ve zatürree 
gibi solunum sistem

ine ait belirtiler 
görülür. Ender de 
olsa karın ağrısı ve 
ishale de rastlanabilir. 
5) Virüsün bulaştığı 
herkes ölür mü?
- Zamanında teşhis 
edilip tedaviye 
baştansa bile ölüm 
riski yüzde 58’i buluy
or.
6) Hastalık insandan 
insana bulaşıyor mu? 
- Bu ihtimali doğru
layacak resmen açık
lanmış ya da kanıtlan
mış bilimsel bir veri 
yok. Ancak virüsün 
mutasyona uğrayıp 
bir salgına yol 
açmasından korku
luyor.
7) Kuş gribinin aşısı 
var mı?
- Henüz kesin sonuç 
veren bir aşı yok. 
Fakat kuş gribinin 
H5N1 türüne koruma 
sağlayan aşı prototip
leri -ön ürünleri- 
üretilmeye başlandı. 
8) Tedavisi var mı? 
- Oseltamivir ve 
zanamivir etken mad- 
deli iki ilaç, piyasada
ki isimleriyle 
"Tamiflu" ve 
"Relenza” kuş gribi 
virüsüne karşı etkili'. 
Her iki antiviral ilacın 
ilk 48 saatte kullanıl
masının yaşamsal

önemi var.
9) Tavuk ve yumurta 
yiyebilir miyiz?
- Evet. İyi pişmiş, 
kesim, temizleme, 
hazırlık aşamalarında 
enfeksiyon bulaşma 
riski olmayan kümes 
hayvanları rahatlıkla 
yenebilir. Hastalık 
görülen bölgelerdeki 
hayvanlar ise asla 
yenmemeli.
Yumurtaların kabuğu 
sabunlu suyla yıkan
malı ve 70 derecede 
en az 5 dakika pişir
ildikten sonra yen
meli.
10) Kuş gribinden 
korunmak için ne 
yapmalıyız?
Kanatlı hayvan 
yetiştiricileri eldiven, 
maske, gözlük 
takarak ve koruyucu 
elbise giyerek 
çalışmalı.
Eller sık sık bol su ve 
sabunla iyice yıkan
malı.
Kanatlı hayvan 
etleri ve yumurtaları, 
iyice pişirildikten 
sonra tüketilmeli. 
Hasta veya ölmüş 
hayvanlarla temastan 
kaçınılmalı.
Kanatlı hayvanların 
salya, burun akıntısı, 
boğaz akıntısı, dışkısı 
gibi materyallerine 

veya bu materyallerle 
kirlenen yüzeylere 
temas edilmemeli. 
Ölen kanatlı hayvan
lar yakılmalı veya 
derin çukurlara 
gömülüp özerine sön
memiş kireç 
dökülmeli.
Hastalıktan ölen 
insanlar da 
kireçlenerek 
gömülmeli.
Hastalığın görüldüğü 
yerlere seyahat 
edilmesi halinde, 
kanatlı hayvan çiftlik
lerinden ve 
pazarlarından uzak 
durulmalı.
Kuş gribi olduğu 
veya kuş gribinden 
öldüğü doğrulanmış 
hayvanlarla, 
koruyucu önlem . 
almadan temas eden 
kişiler, hekim 
önerisiyle ilaç 
alabililer.
Kuş gribi için 
danışma adresleri 
Kuş gribiyle ilgili 
bilgi almak isteyenler, 
bulundukları illerin , 
sağlık il müdürlükler
ine başvurabilir, 
184’ü de arayabilirler. 
İnternetten 
aşağıdaki adresler
den yararlanabilir, y 
www.saglik.gov.tr
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itfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 5^3 45 93
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 51313 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 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
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Kaymakamlık 51310 51
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Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM
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Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
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TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İprâgaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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 4521 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksb 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
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Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haşan Batmaz:

“Kanatlı pazarı yasaklansın” Ucuz atlatıldı
Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr. Haşan 
Batmaz, kuş gribinin 
ölümlere yol açtığı 
Türkiye'de acil olarak, 
açıkta kanatlı yetiştiri
ciliğinin yapılmaması ve 
kanatlı pazarlarının 
yasaklanması gerektiği
ni bildirdi.
Prof. Dr. Haşan Batmaz, 
yazılı olarak yaptığı 
açıklamada kuş gribi 
vakalarını değerlendirdi 
ve alınması gereken ön 
temleri sıraladı. Kanatlı 
vebası hastalığının Tür 
kiye'de ilk olarak geçti 
ğimiz ekim ayında Balık 
esir'in Manyas İlçesi'nin 
Kızaksa Beldesi'nde 
görüldüğünü anımsatan 
Dekan Batmaz, “Kızak 
sa da alınan önlemler 
sonucu hastalık başka 
bir yerde görülmeden 
söndürülmüştü. Ekim 
ayı sonunda bölgedeki 
karantina uygulaması 
kaldırılmıştı. Ancak 3 ay 
sonra Ağrı, İğdır ve hat 
ta Şanlıurfa'da Manyas 
vakaları ile ilişkisi 
olmayan Kanatlı Vebası 
vakaları meydan gelmiş 
tir ve son olaylarda 
maalesef vatan

daşlarımız hayatını 
kaybetmiştir” dedi. 
Geniş bir coğrafyası 
olan Türkiye'nin göç
men kuşların göç yolları 
üzerinde olduğu nu ve 
bu nedenle yeni bir 
odakta hastalık görül 
düğüne işaret eden 
Batmaz, “Her iki 
bölgede görülen kanatlı 
vebası olayları açıkta 
beslenen hindi ve ta 
vuklarda ortaya çık
mıştır. Ülkemizde son
baharda kuzey küreden 
güney küre ye, ilkbahar
da da gü ney küreden 
kuzey küreye göçmen 
kuşların göçü olduğun
dan, açıkta yetiştirilen 
kanatlılar olduğu sürece 
hastalığın ülkemizin 
başka bölgelerinde de 
ortaya çıkması mümkün 
olacaktır. Bu nedenle 
hastalığın kanatlılarda 
ortaya çıkmaması ve 
hastalığın insanlarda 
görülmemesi ve insan
ların bu hastalıktan 
hayatlarını kaybetme 
mesi için önlem alın
ması gerekiyor" dedi. 
Konuyla ilgili Tarım ve 
Köyişleri Bakanhğı'na 
büyük görevlerin 
düştüğünü anırnsatan

Batmaz, alınması 
gereken önlemleri şu 
şekilde sıraladı: 
“Tüm Türkiye'de açıkta 
kanatlı hayvan yetiştiri
ciliği yapılmamalıdır. 
Bunu Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı yasaklama 
getirerek uygulamaya 
başlamalıdır. Daha da 
önemlisi özellikle kırsal 
kesimlerdeki vatan
daşlarımız kendileri ve 
çocuklarının sağlıkları 
için bu kurala uymaları 
gereklidir. Yetiştirme 
kadar önemli olan 
diğer bir konu kanatlı 
pazarlarının yasaklan-, 
masıdır. Açıkta kanatlı 
hayvan yetiştiriciliği 
yapan kişiler bu hay
vanlarında herhangi 
bir hastalık ve ölüm 
gördüklerinde hastalıklı 
ve sağlam gördükleri 
hayvanları kesip 
yememe ve en kısa 
zamanda Veteriner 
Hekime haber verme
lidirler. Bölgede hastalık 
çıktığı zaman Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı’nın 
itlaf ve karantina kural
larına uyulmalıdır. Bu 
hastalığın virüsünün , 
birçok alt türü bulun
duğundan aşısı 

yapılmamakta ve 
hastalığa yakalanan 
hayvanların imhası ile 
hastalık önlenmeye 
çalışılmaktadır. 
Ne kadar az sayıda 
kanatlı hayvan hastalığa 
yakalanırsa insana 
bulaşma riski o kadar 
az olacaktır. Böylece 
ileride korkulan 
hastalığın insandan 
insana bulaşma 
olasılığı da azalmış 
olacaktır."
Hastalığın yayılmaması 
için önce kanatlıların 
bu hastalığa yakalan
maması gerektiğine 
değinen Batmaz, 
"Bu da ancak açıkta 
tavuk, hindi vb. kanatlı 
hayvanların beslen
memesini zorunlu kıl
maktır. Aksi halde ilkba
harda yeni başka 
odaklarda hastalığın 
görülmesi olasılığı çok 
yüksek olacaktır. Bu 
hayvanların açıkta yetiş 
tirilmemesi ile herhangi 
bir tehlikesi bulun
mayan kapalı şartlarda 
biyogüvenliği sağlan-, 
mış entansif olarak 
yetiştirilen tavuklar için 
de risk olmayacaktır" 
şeklinde konuştu. BHA

Sürücüsünün 
park halindeki 
araca çarpma
mak için 
manevra yaptığı 
otomobil, kon
trolden çıkıp bir 
halı mağazasına 
daldı.
Yol kenarında 
park halindeki 
otomobili son 
anda fark eden 
sürücü direksi 
yon kırınca, 
aracıyla hah 
mağazasına 
daldı. Kazada iki 
kişi yaralanır 
ken, halı mağaza 
sıyla araçlarda 
büyük hasar 
meydana geldi. 
Emniyet Müdür 
lüğü'nden alınan 
bilgiye göre, 
kaza, dün saat 
14.00 sıralarında 
Kükürtlü Mahalle 
si Sıcaksu 
Kavşağı yakın
larında meydana 
geldi. Adnan 
Aydın isimli 16 
AC 855 plakalı 
otomobiliyle 
kent merkezine 
seyrediyordu. 
Ancak Sıcaksu

Kavşağı yakın
larında Necdet 
Asa(42) isimli 
şahsın yol kena 
rina park ettiği 
16 FN 549 plaka 
lı aracı son anda 
fark eden Adnan 
Aydın direksiyon 
kırınca olanlar 
oldu. Kontrolden 
çıkan araç, önce 
Necdet Asa'nın 
park halindeki 
otomobiline 
çarptı, ardından 
Nuri Arslan’a ait 
halı mağazasına 
girdi. Kaza 
sırasında park 
halindeki otomo
bilinden eşya 
indiren Necdet 
Asa ile Adnan 
Aydın(41) yarala 
nırken, hah ma 
ğazasının çalı 
şanları korku 
dolu anlar 
yaşadı. Yaralılar 
olay yerine 
çağrılan 
112 Acil Yardım 
ekibi ile Devlet 
Hastane si'ne 
kaldırıldı. Polis 
kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı. BHA

Buderus
- - - - - - - - - - - - - - - - - KOMBİ

KAZAN
KALORİFER TESİSATI 

vj 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.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

‘Gemlik Körfez’ en iyi ilçe gazetesi seçildi 
Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak düzenlediği bir süre önce ölen Gazeteci Niyazi Menteş adına gerçekleştirilen “2005 
yılının Başarılı Gazetecileri" yarışmasında gazetemiz Gemlik Körfez, en iyi ilçe gazetesi seçildi. Yılmaz Akkılıç, Atilla İşçi, Fuat Kars, 
İbrahim Erdoğan, Ilhan Ozat, İsmail Korkmaz, Tahsin Ardıç ve Tayfun Çavuşoğlu’ndan oluşan seçici kurul, 23 dalda 182 adayın eserini 
değerlendirerek, öldüle layık görülenleri belirledi. Ödüller, Ocak ayı sonunda düzenlenen törenle sahiplerine verilecek. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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Kurban Bayramınız 
Kutlu Olsun
Karfez

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Küçükbaş kurbanlıkların fiyatı 200 YTL, büyükbaşlar 1.500 YTL’den başlıyor

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bayram ve soğuk
Yarın bayram.
Müslümanlar dini vecibelerini yerine 

getirecek.
Olanağı olanlar inançları doğrultusunda 

Tanrı adına kurban kesecekler, etlerinin bir 
bölümünü muhtaç olanlara verecekler.

Kttrban Bayramı’nın ilk gününü hiç 
sevmiyorum.

Her yer kan revan içinde kalıyor.
Son yıllarda bunu önlemek için bir dizi 

yaptırımlar ele alındı ama nafile, imam 
bildiğini okuyor.

Belki ilerki yıllarda bu iş de düzelecek.
İnsanımız sokak ortasında kurban 

kesmeyecek...
Bu geleneğimiz sürerken, bir kısım 

insanımızda bayram tatilini fırsat bilerek, bu 
süreyi eğlence ve dinlence olarak değer
lendiriyor.

İlk yurt dışına çıkışım 1977 yılındaydı.
O yıl büyük ağabeyim ve amcaoğlumla 

birlikte Bulgaristan ve Romanya’yı görme fır
satım oldu.

Bu iki ülke de doğu blokundandı ve rejim 
sosyalizmdi.

Bulgaristanda herşeyimizi çekinerek ve 
korkarak yapıyorduk. Aman, polisle başımız 
ağrımasın diye..

Romanya da ise tam tersine daha özgür 
bir uygulama vardı. O tarihlerde bu iki komşu 
ülkenin Karadeniz sahilleri turizme açılmış, 
büyük ve güzel oteller ile doluydu.

Türkiye tüm bu ülkeleri solladı.
Akdeniz ve ege kıyılarımız birbirinden 

güzel otellerle dolu.
Kurban bayramında da hava soğuk, ama 

tatil ve eğlence için bayramı otellerde 
geçirenlere ortam sıcak.

Tüm okurların bayramlarını kutlarım.

Yarın başlayacak ve 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 
nedeniyle, kurbanlık hayvan satışlarında bugün artış beklen! 
yor. Kaymakamhk’tan yapılan açıklamada, kurban derilerini 
toplama yetkisinin yalnız THK’na ait olduğu bildirildi. Syf 3’de

Resmi bayramlaşma yarın
Yarın başlayacak olan ve Cuma günü sona 
erecek olan ‘ Kurban Bayramı nedeniyle, 
resmi bayramlaşma ile siyasi partilerdeki 
bayramlaşmalar belli oldu.
Kaymakamhk’tan yapılan açıklamada, 
bayramın birinci günü saat 14.oo’de resmi 
bayramlaşma Belediye Düğün Salonu’nda 
yapılacak. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü, 
Jandarma Komutanlığı, Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi ziyaret edilerek, buradaki 
görevliler ile bayramlaşılacak.
Siyası partilerde ise bayramlaşma bayramın 
ikinci günü yapılacak.

Kaymakam Baygül bayramın 
huzurlu geçmesini diledi

Kurban Bayramı 
nedeniyle 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
yayınladığı 
mesajda huzur, 
barış, birlik ve 
beraberlik çağrısın
da bulundu.
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
yayınladığı 
bayram mesajında 
"10.01.2006 günü 
başlayacak Kurban 
Bayramının;

Gemlik halkının 
ve mesai 
arkadaşlarımın 
huzur, barış milli 
birlik ve beraberlik 
duygularıyla her 
şeyin gönüllerince 
olmasını ve 
nice bayramları 
aileleriyle birlikte 
sağlıklı ve 
mutluluk içerisinde 
geçirmelerini 
diler sevgi ve 
şaygılarımı 
sunarım." dedi.

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

Buluşma “Yılın gazetecileri belli oldu”
Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak düzenlediği bir süre önce ölen 1 
Gazeteci Niyazi Menteş adına gerçekleştirilen “2005 yılının Başarılı Gazetecileri” j 

yarışmasında gazetemiz Gemlik Körfez, en iyi ilçe gazetesi seçildi.

Bir bayram yazısı
Bir bayramı daha karşılıyoruz.
Yarın Kurban Bayramı..
Bayram mutluluk, bayram neşe, bayram 

sevinç demek.
Aslında yaşamın tüm günlerini bayrama 

dönüştürmek insanın elinde..
İnsanın yüreğinde..
Ama önce barış..
Ama önce sevgi..
Ama önce saygı..
Şimdi de Şenay’ın yıllar öncesinde 

kalmış ancak güncelliğini hala koruyan 
“Hayat bayram Olsa” şarkısının sözlerini 
anımsatalım..

“Şu dünyadaki en mutlu kişi 
Mutluluk verendir.
Şu dünyadaki sevilen kişi
Sevmeyi bilendir
Şu dünyadaki en güçlü kişi
Güçlükten gelendir
Şu dünyadaki en bilgin kişi
Kendini bilendir
Bütün dünya buna inansa
Bir inansa
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa
Birlik olsa
Uzansak sonsuza
Bütün dünya buna inansa
Bir inansa
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa
Birlik olsa
Uzansak sonsuza
Şu dünyadaki en olgun kişi
Acıya gülendir
Şu dünyadaki en soylu kişi
İnsafa gelendir
Şu dünyadaki en zengin kişi
Gönül fethedendir
Şu dünyadaki en üstün kişi
İnsanı sevendir
Bütün dünya buna inansa
Bir inansa
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa
Birlik olsa
Uzansak sonsuza “
Şarkının sözlerine hayır diyecek var mı?
Bayramınız kutlu olsun.
Yüreğiniz neşeyle dolsun.

KURBAN DERİLERİNİZİ 
TÜRK HAVA KURUMUNA BAĞIŞLAYINIZ 

513U 03 - 5135347

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

Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti’nin gelenek
sel olarak düzen-, 
lediği ve bu yıl mer
hum Niyazi Menteş 
adına gerçekleştirdiği 
“2005 Yılının Başarılı 
Gazetecileri” yarış
ması sonuçlandı. 
Ödül töreni 
Ocak ayı sonunda 
gerçekleştirilecek. 
Yılmaz Akkılıç 
başkanlığında (alfa
betik şıraya göre) 
Atilla İşçi, Fuat Kars, 
İbrahim Erdoğan, 
İlhan Öztat, İsmail 
Korkmaz, Tahsin 
Ardıç ve Tayfun 
Çavuşoğlu'ndan 
oluşan jüri, 
Kültürpark'taki Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti 
Lokalinde toplanarak, 
23 dalda toplam 182 
adayın eserlerini 
değerlendirdi. 
5 saati aşan jüri 
toplantısında eserler 
tek tek incelenerek 
puanlandırıldı. En 
yüksek ve en düşük 
oylar silindikten 
sonra elde edilen 
toplam puanın 
oy sayısına bölün
mesiyle bulunan orta
lama puanlar, yarış
manın sonucunu 
belirledi. Jüri ayrıca, 
Olay Gazetesi köşe 
yazarı Ahmet Emin 
Yılmaz'a “Meslekte 
Başarı Ödülü” veril 
meşini kararlaştırdı. 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti (BGC) 
Yönetim Kurulu ise, 
BGC'ye ve Bursa'ya 
sağladığı katkılar 
nedeniyle Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'na (BTSO) 
“Bursa'ya Hizmet 
Ödülü”, 10'ncu yılını 
dolduran Ekohaber 
Gazetesi'ne “Yerel 
Basına Katkı Ödülü” 
verilmesine 
karar verdi.
Bu arada, “Niyazi 
Menteş 2005 Yılının 
Başarılı Gazetecileri 
Yarışması”nda başarı 

KAYIP

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

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

ve mansiyon kaza 
nanlar şöyle oldu: 
GAZETE HABER 
Başarı Ödülü: Umut 
Tütüncü - CIA ajan
larının sorguladığı 
Türk - SABAH 
Mansiyon: Hüseyin 
Toy - Kemikleri 
sızlıyor - Bursa 
Hakimiyet Gazetesi 
Mansiyon: Sevgi Lale 
Akasoy - Bu yönet
melik çok tartışılır - 
Olay Gazetesi 
Mansiyon: Tuna Çam 
- Şaka gibi görev - 
Olay Gazetesi 
Mansiyon: Neslihan 
Özaydın - Öğretmen
siz öğretmen lisesi - 
Olay Gazetesi 
GAZETE MAKALE 
Başarı Ödülü: Özlem 
Yağmur Buğday - 
Nasıl bilebiliriz ki? - 
Olay Gazetesi 
Mansiyon: İhsan 
Bölük - Keşke göz 
göze gelebilseydik - 
Bursa Hakimiyet 
Gazetesi
Mansiyon: Selahattin 
Adıgüzeller - Tut 
.şunun ucunu döşeye
lim vekilim - Olay 
Gazetesi
GAZETE RÖPORTAJ: 
Başarı Ödülü: Özlem 
Yağmur Buğday - 
CHP'li vekilden

t Erdemir'e gözyaşı - 
Olay Gazetesi 
Mansiyon: İhsan 
Bölük - Biz tanrı 
değiliz - Bursa 
Hakimiyet Gazetesi 
Mansiyon: Hande 
Keser - Zayıflamak 
için yola çıktı mara
toncu oldu - Bursa 
Hakimiyet Gazetesi 
GAZETE ARAŞTIRMA 
- İNCELEME 
Başarı Ödülü: 
Devrimde Gürler - 
Hanlar bölgesi için el 
ele - Bursa 
Hakimiyet Gazetesi 
Mansiyon: Necati 
Kartal / Berrak 
Coşkun - Yuppy'den 
Tikky'e bir gençlik, 
kesiti - Bursa 
Hakimiyet Gazetesi

Mansiyon: Nurcan 
Şen - Bursa çınarları 
- EkoHaber Gazetesi 
GAZETE FOTOĞRAF 
Başarı Ödülü: Cem 
Özdemir - Hayata 
Bakış - Olay Gazetesi 
Mansiyon: Haşan Ali 
Çavuş - Koltuk Acısı - 
Olay Gazetesi 
GAZETE MAGAZİN 
HABER 
Başarı Ödülü: Ersel 
Peker - Ebru'nun 
zaferi Türkiye'nin 
olacak - Bursa 
Hakimiyet Gazetesi 
Mansiyon: İsmet Acar 
- Domuz derisinden 
kıyafet günah mı? - 
Sabah Gazetesi 
Mansiyon: Ünal 
Özbay - Para tamam 
ya saygı - Olay 
Gazetesi 
GAZETE MAGAZİN 
FOTOĞRAF 
Başarı Ödülü: Ersel 
Nalbant - Ateşle Dans 
- Bursa Hakimiyet 
Gazetesi
GAZETE MİZAMPAJ 
Başarı Ödülü: 
Huriye Bilişik - Bursa 
Hakimiyet Gazetesi 
Magazin eki 1. sayfa 
GAZETE EKONOMİ 
HABER 
Başarı Ödülü: Seyit 
Ersöz - AB'nin 
çöplüğü olmayalım - 
EkoHaber 
Mansiyon: Dursun 
Eroğlu - 250 trilyon 
liralık sektör - 
EkoHaber 
GAZETE SPOR 
HABER 
Başarı Ödülü: 
Süleyman Gökova - 
Bunun adı işkence - 
Bursa Haber Gazetesi 
Mansiyon: Vedat 
Yücebaş - Hayata 
kulaçlarıyla sarıldı - 
Anadolu Ajansı 
GAZETE SPOR 
MAKALE
Başarı Odülü'ne layık 
eser bulunamadı.
Mansiyon: Okan Araş 
- Bayramlık 
dokurtuşlar - 
Olay Gazetesi 
Mansiyon: Engin

Aksöz - Teksas gös- 1 
teri merkezi - Bursa 
Haber Gazetesi 
GAZETE SPOR 
MİZAMPAJ 
Başarı Ödülü: Faysal 
Benzer - Bursa 
Hakimiyet Gazetesi 
Mansiyon: Gülşah 
Kurt - Kent Gazetesi 1 
GAZETESİ5 

Gemlik Körfez 
Gazetesi 
TELEVİZYON HABER I 
Başarı Ödülü: AS TV 
- Ali Babacan'ın 
özel açıklamaları 
Mansiyon: Faruk 
Kahraman - Kimsesiz 
çocuklara hizmet - 
AS TV 
TELEVİZYON HABER 
PROGRAM 
Başarı Ödülleri: 
Ahmet Emin Yılmaz- 
Ahmet Emin Yılmaz'la I 
Siyaset - Olay TV 
Başarı Ödülleri: AS 
TV - 3 Ekim 
AB Özel Yayını 
Mansiyon: Haşan 
Boztürk - Bursa 
konuşuyor - Olay TV 1 
TELEVİZYON SPOR 
PROGRAM
Başarı Ödülü: Burak 1 
Uçar - Final - Olay TV 
Mansiyon: AS TV - 
Fanatik 
TELEVİZYON SPOR 
HABER
Başarı Ödülü: M. Nuri 
Demir - Zirveden 
Türk Futboluna Bakış 
- Olay TV 
TELEVİZYON 
MAGAZİN HABER 
Başarı Ödülü: Refik 
Fidan - Sirkte may
munu maymuna 

ı çevirdiler - İHA
Mansiyon: Ünal 
Özbay / Yunuz 
Hakan Güler - 
Kumyaka 
Jazz Band - Olay TV 
Mansiyon: Olay TV - 
Haftanın Konuğu 
TELEVİZYON EN İYİ 
GORUNTU
Başarı Ödülü: 
Uğur Uslubaş - 
Fırtına BursalIları 
uçurdu.

A - 49601 ve A * 37673 seri 
numaralı faturamı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ABDÜL VAHİT KURTİŞ
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Küçükbaş kurbanlıkların fiyatı 200 YTU, büyükbaşlar 1.500 YTL’den başlıyor

YazıYORUM

Yarın başlayacak ve 4 gün sürecek olan Kurban bayramı 
nedeniyle, kurbanlık hayvan satışlarında bugün artış bekleni 
yor. Kaymakamlıksan yapılan açıklamada, kurban derilerini 
toplama yetkisinin yalnız THK’na ait olduğu bildirildi.
Yarın başlayacak ve 
4 gün sürecek olan 
Kurban Bayramı 
nedeniyle, ilçemizde* 
ki kurban satışlarının 
bugün artması 
bekleniyor.
Yurdun çeşitli yer
lerinden getirilen 
küçük ve büyükbaş 
kurbanlıklar kömür 
depolarının yanında
ki hayvan pazarında 
alıcılarını bekliyor. 
Bu yıl da geçmiş 
yıllara göre, 
kurban satışlarında 
büyük hareketlilik 
gözlenmiyor.
Havaların yağışlı

Belediye işçisi bayrama huzurlu girdi
Seyfettin SEKERSÖZ 
Belediye bünyesinde 
çalışan yaklaşık

•* 100 işçi Kurban 
Bayramı öncesinde 
toplu sözleşmeden

* doğan alacaklarını 
alarak bayrama 
huzurlu girdiler. 
Genel-iş Sendikası 
iş yeri temsilcileri ’ 
Kerim Kanat, 
Yılmaz Elaltın ve 
Ahmet Aslan 
yaptıkları açıklamada 
sendika başkanı 
ile iyi diyalog İçinde 
sorunlara çözüm 
arayan Belediye 
Başkanı Mehmet 

olması nedeniyle, 
hayvan pazarının 
çevresi bu yıl da 
çamur gölüne 
dönerken, hayvan 
alıcıları sıkıntılı 
anlar yaşıyorlar. 
FİYATLAR 
EL YAKIYOR 
Hayvan pazarına 
getirilen küçük ve 
büyükbaş hayvanlar 
bu yıl da dar gelirli 
vatandaşın kurban 
kesmesini engelliyor. 
Küçükbaş hayvan
ların fiyatları durum
larına göre 200 
YTL’den başlayarak, 
yukarıya doğru

Turgut’a işçiler 
adına teşekkür ettiler. 
Kurban Bayramı 
öncesinde bir takım 
elbise, 4 gömlek, 1 
yazlık pantalon ile 
1 çift ayakkabının 

çıkarken, büyükbaş 
hayvanlar dana ve 
tosun fiyatları da 
1.500 YTL’den 
başlayarak, 4 bin 
YTL'ye kadar 
alıcıya sunuluyor. 
Hayvan satıcıları, bu 
yıl bekledikleri satışı 
bulamadıklarını 
ancak, arife 
günü satışların 
artmasından 
umutlu olduklarını 
belirtirlerken, kuş 
gribi olaylarının da 
satışları olumsuz 
etkilediğini 
söylediler. 
Öte yandan,

yanı sıra Bayram 
parası ile 
ikramiyelerini 
aldıklarını ifade eden 
işyeri temsilcileri 
geçtiğimiz Ramazan 
bayramında başkanın 

Kaymakamlıksan 
yapılan açıklamada, 
bu yıl da kurbanların 
Kurban Komisyonu 
tarafından belirlenen 
yerlerde kesileceği 
bildirildi.
Kaymakamlıksan 
yapılan diğer bir 
açıklamada ise, 
kurban derilerini 
toplama yetkisinin 
yalnız Türk Hava 
Kurumu’na ait 
olduğu hatırlatılarak, 
derilerin hangi ad ile 
olursa olsun başka 
kurum ve 
kuruluşlara verilme 
mesi istendi.

gösterdiği yakınlığı 
bu bayramda da 
yaşadıkları için 
mutlu olduklarını 
dile getirdiler. 
İş yeri temsilcileri 
yaptıkları ortak 
açıklamada, 
"Sendika başkanımız 
ile Belediye 
Başkanımız arasında 
iyi diyalogların 
sonucu toplu 
sözleşmeyle elde 
ettiğimiz haklarımız 
geciktirilmeden 
verildi, işçi 
arkadaşlarımız 
adına başkanımıza 
teşekkür ediyoruz" 
dediler.

D’Ş Hekimi özcan VURAL 
I ozcanvural1933@hotmail.com 

I \ <flw | www.ozcanvural.sayfasi.com

Başkanla konuştum ...
Gemlik Belediye Meclisinin 5 Ocak 2006 

günlü toplantısı sonunda meclise de başkan
lık eden Sayın Mehmet Turgut beni konuş
mak üzere odasına davet etti.

Ben ve Sayın Emin Bora; biz iki köşe 
yazarı Başkanla her şeyi açık açık konuştuk. 
O kadar açık ki, dedikodular dahil bütün gün
lük meseleler (Oto-gar, Özdilek-Doğalgaz- 
llıcanın yeri) tartışıldı...

Bizler edindiğimiz bilgileri -ve hatta 
dedikoduları Başkana bütün açıklığıyla anlat
tık. Hiç bir şeyden çekinmeden bütün çıplak
lığıyla...

Bu konuşmalara AKP den İlçe Başkanı 
Enver Şahin, Üye Nurettin Bay ve birkaç 
AKP’li meclis üyesi de dinleyici olarak 
bulundular...

Ben kendi adıma konuşuyorum; Belediye 
Başkanımızın bazı konularda yaptığı açıkla
maları doğru buldüm ve onayladım.

Mesela; doğal gazın bir an evvel yapılması 
için riskleri (çamur,kapalı yollar) göze almak 
gerekirdi derken, Çarşı dükkanlarına yapılan 
zam için görünüşte %25 fazla gibi görünüyor 
ama 100 - 150 YTL. kira ödendiğini, bugün 
Gemlik’te dükkan kiralarının 500 - 1.000 YTL. 
arası olduğunu, Çarşının son tamiri için 
100.000 YTL. harcadığını, oto-gar, Özdilek 
işlerinde ortaya çıkan kötü kokuların dışında 
olduğunu ama bu konuda alarm da 
olduğunu, her şeyi hassasiyetle takip ede
ceğini söylüyor...

Belediye Meclisleri, Belediye Başkanlarının 
eli, kolu, yardımcısıdır..

Ben, iki defadır gittiğim toplantılarda 
gördüm ki, bu meclis, başkanın yardımcısı 

\ değil, köstekçisidir.
Başkanı bir çelmelesek de yere yıksak diye 

bekleşiyorlar..
İşte bir örnek; Başkan zam kararı almış, 

mecliste bir üye sanki seçim selamı verir gibi 
aleyhte konuşup, zam doğru olmaz diyor.

Gemlikte daha önce halk suyu tonu 430 
bin (eski para) liraya alırken, Başkan diyor ki; 
bu suyu 550 bin (eski para) lira yükseltsem 
herkes kıyamet koparırdı. Şimdi Büyükşehir 
Belediyesi 1.400 bin liraya verecekmiş, 
(kısaca 3 misli artış)

Hadi şimdi konuşun diyor..
Belediye meclis üyelerinde bu konuda 

hiçbir ses yok.
Ortada Özdilek - Oto gar rantlarının pay

laşımı kavgası var. Yine ses yok....
Ey! Gemlik Belediyesi meclis üyeleri; sizin 

bu konular da lehte - aleyhte hiçbir fikriniz 
yok mu? Şehir bu konularla çalkalanırken, 
kendi partinizden istifalar, açıklamalar 
olurken, bu sus - pusluk yanlış değil mi ?

Sizler orada oynanan oyunlar da piyon 
musunuz ?

Başkan Mehmet Turgut’a çalmıyor, çaldır
mıyor diye oyumu verdim.

Bu hususta yine onu destekliyorum.. Ama, 
şöyle de düşünüyorum; çalmaya çalışan grup 
lar o kadar güçlendiler ki, başkanın gücü bun
ları önleyemiyor..

Bana, Belediye meclissiz-partisiz tek başı 
na bu grupların karşısında durmanın son çırpı 
nışlarını sergiliyor gibi geldi. (Don-kişot gibi)

Başkan söz verdi, bundan sonra ben duy
duğum dedikodularla değil, bir de Başkanın 
ağzından duyarak yazacağım..

Ama, gördüm ki işi zor...
Odanın içinde bile Başkana, bana, Emin 

Bora’ya sevimsizce bakanlar vardı..;*
Bu konuşmalardan, bizim orada oluşumuz

dan memnun değillerdi..
Biz üç konuşmacı (Başkan - Emin Bora — 

özcan Vural ) ağırlığımızla zaten onları ezip 
geçtik, tek kelime konuşmadan çekip gittiler..

Sayın okurlar, bunları sizinle de pay
laşayım istedim.

: iyi bayramlar...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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“Ülkemizi keyfi kararlara 
teslim etmeyelim” 

CHP Gemlik İlçe Eğitim Sekreteri Tahsin Kaya, 
sosyal demokratlara çağrıda bulundu

Kasaplara 
sertifika

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Gemlik İlçe 
Eğitim Sekreteri 
Tahsin Kaya, 
Kurban Bayramı 
öncesinde yaptığı 
yazılı basın açıkla
masında "Ülkemizi 
keyfi kararlara teslim 
etmemeliyiz" dedi. 
Sosyal Demokratlara 
çağrıda bulunan 
Tahsin Kaya, "Bu 
ülke bizim, bu ülke 
sizin, bu ülke hepimi 
zin, ülkemizin kaza 
nımlarını, devletimi 
zin kazanımlarını, 
Cumhuriyet'imizin 
kazanımlarını koru
mak ve kollamak 
asil görevlerimiz
dendir. " dedi.
Türkiye Cumhuriye 
ti'nin bir çok etnik 
kimliklerin bir arada 

yaşadığı sosyal-laik 
demokrat-herkesin 
birbirine eşit 
anlayışını taşıyan bir 
siyasi bilinç devleti 
olduğunun altını 
çizen Kaya, yazılı 
açıklamasında 
şunları söyledi: 
"Sosyal 
demokrasinin 
evrensel ilkeleri 
ile bağımsızlıkçı 
tavrımız siyase
timizin temel taşını 
oluşturmaktadır. 
Daha eşit, daha 
özgür, daha 
aydınlıklı ülkemizin 
mutlu insanlarını 
yaratmak ve 
yaşatmak için 
tertemiz bir partinin 
tertemiz üyeleri 
olarak birlik ve 
beraberlik içinde

çalışmalıyız.
Kişisel çıkarlar 
uğruna kendi 
ideolojisini, 
kimliğini, kişiliğini 
değiştiren veya 
askıya alanlar 
CHP'li olamazlar 
Parti içi yarışı 
partimize kazanç 
getirmeli, hiçbir 
zaman partimize 
yönelik karalamalara 
dönüştürmemelidir.

Gün partimize 
sahip çıkma 
günüdür. 
Bağımsızlıkçı, 
ulusal egemenliği 
kollayan anti 
emperyalist, 
sömürüye 
karşı sosyal 
demokrasinin 
evrensel ilkelerini 
savunan, 
insanların kişilik
lerinin geliştirebildik
leri, Türkiye'miz için 
CHP'lilik temel 
karakterimizi 
muhafaza ederek 
birlik ve beraberlik 
içerisinde olmalıyız. 
Bu düşüncelerimizle 
partililerimizin, 
Gemlik'lilerin ve 
tüm yurttaşlarımızın 
Kurban bayramlarını 
kutlarız."

İnegöl Belediyesi, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, İlçe 
Tarım Müdürlüğü,, 
Sağlık Grup Başkan 
lığı ve Müftülük 
tarafından düzenle
nen kurban kesim 
kursu sona erdi. 
Teorik ve pratik 
eğitimlerin ardından 
sınava giren ve 
başarılı olan kursi 
yerlerden 85'i düzen
lenen törenle serti
fikalarını aldı. 
Toplam 5 gün süren 
kursa katılan kursi 
yerlere ilk olarak 
Halk Eğitim Merke 
zi'nde teorik bilgi 
verilmişti. Daha 
sonra İnegöl 
Belediye Mezbaha 
sı'nda pratik bilgi 
alan kursiyerler, kur
sun son gününde 
sınava tabi tutuldu. 
Katılımın bir hayli 
fazla olduğu-kursta, 
toplam 85 kişi 
bitirme belgesini 
almaya hak kazandı.

Halk Eğitim Merke 1 
zi'nde düzenlenen 1 
bir törenle kursiyer-1 
lere belgeleri verildi.! 
Kaymakam Erdoğan 
Bektaş, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Baştürk ve 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Mustafa 
Karaaslan törende 
hazır bulundu. Kısa i 
bir konuşma yapan 1 
Kaymakam Erdoğan 
Bektaş “İlk önce 
böyle bir kurs açıla-1 
cağını duyduğumda 1 
biraz şaşırdım.
Çünkü daha önce i 
hiç böyle bir olayla | 
karşılaşmamıştım. J 
Ama katılımın 
oldukça fazla 
olduğunu gördüm, i 
Demek ki böyle 
kurslar gerekliymiş. 1 
Halk Eğitim 
Merkezi çalışanları 
ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nü 
böyle bir çalışmaya A 
imza attıkları için 1 
kutluyorum” dedi. ■

Gemlik Muhtelif Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası

Kurban Bayramının 

Esnaf ve Sanatkarımıza, 

Usta, Kalfa ve Çıraklarımıza, 

Tüm Halkımıza Hayırlı Olmasını; 

Mutlu, Sağlıklı, Başarılı, 

Bereketli ve Kazançlı Günler 
Getirmesini Dileriz.

Yönetim Kurulu Adına Başkan 
İbrahim Talan

Tüm üyelerimizin 
ve Saygıdeğer 

Gemlik Halkının 
Kurban Bayramını 
Kutlar, Sağlık ve 

Mutluluklar dileriz.

GEMLİK TİCARET VE 
SANAYİ ODASI
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Eşref Dinçer Mahallesi Martı Sokak sakinleri, derenin temizlenmesini istiyor.

“Bu dereden su nasıl geçecek?”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uzun yıllardır ilgile- 
nilmediği için kapan
ma durumuna gelen 
yağmur sularını 
toplama deresi 
çevrede oturanları 
korkutuyor.
Eşref Dinçer 
Mahallesi Martı 
Sokakta bulunan 
derenin tamamen 
sazlıklarla kaplı_____  

olması ve yol bağlan
tılarında bulunan 
künk boruların kapan
mış olması nedeniyle 
geçiş vermediğini 
söyleyen çevre sakin
leri yağışlı havalarda 
korku yaşadıklarını 
dile getirerek derenin 
temizlenmesinj 
istiyorlar.
Yağan yağmurların 
Karsak Deresine 

taşıyıcı konumundaki 
küçük dere yıllardır 
temizlenmediği 
için en küçük 
yağmurlarda dahi. 
taşarak evlerin içine 
suların girdiğine 
dikkat çeken 
çevre sakinleri, seçim 
öncesinde verilen 
sözlerin neden 
tutulmadığını 
merak ediyorlar.

Belediye yetkililerine 
bir çok kez sıkın
tılarını ilettiklerini 
bildiren vatandaşlar 
bir türlü çözüm 
getirilmediğini 
söyleyerek 
"Burasının 
temizleneceğini 
söyleyerek bizden 
oy isteyen başta 
Belediye Başkanı 
olmak üzere diğer

Sri 

siyasetçiler neden 
hala çözüm 
bulmuyorlar. Burasını 
kim temizleyecek, 
evlerimizi su basıyor, 
eğer Belediye 
yapamıyorsa BUSKİ 
neden yapmıyor. 
Yağmur suları 
engellendiği için 
evlerimize kadar 
geliyor. Derdimizi 
kime anlatacağız, 

B-i'üliliO 3

bizim sorunumuzla 
kim ilgilenecek" 
diyerek tutulmayan 
sözlere tepki 
gösteriyorlar. 
Gemlik'in kenar 
mahallelerinin 
sahipsiz kaldığını ileri 
süren çevre oturan
ları derenin vakit 
geçirilmeden 
temizlenmesini 
istediler.

m®
£

m
m
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TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
<1ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Dr. Ertan O KAY 
Radyoloji Uzmanı

Kurban Bayramınızı Kutlar,
sağlık ve huzur dolu günler dileriz

SSK ile 
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (AT) 

ANLAŞMAMIZ VARDIR

ACİL DURUMLARDA 24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel i 513 65 29 • 36 Fax i 513 65 18
Dr. Ziya Kaya M^hahesi Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
eı-rtıâil: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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Asil Çelik: 1 Öz Karadenizspor: 1
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Genç takımlar maçları 
devam ederken 
iddialı takımların 
maçları final 
havasında geçiyor. 
Gemlik Atatürk 
stadında oynanan 
iddialı maçta 
grubun yenilmeyen 
takımlarından 
Öz Karadenizspor 
penaltı kaçırdığı 
maçta Asil Çelik ile 
1-1 berabere kaldı. 
İki takımında kazan

mak için çıktığı 
maçın ilk yarısını 
28. dakikada 
Göksel Yiğit'in 
attığı golle Öz 
Karadenizspor 
1-0 önde kapadı. 
İkinci yarıda atak
larını sürdüren 
Öz Karadenizspor, 
48. dakikada 
kazandığı penaltıyı 
kullanamadı. Göksel 
Yiğit, topu dışarı 
atınca büyük 
avantajı kaçırdı. 
Penaltının 

kaçmasıyla oyuna 
daha fazla 
asılan Asil Çelik, 
80. dakikada 
gelişen atakta 
Metin ile beraberliği 
yakaladı.
Kalan dakikalarda 
iki takımda neticeyi 
değiştiremeyince 
maç 1-1 sona erdi. 
SAHA : Gemlik 
Atatürk 
HAKEMLER: 
Ersen Yapça (***) 
Kasım Mutlu (***) 
Sina Aytekin (***) 

ASİL ÇELİK : 
Hamdı (**) 
İsmail (**) Teoman (**) 
(Hakan **) Serkan 
(***) Ali (***)’ Emre (*) 
(İrfan **) Şahin (**) 
Tuğrul (***) 
Metin.(***) Sercan 
(**) (Hüseyin (***) 
Uğur (**)
ÖZ KARADENİZSPOR 
Tarık (**) Samet (***) 
Şaban (***) Ömer (***) 
Göksel Yiğit (***) 
Mehmet (***) Oğuz (**) 
Mustafa (**) (Murat **) 
Ahmet (**) Yakup (**)

Fatih (**) (Cihan **) (Karadenizspor)
GOLLER : Dk. 80 Metin
Dk. 28 Göksel Yiğit (Asil Çelik)

KEBAP ve YEMEK SALONU
Bircan Görür

Cağ Kebabı & Çorba Çeşitleri & Etli Yemekler 
Sebzeli Yemekler & Izgara Çeşitleri

Salatalar & Tatlılar

Farklı bir ortamda kaliteli servis ile hizmetinizdeyiz

dileriz...
EV ire 

İŞYERLERİNE 
SERVİSİMİZ 

VARDIR 
BİR TELEFON 

KADAR YAKINIZ
Gazhane Caddesi 1"Nolu Aralık Topçular Apt. No : 44/ A (Adliye Binası karşısı) 

Tel : (0.224) 5*14 20 20 GEMLİK
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Başarılı futbolcu ödüllendirildi
Seyfettin SEKERSÖZ

Hikmet Şahin’den 
bayram mesajı

Pepsi Kola'nın 
düzenlediği 
Türkiye'nin Yıldızları 
Futbol yarışmaları 
Bursa elemelerinin 
ardından Türkiye 
elemelerinde de 
başarı gösteren 
genç futbolcu 
Cumhuriyet 
altınıyla ödüllendirildi. 
Bursa elemelerinde 
birinci olarak 
Türkiye elemeleri 
için İstanbul'a 
giden Asil Çelik 
alt yapısından 
yetişen Gemlik'ti 
genç Şahin 
Türkdönmez, 
Gündüz Tekin Onay 
ile Rıdvan Dilmen'in 
seçtikleri futbolcular 
arasında Türkiye 4. 
cüsü olarak büyük 
başarı kazandı. 
Gemlik< Atatürk 
stadında oynanan 
Aslçelik-Öz 
Karadenizspor 
maçından önce 
□ uzenıenen törende 
Asil Çelik Fabrikası 
Müdürü Hüseyin

II

BAY MUSTAFA ÖZALP EIUM
Her Çeşit Emlak 

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

i ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK

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

i

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

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

makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının

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: 5141021

Keçeci başarılı 
futbolcu Şahin 
Türkdönmez'i 
kutlayarak Cumhuriyet 
altınıyla ödüllendirdi. 
Arkadaşlarının 
alkışları arasında 
ödülünü alan 
genç futbolcu 
Şahin Türkdönmez 
kendini daha da 
geliştirerek futbol 
yaşamına başarılar 
eklemek istediğini 
söyledi.

i

İ

KURBAN 
DERİLERİNİZİ 
TÜRK HAVA 
KUR UM UNA 

BAĞIŞLAYINIZ 
513 14 03 
513 53 47

Bursa’da kuş gribi alarmı
Türkiye'de can almaya 
başlayan Kuş Gribi'nin 
yayılma eğilimi göster
mesi üzerine Bursa 
alarma geçti.
Bayram izinlerinin 
iptal edildiği Tarım İl 
Müdürlüğü'ne yüzlerce 
ihbar yağıyor. II Müdü 
rü Hüseyin Yıldızer, şu 
ana kadar herhangi bir 
kuş gribi vakasının 
saptanmadığını ancak 
şüpheli görülen tüm 
hayvanların itlaf 
edildiğini açıkladı. 
Tarım II Müdürü 
Hüseyin Yıldızer, yap
tığı açıklamada Bur 
sa'da şu ana kadar 
kuş gribi vakasına 
rastlanmadığını, 
yapılan tüm ihbarları 
da ciddiyetle takip 
ettiklerini söyledi. 
Kurum olarak alarma 
geçtiklerini ve bayram 
izinlerinin iptal edil 
diğini açıklayan Yıldız 
er, Bursa'nın dört bir 
yanından ihbar aldık-

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Kurban 
Bayramı mesajında, 
2006 yılının Bursa 
için atılım yılı ola
cağını söyledi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, yayınladığı 
mesajında, hoşgörü 
ve kardeşlik 
ortamının yaşandığı 
bir bayrama ulaş
manın heyecanını 
yaşadıklarını belirtti. 
Şahin, "Umutların 
yeşerdiği, iyilik ve 
güzelliklerin filizlen 
diği, toplumsal daya 
nışmanın arttığı 
bayramlarda, yakın
larımızı, komşu ve 
dostlarımızı ziyaret 
ederek sevindirmeliy- 
iz. Özellikle kimsesiz, 
yetim ve sokakta 
kalmış çocukların 
yüzünü güldürerek, 
gönüllerini almalıyız. 
Unutmayalım ki bu 
erdemli davranışlar, 
milletimizin en güzel 

leridir" dedi.
Güzel bayram günleri 
gibi yeşil Bursa'nın 
geleceğinin de parlak 
ve sevinçli olacağını 
vurgulayan Şahin, 
şunları kaydetti: 
"Atılım yılı olarak ilen 
ettiğimiz 2006'da 
Bursa, hızlı bir 
değişime tanık ola
caktır. Başta Polis 

larını ve tüm ihbarları 
değerlendirdiklerini 
ifade etti. Bursa'da 
ciddiyetle tüm 
gelişmeleri takip 
ettiklerinin altını çizen 
Yıldızer, gereken 
her türlü önlemi 
aldıklarını kaydetti. 
Bursa ve çevresinde 
şüpheli tüm 
kanatlıların itlaf 
edildiğini de belirten 
Yıldızer, "Şüpheli 
gördüğümüz hayvan
ları lobaratuvar 
sonuçlarını bekleme
den itlaf ediyoruz. 
Bunu tedbir amacıyla 
yapıyoruz. Aldığımız 
numunelerden 4 
tanesini lobaratuvar 
incelemesine gön
derdik. Ancak bu 
işlem 8-10 günü 
buluyor. Riske 
girmemek amacıyla 
şüpheli hayvanları 
itlaf etmeyi 
sürdüreceğiz" dedi. 
Karacabey'den

Hİktmet 
Şahin

Okulu, Esentepe ve 
Acemler köprülü 
kavşakları, Güzelyah- 
Yenikapı arasında 
hızlı feribot, 
Teleferik'in Oteller 
Bölgesi'ne uzatılması, 
Kültürpark'ın yeniden 
düzenlenmesi, 
Santral Garaj'a kent 
meydanı yapılmaŞı, 
kent halinin şehir 
dışına taşınması ve 
Merinos kentsel 
dönüşümü olmak 
üzere çok sayıda pro
jenin yapımına 2006 
yılında başlıyoruz. 
Bütün bu çalışmalar, 
hayallerim'zi 
süsleyen 'Marka Kent 
Bursa' hedefine 
doğru atılan kararlı ve 
büyük adımlardır. 
Bursa, Türkiye'nin 
parlayan yıldızı ola
caktır ve buna 
inancımız tamdır. Bu 
hedeflere ulaşabilmek 
için ben ve ekip 
arkadaşlarım canla, 
başla çalışıyoruz."

İznik'e kadar kentin 
dört bir yanından 
yüzlerce ihbar aldık
larını ve hepsine 
ulaşmaya çaba har
cadıklarını anlatan 
Yıldızer, şimdilik 
korkulacak bir duru
mun olmadığını da 
vurguladı. 
ALO İHBAR 
Tarım İl Müdürü 
Hüseyin Yıldızer, 
vatandaşlardan 
ihbarları 444 02 23 
nolu hatta 
bildirmelerini 
isterken, 24 saat 
telefon başında 
memur bekletildiğini 
söyledi. Şüpheli 
görülen hayvanlara 
kesinlikle yaklaşılma
masını da isteyen 
Yıldızer, alarm duru
munun bayram süre 
since devam edeceği
ni, kente hayvan giriş 
çıkışlarının da sıkı bir 
şekilde kontrol edil 
diğini sözlerine ekledi.
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Kemal Demirel, Mudanyah
zeytin üreticisi ile buluştu

“Kaynağı belli 
olmayan eti yemeyin”

Zeytin ve zeytinyağı 
üretiminin temelinde 
yatan gerçeklerin 
araştırılması için 
TBMM bünyesinde 
Araştırma 
Komisyonu'nun 
kurulmasının karar
laştırılması ardından 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Mudanyah 
üreticilerle buluştu. 
Mudanya'ya bağlı 
Akköy, Dereköy ve 
Çepni köylerini 
dolaşarak ■ 
üreticilere araştırma 
komisyonunun 
kurulduğunu 
duyuran CHP 
Milletvekili Kemal 
Demirel’e, İlçe 
Başkanı Emir 
Ali Usta, belediye 
meclis üyeleri ve 
yönetimi eşlik etti. 
Köy ziyaretlerinde, 
zeytin üreticilerinin 
sorunlarını tespit 
etmek amacıyla 
kendisinin bireysel 
olarak Meclis'e 
verdiği soru 
önergelerine dikkati 
çeken Demirel, 
"Hatta son 
önergemizde bir 
komisyon kurulması 
yönünde bir 
girişimde bulun
duğumda, 
AKP'lilerin ret 
oyuna karşılık

Başöğretmen olma yolu açıldı
Lisans öncesi eğitim 
alan öğretmenlere de 
"başöğretmen" ve 
"uzman öğretmen" 
olma yolu açıldı.
Öğretmenlik Kariyer 
Basamaklarında 
Yükselme 
Yönetmeliği'nin 
ilgili hükümlerinde 
değişiklik yapıldı. 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe giren 
değişikliğe göre,

böyle bir komisyon 
kurulamamıştı. Fakat 
şimdi önergelerin 
birleştirilerek TBMM 
bünyesinde bir 
çalışma başlatılması 
önemli bir gelişme 
olarak görüyorum" 
diye konuştu.
Bu konuda aylardır 
uğraş verdiğinin 
altını çizen Demirel, 
zeytinin Türkiye'de 
hak ettiği konumda 
olmadığını öne 
sürdü. "Nasıl 
Zonguldak'ın 
kara elması varsa, 
Marmara'nın, Ege'nin 
ve Akdeniz'in de 
kara elması 
zeytindir" diyen 
Demirel, "Zeytin, 
bizim için ekonomik 
anlamda bir fırsat. 
Oluşturulması karar- 
laştınlan komisyon, 
zeytinin hak ettiği 

lisans öncesi 
eğitim alan öğret
menler de "başöğret
men" ve "uzman

başvurabilecek.
Lisans öncesi eğitim 
alan öğretmenler 
"alan" kapsamına

noktada en iyi 
değerlendirilebilmesi 
için elinden geleni 
yapacak. Bu 
komisyonun 
araştırma ve tespit
leri sayesinde ağaçta 
tek bir zeytin dahi 
heba olmayacak. 
Zeytinin sadece bir 
bölgede ya da ilçede 
değil, bölge bölge 
tanınmasına da 
faydaiı olacaktır" 
dedi.
Demirel, ayrıca, 
komisyona önere
ceği tekliflerden 
birinin de zeytinin 
yurtdışındaki 
değerinin 
araştırılması ve 
mevcut piyasa 
koşulları ile konumu
nun Türkiye ile 
kıyaslanmasını da 
isteyeceğini 
sözlerine ekledi.

Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehdi Eker, 
kuş gribi konusunda 
toplum sağlığı 
açısından en önemli 
faktörün vatan
daşların bil
inçlendirilmesi 
olduğunu belirterek, 
çocukların kümes 
hayvanlarından 
uzak tutulmasını ve 
kaynağı belli 
olmayan etlerin 
tüketilmemesini 
istedi.
Türkiye'nin de cid
diyetle tedbirlerini 
alması gerektiğini 
vurgulayan Eker, 
bölgeye ilişkin bütün 
çalışmaların 
yapılarak, ihtiyaçların 
tespit edildiğini, 
personel takviyesi 
yapıldığını, mali 
kaynak aktarıldığını 
bildirdi.
Çevre ve Orman 
Bakanlığı, tüm 
kanatlı yaban 
hayvanlarının 
avlanmasını', ikinci 
bir emre kadar 
yasakladı.
YASAĞA RAĞMEN 
Batman Hıfsızssıhha 
Kurulu'nun kanatlı 
hayvan satışını 
yasaklamasına 
rağmen köylerden 
getirilen kanatlı 
hayvanların satışı 
devam ediyor. 
Köylerden getirilen 
kanatlı canlı hayvan
lar, Ali Tevşo Pazarı 
ile mahalle aralarında 
satılmaya devam 
ediyor. Bu hayvanları 
satın alanlar da 
kestikten sonra 1 
YTL karşılığında 
hiçbir koruyucu 
önlem olmadan 
10-15 yaş arasındaki 
çocuklara 
temizletiyor. Hastalık 
tehlikesinin farkında 
olmayan çocuklar, 
yoksul olduklarını, 
bu nedenle hayvan
ları temizlediklerini 
söylüyorlar.
Kayseri'de, 4 ayrı 
bölgede yaklaşık 
2 bin ölü ve terk 
edilmiş canlı tavuk 
görüldüğü, tavuklarla 
temas ettiği ve ölü 
tavuklarla oynadığı

KURBAN DERİLERİNİZİ 
TÜRK HAVA KURUMÜNA BAĞIŞLAYINIZ 

513 14 03 - 513 53 47

gerekçesiyle 9 
çocuğun hastanede 
gözlem altına alındığı 
bildirildi.
"İNSANDAN İNSANA 
BULAŞMA 
KUSKUSU YOK" 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, "kuş gribi" 
konusunda 
İngiltere'deki Dünya 
Sağlık Örgütü'nün 
referans laboratuarı
na gönderdikleri 
örneklerin 
sonuçlarını aldık
larını belirterek, 
"Bunlar bizdeki 
sonuçları 
doğruluyor. Müspet 
sonuçlar. Ancak 
insandan insana 
bulaşma ile ilgili 
herhangi bir kuşku 
şu anda yok" dedi. 
"ÖLÜMLERE NEDEN 
OLAN VİRÜS H5N1" 
AB Komisyonu, 
Türkiye'de ölümlere 
neden olan kuş gribi 
virüsü türünün 
"H5N1" olduğunu 
bildirdi. İngiltere'nin 
VVeybridge kentinde 
bulunan AB Referans 
Laboratuvan'na 
ulaşan örneklerin 
incelenmesinde, 
virüsün yüksek 
patojenik H5N1 
türü olduğunun 
doğrulandığı 
belirtildi.
Açıklamada, 
"Epidemiyoİojik 
durumu açıklığa 

kavuşturmak için" 
Türkiye'de bulunan 
Dünya Sağlık Örgütü, 
Avrupa Salgın 
Hastalıkları Önleme 
Merkezi, Avrupa 
Komisyonu ve 
Birleşmiş Milletler 
Tarım ve Gıda 
Örgütü uzmanlarının 
çalışmalarını 
sürdürdüğü ifade 
edildi.
"CİDDİ ENFEKSİYON 
TEHLİKESİ" 
İstanbul Tabip Odası 
Başkanı Prof. Dr. 
Gençay Gürsoy, 
"Salgın olmasa da 
ciddi bir enfeksiyon 
tehlikesiyle ülkemiz 
ve dünyamız yüz 
yüze, bunu görmek 
lazım" dedi. Gürsoy, 
"kuş gribinin 
urbanlık hayvanlarla 
büyük şehirlere 
taşınmasının söz 
konusu olup 
olmadığına" ilişkin 
de "Bir hekim 
olarak potansiyel bir 
tehlike olduğunu 
kabul etmek lazım. 
Doğu Anadolu'da 
ve Güneydoğu 
Anadolu'da 
kurbanlık hayvanlar 
ile kanatlı hayvan
ların temasrzaten 
hayatın bir parçası. 
Evlerinde bile 
kümes hayvanı 
yetiştiriyorlar" 
görüşünü dile 
getirdi.

‘Gemlik Körfez’internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

MJNi.UK
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çelik: 'Kaç okul riskli belli değil’
Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, "Kaç 
okulun depremde 
riskli durumda olduğu, 
sayı olarak envanter 
çalışmaları tamam
landıktan sonra ortaya 
çıkacak. 'Okullarımız 
yıkılmasın* 
kampanyası kap
samında, 16 ilde 
bulunan 300 YİBO 
(Yatılı Bölge Okulu) ve 
PİO'nun (Pansiyonlu 
İlköğretim Okulu) 
deprem tahkiki 
yapılmıştır" dedi. 
Bakan Çelik, CHP 
Denizli Milletvekili 
Gazalcı'nın soru öner
gesine verdiği cevapta 
"depreme karşı riskli" 
okullarla ilgili bilgi 
verdi. Bakanlığa bağlı 
okullardan hangi
lerinde deprem testi 
yapıldığı hususundaki 
envanter çalışmasının 
davam ettiğini 
belirterek, 2005 yılının 
8. ayından itibaren

Atatürk Hm Limanı'nda bayram nmlııiı
Kurban Bayramı 
tatilini İstanbul dışın
da geçirecek yolcu
lar, Atatürk 
Havalimam'nda 
yoğunluğa neden 
oldu. Havalimanında 
yolcu sayısının 
çokluğundan 
dolayı, check-in ve 
pasaport bankoların
da uzun kuyruklar 
oluştu.
Yurtdışına tur 
düzenleyen birçok 
seyahat acentesi de, 
terminal içerisinde 
stantlar açtı.
Tatillerini yurtdışında

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

Valilikler'e bağlı 
okulların hizmet 
verdiği binaların ne 
büyüklükte olduğu, 
deprem testi yapılıp 
yapılmadığı ve hangi 
okullarda güçlendirme 
çalışması yapıldığı 
hususlarını içeren 
bilgilerin Bakanlığa 
bildirilmesinin 
istendiğini, bugüne 
kadar 55 ilden iste
nilen bilgilerin intikal 
ettiğini, bunların tasni 
çalışmalarının 
sürdüğünü kaydetti. 
"Kaç okulun 

depremde riskli 
durumda olduğu sayı 
olarak envanter çalış
maları tamamlandıktan 
sonra ortaya çıkacak" 
diyen Milli Eğitim 
Bakanı Çelik, 
"Okullarımız yıkıl
masın kampanyası 
kapsamında, 16 ilde 
bulunan 300 YİBO ve 
PİO'nun deprem 
tahkiki yapılmıştır.

geçireceklerin en 
fazla ilgi 
gösterdikleri 
yerler, Prag, Dubai, 
Budapeşte, 
Barselona, Viyana, 
Mısır, Tunus, Paris, 
Basel ve Zürih oldu. 
Bayramı yurtiçinde 
geçirmek isteyen yol
cuların ise Antalya, 
Bodrum, Dalaman, 
Erzurum ve İzmir'e 
ilgi gösterdikleri 
dikkat çekti. 
Bu arada Atatürk 
Havalimanı yetkilileri, 
bayram tatili 
nedeniyle

Tahkik sonucunda 
güçlendirilmesine 
gerek görülen 84 adit 
YİBO ve PİO'nun 
güçlendirme inşaatı 
ihalesi yapılmıştır. 
Bakanlığımız 
merkezinden 
gönderilen 33 milyon 
YTL ile Valilikler'! 
tarafından yapılmıştır. 
Söz konusu inşaat 
çalışmaları tamamlan
mak üzeredir. Şu ana 
kadar 25 YİBO ve 
PİO'nun güçlendirme 
inşaatının geçici 
kabulü yapılmış 
durumdadır.

havalimanındaki 
yolcu ve uçak 
sefer sayılarında 
yaklaşık yüzde 
30 artış 
beklendiğini 
bildirdiler.
Yolcu taleplerini 
karşılamak için bazı 

60 ZİNİNSEIENGEIÜ ÇOCUĞUN 
EĞİTİM VE REHmONGÖROÜGÛ 

ATAMANMIESİ'NOEKİ

ÎEL0.22052I703I

Valilikler'e, okulların 
deprem tahkiki yap
tırılması için 2004 
yılında 7 milyon YTL 
ve 2005 yılında da 3 
milyon YTL ödenek 
gönderilmiştir.
Valilikler bu ödenek
lerle okulların deprem 
tahkiklerini yaptırmaya 
devam etmektedirler.
Öncelikli olarak 
güçlendirilmesi gerek 
görülen okullarda 
eğitim-öğretim 
yaptırılmamaktadır. 
Bu sorumluluk ilgili il. 
Valililik'tedir" şeklinde 
konuştu.

iç ve dış hat uçuş 
noktalarına ek 
seferler konuldu. 
Yolcuların, mağdur 
olmamaları için 
uçuş zamanından en 
az 2 saat önce 
terminalde 
bulunmaları istendi.

Yazarımız Barbaros Balmumcu anjiyo 
olması nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir. Gemlik KÖRFEZ.

Vize ve pasaportta 
AB uyumu

Dışişleri 
Bakanlığı, 
2006 yılında 
ICAO ve AB 
yükümlülük
leri doğrul
tusunda, bu 
standartlara 
uygun yeni tip 
pasaportlar 
için düğmeye 
bastı. 
Bazı ülkelere 
vizesiz giriş için 
ise gerekli 
çalışmalar başladı 
Dışişleri Bakanlığı, 
2006 yılında ICAO ve 
AB yükümlülükleri 
doğrultusunda, bu 
standartlara uygun 
yeni tip pasaportlar 
için çalışmayı 
tamamlamak üzere. 
Dışişleri 
Bakanlığı'nın sorum
luluğu ve Bakanlık 
eşgüdümünde 
yürütülen çalışmalar 
sonucunda, 
pasaportlar 10 yıllık 
süre için düzen
lenecek. Aynı 
şekilde vize rejiminin 
de AB ile uyumlu
laştırana çalışmaları 
sürdürülüyor. 
AB müktesebatına 
uyumu amaçlayan 
Eşleştirme Projesi, 
9 Eylül 2005 tari
hinde başladı.
AB tarafınca tahsis 
edilen fonlar kul
lanılarak, proje 
kapsamında dış 
temsilcilikler, belge 
sahteciliğini tespit 
edecek. AB 
standartlarında 
teçhizatla donatıl
ması ve yeni vize 
etiketi geliştirilmesi 
öngörülüyor.
AB mali yardım 
sürecinde projelerin

yatırım miktarının 
yüzde 257'i aday 
ülkelerin ulusal 
bütçelerinden temin 
edildiğinde, 
575 hin Fur*' 
tutarındaki proje 
harcamalarının 143 
bin 750 Euro'luk 
bölümünün Dışişleri 
Bakanlığı bütçesin
den sağlanması 
gerekiyor.
Ote yandan, AB 
ülkelerine seyahat 
etmek isteyen 
vatandaşların 
vize temininde 
yaşadıkları sıkıntılar 
göz önüne alınarak, 
vize işlemlerinin 
basitleştirilmesi, 
daha az belge talebi, 
işadamlarına uzun 
süreli müteaddit 
girişli vize verilmesi, 
ABD, Kanada, 
Avustralya, Yeni 
Zelanda, Japonya 
gibi AB ülkesi 
olmayan OECD 
ülkelerinde ikamet 
eden ve çalışma 
izni yalda giriş 
vizesi bulunan 
vatandaşlarla 
İsviçre'de yaşayan 
vatandaşlara vize 
muafiyeti 
sağlanması gibi 
hususları içeren bir 
vize anlaşmasının 
AB'yle imzalanması 
konusunda 
görüşmeler 
başlatıldı.

KURBAN DERİLERİNİZİ 
TÜRK HAVA KURUMUNA BAĞIŞLAYINIZ 

$131403 -513 5347
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Sağlık Bakanlığından 
uyarı: ‘Tuzu azaltın’

Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Gıda 
Güvenliği Daire 
Başkanlığı uzman
larının tuz tüketimine 
ilişkinraporunda, tuz 
kullanımının alaltıl- 
masına yönelim 
öneriler var.
Raporda yemeklerin 
lezzetini artırmak için 
tuz yerine maydanoz, 
nane, kekik, dereotu, 
rezene ve fesleğen 
gibi bitkilerle baharat
lar öneriliyor.
Halsizlik, yorgunluk 
ve asabiyet 
kansızlığın habercisi 
Besinlerin pek çoğu
nun içinde bulunan 
sodyumun, vücutta 
sıvı dengesinin 
sağlanması ve kan 
basıncının düzenlen
mesinde rol oynayan 
önemli bir mineral 
olduğu vurgulanan 
raporda, fazla tüke
timin ise bazı hastalık
lar için risk oluştur
duğu açıklandı.
Raporda, "fazla tuz 
tüketimi, idrarda 
kalsiyum atılımını da 
artırarak kemiklerden 
kalsiyum kaybına 
neden olur.
Kemiklerden kalsiyum

W kartı kullanmayı öğreniyoruz
MasterCard’ın altı 

ayda bir düzenli 
olarak gerçek
leştirdiği araştırmay
la göre kredi kartı 
müşterilerinde 
olumlu eğilimler var. 
Kredi kartı sahipleri 
borcunu ödemek 
için artık son kullan
ma tarihini beklemiy
orlar.
MasterCard’ın altı 
ayda bir düzenli 
olarak gerçek
leştirdiği 
Masterindex 
Aralık 2005 araştır
masına göre, her 
dört kredi kartı 
sahibinden üçü bor- 

। cunun tamamını son 
ödeme gününden

tat Körfez' inleınefte
ı- -Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.tom 
adresinden okuyabilirsiniz

kaybının artışı ise 
kemik erimesini 
(osteoporoz) ve 
kemiklerin kırılma 
riskini artırır" denildi. 
Yüksek kan basıncının 
da fazla tuz tüke
timiyle ilişkili olduğu
na işaret edilen rapor
da, yüksek tansiy
onunun önlenmesi 
için gıdaların mümkün 
olduğunca az tuzlu 
olarak tüketilmesi 
gerektiği belirtildi. 
Rapordan tuz alımı ile 
ilgili notlar: 
Besinlerin içinde 
bulunan doğal tuz 
(sodyum) bireylerin 
günlük ihtiyacını 
karşılar.
Sofra tuzları iyotla 
zenginleştirilmiştir. 
Çok az miktarda 
(dörtte bir çay kaşığı) 
iyotlu tuz, günlük iyot 

önce ödemeyi tercih 
ediyor.
-Kart limitlerinin 
yarısından azı kul
lanılırken, cüzdanlar
da ortalama 2 kredi 
kartı ve 1.5 banka 
kartı bulunduruluyor. 
Türk halkının kart 

gereksinimini karşıla
mak için yeterli. İyot 
çabuk kayba uğradığı 
için iyotlu tuzlar ışık 
geçirmeyen kapalı 
kaplarda saklanmalı. 
Sağlıklı yaşam kural
larından biri de gün
lük sodyum ihtiyacını 
karşılayacak şekilde 
tuz tüketmek. Günlük 
sodyum ihtiyacı 2 bin 
400 miligram. Bu mik
tar günlük 5 gram 
civarında tuzla 
karşılanabilir.
Ev dışında yemek 
yeniliyorsa az 
tuzlu yiyecekler tercih 
edilmeli 
İshal durumunda 
suyun yanı sıra 
tuz da kaybedildiği 
için su ile birlikte 
bir miktar 
tuz da alınmalı 
Bedensel çalışma 

kullanım alışkanlık
ları ile ilgili önemli 
ipuçları veren araştır
maya göre, atılanlar
dan her dört kişiden 
üçü, yüzde 73’ü bor
cunu son ödeme 
gününden önce öde
meyi tercih ettiğini 

sırasında, aşırı sıcak 
havada ya da fazla 
egzersiz yapıldığında 
terleme ile sodyum 
kaybı olduğu için su 
ile birlikte tuz tüketimi 
de artırılmalı 
Tuzu azaltmanın 
yolları
Raporda, tuz tüketimi
ni azaltmanın yolları 
konusunda 
öneriler de yer alıyor. 
Satın alınan ürünlerin 
etiketleri mutlaka 

.okunmalı, tuzsuz ya 
da tuzu azaltılmış 
besinler satın alınmalı 
Yemeklerin lezzetini 
artırmak için tuz 
yerine maydanoz, 
nane, kekik, dereotu, 
rezene, fesleğen gibi 
bitkilerle baharatlar 
kullanılabilir 
Turşu, konserve, 
ketçap ve hazır 
sosların tuz içeriği 
çok fazla.
Bu besinler fazla 
tüketilmemeli 
Sebze ve meyve 
tüketimi artırılmalı 
Daima taze ve az tuzlu 
veya tuzsuz besinler 
tercih edilmeli 
Bol su içilmeli, şişe ve 
maden sularının 
sodyum içeriği 
etiketinden kontrol 
edilmeli 

belirtiyor. Yüzde 5’i 
genelde tamamını 
ödemeyerek 
kredilendirdiğini 
(kredi kartı 
borcunun 
tamamının son 
ödeme tarihinde 
ödenmeyip, 
aylara bölerek 
faiziyle birlikte öden
mesi) yüzde 13’ü 
ise ara sıra 
kredilendirdiğini 
söyledi.
Araştırmaya 
katılanların 
yüzde 6’sı ise 
’kredilendirmediğini 
çünkü borcunun 
aylara bölünerek 
ödenebileceğini’ 
bilmediğini belirtti.

Yalnız yaşayan 
kadınların sayısı arttı

Almanya'da yapılan 
bir araştırmada yal
nız yaşayan yaşlı 
kadınların sayısının 
arttığı ortaya çıktı. 
Konrad Adenauer 
Vakfı'nın yaptığı 
araştırmaya göre, 
geçen yıllara 
nazaran yalnız 
yaşayan kadınların 
sayısı aşırı derecede 
arttı. Rapor 55 yaşın 
üzerinde olan kadın
ların eşlerinden 
ayrıldıktan sonra 
yalnız yaşamaya 
başladıklarını 
ortaya koydu. 
Uzmanlara göre, 
yaşlı kadınların 
yaşamış oldukları 
ayrılık nedeniyle 
kendilerini kolay 
kolay toparlayama- 
malarının onları yal

İngiliz kadınlar 4 yılını
ev işleri ile geçiriyor

İngiltere'de yapılan 
bir araştırma, Ingiliz 
kadınların ömür
lerinin ortalama 4 
yılını ev işleriyle 
uğraşarak geçirdiği
ni ortaya koydu. 
İngiltere'de yapılan 
bir araştırma, Ingiliz 
kadınların ömür
lerinin ortalama 4 
yılını ev işleriyle 
uğraşarak geçirdiği
ni ortaya koydu. 
İngiliz BtlTMÖğ 
Broadband şirketi 
tarafından yapılan 
araştırmaya göre, 
kadınlar ömürlerinin 
4 yılını ev işleriyle 

nızlığa ittiğini belirt
tiler. Uzmanlar, yal
nız yaşayan kadın
ların sosyal hayat
tan da kendilerini 
soyutladıklarını 
bildirdiler. Yalnız 
yaşayan kadınlar, - 
yalnız erkeklere 
nazaran maddi 
yönden daha çok 
sıkıntı çekiyorlar. 
2005 Aile 
Raporu'ndaki 
verilere göre, yalnız 
yaşayan kadınların 
yanı sıra çocukları 
olmayan kadınların 
da oranının çok yük
sek olduğu açık
landı. Avrupa 
genelinde çocuk 
oranı en düşük 
olan ülkeler 
arasında Almanya 
da yer alıyor

uğraşarak 
geçirirken, bu 
erkekler için ortala
ma 2.5 yıl. 
Araştırmaya göre, 
kadınların yüzde 4O'ı 
haftada 10 saatten 
fazla ev işleriyle 
uğraşıyor. Ancak bu 
oran yaşa göre fark
lılık gösteriyor. 18- 
30 yaşlarındaki 
kadınların yüzde 15’i- 
haftada bir saatten 
az ev İşi yaparken, 
30-40 yaşlarındaki 
kadınların yüzde 15'1 
haftada 15 saatten 
fazla ev işleriyle 
uğraşıyor. _____ » |
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Kal|) »e tlamar hastalıklarına toşı uyan Grip aşısı kuş gribi 
açısından da faydalı

Türk Kalp Vakfı 
Başkanı Çetin 
Yıldırımakın, "Türk 
Kalp Vakfı olarak 'İyi 
kalpli ol' logo ve slo* 
gani ile kalp ve 
damar hastalıklarına 
dikkat çekecek, hem 
de topluma pozitif 
mesajlara ulaştıracak 
sosyal kalkınmaya ve 
barışa destek vere
cek bir kampanya 
başlattık" dedi. 
Dünyadaki tüm 
insanlığın en büyük 
problemlerinden 
birinin kalp ve damar 
hastalıkları olduğunu 
belirten Çetin 
Yıldırmakın, 
"Dünyada yılda bir 
buçuk milyon insan 
çeşitli hastalıklar ve 
kazalardan ölürken, 
kalp ve damar 
hastalığından dolayı 
yılda 17 milyon kişi 
kalp ve damar 
hastalıklarından 
ölmektedir. Dünyanın 
ve insanlığın en 
önemli meselesi 
budur. Resmi üyesi 
olduğumuz Dünya 
Kalp Federasyonu ve 
Avrupa Kalp 
Birliği'nin açıkla
malarına göre, 2030 
yılına kadar bu artış 
oranın giderek

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 Anza 513 2q 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37-42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
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.Ocâğı 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

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2332

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

büyüyeceğini ve res
men belirtilmesi, 
olayı daha güncel ve 
önemli hale getir
mişti. Dünya Sağlık 
Örgütü 2020 yılına 
gelindiğinde dünyada 
kalp ve damar 
hastalığından ölüm
lerin yaklaşık 25 
milyon civarında ola
cağını belirtilmekte
dir. İşte bütün arz 
etmeye çalıştığımız 
hususlar 30 sene 
önce ülkemizde Türk 
Kalp Vakfı'nın kuru
cularının, ne kadar 
önemli bir iş yaptık
larını görüyoruz. Biz 
Türk Kalp Vakfı 
olarak, dünyanın en 
büyük sorununa 
dikkat çekmek, 
topluma pozitif 
mesajlar vererek 
ülkemizin sosyo
ekonomik yapısına 
destek vermek istiy
oruz. 'Kalbine iyi bak, 
uzun ve sağlıklı yaşa, 
çevrene duyarlı ol, 
iyilik yap ve mutlu ol' 
diyoruz" dedi. 
Aile içinden sosyal 
yaşama, kültür ve 
sanattan hak ve 
adalete ve spora 
kadar iyi kalpli olmak 
lazımdır diyen 
Yıldırımakın, "İyi 

kalpli ol' kampanyası
na tüm vatan
daşlarımızı bekliy
oruz. Türk Kalp Vakfı 
olarak, herkese 
hizmet vermeye 
devam edeceğiz. 
Bugünkü şartlardan 
da belli olduğu gibi 
halkımız psikolojik 
sorunlar yaşamak
tadır. Bu psikolojik 
sorunlar sadece kalp 
damar hastalıklarına 
değil, diğer hastalık
lara da neden olmak
tadır. Biz de bu alan
da ikinci bir çalışma 
olarak kalp damar 
hastalığı geçiren 
hastalarımıza, 
psikolojik tedavi 
merkezi kurduk.
Hastalarımıza ameliy
atlardan önce ve 
sonra psikolojik 
destek verek, kendi
lerini hayata daha iyi 
hazırlamasına 
yardımcı olmasını 
istedik. Biz bu 
amaçla doktor Alanur 
Özalp'le kendi kadro
muza kattık ve hasta
larımıza psikolojik 
destek vermeyi 
amaçladık" diye 
konuştu.
Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan 
Alanur Özalp ise

"Diğer hastalıklarda 
olduğu gibi kalp 
hastalıkları da 
psikolojik etki her 
zaman vardır ve 
psikolojik desteğe 
ihtiyaç duymaktadır. 
Bununla ilgili prob
lem yaşayanlar ne tür 
sorunlarla karşılaşa
caklar, neleri var 
nelere dikkat edecek
ler, bunların yanında 
hastalığın öncesi ve 
sonrası psikolojik 
durumu kontrol edi 
lerek hastaya yardım
cı olunacak. Hem 
psikolojik sorunlar 
hem de kalbiyle 
sorunlar yaşayan bu 
kişilere ve ailesine 
bundan sonra neler 
yapılması gerektiği 
ve bu kişilere nasıl 
davranılması gerek
tiği gösterilmektedir. 
İnsanların böyle bir 
ameliyattan sonra 
hayata uyumu ve 
hayatla paylaşımı 
nasıl olacağı 
konusunda hasta
larımıza destek vere
ceğiz. Bu tür sağlık 
hizmetini sunmamıza 
yardımcı olan ve bize 
destek veren Vakıf 
Başkanımız'a 
teşekkür ediyor'um" 
ifadelerini kullandı.

Vücudu dirençsiz 
kişilere "kuş gribi" 
enfeksiyonunun 
daha çabuk 
bulaştığı, bu nedenle 
özellikle çocuklar, 
kronik hastalığı 
olanlar ve yaşlılara 
mutlaka "grip aşısı" 
yapılması gerektiği 
bildirildi.
Çukurova Üniver
sitesi (ÇÜ) Tıp 
Fakültesi Pediatrik 
Enfeksiyon Bilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Necmi Aksaray, 
grip ile kuş gribi 
hastalığının belirti
lerinin birbirine ben
zer olduğunu belirtti. 
Kuş gribinde ateşin 
daha fazla yük
seldiğini, enfeksiy
onun akciğerlere 
daha hızlı ilerlediğini 
vurgulayan Aksaray, 
"Vücudu dirençsiz 
kişilere hastalık 
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daha hızlı bulaşa
biliyor. Bu nedenle 
özellikle çocuklar, 
kronik hastalığı 
olanlar ve yaşlılarda 
grip aşısı ihmal 
edilmemeli" dedi. 
Aksaray, grip 
aşısının içeriğinin 
her yıl Dünya Sağlık 
Örgütü’nce en fazla 
hangi tür virüse 
rastlanıyorsa ona 
göre belirlendiğini 
ifade ederek, "Şu 
anda piyasada olan 
grip aşılarında kuş 
gribini engelleyecek 
herhangi bir koruyu
cu olduğunu söyle 
yemeyiz, ancak vücu 
dun direncinin art
ması hastalığın 
bulaşmasını önle 
mede en önemli et 
ken olduğu düşünül 
düğünde, aşıyı kesin 
likle öneriyoruz" 
diye konuştu.
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Zeytinspor Orhangazi Yeniköy’ü 5-0 yendi
Bursa 2.nci Amatör küme 4. gurupta mücadele eden 

Zeytinspor, Orhangazi Yeniköy’ü 5-0 yenerek, 
puanlarını 6’ya çıkardılar

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bursa İkinci Amatör 
Küme Gençler 
Dördüncü grupta 
mücadele eden 
Zeytinspor, 
dün Orhangazi 
Yeniköy'ü 5-0 
yenerek bir 
mağlubiyet ve 
iki galibiyetle puanını 
altıya yükseltti.
Maça hızlı 
başlayan Zeytinspor, 
5 nci dakikada 
Orhan'la 1-0 öne 
geçti. Rakip 

sahada baskı kuran 
Zeytinspor, 
8'inci dakikada 
Burak'la durumu 2-0 
yaptı. 28. dakikada 
Eray'ın ayağından 
bir gol daha bulan 
Zeytinspor ilk 
yarıyı 3-0 önde 
kapadı.
İkinci yarıda 
baskılı oyununu 
sürdüren Zeytinspor, 
75 ve 81 dakikalarda 
Hakan'la iki gol 
daha bulunca maç 
Zeytinspör'un 
5-0 galibiyetiyle

sona erdi. 
SAHA : Gemlik 
Atatürk 
HAKEMLER : Ertan 
Yıldıran (***) Mehmet 
Bulut (***) Ersoy 
Bilgin (***) 
ZEYTİNSPOR : 
Samet (**) (İrfan ) 
Caner (**) Yakup (***) 
Sabri (***) Sefa•(***) 
Eray (***) Hakan (***) 
Yavuz (***) Burak (***) 
(Serkan Gülen ) 
Orhan (**) Selahattin 
(**) (Uğur *) 
ORHANGAZİ 
YENİKÖY 
Zafer (*) (Adnan) 
Ömer (*) Serkan (**) 
Mehmet Şen (**) 
Aytaç (**) Mehmet 
Sezer (**) Soner (**) 
Melih (*) (Anıl) 
Refik () Erdinç (**) 
Mustafa (*) (Ali *) 
GOLLER : Dk. 5 
Orhan Dk. 8 Burak 
Dk. 28 Eray Dk. 75-81 
Hakan (Zeytinspor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
85 Ali (Yeniköy)

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Tüm dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramını 
kutlar, yuvanızda sağlıklı ve sıcak günler dileriz.

Buderus

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

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



'Gemlik Körfez’ internette www.gemllkkorfezgazetesl.com adresini tıklayın

Bayram sakin geçti
4 gün süren Kurban Bayramı dün gece sona ererken, ilçimezdi bayram sakin geçti. Bayramın birinci günü Belediye Düğün salonu’nda 
resmi bayramlaşma yapılırken, siyasi partilerde ise bayramlaşma ikinci günü yapıldı. Bayram tatili nedeniyle, yurdun çeşitli yerlerine

. ziyarete gidenler ile tatilini Ege ve Akdeniz’de geçirenlerin dönüşü zor oldu. Bayram boyunca, hava ısısı düştü ve 4 gün yağışlı geçti.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

14 Ocak 2006 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Diş Hekimi Mehmet 
Başaran vefat etti

Girdiği bunalım sonucu yaklaşık 
5 yıl önce evinin balkonundan düşen 
Diş Hekimi Mehmet Başaran, vefat 
etti. Düşme sonucu felç geçiren ve 
bitkisel hayata girdiği öğrenilen 
Başaran dün Umurbey’de son 
yolculuğuna uğurlandı.

THK’na 2005 yılında toplam 3444 adet, 2006 yılında 2822 adet deri bağışlandı

Beklenen deri toplanamadı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yazık!
Ve Kurban Bayramı tatili de bitti..
Soğuk geçen bayramda büyüklerimizi 

ve birkaç yakınımızı ziyaret edip, evimizde 
dinlenmekle geçirdik günleri...

Bayramın ikinci . gününe Milliyet 
Gazetesi Başyazarı Abdi İpekci’yi öldüren 
ve Papatya suikast düzenleyen ulus
lararası ve ulusal katilimiz Mehmet Ali 
Ağca’nın tutuklu olduğu cezaevinden 10 
yıl önce serbest bırakılması damgasını 
vurdu.

Yaşayanlar, 1970’li yıllarda, hergün 
onlarca genç ve tanınmış gazeteci, 
hukukçu ve sanatçının sokaklarda 
öldürüldüğünü anımsarlar.

Gemlik Körfez Gazetesi’nin Sorumlu 
Müdürü ve köşe yazarı avukat, siyasetçi 
Mehmet Cengiz Göral’da bu tür bir 
cinayete kurban gitmişti.

Ülkücü katiller, vatanın güzel insanlarını 
yurt genelinde bir bir yok ederek vatan 
kurtarıyorlardı!

Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Prof. 
Muammer Aksoy, Prof. Bahriye Üçok, Prof. 
Orhan Cavit Tütengil, Uğur Mumcu... O 
günlerde yok edildiler.

Bunlardan birçoğunun katili yakalan
madı ama İpekçi’nin katili M.Ali Ağca yaka
landı. Ağca cezaevinden kaçırıldı, Papa ya 
suikas girişiminde bulundu, başaramadı 
ve yakalandı.

“Adalet mülkün temeli” imiş!...
Türkiye’de Ağca’nın serbest bırakıl

masından sonra inandım ki, Adalet sözde 
var. İpekçi, öldürülen gençler için bir gün 
Milliyet’te şunu yazmıştı.

“Yazık!” Evet cidden yazık...

Türk Hava Kurumu 
bu yıl umduğunu 
bulamadı.
Bu yıl küçükbaş 
hayvan kesen 
sayısında geçen 
yıla göre düşüş 
yaşanırken, 
büyükbaş 
hayvan kesiminde 
artış gözlendi. 
Beklenen derinin 
toplanamamasına 
bazı dernek, vakıf 
ve öğrenci yurtları
na deri verilmesin
den kaynaklandığını 
bildirildi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Gemlik girişine konan tabelada ünlü şairin şiirindeki “Gemlik’e” sözcüğü “Gemliğe” şeklinde yazıldı

Orhan Veli’ye saygısızlık
Ünlü Şair Orhan 
Veli’nin Gemlik için 
yazdığı ‘Gemlik’e 
doğru, Denizi 
göreceksin, 
Sakın şaşırma” . 
şiirinin yazıldığı 
ilçe girişi yakınların
daki tabeladaki 
yazım yanlışı şaire 
karşı yapılmış bir 
saygısızlık olarak 
nitelendirildi.
Haberi sayfa 5’de

http://www.gemllkkorfezgazetesl.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Katliam...
Hukuk katliamı..
Kanatlı kümes hayvanı katliamı..
Tümünü üst üste koyunca .
Türkiye son yılların en büyük katliamını 

gerçekleştiriyor.
Hukuk alanında..
Ağca’nın serbest bırakılışı..
Akıl almaz bir durum.
Tüyleri diken diken edecek türden.
Sen Abdi İpekçi’yi öldür.
Kaç..
Sonra yakalan.
Konulduğun cezaevinden firar et..
Git İtalya'ya Vatikan'da “şöhret olmak 

uğruna" Papa ll.Jean Paul’a suikast girişi
minde bulun.

Sonra yakalan.
Gel Türkiye’ye..
Tahliye ol.
Oh ne ala hukuk..
Oysa..
ölümün cezası ölüm olmamalı belki ama..
En azından müebbet olmalı..
Olmalı ki..
Bir cana kıymanın cezası özgürlükler 

sınırlanarak ödenmeli.
Sonraki katliam..
Kuş Gribi illetine önlem olarak gerçek

leştirilen kümes hayvanlarının itlafı..
Televizyonlardan akan görüntüler 

insanoğlunun acımasızlığını gözler önüne 
seriyor.

Kanını donduruyor.
Göz göre göre..
Canlı canlı..
Tavukları torbaya doldurup çukurlara 

göm..
Akıl yok..
İzan yok.
Vicdan yok.
itlaf tamam..
Ama..
Olması gerektiği gibi..
Kuşkusuz daha tıbbi yöntemler vardır..
Onları uygula..
Ee.. r>
Tabii.
Çok doğal..
Gecenin kör vaktinde..
Soğuğun ayaza kestiği bir kış gününde..
öldürme yetkisi verilen görevliden daha 

vicdanlı bir öldürme yöntemi de beklene
mez.

Aslında..
Orada öldürülen..
Tavuk değil..
Başka bir şey ..
Ezilmişlik..
Yoksulluk.
Olayın sosyal ve psikolojik derinlikleri 

var.
Demek ki bizim uygarlaşmak için.yeme 

miz gereken çok fırın ekmek var..

‘Gemlik Körfez’
internette

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

Kurban Bayramı 
nedeniyle 
Bayramın 
birinci günü 
düzenlenen 
resmi bayramlaşma 
sakin geçti. 
Belediye Düğün 
Salonu'nda 
saat 14.oo de
yapılan resmi 
jbayramlaşmaya 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı
Kur. Alb. Selami
Sarohan, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Cumhuriyet
Başsavcısı 
Ayhan Aygün, 
ilçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
İlçe Jandarma 
Bölük Komutanı 
Murat Karaman, 
ilçe Müftüsü Yusuf 
Şahin, ile AKP, 
ANAP, CHP, DYP, 
DSP, MHP, SP, 
ilçe başkanları 
ve yönetim kurulu 
üyeleri ile gençlik 
ve kadın 
komisyonu üyeleri, 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı' 
idris Kurt 
ve mahalle ile bazı, 
köy muhtarları, 
daire müdürleri 
katıldılar.
Resmi 
bayramlaşmadan 
sonra protokol, 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ve 
ilçe Jandarma 
Bölük Komutanlığı 
ile Muammer 
Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi'ni 
ziyaret ederek, 
buradaki personel 
ve hastalarla 
bayramlaştılar.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

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 3595

' .1-.. ——— TT. I L

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Beklenen diri toplanamadı
Bu yıl küçükbaş hayvan kesen sayısında geçen yıla göre düşüş 

yaşanırken, büyükbaş hayvan kesiminde artış gözlendi.
Beklenen derinin toplanamamasına bazı dernek, vakıf ve öğrenci 

yurtlarına deri verilmesinden kaynaklandığını bildirildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Kurban Bayramı’nda 
Türk Hava Kurumu 
adına Muhtarlar 
Derneği’nin topladığı 
kurban derilerinde 
büyükbaş derilerde 
artış gözlenirken, 
küçükbaş derilerde 
azalma oldu. 
Bu yıl geçtiğimiz 
yıla oranla kurban 
kesen vatandaşların 
büyükbaş hayvana 
yönelmesiyle küçük- 

k baş kurban deri
lerinde düşüş 
olurken, bazı kişilerin 

‘ öğrenci yurtlarına, 
vakıflara ve dernek
lere deri toplamaları 
buna neden olarak 
gösteriliyor.
Deri toplama çalış
malarının her yıl 
olduğu gibi sorunsuz 
geçtiğini bildiren 
THK yetkilileri 
Üniversite yerleşke 
sinin girişinde kendi
lerine tahsis edilen 
depoda 4 gün boyun
ca deri topladılar. 

- SAYI DÜŞTÜ 
Geçtiğimiz Kurban 
Bayramı’nda 
2569 koyun, 
525 keçi ve 
350 büyükbaş 
hayvan derisi 
toplanırken bu yıl 
koyun derisi 2000 
adet, keçi derisi 
430 adet ve 
büyükbaş deri 
ise 392 adet (8080 
Kg.) oldu. Büyükbaş 
hayvan derisinin kilo- 

j sunun 1.71 YTL'den 
satıldığını bildiren

| THK yetkilileri koyun 
T derişinin 5.40 YTL.

keçi derisinin de 3.37 
YTL. olduğunu 
bildirildi.
Öte yandan, 
4gün güren 

I Kurban Bayramı 
sakin geçerken, bu 
yıl geçmiş yıllara 
göre kurban kesim
lerinde belirlenen 
yerlerde kurban 
kesildiği görüldü.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvnral1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

YauYORUltâ

Bu büyük hatayı yazdık....
29 Kasım 2005 tarihli Körfez Gazetesini 

okuyanlar “Aşı üreten enstitü kapatıldı” başlık
lı yazımı hatırlasınlar. Bu yazımı konunun 
öneminden dolayı tekrar yayınlıyorum. Bu 
enstitü iki.yıl önce zarar ediyor diye kapatıldı.

İnanamazsanız bu yazıyı bir defa daha 
dikkatle okuyun ve hükümet olmanın, idareci 
olmanın, kısaca ileriyi gören devlet adamı 
olmanın herkesin harcı olmadığı, efelik yap
makla bu işlerin yapılamayacağını, Türkiye’nin 
kaybolan yıllarının üzüntüsünü bu vatanın has 
evlatlarının çektiğini bir defa daha anlayın.

Sayın okurlar Kuş gribi hastalığı korkusu
nun Türkiye’yi hatta dünyayı sardığı şu gün
lerde bizim siyasilerimizin aldığı hatalı kararlar
dan birini daha duyup şaşırın...

Manisa Tavuk hastalıkları ve Aşı'Üretim 
Enstitüsü kuş gribi gibi hastalıklara karşı aşı 
üreten ilk ve tek araştırma enştitümüzdü ve bu 
alanda ihtisaslaşmıştı. Tavukçuluk konusunda 
araştırma, eğitim ve üretim yapan çok önemli 
bir kuruluşumuz idi...

“Kuş gribi” olgusü ile karşılaşıldığında 
inaktif aşı ile kontrol konusunda çalışmalar 
yapıyordu.Kuş gribi hastalığının yayılmasına 
yol açan göçmen su kuşlarının hastalıkları 
yayılması ve kuş hareketlerini izliyordu.

Bu enstitü 11 Haziran 2004 tarihte yayın
lanan 2004/7405 sayı ile yayınlanan şu kararla: 
“Manisa Tavuk hastalıkları ve aşı üretim 
Enstitüsü müdürlüğünün kaldırılması Tarım 
bakanlığının yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılmıştır” İmza Başbakan ve bakanlar.

Şöyle bir hatırlatayım; 1986 yılında 
Birleşmiş Milletlet Gıda tarım Teşkîlatı’nın 
desteği ile aşı üretimine başlayan enstitü 250 
milyon doz' aşı üretim kapasitesine sahipti. 
Kuş gribi dahil 7 çeşit Kanatlı aşısı, antijen 
-antiserum üretiyordu.

Aşı üretiminde kullanılan özel yumurtaları 
üreten bu tek enstitümüz bunları

Arabistan -Rusya -Peru -İsrail ‘e tanesi bir 
dolardan 60 bin yumurta satıyordu.

Tavukçuluk sektörünün en önemli 
ihtiyaçlarından olan aşı ve kitlerini üretmek 
hayvan sağlığını korumak, tavukçuluğun 
gelişmesini sağlayacak sağlık önlemleri almak, 
yeni bilim üzerine araştırmalar yapmak, yurt 
genelinde bütün illerin aşı ve bi yolojik madde 
ihtiyaçlarını karşılayan enstitü 22 sene sonra 
kaldırıldı. Binaları boşaltıldı. Yılların birikimi ile 
konularında uzmanlaşan elemanlar başka ilgi
siz görevlere dağıtıldı. Sebep o civara konan 
seçim sandıklarından başka partilerin oyları 
çok çıktığı için.

Buna benzer bir olayda başka bir aşı 
enstitümüzde olmuştu..

Dr. Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü 
Cumhuriyet devrinde kuruldu.

Senelerce !7 tip aşı -tüberkülin ( Verem ) 
üretirken, zamanla aşı ve serum üretimi yavaş 
yavaş durduruldu. OsmanlIdan beri aşı üreten 
Türkiye aşılarını - serumlarını yurtdışından 
ithal etmeye başladı.

İthal için ödenen dövizin ötesinde aşı - 
serum üreticilere bağlanmış olduk.

Vatana .millete hayırlı olsun..!. (Diyebilir 
misiniz ?)

Enstitünün kaldırılmasına imza atanlar, 
attıkları imzanın bu ülkenin başına neler getire
ceğini'düşünmeden attıkları bu imzanın sorum
luluğunu hiç düşünmediklerini bir kere daha 
gösterdiler. Makam sahibi olmak , iktidarda 
olrriak zamanımızda Türkiye’de kolaylaştı.

• Ama bilerek .ileriyi görerek işleri yürütmek 
her oy alanın işi olmadığını yaşadıkça acı olsa 
da görüyoruz. Belki Tavuklar-kuşlarda bu hal
imizi görüyor, o kuş kafalarıyla doğruyu görüp 
bizlete gülüyorlardır.

mailto:ozcanvnral1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Öz Karadenizspor’da ilk bayramlaşma
Seyfettin ŞEKERSOZ

Gemlik'te en son 
kurulan ve futbolcu
larına "önce centil
menlik" duygusu 
aşılamaya çalışan 
Öz Karadenizspor’da 
bayramlaşma 
coşkulu geçti. 
Kulübün lokalinde bir 
araya gelen futbolcu-

tarla yönetim 
kurulu, ilk kez bayra
mlaşma yaptılar. 
Öz Karadenizspor 
Kulübü Başkanı Halil 
İbrahim Ayvaz, fut
bolculara yaptığı 
konuşmada, bu yıl 
ilk kez katıldıkları 
amatör futbol 
branşlarında önce 
centilmenlik bek-

(ediklerini söyledi. 
Maçların kazanıldığı 
gibi kaybedildiğini de 
hatırlatan Başkan 
Ayvaz, "Sizler sport
menliğinizi bırakma 
yacaksınız, saha 
içinde ve dışında 
Öz Karadenizspor'a 
yakışacak 
hareketlerde bulunup 
aksini yapmaktan

kaçınacaksınız. 
Disiplin içinde ve 
sporcu ahlakıyla 
sîzlerden her zaman 
başarı bekliyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Daha sonra kulüp 
başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleriyle 
bayramlaşan 
futbolculara çikolata 
ikram edildi.

Kordondaki 
tuvalet 

neden kapalı?

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Tatilci dönüşte kar ve sise tutuldu
Bayram tatilinden 
dönen vatandaşlar, 
D-100 karayolunun 
Bolu Dağı mevkiinde 
zaman zaman etkili 
olan kar yağışı ve sis 
nedeniyle zor anlar 
yaşıyor.
Sis nedeniyle görüş 
mesafesinin zaman 
zaman 10 metreye . 
kadar düştüğü Bolu 
Dağı'nda Ankara- 
İstanbul yönünde 
uzun araç konvoyları 
oluşmaya başladı.

Bayram tatili boyun
ca otoyol geçişlerinin 
ücretsiz olması, tatil
cilerin gişelerde uzun

kuyruklar oluştur
masını engelledi.
Yoğun trafik 
nedeniyle Abant

sapağında polis 
ekipleri, sürücüleri 
işaretlerle yön
lendiriyor.
Bolu Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
trafik ekipleri, 
zeminin kar yağışı 
nedeniyle kaygan 
olduğunu belirterek, 
sürücüleri yakın 
takip yapmamaları, 
sis lambalarını açık 
tutmaları, işaret ve 
işaretçilere uymaları 
konusunda uyardılar.

Emin Dalkıran 
Kordonuna yapılan 
ve modern görünüm
lü şelalesiyle 
dikkatleri üzerine 
çeken tuvaletin 
kapalı tutulması 
tepki yaratıyor. 
Gündüzleri belirli 
saatlerde açılan 
ve geceleri ise 
hiç açılmayan 
tuvaletlerin 
ihtiyacı olanların 
işine yaramaması 
çeşitli söylentilere 
de yol açıyor.
Kapılarının 
kapalı olmasına 
rağmen şelalesinin

ışıklar altında 
akmasıyla güzel 
görüntü veren 
tuvaletin gündüzleri 
akşam saatlerinde 
açılıp karanlık 
basarken kapanınca 
kordonda gezinti 
yapan insanlar 
özellikle küçük 
çocuklarının 
ihtiyaçlarını 
gideremez duruma 
geliyorlar.
Çalıştırılması 
için kiraya da 
verilmeyen tuvaletin 
hangi saatler 
arasında 
açık kalacağı ise 
bilinmiyor.

Hırsızlar bayramda mesai yaptı
KONTÖRLERİ 
ÇALDILAR 
Selçukhatun 
Mahallesi'nde bir kır
tasiyeyi soyan hırsız 
ya da hırsızlar içeri
den 600 YTL 
değerinde cep tele
fonu kontör kartı ve 
bozuk paraları alarak 
kayıplara karıştı. 
Kültür Sokak'ta 
Ahmet Emre Karslı'ya 
(24) ait işyerinin 
alüminyum kapısı, 
yaklaşık 5 gün önce . 
zorlanarak açıldı. 
Ancak öğle saat
lerinde işyerine gelen 
A.K. işyerinin soyul
duğunu görünce 
polisten yardım iste
di. Yapılan inceleme 
de işyerinde 600 YTL. 
değerinde telefon

kontör kartı ve 60 ile 
70 YTL arasında 
bozuk paramın çalın
mış olduğu tespit 
edildi.
KABİR ZİYARETİNDE 
HIRSIZLIK
Hamitler Kent 
Mezarlığı ilginç bir 
hırsızlığa sahne oldu. 
Kurban Bayramı 
nedeniyle 
Hamitler'deki aile 
büyüklerinin 
mezarlarını ziyarete 
giden Halis Bektemur 

, (65) 16 P 4643 plakalı 
aracını mezarlık 
önündeki otoparka 
bıraktı. Bektemur, 
mezarlıkta olduğu 
sırada aracın alarmı 
çalınca soluğu 
otoparkta aldı. Aracın 
kapılarının açık

olduğunu fark eden 
Halis Bektemur, 
içinde 115 YTL para, 
Ö.A, Y.A ,Y.A adına 
nüfus cüzdanı, iki 
adet cep telefonu, 
altın set takımı, 
gümüş yüzük olan 
bayan çantasının 
yerinde yeller estiğini 
gördü. Olay yerine 
çağrılan polis ekipleri 
yaptıkları incelemede 
aracın kapılarında 
herhangi bir zorlama 
olmadığını tespit etti. 
KÖPEĞİNİ ÇALDILAR 
152 Evler Mahalle 
si'nde oturan Recep 
Budak'ın bayram 
gezmesi pahalıya 
patladı. Budak'ın 
evden ayrılmasını fır
sat bilen hırsız ya da 
hırsızlar bin 500 do

lar değerindeki labra 
dor cinsi köpeği çala 
rak kayıplara karıştı. 
Uğur Sokak'ta oturan 
Recep Budak (44) 
bayram ziyareti için 
evinden ayrılınca bin 
500 dolarlık köpeğin
den oldu. Eve geldi 
ğinde köpeğinin çalın 
eliğini fark eden Bu 
dak çareyi polisi 
aramakta buldu.
Olay yerine gelen 
Ertuğrul gazi Polis 
Merkezi ekibi 
Budak'ın evinin 
bahçesinde yaptıkları 
incelemede 2 metre 
yüksekliğinde tel 
örgü nün yaklaşık 
35x25 büyüklüğünde 
kesildiği tespit etti. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

TIR altında 
korkunç ölüm

Bursa’da meydana 
gelen trafik kazasın
da TIR’ın altına giren 
otomobilde 2 kişi 
yanarak öldü, 
bir kişi de yaralandı. 
Feci kaza gece saat 
03.00 sıralarında 
Ankara Yolu Yüksek 
İhtisas Kavşağı 
yakınlarında 
meydana geldi. 
23 yaşındaki Orhan 
Akyüz’üri kullandığı 
16 BT 509 plakalı 
otomobil kavşağa 
yaklaştığı sırada 
önünde seyreden 
ve Balıkesir’e su 
taşıdığı bildirilen 
Mustafa Gülen’in 
kullandığı 10 AY 
493 plakalı TIR’a 
arkasından çarptı.

Kazada aşırı hız 
yaptığı öne sürülen 
özel araç bir anda 
alev alırken, 
sürücüsü Orhan 
Akyüz ile yanında 
oturan Adem 
Yıldırım (22) olay 
yerinde yaşamını 
yitirdi. Arka 
koltuktaki Eray 
Çetin (19) ise ağır 
yaralı olarak 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Ölen iki 
kişi ile yaralının 
alkollü oldukları 
belirtilirken, otomo
bilden bir de ruhsat
sız silah çıktığı öğre
nildi. Polis olayla 
ilgili soruşturmasını 
sürdürüyor.
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Gemlik girişine konan tabelada ünlü şairin şiirindeki “Gemlik’e” sözcüğü “Gemliğe” şeklinde yazıldı

Orhan Veli’ye saygısızlık
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ünlü şair Orhan 
Veli'nin
"Gemlik’e doğru 
Denizi göreceksin, 
Sakın şaşırma" 
şiirinde yazım hatası 
görenleri hayrete 
düşürdüğü kadar 
şaire de saygısızlık 
olarak yorumlanıyor. 
Bursa yönünden 
Gemlik’e gelen araç 
sürücülerinin yıllardır 
Gemlik yakınlarında 
yol kenarında görüp 
ezberlediği bu ünlü 
şiirde bulunan 
"Gemlik’e" sözcüğü 
tabelanın yenilen
mesinden sonra 
“Gemliğe” şeklinde 
yazılarak, şiirin aslına 
ve Türkçe yazım 
kurallarına uyul
madığı görüldü.
Ünlü şair 1940 
yıllarda Bursa’dan 
Gemlik e eski yoldan 
gelirken, birden 
karşısına Gemlik

Körfezi çıkınca, 
Gemlik ile ilgili ünlü 
şiirini yazmıştı.
Uzun yıllardır Gemlik

Belediyesi tarafından 
bu şiir ilçe girişine 
yakın bir yerde yol 
kenarına bir lehvaya

yazılarak yoldan 
gelip geçenlerce 
okunuyordu.
Kısa bir süre önce

tabeledaki yazının 
bozulması üzerine 
Gemlik Belediyesi 
ve GEMPORT

tarafından şiir 
yeniden yazdırılıp 
Gemlik kavşağına 
200 metre kala yol 
kenarına yeniden 
kondu.
Ancak, bu kez 
büyük bir yazım 
yanlışlığı yapıldı. 
Özel isimlerin sonuna 
gelen takılar ayrı 
yazıldığı halde, 
şiiri yazan kişiler 
“Gemlik’e” 
sözcüğünü 
“Gemliğe” şeklinde 
yazarak, yazarına 
saygısızlık yaparken, 
yazım kuralı da 
çiğnendi.
Aylardır yol kenarın
da asılı bulunan 
tabelayı binlerce kişi 
okurken, ilçe adına 
yapılan bu yanlışlığı 
ilgililerin görmemesi 
hayret uyandırıyor. 
Duyarlı okurlarımız ve 
gazetemizi arayan 
Gemlikliler yazının 
düzeltilmesini 
istiyor.

TOMEKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
1 / '(jLTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Mesai Saatleri: 08.30 ■ 19.00 / Cumartesi 08.3017.00

1IH1I1Mİ

Dr. Ertan O KAY 
Radyoloji Uzmanı

SSK ile
BİLGİSfiVflRU TOMOGRAFİ (BT) 

ANLAŞMAMIZ VARDIR
ACİL DURUMLARDA 24 SAAT 513 65 29 NOLU TELEFONDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Tel 1 513 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


14 Ocak 2006 C umartesi
KBrfez

a 6

Biiyüksehir Belediyesi Hayvanat 
Bahcesi’ni kontrol altına aldı

Kümes 
hayvanlarının 
itlafı tam gaz

Yurt genelinde kuş 
gribi nedeniyle 
yüzlerce kümes 
hayvanının telef 
olması yetkilileri 
alarma geçirirken, 
Büyükşehir 
Belediyesi de 
Hayvanat 
Bahçesi'ndeki 200 
kanatlıyı kontrol altı
na aldı. Kanatlıların 
büyük bölümü kapalı 
barınaklara alınırken, 
şimdiye kadar kuş - 
gribiyle ilgili bir 
sorun yaşanmadığı 
belirtildi.
Büyükşehir 
Belediyesi Hayvat 
Bahçesi yetkilileri, 
yurt genelinde 
yaşanan kuş 
gribi nedeniyle 
barınaklardaki 200 
kanatlıyı kontrol 

altına aldı. Hayvanat 
Bahçesi Müdürü 
Orhan Çoksürer, 
yaptığı açıklamada, 
şimdiye kadar kuş 
gribiyle ilgili sorun 
yaşamadıklarını 
söyledi.
Çoksürer, Uludağ 
Üniversitesi
Veteriner Hekimliği 
yetkilileriyle temasa 
geçtiklerini, hayvanat 
bahçesinde çalışan
larla ve kanatlılarla 
ilgili tedbirler 
konusunda bilgi 
aldıklarını belirterek, 
"Üniversitenin 
uyarıları doğrultusun
da giriş ve çıkışları 
kontrol altına 
aldık. Kanatlıların 
bakıcılarını ve diğer 
çalışan personele 
ilk tedbir olarak grip 

aşısı yaptırdık. 
Kanatlılara yem 
veren ve temizliğini 
yapan personelin 
eldivenli ve 
koruyuculu görev 
yapmasını sağladık. 
Kanatlılara yem 
veren kişi sayısını 
4’den Te indirdik. 
Şu anda olumsuz bir 
durum yok" dedi. 
Kanatlıların büyük 
bölümünü kapalı 
barınaklara aldıklarını 
dile getiren Çoksürer, 
200'e yakın kanatlının 
120 kadarını kapalı 
barınaklara, kalan
larını da dışarıda 
beklettiklerini, 
ocak ayı sönu gibi 
tümünün kapalı 
barınaklara 
alınacağını söyledi.
Çoksürer, kanatlıların 

göç dönemi olan 
şubat ayında 
tümünün kapalı 
ortama alınacağını 
belirterek, "Hayvanat 
bahçemizdeki bazı 
kanatlılar cinsleri 
nedeniyle kapalı 
ortamda kalamıyor. 
Bunlardan flamingo, 
ördek, pelikan ve 
angut gibi kanatlılar 
şimdilik kontrollü 
şekilde dışarıda 
bakılıyor. Ama 
bunları da gerekli 
barınak sağlandıktan 
sonra göç dönemi 
olan şubat ayına 
kadar içeriye 
alacağız. Göç 
dönemini atlattıktan 
sonra risk daha da 
azalacaktır" diye 
konuştu. BHA

Kuş gribinin 
yayılmasını önlemeye 
yönelik alınan kümes 
hayvanlarının itlafı 
yönündeki karar, 
aşama aşama 
uygulamaya 
konuluyor. Orhaneli 
İlçe Tarım Müdürlüğü 
ekibi, köyleri 
gezerek itlafa başladı. 
Orhaneli İlçe 
Tarım Müdürlüğü’ne 
ihbarlar devam 
ederken Yakuplar 
Köyü'nde 5 
tavuğun öldüğü 
ve 10 kadarının da 
ölmek üzere olduğu 
saptandı.
Torbalara doldurulan 
ve karbonmonoksit 
gazı verilerek 
yapılan itlaf çalış
maları kapsamında 
Çöreler Köyü'nde 
bin 400, Yürücekler 
Köyü'nde 750,

Merkez Akalan 
Köyü'nde 743 kanatlı l 
hayvan itilaf edildi. 
Bu köylerde ölü 
kanatlı bulunamazken! 
Yakuplar'dan 
gelen ihbarda 5 
tavuğun öldüğü -ji 
8-10 kadar 
tavuğun da can 
çekiştiği görüldü. 
Vatandaşların tavuk 
itilafında zorluk 
göstermedikleri tam 
aksine yetkililere 
çuvallar içinde tavuk- > 
larını getirip, kayıt 
ettirdikten sonra tes
lim ettikleri gözlendi. 
Orhaneli'ye bağlı 
53 köyde tavuk iti
laflarının hızla 
devam edeceği 
bildirilirken, halkın 
yetkililere yardım 
etmeleri ve tüm kanat 
lı hayvanlan teslim 
etmeleri istendi. BHA
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Ücretlilerde vergi 
iadesi telaşı

Son 4 yılın enflasyon oranları
İşçi, memur ve 
emeklilerde, vergi 
iadesi telaşı başladı. 
İşçi ve memurlar, 
2005 yılına ait vergi 
iadesi formlarını 
20 Ocak'a, emekliler 
de ay sonuna kadar 
teslim edecek. 
2005 sonuna kadar, 
TL'nin, YTL ile birlikte 
tedavülde bulunacağı 
dikkate alınarak, 
emekli, maluliyet, 
dul ve yetim aylığı 
alanlara, TL ve YTL 
cinsinden aldıkları 
fişler için 2 ayrı veîgi 
iadesi formu hazırlama 
şansı tanınıyor.
Ancak, emekliler 
isterlerse, TL cinsin
den yaptıkları harca
maları YTL'ye çevi 
rerek, tek bildirim de 
sunabilecek. 
Çalışanlar ise tüm 
harcamalarını YTL 
esaslr tek bildirimde

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN
Her Çeşit Emlak 

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

I ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |
......--- —_ _ ----— . .—. . -------- ,, 5

I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK £
120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire 2 
------------------------------------------------------------- ' ?3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

I

I

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 
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, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık 
ve Her Türlü Sigorta işlemleri 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

toplayacak. 
Çalışanlar, 2005 yılı 
harcamalarına ilişkin 
düzenledikleri bel- 
genirt, 3.300 YTL’ye 
kadar olan kısmı için 
yüzde 8, 3.300 
YTL'den 6.600 YTL'ye 
kadar olan bölümü 
için de yüzde 6 vergi 
indirimi alacak.
6.600 YTL’yi aşan 
bildirimlerde de 6.600 
YTL için yüzde 7, 
üstüne yüzde 4 vergi 
iade oranı uygu
lanacak. Buna göre 
asgari ücretliler, 2005 

harcamaları için 4.983 
YTL'lik belge verecek 
ve karşılığında 365 
YTL vergi indirimine 
hak kazanacak.
Emekliler, son kez 
v>rgi iade formu 
dolduruyor.
Vergi iadesi için 
emeklilere, 1 Ocak 
2006'dan itibaren 
maaşlarının yüzde 
4'ü kadar ödeme 
yapılacak.
Emeklilerin artık 
fiş ve fatura 
beyan etmesi gerek
meyecek.

ı

Türkiye Kamu 
Çalışanları Sendikaları 
Konfederasyonu 
(KAMU-SEN), AR-GE 
Merkezi'nin araştır
malarına göre son 4 
yılın TÜFE, Vergi 
Gelirleri ve kişi başına 
düşen vergi miktarım 
açıkladı. Buna göre, 
2002'den itibaren kişi 
başına düşen vergi 
miktarı yüzde 72, vergi 
gelirleri ise yüzde 73 
arttı.
Hükümetin iktidara 
geldiği günden bu 
yana ekonomideki 
başarısını enflasyon
daki düşüşe 
bağladığını belirten 
Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı 
Akyıldız, 
"Enflasyonun acısı 
vatandaştan vergi 
olarak çıktı" dedi. 
Akyıldız konuya ilişkin 
yaptığı yazılı açıkla
mada, özellikle 
vergideki kayıp ve 
kaçaklara dikkat çek
erek, hedeflenen vergi 
gelirinin yine çahşan- 

ı lan zora sokacağını 
belirtti. Akyıldız, dar 
ve orta gelirli kesimin 
de uzun yıllar boyun
ca enflasyonun altında 
ezildiğini ifade ederek, 
rakamlara bakıldığın
da enflasyon sorunun 
bitmediği savundu. 
Akyıldız, AK Parti 
Hükümeti'nin iktidara 
geldiği 2002 yılında 12

I

Hac’da ölen Türk sayısı 12 oldu
Mekke'de oluşan 
izdihamda hayatini 
kaybeden Türk 
hacıların sayısı 
12'ye yükseldi. 
Daha önce kimliği 
belirlenemeyen ve 
öldüğü belirlenen 
sön 4 hacının 
isimleri şöyle: 
Mina'da şeytan taşla
ma sırasında meydana 
gelen izdihamda 12 
Türk hacının öldüğü 
açıklandı. İzdihamda 
kaybolan Hacı Ertürk, 
adlı Tük hacının da 
öldüğünün belirlendiği 
kaydedildi.
İzdiham nedeniyle 
ölen Türk hacıların 
isimleri şöyle;
İstanbul 15. kafileden 

Gülendam Kurt, 
Aysun Şen, İsmail 
Çetin, Bahattin 
Kondolot, Ayşen 
Demirel, Emine 
Harami, Meryem Kılıç, 
Konya 8. kafileden

aylık ortalamalara 
göre yüzde 45 olan 
Tüketici Fiyatı 
Endeksi'riin (TÜFE) 
2003 yılında yüzde 
25.3, 2004 yılında 
yüzde 10.6, 2005 yılın
da ise yüzde 8.31 
olduğunu belirterek, 
TÜFE ortalamasıyla 
son 4 yılın toplam 
enflasyon oranının 
yüzde 44.2'ye çıktığına 
dikkat çekti. Akyıldız, 
2002 yılında memur 
maaşlarının 531 YTL, 
2003 yılında 608 YTL, 
2004 yılında 683 
YTL'ye 2005 yılında 
ise 755 YTL'ye çık
tığını belirterek, son 4 
yılda ortalama memur 
maaşındaki toplam 
artışın yüzde 42.2 
olduğunu, bu artışın 
da yüzde 44.2'lik 
toplam enflasyon 
oranının 2 puan altın
da kaldığını ifade etti. 
Artan vergilerin 
enflasyon canavarını 
aratmadığını belirten 
Akyıldız, "2002 yılında 
kişi başına 856.5 YTL

Kadir Pınar ve Hacı 
Ertürk. Diyanet İşleri 
Başkan Yardınıcısı 
Fikret Karaman, 
özel bir turizm 

irketiyle gelen
Juli Kurt ve umre 
ziyareti için geldikleri 
halde vizeleri dolduk
tan sonra Mekke'de 
kalan Tâyyibe 
Demirbag 

vergi düşerken, bu 
tutar 2003’te 11235.1, 
2004'te de 1269.8 
YTL’ye ulaştı. Kişi 
başına düşen vergi 
2005 yılında 1479.5 
YTL oldu. Böylece son 
4 yılda kişi başına 
düşen vergi miktarı . 
yüzde 72 oranında art
mış oldu. Enflasyon 
hedefini 3 yıllık pro
gram çerçevesinde 
sırasıyla yüzde 5, 4 ve 
4 olarak azaltarak' 
koyan hükümet, 
kasasını yine 
vergilerdeki artışla 
dolduracak. Dünkü 
düşük enflasyon 
hedefinin yanında 
toolanan verdide 
öngörülen artış oranı 
yüzde 22.2_düzeyinde. 
Toplam vergi geliri 
hedefinin 130.3 milyar 
YTL olmasını öngören 
hükümet, mükellef 
sayısında bu denli bir 
artış mümkün olamay
acağı için bu tutarı da 
yine çalışan kesimin, 
üzerinde alacak" dedi.

ile Satı Yılmaz'ın 
da hayatını 
kaybettiklerini bildirdi. 
Hac farizasını 
yerine getirmek için 
bu yıl yaklaşık
3 milyon Müslüman 
kutsal topraklara 
geldi. Bunlar 
arasında yaklaşık 
100 bin Türk, hacı 
bulunuyor..-

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Nema ödemelerinde
sona gelindi

Çalışanlar için bir ek 
gelir olan nema 
ödemelerinde sona 
geliniyor. Nema 
ödemeleri bu yıl 
yapılacak iki ödeme 
ile sona buluyor.
Son iki ödeme hangi 
aylarda yapılacak? 
Yaklaşık 4,3 milyon 
hak sahibini 
ilgilendiren, 
kamuoyunda zorunlu 
tasarruf olarak 
bilinen tasarrufu 
teşvik fonu ana para 
ödemeleri kapsamın
da vatandaşa 1 mil
yar 277 milyon YTL 
ödendi.
Bunun ardından 
şimdiye kadar 
gerçekleştirilen 8 
nema taksiti ile de 
hak sahiplerinin 
cebine 8 milyar 536 
milyon YTL girmiş 
oldu.
Bu arada, emekli

' olanlara yapılan 
. zorumu lasacrırt 
i ödemeleri ise 958 

milyon YTL olarak

AB’den kuş gribine 
80 milyon euro

Kuş gribi vakaları ’ 
nedeniyle endişeye 
kapılan AB'nin, 
virüsle mücadelede 
yoksul ve gelişmekte 
olan ülkeler için 80 
milyon euroluk fon 
ayırdığı belirtildi.
AB Komisyonu'nun 
Dış İlişkilerden 
Sorumlu Üyesi 
Benita Ferrero- 
VValdner, Brüksel'de 
kuş gribiyle ilgili bir 
basın açıklaması

। yaptı. Konuşmasına 
başlamadan evvel 
Mekke’de dün şeytan 
taşlama sırasında 
yaşanan ve en az 
367 hacının ölümüyle 
sonuçlanan olaya da 
değinen Ferrero-

> VValdner, son derece 
üzgün olduklarını ve 
yardım için her türlü 
desteği vereceklerini 
açıkladı.
Ferrero-VValdner

hesaplandı. 
Böylelikle'zorunlu 
tasarruf kapsamında 
hak sahiplerinin 
şimdiye kadar aldık
ları para tutarı 10 mil
yar 771 milyon 
YTL'yi buldu. 
Mart ve Haziran 
aylarında yapılması 
beklenen ödemeler 
de ise yapılması 
beklenen yaklaşık 
2 milyar 250 milyon 
YTL'lik ödeme ile 
hak sahiplerinin 
alacakları bitecek. 
Sonuçta öngörülen 
tutar n gerçekleşme
si durumunda 
devletin hak sahip
lerine ödeyeceği

konuşmasında, kuş 
gribi virüsünün glo 
bal bir sorun oluştur
duğunu kaydederek, 
bu nedenle global 
çabayla mücadele 
gerektiğini söyledi. 
Çin'in başkenti 
Pekin'de önümüzde
ki hafta düzen
lenecek Uluslararası 
Kuş Gribi 
Konferansı'na 90'ın 
üzerinde ülkenin ve 
25 uluslararası 
örgütün yetkililerinin 
katılacağını anlatan 
Ferrero-VValdner, 
Dünya Bankası'nın 

tutar 13 milyar 21 
milyon YTL'yi bula
cak. Böylelikle bu 
hesap da tarihe 
karışmış olacak. 
Nemada 8. taksit 
ödemeleri 
Aralık ayında 
gerçekleştirilmiş ve 
yaklaşık 4,3 milyon 
hak sahibine 1 milyar 
125 milyon YTL 
tutarında ödeme 
gerçekleştirilmişti. 
Nema ana para 
ödemeleri Ağustos 
2003'te ödenirken, 
nema taksit 
ödemelerine 2004 yılı 
Mart ayında başlan
mış ve her 3 ayda bir 
taksit ödenmişti.

da desteğiyle kuş 
gribiyle uluslararası 
mücadele için önemli 
bir kaynak toplan
abileceğini bildirdi. 
AB'nin Asya, Kuzey 
Afrika, Orta Doğu ve 
Doğu Avrupa ülkeleri 
için kullandıracağı 
80 milyon euroluk 
kaynağın 50 milyon 
eurosu AB 
Komisyonu'nun 
2006 yılı dış ilişkiler 
bütçesinden, 30 
milyon eurosu da 
Avrupa Kalkınma 
Fonu'ndan 
sağlanacak.

Kredi kartına hangi 
uyarı yazılacak?

Kredi kartı batağının 
engellenmesi için 
yeni bir yöntem 
önerildi. Kredi kart
larının üzerine sigara 
paketlerinde olduğu 
gibi bir uyarı yer 
alması yasal bir 
zorunluluk olacak,. 
Sigara paketlerinin 
üzerine yazılan ve 
yasal zorunluluk olan 
"Sigara Sağlığa 
Zararlıdır" uyarısına 
benzer bir uyarının, 
kredi kartları için de 
yapılmasının, kredi 
kartı batağının önlen
mesine katkı 
sağlayabileceği 
belirtildi.
Türk Girişim ve İş 
Dünyası 
Konfederasyonu 
(TÜRKONFED) 
Yönetim Kurulu 
Üyesi, Adana 
Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(ADSİAD) Başkanı 
Süleyman Onatça, 
AA muhabirine yao- 
tıgı açıklamada, 
Türkiye'nin düşük 
enflasyonist ortama 
alışamadığını, tüketi
cilerin kredi kartına 
yüklendiğini, bunun 
da intiharlara kadar 
varan acı sonuçlara 
yol açtığını 
vurguladı.
Kredi kartlarının 
gelişmiş ülkelerde 
hırsızlık, yankesicilik, 
kapkaç gibi olaylara 
önlem olabilmesi için 
nakit para yerine, 
Türkiye'de ise bilinç
sizce kullanıldığını 
ifade eden Onatça, 
bunun neticesi 
olarak, piyasada 
kilitlenmeler ve 
sosyal içerikli 
facialar yaşandığına 
dikkati çekti.
Onatça, marketler
den petrol istasyon
larına kadar çok 
sayıdaki işyerlerinde 
yapılan taksitlerih 
tüketicinin geleceğini 
ipotek altına aldığını

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

ifade ederek, şunları 
söyledi: "Harcama 
yaparken küçük tak
sitler diye dikkate 
almayan tüketici 
birkaç ay sonra 
maaşının neredeyse 
tamamının taksitlere 
gittiğini fark ediyor. 
Bu defa asgari tutarı 
ödemekle yetinip, 
aylık yüzde 5.75 ile 
6.5 civarındaki faiz
lerin altına giriyor." 
Onatça, yapılan tüm 
uyarılara iagmen 
kredi kartının bilinç
sizce kullanımının 
devam ettiğini 
belirterek, şunları 
söyledi: "Bir çok kişi, 
kredi kartı ile alışver
iş yapıp yada nakit 
çekip ödeyemediği 
borca uygulanan yıl
lık yüzde 100 hatta 
bazı bankalarda 
yüzde 200'ü geçen 
yüksek faiz karşısın
da ne yapacaklarını 
şaşırmış vaziyette. 
Bazıları (kredi kartı 
mağdurları) diyor, 
bazıları bu konuda 
bankaları suçluyor. 
Ancak, hiç kimse 
fikir üretmiyor, 
çözüm konusunda 
öneri getirmiyor." 
-UYARI YAZISI 
ÖRNEKLERİ-
Daha önce yasal 
zorunluluk olduğu 
için paketin bir köşe
sine yazılan (sigara 
sağlığa zararlıdır) 
yazısı yerine son 

dönemlerde, bazı 
sigaraların içinden 
büyük puntolarla 
yazılmış (sigara 
öldürür) uyarısının 
çıktığını belirten 
Onatça, "Kredi kartı 
için de aynı uyarı 
yapılmalı" dedi. 
Onatça, "Üzülmemek 
için yanlış kullan
ma", "Geleceğini 
ipotek altına alma" 
ya da "Kullanmadan 
iyi düşün" şeklinde 
olabilecek uyarıların 
kredi kartı batağının 
önlenmesine katkı 
sağlayacağına 
inandığını vurgula
yarak, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
"Ülkemizde halen 
(Çimlere bas
mayınız), (Buraya 
çöp dökmeyiniz), 
(Yerlere 
tükürmeyiniz), 
(Vergilerinizi son 
güne bırakmayınız), 
(Emniyet kemerinizi 
bağlayınız), (Alkollü 
araç kullanmayınız) 
gibi uyarlardan 
sonuç alınabiliyor, 
hatta dünyanın en 
gelişmiş ülkelerinde 
bile Dünya Sağlık 
Örgütü (Sigara 
öldürür) uyarısını 
yazdırıyor ve bıı 
uyarılardan sonuç 
alınabiliyorsa kredi 
kartlarına da uyarıcı 
yazılar konulmasının 
sonuç getireceğine 
inanıyorum."
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hedef yüksek gelir grupları”
Devlet Bakanı Kürşad 
Tüzmen, ihracattaki 
hedefin yüksek gelir 
gurupları olduğunu 
belirterek, "İhra
catçılarımız kaliteli ve 
yüksek fiyatlı 
ürün ihracatına 
yönelecek" dedi. 
Tüzmen, 2006 yılında 
izlenecek ihracat poli
tikası ile ilgili yaptığı 
açıklamada, dünyada 
rekabetin önümüzdeki 
yıllarda eskisinden 
daha sert geçeceğine 
dikkat çekerek, Türk 
ihracatçısının da buna 
göre politika geliştire
ceğini ifade etti. 
İhracatçıların bütün

Büyük mağazalar şehir dışına
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, bakkal ve 
küçük marketlerin 
itiraz ettiği ve uzun 
süre beklemede

Tavukçuların borçlarına erteleme

olumsuz koşullara 
rağmen 73.4 milyar 
dolarlık ihracat 
yapma başarısını 
gösterdiğini kaydeden 
Tüzmen, "İhra
catçılarımızın 
bu başarısının 

tuttuğu "Büyük 
Mağazalar Kanunu 
Taslağı"na son , 
şeklini verdi. Küçük 
esnaf kesiminin, . 

önümüzdeki yıllarda 
da sürdürülmesi 
lazım. Bunun için de 
dünyadaki gelişmeleri 
iyi izlememiz gereki 
yor. Türk ihracatçısı 
artık ucuz fiyat 
politikasından

"buna da şükür" 
diye yorumladığı, 
bakanlığın ise 
esnaf şikayetlerinin 
dikkate alınarak 

yüksek kalite, yüksek 
fiyat politikasına 
geçmelidir" dedi. 
Tekstilde, deride, 
makine sektöründe, 
otomotivde, 
elektrik-elektronikte 
Türk ürünlerinin 
kalitesinin hızla 
yükseldiğini 
bunun da ihracat 
rakamlarına yan
sıdığını kaydeden 
Tüzmen, ihracatın 
büyük bölümünün 
gelişmiş ve kişi 
başına düşen milli 
geliri yüksek 
ülkelere yapılmasının 
da dikkat çekici 
olduğunu bildirdi.

yeniden düzenlediği
ni belirttiği tasarı 
taslağı, önümüzdeki 
günlerde Başbakan 
lığa sunulacak.

Türkiye konumunu 
kaybediyor

AB Komisyonu, 
"Avrupa İnovasyon 
Skorbordu 2005" 
raporunu yayımladı. 
Buna göre Türkiye; 
Estonya, İspanya, 
Bulgaristan, 
Polonya, Slovakya ve 
Romanya ile birlikte 
"konumunu 
kaybeden" ülkeler 
sınıfında yer aldı. 
AB ülkeleri yanında 
Romanya ve 
Bulgaristan için de 
Eurostat verileri esas 
alınan raporda, ista
tistik alanında henüz 
uyum sağlayamamış 
olması dikkate alı
narak Türkiye ile 
ilgili daha çok "tah- 
ııınn ve eık&ır. vvııı- 
erle değerlendirme 
yapıldı.
Kısaca yenilik yarata
bilme ve uygulaya
bilme kabiliyeti 

anlamına gelen ino- 
vasyonla ilgili sırala
mada İsviçre, İsveç, 
Finlandiya, 
Danimarka ve 
Almanya, Avrupa'nın 
en başarılı ülkeleri 
olarak sıralandı.
Fransa, Lüksembürg, 
İrlanda, İngiltere, 
Hollanda, Belçika, 
Avusturya, Norveç, 
İtalya ve İzlanda'yı 
"ortalama perfor
mans gösteren ülkel
er" arasında değer
lendiren rapor, 
Slovenya, 
Macaristan, Portekiz, 
Çek Cumhuriyeti, 
Litvanya, Letonya, 
Yunanistan, 
rxıuı r\uııı.
kesimi ve Malta'yı da 
"ortalamaya 
yaklaşan 
ülkeler" grubuna 
dahil ediyor.

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, ekonomik 
kriz içindeki beyaz et 
sektörüne destek 
hazırlığında. Beyaz et 
sektörüne destek 
geliyor. Hükümet, 
üreticilerin borçlarını 
erteleyecek.
Tavuk üreticilerinin 
borcunbn ertelen
mesinin yanı sıra 
üreticilere yem 
temini ve uzun vadeli 
kredi verilmesi gün
demde. Bakanlığın 
bu kararı önümüzde
ki günlerde duyur
ması bekleniyor. 
Kuş gribiyle birlikte 
beyaz et ve yumurta

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

CEMİYET ORGANİZASYONUYAPILIR

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

tüketimi de büyük 
ölçüde düştü.
Ekonomik krize giren 
beyaz et - tavuk 
üreticileri entegre 
tesislere kilit vurma 
durumuyla karşı 
karşıya.
Kanath'hayvan kesi

mindeki düşüş oranı 
yüzde 50'ye 
ulaşırken, yumurta 
fiyatları da yarı yarıya 
düştü.
"Tavuk başına 
350 bin lira" 
Soğuk haya depo
larında yer kalma
ması nedeniyle 
bayram sonrası 
kanatlı hayvan kesi
minin tamamen dur
ması bekleniyor. İşte 
bu tablo Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı'nı 
harekete geçirdi. 
Bakanlık, beyaz et 
üreticilerine yardım 
eli uzatmaya hazır
lanıyor.
AKP Balıkesir 
Milletvekili Turhan 
Çömez, "Tarım 
Bakanlığı bir toplantı 
yaptı ve Bakan Mehdi 

Eker'le görüşme 
yaptım... Yem bulu
namadığı için veya 
ekonomik koşullar 
nedeniyle hayvan
larını itlaf etmek 
zorunda kalan 
yetiştiricilere tavuk 
başına 350 - 400 bin 
lira civarında ödeme 
yapılacağını ifade 
ettiler" dedi.
Bakanlığın alacağı 

diğer önlemlerden 
biri de entegre tesisi 
olanların borcunun 
ertelenmesi ve üreti
cilere uygun 
koşullarda yem temi
ni. Sektöre uzun 
vadeli kredi verilmesi 
de gündemde. 
Çömez, "hem Maliye 
Bakanı, hem de 
Devlet Bakanı Ali
Babacan ile yapılan 
görüşme sonucu 
sektöre uzun vadeli 
düşük faizli kredi 
temini yoluna gidile
ceği ifade edildi" diye 
konuştu.
Tarım ve Köyişleri 
Bakanhğı'nın beyaz 
et üreticisine yönelik 
bu kararlan : 
önümüzdeki gün
lerde açıklaması 
bekleniyor.

En pahalı interneti 
Türkiye kullanıyor
En pahalı interneti . 
Türkiye kullanıyor 
İnternet kullanımında 
15 ülke 100 KB için 
ortalama 2.22 dolar 
Türkiye ise 14 dolar 
ödüyor. Ülke ülke 
Avrupa'da internet 
kullanım ücretleri ve 
Türkiye ile aralarında
ki fark..
Avrupa'da en düşük 
hızlı internet bağlan
tısı 2005 yılı verilerine 
göre ortalama 3 MB 
seviyesinde. En çok 
hızlı internet kul
lanıcısının olduğu 15 
ülkede 100 KB başına 
ödenen ortalama 
ücret 2.22 dolar.
Türkiye'de ise 100 d 
bağlantı için 14.0j 
dolar yani tam 7 
katı ücret ödüyor 
Üstelik bu r^kam Türk 
Telekom'un 2005 
/ılında ve bugün için 
geçerli bir ücret. Tüm 
dünyada belediyeler 
ve üşke politikasıyla 
hızlı internet erişimi 
yaygınlaştırırken 
Türkiye'de internet. 

erişimi bu fiyatlarla 
ayrıcalıklı kesime 
sunuluyor.
Uluslararası 
Telekomünikasyon 
Birliği (International 
Telecomunication 
Union, ITU) internet 
sitesinde yer alan 
araştırmada fiyatların 
rekabet nedeniyle 
sürekli düştüğü belir
tiliyor. 2003 ile 2004 
arasında erişim ücret
leri yaklaşık ortalama 
yüzde 36 düştüğü 
belirtiliyor. Aynı 

. raporda rekabetçi 
yapının tam oluş
madığı ülkelerde 
erişim ücretlerinin 
yüksek olduğu veya 
düşüşlerin hızlı 
olmadığı vurgulanı 
yor, Türkiye'de reka
bet koşulları henüz 
tam sağlanamadığı 
■için tüketi.ci 7 kat 
fazla ücret ödemek 
zorunda kalıyor.
Aslında 2005'te 
erişim ücretleri 
düşmeye devam 
ediyor.
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38 bin bebek 1 aylık
olmadan ölüyor

Sağlık Bakanhğı'nca 
hazırlanan "Anne ve 
Çocuk Sağlığı 
Raporu", anne ve 
bebek ölümlerini 
önleme konusunda 
ilgili tüm kesimlere 
önemli görevler 
düştüğüne dikkat 
çekiyor.
Raporda, Türkiye’de 
her yıl 1 milyon 400 
bin bebeğin dünyaya 
geldiği, bunlardan 38 
bininin 1 aylık 
olmadan öldüğü, 
bebek ve çocuk ölüm
lerinin yüzde 50'sinin 
ana sebebinin beslen
me yetersizliği, bebek 
ve çocuk sağlığı için 
en temel konunun ise 
aşılar olduğu 
belirtiliyor.
Sağlık Bakanlığı'nın 
resmi web sitesinde 
yer alan ve Bakanlığın 
hazırladığı "Anne ve 
Çocuk Sağlığı Rapo 
ru"nda, ülkemizde her 
yıl yaklaşık 1 milyon 
400 bin canlı doğum 
gerçekleştiği belirti 
lerek, bu bebeklerin 
yaklaşık 38 bininin 1 
yaşına gelrpeden ha 
yatını kaybettiği ifade 
ediliyor. Bir yaşından 
önce ölen bebeklerin 
yaklaşık 22 bininin ise 
1 aylık olmadan haya
ta gözlerini yumduk
ları bildiriliyor. 1 aylık 
bebek ölümlerinin 
yüzde 66'sının ilk 1 
haftada gerçekleştiği 
vurgulanan raporda, 
Türkiye'de bebek ve 
çocuk ölümlerinin 
önemli bir bölümünün 
korunabilir hastalıklar 
sonucu gerçekleştiği 
ve anne sütü, 
takvimine uygun 
olarak yapılan aşılar

Öksürük kesen ilaçlar için alarm
Pediatri Birliği 
Başkanı Prof. Dr. 
Murat Tuncer, 
öksürüğün aslında 
vücuttan iltihaplı ve 
zararlı sıvıların atıl
ması için yararlı 
olduğunu belirterek, 
"Son zamanlarda 
çocuklarda öksürüğü 
kesmek için kullanılan 
ilaçların ciddi yan et 
kileri görülmekte ve 
Amerikan Göğüs 
Hastalıkları Birliği 
başta olmak üzere bu 
konuda alarm ve 
ölmektedir" dedi. 
Tuncer. yaptığı açıkla

ve düzenli hekim kont 
rolünün, bebek ve 
çocukları ölümlerine 
yol açan birçok 
hastalıktan koruduğu
na dikkat çekiliyor. 
Anne sütünün, 
içerdiği 100'e yakın 

- yararlı maddeyle 
bebekler için ilk 6 ay 
mükemmel tek besin 
olduğuna değinilen 
raporda, anne sütüyle 
beslenen bebeklerin 
hastalıklara karşı daha 
dirençli oldukları 
bildirildi. Raporda, 
hamile tüm bayanların 
gebelikleri süresince 
hekim kontrolünde 
olmaları ve doğum
larını bir sağlık kuru
luşunda yapmalarının, 
anne ve doğacak 
bebeğin sağlığı açısın
dan çok önemli 
olduğuna işaret 
edilerek, "Gebelik 
süresince anne 
adayının^bîr sağlık 
personeli tarafından 
düzenli olarak izlen
mesi, anne ve doğa
cak bebeğin yaşamını 
olumsuz etkileyebile
cek sorunlar için

. önlem alınmasını 
sağlıyor. Hamilelik 
süresince düzenli 
olarak yapılan hekim 
kontrolüyle anne ve 
bebekte ortaya çıkan 
kansızlık, bebeğin 
anne karnında oksi

mada, özellikle kış 
mevsimlerinde çocuk
ların hastane ve dok
tora başvurma neden
leri arasında hem 
Türkiye'de hem 
dünyada birinci sırada 
olan öksürüğün, 
birçok nedene bağlı 

jensiz kalması, erken 
doğum, annenin gebe
lik zehirlenmesi ve 
'düşük doğum ağırlıklı 
bebek' gibi anne ve 
bebeği etkileyen 
hastalık ve durumlar 
önceden fark edilerek 
önlem alınabilir" 
deniliyor.
İLK GEBELİK YAŞININ 
20'NİN ALTINDA 
GERÇEKLEŞMESİ 
RİSKLİ
Sağlık Bakanhğı'ndan 
yapılan açıklamada, 
annenin ilk gebelik 
yaşının 20'nin altında 
gerçekleşmesinin 'ani 
bebek ölümleri' açısın
dan önemli bir risk 
olduğu belirtilerek, 
hamileliği süresince 
sağlık personeli 
yardımı almayan ve 
doğumunu evde, 
sağlık personeli 
desteği olmaksızın 
gerçekleştiren . 
annelerin bebeklerinin 
çok önemli sağlık 
sorunlarıyla karşı 
karşıya olduğuna 
vurgu yapıldı.
Annenin gebelikleri 
arasındaki sürenin 
kısalığının, ani bebek 
ölümleri açısından bir 
risk olduğuna işaret 
edilen açıklamada, 2 
doğum arası olması 
gereken ideal sürenin 
2 yıl olduğu kaydedil
di. Raporda, annenin 

olarak ortaya 
çıktığını belirtti. 
Tuncer, şunları 
kaydetti:
"Öksürük aslında 
vücudumuzdan 
iltihaplı ve zararlı 
sıvıların atılması için 
yararlıdır. Son zaman
larda çocuklarda 
öksürüğü kesmek 
için kullanılan ilaçların 
ciddi yan etkileri 
görülmekte ve 
Amerikan Göğüs 
Hastalıkları Birliği 
başta olmak üzere bu 
konuda alarm ver
ilmektedir. Geçtiğimiz 

doğumdaki yaşının 35 
ve üzerinde olmasının, 
doğum sırasında 
gerçekleşen 'anne 
ölüm oranları'nda 3.11 
kat artışa yol açtığına 
dikkat çekilerek, 
doğumların aralık- 
landırılmasının anne 
ve bebek ölümlerini 
önlediği ifade edildi. 
BCG verem, Çocuk 
felci, difteri-boğmaca- 
tetanos karma aşısı, 
kızamık ve hepatit B 
aşılarının tamamının 
sağlık ocakları ve ana 
çocuk sağlığı merkez
lerinde ücretsiz 
yapıldığı vurgulanan 
raporda, "Bakanlık 
olarak bebek ve 
çocuklarımız için 
uyguladığımız aşılama 
takvimine göre aileler 
bebekleri doğar doğ
maz hepatit B, 2 ay 
dolunca BCG verem, 
difteri-boğmaca- 
tetanos karma aşısı, 
ağızdan çocuk felci 
aşısı, hepatit B, 3 ve 4 
av dolunca, diften- 
boğmaca-tetanos kar
mayla ağızdan çocuk 
felci aşısı, 9 ay dolun
ca kızamık ve hepatit 
B, 16-18 ay dolunca 
yine difteri- 
boğmaca-tetanos 
karma aşısıyla 
ağızdan çocuk 
felci pekiştirme 
dozunu ücretsiz 
yaptırabilmektedir. 
Okul dönemi çocuklar 
için ilköğretim birinci 
sınıfta 'Erişkin Tipi 
Difteri Dozu' içeren 
tetanos-difteri aşısı, 
ağızdan çocuk felci, . 
kızamık ve verem 
aşıları uygulanmak
tadır" ifadesine yer 
verildi.

hafta gerek Amerika 
Birleşik Devletleri 
gerekse Kanada'da 
ciddi önlemler alın
mak üzere kamuoyu 
çalışmaları yapılmıştır. 
Öksürüğü kesmek için 
kullanılan dekonjestan 
denilen ilaçlar, çocuk
ların sinir sistemini 
aşırı uyarmakta ve 
ateşle birlikte, havale 
geçirilmesine neden 
olmaktadır. Bir kısmı 
ise yine aynı yolla 
hiperaktiviteye ve 
konsantrasyon 
bozukluklarına yol 
açmaktadırlar.'

İşte kanserle 
savaşan besinler

Kanseri önleyen veya 
iyileştiren sihirli bir 
yemek rejimi mevcut 
değil. Ancak doktor
lar, sağlıklı beslen
menin bazı kanser 
türlerinin önlen
mesinde yardımcı' 
olabileceğini 
bildiriyor.
Son. yıllarda kanser 
ve gıdalar üzerinde 
yapılan bir sürü 
araştırma, bol bol 
sebze ve meyve 
yiyen kişilerin 
'akciğer, bağırsak, 
göğüs, rahim ağzı, 
nefes borusu, ağız 
boşluğu, mide, 
mesane, pankreas ve 
yumurtalık kanserler
ine' yakalanma ihti
malinin başka kişilere 
oranla daha az 
olduğunu ortaya 
çıkardı.
Bilim adamlarının 
ulaştığı sonuçlara 
göre, bol posalı 
(sebze ve meyvelerde 
olduğu kadar ekmek, 
makarna, şehriye, pi 
rinç ve diğer tahıllar
da da bulunan bir 
madde) gıdalardan 
yiyen kadınların 
göğüs kanserine 
yakalanma riski, çok 
az posalı gıda alan 
kadınlardan daha az. 
Vejetaryenlerin diğer 
kişilere oranla 
kansere daha seyrek 
yakalandıkları 
görülüyor. Uzmanlar, 
bunun, hiç et 
yememek anlamına 
gelmemesi gerektiği
ni vurgulayarak, az 
miktarda yağsız etin, 
sağlıklı beslenmenin 
bir parçası olabile
ceğini kaydediyor. 
Beslenme uzmanları, 
kanser riskini azalt
mak için hangi 
gıdaların yenmesi 
gerektiği konusunda 
şu önerilerde 
bulunuyor:
"Her gün en az beşer 
porsiyon sebze ve 
meyve yiyiniz.
Ekmek, makarna, 
kahvaltılık tahıllar, 
pirinç, diğer tahıllar, 

patates, kuru bezelye 
ve fasulye gibi 
nişastalı ve yağı az 
besinlerden bol bol 
tüketiniz. Az yağlı ve 
bol posalı bir yemek 
rejimi ile düzenli eg 
zersizi birleştirerek 
şişmanlığı önleyiniz." 
Balık, derisi 
çıkarılmış tavuk eti ve 
yağsız et yiyerek 
yemek rejimindeki 
yağ miktarının 
azaltılmasını öneren 
uzmanlaş 
"Kızartmaları, ’al- 
götür' türü yağlı 
gıdaları, sosis, salam, 
börek, hamur işi ve 
pastaları azaltınız. 
Cips, tatlı bisküvi, 
yağlı kremalı pastalar 
ve şişmanlatıcı 
tatlıları özel günlere 
saklayınız, her gün 
yemeyiniz. Ekmeğin 
üzerine tekli doy
mamış veya çoklu 
doymamış yağlardan 
(kanola ve ayçiçeği 
yağı gibi) yapılan 
ezmeleri az miktarda 
olmak üzere sürünüz. 
Yemek yaparken 
zeytinyağı, kanola 
yağı, yerfıstığı yağı 
ve aspur yağı gibi 
tekli doymamış ve 
çoklu doymamış 
yağlardan kullanınız. 
Büyükler ve okula 
başladıktan sonra 
çocuklar için yağı 
azaltılmış veya az 
yağlı süt, yoğurt ve 
peynir kullanınız. 
Okula gitmeyen 
çocuklara normal süt 
ve yoğurt veriniz" 
diyorlar.
Uzmanlar, turşusu 
yapılmış veya füme 
edilmiş ve bu sebeple 
çok tuzlu olan 
gıdalardan uzak 
durulmaya çalışılması 
gerektiğini de 
belirterek, "Bunlar 
bazı kanser türlerinde 
riski arttırır. İçki 
içmeyiniz. Alkol, ağız 
boşluğu, nefes 
borusu, gırtlak ve 
karaciğer kanserleri 
riskini arttırabilir" uya 
rısında bulunuyor.
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Horlama ameliyatında bilinmesi gerekenler
Erişkinlerin %25 
kadarında görülen 
horlama sorunu 
sadece bir sosyal 
sorun değil bazen de 
ciddi bir sağlık 
sorunu oluşturuyor. 
Örneğin Amerika 
Birleşik Devletlerinde 
uykuda solunum 
sorunu yaşayan 
40 milyon üzerinde 
hasta var. Eğer horla
ma sorunu hastayı 
zaman zaman uyku
da soluksuz bırakı 
yorsa ki bu nefes 
durmalarına "apne" 
diyoruz konunun 
mutlaka araştırılması 
gerekiyor. Eşler bu 
uykuda çoluk tut
malarının en önemli 
tanıkları ve horla
manın şiddeti ve 
apnelerin sıklığı 
hakkında en iyi bilgi
leri onlardan alı 
yoruz. KBB Uzmanı 
na baş vuran hasta
ların hikayeleri dinle
nildikten sonra 
burun içerisi, geniz 
bölgesi,ağız içerisi, 
yumuşak damak ve 
küçük dil bölgesi, 
yutak ve gırtlak girişi 
hastaya belirgin bir 
rahatsızlık vermeyen 
ince kıvrık ve/veya 
düz ve açılı endos 
koplarla muayene 
ediliyor.Bu muayene 
sırasında burun 
içerisi ve geniz böl
gesindeki tıkanıklık
lar araştırılıyor, 

yumuşak damak ve 
küçük dilin büyük
lüğüne ve sarkmış 
olup olmamasına 
bakılıyor. Ayrıca dil 
kökünün yapısı, 
yutak duvarlarının 
kalınlığı, çene ve diş
lerin yapısı ve boyun 
yapıları da inceleni 
yor. Eğer hastanın 
muayene edilen bu 
bölgelerinde ileri bul
gular varsa ve soluk 
tutmalarının ciddi 
seviyede olma şüp 
hesi doğmuş ise has
tayı uyku laboratuar
larına göndererek 
uyku testi istiyoruz. 
Öp. Dr. Erhun 
Şerbetçi horlama 
.-.tYtGİiy atlarına ilişkin 
merak edilen soruları 
Mynet için yanıtladı. 
Uyku testleri KBB. 
açısından ne önem 
taşıyor?
Bu testlerde bizim en 
çok dikkat ettiğimiz 
şey hastanın belirli 
bir uyku süresinde 
hangi sıklıkla ve ne 
kadar uzun süre ile 
soluksuz kaldığının 
saptanması. Apne 
indeksi dediğimiz bu 
oran hastalığın şid
deti konusunda fikir 
veriyor ve tedavi şek
linin belirlenmesinde 
yardımcı oluyor. Eğer 
apne indeksi yüksek 
se hastalığın hayati 
öneminin arttığı 
bilinmeli.
Horlamada ameliyat 

ne zaman qerekji 
oluyor?
Eğer muayene bulgu
ları ve uyku testi ile 
çok ileri derecede bir 
uyku apnesi tanısı 
konulmuşsa burada 
öncelikle ameliyat 
kararı almak doğru 
olmaz. Bu durumdaki 
hastaların 
günümüzdeki en. 
başarılı tedavisi 
CPAP denilen bir 
maskenin kullanıl
masıdır. Bu araç 
uykudaki hastaya 
daimi pozitif basınçlı 
oksijen vererek üst 
solunum yollarındaki 
direnci yener ve kan
daki oksijen seviyesi
ni yükseltiri CPAP 
tedavisini uyku labo
ratuarındaki nörolog 
lar belirler ve uygu
lanmasına yardımcı 
olurlar.Ancak CPAP 
ile yapılan uyku 
testinde burunda ileri 
bir tıkanıklıkla 
karşılaşmıyorsa bir 
burun içi ameliyatın
dan sonra CPAP 
uygulamasına 
başlanılması ilgili 
nörologlar tarafından 
önerilebilir. Apne 
indeksinin yüksek 
olmadığı durumlarda 
ve burun-boğazda 
belirgin tıkanıklıkların 
bulunduğu durumlar
da ise hastanın 
tedavisi doğrudan 
KBB Uzmanına 
düşüyor.

Horlamada hangi 
durumlarda ameliyat 
yapılıyor?
Eğer horlama sırasın
da uykuda apneler 
olmuyor veya çok az 
oluyor ise ve has
tanın burun-boğazı 
tutan solunum yolları 
ile ilgili sorunları sap
tanmışsa ameliyat 
gerekebiliyor.
Günümüzde horlama 
ameliyatları nasıl 
yapılıyor?
Günümüzde horlama 
ameliyatlarında 
önemli gelişmeler 
oldu. Ama her şey
den önce çok ileri 
apneli olguların 
tedavisinin ameliyat 
olmadığını artık biiiyo 
ruz. Ayrıca ameliyat 
şeklini belirlemeden 
önce horlamaya yol 
açan mekanizma ve 
bölgelerin iyi belir
lenmiş olması da 
gerekiyor. Örneğin dil 
kökünde yada alt 
çene yapısında 
önemli bir engelleme 
yapabilecek bir sorun 
varsa yumuşak 
damağa yönelik bir 
girişim etkili 
olmuyor.
Bu bakışla horlama
da uygulanan 
ameliyatları bölgele 
rine göre ayırmak 
uygun olur.
Burun içi, yumuşak 
damak ve küçük dil, 
dil kökü, dil ve çene 
ameliyatları gibi.

Kemik erimesine
Yol açan nedenler

İzmir Tepecik Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi'nde 
görevli Endokrinoloji 
Uzmanı Dr. Faruk 
Ergönen, kalsiyum 
eksikliği, hareketsiz 
yaşam, alkol ve 
sigara kullanımının 
kemik erimesine 
(osteoporoz) neden 
olduğunu bildirdi. 
Ergönen, açıkla
masında insandaki 
kemik gelişiminin 30 
yaşında tamam
landığını belirterek, 
vücutta 30'lu yaşlara 
kadar ne kadar çok 
kemik biriktirilirse 
yaşlılıkta kemik 
erimesi sorunuyla 
o kadar geç 
karşılaşılacağını 
kaydetti.
Kemik erimesinin en 
çok bel omuru, kalça 
ve bileklerde ortaya 
çıktığını dile getiren 
Ergönen, kemik 
erimesinin daha çok 
yaşlılar, kadınlar, 
erken menopoza 
girenler, vücut yapısı 
narin olanlar ile 

annesinde osteo
poroz olan kişilerde 
görüldüğünü belirtti. 
Ergönen, hareketsiz 
yaşam, alkol ve 
sigara kullanımı ile 
kalsiyum eksikliğinin 
bu hastalığa neden 
olduğunu kayded
erek. şu bilgileri 
verdi: "Zehirli guatr, 
romatizma ve uzun 
süre kortizonlu ilaç 
kullanımı gibi çeşitli 
hastalıklar da kemik 
erimesine neden 
olabilmektedir. Bu 
durumda kemik 
erimesinin değil 
öncelikle hastalığın 
tedavi edilmesi 
gerekmektedir.
Menopoza giren her ; 
kadın mutlaka kemik j 
ölçümü yaptırmalı ve 
beş yılda birdoktor 
kontrolünden 
geçmelidir. Bol bol 
egzersiz yapılmalı, 
süt ve süt ürünleri 
tüketilmeli, kalsiyum 
ve D vitamini birlikte 
alınmalı ve güneş 
ışığından yararlan
malıdır."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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Yazı işi. Ifld. 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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam Asi; 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12 
(226)811 13 23

ın
513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Kent Meydanı projeleri ödüllendirildi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin Santral 
Garaj Kent Meydanı, 
Mimari ve Kentsel 
Tasarım Proje Yarış 
ması’nda dereceye 
girenlere ödülleri 
törenle verildi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Ressam 
Şefik BursalI Sanat 
Galerisi’nde düzenle
nen ödül töreninde 
yaptığı konuşmada, 
Kent Meydanı’nın yeşil 
Bursa’yı gerdanlık gibi 
süsleyeceğini söyledi. 
Acemler Kavşağı’nın 
önündeki hukuki 
engelin Danıştay 
tarafından kaldırıldığı 
bugünde yine Bursa 
adına atılan tarihi bir 

adımın daha başlan 
gıcını gerçekleştirme 
nin mutluluğunu 
yaşadıklarını belirten 
Şahin, "Kentin 
merkezinde adeta 
çöküntü alanı görün
tüsü veren Santral 
Garaj’ı örnek bir kent 
meydanı yapacağımı 
zın sözünü vermiştik, 
ilk olarak Emekli 
Sandığı'na ait hisseleri 
49 yıllığına kiraladık. 
Ardından katılımcı 
kent yönetimi anla 
yışıyla, herkese açık 
bir proje yarışması 
gerçekleştirdik.
Yarışmaya katılan 
eserlerin hepsi bir
birinden güzel. 
Ancak bir tane birinci 
seçmemiz gerekiyor

du. Prof. Dr. Cengiz 
Giritlioğlu'nun başkan
lığındaki jüride büyük 
bir özenle dereceye 
girenleri belirledi. Ben 
bu yarışmaya katılan 
herkese Bursa halkı 
adına teşekkür ediyo- ' 
rum" dedi. iYerel 
Kalkınma 2004'ye 
başlayan yatırım ham
lesinin süratle devam 
ettiğini vurgulayan 
Şahin, “Göreceksiniz, 
3 yıl sonra Bursa bam
başka bir güzellikte 
olacak. Hepimizin göz
leri kamaşacak. Bütün 
gayretimiz Bursa'yi bir 
marka dünya kenti 
haline getirmek" dedi. 
Şahin konuşmasının 
ardından jüri üyelerine 
günün anısına 

teşekkür belgesi verdi. 
Şahin daha sonra 
yarışmada 39 eser 
arasında birinci olan 
9 Eylül Üniversitesi’n- 
den Yüksek Mimar 
Dr. Seçkin Kutucu, 
Yüksek Mimar Dr. 
Ebru Yılmaz, Mimar 
Tomurcuk Kutucu ve 
Şehir Plancısı Uğur 
Bozkurt’un yer aldığı 
ekibin plaketini verdi. 
İkinci olan Baran İdil, 
Haşan Özbay, Tamer 
Başbuğ ve Aslı 
Özbay’dan oluşan ekip 
ise ödülünü jüri 
başkanı Cengiz 
Giritlioğlu’nun elinden 
aldı. Yarışmada 3. olan 
Uludağ Üniversitesi’n- 
den Özgür Ediz ile 
Yavuz Taneli’nin 

ödülünü de Büyük 
şehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak verdi.
Mansiyon dalında 
birinci olan Elif Çelik, 
Aslı Çalıkoğlu, İpek 
Yürekli, Arda İnceoğlu 
ve Deniz Arslan’ın 
plaket ve ödülünü de 
eski Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Erdem Saker verdi. 
Saker, Santral Garaj’a 
kent meydanı yapıla
cak olmasının heyecan 
verici olduğunu belirte 
rek, Başkan Şahin’i 
kararlılığından dolayı 
tebrik etti. Saker ayrı
ca Acemler’le ilgili 
Danıştay kararından 
dolayı Başkan Şahin’e 
‘hayırlı olsun’ temen

nisinde bulundu. 
Yarışmada, 1. olan 
projeye 70 bin, 2.’ye 40 
bin, 3.'ye ise 25 bin 
YTL ödül verildi. İlk 3 
mansiyona girenlere 
ise 10 bin YTL ödül 
verildi. Ödül törenin
den sonra jüri, yarış
maya katılan eser 
sahipleriyle birlikte 
projelerle alakalı bilgi 
alışverişinde bulunul
du. Bu arada Kent 
Meydanı Projesi’nin 
yapılacağı Santral 
Garaj’da ilk yıkım 
yapıldı. Santral 
Garaj’daki Büyükşehir 
Belediyesi Otobüs 
İşletmesi ve Zabıta’ya 
ait hizmet binaları 
yıkılarak projenin de 
ilk startı verilmiş oldu.

Buderus

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
Ih il i i i

bizim işimiz
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 kuş gribi kesinleşen iller arasında
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı He Sağlık Bakanlığı “Kuş Gribi Ulusal Koordinasyon Merkezi” kurdu. Yapılan açıklama
da, Türkiye’de 12 Hde 19 mihrak kesin, 19 ilde 32 mihrakta şüpheli olmak üzere toplam 26 Hde kesin ve kesin
leşmemiş kuş gribi vakaları bulunduğu bildirildi. Kuş gribi kesinleşen iller arasında Bursa’da bulunuyor. Sayfa 5’de
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18 yaşındaki genç, 
üst geçitten atladı
Bursa’da, sokaklarda yattığı için 
ailesine isyan edip babasının gözleri 
önünde üst geçitten atlayan genç, 
itfaiyenin açtığı hava yastığının 
üzerine düşerek ölümden döndü. 
Onur Oruç adlı genç, kendisini ikna 
etmeye çalışan polislere döner 
bıçağıyla saldırdı. Sayfa 6’da

' 'ISSS' ■

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Terminal nereye yapılacak?
Gemlik İmar Planlarıyla o kadar çok oynanı 

yor ki, meslek yaşamımda meclis toplantısı 
yapılıp da imarla ilgili bir gündem maddesi 
olmasın g'ûrmeJüfîı

Belediyecilik de en önemli konu imar plan
landır.

Çünkü bunun altında daima bir rant vardır.
Eskiden imar planları Belediye Meclislerinde 

görüşüldükten sonra onayı Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından yapılırdı.

Alavereli dalevereıi işler Ankara’dan çözüme 
kavuşturulurdu.

1970’li yıllarda bunu çok gördük.
Bilhassa Manastır Bölgesinin imara açılması 

sırasında kopan gürültüleri dün gibi anımsıyo
rum...

Gemlik’in önemli sorunlarından biri 
Terminalinin olmayışıdır.

Eski Başkanlardan Nezih Dimili döneminde, 
İlçe girişindeki şimdiki Körfez Baytaş 
Apartmanlarının bulunduğu alan terminal yeri 
olarak belirlenmişti.

Ama, mal sahibinin çocukları Bölge İdare 
Mahkemesinden bu kararı bozdurunca terminal 
yeri, Çevre Yolu üzerinde olması uygun görüldü 
ve İtfaiye den eski Orhangazi Yoluna doğru olan 
alana kaydırıldı.

Nurettin Avcı zamında da bu plan korundu. 
Yer kamlaştırılmadığı için terminal de yapıla
madı.

Mehmet Turgut Başkan olunca, bu yeri 
değiştirmek gereği duydu ve geçen bunca 
zaman içinde yer arayışı sürdü.

Önce eski Terme Otel yıktırıldı. Bu alanın 
Terminal yapılması istendi. Değişikliğe AKP’li 
üyeler de oy vermedi.

Yıllardır terminal yerinin neden değişitrilmek 
istendiği kamu oyuna anlatılmadı. Ben onlarca 
kez yazdığım halde cevap alamadım. Yerde 
Başkanın hissesi olduğu söylendi.

Terminal’i Büyükşehir Belediyesi yapacak. 
Ama önce Gemlik Belediye Meclisinin yer 
göstermesi gerekiyor.

Tartışmalı bir meclis toplantısıyla termilal yeri 
bir kez daha değişti.

Buna AKP’lilerin de itirazı var.
İtirazları olmasa, imar planlarında eski yer ter

minal olmaktan çıkarılırdı. Bence alternatif yer 
burası.Bu itiraza mimarlar ve mühendisler de 
katıldı.

Gözler şimdi Büyük Şehir Belediye 
Başkanında.. Gemlik’e yakışan terminal nereye 
yapılacak.

Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik Temsilcileri yeni Terminal yerine itiraz etmişlerdi

Gemlik Belediye Meclisinde Belediye Başkanı Mehmet Turgut tarafından yeni ter 
minal yeri olarak gösterilen Yalova yolundaki Akmanlar Kereste Deposu ile Terme 
Kaplıcası arasındaki alana, Mimarlar ve Mühendisler Odaları Gemlik temsilcileri 
itiraz etmişlerdi. Vatandaş şimdi alternatif yer gösterilmemesini anlam veremiyor.

Yeni Terminal yeri plan değişikliği askıya çıkarılınca, Mimarlar ve Mühendisler Odası Gemlik Temsilcileri 
bu değişikliğe itiraz etmişlerdi. İmar Planındaki bu değişiklik kabul edilirse, iki Terminal yeri olacak.

3 bin 110 adet kanatlı 
hayvan itlaf edildi

Kuş gribi salgının ardından Mustafa 
kemalpaşa'ya bağlı 6 köyde 3 bin 110 
adet kanatlı hayvan itlaf edildi. İtlaf 
operasyonunun ilçeye bağlı tüm köyleri 
kapsadığını belirten İlçe Tarım Müdürü 
Sıtkı Satı, “Kanatlı hayvanlarını ver
meyen vatandaşlara da 954 YTL para 
cezası uyguluyoruz" dedi. Sayfa 3’de

Bursa’daki yangında 
el feneri hayat kurtardı 
Bursa’da bir apartman dairesinde çıkan 
yangında mahsur kalan öğretmen çift, oda 
nın camına el feneriyle ışık tutunca, itfaiye 
ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.7’de

Kocasını bıçakladı
Beşevler Mahalle si'nde Ayşegül A.(37) 
isimli kadın, evine karşı ilgisiz olduğunu 
iddia ettiği 20 yıllık kocasını bıçaklayarak 
ağır yaraladı. Haberi sayfa 4’de

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Büyükşehir rahatlayacak
Güzelyalı'da, Gemlik Yolu çıkışındaki trafiği 
kamulaştırma yoluyla rahatlatmayı düşünen 

belediye işi Büyükşehir'e sevk etti.

Gürhan ÇETİNKAYA

İnsan...
İnsanoğlu ilginç varlık.
Olanla ya da kendisine sunulanla yetin

miyor.
Kurallara ya da yasaklara karşı çıkmak 

için de elinden geleni yapıyor.
Doğal olarak da yetinmemenin cezasını 

çekiyor.
Yine de akıllanmıyor.
Bildiğini okumaya devam ediyor.
Oysa rahat dursa her şey doğal akışında 

seyredip gidecek.
İnsanın bu yapısının altında yatan bir 

gerçek olmalı..
Ya da yapısal bir durum.
Sosyologlar araştırıyor işin içinden tam 

olarak çıkamıyor.
Genetik uzmanları araştırıyor.. Onların da 

buldukları yine onları şaşırtıyor ve başlıyor
lar insanın genetiğiyle oynamaya..

Onlar da insan ya..
Biraz ironik ama daha çok da gerçek bir 

araştırma var.. İnsanın doğal yapısıyla 
ilgili..

Bilmem katılacak mısınız?
Tanrı önce eşeği yaratmış.
”Sana” demiş “Elli yıl ömür veriyorum. 

Üzerine ne yük koyarlarsa taşıyacak, 
akşamları.önüne konan otu yiyecek, halin
den hiç şikayet etmeyeceksin. Ertesi gün de 
aynen çalışmaya devam edeceksin..”

Eşek,
- 50 yıl fazla tanrım. Bana 20 yıl ömür 

verseniz yeter..
Tanrı: ”peki”, demiş.
Ardından köpeği yaratmış...
"Sana da 25 yıl ömür veriyorum. Senin 

işin kolay .Oturup evi bekleyeceksin. Önüne 
ne konursa hiç itiraz etmeden yiyeceksin...”

-Emriniz olur .demiş köpek.
-Yalnız bana 25 yıl çok ;10 yıl ömür yeter.
Tanrı köpeğe de 10 yıl ömür vermiş...
Ve maymunu yaratmış...
“Sen ömür boyu daldan dala dolaşacak

sın. Komiklikler yapıp başkalarını eğlendire
ceksin. Sana da 20 yıl ömür veriyorum” , 
demiş.

- 20 yıl çok. 10 yıl yeter, demiş maymun.
Tanrı son olarak da tüm türlerin en üstün 

zekalısı olan insanı yaratmış...
“Canlıların en zekisi olacaksın.Bütün 

dünyaya hükmedeceksin. Sana 20 yıl ömür 
veriyorum...”

İnsan:
-Çok az tanrım. Bana şu eşeğin almadığı 

30 yıl ile köpeğin almadığı 15 ve maymunun 
almadığı 10 yılı da ekler misiniz?

“Peki”demiş tanrı.
İşte o. yüzden..
İnsan 20 yıllık gençliğinin ardından 

evlenip 30 yıl eşek gibi çalışıyor.
Sonra emekli olup 15 yıl boyunca oturup 

evi bekliyor.
Son 10 yılda da bir çocuğun evinden 

diğerine taşınıp torunları eğlendiriyor.

‘Gemlik Körfez’ 
internette

Gazetemizi
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

Güzelyalı
Beldesi çıkışındaki 
trafiğin rahatlatılması 
için 200 metrekarelik 
bir evin 
istimlaki için 
girişimlerde bulun
maya hazırlanan 
Büyükşehir 
Belediyesi, söz 
konusu işi 
2006 yılı yatırım 
programına aldı. 
Konuyla ilgili bilgi 
veren Güzelyalı

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Ramazan Karakoç, ‘Hastalık grip değil, vebadır’ dedi

‘Kanatlı itlafı büyük hata’
Türkiye Kamu-Sen İl 
Temsilcisi Ramazan 
Karakoç, kuş gribi 
nedeniyle sıfır risk 
için bütün kanatlıların 
Ölu'ıîiu1.u'ıcâııı TFi yanıış 
olduğunu belirterek, 
"İnsanlarda bu tür 
bulaşıcı hastalık 
görülseydi, onlarda mı 
öldürülecekti?" dedi. 
Türkiye Kamu-Sen 
İl Temsilcisi ve Türk 
Tarım Orman-Sen 
Şube Başkanı 
Ramazan Karakoç, 
ülkedeki ve kentteki 
kanatlılarda görülen 
bulaşıcı tavuk 
vebası hastalığının 
kamuoyuna kuş 
gribi olarak sunul
masının hem ilmi 
açıdan hem de ülke 
güvenliği açısından 
yanlış olduğunu 
söyledi. Karakoç, 
sendika binasında 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
yurt genelindeki 
bütün kanatlıların 
sıfır risk için 
öldürülmesinin 
yanlış olduğunu 
belirterek, "Hayvan

Belediye Başkanı 
Selçuk Mutlu, Kazım 
Karabekir Caddesi ile 
Şehit Mehmet 
Caddesi'nin 
birleştiği noktayı 
rahatlatmak için 
kendilerinin 
Büyükşehir'e bağlan
madan önce kamu
laştırma kararı aldık
larını açıkladı. 
Bursa'nın sınırlarına 
girilmesi ile birlikte 
istimlak işini

Sağlık Zabıtası 
Kanunu'na ve yıllardır 
yapılan uygulamalara 
göre hastalık çıkan 
bir köyün gerçek 
aniamda giriş 
çıkışlarının 3 ây 
yasaklanması, 3 
kilometre çevredeki 
kanatlıların itlaf 
edilmesi, 13 kilometre 
alanda kontrol altına 
alınması genel bir 
uygulamadır. Sıfır risk 
için bütün kanatlıların 
öldürülmesi yanlıştır. 
O zaman insanları 
da mı itlaf etmek 
gerekiyor?" 
diye konuştu. 
"Hastalık grip değil, 
vebadır"
Karakoç, kanatlılarda 
görülen hastalığın 
adının tavuk vebası 
olduğunu savunarak, 
şunları kaydetti: 
"Bu hastalık 
halkımızın deyimiyle 
'tavuk gıran* 
hastalığıdır ve veteri 
ner tababetinde hep 
bilinen ve hep var 
olan bir hastalıktır. 
Hastalığın yayılma ve 
bulaşma yollarından 

Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
yapacağını belirten 
Mutlu, "Bu noktada 
bulunan Haydar 
Bayraktar’ın 
varislerine ait olan 
ev özellikle hafta 
sonlan trafiği olumsu 
etkilemektedir. 
Trafik akışını daha 
hızlı sağlamak 
amacıyla buranın 
acilen istimlak 
edilerek yolun 

biri de göçmen 
kuşlarıdır. Ancak tek 
etken değildir. Tavuk 
vebası bulaşıcı viral 
bir hastalıktır.
Hastalıklı hayvanlara 
direk temasla insan
lara bulaşmaktadır.
Virüs açıkta yazın 
1-2 saat, kışın ise 
3 aya kadar canlı 
kalabilmektedir. 
İnsanların ellerini 
sabunla 
yıkamaları yeterlidir. 
Hastalığın yayılması 
ve insanlara 
bulaşması sanıldığı 
kadar kolay 
değildir.
Entegre tesislerin 
dışındaki kanatlıların 
itlaf edilmesi yerli 
tavuk, kaz, ördek 
ve hindi ırklarını 
yok edecektir." 
Ülke nüfusunun 
yüzde 40'ının kırsal 
kesimde yaşadığını 
hatırlatan
Karakoç, kümes 
hayvancılığının 
kırsal alanlarda 
önemli geçim 
kaynağı olduğunu, 
yurt genelindeki tüm 

genişletilmesi 
sağlanmalıdır” 
diye konuştu. 
“Büyükşehir'in 
yapacağı istimlak 
çalışması ile söz 
konusu yoldaki trafik 
nefes alacak” diyen 
Mutlu, bu yolun, 
Güzelyah-Gemlik 
karayolunun en 
kilit noktası konu
munda olduğuna 
da dikkati çekti.

kanatlıların itlaf 
edilmesiyle hem 
köylü ekonomisinin JI 
yok olacağını hem de 
köy nüfusunu?. ‘ I 
beslenmesinde i 
protein açığı 
oluşacağını vurguladı. 1 
"Kanatlı sektörü 
zarara uğratıldı" 
Son aylarda kanatlı 
ve yumurta 
tüketiminin aşırı azal
ması nedeniyle sek
törün zarara 
uğratıldığını belirten 
Karakoç, "İnsan üstü 
bir gayretle itlaf çalış
maları yürütülmekte
dir. Hükümetten 
maddi yardım isteyen 
entegre tesislerin 
köylüye maddi 
yardımda bulunmak 
istemesi manidardır. 
Kasıtlı haberle 
tavukçuluk sektörü 
köy tavukçuluğunun 
yok edilmesi ile kendi
sine yüzde 40'hk bir 
pazar mı oluşturmak
tadır. Köy halkına 
hangi miktarda ve ne 
şekilde para ödene 
ceği ise belirsizdir" 
diye konuştu.

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

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik Temsilcileri yeni Terminal yerine itiraz etmişlerdi

Gemlik Belediye Meclisinde Belediye Başkanı Mehmet Turgut tarafından 
yeni terminal yeri olarak gösterilen Yalova yolundaki Akmanlar Kereste 
Deposu ile Terme Kaplıcası arasındaki alana, Mimarlar ve Mühendisler 
Odaları Gemlik temsilcileri itiraz etmişlerdi. Vatandaş şimdi alternatif yer 
gösterilmemesini anlam veremiyor.

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

Azınlığın Diktatoryası

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Eski Terme 
Tesisleri’nin bulun
duğu yerin yanında 
yapılması düşünülen 
Terminal için Belediye 
Meclisine itiraz 
dilekçesi veren 
sivil toplum örgüt
lerinin, alternatif 
yer göstermemeleri, 
vatandaşlar arasında . 
tepki çekiyor.
Yıllar öncesinden 
belirlenen Terminal 
yerinin değiştirilerek 

«Terme Kaplıcalarının 
bulunduğu alanın 
yanına

-kaydırılmak istenme
sine karşı çıkan 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği ile 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Gemlik 
Temsilciliğinin 
Belediye Meclisine 
verdikleri itiraz 
dilekçelerinde alter
natif göstermemeleri 
dikkat çekti.
İtiraz dilekçelerinde 
yer tespitinin yanlış

3 bin 110 adet kanatlı hayvan itlaf edildi
Kuş gribi salgının 
ardından
Mustafakemalpaşa'ya 
bağlı 6 köyde 3 bin 
110 adet kanatlı 
hayvan itlaf edildi. 
İtlaf operasyonunun 
ilçeye bağlı tüm köy
leri kapsadığını 
belirten İlçe Tarım 
Müdürü Sıtkı Satı, 

* “Kanatlı hayvanlarını 
vermeyen vatandaş 
lara da 954 YTL 

' para cezası 
uyguluyoruz” dedi. 
Mustafakemalpaşa 
ilçe Tarım Müdürü 
Sıtkı Satı, köy ve 
beldelerdeki kuş gribi 
riskini sıfıra indirge
mek amacıyla, jan
darma desteğiyle 
başlattıkları itlaf 
çalışmasının tüm

seçildiği ve fay 
hattının üzerinde 
olmasının yanı sıra 
alanın Terminal için 
yeterli olamaya
cağının belirtilmesine 
rkarşın eski yeri ya da 
başka bir 
alternatif yer 
gösterilmemesi kamu 
oyunda merak 
konusu olmaya 

hızıyla sürdüğünü 
bildirdi. İlçeye bağlı 
köy ve beldelerde 
ekiplerin bayramda 
da mesai yaptığına 
işaret eden Sıtkı Satı, 
“Şu ana kadar 
Keltaş, İlyasçılar, 
Kapakholuk, Güller, 
Kabulbaba ve Killik 
köylerinde 3 bin 110 
adet kanatlı hayvan 
itlaf edildi” dedi.
İtlaf operasyonunun 
ilçeye bağlı beldeler 
ile 106 köyü kap
sadığına dikkati 
çeken Satı, şunları 
kaydetti: 
“İtlaf çalışmasını 
şubat ayı sonuna 
kadar tamamlaya
cağız. Henüz bir 
vaka tespitinin yapıl
mamasına karşın 

devam ediyor. 
Son toplanan 
Belediye Meclisinde 
görüşülerek, İmar 
Komisyonu’na ek 
süre verilen yeni 
Terminal yeri için 
Meclisin Şubat ayı ilk 
toplantısında itiraz 
dilekçelerini inceleye
cek olan 
komisyon tarafından

Uluabat, Manyas ve 
İznik Gölü gibi göç
men kuşların kon
aklama noktalarına 
çok yakınız ve bir 
risk altındayız. Bu 
nedenle kanatlı hay
vanlarını ekiplere 
teslim etmeyen 
vatandaşa 954 YTL 
para cezası 
uyguluyoruz. ” 
Satı, ayrıca itlaf 
çalışmalarının işlet
melerinde 24 saat 
veteriner bulunduran 
tavukçuluk firmalarını 
kapsamadığını 
da söyledi. 
Bu arada, itlaf 
ekibinin sorumlusu 
Veteriner Hekim 
Eyüp Kaşmer de, 
Mustafakemalpaşa ve 
çevresinden gelen 

görüş belirtilecek. 
İmar Komisyonunun 
Mimarlar ile İnşaat 
Mühendisleri temsilci
liklerinin itirazlarını 
uygun görmeleri 
durumunda 
alınan kararın 
iptal edilebileceği, 
ancak bu görüşün 
uzak bir ihtimal 
olduğu bildiriliyor.

numunelerde 
hastalık çıkmadığını 
belirterek, “Ama 
bu durum hastalık 
olamayacağı 
anlamına gelmez. 
Yine de çok dikkatli 
olmak gerekiyor ve 
tüm önlemleri 
almalıyız. Bursa'da 
uygulanan itlaf, en 
ucuz en iyi ve 
en etkili olanıdır. 
Kanatlı hayvanlar 
naylon çuvallarla 
toplanıyor sonra 
daha kalın 
ve büyük poşetlere 
konuluyorlar. 
Ardından bu 
çuvallara karbondiok
sit gazı veriliyor. 
Açıkçası yapılanların 
hapsi halk sağlığı 
için” dedi. BHA

Seçim anketlerini yapan kuruluşlar şunu 
açıkça ilan ediyorlar.

3 Kasım 2002 genel seçimlerinde seçmen 
sayısının dörde bir oranında (41 milyon 407 
bin 27 seçmenin ancak 10 milyon 808 bin 
229 ‘u) oy almış olan AK Parti Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin de % 66 oranında aşırı tem- 
sil edildiğini söylüyorlar...

Bu demokrasinin bir defosudur.
Size oy vermemiş 309 milyon kişi varken 

siz dörde bir oy almanıza rağmen taraflı 
olarak hükmediyorsunuz.

Bu bir seçim yasası azizliğidir. Azizlik 
ama hoş olmayan - haksız bir azizlik..

Burada büyük bir haksızlığın -dengesiz 
liğin olduğunu konuşurken bu seçimin özür
lü olduğu hakkında yayınlar başladı.

Gazetelerimizde oluşumu siyasi etik 
açısından özürlü bir Meclis’in 
Cumhurbaşkanı seçmemesi gerektiği, bunun 
seçeceği Cumhurbaşkanının meşruluğu 
üzerinde konuşulacağı, bunun da bu yüce 
makamı yaralayacağı, ancak aşırı temsile 
izin vermeyen demokratik ve seçim baraj 
larının düzeltildiği adil, yeni bir siyasal parti 
ler ve seçim yasası ile bunun sağlanabile
ceğini defalarca yazıyorlar...

Eski bakanlardan Ufuk Söylemez, bunu 
daha da açıkça bizim anlayacağımız kelime 
lerle açıklıyor.

3 Kasım 2002 genel seçimleri neden 
özüriü ? Bunun izahını şöyle yapıyorlar.

“Bu seçim Türk demokrasi tarihinin 
HUKUKEN defolu yeğane genel seçimidir,

Onun için Cumhurbaşkanını seçmeyip, bu 
işi yeni yasalarla yapılacak seçimden sonra
ki Büyük Millet Meclisi yapmalıdır.” diyorlar.

DEHAP 3 Kasım 2002 seçimlerine katıl
ma şartlarına haiz olmadığı halde, sahte bel
gelerle seçime katılmıştır.

Seçimler öncesinde Cumhuriyet 
Başsavcılığına ve Yüksek Seçim Kuruluna 
ihbar edilen bu sahteciliğin failleri (DEHAP 
üst yöneticileri) hakkında seçimlerden yedi 
ay sonra Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi 
mahkumiyet kararı vermiş, bu karar Yargıtay 
tarafından onanmıştır.

Hukuk dilinde bu karar 3 Kasım 2002 
seçimlerinin kusurlu olduğu anlamına geli 
yordu. Bu nedenle seçimin Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından iptal edilmesi gerekiyor
du.

Buna benzer emsaller de vardı...
İşte çarpıcı bir örnek: Yüksek Seçim 

Kurulu Siirt’in Pervari İlçesinin bir köyünde 
kullanılmayan 900 oy nedeniyle, Siirt ilinde 
ki seçimleri yenilenmesine karar vermişti.

Bu karar üzerine AKP'nin bir Siirt mil
letvekili şaibeli bir şekilde istifa ettirilerek 
yerine günümüz Başbakanı Recep Tayip 
Erdoğan aday olup milletvekili seçilmişti. 
İşte bir örnek.

Seçimin yenilenir esi durumunda 
DEHAP’ın aldığı ov' r geçersiz sayılabilirdi. 
Bu durumda işte 1 ir misal % 9 4 ile barajı 
aşamayan Do< ru Yol Partisi, M clise 66 
Milletvekili sanabileceği söylenmektedir.

Özet olar?!;, mevcut Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin yeni Cumhurbaşkam’nı seçmesi 
h 'm etik, hem de HUKUKİ açıdan sakın- 
c ılıdın

“Kusurlu bir meclisin seçeceği 
Cumhurbaşkanı da kusurlu olur.” diyorlar.

Olacaktır!...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Zeytinspor yağ gibi eridi
Seyfettin SEKERSÖZ

Bayanlar Voleybol 
3. Liginde mücadele 
eden Gemlik 
Zeytinspor, 
evinde Balıkesir 
Altınoluk 
Belediyespor'a 
3-0 yenilmekten 
kurtulamadı.
Takım içinde bir türlü 
anlaşmayı sağlaya
mayan, oyundan 
çabuk kopan ve 
kondisyonsuz 

görülen Zeytinspor, 
ligin ilk yarısını 
bir galibiyet ve 
üç mağlubiyet alarak 
kapadı.
Zeytinspor, Çekirge 
Spor Salonu'nda 
oynanan karşılaş
manın setlerini 
25-18, 25-12 ve 
25-14'lük skorlarla 
kaybetti.
SALON : Çekirge 
HAKEMLER : İsmail 
Topal (7) Muammer

Noyan (7) 
GEMLİK 
ZEYTİNSPOR : Elif (6) 
Aysu (5) Emine (5) 
Aysun (5) Büşra (6) 
Serap (6) Pelin (6) 
İrem (libero 8)
B. ALTINOLUK BLD. : 
Selvihan (8) Şennur 
(7) Benil (7) Figen (8) 
Sibel (8) Öznur (7) 
SETLER : 18-25; 12- 
25, 14-25 
SÜRE : 65 dakika 
(25-20-20)

Gemlikspor Duaçınarı’nı 4’ledi
Seyfettin SEKERSÖZ

Birinci Amatör Küme 
5. Grupta mücadele 
eden Gemlikspor 
Genç takımı dün 
oynadığı maçta 
Duaçınan'm 4-1 
yendi.
Gurubunda üçüncü 
sırada bulunan 
Gemlikspor, dünkü 
maça fark yapmak 
için çıktı.
Maça hızlı başlayan 
Gemlikspor, henüz 
3. dakikada 
Emrah'ın ayağından 
1-0 öne geçti. 
Golden sonra 
bir an duraklayan 
Gemlikspor, rakibin 
ani kontratağında 
yediği golle durum

1-1 oldu.
Rakip kalede gol 
arayışlarını sürdüren 
Gemlikspor, 
21 ve 43 dakikalarda 
Muharremle 
2 gol daha bularak 
ilk yarıyı 3-1 
önde kapadı. 
İkinci yarıya yine 
gol arayışlarıyla 
başlayan Gemlikspor, 
yakaladığı mutlak 
pozisyonları 
kullanamayınca 
fark gecikti.
62. dakikada Nazım'la 
durumu 4-1 yapan 
Gemlikspor forvetleri 
ilerleyen dakikalarda 
başka gol atamayınca 
maç 4-1 
Gemlikspor'un 
üstünlüğüyle 

sona erdi. 
SAHA : Gemlik 
Atatürk 
HAKEMLER : 
Cemalettin Bulut (***) 
Bahadır Özekici (***) 
Yusuf Çimsöken (***) 
GEMLİKSPOR : Emre 
Mete (7) Mehmet (8) 
Fatih (8) İsmail (7) 
Serdar (8) Emrah (8) 
Onur (7) Yusuf (8) 
Nazım (7) (Samet 6) 
Dinçer (7) (Mücahit 5) 
Muharrem (8) 
(Adem 6) 
DUAÇINARI : Tolga 
(4) Recep (3) Ahmet 
(3) Ercüment (5) 
Mümin (5) Emreh (3) 
Şaban (2) Osman (4) 
(Osman Bal 2) Bilal 
(4) Oktay (4) 
(Muharrem 2) Gökçen 
(4) (Samet 2) 
GOLLER : Dk. 3 
Emrah Dk. 21-43 
Muharrem Dk. 62 
Nazım (Gemlikspor) 
Dk. 12 Bilal 
(Duaçınarı)
DİĞER MAÇLARDA : 
Zeytinspor : 11 - 
Gedelek : 0
Kumla Belediye : 2 - 
Orh. Yeniköy : 3
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Bursa kuş gribi kesinleşen iller arasında 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı “Kuş Gribi Ulusal Koordinasyon 
Merkezi” kurdu. Yapılan açıklamada, Türkiye’de 12 ilde 19 mihrak kesin, 19 ilde 32 
mihrakta şüpheli olmak üzere toplam 26 ilde kesin ve kesinleşmemiş kuş gribi vakaları 
bulunduğu bildirildi. Kuş gribi kesinleşen iller arasında Bursa’da bulunuyor.
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığı 
eşgüdümünde' 
'Kuş Gribi Ulusal 
Koordinasyon 
Merkezi" kuruldu. 
Tarım Bakanlığı'nda 
bir araya gelen 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker, Sağlık 
Bakanı Recep 
Akdağ ile Çevre ve 
Orman Bakanı 
Osman Pepe, 
Türkiye'deki kuş gribi 
vakalarını değer
lendirerek görüş 
alışverişinde 
bulundular.
Toplantıda, "Kuş 
Gribi Ulusal 
Koordinasyon

Merkezi" kurulması 
kararlaştırıldı. 
Türkiye'de insan 
ve hayvanlarla ilgili 
söz konusu hastalık
taki son durum 
hakkında her gün 
kamuoyunu bil
gilendirecek olan 
Kuş Gribi Ulusal 
Koordinasyon 
Merkezi'nde, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Haşim 
Öğüt ile Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı 
Necdet Ünüvar 
eşbaşkan olarak 
görev yapacak. 
Bu arada, 81 ildeki 
valiliklere gönderilen 
bir genelgede, 
bugünden itibaren 
valilerin illerinde kuş 

gribi konusunda açık
lama yapmamaları 
istendi. Genelgede, 
kuş gribi konusunda
ki tüm açıklamaların 
Kuş Gribi Ulusal 
Koordinasyon 
Merkezi'nden yapıla
cağı bildirildi.
12 İLDE KUŞ GRİBİ 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker, Aydın'ın 
merkez ve Kuşadası 
ilçesinde de kesin 
leşmiş kuş çınbı 
vakası tespit n 1 mi
ni OeiinervK, 
Türkiye'de 12 dd» 1 ? 
mihrak kesin, 19 ıldt 
32 mihrakta şüpheli 
olmak üzere toplam 
26 ilde kesin ve 
kesinleşmemiş kuş 
gribi vakaları bulun
duğunu bildirdi.
Eker, Dünya Bankası 
ile kuş gribi hakkında 
yürütülecek bir pro
jede uzlaşma 
sağladıklarını, 35 
milyon dolarlık bu 
projenin hayata geçir
ileceğini söyledi.
Kuş gribi kesinleşen 
illerin İğdır, Erzurum, 
Şanlıurfa, Ağrı, Bitlis,

Ankara 
bursa İstanbul. Vah 
ve Aydın olduğu 
kaydedildi. 
KUS GRİBİNE BİR 
KURBAN DAHA 
Kuş gribi şüphesiyle 
Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi (YYÜ) 
Tıp Fakültesi 
Araştırma 
Hastanesi'nde 
tedavi gören 12 
yaşındaki Fatma 
Özcan'ın hayatını 
kaybettiği bildirildi. 
Araştırma 
Hastanesi Başhekimi 
Doç. Dr. Hüseyin 
Avni Şahin, çocuk

servisinde
"kuş gribi" şüphe
siyle tedavi gören 
Fatma Özcan'ı 
kaybettiklerini 
söyledi.

Şahin, Fatma 
Özcan'ın cenazesinin 
ailesinin talebi 
doğrultusunda 
teslim edileceğini 
belirtti.

Ağır ceza mahkemelerinin lideri gasp oldu Kocasını bıçakladı
Bursa'daki ağır ceza 
mahkemelerinde, l 
2005 yılı içinde açılan 
452 tane dosyayla 
gasp suçu ilk sırayı 
aldı. Yeni TCK sebe
biyle geçmiş yılların 
dosyalarını da bakan 
ağır cezalar, en 
yoğun yılını da 
geride bıraktı.
AB uyum süreci kap
samında yürürlüğe 
giren yeni TCK, ağır 
ceza mahkemelerinin 
en yoğun yılı geçirme 
sine sebep oldu. Yeni 
yasanın lehe olan 
hükümlerinden yarar
lanmak isteyenlerin 
müracaatlarıyla 
dosyalar arşivlerden 
çıkartıldı. Yeni 
TCK'nın hükümlerine 
göre tekrar yargılama 
yapıldı. 2004 yılından

2005 yılına devreden 
2 bin 142 dosyaya, 
2005 yılında açılan 2 
bin 466 dosya daha 
eklendi. Bunlara 
geçmiş yılların 
dosyalarının da 
eklenmesi üzerine 
en ağır yılını geride 
bırakan şehirdeki 
5 ayrı ağır ceza 
mahkemesinden bin 
941 dosya karara 
bağlandı. 2006 yılına 
ise 2 bin 675 dosya 

devretti. 
Ağır ceza 
mahkemelerinde en 
çok görülen suç ise 
gasp oldu. Her gün 
artarak devam eden 
kapkaç olayları, 
kadınların korkulu 
rüyası haline geldi. 
Yeni TCK ile kap- 
kaçın da gasp 
statüsüne alınması, 
bu suçun ağır ceza 
mahkemelerindeki 
liderlik koltuğuna 

oturmasında sebep 
olan önemli 
faktörlerden biri 
oldu. Yıl içinde 452 
tane gasp davası 
açılırken, 350 dosya 
ise karara çıktı. 
Gasptan sonra ise 
ikinci olarak sahteci
lik suçu geldi. 
Sahtecilikten 343 
dava açılırken, 
247'sine de karar 
çıktı. Bunu da açılan 
280 dava ve 225 
kararla cinsel 
istismar suçu izledi. 
Şehirde adam 
öldürmek suçundan 
ise 235 dava açıldı, 
205 dosyada karar 
çıktı. Bunu izleyen 
dolandırıcılık suçun
dan ise gelen 182 
dosyadan 137'si 
karara bağlandı.

Beşevler Mahalle 
si'nde Ayşegül 
A.(37) isimli kadın, 
evine karşı ilgisiz 
olduğunu iddia ettiği 
20 yıllık kocasını 
bıçaklayarak ağır 
yaraladı.
Evine karşı ilgisiz 
olduğunu öne 
sürdüğü eşi Mustafa 
A.'yla son tartış
masında öfkesine 
hakim olamayan 
Ayşegül A. elini 
kana buladı.
Emniyet Müdürlü 
ğü'nden alınan bil
giye ğöre, olay, saat 
11.00 sıralarında 
Beşevler Mahallesi 
Hizmet Sitesi'nde 
meydana geldi. İddi
aya göre, Ayşegül A. 
(37) ile eşi Mustafa 
A. (46) arasında bir 
süredir geçimsizlik 
y ışanı yordu. Evine 
bakmadığı ve hiçbir 
işle ilgilenmediğini 
iddia ettiği eşi ile 
sabah saatlerinde 

tartışmaya başlayan 
Ayşegül A. öfkesine 
hakim olamayınca 
olanlar oldu.
Ayşegül A. eline 
geçirdiği bıçakla 20 
yıldır aynı yastığa 
baş koyduğu eşini 
karnından bıçakladı. 
Kanlar içerisinde 
kalan Mustafa A. 
olay yerine çağrılan 
ambülansla Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yoğun 
bakım ünitesinde 
tedavi altına alınan 
Mustafa A.'nın 
sağlık durumunun 
ciddi olduğu belirtil
di. Bu, arada olayın 
ardından Ayşegül A. 
polis ekiplerince 
gözaltına alındı. 
Ayşegül-Mustafa A. 
çiftinin uzun süredir 
sık sık geçimsizlik 
nedeniyle tartıştık
ları iddia edildi.
Polis kanlı olayla 
ilgili soruşturmasını 
sürdürüyor.



16 Ocak 2006 Pazartesi Sayfa 6

18 yaşındaki genç, üst geçitten atladı
Bursa'da, sokaklarda 
yattığı için ailesine 
isyan edip babasının 
gözleri önünde üst 
geçitten atlayan genç, 
itfaiyenin açtığı hava 
yastığının üzerine 
düşerek ölümden 
döndü.
Edinilen bilgiye göre, 
olay gece saat 01.00 
sıralarında Bursa'nın 

Osmangazi ilçesi'ne 
bağlı Yeni Yalova 
Yolu Gençosman Üst 
Geçidi'nde meydana 
geldi. Üst geçit 
üzerinde bir şahsın 
intihar etmek istediği 
ihbarını alan polis 
ekipleri, olay yerine 
geldiklerinde üst 
geçidin demirleri 
üzerinde elinde döner 

bıçağı bulunan genç 
Onur Oruç (18) ile 
karşılaştı. Kendisini 
üst geçidin içine 
çekmek isteyen polis 
ekiplerine döner 
bıçağıyla saldıran 
Oruç, uzun süre ikna 
edilmeye çalışıldı. 
Olay yerine gelen çok 
sayıda polis ekibi, çıl
gın genci ikna etmeye 
çalıştı. Polis ekipleri, 
gence bir ara sigara 
uzatarak elindeki 
döner bıçağını almak 
isteseler de işe yara
madı. Bunun üzerine 
itfaiye ekiplerine 
haber verildi. Olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri, üst 
geçidin altına hava 
yastığı açtı.
Ölümle yaşam 
arasında uzun süre 
karar veremeyen 
genç, kendisini 
görüntüleyen karne 
ralara seslenerek, 
"Buradan sokaklarda 
yatan çocukların 
annelerine sesleniyo-

rum; suç çocuklarda 
değil. Ben bali içmi 
yorum, tiner kok
lamıyorum, bir tane 
de suç işlemedim. 
Sadece yaşamaya 
çalışıyorum ama 
artık olmuyor. Sadece 
içimde anne sevgisi 
var. Anne baba istiyo
rum. Benim bir ailem 
olsun, kötü yola 
düşmeyeyim, ziyan 
olmayayım. Ben daha 
18 yaşındayım, yazık 
değil mi bana? 
Anneler babalar 
çocuklarınızı sakın 
sokağa atmayın" 

diyerek üst geçidin 
demir parmaklıkların
da uzun süre ağladı. • 
Bunun üzerine 
Oruç'un babasının 
cep telefonuna 
ulaşan polis ekipleri 
baba Zeki Oruç'u 
olay yerine çağırdı. 
Baba Zeki Oruç üst 
geçide çıkarak 
oğlunu ikna etmeye 
çalıştığı sırada Onur 
Oruç, 'Ben annemi 
istiyorum, onu çok 
seviyorum' diyerek 
kendini boşluğa 
bıraktı. Babasının ve 
çok sayıda polisin 

gözü önünde üst 
geçitten atlayan 
Oruç, şans eseri 
itfaiyenin yola 
açtığı hava 
yastığının üzerine 
düşerek bayıldı. 
Çılgın gencin elindeki 
döner bıçağını alan 
polis ekipleri, 
baygın haldeki genci 
112 ambulansıyla 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırdı. Tedavi altına 
alınan Onur Oruç'un 
sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Polis, olayla alakalı 
soruşturma başlattı.

KEBAP ve YEMEK SALONU
Bircun 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 karşısı) 
Tel : (0.224) 514 20 20 GEMLİK
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Lösemi hastalarına Bursa’daki yangında 
el feneri hayat kurtardıSSK umudu

Türkiye'de ilk defa bir 
• lösemi hastasına yurt 

dışından ilik nakli için 
gerekli ücreti SSK 
karşılayacak.
Balıkesir'in Bandırma 
İlçesinde iki yıldır 
lösemi hastalığıyla 
mücadele eden 
Başak Dogan'ın 
SSK'va i "tığı 
baş. nuı - i bul

*| 'dilmes. ılt e 
k hat îi । n

‘Gemlik Körfez’ Gazetemizi 
. www.gemlikkorfezgazetesi.com 1
internette adresinden okuyabilirsiniz

s m
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

8

a

1

umut oldu.
SSK lösemi hastası 

-Başak. Doğan'ın 
yurtdışındaki ilik 
bankasından bulacağı 
ilik için gerekli 
ücreti karşılayacağını 
açıkladı. Doğan, 
"Türkiye'de bana 
uygun ilik buluna
mayınca yurtdışında 
uluslararası ilik 
bankasına-başvurduk. 
Ancak onlarda 

bizden ücret talep 
etti. Biz bu parayı 
karşılayamadığımız 
için Sosyal Sigortalar 
Kurumu'na 
başvurduk.
Başvuruyu uygun 
görerek kabul eden 
SSK yetkilileri 
yurtdışında bulu
nacak olan ilik ve 
nakil için gerekli 
ücreti karşılayacağını 
söylediler" rifT

s

Bursa’da bir apart
man dairesinde çıkan 
yangında mahsur 
kalan öğretmen çift, 
odanın camına el 
feneriyle ışık 
tutunca, itfaiye 
ekipleri tarafından 
son anda kurtarıldı. 
Alınan bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi İlçesi'ne 
bağlı Çekirge 
Caddesi Eski 
Kaplıca Sokak 
üzerinde bulunan 
Ersan Apartmam'nın 
4. katındaki dairede, 
belirlenemeyen bir 
sebçple yangın çıktı. 
Kısa sürede 
büyüyen alevler, 
çevredekilere korku 
dolu anlar yaşattı. 
Olay yerindeki 
vatandaşlar, alev 
alev yanan daireyi 
izledikleri anda 
dumanların kapladığı 
üst kattan cama tutu
lan ol feneri ışığını 

[ t.ı । k etti. Mı rdivon 
■ boşluğunu saran 

alevler ve daireyi 
kaplayan duman 
yüzünden 5. kattaki 
evlerinde mahsur 
kalan emekli öğret
men Aydın Ülgül (67) 
ve Ayten Ülgül (62) 
çifti, yaktıkları fener 
ışığı aşağıdakiler 
tarafından fark 
edilince kurtarılmayı 
bekledi.
Ağızlarını bezle 
kapatıp duman yut
mamaya çalışan 
Ülgül çifti, olay 
yerine gelen itfaiye 
ekiplerince kurtarıldı. 
Ayten Ülgül, itfaiye

erlerinin sırtında, 
Aydın Ülgül ise 
yürüyerek aşağıya 
indirildi. İtfaiyenin 
merdivenindeki 
görevli ise dışarıdan 
yangını söndürüp, 
üst katta başka 
kimse olup 
olmadığını kontrol 
etti. Yaşlı çifti 
kurtaran itfaiye 
görevlileri, vatan
daşlar tarafından 
alkışlandı.
Yaşlı kadın, ambu
lansla hastaneye 
kaldırılırken, itfaiye 
ve polis ekiplerinden 
evinde kalan Maviş 
ismindeki muhabbet 
kuşunun da kurtarıl
masını istedi. İtfaiye 
erleri tarafından 
dışarıya çıkarılan 
Maviş, Ayten

Ülgül'e teslim edildi. 
Dehşet anını 
polislere anlatan 
Aydın Ülgül, el feneri 
ışığını cama son 
bir umut olarak 
tuttuğunu belirterek, 
"El feneri olmasaydı 
şu an hayatta 
olmayacaktık" dedi. 
Olay yerine gelen 
112 ekipleri tarafın
dan ilk müdahalesi 
yangın yerinde 
yapılan öğretmen 
çift ambulansla 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 
emekli öğretmdn 
çiftin sağlık durumu
nun iyi olduğu 
öğrenilirken, polis 
yangınla alakalı 
soruşturma başlattı.

3

i

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

Seyhan Nehri’nde can pazarı

&

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 

1 altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık
ve Her Tüllü Sigorta İşlemleri Yapılır, |

ŞEKER SİGORTA |
Mac/de ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

i

Adana'da, Seyhan 
Nehri'nde balık 
tutarken baraj kapak
larının açılmasıyla 
suyun ortasında 
mahsur kalan 5 genç, 
Cankur'un nefes 
kesen operasyonuyla 
kurtarıldı.
Seyhan Nehri'nde 
balık tutan yaşları 
18 ile 25 arasında 
değişen Ertuğrul 
Noyaner, Doğan 
Bozdağ, İbrahim 
Okdemir, Haşan . 
Yılmaz Dilmen ve 
Veysel Şahin, baraj 
kapaklarının açılması 
ye suyun yükselme
siyle kıyıya 20 metre 
mesafede mahsur 
kaldı. Akıntının fazla 
olması nedeniyle 
kıyıya çıkamayan ve

bulunduk
ları yerdeki 
kayalıklara 
tutunan 
gençler, 
çevredeki 
vatan
daşlardan 
yardım
istedi. Vatandaşların 
polisi araması 
üzerine olay yerine 
Adana Büyükşehir 
Belediyesi'ne bağlı 
Cankur ekibi sevk 
edildi. Cankur, 
gençleri ilk önce ip 
atarak kurtarmak 
istedi, ancak başarılı 
olamadı. Daha sonra 
beane ip bağlayan . 
cankur ekibi, nehre 
girerek gençleri 
sudan çıkardı.
Yaklaşık 1 saat suda

mahsur kalan ve 
soğuktan titreyen 
gençler, 
birden bire 
kapakların açıldığını 
ve suyun ortasında 
kaldıklarını söyledi. 
Kurtarma 
operasyonunu çok 
sayıda vatandaş da 
nefeslerini tutarak 
izlerken, gençler 
tedavileri yapılmak 
üzere Adana Numune 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Trafikte ‘doğru’ 
sanılan ‘yanlışlar’ .. s

Şubafta 16 bin öğretmen atanacak
Trafikte, "Arkada otu
ranlar için emniyet 
kemeri gereksizdir", 
"usta sürücü 
düştüğü problemden 
kazasız sıyrılmayı 
bilir", "sıcak havada, 
lastiğin ısınmasını 
dengelemek için 
lastik havaları 
indirilir", "ABS, 
mekanik frene göre 
aracı daha kısa 
mesafede durdurur" 
gibi birçok "yanlışın" 
"doğru" sanıldığı 
belirtildi.
Türkiye'de bazı 
sürücülerin trafikle 
ilgili bildiklerini 
sandıkları yanlışlar 
ve bunların doğru 
karşılıkları şöyle: 
"-(Usta sürücü, 
düştüğü problemden 
kazasız sıyrılmayı 
bilir.) 
Yanlış. Çünkü usta 
sürücü probleme 
girmeyen sürücüdür. 
Karşısına çıkabilecek 
her türlü tehlikeyi 
önceden görebilir, 
ona göre tedbirini 
önceden alır. 
Problemlerle 
uğraşmaz.
-(Otobanda tamam 
ama, şehir içinde 
emniyet kemeri 
takılmayabilir.) 
Yanlış. Emniyet 
kemeri hayat kur
taran en önemli 
güvenlik gerecidir. 50 
km/s hızda meydana 
gelen bir çarpışma
da, otomobilin için
dekiler emniyet 
kemeri takmadıkları 
takdirde, 4 katlı bir 
binadan aşağı 
düşmeyle 
eşit şok yaşar.
-(Arkada oturanlar 
için emniyet kemeri 
takmak gereksizdir.) 
Yanlış. Motorlu 
araçlar bir yere çarp
tığında hemen durur, 
ancak içindeki yolcu

lar aynı hızla bir yere 
çarpana kadar iler
lemeye devam eder 
LASTİK HAVALARI 
NASIL OLMALI?
-(Lastik havalarını 
düşük tutarsak, hem 
daha iyi tutunur, hem 
de daha konforlu 
olur.)
Yanlış. Lastik 
havalarının, aracın 
fabrika değerinin 
altında olmaması 
gerekir. Hatta yüke 
ve yolcu sayısına 
göre artırılmalıdır. 
Çünkü inik lastiğin 
tabanı yere yayılarak 
dana iyi tutunma 
sağlamaz. Aksine 
tabanın ortası yukarı 
kalkar ve yol ile 
teması kesilir. İnik 
lastiklerin yalnız 
omuz kesimleri yere 
basar. Lastik inikken, 
kayma hareketleri 
çok daha düşük 
hızlarda başlar, 
fren mesafesi uzar, 
direksiyon 
hareketlerine daha 
geç cevap alınır.
-(Sıcak havada, 
lastiğin ısınmasını 
dengelemek için 
lastik havaları 
indirilir.) 
Yanlış. Lastiğin 
ısınmasının en 
büyük nedeni 
havanın sıcak 
olması değil, 
lastik havalarının 
düşük olması 
yüzünden lastik 
yanaklarının daha 
fazla esnemesidir.

EN ETKİN 
YAVAŞLAMA 
NASIL OLUR?
-(ABS (Antiblokaj 
Fren Sistemi), 
mekanik frene göre 
aracı çok daha kısa 
mesafede durdurur.) 
Yanlış. ABS fren sis
temi olan bir araç 
tekerleklerin kızakla- 
masını önler ve fren 

sırasında manevra 
yapılabilmesini 
sağlar. Ancak, daha 
kısa mesafede 
durdurmaz.
Bilinen fren bağın
tılarında fren uzun
luğu aracın dört tek
erleğinin de tam 
bloke olup (yani dön
meden) kayarak yol 
üzerinde lastik izi 
bıraktığı durum için 
hesaplanır. Halbuki 
ABS, tekerleklerin 
tam bloke olmasını 
engeller.
-(Ani frenlerde 
önce frene basıp, 
durmaya yakın 
debriyaja 
basarsak, motor 
kompresyonundan 
faydalanıp daha kısa 
mesafede dururuz.) 
Yanlış. En etkin 
yavaşlama frenle 
debriyaja aynı anda 
basılarak yapılır. 
Böylece fren anında 
motor devre dışı 
bırakılarak, motorun 
aracı ileri götürme 
kuvveti yok edilir. 
-(Direksiyon saate 
göre 10'u 10 geçe 
pozisyonunda 
tutulur.)
Yanlış. Direksiyon, 
saate göre 9*u 15 
geçe pozisyonunda 
tutulur.
Bu, acil bir durumda 
her iki yöne eşit 
miktarda direksiyonu 
çevirebileceğiniz 
tek pozisyondur 
-(Çocukları uyârmak 
için korna çalınır.) 
Yanlış. Çocukları 
uyarmak için korna 
çalınmaz. Korna 
onların paniğe 
kapılıp beklenmedik 
bir reaksiyon ver
melerine yol açar. 
En iyisi iyice , 
yavaşlamak ve 
gerekirse durmaktır.

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, atama 
bekleyen öğretmen 
adaylarına müjdeyi 
verdi. Çelik, Şubat 
ayında 16 bin öğret
men ataması yapıla
cağını açıkladı.
2006 yılı için alacak
ları toplam kadronun 
büyük kısmını 
Şubat'ta kullanacak
larını açıklayan Çelik, 
toplam kadronun 
artırılması için çalışma 
yürüttüklerini belirtti. 
Bu rakamın 20-25 bin 
arasında olması 
bekleniyor.
BAŞVURULAR 
Şubat'ın ortalarında 
yapılacak atama için 
başvurular internet 
üzerinden alınacak. 
Geçen sene KPSS 
sınavına giren öğret

Çocuklardan
RTÜK’e mektuplar

Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu'na 
(RTÜK) başvuran 
yüzlerce çocuk, tele
vizyonlarda yayın
lanan dizi filmlerde 
alkol ve sigara 
görüntülerinin yayın
lanmasının önlen
mesini istedi. Çocuk
ların mektuplarına 
tek tek yanıt veren 
RTÜK Başkanı Zahid 
Akman ise küçük 
yaşta gösterdikleri 
bu toplumsal 
duyarlılık için kendi
lerine teşekkür etti. 
Türkiye'nin çeşitli 
yerlerinden ilköğre
tim çağında yüzlerce 
çocuk, RTÜK'e mekt
up gönderdi. Çocuk
lar, televizyonlarda 
yayınlanan dizi film
lerde sigara ve alkol 
kullanımına ilişkin 
görüntülere yer ver
ilmesinden şikayetçi 
oldu. Mektubuna 
"Sesimizi duyun" 
diye başlayan bir 
çocuk, sigara ve 
alkol kullanımı gibi 
kötü davranışların, 
televizyonda yayın
lanmasını eleştirerek, 
şunları kaydetti: 
"Mesela küçük bir 
çocuk televizyonda 
sigara, uyuşturucu 
veya alkollü bir film, 
reklam veya dizi

men adaylarının 
başvuruları kabul 
edilecek.
Bakanlığın başvuru 
taban puanlarını 
düşürmesi bek
lendiğinden puanı 
düşük adayların da 
atanma şansı olacak. 
Başvuru taban puan
ları ve hangi branştan 
kaç kişinin alı
nacağının Şubat ayı 
başında açıklanması 
bekleniyor. En fazla 
sınıf öğretmeni 

izlerse büyüyünce bu 
tür şeylerin güzel bir 
şey olduğunu 
düşünebilir. Bu yüz
den kendisine zarar 
verebilir. Bu tür 
şeylerin olmaması 
için benim sizlerden, 
yani Radyo ve 
Televizyon Üst 
Kurulu'ndan iste
diğim şey, bu tür 
yayınlanan kötü 
alışkanlıkların 
televizyondan 
kaldırılması.
Umarım, bizim 
sesimizi duyar ve 
geleceğin çocukları
na ve ailelerine bu 
tür şeyleri yaşat
mazsınız." 
Bir başka çocuk da 
"Ülkemizdeki 
Kötülükler" 
başlığıyla kaleme 
aldığı mektubunda, 
dizi film ve program
larda çocuk ve ' 

alınırken, İngilizce, 
bilgisayar, fen bil
gisi, Türkçe ve 
ilköğretim matematik 
branşlarına da diğer 
branşlara göre daha 
fazla atama yapıl
ması bekleniyor.
Atamaya geçen sene 
merkezî olarak 
başvurup da halen

sözleşmeli olarak 
çalışan öğretmenler 
de başvurabilecek. 
Geçen seneki KPSS 
sınavınaa 170 bin 
öğretmen adayı gir
miş, 20 bini kadrolu, 
20 bini de sözleşmeli 
olarak 40 bin atama ' 
yapılmıştı.
Ağustos veya eylül 
ayında da geçen sene
ki gibi 20 bin civarında 
sözleşmeli öğretmen 
atanması planlanıyor.

gençlere kötü örnek 
olabilecek birçok 
şey bulunduğuna 
işaret etti.
Mektubunda,' 
'Artist ve aktörlere 
sigara, içki içiriliyor, 
kumar oynatılıyor" 
diyen küçük 
çocuk, 
"Biz gençler onların 
yaptıklarını örnek 
alıyoruz. Sizlerden 
isteğim, böyle 
programların yayın
lanmaması" 
diye devam etti. 
RTÜK Başkanı Zahid 
Akman da çocukların 
mektuplarına tek tek 
yanıt vererek, kendi- j 
(erine duyarlılıkların
dan dolayı teşekkür j 
etti. Akman, küçük 
yaşta gösterdikleri 
bu toplumsal , 
duyarlılığın ileriki 
yaşlarında da artarak 
sürmesini istedi.
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“İşsizliğin çözümü eğitim”
Dünya Bankası 
Türkiye Direktörü 
Andrew Vorkink, 
"Türkiye'nin, istihdam 
sorununu kalıcı olarak 
çözebilmesinin yolu 
eğitim reformudur" 
dedi.
Vorkink, Türkiye'deki 
istihdam ve eğitim 
reformu konusundaki 
sorularını yanıtladı. 
Türkiye'de işsizliğin 
önemli bir sorun 
olduğunu ve bunun 
kısa vadeli bir 
çözümünün bulun
madığını belirten 
Vorkink, "Türkiye, 
eğitim reformunu 
AB süreciyle birlikte 
götürerek, tamamla
ması halinde, AB'nin 
en önde gelen 
ülkelerinden birisi 
olur" şeklinde 
konuştu.
Eğitim reformunda, 
Türkiye'ye gereken 
tüm ilave mali ve 
teknik desteği 
vermeye hazır olduk
larının altını çizen

Emlak ve finansa gözaltı

Vorkink, Türkiye'nin 
AB'ye daha uyumlu 
hale gelebilmesi 
açısından bu yardım
larının devam 
edeceğini kaydetti. 
Türkiye'nin, uzun 
vadeli, topyekün bir 
stratejik eğitim sis
temine ihtiyacı bulun
duğuna işaret eden 
Vorkink, stratejik 
eğitim sisteminin, 
tüm eğitim sistemini 
değiştirecek bir 
yapılanma şeklinde 
olması gerektiğini 
bildirdi.
Öğrenci Seçme Sınavı 

(ÖSS) sisteminin de 
çok sağlıklı olmadığını 
ve reforme edilmesi 
gerektiğini belirten 
Vorkink, ÖSS'nin, 
öğrencilerin temel 
bilgilerinden çok 
ezbercilik gerektiren 
bilgi sistemini test 
ettiğini, bu durumun 
da liselerin yeter 
sizliğinden dolayı, 
dershanelerin sanayii 
haline gelmesine 
katkıda bulunduğunu 
ifade etti.
Vorkink, ÖSS sınavı 
yerine bilgiyi ölçen, 
orta öğretim sonunda 

yapılan yeni bir 
sınav sisteminin 
getirilmesinin daha 
faydalı olacağını 
vurguladı.
Vorkink, dershane 
lerin, Türk eğitim sis
teminden, yıllık ortala
ma 1 milyar YTL 
kaynak sağladığını, 
her ailenin de ortala
ma yıllık en az 5 bin 
dolar dershane harca
ması yaptığını bildirdi. 
Vorkink, 
şunları kaydetti: 
"Türkiye, dünyada 
eğitime en çok harca
ma yapan ülkelerden 
biri konumunda.
Eğitim sektörüne 
yapılan toplam harca
ma, Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla'nın (GŞYİH) 
yüzde 7'si düzeyinde, 
birçok AB ülkesi bile 
bu orana sahip değil. 
Ancak, bu oranın 
yarısına yakinı, daha 
iyi bir okul sistemi 
yerine dershanelere 
gidiyor."

3 yılda 1.7 milyon kişiye iş

Türkiye'nin en büyük 
sorunlarından olan 
işsizlikte, 2008'e 
kadar iki milyona 
yakın istihdam 
sağlanacak olmasına 
karşılık, işsizlik oranı 
pek değişmeyecek. 
2006-2008 dönemini 
kapsayan 3 yılda 
yaklaşık 1.7 milyon 
yeni istihdam 
sağlanacak, ancak 
yine de işsizlik oranı 
pek değişmeyecek 
ve 2008 yılında 
yüzde 9.6 
seviyesinde 
gerçekleşecek. 
Devlet Planlama 
Teşkilatı verilerinden 
yaptığı derlemeye 
göre, 2002 ve 2003 
yıllarında önemli 
oranda üretim artışı 
gerçekleşmesine 
karşın istihdamda 
artış kaydediiemedi. 
Ancak, 2004 yılının 
ikinci çeyreğinden 
itibaren istihdam 
artışı başladı, 2004 

yıh genelinde istih
damın büyüme 
esnekliği uzun 
dönem değerine 
yaklaştı. Böylece 
yüzde 8,9 oranında 
üretim artışına para
lel olarak istihdam 
yüzde 3 oranında 
arttı.
Bu gelişmede, 
2002 ve 2003 
yıllarında sanayi 
sektöründe 
kaydedilen verimlilik 
artışlarının doyma 
noktasına erişmesi, 
2003 ve 2004 
yıllarında gerçek
leşen yüksek oranlı 
özel kesim sabit ser
maye yatırım 
artışlarının gecikmeli 
olarak istihdama 
yansıması ve kapa
site kullanımında 
sınıra yaklaşılması 
etki iı oldu ve 2004 
yılında sanayi sek
töründe yüzde 3,7 
oranında istihdam 
artışı kaydedildi.

Maliye Bakanlığı 
denetim birimleri, 
finans kesimine 
yönelik denetimlere 
bu yıl da devam ede
cek. Son dönemde • 
satışlarda tam bir 
patlama yaşanan 
emlak sektörü de 
mercek altına 
alınıyor.
Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzmanları 
Kurulu ile Gelir İdare
si Başkanlığı Gelirler 
Kontrolörlerinin 
geçen yılın ikinci 
yarısında başlattığı 
finans denetimleri 
için yeniden 

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

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPIlO

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

bankaların kapısı 
çalınacak. Bu ay 
içinde bankalardan, 
2005'de 500 bin 
YTL'nin (500 milyar 
TL) üzerindeki çek, 
havale ve EFT işlemi 
bulunanların listesi 
istenecek.
Gelen listeler, Şubat 
ve Mart aylarında 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı ile 
Hesap Uzmanları 
Kurulu'nun Bilgi 
İşlem Merkezi'nde 
değerlendirilecek. 
Yapılacak risk analiz
leri sonucunda, 
durumları şüpheli 

bulunan işlem sahip
leri, hesap uzmanları 
ve gelirler kontrolör
lerince denetime tabi 
tutulacak.
Hesap Uzmanları 
Kurulu Başkanı 
Mahmut Vural, geçen 
yılkı risk analizlerinin 
ardından 6 bin 398 
kişi hakkında 
başlatılan incele
menin bu yılın ilk 
çeyreğinde sonuç
landırılacağını 
bildirdi.
Maliye Bakanhğı'nda 
vergi incelemelerinin 
büyük bölümünü 

gerçekleştiren Hesap 
Uzmanları Kurulu, 
finans kesiminin 
ardından gayri
menkul piyasasına 
yönelecek.
Son 1.5 yıllık 
dönemde 700-800 
bin, hatta 1.5 
milyon YTL'lik 
konutların daha 
proje aşamasında 
maket üzerinden 
satıldığı emlak sek
törü, hesap uzman
larınca kapsamlı bir 
incelemeye tabi 
tutulacak.

TBMM, denetim 
konularını ele alacak
Bayram tatilinin 
ardından sakin bir 
gündemle çalış
malarına başlayacak 
olan TBMM, bu hafta 
denetim konularını 
ele alacak. Genel 
Kurul'da AB ile 
müzakere sürecinde 
yıllık çalışma planları 
konusunda genel 
görüşme açılması 
bekleniyor 
AK Parti TBMM 
grubunun yarın 
Danışma Kurulu'nu 
toplantıya çağırarak, 
Çarşamba ve 
Perşembe günlerinde 
de yasama faaliyet
leri yerine denetim 
konularının ele alın
masını önereceği 
bildirildi.
Devlet Bakanı 
Başmüzakereci Ali 
Babacan, AB ile 
müzakere sürecinde 
uygulanacak yıllık 
çalışma planları 
konusunda Genel 
Kurul'a yarın bilgi 
sunacak. Babacan'ın 
sunuşundan sonra 
AK Parti, CHP ve

ANAVATAN temsilci
leri de konu ile ilgili 
düşüncelerini dile 
getirecek.
Genel Kurul'da, 
18 Ocak Çarşamba 
ve 19 Ocak 
Perşembe günleri de 
gündemdeki 
sözlü soruları 
ilgili bakanların 
cevaplaması 

' bekleniyor.
TBMM AB Uyum 
Komisyonu, 
Perşembe günü 
Pasaport ve Kamu 
Denetçiliği kanun 
tasarılarını 
ele alacak.
Töre ve Namus 
Cinayetleri ile 
Kadınlara ve Çocuk
lara Yönelik Şiddetin 
Sebeplerinin 
Araştırılarak 
Alınması Gereken 
Önlemlerin 
Belirlenmesi 
amacıyla kurulan 
TBMM Araştırma 
Komisyonu da 
17 Ocak Salı günü 
toplanacak.
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İşini sevmeyenin 
beli ağrıyor

Avrupa Ağrı 
Teşkilatları Federas 
yonu Başkanı Prof. 
Dr. Serdar Erdine, 
"işinden memnun 
olmama, işini 
sevmeme veya takdir 
edilmeme gibi 
durumların, bel 
ağrısındaki risk fak
törleri arasında 
sayıldığını" bildirdi. 
Prof. Dr. Erdine, bel 
ağrısının gelişmiş 
toplumlarda işlevsel 
yetmezlik ve sakatlık 
yapan en önemli 
nedenlerden biri 
olduğunu söyledi. 
Tüm dünya nüfusu
nun yüzde 70 ile 
90'ının hayatlarının 
herhangi bir döne
minde bel ağrısı çek
tiğini kaydeden Prof. 
Dr. Erdine, ağrıya en 
çok 40-50 yaş 
grubunda rast
landığını ifade etti. 
Prof. Dr. Erdine, bel 
ağrısının öneminin, 
özellikle sanayi kesi
minde ve çalışan 
toplumlarda ortaya 
çıktığına işaret 
ederek, ağrı 
nedeniyle iş günü ve 
işgücü kaybı ile tanı, 
tedavi ve tazminat

kın şişmanlar kilolarını inkar ediyor
İngiltere'de yapılan 
bir araştırmaya göre, 
çok aşırı şişmanlar 
(obez) bedenleri 
hakkında inkar 
eğilimindeler ve kilo 
vermek istemiyorlar. 
İngiltere Kanser 
Araştırmaları 
Kurumu'nca yarısın
dan fazlası aşırı 
kilolu ya da obez 4 
bin kişinin üzerinde 
yapılan araştırma, 
bu kişilerin bir kıs
mının kilo vermekle 
ilgilenmediğini gös
terdi. Araştırma, aşırı 
kiloluların yaklaşık 
yüzde 80'inin sağlıklı 
bir kiloya sahip 
olmanın önemini 
anlamadıklarını, 
çoğunun da doğru

maliyet toplamının 
ABD gibi ülkelerde 
yılda 16-20 milyar 
dolara vardığını 
söyledi.
Prof. Dr. Erdine, 
Türkiye'de de bel 
ağrısının, en sık 
görülen ağrılar 
arasında ikinci sırada 
geldiğini vurguladı. 
RİSK FAKTÖRLERİ 
Bel ağrısındaki risk 
faktörlerini, ' 
'meslek ve sportif 
aktivitelerle ilgili 
olanlar ile kişisel ve 
psikolojik" olarak 
sıralayan Prof. Dr. 
Serdar Erdine, 
şunları kaydetti: 
"İşinden memnun 

kilonun kanser 
riskini azalttığını 
bilmediğini 
ortaya koydu. 
Kurumun enfor 
masyon birimi 
yöneticisi Dr Lesley 
VValker, bulguları 

olmama, işini 
sevmeme veya takdir 
edilmeme gibi 
durumlar, bel ağrısın
daki risk faktörleri 
arasında sayılmakta. 
İşini sevmeyen, 
memnun olmayan ya 
da takdir edilmeyen 
kişi, bir süre sonra 
kendini, bırakıyor, 
dikkati dağılıyor, 
kendini kasmaya 
başlıyor. Kendini 
kasma bir süre sonra 
belde ağrılara neden 
oluyor. Bu kısır 
döngü devam ettikçe 
ağrılar da sürüyor. 
Araştırmalar, işini 
sevenlere göre, bu 
kişilerde bel ağrısı 

değerlendirerek, 
kanser gibi sağlık 
riski altında bulunan 
aşırı kilolu kişlerin 
kilolarını yadsı
malarının endişe 
verici olduğunu 
söyledi. Sağlıklı kilo 

nedeniyle hekime 
başvurma oranının 
2 kat daha fazla 
olduğunu göstermek
te. Psikolojik stres ile 
dikkati toplayamama, 
özellikle sanayide iş 
kazalarından oluşan 
bel ağrılarına yol 
açmaktadır." 
ÖNERİLER
Bel ağrısını önleme 
ve bundan korun
manın bir bil
gilendirme ve eğitim 
işi olduğuna dikkati 
çeken Prof. Dr. 
Erdine, kişilerin 
bellerini tanımaları, 
hangi hareketle 
zorlanacağını ve 
risk faktörlerini 
bilmelerinin önemine 
değindi.
Prof. Dr. Erdine, 
bunun yanı sıra 
kişilerin günlük 
yaşamda ağrıdan 
FidSiı KGründCdi\ı3rini 
öğrenmeleri, uzun 
vadede de bel 
ağftsına rağmen 
günlük yaşama nasıl 
devam edileceği ve 
ağrı ile baş edebilme 
yeteneğini nasıl 
geliştireceğini anla
maları gerektiğini 
sözlerine ekledi.

hesabında en 
geçerli yöntem, 
beden kitle indeksi. 
Bu ölçümde, kişinin 
kilogram cinsinden 
ağırlığı metre 
cinsinden 
boyunun 
karesine bölünüyor 
ve 30'un üzeri 
obez kabul ediliyor. 
Obezlere ya da 
aşırı kilolulara her 
gün aynı saatte 
yemek yengeleri, 
yağ oranı azaltılmış 
ve sağlıklı, hafif 
gıdaları tercih 
etmeleri, egzersiz 
yapmaları, alkolden 
kaçınmaları, porsi 
yonlarının ebatına 
dikkat etmeleri 
tavsiye ediliyor.

Duygu sağırlığı 
nedir, kimlerde

görülür?

Prof. Dr. Emin 
Önder, duygu sağırı 
insanların 
başkalarının 
istek ile duygularını 
anlamak ve aktar
maktan aciz 
olduğunu belirterek, 
konunun sosyal 
boyutuna dikkat 
çekti.
Kocaeli Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Emin Önder, 
kendisinin ve 
başkalarının istek
lerini, duygularını, 
dürtülerini anlamak 
ve anlatmakta zor- 
lananların 'duygu 
sağın' (aleksitimiye) 
olduğunu söyledi. 
Önder, yaptığı açık
lamada, toplumda 
bazı kişilerin 
karşısındakinin 
duygularını anla
makta zorlan
abildiğim, bu kişi
lerin aynı zamanda 
da kendi istek ve 
duygularını da 
anlayamadıklarını 
bildirdi.
İnsan ilişkilerinde 
önemli sorunlarla 
karşılaşan bu 
kişilerin zamanla 
pşikolojik sorunları 
oluştuğunu anlatan 
Önder, şunları 
söyledi: "Duygu 
sağırı insanlar 
kendisinin ve 
başkalarının istek
lerini, duygularını 

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

anlamak ve aktar
makta güçlük 
çeker. Bu durum 
duygusal alışverişin 
yoğun olmadığı ve 
eğitim düzeyi 
düşük aile yapısında 
sık görülür. 
Genellikle 
duygularını anlata
cak sözcük bulmak
ta zorlanırlar, az 
rüya görür ve 
rüyaları da sıradan 
ve ilginç değildir. 
Neredeyse hiç 
düş kurmazlar." 
Önder, bu kişilerin 
yoğun kızgınlık 
hissetmeleri halinde 
bile hislerini söze 
dökmekte güçlük 
çektiklerini ifade 
ederek, sözlerini 
şöyle tamamladı: 
"Bunun yerine his
lerini sözel olmayan 
kanallardan yansıt
ma eğilimindedirler. 
Durumlarının farkın
da olmadıkları için 
kendilerini teskin 
etmeye yönelik 
davranışlara da 
genellikle 
başvurmazlar.
Tedavi edildiği 
sürece ciddi 
psikolojik rahatsızlık 
oluşmaz. Tedavi de 
terapi seanslarıyla 
yapılabilir. Tedavi 
edilmemesi halinde 
zamanla kişide 
anksiyete, panik, 
ve posttravmik 
stres bozukluğu 
oluşabilir."

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Vücudunuz kansızlık alarmı veriyorsa
Kansızlık genellikle 
hafife alınıp, demir 
haplarıyla tedavi 
edilmeye çalışılıyor. 
Oysa hekimler kansı
zlığın tek başına 
tedavi edilmesi 
gereken bir rahatsız 
hktan çok, vücudu
muzdaki çok daha 
önemli hastalıkların 
alarmınrveren bir 
bulgu olabileceğine 
dikkat çekiyor. 
Toplumlarda oldukça 
yaygın olarak görülen 
kansızlığın tedavi 
edilmesi değil, altta 
yatan nedeninin 
bulunması gerekiyor. 
Bu bilgi aslında kansız 
lık tedavisindeki uygu
lama hatalarını da 
ortaya koyuyor. Çünkü 
genellikle kansızlığın 
ortadan kaldırılması 
için çaba sarf edilir 
ken, altta yatan farklı 
bir hastalık ilerlemesi
ni sürdürebiliyor. 
Ortaya çıkmasında 
pek çok faktörün etkili 
olduğu kansızlık; 
vücudumuzun doku 
ve organlarına oksijen 
ve diğer maddeleri 
ulaştırmakla görevli 
kırmızı hücrelerin, 
kabul edilen miktarın 
altına inmesi sonucu 
ortaya çıkıyor. Kan 
hücrelerinde gözlenen 
bü azalma sonucunda 
şikayetler oluşmaya 
başlıyor. Acıbadem 
Bakırköy Gastroente 
roloji ve Hepatoloji 
Uzmanı Doç. Dr. Murat 
Saruç, özellikle üreme 
çağındaki kadınların 
hastalığı olarak 

anlaşılmasının kansız 
lığın hafife alınmasına 
neden olduğunu 
söyleyerek, sorunun 
bunun tam tersine cid
diyetle karşılanması 
gerektiğine işaret 
ediyor. Sadece kansız 
lığı tedavi edilmeye 
çalışılan ve farklı ilaç 
tedavilerinin ardından 
altta yatan nedeninin 
kalın barsak kanseri 
olarak belirlendiği 
birçok hasta ile karşı 
karşıya kaldıklarını 
söyleyen Dr. Saruç, 
uygulama hatalarına 
ilişkin şunları anlatı 
yor: "Kansızlık genel
likle bir hastalıkmış 
gibi görülüyor ve 
eksik olan demirin 
yerine konarak kansı
zlığın giderilmesine 
çalışılıyor. Kansızlık 
aslında bir bulgu. 
Vücudunuzda imdat 
isteyen bir duruma 
karşı açılan bir bayrak 
var ve tedavi ederek 
siz bu bayrağı yok 
etmeye çalışıyorsunuz 
ve artık imdat isteye 
miyor. Hastaların da 
çok dikkatli olması ve 
hekimlerine kansızlık
larının nedenlerini sor
maları gerekiyor. 
Kansızlık genellikle 
masum sebeplerle 
ortaya çıkmıyor. Bu 
nedenle toplumun 
dikkatinin bu konuya 
çekilmesi gerekiyor." 
Belirti ve bulguları 
neler oluyor?
Kansızlık çabuk yorul
ma, halsizlik, nefes 
darlığı, göğüs ağrısı 
ile kendini gösteriyor.

Hastanın muaye 
nesinde ciltte soluk
luk, kalp yetmezliği, 
nefes darlığı ve kalp 
ritm bozukluğu sap
tanabiliyor. Bazen ise 
kansızlığa yol açan 
altta yatan hastalığa 
ait belirtilerin bu 
tabloya hakim olabile
ceğini söyleyen Doç. 
Dr. Saruç şu bilgileri 
aktarıyor: "Dışkıda 
kan görülmesi, kahve 
telvesi şeklinde. 
kusma, siyah dışkıla- 
ma, ishal, dilde yara, 
sinir sistemini 
ilgilendiren belirtiler, 
eklem ağrıları, kolay 
kanama, kabızlık, 
karın ağrısı, kilo kaybı, 
bulantı bu belirtiler 
arasında yer alıyor. 
Ayrıca, hastanın kul
landığı ağrı kesiciler, 
diğer ilaçlar ve 
geçirdiği ameliyatlar 
da bize ek bTıgı 
sağlayabiliyor." 
Kansızlığın en sık 
karşılaşılan nedeni 
demir eksikliği. Bunun 
yanında kronik bazı 
hastalıklarda, diğer 
vitamin eksiklik
lerinde, kemik iliğinin 
hastalıkları ve genetik 
kırmızı hücre yapısal 
hastalıkları da kansız 

lığa neden olabiliyor. 
Üreme çağındaki 
kadınlarda en sık 
görülen kansızlığın 
demir eksikliğinden 
kaynaklandığını 
hatırlatan Doç. Dr. 
Saruç, kansızlığın 
diğer nedenlerine 
ilişkin şu bilgileri 
veriyor: "Adet kana
malarında çok 
miktarda kan kaybe
dilmesi asıl nedeni 
oluşturu yor. Bundan 
başka mide- barsak 
sisteminin hastalık
larında ve kanser
lerinde de demir 
eksikliği sık 
görüldüğü için bu 
olasılığın da mutlaka 
değerlendirilmesi 
gerekir. Mide ve oniki 
parmak barsağı ülser
leri, gastrit, iltihabi 
barsak hastalikları da 
en sık rastlanan 
nedenler arasında 
gözleniyor. Ağrı kesici 
kullanmak, demirden 
yoksun bir diyetle 
beslenmek, barsak 
parazitleri, demir 
emilim bozukluğuna 
neden olan barsak 
hastalıkları da demir 
eksikliğine ve 
kansızlığa yol 
açabilir."

Doğal antioksidan 
karalahana

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) Tıp 
Fakültesi Biyokimya 
Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Orhan Değer 
karalahananın sigara, 
hava ve su kirliliği ile 
gıdalardaki bazı 
maddelerin olumsuz 
etkilerini azalttığını 
bildirdi
Sigara, alkol, hava ve/ 
sudaki kirlenme, 
atmosferdeki tozlar 
ile gıdalardaki bazı 
zararlı maddelerin 
vücuda alındıktan 
kısa süre sonra kana 
karıştığını ifade eden 
Değer, "Bu maddeler 
hücrelerde oksidas 
yona yol açarlar, yani 
hücrelerin doğal 
yapısını ve fonksiyon
larını bozarlar. Bu 
maddelerin hücrel
erdeki zararlı etkileri
ni antioksidanlar 
nötralize eder.
Antioksidanların 

çoğunluğu vitamin 
yapısında olan doğal 
besinlerle aldığımız - 
maddelerdir.
Yaptığımız araştır
malarda karala- : 
hanantn sigâr# hafaP İ 
ve sudaki kirlilik ile 
gıdalardaki bazı 
zararlı maddelerin 
olumsuz etkilerini 
azalttığını belirledik" 
dedi.
Antioksidanların 
bütün bitkilerde 
bulunduğunu, ancak, 
antioksidan yönün
den çok zengin olan 
karalahananın 
kanser hücreleri 
üzerinde de birçok 
yönden etkili 
olduğunu vurgplayan 
Değer, antioksidan- 
ların yaşlanma etkisi
ni azalttığını, bağ 
dokusununu 
güçlendirerek cilt 
sarkmasını gecik- '. 
tirdiğini de kaydetti.

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 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 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
Kânberoğlu-Esâdaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kâmil Koç' 513 35 71

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

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 işlet 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
YERLIYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ . 513 14 25
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Zeytinspor’lu Duygu 
U-19 Kampına çağrıldı

THK Bursa’da 68 
bin 524 deri topladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yeniden 
yapılandırılan 
Bayanlar Milli 
Futbol 
takımlarına 
Gemlik 
Zeytinspor'dan 
Duygu Demirtaş 
çağrıldı.
Bir süre önce 
Futbol 
Federasyonumun 
İstanbul Riva 
Tesislerine davet 
edilen Zeytinspor 
Bayan Futbol 
takımının yaptığı 
hazırlık maçlarında 
göz dolduran 
Duygu Demirtaş 
bugün Riva 
Tesislerimdeki 
ara kampa katıldı. 
Riva tesislerinde 
15-25 Ocak 2006 
tarihleri arasında 
sürecek olan ara 
kampta U-19 
Milli Takımı kadrosu 
belirlenecek.

Zeytinspor 
Bayan Futbol 
takımının başarılı 
oyuncusu Duygu 
Demirtaş, 
Milli Takımlar 
ara kampına 
çağrılmasından 
mutluluk duyduğunu 

belirterek, 
10 günlük kamp 
sürecinde kendini 
kanıtlayacağını 
ve Zeytinspor ile 
Gemlik bayan 
futbolunu başarıyla 
temsil etmek 
istediğini söyledi.

Türk Hava Kurumu 
(THK) geçen yıla 
oranla yüzde 10 
daha az deri 
toplayabildi. 
THK, Bursa 
genelinde geçen 
yıl 71 bin 50 adet 
deri toplarken, 
bu yıl ise 68 bin 524 
adette kaldı.
Kurban bayramı 
öncesi THK 
yetkilileri kaçak deri 
toplamanın önüne 
geçmek amacıyla 
yaptığı uyarılara rağ
men, deri toplamada 
aslan payını bu yıl 
da dernek, vakıf, 
tarikat, cami ve 
okullar aldı. THK 
yetkililerinden alınan 
bilgiye göre, 
Bursa genelinde 
geçen yıl 71 bin 
50 adet, bu yıl ise 
sadece 68 bin 
524 adet deri 
toplanabildi.
Toplanan 68 bin 524

adedin 53 bin 
154'ü koyun, 10 bin 
133'ü keçi ve 5 bin 
237'si ise sığır derisi 
olduğu belirtildi. 
THK'dan alınan 
bilgilere göre, 
Osmangazi 
Şubesi'ne bağlı 
Yıldırım, Keleş, 
Kestel, Gürsu ve 
Osmangazi 
ilçelerinden 
toplam 27 bin 535 
adet deri toplandı. 
Deri toplamada 
ikinci sırada 6 bin 
942 ile Nilüfer 
gelirken^ Yenişehir 
ise 5 bin 35'le 
üçüncü sırayı aldı.

Kent genelindeki 
diğer ilçelerden 
Karacabey'de 
4 bin 791, 
Orhaneli'de 4 bin 
186, Mudanya'da 4 
bin 158, İnegöl'de 
3 bin 661, 
İznik'te 3 bin 555, 
Orhangazi'de 3 bin 
180, Gemlik'te 
2 bin 836 ve 
Mustafakemal 
paşa'da 2 bin 645 
adet deri toplandı. 
Öte yandan 
THK yetkilileri, 
kuruma bildirilen 
belgesiz ve sahipsiz 
derileri tespit çalış
malarını sürdürüyor. ’

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus ÜTZ
1 AUIrlöl

KAZAN
< ISISAN J) M|FER TESİSATI 
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mu İSITMA 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



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

Gemlik’te Mortage sistemi başladı
Düşük faizli alabilme sistemi (Mortage) Gemlik’te ilk kez S.S. A. Bilgin Konut Yapı Kooperatifi’nce başlatıldı. Düşük gelirli 
vatandaşların ev sahibi olabilmeleri için çıkarılan Mortage sistemi ile 2 yılda ev sahibi olunabilecek. Kooperatif yetkilisi 
Ahmet Bilgin, Semerciler yokuşu Demiriz Eczanesi karşısında üye kayıtlarının başladığını bildirdi. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

17 Ocak 2006 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Sözleşmeli öğretmenler 
tarih oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın şubat 
ayında yapmayı planladığı öğret
men atamaları netleşti. Gelecek ay 
yaklaşık 17 bin öğretmen işbaşı 
yapacak. Sözleşmelilere de kadro 
yolu göründü. Haberi sayfa 8’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Serçelerin ölümü
Dün sabah sevdiğimiz bir dostum aradı ve 

“Kadri Abi, senin internetteki e-mailine bir not 
gönderdim gördün mü?” dedi.

Bakmadığımı söyledim. Avcılar Derneği’nin 
çatısında gördüğü 4 kuş ölüsünü ne olur olmaz 
diyerek ilgilenmeleri için iıçe Tarım 
Müdürlüğü’ne bildirdiğini, aldığı yanıtta 
Valiliğin bu konuda gönderdiği genelge ile 
konunun belediyeyi ilgilendirdiği yönünde 
olduyuydu.

Ardından, Belediye Başkanına durumu 
anlattığını, Başkanın da bu konunun İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nün görevi olduğunu söylediğini 
bildirdi.

Bu kez Bursa’daki ilgili birimleri aramasına 
karşın, kimsenin ölü kuşlarla ilgilenmemesi 
üzerine durumu bana bildirmiş.

Biz gazetecilik görevimizi yaptık ve 
Seyfettin arkadaşımı olay yerine göndererek 
görüntü aldık. Bilgi topladık.

Bu durum Kaymakamlığa iletilince, devlet 
harekete geçerek, ölü kuşları kaldırmaya İlçe 
Tanm Müdürlüğü ekipleri gönderilmiş.

Kuşlar çevre dezenfekte edildikten sonra 
özel giysili ekiplerce torbaya konup 
götürülmüş ve bir yere gömülmüş.

İlçe Tarım Müdürü’ne durumu sorduğumda, 
bu konuda İl’de bir komite oluşturulduğunu ve 
tüm Kaymakamlıklara genelge gönderilerek 
kimlerin ne yapacağı belli olduğu bildirilmiş.

Sizin anlayacağınız böyle bir olayda görev 
karmaşası yaşıyoruz.

Doğuda görülen kuş giribi olayı ihmal ve 
vurdumduymaz anlayıştan ortaya çıktı.

Birçok can aldı, ülke dünyaya rezil oldu.
İlçe Tarım Müdürlüğü günlerdir köy köy 

gezip kanatlıları topluyor, imha ediyor.
Ama bu olayda gördük ki, biz her işi basite 

indirgiyoruz.
Belediye benim görevim değil diyor.
Bir başka kurum da benim görevim değil 

diyor.
Devreye basın girince işin üzerine gidiliyor.
İsterdik ki bu tür olaylarda her kurum 

duyarlı olsun.
Hafife alınan olaylar umulmadık kötü 

sonuçlar doğurabiliyor.
Benim merak ettiğim ölü kuşların incelen

meden mi gömüldüğü.
Aslında bu kuşların neden öldüğü araştırıl

malıydı.
Bu yapılmadıysa bence yine bir ihmal söz 

konusudur.
Ya kuşlar, kuş gribinden öldüyse?
Allah korusun, sorumlusu kim olacak? 

Bir vatandaşın ölü kuşlar görmesi üzerine ilgilileri uyarmasına karşın ilgilenen çıkmadı

4 serçenin ölümü 
korku yarattı

Avcılar Derneği Lokali’nin çatısında görülen kuş ölüleri 
vatandaşların şikayeti üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekibi 
tarafından alınarak, ilaçlanıp toprağa gömüldü. Syf 3’de

Karapaşaojjlu annesini kaybetti
AK Parti Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu' 
nun annesi 
Fatma Karapaşa 
oğlu bir süredir 
tedavi gördüğü 
Ankara’da 
yaşama veda etti. 
Ankara'da 
oğlunun

yanında kaldığı 
öğrenilen Fatma 
Karapaşaoğlu, 
bugün öğle 
namazına 
müteakip Çarşı 
Camiin de 
kılınacak cenaze 
namazının 
ardından ilçe 
mezarlığında

toprağa 
verilecek.
4 çocuk annesi 
olan Fatma Kara 
paşaoğlu'nun 
cenazesine 
çok sayıda 
Milletvekili ve 
siyasinin 
katılması 
bekleniyor.

Bursa’da kale direğinde barfiks 
çekerken düşen genç öldü

Bursa’daki kale direğinde barfiks 
çekerken düşerekağır yaralanan genç, 
tedavi gördüğü hastanede hayatını 
kaybetti. Haberi sayfa 6’da

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

Buluşma
Gemlik’ten mazaralar

Geçenlerde kentiçi belediye otobüsüne 
binmek istedim.

Öyle ya..
Kent içi trafiğini rahatlatmak için toplu 

ulaşım araçlarından yararlanmak gerekiyor.
Ben de öyle yaptım.
Ama...
Pişman oldum.
Sahil Devlet Hastanesi’nin oradaki durak

ta en az yarım saat bekledim.
Ne gelen var ne giden.
Hem de bayram günü..
Saat de 20.30 suları..
Durağın sağına soluna bakındım.
Olur ya güzergahlar ve duraktan geçiş 

saatleri var mı diye ? ..
| . O da yok.

Sonra yayan yola koyuldum..
Ve araçsız çıkmamaya da kendi kendime 

söz verdim.
Yürürken hükümet konağının önündeki 

"Başkan ın Gemlik'i sevdiğini belirten açık 
hava reklamına gözüm takıldı..”

İçimden .."bu nasıl sevgi" dedim..
Yine de Gemlik’i seven bir başkanımız 

var diye rputlu oldum..
Ya sevmeseydi..
Niceydi halimiz.
Daha da kilitlenmiş bir trafik..
Daha da pis ve çamurlu bir Gemlik..
Gemlik’le ilgili kararların sağa sola çek

iştirilerek alındığı bir meclis...
Oysa bu Gemlik gerçekten ve dahi 

yürekten Gemlik’i sevenlerin yönetiminde 
böyle mi olur. >

Böyle mi olmalı..
Gemlik sürekli büyümüş.
Denetimsiz ve plansız bir biçimde..
Önüne gelen istediği yere yapıyı kondur

muş.
Standartlar kişilere ve siyasal yapıya 

göre değişkenlikler göstermiş.
Alternatif ulaşım alanları yaratılmamış.
Dar alanda kısa paslaşmalarla top 

sürülmüş.
Bugünlere gelinmiş.
Şimdi zararın neresinden dönülse kardır 

deyip yola çıkılsa,iktidarla muhalefet el ele 
verse .tüm çıkarlardan arındırılmış projel

er tasarlanıp yaşama geçirilse ne olur ?
Fena mı olur ?
Ama bizde ne oluyor..
Kişisel çıkarlar ikbal beklentileri 

Gemlik'in toplumsal ve kentsel çıkarlarını 
bir yana bıraktırıyor.

Hiç olacak şey mi ?
Aynı partide ayrı telden çalmak..
Oluyor işte..
Birileri "köşeyi dönmek" uğruna 

Gemlik'i, Gemlik'te yaşayanları uçurumdan 
aşağı itmek için elinden geleni ardına koy
muyor..

Her şeye rağmen..

‘Gemlik Körfez’ 
internette

__ _  Gazetemizi
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ev sahibi olabilmek 
için yaşamları 
sürecinde mücadele 
eden düşük gelirli 
vatandaşlar için 
çıkarılan Mortage 
(Düşük faizli ev 
alabilme sistemi) 
Gemlik'te başladı. 
S.S. A. Bilgin Konut 
Yapı Kooperatifi'nin 
başlattığı sistem ile 
2 yılda ev sahibi 
olunabilecek. 
10-15 yıl süren 
ve önceden 
düşünüldüğünün 
çok üstünde 
fiyatlara ulaşan 
Kooperatifçilik sis
temine son vermesi 
beklenen Mortage 
sistemini tanıtan 
Kooperatif yetkilisi 
Ahmet Bilgin, 
Semerciler Yokuşu 
Demiriz Eczanesi 
karşısında bulunan 
bürolarında üye 
kayıtlarına başladık
larını duyurdu. 
Bilgin, üye girişi için 
önceden 20 bin YTL 
alındığını belirterek, 
"6 bloktan oluşacak 
inşaatımızın ilk blok 
kabası bittikten sonra 
dairelerimizin tapu 
lan anlaştığımız • 
banka tarafından 
ipotek edilecek. 
Üyelerimiz bundan 
sonraki borçlarını 
düşük kredi ile ilgili 
bankaya ödeyecekler. 
Bu süre içinde hiçbir 
ara ödeme yapılma 
yacak. Bankadan ve 
rilecek 60 bin YTL ile 
konutların toplam 
fiyatı 80 bin YTL 
olacak ve ödemeler 
15 yıl olacak” dedi. 
Görüşmede bulun

dukları bankaların 
kendilerine sıcak 
baktığını ve kredi 
vereceklerini 
söyleyen Ahmet 
Bilgin, "50 kişilik 
kredi talebinde 
bulunduk. İlgili banka 
lar kabul ettiler.
Anlaşma yapacak 
ol^n üyelerimizin içi 
rahat olsun fiyatlarda 
kesinlikle oynama 
olmayacak. 140 
metrekareden oluşa
cak dairelerimizin 3

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 r GEMLİK

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

cephesi bulunuyor. 
Dairelerimiz deprem 
projeli ve radyal 
temel üzerine 
yapılacak. " dedi. 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi yanında 
bulunan inşaat 
alanında yapılacak ve 
6 bloktan oluşacak 
konutlar 5 kat 
üzerine yapılacak. 
Üye olacak 
kişilerin girişte 
beğendikleri

yeri alabileceklerini 
duyuran
Ahmet Bilgin, 
"Dairelerimizde 
kura sistemi 
olmayacak.
Sadece genel 
kurulumuzun 
belirleyeceği 
çok cüzi miktarda 
şerefiye farkı 
olacak. Amacımız 
düşük gelirli 
vatandaşlarımızı 
ev sahibi yapmaktır' 
şeklinde konuştu.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE

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

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bir vatandaşın ölü kuşlar görmesi üzerine ilgilileri uyarmasına karşın ilgilenen çıkmadı

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.coml serçenin ölümü Mı yarattı

Avcılar Derneği Lokali’nin çatısında görülen kuş ölüleri 
vatandaşların şikayeti üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü 
ekibi tarafından alınarak, ilaçlanıp toprağa gömüldü.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bir duyarlı vatandaş 
tarafından görüldük
ten sonra, İl ve İlçe 
Tarım Müdürlükleri ile 
Belediye yetkililerine 
bildirilen kuş ölüleri 
ile ilgilenen çıkmadı. 
Konunun gazetemize 
duyurulması üzerine 
olayın görüntülen
mesi ile resmi 
makamlar 
harekete geçti. 
Duyuruya karşın bir 
türlü bakılmayan kuş 
ölüleri, olay yerine 
gelen İlçe Tarım 
Müdürlüğü eleman
larının çatıya çıkmak 
için merdivenleri 
olmadığı için önce 
müdahele edilemedi. 
İLGİLENEN OLMADI 
Avcılar Derneği'nin 
çatısında bulunan 
4 .adet kuşun ölüm 
nedeni anlaşılamadı. 
Yaşanan olaya 
yetkililerin duyarsız 
davranmaları 
vatandaşların 
tepkisini çekti.
İl Hayvan Sağlık 
Zabıtası kararı ile 
kanatlı hayvanların 
ölüsünün itlafını 
Belediyelerin yapması 
gerektiği öne
sürülürken, bu konu
da belediyeye haber 
verilmesine karşın 
kimsenin ilgilen
memesi hayret 
uyandırdı. Konuyu 
yetkiliye bildiren 
vatandaş, ilgililerin 
çağrılarına duyarsız 
kaldığı ve konunun 
kendilerini 
ilgilendirmediğini 
söylendiği bildirildi.

Olay üzerine basının 
gelmesiyle 
Kaymakamlığa 
yapılan duyurudan 
sonra İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nden 
gelen bir ekip 
Avcılar Derneği’nin 
çevresini olası 
tehlikeye karşı ilaçla 
dezenfekte etti. 
Akşam saatlerinde 
olay yerine gelen

itfaiye aracı da olay 
yerine toplanan 
vatandaşların şaşkın 
bakışları arasında 
Avcılar Derneği’nin 
çatısına yanaştı.
İtfaiye aracının merdi
venine çıkan özel 
giysili ekip buradan 
çatıya geçerek çatıda 
bulunan 4 adet kumru 
kuşunu vatandaşların 
meraklı bakışları

arasında torbaya 
koydu. Torba 
içinde muhafaza 
edilen kuşların 
gömüleceği 
öğrenildi.
İlgililerin kuşların 
neden öldüğünün 
araştırılmadan 
gömmesi ise her 
konuda olduğu gibi 
ihmalciliğimizi 
ortaya koydu.

■y
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A vc 11 ar D e r n eğ i 
çevresi ekipler 

tarafından 
dezenfekte edildi

2006 yılı nasıl geçecek ?
Her yıl sonu yaklaştıkça önümüzdeki yeni yıl 

için tahminler yapılır.
Hükümetin politikası ne olacak, halkın duru

mu iyiye gidecek mi sorularına hep cevap 
bulunmaya çalışılır.

Hemen ben tahminimi söyleyeyim. Hiçbir 
şey değişmeyecek...

Çünkü hükümetin hazırladığı ve IMF tarafın
dan kabul edilen üç yıllık program ve bütçenin 
hazırlığına göre hiçbir değişmeyecek.. Ekonomi 
politikalarının hedefi halkın mutluluğudur.

Halkın mutluluğu ise işe ve aşa bağlıdır. İyi 
bir işi varsa, kendisinin ve ailesinin karniyi 
doyuyorsa insanlarımız da mutlu olur.

Önce iş bulacak, emeği karşılığı para 
kazanacak, daha çok ürettiğinde daha çok geliri 
olacak, bunu da istediği gibi harcayacak, insan
lık onuruna yakışır bir hayat sürecek. Hayal 
edilen, istenen bu..

Peki., hükümet ne yapacak ?
Can ve mal güvenliğini sağlayacak ,daha iyi 

bir hastane, okul, yol, daha iyi bir adalet, kendi
ni koruyan polis-jandarma, daha iyi bir çevre 
olanakları verecek.

2006 yılına girerken ekonomik ve sosyal 
göstergeler iyi işaretler vermiyor.

Hükümetin sıkı maliye politikası başarılı ' 
ama bu bütçe açığının küçültülmesine dayalı bir 
başarı.

Hükümette bütçe açığını kapatmak için 
dolavlı verdilere vükleniyor.

Dolaylı vergiler demek halkın maydanoz 
alırken, dolmuşa binerken, arabasına benzin 
alırken daha fazla vergi ödemesi demek.

İşsizlik artarken, dar ve sabit gelirlilerin 
imkanları daralıyor.

Esnaf da, çiftçi de mutsuz.
Enflasyonun düşmesi çok önemli gelişme. 

Ancak halkın çoğunluğu bunu cüzdanında his
setmiyor. Morali bozuk pahalılık var diyor.

Çünkü enflasyonun düşmesine rağmen 
geçim harcamalarında % 10 artma var. Gelirinde 
bu kadar artış yoksa halk için pahalılık vardır...

Peki., bu gelişmelerden memnun olanlar yok 
mu? Var var.

Üst gelir grubunda ki kişiler, büyük sermaye 
grupları, dövizle borçlananlar, ucuz dövizle 
ithalat yapanlar. Gelir vergisi -Kurumlar vergisi 
indirimleri bu gruplara hükümetin verdiği yıl
başı ikramiyesi gibi geldi. Ucuz dövizle yapılan 
ithalat Türk üreticisinin üretim gücüne vuruyor.

İhracât olanaklarını da kısıtlıyor.
Yerli ham madde ve ara malı üreten firmalar 

ya üretimini kıstı, ya da kepenkleri kapattı.
Bunun anlamı üretimde gerileme ve işsizlik

tir...
Peki, dar gelirliler, emekli amcalar -teyze ler, 

işçi kardeşlerimiz, memurumuz ne yapacak, 
2006 yılında durumları ne olacak ?

Emeklilerin maaşı zamlar kadar artmayacak 
durumları eksiye gidecek, banka da az parası 
olanlar faiz alamayacak, işçi kardeşlerimiz yine 
asgari ücretle çalışmaya devam edecek, memu
rumuz kadrolaşma ve atamalar korkusuyla 
sabahlara kadar uyuyamayacak.

Kirada oturanların kirası artacak , ev sahip
leri yine canavar rolünü oynayacak, gaz -elek- 
trik-su faturaları ağırlaşacak, benzine iki de bir 
zam gelecek..

Hastaneler de insanlar üst üste olacak , bir 
sınıf da 70-80 öğrenci okuyacak, benim vatan- - 
daşım hastane -okul yerine cami yapılsın diye 
para verecek, din yoluyla para kazananlar daha 
da azacak, ilim ve bilim adamları -gazeteciler 
hapse girecek, kapkaççı, hırsız, maganda, 
banka soyguncuları yakalansalar bile adliye 
kapısından anında gülerek serbest kalacaklar, 
gariban halkım korkusundan sokağa çıkmaya 
korkacak. Evinde oturup Semra teyzesini, tele 
voleleri, uyduruk dizileri seyrederek kendini 
uyutacak.

Haydi hayırlısı diyelim.. Allah sizlere acısın

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Gemlik Yardımsevenler Derneği genel kurulu yapıldı

Ataoğuz 'başkanlığa devam’ dedi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Yardımseven 
ler Derneği dün yap
tığı genel kurulda 
Nimet Ataoğuz'u 
yeniden 
başkanlığa seçti. 
Ticaret Odası 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan genel kurulda 
derneğin yıl içi 
faaliyet raporu ile 
çalışma raporu oku
narak üyeler tarafın
dan kabul edildi. 
Gemlik Yardımse 
venier Derneği'nin 
20'inci genel kurulu
na 43 üyeden 34'ü 
katıldı. 1966 yılında 
kurulan ve derneğin 
kurucu başkanı olan 
Nimet Ataoğuz'un 
tüm üyeler tarafından 
yeniden aday 
gösterildiği seçimde 
Derneğin yeni yöneti
mi şu isimlerden 
oluştu: Nimet Ata 
oğuz, Sevgi Meral, 
Yücel Malgil, Sema 
Siper, Işın Akbal, 
Nimet Karakaş, 
Gökmen Tekin.
Denetleme kuruluna 
ise Tülin Dinçer, Ay 
Onur ve Yadigar 
Güner seçildi.

Hamsi el yakıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sezon başında 
biraz olsun kendini 
gösteren Hamsi 
balığına yaklaşmak 
mümkün değil. 
Balıkçı tezgahlarında 
sadece bir kasa 
bulunan Hamsi 
balığı kilosu 15.oo 
YTL'den satılıyor. 
Bu sezon yaşanan 
Palamut bolluğunun 
ardından 
beklenen Hamsi 
akını gerçekleş 
meyince fiyatı da 
bir türlü ucuzla
mayan hamsiye 
vatandaşlar 
sadece bakmakla 
yetiniyorlar.
Denize açılan büyük 
balıkçı teknelerinin 
çok az miktarda 
avladıkları Hamsi 
balığının 
Karadeniz'den 
Marmara'ya giriş

yapmadığını ileri 
süren balıkçı 
esnafı "Karadeniz'de 
palamut ve 
lüferin ardından

Yunus ve Köpek 
balıkları hamsi 
sürülerini 
yok ediyor.
Bu önlenemediği

müddetçe 
Hamsi balığının 
fiyatı inmeyecek" 
şeklinde görüş 
belirttiler.

Çarşı 
Deresi’nin altı
temizleniyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Üstünün kapatıl
masından sonra 
temizlenemeyen 
çarşı deresinin 
içindeki çalışmalar 
sürüyor.
MAF Çevre 
Hizmetleri Sanayi 
Ticaret Limitet 
Şirketi'nin 
sürdürdüğü 
temizleme çalış
malarında dere 
altından çok miktar
da pislik çıkarılıyor.

BUSKİ tarafından 
temizleme işi 
verilen firma önce 
Karsak Deresi’nin 1 
çarşıya gelen kolu- ' 
nun açık kısımlarını 
temizlemişti.
Yaklaşık bir ay 
sürmesi beklenen 
dere altı temizleme 
çalışmalarından 
sonra ilçeye girişti 
bulunan diğer 
dere yatağında 
temizleme çalış
maları sürdürülecek.

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN 
ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak, 

No : 3/B GEMLİK 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı j

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

Değerli Meslekdaşımız

Mehmet BAŞARAN’ın

ölümü nedeniyle 
üzüntümüz sonsuzdur. 

Merhuma Tanrı’dan rahmet, 
kederli ailesine ve yakınlarına 

başsağlığı dileriz.

Gemlikli Diş Hekimleri adına 
Bursa Diş Hekimleri Odası 

Gemlik Temsilciliği

BAŞSAĞLIĞI
Mahallemizin büyüğü, 

Bursa Milletvekilimiz
Altan Karapaşaoğlu’nun 

anneleri

Fatma KARAPAŞAOĞLU’nun

ölümü nedeniyle 
üzüntümüz sonsuzdur. 
Merhumeye Tanrı’dan 

rahmet, ailesi ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

Serap & Kadri GÜLER ve 
Gemlik KÖRFEZ Gazetesi 

çalışanları

RADYOLOJİ MERKEZİ

vj
H

ffr
g

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
K ULTRASONOGRAFİ (US) g

< RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
L / 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Dr. Ertan O KAY 
Radyoloji Uzmanı

SSK ile
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 

ANLAŞMAMIZ VARDIR
*CİLWJRl*H«ROA!4SMT513(SahOLUTELEFOHOA«BİZEULAŞAaİjRSWİZ

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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Bursa’da kale direğinde barfiks 
çekerken düşen genç öldü

Bursa'daki 
kale direğinde barfiks 

çekerken düşerek 
ağır yaralanan genç, 

tedavi gördüğü 
hastanede hayatını 

kaybetti.

bine iri
Orhaneli'nde, yolun karşısına geçmeye • 

çalışan 80 yaşındaki Mehmet Emin Çetin, 
otomobilin altında kaldı. Kazada ağır 

yaralanan Çetin, hastaneye kaldırılmak 
istenirken yolda yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 
1 ay önce Ovaakça 
İlköğretim Ökulu'nun 
bahçesindeki 
futbol sahasının 
kale direğinde 
barfiks çeken 24 
yaşındaki Tayfur 
Korkut'un elleri 
kaydı. Dengesini 
kaybederek yere 
çakılan genç, 
futbol oynayan 
arkadaşlarının duru
mu fark etmesi üze 

rine hastaneye 
kaldırıldı. Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'nde günlerdir 
tedavi gören Korkut, 
yaşam savaşına 
yenik düştü.
Yapılan tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamayan 
Korkut'un ölümü 
üzerine savcılık 
soruşturma başlattı. 
Bu arada, ölen 
Tayfur Korkut’u 

evlathk edindiği 
öğrenilen Metin 
A.'nın, öz evladı 
gibi sevdiği 
Korkut'un kale 
direğinde ellerinin 
kayması sonucu 
düşerek yaralandığın 
ı ifade etti.
Barfiks çekerken 
canından olan 
gencin Balıkesir'in 
Sındırgı İlçesi'nde 
toprağa verileceği 
öğrenildi.

Orhaneli'nde 
dikkatsiz bir şekilde 
yola fırlayan 80 
yaşındaki yaya, 
ihmalinin bedelini 
pahalıya ödedi. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre 
kaza, önceki akşam 
saat 16.45 sıraların
da Üçyüzevler 
Mahallesi Tepeüstü 
Mevkii Çevre 
Yolu'nda 
meydana geldi. 
Çarşıya gitmek için 
evinden çıkan 
Mehmet Emin 
Çetin'e (80), çevre 
yolunun geçmek 

istediği sırada Hati 1 
ce O. (48)’nun kul- 1 
landığı 16 HP 939 
plakalı otomobil 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle savrulan ve I 
başına asfalt zemine I 
vuran Çetin, hemen 
çevredeki vatanc^ş J 
lar tarafından Orhan I 
eli Devlet Hastane 
si'ne kaldırıldı.
Burada ilk müdahale I 
si yapılan ve beyin 
kanaması geçirdiği 
saptanan Çetin, 
ambülansla Bursa 
Devlet Hastanesi'ne I 
sevk edilmek 
istenirken yolda 
yaşamını yitirdi.

KEBAP ve YEMEK SALONU
Bircan 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 karşısı) 
Tel : (0.224) 514 20 20 GEMLİK
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Soğuk doğrudan
etkilemeyecek

Agca’ya ‘çürük raporu”
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü, 
Türkiye'nin, 
Sibirya'dan 
hareket ederek 
Rusya'nın iç ve 
güneydoğu ke 
simlerini etkileye
ceği tahmin edilen 
soğuk hava dal
gasından doğru
dan etkilen
mesinin beklen
mediğini bildirdi. 
Genel Müdürlük, 
Türkiye'nin iç ve doğu 
kesimlerinde düşük 
derecelerde seyrede
cek gece sıcaklıkların
da, "uç değerler" bek
lenmediğini bildirdi. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla

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

l BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN I

mada, basın yayın 
organlarında "Sibirya 
soğukları ile birlikte 
yüzyılın soğukları 
bekleniyor" şeklinde 
verilen haberlerin 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü kaynaklı 
haberler olmadığı, 
birtakım yanlış bilgiler 
içerdiği belirtildi.
Hava sıcaklığında

Çarşamba gününe 
kadar önemli bir 
değişiklik beklenmi 
yor. Gece sıcaklıkları 
iç ve doğu kesimlerde 
düşük derecelerde 
seyredecek. Ancak 
son 70 yıllık gözlem 
verilerine göre mini
mum sıcaklıklarda 
ekstrem (uç) değer 
beklenmiyor.

Tutuklu bulunduğu 
Kartal H Tipi 
Cezaevi'nden 
geçtiğimiz hafta 
tahliye olan Mehmet 
Ali Ağca'ya askerliğe 
elverişli olmadığı 
yönünde rapor 
verildi.

ı Mehmet Ali Ağca, 
> 12 Ocak tarihinde 
i tahliye olduktan 
I sonra ortadan kay

bolmuştu. Askerlik 
işlemleri için imzası 
gerektiği halde 
Pendik'teki 
Çamçeşme 
Karakolu'na 
gelmeyen Ağca için 
çarşamba gününe 

kadar süre verilmiş,, 
süre bitiminde ise 
Ağca hakkında 
bakaya işlemi 
uygulanmasına 
karar verilmişti. 
Mehmet Ali Ağca'nın 
avukatı Mustafa 
Demirbağ, 
Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi'ne 
(GATA) geldi.
İlerleyen dakikalarda, 
Mehmet Ali Ağca'nın 
da avukatıyla birlikte 
GATA'ya geldiği 
ortaya çıktı.
Ağca'nın içeride 
olduğunun anlaşıl
ması üzerine GATA 
çevresindeki güven

lik önlemleri artırıldı. 
İçeride yaklaşık

4 saat kalan Ağca, 
askerlik için 
muayene edildi. 
Kurul, muayenenin 
ardından, askerlik 
yapamayacağı 
gerekçesiyle 
Ağca'ya çürük 
raporu 
verai. Mehmet 
Ali Ağca, daha 
sonra beyaz bir 
otomobille 
GATA'dan ayrıldı. 
Ağca'nın içinde 
bulunduğu araç 
hızla GATA'dan . 
çıkış yaparak 
gözden kayboldu.

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 |
4 ■ — >

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı S 
4 «

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan S

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

. Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi

Trafik, KaskoDask, Acıbadem Sağlık 
ve Her Türlü Sigorta işlemleri Yapılır. 

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

GEMLİK TİCARET BORSASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

DUYURULUR
Borsamız Meclisinin 28.12.2005 tarih ve 12 sayılı toplantısında alınan 

4 nolu kararı ile borsamızda (1) Adet Tescil Memuru kadrosu açılmıştır.
Aşağıda göreve alınma şartlarını haiz erkek elemanların 31 Ocak 2005 

Sah günü mesai bitime kadar Borsamıza aşağıda yazılı evraklar ile müra
caatı rica olunur.

GÖREVE ALINMA ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak (25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı kanun 
hükümleri saklıdır.)

b) Yaşı 23 den küçük, 30 dan büyük olmamak
c) En az lise ve dengi mezunu olmak,
d) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
e) Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa 

uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, 
ihtilas, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezasıyla 
hükümlü bulunmamak.

f) Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak.

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl 
hastalığı veya vücut sakatlığı ile özünlü bulunmamak.

h) İyi derecede Bilgisayar bilen
ı) Sürücü ehliyeti olan
i) KPSS sınavını başarı ile kazanmış.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER

a) Öğretim belgesi veya noterden onanmış sureti,
b) Nüfus hüviyet cüzdanı veya onanmış sureti
c) Savcılıktan alacakları iyi hal kağıdı, 
d) iki adet fotoğraf.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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UPS 26 Mart 
2006’da yapılacak

Sözleşmeli ögretmenkr tarih oluyor
Doçent adaylarına 
yönelik düzenlenen 
ve 26 Mart'ta gerçek- 
leştirilicek. Üniver
sitelerarası Kurul 
Yabancı Dil Sınavı'na 
(ÜDS) başvurular, 
23 Ocak-1 Şubat 
2006 tarihleri arasın
da gerçekleştirilecek. 
Sınav, 26 Mart 2006 
tarihinde Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nce (ÖSYM) 
yapılacak.
Sınav sonuçları yük
sek lisans program
larına giriş için de 
kulanılabileceğinden, 
ÜDS'ye doçent aday
larının yanı sıra 
lisans programı 
mezunu ile lisans 
programlarının son 
sınıfında veya son

Yunanistan
Türkiye’ye gitmeyin 
uyarısında bulundu

Yunanistan yöneti
mi, Türkiye'de 
meydana gelen kuş 
gribi ölümlerinin 
ardından 
gerekmedikçe 
Türkiye'ye 
gidilmemesi 
konusunda halkını 
uyardı.
Yunanistan 
Sağlık Bakanı 
Nikitas
Kaklamanis, Yunan 
basınına gönderdiği 
yazılı açıklamada 
Yunanlıların 
"Gerekmedikçe 
Türkiye'yi ziyaret 
etmemeleri ve yolcu
luğa çıkmamaları” 
tavsiyesinde bulun
du. Aynı açıklamada, 
"Eğer komşu ülkeye

sınıftan bir önceki 
sınıfta okuyan 
öğrenciler de 
başvurabilecekler.
Yabancı dil koşulunu 
karşılamak için 
doktora ve sanatta 
yeterlik sınavına 
girecek adayların da 
ÜDS'ye katılmaları 
ve 100 üzerinden 
50 ve üstünde puan 
almaları gerekiyor. 
Adaylar, başvuru
larını üniversite 
rektörlüklerine 
yapabilecekler.

gitmek gerekiyorsa 
sınır kapılarında 
tavsiye edilen bütün 
sağlık önlemlerinin 
alınması gerekiyor" 
ifadeleri yer aldı.
Bu arada Yunanistan 
Sağlık Bakanlığı, 
Avrupa Sağlık Birliği 
ECDC'ye Türkiye ile 
sınırların kapatıl
masının ne kadar 

Alman, Fransız ve 
İngiliz dillerinde, fen 
bilimleri, sağlık bilim
leri ve sosyal bilimler 
olmak üzere üç ayrı 
alanda gerçekleşti 
rilecek ÜDS;
Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, 
Diyarbakır, Erzurum, 
Eskişehir, İstanbul, 
İzmir, Konya, 
Malatya, Samsun, 
Sivas, Trabzon ve 
Van ile KKTC'nin 
başkenti Lefkoşa'da 
yapılacak.

gerekli olduğunu 
sordu. ECDC ise 
verdiği cevapta, 
"Bilimsel olarak sınır 
kapılarının kapatıl
masının kuş gribinin 
yayılmasını ve 
Yunanlıların gribe 
yakalanmasını 
önleyecek bir 
tedbir olmadığını" 
belirtti.

Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın şubat 
ayında yapmayı plan
ladığı öğretmen ata
maları netleşti. 
Gelecek ay yaklaşık 
17 bin öğretmen 
işbaşı yapacak. 
Sözleşmelilere de 
kadro yolu göründü. 
Ayrıca geçtiğimiz yıl 
merkezi puan 
üstünlüğüne göre 
alınan 20 bin 
sözleşmeli öğretmen 
de şubat ayında 
kadroya alınacak. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Başbakanlıksan talep 
ettikleri kadronun 
şubata yetişmesi 
halinde bu rakamın 
da üzerine çıkabile
ceklerini bildirdi. 
Geçtiğimiz yıl 21 bin 
emekli öğretmenden 
boşalan kadroya 16 
bin 900 yeni öğret
men atamasını şubat 
ayında yapacaklarını 
açıklayan Bakan 
Çelik, tüm kamu 
"kurumlan için ayrılan 
21 bin kadrodan da 
yaklaşık 10 bininin 
Milli Eğitim’e verile
ceğini söyledi. 
Gelecek yıl bu 
kadroyu, yeni 
mezunlar için değer
lendireceklerini 
belirten Çelik, "Bizim 
öğretmen ihtiyacımız 
var, öğretmen 
olmaya hazır da çok

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

sayıda aday var. 
Onları ağustosa 
kadar bekletmeye 
gerek yok. Şubat ve 
ağustosla birlikte bu 
yıl toplam 25-26 bin 
öğretmen atamış 
olacağız." dedi. 
Personel Genel 
Müdürlüğü’nün şubat 
ayı ortalarına 
yetiştirmeyi plan
ladığı atama için 
ocak sonunda inter
net üzerinden yeni 
başvuru alınacak; 
atamalar ise nokta 
tayinle doğrudan 
okullara yapılacak. 
Atamalara 2004 ve 
2005’te yapılan 
memurluk sınavına 
giren öğretmen 
adayları başvuru 
yapabilecek.
Bakanlık başvuru 
taban puanlarını 
düşüreceği için 
geçen seneki ata
malarda puanı düşük 

olduğu için atana
mayanlar önemli bir 
şans yakalayacak. 
Şubat ayındaki 11 
kadrolu atamaya 
geçtiğimiz sene 
merkezi olarak 
başvurup halen 
sözleşmeli olarak 
çalışan 20 bin öğret
men de başvurabile
cek. Sözleşmeli 
öğretmenlerin puan
ları yüksek olduğu i 
için de büyük bir 'I 
kısmı kadrolu 
öğretmenliğe 
geçmiş olacak.
Sözleşmeli çalışıp da 
kadrolu atanan 
öğretmenler ise 
isterlerse eğitim 
öğretim yılı sonuna 
kadar sözleşmeli 
çalıştıkları okulda 
görevlerine devam 
edecek; istemezlerse 
kadrolu atandıkları 
okullarda görevlerine 
başlayabilecek.

talik Körfez1 internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Konut kredisinde masrafa dikkat

t-

da

rse

-.Binlerce dar gelirli
” vatandaş ile 

bankacılar Mortgage 
sisteminin yasalaş
masını beklerken, 
BDDT Başkanı Bilgin, 
hem bankalara hem de 
tüketicilere önemli 
uyarılarda bulundu. 
Hükümetin, 2005 
yılının son aylarında 
Meclis'e sunduğu 
mortgage yasa 
tasarısı yılın ilk 
yarısında yasalaşarak 
yürürlüğe girecek. 
Mortgage sistemi bu 
yasanın yürürlüğe 

.girmesinin ardından 
uygulanmaya 
başlayacak. Binlerce 
dargelirli vatandaş ve 
bankalar mortgage 
sistemini bekliyor. 
BDDK Başkanı 
Tevfik Bilgin, 
mortgage sistemi 
uygulamaya girmeden 
önce hem bankalara 
hem de tüketicilere 
önemli uyarılarda 
bulundu. . 
PAZARA 
OYNAYANLAR VAR 
Bilgin, mortgage sis
teminin (ipoteğe da 
yalı uzun vadeli konut 
kredisi) sağlıklı bir 
şekilde işlerlik 
kazanabilmesi için 
toplumun ilgili tüm 
kesimlerine sorumlu
luk düştüğünü 
belirterek, bu konuda 
bankacılık sektörünün 
de risklerini iyi

a

•ine Kuş gribi, turizmi vurmaya başladı
Türkiye’de görülen 
kuş gribi, Batılı ülke 
lerde geniş yankı 
buluyor. İngiliz 
Sunday Times 
gazetesi, Türk tu 
rizminin önemli bir 
darbe aldığını yazdı.

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

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

MS

11H ~ı-~ a
'hesaplaması gerektiği 
*#sr&nd2 bulundu. 
Bilgin, konut kredileri 
konusunda bazı 
bankaların tamamen 
pazara oynayarak, risk 
derecesini artırdığına 
dikkat çekerek, bu 
bankaları BDDK olarak 
yakından takip ettik
lerini ve gerekirse 
banka bazında yap
tırım uygulayabilecek
lerini söyledi. Bilgin, 
'Diğer bankacılık 
işlemlerinde olduğu 
gibi, konut kredi
lerinde de tamamen 
pazara oynayan, 
risklilik derecesini 
artıran, aktif kalitesini 
olumsuz etkileyebile
cek davranışlarda 
bulünan bankalar 
var' dedi.
YAPTIRIM 
ARAÇLARIMIZ VAR 
Bu bankalarla ilgili,

Rezervasyonlar 
iptal ediliyor. 
Türkiye'de patlak 
veren kuş gribi 
hastalığı ve bu 
konudaki gelişmeler, 
İngiliz pazar 
gazetelerinde geniş

l«1
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H 
II 
n
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BDDK'nın elinde çok 
G«yıda yaptırım .aracı 
bulunduğunu ifade 
eden Bilgin, şunları 
söyledi: 
'Gerekirse, BDDK 
olarak banka bazında 
önlem alabiliriz. 
Elimizde bankacıların 
bildikleri dışında da 
çok farklı araçlar var. 
Bankaların, sermaye 
yeterlilik rasyolarını 
yüksek tutmalarını 
istemekten, bankaların 
şube açma taleplerini 
geri çevirmeye kadar 
elimizde birçok yap
tırım aracı bulunuyor. 
Önemli olan burada, 
biz araçları kullan
madan bankaların 
kendi mali 
bünyelerini kendi
lerinin düzeltmesidir.* 
KREDİYİ YERİNDE 
KULLANIN 
Tevfik Bilgin, 

yer buluyor. BBC'nin 
internet sitesinden... 
Independent gazete
si, 'Havadaki ölüm' 
başlıklı analizinde, 
kuş gribinin ölümcül 
türü H5N1 üzerinde 
araştırmalar yapan 
bilim adamlarına 
dayanarak, hastalığın 
milyonlarca kişiyi 
öldürebileceğini 
yazıyor. Gazete, 
'kâbus teorisi* olarak 

bankaların konut 
kredilerini, şirketlere 
ticari kredi olarak kul
landırmasını da doğru 
bulmadığını söyledi. 
Bilgin, ticari kredilerin 
ve konut kredilerinin 
bankaların bilanço
larında mutlaka ayrı 
ayrı muhasebeleşti 
rilmesi gerektiğine de 
dikkat çekti. 
Tüketiciler iki kere 
düşünsün 
BDDK Başkanı 
Bilgin, konut kredileri 
konusunda tüketicileri 
de uyardı. 
Tüketicilerin, konut 
kredisi kullanırken ikL 
kere düşünmesi 
gerektiğini ifade eden 
Bilgin, tüketicilerin 
krediyi sadece faize 
bakarak kullanma
masını istedi. Bilgin, 
'Burada önemli olan, 
kasadan parayı alırken 
kendilerine deklare 
edilen yani masraflar 
çıktıktan sonra ortaya 
çıkan faizdir, kredi 
kullanırken, masrafları 
da kredinin diğer 
maliyetlerini de 
sorun' dedi.
Konut kredilerinin, 
Türk bankacılık 
sistemi 
için geleceği olan bir 
enstrüman olduğunu 
ifade eden Bilgin, 
'Konut kredilerinin 
sağlıklı işlemesi 
herkesin lehinedir* 
dedi.

nitelediği olası 
gelişmeyi şöyle 
anlatıyor.
"Bir çocuk hasta bir 
hayvanla temas 
eder. Hele bir de 
normal grip virüsüne 
sahipse, bu virüs 
kuş gribi virüsüyle 
birleşip mutasyona 
uğrayarak hastalığı 
insandan insana 
geçirmeye 
başlayabilir."

Gayrimenkule 
büyük inceleme

Maliye Bakanlığı 
hem finans sek
törüne hem de 
son dönemde maket 
üzerinden kapışılan 
ve fiyatları milyon 
YTL'yi aşan konut
ları alan ve satanları 
mercek altına 
alıyor.
Maliye Bakanlığı 
son dönemde maket 
üzerinden kapışılan 
ve fiyatları milyon 
YTL’yi aşan 
konutları alan ve 
satanları mercek 
altına alıyor.
Finans kesimindeki 
yoğun denetimlerini 
sürdüren Maliye 
Bakanlığı, rotayı 
satışlarında büyük 
bir patlama yaşanan 
gayrimenkul sek
törüne de çevirdi. 
Son 1.5 yıllık 
dönemde 700-800 
bin, hatta 1.5 milyon 
YTL'lik konutların 
daha proje aşa
masında maket 
üzerinden satıldığı 
emlak sektörü, 
hesap uzmanlarınca 
kapsamlı bir 
incelemeye tabi tutu
lacak Sektöre yöne
lik denetim öncesi 
başta İstanbul olmak 
üzere emlak 
satışlarının fazla 
olduğu iller için 
Vergi İstihbarat 
Merkezi'ne gelen 
tapu kayıtları 
üzerinde bir ön 
tarama yapılacak. 
Ardından da mega 
konut projelerine 
imza atan büyük 
firmalara öncelik 
verilerek, tüm 
ahm satımlar 
incelenecek.

GEM.YK

GÜNLÜK SYYASY GAZETE ■■■■

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresini tıklayın

DOĞAYI SEV, 
YEŞİLİ KORU

500 bin YTL’ yi 
geçen havaleler 
incelenecek 
Geçen yılın 
ikinci yarısında 
bankalardaki yüklü 
hesapları gözden 
geçiren Maliye, 
şimdi de büyük 
para hareketlerini 
inceleyecek. 
Maliye Bakanlığı 
müfettişleri, 
2005'te 500 bin 
YTL’nin üzerinde 
EFT, çek ve havale 
işlemi yapan kişileri 
araştıracak. Bunun 
için yine bankaların 
kapısı çalınacak. 
Geçen yıl olduğu 
gibi, öncelikle bu 
ay içinde söz 
konusu kişilerin 
listeleri 
bankalardan 
istenecek.
Gelen listeler, Şubat 
ve Mart aylarında 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı ile Hesap 
Uzmanlan 
Kurulu'nun Bilgi 
İşlem Merkezi'nde 
değerlendirilecek. 
Yapılacak risk anali
zleri sonucunda, 
durumları şüpheli 
bulunan işlem 
sahipleri, hesap 
uzmanlan ve gelirler 
kontrolörlerince • 
denetime tabi tutula
cak. Maliye yetkilileri 
finans kesimine 
yönelik denetimlere 
bu yıl da devam ede
ceğini belirtirken, 
son dönemde 
satışlarda tam bir 
patlama yaşanan 
emlak sektörünün 
de gözaltına alı
nacağını kaydetti.

‘Gemlik
Körfez’ 

internette

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İLAN

Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alınacaktır.
BURSA M.AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
Koruma ve hizmet alımı hizmeti alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2005/176859

1. idarenin
a ) Adresi : CUMHURİYET MAH.MANASTIR MEVKİİ GEMLIK/BURSA
b ) Telefon - Faks Numarası : 224 5139200 - 224 5139207
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa): gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
2. İhale Konusu Hizmetin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

b ) Yapılacağı Yer 
c ) İşin Süresi 
3. İhalenin

: Koruma ve güvenlik hizmeti 01.03.2006-31.12.2006 
tarihleri arasında 10 (on) ay 306 gündür.

:Bursa M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu 
: 01.03.2006 - 31.12.2006 tarileri arasında 10 Ay 306 gündür

a ) Yapılacağı Yer : M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Manastır Binası, Diyaliz, Acil ve 
Poliklinikler Binası ile Sahil Binası.

b ) Tarihi - Saati :10.02.2006 -10:30
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 elektron

ik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alın

mış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzei kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

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

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

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1 .İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
aj- 5188 Sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun Uygulanmasına ilişkin 

yönetmelik hükümlerine göre TC İç İşleri Bakanlığı tarafından verilen Özel Güvenlik şirketi faaliyet 
izin belgesinin sunulması zorunludur.

b)- Bu işte çalışacak 12 kişinin SSK ve iş mevzuatına uygun 5188 sayılı Özel Güvenlik hizmetler
ine dair kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğine göre çalıştıracağına dair 
çalıştırılan personel ile ilgili yükümlülüklerini eksiksiz yerine getireceğine dair taahütname sun
ması zorunludur.

c) İstekliler 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun hükmü uyarınca , 26 Şubat 2005 
tarih ve 25739 sayılı Resmi Gazete de Devlet Bakanlığınca yayınlanan “Özel Güvenlik Mali 
Sorumluluk Sigortası ve talimatı” başlıklı tebliğinde belirlenen asgari teminatlardan aşağı olmamak 
üzere Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptıracağına dair taahütname vermeleri zorun
ludur.

4.3.2. Makine, tesisve diğer ekipmana ilişkin belgeler.
* İşi yerine getirmek için kullanacağı aşağıdaki ekipmanları kendi demirbaşında ( Bu malzamalar 

için idarede hiç bir ücret talep edilmeyecek ve teklifinde bu malzemeler için fiyat verilmeyecektir.) 
bulunduracağına dair taahhütname vereceklerdir.

6 Adet El Telsizi
12 Adet Cop
12 Adet Kelepçe
12 Adet Düdük
3 Adet Üst Arama Dedektörü
* Hastanenin mevcut bulunan kamere sistemi yüklenici tarafından kullanılacak takibi ve kon

trolü yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Kamera sisteminin bakım ve ve onarımı yüklenici 
firma tarafından sağlanacak ve hastane idaresinden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

4.3.3. Kalite ve standartlara ilişkin belgeler
İstekliler söz konusu Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ile ilgili TSE Hizmet yeterlilik belgesini tek

lif dosyasında vereceklerdir. (
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 dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 10.02.2006 tarihi, saat 10:30 'a kadar Bursa M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Manastır 
Binası, Diyaliz, Acil ve Poliklinikler Binası ile Sahil Binası adresine verilebileceği gibi, iadeli taah
hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 
istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı 
için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B (123)

ŞİİR KÖŞESİ D.AIİ BAYDAR

Af Geliyor
Ankara ’nın ortasında 
Kurtlar doyar sofrasında 
Susurluktan sonrasına 
Müjde beyler af geliyor

Bakın depremzedelere 
Yaşla dolu didelere 
Mafyalara, çetelere 
Duyun beyler af geliyor 

Yetini hakkı yiyenlere 
insanlara kıyanlara 
Memleketi soyanlara 
Bakın işte af geliyor.

Halkım bu sözüm s izler e 
Güvendiniz tüm arsızlara 
Şimdi ise hırsızlara 
Ne yazık ki af geliyor.

Zalime boyun eğersin 
Haksızlığa çıkmaz sesin 
Güvercini kurtlar yesin 
Görün işte af geliyor.

D emir ali halkın sesi 
Hukuka değilm asi 
Ecep hu mu demokrasi? 
Duyun beyler af geliyor.

Çocuğunuzun kötü 
sözlerine gülmeyin 
Çocuğunuz bir gün kötü bir söz söyleyerek 
sizi şaşırtabilir. Böyle bir durumda aşırı 
tepki vermemeli ve durumu gülerek 
karşılamamalısınız
Dünyalar tatlısı çocuğunuz, hiç bek
lemediğiniz bir anda kötü bir söz söyley
erek sizi şaşırtabilir. Uzmanlar böyle bir 
durumda gülerek tepki vermenin doğru 
olmadığı fikrinde. Doku Psikolojik 
Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nden Uzman 
Klinik Psikolog Gülbin Öztürk, "Bebeğim ve 
Biz" dergisinde, ebeveynler için önerilerde 
bulundu. Çocuğun çevresinde duyduğu 
kelimeler olumlu olduğu kadar, olumsuz 
anlamlar da içerebilir. Çoğu anne baba 
etrafında duyduğu kötü sözleri tekrar eden , 
çocuğuna olumsuz tepki verir. Ancak küçük 
yaşlarda çocuklar çoğunlukla kullandıkları 
bu sözlerin anlamını bilmezler. Çocuklar 
yakın çevrelerinde gördükleri yetişkinleri 
model alırlar. Benzer davranışlarda bulu
narak da yetişkin gibi hissederler. Bazen 
insanların bir kelimeye verdikleri tepki 
çocukları şaşırtabilir. Ve insanlarda böyle 
etkiler yaratabilmekten gurur duyarak kötü 
sözler kullanabilirler. Ailesinden çok fazla 
ilgi göremeyen bir çocuk için bu tepkiler de 
bir tür ilgi sayılabilir ve kötü sözler kullan- j 
masını pekiştirebilir. Öğrendiği kötü sözü 
kullanan çocuk çevresinde değişik tepkiler 1 
görebilir. Kötü söz söyleyen çocuğa çevre- |l 
dekilerin gülmesi veya kelimeyi tekrar 
tekrar söyletmesi çocuğun durumu olumlu | 
olarak anlamlandırmasına ve bu kelimeyi 
daha sık kullanmasına sebep olabilir.

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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Meyvelerin beslenmemizdeki 
yeri ve kullanımı Piş ma»

Yeterli ve dengeli 
beslenebilmek için 
sebze ve meyve 
grubundan günde en 
az 3 porsiyon 
yemek gerekir. 
Meyvelerin 
tanımı ve yapısı 
Botanikte, bitkilerin 
olgunlaşmış çekir 
dekleri ile çekirdeğe 
yakın kısımlarına 
meyve denilmektedir. 
Taze meyveler; 
metabolik reaksiyon
ların sürdüğü canlı 
hücrelerden oluş
muştur. Bu hücreler 
besin ve su gerek 
sinimlerini karşılayan 
bitkilerden 
kesilmelerine rağmen 
yaşar durumdadır. 
Meyvelerde hücreler 
pektik maddelerle 

birbirlerine bağlanır
lar. Hücre duvarının 
esas maddeleri 
selüloz, pektin, 
hemiselüloz ve 
lignindir. Petkin; 
ham meyvede pro- 
topetkin adı altında 
kalsiyum mag
nezyum tuzları ile 
birleşmiş olarak 
bulnur. Meyve 
olgunlaştıkça pro- 
topetkin pektine o da 
pektik aside dönüşür 
ve meyve gittikçe 
yumuşar.

"Meyvelerin 
besin değeri 
Meyveler günlük 
enerji ve protein 
gereksinimine çok az 
katkıda bulunurlar. 
Bu nedenle şişman 
kişilerin tatlı yerine 

— sofralarında taze 
meyve bulundur
maları tavsiye 
edilir. Bunun 
yanında mim 
railer ve vitamin
ler yönünden 
zengindirler.* 
Meyveler bulun
durdukları vita
min çeşidi ve 
miktarı bakımın
dan farklıdırlar. 
Genellikle 
turunçgiller,

şeftali, çilek ve ben 
zeri meyveler C vita
mini. kayısı ise A vita 
mini için iyi kaynak
tır. Diğer meyvelerde
ki C vitrmini miktarı 
daha az olmakla 
beraber taze olarak 
yenildiklerinde C vita 
mini gereksiniminin 
karşılanmasına 
yardımcıdırlar. 
Herhangi bir meyve 
çeşidinin kapsadığı 
C vitamini miktarı 
iklime ve diğer 
yetiştirme koşullarına 
göre, değişmektedir. 
Mmüdiajiama ve sak
lama yöntemleri de 
meyvelerdeki C vita
mini miktarını etkiler. 
Meyvelerin besin 
değerinin yanı sıra 
iştah üzerinde de 
olumlu etkileri vardır. 
Meyvelerin lezzeti, 
bileşimlerindeki asit 

ve şekerden ileri 
gelmektedir. 
Meyveler olgun
laştıkça bulundur
dukları asit miktarı 
azalmakta, çeker 
miktarı ise artmak
tadır. Şekerin verdiği 
tadın asitle birleşme
si sonucu hoş bir 
lezzet oluşmaktadır. 
Meyvelerin bileşi
minde bulunan 
selüloz, bağırsak 
faaliyetlerini düzen
ler. Genellikle kabuk
lu meyveler, kayısı, 
erik üzüm, incir ile 
buniarudiı yapııdıı 
marmalet ve reçeller 
bağırsak hareketleri
ni artırdığından kabız 
lıktan şikayeti 
olanlara tavsiye 
edilir. Ekşi elma ve 
şeftali jşe ishali 
olan kimselere 
iyi gelir.

ABD'nin Illinois 
eyaletinde gelişti 
rilen titanyumlu 
fırçalar sayesinde 
diş macunları tarihe 

I karışacak aibi 

veren "Soladey 2" 
adlı bu fırça dişleri, 
bünyesinde bulunan 
iyonları açığa 
çıkararak temizliyor. 
Bövlece tartarlar

görünüyor.
ABD'li uzmanların

ve plaklarla 
mücadelede sadece

geliştirdiği diş 
fırçası, diş macu
nuna gerek 
kalmadan dişleri 
temizliyor. 60 kişi 
üzerinde denenen ve 
olumlu sonuçlar

bir fırça yeterli . 
oluyor. Tokyo Diş 
Hekimleri Birliği 
tarafından da onay
lanan "Soladey 2”, 
internette 21 dolara 
satılıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

51310 55
513 1879
513 12 06

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 5İ2 1072
Kanberoglu Es.ıdaş 514 45 49
Anıttır 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

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

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

Bursa
Mudanya
Yenikapı (212)
Yaloya (226)
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60
516 12 12
811 1323

513 23 94

Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 1095
513 37 42

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

Nüfus Md.
Özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd.
Müftülük

OTOBÜS
. 513 15 07

513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00
(18 Hat)

Gümrük Md.
Tekel Md.

524 85 86
513 10 4?

TÜP DAĞITICILARI

Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz

513 12 95
513 16 37
513 16 37
513 88 43

BELEDİYE İpragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz__________

513 22 59
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

513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
51417 00

"akcan petrol 
YERLIYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

513 14 25

. NÖBETÇİ ECZANE
17 OCAK 2006 SALI 
MELİS ECZANESİ 

Tel: 513 52 65-GEMLİK

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL 33 SAYI : 2335 

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 Günlen ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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BAŞSAĞLIĞI
Parti üyemiz ve Bursa Milletvekilimiz 

Sayın Mehmet Altan Karapaşaoğlu’nun 
Değerli Anneleri

Fatma KARAPAŞAOĞJ-U’nun
ölümünü üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, 

kederli Karapaşaoğlu ailesi ve yakınlara 
başsağlığı dileriz.

-W- ADALET ve KALKINMA PARTİSİ GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI 
"'g'' YÖNETİM KURULU RUINO İLÇE BAŞKANI 

ak parti Enver ŞAHİN

BAŞSAĞLIĞI
Değerli Dostum, çocukluk arkadaşım ve 

Bursa Milletvekilimiz Altan Karapaşaoğlu’nun 
Saygıdeğer anneleri

Fatma KARAPAŞAOĞLU’nun
ölümü nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur. 

Merhumeye Tanrı’dan rahmet diler, 
Karapaşaoğlu ailesi ve yakınlarının 

acılarını paylaşırız.

Nuriye & Mehmet TURGUT



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

GEMLİK

Cenaze törenleri..

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Uğur Mumcu anılacak
Bombalı bir suikast sonucu 13 yıl önce katledilen Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, ölümünün yıldönümü 

'olan 24 Ocak günü Bursa’da gerçekleştirilecek olan bir dizi etkinlik ile anılacak. Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti’nde bugün yapılacak olan toplantıda programın belirleneceği açıklandı. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

rfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■

18 Ocak 2006 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Dün sevdiğimiz bir mahalle büyüğümüzün, 
komşumuzun, sevdiğimiz büyüklerin 
annelerinin ölümü nedeniyle cenaze törenindey- 
dik.

Çocukluğum Balıkpazarı Mahallesinde geçti.
Fatma teyze karşı Komşumuza!)
Ölümüne yakın arkadaşı annem çok üzüldü.
Ama, ölüm hepimize, sırası gelen gidiyor.

Buna dur yok...
Cenaze törenleri çeşitli insanları ister iste

mez biraraya getiriyor.
Uzun yıllar göremediğiniz bir arkadaşınızı, 

bir dostunuzu cenaze töreni nedeniyle göre
biliyorsunuz.

Tören tanınmış bir kişiye aitse, törenler izdi
hama dönüşüyor.

Cenazeler siyasilere veya yakınlarına aitse, 
cenaze törenleri şova dönüşüyor.

Dün, Gemlik milletvekilimizin annesinin 
cenazesinde çevremi gözlemledim.

Birçoğu taziyelerini iletmek için gelmişti 
törene, bir kısmı da cenazeye kimler katılacak 
diye meraktan oradaydı sanki..

Cenazelerdeki kişilerin tanınmışlığına göre 
imamlar bile değişiyordu.

Dikkatimi çeken, cenaze namazını bu kez 
Müftümüz kıldırdı.

Normalde Çarşı Camii’nde bu işi Süleyman 
Hoca yapardı hep.

Cenaze sahipleri acılarıyla uğraşırlarken, 
uzun zamandır birbirlerini göremeyenler, 
geçmişten, siyasetten tutun da, aklınıza ne ge 
lirse konuşurlar.

Cenaze törenleri sanki buluşma yerleri 
gibidir.

Sonra, cenaze namazında ön saflarda yer tut
mak da bir başka ilgi konusudur.

Tanınmış birinin cenazesinin ön saflarında 
mutlaka tanınmış simalar bulunur ve medya da 
bunları görüntüler.

Dünkü cenaze töreninde birçok eski dostu ve 
meslekdaşımı gördüm.

Ölenlerin yakınları acılar içindeyken, cami 
avlusunda her çeşit insan, her çeşit konuda 
konuşurlar. Cenaze unutulur. Hocanın çağrısına 
kadar.

Konuşulmayan belki de bir tek ölendir.
Fatma Hanım teyze çocukluğumun en unuta

mayacağım ihsanlarındandır.
Onlar, birbir bu dünyadan göç ederlerken, 

bizler de anılarımızı bir bir toprağa gömüyoruz.
Allah rahmet eylesin.

Bursa Barosu’ndan
Ağca açıklaması

Mehmet Ali Ağca'nın salıverilmesi 
tartışmalarına Bursa Barosu da 
katıldı.Baro Başkanı Asude Şenol, 
son aylarda üstüste yaşanan hukuk 
skandallarına, Abdi İpekçi'nin katili 
Mehmet Ali Ağca'nın salıverilmesiyle 
bir yenisinin daha eklendiğini
söyledi. Haberi sayfa 4’de

AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu’nun annesi Fatma Karasoy’a son görev

Karapaşaoğlu’nun 
annesi toprağa verileli 

Önceki gün 
Ankara’da vefat 
eden AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu ’nun 
annesi Fatma 
Karasoy, son yolcu
luğuna dün Çarşı 
Camii’nde kılınan 
öğle namazından 
sonra uğurlandı. 
Cenaze törenine 
Orman Bakanı 
Osman Pepe de 
katılırken, çok sayı
da siyaset ve iş 
dünyası biraraya 
geldi. 83 yaşında 
vefat eden Karasoy, 
ilçe mezarlığında 
toprağa verildi. 
Haberi sayfa 3’de

Bursa terminalinde 
esrar operasyonu

Polis tarafından terminalde gerçek
leştirilen operasyonda, esrar ticareti 
yapmak istediği belirtilen bir kişi 
gözaltına alındı. Bir ihbare değer
lendiren narkotik polisi operasyonda 
5 kilo 800 gram esrar maddesi ele 
geçirdi. Haberi sayfa 6’da

Kart mağdurları 
için kampanya

TBMM'de görüşülmekte olan Kredi Kartları 
Yasa Tasarısı için imza kampanyası 
başlatıldı. "Kredi kartı mağdurlarının 
geçmiş dönem borçlarının düzenlenmesi 
ve kredi kartı faizlerine sınır getirilmesinin 
yasada yer alması" için. Tüketiciler 
Birliği tarafından başlatılan ve Ankara 
Ticaret Odası'nın (ATO) desteklediği 
kampanyaya start verildi. Sayfa 8’de

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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। Buluşma
Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun öldürülüşünün 13. yılı nedeniyle etkinlikler düzenlenecek

Gürhan ÇETİNKAYA Uâur Mumcu anılacak
Bağlantılar...

Saf, temiz ve yalın olabilmek..
Bağımsız kalabilmek..
Göbekten bağlı olmamak..
Artık çok zor..
Çünkü kişisel “çıkarlar” insanları birbir

lerinden o denli uzaklaştırdı ki,hangi taşı 
kaldırsan altından pislik hangi ilişkiye 
dokunsan ardından “çıkar kümelenmesi” 
çıkıyor.

Kirlilik..
Açıkgözlülük..
Ketenperecılik..
Fırsatçılık..
Üçkağıtçılık..
Saygısızlık..
Sevgisizlik..
Dönem içinde insanoğlunu cenderesine 

aldı..
Sıkıyor da sıkıyor..
Pislik anaforuna yakalanan insanoğlu 

kendini düze çıkaramıyor.
Yazıktır..
Ayıptır..
Günahtır..
Güvenlik hak getire..
Adalet ne yazık ki tartışılıyor.
Sağlık zaten bozuk..
Geleceğinden kaygı duyan insan “hal 

çaresine” bakıyor.
Bakarken de yıkıyor.
Kendini kurtarırken başkasının omzuna 

çıkıyor..
Yükleniyor da yükleniyor..
Onu eziyor..
Başka çaresi kalmadığını düşünüyor.
Tüketim girdabının içine atılan insanın 

“alma” isteği sürekli parlatılıyor.
Jan janlı vitrinler..
Rengarenk ambalajlar..
Almak için sunulan cazip olanaklar..
Doğal olarak denge bozuluyor.
“Almadan verme “ güdüsü harekete 

geçiyor.
Kimlik değişiyor..
Karakter bozuluyor.
Bu işin sonu iyi değil.
Ne olacak ?
İnsanoğlu tepeden tırnağa yapısal 

değişim geçirecek..
Olanaklı mı?,
Değil..
O halde..
Herkes ayağını yorganına göre uzatacak..
Tüketim anaforunda kendini kaybetmeye

cek..
Benliğini yitirmeyecek..

- İnsanoğlu eskiden de vardı..
Ve bu kadar “rezil” duruma hiçbir zaman 

düşmemişti...

‘Gemlik Körfez’ 
internette

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

Bombalı 
suikast sonucu 
katledilen 
gazeteci-yazar 
Uğur Mumcu, 
ölümünün 13. 
yılında 
Bursa'da 
gerçekleştirile
cek bir dizi 
etkinlikle 
anılacak.
Bursa 
Gazeteciler 
Cemiyeti 
(BGC) ve 
Çağdaş 
Gazeteciler 
Derneği (ÇGD)

Bursa Şubesi 
öncülüğünde 
sivil toplum 
örgütlerinin 
katılımıyla 
gerçekleşecek 
etkinliklerde, 
evinin önünde 
düzenlenen 
bombalı 
saldırı 
sonucu 
katledilen, 
hukukçu ve 
gazeteci 
Uğur 
Mumcu'nun 
ölmediği ve 
savunduğu

Tarihi top yenilendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uzun yıllar
Gemlik'e Ramazan 
aylarında gürlediği 
sesiyle hizmet 
veren tarihi 
top yenilendi.
Ahmet Dural 
Meydam’na 
konduğunda 
vatandaşların 
büyük ilgisini çeken 
tarihi Ramazan topu, 
geçen yıllar içinde 
boyasının da bozul
masıyla eski bir 
görünüm almıştı. 
Belediye yetkililerinin 
geçtiğimiz günlerde 
kaldırdığı Ramazan 
topu, tekerleklerinin 
yenilenmesi ve 
boyanmasının 
ardından yeniden

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

fikirlerin 
yaşadığı 
vurgulanacak. 
24 Ocak'da 
yapılacak 
anma 
yürüyüşünün 
de yer alacağı 
etkinlikler, 
bugün Bursa 
Gazeteciler 
Cemiyeti'nin 
Kültürpark'taki 
lokalinde 
saat 10.00'da 
yapılacak 
geniş katılımlı 
toplantıda 
belirlenecek.

yerine kondu.
Yapı Kredi Bankası 
önünde yine vatan

daşların göz zevkine 
hitap edecek olan 
tarihi Ramazan

topunun kaldırılması 
çeşitli dedikodulara 
yol açmıştı.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE I

İLAN ve REKLAM ALINIR i
KÖRFEZ REKLAM I
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK I 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu’nun annesi Fatma Karasoy’a son görev

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

YazıYORUM

Devlet adamı olmak! ....
Karapaşaoğlu’nun 

annesi toprağa verildi
Önceki gün Ankara’da vefat eden AKP Bursa Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu’nun annesi Fatma Karasoy, son yolculuğuna uğur
landı. Cenaze törenine Orman Bakanı Osman Pepe de katılırken, 
çok sayıda siyaset ve iş dünyası biraraya geldi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşa 
oğlu'nun annesi 
Fatma Karasoy'un 
cenaze töreninde 
siyaset ve iş dünyası 
biraraya geldi.
Törene Orman Bakanı 
Osman Pepe de 
katıldı.
Önceki gün Ankara da 
ölen, Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu . 
nun annesi Fatma 
Karasoy(83)'un 
cenaze töreninde çok 
sayıda siyaset ve 
iş adamları 
biraraya geldi. 
Dün, Gemlik Çarşı 
Camiinde kılanan öğle 
namazından sonra 
ilçe mezarlığında 
toprağa verilen Fatma 
Karasoy'un cenaze 
törenine Orman 
Bakanı Osman Pepe, 
Bursa Valisi Nihat 
Canpolat, Adalet ve 
Kalkınma Partisi Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik, milletvekiNeri 
Ertuğrul Yalçınbayır, 
Sedat Kızılcıkh, Faruk 
Anbarcıoğlu, Zafer 
Hıdıroğlu, Şevket

Karasoy, son 
uğuna seveni

naan uğur

- —JfflÖ^I^HOÖlu’nun 
ânnesimKenaze töreninde 

çok^saytda siyaset ve iş 
~ biraraya geldi

Orhan, Mehmet Emin 
Tutan, AK Parti II 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
Gemlik AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
Eski CHP Bursa 
Milletvekili Yahya 
Şimşek, Bursa Nilüfer,

Yıldırım Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Celal 
Sönmez, işadamı 
Cavit Çağlar, Bursah 
iş adamları, sanayici 
ler, gazeteciler ve 
çok sayıda yerel 
gazeteciler katıldı. 
Çarşı Camiinde

kılınacak öğle 
namazından önce- 
cami avlusuna gelen 
Karapaşaoğlu, 
camide toplanan 
vatandaşların . 
taziyeleri kabul etti. 
Fatma Karasoy'un 
cenazesi 
vatandaşların

omuzlarında şehir 
mezarlığına 
götürüldü ve 
toprağa verildi. 
Bakan Pepe 
Küçük Kumla da 
öğle yemeği 
yedikten sonra özel 
bir helikopter ile 
Gemlik’ten ayrıldı.

AK parti seçimi kazanıp iktidar olduktan 
sonra hep bir olaya tanık oluyoruz..Türk 
Silahlı kuvvetlerinin en üst düzey kurulu 
olan, Başbakan’ın başkanlığında tüm örgene 
railerden oluşan Yüksek Askeri Şûra karar
larının bazılarına hem Başbakan hem de 
onun emrinde ki Milli Savunma bakanı 
“muhalefet şerhi’’ koyuyorlar. Bunu alışkan
lık haline getirdiler..

Yüksek Askeri şûra yılda iki kez toplanı 
yor. Askeri ilgilendiren kararlar aldıkları gibi, 
bu arada Silahlı Kuvvetlerden “disiplinsizlik” 
nedeniyle atılan birkaç personelde oluyor.

Bu isimlerin belirlenmesi orduda bir çok 
kademeden geçer.

Ordunun i.hizmet talimatnameleri vardır 
ve maddeler kesindir.

Ordu bütün dosyalarını hazırlıyor .Yüksek 
Askeri şûraya sevk ediyor. Başbakan ve 
bakanı “muhalefet şerhi “koyuyor.

Ayni gün çıkıyor “Türk ordusuna güveni
miz tamdır.” gibi orduya şirin gözükecek 
laflar ediyor...

Sevgisi -saygısı bu kadar çoksa bu karar
lara hem de her seferinde muhalefet şerhi 
koyarak sözde seçmenlerine mesaj gön
deriyor. İşin ilginç yanı, kendisi ve bakanı 
muhalif kalsa da, kalmasa da kararlar 
değişmiyor.

Genel Kurmay başkanı ve Kuvvet komu
tanlarının oylarıyla bu kişiler ordudan uzak
laştırılıyor.

Başbakan belki farkında bile değil ama bu 
davranışıyla devlete saygısızlık ediyor... Ya 
da bir takım çevrelere şirin gözükmek için, 
hem de böyle duyarlı bir konuda devletle 
çelişkiye düşüyor.

Kendi iktidarları döneminde binlerce 
kamu görevlisini görevden aldıran, alınması
na göz yuman, onların başına gelenlere ses 
etmeyen, ailesiyle birlikte yine binlerce kişiyi 
perişan eden bir hükümetin başı, ne hik
metse sadece Yüksek Askeri Şûra kararıyla 
görevine son verilen birkaç kişiye sahip 
çıkıyor!...

Askerlik disiplin mesleğidir.
Bir ordunun gücünde disiplini ve eğitimi 

yatar.
Ordunun disiplinini şu veya bu sebeple 

bozduğu için görevine son verilen subay 
veya astsubayları haklı görmek mümkün 
değildir. (Türk silahlı kuvvetlerinden irtica 
nedeniyle atılanlardan bazısı konuyu Avrupa 
İnsan hakları Mahkemesine götürüp dava 
açtı.

Mahkeme bunların açtığı davaların 
tümünü reddetti. Halkın tabiri ile çöp teneke
sine attı. )

Her meslek grubunda olduğu gibi Türk 
Cumhuriyetini kuran bu büyük ordunun için
den de çürük elmalar çıkabilir. Türk ordusu 
her zaman doğruyu görüp, kendi temizliğini 
yapmış, bu urları kesip atmıştır. Bu gün su 
baylarımız -astsubaylarımız en yüksek 
teknolojik donanımlı okullarda Atatürk’ün 
yolunda Laik Cumhuriyet ideolojisi ile 
yetiştiriliyoriar. Onun için bu gün yapılan 
anketler de

Türk halkı “Ben en çok orduya güveniyo
rum” diyor. Halkım bunu iyi biliyor da, 
bazıları hala bunu anlayamadı...

“Anlayana sivrisinek saz, anlamayana 
davul zurna az.”

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Bursa kışın çiçek açtı
Büyükşehir 
Belediyesi, kent giriş
lerini güzelleştirme 
çalışmalarına ilave 
olarak ana arterlerin 
kaldırımlarına oluştu
rulan yeşil alanlara 
yüz bin çiçek dikti. 
“Yeniden Yeşil 
Bursa” hedefi 
doğrultusunda 
2 yılda 237 bin metre 
kare yeşil alan oluş
turan, kent girişlerine 
8 bin 500 akça, çınar, 
meşe ve akçarcı 
ağacı diken 
Büyükşehir 
Belediyesi, şimdide 
Atatürk Caddesi'nden 
Setbaşı'na kadar olan 
bölgedeki kaldırım
lara yüz bin 
menekşe, yerprimlası 
ve süs lahanasını 
ekti. Birbirinden 
renkli çiçekler 
caddelere ayrı bir 
güzellik kattı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Bursa'yı 
özlenen yeşil kim
liğine yeniden 
kavuşturacaklarını, 
bu konuda vatan
daşların da yaptıkları 
çalışmalara sahip 
çıkarak kendilerine 
destek olmalarını 
istedi.
Başkan Şahin, Zafer 
Plaza'dan başlayarak, 
Setbaşı'na kadar

Güvercin itlafına tepki
Kuş gribi nedeniyle 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı yetkilile 
rinin tüm kanatlı hay
vanların itlaf edile
ceğine yönelik açık
lamaları güvercin- 
sevenleri ayağa 
kaldırdı.
Bursa Güvencinse 
venler Derneği ve 
ilçe derneklerinin 
başkanları Tarım İl 
Müdürlüğü’ne 
dilekçe ile başvu
rarak, hasta olmayan 
hayvanların itlaf 
edilmemesini istedi. 
Gürsu'da ortaya 
çıkan kuş gribi 
voİMbi nedeniyle, 
kent merkezi ve ilçe 
leftfts kanatlıların itlaf 
çalışmalarına devam 
ediliyor. Kentteki tüm 
kanatlıların itlaf

olan bölgede kaldırım 
kenarlarına yeşil 
alan oluşturduklarını, 
ancak buraların 
iyi korunmaması ve 
güzergah haline 
getirilmesinden 
dolayı yol kenarlarına 
korkuluk yapmak 
zorunda kaldıklarına 
dikkati çekti. 
Çiçekleri koruyalım 
Yeşil alanların tahrip

edileceğine yönelik 
açıklamalar ise, 
güvercinsevenleri 
harekete geçirdi. 
Kanatlı dostları, 
profesyonel olarak 
yetiştirilen güvercin
lerin itlaf edilmemesi 
için Tarım İl 
Müdürlüğü’ne 
dilekçe verdi. Bursa 
ve ilçelerindeki 7 
yetiştirici dernek 
başkanı, güvercin
lerinin tanesinin 5 
bin YTL değerinde 
olduğunu, bu kanatlı 
türünün itlafı halinde, 
devletin zararı 
karşılaması gerek
tiğini ön® 
Tarım İl Müdürlüğü 
önünde grup adin?..
bir açıklama yapan 
Bursa Güvercin 
Yetiştiriciler Derneği 

edilmesini yaşadığı 
bir örnekle anlatan 
Başkan Şahin, 
şunları kaydetti: 
“Bir araç sahibini 
Fevzi Çakmak 
Caddesi'nin yol 
ortasındaki yeşillik
lerinin üzerinden 
geçerek, karşı yola 
döndüğünü görünce 
şaşkına döndüm. 
Araç sahibinin

Başkanı Ruşen 
Turan, güvercinlerin 
veteriner gözeti
minde ve hijyenik 
ortamda yetiştir
ildiğine işaret etti. 
Bu kanatlı türüne 
kapalı ortamlarda 
baktıklarını dile 
getiren Turan, 
güvercin yetiştiricil
iğinin bir tutku 
olduğunu ifade etti. 
Turan, güvercinlerin 
itlaf kararı dışında 
tutulmasını, kontrol 
edilerek hasta 
olmayanların 
öldürülmemesini 
istedi.

gösteren kuş 
TCTrçTITreiTerî dernek
lerinde kayıtlı 500'ü 
aşkın güvercin 
olduğuna değinen 

yeşillikleri ezerek, 
bize nefes aldıran bu 
canlıları öldürmesine 
hakkı var mı?
Bu araç sahibinin 
meydandan dönerek 
bulunduğu yere 
gelmesi 2-3 
dakikasını almaz. 
Ayrıca Atatürk 
Caddesi'nde yol 
kenarlarına ektiğimiz 
çimlerde üzerine 
basılmaktan dolayı 
çamur deryasına 
döndü. Bu şehir 
hepimizin.
Bursa'da yaşayan 
herkesin kentine 
sahip çıkmasını 
bekliyoruz. Çünkü 
kentine sahip 
çıkmak, kendine 
ve geleceğine 
sahip çıkmaktır.” 
Başkandan çağrı 
Yaklaşık 40 yıldır 
yaşanan plansız 
yapılaşma sebebiyle 
şehir giriş ve 
çıkışlarındaki kötü 
görüntüyü 'kent 
girişlerini güzelleştir 
me çalışmaları' kap
samında bir nebze 
giderdiklerini belirten 
Başkan Şahin, bun
dan sonra da bölge 
de oturan vatan
daşların konut ve 
işyerlerindeki 
çirkinlikleri 
gidermelerini 
istedi.

Ruşen, "Devlet itlaf 
ettiği hayvanlar için 
vatandaşlara çok 
az ödeme yapıyor. 
Bizim 5 bin YTL 
değerinde güvercin
lerimiz var. İtlaf 
gerçekleşirse, 
devlet bu parayı 
ödeyemez" dedi. 
Kurum önünde 
yapılan açıklamanın 
ardından Tarım İl 
Müdürlüğü yetkilileri 
ile görüşen ve 
dilekçelerini veren 
güvencinsevenler, 
Gürsu, Kurşunlu, 
Mudanya ve Emek 
Beldesi'nde jandar
ma ve zabıtanın 
güvercinleri itlaf et 
meye başladığı duyu
mu üzerine böyle bir 
girişimde bulunduk
larını açıkladı. BHA

Bursa 
Barosu’ndan 

Ağca 
açıklaması

Baro Başkanı Asude 
Şenol, son aylarda 
üstüste yaşanan 
hukuk skandallarına, 
Abdi İpekçi'nin katili 
Mehmet Ali Ağca'nın 
salıverilmesiyle bir 
yenisinin daha 
eklendiğini söyledi. 
Mehmet Ali Ağca'nın 
salıverilmesi tartış
malarına Bursa 
Barosu da katıldı. 
Baro'da düzenlediği 
basın toplantısında 
son günlerde 
yaşanan hukuk 
skandallarına deği
nen Asude Şenol, 
Mehmet Ali Ağca'nın 
salıverilme kararının, 
Türkiye Cumhuriyeti 
yasaları ve evrensel 
hukuk normları 
açısından doğru
luğunun tartışıldığını 
ifade etti. Yargının 
gerçekten bağımsız 
olmaması, baskılara, 
siyasi görüşlere açık 
hale gelmesi bazen 
iktidar bazen de 
muhalefet propagan
daları doğrultusunda 
verilen karara bağlı 
hale geldiğini öne 
süren Şenol, 
"Yasal ve hukuki 
olmaktan çok uzak 
kararlarla sadece 
adalet kurumlan 
değil, öncelikle ve 
herşeyden daha 
önemlisi vatandaşın 
hukuk ve adalete 
olan güveni yara 
almaktadır" dedi. 
Adalete güven ve 
inancın yitirilmesinin 
ise ülkeler ve 
milletler için en 
büyük tehlike 
olduğuna dikkati 
çeken Şenol, bu 
durumun umudun 
tükenmesi gibi 
bir çaresizlik 
duygusu yarattığını 
ifade etti.

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetosi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

"İnsanlar adalete, 
hukuka^ 
mahkemelere 
güvenmezlerse 
neye tutunacak
lardır" diye soran 
Asude Şenol, 
"Bu bakımdan son 
günlerin hukuk 
tartışmaları bir süre 
sonra unutulan diğer 
tartışmalardan farklı 
ve çok boyutludur. 
Bu konuya öncelikle 
sahip çıkması 
gerekenler ise yine 
hukukçular, hak 
arayan bireyi temsil 
eden avukatlar ve 
barolardır" dedi. 
Türkiye'nin hangi 
ilinde, hangi 
mahkemesinde 
olursa olsun 
görülmekte olan 
davayı etkilememe 
ilkesine bağlı kalmak 
koşuluyla hukuk 
adına hukuk dişilik 
ve keyfiliğe seyirci 
olmayacaklarını 
yineleyen Şenol, 
şunları kaydetti: 
"İstanbul'da 
yapılması karar
laştırılan Ermeni 
Konferansı'nın 
İdare Mahkemesi 
karan ile durdurul
ması, Gazeteci 
Hrant Dink'in bir 
yazısı nedeniyle 
hapis cezasına 
mahkum edilmesi, 
Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Rektörü 
Yücel Aşkın ve 
arkadaşlarının yargı
landıkları davada 
tutuklanmaları, 
Yazar Orhan Pamuk 
hakkında düşüncesi
ni açıklaması 
nedeniyle dava açıl
ması gibi konular 
son aylarda yaşanan 
hukuk dışıhkların 
başhcaları." BHA

http://www.gemlikkorfezgazetosi.com
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Derbinin galibi Zeytinspor oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci Amatör küme 
dördüncü grupta 
mücadele eden iki 
Gemlik takımının 
mücadelesinde 
Zeytinspor, Öz Kara 
denizspor'u 3-0 yendi. 
Gemlik Atatürk 
stadında oynanan 
maçta rakibine oranla 
daha üstün oynayan 
Zeytinspor'un üç şutu 
da direkten döndü. 
Maça 7 puanla ikinci 
sırada başlayan Öz

Karadenizspor, 6 
puanlı Zeytinspor 
karşısında beklenen 
futbolunu göstereme
di. Grup birincisi Asil 
Çelik'in de mağlup 
olmasıyla haftayı üç 
puanla kapatan 
Zeytinspor grubunun 
liderliğini ele geçirdi. 
Maça çok iyi başlayan 
zeytinspor 10. dakika
da Selahattin'le 
1-0 öne ğeçti. 
Maça iyice ağırlığını 
koyan Zeytinspor, 33. 
dakikada Orhan'la 2-0 

öne geçti ve ilk yarı 
bu sonuçla kapandı. 
İkinci yarıda üstün
lüğünü sürdüren ' 
Zeytinspor, yakaladığı 
fırsatları cömertçe 
harcarken üç şutu da 
direkten döndü. 
Günün başarılı ismi 
Orhan'ın ayağından 
77. dakikada 3-0 öne 
geçen Zeytinspor bu 
galibiyetiyle 4. Grupta 
liderliğe yükseldi.

SAHA : Gemlik 
Atatürk

HAKEMLER:Can 
Ural (8) Aydın Tiryaki 
(8) Murat Coşkun (8) 
ZEYTİNSPOR : Servet 
(6) Ömer (7) Yakup (7) 
Sabri (7) Aydın (7) 
Eray (7) Hakan (7) 
(Uğur 5) Yavuz (9) 
Engin (7) Orhan (9) 
Selahattin (7) 
(Mustafa 5)
ÖZ KARADENİZSPOR 
Tarık (3) Şaban (3) 
Ahmet (3) Oğuz (5) 
Yakup (4) Sam e t 
Kadıoğlu (5) (Cihan 4) 
Fatih (5) (Şahin 4)

Mustafa (6) GOLLER :
(Göksel 4) Mehmet (5) Dk. 10 Selahattin, Dk. 
Ömer (5) Göksel 33-77 Orhan
Yiğit (6) (Zeytinspor)

SGY
SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ
i ACIBADEMSIGORTA

Şerife Anar
O Sağlık 
O Hayat 
O Ferdi 
O Kaza 
O İşyeri-Konut

O Yangın 
O Trafik 
O Kasko
O Tehlikeli

Hastalıklar

Sigortalarınız 
güvenli 

olarak yapılır

Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi Burçin 2 İşhanı Kat: 2 Daire : 6 
Tel: (0.224) 224 23 16 BURSA
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Bursa terminalinde 
esrar operasyonu

Polis tarafından terminalde gerçekleştirilen 
operasyonda, esrar ticareti yapmak 

istediği belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

Kenti bilinci projesine destek to

Operasyonda 
5 kilo 800 gram esrar 
maddesi ele geçirildi. 
Yüklü miktarda esrar 
maddesiyle şehir 
dışına çıkmak iste
diği belirtilen şüpheli 
E.E. terminalde 
gerçekleştirilen 
operasyonda 
gözaltına alındı. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
Narkotik Büro 
Amirliği'nden yapılan 
açıklamaya göre, 
uyuşturucu ticareti 
yaptığı iddia edilen 
E.E. isimli şahıs

yakalandı.
Bir şahsın yüklü 
miktarda esrar mad
desiyle birlikte şehir 
dışına gideceği' 
yönünde ihbar 
alan narkotik polisi 
harekete geçti.
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali'nde pusu 
kuran polis ekipleri, 
söz konusu şahsın 
gelmesinin ardından 
operasyona 
start verdi.
Çok sayıda ekibin 
katıldığı operasyon 
sonucunda kıskıvrak 
yakalanan E.E. isimli 
şüpheli gözaltına 
alındı. Bu kişinin

yanındaki çantasında 
yapılan aramada, 
5 kilo 800 gram esrar 
maddesi bulundu. 
Şüpheli E.E. 
emniyete 
götürülürken, 
esrar maddesi 
polis tarafından 
imha edildi.
Emniyette ifadesi 
alınan şüpheli E.E., 
uyuşturucu ticareti 
yapmak suçundan 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'na 
sevk edildi. E.E. 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutukla
narak cezaevine gön
derildi. BHA

Bürsa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kentlilik bilinci oluş
turmak için başlattığı 
‘Kent Kültürü ve 
Kentlilik Bilinci 
Projesi’ kapsamında 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, projenin daha 
etkili duyurulabilmesi 
amacıyla destek 
turlarına Osmangazi 
Kaymakamı 
Selahattin 
Öztürk’ü ziyaret 
ederek başladı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, gayelerinin 
hemşeri dernekleri 
ve öğretmenlerden 
sonra Bursa’yı 
yöneten idarecilere 
de ‘Kent Kültürü ve 
Kentlilik Bilinci 
Projesi’ni en iyi 
şekilde tanıtmak

olduğunu söyledi. 
Şehirleşmenin 
medeniyetleşmenin 
beşiği olduğunu 
ifade eden Bulut, 
“Şehirleşme demek 
moderh bina ve 
yollar, yani gök 
delenler demek 
değildir. Şehirleşme 
yaşadığımız şehrin 
örf, adet ve kültürüne 
sahip çıkarak, kendi 
doğal ve mimari özel
liklerini koruyarak 
ona sahip çıkmak 
demektir” dedi.
“Başka Bursa yok” 
İnsanlarıri yaşadıkları

şehrin tarihini ve 
özelliklerini en iyi 
şekilde bilmesi 
gerektiğini vurgu
layan Bulut, 
“Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
Bursa’da doğan, 
yaşayan ve 
BursalIyım diyen 
herkesi tek bir amaç 
uğruna bir araya 
getirerek için bu pro
jeyi başlattık. Herkes 
yaşadığı kente sahip 
çıkmalı. Bu şehir 
hepimizin. Başka 
Bursa yok” diye 
konuştu. V
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Yoksulluk sınırı AK Partililer
bin 900 YTL

Türkiye Kamu- 
Sen, 4 kişilik 
ailenin geçen 
ayki yoksulluk 
sınırını, bin 900 
YTL 44 Kr olarak 
hesapladı. 
Türkiye Kamu- 
Sen'in hesapla
malarına göre, 
Kasım 2005'te bin 
893 YTL 84 YKr 
olan 4 kişilik ailenin 
asgari geçim haddi 
(yoksulluk sınırı), 
geçen ay 6 YTL 60 
YKr (yüzde 0.35) 
artarak bin 900 YTL 
44 YKr'ye yükseldi. 
Çalışan tek kişinin 
açlık sınırı ise aynı 
dönemde 2 YTL 22 
YKr (yüzde 0.30) 
artarak, 727 YTL 
17 YKr'den 729 YTL 
39 YKr'ye çıktı. 
Türkiye Kamu-

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN i

I

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa,4 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

Sen'den yapılan açık
lamada, geçen ay 
itibariyle ortalama 754 
YTL 86 YKr maaş alan 
bir memürun, ailesi 
için yaptığı gıda har
camasının, maaşının 
yüzde 54.35'ine, konut 
giderinin ise yüzde 
37.62'sine karşılık 
geldiği ifade edildi. 
Böylece, ortalama 
memur maaşının 
yüzde 91.97'sinin yal
nızca gıda ve barınma 

harcamalarına ayır
mak zorunda kaldığı 
kaydedilen açıklama
da, "Ortalama maaşla 
geçinen bir memur 
ailesinin ulaşım, 
sağlık, eğitim, 
haberleşme, giyim 
gibi diğer zorunlu 
ihtiyaçlarını karşıla
ması için maaşından 
geriye yalnızca
60 YTL 61 YKr (yüzde 
8.03) kalmıştır" 
denildi.

?

senaryolara tepkili
AK Partililer 
senaryolara tepkili 
AK Parti'li bakan ve 
yöneticiler, "seçim 
ve yeni hükümet" 
senaryolarına tepki 
gösterdi. Seçimin 
gündemlerinde 
olmadığım net ifade 
lerle vurgulayan 
AK Partililer'in 
bazı iddiaları vardı. 
AK Parti TBMM grup 
toplantısında, 
gazetecilerin "seçim 
ve yeni hükümet 
senaryoları" ile ilgili 
sorularını yanıtlayan 
bakan ve milletvekil
leri, seçimin 
gündemlerinde 
olmadığını ifade etti. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
gazetecilerin soru
larını yanıtlarken, 
"senaryoyla değil 
icraatla" meşgul 
olduklarını belirtti. 
Çelik, şöyle dedi: 
"Başbakan söyledi; 
'aç tavuk, rüyasında 
kendisini darı 
ambarında görür' 
diye... Senaryolarla 
ilgilenmiyoruz. Biz 
işimize bakıyoruz. 
Türkiye'de yapılacak 
çok iş var. Siyasi 
istikrar var. Siyasi 
istikrardan dolayı 
ekonomik istikrar 
var. Parlamento, 
Hükümet, Türkiye'nin 
tüm kurumlan 
çalışıyor. Borsa 
tavan yapıyor. Döviz, 
faiz her geçen gün 
iniyor. Dış sermaye 
geliyor. Özelleştirme 
çok iyi gidiyor.
Bütün bu iyi gidişten 
hoşlanmayanlar, 
senaryo yazıyor." 
Bakan Çelik, basına 
yansıyan senaryolar
la ilgili sorulara, 
"Eğer ile meğeri 
evlendirmişler, keşke

diye nur topu gibi bir 
çocukları olmuş.
Biz eğerlerle, meğer- 
lerle ilgilenmiyoruz, 
ülkenin gerçekleriyle 
ilgileniyoruz" 
karşılığını verdi.
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, soruları, 
"Bütçeyle ilgili bir 
şey varsa sorun, 
yoksa sormayın. 
Türkiye'nin en güzel 
bütçesini kapattık, 
ondan daha güzelini 
açtık. Yakında onunla 
ilgili açıklama 
yapacağım" diye 
yanıtlarken, Devlet 
Bakanı Kürşad 
Tüzmen, ülkenin 
gündeminin seçim 
değil işsizlikle 
mücadele olduğunu 
belirtti.
"AK PARTİ 
OYLARINI 
ARTIRIYOR" 
AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Dengir Mir Mehmet 
Fırat, senaryolar için 
erken olduğunu, 
seçimlere daha 17 ay 
bulunduğunu ifade 
etti. AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Akif Gülle, bugün bir 
gazetede yer alan 
anketin 4 ilçe merke 
zinde yapıldığını 
hatırlatarak, "AK 
Parti, 3 Kasım seçim
lerinden sonra da 
sürekli olarak 
oylarını artıran bir 

partidir. Başta 
anamuhalefet partisi 
olmak üzere diğer 
partiler, belli 
periyotta erime 
süreçlerini hala 
devam ettiriyorlar” 
diye konuştu. 
Yeni hükümet 
senaryoları konusun
da da Gülle, 
senaryolarla işleri 
olmadığını ve 
gerçeklerle yollarına 
devam ettiklerini 
ifade etti.
Kendilerinin de 
anket yaptırdığını, 
ancak en iyi anketin 
bayramda halkın 
arasında olan mil
letvekillerinden alın
abileceğini belirten 
Gülle, "Muhalefet 
partilerinin hiçbirini 
halkın arasında 
görme imkanımız 
olmadı. Ama AK 
Parti teşkilatları 
doldu taştı.
Senaryolarla, şunlar
la, bunlarla kaybede
cek zamanımız yok. 
Bu ülke aydınlık 
yarınlara, emin adım
larla gidiyor. İktidar 
iş başında...
Vatandaş, seçim 
günü geldiğinde, 
2007 Kasım ayında, 
kamu vicdanı 4 
merkezdeki anket 
gibi değil, 81 ilde en 
doğru kararı verecek. 
Herkes sabırla o 
günü beklesin" dedi.

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. I

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

KAYIP
Gemlik 

Kaymakamlığı’ndan 
aldığım 

yeşil kartımı 
kaybettim. 

Geçersizdir. 
Serpil TÜRKEN

KAYIP
Gemlik 

Kaymakamlığı’ndan 
aldığım 

yeşil kartımı 
kaybettim. 

Geçersizdir. 
Seher KEKLİK

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı, İzmit 
Kocaeli Üniversite- 

si’nden aldığım 
Öğrenci Kimlik 

Kartımı kaybettim.
Hükümsüdür.

Selma DOĞAN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Papa geceleri 
nereye gidiyor?

Kart mağdurları için kampanya
16. Benedikt'in gece 
yarısı kılık değiştirip 
eski evine gizli 
ziyaretlerde bulun
ması akılları karıştırdı. 
Papa'nın gezintileri 
komplo teoricileri de 
harekete geçirdi. 
Peki nereye gidiyor? 
Katolikler'in ruhani 
lideri Papa 16'ncı 
Benedikt'in geceyarısı 
Vatikan'daki sarayın
dan ayrılarak, eskiden 
kaldığı kardinaller 
bölümündeki odasına 
gizli ziyaretleri 
İtalya'da tartışma 
konusu oldu.
La Stampa gazetesine 
göre tebdili kıyafetle 
dolaşan Benedikt, 
alışıla gelmiş beyaz 
Papa elbisesi yerine 
kahverengi rahip* 
elbisesi giyiyor. 
Kapşonu kafasına 
geçiren 78 yaşındaki

Bilgisayarın to dü;manı te’
Bilgisayarın, soğut
ma işlemi sırasında 
topladığı tozun, veri 
ve ekonomik kayıp 
lara neden olmaması 
için en fazla 
2 ayda bir bakımdan 
geçmesi gerekiyor. 
Konya'da bilgisayar 
satış ve bakım 
hizmeti veren bir 
şirketin İşletme 
Müdürü Ali Yılmaz, 
kullanımı hızla 
yaygınlaşan bilgisa
yarın, artık pek çok 
kişinin vazgeçilmez
leri arasında yerini 
aldığını belirtti. 
Sorunsuz bir bilgisa
yar kullanımı için, 
kaliteli bir bilgisayar 
edinmenin yeterli 
olmadığını, bakımının 
da büyük önem 
taşıdığını anlatan 
Yılmaz, ancak, 
Türkiye'de özellikle 
amatör düzeyde 
kişisel bilgisayar 
kullananların büyük 

bölümünün, bilgisa
yarın bakımı konusun
da gerekli hassasiyeti 
göstermediğini 
söyledi.

Benedikt, özel 
sekreteri Don 
Gaensvvein'la birlikte 
geldiği eski odasında 
saatlerce kalıyor. 
İşi bitince de özel 
muhafızların 
koruduğu plakasız 
otomobiline 
biniyor. Otomobil 
Vatikan sokaklarında 
bir kaç tur attıktan 
sonra da Saray'a 
dönüyor. Papa'nın 
bu gizli ziyaretleri

EKRANINIZ 
DONUYORSA 
Bilgisayarın en pahalı 

parçası olan işlem
cinin yanmasıyla 
sonuçlanan toz 
birikmesinin en net 
sinyalinin ise 'ekran 
donması' olduğunu 
anlatan Yılmaz, 
"Üzerinde çalıştığınız 
bilgisayarın ekranı 
aniden donar, mausu 
bile çalıştıramazsınız, 
bilgisayara müdahale 
edemezsiniz. Ancak 
bilgisayarı povver . 
düğmesinden kapatıp 
yeniden açabilirsiniz. 
İşte bu arıza şekli, bil
gisayarın toz birikme
sine bağlı sorunlar 

komplo teoricilerini de 
harekete geçirdi.
Da Vinci Şifresi'nde 
de adı geçen 
Opus Dei örgütüne 
üye olduğu iddia 
edilen Papa, ya eski 
hayatıyla ilgili 
"bilinmesi sakıncalı* 
olan” bilgileri yok 
ediyor ya da 
Vatikan'da 
kardinaller arasında 
çıkan bir sorunu 
çözmeye çalışıyor.

yaşamaya 
başladığının, en 
önem göstergesidir" 
diye konuştu.
Yılmaz, kasası orijinal 
olmayan bilgisayarda 
daha sık yaşanan, 
toz birikmesine 
bağlı bu tür sorun
ların, veri ve 
ekonomik kayıplara 
neden olduğunu vur
gulayarak, benzer 
sorunlarla karşılaşma
mak için bilgisayara 
en fazla 2 ayda bir 
bakım yapılması 
gerektiğini, 
bu işlemin maliyetinin 
ise 20 ile 30 YTL 
arasında olduğunu 
sözlerine ekledi.

TBMM'de görüşülmek
te olan Kredi Kartları 
Yasa Tasarısı için imza 
kampanyası başlatıldı. 
Kredi kartı mağ
durlarını "kuş gribi'' 
mağdurlarına 
benzeten Ankara 
Ticaret Odası (ATO) 
Başkanı Sinan Aygün, 
"Türkiye'de kuş 
gribinden 5 vatan
daşımız öldü. 
Kredi kartı gribinden 
ise son 2 ayda 
33 vatandaşımız 
öldü" dedi. 
"Kredi kartı mağ
durlarının geçmiş 
dönem borçlarının 
düzenlenmesi ve kredi 
kartı faizlerine sınır 
getirilmesinin yasada 
yer alması" için 
Tüketiciler Birliği 
tarafından başlatılan 
ve Ankara Ticaret 
Odası'nın (ATO) 
desteklediği kampa
nyaya start verildi. 
ATO'da düzenlenen 
basın toplantısında 
ATO Başkanı Aygün 
ve Tüketiciler Birliği 
Ankara Şubesi 
Başkanı Üstün Bol 
kampanyaya ilişkin 
bilgi verdi.
Tüketiciler Birliği 
Ankara Şubesi 
Başkanı Bol, Kredi 
Kartları Yasa 
Tasarısı'nın uzun bir 
bekleyişten sonra 
TBMM'ye sevk 
edildiği ve ilgili 
komisyonlarda 
görüşülmeye baş
landığını hatırlatarak, 
tasarının 1.3 katrilyon 
liraya ulaşan kredi 
kartı borçlarının tas
fiyesini içermemesi 
ve kredi kartına uygu
lanacak faize sınır 
getirilmemesinin 
yasayı dertlere çözüm 
olmaktan uzaklaştıra
cağını söyledi. 
Faize sınırlama geti 
rilmemesinin kartzede 
sayısını artıracağına 
dikkat çeken Bol, 
kredi kartına 
bankaların mevduata 
uyguladıkları faizin 
2 katı veya devlet 
iç borçlanma faiz 

oranının 2 katı gibi 
çeşitli sınırlayıcı 
önlemler 
getirilmesini istedi. 
Çıkacak yasanın 
kendisinden önceki 
dönemi, düzenlemeye
ceğine işaret eden 
Bol, "Bu haliyle çıka
cak yasa icra takibine

uğramış 200 bin ve 
icra sınırında 9 milyon 
kart kullanıcısının der
dine çare olmayacak
tır" diye konuştu. Bol, 
bu konuda toplumsal 
talebi somutlaştırmak 
için ve TBMM'de mil
letvekillerinin bu 
yönde bir düzenleme 
yapması için ülke 
çapında 'Katile, hırsıza 
af; kredi kartına laf 
adı altında kampanya 
başlattıklarını söyledi. 
Kampanyaya ilişkin 
bilgi veren ATO 
Başkanı Sinan Aygün 
ise, kredi kartı mağ
duriyetini önlemek 
için 3 yıldır uğraştık
larını bildirdi. Kredi 
kartı mağdurlarını 
"kuş gribine" ben
zeten Aygün, "Son 
günlerde Türkiye'de 
kuş gribi vakası var. 
Bu nedenle 5 vatan
daşımız rahmetli oldu; 
ama kuş gribi kadar 
önemli bir grip daha 
var. O da kredi kartı 
gribi. Kuş gribinden 
5 kişi ölürken, kredi 
kartı gribinden 2 ayda 
33 vatandaşımız öldü” 
dedi. Kuş gribi önlemi 
için yüz binlerce 
tavuğun itlaf edildiğini 
belirten Aygün, "Kredi 
kartı mağduriyetini 
önlemek için 28 mil 
yon kredi kartını itlaf 
etmenin yolu;
Sanayi ve Ticaret 
Komisyonu'na bir tek 
madde eklemek.
Bunda maske yok, 
tavuk veya kaz 
peşinde koşmaya 
gerek yok. 550 mil
letvekilinin peşinden 
koşulursa bu iş 
çözülür" diye konuş- 
tu."MAĞDUR SAYISI 
790 BİN KİŞİYİ AŞTI" 
Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) veri
lerine göre, bir ay 
önce 130 bin civarında 
olan kredi kartı mağ
durunun 790 bin kişiyi 
aştığına dikkat çeken 
Aygün, icraya düşen 
borç rakamının ise 
1.4 katrilyon liraya 
ulaştığını söyledi.

Aygün, "Kredi kartının 
aşısını ithal etmeye 
gerek yok. Kredi 
kartının aşısı Sanayi 
ve Ticaret 
Komisyonu'nda, 
daha sonra da 550 
milletvekilinde" dedi. 
Tüketicileri tüccara 
karşı korumak için 
kendilerinden alınan 
kredide yüzde 9 faiz 
sınırlaması olduğunu 
hatırlatan Aygün, 
"Bankalara gelince 
'Biz faizlere karışmı 
yoruz' diyorlar. 
Milyonlarca kişiyi 
bankanın eline teslim 
etmek anayasaya, 
eşitliğe ve sosyal 
hukuk devleti ilkesine 
aykırıdır" diye 
konuştu.
Toplantıya, sağır ve 1 

dilsiz olan kredi kartı 
mağduru Ercan 
Orhan'ı da getiren 
Aygün, Orhan'ın 380 
milyon lira maaşı 
olmasına rağmen ken
disine 2.5 milyar limitli 
kredi kartı verildiğini | 
söyledi. Aygün, 
Orhan'ın 750 milyon | 
lira olan kredi kartı 
borcu için kendisin- I 
den yardım istemeye ı 
geldiğini ve Orhan'ın i 
bankaya defalarca 
başvurmasına rağmen 
kredi kartının iptal 
edilmediğini belirtti, j 
'Avrupa'da da aynı faiz I 
uygulanıyor' söylem- l 
lerine atıfta bulunan ı 
Aygün, "Efendim 
Avrupa'da da böyle 
diyorlar. Tamamen 
yalan söylüyorlar. 
Avrupa böyle değil. 
Yüzde 10'dan fazla 
faiz uygulayan ne 
Avrupa'da ne de 
Amerika'da böyle bir 
banka yok" dedi. 
Aygün, bu bankaların 
Avrupa ve Türkiye'de I 
uyguladıkları faiz 
oranlarını 
örneklendirdi. 
Konuşmaların ardın- i 
dan ilk imzayı ATO 
Başkanı Aygün attı, "I 
Aygün daha sonra 
muhabir ve kamera
manlardan da imza 
topladı.
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İşçilerin yüzde 58.70’i sendikalı
Kayıtlı 5 milyon 88 bin 
515 işçiden, yüzde 
58.70'ini oluşturan 2 
milyon 987 bin 431'i 
sendikalara üye 
bulunuyor. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nın işkol- 
larındaki işçi sayıları 
ve sendikaların üye 
sayılarına ilişkin 
tebliği, Resmi 
Gazete'de yayımlandı. 
Tebliğe göre, kayıtlı 
5 milyon 88 bin 515 
işçiden 2 milyon 987 
bin 431'i (yüzde 
58.70), sendikalara 
üye bulunurken, Türk- 
İş'e bağlı 33, DİSKV 
bağlı 9, Hak-İş'e bağlı 
7 ve bağımsız 2 sendi
ka, yüzde 10 işkolu 
barajını aşarak, toplu 
iş sözleşmesi yapa
bilme hakkı kazandı. 
Toplu iş sözleşmesi 
yapabilme hakkı 
kazanan sendikalar ve 
üye sayıları şöyle:

rc
ırtı Ağca dosyası Yargıtay’da

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, 
Mehmet Ali Ağca'nın tahliye kararının 
yazılı emir yoluyla bozulması istemini 

Yargıtay'a gönderdi.
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Adalet Bakanı Çiçek, 
Ağca'nın tahliyesine 
ilişkin konunun 
tartışılan yönleriyle 
Yargıtay tarafından 
incelenmesi için 
Ceza Muhakemesi 
Kanunıı'nun 309. 
maddesine dayanarak, 
yazılı emir yoluyla 
dosyayı Yargıtay'a 
gönderdi.
Yargıtay, Kartal 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nin 
tahliye kararında 
eksiklik saptarsa

• bir
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dın- 
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ra 
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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

"Orman-İş (57 bin 
841), Tarım-İş (42 bin 
915), Öz Tarım-İş 
(669), Emek Tarım-İş 
(3 bin 142), Tarım 
Orır.an4ş (18 bin 936), 
Türk Maden-İş (53 bin 
56), Genel Maden-İş 
(30 bin 511), Petrol-İş 
(79 bin 185), Lastik-İş 
(41 bin 103), Öz Gıda- 
Iş (63 bin 405); Tek 
Gıda-İş (181 bin 850), 
Şeker-lş (26 bin 304), 
Öz İplik-İş (82 bin 
253), Teksif (325 bin

Ağca yeniden 
cezaevine 
girecek.
Dosya, Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcıhğı'na 
ulaşmasının ardından 
incelenmek 
üzere Yargıtay 
1. Ceza Dairesi'ne 
gönderilecek.
Mehmet Ali Ağca, 
İstanbul Kartal 
Cezaevi'nden 12 Ocak 
Çarşamba günü 
tahliye edilmişti.

651), Tekstil (75 bin 
48), Deri-İş (17 bin 51 j, 
Ağaç-İş (13 bin 60), 
Öz Ağaç-İş (11 bin 
219), Salüloz-İş (16 bin 
40u), T:»hika-îş (3 bin 
377), Basın-İş (4 bin 
579), BASS (16 bin 
277), Banksis (25 bin 
786), Basisen (64 bin 
667), Türkiye Çimse-İş 
(63 bin 895), Kristal-İş 
(19 bin 372), Türk 
Metal (281 bin 705), 
Çelik-İş (91 bin 391), 
Birleşik Metal-İş (67

İLAN
T.K.İ Kurumu Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessese Müdürlüğü’nce üretilen ve torba 
lanan kömürlerin BURSA/GEMLİK de bulunan 
bayilerdeki satış fiyatları aşağıya çıkarılmıştır. 
Belirtilen satış fiyatı dışındaki tespitlerin 
Kurumumuza bildirilmesi ilan olunur.

T.K.İ. Kurumu 
Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 

Müdürlüğü

Tel : (0.236) 613 23 26 - 637 10 10
Faks: (0.236) 613 20 13 - 637 10 09 
bim@ege-linyitleri.gov.tr

DEPO TORBA KÖMÜR FİYATLARI (KDV hariç)
+ 20 Kısrakdere 
Soma + 18 
Deniş + 18 
Briket Kömürü 
Soma 10 -18 mı

bin 593), Dok Gemi-İş 
(4 bin 452), Limterİş 
(bin 196), Yol-İş (161 
bin 560), Tes-İş (115 
bin 134), Koop-İş (46 
bin 157), Tez-Koop-İş 
(62 bin 377), Sosyal-lş 
(43 bin 914), 
TÜMTİS (14 bin 73), 
Nakliyat-lş (15 bin 
499), Demiryol-İş (21 
bin 796), Türk Deniz-İş 
(13 bin 518), Hava-İş 
(14 bin 818), Liman-İş 
(7 bin 268), Türkiye 
Haber-İş (52 bin 482), 
Sağhk-İş (15 bin 602), 
Toleyis (43 bin 300), 
Oleyis (32 bin 685). 
Türk Haı b-lş (30 bin 
673), TGS (3 bin 847), 
Belediye-İş 
(191 bin 13), 
Hizmet-İş (110 bin 
222), Genel-İş (75 bin 
500). Tarım, 
ormancılık, hay
vancılık ve balıkçılık 
işkolunda yüzde 
10 barajı aranmıyor.

: 163, -YTL 
: 151, - YTL 
: 131, - YTL 
: 148, - YTL 
: 149, - YTL B - (148)

Telekom imtiyaz 
sözleşmesi 

yargıtaya taşındı
Elektrik 
Mühendisleri Odası 
(EMO), Türk 
Telekom'un yüzde 
55 hissesinin 
devriyle birlikte 
imzalanan imtiyaz 
sözleşmesinin 
yürütmesinin durdu
rulması ve iptali 
istemiyle Danıştay'a 
başvurdu.
EMO'dan yapılan 
açıklamada, sözleş
menin kamuoyu 
denetiminden 
kaçırıldığı 
savunularak, imtiyaz 
sözleşmesinin 
yürütmesinin durdu- 
rulmasrve iptali 
istemiyle — 
Danıştay'a dava 
açıldığı bildirildi. 
Açıklamada, Oger 
Tpleroms şirketinin. 
Türk Telekom'un 
altyapısının imtiyaz 
süresi sonunda 
kamuya 
devredilmesini 
engellemeye yönelik 
olarak imtiyaz 
sözleşmesine şerh 
koymasının, ne 
hukuki açıdan ne de 
kamu hizmetinin 
gereği olarak yapılan 
imtiyaz sözleşme
siyle bağdaşmadığı 
belirtildi. 406 sayılı 
Telgraf ve Telefon 
Kanunu'nun 2-b 
maddesinde, Türk 
Telekom'un altyapı 
mülkiyetinin görev 
sözleşmesi 
süresinin bitiminde 
de Türk Telekom'da 
kalacağının 
hatırlatıldığı 
açıklamada, görev 
sözleşmesinin, özel 
bir şirkete Türk 
Telekom'un yüzde 
55'inin devredilme
siyle imtiyaz 
sözleşmesine 
dönüştürüldüğü ve 
yasa koyucunun söz 
konusu hükmü Türk 
Telekom'un kamu 
şirketi olduğu 
dönemde, getirdiği 
gerçeği göz ardı 
edilerek, bu hükmün 
korunmaya 
çalışıldığı iddia 
edileli. Açıklamada 
böylece Oger 
Telecoms'un 
mülkiyeti devret
memek için imtiyaz 

sözleşmesine koy
duğu şerhe yasal 
dayanak sağlan
masının amaçlandığı 
öne sürüldü.
TBMM'de bulunan 
Elektronik 
Haberleşme Yasa 
Tasarısı ile 406 sayılı 
yasanın pek çok 
maddesi yürürlükten 
kaldırılırken, Türk 
Telekom'un altyapı 
mülkiyetinin görev 
sözleşmesi biti
minde de Türk 
Telekom'da kalacağı
na ilişkin hükmün 
korunmak 
istendiğinin belir
tildiği açıklamada, 
Türk Telekom'un 
özelleştirilerek, 
kamu payının 
yüzde 50'nin altına 
düşürülmesinden 
sonra mülkiyetin 
özel şirkete devri 
anlamına gelecek bir 
uygulamaya yol 
açacak bu yasa 
maddesinin de 
Anayasa'ya aykırılık 
oluşturduğu 
savunuldu. Oger 
Telecoms'un 'huku
ka aykırı' şerhini ve 
mevcut yasadaki 
mülkiyetin görev 
sözleşmesi biti
minde de Türk 
Telekom'a ait ola
cağına ilişkin yasa 
maddesinin 
Anayasa'ya aykırılık 
oluşturması 
nedeniyle açılan 
davaya ilişkin 
dilekçede, temel 
olarak gündeme 
getirilen hukuka 
aykırılık 
gerekçelerinden 
bazıları şunlar: 
"Kamuoyunun dene
timine açık olmayan 
bu sözleşmeyle ilgili 
toplumda yoğun 
kuşkular oluşmuş
tur. Türk Telekom'un 
devrine yönelik tüm 
işlemler ve hissedar
lar sözleşmesi bası
na açık bir toplantı
da imzalanmışken, 
hissedarlar 
sözleşmesiyle aynı 
gün gerçekleştirilen 
imtiyaz 
sözleşmesinin imza
lanması ise basına 
kapalı bir toplantıda 
yapılmıştır.

mailto:bim@ege-linyitleri.gov.tr
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Sağlık Bakanhğı’ndan oyuncak uyarısı
Sağlık Bakanlığı 
üzerinde "CE" işareti 
olmayan oyuncakların 
alınmaması konusun
da vatandaşları 
uyararak, "Bu işaret, 
oyuncak üreticisinin 
oyuncağın AB'nin ve 
ülkemizin güvenlik ve 
standart konusundaki 
ortak kurallarına 
uygun olduğuna ilişkin 
verdiği garanti anlamı
na gelir. Tüm oyuncak
ların CE işaretini taşı
ması gerekmektedir. 
Üstünde CE işareti 
olmayan oyuncakları 
almayın. Bunlar kalite
siz ve çocuğunuz için 
tehlikeli olabilirler" 
açıklamasını yaptı. 
Sağlık Bakanlığı, 
üzerinde "CE" yani AB 
güvenlik standardı 
olmayan oyuncakların 
satın alınmaması 
uyarısında bulundu. 
Bakanlığı 14 yaş altı 
çocuk oyuncaklarıyla 
ilgili tavsiyeleri şöyle: 
"- Oyuncak, çocuğun 
yaşına, gelişimine, 
gereksinimlerine 
uygun ve kullanışlı 
olmalı.- Çocuk, 
oyuncağı rahatlıkla 
tutabilmeli ve kavraya
bilmek- Çocuğun 
el becerilerini,- 
yaratıcılığını, düşünce, 
hafıza ve hayal 
gücünü destekleyici 
olmalı. - Oyuncak 
sağlam olmalı, kolayca 
temizlenebilmeli.
- Bebekler ve küçük 
çocuklar oyuncaklarını 
paylaşmamalıdırlar. 
Küçük çocuklar genel
likle oyuncaklarını ağız 
larına götürürler. Bu 
sebeple oyuncaklar bir 

başka çocuk 
kullanmadan önce 
iyice yıkanarak 
temizlenmelidir.
- Çocuğunuz oyuncak
larıyla oynadıktan 
sonra onları kirli oyun- 
cuklar için ayırdığınız 
ve çocukların ulaşa
mayacağı bir yere koy
duğunuz bir kutuya 
alın. Temizledikten 
sonra temiz oyuncak
ların durduğu diğer 
kutuya aktarın.
- Çocukları su oyun
larında ve mutfakta 
yalnız bırakmayınız. 
- Çocuklarınıza oyun 
bittikten sonra oyun
caklarını yerine 
koymanıı gerektiğini 
öğretiniz.
- Ucuz ve çok basit 
oyuncaktan satın 
almayınız. Oyuncak 
mağazaları dışındaki 
yerlerden oyuncak 
alacaksanız özel 
dikkat gösteriniz.
- Oyuncağın 
ambalaj/etiketi 
üzerindeki kullanma 
talimatı ve uyarıların 
Türkçe olmasına 
dikkat ediniz.
- Yumuşak hayvan ve 
bebeklerin yıkanır 
olması gerekir. Bu tür 
oyuncaklarda gözler, 
burun, düğme ve diğer 
ayrıntıların kopmaya
cak şekilde dikilmiş 
veya yapıştırılmış 
olması gerekir.
Çocuğun bunları ağzı
na sokması durumun
da bu tür parçalar 
kopup çocuğun nefes 
borusunu tıkayabilir
ler.- Bazı oyuncaklar 
örneğin çıngıraklar, 
sıkıştırılabilir oyuncak

lar ve dişlikler yeni 
doğmuş çocuğun 
boğazından geçe
meyecek kadar büyük 
olmalıdır.
- Daha kendi kendine 
oturmayan çocukların 
çıngırak, diş kaşıma 
halkaları ve buna ben
zer ağızlarına 
götürdükleri oyuncak
ların çıkıntılı kısımları 
veya yapıştırılmış 
parçaları olmamalıdır. 
Çocuğun bunları ağzı
na sokması durumun
da bu tür parçalar 
kopup çocuğun nefes 
borusunu tıkayabile
ceğini unutmayınız. 
- Oyuncakları elinize 
alıp iyice kontrol edin. 
Oyuncak içindeki 
yumuşak dolau 
malzemeleri, metal 
parçacıklar, iğneler ve 
kıymıklar gibi herhangi 
bir sert veya sivri 
yabancı madde ihtiva 
etmemelidir. Oyuncak 
tehlikeli bir madde ile 
doldurulmuş ise (plas
tik boncuk gibi) dolgu 
gıcırdar veya ele 
küçücük taneler gelir. 
Satıcıya oyuncağın 
hangi madde ile 
doldurulmuş olduğunu 
sorunuz.
- İnce, çabuk kırılır 
plastikten yapılmış 
oyuncaklar almayın.

3 yaşından küçük 
çocukların oyuncakları 
çok sert maddeden 
yapılmış olmalıdır.
- İnce plastik ambala
jları ve kırık oyuncak
ları çocuğun eline 
geçmeden çöpe atınız. 
- Oyuncağa iliştirilmiş 
plastik etiketleri, fiyat 
etiketlerinin plastik 
bağcığını, ve buna 
benzer şeyleri kesip 
atınız. Bu tür küçük 
şeyler kopup çocuğun 
ağzına girerek tehlike 
oluşturabilir.
- Oyuncağın dikiş yer
lerinin sökülüp 
sökülmediğini çekişti 
rerek kontrol ediniz.
- Kötü kokan yumuşak 
plastikten yapılmış 
oyuncaklar almayınız. 
- Çikolata yumurtaların 
içindeki küçük oyun
caklara dikkat ediniz.
Bunlar çocuğun 
boğazına kaçarak 
tehlike oluşturabilirler. 
- Genişleyen oyuncak
ların (suya veya ben 
zer sıvıya atıldığında 
büyüyen, genişleyen 
oyuncakların) yüzde 
50'den fazla genişle
memesi gerekmekte
dir.- Tebeşir, boya 
kalemleri, keçe kalem
ler, ve benzerleri 
küçük çocuklar için 
özel yapılmış olmalıdır.

Büyüklerin kullandığı 
kalemleri çocuğun 
ağzına alıp emmesi 
bunları yalaması veya 
bunlarla cildinetşekil 
çizmesi tehlikeli ola
bilir. - Uzun ipli, kor- 
donlu, kurdeleli oyun
caklar da küçük 
çocuklar için tehlike 
oluşturabilirler. 
Bu bağlar ve kordon
lar çocuğun boynuna 
dolanarak 
nefes almasını 
engelliyebilirler. 
"YÜKSEK SES 

ÇIKARAN OYUNCAK
LARI ÇOCUKLARDAN 
UZAK TUTUNUZ" 
- Çocuk yaklaşık 6 
aylık olup, ellerinin 
veya dizlerinin 
üstünde kalkabildiği 
zaman yatağının üzer
ine serilmiş olan oyun
cakları kaldırınız.
- Yüksek ses çıkaran 
oyuncakları çocuklar
dan uzak tutunuz.
- Tüylü oyuncaklar 
alerji açısından bir 
takım problemler 
doğurabileceği için 
özellikle alerjik bünyeli 
çocuklardan uzak 
tutulmalıdır. Ayrıca bu 
tür oyuncaklar daha 
çabuk mikrop 
barındırabilirler ve 
temizlenmesi çok zor
dur. - Bir kirişe tut
turulmuş kaydıraklar, 
asılmış salıncaklar ve 
halkalar, trapezler, 
halatlar ve benzeri 
oyuncaklarla bir 
çocuğun kütlesini taşı
ması tasarlanan diğer 
oyuncaklarda, oyun
cağın devrilmemesi 
veya herhangi bir 
kazaya sebep olma

ması için ana 
parçaların (askılar, 
bağlamalar v.b.) bakım 
ve kontrollerini sürekli 
olarak yaptırınız.
- Çoğunlukla büyükler 
için tasarlanan belirli 
mamul, alet veya ter 
tibatın ölçekli modeli 
olan fonksiyonel oyun
cakları çocuklar, mut
laka yetişkinlerin 
gözetiminde oyna
malıdır.- Oyuncak tele
fonlar, uzaktan kuman
dalı arabalar, oyuncak 
tamir aletleri bir çok 
elektronik oyuncak 
çoğunlukla uzun süreli 
ve yüksek ses çıkarır
lar. Bu tür oyuncaktan 
dükkanda deneye
bilirsiniz. Özellikle 
oyuncak cep telefonu 
gibi çocuğun kulağına 
yakın tuttuğu oyun
caklarda çok dikkatli 
olunuz. Oyuncak kendi 
kulabmları veya 
yapıştırılmış parçaları 
oğınızın yakınına 
tuttuğunuzda yüksek 
ve rahatsız edici 
ses çıkarıyorsa onu 
satın almavınız.
- Sesli oyuncak hay
vanlar, müzik kutuları, 
çıngıraklar ve diğer 
bebek oyuncakları 
günümüzde genelde 
kabul edilebilir 
düzeyde ses çıkarmak
tadır. Ancak bu tür 
oyuncakları satın 
almadan önce gene de 
kulağınıza iyice yak
laştırıp deneyin.
Bu tür oyuncak çocuk 
yatarken kulağının 
yanına gelirse zararlı 
olabilir veya ses yük
sekse çocuğu rahatsız 
edebilir. Devamı yarın..

“ Ucuz yoldan güzelleşin”
Güzel görünmek için 
kozmetiğe ve güzellik 
salonlarına tonla para 
akıtmanıza gerek yok. 
Bu işi çok daha ucuz 
yoldan kendiniz de 
halledebilirsiniz.
Her kadın güzelliğine 
düşkündür. Kozmetik 
deyince de akan sular 
durur. Öte yandan 
kozmetik ürünleri öyle 
pahalı ki, insanın içi 
gitmiyor da değil. 
Bu konuda daha 
ekonomik davranmak 
arzusundaysanız, sizin 
için bazı önerilerimiz 
olacak. Unutmayın, 
güzel görünmek 
demek, illa çok para 
haracamak demek 
değildir.
1. Cilt bakımı için mut

laka güzellik salonuna 
gitmeniz gerekmiyor. 
Evde de peeling uygu
layabilirsiniz, üstelik 
de kendi üreteceğiniz 
bir formülle. Bir avuç 
toz şekeri biraz 
zeytinyağıyla karıştırın 
ve karışımı duşta kul
lanarak ölü deriyi atın. 
Bunla uğraşmak 
istemiyorsanız bile, 
hem yüz, hem de 
vücut için gayet 
hesaplı peeling ürün
leri de satılıyor ve her 
halikarda güzellik salo
nunda ödeyeceğiniz- 
dan daha ucuza mal 
etmeniz mümküh.”* 
2. Maniküre yaptıra- 
maya gidemiyorsanız, 
sahtesini kendiniz de 
yapabilirsiniz.

Tırnaklarınızı limon 
suyuna sokun. Daha 
sonra bir tırnak par
latıcısıyla (törpü şek
linde satılan ve tır
naklarınıza masaj 
yapan) tırnaklarınızın 
uçlarını parlatın.
Böylece tırnak cilasına 
ihtiyacınız kalmaya
cak! 3. Rujunuzun 
ömrünü uzatın. Farklı 
tonlar için ayrı ayrı 
rujlar kullanmak ye 
rine, ufak hilelerle aynı 
ruju uzun süre kullan
abilirsiniz. Örneğin; 
parlak bir görüntü için, 
ruju, ince bir tabaka 
h £îi fMFH ü d a Rla t i n ıza 
Sürdüğünüz vazelinin 
üzerine sürün. Yepyeni 
sürülmüş ruj görün
tüsü hoşunuza gitmi 

yorsa, parmak 
uçlarınızı kullanarak 
bunu değiştire
bilirsiniz. Mat görünüm 
için biraz pudra süre
bilir, gece kullanmak 
için de ruju koyu 
renk bir farla 
karıştırabilirsiniz.
4. Saç ürünlerini ıslak 
ve kuru kullanın. İki 
ayrı şekillendiriciye 
para ödemektense, bir 
tanesini tüm 
ihtiyaçlarınız için 
kullanın. Nemli 
saçlarınıza az miktarda 
saç kremi sürerek 
elektriklenmesini 
engelleyip. Saçınız 
kuruduktan sonra da 
gene az bir miktar 
saç kremi sürerek 
yumuşak ve uçuşkan 
bir görüntü elde ede
bilirsiniz. Ya da daha 
kalıcı ve sabit.bif 
görünüm için jöle kul

lanıp, kuruturken de 
biraz daha sürüp 
parlak görünmesini 
sağlayabilirsiniz.
5. Kozmetik depoları 
sizi bekliyor. Buralarda 
L'oreal, Maybelline, ya 
da Nivea gibi ürünleri 
bulabilirsiniz ki, bunlar 
diğer markalarla aynı 
kalitede olup, fiyatları 
daha ucuzdur. Özellik
le rimel, ruj ve far gibi 
ürünlerde deli gibi 
para ödömenin hiç 
anlamı yok.
6. Yatırımı renklere 
yapın. Şık ve 
monokrom bir 
görünüm için, aynı ton 
yanaklarınıza, dudak
larınıza ve çok pembe 

uygulayabilirsiniz.
7. Çök arîiâçTT'bîr 
mucizeye var mısınız? 
Mesela vazelin.
Bunu ister dudak 

koruyucusu, ister 
dudak parlatacısı 
olarak kullanabilirsiniz. 
Bu kadarla da kaimi 
yor, cildiniz 
kuruduysa, gene 
vazelinle nemlendire- 
bilir ve kaşlarınıza par
laklık kazandıra
bilirsiniz. Üstelik de 
çok ucuzdur!
8. Nemlendiricilere 
gelince... Piyasada 
gene pek çok marka 
var. Bunların bir kısmı. 
diğerlerine oranla çok 
daha ucuz ve aynı 
sonucu veriyorlar. 
Eğer cildiniz karma ya 
da yağlıysa, su bazlı â 
bir ürün bulmaya 
gayret edin.

genel 
tüketiciye hitap eden j 
ürünler, hem son 
derece kaliteli, hem de 
çok daha ucuzdur.



18 Ocak 2006 Çarşamba SAĞLIK
Sayfa 11

kim 
ekli
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Alkol bağımlılığı genetik

Bilim adamları, kapı 
çaldığında birden bire 
yerinden sıçramak 
gibi ani hareketlerin 
felce yol açabileceği 
konusunda uyardı, 
bildirildi. Tel Aviv 
Üniversitesi bilim 
adamları, beyindeki 
bir damarda kan 
akışının durmasına 
yol açan 
pıhtılaşmayla oluşan 
ve çok yaygın olan 
“iskemik felç” 
geçirmiş 150 hasta 
üzerinde araştırma 
yaptılar. Bilim 
adamları, her 5 
vakadan birinde, 
felçten 2 saat kadar 
önce, ani yüksek ses, 
yardım çağrısı ya da 
diğer beklenmedik 
olaylar sonucu vücut 
pozisyonunda ani 
değişikliklerin 
olduğunu saptadılar. 
Yüksek fiziksel 
eforun 1 saatten az

ak- 

de ‘Gemlik Hiotaefie "usSsst

bir süre içinde kalp 
krizini başlatabildiği 
daha önceki 
araştırmalarda 
belirlenmişti. Ancak 
şimdiye kadar, 
öerâ&rf iWd’rtVn'ıT 
iskemik felci 
tetikleyip 
tetiklemediği

bilinmiyordu. 
Araştırmacılardan Dr. 
Silvia Koton, özellikle 
yaşlıların, kapının ya 
da telefonun çalması 
gibi günlük olaylara 
ani’tepkinin negatif 
etkisini bilip, ona 
göre davranmaları 
gerektiğini söyledi

Adana'da 80 kronik 
alkol bağımlısı 
üzerinde yapılan 
"Etil Alkolün Genetik 
Yapıda Oluşturduğu 
Hasarlar" konulu 
araştırmada, alkolik
lerin yüzde 62'sinde 
"ailesel alkol" 
öyküsünün bulun
duğu belirlendi. 
Çukurova Üniversite
si (ÇÜ) Tıp Fakültesi 
Tıbbi Biyoloji ve 
Genetik Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Osman 
Demirhan araştır
maya ilişkin yaptığı 
açıklamada, 
Türkiye'de son 20 yıl 
içinde alkol tüketi
minde büyük artışlar 
olduğunu vurgula
yarak, Dünya Sağlık 
Örgütü (WH0) 
verilerine göre, 
Türkiye'de 4 milyon 
alkolik ve 13 milyon 
da alkole meyilli kişi 
bulunduğunu ifade 
etti. Alkol kul
lanımının genetik 
yönünü ortaya 
koymak amacıyla 
Adctfia r?un v't? Sfttİt 
Hastalıkları 
Hastanesi'nde tedavi 
gören 80 kronik alkol 
bağımlısı üzerinde 
"Etil Alkolün Genetik 
Yapıda Oluşturduğu 
Hasarlar" konulu bir 
araştırma yaptıklarını 
vurgulayan 
Demirhan, alkolik

kişilerde ortaya çıkan 
kromozom hasar 
sayısıyla anormal 
hücre sayısının 
kontrol grubuna 
kıyasla çok önemli 
olduğunun ortaya 
çıktığını söyledi.
Alkol bağımlılığın 
ailesel geçiş 
gösterdiğine dikkat 
çeken Demirhan, 
"Alkol bağımlılığı 
ailesel geçiş göster
diği gibi, kadınlara 
nazaran erkeklerde 
daha çok yaygın. 
Çalışmamızda alko
liklerin yüzde 
62'sinin ailesel alkol 
öyküsünün bulun
duğu ve özellikle 
alkolik babanın 
yüzde 73 oranında 
çocukların da bağım
lılığın daha etkin 
ortaya çıktığını sap
tadık. Bu da bağım
lılığın gelişmesinde 
ailesel genetik riskin 
bulunduğunu ortaya 
koymaktadır" diye 
konuştu. Etil alkolün, 
insanın genetik 
yapısında önemli 
hasarlar oluştur

duğuna işaret eden 
Demirhan, "Çalış
mamızda oluşan 
genetik hasarın 
etanolün potansiyel 
genetik etkisi ve 
bunun getirdiği tok- 
sik etkiye bağlı 
olduğu veya sigaray
la alkolün birlikte 
oluşturduğu ortaya 
çıkmaktadır. Etil 
alkol, insanın 
genetik yapısında, 
alkolün oksidatif 
metabolizmasından 
sorumlu genlerde, 
insan davranışlarını 
kontrol eden 
genlerde ve bazı 
kanser gen böl
gelerinde önemli 
ölçüde hasar oluştur
maktadır. Tüm bu bil
giler ışığında 
Türkiye'de birey ve 
toplum sağlığının 
korunması açısından 
alkol tüketiminin 
azaltılması için 
gereken önlemlerin 
alınması ye bunun 
için kampanyalar 
başlatılması 
gerekmektedir" 
diye konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı
i

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

TEK Ar za 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Şicl. 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

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

■■
 jü

 m
 co

 z
 m 

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

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 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 
Yazrlşl. Md. 513 45 21 -111 
Su Anza Yalnyz 185

TAKSİLER

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513_t4_25_

NÖBETÇİ ECZANE
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Gazcılar Caddesi çili yön duycr
Bursa'da şehir içi trafiğin en yoğun olduğu bölgelerin 
rahatlatılması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında 

Gazcılar Caddesi'ndeki trafik akışı, 23 Ocak 2006 
Pazartesi gününden itibaren çift yön olarak sağlanacak.

Kuru soğuğa dikkat!

UKOME Kurulu'nun 
9 Aralık 2005 tarihli 
toplantısında 
aldığı Gazcılar 
Caddesi'ndeki trafik 
akışının çift yönlü 
olarak düzenlenme
sine yönelik kararın 
uygulanmasına 
23 Ocak 2006 
Pazartesi günü 
başlanıyor.
Büyükşehir 
Belediyesi'nîn 
Ulaşım .ye Fen İşleri 
yetkilileri, trafik 
akışının çift yönlü 
olarak sâğlanmasına 
yönelik fiziki düzen
lemeleri tamamladı. 
Trafik zabıta ekipleri 
de, uygulamayla 
alakalı el ilanı dağı

tarak, kamuoyunu 
ve özellikle cadde

Caddesi'ndeki araç 
yoğunluğunun

kenarlarında park- 
laşma yapan esnafı 
bilgilendiriyor. 
Gazcılar 
Caddesi'ndeki trafik 
akışının çift yön 
uygulanmasıyla 
Uluyol'da Kıbrıs 
Şehitleri 

azaltılmasının yanı 
sıra Demirtaş'tan 
dönüş yaparak, 
Fevzi Çakmak 
istikametine doğru 
gidecek araçlarında 
Santral Garaj'da 
sıkışıklığa yol açma
maları amaçlanıyor 

Bursa'da birkaç 
gündür mevsim nor
mallerinin altında 
seyreden hava 
sıcaklığı yerini 
kuru soğuğa bıraktı. 
Bugün -4 dereceye 
kadar düşmesi bek
lenen sıcaklıklar 
özellikle geceleri 
"don" yaşanmasına 
neden oluyor, 
gündüz saatlerinde 
ise yaşamı olumsuz 
yönde etkiliyor. 
Keskin soğuğun 
gribal enfeksiyon 
vakalarını artır

Esnafa vize kolaylığı
Her yıl yenilenmesi 
gereken Tekel ruh
satlarına.ait vize 
işlemleri Mudanya 
Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanlığı'nın 
girişimleri ile ilçe 
esnafının ayağına 
getirildi.
Tekel Bursa Baş 
Müdürlüğü'nden 
gelen memur ile 
Mudanya Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası'nda vize işlem

masından 
endişe edilirken, 
kuş gribi nedeniyle 
tedirgin olan 
vatandaşın artık 
hastalığa daha 
duyarlı yaklaştığı 
gözleniyor.
II Sağlık Müdürlüğü 
verilerine göre, 
gribal enfeksiyon 
vakalarında yaşanan 
artışta ise henüz 
bir "anormallik" 
yok... Mevsim 
gereği soğuyan 
havanın her zaman 
grip vakalarına 

leri başladı. Oda 
Başkanı Emir Ali 
Usta, Mudanya 
genelindeki 
esnafların Tekel ruh
satlarına ait vizelerin 
daha önceki yıllarda 
Bursa'da yapıldığına 
dikkati çekerek, "Bu 
yıl bu hizmeti 
esnafımızın ayağına 
getirdik. Esnaflarımız 
Bursa'ya giderek 
vakit kaybedecekler
ine işlemlerini bura

davetiye çıkarabile
ceğini anlatan 
yetkililer, vatandaşı 
dışarıya çıkarken 
sıkı giyinmeleri 
yönünde uyarıyor. 
Vatandaşı vücut 
direncini güçlü 
tutacak gıdalar 
tüketmesi 
yönünde uyaran 
uzmanlar, özellikle 
C vitamini 
içeren besin 
maddelerinin 
tüketilmesi 
gerektiğinin 
üzerinde duruyor.

da daha rahat bir 
ortamda yapabiliyor
lar" dedi. Tekel ruh
satlarına vize işlem
leri öncesinde Ziraat 
Bankası'na ödeme 
yaptıklarını belirten 
Usta, bu konuda da 
bankanın Mudanya 
Şubesi'ndeki bir 
görevliyi söz konusu 
ücretlerin tahsili 
konusunda oda 
olarak tahsis ettik
lerini söyledi. BHA
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f Valilikten fırtına ve kar uyarısı
Bursa Valiliği Afet Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren ege kıyılarından başlayacak olan yağışların böl
gemizi de etkisi altına alacağı belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada şiddetli rüzgar Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun 
kuzeybatısında güneybatı yönünden saatte 45-50 kilometre hızla esecek. Bugün öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan esecek olan 
karayel bölgede etkili olacak. Açıklamada vatandaşların fırtına ve kar yağışlarına karşın tedbirli olması istendi. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

MHS TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■i
19 Ocak 2006 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Vergi iadesi gidiyor 
Piyango geliyor

Vergi iade sistemini kaldırrriaya 
hazırlanan hükümet, fiş ve 
fatura alanlara piyango bileti 
gibi ikramiye kazandıracak 
yeni bir sistemi getiriyor.

Haberi sayfa 8’de
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yanlış hesap
Ağca’nın cezaevinden tahliye 

edilmesinde Savcılık yanlış hesaplama 
yapmış.

Dünkü haber bültenlerinde bu konu flaş 
haber olarak geçti.

Bunun böyle olacağı belliydi.
Ağca’nın serüvenini basından 

dikkatlice izlemişseniz Abdi İpekçi 
cinayetinden sonraki geçen olayları da 
okumuşsunuzdur.

İpekçi’yi öldüren Ağca, 7 TİP’li gençin 
cinayetinden aranan Abdullah Çatlı 
(Susurluktaki kamyon kazasında ölen 
ülkücü) tarafından evinde saklanır. Sonra 
yakalanınca tutuklandığı cezaevinden 
kaçırılır, elini kolunu sallayarak başka adla 
kendine verilen pasaportla yurt dışına 
çıkar. ısqooıV

Pasaportlar cinayet suçundan aranan 
ülkücülere Malatya Emniyet Müdürlüğü’n 
den verilir o tarihte.

O Emniyet Müdürü daha sonra Çiller 
döneminde Mehmet Ağar tarafından kuru
lan özel birliklerin başındadır ve devlet 
içinde çeteleşerek, kanunsuz işler 
yaparlar, yargılanırlar. Bu zat Gemlik 
çıkışında geçirdiği bir trafik kazasında ağır 
yaralanır ve ceza almaktan kurtulur.

Ağca bu tarihten sonra Papa suikasti 
için kullanılır.

Suikast gerçekleşemez, Ağca yakalanır 
İtalya da 20 yıl hapis yatar ve Türkiye’ye 
iade edilir.

Papa Suikastı da İpekçi cinayeti de 
aydınlanmaz.

Çünkü bu profesyonel, ulusal ve ulus
lararası katil konuşmaz.

Ağca Türkiye de yediği cezayı tamamla
madan yanlış hesaplama ile tahliye olur.

Tahliye olan Ağca’nın hesaplaması yan
lış olmuş.

Ama Ağca günlerdir ortada yok.
Türkiye’de oynanan traji komik oyunlar 

hala sürüyor.
Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti mi 

guguk devleti mi bir türlü anlaşılmadı.
Anlaşılmayacak da.

Elektrik affı resmi gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girdi

Elektrik affı her binaya 
uygulanmayacak

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, 
aftan faydalanacak binaların 
Belediye mücavir alanı içinde 
olmaları gerektiğini açıkladı. 
AKP Bursa Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu'nun kendisine 
açıklama yaptığını söyleyen Şahin, 
bu affın 2004 yılından önce yapılan 
inşaat ruhsatı bulunan ancak yapı 
kullanması bulunmayan binalar 
için geçerli olduğunu belirtti. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

“İtlaf katliam olmasın”
İtlafın adeta katliama dönüştüğünü 
ileri süren sivil toplum örgütleri, 
uygulamanın abartıldığını iddia ediyor. 
Bursa ve ilçe ziraat odası başkanları 
hastalığın görülmediği yerlerde, başla 
tılan itlaf çalışmalarının durdurul
masını istedi. Haberi sayfa 12’de

Flash Tv Gemlik’te

Zeytinin öyküsü 
anlatılacak

Flash TV.’de yayınlanan ‘Yolların Destanı’ 
adlı program yapımcıları dün ilçemize gele 
rek, zeytinin öyküsünü anlatacak bir çekim 
için ön hazırlıkları başlattılar. Sayfa 2’de

Esnaf, Hikmet Şahin1! yılın 
Belediye Başkanı seçti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Bursa'daki esnaf odaları 
üyeleri arasında '2005 Kasım Önadım 
Yılın Belediye Başkanı' seçildi.
Şahin, “Halkımızın desteği bize güç 
Vecesaret veriyor" dedi. Sayfa 6’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Flash Tv Gemlik’te

Zeytinin 
öyküsü 

anlatılacak

Flash TV.’de 
yayınlanan 
‘Yolların Destanı* 
adlı program 
yapımcıları dün 
ilçemize gelerek, 
zeytinin Öyküsünü 
anlatacak bir 
çekim için ön 
hazırlıkları 
başlattılar.
Sunuculuğunu 
Destan Özen’in 
koordinatörlüğünü 
Bilgenaz Küçük’ün 
yapı tığı ‘Yolların 
Destanı’ adlı 
programda 
Gemlik’e de 
yer vermek istedik
lerini söyleyen 
Bilgenaz Küçük, 
“Gemlik deyince 
akla zeytin 
geliyor. Bu 
nedenle Gemlik 
konusu ile 
yapacağımız 
programda zeytini 
ön plana çıkarmak

Valilikten fırtına ve kar uyarısı

istiyoruz. Bunun için 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ile görüştük.
Görüşmelerimizi 
diğer belediye 
baş kan lan ile de 
sürdüreceğiz. 
Bu konuda bize 
yardımcı olacak 
her kuruma 
gideceğiz” dedi. 
Gazetemiz 
Sahibi Kadri 
Güler’i de bürosun
da ziyaret eden 
yapımcılar, 
Gemlik ile ilgili 
bilgiler aldıktan 
sonra ilçemizden 
ayrıldılar.
Yapımcılar, bir 
süre sonra 
ilçemize yeniden 
geleceklerini 
belirterek, 
programın 
ana hatlarını 
belirleyeceklerini 
söylediler.

KAYIP
Ardahan Merkez Trafik Şube 
Müdürlüğüne kayıtlı C sınıfı 

ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür.
AYTAÇ ÇELİK

İzmit Akşam Ticaret Lisesi’nden 
1973 yılında aldığım 

tastiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

M. Cankut ERTEN

‘Gemlik Körfez’ 
internette 

Gazetemizi
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

Bursa Valiliği 
Afet Yönetim 
Merkezi’nden 
yapılan açıklamada 
bugünden itibaren 
ege kıyılarından 
başlayacak olan 
yağışların bölgemizi 
de etkisi altına 
alacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada, 
yağışların Marmara, 
Ege, Akdeniz, İç 
Anadolu, Batı ve Orta 
Karadeniz ile Doğu 
ve Güneydoğu 
Anadolu’nun batısın
da devam edeceği 
belirtilerek, Marmara 
ile Ege ve Akdeniz 
kıyılarında yağmur, 
bu akşamdan 
itibaren Marmara’da 
karla karışık 
yağmur, iç 
kesimlerde

Marmara’nın en büyük 
zeytin hali İznik’te yapılıyor

İznik'te temeli atılan 
Marmara bölgesinin 
en büyük ve en 
modern zeytin 
işleme ve satış 
hali 2 ay içerisinde 
hizmete açılacak. 
İznik Zeytin 
Tüccarları Toplu 
İşyeri Yapı 
Kooperatifi Başkanı 
Dinçer Bodur, 
Orhangazi yolundaki 
hal inşaatının 
seyriyle ilgili, 
AKP İlçe Başkanı 
Ramiz Tınaz ve 
belediye meclis üyesi 
Ali Sinan'a şantiye 
sahasında bilgi verdi. 
Bodur, 20 dönüm

kar şeklinde 
olacağı, özellikle 
kar yağışlarının 
Marmara’nın doğusu, 
iç Ege ve İç 
Anadolu’nun 
kuzeybatısı ile Batı 
Karadeniz’de etkili 
olacağı açıklandı. 
Vatandaşların fırtına 
ve kar yağışlarına 
karşı tedbirli olması 
istenen açıklamaya 
şöyle devam edildi. 
“Rüzgar, Marmara, 
Ege ve batı 
Karadeniz ile 
İç Anadolu’nun 
kuzeybatısında 
güneybatı yön
lerinden (lodos 
saattet 45-50 km. 
hızla) öğle saat
lerinden itibaren 
ise Marmara ve 
Kuzey Ege’de 

arazi içine kurulan 
zeytin halinin 
40 işyerinden 
oluştuğunu her 
bir işyerinin asma 
katıyla birlikte 300 
metre kare olduğunu, 
hal binalarının 
toplamının ise 12 bin 
metre kare alana 
yayıldığını ve pro
jenin 4 milyon YTL'ye 
mal olacağını anlattı. 
Bodur, hal dükkan
larının pencereleri ve 
sarman kapılarının 
takılmaya baş
landığını yapılacak 
dolgu sonrası da 
geriye çok az bir işin 
kalacağını belirtti.

kuzeybatı yönlerden 
(karayel saatte 60-70 
km. hızla) kuvvetli 
ve kısa süreli fırtına 
şeklinde esecek. 
Cuma günü rüzgar 
şiddetini artırarak 
Karadeniz böl
gesinde kuzeybatı 
yönlerden (karayel 
saattte 70-80 km. 
hızla) fırtına şeklinde, 
yurdun güney ve 
doğu kesimlerindre 
ise güneybatı yönler
den (lodos saattte 
40-50 km. hızla) 
kuvvetli olarak 
esecek.
~Hava sıcaklığı 
Trakya’da Cuma 
günü iç ve batı 
kesimlerde 
hissedilir derecede 
olmak üzere (6-8 
derece) azalacak.

Başkan Bodur, 
Marmara bölgesinde 
böyle bir tesisin 
olmadığına işaret 
ederek, “Belediye 
Başkanı Kadri 
Eryılmaz ve AKP İlçe 
Başkanı Ramis 
Tınaz'ın desteği ile 
bu tesisi oluşturâ- 
bildik” dedi.
Belediye Başkanı 
Kadri Eryılmaz'ın 
halin alt yapısını 
ben yapacağım 
sözü verdiğini ve bu 
sözünü yerine 
getirdiğini hatırlatan 
Bodur, “Atık su ve 
yağmur suyu kana 
lizasyon sistemimiz

Yağışlar cumartesi 
günü yurdun 
büyük bölümünde 
etkisini 
kaybederken, 
hava sıcaklığındaki 
azalmaya bağlı 
olarak buzlanma ve 
don olayı görülecek. 
Bugün ve yarın 
kuvvetli rüzgar ve 
fırtına nedeni ile 
yurdun kuzey, iç 
doğu kesimlerinde 
görülecek kar 
yağışlarının 
oluşturacağı 
olumsuz şartlara 
karşı soba 
zehirlenmeleri, 
buzlanma ve don 
olaylarına karşı 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli 
olmaları 
gerekmektedir." 

tamamlanmış 
durumda. Belediye 
meclis üyesi Ali 
Sinan ve diğer 
meclis üyelerinin 
de bu konuda 
katkılarını 
unutmamak lazım, 
kooperatif üyesi 
arkadaşlanm adına 
yapılan güzel 
hizmetlerden dolayı 
çok teşekkür 
ediyorum. İznik'e 
güzel bir tesis 
kazandırdık iki ay 
içinde inşallah 
anahtarlar işyeri 
sahiplerine teslim 
edilecek” diye 
konuştu. BHA

w
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

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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Elektrik affı resmi gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girdi h YazıYORUM

Elektrik affı her binaya 
uygulanmayacak

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, aftan faydalanacak 
binaların Belediye mücavir alanı içinde olmaları gerektiğini 
açıkladı. AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu’nun ken
disine açıklama yaptığını söyleyen Şahin, bu affın 2004 yılın
dan önce yapılan inşaat ruhsatı bulunan ancak yapı kullan
ması bulunmayan binalar için geçerli olduğunu belirtti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

12-10-2004 tarihinden 
önce yapılan 
ve inşaat ruhsatı 
bulunmadığı için 
yapı kullanma 
alamayan binalar 
için çıkarılan elektrik 
affından her binanın 
faydalanamayacağı 
öğrenildi.
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, annesinin 
cenazesi için geldiği 
ilçemizde kendisine 
açıklamada 
bulunduğunu 
söylediği AK 
Parti Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu’nun, 
bu aftan faydalanacak 
olan binaların 
Belediye mücavir 
alanı içinde olmaları 
gerektiğini bildirdi. 
Şahin, yaptığı açıkla
mada, elektrik 
affının resmi 
gazetede yayınlanarak 
yürüdüğe girdiğini 
belirterek, durumun 
Enerji Bakanlığı 
Taşra Teşkilatlarına

Kamyonette can pazarı
Park halindeki araca 
arkadan çarpan 
kamyonetin 
sürücüsü, hurdaya 
dönen aracın şoför 
mahallinde sıkışıp 
kaldı. Yarım saatlik 
uğraşın ardından kur
tarılan sürücü has
taneye kaldırıldı. 
Yol kenarına Erkan Ş. 
tarafından bırakılan 
kamyoneti fark ede
meyen Cumali 
Bâyhan isimli sürücü, 
kullandığı kamyone
tle önündeki araca 
çarptı. Şoför 
mahallinde sıkışan 
Bayhan, yarım saatlik 
uğraşın ardından kur
tarılarak hastaneye

iç tüzükle gönderile
ceğini söyledi.
Belediye Mücavir 
alanı dışında kalan 
binalara kesinlikle 
bu aftan faydalana
mayacağını 
söyleyen Şahin, 
"12-10-2004 
tarihinden evvel 
yapılan ve inşaat 
ruhsatı olmasına 
rağmen yapı 
kullanmaları 
bulunmayan daire 
ve dükkanların 

kaldırıldı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
kaza, dün saat 14.00 
sıralarında Gaziak 
demir Mahallesi 
Mudanya Caddesi'n 
de meydana geldi. 
Cumali Bayhan(35), 
idaresindeki 16 FF 
627 plakalı kamyo
netiyle İzmir Yolu 
istikametinden kent 
merkezine doğru 
geliyordu.
Ancak aracını yol 
kenarına park eden 
Erkan Ş.'nin (23) 
sahibi olduğu 16 EA 
486 plakalı kamyoneti 
geç fark eden Cumali 

açıklanan tarihten 
önce yapıldığına 
dair gerekli belgelerin 
ibraz edilmesiyle 
elektrik ve su 
aboneleri 
bağlanacaktır" dedi. 
Birçok vatandaşın 
af kapsamına 
alınmayacak binaları 
için beklenti içinde 
bulunduğuna 
dikkat çeken Şahin, 
"Belediye mücavir 
alanı dışında 
kalan hiçbir bina

Bayhan için artık 
kaza kaçınılmazdı. 
Aracını durdura
mayan ve hızla önün
deki kamyonete 
bindiren Cumali 
Bayhan, hurdaya 
dönen kamyonetin 
şoför mahallinde 
sıkışıp kaldı. 
Çevredeki vatan
daşların yardımına 
koştuğu Cumali 
Bayhan acı içerisinde 
kıvranırken, 112 Acil 
Yardım ekibine haber 
verildi. Sağlık ekipleri 
de kısa sürede olay 
yerine gelmesine 
karşın, Bayhan'ı kur
tarmak mümkün olma 
dı. Bunun üzerine

bu aftan 
faydalanamayacaktır. 
Vatandaşlarımız 
kesinlikle bu yönde 
beklenti içine 
girmesinler.
Bu af belediye 
mücavir alanı 
içinde ve 
2004 yılından 
önce yapılan inşaat 
ruhsatı bulunan 
ancak yapı kullanması 
bulunmayan binalar 
için geçerlidir" 
uyarısında bulundu.

kaza mahalline bir 
itfaiye ekibi istendi. 
Ancak yola çıkan 
itfaiye ekibi kaza 
nedeniyle kilitlenen 
trafiği aşamayınca, 
çaresiz bir çekiciden 
yardım istendi. 
Hurda ya dönen 
kamyonetin ön 
kısmına bağlanan 
halatla sürücünün 
sıkışmasına neden 
kaporta kısmı kur
tarıcı aracılığıyla 
çekildi. Sıkışan ayak
ları kurtarılan sürücü, 
daha sonra dikkatli 
bir şekilde ambu
lansa taşınarak 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Diş Hekimi Özcan VURAL
I ' I ozcanvural1933@hotmail.com

< \ -'*4 ' I vvww.ozcanvural.sayfasi.com

Erdoğan Başbakanlık 
ağırlığını taşıyamıyor..

Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın artık 
Türkiye’yi taşıyamayacak duruma geldiğini 
acı içinde görüyorsunuz.

Ya da Türkiye’nin Erdoğan’ı taşıması gün
ler geçtikçe zorlaşıyor.

Bu da nerden çıktı demeyin. Belki de bu 
tanıyı doğru bulmaya bilirsiniz.

Hatta A.K.P. ler muhalefet yapıyor, saç
malıyor diyebilirler. Bu hareketler, konuşma 
içeriği ve tarzı hiç yoktan çıkardığı sorunlar
la Türkiye’ye zaman kaybettiriyor, ortalığı 
geriyor.

“Söz gümüşse ,sükut altındır .” demiş 
atalarımız...

Başbakanlar az konuşmalı, öz konuş
malıdır. Sözüm meclisten dışarı 
Çok konuşan hele de bilgi bakımından sığ, 
genel kültürü zayıf ise çok yanlışlıklar, yan
lışlık ne kelime saçmalıklar yapar. Bu durum 
her meslek grubunda görülür. Gülünç 
durumlar ortaya çıkar...

Bir bakıyorsunuz “Kürt sorunu vardır” 
diyen başbakan birkaç ay sonra “Kürt soru 
nu yok, bölücülük sorunu “var diyebiliyor.

Bu arada ,ordunun hemen hemen sıfıra 
getirdiği terör Güneydoğu’da yeniden azıyor 
,Şehit cenazeleri biri birini takip ediyor...

Dahası, kimsenin böyle bir derdi yokken 
“alt kimlik -üst kimlik” diye milleti ayrılığa 
itiyor. Bu zikzaklar arasında “Müslüman kim
lik” en üst kimlik diyor, Ulemadan dahi tepki 
görünce dini çimento yapıp ortalığı iyice 
karıştırıyor.

İzmir de “gavur İzmir” lafını kimse hatır
lamazken birden Başbakan koca İzmire 
“gavur” diyecek kadar tarihi her şeyi 
unutuyor, vatanın bir parçasına hakaret ede
cek kadar ağzından çıkanı kulağı duymuyor. 
( Düşündükçe şaşıyorsunuz.)

Temcit pilavı gibi “bedelli askerlik” 
konusunu gündeme getiriyor, olmayacak 
duaya amin dediği için, ben yapacaktım ordu 
kabul etmedi demeye getiriyor.

Başbakansan incele -soruştur, yapılması 
mümkünse konuş ve yaptır. Başbakanlar 
yapacağı şeyleri halkına söylemelidir. Halkın 
büyük bölümü yoksulluktan kıvranırken, 
buna kendi millet vekilleri (Turhan Topuz) 
dahi isyan ederken, yolsuzluklar yayılırken 
dokunulmazlıklar kaldırılmıyor, bu zırh 
arkasına sığınmış dosyalar Meclis’te bek
letiliyor.

Elinde ve dilinde kala kala iki konu kah 
yor...

Varsa türban ve onun mezesi içki 
yasağı.... Bunlar karın doyurmuyor..

Son olarak ta Orhan Pamuk davasını 
başımıza bela ediyorlar, Avrupa’dan heyetler 
gelince “Avrupa İnsan hakları mahkemesi” 
bu davaya baksın,orada da haksızhlar var “ 
diye alaylı laflarla küçümseyeceksin dersen 
Türkiye ‘de de haksızlıklar yapılıyor anlamı 
çıkar ki bir başbakan böyle konuşmamalı. 
Aslında az. öz konuşmalı. Avrupa Birliğine 
onurlu eşit koşullarla girelim diyenleri ,hain 
ilan ediyorsunuz, Avrupa’lıları küstahlaştıran 
sizin teslimiyetçi politikanız değil mi ? 
Bunları başımıza çıkaran sizin hükümetiniz 
değil mi ? Şimdi bu olup bitenlerden en son 
yakınma hakkı olan sizlersiniz.

Ben diyorum ki Başbakan bu yükü 
taşıyamıyor, ağırlığın altında ezilip yalpalı 
yor, Başbakanlık herkesin harcı değil...

Vah benim Türkiye’m vah...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
vvww.ozcanvural.sayfasi.com
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Dere allı temizliği denetlendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı 
Çetinavcı Çarşı 
Deresi altında 
başlayan temizleme 
çalışmalarını izledi ve 
ilgililerden bilgi aldı. 
Çetinavcı, 
beraberinde 
İstimlak Emlak ve 
Taşra Daire Başkam 
Güngör Gülenç'le 
birlikte BUSKİ Gemlik 
İşletme Muauru 
Haşan Türe ile 
dün dere temizliğini 
dere altı görüntü
lerinden izlediler. 
Kamera görüntüsüyle 
dere altındaki 
çalışmaları izleyen 
Çetinavcı, 
görüntülerle birlikte 
dere altındaki çalış
maların fotöğraflan- 
masını istedi.
Çarşı deresinin 
açık kısmındaki 
çalışmaların 
bitirildiğini söyleyen 
BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı 
Çetinavcı, Karsak 
Deresi’nin diğer 
bölümü olan ilçeye 
giriş kolunda ise 
gerekli yerlerin 
temizleneceğini 
bildirdi.
Dere bakımlarının 
DSİ'ye ait olduğunu 
ancak kendilerinin 
kapalı alandaki batak 
tortuyu çıkardıklarını 
belirten Çetinavcı, 
"Derenin kapalı kıs
mında tortulu batak 
kalmayacak, tüm pis
likler temizlendikten 
sonra kapalı alanın 
başladığı yere kafes 
koyacağız. Bu kafesli

“Türkçe’ye sahip çıkalım”
Bursa’daki sivil 
toplum örgütlerinin 
oluşturduğu Yeniden 
Türkçe Birliği üyeleri, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'i ziyaret 
ederek, yabancı 
kelime içeren tabela, 
ilan, afiş ve 
duyuruların yasaklan
masını istedi.
Sivil toplum örgüt
lerinin oluşturduğu 
Yeniden Türkçe 
Birliği üyeleri, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet

yerden sadece su 
geçecek. Bunun yanı 
sıra derenin açık 
kalan kısmına yine 
tel örgüler koymayı 
düşünüyoruz.
İnşallah Gemlik 
dere altındaki gaz

Şahin'i ziyaret 
ederek, Türkçe'nin 
özüne uygun 
olmayan kelimeler
den arındırılması 
konusunda destek 
istedi.
Birlik üyeleri, 
Türkçe'nin bozul
masına neden olan 
ya da teşvik eden ne 
varsa ortadan 
kaldırılması gerektiği
ni belirterek, "Zengin, 
sade ve kolay olan 
kendi dilimize geri 
dönülmesini istiy
oruz. Yabancı kelime 

korkusunu bir daha 
yaşamayacak." 
şeklinde konuştu. 
Bir süredir Gemlik'e 
gelerek özellikle dere 
çalışmasını görerek 
bilgi almak istediğini 
ifade eden 

içeren tabela, ilan, 
afiş, duyuru ve benz
eri yazıları asmayınız, 
astırmayınız. Mevcut 
olanların uygun olan
larla değiştirilmesi 
için ikna ediniz'' 
diye konuştu. 
"Türkçemize bye bye 
demek istemiyoruz" 
diyen birlik üyeleri, 
Türkçe konuşulup, 
Türkçe yazılması için 
verdikleri mücade 
leye herkesin destek 
olmasını istedi.
Başkan Hikmet Şahin 
de, yasaların izin

BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
Gemlik için bir 
çok projenin 
hazırlanmakta 
olduğunu sözlerine 
ekledi.

verdiği sürece her ne 
kadar yabancı köken
li de olsa bu tür 
kelimelerin kullanıl
masında herkesin 
özgür olduğunu hatır
latarak, "Türkçe 
kelime kullanılması 
en ideali ancak, 
insanları kısıtlamak 
çok da doğru değil. 
Sivil toplum örgüt
lerinin verdiği bu tür 
mücadelelerle geri 
adım atılmasını 
umuyoruz. Biz de 
gereken desteği vere
ceğiz" diye konuştu.

Anneye 
beraat, 

üvey 
babaya 
30 yıl

-w » ... j A .M ... a ■ a S I B VB W VI ■ V

öldürdüğü oğlunun valize 
koyduğu cesedini Gemlik’ten 
Balıkesir'e götüren ve burada 
yakalanarak tutuklanan anne 

ile katil zanlısı üvey baba 
yargılandıkları mahkemede 
son kez hakim önüne çıktı.

Üvey baba 30 yıl hapse 
mahkum olurken, anne ise 

beraat etti.
Gemlik'te geçtiğimiz 
yıl nisan ayında 
yaşanap olayda, 
eşinden boşanan ve 
36 yaşındaki Murat 
Topal ile dini nikahla 
yaşayan Melahat 
Semiz'in oğlu 
Emirhan Erdin(5), 
korkunç bir cinayete 
kurban gitmişti. 
Murat Topal'ın 
"Senin baban kim?" 
sorusuna "Benim 
babam Ender Erdin" 
yanıtına veren 
talihsiz yavru üvey 
babası tarafından 
yumrukla dövülerek 
öldürülmüştü.
Katil Zanlısı Topal, 
çocuğun annesi 
Melahat Semiz'i de 
"Bu olayı kimseye 
söylersen seni 
öldürürüm" diyerek 
tehdit etmişti.
Anne Melahat 
Semiz ise, 
"Kimseye söylemem. 
Götürüp gömeyim 
bari" diyerek 
yavrusunun cesedini 
bir valize koymuş, 
Gemlik'ten yola 
çıkarak bir otobüsle, 
Balıkesir'e gitmişti. 
Semiz, burada 
ailesinin ihbarı

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

sonucu yakalanarak, 
Murat Topal ile 
birlikte tutuklanmıştı. 
Melahat Semiz 
ve Murat Topal, 2. 
Ağır Ceza
Mahkemesi'nde 
geçtiğimiz gün 
son kez hakim 
önüne çıktı.
Melahat Semiz, 
"Oğlunun 
ölümünden 
Murat Topal'ın 
sorumlu olduğunu, 
kendisinin ölüm 
korkusuyla 
sadece cesedi 
taşıdığını ve telefon 
edip, durumu aile
sine söylediğini 
anlattı.
Mahkeme heyeti 
4,5 ay cezaevinde 
kalan, cinavete 
göz yummak ve 
suçu gizlemekle 
suçlanan Melahat 
Semiz'i "Tehdit altın
da" olduğu gerekçe
siyle suçsuz bulup 
beraat ettirirken, 
ömür boyu hapis 
istemiyle yargılanan 
9 ayrı suçtan 
sabıkalı Murat Topal'ı 
kasıtlı cinayet suçla
masıyla 30 yıl hapis 
cezasına çarptırdı. J

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kumla Belediyespor: 2 Ovaakçaspor; 4
Seyfettin SEKERSÖZ

Dün oynanan 
ikinci amatör küme 
dördüncü grup 
maçında Kumla 
Belediyespor, 
Ovakça'ya 4-2 yenildi. 
Orhangazi Yeniköy 
maçında 5 futbolcusu 
kırmızı kart görünen 
maça yedek 
kadrosuyla çıkan 
Kumiaspor, kazanmak 
için mücadele ettiği 

maçtan yenik ayrıldı. 
12. dakikada 
Turgut'la 1-0 öne 
geçen Kumiaspor, 
20. dakikada kale 
sinde gördüğü golle 
ilk yarıyı 1-1 berabere 
kapadı. İkinci yarıya 
daha iyi başlayan 
Ovaakça, 48. 65. ve 
68. dakikalarda 
bulduğu gollerle 
4-1 öne geçti. 
Kumiaspor, 75. 
dakikada Turgut'la bir 

gol daha bulunca maç 
Ovaakça'nın 4-2 gali
biyetiyle sona erdi.
SAHA : Gemlik 
Atatürk
HAKEMLER:
Demircan Şerbetçi (7) 
Erol Ercan (6) Ahmet 
Aslan (6) 
KUMLA 
BELEDİYESPOR : 
Halil (4) Ceyhun (5) 
Serkan (5) Önder (6) 
Rıza (6) Ahmet (6) 
Turgut (8) Fatih (7) Ali

(4) Rıdvan (4) Erhan 
(5) (Yunus 6) 
OVAAKÇASPOR: 
Semih (5) Orçun (7) 
Mehmet (6) Bilal (7) 
Yusuf (7) Hüseyin (8) 
Hikmet (8) Serkan (6) 
(Bahtiyar 6) Sinan (9) 
Faruk (8) Haşan (7) 
GOLLER : Dk. 12 
Turgut, Dk. 75. Fatih 
(Kumiaspor) Dk. 20- 
48-68 Sinan, Dk. 65 
Orçun (Ovaakça)

TOMSKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 
^ULTRASONOGRAFİ (US)
/ 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 ile
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 

ANLAŞMAMIZ VARDIR
ACİL DURUMLARDA U SAAT 513 65 29 HOLÜ 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


Esnaf, Şahin’i yılın 
Belediye Başkanı seçti

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Bursa'daki esnaf 
odaları üyeleri arasın
da *2005 Kasım 
Önadım Yılın 
Belediye Başkam' 
seçildi.
Türkiye'de ve 
Bursa'da Esnaf 
Dergisi Genel Yayın 
Müdürü Cevat Önge, 
esnaf odaları birliği 
üyeleri arasında her 
yıl geleneksel olarak 
düzenledikleri 'yılın 
en'leri yarışmasının 
sonuçlandığı, ödül 
töreninin ise 28 Ocak 
Cumartesi günü 
yapılacağını söyledi. 
Önge, Başkan Şahin'i 
Tarihi Belediye 
Binası'nda ziyaret 
ederek, yarışma ve 
sonuçları hakkında 
bilgiler verdi. Önge, 
Başkan Şahin'in 
yarışmaya katılan 

üyelerin tamamına 
yakınının oylarını 
alarak, 'yılın en 
başarılı belediye 
başkanı' seçildiğini 
belirterek, "Bir oda 
başkanımızın yarışma 
formunu doldurduk
tan sonra altına '20 
yılda yapılamayanları 
gerçekleştirdiği için 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Hikmet 
Şahin'e minnet * 
borçluyuz' şeklinde 
duygularını dile 
getirmesi, her şeyi 
anlatıyor. Zaten yap
tığınız eserler ortada. 
Yaptığınız hizmetleri 
kelimelerle anlat
mamıza gerek 
yok, çünkü hepsi 
güzellikleriyle 
konuşuyor." dedi. 
Başkan Şahin: 
“Halkımızın desteği 
bize güç ve 
cesaret veriyor” 
Büyükşehir Belediye

Başkanı Hikmet 
Şahin de, kendisine 
gösterilen ilgi ve 
güvenden dolayı 
esnaf odaları üyele 
rine teşekkür etti. 
"Halkımızın verdiği 
destek, gösterdiği ilgi 
bize güç ve cesaret 
veriyor" diyen 
Başkan Şahin, "Bir 
vatandaşımızın 
teşekkürü bile 
yorgunluğumu aldığı 
gibi yeni hizmetler 
konusunda beni 
cesaretlendiriyor. Bu 

eserler halkımızın 
gösterdiği güvenin 
eseri. Bu güvene 
layık olmaya çalışa
cağız" diye konuştu. 
Yapılanlara rağmen 
gerçekleştirecekleri 
daha çok yatırım 
olduğunu ifade eden 
Başkan Şahin, “Bu 
yılın baharında Bursa 
bir başka güzel ola
cak. 3 yıl sonra ise 
Bursa, yaşanmaktan 
mutluk duyulacak 
bir şehir olacak.” 
şeklinde konuştu.

Yayanın korkunç sonu’
Yeni Yalova Yolu'nda karşıdan karşıya 

geçmek için anayolu kullanan bir । 
kadın, otomobil altında kalarak feci 

şekilde can verdi.
Yolun karşısına 
geçmeft İsteyen 
Rahime Bilgin isimli 
kadın, Haldun C.'nin 
kullandığı otomobilin 
altında kalarak 
hayatını kaybetti. 
Jandarma 
Komutanhğı'ndan 
alınan bilgiye göre, 
kaza, önceki akşam 
saat 18.30 sıraların
da Yeni. Yalova 
Yolu'nun 12. 
kilometresinde 
meydana geldi.
Yolun karşı tarafına 
geçmek isteyen 56 
yaşındaki Rahime 
Bilgin, kent 
merkezine doğru 
gelen Haldun C. 
idaresindeki 16.HS 
229 plakalı otomobili 

fark edemedi. 
Otomobilin çarpması 
sonucunda yaklaşık 
10 metre sürüklenen 
talihsiz kadın olay 
yerinde feci şekilde 
can verirken, otomo
bil sürücüsü Haldun 
C. ise jandarma 
tarafından gözaltına 
alındı.
Kazanın ardından 
jandarma ekipleri, 
olay yerinde 
incelemelerde 
bulunurken, Rahime 
Bilgin’in cesedi 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın talimatı 
ile Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruş
turma sürüyor.
BHA
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Hava soğuyor.
yağış geliyor

Türkiye, 
Balkanlar üzerinden 
gelen yağışlı havanın 
etkisine girecek. 
Devlet Meteoroloji 
işleri Genel 
Müdürü'nden yapılan 
açıklamaya göre, 
Kıyı Ege'de başlaya
cak yağışlar, bugün 
Marmara, Ege, 
Akdeniz, İç Anadolu, 
Batı ve Orta Karadeniz 
ile Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu'nun batısında 
devam edecek. 
Yağışlar Marmara ile 
Ege ve Akdeniz 
kıyılarında yağmur, 
bugün akşam saat
lerinden itibaren 
Marmara'da karla 
karışık yağmur, iç 
kesimlerde kar şek
linde olacak. Kar 
yağışlarının özellikle 
Marmara'nın doğusu, 
İç Ege, İç Anadolu'nun

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

kuzeybatısı ile Batı 
Karadeniz'de etkili 
olması bekleniyor. 
Cuma günü 
Marmara'nın batısı, 
Kıyı Ege ve Batı 
Akdeniz dışında kalan 
tüm bölgeler yağışlı 
geçecek. Yağışlar 
Batı Karadeniz, İç 
Anadolu'nun doğusu, 
Doğu Akdeniz, 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde 
etkili olmak üzere 
Doğu Akdeniz 
kıyılarında yağmur,

Doğu Karadeniz 
kıyılarında karla 
karışık yağmur, 
diğer kesimlerde ise 
kar. şeklinde olacak. 
Hava sıcaklığı yarın 
Trakya'da, cuma günü 
iç ve batı kesimlerde 
6-8 derece azalacak. 
Yağışlar cumartesi 
günü yurdun büyük 
bölümünde etkisini 
kaybederken, hava 
sıcaklığındaki azal
maya bağlı olarak 
buzlanma ve don 
olayları görülecek.

Öğrencilere 
‘korsan’ eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığı 
ile Dünya Çocuklar 
Birliği, öğrencileri 
korsan yayınlara 
karşı bilinçlendirmek 
amacıyla proje 
başlattı.
"Korsana Karşı 
Çocuklar" isimli 
projeyle, "korsan 
yayının ne anlam 
taşıdığı, kültür ve 
sanatın gelişiminin 
bir toplum için önemi 
ve korsan yayınların 
yarattığı engeller, bu 
tür yayınların ülke 
ekonomisine zarar
ları ve kaybettirdik
leri" konularında 
öğrencilerin bil
inçlendirilmesi 
amaçlanıyor.
Proje, İçişleri, Adalet, 
Kültür ve Maliye 
bakanlıkları ile 
Türkiye Musiki Eseri 
oaiıipıerr îvıesıeK 
Birliği, Mü-Yap, 
Müzik Eseri Sahipleri 
Grubu, Müzik

Yorumcuları Birliği, 
Türkiye İlim ve 
Edebiyat Eserleri 
Sahipleri Meslek 
Birliği, Türkiye 
Yazarlar Birliği ve 
Yayımcılar Birliği'nin 
işbirliğiyle gerçek
leştiriliyor.
Tüm ilköğretim ve 
ortaöğretim 
okullarında uygu
lanan proje kap
samında kompozis 
yon, şiir ve arç 
yarışmaları düzen
lenecek. Bu yarış
malar sonucunda her 

dalda il birincisi 
öğrenciler seçilecek. 
İl birincileri arasın
dan da Türkiye'de 
dereceye girenler 
belirlenecek. Türkiye 
derecesi kazanan 
öğrencilere Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Şura Salonu'nda 28 
Şubat'ta "Korsana 
Karşı Çocuklar" 
konulu düzenlenecek 
semoozvumda 
cduilc-ri verilecek. 
Öğrenciler, bu sem
pozyumda eserlerini 
de tanıtacaklar.

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

Kurban Bayramı’nda
193 bin 570

kişi bağış yaptı
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 ı
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP I

. Tel:513 24 74 Fax: 51410 21

Kurban Bayramı'nda, 
Türk Hava Kurumu 
(THK), Kızılay 
Derneği, Mehmetçik 
ve Diyanet vakıfları
na 193 bin 570 kişi 
bağış yaptı.
THK'ye bu yıl, yur- 
tiçinde ve yurtdışın- 
da yaşayan toplam 
8 bin 552 kişi 
vekaleten kurban 
kesimi için bağış 
yaptı. Kurum, kabul 
edilen vekalet kurban 
kesimlerini, dini 
vecibelere uygun ve 
noter huzurunda 
gerçekleştirdi.
Vekaleten kesim 
ücreti olarak kurban 
başına 200'er YTL 
alan THK, 1 milyon 
710 bin 400 YTL'lik 
kurban kestirdi.
THK, vekaleten kur
ban kesiminden 
sağlanacak etleri 
kavurma paketleri

haline getirterek; 
yoksullara, afet
zedelere, öksüz, 
yetim ve kimsesiz 
çocuklara 
gönderiyor.
Mehmetçik Vakfı'na 
vekaleten kurban 
kestirmek için ise 67 
bin 303 kişi başvur
du. Vakıf genel 
müdürlüğü ve bölge 
temsilcilikleri 
aracılığıyla dini 
kurallara uygun 
yapılan kesimlerin

dışında 10 bin 69 
kişi de para 
yardımında bulundu. 
Vekaleten kurban 
kesim bedeli olarak 
225 YTL alan Diyanet 
Vakfı da toplam 30 
bin 646 kişiden bağış 
aldı. Bağışların 13 
bin 56'sı yurtdışın- 
dan, 17 bin 59O'ı 
yurtiçinden yapıldı. 
Vakıf, bağışlar 
sayesinde 
Pakistan'da 10 bin 
200 kurban kestirdi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Vergi iadesi gidiyor 
Piyango geliyor

Ağca'nın hesan lıateı kesinleşti
Vergi iade sistemini 
kaldırmaya hazırlanan 
hükümet, fiş ve fatura 
alanlara piyango bileti 
gibi ikramiye 
kazandıracak yeni bir 
sistemi getiriyor. İşte 
sistemin ayrıntıları 
Vergi iade sistemini 
rafa kaldırmaya 
hazırlanan Maliye 
Bakanlığı, vergi iadesi 
yerine fiş ve faturaları 
piyango biletine 
dönüştürecek yeni 
uygulama üzerinde 
çalışıyor.
Yeni sistemde karar 
kılındığı taktirde, 
fişlerdeki seri numara 
üzerinden her ay 
çekiliş yapılacak, 
ikramiye isabet eden
ler alışveriş tutarının 
10-15 katı oranında 
vergi iadesi alacak. 
Gelir İdaresi Başkan 
Vekili Osman 
Anoğlu'nun verdiği 
bilgiye göre, teknik

ABD’nin Hatay’daki gizli üssü
Hatay'daki Gizli 
Amerikan radar üssü 
ilk kez görüntülendi. 
Üsten Ortadoğu, 
Suriye ve KKTC, 
1770 rakımlı tepeden 
24 saat izlendiği 
iddia ediliyor.
Yok denilen 
Hatay'daki Gizli 
Amerikan radar üssü 
ilk kez görüntülendi. 
Üsten Ortadoğu, 
Suriye ve KKTC, 1770 
rakımlı tepeden 24 
saat izlendiği iddia 
ediliyor. Hatay'da, 
Amanos Dağlan'nın 
zirvesinde ABD 
tarafından kurulduğu 
iddia edilen radar 
tesisi ilk kez görün
tülendi. Orta Doğu 
ülkelerini izlemek 
amacıyla kurulduğu 
ileri sürülen tesise, 
İncirlik Üssü’nden 
Amerikalı subayların 
gelip gittiği öne 
sürülüyor. Antakya 
merkeze bağlı Kisecik 
Köyü ile Arsuz 
Beldesi arasında 
Amanos Dağlan'nın 
zirvesine kurulan 
tesis 1770 rakımda 
bulunuyor. Yapımına

ekip halen vergi 
iadesine alternatif 
sistemler üzerinde 

çalışıyor. Çin'de uygu
lanan "kazı kazan" 
benzeri yöntem 
Türkiye şartlarına 
uyarlanmaya çalışı 
hyor. Yeni sistemde 
vatandaşı fiş 
ve fatura toplamaya 
teşvik etmek amacıyla 
her ay düzenli olarak 
noter huzurunda 
çekiliş düzenlenecek. 
Böylece fiş ve fatu
ralar bir anlamda Milli

1998 yılında başlanan 
ve 2004 yılının yaz 
mevsiminde tamam
lanan radar tesisine 
araçla ulaşım 
neredeyse imkânsız. 
İskenderun Körfezi, 
Antakya merkez, 
Suriye ve Akdeniz 
karasularıyla Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin çok 
net görüldüğü zirvede 
kurulan tesiste, kış 
şartları dolayısı ile hiç 
kimse bulunmuyor. 
Yeraltı ve yerüstü sis
temleri bulunan radar 
üssünün etrâfı tel 
örgülerle çevrili ve 
kapısı zincirle 
kilitlenmiş.
Hava sıcaklığının eksi 
20 derece olduğu 
radar tesisinde her 
yer buz tutmuş 
durumda. İncirlik

Piyango biletine 
dönüşecek. Taslak 
çalışmalarda 
ikramiyenin, fiş 
tutarının 10-15 katı 
şeklinde belirlenmesi 
üzerinde duruluyor. 
100 YTKIik faturasına 
ikramiye isabet eden 
bir vatandaş bin ila 
bin 500 YTL civarında 
iade alabilecek. 
Maliye'nin, aylık 
çekilişlerde dağıtacağı 
ikramiye tutan 
60-70 milyon 
YTL'yi bulabilecek.

Üssü’nden ya da 
Türkiye'nin herhangi 
bir bölgesinden 
havalanarak Hatay 
hava koridorunu 
kullanıp Orta Doğu 
ülkelerine giden 
uçakları net bir şek
ilde görme imkânına 
sâhip olan bölgede 
kurulan radar 
tesisinin bugüne 
kadar kim ya da 
kimler tarafından 
kullanıldığı ise 
bilinmiyor.

Tesisin inşaatında 
2 yıl çalıştığını 
belirten Kisecik 
Köyü'nden Enver 
Aksoy, çalıştığı 
dönemde İncirlik'ten 
ve İstanbul'dan 
yabancı subayların 
tesise gelip incele 
melerde bulunduk
larını söyledi.

Mehmet Ali Ağca'nın, 
tahliye edilirken 
hesapta bir yanlışlık 
yapıldığı kesinleşti. 
Yapılan yanlışlığı 
tahliye kararı veren 
mahkeme de fark etti. 
Peki bundan sonra 
ne olacak?
Milliyet Genel 
Yayın Müdürü Abdi 
İpekçi'nin katili 
Mehmet Ali Ağca'nın, 
en azından İtalya'da 
yattığı sürenin yanlış 
hesaplanması 
nedeniyle erken 
tahliye edildiği kesin
leşti. Tartışmalara 
neden olan hesabı 
yapan Kartal 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı da, 
hatayı fark etti. Ağca 
İtalya'da 19 yıl 1 ay 
cezaevinde kalmasına 
rağmen müddet- 
namede bu süre 
20 yıl olarak göste 
riliyordu. Ağca'nın 
tahliyesine ilişkili 
müddetnameyi 
hazırlayan Kartal 
uumnurıyet Savcılığı, 
yeniden inceleme 
sonrasında Adalet 
Bakanlığı'na gön
derdiği yazıda, 
Ağca'nın tahliyesini 
hukuk karmaşası 
haline getiren etkenin, 
"sorgusunun Türk 
adaleti tarafından 
yapılmış görünüyor" 
olmasına bağladı. 
HATA OLABİLİR 
Adalet Bakanlığı da, 
savcılığın bu gerekçe
si nedeniyle Papa

Ümraniye’de yangın
Ümraniye'de bir 
çekyat imalatha 
nesinde çıkan 
yangında, 4 kişi 
öldü, 2 kişi yara
landı. Olaya müda
hale eden 3 itfaiye 
eri dumandan 
etkilendi.
Tavukçuoğlu Cadde 
si Özgür Sokak'taki 3 
katlı bir binanın 
bodrum katında 
faaliyet gösteren 
çekyat imalatha 
nesinde henüz 
belirlenemeyen 
nedenle yangın çıktı. 
İmalathanede bulu
nan süngerlerin 

suikastı 
davasının 
görüldüğü İstan
bul 6. Ağır Ceza 
Mahkemesinden 
de dosyayı 
incelemek üzere 
istedi. Dosya, 
bakanlığa gön
derilirken, Papa 
suikastı davası 
kapsamında 
Ağca'nın 1989 
yılında İtalya'da 
talimatla 
ifadesinin 
alındığı, ceza 
indiriminde bu 
durumun etken 
olduğu öğrenildi. 
Bayram tatili boyunca 
infaz hesabında hata 
olup olmadığını, 
savcılardan oluşan bir 
komisyonla inceleyen 
Kartal Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Ağca'nın 
İtalya'da yattığı 
sürenin 19 yıl 1 ay 
değil, 20 yıl olarak 
hesaplandığını belirle
di. Bakanlığa gönde 
rilen yazıda bu 
durum, "İnfaz 
savcılığının denetim 
mekanizmasının 
mahkemeler olduğu
na, bu dosyada 
da yapılan itiraz 
nedeniyle iki ayrı 
mahkemenin kararının 
bulunduğuna" 
dikkat çekildi.
Hata varsa, bunun 
hukukun yanlış 
yorumlanmasından 
kaynaklanabileceğine 
değinilen yazıda, "iti
razı değerlendiren bir 

tutuşması sonucu 
yoğun duman oluştu. 
Olaya müdahale 
eden itfaiye ekipleri 
de yoğun duman 
nedeniyle söndürme 
çalışmalarını güçlük
le yürüttü. Yangında,

üst mahkeme olan 
Üsküdar 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin 
tespitinde bir hata 
olabileceği" belirtildi. 
Ayrıca Ağca'nın 
tahliyesini tartışmalı 
hale getiren başka bir 
hususu da, Ağca 
dosyasında, Maltepe 
Askeri Cezaevi'nden 
firar ettiğine dair 
ilam bulunmaması 
oluşturdu.
Kararında firarı kabul 
eden mahkeme, 
ancak bunun için
Ağca'ya ayrı bir 
ceza vermemiş. 
İLGİNÇ TESADÜF 
Karmaşık dosyadaki 
ilginç bir rastlantıyı 
da, Papa suikastı 
nedeniyle Mehmet Ali 
Ağca'nın Türkiye'de 
yargılanmasına karşı 
çıkan dönemin 
İstanbul 6. Ağır Ceza 
Mahkeme Başkanı 
Osman Şirin'in, şimdi 
Yargıtay 1. Ceza 
Dairesi Başkan Vekili 
olması oluşturdu.

4 kişinin öldüğü, 
2 kişinin de yara
landığı belirtildi. 
Çalışmaları yürüten 
itfaiye örevlilerinden 
3'ünün de dumandan 
etkilendikleri 
ifade edildi.
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Konut fiyatları düşmeye tosladı
•2005 yılında altın 
çağını yaşayan konut 
piyasasının ateşi 
sönerken fiyatlar da 
düşmeye başladı. İşte 
emlakçıların konut 
sektörü ile ilgili 
bundan sonraki 
tahminleri...
2005'in ikinci yarısın
da büyük bir ivme 
kazanan ikinci el 
konut fiyatlarının 
yükselişi durdu.
Büyükşehirlerde konut 
alım satımı yarı yarıya 
azaldı Sektör uzman- 
fhna gbıe 'durakla- - 

mj'mn nedeni,jkincı 
ei konut fiyatlarındaki 
şişkinlik nedeniyle, 
orta gelirlinin 
ev alamaması.
Yaklaşık altı ay boyun
ca fiyatlarda sürekli 
yükseliş kaydeden 
konut piyasalarının 
ateşi diniyor. Özellikle 
İkinci el konutlarda 
fiyatlar sert bir fren 
yaparken. İstanbul, 
yaparken. İstanbul, 
Ankara, İzmir, Adana 
ve Bursa gibi 
büyükşehirlerdeki 
işlem hacmi de aylık 
bazda yarı yarıya 
azaldı. Tapu Kadastro 
Müdürlüğü'nün 15 gün 
sonra açıklayacağı yıl 
sonu rakamları ile bu 
tablonun net olarak 
ortaya çıkması bek
leniyor. Ancak alım-

Vergide yeni tarife sıkıntısı
Mali yılın başlamasın
dan bu yana 17 gün 
geçmesine karşın, 
yeni gelir vergisi ta 
rifesinin yasalaşma- 
ması, özellikle 
ücretli kesimde 
sıkıntı yarattı.
Ücretlerini 1 Ocak'ta 

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

satıma aracılık eden 
emlakçılardan gelen 
ilk bilgiler, işlem 
hacminin yarı yarıya 
azaldığı yönünde. 
Emlakçılar Şeker 
Bayramı ile birlikte 
kasım ayından itibaren 
piyasaların durul
duğunu ve iş yapa
mayacak duruma 
geldiklerini belirtiyor
lar. Emlakçıların dikkat 
çektiği bu durgunluk 
henüz Türkiye 
genelinde fiyatlara 
yansımadı, ama dur
gunluğun bir süre 
daha devam etmesi 
halinde ikinci-el konut 
fiyatlarında oluşan 
yüzde 30'luk köpüğün 
alınabileceğine dikkat 
çekiliyor. Durgunluğa 
gerekçe olarak ikinci 
el konut sahiplerinin 
mülklerine değer 
biçerken bölgelerinde
ki yeni projeleri baz 
almaları ve fiyatı da 
buna aöre vüksek 
buna göre yüksek 
tutmaları gösteriliyor. 
İstanbul'da 100 
bin YTL'ye daire 
bulunmuyordu 
İstanbul Emlakçılar 
Odası Başkanı Sabri 
Ateş'e göre, TBMM 
Genel Kurulu'ndan 
geçtiğimiz günlerde 
geçen mortgage 
yasası fiyat düşecek 
beklentisine yol açtı.

alan işçiler ile 
15 Ocak'ta alan 
devlet memurları, 
sözleşmeliler ve kamu 
işçilerinin ücret ve 
maaşları, geçen yılkı 
gelir vergisi tarifesi 
üzerinden hesaplandı. 
Özel sektörde,

Ateş, "Yasa çıkınca 
yabancı şirketler gele
cek, rekabet artacak. 
Gayrimenkulun ilk 
hareketinde alabilecek 
durumda olanlar aldı, 
şimdi diğer kesimlerin 
konut ihtiyacının 
düşünülmesi gereki 
yor. Bu da fiyatların 
düşmesini sağlaya
cak" dedi. 2005 yılında

gayrimenkulde suni 
bir piyasa oluştuğunu 
anlatan Ateş, "İstan
bul'da 100 bin YTL'ye 
normal bir daire bulu
namıyordu. Şimdi 
konut yapımının 
hızlanması, fiyat ve 
faizlerin düşeceği 
yorumları ile alıcılar 
beklemeye başladı^ 
diye konuştu. 
Sön iki aydır bazı

1 Ocak 2006 tarihin
den geçerli olacak 
olan yeni vergi 
tarifesinin henüz 
yasalaşmaması 
nedeniyle maaş 
bordroları 
hazırlanamadı.
Maliye Bakanhğı'ndan 
bir üst düzey yetkili, 
gelir vergisinde yeni 
tarifenin kısa sürede 
TBMM'de yasalaşa
cağını bildirdi.
Alınan bilgiye göre 
yeni gelir vergisi 

semtlerde fiyatların^ 
yüzde 5 ilâ yüzde 33 
gerilediğini öne süren 
Ateş'in verdiği bilgiye 
göre, en hızlı düşüşün 
yaşandığı 
Beylikdüzü'nde 100 
metrekare bir dairenin 
fiyatı 120 bin YTL'den 
80 bin YTL'ye geriledi. 
En az düşüşün 
yaşandığı Bakırköy'de 
benzer bir konut 170 
bin YTL'den, fiyatların 
yüzde 8 düştüğü 
Bahçelievler'de ise 
160 bin YTL'den 
satılıyor. Daha önce 
100 metrekare konut • 
fiyatları 120 bin 
YTL'de seyreden 
Avcılar, Eyüp, Kartal, 
Kurtköy ve Pendik'te 
ise fiyatlar artık 80-100 
bin YTL aralığında.

tarifesi, TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu'nda 
Özel Tüketim Vergisi 
Kanun Tasarısının 
görüşülmesi 
sırasında verilecek 
bir önergeyle 
tasarıya eklenecek. 
Gelir Vergisi 
Kanunu'nda değişiklik 
içeren önergeyle, 
yeni vergi dilimleri 
ve oranları 
Gelir Vergisi 
Kanunu'ndaki 
yerini alacak.

Motorinin 
litre fiyatı 34
Ykr yükseldi

Düşük ve yüksek 
kükürtlü motorinin 
rafineri çıkış fiyatında 
dünden geçerli 
yapılan ayarlamanın 
ardından, pompa 
satış fiyatları litrede 
3-4 YKr yükseldi. 

Buna göre rarıneri 
çıkışındaki zam, 
düşük kükürtlü 
motorinin pompa fi 
yatlarına yüzde 1,15 
ile 1,98 arasında yan
sıdı. Ankara'da

AB vergisi isteniyor
Avrupa Birliği (AB) 
Dönem Başkanı ve 
Avusturya 
Başbakanı VVolfgang 
Schüssel, AB'yi 
finanse etmek için 
bir tür vergi konul
masını istedi.
Schüssel, Avrupa 
Parlamentosu'nun 
genel kurulunda 
Avusturya'nın AB 
dönem başkanlığı 
programını sundu. 
Schüssel, AB 
Komisyonu'nun üye 
ülkelerden alınan 
parayı azaltmak için 
vergi konulmasını 
istedi. Schüssel, bu 
verginin uluslararası 
uçuşlardan ve kısa 
dönemli ticari işlem
lerden alınabileceği
ni kaydetti.
Schüssel, "Kendi 
kendine yeten bir 
sistem oluşturmak 
heryerde popüler 
değil ama dönem 
başkanı olarak 
popüler olması bile 

ayarlama sonrası 
düşük kükürtlü 
motorinin litre fiyatı 
BP, Shell ve OPET 
bayilerinde 2.04 
YTL'den 2.07 YTL'ye, 
İstanbul'da BP ve 
Shell bayilerinde 2.02 
YTL'den 2.05 YTL'ye, 
OPET'de ise 2.02 
YTL'den 2.06 YTL'ye 
çıktı. İzmir'de düşük 
kükürtlü motorinin 
fiyatı ise 2.01 YTL'den 
2.04 YTL'ye yükseldi.

gerekli önerileri yap
mak benim göre
vim." dedi. ’ 
AB Komisyonu 
Başkanı Jose 
Manuel Barroso'nun 
kendisi ile aynı 
fikirde olduğunu 
belirten Avusturya 
Başbakanı Schüssel, 
2008 yılında yapıla
cak AB bütçesinin 
gözden geçirmeye 
bu konunun da 
eklenmesini istedi. 
Schüssel, "Kısa 
dönemli mali işlem
lerin vergiden muaf 
tutulması absürd. 
Vergi boşluklarının 
da olması absürd. 
Uluslararası uçuşlar 
bu absürdlük 
içinde." dedi. 
Schüssel, AB'nin 
vergi toplaması ile 
bütçeye para veren 
ve alanlar arasında 
oluşan "hoş 
olmayan gergin
liğinde" azalacağını 
söyledi.
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Sağlık Bakanhğı’ndan oyuncak uyarısı
Dünden devam..
- Pille çalışan oyun
caklarda mutlaka 
kaliteli pilleri kullanınız 
ve özellikle oyuncağın 
pil koyma yerinin 
vidalı, emniyetli bir 
şekilde kapatılmış 
olmasına dikkat ediniz. 
- Pille çalışan bir 
oyuncak satın alırken 
aşağıdaki bilgilerin 
ambalajında/etiketinde 
yer almasına dikkat 
edin ve kullanırken; 
pille çalışan oyuncak
larda daima ve oku
naklı bir şekilde doğru 
pil kutupları ve normal 
pil voltajı ve (eğer pil 
kutusuna sahip ise) 
DC işaretinin göster
ilmesi, değiştirilebilir 
pillerin çıkarılması ve 
takılmasının nasıl 
yapılacağı, şarj edile
meyen pillerin şarj 
edilemeyeceği, şarj 
işleminin yetişkinlerin 
gözetiminde yapıl
ması, eski vb yeni pil
lerin birlikte kullanıl
maması, alkali, stan
dart (karbon-çinko) 

aveya şarj ^Jlebilen 
' (nıkel-çinko, rçikel-kad- 
miyum) pillerin birlikte 
kullanılmaması, pil
lerin doğru kutuplarda 
yerleştirilmesi, bitmiş 
pillerin oyuncaktan 
çıkarılması konularına 
dikkat edilmeli
- Her yaştaki çocuk 
için bisiklet satın 

alınırken yanında kask 
da satın alınız ve 
çocuğun bunu giy
diğinden emin olunuz. 
- Bazı oyuncakların 
üstünde uyarı metni 
ve yaş sınırı olması 
gerekir. Büyük çocuk
lar için yapılmış oyun
caklar küçük çocuklar 
için tehlike oluştura
bilirler. 3 yaşından 
küçük çocuklar için 
tehlikeli olan oyuncak
lar özel bir uyarı 
işareti taşırlar. Bazen 
tehlike işareti yerine 
yazılı bir uyarı da ola
bilir. Uyarı metnini 
mutlaka okuyunuz.
- Oyuncağın üreticinin 
veya ithalatçının adını 
veya markasını taşı
ması gerekir. İsimsiz 
markasız oyuncaklar 
tehlikeli olabilir." 
OYUNCAK VE
KAZALAR
Sağlık Bakanlığı oyun
cak kazalarıyla ilgili 
velileri uyarırken, 
kazaların nasıl olduğu
na da dikkat çekiyor. 
Oyuncakların çok 
çeşitli kazalara neden 
olabildikleri belirtilen 
uyarıda, "Bu kazaların 
büyük bir bölümü 
çocuğun oyuncaktan 
düşmesi, başlarına 
oyuncak atılması veya 
oyuncağa takılıp 
düşmeleri şeklinde 
olur. Ancak oyuncağın 
kendisindeki hatalar

ve eksiklerde kazalara 
neden olabilir. Tüm 
oyuncaklar bütün 
çocuklar için uygun 
değildir. Büyük çocuk
lar için dizayn edilmiş 
oyuncakları küçük 
çocukların eline ver
ilmemelidir ve mutlaka 
etikette verilen yaş 
tavsiyesine uyul
malıdır. Büyük çocuk
lara küçük kardeş
lerinden kendi oyun
caklarını korumalarını, 
öğretmek gerekir. 
Balonlar bile patladığı 
veya yırtıldığı zaman 
küçük çocuklar için 
yutulmak suretiyle 
boğulma tehlikesine 
sebep olabilir. Ailelerin 
çocuklarına oyuncak 
âhrkeft veya çocü'Afarı 
oyuncaklarla oynarken 
değişik risklerle 
karşılaşmamaları için 
aşağıda kısaca sıralan
mış hususları dikkate 
almalarında yarar 
görülmektedir. 
Yönetmeliğe göre 
küçük parçalar oluş
turabilen oyuncakların 
üzerinde 'üç yaşın altı

na uygun değildir.' 
uyarısı bulunmabmları 
veya yapıştırılmış 
parçaları olıdır.
Bunlara çıkabilir 
küçük gözü ve burnu 
olan oyuncaklarla 
bebekler dahildir. 
Küçük çocukların nes
neleri ağızlarına alma 
alışkanlıkları iyi bilin
mektedir ki oyuncak
larla ilgili olarak 
yapılan şikayetlerin 
başında da küçük 
çocukların oyuncağın 
küçük parçalarını ağı
zlarına sokmaları 
gelmektedir.
Oyuncağın neden ola
cağı en ciddi kazalar 
küçük çocukların ağı
zlarına oyuncağı veya 
bir parçasını sokmaları 
ve bunun çocuğun 
boğazına kaçması 
örnek olarak verilebilir. 
Çocuklar oyuncak
larıyla gözlerine ve . 
kulaklarına da zarar 
verebilirler" değer
lendirmesinde 
bulunuluyor.
Örnekler ise şunlar: 
Legolar, (Lego setler 

yaş grubuna uygun 
çocuk tarafından) 
oynanırken evdeki ya 
da oyun ortamındaki 
küçük çocuk tarafın
dan da kendisine 
uygun olmadığı 
ayrımını yapamaya
cağından oynanabilir 
ve küçük parçalar 
boğulmaya sebep 
verebilir.
Piller (Bataryalar): 
AAA işaretini taşıyan 
piller çocuklarda 
boğulma riskin sebep 
olabilir. AA işaretini 
taşıyanlar boğulma 
riskine sebep olma
maktadır.
Oyuncağın yaş 
etiketlemesi ne olursa 
olsun çocuk bir araç 
kullanarak (demir para 
yeterli bir araçtır) 
bataryaya ulaşabile
ceğinden bu husus 
dikkate alınmalıdır.
Yuvarlak Uçlu 
Oyuncaklar: Bazı 
oyuncakların sap veya 
tutacağa iliştirilmiş 
küçük küre şeklinde 
oûıumierı vardır, (ör: ( 
antenlerin ucundaki 
toplar gibi) Buradaki 
tehlike küre şeklindeki 
uçların oyuncaktan 
ayrılarak çocuğun 
boğazına takılarak 
nefessiz kalıp boğul
maya sebep olmasıdır. 
Bu tip kazalar çıngırak 
ve dişliklerde de 
görülmektedir.

Plastik Torbalar: 
Oyuncakların taşın
ması için kullanılan 
çantalar ve torbalar 
oyuncak çıkarıldıktan 
sonra hemen imha 
edilmelidir. Bu 
poşetler çocuğun 
yüzüne yapışınca 
nefes almasını önley
erek boğulma tehlikesi 
oluşturabilir.
Yarı küre, kupa şekilli 
oyuncaklar: Bu oyun
caklar küçük çocuk
ların ağız ve burun
larının üzerini kapla
yarak çocukların 
salyası ile yüze yapış
makta, nefes alındığın
da ise içindeki hava 
boşalarak basınç oluş
makta ve çocuğun 
nefessiz kalıp boğul
masına sebep olmak
tadır. Tehlikeli İpler: 
Uzun ipli kordonlu, 
kurdeleli oyuncaklar 
da çocuğun boynuna 
dolanarak nefes 
almasını engelliyebilir- 
ler. DİĞER KAZALAR 
Oyuncak bebekler için 
tasarlanmış puset ve 
bebek arabaları: 
Genellikle çocuklar bu 
oyuncaklara oturmak 
veya tırmanmak ister
ler bu sırada pusetin 
çökmesi veya tuta
mağın inmesiyle 
çocuğa zarar verebile
ceğinden oyun sırasın
da çocuklara dikkat 
edilmelidir.

Zayıflatan süper
Kısa zamanda zayıfla
tan sonra da o kiloları 
aynen geri aldıran 
diyetlerden bıktıysanız, 
size önereceğimiz bu 
sağlıklı gıdaları mutla
ka deneyin, zayıflayın! 
Pek çok kişi birkaç 
kilo daha zayıf olma 
arzusuyla yaşıyor. 
Bazıları ise o kadar 
şanslı değil, birkaç 
kilodan fazlasını ver
meleri gerekiyor. 
Durum ne olursa 
olsun, kısa zamanda 
mümkün olduğunca 
çok kilo kaybı hemen 
herkesin ortak dileği. 
Oysa kısa zamanda 
kilo verdiren diyetlerin 
pek çoğu sağlıklı 
olmadıkları gibi, doğru 
beslenme şeklini 
öğretmedikleri için 
uzun vadede faydadan 
çok zararları dokunuy- 

, er. Hızla- giden kilolar 

bir anda çoğalarak geri 
dönüyor.
Kilo vermek ve hep 
zayıf mı kalmak istiyor
sunuz? Size sunulan 
sihirli çözümlere 
boşverin. Yapmanız 
gereken tek şey doğru 
gıdaları seçmek ve 
biraz ağırdan almak. 
Yavaş ama uzun vadeli 
zayıflama için haftada 
vermeniz gereken kilo 
yarım ila 1 kilo civarın
da. Peki bu kaç 
kaloriye tekamül eder? 
Çok aşırı kilolu değils
eniz, şu anki kilonuzu 
10'la çarparak bunu 
bulabilirsiniz. Örneğin 
65 kilo olduğunuzu 
varsayalım. Bu durum
da haftada 650 kalori 
daha az almanız 
gerekiyor. 58 kilo olan 
biri ise günde mini
mum 1200 ila 1300 
kalori almalı, bunun

gıdalar
altına düşmemelidir. 
Bu rakamın altına 
inerseniz, metabolizma 
hızınız düşer ve yağ
dan çok su kaybetmiş 
olursunuz.
Kilo kaybetmenin 
anahtarı dengeli bir 
yaklaşımdır. Aç 
değilken yememeli ve 
sürekli aynı şeyleri 
yememelisiniz ki sıkıl
mayasınız. Tüm ana 
besin grubundan 
besinlerin diyetinizde 
bulunmasına da özen 
gösterin. Günde üç 
sağlıklı ana öğün ve 
önceden planladığınız 
2 ila 3 ara öğün yiyip, 
porsiyonlara dikkat 
edin. Yavaş yemek 
hem hazımsızlık prob
lemini ortadan kaldırır, 
hem de doyduğunuzu 
fark etmenizi sağlar. 
Böylece tüm bir por
siyonu mideye 

indirmeden önce doy
muşsanız yemeyi 
bırakabilirsiniz.
Bulması ve hazırla
ması kolay olan besin
leri tercih edin. Meyve, 
sebze ve tam tahıllar 
hem daha doyurucud
ur, hem de kalorileri 
daha azdır. Gün içinde 
bol bol su için ve ara 
sıra kendinize hoş
landığınız bir şeyi 
yeme izni vermeyi de 
ihmal etmeyin.
Diyet yaparken ne 
yiyebiliriz?
Peki hem size ihtiy
acınız olan besinleri 
sağlayacak, hem de 
açlık krizlerini sizden 
uzak tutacak besinler 
hangileri? İşte bazı 
örnekler...
Sahanda yumurta, 
ekmek ve çilek 
Kilo vermek için 
yemek yemekten 
kaçınıyor, ya da öğün 
atlıyorsanız, uzun vad-> 
ede başarılı bir sonuç 
almanız olanaksızdır. 
Sağlıklı bir kahvaltı, 

sizi güne hazırlar, 
metabolizmanızı hız
landırır ve günün geri 
kalanında iştahınızı 
düzenlemenize yardım
cı olur. Bu nedenle 
zengin bir protein, fos
for, demir, A, B2 ve 
B12 vitaminleri kay
nağı olan birkaç 
yumurtayı sahanda 
kırarak çırpın. 
Az miktarda yağı 
yumurtayı pişirirken 
kullanabilir, ya da 
yumurtaları yağsız 
pişiriyorsanız, 
ekmeğinizin üzerine 
sürmekte kullan
abilirsiniz. Bu, vücud
unuzun yağda çözünür 
vitaminleri almasına 
yardımcı olur. 
Buna bir veya iki dilim 
tam buğday ekmeği ve 
biraz da taze çilek 
ekleyin. Çilek hem lif 
açısından zengindir, 
hem de günlük tavsiye 
edilen C vitamininin 
hemen hemen yüzde 
150'sine sahiptir. 
Tavsiye edilen porsiy

on miktarı:
2 orta boy yumurta: 
Yaklaşık 130 kalori 
veya 1 orta boy 
yumurta ve bir yumur
tanın akı: Yaklaşık 80 
kalori
2 dilim tam buğday 
tost ekmeği: Yaklaşık 
138 kalori
1 tatlı kaşığı kadar 
margarin ya da 
tereyağ: Yaklaşık 32 
kalori 1 fincan çilek: 
Yaklaşık 49 kalori 
Tüysüz şeftali ve 
bademKahvaltı ve öğle 
yemeği arasında doğru 
şekilde atıştıracağınız 
ara öğün, metaboliz
manızı hızlı tutar, ener
jinizi arttırır. Ayrıca 
öğle yemeğinde daha 
az yemenizi de sağlar. 
Orta boy bir tüysüz 
şeftali ve biraz da 
bademle hem lif, hem 
protein, hem de çeşitli 
mimeral ve vitaminleri 
alabilirsiniz. Bademde 
ayrıca kalbiniz için 
sağlıklı olan yağlar da 
bulunur.
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Prostat kanserine 
karşı kimyon

Hindistan ve 
Güneydoğu Asya'da 
yaygın şekilde kul
lanılan ve birçok 
baharatın karıştırıl
masıyla elde edilen 
körinin içindeki 
kimyonun, prostat 
kanserini önleyici 
etkisi olabileceği 
belirlendi.
ABD'nin New
Jersey eyaletindeki 
Rutgers Üniversite
sinde yapılan 
bir araştırma sonu
cunda, körinin 
içinde etkin şekilde 
bulunan kimyonun, 
tek başına veya 
özellikle karnabahar, 
karalahana, brokoli, 
brüksel lahanası, 
lahana, suteresi 
ve şalgam gibi 
sebzelerle birlikte 
pişirildiğinde prostat 
kanserinin tedavisi 

“Para tasarruf etmek için reklam harcamalarından kesen, 
zamandan tasarruf etmek için saati durdurana benzer.99 

Henry FORD

ve önlenmesi için 
potansiyel bir etkisi 
olabileceği bildirildi. 
Kanser önleyici 
kimyâsal 
maddelere sahip ve 
"phenethyl 
isotHiocyanate" 
veya kısaca 
PElTC 
içerön sebzeler ile 
köri nin içindeki kim 
yo riun, antioksidan 
veya hastalıkları 
önleyici özelliklerine 
dikkati çeken 
araştırmacılar, 
bu tip bir beslenme 
şeklinin ABD'de 
erkekler arasında en 
yüksek ikinci ölüm 
oranına sahip 
prostat kanserini 
önlemede çare 
olabileceğine 
işaret ettiler.
Araştırmanın 
başkanı ve Rutgers

Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 
Profesörü Ah-Ng 
Tony Kong, laboratu- 
var fareleri üzerinde 
yaptıkları araştırma
da, bu tip sebzeler 
ve kimyonun tek 
başına veya birlikte 
tüketilme sinin 
prostat kanserini 
tedavi edici bir etki 
yaratabileceğinin 
görüldüğünü 
söyledi.
ABD'de her yıl 500 
bin yeni vakanın 
ortaya 
Çıktığına işaret eden 
Prof. Kong, sebze ve 
köri esaslı bir 
beslenme 
şekli olan 
Hindistan'da bu 
hastalığın seyrek 
oluşuna dikkati 
çekti. Texas ve 
California üniver

sitelerinde geçen 
yıl yapılan araştır
malarda da, 
kimyonun cilt ve 
göğüs kanseri 
hücrelerinin ve 
Alzheimer 
hastalığının 
gelişimini önleyici 
etkisi olabileceği 
tespit edilmişti. 
Hindistan ve 
Güneydoğu Asya 
mutfağında yaygın 
şekilde kullanılmakta 
olan körinin içinde 
kimyon, biber, 
zerdeçal, kişniş, 
karanfil, kakule, 
zencefil, hinteevizi, 
demirhindi ve acı kır
mızı biber bulunuyor. 
Köri;.yoğurt, limon 
suyu ve sarmısakla 
karıştırılarak, kırmızı 
et veya tavuk 
yemeğinin üzerine 
sos yapılabilir.

Soğuk, hastalık

Birçok kişi soğuğun 
mikrobik hastalılara 
yol açtığı inancına 
sahiptirler. Bu neden
le birçok mikrobik 
hastalığa halk 
arasında ‘üşütme’ 
adı verilir.
Örneğin mikrobik 
hastalıklara 
yakalanan birçok 
kişiye boğazlarını 
üşüttü, ciğerlerini 
üşüttü, bağırsaklarını 
üşüttü gibi tabirler 
kullanılır. Halbuki bu 
hastalıkların mikro
pları soğuk ile değil, 
aksırma ve öksürme 
sırasında saçılan 
damlacıklarla bulaşır
lar. O halde akla ‘bu 
hastalıklar niçin daha 
çok kış aylarında 
oluyor’ gibi bir soru 
gelebilir. Bunun 
nedeni mikrop

taşıyan damlacıkların 
kapı ve pencereler 
sıkı sıkıya kapalı 
olduğu için kış 
aylarında daha çok 
bulaştırma şansına 
sahip olmalarıdır. 
Aslında aynı mikro
bik hastalıklar yazın 
da olmakta fakat açık 
hava nedeni ile 
bulaşma şansları 
oldukça azalmak
tadır. Bu gerçek 
‘çocuğu evden çıkar
madık. pencereleri de 
açmadık, hâlâ nasıl 
üşüyor’ gibi anne- 
babalar tarafından 
sorulan soruların 
cevabını oluşturmak
tadır. Ayrıca mikrobik 
hastaların soğuk 
ülke ve yerlerden 
çok sıcak ülkelerde 
görüldüğü 
unutulmamalıdır.

_______
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İtlaf katliam olmasın!
Kuş Gribi vakalarının ardından ülke çapında başlatılan

itlaf çalışmalarına tepki gösterenlerin; sesi de her geçen gün yükseliyor.

Alev alev yandı
İtlafın adeta katliama 
dönüştüğünü ileri 
süren sivil toplum 
örgütleri, uygula
manın abartıldığım 
iddia ediyor. Bursa 
ve ilçe ziraat odası 
başkanları hastalığın 
görülmediği yerlerde, 
başlatılan itlaf çalış.-, 
malarının durdurul
masını istedi.
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nın başlat
tığı kanatlı itlaf 
operasyonuna 
Bursa'daki ziraat 
odalarının temsilci- ' 
terinden eleştiri 
geldi. Bursa Ziraat 
Odası'nda buluşan 
oda başkanları 
hastalığın 
görülmediği bölge 
lerde sürdürülen« 
itlafın katliamdan 
farksız olduğunu öne 
sürdü. Oda başkan- 

ları adına açıklamayı 
yapan Osmangazi 
Ziraat pdası Başkanı 
Fuat Sari, .köy 
tavukçuluğunun yok 
edilmemesi gerek
tiğine işaret etti. Sarı, 
gereken önlemlerin 
alınması kaydıyla 
kümeslerde yetiştiri
ciliğin devam etti 
rilmesi gerektiğini ■ 
vurguladı.
2005 yılının başından 
itibaren tarım ve hay
vancılık sektörünün 
önemli sıkıntılar 
yaşadığına dikkâti - 
çeken Sarı, Akdeniz 
sineğin ardından kuŞ 
gribi salgının büyük 
darbeye neden . .. 
olduğunu kaydetti. 
Kuş gribinin her 
kafadan bir ses 
çıkması nedeniyle 
fazlasıyla 
abartıldığını ileri 

süren Sarı, sektörüm 
geleceğinden büyük 
^nqişe duyduklarını

; âklardı. Tarım İl 
Müdürlüğü yetk
ilileriyle görüştük
lerini de anlatan 
Sarı, birçok konuda 
hemfikir olduklarını,, 
Açıkladı. Hastalıkla 
mücadelede 
belediyelerinde 
Tarım İl 
Müdürlüğü'ne 
destek vermeşinhpj 
isteyen Sarı, kuş < 
gribinin büyük ve 
küçükbaş »hayvanlara 
ğeçmediğinide 
ifade etti.
Toplantıda ziraat 
pdasr başkanları 
bugüne kadar 
Bursa'da 50 bin 
civarında kanatlının 
itlaf edildiğine de 
dikkati çekerek, bazı 
yerlerde olayın

‘kştliama 
dönüştüğünü ileri 
.sürdü.
Öte yandan Ziraat 
Pdası Başkanı 
Fuat Sarı, kent 
merkezinde balkon 
ye çatılarda 
güvencin beslenme
sine de bundan 
böyle Valilik tarafın
dan izin verilmeye
ceğini açıkladı.

Kamyona arkadan 
çarpan LPG'li oto
mobil alev topuna 
dönerken, araç 
içerisindeki' 2 kişi 
son anda yaralı 
olarak kurtuldu. 
LPG tüpü patlayan 
otomobilden geriye 
ise demir yığınları 
kaldı.
Emniyet 
Müdüriüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
yangın önceki gece 
saat 04.00 sıraların
da İzmir Yolu Küçük 
Sanayi Kavşağı'nda 
meydana geldi.
Mustafa K.'nın (33) 
kullandığı 44 FZ 117 
plakalı otomobil 
şehir merkezinden 
İzmir istikametine 
seyir halindeyken 
yoğun sis yüzünden 
aynı istikamete 
seyreden Mustafa 
Beşoğlu (37) 
idaresindeki 
35 AJ 2678 plakalı 

kamyona arkadan 
çarptı. LPG tüpü 
alev alan otomobil 
yanmaya başlarken, 
çarpmanın etkisiyle 
yaralanan sürücüsü 
Mustafa K. ile 
•arkadaşı Mehmet ö. 
(41) canlarını zor 
kurtardı. Yaralanan 
iki arkadaş olay 
yerine çağrılan 
112 Acil Yardım •< 
ekibi ile Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 
yaralıların durum
larının iyi olduğu ’ 
belirtildi. Bu arada 
alev topuna döneıi 
otomobildeki 
yangının ardından, 
geriye demir yığın
ları kaldı. Kazayla 
ilgili soruşturmanın 
çok yönlü olarak 
sürdürüldüğü 
bildirildi. BHA
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Kuş gribi ıe aşı bulunuyor
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş, gerekli kaynak tahsis edilmesi duru

munda Türk bilim adamlarının 2-3 ay gibi kısa bir sürede kuş gribi aşısını üretebileceğini söyledi. Haberi sayfa 7’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

20 Ocak 2006 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Bursa’da lodostan 
150 kişi zehirlendi 
Bursa'da başlayan ve saatteki 
hızı 50 kilometreye ulaşan 
lodosun etkisiyle sobadan 
sızan karbonmonoksit gazından 
yaklaşık 150 kişi zehirlendi:

Haberi sayfa 6’da

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Mali Genel Kuruluna esnaf ilgi göstermedi

Avcı: “Esnaf sahipsiz kaldı”
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ağır eleştiriler
Dün, S.S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 

Kefalet Kooperatifi’nin genel kurulu vardı.
Bu genel kurul da seçim olmadığı için 

esnaf ve sanatkar genel kurula ilgi göster
memiş.

Mali Genel kurula 1377 ortaktan, 43 kişi 
katılmış.

Katılımdaki düşüklük cidden düşün 
dürücü..

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet 
Kooperatifi ilçemizin en eski esnaf kuru
luşlarındandır.

Esnafa kredi veren bu kurum, yıllardır 
sağlam ellerde dimdik durmakta, en kötü 
ortamlarda bile birçok kooperatifin 
kapılarına kilit vurulduğunda, Gemlik 
Kooperatifi ayakta kalmayı başarmıştır.

Genel Kurula damgasını vuran konuş
mayı Kooperatif Başkanı Mevlüt Avcı yap
mış.

Avcı, Gemlikli esnafın sahipsiz kaldığını 
söylerken, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’a ağır eleştiriler getirmiş.

Çarşı esnafının kiralarına yapılan zammı 
zalimlik olarak niteleyen Avcı, esnafın 
kiraları bile ödeyemeyerek işyerlerini birer 
birer kapattığını söylüyor.

Avcı’nın şu sözleri dikkat çekici:
“Bu yapılan zam esnafın biran önce yok 

olması demektir. Bunu ancak zalimler 
yapabilir. Bunlarda ne insan sevgisi ne de 
Allah korkusu yok. Bir de gazetelere 
kiraların 100 milyon gibi çok düşük 
olduğunu söylüyorlar. Yalan söylemek 
hem günah, hem ayıptır. Bütün zalimleri, 
yalancıları Allah’a havale ediyoruz!”

Hiçbir siyasetçinin bu tür ağır şekilde 
.eleştirildiğini bugüne kadar görmedim.

Esnaf ile belediyenin ipleri çoktan kop
muş. Allah sonunu hayreylesin.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt 
Avcı, genel kurulda yaptığı sert konuşmada, Belediye Başkanını 
eleştirdi. Avcı, “Kandırılarak yerlerinden çıkarılan esnafımız bitme 
noktasına gelirken, bir de yüzde 25 kira zamla yıkıldılar.” dedi.
2005 yılı bilançosu 4 milyon 217 bin 418 YTL. olarak kesinleşti.
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi olağan 
genel kurulu dün kooperatif 
toplantı salonunda yapıldı. 
Kooperatif Başkanı Mevlüt Avcı, 
genel kurulda yaptığı konuşma
da, Yeni Çarşı hakkında yapılan 
açıklamalara tepki göstererek, 
“Bütün zalimleri ve yalancıları 
Allah’a havale ediyoruz” dedi. 
Genel kurulun divan başkanlığını 
yapan Bölge Birlik Başkanı 
Bahri Şarlı ise genel kurula 
ilgi göstermeyen ortakları 
eleştirirken, “Kendi davamıza 
sahip çıkmazsak, kimse 
sahip çıkmaz” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

(alı hlMa güvercin yasağı
Kuş Gribi salgınının ardından Türkiye 
genelinde ve Bursa'da ciddiyetle sürdürü 
len itlaf çalışmaları devam ederken, İl Hıf 
zıssıhha Kurulu, kent merkezinde güvercin 
beslemeye sınırlama getirdi. Sayfa 4’de

Öğretmen adaylarına müjde
Milli Eğitim Bakanlığı yeni formül geliş 
tirdi. Ağustos’a kadar 40 binin üzerinde 
yeni öğretmen ataması yapılacak.
Ek ders ücreti artacak. Sözleşmeliler 
kadroya geçirilecek. Sözleşmeli öğret
men 12 ay maaş alacak. Sayfa 8’de

Bursa Hayvanat 
Bahçesi’ne 

kuş giriş ve çıkışı 
yasaklandı

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 
Türkiye’yi dennden sarsan Kuş Gribi’ne 
karşı alınan önlemleri arttırdı. Görevli 
tüm personel hastalıkla ilgili eğitimden 
geçirilerek, hastalığa karşı aşı yapılan 
hayvan bakıcılarına ayrıca öze! kıyafetler 
alındı. Kuş gribi nedeniyle kanatlı hayvan
ların diğer hayvanlardan ayrılarak karanti
na altına alındı. Haberi sayfa 12'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Namus....

Namus kavramı bireyden bireye 
değişkenlik gösteriyor günümüzde...

Özellikle kültürel yapının tutarsızlık 
kazanması ile hakkında türlü yorumlar 
geliştirilen bir sözcük..

Aslında namus tanımı dayatma yapıl
maksızın durumu kendi yapısalcılığı içinde 
değerlendirmeli.

Namus kavramının tamamen ortadan 
kaldırılması anlamına da gelmiyor.

Var olması, korunması, değer olarak 
aktarılması gerekiyor.

Çünkü;
İnsan namusuyla yaşar..
Ardında da bırakır..
Namus insanın yaşamsal gerekliliği..
Olmak zorunda..
Olmadığı zaman tehlike vardır.
Namus demek..
Temizlik..
Onurluluk..
İffetlilik..
Saygınlık..
Yalınlık..
Dürüstlük demek ..
İnsan önce kendisi için namuslu olmalı..
Dürüst olmalı..
Onurlu olmalı..
Karakterli olmalı..
Bireysel yapıdaki zenginlik toplumu da 

etkiler..
Genel düzeyi yükseltir.
Ne var ki ?
Ve ne acı ki..
Bizim ülkemizde namus çok sadeleşti 

rilmiş ve basitleştirilmiş bir biçimde 
algılanıyor..

Bu algılama toplumsal karakteri de olum
suz etkiliyor.

Töre cinayetleri biçiminde uç veriyor ve 
ulusu ciddi anlamda meşgul ediyor.

Ayrıca..
Rengarenk medyanın da “namus” 

kavramının ayaklar altına serilmesinde 
önemli ölçüde katkısı oluyor.

Oysa ;
Namus, beyinlere akıtılan kara yasaklar 

değildir.
Namus, laf cambazlığı değildir.
Namus, oyunu kuralına göre oynamak 

demek değildir.
Namus, pislikleri örtmek için biçilmiş 

giysi değildir.
Namus, pisliklerin kendi aralarında 

değerlerini korumak için çıkmış bir yargı 
değildir.

Namusı
Temiz ahlaktır. *
Dürüstlüktür.
İyiyi ve kötüyü görebilme yetisidir.
Bilinçli yaşama halidir.
Ait olduğun topluma ve değerlerine 

sadakattir.

‘Gemlik Körfez’ 
internette

Gazetemizi
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

GEMPORT borcu
için vade girişimi

20 milyon YTL borcu 
olan GEMPORT'un 
ödemesinin vadeye 
bağlanması için 
AKP Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik'in girişimlerde 
bulunduğu öğrenildi. 
Türkiye'nin ilk 
özel konteyner limanı 
konumunda bulunan 
GEMPORT'un 
geçmiş döneme 
ait olan 20 milyon 
YTL borcunun, 
vadelere bölünerek, 
ödenmesi çalışma 
yapılıyor. 
AKP Grup 
Başkanvekili 
Faruk Çelik, 
"GEMPORT’un 
borcunun ödenmesi 
için Maliye 
Bakanlığı ile 
sürekli görüşme 
halindeyiz. Bu 
borcun uygun 
şekilde ödenmesini 
sağlamaya 
çalışıyoruz" dedi.

İLK ÖZEL LİMAN 
Gemlik'te 1992 
yılında kurulan 
Türkiye İş 
Bankası'nın 
iştiraklerinden 
GEMPORT, 
Türkiye'nin ilk özel 
konteyner limanı 
olarak çalışmalarını 
sürdürüyor.
GEMPORT Limanının

Limanın genel 
yük olarak da yeni 
elleçleme araçlarıyla 
donatılması sonrası 
yaklaşık 1.5 
milyon ton/yıl 
olduğu belirtildi. 
Liman bu özellik
leriyle Güney 
Marmara'nın en 
büyük ve en 
modern limanı olma

konteyner kapasitesi, 
500-600.000 teu/yıl, 
araç kapasitesi 
7500 araç/yıl olarak 
dikkat çekiyor.

özelliği taşıyor. 
DAVALAR 
YILLARDIR 
SÜRÜYOR 
Maliye Bakanlığı ile

Denizlerimizde tam fırtına bekleniyor
Bursa Valiliği 
Afet Yönetim 
Merkezi’nden 
yapılan açıklamada, 
denizlerimizde fırtına 
ve tam fırtına 
beklendiği belirtildi. 
Yapılan açıklamada, 
balıkçıların, 
denizcilerin ve 
ilgililerin tedbirli 
olmaları istenirken, 
dün öğle saat

lerinden itibaren 
başlayan rüzgarın 
Marmara, Ege ve 
Batı Karadeniz’de 
günbatısı ve 
karayelden Doğu 
Karadeniz’de kıble 
ve keşişlemeden 
7 ile 8 kuvvetinde 
(60-70 km/s) 
fırtınaya dönüşerek, 
etkisini sürdüreceği 
açıklandı.

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

GEMPORT arasında 
yıllardır süren 
dâvalar sonucunda, 
GEMPORT'un 20 
milyon YTL borçlu 
durumda olduğunu 
vurgulayan AKP 
Grup Başkanvekili 
Çelik, borcun 
10-15 yıllık 
vadeye bölünmesi 
için sürekli 
Maliye Bakanlığı 
yetkilileriyle 
görüşme halinde 
olduklarını açıkladı. 
Bakanlık ve 
GEMPORT 
arasında uzlaşmacı 
görevini 
üstlendiklerini 
kaydeden, Çelik, 
"Çözüm için 
çalışıyoruz. 
İnanıyorum ki, 
Gemport'un 20 
milyon YTL borcunu 
vadelere bölerek, 
ödenmesini 
sağlayacağız" 
diye konuştu.

Bugün ise 
Karadeniz’de 
rüzgar kuvvetini 
daha da arttırarak, 
Batı Karadeniz’de 
karayelden 8 ile 9 
kuvvetinde (80-90 
km/s) kuvvetli fırtına, 
Orta ve Doğu 
Karadeniz’de 
karayelden 
10 kuvvetinde 
(90-100 km/s)

tam fırtına şeklinde 
olacağı belirtilirken, 
kuvvetli rüzgar ve 
fırtınanın özellikle 
Karadeniz, Ege 
ve Marmara’da 
neden olabileceği 
olumsuzluklara 
karşı ilgililerin ve 
vatandaşların da 
tedbirli ve dikkatli 
olmaları gerektiği 
hatırlatıldı.

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 

 , ..........J
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Esnaf Kefalet Kooperatifi Mali Genel Kuruluna esnaf ilgi göstermedi

Avcı; ‘Esnaf sahipsiz kaldı”
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt 
Avcı, genel kurulda yaptığı sert konuşmada, Belediye Başkanını 
eleştirdi. Avcı, “Kandırılarak yerlerinden çıkarılan esnafımız bitme 
noktasına gelirken, bir de yüzde 25 kira zamla yıkıldılar.” dedi. 
2005 yılı bilançosu 4 milyon 217 bin 418 YTL. olarak kesinleşti.

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi'nin 
olağan genel 
kurulunda konuşan 
Kooperatif Başkanı 
Mevlüt Avcı, Yeni 
Çarşı hakkında 
yapılan açıklamalara 
tepki göstererek 
"Bütün zalimleri ve 
yalancıları Allah’a 
havale ediyoruz" dedi. 
Kooparatifin toplantı 
salonunda yapılan 
genel kurula 1377 
kayıtlı üyeden 
43 üye katılırken, 
koltuklar boş kaldı. 
Bölge Birlik Başkanı 
Bahri Şarlı'nın da 
katıldığı genel 
kurula misafir 
olarak AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, 
Anavatan Partisi 
İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
DSP ilçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz ile 
Marmarabirlik 
Kooperatif Başkanı 
İbrahim Aksoy ve 
ilçelerden gelen 
Kooperatif 
başkanları katıldı. 
Divan Başkanlığını 
Bölge Birlik Başkanı 
Bahri Şarlı'nın 
yaptığı genel kurulda, 
katiplikleri Yıldırım 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi 
Başkanı Murat 
Özkaragöz ile Yaşar 
Kahraman yaptılar. 
Kooperatifin 
2005 yılı çalışma, 
hesap ve denetim 
kurulu raporları 
Kooperatif Müdürü 
Kenan Karakaş 
tarafından okunarak, 
üyeler tarafından 
oylanıp kabul edildi. 
Raporİarın kabul 
edilmesinin ardından 
teşekkür konuşması 
yapan Kooperatif 
Başkanı Mevlüt Avcı 
alınan kredilerin 
zamanında 
ödenmediği için 
temettü faizi

uygulandığına 
dikkat çekerek, 
"Bazı ortaklarımız 
durumlarının iyi 
olmasına rağmen 
borçlarını ödememeyi 
adet haline 
getirdiler" dedi. 
ALLAH’A HAVALE 
EDİYORUZ 
Kooperatif Başkanı 
Mevlüt Avcı, son 
zamanlarda sıkça 
gündeme gelen 
Yeni Çarşı esnafına 
yapılan yüzde 
25 kira zammı içinde 
görüş belirtirken 
"Kandırılarak 
yerlerinden olan 
Yeni Çarşı esnafımız 
bitme noktasına 
gelirken, bir de 
yüzde 25 zamla 
yıkıldılar.
Bu yapılan zam 
esnafın biran önce 
yok olması demektir. 
Bunu ancak

, zalimler yapabilir. 
Bunlarda ne insan 
sevgisi, ne de Allah 
korkusu yok. Bir de 
gazetelere kiraların 

yüz milyon gibi çok 
düşük olduğunu 
söylüyorlar. Yalan 
söylemek hem günah 
hem ayıptır. Bütün 
zalimleri, yalancıları 
Allah'a havale 
ediyoruz. Bu bir insan 
hakkıdır, kul hakkıdır, 
elinize geçirdiğiniz 
yetkiyi bu şekilde 
kötüye kullanacak
sanız bu vebalin 
altından kalka
mazsınız. Esnafın 
arkasında kimse 
yok, sahipsiz 
kaldık." şeklinde 
konuştu.
KENDİMİZ SAHİP 
ÇIKMIYORUZ 
Divan Başkanı Bahri 
Şarlı'da genel kurula 
ilgi göstermeyen 
ortakları eleştirirken 
"Kendi davamıza 
sahip çıkmazsak 
kimse çıkmaz." dedi. 
Şarlı, "Düdük 
çalındığında 
herkes toplanmalı, 
1300’ün üzerinde 
ortağı olan bir 
kooperatifin genel 

kuruluna 50 kişi 
katılıyorsa, tabiki 
sahipsiz kalırız. 
Siyasi Parti 
Başkanlarının 
ilgi gösterdiği 
genel kurula maalesef 
kendi ortağımızdan 
ilgi yok." şeklinde 
konuştu.
Kredi faizlerinin 
üç yıl önce yüzde 
59 olduğunu ifade 
eden Bahri Şarlı, 
"Şu an bu kredi 
faizleri yüzde 13 
oldu. Buna karşılık 
esnafı yıkan TOKİ 
kredileri belimizi 
büküyor. Herkes 
aldığı ev ve araba 
kredilerini ödeye
bilmek için çaba gös
terince esnafın piyasa 
hareketi daraldı" dedi. 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifinin 
2005 yılı bilançosu 
4.217.481.97 YTL 
olarak belirlenirken, 
2006 yılı tahmini 
bütçesinin 
368 bin 100 YTL 
olduğu açıklandı.

Kendinizi fark ettirmeyin
AK partili ( A.K.P. ) bir arkadaşım samimi 

olarak bir itirafta bulunuyor. Kendi partisinin 
ileri gelenleri kelime kelimesine şunu 
söylüyorlarmış ;”Biraz daha dişiniz sıkın, 
şurada bir buçuk yıl kaldı”

Parti tabanında itirazlar yüksek sesle 
devam edince ; “Susun, gürültü etmeyin, 
kendinizi fark ettirmeyin, derinden gidelim.” 

Bakanlar -Milletvekilleri seçim bölgelerine 
gidiyor ilişkiler kurmaya, toplantılar, 
görüşmeler yapmaya çalışıyorlar. Burada 
görülüyor ki AKP. tabanında kaynama var. 
Mecliste milletvekilleri bile seslerini yük
seltiyor, yolsuzluklar var, hesap verin diyor
lar...

Çeşitli Avrupa ülkelerine giden AKP li 
bakanlara yöneltilen soruların başında tür
banın geldiğini söylüyorlar. Zaten yurtdışına 
çıkanlar da mutlaka türbanlı öğrencilerle 
görüşüyor, bu görüşmelerde o ülkede ki 
bizim büyükelçilik ya da konsolosluk yet 
kililerinden kimse alınmıyor, kapalı kapılar 
ardında özel konuşmalar yapılıyor!...

Yurt dışında ki bazı üniversiteler de türban 
serbest, bazı ülkelerde de yasak. Bunları 
bildikleri halde ısrarla soruyorlar.
“Biz Türkiye’de Üniversitelere ne zaman ı 

türbanla gireceğiz.”
(Türkiye'nin bütün meseleleri bitti de sıra 

buna geldi, işte bizim aklımız içeride de, 
dışarıda da bu kadar. Yazık yazık. )

Sorulara ilk tepkinin “Sus her yerde böyle 
konuşma” türünden imiş.

Sonra da onlara hoş görünmek için ;
“O kadar beklediniz, bir buçuk sene daha 

bekleyin .”
Peki nedir bu bir buçuk yılın fazileti ? 

Neden bir buçuk yılda iki değil.?
Anlaşana benim fukara halkım ;
“Çünkü bir buçuk sene sonra yeni 

Cumhurbaşkanı seçimi var. 2007 Mayıs’ında"
Şu anda ki hesaplara ve Türkiye Büyük mil

let meclisinde partilerin sandalye dağılımına 
göre, yeni Cumhurbaşkanının AKP’li veya 
bu partiye çok yakın birinin olması 99.9 
oranında kesin.

Bu ne demektir. Buna “İş yerinde ayna , 
döne döne oyna” derler.

Bu siyasal görüşe sahip birinin Çankaya’ya 
çıkması durumunda, türbanın önündeki en 
büyük engel ortadan kaldırmak için adımlar 
atılacak, Çankaya köşküne (Atatürk’ün Türk 
kadınlarına en ileri hakları verdiği unutula
cak, Laikliğin kalesi Çankaya’ya başı 
örtülüler doluşacak”

Ey Türk kadını sana bir daha sesleniyorum; 
Her canlı daha iyi şartlarda yaşamak için 
mücadele ederken, sana Büyük Atatürk 
tarafından sen hiç yorulmadan mücadele 
etmeden verilen insan haklarını, erkek 
hakimiyetinden kurtaran, seni ikinci sınıf 
yapanlardan kurtaran haklarını kaybediyor
sun, senin kafan çalışmıyorsa ,bırak ta evlat
larını zor durumda bırakma!...

Bu nedenle “Susun, bir buçuk sene daha 
bekleyin” diyorlar.

AKP kendi ideok::~:''’e Türkiye'de bir ileri, 
bir ileri yürümeyi ı

(Mehter takımı bi<c iki ilen bir geri yapar, 
bunlar daha da yavaş )

Bütün bunlar Türkiye'yi yoruyor.
Türkiye’de kaleler tükenmez. Birisi düşerse 

bir diğeri daha da kahramanca dayanır.
Tarihte bunu çok gördük. Onun için hesap 
yanlış yapılmamalı...

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Verem Savaş Demegi’nde
başkan değişti

Bursa Verem Savaş Derneği Gemlik Şubesi’nin 12. nci olağan 
genel kurul toplandısına 37 kayıtlı üyeden 19’u katıldı. Toplantıda 

yapılan seçimlerde Sevgin Arseven başkanlığa getirildi.

katlarında
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bursa Verem Savaşı 
Derneği Gemlik 
Şubesi'nin 
12. nci olağan 
genel kurulunda 
yapılan seçimde 
başkanlığa 
Sevgin Arseven 
getirildi.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı 
Salonu’nda yapılan 
genel kurulun 
Divan başkanlığını 
Rafet Tetik yaparken 
katiplikleri Melahat 
Otabatmaz ile 
Nurşen Utkugil yaptı. 
37 kayıtlı üyesi 
bulunan Bursa 
Verem Savaşı 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nin 
genel kuruluna 
19 üye katıldı. 
Çalışma, faaliyet ve 
denetim raporlarının 
okunup üyeler 
tarafından aklan
masının ardından 
Sosyal Komite 
Başkanı Sevgin 
Arseven yıl içinde 
yapılan faaliyetlerden 
bilgiler verdi.
Daha önce 2yılda bir 
yapılan olağan genel 
kurul toplantısının 
bundan sonra yasa 
gereği 3 yılda bir 
yapılacağını bildiren 
eski Başkan Rafet 
Tetik, 12 yıldan bu 
yana başkanlığını 
yaptığı yönetim kuru
lundan mazeret 
göstererek katılmaya
cağını bildirdi. 
Yapılan seçimlerde 
yeni yönetim kurulu 
ile denetim kurulu 
üyeleri belirlendi. 
Yönetim kurulu genel 
kurul sonrasında 
yaptığı ilk toplantıda 
Sosyal Komite

güvercin
yasağı

Başkam Sevgin 
Arseven'i başkanlığa 
getirirken başkan 
yardımcılığına 
Nida Otabatmaz, 
Genel sekreterliğe 
Saadet Aktaş, 
Veznedarlığa 
Seher Ay Yücel, 
Muhasipliğe de 
Gülşen Utkugil 
getirildi.
Denetim kurulu 
üyeliklerine ise Rafet 
Tetik, Saime Aktürk 
ile Sevinç Karataş

Kuş Gribi salgınının 
ardından Türkiye 

genelinde ve Bursa'da 
ciddiyetle sürdürülen 
itlaf çalışmaları devam 
ederken, İl Hıfzıssıhha 

Kurulu, kent merkezinde 
güvencin beslemeye 

sınırlama getirdi.
Alınan karar doğrul
tusunda, apartman
larda ve çatı kat
larında güvercin 
yetiştirmek 
yasaklanırken, 
müstakil ev ya da 
bahçesinde kafeste 
yetiştiricilik ise 
serbest.
Türkiye'de son 
ayların korkulu 
rüyası kuş gribine 
karşı alınan 
önlemler ciddiyetle 
sürdürülürken, , 
itlaf çalışmaları da 
aralıksız devam 
ediyor. Tarım İl 
Müdürlüğü tarafın
dan Bursa'daki 
itlaf çalışmaları 
sürdürülürken, 
özellikle güvercin- 
severlerin endişeli 
bekleyişi sona erdi. 
İl Hıfzıssıhha

Kurulu tarafından 
alınan karar doğrul
tusunda, Bursa’da 
kümeste tutmak 
kaydıyla' güvercin 
beslenebilecek.
Ancak güvercinlerin 
apartman gibi ortak 
kullanılan binaların 
teras ve çatı kat
larında yetiştirilme
sine yasak getirildi. 
Müstakil evi ve 
bahçesi olanlar ise, 
kafeste kapalı olarak 
yetiştirmek kaydıyla 
güvercinlerini 
koruyabilecek.
Ortak kullanılan 
teras ve bahçelerde 
ise güvercin 
yetiştirilemeyecek. 
Ortak kullanım 
alanlarında ya da 
serbest bırakılan 
güvercinler ise 
itlaf edilecek.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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18 yerinden bıçaklanan hamile kadının bebeği kurtarıldı
Bursa'da, çantası için 
18 yerinden bıçak
lanan hamile kadının 
4 aylık bebeğinin kur
tarıldığı bildirildi.
Hastane yetkililerinin 
açıkladığı sevindirici 
haberi, tedavi gören 
26 yaşındaki genç 
anneye haberciler 
verdi.
Hayati tehlikeyi 
atlatan Nevin Doğru 
Aslan'ın bir hafta 
içinde taburcu 
olacağı bildirildi. 
Doktorları, gebeliğin 
devam ettiğini belir
tirken, dikişlerinin 
alınmasının ardından 
çekilen ultrasona 
göre karar verileceği 
öğrenildi.
Şevket Yılmaz 
Hastanesi Başhekim 

Yardımcısı Operatör 
Doktor Servet Yetgin, 
bebeği kurtardıklarını, 
18 bıçak darbesinden 
hiçbirinin rahme 
gelmediğini söyledi. 
Ameliyatın ardından 
genel cerrahi 
bölümündeki odasına 
kaldırılan Nevin 
Doğru Aslan'ın 
sağlık durumu iyiye 
gidiyor. Genç 
kadının kocası Haşan 
Aslan ise hamile 
eşinin yanından 
bir an olsun bile 
ayrılmıyor.
4 aylık hamile 
Nevin Doğu Aslan'ın 
karnındaki bebeğinin 
kurtarıldığını 
açıklayan Şevket 
Yılmaz Hastanesi 
Başhekim Yardımcısı

Operatör Doktor 
Servet Yetgin, 
"Hastamız hayati 
tehlikeyi atlattı. 
Yavaş yavaş ağızdan 
beslenmeye ve 
dolaştırmaya 
başladık. Birkaç gün 
sonra taburcu etmeyi 
planlıyoruz. Bebekle 
ilgili son kontrolleri 

yapıldı. Hamileliği 
normal seyrine devam 
ediyor. Bebeğin 
hareketleri, kalp 
ritmi tetkiklerde 
normal gözüküyor.
Bebek açısından 
yakından izlenmesi 
gereken bir hasta. 
Ama diğer yaralan
malarıyla karnına ve 

akciğerine yönelik 
iyileşme süreci 
olumlu olarak 
devam ediyor. 
Hayati tehlikeyi 
atlattı. Bıçak dar
belerinin hiçbirisinde 
rahme yönelik 
yaralanma yok. 
En büyük şans 
budur" diye konuştu. 
18 yerinden darbe 
ajan bir çocuk 
anneli Nevin Doğru 
Aslan ise çocuğunun 
kurtulduğuna çok 
sevindiğini belirtti. 
Karnındaki çocuğu
nun canı, parçası 
olduğunu söyleyen 
Aslan, "Nasıl ben kur- 
tulduysam, onun da 
kurtulduğuna çok 
sevindim. Karnımdaki 
dikişler alındıktan 

sonra tetkikler 
yapılacak. Çok mutlu 
oldum" dedi.
Baba Haşan Aslan 
ise sevindirici haberi 
aldıktan hemen 
sonra hastaneye 
koştu. Baba Aslan, 
eşinin ve çocuğunun 
kurtulmasına 
çok sevindiğini 
belirterek, 
"İkisinin de mutluluğu 
başka. Ben önce 
eşimin kurtulmasını 
istiyordum.
İkisinin de kurtulması 
eşim için daha 
önemli. Bebeğinin 
kurtulmayacağım 
düşünerek çok 
üzülüyordu. Karnında 
o taşıyor. Allah’a 
şükür çok sevinç 
liyim" diye konuştu.

“Bursa daha çağdaş 
bir kent olacak”

Bursa Valisi Nihat Canpolat, Büyükşehir Belediyesinin 
başlattığı Kentlilik Bilinci Projesi ile Bursa’nın 

daha çağdaş bir kent olacağını söyledi.
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, Kent Kültürü ve 
Kentlilik Bilinci 
Projesi’nin daha etkili 
duyurulabilmesi 
amacıyla başladığı 
destek turlarını Vali 
Nihat Canpolat ile 
Gürsu Belediye 
Başkanı Orhan 
Özcü’yü ziyaret 
ederek, sürdürdü. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, ziyarette 
Vali Canpolat’a 
Kentlilik 
Bilinci Projesi 
hakkında bilgi verdi. 
Bulut, insanlann 
yaşadıkları şehrin 
tarihini ve özelliklerini 
en iyi şekilde bilmesi 
gerektiğini ancak 
yaptıkları anketlerde 
Bursa’da yaşayanların 
kentlerini tanımadık
larına tanık olduklarını 
belirterek, projenin 
önemine değindi. 
Bulut, Büyükşehir

Belediyesi olarak 
Bursa’da doğan, 
yaşayan ve 
‘BursalIyım’ 
diyen herkesi tek bir 
amaç uğruna bir 
araya getirmek için 
başlattıkları bu pro-, 
jenin halkın sahip 
çıkmasıyla hedefine 
ulaşabileceğini 
anlattı. Bulut, 
“Kentimiz 
geleceğimizdir. 
Kentlilik bilincinin 
oluştuğu bir şehrin 
her yönüyle daha 
yaşanabilir olacağını 
unutmamalıyız. 
Kentlilik bilinci ile 
BursalIların hem 
şehirlerine, hem de 
yaşayanlarına 
değer vermesini 
sağlayacağız” dedi. 
Vali Nihat Canpolat 
da, Kentlilik Bilinci 
Projesi’nin Bursa 
için hayati önem 
taşıdığının altını 
çizerek, “Proje 
kapsamında yapılan 
anketler şehirde 
yaşayan insan
larımızın profilini

çiziyor.
Şehirleşme 
süreci bir 
günde, bir yılda 
veya on yılda 
düzelmez. 
Bu projenin 
devamlılığı için 
birkaç kuşak 
geçmesi 
gerekir. Bu 
yüzden de 
biz Bursa’yı 
yönetenler 
kadar, Bursa’da 
yaşayan 
herkese 
büyük görevler 
düşmektedir.
Bu görevlerimizi yer
ine getirdiğimiz tak
tirde Bursa 
olarak yapa 
mayacağımız 
şey olmaz” 
şeklinde konuştu. 
Göreve geldiği gün
den itibaren Bursa 
halkının yaşadıkları 
şehre büyük 
önem verdiğini 
gözlemlediğini 
belirten Canpolat, 
“Kent Kültürü 
ve Kentlilik

Bilinci Projesini 
hayata geçirmek 
kadar bu projenin 
devamlılığının 
sağlaması da çok 
önemli. Bu proje ile 
Bursa, daha çağdaş 
bir kent olacaktır” 
diye konuştu.
Canpolat, 
projenin yaygınlaş
masında basının 
desteğine 
dikkati çekerek, bu 
konuda herkesin el 
birliği içinde olması 
gerektiğini vurguladı.

Kim korkar
neşterden

2 milyonu aşkın nüfusu olan 
Bursa'da her ay 10 bin vatan

daş zorunlu ya da keyfi 
olarak bıçak altına yatıyor...

Yoğun göçe maruz 
kalan şehirler arasın
daki yerini koruyan 
Bursa'da her ay 
ortalama 10 bin kişi 
kendini ameliyat 
masasına buluyor. 
Kaza ve yaralamalı 
olaylar, rutin 
ameliyatlar, estetik 
müdahaleler 
şeklinde sıralanan 
nedenlerden ötürü 
günde yaklaşık 450 
vatandaş devlet 
hastaneleri ve özel 
sağlık kuruluşlarının 
kapısını aşındırıyor. 
Çoğunluğu genel 
cerrah ünitelerinde 
gerçekleştirilen 
ameliyatlar sırasıyla 
ortopedi, göz, 
beyin cerrahi, pla- 
cerrahi, göğüs 
kalp damar cerrahisi 
servislerinde 
yoğunluk kazanıyor. 
Sağlık problemleri 
dışında estetik 
müdahalelerde de 
kullanılan neşter, 
özellikle kaza ve 
yaralamalı olaylarda 
da ön planda...

Ameliyatların 
yapıldığı devlet 
hastanelerindeki 
kayıtlara göre 
her gün Devlet 
Hastanesi'nde 
93, Çekirge Devlet 
Hastanesi'nde 90, 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'nde 
65, Yüksek İhtisas 
Hastanesi'nde 
40, ilçe devlet 
hastanelerinde 32, 
Ali Osman Sönmez 
Onkoloji Hastane 
sinde 17, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde 80, 
özel hastanelerde 
ise 33 cerrahi 
müdahale 
gerçekleştiriliyor. 
HnrResi korkutan 
bu cerrahi 
operasyonlar 
halkın sağlığa 
verdiği önemi 
gözler önüne 
sererken, 
sayıca ürküten 
ameliyat oranlarının 
da nüfusa oranla 
giderek artacağı 
tahmin ediliyor.
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Bursa’da lodostan 
150 kişi zehirlendi

Kim yurduya 
gidecekti

Bursa’da başlayan 
ve saatteki hızı 50 
kilometreye ulaşan 
lodosun etkisiyle 
sobadan sızan kar- 
bonmonoksit gazın
dan yaklaşık 
150 kişi zehirlendi. 
Bursa’da önceki 
akşam saatlerinde 
başlayan lodos has
tanelerin yine dolup 
taşmasına neden 
oldu. Akşam saat
lerinde başlayan 
lodosa rağmen 
evlerinde sobalarını 
yakıp uykuya dalan 
vatandaşlar, ihmal
lerinin kurbanı oldu. 
Sobalardan sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirlenen 
yaklaşık 150 kişi 
hastanelik oldu. 
Devlet, Yüksek 
İhtisas, Çekirge 
Devlet, Şevket 
Yılmaz Devlet, 
Çocuk ve Ayten

Bozkaya Spastik 
Çocuklar has
taneleriyle bir 
özel hastaneye 
kaldırılan vatan
daşlardan 97'sinin 
ayakta yapılan 
müdahalenin 
ardından taburcu 
edildiği bildirildi. 
Diğer yandan, 
Meteoroloji 
Müdürlüğü 
yetkilileri, Bursa’da 
bu geceden itibaren 
kar yağışının bek
lendiği uyarısını 
yaptı. Kar yağışının 
başlamasıyla 
birlikte hava 
sıcaklığının gündüz 
2 dereceye, 
gece de sıfırın 
altında 8 dereceye 
kadar düşmesinin 
beklendiğini 
bildiren yetkililer, 
cumartesi günü de 
don beklendiğini 
açıkladı. BHA

Yavuzselim'de 
genç bir kız 
evlerinde silahla 
vurulurken, babası 
kızını yanlışlıkla 
kendisinin yaral
adığını söyledi. 
12 yaşındaki çocuk 
ise ablasını ken
disinin yaraladığını 
iddia etti.
Ancak kısa sürede 
olayın baba 
tarafından gerçek
leştirildiği saptandı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 

kanlı olay, 
önceki akşam 
saatlerinde 
Yavuzselim 
Mahallesi
Yağmur Sokak'ta 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
21 yaşındaki Hülya 
E. sırtından vurul
muş halele 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
getirilince, polis 
alarma geçti.

Genç kız hemen 
ameliyata alınırken, 
Yağmur Sokak'taki 
eve giden polis ekip
leri, kızını kendisinin 
yanlışlıkla vur
duğunu söyleyen 
baba Ayhan E.'yi 
gözaltına aldı. 
Ancak bu sırada 
yaralı kızın 12 yaşın
daki kardeşi K.E. 
ise ablasını ken
disinin yanlışlıkla 
vurduğunu iddia 
etti. Polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlatırken, olayın 
kaza sonucu 
yaşandığı ve 
babanın evdeki 
ruhsatsız silahla 
oynarken, kızını 
yaraladığı bildirildi. 
Gözaltına alınan 
Ayhan E. silahla 
yaralamak suçundan 
mahkemeye 
çıkarılırken, 
Hülya E.'nin hayati 
tehlikeyi atlata
madığı öğrenildi.
BHA

Bursa’da Hizb-ut 
Tahrir operasyonu
Jandarma tarafından 
kent merkezinde 
gerçekleştirilen 
operasyonda yasa 
dışı terör örgütü 
Hizb-ut Tahrir 
üyesi olduğu öne 
sürülen bir kişi 
yakalandı.
İl Jandarma 
Komütanlığı'ndan 
alınan bilgiye göre, 
yasa dışı terör 
örgütü Hizb-ut 
Tahrir üyesi ve 
terör amaçlı izinsiz 
toplantı ve gösteri 
yürüyüşü yapmak 
suçundan aranan 
S.Y. yakalandı. 
Gülbahçe 
Mahallesi'ndekı 
bir işyerine baskın 
düzenleyen jandar
ma, binanın 
gizli bölmesinde 
saklanan S.Y.’yi

kıskıvrak yakaladı. 
Operasyonda
S.Y.'nin saklanması
na yardımcı 
olduğu iddia edilen 
bir kişinin daha 
gözaltına alındığı 
bildirildi.
Ayrıca işyerinde 
yapılan aramalarda 
da bir adet 
bilgisayar, 
58 adet CD, 11 adet 
disket, 5 adet video 
kaset ile çok sayıda 
yazılı doküman ele 
geçirildi. Jandarma 
komutanlığında 
ifadesi alınan 
S.Y., Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk - 
edildi. Nöbetçi 
mahkemeye 
çıkarılan S.Y. 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi. BHA
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“Çalışanlar vergi
iadesi mağduru”

İstanbul’da
Türkiye Kamu Çalışan
ları Sendikaları 
Konfederasyonu 
(KAMU-SEN) Genel 
Başkanı Bircan 
Ayıldız, vergi iadesi 
uygulamasının asıl * 
amacının yapılan har
camalardan sonra fiş 
ve fatura almayı teşvik 
etmek, böylece vergi 
kaçağını önlemek 
olduğunu belirtereki 
çalışanlar için vergi 
iadesi sisteminde 
yanlışlıklar olduğunu 
öne sürdü.
Akyıidız konuya ilişkin 
yaptığı yazılı açıklama
da, ulaşım, haber
leşme, benzin, odun, 
kömür, tüp, doğalgaz, 
beyaz eşya, temizlik, 
ev eşyası gibi gider
lerin büyük bölümünü 
oluşturan harca
maların vergi iadesi 
•kapsamı dışında tutul
masının, bu tüketim
lerde vergi kaçağının 
tartmasına yol açtığını 
belirtti. Akyıidız 
açıklamasında, 
"Kazançlarının büyük

IJ

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN | 
Her Cesit Emlak ?Her Çeşit Emlak

Alım,Satım ve Kiralama HizmetleriAlım,Satım ve Kiralama Hizmetleri £
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TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
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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 _
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ferotolıı Süte Yülatoın—
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ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta Tel:5132474 Fax: 5141021
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bölümünü bu kalem
lere ayıran çalışanlar, 
yıl sonu geldiğinde 
vergi iadesi matrahını 
tamamlayabilmek için 
çeşitli arayışlar içine 
giimckte, bu nedenle 
çalışanların büyük 
bölümü alması 
gerekenin altında vergi 
iadesi almaktadır. Bu 
nedenle çalışanların 
yaptığı harcamaların 
vergi iadesinin, harca
ma grubu ayrımı yapıl
madan, ödenen KDV 
üzerinden geri verilme
si gerekir. Bu şekilde 
ödenen vergilerde ve 
bunların iadesinde 
ortaya çıkan adaletsiz
lik giderilerek vergi 
kaçaklarının da önüne 

geçilmiş olacaktır" 
ifadesine yşr verdi. 
Tükiye Kamu-Sen AR-

GE Merkezi'nin bü 
konudaki araştırması
na göre, harcamaların 
iade kapsatın dışında 
tutulması nedeniyle 
944 YTL maaş alah bir 
çalışanın elinde,.yıl 
sonunda 5 bin 796 
YTL'lik geçersiz fişi 
birikiyor.
Öte yandan, harcama 
gruplarına göre ayrım 
yapılmasının da 
çalışanın vergi 
iadesinden 253 YTL 
eksik faydalanmasına 
ve eksik kalan tutarlar 
için geçerli fiş bulma 
arayışına yol açtığı 
kaydedildi.

■ 20 paniği
İstanbul Afet 
Koordinasyon Merkezi, 
İstanbul'un Sibirya 
üzerinden gelmesi 
beklenen soğuk ve 
yağışlı havanın etkisi 
altına gireceği 
uyarısında bulundu. 
Soğuk havanın 23 
Ocak Pazartesi günün
den itibaren, Şubat ayı 
başına kadar etkili ola
cağı tahmin ediliyor. 
Yağışın özellikle 
şehrin güney kes:, »ileri 
(sahil yolu güzergâhı), 
boğaz hattı boyu 
güzergâhı ve Anadolu 
yakasında daha etkili 
olacağı tahmin edili 
yor. Şiddetli sağanak 
yağış nedeniyle oluş
ması muhtemel su 
baskınları, taşkınlar ve 
göllenmelere karşı 
hazırlıklı ve tedbirli 
olunması 
gerekmektedir.
-Dün gece hava sıcak
lıklarında beklenen 
düşüşle birlikte 
yağışların karla 
karışık yağmura, 
Cuma günü ise 
yüksek kesimlerde 
(Binkıhç, Çatalca, 
Aydos tepesi gibi 
kesimlerde) kar 
yağışına dönmesi

Kuş gribine aşı bulunuyor
Selçuk Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Osman Erganiş, 
gerekli kaynak tahsis 
edilmesi durumunda 
Türk bilim adamlarının 
2-3 ay gibi kısa bir 
sürede kuşu gribi 
kşisını üretebileceğini 
söyledi.
Aynı zamanda 
TÜBİTAK Tarım Orman 
Veterinerlik Araştırma 
Grubu'nun danışman
lığını üstlenen Prof. 
Erganiş, kuş gribinin 
önemli bir hastalık 
olduğunu, ancak 
konunun gereğinden 
fazla abartılmasının 
daha büyük 
tahribatlara yol 
açacağını belirtti. 
Bu hastalığın, sosyo- 
kültürel-ekonomik 
düzeyi yüksek insan
ların kesinlikle tedir

bekleniyor. Cuma 
gecesi hava sıcak
lığının -2 dereceye 
kadar düşmesi 
bekleniyor. 
Bu nedenle bu 
geceden itibaren 
oluşması muhtemel 
buzlanmaya karşı 
direkt rüzgâr alan 
yollar, köprü ve 
viyadükler başta 
olmak üzere önemli 
güzergâhlarda 
hazırlıklı ve tedbirli 
olunması 
gerekmektedir. 
-Pazartesi günü 

rüzgarın hızını 
artırarak fırtına 
seviyelerine (saatte 
80-90 km. hızla) 
ulaşması bekleniyor. 
Aynı gün yağışlarında 
kara dönüşeceği 
tahmin ediliyor. 
Fırtınanın kar 

gin olmaması gereken 
bir hastalık olduğunu 
vurgulayan Erganiş, 
"Kuş gribi, vücut 
direnci yerinde olan 
bir kişiyi kolay kolay 
öldüremez. Sadece bu 
hayvanlarla sürekli 
temas halinde bulu
nan, bu hayvanları 
kendi olanaklarıyla 
kesip yiyen kişiler 
birinci derecede 
risk altındadır "diye 
konuştu.
Türkiye'nin bilimsel 

çalışma ve yetişmiş 
nitelikli insan gücü 

yz’jışır ı tipiye 
X A>.âcsi ve görüş 
mesafesini düşürerek 
trafikte aksamalara 
neden olması 
bekleniyor.
-Pazartesi gününden 
itibaren hava 
sıcaklıklarının 
gündüz bile 
-5 derecelere kadar 
düşeceği tahmin 
ediliyor. Hissedilen - 
«•c.skhMsnn ise - 
20'lere kadar 
gerilemesi 
bekleniyor.
Açık alanlarda barınan 
kimsesizler başta 
olmak üzere, soğuk 
hava nedeniyle 
donarak ölümleri 
önlemek amacıyla 
gerekli hazırlıkların ve 
tedbirlerin alınması 
gerekmektedir.

açısından hafife alın
maması gerektiğini 
vurgulayan Erganiş, 
"Gerekli kaynak tahsis 
edilirse Türk bilim 
adamları 2-3 ay gibi 
kısa süre içinde kuş 
gribi aşısı üretir. 
Bunun için altyapımız 
var. TÜBİTAK şöyle 
dursun, üniversite 
(erimizde bile bu 
aşıyı çok kısa süre 
içinde üretip, seri üre
time hazır hale getiri
riz. önemli olan 
gerekli olan mali 
kaynak" dedi.
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Beyaz el re yumurtaya hologram Lojman kiralarına zam
Türkiye Bakkallar ve 
Bayiler Federasyonu 
Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, 
kuş gribi nedeniyle 
esnafın mağdur 
olduğunu ifade ederek, 
"Beyaz et ve yumur
tanın hologram altına 
alınması için Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı'na 
müracaat ettik.
Bakan Coşkun'un bu 
konuyu uygulayacağı
na inanıyoruz" dedi. 
Palandöken, yaptığı 
açıklamada, mayonez 
ve makarna dahil 
olmak üzere beyaz 
et ve yumurtanın 
girmediği ev 
kalmadığını dile geti 
rerek, "Şu anda 
Türkiye'de 245 bin 
bakkal bulunmaktadır. 
Beyaz et ve yumurta 
satılan 100 bin bakkal 
bulunuyor. Önlem alın
madığı takdirde esnaf 
bitme noktasına gele
cek" şeklinde konuştu. 
Tavuk ve yumurtalara 
hologram konulması 
için Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'na müracaat 
ettiklerini bildiren 
Palandöken şunları 
söyledi:

"Eskiden 2 yumurta 
yarım tavuk yiyorum 
esprisi yapılıyordu. * 
Şimdi gündemden • 
düştü. Geçtiğimiz 
aylarda Türkiye'de 
sahte rakı olayları 
meydana gelmişti. 
Daha sonra rakılara 
hologram dönemi 
başladı. Biz de 
esnaflar olarak yap
tığımız çalışmalar 
sonucunda beyaz et ve 
yumurtalara hologram 
uygulaması için 
başvuru yaptık. Sanayi 
Bakanı Ali Coşkun'un 
bu konuya sıcak baka
cağına inanıyoruz." 
Sektörün cirosunun 
yaklaşık 2.5 milyar 
dolar olduğunun altını 
çizen Palandöken, "2.5 
milyar dolarlık beyaz 
et ürünlerinin yaklaşık 

yüzde 25'lik bölümü 
esnafımızın rafında 
kalmıştır. Sektör tem
silcileriyle önlemler 
üzerinde görüşülürken 
küçük esnafın ihmal 
edilmemesi gerekir. 
Ayrıca, günlük tedbir
lerle değil, kalıcı ted
birlerle ileriye dönük 
ve sistematiği olan 
önlemlerin alınması, 
bundan sonraki 
üretimlerde 
'Hologram=Güvenlik 
Bandrolü' nün oluştu
rulması gerekmektedir. 
Çağdaş ülkelerin daha 
önce geçirdikleri 
deneyimlerden de 
yararlanmak suretiyle 
beyaz et ürünlerinin 
tekrar ve acilen halkın 
tüketimine güvenle 
sunulması gerekir" 
dedi.

Kamu lojman kiraları 
ile lojmanlarda 
oturanların ödedikleri 
yakıt paraları 
artırılıyor.
Başbakanlığa gönde 
rilen Tebliğ taslağı 
uyarınca, lojman 
kiraları yüzde 2,8 ile 
2,9 oranında 
zamlanacak. Bu 
çerçevede 100 metre 
karelik bir lojmanın 
kira bedeli, kerpiç, 
ahşap, bağdadi v.b 
konutlarda 69 
YTL'den 71 YTL'ye 
yükselecek. 
Bu tutar kalorifersiz 
konutlarda 108 
YTL'den 111 YTL'ye, 
kaloriferli konutlarda 
ise 142 YTL'den 146 
YTL'ye çıkacak.
Lojman kiraları, 15 
Temmuz'da da yüzde 
2,7 ile yüzde 2,8 
arasında tekrar arta
cak. Bu zammın 
ardından aylık kira, 
kerpiç, ahşap, bağda
di vb konutlarda 73 
YTL, kalorifersiz 
konutlarda 114 YTL, 
kaloriferli konutlarda 
ise 150 YTL olacak. 
Böylece kamu lojman
larında yıllık kira 
artışı, kerpiç, ahşap,

bağdadi konutlarda 
yüzde 5,8, kalorifersiz 
ve kaloriferli 
konutlarda ise yüzde 
5,6’ya ulaşacak. 
Söz konusu düzen
leme uyarınca, 
kamu lojmanlarında 
oturanların ödediği 
yakıt paraları da, yılın 
ilk yarısında yüzde 
5,1, ikinci yarısında 
ise yüzde 6,5 
oranında artacak. 
Yakıtı kurum tarafın
dan tedarik edilenler, 
100 metre karelik 
konut için 15 Ocak'tan 
itibaren 59 Y IL yerine 
62 YTL yakıt parası 
ödeyecek. Bu tutar, 
15 Temmuz 2006 
tarihinde 66 YTL'ye 
yükselecek.
Ortak kullanım alan
larındaki aydınlatma, 

elektrik, su, gaz, 
otomat ve benzeri 
giderlerin zorunlu 
nedenlerle kurumlar
ca karşılanıyor olması 
halinde ise, bu.
giderler karşılığında 
kira ve yakıt 
bedellerine ek olarak, 
lojman sakinlerinden 
100 metre karelik 
konut için
5 YTL yerine 6 YTL 

alınmaya başlanacak. 
Bu tutar da 15 
Temmuz'da
7 YTL'ye çıkacak. 
Kamuya ait 
lojmanlarda 
oturanların, 
konutların çeşitli 
özelliklerine göre 
ödeyecekleri ek tutar
lar da, yine çeşitli 
oranlarda zam
lanacak.

Öğretmen adaylarına müjde var
Milli Eğitim Bakanlığı 
yeni formül geliştirdi. 
Ağustos’a kadar 
40 binin üzerinde yeni 
öğretmen ataması 
yapılacak. Ek ders 
ücreti artacak. 
Sözleşmeliler 
kadroya geçirilecek. 
Yeni bir formül 
geliştirdik. Ağustos’a 
kadar 40 binin 
üzerinde yeni insanı 
öğretmen olarak 
atayacağız.
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik’ten müjde bom
bardımanı: Toplam 
atama 40 bini geçecek. 
Ek ders ücreti artacak 
Sözleşmeliler kadroya 
geçirilecek.
Sözleşmeli öğretmen 
12 ay maaş alacak / 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik’ten, 
öğretmen adaylarına 
müjdeli haber geldi. 
Bakan Çelik, 

geliştirdikleri özel 
formülle, iki hafta 
içinde 20 bin öğretmen 
ataması yapacaklarını, 
ardından devam 
edecek atamalarla, 
toplam sayının 
Ağustos sonuna 
kadar 40 bini bula
cağını açıkladı. 
Bugün’ün Ankara 
Temsilcisi Murat 
Çelik’e özel açıkla
malarda bulunan Milli 
Eğitim Bakanı Çelik, 
öğretmen atamasıyla 
ilgili “sihirli formülü” 
şöyle açıkladı: 
“Yaptığımız hesapla
malara göre bir karara 
vardık. Bizde Genel 
İdari Hizmetler sınıfın
da, yani memur, 
yardımcı hizmetler 
sınıfından, hiZHIBtllVB 
memur olup da emekli 
olan insanlar var. 
Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Personel

Başkanlığı ile 
görüştük. Türkiye’de 
hizmetli Mehmet 
Efendi yoluyla okul 
temizliği yapılmaya
cağı kanısındayız. 
Bunları hizmet satın 
alma ile halledeceğiz 
ki, çoğunlukla böyle 
yapıyoruz. Onların 
emekliliklerinden 
boşalan yerlerin büyük 
kısmına da öğretmen 
atamayı kararlaştırdık. 
Kadro kazandığımız 
birçok kaynak var. 
Yani şu önümüzdeki 
günlerde, Şubat başına 
kadar 16 bin değil, 
yaklaşık 20 bin atama 
yapacağız. Bu yöntem
le, genel ve yardımcı 
idari hizmet kadroları 
yerine yaklaşık 4 bin 
öğretil ren kadrosu 
daha elde etmiş 
olduk.” 
İHTİYACA GÖRE 
ATAMA

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
hangi alanda en 
fazla ihtiyaç varsa, 
en çok atamanın o 
branşa yapılacağını 
söyledi.
“İhtiyaçlar norm 
kadroya göre belir
leniyor” diyen Çelik, 
“Bazı branşlarda 
maalesef kaynak yok. 
Mesela bilgisayar, 
İngilizce ve Rehber 
Öğretmen kaynağı yok. 
Yani bu alanlara, iste
sek de daha fazla 
atama yapamıyoruz” 
diye konuştu.
Bakan Çelik’in verdiği 
bilgiye göre, bazı 
branşlarda ihtiyaç 
sayısı ve bunu karşıla
mak üzere yapılacak 
atama miktarı şöyle: 
Türkçe öğretmen
liğinde 8 bin 850 olan 
ihtiyacın bin 600’ü, Din 
Kültürü ve Ahlak

Bilgisi’nde 10 bin 606 
ihtiyacın bini, 
Matematik 1’de 7 bin 
389 olan ihtiyacın bin 
100’ü, Turizm ve 
Otelcilik’te 30 ihtiyacın 
28’ine atama yapılıyor. 
EK ATAMA 
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik, Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan ve 
Personelden Sorumlu 
Devlet Bakanı Mehmet 
AH Şahin ilf>___
görüştüğünü, kul
lanımına izin verilen 
21 bin kadronun 
yarısının daha Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 

verileceğini vurguladı. 
Çelik, “Söz konusu 
bu kadroyu da 
10 bin kabul edersek, 
bu 10 bin öğretmenin r 
daha atanması 
anlamına geliyor.
Dolayısıyla 2006 
Ağustos ayına kadar 
toplamda 40 binin 
üzerinde yeni insanı J 
öğretici olarak atama j 
şansımız var. Bu 

.zakamın 30 bini 
kadrolu, geri 
kalanı da sözleşmeli I 
öğretmen ।
demektir” diye 
konuştu. ı
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Dizel araç sahipleri dikkat! Hükümet
Cem Uzan’la

Yeni nesil dizel araç 
sahipleri, araçlarının 
yakıt, yağ ve su 
seviyeleri konusunda 
duyarlı olmaları gerek
tiği, aksi taktirde yolda 
kalmalarının yanında 
tamiri için de yüksek 
maliyetlerle karşılaşa
bilecekleri konusunda 
uyarıldı.
Çukurova Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Makine 
Mühendisliği Otomotiv 
Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Kadir Aydın, 
yaptığı açıklamada, 
son yıllarda tasarruflu 
olmaları nedeniyle 
vatandaşların dizel 
araca yönelik talep
lerinin arttığını söyle
di. Dizel araç sahip
lerini olumsuz bir 
durumla karşılaşma
maları için araçlarının 
yakıt, yağ ve su 
seviyesine mutlaka 
dikkat etmeleri 
konusunda uyaran 
Aydın, ayrıca, yeni 
nesil dizel araçlarda 
kükürt oranı 50 PPM'in 
altında olan motorinin

Seçim bitti, kavga bitmedi
Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) 
Başkanlığı'na Haluk 
Ulusoy’un seçilmesi 
üzerine Spordan 
Sorumlu devlet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin'in 
açıklamaları, gergin
liğin sona ermediğini 
gösterdi. Türkiye 
Futbol Federasyonu 
(TFF) Başkanlığı'na 
seçilen Haluk Ulusoy, 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

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

kullanılması gerektiği
ni ifade etti.
Aydın, yeni nesil dizel 
araçların çok lüks 
olmalarının yanında 
motorlarının da bir o 
kadar hassas 
olduğunu belirterek, 
şunları kaydetti: 
"Püskürtme özellik
lerinin en düşüğü . 
1400 barda yapılıyor. 
Hatta 2 bin 145 barda 
çalışan dizel motorlar 
var. Dolayısıyla bu 
yükseklikte basınçta 
çalışan bir araç hatayı 
kesinlikle affetmez. 
Bu nedenle gösterge 
tablosundaki en 
hassas uyarılar bile 
dikkate alınmalı. Eğer 
yakıtın azaldığını 
gösteren uyarı sinyali 
dikkate alınmaz ve 
yakıt tamamen biterse 
motor hava 
yapacağından 
sürücünün aracını 
çalıştırabilmesi 
mümkün olmaz. 
Aracın hareket etmeşi 
için mutlaka servisin 
çağrılması gerekiyor." 
"YAKITIN BİTMEMESİ

Mehmet Ali Şahin'in 
teftiş kurulu raporları
na göre genel 
kurulu yeniden 
toplama kararı alabile
ceği yönündeki açıkla
malarını değerlendirdi. 
Bakan Şahih'in 
TBMM'de yaptığı 
konuşmaları basından 
duyduğunu belirten 
Ulusoy, "Teftiş 
kurulu raporlarını 
ben de okudum.

Orada böyle bir duru-

GEREKİYOR"
Prof. Dr. Aydın, eski 
dizel araçlarda enjek
tör ve pompa ayarı ile 
hava yapan motorun 
ayarlanabildiğim hatır
latarak, "Ancak, şimdi
ki araçlar çok hassas 
oldukları için bunu 
yapmanın imkanı yok. 
Tamiri olanaksız 
uiuuğurıuan kompie 
değiştirmek gerekiyor, 
bunun maliyeti de bin 
500 YTL’den başlıyor" 
dedi. Dizel araçların 

mun olamayacağını 
net biliyorum. Zaten 
teftiş kurulu rapor
larında böyle bir şey 
olsa bu göreve talip 
olmazdım. Bu konuda 
ne olacak bilemiyo
rum. Bakanımızın 
neden böyle bir 
açıklama yaptığını da 
bilemiyorum. Bizim en 
yüksek organımız 

Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Hatice ERDEBİL

hava yapmaması için 
yakıt kontrolüne azami 
önen) verilmesi gerek
tiğini anlatan Aydın, 
"Son aşamasına kadar 
tüketme yerine yakıt 
deposu uyarı sinyalini 
görür görmez takviye 
yapın. Dizel araç 
sürücüleri yüksek 
oranlardaki maliyetler
le Karşılaşmamak için 
araçlarının yakıtına, 
yağma ve su 
seviyesine dikkat 
etmeliler" dedi.

genel kuruldur. 
Burada da iki adaylı, 
ve çok düzeyli Fair- 
Play içinde, kaybe
denin kazananı kut
ladığı bir seçim oldu. 
Genel kurul, iradesini 
ortaya köydü. Haluk 
Ulusoy'un bu işi 
yapacağına inananlar 
onu göreve 
getirdi" dedi.

barışıyor mu?

Genç Parti lideri Cem 
Uzan ile Enerji Bakanı 
Hilmi Güler arasında 
20 dakikalık gizli bir 
görüşme gerçekleşti. 
Güler'in doğruladığı 
görüşmede neler 
konuşuldu?
Cem Uzan. Eneri 
Bakanı ile görüştü. 
"ÇEAŞ ve Kepez için 
Avrupa'da açtığım 
tazminat davalarını 
kazanacağım... 
Uzlaşalım" dedi, 
Ankara'da sürpriz 
ziyaret... Genç Parti 
lideri Cem Uzan, 
Enerji Bakanhğı'na 
gitti. Bakan Hilmi 
Güler ile 20 dakika 
görüştü... "ÇEAŞ ve 
Kepez'e haksız yere el 
konuldu. Avrupa 
mahkemelerinde 
açtığım davaları 
kazanacağım. Eğer 
uzlaşırsak devlet 
yüklü tazminat öde
mekten kurtulur" 
dedi. Bakan, hiçbir 
şey söylemedi... 
Güler ile Uzan'dan 
ÇEAŞ zirvesi 
Enerji Bakanı Güler, 
ÇEAŞ ve Kepez 
Elektrik'in eski sahibi 
Genç Parti Başkanı 
Cem Uzan'la 20 
dakikalık sürpriz bir 
görüşme yaptı... 
Uzan'ın zirvede, şir
ketlerine haksız yere 
el konulduğunu 
savunduğu ve bu 
karara karşı açtığı 
davaları kazanacağını 
iddia ettiği öğrenildi. 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Rakam 
Hilmi Güler, imtiyaz 
sözleşmesi feshedilen 
ÇEAŞ ve Kepez 
Elektrik'- in eski 
sahibi, Genç Parti 
Genel Başkanı Cem

Uzan ile makamında 
20 dakika süren gizli 
bir görüşme yaptı. 
Görüşme, Cem 
Uzan'ın talebi üzerine 
gerçekleşti. Bakan 
Güler, Cem Uzan'a 
dün saat 11.00 için 
randevu ve.r.dî. 
bakanlık makamında 
yapılacak görüşme 
için saat 10.45'te, 
Ford marka "34 TC 
3109" plakalı siyah 
jeep ile Enerji 
Bakanhğı'na geldi. 
Uzan'a, 3 korumanın 
bulunduğu, beyaz bir 
Renault'un eşlik ettiği 
gözlendi. Cem Uzan, 
2. katta bulunan 
makama, Genç 
Parti'den bir yöneti
ciyle birlikte çıktı. 
Randevusuna erken 
gelen Uzan'ı, saat 
11.00'e kadar Enerji 
Bakanı Güler'in Özel 
Kalem Müdürü Renan 
Cicioğlu ağırladı.
20 DAKİKALIK 
GÖRÜŞME 
Bakan Güler ile Cem 
Uzan görüşmesi saat 
11.02'de başladı. 
Güler, Cem Uzan'ı, 
'Hoş geldiniz' diyerek 
tokalaşıp, makamına 
davet etti. 20 dakika 
süren Güler-Uzan 
görüşmesinde, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşarı 
Sami Demirbilek de 
hazır bulundu.Büyük 
gizlilik içinde gerçek
leştirilen görüşmede 
Cem Uzan'ın, ÇEAŞ 
ve Kepez'e haksız 
yere el konulduğunu 
bir kez daha yinele 
yerek, imtiyazın 
kaldırılmasının ardın
dan açtığı davaları 
kazanacağını iddia 
ettiği kaydedildi.
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Sağlık için hayat 
kurtaracak 16 ipucu

OKUYUCU MEKTUBU HüseyinKAW

Uzmanlar, insan 
vücudunun sağlık için 
hayat kurtaracak 
16 ipucu verdiğini 
belirterek, sadece 
parmaklarınızın 
uzunluğunun bile 
sağlığınız hakkında 
kayda değer bilgi 
sahibi olmanızı 
sağladığını 
kaydediyor.
Londra'daki King 
College Hastanesi 
Gerontoloji (yaşlanma 
bilimi) Enstitüsü'nde 
araştırmalarını 
yürüten Prof. Dr. 
Robert Wale, tırnaktan 
gözlere, doğum kilo
sundan avuç içine 
kadar vücuttaki her 
şeyin birer gösterge 
olduğunu belirterek, 
hayat kurtaracak 
ipuçlarını şöyle 
açıklıyor: 
Tırnaklar: 
Tırnaklarınıza dikkatle 
bakın. Eğer hafif 
mavilik ya da morluk 
görürseniz, bu bir 
kalp hastalığıyla karşı 
karşıya olduğunuz 
anlamına gelebilir. 
Tırnaklarınızın aşırı 
kalın olması ya da 
üstlerinde tümsekler

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 
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olması da nefes 
alma hatta akciğer 
sorunlarıyla karşı 
karşıya olduğunuzu 
gösterebilir.
Nefeslerinizi sayın: 
Eğer dakikada 15 kez 
ve daha altında nefes 
alıp veriyorsanız, 
sağlıklı ciğerlere 
sahipsiniz demektir. 
Eğer 25 kez nefes 
alıp veriyorsanız, o 
zaman sağlığınıza 
dikkat etmelisiniz. 
Gözler: Aynada 
gözlerinizden birine 
bakın. İrisin etrafında 
beyaz bir daire varsa 
kolesterol seviyeniz 
yüksek anlamına 
geliyor. Bu aynı 
şekilde yaklaşan kalp 
sorunlarının da en 
büyük habercisi.
Avuç içinize bakın: 
Avuç içlerinize dikka
tle bakın. Eğer kırmızı 
ve lekelilerse, 
karaciğerinizde sorun 
var demektir.
Hafıza kontrolü: Bir 
tepsinin üstüne raşt- 
gele 10 eşya koyun. 
Tepsiye sadece 10 
saniye bakın. Kaç 
tanesini hatırlayabildi
niz? İyi bir hafızanızın 
olması Alzheimer ile 
karşılaşma riskinizin 
daha az olacağı 
anlamına geliyor. 
Kas kontrolü: Sırtüstü 
yatın. Bacaklarınız 
dümdüz olsun. Bir 
bacağınızı havaya 
kaldırın. Bir kişinin 
ayağınıza bastırmasını 
isteyin. Eğer 
bacağınız yere 
düşüyorsa, kaslarınız
da bir zayıflık olduğu 
anlamına geliyor. 
İŞARET VE YÜZÜK

PARMAKLARI AYNI 
UZUNLUKTAYSA 
KALP KRİZİ 
RİSKİ VAR 
Görünüş: Gözünüzün 
hemen altında elmacık 
kemiğiniz üzerine bir 
cetvel yerleştirin. 
Sonra cetvelin üstüne 
bir kredi kartı koyun. 
Kartı en rahat 
okuduğunuz uzaklığı 
ölçün. Ne kadar yakı
na gelirse gelsin 
kartı rahat ok uya 
biliyorsanız bu göz 
sağlığınızın iyi olduğu 
anlamna geliyor. 
Troit misiniz: 
Kollarınızı yere paralel 
olarak tam karşınızda 
bir şeye uzanıyormuş 
gibi uzatın. Ellerinize 
dikkat edin. Eğer 
elleriniz bu pozisyon
da titriyorsa, 
o zaman tiroit olma 
riskiniz çok yüksek. 
Düz yürümek: Yere bir 
metre uzunluğunda 
bir çizgi çizin. 
Üzerinde rahat 
yürüyebiliyorsanız, 
vücudunuzun 
koordinasyonu iyi 
işliyor demektir. 
Doğum kilonuz: 
Annenize kaç kilo 
doğduğunuzu sorun. 
3 kilonun altında doğ
muşsanız kalp sorun
larıyla karşı karşıya 
kalabilirsiniz.

Beliniz kalın mı: 
Vücut şekliniz elmaya 
benziyorsa, yani 
yağlarınız belinizin 
çevresinde toplanıyor
sa, kalp sorunu yaşa
ma riskiniz daha fazla. 
Tuvalet sıklığı: 
Her 3 saatte bir 
tuvalete birden çok git 
me ihtiyacı mı hissedi 
yorsunuz? Diyabetin 
en erken alarmların
dan biri sık sık 
ruvaiete gitmeKtir. 
Nabız kontrolü: 
Nabzınız ne kadar 
yavaş atıyorsa o 
kadar uzun yaşaya
caksınız demektir. 
Yani nabzınız 70'in 
altındaysa sağlıklısı 
mz anlamına geliyor. 
Dişlerinizi fırçalayın: 
Eğer dişleriniz 
kanıyorsa, kalbiniz 
tehlikede demektir. 
Parmak uzunluğu: 
İşaret ve yüzük par
makları aynı uzunluk
ta olan kişilerin kalp 
krizi geçirme riski 
daha fazla.
Ayak bilekleri: Baş 
parmağınızla ayak 
bileğinizin arka kısmı
na bastırın. Eğer 
bastırdığınız noktada 
çok fazla çukurluk 
oluşuyorsa, o zaman 
kalp, akciğer, böbrek 
sorunlarıyla karşı 
karşıya kalabilirsiniz.

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
adresini 
tıklayın

Erken seçim esintisi var
Geçen yılın son günü, yani 

31.12.2005'de "Emeklilere fiş toplama 
kaldırıldı" haberinin devamı, özet olarak | 
"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban 
Bayramı öncesi müjde verdi. 1 Ocaktan ] 
itibaren emeklilerin maaşlarının yüzde 4'ü 
kadar bir ödeme otomatik olarak yapılacak, 
Ayrıca işçi ve çiftçiye de müjde var." İçerik
li haberi okuyunca, emekli insanlar açısın
dan oldukça önemli ve sevindirici bir hab
erdir diye düşündüm.

Öyle ya, Emekli insanların fiş topla
maları, onları köşe bucakta muhafaza 
etmeleri, daha sonra bu işi bilen birileri 
kanalıyla ücret ödeyerek gerekli listeyi 1 
doldurtmaları ve sonra götürüp yetkili dair
eye vermeleri gerçektende bir külfetti 
emekli insanlarımız açısından.

Elbette, emekli insanlarımızı bu külfet
ten kurtarma yönünde alınan kararı gayet 
olumlu karşılamak gerekir. Sadece, bizim 
anlamakta zorlandığımız ise, bu açıkla- 1 
maların zamanlamasıdır. Birden bire gelen 
bu açıklamalarla yurt genelinde yaratılan 
bir bahar havası, acaba bir erken seçim J 
düşüncesinin dışa vuruşu olmasın?. Nasıl 
mı?

1) Politikacının, hele hele bir ülke 
Başbakanı"nın yapacağı bir açıklamayı I 
Kurban Bayram* gibi Hini bir-bayramla har-1 
manlayarak açıklamasının amacı nedir 
acaba? Sorusunu ister istemez akla getiri 
yor. Madem 1 Ocak 2006 da bahsi geçen , 
ödeme yapılacak, neden Kurban Bayramı 
gibi dini bir bayramla süsleniyor açıklama?

2) Ülkede mali sıkıntıların olduğu çeşitli 
vesilelerle açıklanırken, toplumun sosyal i 
konularına gereken harcamalar yapıl
mazken, birden bire bedelli askerliğin günü 
5 dolardan 3,5 dolara indiriliverdi. 
Yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti 
Başkonsoloslukları, emekli olmak isteyen] 
vatandaşlarımızla dolup taşıyor.Bu neden
le de Türkiye'ye milyarları bulan döviz akı 
yor.

3)Televizyonlar, radyo ve gazeteler, j 
"Emekliler için uygulanacak olan fiş topla-] 
mama konusuna benzer bir uygulama da J 
çalışanlar için uygulanacak" diye bir açık- ji 
lama getiriverdi gündeme.

4) Arkasından, Başbakan Erdoğan yap-j 
tığı bir açıklamayla " Hükümetin hedefi nor-j 
mal zamanda seçim yapmaktır" dedi. Ama(iî 
bu normal zamanın nasıl bir zaman olduğu 
pek anlaşılamadı.

5) Hemen arkasından, "Yurt-Kur 212 
öğrenci Yurdunda kalan 200 bin öğrenciye 
ücretsiz kahvaltı verecek" haberi geldi. Eh, 
tüm bu yaratılan geçici bahar havası, 1 
Başbakanın açıkladığı gibi, öne alınacak bit i 
seçim için normal zamanı yaratma çabalan< 
olmasın?

Siirt ilimizin eniştesi Başbakan Recep 11 
Tayyip Erdoğan için, "Bayram yok, seyran 
yok, eniştem beni niye öptü?" diye soran- | 
lar olacaktır inancındayız...

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sinüzit, depresyona yol açıyor
Denizli Devlet 
l-fastanesi Kulak 
Şuran Boğaz (KKB) 
Uzmanı Vildan 
Somunoğlu, 
kış aylarında en 
çok rahatsızlık veren 
hastalıklardan birinin 
sinüzit olduğunu 
belirtti.
Denizli Devlet 
Hastanesi KBB 
Uzmanı Vildan 
Somunoğlu, burun 
çevresinde bulunan 
ve her biri bir delik 
aracılığı ile buruna 
açılan boşlukların 
sinüs olduğunu ifade 
ederek, "Bu boşluk
ların iltihabına sinüzit 
denir. Sinüzit, tipik 
olarak uzayan bir t 
üst solunum yolu 
enfeksiyonudur. 
Sinüzitlerin altında 
yatan neden multifak- 
töriyeldir. Nedenler 
arasında, burun 
polipleri, büyük geniz 
dtleri, konka hipertro- 
fileri ve kemik eğriliği 
gibi burun anatomik 
Bozuklukları, alerji 
ve bazı kalıtsal • 
mukoza hastalıkları 
da mekanik ve 
fonksiyonel drenaj 
bozukluğu yaparak 
sinüzite yol açabilir
ler. Viral üst hava 
yolu enfeksiyonları, 
çevresel etkenler ve 

basınç sayılabilir. 
İmmun yetmezliğine 
neden olan hastalık
lar, diyabet, beslenme 
bozukluğu, kemoter- 
api veya uzun süreli 
kortizon tedavisi has
tanın akut sinüzite 
duyarlılığını artıran 
nedenlerdir" dedi. 
Yüzücü ve dalgıçlar
da akut sinüzitin 
daha sık görüldüğünü 
belirten Uzm. Dr.
Somunoğlu, "Dalma 
sırasında, organiz
malar burun ve 
sinüslere itilirler.
Yüzme havuzlarında 
klora bağlı etkenler 
nedeniylede sinüzit 
gelişebilir" dedi.
Sinüzit hastalığının 
uyuşukluğa, 
çalışma isteksizliği ve 
depresyona neden 
olduğunu belirten 
Uzman Dr.
Somunoğlu, "Sinüzit 
erişkinlerde burun 
tıkanıklığına, sarı- 
yeşil burun ve geniz 
akıntısına, yüz, diş, 
göz ağrısına, genel 
semptomlara ve 
öksürüğe neden olur. 
Çocuklarda ise huzur
suzluk, inatçı öksürük 
ve geniz akıntısına 
bağlı öğürme ve 
kusma olabilir. Ateş, 
kırıklık, yorgunluk, 
ağız kokusu, koku 

alma duyusunda azal
ma, boğaz ağrısı ve 
bazen ses kısıklığı 
tüm yaş gruplarında 
görülen belirtilerdir. 
Tanısı ise, fizik 
muayene, endoskopik 
muayene, radyoloji, 
tomografi, sinüslerin 
muayenesi ve biyop
sisidir. Ayrıcı tanıları 
diş ağrıları, migren 
baş ağrısı, nörolojik 
ağrılar, sinüs tümör
leri, angronörotik 
ödem, böcek 
sokmalarıdır" 
ifadelerini kullandı 
Sinüzit tedavisinde . 
hedef olarak drenajı 
bozulan sinüste 
üreyen bakterinin 
öldürülmesi ve 
drenajın sağlanarak 
sinüsün temizlenmesi 
gerektiğini kaydeden 
Uzm. Dr. Somunoğlu, 
"Akut sinüzitlerinde 
bakteriyi öldürmek 
için antibiyotik, 
drenajın sağlanması 
için ise burun 
damlaları, ağızdan 
kullanılan burun açıcı 
bazı ilaçlar ve burun 
temizliği yeterli 
olmaktadır. Kronik ve 
tekrarlayan sinüz
itlerde ise burun 
içindeki anatomik ve 
fonksiyonel bozukluk
lara yönelmek gerek
mektedir. Sinüzit özel

likle akut dönemde 
antibiyotik ve diğer 
ilaçlarla tedavi 
edilirken bazen de' 
ameliyat gerektirir. 
Akut sinüzitler 
genellikle ilaç tedavi
sine yanıt verdikleri 
için ameliyata nadiren 
ihtiyaç duyulur.
Ancak kronik sinüz
itlerde yada komp
likasyon gelişen 
vakalarda sinüzit 
ameliyatı gerekir" 
şeklinde açıkladı. 
Sinüzit hastaları için 
farklı tedavilerin 
uygulandığını belirten 
Uzm. Dr. Somunoğlu, 
"Tedavi esaslarında 
enfeksiyonun kon
trolü, ağrıdan 
kesiciler, alerjik form
larda, antihistamik ve 
kotikosteroidler gibi 
durumlarda medikal 
tedavisi yapılır.
Şiddetli sinüzit 
vakalarında, 
antibiyotik tedavisine 
rağmen şikayetin 
devam ettiği sinüzit 
formlarında, 
Enflamasyona bağlı 
komplikasyonların 
varlığında, mantar 
sinüzitlerinde, 
tömöral olayların 
ayrıcı tanısında, 
mantar sinüzitleri ve 
sinüzitin intrakraniyal 
ve orbital komp

likasyonları gibi ha 
yatı tehdit edici 
durumlarda cerrahi 
yöntemler uygulanır" 
dedi. Sinüzit için 
yapılan ameliyatların 
son yıllarda oldukça 
ilerlediğini ve Denizli 
Devlet Hastanesinde 
de son tekniklerle 
ameliyatların 
yapıldığını kaydeden 
Uzm. Dr. Somunoğlu, 
"Bu ilerlemenin en 
önemli sebebi 
endoskop denilen ve 
burun içine sokulan 
bir kamera aracılığı 
ile monitörden 
ameliyat yapmaya 
imkan veren ciha
zların kullanılmaya 
başlanmasıdır.
Endoskopik yöntemle 
hem burun içi gibi 
dar ve karanlık bir 

yerde çalışmak 
kolaylaşmaktadır, 
hem de sinüzite yol 
açan asıl faktör 
düzeltilip diğer 
sağlam bölgelere 

dokunulmamaktadır. 
Bu ameliyat hem 
lokal, hem de genel 
anestezi ile yapıla
bilir. Ameliyatta en 
önemli amaç, sinüs 
ağızlarının açılmasını 
sağlamak ve sinüs
lerin içini temizlemek
tir. Genellikle sadece 
burun içinden girmek 
yeterlidir. Bazen 
maksiller sinüse 
girmek için dudak 
altından çalışmak 
gerekebilir. Bü yön
temle burun içindeki 
et, kemik eğriliği gibi 
diğer hastalıklarda 
tedavi edilebilmekte
dir. Endoskopik yön
temle ameliyat yapıl
maya başladıktan , 
sonra, sinüzitin 
tekrarlama oranı son 
derece düşmüştür. 
Ancak yine de 
özellikle alerjinin 
rol oynadığı sinüz
itlerde tekrar 
problem oluşması 
görülebilir" dedi.
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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 EğtMd. 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

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
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

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
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCA^T^GAj^^1^1^5^

1

! ’K.
1

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer turizm 512 10 72
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
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

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

NOBETÇİîECZAN^I
20 Ocak 2006 Cuma 

Yeşim Eczanesi 
İstiklal Caddesi - GEMLİK

GEMLİK İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ GÜNLÜK SIYASI GAZETE ■■■■

YEREL SURELİ YAYIN
YIL : *YI : 2338

FİYATI : 0 ... nV Dahil)
Sahi . . 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-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



20 Ocak 2006 Cuma s«yfa U

Bursa Hayvanat Bahçesi’ne 
kuş giriş ve çıkışı yasaklandı
Büyükşehir 
Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi, Türkiye’yi 
derinden sarsan Kuş 
Gribi’ne karşı alınan 
önlemleri arttırdı. 
Tavuk Vebası olarak 
da bilinen ve özellikle 
yaban hayvanlarında 
görünen ‘Kuş Gribi’ 
hastalığına karşı 
Büyükşehir 
Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi’ndeki görevli 
tüm personel 
hastalıkla ilgili 
eğitimden geçirildi. 
Hastalığa karşı aşı 
yapılan hayvan 
bakıcılarına ayrıca 
özel kıyafetler alındı. 
Kuş gribi nedeniyle 
kanatlı hayvanların 
diğer hayvanlardan 
ayrılarak karantina 

altına alındığını 
söyleyen Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi Müdürü 
Orhan Çoksürer, 
“Kuş gribine karşı 
aldığımız önlemleri 
arttırdık ve ilk olarak 
Hayvanat Bahçesine 
kuş giriş ve çıkışı 
yasaklandı. Bursa 
Zoo’da çalışan tüm 
personel Kuş gribi 
nedeniyle Uludağ 
Üniversitesi öğretim 
üyeleri tarafından 
eğitim verilirken, yine 
personele hastalık
lara karşı aşı yapıldı. 
Ayrıca hayvan 
bakıcılarına da özel 
kıyafetler ve tek kul
lanımlık eldiven ve 
maskeler alındı" dedi.

Çiğ tavuk eti yiyen 
Leopar ve Kaplan 
gibi hayvanlara kuş 
gribi nedeniyle üç 
aydır tavuk eti ver
mediklerini belirten 
Çoksürer, hayvanat 
bahçesindeki diğer 
hayvan türlerini de 
veteriner arkadaşlar 
tarafından sağlık 
kontrolünden geçi 
didiklerini ifade etti. 
Kuş barınaklarının 
tamamının ilaç
landığını kaydeden 
Çoksürer, 
Hayvanat bahçesine 
giriş yapan araçların
da tek tek ilaçla
narak dezenfekte 
edildiğini belirtti. 
“BursalIlar, hayvanat 
bahçesini rahatlıkla 
gezebilir”

Uludağ Üniversitesi 
İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof.
Dr. Nilüfer Aytuğ ise, 
Büyükşehir 
Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi’nin dünyada 
yaban hayvanlarıyla 
uğraşan tüm kurum- 
ların alması gereken 
tüm önlemleri aldığını 
ifade ederek, “Kuş 
gribinin Türkiye’de ilk 
görüldüğü gün Bursa 
Hayvanat Bahçesi 
olarak gereken 
önlemleri aldık. Bu 
hastalık nedeniyle 
hayatını kaybeden 
insanlarımız olunca 
aldığımız önlemleri 
daha da arttırdık.
Bursa Hayvanat 
Bahçesi’nde yap

tığımız incelemelerde 
kanatlılarda bugüne 
kadar herhangi bir 
hastalığa karşılaşıl
madı" diye konuştu.
BursalIların Bursa 
Hayvanat Bahçesi’ni 
gönül rahatlığıyla 
gezebileceğini ifade 
eden Aytuğ, “Kanatlı 

hayvanlar karantina 
altına alındığı 
için hayvanat 
bahçesine ziyaret 
eden BursalIların 
bu hastalıkla ile 
herhangi bir temasa - 
geçmeleri de 
engellenmiş oldu” 
şeklinde konuştu. ,
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Büyiikşehir 'Sibirya soğuğu' önlemlerini arttırdı
Sibirya üzerinden gelen sert ve soğuk hava dalgasının etkisini göstermeye başladığı Bursa’da, Büyükşehir 
'Belediyesi daha önce aldığı kış önlemlerini artırdı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan 
ekip sayısı 60’dan 1OO’e çıkartılırken, ekipler buzlanmaya karşı 3 vardiya 24 saat hizmet verecekler. Haberi syf 12’de
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Bakanlıktan özel 
okul yardımı

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 
vatandaşın çocuğunu özel okula gön
dermek için çektiği kredinin faizinin 
yüzde 50'sinin Bakanlık tarafından 
karşılanacağını, özel okula devam eden 
öğrencinin yıllık eğitim masrafının 
yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde bin 
YTL'lik yardım yapılacağını söyledi. 7’de

Umurbey Belediyesi’nin düzenlediği konferansta üreticiye bilgiler verildi

Üreticiye kara hastalık anlatıldı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Umurbey Celal Bayar Kütüphane Salonu’nda Umurbey Belediyesi 
tarafından hazırlanan konferansa Uludağ Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dr. Alper Kumsal konuşmacı olarak 
katıldı. Kumsal, zeytin ağacında kullanılacak ilaçlar hakkında bilgi 
verirken, zamanında atılan ilacın fayda sağlayacağını söyledi. 3’de

Sivil darbe
Futbol Federasyonu seçimleri iktidar par

tisinin baskısı altında yapıldı ve AKP göster
diği aday yerine eski başkan Haluk Ulusoy 
başkan seçildi.

Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet 
Ali Şahin’in, Ulusoy’un adaylığını açıkla
masından sonra başlattığı suçlamalara karşın, 
seçimleri Ulusoy’un kazanması iktidara karşı 
demokrasinin bir sivil darbesidir.

Yasalar ve yönetmenlikler ile demokratik 
bir ortamda yapılması gereken Futbol 
Fedarasyonu seçimlerine iktidar partisi açıkça 
taraf olmuş, işin içine siyaset girmiştir.

Aslında bu durumu AKP’nin tüm kurumlan 
ele geçirme çalışmalarının açık göstergesidir.

AKP hükümeti, Esnaf Odalarını kendileri 
ne bağlı kişilerinden çok muhalefet aday- 
larının seçimleri kazanması üzerine, yasada 
değişiklik yaparak, eski başkanların 
seçilmelerini engellemeye çalıştı. Ama bunu 

ı başaramadılar.
Üniversitelerde çağdaş ve Atatürkçü rek

törlerin üzerine savcıları, polisleri veya 
Başbakanlık denetleme kurullarını gönde 
rerek yıldırmaya çalıştılar.

Devlet Bakanı Şahin, Futbol Federasyonu 
i seçimlerinden sonra yaptığı açıklamada, hid- 
I d etin i ve antidemokratik tavrını gizleyemedi.
I Ulusoy’u ciddi bir şekilde yolsuzluk yap- 
I makla suçladı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’na 
I Federasyonu denetleteceğini söyledi.

Bunlar kaygı verici gelişmelerdir.
I Ulusoy usulsüzlük yapmışsa neden 
I zamanında üzerine gidilmedi.

İktidar partisinin böylesine demokratik bir 
I ortamda yapılan seçime müdahalesi ilk kez 
I yaşanıyor..
I AB yolundaki AKP, gerçek yüzünü gös- 
I teriyor. Yazık.

Genç Parti yeniden açıldı

Balıkpazarı 2 Nolu Cadde üzerinde yeniden 
faaliyete geçen Genç Parti binasının 
açılışını İl Başkanı Dinçer Akyel yaptı. 2’de

Bursa Barosu Genel Sekreteri Zeki Kahraman, yerel 
yönetimlerin gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyledi 

“Kar kazalarında 
hakkınızı arayın”

Bursa Barosu Genel Sekreteri Zeki 
Kahraman, yurdu etkisi altına alan 
'Sibirya Soğuğu'yla birlikte, buzlanan 
yollarda kar kazasına uğrayıp hastane
lik olanların belediyeye aleyhine dava 
açma haklarının olduğunu söyledi. 
Kahraman, buzlanmaya karşı yerel 
yönetimlerin gerekli tedbirleri alması 
gerektiğini söyledi. Haberi sayfa 5’de

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

Frakla tavuk.. Hava da soğuk.

Buluşma 
__________

Hava soğuk..
Kar kapıda..
Rusu, Acemi doğal gaz vanalarıyla sürek

li oynuyor.
Hava tahmin raporları pazartesi günün

den itibaren ısının eksi yirmi dereceye 
kadar düşeceğini belirtiyor..

Keleş’te,Tunceli’de, Ardahan’da, 
Kastamonu’da soğuk sokaktaki insanı, tar
ladaki ürünü, damdaki hayvanı fena vuru 
yor..

Kuş gribi küçük büyük tavuk üreticisinin 
ipini çekiyor.

Tarımsal üretim darbeyi yedi, Türkiye 
buğday dahi ithal eder duruma geldi.

Hayvancılığı bitirdiler.. Raflar ithal etlerle 
süslendi..

Şimdi de “tavuk” üzerinde oyunlar bir bir 
sahneye konuyor.

Tiyatro sahnesi farklı..
Oyuncular aynı..
Konu belli.
Küçüklere göz açtırmamak..
Büyük balığın küçük balığı yemesi gibi..
Aslında düpedüz biyolojik harp..
Kimyasal ve biyolojik faktörlerle ülkeyi 

etkisizleştirmek.
Ülkenin sorunları diz boyu..
Ciddi yaklaşım ve sağlıklı çözüm bekli 

yor.
Ama devlet erkanının işi çok.
Onlar yeşil sahalarda top koşturuyor..
Pardon loş salonlarda “başkan kulisi” 

yapıyorlar..
Gündem kaç gündür Futbol Federasyonu 

seçimlerine..
Kilitliydi..
Başkan kim olsun..
Şıracı mı ?
Bozacı mı? <
Kimileri şıracıdan yana koydular tercih

lerini..
İktidar ise bozacıdan yana..
Şıracı kazandı..
Bozacı kaybetti.
Ha ayvaz kasap..
Ha kasap ayvaz..
Demek ki futbolda rant var..
Hem siyasal hem ekonomik..
Yoksa koskoca iktidarı, anlı şanlı 

işadamlarını, rengarenk medyayı niye bu 
denli meşgul etsin ki..

Dışarıda kar var..
Hava kurşun gibi ağır..
Hakkari’de, Orhaneli’de, Sındırgı’da* 

insanlar üşüyor..
Hayvanlar donuyor..
Bitkiler ölüyor..

Bizim TBMM 'nih ise derdı dâha buyuk.
Cumhurbaşkanı’nın frakı..
Giydiği takım elbisenin rengi..
Koskoca Meclis, Cumhuriyeti kuran 

meclis, egemenliği kayıtsız koşulsuz millete 
veren ulusun meclisi, ulusal bağımsızlık 
savaşı vererek ümmetten ulus yaratan 
Atatürk ve arkadaşlarının meclisi 
Cumhurbaşkanı’nın frakıyla uğraşıyor..

Niçin?
Neden?
Başka işi mi yok ?

‘Gemlik Körfez’ vmw,9eraXX*«i.c.m
İnternette adresinden okuyabilirsiniz

■M OUHLUK «İTA»I OM««

Seyfettin ŞEKERŞÖZ

Geçtiğimiz 
seçimlerden sonra 
ilçe binasını kapatan 
Genç Parti 
Gemlik'te 
yeniden açıldı.
Bahkpazarı 2 Nolu 
Cadde üzerinde 
dün gece açılışı 
yapılan Genç 
Parti'de hem sevinç 
hem de üzüntü 
yaşandı.
Genç Parti'hin 
Gemlik'te yeniden 
faaliyete geçmesinde 
büyük katkısı 
olan ve ilçe başkan
lığı görevini 
yürüten Naza hat 
Ayaş'ın geçirdiği 
trafik kazası 
sonucu açılışa 
katılamaması 
davetlileri üzdü.
DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel ile 
Anavatan Partisi 
İlçe Başkanı Ferhat 
Kurt ile yönetim 
kurullarının da

gelerek iyi niyet 
dileklerini 
sunduğu açılışı 
Genç Parti İl 
Başkanı Dinçer 
Akyel yaptı. 
İl Başkan Yardımcıia 
rı Çiğdem Yavaş, 
Nizamettin Uğur, 
Mehmet Soniş, İl 
Kadın Kolları 
Başkanı Sevdiye 
Ilgın, Yıldırım .
Kadın Kolları 
Başkanı Vicdan 
Mutlu, Nilüfer 
Kadın Kolları 
Başkanı Necla Algın, 
Kestel İlçe Başkanı 
Enver Aydın, Keleş 
İlçe Başkanı Hurşit 
Balı'nın da katıldığı 
açılışta Nazahat 
Ayaş'ın geçirdiği 
trafik kazası nede 
niyle ev sahipliğini 
başkan yardımcıları 
Ayhan Elkan ile 
Süleyman Baratan 
yaptılar. Genç Parti 
çalışmaları hakkında 
bilgiler veren İl

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

Başkanı Dinçer 
Akyel, geçen hafta 
içinde Ankara'da 
yapılan MYK 
toplantısında çok iyi 
kararlar alındığına 
dikkat çekti.
Akyel, 5 Şubat 2006 
günü Bursa'da 
düzenleyecekleri 
geniş katılımlı toplan
tıya Genel Başkan

Cem Uzan'ın da 
eşiyle birlikte katıla
cağını duyurdu. 
Herkesin bir gün 
Adalete ihtiyaç duya
cağını ifade eden 
dinçer Akyel, Genç 
Parti'nin bir bütün 
olarak Türkiye 
siyasetine eskisinden 
daha güçlü dönmek
te olduğunu söyledi.

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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IJmurbey Belediyesinin düzenlediği konferansta üreticiye bilgiler yerildi

Üreticiye hra hastalık anlalılılı
Umurbey Celal Bayar Kütüphane Salonıı’nda Umurbey Belediyesi 
tarafından hazırlanan konferansa Uludağ Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dr. Alper Kumsal konuşmacı olarak 
katıldı. Kumsal, zeytin ağacında kullanılacak ilaçlar hakkında bilgi 
verirken, zamanında atılan ilacın fayda sağlayacağını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey Celal 
Bayar Kütüphane 
Salonu’nda 
düzenlenen 
konferansta zeytin 
üreticisine Zeytin 
Karakoşnili (Kara 
hastalık) hakkında 
bilgiler verildi.
Zeytin üreticisinin 
büyük ilgi gösterdiği 
konferansın açış 
konuşmasını yapan 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Umurbey 
Belediyesinin
hazırladığı ve ÜTud'ağ 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. 
Erdoğan Barut ve 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nün 
destek verdiği' 
"Zeytin ve Biz" 
adlı kitap hakkında 
bilgiler verdi.
Hazırlanan kitabın 
üreticilere dağıtıla
cağını ve zeytinde 
kaynak kitap ola
cağını ifade eden 
Güler, kitapta 
ayrıca zeytinin 
tarihçesi ile 
Marmarabiriik'in 
kuruluşu ve her 
yıl bölgelerden 
alınan ortalama zeytin 
miktarlarının yer 
aldığını söyledi. 
Konferansa konuş
macı olarak katılan 
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bitki 
Koruma Bölümü Dr. 
Alper Kumsal, katılan 
zeytin üreticilerine 
halk arasında (Kara 
Hastalık) denilen

, Kar a koşnil 
hakkında projeksiyon 

t görüntüsüyle 
bilgiler verdi.
Dr. Kumsal, zeytin 
ağacında kullanılacak 
ilaçlar hakkında 
açıklamada 
bulunurken çok 
atılan ilacın fayda 
vermeyeceğini, 
zamanında atılan 
ilacın fayda 
sağlayacağını söyledi, 
ilacın sadece yaprak

lara değil ağacın 
gövdesine de atılması 
gerektiğini savunan 
Dr. Kumsal, 
"Turbo ilaçlama 
yapıldıktan sonra 
ağaçlar kontrol 
edilerek ilaç 
almamış bölümleri de 
püskürtme ile 
ilaçlanmalıdır.
Bunun yanında 
ilaçlamada kullanılan 
suyun çok önemli 
olduğunu söylemek 
istiyorum.
Engürücük 
Köyü’nde yaşanan 
karakoşnil 
hastalığının 
büyük ölçüde ilaçla
mada kullanılan 
sudan 
kaynaklan dığını 
söyleyebilirim" dedi. 
Zeytin ağacına zarar 
veren bir çok böcek 
bulunduğuna dikkat 
çeken Dr. Alper

Kumsal, üreticilerin 
sorduğu sorulara da 
açıklık getirdi.
Bazı üreticilerin 
zeytin ağaçlarda 
gazyağı ve sirke 
gibi sıvı maddeler 
kullandıklarını 
söylemeleri üzerine 
"Bunlar faydalı 
olabilir ancak

dededen kalma 
yöntemlerin 
artık önemini 
yitirdiğini herkes 
biliyor. Modern 
ilaçlamayı 
zamanında ve 
gerekli şekilde 
yaparsak ağaçlarda 
hastalık olmaz" 
şeklinde konuştu.

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Seni kim koruyor Ağca !!
Malatya'dan çıktın...
Arkadaşın Çatlı...
İstanbul'a düştü yolun...
Seni kim keşfetti Ağca?!Kim?!
Türkiye'nin 'Barış Elçisi' gazeteci Abdi 

İpekçi'yi öldürdün!..
Barış'a kurşunu kim sıktırdı Ağca?!
Barış'a bu kadar mı düşmandın!
İlk kez silahı ne zaman eline aldın?
Sen İstanbul'un sokaklarını bilmezken, 
İtalya'ya gidip o kutsal meydanda, 

Papa'yı tanımazken, o kurşunu sana kim 
sıktırdı Ağca?

Papa ile bir araya geldiğinde kulağına 
hangi dilde fısıldadın Ağca?!

Kartal Cezaevi'nden çıkarken, sustun...
Peki, cebinden çıkardığın 'Papa ile birlikte 

çekilen fotoğrafı' göstermekte kî amacın 
neydi Ağca?

İtalya'ya her şeyi anlatırsan, seni baş tacı 
yapıp koruyacaklarmış...

Anlatsana Ağca...
Duyguların nelerdir Ağca?
Abdi İpekçi'ye ateş emrini kimler verdi 

Ağca? Kimler?!
Türkiye'deki anarşiyi körükleyenler

densin!.. .
Sen ve senin gibi olan arkadaşların...
Mesih olduğunu iddia ediyorsun... Sen 

hiç de samimi değilsin, inandıramıyorsun...
Avukat Turgut Kazan sana 'Milli Katil* 

adını taktı. Haksız mı?
Milli Katil...
Çok iyi korunuyorsun, Ve koruyorsun 

seni eğitenleri !...
Bildiğim kadarıyla mesleğin tetikçilik ...
Silahla aran iyi...
Sorular çok Ağca?
Senin için; Oral Çelik'in sahte pasapor

tunu 'Bedri Ateş' olarak kim düzenledi, 
Ağca?!

Meryem Ana'nın göründüğünü iddia eden 
iki Portekizli çocukla ilgili iddiaları nereden 
okudun?!

Latince ve İtalyanca da mı öğrendin? 
Silahın dilinden sonra...

Askeri cezaevinden kaçtığında evinde 
saklandığın Abdullah Çatlı ile neler konuş
tun Ağca?

Öldürdüğün Abdi İpekçi'yi tanır mısın?
Hiç okudun mu?

İtalya hapishanesinde görüştüğün ve bir 
suikastta kurban giden Uğur Mumcu'yu 
tanır mısın?

Mumcu’nun 'Papa-Ağca-Mafya' kitabını 
okudun mu Ağca?

Mumcu öldürüldü, eksik olan satırları 
eklesene Ağca?!

Sovyet yazar Andranov, Papa suikastının, 
CIA ve KGB tarafından düzenlendiğini iddia 
ediyor, sen ne diyorsun Ağca?

CIA-KGB ve Bulgaristan gizli örgütleriyle 
ilişkilerini anlatsana Ağca?

Avukatın 'özgür bir insan* gibi yaşaya
cağını, söylüyor!

Özgür müsün Ağca?!
12 Ocak 2006 Türkiye'nin unutmayacağı 

tarihlerden biri olacak.
Barışa kurşun sıkan Ağca konuşsana !.. 
Konuş hadi Ağca, 'seni kim koruyor?'...
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Berkay KARABULUT 
Temmuz ayından 
itibaren Gemlik'te, 
eğitim ve öğretime 
başlayacak 
Birey Dergisi 
Dershaneleri hizmet 
verdiği her il ve 
ilçede olduğu gibi 
Gemlik'te de eğitimde 
öğrencinin her 
alandaki beceri ve 
yeteneklerini 
geliştirmeyi 
hedefliyor.
Tüm ülkede birçok 
şubesi bulunan Birey 
Dershanesi Körfez 
Fen Dershanesini 
alarak 18 Temmuz 
2006'dan itibaren 
Gemlik'te hizmet 
vermeye başlayacak. 
"Başarmak için bire
bir" sloganıyla yola 
çıkan Birey Dergisi 
Dershaneleri 
eğitimde uyguladığı 
güler yüzlü disiplin 
anlayışını Gemlik'te 
de sürdürmeyi 
hedefliyor. Avrupai 
tarzda eğitim veren 
Birey Dergisi 
Dershaneleri, bir 
çok eğitim ve öğre
tim uzmanı tarafın
dan kabul edilmiş, 
öğrenciyle iletişim 
kuran, yönlendiren, 
motive eden, sisteme 
bağlayan, takip ve 
kontrol eden, 

BURSA HAKİMİYET
VE KENT * 
GAZETELERİNE İLAN 
ve REKLAM ALINIR

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
No : 3/B GEMLİK 

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

denetleyen ve sonuç
landıran Sibernetik 
eğitim sistemini 
Gemlik'te de devam 
ettirecek. Tamamen 
uzman öğretmen 
kadrosuyla çalışacak 
olan Birey Dergisi 
Dershaneleri klimalı, 
her kata özel ısıtma 
sistemi, yangın uyarı 
ve söndürme sistemli 
ve en son teknoloji 
ile tasarlanan sınıflar
da eğitim ve öğretim 
verilecek. Manastır 
ve çevre köy ve ilçe 
lerden gelecek 
öğrenciler için ulaşım 
kolaylıkları sağlaya
cak olan dershane, 
her öğrenciye özel 
ferdi kaza sigortası 
yapmasıyla da 
önem taşıyor. 
Birey Dergisi 
Dershaneleri yönetim 
kurulu başkanı 
Rıdvan Yavaşcan' da 
Gemlik'te açılacak 
dershanenin özellik
lerine istinaden 
yaptığı açıklamada; 
"gücünü bireysel 
Öğretim sisteminden 
alarak, başarının 
nicelikte değil, kalite 
ve disiplinli çalışma 
ile gerçekleşeceğini 
çok iyi biliyoruz. 
Bu kapsamda öğren
cilerimizin eğitim ve 
öğretim ilkelerini 

öğretmence 
belirleyen ve 
hiçbir kaygıya 
kapılmadan ödünsüz 
uygulayan özel bir 
öğretim kurumu 
olmayı vaat ediyoruz. 
Nerede karşılıklı 
sevgi ve saygı varsa 
orada itimat ve itaat 
olduğuna inanıyor 
öğrenci, öğretmen 
ve veli çarkında 
durum ve olaylara 
"eğitimci" gözüyle 
bakarak rehberliğe 
çağdaş, güncel, 
gerçekçi ve işlevsel 
boyutlar kazandıra
cağımıza inanıyoruz" 
şeklinde açıklamada 
bulundu.
Ülke genelinde 
gerçekleştirdiği 
ÖSS ve OKS 
sınavları denginde 
deneme sınavları ile 
öğrencilerdeki sınav 
stresini de en aza 
indiren Türkiye 
çapında kalitesini 
ispatlamış ojan

Birey Dergisi 
yayınları ile bire bir 
eğitim ve programlı 
bireysel ders imkan
ları ile çağdaş eğitimi 
yakalayan dershane 
özel ve genel 
sorunlara yönelik 
uzman psikolog 
yardımı sağlamayı da 
vaat ediyor.
Yıllardan beri veli ve 
öğrencilerin ÖSS ve 
OKS sınavlarında ilk 
tercihleri olan Birey, 
sağladığı olanaklar 
ile yine Gemlik'ti 
öğrenci ve öğrenci 
velilerinin kur
tarıcıları olacağa 
benziyor.
Öte yandan yine 
uzun yıllardan bu 
yana Gemlik'te 
dershane hizmeti 
veren 2000 
Darshaneleri'de 
Sınav Deraisi 
Dershaneleri 
bünyesine katılarak 
hizmet vermeye 
başlıyor.

TSO Gazi 
İlköğretim 
Okulu’na 

vekil müdür
atandı

Bir süre önce TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu 
Müdürlüğünden 
Kumla Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu 
Müdürlüğüne 
atanan Bilal 
Balcı'nın yerine 
Kamil Beki Vekil ' 
Müdür olarak atandı. 
Şehit Etem Yaşar

Kızını 
vuran baba
tutuklandı

Yavuzselim 
Mahallesi'nde 21 
yaşındaki kızını 
kazayla vurduğu öne 
sürülen ve 
ifadesinin ardından 
adliyeye çıkarılan 
Ayhan E., tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden. 
alınan bilgiye göre, 
önceki gün akşam 
saatlerinde 
Yavuzselim 
Mahallesi Yağmur 
Sokak'ta meydana 
gelen olayda, Ayhan 
E. (40) isimli şahıs, 
silahla uğraştığı 
sırada kazayla kızı 
Hülya E.'yi (21) 
vurarak yaraladı. 
Ağır yaralı olarak 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
kaldırılan ve tedavi 
altına'alınan talihsiz 
kız, ameliyatın ardın

İlköğretim Okulu 
Müdür Baş yardım
cılığı görevinden 9 
Ocak 2006 tarihin
den itibaren yeni 
görevine atanan 
Gemlik'li Kamil Beki, 
20 yıllık eğitimci ve 
10 yıldan bu yana da 
Gemlik'te çeşitli 
okullarda eğitime 
hizmet veriyor.

j

dan yoğun bakım 
ünitesine yatırıldı. 
Doktorların yoğun 
uğraşlarına rağmen 
hayati tehlikeyi 
atlatamadığı belir
tilen talihsiz kızın 
yaşam savaşını 
sürdürdüğü bildiril
di. Olayın ardından 
polis tarafından 
gözaltına alınan 
baba Ayhan E., 
kızını kazayla vur
duğu söyledi.
Emniyette ifadesi j1 
alınan Ayhan E., 
"6136 ateşli silahlar * 
kanununa muhalefet 
ve silahla adam 
yaralama" suçların- j 
dan adliyeye sevk 
edildi. Nöbetçi 
mahkemeye 
çıkarılan baba 
Ayhan E. yapılan 
sorgusunun 
ardından tutukla
narak cezaevine 
gönderildi. BHA



21 Ocak 2006 Cumartesi Sayfa 5

Bursa Barosu Genel Sekreteri Zeki Kahraman, yerel yönetimlerin gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyledi 

“Kar kazalarında 
hakkınızı arayın”

Toplu konuta 
ön araştırma

Bursa Barosu
Genel Sekreteri Zeki 
Kahraman, yurdu 
etkisi altına alan 
'Sibirya Soğuğu'yla 
birlikte, buzlanan 
yollarda kar kazasına 
uğrayıp hastanelik 
olanların belediyeye 
aleyhine dava açma 
haklarının olduğunu 
söyledi.
Bursa Barosu Genel 
Sekreteri Zeki 
Kahraman, 
yaptığı açıklamada 
buzlanmaya 
karşı yerel 
yönetimlerin gerekli 
tedbirleri alması 
gerektiğine işaret etti. 
Yağış sonrası 
buzlanan yol ve 
kaldırımda 
düşerek hastanelik 
olanların 'Belediyenin 
hizmet kusuru' 

olduğu gerekçesiyle 
İdare Mahkemesi'ne 
dava açma haklarının 
bulunduğunu 
belirten Bursa 
Barosu Genel 
Sekreteri Zeki 
Kahraman, 
"Şehir içindeki 

yollardan ve 
düzenlemelerden 
belediyeler sorum
ludur. Gerekli 
tedbirlerin alınma
ması sonucu 
doğacak kazalarda 
düşerek kolunu 
bacağını kıranlar 
belediye aleyhine 
İdare Mahkemesi'ne 
hastane masraflarının 
karşılanması ve 
tazminat istemiyle 
dava açabilir" dedi 
Buzda kayarak 
yaralananların 
mümkünse 

mahkemeden 
tespit yaptırması 
gerektiğini 
belirten Kahraman, 
olayın görgü 
tanıklarının da 
dava dilekçesinde 
belirtilmesi gerektiği-1 
ni ifade etti.
Avrupa Birliği süre
ciyle birlikte kanun
larımızda yıllardır yer 
alan, ancak uygulama 
alanları bulunmayan 
kavramların oturmaya 
başladığını belirten 
Zeki Kahraman, 
"Kurumlar yetkilerini 
kullanırken görevleri
ni de yerine getirmeli. 
Vatandaş uğradığı 
zarar da muhatap bul
mak istiyor.
Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü 
vatandaşları aşırı 
soğuklara ve kar 

yağışına karşı 
uyarıyor.
Yerel yönetimlerin 
'Hazırlıksız 
yakalandık' deme 
şanslara yok" 
diye konuştu. 
Bu arada, kar 
mağduru olduğunu 
öne süren ve İdare 
Mahkemesi'ne 
dava başvurusu 
yapan vatandaşların 
isteyecekleri 
tazminatın binde 
54'ü oranında harç 
bedeli yatırması 
ve 100 YTL posta 
giderini gözden 
çıkarması gerekiyor. 
Bunlara ilave 
olarak tespit 
yapılırsa mahkeme 
yolluğu ve bilirkişi 
ücretleri için de 150 
YTL ilave olacak.

Orhangazi 
Belediyesi ile 
Başbakanlık Toplu 
Konut 
İdaresi'nin(TOKİ) 
işbirliğinde alt gelir 
grubuna yönelik 
ilçede inşa edilmesi 
planlanan 252 konut 
için ön başvuru 
formları hazırlandı. 
Orhangazi 
Belediyesi'nin, Toplu 
Konut İdaresi 
(TOKİ)'ye yaptırmayı 
düşündüğü “Alt 
Gelir Grubu Konut 
Projesi” hayata 
geçiriliyor. Daha 
önce yapılan konut
ların devamı olarak 
aynı bölgeye 
düşünülen 252 
konutluk projenin 
katılım şartları kesin 
olmamakla birlikte 
netlik kazandı. 
Vatandaşların konut 
sahibi olmak için 

başvurularını 23 
Ocak ile 17 Şubat 
2006 tarihleri 
arasında Orhangazi 
Belediyesi'ne 
yapabilecekleri 
belirtildi. Alt gelir 
grubu konut almak 
için başvuru 
şartları ise şöyle: 
“T.C. vatandaşı 
olması, kendisine, 
eşine ve/veya 
velayeti altındaki 
çocuklar üzerine 
tapuda kayıtlı 
herhangi bağımsız 
konutun 
bulunmaması, 
daha önce Toplu 
Konut İdaresi'nden 
konut satın 
almamış olması ve 
Toplu Konut İdare- 
si'nde konut kredisi 
kullanmış olmaması 
ve aylık gelirin en 
fazla 450 YTL 
olması.” -

TOMEJKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

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

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
< 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Dr. Ertan O KAY 
Radyoloji Uzmanı

Mesai Saatleri: 08.30 -19.00 / Cumartesi 08.3017.00

l!!!l!l!!!i

SSK ile
ÖİLGİSnVfiRLI TOMOGRAFİ (BT) 

ANLAŞMAMIZ VARDIR
ACİLOURUMURM «SAAT Sil İS 8 «OUIÎELEFOKM1İZEULAŞABİLİRSİNİZ

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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Teleferik nihayet oteller bölgesiyle buluşuyor 'M ‘“Banma Evi" i
Bursa ile Uludağ 
arasındaki ulaşımı 
sağlayan, kentin 
simgelerinden 
Teleferik’in ıhevcut 
hattının yenilenerek, 
Oteller Bölgesi’ne 
kadar uzatılacağı 
projenin imzaları 
törenle atıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Çelik 
Palas Otel’de düzen
lenen imza töreninde 
yaptığı konuşmada, 
modern teknoloji ile 
inşa edilecek yeni 
Teleferik’in Bursa’nın 
Türkiye’nin parlayan 
yıldızı olmasına katkı 
sağlayacağını, 
Uludağ’ın da gerçek 
turizm potansiyelini 
harekete geçireceğini 
söyledi. Göreve 
geldikleri günden bu 
yana vaat ettikleri, 
Bursa’nın da ‘marka 
kent olması’ yolunda 
önem taşıyan pro
jeleri kararlılıkla tek 
tek hayata geçirdik
lerini belirten Şahin, 

büyük hedeflere 
ancak hayallerinin 
peşini bırakmayan
ların varabileceğinin 
altını çizerek, 
“Hayallerimizden biri 
de yıllardır konuşu
lan Teleferik hattının 
modernize edilerek, 
Oteller Bölgesi’ne 
kadar uzatılacağı 
çalışmaydı. Bunu da 
gerçekleştirmek 
nasip oldu. Modern 
teknoloji ile inşa 
edilecek yeni 
Teleferik, Bursa’ya 
ve Uludağ’a 
bambaşka bir imaj 
kazandıracak” dedi. 
2 yıl içinde tamam
lanması planlanan 
projenin yap-işlet- 
devret modeliyle 
yapılacağını ve 
Teleferik hattının 45 
milyon Euro’ya mal 
olacağını anlatan 
Şahin, üstlenici fir
manın ayrıca her. ay 
40 bin YTL aylık kira 
ödeyeceğini bildirdi. 
“Dünyanın en uzun 
teleferik hattı

Bursa’ya kurulacak” 
Teleferik’in yılda bir 
milyon yolcu taşı
masını hedefledikleri
ni ifade eden Şahin, 
“Hattın uzatılmasıyla 
8,5 kilometreye 
ulaşacak Teleferik, 
tamamlandığında 
dünyanın en uzun 
Teleferik’i.olma 
özelliğini taşıyacak. 
Ayrıca Uludağ’a 
Bursa manzaranı 
yolculuk Oteller 
Bölgesi’ne kadar 22 
dakikada olacak.. 
Proje kapsamında 4 
adet m** lum ıstasv- 

on, hormal ve vip 
yolcu kabinleri, 
Teferrüç’e bin araçlık 
otopark ile istasyon
lara dinlenme yerleri 
yapılacak. Gondola 
sistemi kullanılacak 
yeni teleferik hattın
da 8’er kişilik 175 
adet kabin ve 10 adet 
4’er kişilik vip kabin
leri bulunacak. Bu 
kabinler sürekli ring 
yapacaklar ve saatte 
bin 700 kişi taşıma 
kapasiteli teleferikte 
artık bekleme derdi 
ve kuyruk olmaya
cak.” diye konuştu.

Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kimsesiz vatan
daşlar için açılan 
"Barınma Evi" yine 
doldu. Aylarca has
ret duydukları sıcak 
çorbayı içenlerin 
ağzından çıkan 
kelimeler ise 
"Her şeye bedel" 
şeklindeydi. 
Soğuk ve yağışlı 
havalarda kimsesiz
lerin sahip çıkıldığı 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Kültürpark'ta açtığı 
"Barınma Evi" yine 
doldu. Son günlerde 
meteorolojinin yap
tığı soğuk ve yağışlı 
hava uyarısının 
ardından kimsesiz
lerin akın ettiği 
Barınma Evi'nde şu 
an 83 kişi kalıyor. 
Sıcak ve yağışsız 
havalarda sokaklar
da kalarak günlerini

geçiren kimsesiz 
vatandaşlar, uzun 
aradan sonra içtik
leri sıcak çorba ile 
baş koydukları 
yumuşak yatakların 
keyfini sürüyor. 
Havaların düzelme
sine kadar Barınma 
Evi’nin konuğu olan 
kimsesiz vatan
daşlar ise, 
kendilerine sunulan 
hizmet nedeniyle 
Büyükşehir 
Belediyesi yetkili 
lerine sürekli dua 
ediyor. Bu arada, 
24 saat boyunca 
muhtaçlara hizmet 
veren Barınma 
Evi'nde, sağlık 
sorunu olanların 
tedavisi veya has
tanelere şevkinin 
sağlanması ama 
cıyla da bir sağlık 
personelinin 
görevlendirildiği 
açıklandı.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


21 Ocak 2006 Cumartesi HABER Sayfa 7

Soğuk hava ve kar yağışı 
yaşamı etkiliyor Bakanlıktan özel

Yurtta etkili olan 
soğuk hava ve kar 
yağışı yaşamı olumsuz 
etkiliyor. Ağrı Valiliği İl 
Özel İdaresi Karla 
Mücadele Birimi'nden 
alınan bilgiye göre, 
kentte önceki akşam* 
dan itibaren etkili olan 
ve halen devam eden

okul yardımı
kar yağışı nedeniyle 
359 köy yolu ulaşıma 
kapandı.
Van Meteoroloji Bölge 
Müdürlüğü yetkilileri, 
Van'da hava sıcak
lığının 1 derece 
olduğunu, gece ise 
eksi 6 dereceye kadar 
düşeceğini bildirdiler. 
Yetkililer, akşam saat
lerinde kent merkezi 
ve ilçelerde kar yağışı 
beklendiğini, yağışın 
yarın da devam ede
ceğinin tahmin 
edildiğini belirttiler. 
Karayolları 11. Bölge 
Müdürlüğü yetkilileri 
ise Van-Tatvan kara 
yolunun çığ nedeniyle 
yolun ulaşıma 
kapandığını, Tatvan ile 
ulaşımın Van'ın Erciş 
İlçesi üzerinden geçici

olarak sağlandığını 
söylediler.
Ekiplerin yolu ulaşıma 
açmak için bölgeye 
gittiği ve kısa süre 
sonra yolun açılacağı 
bildirildi. Konya'nın 
yüksek kesimlerde 
kalan Bozkır, Hadim, 
Taşkent ve Seydişehir 
ilçelerinde de gece 
başlayan kar yağışı 
aralıklarla sürüyor. 
Bu bölgede 117 köy 
yolu ulaşıma kapalı 
bulunuyor.
Kar kalınlığının kent 
merkezinde 15, yüksek 
kesimlerde ise 20 
santimetreye ulaştığı 
Karaman'da ise 60 köy 
yolunun ulaşıma 
kapandığı, ekiplerin 
yol açma çalışmalarını 
aralıksız sürdürdüğü

belirtildi. Niğde'de 
önceki gece başlayan 
ve aralıklarla devam 
eden yağış sonucu kar 
kalınlığı kent 
merkezinde 15, yüksek 
kesimlerde 40 san
timetreye ulaştı. 
Niğde merkez ile 
Altunhisar, Bor, 
Çamardı, Çiftlik ve 
Ulukışla ilçelerine 
bağlı 113 köy ve 
beldenin yolları 
ulaşıma kapandı. 
Kırşehir'in Akçakent 
ilçe merkezinde kar 
kalınlığı 13, yüksek 
kesimlerde ise 25-30 
santimetreye ulaştı. 
İlçeye bağlı olan ve 
kapanan 19 köy 
yplu, kar temizleme 
ekiplerince ulaşıma 
açılmaya çalışılıyor.
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BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
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Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK >

__  .__________J
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı £

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

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
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

I
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Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, vatan
daşın çocuğunu özel 
okula göndermek için 
çektiği kredinin 
faizinin yüzde 50'sinin 
Bakanlık tarafından 
karşılanacağını, özel 
okula devam eden 
öğrencinin yıllı': eğitim 
masrafının yüzde 
50'sini geçmeyecek . 
şekilde bin YTL'lik 
yardım yapılacağını 
söyledi.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, "AB 
Vizyonu, Türkiye'de 
Eğitim ve Özel Okullar 
Sempozyumu"na katıl
mak için Antalya'ya 
geldi. Antalya 
SheratonOtel'de 
düzenlenen sem
pozyuma Bakan 
Çelik'in yanı sıra, 
Dünya Bankası 
Türkiye Temsilcisi 
Andreuvv VVorking, 
Türkiye Özel Okullar 
Birliği Başkanı Rüstem 
Eyüboğlu ve sektör 
temsilcileri katıldı.
Özel okullarda 
yaşanan sıkıntıları 
dinleyen Bakan Çelik, 
meclise sunulacak 
olan 625 Sayılı Özel 
Okullar Yasa 
Tasarısıyla ilgili açıkla
malarda bulundu. 625 
sayılı kanunla birlikte 
yerinden yönetim 
anlayışının benim
sendiğini belirten 
Bakan Çelik, "Özel 
eğitim kuramlarının 
açılış ve kapanış 
tarihleri Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca belir
lenirdi, biz bu görevi 
Valiliklere bıraktık.
Aynı seviyedeki, 
aynı türden okullara 
ayrı ayrı müdür 
atanması yerine 
tek müdürlü idare 
etme anlayışını getiri 
yoruz. Özel okulların 
reklam vermek için

valiliklerden izin 
alması olayını 
kaldırıyoruz" dedi. 
Özel okulların yüzde 
50 kapasiteyle 
çalıştığına dikkat 
çeken Bakan Çelik, 
devletin özel okullar
dan hizmet satın 
alması gerektiğini dile 
getirdi. Bakan Çelik 
ayrıca, özel okullarda 
ücretsiz öğrenim 
gören öğrenci konten
janını yüzde 2'den 
yüzde 3'e çıkardıklarını 
ifade etti. 625 sayılı 
kanun ile birlikte özel 
okullara maddi avanta
jlar getirmeyi hede
flediklerini belirten 
Bakan Çelik, şöyle 
devam etti: 
"Özel okulların doğal 
gaz, su, elektrik gibi 
giderlerini devlet 
okullarındaki seviyeye 
indiriyoruz. Bundan 
böyle devlet okulları 
bu tür giderlerde ne 
ödüyorsa özel okullar 
da o kadar ödeyecek. 
Özel okula teşvik edici 
çalışmalar da var. 
Vatandaş çocuğunu 
özel okula göndermek 
için kredi çekme 
hakkına sahip olacak. 
Ailenin çocuğunu 
özel okula 
göndermek üzere çek
tiği kredinin faizinin 
yüzde 50'sini BakanlıK 
karşılayacak. Ayrıca

Bakanlık tarafından 
özel okula devam eden 
öğrencinin yıllık eğitim 
masraflarının yüzde 
50'sini geçmeyecek 
şekilde bin YTL'lik 
yardım yapılacak." 
Özel okullara şaşı 
bakan zihniyetin 
1940'larda kalan bir 
zihniyet olduğunu 
söyleyen Bakan Çelik, 
"Özel okulların ne 
zaman teşvik edilmesi 
gerektiğini söylesem 
bazıları çıkıyor, 'Sayın 
Bakan özel okullarla 
ilgileniyor* diyor. 
Herkes hangi taraftan 
bakmak isterse o 
taraftan görüyor.
Birileri çıkıyor 'Sayın 
Bakan sadece imam- 
hatiplerle ilgileniyor* 
diyor. Yapmayın! 3 
yıldır bakanım tek bir 
imam-hatip açılışına 
gitmedim.
Çünkü yeni bir imam- 
hatip okulu açılmadı. 
Biz eğitime ideolojik 
yaklaşmıyoruz. Biz 
eğitim meselesine 
pedagojik yaklaşı 
yoruz" şeklinde 
konuştu.

Konuşmaların ardın
dan Türkiye Özel 
Okullar Birliği 
Başkanı Rüstem 
Eyüboğlu tarafından 
Bakan Çelik'e 
teşekkür plaketi 
verildi.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Öğretmenlik başvuru tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı 
Şubat ayında yapacağı 
öğretmen alımında 
kadro sayısı, öğret
menlik başvuru tari-. 
hiyle hangi branştan 
kaç öğretmen alı
nacağını belirledi. 
Öğretmenlik başvuru
ları 25 Ocak 2006 
tarihinde başlayıp 
6 Şubat 2006 tarihinde 
sona erecek.
Başvurular, internet 
üzerinden MEB'in " 
www.meb.gov.tr 
adresine '2006-1 öğret
menlik için başvuru ve 
atama kılavuzu’ 
bölümüne yapılacak. 
20 bin kadroya atama 
yapacak olan MEB, bu 
kadroların 344'ünü 
yeniden (açıktan), 
diğerlerini de ilk atama 
yöntemiyle doldura
cak. Adayların başvuru 
yapabilmeleri için 
2004 veya 2005 
KPSS'den birine 
katılmış olmaları 
gerekiyor. Şubat'ta 
yapılacak atamalarda 
alanlar, kontenjanlar 
ve KPSS taban puan
ları şöyle olacak;
Beden Eğitimi 600, (74) 
Bilgisayar 1200, (60) 
Biyoloji 25 (89) 
Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi 1000 (74)

El Sanatları 15 (70) 
Elektrik 15 (85) 
Elektronik 
Telekominikasyon 
50 (73) 
Felsefe 25 (84) 
Fen Bilgisi 700 (80) 
Giyim, Hazır Giyim; 
Moda Tasarımı 40 (76) 
Görme Engilliler Sınıf 
Öğretmenliği 10 (50) 
İK^ Arâpça Meslek 
Dersi Öğretmen 
liği 10 (70) 
İHL Meslek 
dersleri 10 (82) 
İngilizce 2500 (60) 
İş Eğitim ve Ev 
Ekonomisi 100 (65) 
İş Eğitimi, İş Teknik 
Eğitim 120 (60) 
İş Eğitimi 
Ticaret 10 (50) 
İşitme Engelliler Sınıf 
Öğretmenliği 10 (60) 
Kuaför, Cilt Bakımı ve 
Güzellik 10 (50) 
Matematik 20 (90) 
Matematik (1) 1100 (60) 
Mobilya 10 (75) 
Muhasebe Grubu 20

(50)
Müzik 250 (60)
Nakış 20 (64) 
Okul Ön. Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi 
500 (65)
Radyo Televizyon ve 
Sinema (Açıktan 
Atama) 3 (-)
Rehber Öğretmenliği 
450 (50).
Resim İş, Resim 
400 (60)
Sanat Tarihi 5 (79)
Seramik 3 (60)
Sınıf Öğretmenliği 
7815 (70)
Sosyal Bilgiler 600 (79) 
Süs Bitkileri (Açıktan 
Atama) 2
Tarih 200 (83)
Tesisat Teknolojisi 
10 (82)
Trikotaj 15 (65)
Turizm Otelcilik 28 (70) 
Türk Dili ve Edebiyatf 
100 (85).
Türkçe 1600 (70) 
Zihinsel Engelliler 
Sınıf Öğretmenliği 
40 (50)

Dogalgaz sıkıntısı yaşanabiliı
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, 
İran'ın Türkiye'ye 
verdiği günlük 26 
milyon metre küplük 
doğalgazı 5 milyon 
metre küpe 
düşürdüğünü bildirdi. 
Bakanlıktan üst düzey 
bir yetkili, henüz bir 
sorun olmadığını ve 
EÜAŞ santrallerinden 
yapılan kısıntı ile 
durumu dengelendiği
ni belirterek, sorun 
aşılamadığı takdirde 
özel sektöre ait 
santrallerde kesintiye 
gidilebileceğini ve 
zarar uğrayan tesisler 
için tazminat ödeme 
zorunluluğu doğa
cağını söyledi. 
İran ile doğalgaz 
konusundaki aksak
lıklar nedeniyle uzun 
zamandır süren 
tahkim süreci devam 
ederken, İran'ın 
Türkiye’ye verdiği 
doğalgazı azaltması 
haberleri soğuk hava 
koşullarının hüküm 
sürdüğü Türkiye'yi 
sıkıntıya soktu. Konu 
hakkında açıklamalar
da bulunan Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'ndan üst 
düzey bir yetkili, 
İran'ın üretim tesis

lerinde arıza öldüğü 
gerekçesiyle 
Türkiye'ye verdiği 
doğalgazı azalttığını 
doğruladı. Yetkili, 
günlük 26 milyon 
metre küp doğalgazın 
birkaç gün içinde 
kademeli olarak 5 
milyon metre küpe 
düştüğünü belirterek, 
bu durumun sıkıntı 
yaratmaması için 
gerekli tedbirleri 
almaya başladıklarını 
kaydetti. EÜAŞ'ın 
doğalgazla elektrik 
üretimi yapan tesis
lerinden kısıntı yapıl
maya başlandığını ve 
elektrik üretiminde 
kömür ve su tesisler
ine ağırlık verildiğini 
ifade eden yetkili, 
bunun da yetersiz 
kalması durumunda 
'kesintili aboneler'e 
verilen doğalgazın 
kesilebileceğini 

bildirdi. Ancak henüz 
kesintili abonelerden 
kesintiye gidilmediği
ni de kaydeden 
yetkili, sorunu devam 
etmesi durumunda 
özel teşebbüse ait I 
yap-işlet-devret 
santrallerinde kısıntı 
yapılabileceğini, j 
ancak bunların mali 
zarar uğramaları 
durumunda tazminat 
ödenmesi gerektiğini . 
vurguladı. İran'ın 
kısıntıyı ne zaman 
sona erdireceği 
konusunda bilgi ver
mediğini de belirten 
yetkili, Mavi Akım'dan 
alınan doğalgazda 
günlük 1 milyon 
metre küplük bir 
artış sağladıklarını ve 
yine Rusya'dan gelen 
Batı Hattı'nda da 
süreklilik sağlamaya 
çalıştıklarını 
kaydetti.

‘Ağca kaçarsa sorumlu değiliz’
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Sözcüsü 
İsmail Çalışkan, 
hakkında takip kararı 
olmayan bir kişiyi 
polisin takip etmesinin 
söz konusu olamaya
cağım vurgulayarak, . 
Mehmet Ali Ağca'nın 
kaçması halinde bunda 
polisin sorumluluğu 
olmayacağını söyledi. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Sözcüsü 
Çalışkan, haftalık 
olağan basın toplan
tısına Kurban Bayramı 
nedeniyle toplam 29 
bin 402 kişinin 
Suriye'ye giderek bu 
ülkedeki akrabalarıyla, 
24 bin 145 Suriye 
vatandaşının da 
Türkiye'ye gelerek 
buradaki akrabalarıyla 
bayramlaştığını 
açıklayarak başladı. 
Çalışkan, tek acil çağrı 
numarası (112) uygula
masıyla ilgili de bilgi 
vererek, gerek asayiş, 
gerekse trafik konu
larında 155 polis imdat' 

hatları üzerinden 
hizmet verileceğini 
kaydetti.
İnsan Hakları İzleme 
Örgütü'nün raporu 
hakkında da bilgi 
veren Çalışkan, rapora 
göre, polis karakol
larındaki kötü 
muamele bildirim
lerindeki düşüş ve 
işkenceyle mücadele 
konusunda gösterilen 
kararlı ilerlemenin 
kaydedildiğini ifade 
ederek; raporda öne 
sürülen bazı ihlal iddi
alarının araştırılmasına 
başlandığını ifade etti. 
Çalışkan, emniyet 
mensuplarına yapılan 
sosyal yardımları 
konusunda da, 2005 
yılında 2 bin 690 
teşkilat mensubuna 
2 milyon'19 bin 
803 YTL yardım 
yapıldığını söyledi. 
Toplantının sonunda 
basın mensuplarının 
sorularını cevap-' 
landıran Çalışkan, 
Mehmet Ali Ağca'nın 

erken tahliye edildiği 
yönündeki iddialar 
hatırlatılarak, 
"Polis, Ağca kaçmasın 
diye bir önlem aldı 
mı?" yönündeki bir 
soru üzerine, 
"Kanunlarımıza göre, 
savcının talimatı 
olmadan, mahkeme 
kararı olmadan, bir 
şahıs hakkında suçla
ma olmadan, polisin 
takip etmesi mümkün 
değildir. Savcıdan tali
mat gelirse biz gerekli 
incelemeyi, araştırmayı 
yapıp, yakalanması 
gerekirse yakalarız. 
Şu an şahıs hakkında 
savcı talimat ver
memişse, mahkeme 
karar vermemişse, 
takip edilmesi söz 
konusu değildir" 
diye cevap verdi.
Bir gazetecinin Haluk 
Kırcı ve Alaaddin 
Çakıcı olaylarını hatır
latarak, "Kaçarsa 
polisin sorumluluğu 
olmaz mı?" şeklindeki 
sorusuna iSe Çalışkan, 

"Kanunlara göre 
polisin sorumluğu 
olmaz. Suç duyurusu 
yoksa, yurt dışına çıkış 
yasağı yoksa, hangi 
kanuna göre gözaltına 
alınacak, mahkeme 
kararı olmadıktan 
sonra gözaltına alın
ması mümkün değil" 
diye karşılık verdi. 
Mehmet Ali Ağca'nın 
istihbarat birimleri 
tarafından takip edilip 
edilmediğinin sorul
ması üzerine ise 
Çalışkan, "İstihbarat 
örgütlerin çalışmaları 
açıklanamaz" 
karşılığını verdi. 
Ağca'nın karakola 
imza için 
gelmemesinin yap
tırımının olup 
olmadığının sorulması 
üzerine ise Çalışkan, 
"Polisin yetkileri 
kanunlarda belir
tilmiştir. Kendisine bir 
yakalama talimatı ver- 
ilrçıeden herhangi bir 
şahsı yakalaması söz 
konusu değildir. Bir

suç işleme şüphesi "Ağca kaçarsa kimin
olacak ki savcıya ilete
cek. Savcı uygun 
verirse polise talimat 
verecek, o zaman polis 
gereğini yapar. Tahliye 
kararında her gün 
karakola gelecek kararı 
varsa, gereği yapılması 
lazım" diye cevap 
verdi. "Yargının her
hangi bir talebi oldu 
mu ?" şeklindeki bir 
başka soruya 
Çalışkan, "Bana gelen 
bilgiler dahilinde 
söylüyorum, böyle bir 
talebin gelmediğini 
biliyorum" dedi.

sorumluğu olacak?" ■ 
sorusuna Çalışkan, 
"Hukuk devleti içinde
yaşıyoruz. Hukuk ne I 
gerektiriyorsa onu a 
yapıyoruz. Sizin 
hakkınızda herhangi | 
bir şey yoksa, 'yarın I 
bunun hakkında bir I 
şey olabilir, bunu | 
tutayım' demek, 
özgürlüklerin 
kısıtlanması açısından 
mümkün değil, j 
Yakalama kararı yoksa 
polisin takip etmesi | 
söz konusu değildir" B

http://www.meb.gov.tr
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Kanatlı sektöründe 
borçlar erteleniyor

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
yapılan Ekonomi 
Koordinasyon Kurulu 
(EKK) toplantısında 
alınan, kuş gribi son
rası kanatlı sektörüne 
dönük destek ve 
önlemleri açıkladı. 
Şener'in düzenlediği 
basın toplantısında 
verdiği bilgiye göre, 
destek ve önlemler 
kapsamında çıkma 
tavuklar, bir hafta 
içinde itlaf edilecek. 
Bu tavuklar için 
tavuk başına 1,1 YTL 
tazminat ödenecek. 
Bu kapsamda toplam 
14 milyon tavuk için 
15,4 milyon YTL 
finansman bütçede 
karşılanacak. 
Sektörün Gelir, 
kurumlar ve stopaj 
vergilerine de faizsiz 
6 aylık erteleme

Ulusoy görevi devraldı
Futbol Federasyonu'nda, 

olağanüstü genel kurulda başkanlığa 
seçilen Haluk Ulusoy, görevi 
Levent Bıçakcı'dan devraldı.

Futbol 
Federasyonu’nun 
Levent'teki binasında
ki teslim töreninde 
Haluk Ulusoy ve 
Levent Bıçakçı, görev 
değişiminin gerçek
leştiğini açıkladılar. 

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

imkanı getiriliyor. 
Bunun maliyeti de 
500 bin YTL.
Ayrıca sektörün SSK 
primleri, faizsiz 6 ay 
ertelenecek. Bunun 
finansman maliyeti 
ise Hazine borçlanma 
maliyeti üzerinden 
1.2 milyon YTL 
olarak hesaplandı. 
Sektörün elektrik 
faturaları konusunda 
da kolaylık sağlandı. 
Buna göre 29 milyon 
YTL'si yumurta üreti
cilerine, 11 milyon 
YTL'si de tesislere ait 
olmak üzere, toplam 
40 milyon YTL 
tutarındaki elektrik 
borcu, 2006 sonuna 
kadar yine faizsiz 
ertelenecek.
Bu ertelemenin 
maliyeti ise 
2,8 milyon YTL 
olarak öngörüldü. 
Sektörün, Ziraat

Bıçakçı, yaptığı konuş
mada, söylenenin 
aksine Ankara'da son 
derece nezih bir gelen 
kurul yapıldığını 
belirterek, "18 aylık 
dönemde yaptık
larımızı zaten dün sun-

Bankası ve Tarım 
Kredi kooperatiflerine 
olan kredi borçları da 
yüzde 60 sübvansi 
yon faiz uygulanarak, 
yıllık yüzde 8 basit 
faizle, yıl 
sonuna kadar 
ertelenecek.
Şener, "koruma 
bandı" uygulamasına 
başlanacağını da 
açıkladı. Şener, bu 
kapsamda sulak 
alanlar ve entegre 
tesislerin çevresinde
ki 5 k'm'lik alanda, 
kanatlıların itlaf edile- 

duk. Futbolun artık 
önümüzdeki dönemde 
daha fazla huzur ve 
güvene ihtiyacı var. 
Tüm liglerde ikinci yarı 
başlıyor. Bu nedenle 
başkandan ricada 
bulunarak devir tes
limin yapılmasını iste
dim" dedi. Futbol 
Federasyonu’nun yeni 
başkanı Haluk Ulusoy, 
devir teslim töreninde 
Levent Bıçakçı yöne
timine övgüde bulun
du. Öncelikle, kendisi
ni 3. kez Futbol 
Federasyonu başkan
lığı görevine getiren 
genel kurulu üyelerine 
teşekkür eden Ulusoy, 

ceğini kaydetti. 
Bu uygulama 
çerçevesinde tavuk
lar için 3 YTL, 
kaz ve ördekler için 
10 YTL, hindiler için 
de 15 YTL olmak 
üzere, toplam 27,5 
milyon YTL itlaf 
bedeli ödenecek. 
Son olarak sektör, 
afetlerle ilgili kanun 
kapsamına dahil edil
erek, sigorta 
uygulamalarından 
daha iyi 
yararlanması 
sağlanacak.

Bıçakçı yönetimiyle 
ilgili "Mali açıdan 
mükemmel bir 
federasyon gördük. 
Tesisleşme açısınğan 
da çalışmalar 
yapılmış. 18 ayda 
bilmediğimiz kadar 
hizmet edilmiş. Ne 
mutlu ki taş üstüne 
taş konulmuş. Biz 
Şenes Erzik'ten görevi 
devraldığımızda böyle 
yapmıştık. Sayın 
Bıçakçı da bizden 
devraldıktan sonra 
birçok hizmet 
yapmış. Biz de yeni. 
dönemimizde çalış
maları sürdüreceğiz" 
diye konuştu.

Ladinin

teklifine red

ABD, El Kaide lideri 
Usame bin Ladin'in 
ateşkes teklifini red
detti. Beyaz Saray'dan 
yapılan açıklamada, 
"Teröristlerle pazarlık 
yapmayız. Onları işin 
dışına attık" denildi. ' 
El Cezire televiz 
yonunda yayımlanan 
ve Usame bin Ladin'e 
ait olduğu söylenen 
bir ses kaydında 
"ABD'nin kalbine yeni 
saldırılar" tehdidinde 
bulunulurken, 
ABD'nin Irak ve 
Afganistan'dan askeri 
varlığını çekmesi 
halinde uzun dönem 
ateşkes teklifi 
yapılmıştı.
Beyaz Saray sözcüsü. 
Scott McClellan, 
"Teröristlerle 
görüşmeyiz. Onları 
işin dışına ittik. Onları 
yenene kadar durma
malıyız. Bu savaşı 
teröristler başlattı. 
Başkanımız açıkladı, 
bu savaşı istediğimiz 
zaman ve yerde 
bitireceğiz" dedi.
ABD Başkan 
Yardımcısı Dick 
Cheney, yaptığı açık
lamada, mesajın 
terörist ağının yer altı
na indiğini gösterdiği
ni, şu anda video 
mesajlar dahi 
üretemediğini, ancak 
grubun hala ölümcül 
olduğunu kaydetti. 
Usame bin Ladin'in 
ateşkes önerisi ile 
ilgili soru üzerine 
Cheney, Fox News 
Channel'e yaptığı 
açıklamada, "Bir 
manevraya benziyor. 
Bu oturup bir ateşkes 
imzalayacak bir örgüt 
hiçbir zaman olmaz. 
İmha edilmesi lazım. 
Onunla sadece böyle 
başa çıkıiabilir’’ 
demişti.

Adının açıklanmasını 
istemeyen ABD gizli 
servisi ClA'den bir 
yetkili ise ses 
kaydının bin Ladin’e 
ait olduğunu 
düşündüğünü belirtti. 
Bir önceki mesajı 
Aralık 2004'te yayın
lanan El Kaide lid
erinin Afganistan ve 
Pakistan arasındaki 
dağlık bölgede sak
landığına inanılıyor. 
ABD'li yetkililer, son 
kaydedilen mesajın . 
önceki mesajlardan 
montajlanıp monta- 
jlanmadığı konusunda 
emin olmadıklarını 
belirttiler. Nisan 
2004'te Madrid'de 
trenlere yönelik bom
balı saldırılardan 
birkaç hafta sonra 
televizyonlarda yayın
lanan mesajında bin 
Ladin "Müslümanlara 
saldırıları durdur
maları" şartıyla 
AvrupalIlara ateşkes 
çağrısında bulunmuş
tu. Madrid saldırıların
da 191 kişi ölmüştü. 
El Kaide'de merkezi 
bir liderlik bulun
madığından bin 
Ladin'in 
öldürülmesinin prob
lemi çözemeyeceğini 
ve sorunların devam 
edeceğini söyleyen 
Cheney, 11 Eylül 
2001'de ABD'yi vuran 
düşmanın 
zayıfladığını ve parça
landığını, ancak halen 
ölümcül olduğunu 
. irgıılayarak, 
"Açıkçası kimse 
tekrar vurulmaya
cağımızı garanti ede
mez. Ancak ülkemiz 
şanstan daha iyi 
korunuyor. 4 yıldan 
fazla bir zamandır 
vurulmamış olmamız 
bir tesadüf değildir" 
şeklinde konuştu.
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Kadınlar neden 
ağrıya daha dirençli

OKUYUCU MEKTUBU

Acı vatan Almanya’da göçmenlik öyküleri

Ergenlikle başlayan 
adet ağrıları, son
rasında gebelik ve 
doğum. Hemen her 
kadın yaşamı boyunca 
şiddetli ağrılara maruz 
kalıyor. Bu ağrı dene 
yimleri ise kadınların 
erkeklere oranla 
ağrıya daha dirençli 
olmalarını sağlıyor. 
Sanılanın aksine 
kadınlar ağrıya daha 
dayanıksız değil, onlar 
sadece sosyolojik rol
leri gereği erkeklerden 
farklı olarak ağrılarını 
gizlemiyor.
Adet sancısı, gebelik 
ve doğum ağrısı başta 
olmak üzere her kadın 
yaşamı boyunca şid
detli ağrılarla karşı 
karşıya kalıyor. 
Kadına özel bu 
ağrıların dışında, 
karın, baş ve eklem 
ağrılarını da kadınlar 
erkeklerden daha

I fazla yaşıyor. Âğrı 
kişisel bir kavram. Her 
birey bu sözcüğün 
anlamını yaşamı 
boyunca edindiği 
deneyimlerle kavrıyor. 
Ancak her iki cin
siyette de farklı bi 
yolojik, psikolojik ve 
sosyolojik faktörler 
değişik ağrı deneyim
lerine neden oluyor. 
Acıbadem Ağrı Tedavi 
Merkezi'nden Prof. 
Dr. Süleyman 
Özyalçın "Ağrı vücu 
dun belirli bir böl
gesinden kaynak 
lanan, bir doku hasarı
na bağlı olan veya ol 
mayan, insanın geç 
mişteki deneyimleri ile 
ilgili hoş olmayan, 
duyusal bir histir" 
diye ağrıyı tanımla
yarak şöyle devam 
ediyor: "Tekrarlayıcı 
ağrı yakınmaları 
bakımından kadın ve 
erkek cinsleri arasın
daki farklılıklar ergen
lik çağı döneminde 

BURSA HAKİMİYET VE KENT 1 
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

başlar ve erken 
yetişkinlik döneminde 
sürer. Çocukluk 
çağında da cinsiyet 
farklılıklarına bağlı 
ağrı şikayetleri ola
bilir. Genellikle kız 
çocukları, ailenin ilk 
çocukları ve alt 
sosyo-ekonomik 
sınıfların çocuklarında 
ağrı yakınmaları daha 
fazladır ve bu psikolo
jik bir olaydır. Erkek 
çocuklar ise ağrı 
yakınmalarını daha iyi 
kontrol altına alırlar." 
Kadınlar ve erkekler 
farklı ağrılar yaşıyor 
Ağrı konusunda kadın 
ve erkek arasındaki 
farklıkların üç temel 
sebebi bulunuyor: 
Hormon ve organ 
farklılıkları, kültürel ve 
toplumsal rollerdeki 
farklılıklar ve adale 
farklılıkları.
Kadınların cinsiyet 
organları ve hormonal 
değişimleri farklı ağrı 
deneyimlerine yol 
açıyor. Kadınların 
çoğu adet ağrısı, 
yumurtlama ağrısı, 
gebelik ve doğum 
ağrısı gibi patolojik 
olmayan nedenlere ait 
ağrılar yaşıyor. Tüm 
genç kızların yaklaşık 
yüzde 50'si erken 
ergenlik döneminde 
adet ağrısı deney
imine sahip. Geç 
ergenlik döneminde 
ise bu oran yüzde 75'e 
ulaşıyor. Geç ergenlik 
ve erken yetişkinlik 
çağında ağrıların şid
deti daha da artıyor. 
Değişen kadın erkek 
rollerinin ve yaşamda
ki biçimlerinin ortaya 
çıkardığı durumlar da 
ağrı üzerinde çeşitli 
etkilere sahip. 
Örneğin bu yüzyılın 
başında, bel 
ağrılarının erkeklerde 
kadınlardan 
daha sık 

görüldüğü 
kabul edilirdi. 
Ancak 
endüstriyel 
toplumların 
hızlı gelişimi 
sonucunda 
kadının iş ha 
yatına ve üre
time giderek 
daha aktif 
katılması, 
bel ağrıları 
konusundaki 
kadın erkek 
farklılığını 
ortadan kaldırdı. 
Kadın adalelerinin 
daha zayıf, erkek 
adalelerinin ise daha 
güçlü olması ise bazı 
ağrıların kadınlarda 
daha fazla ya da daha 
sık görülmesine 
neden olabiliyor. 
Kadınların ağrı 

deneyimi daha fazla 
Biyolojik, psikolojik 
ve sosyolojik faktörler 
ağrının algılanması ve 
ağrılı duruma ilişkin 
davranışlardaki fark
lılıklarda da etkili bir 
rol oynuyor.
Acıbadem Ağrı Tedavi 
Merkezi'nden Dr. 
Selçuk Dinçer bunu 
şöyle açıklıyor: 
"Beyindeki kimyasal, 
metabolik, fiziksel ve 
hormonsal değişiklik
ler; ağrı algılaması, 
iletimi ve duyarlılığı 
bakımından her iki 
cinste farklılığa yol 
açmaktadır. Deneysel 
araştırmalara ait bil
giler, biyolojik faktör
lerdeki değişikliklerin 
kadınlarda baş ağrısı 
ve migren şikayet
lerinin daha sık 
olmasına neden 
olduğunu 
düşündürmektedir. 
Psikolojik ve 
sosyolojik faktörler 
ağrının algılanması ve 
ağrılı duruma ilişkin 
davranışlardaki fark
lılıklarda etkilidir."

Kadın ve erkek 
arasında ağrının 
algılanması bakımın
dan farklılıkların 
psikolojik ve sosyolo
jik açıdan iki önemli 
nedeni var: Birincisi 
kadın ve erkeğin 
yaşamları boyunca 
farklı ağrı deneyimle 
rine Sahip olması, 
İkincisi ise kadın ve 
erkeğin toplumda 
kendilerinden bekle
nen farklı sosyal 
rollerinin olması. 
Cinsiyetle ilgili farklı 
sosyal beklentiler 
ağrıya tepkiyi de 
belirliyor. Dolayısıyla 
ağrılar karşısında 
erkek ve kadın, 
aralarındaki farklı 
sosyal rol nedeniyle 
farklı tutum izliyor. 
Kadın ağrı duyduğunu 
rahatlıkla dile getirip 
doktora başvururken; 
erkek bu konuda 
kadına oranla daha 
çekingen ve kendini 
saklamaya meyilli 
oluyor şBu, kadının 
toplumdaki rolüyle 
ilgili sosyo 
psikolojik bir farklılık. 
"Kadın, sosyal sorum
lukları gereği ağrısının 
bir an önce geçmesi 
için tedavi yolu 
ararken; erkek, 
ağrısının olduğunu 
belirtmekten bile 
kaçınmaktadır" diye 
konuştu.

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette

30 Nisan 1964 günü, işgücü alım ve satımı 
adı altında Ankara ve İstanbul'da tam teşkilâtlı 
"Modern Köle Pazarı" kurulması için Türk 
satıcılarla Alman alıcılar arasında alkışlarla, 
Almanya'nın o zamanki başkenti Bonn'da 
anlaşma imzalandı.

Alman Hükümeti, öneteleri kişi başına 
muayene, gidiş ve sair masraflar için 85 Mark 1 
bir fiyat biçti bizlere. Önce gidenlerimizi işçi 
treniyle götürüyorlardı Daha sonraları ise, 
"modern kölelere" olan acil ihtiyaç nedeniyle 
uçaklarla götürüldük ve fiyatımız 165 Mark'a 
yükseltildi.

Almanya'ya gelebilmek için Ankara'da ve 
İstanbul'da kurulmuş bulunan Alman İrtibat 
Büroları'nda yaşanan sağlık muayeneleri 
safhalarından sonra, İstanbul'dan özel işçi 
treniyle dilini, töresini, örf ve adetlerini 
bilmediğimiz Almanya diyarına hareket ettik. 
Lokomotif sürücüsü, biz yuvasından uçup git
mekte olan "gurbet kuşlarının" duygularına 
ortak olurcasına, sirene uzun uzadıya bastı. 
Ses dağlardan ve derelerden yankılandı vegeri • 
geldi...

İstasyonda beni uğurlayan hiç kimsem 
yoktu, içinde bulunduğum trenle gidenlerin jl 
bazılarını uğurlamaya gelmiş olan eş, dost, 
akraba ve çocukları mendil sallıyorlardı. 
Gitmekte olanlarla, kalanların bazıları ise göz 
yaşlarını tutamıyordu. Ağlayan ve mendil sal
layanlarla dayanışma olsun diye ben de gam
landım ve mendil sallamaya başladım.

Tren kompartımanında dört kişiydik. 
Üçümüz yeni gidenlerdik. Dördüncüsü ise altı 
ay evvel Almanya'ya gitmiş olan ve daha sonra 
hasretliğe dayanamıyarak iki haftalığına izine 
gelmiş genç bir fabrika işçisiydi. Onunla aynı 
kompartımanda olmamızı bizler, adeta bulun
maz bir şans olarak değerlendiriyorduk. 
Almanya'daki çalışma koşulları, kazanç durum- 
lareı, gideceğimiz ülkenin coğrafyası, dili, örf 
ve adetleri konusunda sorularımız bitmek 
bilmiyordu. Tâki adam bilebildiğince, soru
larımıza cevap vere vere uyuklayıncaya kadar. 
Garibanım bir ara uyanır uyanmaz, kendisine, 
"Bana bir kelime Almanca öğretir misin?" diye > 
ricada bulundum. Adam, "Valla arkadaşım, ben 
de Almancayı pek öğrenemedim. Çünkü üç 
vardiya çalışıyorum. Her gün iki, hatta üç saate 
varan fazla mesai yapmazsak, aldığımız para 
pek bir şey ifade etmiyor. İşten dönüp, 
kaldığımız barakaya geldiğimizde, yorgunluk
tan zaten yarı ölü durumdayız ve Almanca 
öğrenmeye biz de mecal kalmıyor," dedi. Fakat । 
yine de benim bir kelime Almanca öğrenme 
ricama karşın yardımcı olmak istiyordu. Ve 
bana hangi kelimeyi öğrenmek istediğimi 
sordu. "Örneğin, acıktığımda bir lokantaya 
girip, bir çorba isteyebilmek için "çorba 
kelimesini öğreneyim bari" dedim. Genç adam i 
bu sözün Almanca'sını birden hatırlayamadı. • 
Epey düşündükten sonra sevinçle 
Almancadaki çorba kelimesini hatırladı ve 
"züppe!" diye bağırdı. (Devam edecek)

www.gemlikkorfez
gazetesi.com 

adresini 
tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sağlıklı beslenmede
zeytinyağının önemi

Parmağına bak,
kalbini öğren

Sağlıklı beslenmede 
zeytinyağının öne 
mine dikkat çeken 
uzmanlar, 
"Zeytinyağı, yaşlan
manın, hem genel 
olarak doku ve 
organlar, hem de 
beyin fonksiyonları 
üzerindeki etkilerini 
azaltır" diyor. 
Uzmanlara göre, 
Akdeniz mutfağının 
geleneksel lezzeti 
zeytinyağı, düşük 
kolesterollü oluşu 
nedeniyle kalp sağlığı 
açısından çok önem
li. İçeriğindeki zengin 
E vitamini sayesinde 
kansere karşı koruyu
cu bir etkiye sahip. 
Çocukluktan yaşlılığa 
yaşamın her döne
minde sağlık ve 
gelişim üstünde son 
derece etkili olan 
zeytinyağının fay
daları saymakla 
bitmiyor.
www.formdakal.com.t 
r" sitesinde yer alan 
bilgilere göre, 
- Kalp-damar 
hastalıklarının önlen
mesinde önemli 
rol oynar.

- Yaşlanmanın, 
hem genel olarak 
doku ve organlar, 
hem de beyin 
fonksiyonları 
üzerindeki 
etkilerini azaltır. 
- Hücreleri korur. 
İçeriğindeki 
Oleiprine adlı 
madde, hücreleri 
yenileyerek 
kansere karşı 
hücreleri korur. 
- İyi huylu koles
terolü yükseltir. 
- Kilo alimim 
önler. 
Zeytinyağının çok 
tüketildiği Akdeniz 
ülkelerinde şişmanlık 
oranı çok düşüktür.
- İyi bir antioksidan 
olduğundan serbest 
radikallerin zarar
larını azaltır.
- İltihaplı (enfeksiyon) 
hastalıkların 
oluşmasını önler.
- Mide asidini azaltır; 
mide tarafından en iyi 
tolere edilen yağdır.
- Sindirimi kolay
laştırır, değerli mad
delerin bağırsakta 
emilimini sağlar.
- Safra kesesi yoluyla

taşların oluşumunu 
azaltır.
- İçerdiği yüksek 
orandaki E vitamini 
sayesinde beyin ve 
sinir kürelerinin 
yaşlanmasını 
yavaşlatır.
- İçerdiği vitamin ve 
minerallerden dolayı 
gelişme çağında 
kemik yapımını 
kuvvetlendirirken, 
yaşlılıkta kemiklerin 
zayıflamasını önler.
- Saç ve tırnakları 
güçlü tutar.

Uzmanlar, vücuttaki 
her şeyin insanın 
sağlığı için bir 
gösterge olduğunu 
ileri sürüyor. Hangi 
uzuvda hangi 
hastalığın belirtisi 
görülür? Beliniz 
kalınsa, diş etleri 
kanıyorsa ve avuç içi 
lekeliyse neden risk 
yüksek?
Yaşlanma bilimi 
uzmanı İngiliz doktor, 
vücuttaki her şeyin 
insanın sağlığı için 
bir gösterge 
olduğunu ileri 
sürüyor.
Uzmanlar, insan 
vücudunun sağlık 
için hayat kurtaracak 
16 ipucu verdiğini 
belirterek, sadece 
parmaklarınızın uzun
luğunun bile 
sağlığınız hakkında 
kayda değer bilgi 
sahibi olmanızı 
sağladığını 
kaydediyor.
Londra’daki King 
College Hastanesi 
Gerpntoloji (yaşlanma 
bilimi) Enstitüsü’nde 
araştırmalarını 
yürüten Prof. Dr. 
Robert Wale, tırnak
tan gözlere, doğum 
kilosundan avuç içine 
kadar vücuttaki her

şeyin birer gösterge 
olduğunu belirterek, 
hayat kurtaracak 
ipuçlarını şöyle açık
lıyor:
Görünüş: Gözünüzün 
hemen altında 
elmacık kemiğiniz 
üzerine bir cetvel yer
leştirin. Sonra 
cetvelin üstüne bir 
kredi kartı koyun. 
Kartı en rahat 
okuduğunuz uzaklığı 
ölçün. Ne kadar yakı
na gelirse gelsin kartı 
rahat okuyabiliyor- 
sanız bu göz 
sağlığınızın iyi olduğu 
anlamına geliyor.
Troit misiniz: 
Kollarınızı yere para
lel olarak tam 
karşınızda bir şeye 
uzanıyormuş gibi uza
tın. Ellerinize dikkat 
edin. Eğer elleriniz bu 
pozisyonda titriyorsa, 
o zaman tiroit olma 
riskiniz çok yüksek. 
Parmak uzunluğu:

İşaret ve yüzük par
makları aynı uzunluk
ta olan kişilerin kalp 
krizi geçirme riski 
daha fazla.
Ayak bilekleri: Baş 
parmağınızla ayak 
bileğinizin arka kısmı
na bastırın. Eğer 
bastırdığınız noktada 
çok fazla çukurluk 
oluşuyorsa, o zaman 
kalp, akciğer, böbrek, 
sorunlarıyla karşı 
karşıya kalabilirsiniz. 
Diş kanıyorsa...
Düz yürümek: Yere 
bir metre uzunluğun
da bir çizgi çizin. 
Üzerinde rahat 
yürüvebiliyorsanız, 
vücudunuzun koordi 
nasyonu iyi işliyor 
demektir.
Doğum kilonuz: 
Annenize kaç kilo 
doğduğunuzu sorun. 
3 kilonun altında doğ
muşsanız kalp sorun
larıyla karşı karşıya 
kalabilirsiniz.
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İtfaiye 110
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TEK Arıza 513 20 66
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Özel İd. Md. 513 15 07
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Tekel Md. 513 10 42
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Kaymakamlık 51310 51
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ULAŞIM

B

i

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
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TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
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Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50
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Büyükşehir ‘Sibirya soğuğu* önlemlerini arttırdı
Sibirya üzerinden gelen sert ve soğuk hava dalgasının etkisini göstermeye başladığı 

Bursa’da, Büyükşehir Belediyesi daha önce aldığı kış önlemlerini artırdı.
Alınan tedbirler kap
samında, Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşler 
Müdürlüğü’nün ekip 
sayısı 60’tan 100’e 
çıkartıldı.
Fen İşleri ekipleri, 
kar yağışı ve buzlan
maya karşı 3 
vardiya halinde 24 
saat hizmet verecek.

MÜHENDİSLİK ltd. şti
Sabahattin DOKSANBIR

Buderus DOGALGAZ 
KOMBİ

ISISAN

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

KAZAN 
KALORİFER TESİSATI
KLİMA

TEİKİLİ BAYİİ
HAVALANDIRMA
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

Vatandaşların yoğun 
kar yağışı sebebiyle 
kapanan veya 
buzlanan yol ve cad
deler için Büyükşehir 
Belediyesi Hizmet 
Masasına ait “ALO 
153”ü veya Fen İşleri 
Daire Başkanlığı’na 
ait 0-224-248 88 
68’nolu telefonları 

aramalarını istendi. 
Barınma Evi’nin 
kapasitesi artırılıyor 
Meteoroloji yetk
ililerinin Sibirya 
üzerinden gelen 
soğuk hava dalgasıy
la ısının eksi 8-10 
dereceye düşeceği 
uyarısı sonrasında, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin evsiz 
ve kimsesizler için 
oluşturduğu 
Kültürpark'taki 
Barınma Evi’nin ka 
pasitesinin artırılması 
için hazırlıklar 
başlatıldı. Brr ayda 
122 kişiye hizmet 
veren, halen 84 
kimsesiz vatandaşın 
kaldığı Barınma 
Evi’nin müracaatların 
artması ihtimaline 
karşı kapasitesinin 40 

kişi artırılacağı 
bildirildi. Yetkililer, 
vatandaşların sokak
larda kâlan kimsesiz
leri Büyükşehir 
Belediyesi’nin 153 ve 
Barınma Evi’nin 
233 28 77’nolu tele
fonlarına bildirebile
cekleri hatırlatıldı. 
Sayaçlara 
don uyarısı 
Bu arada, Bursa Su 
ve Kanalizasyon 
İdaresi (BUSKİ), hava 
sıcaklığınıri sıfır 
derecenin altına 
düştüğü bugünlerde 
su sayaçları ve 
tesisatların donabile
ceği ihtimaline karşı 
vatandaşları uyardı. 
Açıkta olan su boru
larının soğuk hava ile 
temas etmeyecek 
şekilde kapatılması,

açıkta olan sayaçların 
da kesinlikle 
muhafaza altına alın
ması ve etrafının 
talaş, saman gibi 
soğuğu geçirmeyen 
malzemelerle korun
ması uyarısında 
bulunuldu. Buz tut
muş sayaçların her

hangi bir ısıtıcı ile 
ısıtılması durumunda 
patlayabileceğine 
dikkat çeken yetkili * 
ler, vatandaşları 
sayaçlarının patla
ması durumunda 
185 numaralı 
telefonu aramalan j 
yönünde uyardı. >
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“Unutmadık, unutmayacağız”
Bombalı bir suikast sonucu 13 yıl önce katledilen Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu He Abdi İpekçi için yarın 
anma yürüyüşü yapılacak. Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkam Nuri Kolaylı, geleneksel hale gelen 
yürüyüşün yarın Setbaşı Mahfel Cafe önünden saat 12.oo’de başlayacağını söyledi. Haberi sayfa 2’de
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Kumla’da sahte 
kart operasyonu
Edinilen bilgiye göre, Küçük Kumla da 
sahte kredi kartıyla alışveriş yaptıkları 
öne sürülen 3 kişiyi takibe alan jandar
ma timleri, zanlıları göz altına aldı. 3’de

Dernek üyeleri kan bağışında rekor kırdı

Artvinliler Dayanışma toneii’nta örnek to bağışı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mumcu’yu anmak
Araştırmacı gazeteci, yazar Uğur 

Mumcu’nun öldülmesinin üzerinden 13 yıl 
geçmiş.

Sağ olanlara yıllar ne çabuk geçiyor.
Uğur Mumcuyu katledenler, ülkeyi karıştır

mak için Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü, yazarı, 
Avukat, siyasetçi Mehmet Cengiz Göral’ı da 
öldürmüşlerdi.

Tıpkı Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Prof. Orhan 
Tütendil, Prof. Bahriye Üçok, Prof. Muammer 
Aksoy gibi...

Cengiz’in öldürülmesinden 14 yıl sonra Uğur 
Mumcu katledildi.

Öldürülen gazeteciler ve bilim adamları 
ülkesinin çok seven ve en değerli kişilerinden 
di.

Mumcu, Türkiye’nin yetiştirdiği, çağının en 
büyük gazetecisiydi.

Araştırmacıydı.
Birçok yolsuzluğu o ortaya çıkardı.
Türkiye üzerinde oynanan oyunların, silah 

kaçakçılığı, esrar, mafya, bürokrat, siyasetçi 
çemberinin içine girdi.

Bunun bir ayağının devlet içinde örgütlen
miş, kontrogerilla adı verilen yapılanma ile ilgili 
olduğunu gördü.

Ülkedeki İslamcı siyasette din ile paranın 
nasıl iç içe girdiğini ve saf müslümanların nasıl 
kandırıldığını belgeleriyle yazdı.

İç ve dış örgütlerin ülkeyi nasıl uçuruma 
sürüklediğini, kimlerin devleti ve halkı soy
duğunu cesaretle söyledi.

Sağ, sol çatışmasının bilerek çıkarıldığını, 
gençlerin birbirlerini boş yere öldürdüğünü, 
bunları yapanları buldu.

Birçok arı kovanını çomak soktu.
0, bir yurtseverdi. Bunu canıyla ödedi.
Yarın Uğur Mumcu’yu bir kez daha anacağız.
Uğur Mumcuların yaşadığını haykıracağız.

“Bir damla kan bir 
insan” sloganıyla 
başlatılan 
kampanyaya kan 
vermek isteyen 
Gemlik Artvinliler 
Dayanışma 
Derneği üyeleri 
birbirleriyle 
yarıştı.
Bursa Kızılay 
Kan Merkezi 
ekipleri dernek 
üyelerinden 41 
ünite kan topladı.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Üniversite mezunu 

kadınlarda 
şiddet görüyor

Bursa'da 450 kadınla yapılan anket 
sonucuna göre, kadınların, 
yüzde 41'inin eşi tarafından şiddet 
gördüğünü, bunların yüzde 33'ün ün 
ilkokul, yüzde 23'ünün yüksek 
okul, yüzde 16'sının da lise mezunu 
olduğunun belirlendiğini söyledi.

Haberi sayfa 12’de

Özel Okullar Kanun Taslağı 
Meclis’e gönderiliyor

Askeri liseler öğrenci 
seçme sınavı başvuruları 

bugün başlıyor
Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komu
tanlıkları adına askeri liseler ile Bando 
Astsubay Hazı^m# Okulu öğrenci 
seçme sınavıı 'dar,
bugün başlay nılar,
17 Şubat 200 ^rihinae na erecek.

Haberi sayfa 7’de

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 
Bakanlar Kurulu'nda özel okullarla 
ilgili kanun taslağının imzalarının 
tamamlandığını belirterek, taslağın 
gelecek hafta TBMM'ye sevk edile
ceğini bildirdi. Haberi sayfa 8 'de
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Gürhan ÇETİNKAYA

Başın öne eğilmesin....
Dik durabilmek..
Galiba bizim problemimiz bu.
Ne hikmetse çok uzun yıllardan bu yana 

ülke yönetiminin başına “dik durabilen" bir 
politikacı gelmedi.

Gelmedjgi için de ülke bir sağa bir sola 
yalpaladı durdu.

Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı 2002 seçim
lerinde aradığı delikanlı başbakanı buldu..

Oyunu verdi.
Başbakan adayı ne de olsa

Kasımpaşalı'ydı..
Boyu poşu da yerindeydi..
İçeriye de girip çıkmıştı..
Hah dedi seçmen..
Aradığım bu..
Ama zarfla mazruf arasında sorun vardı.
Ve Başbakan göründüğü gibi çıkmadı.
O diğerlerinden de fazla yalpalıyordu.
Çünkü içerikte boşluk vardr
Ve bu boşluk hoşluğun etkisini gideriyor

du. ♦
Dolayısıyla Türkiye...
Bir bilinmezliğe doğru sürükleniyordu.
Kabilenin üyeleri geçmişindeki kötü koku

ları af losyonlarıyla silmeye çalışıyorlardı.
Ama losyonun kokusu maalesef geçiciydi.
Lafla peynir gemisi yürümüyor bel 

bağlanan Avrupa Birliği’nin üyesi etkin
I ülkeler bu kokulara pek aldırmıyorlardı;

Ülkenin iç işlerine müdahale ediyorlar
I içerıdekıler de çanak t utuyor''irdi

İçeridokiler sadece kabile uy(.r, sınırlı' 
kalmıyor, bunlara liboş aydınlarla medya 
kalemşörleri de destek veriyorlardı.

Oysa dik durma becerisi gösterilebilseydi, 
ne AB ne ABD ülkenin işine burnunu soka
mazlar hatta akıllarından dahi geçiremezler
di.

Kafasını türban gibi dinsel motiflere tak
mayan bir tek başına iktidar masaya yum
ruğunu vurur istediğini de fazlasıyla 
koparırdı.

Dış politika zafiyet içinde..
. Ekonomi kredi kartlarıyla.otomobil ve 

konut kredileriyle ve dahi kaynağı belirsiz 
yeşil sermayeyle ayakta durmaya çalışıyor.

Hukuk rafa kaldırılmış, eğitim Allaha1 
havale edilmiş durumda. Sağlık bir ileri ama 
daha çok geri.

Bu durumda sağlıklı bir yönetimden söz 
etmek olanaklı mı ?

Elbetteki değil,.
Aslında yapılması gereken gerçekten süt

ten çıkmış ak kaşık politikacılarla yola devam 
etmek.

İlkeli olmak;.
Kararlı yürümek.
Ulusal çıkarları kabile çıkarlarının önünde 

tutmak.
Bu yapılmadığı sürece ne yapsak boş.
Çünkü dünya durmadan dönüyor.
ABD’yle Avrupa dönen dünyada yeni 

düzenler kurmanın yollarını arıyor
Azalan kaynakların tümünü'ele geçirmek 

için uğraşıyor.
Akıl ve izan şimdi her zamankinden daha 

çok gerekli..
İktidarı ellerinde bulunduranların bir an 

önce “delikanlı duruşu" gerçekten ğösfer- 
melerinin zamanı geldi de geçiyor.

Zenginin arabası dağdan aşıyor. Fakirinki 
düz yolda şaşıyor.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, Uğur Mumcu ve 
Abdi İpekçi’yi Anma Yürüyüşünü kamuoyuna tanıttı >

“htotlıL unutmayacağız1
Bursa Gazeteciler. 
Cemiyeti (BGC) ve 
Çağdaş Gazeteciler 
Derneği’nin (ÇGD) 
bombalı saldırıda 
hayatını kaybeden 
gazeteci-yazar Uğpr 
Mumcu ve Abdi 
İpekçi adına 
bu yıl düzenlediği 
"Mumcu ve İpekçi’yi 
Anma Yürüyüşü", 
Medya Restoran’da 
düzenlenen basın 
toplantısında 
kamuoyuna tanıtıldı. 
Çok sayıda siyasi 
parti, meslek odası, 
dernek ve sendika 
temsilcisinin katıldığı 
toplantıda konuşah 
BGC Başkanı Nuri 
Kolaylı, geleneksel 

| hâle getirdikleri
vİhuviişuii 2 t Ocak 

S At başı
Mahtel Cafe 
önünde saat 
12.00’de başlaya
cağını belirtti. 
Atatürk Anıtı 
önünde son 
bulacak yürüyüşte 
vatandaşlara 
karanfiller 
dağıtılacağını anlatan

Kolaylı, demokrasiye 
ve ülkenin aydınlık 
geleceğine inanan 
herkesin orada 
bulunmasını istedi. 
Gazeteci Abdi 
İpekçi’ye suikast 
düzenleyen Mehmet 
Ali Ağca'nın serbest. 
bırakılmasına 
tepki gösterdiklerini, 
ardından Ağca'nın 
cezaevine 
gönderildiği 
haberiyle teselli 
bulduklarını ifade 
eden Kolaylı, 
"Bu yılki Uğur 
Mumcu 
yürüyüşümüzde, 
kendisiyle aynı 
kaderi paylaşan 
değerli gazeteci, 
Abdi İpekçi’yi de 
anmayı düşündük.
V< öldürülen birçok 
değerli ğazoteciyi 
de birlikte anacağız. 
Türkiye'nin aydınlık 
geleceği için 
Mumcu'ları, İpekçi'- 
leri unutmadık, 
unutmayacağız" 
dedi. * 
"Katiller hâlâ 
bulunamadı"

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

ÇGD Başkanı 
Özcan Yazıcı ise 
Mumcu'yu katleden 
katillerin ve karanlık 
güçlerin hala ortaya 
çıkarılamazken, Abdi 
İpekçi katili Ağca’nın 
serbest bırakıl
masının tüm 
Türkiye'yi derinden 
sarstığını bildirdi.
Ağca'nın daha sonra 
cezaevine geri gön
derilmesinin doğru 
bir karar olduğunu 
anlatan Yazıcı, 
"Yıllardır yargı, 
siyasiler ve parla
mento üyeleri 
üzerine düşen 
görevi yapmadı, bu 
cinayetlerin tetikçi
lerini, perde arkasın
dakileri soruşturacak

cesareti 
gösteremedi.
Toplumsal vicdanı 
ve adaleti ayaklar j! 
altına alan bu 
gelişmeleri bir kez 
daha protesto * 
etmek için salı g 
ünü Setbaşı Mahfel 
Cafe önünden 
Atatürk Anıtı'na ; 
kadar yürüyeceğiz. 
Milli katillerle * 
değil, özgür ve 
demokratik 
Türkiye’de 
yaşamamızı 
sağlayan bu 
uğurda can veren | 
aydınlarımızla 
gurur duyduğumuzu 
haykırmak için. | 
toplanacağız” 
diye konuştu.

-—- ■_------------- -M

BURSA HAKİMİYET VE • 
KENT GAZETELERİNE

İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖSFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK |

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 5
Tel: (0.224)513 96 83 Fax: 513 3595
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Dernek üyeleri kan bağışında rekor kırdı

Artvinliler Dayanışma 
Derneği’nden örnek kan bağışı
“Bir damla kan bir insan” sloganıyla başlatılan kampan 
yaya kan vermek isteyen Gemlik Artvinliler Dayanışma 
Derneği üyeleri birbirleriyle yarıştı. Bursa Kızılay Kan 
Merkezi ekipleri dernek üyelerinden 41 ünite kan topladı.

Seyfettin ŞEKERSOZ

Gemlik Artvinliler 
Dayanışma Derneği 
bir ilki başararak 
üyeleri arasındaki 
kan bağışı kampan 
yasında rekor kırdı. 
Dernek lokalinde , 
Bursa Kızılay Kan 
Merkezi ekipleri 
tarafından alınan 
41 ünite kan 
Gemlik’te şimdiye 
kadar bir günde 
toplanan en yüksek 
rakama ulaştı. 
Dernek lokalinde 
düzenlenen kan 
bağışı kampanyasını 
duyan Artvinli 
dernek üyeleri 
kan verebilmek 
için adeta birbir
leriyle. yarıştılar. 
İlçe merkezinde 
Belediye Sergi 
Salonu’nda yapılan 
kan bağışı kampan 
yalarında dahi bu 
sayıda kan toplana
mazken Artvinliler 
Derneği üyeleri bir 
rekora imza atmanın 
mutluluğunu 
yaşadılar.
"Bir damla kan bir 
insan" parolasıyla 
hareket eden ve

T-------1 ■••• •' --------------- "W

Gemlik'te ilk kez 
bir dernek çatısı 
altında düzenlenen 
kan bağışı kampan 
yasına Artvinliler 
dernek üyeleri 
büyük ilgi gösterdi. 
Dernek Başkanı 
Zeki Gedik, 
kan bağışında
arkadaşlarına 
öncülük ederek 
kan bağışı yaptı. 
Toplanan 41 ünite 
kanın bir çok 
hastaya hayat 
verecek olmâsından

Artvinliler Derneği 
olarak mutluluk 
duyduklarını dile 
getiren Dernek 
Başkanı Zeki 
Gedik, "Bizim 
öncülük ettiğimiz

bu güzel ve 
yararlı işin diğer 
dernekler 
tarafından da 
ilgi görmesini 
bekliyoruz” 
şeklinde konuştu.

Kumla’da sahte kart operasyonu
Edinilen bilgiye (erinin
göre, Küçük kartlarından
Kumla'da çoğalttıklarını
sahte kredi itiraf eden
kartıyla İ.E. U.T. ve
alışveriş A.Ç. Adliyeye
yaptıkları öne sev edildiler.
sürülen 3 kişiyi Zanlılarla
takibe alan birlikte bir
jandarma otomobil ve
timleri, zanlıları az miktarda
göz altına esrar ele
aldı. geçirilirken
Kredi kartlarını olayla ilgili
İstanbul'da soruşturmanın
yüksek limitli sürdüğü
kartı sahip- öğrenildi.

^Bi YazıYORUM
Dip Hekimi özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasl.com

Sayın İbrahim Yumru
Internet yoluyla da olsa bir Gemlikli ile 

hele binlerce kilometre uzakta olan bir 
okuyucumuzla iletişim kurmam beni mutlu 
ediyor.

Her şeyden önce Amerika’dan Körfez 
gazetesini okumanız, bizleri takip etmenizi 
inanın bana verilen bir başarı ödülü gibi 
kabul ediyorum. Teşekkürler.

Medeni iki kişi olarak bana yazmanız, 
yazılarımı olgunlukla tenkit etmeniz için 
ayrıca teşekkürler.. Sayın Yumru şunu - 

; hemen kesin olarak yazayım ;
Benim AKP. partisi ile hiçbir alıp vere

ceğim bir hesabım yok. Şu anda iktidar da 
olan bir parti .yapılan iyi veya kötü icraat
lar ondan sorulmasını da zannederim 
doğru bulursunuz. Köşe yazarlarının da ilk 
ve zorunlu görevi muhalif olmak, hep 
eksiklikleri ortaya koymaktır. Tabiidir ki 
AKP iktidarının da yaptığı iyi şeylervar.?; 
Bunlardan çoğunu siz yazınız da söylüyor
sunuz.

Hepsine katılıyorum.. Zaman zaman ben 
de bunları yazıyorum.. Bunlar bir iktidarın 
yapması gereken görevleri olarak görüyo
rum. Ama ortada olan bir şey var..

Bu parti bir türlü net olarak ben şuyum 
diyemiyor. Bir türlü eski geçmişiriden kur
tulup Cumhuriyete, bilhassa laik 
Cumhuriyete inançlı gözükmüyor.

Başı açık olmuş, kapalı olmuş bunun bir 
kıstas olmadığını bende biliyorum.

Benim annemin de başı kapalı. Ama içi 
Atatürk sevgisi ile dolu .Cumhuriyete 
inanan bir kafa. Ben türbana karşı değilim, 
başına ne takarsa taksın beni alakadar 
etmez, yeter ki bunu bir simge, 
Cumhuriyete karşı bir gösteri olarak kullan
masınlar.

İşte ben buna karşıyım. Herkes 
inançlarında hür, ama Cumhuriyet’in 
yasalarında değişiklikler yapmaya, bir din 
devleti kurma arzusu içine girmemeli.

Türkiye Cumhuriyeti İslam aleminin tek 
demokratik, modern ülkesidir.

Bu hiçbir zaman değiştirilmemek*, din 
devlet anlayışının üzerine geçmemelidir.

Düşünün ki son seçimde oy veren 40 
milyon oyun ancak 10 milyonunu AKP. 
aldı.

Seçim yasalarının yanlışlıklarıyla çoğun
luk olarak Meclisi girdi.

Ben işte bu AKP: ye oy vermeyen 30 
milyon kişinin sözcülüğünü yapmaya 
çalışıyorum. Muhakkak ki yanlışlarımız da 
olabilir, ama köşe yazarlarının görevi 
muhalefet olmalıdır anlayışı içinde beni de 
hoş karşılayacağınızı düşünerek beni 
Amerika’dan okumanız, bu nazik 
uyarılarınız ile hele karşılıklı yazışmak yolu 
nu açmanız dol? kutlarım. Bizleri
okumaya devam* <z.

Sizi bu şekilde nmakıu Ja çok mutlu 
oldum. Her zaman yapıcı tenkitleriniz bana 
yardımcı olacaktır. Sizlere ailenize sağlık
lar, iyi günler dilerim.

Teşekkürler...

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasl.com
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Türk Sanat Müziği 
Korosu büyüledi

Sırası Geldikı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk 
Sanat Müziği Korosu 
sezonun ikinci 
konserinde sanat 
severlerle buluştu. 
Belediye Kültür 
Merkezi'ndeki kon
sere Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Tank Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
TSO Başkanı 
Kemal Akıt'ta sanat
sever izleyenler 
arasında yer aldı. 
Sadettin Çiçek'in 
sunduğu Türk Sanat 
Müziği konserini 
Şef Erdinç 
Çelikkol yönetti. 
İki bölümden oluşan 
konserin ilk 
bölümünde solistler 
hicaz makamında 
ünlü bestekarların 
eserlerini 
seslendirdiler. 
Konserin ikinci 
bölümünde ise

Korq, yine ünlü 
bestekarların Hicaz

makamındaki faslı 
ile sanat severlere

büyülü bir akşam 
yaşattılar.

İnan TAMER
I

Türk Şanat Müziği Konseri
Sayın Erdinç Çelikkol, kendini Türk San 

Müziği’ne adamış bir müzisyen ve bestekaı 
300’ü aşkın eseriyle Türk Sanat Müziği tari
hine adını yazdırmış bir sanat ustası, ‘Türk 
Musiki Bilgileri’ ve ‘Türk Musiki Dili’adlı 
eserlerin yazarı.

Güzel sesli, müziğe aşina yetenekleri, 
amatör bir ruhla topluma kazandırabilmek, 
yetiştirebilmek için yıllarca didinip, duruyoı

Böylesi bir sanat ustasına' sahip olmakla 
yararlanmakla şanslı sayılır Bursa, Gemlik, 
İznik ve İzmit

Şefimiz, Gemlik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nı 
yönetiyor yıllardan beri.

Türk Sanat Müziği tutkusu ile öğrenci
lerinin müzik becerilerini artırabilmek, 
yeteneklerini pekiştirebilmek sevdası ile 
amatör bir ruhla çalışıyor.

. Türk Sanat Müziği’ne olan katkı ve 
hizmetlerinin değerine paha biçilmez. 
Dinleyicilerden gelen alkışlar, yetiştirdik
lerinin başarıları, sanatı bir bütünlük içinde 
icra etmelerini görmekten, sahnede yaşayıp, 
yaşatmaktan edindiği haz ve sevinçtir ödülü.

Öğretip eğittiği ve yönettiği öğrencileri, 
O’nu mutlu kılmak, başarılarla dolu müzik 
hayatına gölge düşürmemek ve daha da 
artırmak için canla, başla, içten gelerek, 
duyarak çalıyorlar, okuyorlar, ruhlara gıda 
sunuyorlar.*

O inançladır ki; 21 Ocak 2006 Cumartesi 
günü akşamı Belediye Kültür Sarayı’nda I 
Hicaz makamındaki eserleri solo 7e koro 
olarak başarı ile icra ettiler.

Saz olarak kemanlarda, Haşan Soysal. 
Orhan Hekimoğlu, Ayhan Pamukçu, Hayati 
Küçükçakır, Saim Celayir, Cansu Kapar, 
Hazal Can, Burcu Altın, Dilara Fidan 
Viyolensel’de Tuğberk Çelikkol, udlarda 
Ahmet Küçük, Alper Dumanlı, Firuzan Balcı, 
Gülden Bilim, Hülya Aslan, Ahmet Sayım 
Başuğur, kanunlarda Nevir Özer, ritim 
sazlarda Mehmet Yüksel Erdinç Duran 
büyük bir uyum içinde eserleri başarı ile I 
çaldılar. Hele ritim sazlar coşkulu olursa. | 
Sazlarda bir başka çalar oluyor, aşka geliyor. 
Programın birinci bölümü olan solo şarkılar 
bölümünde Ferhan Tekin, Kamuran Kaya, 
Güner Tetik, Cansu Kapar, Anıl Yurttaş, 
Dilara Fidan, Gülsüm Unver, Hayriye Gülhan, 
Haşan Yıldırım, Cihan Yurttaş, Münire Sayın. 
Fikri Danış ve bu korodan yetişen halen E.Û 
Konservatuvar öğrencisi Zeynep Yüksel’in o 
güzelim sesleri ile okudukları ve koronun I 
destek verdiği eserler gönül pınarlannın 
coşmasına ve salonun alkışlara boğulması
na neden oldu.

Koronun icra ettiği hicaz makamındaki | 
eserlerle kendileri coştu, sazlar coştu, din
leyiciler coştu.

O ne hareketli çalıştı, o ne hareketli, içten 
gelen coşkulu söyleyişti öyle.

Tüm yüzlerde neşe, mutluluk başarılı 
olmanın mutluluğu. Başarılarının 
görülmesinden edinilen mutluluk.

Gönüllerden taşan Türk Sanat Müziği 4 
sevgisi.

Sanatçılara ayakta sunulan alkışlarla, 
takdim edilen çiçeklerle dile getirilen sevgi, 
takdir, saygı.

Başta üstün gayret ve başarıları çalış
maları ile topluma hizmet uğraşı veren Türk | 
Şanat Müziği Dernek Başkanı Sayın Edip | 
Özer olmak üzere hepiniz sağ olunuz. Türk t 
Sanat Müziği’ne arzu duyanların sayısı art- | 
sın, dinleyenler çoğalsın. Güzel ses zengin* | 
liğiniz kaybolmasın, Allah kollarınıza, par- | 
inaklarınıza, nefesinize kuvvet versin.

Sayın Çelikkol, temiz yürek. Size de uzun |> 
ömür, sağlıklı yaşam, gönülden dilek..
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Zeytinspor filede kayboldu: 0-3
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bayanlar Voleybol
3. Ligi'nde mücadele 
eden Zeytinspor 
Çekirge Spor 
Salonu’nda oynadığı 
maçta Boschspor'a 
3-0 yenildi.
Maçta baştan sona 
üstün oynayan 
Boschspor, set 
vermeden oynadığı 
maçı rahat kazandı.

Oynadığı maçlarda 
bir türlü takım 
ruhunu yakalaya
mayan ve 
bireysel hatalar 
yapan Zeytinspor, 
Boschspor 
karşısında ilk 
seti 25-11 kaybetti. 
İkinci sette hiçbir 
varlık gösteremeyen 
Zeytinspor, 
bu seti de 25-7 gibi 
açık farkla verdi.

Üçüncü sette 
rakibiyle başa 
baş mücadele 
veren Zeytinspor, 
yapılan bireysel 
hatalar yüzünden 
alacakları Seti 
25-18 verirken 
maçı da 3-0 
kaybetti.
SALON : Çekirge 
HAKEMLER: 
Mustafa Yıldırım (7) 
Kani Gültekin (7)

BOSCHSPOR: 
Nevriye (8) Ayşe (8) 
Elif (7) Gülnar (8) 
Neşe (7) Esra (8) 
(Şenay-libero 8) 
Cansu (7) 
ZEYTİNSPOR : Elif (5) 
Aysu (5) Belma (5) 
Aysun (5) Büşra (6) 
Serap (6) (İrem 5) 
SETLER : 
25-11, 25-7, 25-18 
Süre : 46 dakika 
(14-15-17)

Gemliks or: 3 Baharspor: 0
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci küme 5. Grupta 
mücadele veren - 
Gemlikspor genç 
takımı ilk yarının son 
maçını galibiyetle 
kapadı.
Gemlik Atatürk stadın
da oynanan maçta 
oyunu baştan sona 
kadar üstün götüren 
Gemlikspor, ilk yarıyı 
38. dakikada Muhar 

rem'in attığı golle 
1-0 önde kapadı. 
İkinci yarıdaki üstün 
oyununu sürdüren 
Gemlikspor, 65. 
dakikada Emrah ve 70. 
dakikada Onurla bul
duğu godllerle maçı 3- 
0 kazandı.
SAHA : Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : Neşat 
Vatansever (6) Eyüp 
Edizer (5) Ersin Dizdar 
(5)

GEMLİKSPOR : Emre 
(7) Mehmet (7) (Tanju 
6) Fatih (8) İsmail (8) 
Serdar (8) Samet (7) 
Onur (8) Emrah (8) 
Adem (6) (Nazım 4) 
Yusuf (6) (Dinçer (8) 
Muharrem (7) 
BAHARSPOR: 
İskender (3) Onur (3) 
Samet (4) (Kadir 3) 
Fatih (5) Samet 
Güler (5) Ergin (6) 
Mesut (4) (Haşan 4) 

Dinçer (5) Naim (4) 
Hakkı (5) (Burak 
Can 3) Gökhan (5) 
GOLLER : Dk. 38. 
Muharrem, Dk. 65. 
Emrah, Dk. 70.
Onur (Gemlikspor) 
DİĞER MAÇLAR :
2. LİG GENÇLER : 
ZEYTİNSPOR : 4 
KUMLA BEL.SPOR: 0 
OVAAKÇA : 2 
ÖZ 
KARADENİZSPOR:3
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Sayfaj

“15 milyon tavuk hemen kesilmeli” Sağlıklı Kentler Birliği toplanıyor
Kuş gribinin, 
tavukçuluk 
sektörüne 
etkilerini 
görüşmek 
üzere, Türkiye 
Odalar ve 
Borsalar 
Birliği’nin 
(TOBB) 
önerisiyle, 
Başbakan 
Yardımcısı 
Abdüllatif 
Şener'in 
başkanlığında 
geçtiğimiz gün
lerde toplanan 
Ekonomik 
Kurul Konsey 
Toplantısı’na 
sektör temş İl
cisi olarak 
katılan 
Aydemir, 
toplantıda, 
sektöre 
besicilik yapan 
tescilli 
kümeslerde 
belli yaşın 
üstündeki

15 milyon değinen sağlıksız
yumurta Şahin, "Bu köy tavukçu
tavuğunun tavuklar her luğunun
kesilmesi gün yem yiyor. önüne
konusunun da Dolayısıyla geçilmesine
gündeme ekonomiye de dayanak
geldiğini kayıp oluştu oluşturacak.
belirtiyor. ruyor. Kesim Dolayısıyla
Söz konusu için kararname kuş gribinin
tavukların, çıktı. Ancak etki ve
zaman yiti detayları henüz kapsamı
rilmeksizin belli değil. Bu, azaltılmış
kesilmesi yaygın biçimde olacak"
gerektiğine görülen diyor.

KEBAP ve YEMEK SALONU
Bircan 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

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'in başkanlığını 
yaptığı Türkiye 
Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin meclis 
toplantısı bugün 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde 
başlayacak. 
İnsanlara kaliteli 
yaşam standartlarını 
sunmak için pek çok 
dünya kentinde 
başlatılan 'Sağlıklı 
Şehirler Hareketi'ni 
Türkiye'de yaygın
laştırmak amacıyla, 
Bursa Büyükşehir

Belediyesi'nin 
öncülüğünde kurulan 
Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin 5. buluş
ması, 23-24 Ocak 
2006 tarihleri 
arasında Bursa'da 
gerçekleştirecek. 
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği 
Başkanı ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'in başkanlığın
da gerçekleştirilecek 
meclis toplantısı, 
23 Ocak Pazartesi 
günü saat 09.30'da 
Tayyare Kültür

Mudanya’da
Kuş gribi ile ilgili 
önlemler kapsamın
da Mudanya'da şu 
ana kadar üç köyde 
toplam 3 bin kanatlı 
hayvanın itlaf edildiği 
öğrenildi. Belediye 
zabıtası, güvercinler 
su içtiği süs 
havuzunu da 
boşaltıp dezenfekte 
etti.
Kuş gribi ile ilgili 
önlemler kapsamın
da Mudanya'da şu

Merkezi'nde yapıla- | 
cak. Türkiye Sağlıklı I 
Kentler Birliği’nin 
2005-2020 yıllarını 
kapsayan strateji 
planının görüşüle
ceği meclis 
toplantısının ardın- i 
dan üye belediyelerin 
başkanlarına 
Uludağ Üniversitesi 
Halk Sağlığı Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Kayı han Pala 
tarafından 2 gün 
sürecek olan 
'Sağlık Etki değer
lendirmesi Eğitimi' 
verilecek.

3 bin kanatlı itlaf edildi
ana kadar üç köyde 
toplam 3 bin kanatlı 
hayvanın itlaf edildiği 
öğrenildi. Mudanya 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler tarafından 
Dedeköy'de başlanan 
itlaf çalışmalarına 
Küçükyenice ve 
Balabancık köy
lerinde devam edildi. 
Eipler, köylerde itlaf 
işlemini oluşturulan 
çukurlarda gerçek

leştirdi.
"Grip belirtisi yok 
Yetkililer, Mudanya 
ve çevresinde kuş 
gribi belirtisi 
olmadığını belir
tirken, çalışmaların 
önlem amacıyla 
yapıldığını bildirdi. 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü'nün itlaf 
işlemlerine haftalık 
programlar halinde 
devam edeceği 
öğrenildi.

Gazhane Caddesi 1 Nolu Aralık Topçular Apt. No : 44/ A (Adliye Binası karşısı) 
Tel : (0.224) 514 20 20 GEMLİK
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Askeri liseler öğrenci seçme sınavı
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başvuruları bunun başlıyor
Kara, Deniz ve Hava 
kuvvetleri komutanlık
ları adına askeri liseler 
ile Bando Astsubay 
Hazırlama Okulu 
öğrenci seçme sınavı
na başvurular, bugün 
başlayacak.
Kara, Deniz ve Hava 
kuvvetleri komutanlık
ları adına askeri liseler 
ile Bando Astsubay 
Hazırlama Okulu'nda 
öğrenim görecek 
öğrencilerin seçme 
sınavının yazılı k.*smı, 
ÖSYM tarafından 16 
Nisan 2006 Pazar günü 
Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, 
Diyarbakır, Erzurum, 
İstanbul, İzmir, 
Kayseri, Malatya, 
Samsun, Trabzon, Van 
ve Lefkoşa'da 
yapılacak.
Bugün başlayacak 
sınav başvuruları, 
17 Şubat 2006 tari
hinde sona erecek. 
Başvuru Kılavuzu, 
Başvuru Belgesi ve 
Aday Bildirim

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
31. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

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 donum arazi

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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 5141021

i 
i
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Formları, ÖSYM 
Sınav Merkezi yöneti
ciliklerinden alınacak. 
Belgeler, kılavuzdaki 
açıklamalara göre 
doldurulmuş bir 
şekilde öğrenci velileri 
tarafından imza
lanacak. Kayıt kartı, 
okul müdürlükleri 
tarafından onaylandık
tan sonra sınav 
ücretine ilişkin banka 
dekontu ile birlikte 
belgeler, ÖSYM 
Sınav Merkezi yöneti
ciliklerine teslim 
edilecek.
ÖSYM, hazırlayacağı 
."sınava giriş ve 
kimlik belgesi"ni 24 
Mart 2006 tarihinde 

adayların adreslerine 
postalayacak.
Sınava, 2006 yılı 
Haziran döneminde 
ilköğretim 8. sınıftan 
Joğrudan mezun 
olacalî Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı 
erkek adaylar 
başvurabilecek.
Adayların okul bitirme 
derecesinin ise 
askeri liseler için 
en az 3.5, Bando 
Astsubay Hazırlama 
Okulu için 3 olması 
gerekiyor.
SınaVa, en fazla 16 
yaşında olan (1990 
doğumlu veya daha 
küçük) adaylar 
katılabilecek.

B*

Sağlıkta Dönüşüm 
Programı çerçevesinde 
SSK hastanelerinin 
Sağlık Bakanhğı'na 
devredilmesiyle, 
Türkiye sağlık hizmet
lerinde büyük rekorlara 
imza attı.
2003 yılında 195 
milyon, 2004'te 225 
milyon kişi muayene 
olurken, 2005 yılında 
kamu hastanelerinde 
muayene olan hasta 
sayısı 275 milyonu aştı. 
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 
3 bin uzman doktor 
muayenehanesini kap
atarak, devlet has
tanelerinde full-time 
göreve başladı. Son 25 
yılda ilk kez kamuda 
full-time çalışan uzman 
doktor sayısı arttı. 
20 Şubat 2005 tari
hinde SSK hastaneleri 
Sağlık Bakanhğı'na 
devredilerek, 'sağlıkta 
tek çatı uygulamasına' 
geçildi. Böylece 660 
sağlık tesisi ve 55 bin 
personel bakanlığın 
emrine verildi. Sağlık .

' Bakanlığı verilerine 
göre, devirden önce bu 
hastanelerde günlük 
ortalama 125 bin kişi 
muayene edilirken, 
bugün ortalama 160 
bin kişi sağlık hizmeti 
alıyor. Aktif muayene 
oda sayısı artırıldığı 
için muayene edilen 
kişi sayısı arttığı halde 
hekim başına düşen 
hasta sayısı azaldı, 
hastalara ayrılan 
muayene süresi arttı. 
2004 yılında 93 bin 898 
olan hastane yatak 
sayısı, SSK has
tanelerinin bakanlığa 
devri ile 129 bin 677'ye 
çıktı. 2003 yılında 
SSK'ya ait olanlar dahil 
sağlık kuruluşlarında 
muayene sayısı 195 
milyon iken, 2004 yılın
da 225 
milyon kişi oldu, bu 
rakam 2005 yılında 
275 milyonu aştı. 
Sağlık hizmetlerinde 
verimlilik ve etkililiğin, 
insan gücü, tıbbi 
donanım ve fiziki 
mekanın uygun kul
lanımıyla sağlanabile
ceğini düşünen Sağlık 
Bakanlığı, polik
liniklerdeki yığılmaların 
önlenmesi, bekleme 
sürelerinin azaltılması 

ı ve halkın sağlık 
hizmetlerine daha 
kolay ulaşabilmesi için 
poliklinik muayene oda 
sayılarının artırılmasına 
yönelik çalışmalarını 
sürdürüyor. Bakanlık, 
hastanelerde atıl kapa

siteyi harekete 
geçirmek için yaptığı 
düzenlemeleri 
devraldığı hastanelerde 
de gerçekleştirdi. 
Bu düzenlemeler 
sonucunda muayene 
oda sayısı yaklaşık 
13 bine ulaştı.
HASTANELERDE 
BEKLEME SÜRELERİ 
AZALDI
Bakanlık, kamu has
tanelerinin kendi ayak
ları üzerinde durabile
cek verimli işletmelere 
dönüşmesi, sektörün 
diğer aktörleriyle reka
bet edebilmesi ve 
merkeze bağımlı yapı
dan kurtulabilmesi için 
bir dizi tedbirleri uygu
lamaya koydu.
Hastanelerde hizmetin 
geliştirilmesi için, 
hizmet alim imkanını 
genişleten düzenle 
meler gerçekleştirildi. 
Sözleşmeli personel 
istihdam etmeye ilişkin 
yasal düzenlemeler 
yapan bakanlık, döner 
sermaye mevzuatında 
değişiklikler 
gerçekleştirdi. 
Ortak ihale, bina 
yapımı ve kiralanması
na kaynak aktarımı gibi 
düzenlemelerle has
tanelerin hizmet 
sunumundaki dâr- . 
boğaz ve tıkanıklıkları 
aşabilmelerine yönelik 
imkanlar sağlandı. 
Türkiye'nin sosy
oekonomik yönden 
geri kalmış böl
gelerinde sağlık 
işletmelerinin mali 
tablolarını- 
güçlendirerek vatan
daşların sağlık hizmet
lerinden daha iyi 
biçimde yararlan
abilmesi için Bütçe 
Kanunu ile ihdas 
edilen Merkezi Döner 
Sermaye kesintisi 
yüzde 4'e çıkarılarak 
bu bölgelerdeki 
kuruluşlara ilave 
kaynak akta 'di 
Sağlık hız'uf' erinin 
emek yog. *»< özelliğin
den dolayı sağlık 
çalışanlarını 
teşVik etmek 
performanslarım 
artırmak.ve h.zmet 
memnunivc: -u 

yükseltmek amacıyla 
iki yıldır 'Performansa 
Dayalı Ek Ödeme 
Sistemi' uygulanıyor. 
Bakanlık yetkilileri 
bu uygulama ile sis
temdeki israfın, 
kayıp ve kaçakların 
azaltıldığını, 
malzemelerin ucuza 
temin edilmesinin 
sağlandığını belirtiyor. 
Hastanelerde düzenli 
kayıt sistemine geçen 
bakanlık, kayıt dışı 
işlerin asgariye 
düşmesini sağladı.. 
Bununla birlikte 
sağlık kuruluşlarında 
bekleme süreleri 
önemli ölçüde azaldı, 
bir üst kuruma 
sevk oranları makul 
seviyelere indi, sağlık 
işletmelerinin 
gelir-gider dengeleri 
hassasiyetle takip 
edilir hale geldi. 
Performansa dayalı 
ek ödeme sistemi, 
vatandaşa hizmet eden 
sağlık personelinin 
ödüllendirildiği bir 
sisteme dönüştü. 
Bu uygulamaya 
başlanılan 2004 yılında 
2 bin 332, 2005 yılında 
ise 3 bin uzman 
doktor 'gönüllü' 
olarak muayene
hanelerini kapattı. 
Son 25 yılda ilk defa 
geçtiğimiz yıl, kamuda 
tam zamanlı 
(full-time) çalışan dok
tor sayısı, yarı zamanlı 
(part-time) çalışan 
hekim sayısını geçti. 
Bugün itibarıyla 
uzman hekimlerin 
yüzde 53'ü tam zamanlı 
(full-time), yüzde 47'si 
yarı zamanlı (part-time) 
görev yapıyor. 
Sağlık Bakanlığı, 
kamuda çalışan 
sağlık yöneticilerinin 
tam zamanlı 
çalışmalarını 
sağlamaya yönelik 
düzenleme yaptı. 
Bu kapsamda sağlık 
müdürleri ve 
başhekimlere idari 
görevlerine daha 
fazla zaman 
ayırabilmeleri için 
'muayenehanelerini 
kapatmaları' 
şartı getirildi.
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Batmanh çoban kuş 
gribine meydan okuyor Emekli zammını bekliyor

Batman'ın Hasankeyf 
İlçesi'nde "Çoban 
Ahmet" lakabıyla 
tanınan Ahmet 
Akdeniz, kuş gribine 
adeta meydana 
okuyor.
Hasankeyf Kalesi 
karşısındaki bir 
mağarada tavuk ve 
horoz besleyen çoban 
Ahmet, her gün 
mağaraya giderek 
tavuklarına yem ve su 
veriyor. Sesini duyan 
tavuk ve horozların 
kendisine koştuğu 
çoban Ahmet, kuş 
gribi hastalığının köy 
tavukçuluğunu bitirm
eye yönelik olduğunu 
iddia etti. Tavuk ve 
horozlarının sesini 
duymalarıyla birlikte 
kendisine koştuğunu 
ifade eden Akdeniz, 
"Onlarla iç içe yaşı

yoruz. Ekmek ve su 
için elimize bakıyorlar. 
Sesimi duyunca 
peşimden 
koşuyorlar" dedi. 
Kuş gribinin çok 
önemli bir hastalık 
olduğunu belirten 
Ahmet, bugüne 
kadar bu konuda 
vatandaşların 
yeteri derecede 
bilgilendirilmediğini 

iddia etti. Kuş gribinin 
Hasankeyf'te ortaya 
çıkması durumunda 
korkacaklarını, ama 
şu an bir tehlike 
göremediğini söyleyen 
çoban Ahmet, önceki 
yıllarda da birçok kez 
tavuk ve horozlarının 
hastalık nedeniyle 
öldüğünü ve hiç 
hastalâhmadıklarını 
sözlerine ekledi.

Emekliler zamlı 
maaş için gözlerini 
Meclis’e çevirdi. 
Emeklilerin Ocak 
ayında almaları 
gereken zamlı maaş, 
Meclis’e gönderilen 
ancak yasalaşmayan 
tasarı nedeniyle öden
emedi. T.C. Emekli 
Sandığı, Sosyal 
Sigortalar Kanunu ve 
Bağ-Kur'dan Aylık 
Almakta Olanlara Ek 
Ödeme Yapılmasıyla 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve Bağ- 
Kur'dan Aylık ve 
Gelir Almakta 
Olanlara Ödenen 
Gelir ve Aylıklarda 
2006'da Yapılacak 
Artışlar ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 
Meclis’e geçen hafta 
gönderildi.
Meclis’te komisyon

larda henüz 
görüşülmeye 
başlanamayan tasarı 
yasalaşmadığı için 
Emekli Sandığı, 
Bağ-Kur ve SSK 
emeklileri, bu ay 
almaları gereken 
zamlı maaşları ala
madı. Emekliler 
kanunun çıkmasıyla 
ilk 6 ay için yüzde 3, 
ikinci altı ay için 
yüzde 3 ve KDV'den 
dolayı da yüzde 4 ek 
zam olmak üzere yıl 
boyunca yüzde 10 
oranında zam alacak
tı. İşçi Emeklileri

Cemiyeti Başkanı 
Kazım Ergün, 
"Sözkonusu tasarının 
gecikmesi nedeniyle 
emekli maaşlarını 
emekliler bu ay 
zamlı alamadı. 
Hükümetten biran 
evvel yasanın 
çıkarılmasını isti 
yoruz. Zorlu kış şart
ları göz önünde 
bulundurularak 
emeklilerin mağdur 
olmaması için 
tasarı biran evvel 
yasalaşmak ve 
zamlı maaşlar 
ödenmelidir" dedi.

Özel Okullar Kanun Taslağı
Meclis’e gönderiliyor

Şener: “Hukuk düzenine 
uygun sonuçlanmıştır”

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Bakanlar Kurulu'nda 
özel okullarla ilgili 
kanun taslağının 
imzalarının tamam
landığını belirterek, 
taslağın gelecek hafta 
TBMM'ye sevk edile
ceğini bildirdi 
Özel okulların KDV 
oranının yüzde 8'den 
yüzde 1’i indirilip 
indirilmeyeceğinin 
sorulması üzerine 
Çelik, "O konuda 
bir şey yok henüz. 
Aslında aşağıya 
çekilebilir, bizim de 
ısrarımız o yönde" 
diye konuştu. 
Özel okullara giden 
öğrencilere bin YTL 
devlet yardımı katkısı 
yapılacağını açık
ladığının anımsatıl
ması üzerine Çelik, bu 
oranın her yıl yeniden 
belirleneceğini bildir
di. "Bu sene bin YTL 
bir anlam taşır da 
gelecek sene taşı 
mayabilir. O nedenle 
bu miktar her yıl 
yeniden belirlenecek' 
diyen Çelik, bu konu 
da Milli Eğitim ile 
Maliye Bakanlığı nın 
ortak çalışacağını 
söyledi. Çelik, kaç 
öğrenciye katkı

yapılacağının da bu 
ortak çalışmayla belir
leneceğini ifade etti. 
Öğrencilerin nasıl 
seçileceğinin sorul
ması üzerine Çelik, bu 
konudaki kriterlerin 
daha sonra belir
leneceğini kaydetti. 
Başarının esas kriter 
olacağını belirten 
Çelik, "Fakirlik de krit
er olacak mı" 
sorusuna, "Şüphesiz 
tabii" yanıtını verdi. 
Bazı özel okul sahip
lerinin burslu öğrenci 
sayısının kılavuzda 
belirtilmesini istedik
lerini kaydeden Çelik, 
"Bu da güzel bir şey. 
Tıpkı vakıf üniver
siteleri gibi. Bunlar 
bence başarıyı teşvik 
açısından önemli 
şeyler" dedi. 
Çelik, okul mas
raflarının vergiden 
düşüleceği yönündeki 
hükmün kanun 

taslağında yer alıp 
almadığına ilişkin 
vergi indirimlerinin 
Vergi Kanunu'nda 
yapılacağını söyledi. 
Fen Edebiyat 
Fakültesi mezun
larının durumlarının 
anımsatılması üzerine 
ise Çelik, özel öğretim 
kurumlarında 20 bin 
civarında öğretmenin 
formasyonunun 
bulunmadığını belirtti. 
Çelik, "Formasyonu 
bunlara vereceğiz, 
yani tüm Fen 
Edebiyat Fakültesi 
mezunlarına değil" 
diye konuştu. 
Formasyonu MEB 
Hizmetiçi Eğitim 
Dairesi'nin vereceğini 
kaydeden Çelik, 
bunun için bir ücret 
belirleneceğini söyle
di. Çelik, "Bu ücret 
üniversitelerin ücret
leri kadar astronomik 
olmayacak" dedi

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
Mehmet Ali Ağca'nın 
tahliyesi ve tekrar 
cezaevine konul
masına ilişkin, 
"Olaylar hukuk 
düzenine uygun bir 
şekilde sürmüş ve 
sonuçlanmıştır" dedi. 
Şener, Bahçeşehir 
Üniversitesi'nin 
"Siyaset Okulu" 
programı kapsamın
da, katıldığı "Siyasi 
Etik" konulu 
konferansın ardından 
gazetecilerin soru
larını yanıtladı.
Bir gazetecinin, 
Mehmet Ali Ağca ile 
ilgili gelişmeleri 
anımsatarak, 
"Gündeminizde yargı 
reformu var mı?" 
şeklindeki sorusu 
üzerine Şener, olay
ların hukuk düzenine 
uygun bir şekilde 
sürdüğünü ve sonuç
landığını kaydetti. 
İnfaz sürecinin, 
tamamıyla bir yargı 
süreci olduğunu 
ifade eden Şener,

şunları kaydetti: 
"Bu yargı sürecinde 
örice ilgili mahkeme 
ler sürenin dolduğu
na karar vermişlerdir 
ve buna istinaden 
Ağca serbest 
bırakılmıştır. Adalet 
Bakanı da yasaların 
verdiği yetkiye 
uygun olarak bu 
yargı kararlarını .
Yargıtay'a götür
müştür. Yargıtay da 
kendi yetkisinde 
olan bu hususta 
mahkemelerin * 
verdiği kararı boz
muştur ve daha yat
ması gereken Süre 
olduğuna hükmet
miştir Bunun üzerine 
güvenlik kuvvetleri 
Ağca'yı tekrar 
yakalamışlardır ve 
cezaevine gönder
mişle ! dolayısıyla 

baştan sona hukuk 
zeminine, hukuk 
devleti kurallarına 
uygun bir süreç 
yaşanmış ve 
sonuçlanmıştır." 
Bu konuda hukukta 
bir boşluk 
görmediğini dile 
getiren Şener, "Ama 
yargılamayla ilgili 
yasalar, gerek usul 
yasaları, gerek 
ceza yasaları 
sürekli yenileniyor. 
Hükümetimiz döne
minde yasama 
faaliyetlerinin en 
ağırlıklı kısmı da 
zaten bu yasaları 
yenileme biçiminde 
gerçekleşmiştir. 
Dolayısıyla yargı 
konusundaki 
reformlarımız 
sürüyor" diye 
konuştu.
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İthalatta rekor kırıldı
Türkiye, ihracatın 
ardından ithalatta da 
rekor kırdı.
Gümrük Müsteşarlığı 
verilerinden yaptığı 
hesaplamalara göre, 
geçen yıl Türkiye'nin 
ithalatı 115.7 milyar 
dolar oldu.
Dış ticaret açığı ise 
önceki yıla göre 
yüzde 24,9 artışla 
43.6 milyar doları 
buldu.
Geçen yıl 72.1 milyar 
dolarlık ihracat yapan

Türkiye'de, ihracatın 
ithalatı karşılama 
oranı da yüzde 
62,31 oldu.
2004 yılında 63.2 
milyar dolarlık ihra
cat, 98.1 milyar 
dolarlık ithalat 
yapılırken, 34.9 
milyar dolarlık dış 
ticaret açığı gerçek
leşmişti. 2004 
yılında ihracatın itha
latı karşılama oranı 
da yüzde 64,40 
olmuştu.

Türkiye 
turizminin
planlama 
ihtiyacı

KEY ödemeleri gecikiyor
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, memurlara 
ve işçilere Konut 
Edinme Yardımında 
(KEY) hak sahiplerinin 
hisse senedi devir 
işlemlerinin 
uzayabileceğini 
belirterek, KEY hak 
sahiplerinin alacak
larının ödenmesi için 
Toplu Konut İdaresi 
tarafından yasal 
düzenleme yapıla
cağını açıkladı. 
DYP Denizli 
Milletvekili Ümmet 
Kandoğan'ın cevapla
ması istemiyle 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
gönderdiği KEY'İerin 
durumu ile ilgili soru 
önergesine Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan yazılı cevap 
verdi. Unakıtan, 
Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) 
11.11.1986 tarihli ve 
3320 sayılı Memurlar 
ve İşçiler ile Bunların 
Emeklilerine Konut 
Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında 

| Kanun ile yürürlüğe 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

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

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (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 Stüdyo Prestij yanı 
Tel (0 224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

konulduğunu, 1996 
tarihinde ve 4160 
sayılı Kanun ile 
KEY ödemelerinin 
durdurulduğunu ve 
199 tarihinde ise 
Kanun Hükmünde 
Kararname ile tama
men yürürlükten 
kaldırıldığını hatırlattı. 
Söz konusu karar
nameyle hak sahipler- • 
ine hisse senedi ver
ilmesi suretiyle hak 
sahiplerinin alacak
larının iftasi sisteminin 
öngörüldüğünü ifade 
eden Unakıtan, ancak 
KEY hesaplarının hak 
sahiplerinin adları yer
ine parayı yatıran 
kurum ve kuruluş 
adına tutulmuş 
olmasının ilgili kurum 
ve kuruluşlarca 
bankaya bildirilen ve 
hak sahiplerini 
gösteren listelerinin 
istenilen şekilde olma
ması gibi nedenlerle 
hak sahipliğinin tespit 
işleminin tamamlana
madığını kaydetti. 
Unakıtan, 588 sayılı 
Kararname ve ilgili 
mevzuat ile getirilen

sistemin sürdürülmesi 
halinde, hak sahip-, 
lerinin tespiti işlem
lerinin tamamlan
masının gecikeceği ve 
KEY hak sahiplerine 
hisse senedi devri 
işlemlerinin uzaya
cağını belirtti.
Unakıtan, "Bu sebeple 
KEY hak sahiplerinin 
tümünün tespit işlem
lerinin tamamlanması 
beklenilmeden, KEY 
hak sahipliği tespit 
edilenlere mümkün 
olan-en kısa sürede 
alacaklarının nema- 
(andırılmış bir şekilde 
nakit olarak 
ödenebilmesi için 
Toplu Konut İdaresi 
tarafından yeni bir 
yasal düzenleme yapıl
ması yönünde hazırlık

lar şiirdürüirhektedir" 
dedi.
DYP Denildi , 
Milletvekili Ümmet 
Kandoğan, soru 
önergesinde Konut 
Edindirme Yardım 
Uygulamasının 
durdurulmasından 
bu yana yaklaşık 10 
yıl, bu hesapların 
tasfiyesinin karar
laştırılmasından 
bu yana 6 yıl geçme
sine karşılık, hak 
sahiplerine Emlak 
Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı AŞ'nin 
hisselerinin dağıtıl
madığı ve bu 
hisselerin karşılığı 
olarak ödemelere 
başlanmadığını 
hatırlatmıştı.

Son yıllarda ivme 
kazanan Türkiye 
turizminin mevcut 
potansiyelini 
kullanabilmesi için 
'Araştırma- 
Gliştirme’ye (AR-GE) 
ihtiyacı olduğunu 
kaydeden Turizm 
Gazetecileri ve 
Yazarlar Derneği 
(TUYED) üyesi Zafer 
Cengiz, Türk tur
izminin katettiği 
mesafenin sağlıksız 
koşullarda gerçek
leştiğini söyledi. 
Yakın gelecekte ciddi 
tedbirler alınması 
gerektiğine dikkat 
çeken Cengiz, 
"Tedbirler alma
madan devam edecek 
büyüme alternatifinde 
ise, hem bünyesel 
hastalıklar sonucun
da ciddi randıman 
düşüklükleri gündem
den düşmeyecek hem 
de bunların telafisi 
gitgide daha güç hale 
gelecektir" dedi. 
Türk turizminin belir
gin bir gelişme kay
dettiğini, ancak ceva
planması gereken iki 
hususun olduğunu 
belirten TUYED Üyesi 
Zafer Cengiz, bu 
hususlardan birin
cisinin mevcut potan
siyelin ne kadar 
randımanlı kullanıl" 
bildiği. İkincisinin de 
geleceğe dönük 
gelişim sürecinde 
aşılması gereken dar 

Usta Gemicilik cüzdanımı 
kaybettim. 

Geçersizdir.
Mustafa KABAjCÇI

boğazlar ve stratejileı 
olduğunu bildirdi. 
Cengiz, "Ülke tur
izminin katettiği 
mevcut gelişmenin 
sağlıksız zeminlerde 
gerçekleşmesi ile 
önemli sorunlarla 
karşılaşıldığı, artık 
bariz bir şekilde 
su yüzüne çıkmıştır. 
Karar verilmesi 
gereken husus, 
büyümeye devam 
edecek turizmin 
sağlığına 
kavuşabilmesi için 
alınabilecek önlemler 
üzerinde çalışmalar 
yapılıp yapılmaya
cağıdır" 
şeklinde konuştu. 
Yerinde yapılacak 
her türlü 
rehabilitasyonun 
turizmin randımanını 
artıracağını belirten 
Cengiz, turizmde elde 
edilecek kazanım- 
ların, Anadolu sathı
na yüksek istihdam 
oranıyla dağılacağını 
bildirdi. Cengiz, 
"Tedbirler alma
madan devam 
edecek büyüme 
alternatifinde ise, 
hem bünyesel 
hastalıklar sonucun
da ciddi randıman 
düşüklükleri gündem
den düşmeyecek 
hem de bunların 
telafisi gitgide 
daha güç hale 
gelecektir" diye 
konuştu.
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Ödemi önlemek için su için
OKUYUCU MEKTUBU Hffl . K4¥1Hü.eyln KAYA

Vücutta sıvı birikmesi 
olan ödem, Türkiye'de 
yaygın olarak 
karşılaşılan bir sorun. 
Göz kapaklarında, 
ellerde ve ayaklarda 
görülen şişme, 
genellikle ciddi bir 
hastalığın habercisi 
olan ödemin esas 
belirtisi
Ödem, vücuda sürekli 
yeni su girişi olmadığı 
zamanlarda vücudun 
kendini koruma 
mekanizması olarak 
ortaya çıkıyor ve ilk 
alınan suyun bir kısmı 
vücudun belirli böl
gelerinde toplanıyor. 
Bu da vücutta 
özellikle ayaklarda, 
bacaklarda ve 
ellerde şişliklerin 
oluşmasına neden 
oluyor. Ancak düzenli 
ve yeterli miktarda 
ou girişi olduğunda 
vücut su toplama 
mekanizmasına 
ihtiyaç duymayacağı 
için ödem riski 
en aza iniyor.
Bu hastalığın yaygın 
olarak görüldüğü 
kişiler, dağ sporlarıyla 
ilgilenenler. Bunun 
nedeni yüksek irtifada 
su ve sodyum tutma 
mekanizması harekete 
geçen vücutta toplam 
sıvı miktarının art
ması. Bu durumda 
öncelikle fazla tuz 
alıntından kaçınmak 
gerekli.
Böbrek, karaciğer ve 
kalp hastalıklarının 
yanı sıra, damar tıkan
maları ve hormonal 
hastalıklar vücutta 
ödem oluşmasına yol 
açabiliyor. Bu nedenle 
ödemli kişilerde önce
likle bu belirtilen 
hastalıkların olup 
olmadığının araştırıl
ması gerekiyor. 
İdiyopatik ödemde 
ise vücutta su 
birikmesinin belirli 
bir nedeni 

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFE1 REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

bulunmuyor. Bu tür 
ödem genellikle 
orta yaşlı bayanlarda 
görülürken, gerginlik, 
fazla kilo, karbon
hidrat tüketimi ve 
bol tuzlu diyet gibi 
nedenlerin yol açtığı 
düşünülüyor. 
İdiyopatik ödem 
aslında korkulacak 
bir hastalık değil. 
Vücudundaki şişlikler
den rahatsız olan 
hasta, kendisinde 
ciddi bir hastalık 
olduğunu 
düşündüğünden 
gerginlik yaşıyor. 
TEDAVİNİN İLK ŞARTI 
TUZ KISITLAMASI 
Ödem tedavisine 
başlamadan önce, 
ödeme yol açan 
hastalık araştırılarak, 
tedavi altta yatan 
hastalığa göre plan
lanıyor. Ödemli 
hastaların önemli bir 
kısmında tedavinin ilk 
şartı işe tuz kısıtla
ması İdrar sökturucü 
ilaçlar şişlikleri azalta
bilir ancak bu ilaçlar 
kesinlikle doktor 
kontrolünde 
kullanılmalı.' 
Yemeklerde alınan 
ekstra tuz vücutta su 
tutulmasına neden 
olduğundan tedavi 
süresince yemeklere 
tuz eklenmemesi ve 
tuz tüketiminin 
mümkün olduğunca 
azaltılması gerekiyor. 
Cilt yüzeyine yakın 
pek çok kılcal kan 
damarı, deri altına 
sürekli su ve protein 
sızdırır. Bu sıvının cilt 
altından toplanması 
ise lenf kanallarının 
görevi. Protein ve su, 
dokular arasında 
biriktiği takdirde erek 
ödem oluşmasına 
neden oluyor. Ödem, 
lenf kanallarının 
yetersiz olduğu 
durumlarda, lenf 
kanallarını tıkanması

veya tahribatında 
veya farklı bir hastalık 
sonucu meydana 
gelebilir. "Lenfödem" 
ödem olarak 
adlandırılan bu 
rahatsızlık, genellikle 
bacaklar ve kollarda 
görülse de, bedenin 
herhangi bir böl
gesinde de oluşabilir. 
Kol veya bacakta 
ödem oluşumu, 
sıkılık hissi, ağırlık 
ve ağrıdan dolayı çok 
rahatsız edecek 
boyutlara ulaşabilir. 
Yüzeysel dokudaysa 
halk arasında selülit 
olarak isimlendirilen 
infeksiyon oluşumuna 
.neden olur.
^Rahatsızlık uzun 
sürede tedavi 
edilemezse, kol 
veya bacakta 
katılaşma ile hareket
sizliğe yol açar. 
Lenf kanallarında 
meydana gelen 
hasarın onarılamadığı 
durumlarda, lenf 
ödem sadece kontrol 
altına alınır. Tedavinin 
amacı lenf sıvısının 
akışını ve ödem 
oluşan bölgenin uzun 
süreli kontrolünü 
sağlamaktır. Bu 
amaçla gerçek 
(eştirilen tedavi, 
cilt bakımı, elastik 
manşet ve çorap 
kullanımı, 
egzersiz ve masajdan 
oluşur. Tedavisi 
oldukça zaman alan 
rahatsızlık süresince 
yapılan uygulamalar, 
ödemin nedenini 
ortadan kaldırmadığı 

için ödem oluşumu
nun tekrarlanma 
ihtimali yüksek. 
İLK YAPILMASI 
GEREKENLER 
Tedavi süresince 
uzmanların tavsiyeleri 
doğrultusunda 
hareket etmek 
gerekiyor. Manşet ve 
kompres bandajları 
tüm gün kullanılıp 
ancak akşam yatarken 
çıkartılmalı.
Öte yandan kol ve 
bacağınızı doğru 
pozisyonda tutmanız 
İenf akımına 
destek olur.
Lenf drenaj masajı ile 
lenf akım: desteklenir 
ve ödemle oluşan 
şişkinlik azaltılabilir. 
Son derece hafif, 
monoton, yavaş, 
ritmik ve cilt yüzeyine 
yapılan bu masajla 
lenf sıvısının akışı 
hızlandırılır ve şişkin
lik en aza indirilerek, 
rahatlık sağlanır. 
Lenf sıvısının akışın
da, egzersiz büyük 
önem taşıyor. Öte 
yandan, aşırı 
egzersiz kan hacmiyle 
birlikte lenf sıvısının 
çoğalmasına neden 
olur. Bu nedenle, 
doğru egzersizi yeterli 
miktarda yapmak, 
ödemden kaçınmanın 
temel yoludur.
Günlük hafif 
egzersizler yaparak, 
kol veya bacağınızı 
normal kullanmanız 
fayda sağlar. En fay
dalı egzersizler ise 
yürüyüş ve bisiklet

‘Gemlik
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
adresini 
tıklayın

GemlikCemevi, bir 
Sosyal, Kültürel ve inanış mekanıdır

"Cemevleri ibadethane mi, kültür evi midir? 
Cemevinde alkışlama caiz midir?" diye soruyor 
lar. Evet, Cemevleri Alevilerin sosyal, kültürel 
ve inanış mekanlarıdır. Cemevlerinde bu 
güzellikler birbirini tamamlamaktadır. Gemlik 
Belediyesi'nin bir kuruşluk katkı bile yap
madığı cemevinde, sosyal yardımlaşmanın ve 
paylaşmanın en güzel örnekleri gerçekleşmek
tedir. Kadın erkek ayrımı yapılmayan cemevin
de, kültürel etkinlik olarak, kütüphane, okuma 
akşamlan, sohbet, fıkra, cem, Semah, saz, folk
lor kursları olduğu gibi çeşitli diğer etkinlikler 
içinde alkış, hemde üzüntü var elbette. Bu tür 
kültürel etkinlikler ile inanış iç içedir. Bunları 
birbirinden ayırmaya kalkmak, abes bulmak 
tekdüzeliktir ve meyveli bir ağacı dalsız budak- 
sız hale getirmektir. Böylesi bir ağaca, bağna
zlar değişik aşılar yapmaya kalkar ve o güze
lim kök başlar özünden koparak bambaşka, 
acımsı meyvalar vermeye.

Büyük şair Ahmet Arif 'Anadolu' şiirinde: 
"Beşikler vermişim Nuh'a 

salıncaklar, hamaklar, 
Havva Ana'n dünkü çocuk sayılır, 
Anadoluyum ben, Tanıyor musun? ",

Demek ki insan oğlunun yaşamında kültür, 
dini inanıştan çok daha eskidir. Bazı bağnaz 
kafalara göre, cemevi'ne ait salonda nişan, 
düğün ve sünnet şenliği yapılmazmış. Neden ? 
Sormak gerek, düğün, nişan ve sünnet şenliği 
de toplumsal kültürümüzün bir parçası değil 
midir ? Nedir burada ar, namus ve inanışa ters• 
düşen ?

Cemevinde bu tür etkinlikler için ayrılmış I 
salon varsa, bu salonu kullanmak hem 
cemevinin elektrik, su, kanalizasyon, telefon, 
temizlik, bakım ve onarım gibi çeşitli giderler
ine katkı olacağı gibi, hemde yoksul insan
larımız daha ucuz bir salon bulmanın mutlu
luğunu yaşayacaklar. Hatta bu bağnaz kafalı 
kişiler, düğünlerde, nişanlarda ve sünnet şen
liklerinde semah gösterilmez fetvası bile vere
biliyorlar.

Yani, Aleviler cemevlerinde herhangi bir 
kültürel etkinlik yapmasın, sadece gözünü kap
atıp habire ibadet etsin diye propaganda ediliy- ı 
or. Bu durum Aleviler! bağnazlığın kulvarında 
koşmaya ve asimüle olmaya götürmez mi? 
Gençleri ilgilendiren etkinliklerin önüne set 
çekilirse, Alevi gençleri, giderek cemevlerini 
terkedip, dumanlı kahvelere ve diskoteklere 
doluşmaz mı ?

12 Eylül'de, büyük kurtarıcı (!) Kenan Evren, 
kurtarma harekatına, Dersim'deki Alevi köyleri
ni camilerle donatmakla başladı. Dersim'deki 
Alevi köylerinde camileri neden yaygınlaştır
mak istiyordu acaba Kenan Paşa? Bunun 
elbette bir nedeni olmalıydı. Örneğin, Nobel 
Barış ödülü verilen Güney Afrikalı din adamı 
Tutu, bakın ne söylüyor?

"Misyonerler ilk olarak Afrika'ya geldik
lerinde Incil onların elinde, topraklar bizim 
elimizdeydi.

"Gelin ibadet edelim " dediler bize 
gözlerimizi kapadık, ibadete durduk. 
Bir süre sonra gözlerimizi açınca, 
İncil bizim elimizde, toprakklar onların 

elindeydi..."

Hatırlarsınız, bir zamanlar Diyanet İşleri 
Başkanı sayın Mehmet Nuri Yılmaz'da 
"Cemevleri ibadet yeri değil, meşerret yeridir" 
Yani vur patlasın, çal oynasın yeridir demek 
istiyordu. Bu mekanın sosyal, kültürel ve 
inanış yanını çarpıtarak böyle lanse ediyordu. 
İşın acı tarafı, Gemlik'te ki Alevi camiasından, 
Dersimli binlerinin kalkıpta kültürü biryana 
bırakıp, bu mekanları sadece ibadet yeri 
olarak görmek istemeleri karşısında ister iste
mez, Sivas'ın Banaz'ından Pir Sultan Abdal, 
darağacına götürülürken "İlle dostun gülü 
yaralar beni" sözü geliyor akla...J k

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Grip aşısı olmayanlar çaresiz değil Sigara, alkol te tte kalp

Gripten korunmanın 
en etkili yolunun grip 
aşısı yaptırmak 
olduğu artık çok iyi 
biliniyor. Özellikle de 
yaşlıların, astım, 
KOAH, kalp yetersiz 
(iği, diyabet ve 
böbrek hastalarının 
her yıl mutlaka grip 
aşısı olmaları 
gerekiyor. Bu aşı 
daha çok ekim ve 
kasım aylarında 
yapılıyor olsa da, aşı 
için geç kalmış da 
sayılmazsınız, çünkü 
grip salgını henüz 
başlamadı. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, grip aşısı 
yaptırmayanların 
neler yapması gerek
tiğini yazdı 
Hastalıktan korunmak 
için de aşının salgın
dan 2 hafta önce 
yapılmış olması 
yeterli
Ancak her hangi bir 
nedenle aşı yaptıra- 
mamış olanlar ya da 
aşı yaptırması sakın
calı olanların, gribe 
yakalanmamak için 
alabilecekleri çeşitli 
basit önlemler de var. 
Salgın zamanlarında

mümkün olduğunca 
topluma karışmamak, 
insanlarla tokalaşma
mak ve öpüşmemek, 
elleri sık sık yıkamak, 
saunaya girmek, bol 
sebze ve meyve 
tüketmek, sarımsak 
yemek bunların başh- 
caları.
DÜZENLİ EGZERSİZ 
GRİBİ ÖNLÜYOR 
Egzersizin sağlığımız 
üzerine pek çok 
olumlu etkileri 
olduğunu artık 
çok iyi biliyoruz.
Hipertansiyon, diya
bet. da in ar s» r thğı 
depresyon, osteo- 
poroz gibi pek çok 
hastalığın 
tedavisinde ilaçlar 
kadar egzersizin de 
gerekli olduğu kanıt
landı. Egzersiz başta 
kalın bağırsak 
kanserleri olmak 

üzere bazı kanser
lerin oluşumunu 
engelleyebiliyor. 
Son yıllarda yapılan 
araştırmalar, düzenli 
egzersizin bağışıklık 
sistemini 
kuvvetlend irebile
ceğini ve grip ve 
diğer enfeksiyon 
hastalıklarını önlen
mesinde önemli rolü 
olabileceğini de 
ortaya koymuştur. 
EGZERSİZİN 
ETKİLERİ 
Hastalıklardan korun
mada önerilen egzer
siz. herkesin kolaca 
uygulayabileceği, her 
gün 30 dakika 
süreyle tempolu bir 
şekilde yürümektir. 
Bu efor sonrası bir 
miktar terlenilmesi ve 
solunumun da biraz 
hızlanmış olması 
gerekir. Ama, nefes 
nefese de kalınma
malıdır.
Egzersiz sırasında/ 
vücut ısının yük- 
s<-ıtncsı de enfeksiy
onlarla savaşta çok 
önemlidir. Çünkü, 
ateş bir çok bakteri 
ve virüsün üremeleri
ni durduran önemli 
bir etkendir.
Düzenli egzersiz 
bağışıklığı 
kuvvetlendirir ve 

enfeksiyonları 
önlerken ağır 
egzersizlerin ise tam 
tersine üst solunum 
yolları enfeksiyon 
riskini artırabileceği 
de unutulmamalıdır 
TAVUK SULU SEBZE 
ÇORBASI 
Grip bir hafta içinde 
kendiliğinden geçen 
bir hastalıktır. Bu 
hastalıkta, özel 
durumlar dışında 
ilaçların vücuda zarar 
vermekten ve 
ekonomik kayıplara 
neden olmaktan 
başka bir işe yara
madığını unutmayın. 
Bunun yerine beslen
menize özen gös
terin Bol sıcak sıvı 
için. Ihlamur, ada 
çayı, nane, limon 
çayları bunun için 
idealdir. Sebze ve 
meyve yiyin. 
Sofranızdan tavuk 
sulu sebze çorbasını 
eksil- etmeyin.
Büyüklerimi zin üsüt- 

, melere ve gribe karşı 
önerdikleri havuçlu, 
patatesli, kerevizli, 
soğanlı, maydanozlu 
tavuk sulu çorbaların 
soğuk algınlığı ve 
grip belirtilerini gider
mede çok etkili 
olduğu artık bilimsel 
olarak da kanıtlandı.

Selçuk Üniversitesi 
(SU) Meranı T ıp 
Fakültesi Kalp 
Damar Cerrahisi 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof Dr 
Haşan Solak, sigara, 
alkol, kahve ve aşırı 
kilonun koroner kalp 
hastalığını etkileyen 
en önemli sebepler 
olduğunu söyledi. 
Sigara, şişmanlık, 
fazla kahve içmek, 
çok alkol almak, 
hipertansiyon, yük
sek kolesterol, şeker 
hastalığı, oral kon- 
traseptifler. yaş. gut 
hastalığı, stres, 
genetik faktörler ve 
homasisteinin kalp 
rahatsızlığını etk
ileyen faktörler 
olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Solak, 
"Hipertansiyon, kan 
basıncının devamlı 
olarak yükselmesi ile 
kendini gösteren 
kalp damar 
hastalığıdır. Tedavi 
edilmediği zaman 
hastada kalp yetmez 
ligi, koroner kalp 
hastalığı, göz 
hastalığı ve beyin 
kanaması sık olarak 
görülmektedir. Kilo 
vermek kan basıncını 
düşürmekte en etkili 
yöntemdir. Besin 
atımındaki azalma 
sinir sistemi 
aktivitesinde azal
mayı sağlar. Bunların

yanı sıra kahve içm
eye de çok dikkat 
edilmelidir. 250 mg 
kahve içimi son
rasındaki 15 dakika 
içinde kan basıncı 
5-15 mmHg arasında 
yükselebilir. Bunun 
için kalp hastalığı 
bulunan kişilerin 
kahve tüketmesini 
uygun bulmuyorum. 
Ayrıca alkol de aynı 
etkiyi göstermekte
dir. Hipertansiyonlu 
hastalar alkol alıyor
sa, bu tansiyon için 
büyük risk teşkil 
etmektedir" dedi. 
Balık tüketiminin 
kalp hastalıklarının 
önüne geçtiğini 
belirten Prof.
Dr.Solak, "Grönland 
eskimolarında hiper
tansiyon ve enfark
tüsten kaynaklanan 
ölümlerin az olduğu 
saptanmıştın İsveç'te 
10 bin 962 kişi 
üzerinde yapılan bir 
çalışmada fazla mik
tarda balık tüketen 
kişilerde kalp 
hastalığı ve hipertan
siyonun daha az 
olduğu belirlenmiştir. 
Çünkü balıklarda 
bulunan omega-3 
yağ asitlerinin kalp 
ve damarı koruyucu 
özelliği bulunmak
tadır. Kırmızı et 
yerine balık daha 
çok tercih 
edilmelidir.”
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
1 i

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. 5^3 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md 524 85 86
Tekel Md. 513 1.0 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

R

1M

»

1
VÂPUR - FERİBOT

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

1 
|
1

3

1 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 IULAŞIM

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

k ' 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

-1 HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

1
1
I

3 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

'iç-;-.'
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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Üniversite mezunu kadınlarda şiddet görüyor
Bursa'da valilik 

tarafından yaptırılan 
bir anket, her yüz 
kadından 41'inin eşi 
tarafından şiddet 
gördüğünü 
ortaya çıkardı. 
Yapılan ankete göre, 
dayak yiyen kadın
ların yüzde 23'ü 
üniversite mezunu. 
Bursa Valiliği Kadının 
Statüsü Birimi 
tarafından, Vali 
Yardımcısı 
Haşan Ersan'ın 
Başkanhğı'nda 
'Kadınların Sorunları* 
konulu toplantı 
gerçekleştirildi.' 
Kadın örgütlerinin 
temsilcilerinin 
katılımıyla yapılan 
toplantıda bilgi veren 
Kadının Statüsü 
Birimi Koordinatörü 
Emine Yıldız, 450 
kadınla yaptıkları 
anket sonucuna 
göre, kadınların 
yüzde 41'inin eşi ’ 
tarafından şiddet 
gördüğünü, bunların 
yüzde 33'ünün 
ilkokul, yüzde

23'ünün yüksek okul, 
yüzde 16'sının da lise 
mezunu olduğunun 
belirlendiğini söyledi. 
Şiddet gören kadın
ların yüzde 59'u ev 
kadınları, yüzde 26'sı 
çalışan kadınlar, 
yüzde 9.1 ’i emekli ve 
yüzde 4.8'i ise öğren
cilerden oluşuyor. 
Şiddet gören kadın
ların yüzde 22'si 
geleneksel namus 
anlayışına uymadığı, 
yüzde 16.5'i savun
duğu düşünce 
nedeniyle, yüzde 
16.5'i erkeğin kadına 
şiddet uygulama 
hakkına sahip 
olduğunu düşün
mesinden dolayı, 
yüzde 12.7'si evlilik 

dışı ilişkiye girdiği 
için, yüzde 10.71 'i 
erkeğin cinsel ihti 
yacını karşılaya
madığı için, yüzde 
1.3'ü de güzel olma 
dığı için şiddete 
maruz kalıyor.
Yapılan istatistiklere 
göre, Bûrsa'daki 
kadınların yüzde 
74.8'i herhangi bir 
işte çalışmıyor. 
İŞ-KUR verilerine . 
göre, Bursa'da 2005 
yılında iş başvu
rusunda bulunan 8 
bin 987 kadından bin 
109'u işe yerleştirildi. 
İş başvurusunda 
bulunan 20 bin 
413 erkekten 5.bin 
904'ü işe yerleştirildi. 
Kadının Statüsü

Birimi Koordinatörü 
Emine Yıldız, kadına 
yönelik şiddetin 
kalkınma ve barış 
hedeflerine ulaşmayı 
engellediğini 
belirterek, birimlerine 
bu konuyla ilgili 
başvuran bütün 
kadınlara yardımcı 
olduklarını söyledi. 
Yıldız, Kadının 
Statüsü Birimi'ne 
2005 yılında 2004 
yılına oranla daha az 
başvuru olduğunu, 
bu konuda yerel 
yönetimler ve sivil 
toplum örgütlerinin 
duyarlı çalışmalarının 
yadırganamayacağını 
ifade etti. Toplantıda, 
kadın sorunları 
konusunda hukuksal, 
eğitim, sağlık, 
istihdam ve proje 
çalışmalarıyla ilgili . 
gruplar oluşturuldu. 
Ayrıca toplantıda 
Bursa'da fon 
destekli yapılması 
planlanan kız 
yurduyla ilgili 
görüşler de 
masaya yatırıldı.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE 
DERNEĞİ GEMLİK ŞUBESİ

BAŞKANLIĞINDAN 
KONGRE İLANI

Derneğimizin 2006 yılı olağan genel kuru
lu aşağıda gündem maddelerini görüşmek . 
üzere 5 Şubat 2006 günü saat 13.oo’de 
İstiklal Caddesi Gürle İşhanı Kat: 3 No : 110 
GEMLİK adresindeki dernek binamızda 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 
bir hafta sonra ayne yer ve saatte tekrar
lanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
ADD Gemlik Şubesi 
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama, divan seçimi
2- Saygı duruşu, İstiklal Marşı
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun 

okunması
4- Dönem bilançosunun sunulması
5- Denetleme kurulu raporunun okun

ması
6- Yönetim kurulu çalışma raporu ve 

bilançosu hakkında görüşmeler
7- Yönetim kurulunun aklanması
8- Yeni dönem için tahmini bütçe yapıl

ması
9- Dernek yönetim, denetleme, disiplin 

kurullarının seçimi
10- Dilek ve temenniler
11- Kapanış. ]
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Türkiye kar altında
Soğuk hava ve kar yağışı başta Ankara ve İstanbul olmak üzere tüm yurtta yaşamı olumsuz etkiliyor.Kar yağışı nedeniyle uçak seferleri gerçek- 
leştirilemezken İstanbul'da bazı vapur, feribot ve-deniz otobüs seferleri iptal edildi. Çanakkale’de etkili olan kuvvetli poyraz, deniz ulaşımını aksatı 
yor. Kar yağışı nedeniyle trafik kazalarında artışlar gözlenirken, doğuda ısının sıfırın alatında -30 derecelere indiği bildirildi. Haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

24 Ocak 2006 Salı info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

20 bin öğretmenin 
ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 
resmi eğitim kurumlarının öğretmen 
ihtiyacını karşılamak üzere 25 Ocak - 
06 Şubat 2006 tarihleri arasında alı
nacak başvurulara dayalı olarak 
İ20.000 kadroya öğretmen ataması 
yapılacak. Haberi sayfa 4’de

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, ilçenin ticaret hacminin büyüdüğünü söyledi.

Gemlik’in önemi *
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal 

Akıt, dünkü görüşmemizde 2005 yılı 
ekonomik verileri anlatırken, Gemlik’in ülke 
genelinde öneminin arttığını söyledi.

Gemlik Türkiye de en hızlı büyüyen ve 
ekononik yönden çok hızlı gelişen bir ken
tidir.

Bursa Serbest Bölgesi’nin Gemlik’te 
kurulmasından sonra ticari hareketlilik çok 
arttı.

Belki bu Gemlik içinde görülmeyebilir 
ama Serbest Bölgeye doğru giderseniz, bir 
liman kenti hüviyetini kazanan ilçemizin 
ekonomik hareketliliğini görebilirsiniz.

Bir yandan biçimsiz de olsa Bursa’ya 
doğru kurulan kereste depoları, diğer yan
dan Serbeset Bölge de üretilip yurt dışına 
gönderilen mallar, Bursa sanayisinden yurt 
içi ve dışına giden sanayi ürünlerindeki artış 
korkunç derecede büyük.

Bölgemizin en büyük Gümrük Müdürlüğü 
Gemlikte kuruldu.

e gümrük projesinin ilk uygulmama alanı 
da Gemlik’te başladı.

Bu göstergeler, Gemlik’in yakın bir gele
cekte ticari ve sanayi yönünden daha çok 
büyüyeceğini ve ilçenin sosyo kültürel 
gelişimine üniversitenin de katkısıyla önemi 
daha da artacağını gösteriyor.

Bu gelişmişliğin Gemlik insanına yansı
ması nasıl olacak? Asıl sorun burada.

Bugün, bu yansımadan Gemlikli payını 
pek alamamaktadır.

Serbest Bölgede, Gemliklilerin beklediği 
iş gücü yeterince sağlanamamıştır.

Verilen sözler yerine gelmemiştir.
Önemi artan Gemlik’ten, Gemlikliler de 

yararlanabilmeli.

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası kanalıyla 2005 yılın
da 3 milyar 579 milyon 
dolarlık ithalat, 3 milyar 
705 dolarlık ihracat 
gerçekleştirildi.
Gemliklteki iskelelerden 
ise 938 bin 475 ton yük
leme, 2 milyon 910 bin, 
307 ton boşaltma işlemi 
yapıldı.
Oda Başkanı Kemal Akıt, 
Gemlik limanın kapa
sitesinin büyüdüğünü , 
Gemlik’in öneminin art
tığını söyledi.
Kadri GÜLER’in haberi 3’de

Uğur Mumcu
anılıyor

Araştırmacı gazeteci, 
yazar Uğur Mumcu 
öldürülüşünün 13. 
yıldönümünde bugün 
sevenleri tarafından yur
dun dört bir köşesinde 
anıhyor.Bugün, Bursa da 
yürüyüş ve anma toplan
tısı var. CHP İlçe Başkanı 
Akyürek, Mumcu’nun 
ölüm yıldönümünde 
mesaj yayınladı. 2'de Uğur Mumcu

Tanıtım Broşüründe 
Gemlik’te var

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demjrel’in TBMM 
verdiği Gemlik ile ilgi 
soru önergesine veri 
len cevapta, 
Gemlik’te 4 arkeaojik 
SİT, 1 adet doğal SİT, 
218 adet taşınmaz 
Kültür ve Tabiat va* 
lığının tescil edilerek 
koruma altına

alındığı açıklandı. 
Açıklamada Kültür 
Bakanlığı tarafından 
hazırlatılan Türkçe, 
İngilizce, Fransızca, 
İspanyolca, 
Almanca, İtalyanca 
dillerinide yayınlacak 
broşürde Gemlik’e 
de yer verildiği 
bildirildi.
Haberi sayfa 4’de

Vergi iadeleri 
ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Murat Başesgioğlu, Emekli 
aylıklarına ilişkin yasa tasarısının, TBMM'de bulunduğuna işaret 
ederek, “SSK ve Bağ-Kur emeklileri, muhtemelen önümüzdeki 
aylık döneminde hem vergi iadelerini hem zamlı aylıklarını alma 
imkanına kavuşacaklar.” dedi. Haberi sayfa 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Bululma

Aydın Güven Gürkan
Adla soyadın bu denli kişilikle 

özdeşleştiğine pek sık rastlanmaz.
Aydın Güven Gürkan işte o adla soyadın 

kişilikle bütünleştiği ender insanlardandı.
Gazetecilik Yüksek Okulu’na adımımızı 

attığımız ilk günlerde adını öğrendiğimiz 
kişiliğini örnek aldığımız hocalarımızın ilk 
sıralarındaydı.

Ekonomik Doktrinler Tarihi hocamızdı 
Aydın Güven Gürkan.

Dersinde ekonomik doktrinleri 
öğrenirdik ama daha çok 
insanlığı,cumhuriyeti, Atatürk ilke ve 
devrimlerini özümserdik.

Hoca adı gibi aydın kişiliğiyle önümüze 
ışık tutar, yine adı gibi güvenilir yapısıyla da 
hepimizin üzerinde ciddi bir “ağabey” kim
liği taşırdı.

Aydın Güven Gürkan adı sadece okul yıl
larımızın aydın ve güvenilir bir anısı olmak
la kalmadı.

Türkiye'nin özellikle sol siyasetinde bir
leştirici, bütünleştirici, ilkeli, tutarlı bir poli
tikacı olarak da yer aldı. *

1980 yılında okulu bitirdikten tam beş yıl 
sonra 1985 yılında Bursa Hakimiyet 
Gazetesi’nde çalışırken.* Aydın Güven 
Türkan’la yine karşılaştık.

Ama bu kez ö pü’ıtikâcı
Ben ise gazeteci olarak.
Bursa’dan başlayıp içine Gemlik, 

Orhangazi,İznik ve Yenişehir’i kapsayan 
solda bütünleşme ve birleşme gezisinde 
hocamla birlikte hareket ettik.

O zaman hocamın derste söyledikleriyle 
yaşamda gerçekleştirdiklerinin
örtüştüğünü gördüm.

Hocam belki de ömrünün sonuna kadar 
“solda birleşmeyi ve bütünleşmeyi “umdu.

Çalışmalarının ve düşüncelerinin 
yönünü de öyle belirledi.

Aydın Güven Gürkan, politikaya 1983 
yılında 17. Dönem Halkçı Parti Antalya 
Milletvekili olarak girdi.

1984 yılında HP'nin Genel 
Sekreterliği'ne, 1 Temmuz 1985 tarihinde 
ise partinin genel başkanlığına seçildi.

SODEP ile birleşme konusunda SODEP 
Genel Başkanı Erdal İnönü ile temaslar 
yürüten Gürkan, kısa sürede anlaşmayı 
sağlayarak 3 Kasım 1985'te gerçekleşen 
birleşmenin mimarlarından oldu.

Birleşmenin ardından aynı gün oy birliği' 
ile SHP adını alan birleşik partinin ilk küru- 

I cu genel başkanı olan Gürkan, 1 Haziran 
1986'da düzgün ve tutarlı bir demokrat 
olduğunu genel başkanlığı İnönü'ye gönül
lü olarak vererek gösterdi.

1983 yılından bu yana sosyal demokrat
ların fikri-düşünsel ve örgütsel gelişmesi 
için uğraşan, çeşitli fedakarlıklar gösteren 
Aydın hoca,siyasetin toplum ve insan için 
yapıldığına, siyasette faziletin her şeyden 
önde geldiğine inanıyordu.

Ülkemizin son dönemlerde yetiştirmiş 
olduğu en yetkin ve dürüst siyasetçilerden 
Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan yaşamı 
boyunca Türk sosyal demokrasinin sivil ve 
demokrat bir mecraya yönelmesi için çaba 
harcadı.

Allah rahmet eylesin hocam.
Işıklar içinde yat.

CHP Gemlik İlçe Başkanı Erdem Akyürek, “Uğur Mumcu’yu özlemle, uta
narak biraz da sıkılarak anacağız”dedi.

Uğur Mumcu anılıyor
Gazeteci-Yazar Uğur 
Mumcu'nun 13. ölüm 
yıldönümünde basın 
açıklaması yapan 
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
"Uğur Mumcu'nun 
ismi anıldığında 
Türkiye'nin aydınlık 
yüzü çağrışmakta, 
ulusal bağmsızlık, 
demokrasi, insan 
hakları, hukukun 
üstünlüğü gibi 
kavramlar anlam 
kazanmakta ve bu 
isimle özdeşleşmek
tedir" dedi.
Düşüncelerinden ve 
ilkelerinden ödün 
vermeyen bu güzel 
insanın sırf bu

* nedenlerle, aydınlık-* 
lardan korkan, kendi
lerini gizleyen karan-

’ lık güçler tarafından * 
haince katledildiğini

I hatırlatan Akyürek. 
i yaptığı basın açıkla

masında şöyle dedi: 
"Güzel bir dünya 
düşüncesinin yürekli 
savunucusu ola
bilmek, bunun ağır 
sorumluluğu altında 
ezilmeden onurunu 
taşıyabilmek her 
insana nasip olmaz, 
ayrıca böyle davran
mak herkesin harcı 
değildir. Bu güzel 
insan tüm bunları 
başarabilmiş ve 
aydınlık yüreklerde 
ölümsüzleştirmiştir. 
Bu günlerde bu yiğit 
insanın yokluğunu ve 
eksikliğini çok daha 
ağır hissetmekteyiz. 
Ulusallık adına, ege
menlik adına, Atatürk 
ilke ve devrimleri 
adına, Laik 
Cumhuriyetin 
kazanımı adına, 
çağdaş değerler ve

aydınlık yarınlar 
adına yaşadığımız 
tüm olumsuzluklar 
nedeniyle Mumcu’yu 
özlemle ve birazda 
sıkılarak, utanarak 
anıyoruz*
Yeni dünya düzeninin 
kuruluşuyla birlikte, 
doğu bloğunu da 
yörüngesine katmayı 
başarmış olan 
emperyalizmin, 
dünya egemenliğini 
korumak amacıyla 
mazlum milletler 
üzerindeki ekonomik 
ve siyasal denetimini 
yoğunlaştırmaya 
yöneldiği 
günümüzde, 
Cumhuriyete yönelik 
saldırılarda artmıştır. 
Cumhuriyetin 
ekonomik ve ahlaki 
temellerini 
saldırılarının baş 
hedefi olarak seçmiş 
olan köşe dönmeci

neo-iiberaiier, 
psikopatlığı müslü- 
manlık sanan ve 
Lozan düşmanı gözü 
dönmüş ırkçı ayrım
cılar, numaracı 
cumhuriyetçiler, 
hepsi ama hepsi, 
özünde aynı amaca 
yönelmişlerdir. İşte 
bunların hepsinin . 
karşısında Uğur 
Mumcu kalemiyle ve 
yüreğiyle en ön 
saflarda savaşmak
taydı ve şu sözleri 
geçtiğimiz bu süreçte 
sürekli olarak kulak
larımızda çınlamak
tadır. "ve bizler ilerici 
Türk aydınları, 31 
Mart'ın ağzı salyalı 
gericilerine 
yenilmedik, yendik. 
Kurtuluş savaşı'nda 
emperyalist oyunlan- 
na ve iç hayınlara 
karşı Kuva-i Milliye 
olduk, yendik 2,7

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 zü zo

Mayıs öncesi bir 
avuç inançlı gençtik, 
yenilmedik yendik. 
Bu teröre bu kanlı 
silahlara karşı, o 
yenilmez tek güç, 
halkla beraber tek 
yumrum, tek bir 
yürek gibi dimdik 
duracağız. Biliriz ki, 
cesur bir kez, korkak 
bin kez ölür" 
Uğur Mumcu'da hem 
yürek, hem bilek 
vardı hepimize çoık 
şey öğretti. Hepimiz 
aynı yolun yol
cusuyuz, uygarlık 
tarihi boyunca 
insanın insanlaşmak 
için yürüdüğü yoldur 
bu, Evrensel adı 
'Aydınlanma'dıf. 
Anadolu'nun tarihsel 
koşullarında 
'Kemalizm' diyâ 
anılır, 
Atatürkçülüktür, 
Laikliktir 
Cumhuriyettir, 
demokrasidir. Ölüm, 
doğum gibi insan 
içindir.
Öldürülmemek için 
fikir değiştiren ve 
'Aydınlanma' yolun
dan sapan dönek
lerde ölecektir. Üste
lik sapmış olarak öle
ceklerdir.
CHP Gemlik ilçe 
örgütü olarak, insan
lık onurunu, benliğini 
taşıyarak yaşamın 
mutluluğunu duyum- 
sayana, ölüm hoş 
geldi sefa geldi. 
Ölürken Goethe'nin 
son sözü 'biraz daha 
ışık' yaşamak için . 
diyoruz ki 'Ülkemiz 
için tümüyle ve 
sürekli aydınlık* bu 
güzel insanın 
hatıraları önünde 
saygı ile eğiliriz."

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 3595
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Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, ilçenin ticaret hacminin büyüdüğünü söyledi.

Mtalh önemi artıyor”
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası kanalıyla 2005 yılında 3 
milyar 579 milyon dolarlık ithalat, 3 milyar 705 dolarlık 
ihracat gerçekleştirildi. Gemlik’teki iskelelerden ise 938 
bin 475 ton yükleme, 2 milyon 910 bin, 307 ton boşaltma 
işlemi yapıldı. Oda Başkanı Kemal Akıt, Gemlik limanın 
kapasitesinin büyüdüğünü söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
2005 yılında Oda 
aracılığıyla 3 milyar 
705 milyon dolarlık 
ihracaat, 3 milyar 579 
milyon dolarlık ithalat 
gerçekleştirildiğini 
söyledi.
Gemlik ve çevresinde 
son yıllarda ticaret ve 

'sanayinin büyük 
gelişme gösterdiğini, 
giderek bir liman 
kenti durumuna 
geıen ilçemizin 
önemli bir gümrük ve 
ihraç kapısı 
olduğunu söyleyen 
Akıt, Gemlik’teki 
iskelelerden 2005 
yılında 938 bin 475 
ton yükleme, 2 mil 
yon 910 bin 307 ton 
ise boşaltma işlemi
nin gerçekleştirildiği
ni belirterek şöyle 
konuştu:
“ Gemlik limanının 
önemi giderek art
maktadır.
Mevcut GEMPORT, 
BORUSAN, Gemlik 
Gübre, BP, Marmara 
Kimya ve Belediye 
iskelelerine gelen 
yük gemilerindeki 
artış, ticari hareketlin 
ğin bir göstergesidir. 
2005 yılı içinde 
limanlarımızdan 81 
bin 342 adet araç 
yüklemesi, 48 bin 465 
adet araç boşaltması 
gerçekleştirilmiştir. 
GEMPORT limanının- 
dan 482 bin 174 ton 

* yükleme, 188 bin 156 
• ton boşaltma 

yapılmıştır.
Bu durum, Borusan 
iskelesinde ise, 299 
bin 032 ton yükleme, 
1 milyon 389 bin 487 
ton boşaltma şek
lindedir." Kemal Akıt 
Gemlik Gübre İske
lesinden 131 bin 261 

; ton yükleme, 854 bin 
443 ton boşaltma

yapılarak ithalatçı ve 
ihracatçıya yardımcı 
olduklarını söyledi. 
Gemlik’te mevcut 
özel iskelelerin kapa
sitelerinin her gün 
arttığına da dikkat 
çeken Kemal Akıt, 
yapılmakta olan yeni 
iskele ile bu hacmin 
daha da artacağını 
söyledi.
Kemal Akıt, 
Türkiyenin en ğnemli 
özel limanlarının 
Gemlik'te bulun
masının işadamlarını 
Gemlik’e çektiğini de

Gemlik Limanındaki iskelerden 2005 yılında 938 bin 475 ton yükleme, 
2 milyon 910 bin ton ise boşaltma işleme gerçekleştirildi. Limanımızda 
kontenyer yüklemeciliğinin önemi giderek artıyor.
gerçekleştiğini, iske 
leye yıl içinde 351 
adet gemi geldiğini 
de söyledi.
Gemlik Belediye İske
lesinden

Oda iş hacmini de 
büyüttüğünü, her 
türlü ithalat ve ihra
caat işlemlerinin çok 
kısa zamanda

belirterek, “Gemlik 
gelecekte Türkiyenin 
en önemli ihracaat ve 
ithalat kapısı olacak
tır” dedi.

YazıYORUM

ise, 259 
bin 953 
ton yük
leme, 207 
bin 673 
ton boşalt
ma yapıldı. 
Kemal 
Akıt, 
Bursa 
Serbest 
Bölgesinin 
Gemlik’te 
açıl
masının

Dip Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail com

\ f www.ozcanvural.sayfasi.corh

Araplar!...
Araplar hepimizin bildiği gibi temiz değildir, 

(kabaca pistir. )
Yalnız doğru konuşalım onlara çok yüklen

meyelim,su çok ender bulununca, çok değerli 
olunca da temiz kalmak zordur.

Sıcakta hızlı yaşanmaz, bizim Güney 
Anadolu -Antalya -Adana’ da yaşayanlar bilir
ler, koşturursanız ter içinde kalır, tıkanırsınız.

Aşırı sıcak ve susuzluk onları bozmuş, gen
lerine işlemiş.

Yüzyıllarca bu çetin koşullarda yaşamak 
zorunda kalınca buna alışmışlar.

AvrupalI - Amerikalı onlardan biraz daha 
hareketli olmalarını bekliyor.

Aslında bu hareketsizlik ve pislik Hindistan 
‘da da var.

Yağmuru tanımadıkları için caddeleri - 
sokakları pis. Mısır da Nil var da biraz olsun 
temizlik getiriyor.

Başka Arap ülkelerinde o da yok...
Acı yemeleri tıpkı bizim Güney Anadolu gibi, 

acıyı sevdiklerinden değil ,Tıp vücudun iç 
ısısını yükseltip, bunaltıcı sıcakta dış havayla 
dengeleyip sıcağı hissetmemek amacıyla 
yapıldığını söyler.

Bütün bunlara yüzyıllar süren, sinsi bir 
hastalık gibi onları kemiren yoksulluğu da 
katarsanız böyle giyinmek -yaşamak zorun
dadır.

Petrol bulunduktan sonra birden bire çok 
zengin olanları da, geçmişten gelen bir temel 
olmadığı için, şaşalı -görkemli bir hayat yaşa
maya başlamışlar, fakat görgüsüzlük her yer
lerinden aktığını görebilirsiniz.

Bizim yeni zenginlerimizde de bu görgü 
süzlükleri görebilirsiniz.

Çünkü, görgüyü para ile satın almazsınız. O 
yüzyıllar boyunca sizin soyunuzun ,aile nizin 
geçmişinden tıpkı ( Arapların pisliği gibi) görgü 
- temizlik sizin genlerinize işler.

Araplar genellikle tembel ve pis görüntüsü 
verir.

Nitekim çöl koşullarında tek çözüm olan 
“kefiye ve “cellaba” gibi giysileri Arap alışmış 
giyiyor, ama batı gibi giyinmeye kalkınca çok 
sakil bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü o giysi 
onun kendi yaşantısının ürettiği üstyapı ürünü 
değil.

Arap Batı elbisesini kendine yakıştıramı yor, 
uyduramıyor, üstünden kaçıyor.

Kılıksız görünüyor.
Buna karşılık bizim “dincilerimiz” de Arap’lar 

gibi giyinmeye, davranmaya çalıştıkları oranda 
gülünç oluyorlar.

Çünkü, Anadolu ikliminde - Erzurum'da - 
Kars ‘da - Van ‘da cüppe - çarşaf giyilmez. 
Donarsın.

Kışın kalın -sıkı, kat kat giyineceksin, foşur 
foşur, yellim yellim gezinemezsin.

İslam’i sandıkları kıyafet İslamdan değil, 
iklimden gelen bir kıyafettir.

. Şöyle bir düşünün; Peygamber efendimiz 
Arabistan'da değil de Norveç'te yaşasaydı ve 
Kuran’ı kerimimiz ( Kutsal kitabımız ) orada 
indirilseydi “islami giysi “denen şeyler Yünlü - 
kürklü başlık, kalın paltolar, eldivenler olacaktı.

Bu gün kara Afrikalı Müslüman din kardeş
lerimizin kadınları açıkta çıplak dolaşıyorlar.

İklim şartları bunu zorunlu yapıyor.
Zorlanarak yapılan, içinde bulunduğu şart

lara uymayan her türlü iş -giyim -konuşma 
başarılı olmaz.

Taklit insanları küçültür.

http://www.ozcanvural.sayfasi.corh


Sayfa 424 Ocak 2006 Sah

Türkiye karaltında
Soğuk hava ve kar 
yağışı başta Ankara 
ve İstanbul olmak 
üzere tüm yurtta 
yaşamı olumsuz 
etkiliyor.
Kar yağışı nedeniyle 
uçak seferleri 
gerçekleştirile- 
mezken İstanbul'da 
bazı vapur, feribot ve 
deniz otobüs sefer
leri iptal edildi. 
Çanakkale'de etkili 
olan kuvvetli poyraz, 
deniz ulaşımını 
aksatıyor.
Karadeniz'de de 
poyraz nedeniyle 
dalga boyjınun yer 
yer 8 metreye kadar 
yükseldiğini belirten 
meteoroloji yetkilileri, 
olumsuz l\ava 
koşulları ve şiddetli 
poyrazın 1 hafta 
sürmesinin bek
lendiğini kaydederek, 
vatandaşları 

' uyardılar.
İstanbul'u birkaç gün 
etkisi altına alması 
beklenen kar yağışı, 
saat 05.00 sıralarında

başladı. Kar yağışıyla 
birlikte Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri, 
hava sıcaklığının 
düşmesiyle oluşa
bilecek buzlanmaya 
karşı ana arterleri, 
kavşakları ve köprü
leri tuzluyör. Resmi 
ve sivil tüm polis 
ekiplerinin trafiğin 
düzenlenmesine 

yardımcı olmalarını 
istendi. İstanbul'da 
çok sayıda üniversit
ede eğitime ara ver
ilirken bazı üniver
siteler de bugün ve 
yarın yapılması 
gereken sınavları 
erteledi.
Ülke genelinde kapalı 
olan binlerce köy yol
unu açma çalışmaları 

sürerken bazı yer
leşim yerlerine de 
elektrik verilemiyor. 
Olumsuz hava 
koşulları çok sayıda 
kazaya da yol açtı. 
Öte yandan öğre
nildiğine göre İlçem
izdeki kar yağışları 
nedeniyle ilçeye bağlı 
köylerle yolların açık 
olduğu öğrenildi.

20 bin 
öğretmenin 
ataması 
yapılacak

Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı 
resmi eğitim kurulu
larının öğretmen 
ihtiyacını karşılamak 
üzere 25 Ocak - 06 
Şubat 2006 tarihleri 
arasında alınacak 
başvurulara dayalı 
olarak ilk atama 
biçimiyle 19.656, 
yeniden (açıktan) ve 
yeniden (açıktan) ilk 
atama biçimiyle 344 
olmak üzere toplam 
20.000 kadroya 
öğretmen ataması 
yapılacak.

Başvuruya ilişkin 
bilgilerin Milli eğitim 
Bakanlığı htt://per- 
sonel.meb.gov.tr 
internet adresinde

CHP 
Diyarbakır . 
milletvekiline

24/01/2006 tarihinde 
yayımlanacak olan 
2006-1 Öğretmenlik 
İçin başvuru ve 
Atama Kılavuzu'nda I
yer alacağı duyurul- I
du.

İlk atama için 
başvuracakların 
atanacakları alanlar 
ile kontenjanları ve 
taban puanlarının İ
yine internetle ilgili ’ 
sitede yayınlandığı '
belirtilirken yeniden 
(açıktan) atama kon
tenjanları başvurular 
alındıktan sonra Milli 
eğitim Bakanlığı 
Personel Genel 
Müdürlüğünce belir
leneceği açıklandı. I

Tanıtım broşüründe Gemlik var
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in TBMM verdiği Gemlik ile ilgi soru önergesine verilen 
cevapta, Gemlik’te 4 arkeaojik SİT, 1 adet doğal SİT, 218 adet taşınmaz Kültür ve Tabiat var

lığının tescil edilerek koruma altına alındığı açıklandı.
CHP Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel’in bir 
süre önce Gemlik'te 
bulunan tarihi evler 
ile tanıtımı için 
Meclise verdiği soru 
önergesine cevap 
verildi.
Gemlik ilçesinin doğal 
yapısı ve zenginlik
leriyle büyük bir 
potansiyele sahip 
olduğunu soru öner
gesinde belirten 
Demirel, bu zenginlik
lerin tanıtımının yapıl
masının büyük önem 
taşıdığına dikkat çek- 
mişti.
Demirel, soru öner
gesinde ayrıca 
Gemlik'in kültürel var
lıkları ve tarihi eserleri 
ile ilgili olarak 
Bakanlığın yapmış 
olduğu çalışmalar ve 
bu konuda envanter 
çalışmasının mevcut 

olup olmadığı hakkın
da bilgi istemişti. 
Kemal Demirel'e ver
ilen cevapta; Gemlik 
ilçesinin kültürel var
lıkları ve tarihi eser
leriyle ilgili olarak 
1983 yılından 
günümüze kadar 3386 
ve 5226 sayılı 
Kanunlar ile değişik 
2863 sayıh Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu kap
samında Bakanlığın 
Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel 
Müdürlüğünce tespit 
ve tescil çalış
malarının gerçek
leştirildiği bildirildi. 
Bu çalışma sonucun
da Gemlik'te toplam 4 
adet Arkeolojik Sit, 1 
adet Doğal sit, 1 adet 
kentsel sit ve 218 
adet taşınmaz kültür 
ve tabiat varlığı tescil 

edilerek koruma altına 
alındığı bildirildi. 
Gemlik'te ayrıca, 
Bursa Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulunun 
10/03/1990 gün ve 977 
sayılı kararı ile tescilli 
77 adet Sivil Mimarlık 
Örneği yapı, 7 adet 
Anıtsal yapı ve 11 
adet Doğal Anıt'ın 
koruma altına alındığı 
bildirilirken "Ayrıca 
bölgede yer alan Cius 
Antik Kenti, adı geçen 
Koruma Kurulunun 
23/01/1994 gün ve 
3650 sayılı kararı ile 
III. Derece Arkeolojik 
Sit alanı olarak tescil 
edilmiş olup Koruma 
Amaçlı İmar Planı 
yürürlüktedir" denildi. 
CHP Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, 
Gemlik'teki kültür var
lıklarının tanıtımının 

daha iyi yapılması ile 
ilgili olarak Bakanlığın 
neler yapmayı plan
ladığı sorusuna ise şu 
yanıt verildi: 
"Bakanlığımızca ek 
baskı yayın programı 
kapsamında İngilizce, 
Fransızca, Almanca, 
İtalyanca ve İspanyol
ca dillerinde İstanbul- 
Marmara Broşürü, 
Seyahat Rehberi, Otel 
Rehberi, Kış Turizmi, 
Termal ve Kampçılık 
broşürlerinde Gemlik 
ilçesine ait bilgiler 
bulunmakta olup; 
Bakanlığın 2006 yayın 
programı 
çerçevesinde de yer 
verilmesi 
düşünülmektedir. 
Söz konusu broşür
lerin gerek yurtiçi 
gerekse yurt dışında 
dağıtımı yapılmak
tadır."

ölüm
tehdidi 
Sivil toplum 
kuruluşları 
tehdit olayını 
kınadı

CHP Diyarbakır 
Milletvekili Mesut 
Değer, tehdit edildiği 
gerekçesiyle 
Diyarbakır 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
başvurduğunu söyle
di.
Milletvekili Değer AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, Şemdinli 
olayları nedeniyle 
CHP'nin oluşturduğu 
komisyonda yer 
aldığını hatırlatarak, 
şöyle konuştu: 
'Komisyon üyesi 
olarak çalışmalarda 
bulundum. Bireysel 
olarak tespit ettiğim 
bazı hususlar basın
da yer aldı.
Gazetelerde Şemdinli 
olayları ile ilgili bazı

evrakların bende yer 
aldığı belirtildi. Daha 
sonra 6 Ocak'ta elle 
yazılmış bir tehdit 
mektubu aldım. 
Mektupta bana 
ve Diyarbakır halkına 
hakaretler de yer 
alıyordu.
Mektupta (Bize 

önergemi veriyorsun. 
Meclis'e uygun 
davranış sergile.
Yerinde otur. 
Ortalığı karıştırma. 
Umarız mesajı aldın) 
ibaresi de yer 
alıyordu.
Mektubun geldiği 
gün Diyarbakır 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
başvurdum.
Olay bundan 
ibaret."

sonel.meb.gov.tr
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'Dogata enerjide W çözüm olmamalı'
Yıldırım Sanayici ve İşadamları Derneği 
(YISİAD) Başkanı Kurban Yolcu, Türkiye'nin 
enerjide dışa bağımlı hale geldiğini söyledi.

Kamyoncuya müjde!

Yolcu alternatif ener
jilere yönelerek 
ülkenin bu bağımlılık
tan kurtarılması 
gerektiğini ifade etti. 
Yazılı bir açıklama 
yapan Kurban Yolcu, 
doğalgazın 
Türkiye'deki enerji 
kaynakları içindeki 
payının yüzde 23 
olduğunu belirtip 
"Türkiye'nin enerji 
kaynaklarını 
çeşitlendirmesi 
zorunludur. Kısa süre 
önce Ukrayna ile 
Rusya arasında 
yaşanan doğalgaz 
krizi ve İran'ın doğal- 
gazı azaltması göz 

önüne alınarak, 
doğalgazda ve diğer 
enerjilerde dışa 
bağımlılık masaya 
yatırılmalıdır" dedi. 
Türkiye'de Ukrayna 
ile Rusya arasındaki 
doğalgaz krizinin 
sonuçlarının 
tartışıldığı bir 
süreçte, İran'ın 
havaların soğuk
luğunu gerekçe 
göstererek Türkiye'ye 
gönderdiği gaz mik
tarını azalttığına 
dikkat çeken Yolcu, 
"Bu gelişmeler 
gerekli önlemler alın
mazsa başımıza neler 
gelebileceğini

göstermesi açısından 
çok önemlidir" 
diye konuştu.

"Stratejik hata" 
Türkiye'nin son 
10 yılda çeşitli ülkel
erle doğalgaz anlaş
maları yaptığını, 
bununsa stratejik bir 
hata olduğunu 
söyleyen Yolcu, 
"Satın almasak bile 
parasını ödemek 
zorunda olduğumuz 
milyarca metreküplük 

gaz anlaşmaları 
yapıldı. Enerji 
Bakanlığı bunu telafi 
için çaba harcıyor. 
Daha da büyük çaba 
harcanmalıdır" 
diye konuştu. 
Kurban Yolcu, 
Türkiye'nin alternatif 
enerji kaynakları 
açısından çok 
zengin olduğunu 
ama bunları bir 
türlü kullanamadığını 
da belirtti. BHA

Bursa, Çanakkale, 
Balıkesir ve Bilecik 
illerinde faaliyet 
gösteren 21 taşıyıcı 
kooperatifi yöneti
cisinin İnegöl'de 
toplanarak dile 
getirdiği soruna 
çözüm bulundu. 
AKP Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıktı, kamyoncu
lara verilen K1 ve R1 
belgelerinde indirim 
yapılacağını açıkladı. 
Karayolu taşımacılığı 
yapan kamyonlara 
ve kamyon kooperat
iflerine getirilen 
belge zorunluluğu ve 
bu belgeler için iste
nen yüksek bedeller 
nedeniyle sıkıntıya 
düştüklerini kayde
den kooperatif 
başkanları Ankara'da 
bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi.
Sorunun çözülmesi 
için devreye giren 
Bursa Milletvekili 
Sedat Kızılcıktı, 
önceki gün 526 
üyesi bulunan 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi'ni ziyaret 

ederek belge ve 
bedeller konusunda 
gelinen noktayı ve 
yapılan 
iyileştirmeleri anlat
tı.Esnafın büyük 
ilgisi ile karşılaşan 
Kızılcıktı, "Bursa, 
Çanakkale, Balıkesir 
ve Bilecik illerinde 
faaliyet gösteren 21 
kooperatifin 
başkanıyla birlikte 
Karayolları Ulaştırma 
Genel Müdürü Talat 
Aydın'a, belgeler için 
istenen ücretlerde 
indirim yapılması ya 
da taksitlendirmeye 
gidilmesi yönündeki 
isteklerimizi ilettik. 
Bu temaslar olumlu 
sonuçlandı, daha 
önce kamyoncu 
esnafının alması 
gereken ve bin 300 
YTL istenen K1 bel
gesi 300 YTL'ye, 
kooperatiflerin 
alması zorunlu olan 
R1 belgesi ise 150 
bin YTL'den 60 bin 
YTL'ye, 100 bin YTL 
istenen L1 belgesi 
ise 60 bin YTL’ye 
indirildi. BHA

TOMEKAY
'
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Bursa’da uyuşturucu 
operasyonuna 6 gözaltı

Bursa Emniyet MLiidiirliiğü Narkotik Şubesi tarafından 
gerçekleştirilen operasyonda piyasaya uyuşturucu hap sürmeye 

çalıştığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

tekerlekli sandalyeyle götürmeye çalışan 
şüpheliler sokak timlerince suçüstü yakalandı.

Bursa'ya uyuşturucu 
hap sokulacağı 
ihbarını araştıran 
narkotik polisi, 
İstanbul'dan uyuştu
rucu hap geldiği 
anda Terminal'de 
gerçekleştirdiği 
operasyonla 
6 kişiyi yakaladı. 
Gözaltına alınanlar
dan 5'inin adam 
öldürmek, hırsızlık, 
Ateşli Silahlar 
Kanunu'na muhalefet 

suçlarından sabıkalı 
olduğu belirlendi. 
Zanlılardan 30 
yaşındaki A.S.'nin, 
bir firmada üst düzey 
yöneticilik yaptığı ve 
temin edilen hapları 
yakın çevresine 
pazarladığı öne 
sürüldü.
Ekipler, gözaltındaki 
kişilerin üzerlerinde, 
ev ve işyerlerinde 
yaptığı aramada ele 
geçirdiği 1331 adet 

hapa el koyarken, 
bu çeteyle bağlı 
olarak hap kullandığı 
belirlenen 30 kişi 
hakkında da 
yasal işlem başlattı. 
Gözaltındaki B.G., 
Z.Ü., V.T. H.T. ve 
F.T.ile A.S. teşekkül 
halinde uyuşturucu 
ticareti yapmak 
suçundan 
mahkemeye 
sevk edilecek.
BHA

Kapısını kırarak 
girdikleri Adnan 
Coşkun'a ait mobilya 
mağazasında çelik 
kasayı çalan ve te 
kerlekli sandalyeyle 
götürmeye çalışan 
T.A. ve R.G. isimli 
şüpheliler, sokak 
timleri tarafından 
yakalandı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye 
göre önceki gece 
Gülbahçe Mahallesi 
İnönü Caddesi'nde 
Adnan Coşkun'a 
(30) ait mobilya 
mağazasına kapısını 

kırdıktan sonra giren 
T.A. (20) ve
R.G. (28) isimli 
şüpheliler, çelik 
kasayı tekerlekli san
dalyeye koyarak 
götürmek istedi. 
Ancak mağazadan 
çıktıktan sonra 
bölgede devriye 
gezen sokak timleri 
tarafından fark edilen 
şüpheliler, çelik 
kasayı bırakarak 
ara sokaklara kaçtı. 
Bunun üzerine 
sokak timi de 
kaçan şüphelilerin 
peşine düştü. Yarım 
saatlik çalışmanın 

ardından şüpheliler 
yakalanırken, 
çelik kasaya da 
el konuldu.
Çelik kasa 
sahibine iade 
edilirken, şüpheliler 
ise emniyete 
götürüldü. Çelik 
kasanın içerisinde 
210 YTL para, çek, 
senet ve özel 
eşyaların bulunduğı 
belirtildi. Emniyette 
ifadeleri alınan 
şüpheliler, hırsızlık 
suçundan 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk 
edildi. BHj

■'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

KEBAP ve YEMEK SALONU
Bircan 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 karşısı) 
Tel : (0.224) 51 4 20 20 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ağca 2010 yılında tahliye olacak
Kartal H Tipi 
Cezaevi'nden tahliye 
edildikten 8 gün sonra 
Yargıtay'ın tahliye 
kararını bozması üzer
ine yeniden yakala
narak aynı cezaevine 
konulan Mehmet Ali 
Ağca'nın, 18 Ocak 
2010 tarihinde tahliye 
edilmesi kararlaştırıldı. 
Yargıtay 1. Ceza 
Dairesi'nin tahliye 
kararını bozması üzer
ine 20 Ocak 2006 tari
hinde yeniden yakala
narak aynı cezaevine 
konulan Mehmet Ali 
Ağca'nın cezaevinde 
kalacağı süre, Kartal 
Cumhuriyet Başsavcı

Canpolat, görevden uzatlaştırıldı
Hayali ihracat sanık
larından Turan Çevik 
ve oğlunu mahkeme 
kararına rağmen 
tahliye ettiği iddiasıyla 
hakkında soruşturma 
başlatılan Beyoğlu 
Başsavcısı Ünal 
Canpotat, görevinden 
uzaklaştırıldı.
Edinilen bilgiye göre, 
Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu 
(HSYK), Adalet 
Bakanlığı Teftiş

H

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
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

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax:5141021

Vekili Durmuş Yargı, 
Kartal Cumhuriyet 
Savcısı Cuma Gülger 
ve Kartal Cumhuriyet 
Savcısı Ali Kemal 
Doğan tarafından 
tekrar hesaplandı.
Toplam 40 yıl 
üzerinden yapılan 
hesaplama sonucu 
hazırlanan müddet-

Kurulu'ndan Ceza 
İşleri Genel Müdürlüğü 
aracılığıyla gelen ön 
raporu değerlendirdi. 
Kurul, Beyoğlu 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Canpolat'ın 
soruşturma sona 
erene kadar tedbiren 
görevden uzaklaştırıl
masına karar verdi. 
Canpolat hakkında 
ceza davası ve disiplin 
işlemiyle ilgili son 
karan ise yine 

namede, Mehmet Ali 
Ağca'nın 18 Ocak 2010 
tarihinde cezaevinden 
tahliye olacağı belirtil- 
di.Müddetname, 
Ağca'nın hükümlü 
olarak bulunduğu 
Kartal H Tipi Cezaevi 
ile diğer ilgili yerlere 
gönderildi.

Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu 
verecek.

&

Karlı havada araç kullanma incelikleri
Türkiye'yi etkisi altına 
alan ağır kış şartların
dan en fazla etkilenen
lerden olan sürücü
lerin, sert direksiyon 
hareketlerinden kaçın
maları gerektiği 
belirtildi.
Sürücülere, karda 
emniyetli ve rahat oto
mobil kullanmanın 
incelikleri ve yöntem
lerinin anlatıldığı " 
www.arabam.com " 
adlı internet sitesinde, 
kışın araçlarda bulun
durulması gereken 
malzemeler ve nasıl 
kullanılacakları da yer 
alıyor. Sitede uzmanlar, 
karlı ve buzlu havada 
trafiğe çıkacak sürücü
lerin sürüş stilini yol 
ve hava şartlarına 
uydurması ve her 
zamankinden daha 
dikkatli araç kullan
masının büyük önem 
taşıdığını ifade ederek, 
şu bilgileri aktardı: 
"- Bir kazadan kaçın
manın en iyi yolu önce
den tahmin etmektir. .. 
Bu nedenle önünüzde
ki araçla aranızdaki 
takip mesafesini nor- 
îTtaîiîî iki kstina çıkann. 
- Manuel şanzımanlı 
araç kullananlar 
debriyaj pedalını 
dikkatli kullanmalı, 
pedah sertçe bırakma
malı. Otomatik şanzı
manlı araç kullanan
larsa hızlanmalarda 
asla gaz pedalına 
sonuna kadar basma- 
malı.
- Buzlu ya da karla 
kaplı bir yokuş inerken 
mümkün olduğunca 
motorun frenleme 
gücünden faydalanıl- 
malı, belirli aralıklarla 
fren pedalına hafifçe 
basılmalı.
- Cam ve silecek 
süpürgeleri arasına 
karton koyarak soğuk 
gecelerde sileceklerin 
donup cama yapış
masını önlemeye 
çalışın.
- Camlar buğulandığın
da 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 kolaylaştıracak
tır.
- Öndeki aracın izinden 
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 havalarda 
emniyetli sürüş için 
araçlarda bulundurul
ması gereken 
malzemelerle ilgili ise 
şu uyarılarda bulunul
du:
"- Zincir, takoz ve 
çekme halatı: Kar 
üzerinde tutunmayı 
sağlayan zincir, kış 
günlerinin en önemli 
yardımcılarında biri
sidir. Ancak, zincirin 
takılmasında dikkat 
edilmesi gereken nok
talar mevcuttur. Eski 
tip zincirleri takmak 
zaman ve araç gereç 
açısından yeni tiplerle 
karşılaştırıldığında 
oldukça zahmetlidir. 
Eski tip zinciri teker
leğe takabilmek için 
önce aracı krikoyla 
kaldırmak ya da zinciri 
yola sererek aracı 
üzerine çıkarmak 
gerekir. Lastik tam 
olarak zincirin üzerine 
çıktığında dışta kalan 
baklalara üstteki hal
kaları takmak ve 
gergilerle sabitlemek 
gerekiyor. Zincir takma 
sırasında dikkat 
edilmesi gereken en 
önemli konuysa zin
cirdeki baklaların 
tamamının aynı yönde 
durması ve herhangi 
bir dönmenin olma
ması. Aksi halde zincir 
birkaç metre sonra 
kopabiliyor. Takmatik 
zincirleri takmak için 
zincirin kasnak görevi
ni üstlenen çelik tel ya 
da halatın lastiğin üst 
tarafından geçirilmesi, 
bağlantı kancalarının 
takılması ve gergi 
lastiğiyle sabitlenmesi 
yeterli oluyor.

Dikkat edilmesi 
gereken en önemli 
konuysa, zincir takılı 
haldeyken 100-200 
metre kadar gidip 
sonra durarak,'zincirin 
yerleşmesiyle oluşan 
boşlukları, gergileri 
yeniden ayarlayarak 
ortadan kaldırmak. 
Böylece zincir tekerleği 
tam olarak saracağı 
için maksimum güven
lik sağlanmış olacaktır. 
- Buz kazıma aleti ve 
buz çözücü: Isıtıcınız 
ve buz çözücünüz 
camlarınızı buzdan ve 
kardan arındırmak için 
yeterli olmayabilir. İyi 
bir buz kazıyıcı ve ön 
cam için buz çözücü, 
kalın buz tabakasını 
temizleyerek camınız
dan uzak tutmaya 
yardımcı olabilir. 
- Yede* silecek lastiği. 
Kar ve buz, silecek 
lastiğinin camla temas 
eden yüzünü kolaylıkla 
tahrip ederek hasara 
uğratabilir. Yanınızda 
bir takım yedek silecek 
lastiği bulundurmanız 
ve lastiklerinizi 6 ayda 
bir değiştirmeniz 
gerekli.
- Akü güçlendirme 
paketi: Akünüz soğuğa 
dayanamaz ya da 
kazara akünüzü boşal
tacak olursanız; taşın
abilir akü güçlendirme 
paketi yola devam etm
eniz 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 
otomobilinizin yakıt 
sisteminden uzak 
tutun.
- Battaniye ve öbür 
temel gereçler: Ne 
kadar çok önlem alır
sanız alın, yine de kış 
mevsiminin hava 
koşullarında yolda kal
abilirsiniz.
Otomobilinize eski bat
taniyeler koyarak ken
dinizi koruyun. Ayrıca 
sizi sıcak tutacak 
giysiler, cep fenerleri 
ve işaret fişeklerini de 
unutmayın."

http://www.arabam.com
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Vergi iadeleri ödenecek
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu, SSK ve 
Bağ-Kur emeklilerinin, 
muhtemelen gelecek 
aylık döneminde hem 
vergi iadelerini hem de 
zamlı aylıklarını alma 
imkanına kavuşacak
larını söyledi. 
Başesgioğlu, 
emeklilerin zamlarını 
ve vergi iadelerini bu 
ay alamadıklarını 
belirtti.
Emekli aylıklarına 
ilişkin yasa tasarısının, 
TBMM'de bulunduğu
na işaret eden 
Başesgioğlu, şunları 
kaydetti: "Emekli aylık
larının artışı ve vergi 
iadesinin yüzde 4 
oranında aylıklara yan
sıtılması nedeniyle bir

değişiklik söz konusu. 
Kurban Bayramı'nın 
araya girmesi 
dolayısıyla, yasayı 
emekli aylıklarının 
ödeme zamanına 
yetiştiremedik.
SSK ve Bağ-Kur 
emeklileri, muhteme
len önümüzdeki aylık 
döneminde hem vergi 
iadelerini hem zamlı 

aylıklarını alma imkanı
na kavuşacaklar." 
Bakan Başesgioğlu, 
hükümetin sosyal 
güvenlik reformu 
çerçevesinde hazır
lanan ve halen 
TBMM'de bulunan 
yasa tasarılarını çıkar
ma konusundaki karar
lılığının da devam 
ettiğini vurguladı.

Taşıtlara otomatik tanıtım
Maliye Bakanlığı, 
pompalara 
yazarkasadan sonra 
taşıtlara tanıma sis
temini de devreye 
sokuyor.
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, taşıt tanı
ma sistemi konusun
da bir tebliğ hazırlı 
yor.
Tebliğle, motorlu kara 
taşıtlarına elektronik 
aygıtlar aracılığı ile 
otomatik tanıma geti 
riliyor.
Sistem, taşıtın pom
paya monte edilmiş 
tabancadan akaryakıt 
alması ile çalışmaya 
bağlıyor. Tabancanın 
taşıtın deposuna

sokulmasının ardın
dan, taşıta ait bilgiler 
istasyon kontrol 
ünitesine aktarılıyor. 
Taşıt tanıma sistemi
nin yaz aylarından 
itibaren devreye 
sokulması planlanı 
yor. İlk aşamada, yeni 
üretilen taşıtlarda 
tanıma sistemine yer 

verilmesi, daha sonra 
da mevcut taşıtların, 
modellerine göre aşa
malı olarak sisteme 
dahil edilmesi 
düşünülüyor.
Taşıt tanıma sistemi 
ne dahil edilecek araç 
sayısı, şu aşamada 8 
milyon olarak belir
leniyor.

W memur ‘denge tazminatı’ alabilecek? 
" ........ . w

1 milyon 377 bin 
memur, ocak ve tem
muz aylarında denge 
tazminatı alacak. 80 
YTL'lik denge tazmi
natını kimlerin alıp, 
kimlerin alamayacağı 
da belli oldu.
Yazı boyutunu büyüt
mek için 
Denge tazminatını 
öğretmenler alacak, 
şube müdürü ve şefler 
alamayacak.
Ek ödeme almayan ve 
sayıları yaklaşık 1 
milyon 377 bin olarak 
açıklanan memurlara 
ocak ve temmuz 
aylarında 40’ar YTL 
olmak üzere toplam 80 
YTL’lik "denge tazmi
natı" ödenmesine 
ilişkin olarak hazır
lanan yasa tasarısı 
taslağı Başbakanlığa 
gönderildi.
Hükümetle, memurlar 
adına Kamu-Sen, 
KESK ve Memur- 
Sen’in katıldığı toplu 
görüşmelerde yüzde 
5.1’lik genel zamma ek 
olarak çeşitli adlar 
altında ek ödeme 
almayan ve sayıları 
yaklaşık 1 milyon 377 
bini bulan memura 
denge tazminatı adı 
altında ödeme yapıl
ması kararlaştırılmıştı. 
Memur konfederas 
yonlarının da katılımı 
yla hazırlanan "İlave 
Ödemesi Bulunmayan 
Memurlara ve 
Sözleşmeli Personele 
Ek Ödeme Yapılması 
ile Bazı Kanun ve

Kanun Aükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı 
Taslağı" Başbakanlığa 
gönderildi.
Tasarı taslağına göre, 
çeşitli adlar altında ek 
ödeme almayan per
sonel, ocak ve temmuz 
aylarında 40’ar YTL 
olmak üzere toplam 80 
YTL denge tazminatı 
alacak.
Denge tazminatı 
ödemesi yapılacak 
olan kurumlar ise 
şöyle sıralandı: 
"Başbakanlık, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, 
Danıştay, Sayıştay, 
Yüksek Seçim Kurulu, 
Adalet Bakanlığı, İçiş
leri Bakanlığı (Kefalet 
Sandığı dahil), Milli 
Eğitim, Bayındırlık, 
Ulaştırma, Tarım, 
Enerji, Kültür ve 
Turizm ile Çevre ve 
Orman Bakanlıkları, 
DPT ve Denizcilik ve 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı, Avrupa 
Birliği Genel

Sekreterliği, Diyanet 
İşleri, Devlet Personel, 
Özelleştirme İdaresi ve 
Özürlüler İdaresi 
başkanlıkları, Türkiye 
İstatistik Kurumu, 
Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu 
Başkanlığı ile bağlı 
kuruluşları, Türk 
Patent Enstitüsü 
Başkanlığa, GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi ve 
Özel Çevre Koruma 
Kurumu başkanlıkları, 
Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu, Milli 
Savunma Bakanlığı 
Akaryakıt İkmal ve 
NATO POL Tesisleri 
İşletme Başkanlığı, 
Yükseköğretim Kurulu, 
üniversiteler ile yük
sek teknoloji enstitü
leri, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, DSİ, 
Karayolları, Tapu ve 
Kadastro, Orman, 
Tarım Reformu, Petrol 
İşleri, Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu, Aile ve

Sosyal Araştırmalar, 
Kadının Statüsü, 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma, Basın 
Yayın-ve Enformasyon, 
Gençlik ve Spor, 
Vakıflar, Sivil 
Havacılık, Devlet 
Opera ve Balesi, 
Devlet Tiyatroları, 
Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi, İller Bankası, 
TODAİE ve Maden 
Tetkik ve Arama genel 
müdürlükleri, il özel 
idarbleri ve belediyeler 
ile bunların bağlı kuru
luşları, il özel idareleri 
ve belediyelerin kur
dukları mahalli idare 
birlikleri ile Atatürk 
Orman Çiftliği 
Müdürlüğü." 
Söz konusu kurum- 
ların merkez ve taşra 
teşkilatı ile varsa bun
ların döner sermaye 
kadrolarında, 657 
sayılı Devlet Memurları 
Kanununa göre istih
dam edilenler ile aylık
larını 2802 sayılı 
Hakimler ve Savcılar 
Kanunu ve 2914 sayılı 
Yükseköğretim 
Personel Kanununa 
göre alanlara, subay, 
sözleşmeli subay, ast
subay, sözleşmeli ast
subay, uzman jandar
ma ve uzman 
erbaşlara, 1 Ocak 2006 
30 Haziran 2006 tarih
leri arasında 950 
gösterge rakamının, 1 
Temmuz 2006 tarihin
den itibaren ise 1850 
gösterge rakamının 
memur aylıklarına 

uygulanan katsayı ile 
çarpımı sonucu bulu
nacak tutarda her ay 
ödeme yapılacak. 
ÖĞRETMENLER ALA
CAK ANCAK ŞUBE 
MÜDÜRÜ VE ŞEFLER 
ALAMAYACAK 
Ancak bu kurumlarda 
çalışanlardan makam, 
yüksek hakimlik, tem
sil veya görev tazmi
natı alanlar, her derece 
ve türdeki örgün ve 
yaygın eğitim kurum- 
larında görev yapan 
yönetici ve öğretmen
ler hariç fiilen yapıl
mayan ders karşılığı 
ek ders ücreti alanlar 
alamayacak. Buna 
göre öğretmenler söz 
konusu denge tazmi
natını alacak, ancak il 
ve ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğündeki şube 
müdürleri ve şefler, 
Bakanlık merkez teşki
latında ek ders ücreti 
alan bürokratlar ile 
eğitim araçları 
merkezindeki öğret
menler alamayacak. 
Kamu kurumlarındaki 
iç denetçiler, 
Başbakanlık Müfettiş 
ve Müfettiş 
Yardımcıları, Kültür ve 
Turizm Bakanlığında 
döner sermaye alanlar, 
Çevre ve Orman 
Uzmanı ile Çevre ve 
Orman Uzman 
Yardımcısı, Kültür ve 
Turizm Uzmanı ile 
Kültür ve Turizm 
Uzman Yardımcısı, Vali 
Yardımcıları ve 
Kaymakamlar, Sivil

Havacılık Genel 
Müdürlüğünde teknik 
denetçi olarak 
görevlendirilenler ile 
kadro karşılığı 
sözleşmeli olarak istih
dam edilenler toplam 
80 YTL’lik zamdan * 
yararlanamayacaklar. 
FARK ÖDEMESİ 
Tasarı taslağına göre, 
kurumların döner ser
maye işletmelerinden 
gelir alanlara ise fark 
ödemesi yapılacak. 
Kadro karşılığı 
sözleşmeli olarak 
çalışanlar hariç 657 
sayılı Kanunun 4/B 
maddesine göre 
çalışanlar, 4924 sayılı 
Kanuna göre çalışan 
sözleşmeli sağlık per
soneli, teşkilat kanun
larına göre çalışan 
sözleşmeli personele 
denge tazminatının 
verilip verilmeye
ceğine ilişkin son 
kararı ise Bakanlar 
Kurulu verecek.

‘Gemlik 
Körfez’

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
adresini 
tıklayın j

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Irak'ta benzin krizi yaşanıyor
» Irak'a petrol ihraç 
|[ eden 34 Türk fir- 
r masının, alacak
lı 1 larının 1 milyar doları 

aşması üzerine ben
zin sevkiyatını dur
durması, petrol ülke
si Irak'ta benzin krizi 
yaşanmasına neden 
oldu. Benzinin 
litresinin yarım doları 
geçtiği Erbil kentinde 
vatandaşlar araçları
na yakıtı karabor
sadan temin ederken, 
Irak Petrol Bakanlığı 
ödemelerin en kısa 
sürede yapılacağını 
duyurdu.
Irak'ın devrik lideri 
Saddam Hüseyin ve 
rejimini yıkmak için 
ABD ve müttefik 
ülkelerin 2003 yılında 
yaptıkları saldırı 

j sırasında Irak'ta 
petrol hammaddesini 
benzine dönüştüren 
rafinelerin büyük 
hasar görmesi üzer- 

I îne savaş sonrası 
ülkede üretilen 
petrol, Türkiye gibi 

I ülkelerde benzine 
I dönüştürülmeye 

başlanmıştı. Türk fir

TEM’de 50 araçlı kaza
Yoğun kar yağışı 
nedeniyle çok sayıda 
kazanın meydana 
geldiği TEM 
Otoyolu'nda trafik 
durma noktasına 
geldi. Sürücüler E- 
5'e yönlendirilirken, 
kazalarda ilk belir
lemelere göre 1 kişi 
öldü, 8 kişi de yara
landı.
İstanbul'u sabah 
saatlerinden itibaren 
etkisi altına alan kar 
yağışı, akşam saat
lerine doğru şiddetini 

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

maların, alacaklarının 
1 milyar doları 
aşması üzerine önce
ki gün Irak'a benzin 
sevkiyatını durdur
masının ardından 
ülkede ambargo ve 
savaş döneminde 
bile görülmedik 
büyüklükte benzin 
sıkıntısı yaşanmaya 
başladı. Benzin 
litresinin yarım doları 
aştığı Kuzey Irak'ta 
hükümet haftada bir 
verdiği 40 litreyi 30 
litreye düşürdü. 
Benzin sıkıntısının 
yaşandığı Erbil 
kentindeki sokaklar 
seyyar petrol istasy
onlarına 
dönüştürülmüş 
durumda. Yaklaşık 
100 bin aracın bulun
duğu kentte lüks 
araçlara yakıt, 
karaborsadan bidon
larla temin edilmeye 
başlandı.
Devlet Bakanı Kürşa‘d 
Tüzmen, yaptığı açık
lamada ödemeler 
gerçekleşirse Türk 
firmalarının sevkiyata 
başlamaya hazır 

artırdı. Yetkililerin 
tüm uyarılarına rağ
men yola zincirsiz 
çıkan sürücüler, 
buzlanan yollarda 
kazalara neden oldu. 
TEM Otoyolu'nun 
Selimpaşa mevkiinde 
çok sayıda maddi 
hasarlı trafik kazası 
meydana geldi. 
Kazalarda ilk belir
lemelere göre 
1 kişi öldü, 8 kişi de 
yaralandı. Yetkililer, 
art arda meydana 
gelen kazalar

olduğunu söylerken, 
Irak Petrol Bakanlığı 
ise Irak'a akaryakıt 
ürünleri sevkiyatını 
durdurma kararı alan 
Türk ve çokuluslu 
şirketlere olan gecik
miş borçların bir kıs
mının ödendiğini, 
kalan miktarın ise en 
kısa sürede verile
ceğini duyurdu. 
Benzin almak için 
büyük sıkıntılar çek
tiklerini dile getiren 
Iraklı Halo Ahmed ve 
Ferik Kadir adlı 
vatandaşlar, "Ülkem
izde deniz suyu 
kadar petrolümüz' 
var, ancak ham
maddeyi benzine 
dönüştüren rafineler

nedeniyle yaralı 
sayısının artmasın
dan endişe ediyor. 
Onlarca kaza 
nedeniyle TEM 
Otoyolu Edirne 
istikametinde trafik 
durdu. TIR,otobüs ve 
otomobillerin 
karıştığı çok sayıda 
zincirleme kaza, 
sürücülere zor anlar 
yaşattı. Onlarca araç, 
kazalar nedeniyle 

Ordu Kumru Nüfus 
Mdürlüğü’nden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Ersin BİRİ

imiz olmadığı için 
başka ülkelere muh
taç kalıyoruz.
Hükümet haftada 30 
litre benzin veriyor, 
bu da ihtiyacımızı 
gidermiyor. Biz de 
araçlarımıza yakıtı 
sokak başlarındaki 
seyyar benzinciler
den karşılıyoruz. 
Türkiye benzin 
sevkiyatını durdurdu. 
Çok zor durumdayız. 
Umarız iki ülke 
arasında anlaşma 
tekrar sağlanır ve 
sevkiyat yeniden 
başlar. Türk yetkililer
den benzin gönder
melerini talep ediy
oruz" şeklinde 
konuştular.

yollarda mahsur 
kaldı. Sürücüler 
duruma tepki gös
terirken, TEM 
Otoyolu trafiği 
görevliler tarafından 
E-5'e yönlendirildi. 
Durma noktasına 
gelen trafik 
nedeniyle ambu
lansların da ters 
yönden gitmek 
zorunda kaldığı 
öğrenildi.

Türkiye’nin enerji 
bağımlı artıyor

Türkiye'nin, 2004 
yılında ihtiyaç duy
duğu primer enerji 
kaynaklarının yüzde 
72'sini ithal yoluyla 
karşılamak zorunda 
kaldığı hatırlatılarak, 
önlem alınmadığı 
takdirde, Türkiye'nin 
sosyo-ekonomik 
gelişmesinin getire
ceği ithal zorunlu
luğun 2010 yılında 
yüzde 75'e, 2020 
yılında ise yüzde 
82'ye tırmanacağı 
bildirildi.
Elektrik Yüksek 
Mühendisi Sevilay 
Topçu'nun Enerji ve 
Kojenerasyon 
Dünyası Dergisi'nde 
yer alan makalesine 
göre, Türkiye, etrafı 
petrol ve doğalgaz 
zengini ülkelerle 
çevrili olduğu halde, 
bulunan ve bilinen 
rezervler itibariyle 
primer eneği kay
naklan rezervleri ve 
üretimi bakımından 
kendi ihtiyacını 
karşılamaktan uzak 

durumda. Türkiye'nin, 
.2004 yılında ihtiyaç 
duyduğu primer ener
ji kaynaklarının yüzde 
72'sini ithal yoluyla 
karşılamak zorunda 
kaldığını ifade eden 
Topçu, önlem alın
mazsa, sosyo
ekonomik gelişmenin 
getireceği ithal zorun
luluğun 2010 yılında 
yüzde 75'e, 2020 
yılında ise yüzde 
82'ye tırmanacağını 
kaydetti. Topçu ayrı
ca, bu nedenle 
dünyada meydana 
gelen gelişmeler 
karşısında 
Türkiye'nin kendisini 
bütün bu gelişmeler
den soyutlamasının 
mümkün olmadığını 
vurgularken, doğal
gaz fiyatlarının 2005 
yılı içinde yüzde 16 
oranında arttığını 
hatırlattı.
"2006'NIN İLK 
ÇEYREĞİNDE 
DOĞALGAZ 
FİYATLARI ARTM£ 
DEVAM EDECEK 
Doğalgazın 
dayanılmaz caz
ibesinin, talebi hep 
yüksek seviyelerde 
tuttuğunu ifade eden 
Topçu, buna bir de 
petrol fiyatlarının son 
bir yıl içindeki yük
selmesi eklendiğinde, 

fiyatların 2006'nın ilk 
çeyreğinde yükselme 
trendini sürdüre
ceğinin öngörüldüğü 
kaydetti. Dünyada 
yılda 2.750 trilyon 
metreküp doğalgaz 
tüketildiğini belirten 
Topçu, dünyanın 
halen işletmede olan 
doğalgaz rezervleri 
toplamının 156 milyar 
metreküp olduğunu 
ve bugün için 56 yıllık 
tüketimi karşılayacak 
doğalgaz rezervinin 
var olduğunu bildirdi. 
Topçu, son 10 yılda 
tüketilen toplam 
doğalgazdan daha 
fazla rezerv bulun
duğu gerçeği göz 
önünde tutulduğun
da, bulunacak yeni 
gaz rezerviyle daha 
en az 100 yıl doğalga- 
zlı ekonomjk hayatın 
devam edeceğini kay
detti.
Rusya'nırtyılda 600 

milyar metreküp, 
ABD'nin de 500 mil
yar metreküp üretim
leriyle dünya doğal
gaz üretiminin yüzde 
40'ını sağladıklarının 
belirten Topçu, dünya 
doğalgaz üretiminin 
yüzde 28'ini FSU 
ülkeleri (Eski 
Sovyetler Birliği 
ülkeleri), yüzde 
12'sini OECD 
Avrupa'sı, yüzde 
9.6'sını tüm 
Ortadoğu ve yüzde 
8.4'ünü de Asya 
ülkelerinin gerçek
leştirdiğini bildirdi. 
Dünyada tüketim 
artışı en yüksek olan 
fosil yakıtın da doğal
gaz olduğuna işaret 
eden Topçu, tüketim 
artışının 2002'de 
yüzde 2.7 iken, 
2003'te yüzde 2.6 ve 
2004'te 2.4 olarak 
gerçekleştiğini bildir
di. Üretici ülkelerin 
giderek artan doğal
gaz talebini karşıla
makta zorlandıklarını 
ve bu yüzden fiyat
ların 
?002 yılından beri

•di yükseldiğini 
kayueden Topçu, 
Uluslararası Enerji 
Ajansı'nın (IEA) veri
lerine göre; doğalgaz 
tüketiminin 2006 ile 
2025 yılları arasında 
ortalama 
yüzde 2.3 artışla 
saltanatını sürdüre-r 
ceğini bildirdi.
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40 yaşından sonra 
hemen herkeste 
görülen yakını göre
meme sorunu, artık 
bir buçuk dakikalık 
basit bir operasyonla 
çözülüyor. Bu 
operasyonun ilk 
hastaları da iş 
dünyasının tepe nok
tasındaki isimler oldu. 
"Göz cerrahisinde bir 
devrim" olarak 
adlandırılan bu yön
tem, ilk kez 
Amerika'da uygulandı. 
FDA onayı almasının 
ardından 6 ayda tüm 
dünyada yayılan yön
tem Türkiye'de de 
Etiler Acıbadem Göz 
Hastanesi'nde Doç. 
Dr. Bozkurt Şener 
tarafından uygulanıy
or. Ameliyathane 
ortamında gerçek
leşen operasyon için 
öncelikle hastanın 
gözü damla ile uyuş
turuluyor. Ardından 
gözün kornea 
'abaKasına radyo dal- 

| gaiarıTie sek’ı/ onattı 
küçük dokunuş uygu
lanıyor. Bu küçük 
dokunuşlar, göze 
zarar vermeden yaşa 
bağlı oluşan yakını 
görememe sorununu 
anında çözüyor.
Yakın görme soru
nunu ve tedavisiyle 
ilgili merak ettiklerini 
Etiler AcıbademGöz 
Merkezi Medikal 
Direktörü Doç. Dr. 
Bozkurt Şener yanıt
ladı.
Presbiyopi neden 
oluşuyor?

Çocukları fazt-food’dan uzat tutun
Çocukları fast-food'- 
dan uzak tutun 
Beslenme fazlalığının, 
yetersizliği kadar 
önemli bir sorun 
olduğu, bu nedenle 
çocukların fast-food 
beslenmeden uzak 
tutulması gerektiği 
bildirildi.
Gaziantep Üniversitesi 
(GAZÜ) Tıp Fakültesi 
Çocuk Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr.
Yavuz Coşkun, fast- 
food alışkanlığının 
obezitenin başında 
geldiğini ve bunun 
tüketimi kolay,

Yaş ilerledikçe gözün 
içindeki doğal mer
ceğin uyum yeteneği 
azalıyor ve yakını 
görme sorunu baş 
gösteriyor.
Göze hafif dokunuş ile 
yakını göreme sorunu 
nasıl tedavi ediliyor? 
40 yaşından sonra 
ortaya çıkan ve 
herkeste görülen yaşa 
bağlı yakını göre
meme sorunu; radyo 
dalgalarıyla yapılan 
basit bir operasyonla 
çözülüyor. 'Hafif 
dokunuş' adlı teknik, 
öncelikle iş 
dünyasının ilgisini 
çekti. 'Göz cer
rahisinde bir devrim' 
olarak adlandırılan bu 
yöntem, ilk kez 
Amerika'da uygulandı. 
FDA onayı almasının 
ardından 6 ayda tüm 
dünyada yayılan yön
temi Türkiye'de uygu
lamaya başladık. 40 
yaşından sonra 
saçların beyazlaması 
vr> yüTuT V^ıSTTiaSI 
gibi hemen hemen 
herkesin sorunu 
haline gelen yakını 
görememe problemi, 
gözlük numaralarını 
birkaç yıl içinde 
3 dereceye kadar 
çıkarabiliyor. 
Çalışmak, gazete 
okumak hatta cep 
telefonu kullanmak 
için bile mutlaka yakın 
gözlüğüne ihtiyaç 
duyanlara özel olarak 
geliştirilen yeni yön
tem ’anti-aging 
ameliyatlarından' biri 

ayaküstü hızlı 
yenilebilen ve lifli 
gıdalar içermeyen bir 
gıda türü olduğunu 
ifade etti.
Fast-food beslen

menin, hızlı 
tüketilmesinin de ayrı 
bir sorun olduğunu 
vurgulayan Coşkun, 
şöyle konuştu: 
"Çünkü besinler 
yavaş tüketildiği 
zaman, doyma bilinci 
daha çabuk oluşur. 
Ama hızlı tüketildiği 
zaman bu his d^ha 
geç olur ve bu arada 
fazla kalori alınır. 
Önceki yıllarda bize

olarak da kabul ediliy
or.
Göze Hafif Dokunuş 
operasyonu nasıl 
yapılıyor? * 
Ameliyathane 
ortamında gerçek
leşen operasyon için 
öncelikle hastanın 
gözü damla ile uyuş
turuluyor. Ardından 
gözün kornea 
tabakasına radyo dal
gaları ile sekiz-onaltı 
küçük dokunuş 
yapılıyor. Bu küçük 
dokunuşlar, göze 
zarar vermeden yaşa 
bağlı oluşan yakını 
görememe sorununu 
anında çozüyor. 
Bu operasyon ne 
kadar sürüyor? 
Bir- iki dakika sürüy
or. Operasyonun 
ardından masadan 
kalkan hastaların ilaç 
kutularının içinde 
bulunan prospektüs- 
leri bile rahatlıkla 
okuyabiliyorlar. Hatta 
ameliyatın ardından 
hastalar günlük işler
ine devam 
edebiliyorlar.
Bu operasyonu her 
doktor yapabilir mi? 
Lazer ameliyatlarının

gelen aileler daha 
çok çocuklarının kilo 
almadığından 
şikayetçi olurdu. 
Günümüzde ise zayıf 
çocukların aileleri 
kadar, kilolu çocuk
ların aileleri de 
obezite şikayetiyle 
başvuruyorlar.
Obezite artık ülkemiz 
içinde sorun olmaya 
başladı." 
Prof. Coşkun, 
Türkiye'de fast-food 
türü yiyeceklerin yer
ine doğal gıdaların 
bulunduğunu, kayded
erek, "Çocukların, 
fast-food gibi besin 

aksine bu yöntem, 
biraz daha doktora 
dayalı bir uygulama. 
Yani bu iş tamamen 
doktorun cerrahi 
yetenek ve deney
imine bağlı. Gözün 
korneasına yapılan 
nokta atışlarının dok
san derece açıyla 
gerçekleştirilmesi 
lazım. Küçük bir 
sapma 3 derece astig
mat yaratabiliyor 
ancak doğru ameliyat 
tekniği sonunda 
sonuç inanılmaz 
oluyor.
Göze yakın dokunuşu 
riskleri neler?
Operasyon göze kalıcı 
zarar vermiyor ve 
hemen hemen hiçbir 
risk taşımıyor.
Operasyonun ardın
dan en fazla 3 ay çok 
küçük oranda miyop 
olunabiliyor. Ama bu 
durum kısa sürede 
geçiyor. Bazen bir ay 
kadar astigmat mey
dana gelebiliyor. 
Ancak bu durum da 
geçicidir. Eğer 
geçmezse bir tek 
dokunuş bu hatayı 
düzeltmek için 
yeterli oluyor.

değeri olmayan yiye
ceklerin yerine, besin 
değeri yüksek ve lifli 
gıdaların bulunduğu 
lahmacunu yemeleri 
sağlanabilir" dedi.

BÖLÜM: 2
Türkiye'de 

birçok zengin 
çocuklarının ve 
sonradan 
görmelerin yaptık- I
ları züppelikler 
aklıma geldi. 
Unutulmayacak bir 
kelimeydi Alman 
çorbasının adı. Dil 
öğrenme işine, 
çorbanın Almanca adı olan "züppe" ile başlamış 
oldum.

Uzun süre sonra uyandığımızda, neresi 
olduğunu bilemediğimiz biryerlerden hızla 
geçiyordu tren. Duracağı son istasyon 
Almanya'nın Münih şehri olduğundan, hiçbir ara 
istasyonda durmuyordu. Yanımızdaki gene 
adam, Tunceli'liydi.

Sağlık muayenelerinde ki sıkıntılardan söz 
açılınca, o da bizlere şunları anlattıydı. 
"Tunceli, Elazığ ve İstanbul'daki inşaatlarda 
uzun yıllar amele olarak çalıştım." dedi Cebrail 
Sarıkaya. "Ustaların yanında, inşaatla ilgili bir 1 
takım bilgiler edindim. Günün birinde 
Almanya'ya gitmeye karar verdim. Tunceli İş ve ; 
İşçi Bulma Kurumu'nda yapılan inşaatçılıkla 
ilgili imtihanı kazandım.Sonra, Ankara’da Alman 
İrtibat Bürosu'nda yapılan sağlık muayeneşine 
geldim. Ankara Ulus Meydanı yakınındaki, İsmet 
Paşa Pazarı denen yerde üçüncü sınıf bir otele 
yazıldım.

Evden ayrılalı, içim içime sığmıyordu. "Ya 
sağlık muayenesini kazanamazsam?" diye. Çok 
heyecanlanıyordum. Alman İrtibat Bürosu 
önünde ki ayrancılar, "Bol bol ayran için! 
Filminiz çekildiğinde ciğerlerinizde, midenizde' 
ve barsamlarınızdaki arızalar belli olmasın ve . 
ayran gibi beyaz çıksın!" diye bağırıyorlardı. 
Bunların bir bildikleri vardır düşüncesiyle, dar* 
olan bütçeme rağmen, susuz olmadığım halde 
zorla ayran içerek muayeneyi kazanmak isti 
yordum. Bazı arkadaşlar, "Sabahleyin kahvaltı
da sakın siyah zeytin yemeyin, yoksa mide ve 
barsaklarınızda kara leke gibi belli olur. Alman 
doktorlar onu yara zannedebilirler," dedik
lerinden, muayeneler süresince zeytin yemeyi 
de terkettim.

Adım okundu ve içeri çağrıldım. Muayeneye 
gelen diğerleri gibi benim de anadan doğma 
soyunmamı emrettiler. Muayenede kanımı, 
idrarımı aldılar ve filmimi çektiler. Daha sonra 
bizi yan yana dizdiler. Alman doktorlar naylon 
takılı işaret parmaklarını, "arkamızdan" sokup 
karıştırmaya başladılar.Arkamızın içinde ne any-i 
orlardı anlayamadım ama, oldukça utandım," 1 
dedi ve gözleri yaşarırcasına derin bir iç çekti. I 

"Evet, Sağlık muayene sonucunu öğrenmek* 
için bir hafta sonra gelmemizi söylediler. Bir 
hafta sonra, Alman doktor tercümanı kanalıyla I 
bana "İdrarında bozukluk var. Gelecek hafta, 
açkarnına idrar vermeye geleceksin," dedi. 
Oradan üzgün bir şekilde ayrıldım ve yaya 
olarak Ulus Meydanı'na kadar yürüdüm.

Otel ve iaşe masrafları nedeniyle tutumlu 
davranıyor ve vasıtaya falan binmiyordum.

Ulus Meydanı'ndaki Atatürk'ün şahlanan 
atına binmiş heybetli heykelinin kaidesine 
yaslanarak oturdum. Önce cebimdeki parayı 
saydım. Para suyunu çekiyordu. Ekmek, 
domates veya üzümden başka birşeyler yemeye 
param yetmiyordu. Yerimden kalktım, sevgili 
Atatürk'e baktım. İlkokulda ezberletilmiş olan I 
şiirin "Atam sen kalk da, ben yatam!"bölümünüI 
tekrar etttim durdum. Farkında olmayarak, şiiri I 
biraz sesli okumuşum ki, adamın biri önümde I 
durdu. Okuduğum şiiri dinledi, perişan halime 
baktı sonra kafasını sağa sola sallayarak, 
hemde homurdanarak çekti gitti... İkinci kez 
idrar verme günü gelip çattı. Muayene olup da,4 
idrarı sağlam çıkan hemşerimle buluştum. 
Bana idrarından biraz vermesini rica ettim. 0 
sabah hemşerim bana aç karnına bir naylon tor
baya doldurduğu idrarını, getirip verdi. Torbayı I 
bacaklarımın arasına möhkemce bağladım. I 
Alman doktorun verdiği naylon bardakla kenefe 
gittim. Hemşerimin idrarını, onların bardağına I 
boşalttım ve getirip verdim.

Bir hafta sonra muayene sonucunu öğrenm- I 
eye gittiğimde, Allah'in izni ve hemşerim 
Şahismail'in sidiğinin yardımıyla, ele güne 
mahcup olmadan muayeneyi yüzümün akıyla 
kazandım," dedi. (Devam edecek)
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Temizlemek için kulaktan olmayın
* Hani birçoğumuz 
banyodan çıkar çık
maz kulak temizleme 
çubuklarına saldırırız 
ya, bunun aslında ne 
kadar zararlı bir 
alışkanlık olduğunu 
biliyor musunuz? 
Uzmanlara göre, 
kulak kiri, kulağı 
korumakla görevli 
normal bir sıvı 
olarak kabul edilmeli 
ve temizlik işi kulağa 
bırakılmalı. Aksi 
takdirde, işitme 
kaybına varan çok 
önemli rahatsızlıklar
la karşılaşılabilir. 
Öncelikle, "kulak 
kiri" olarak bilinen 
salgının aslında ne 
olduğundan 
bahsedelim. Kulak; 
deriyle kaplı olan ve 
yağ bezleri içeren 
dış kulak yolu, işit
memizde önemli bir 
basamağı oluşturan 
Çekiç, örs, üzengi 
kemikçiklerini içeren 
orta kulak ve sesin 
algılanıp beyne elek 
trik sinyalleri olarak 
iletilmesini sağlayan 
salyangozun yer 
aldığı iç kulak olmak 
üzere üç kısımdan 
oluşur.
Dış kulak yolundaki 
yağ bezleri tarafın
dan üretilen ve deri

döküntülerini de 
içeren kulak kiri, \ 
dış kulak derisini 
sudan ve iltihaptan 
koruyan, dış ortam
dan gelen tozun ve 
diğer partiküllerin 
kulağın daha iç 
kısımlarına gitmesini 
önleyen bir tabaka 
oluşturan faydalı bir 

~ salgıdır. Serümen 
veya wax (mum) da 
denilen kulak kirinin 
içeriği ve miktarı 
kişiden kişiye 
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islak ve kuru olmak 
üzere iki tip kulak 
kiri vardır. Kuru tip - 
çoğunlukla Asya 
kıtasında yaşayan
larda görülürken, ’ 
ıslak, yani yağ oranı 
fazla olan tip ise 
özellikle Batı

Avrupa'dakilere 
özgüdür. Kulak 

t kirinin az üretilmesi 
\ enfeksiyon riskini 

'arttırırken, fazla 
üretilmesi ise tıkaç 
oluşumu ve buna 
bağlı işitme kaybı, 
tıkaç arasında 
biriken materyalin 
enfekte olması gibi 
riskler taşımaktadır. 
Normalde kulak kiri, 
dış kulak yolu 
derisinde yer alan 
kıllar tarafından 
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doğru taşınarak 
vücut dışına atılmak
tadır. Ancak, dış 
kulak yolu doğuştan 
dar olan veya 
geçirilen herhangi 
bir kaza ya da 
ameliyat sonrasında 
daralmış kişilerde bu 

işlem yavaşlamak
tadır. Kulak temi
zleme çubukları ve 
benzeri cisimlerle 
kulak temizleme 
alışkanlığı olan kişil
erde ise bu mekaniz
ma bozulmakta ve 
kiri dışarı yönlendi- 
rememekte, böylece 
tıkaç oluşumuna yol 
açmaktadır. Tıkaç 
oluştuğunda; işitme 
kaybı, ağrı, anormal 
ses veya çınlama, 
yabancı cisim hissi, 
yüzme veya banyo 
sonrası kulakta 
tıkanıklık şikayetleri 
ortaya çıkmaktadır. 
YANLIŞ TEMİZLEME 
YÖNTEMLERİ, 
RAHATSIZLIKLARA 
YOL AÇABİLİYOR 
Kulak temizleme 
çubukları, saç 
tokası, tığ, araba 
anahtarı gibi cisim
lerle kulaklarını temi
zlediklerini ifade 
eden hastalarla sık 
Sik karşılaştıklarını 
vur julayan ► ulak 
burun-boğaz uzman
lan, bu kişilerin 
aslında kiri içeri itip 
biriktirdiklerini, 
böylece tıkaç 
oluşumuna yol 
açtıklarını belirtiyor. 
Uzmanlar, dış kulak 
yolu derisini yırtıp 

kanatan bu kişilerin, 
yırtık bölgesinden 
giren bakteri ya da 
mantarların neden 
olduğu şiddetli 
ağrıyla kendini 
gösteren dış kulak 
yolu enfeksiyonları
na, kulak zarı yırtık
larına ve bunların yol 
açtıkları kronik orta 
kulak enfeksiyonları
na maruz kaldıklarını 
bildiriyor.
Peki kulak nasıl tem
izlenmeli? Kulak- 
burun-boğaz uzman
larının verdikleri bil
giye göre, kulak kiri, 
kulağı korumakla 
görevli normal bir 
sıvı olarak kabul 
edilmeli ve temizlik 
işi kulağa bırakıl
malı. Üzerine deri 
döküntüleri, toz ve 
partiküller yapışmış 
olan kir, zamanla . 
kendiliğinden dışarı 
atılacaktır. Dış kulak 
yolu girişine gelen 
bu materyali, havlu 
kenân veya küçük 
parmağınıza dolaya
cağınız bir parça 
pamukla alabilirsiniz. 
Tozlu ortamlarda 
çalışanlar, kulak 
tıpaları kullanabilir 
ve böylece dış 
kulak yoluna toz 
kaçmasını önleyip 

kulağın işini hafi
fletebilirler. Eğer 
kulak zarınızın yırtık 
ya da delik 
olmadığından emins
eniz, haftada bir kez 
banyo öncesi birkaç 
damla gliserin veya 
bebe yağını 
kulağınıza damlat
mak da uygulan
abilecek metotlardan 
biri. Damlatma işlemi 
gerçekleştirilen 
kulak üstte olacak 
şekilde bir süre yan 
yatıp, ardından altrna 
havlu koyarak 
diğer tarafa 
yatarsanız, 
yumuşayan kulak 
kirinizin kendiliğin
den dışarı aktığını 
görebilirsiniz.
Kulak temizleme 
çubukları, saç 
tokası, tığ, araba 
anahtarı ve benzeri 
cisimleri kullanarak 
kulağınızı temizlem
eye çalışmamalı, 
temiz olmak isterken 
kulağınıza hasar 
verebileceğinizi — 
unutmamalı ve tıkaç 
oluşumu ya da her
hangi bir şikayet 
durumunda en kısa 
sürede bir kulak- 
burun-boğaz 
uzmanına başvur
malısınız.
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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

TEKÂnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. M0. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tanm Mü(L 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.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

I.;-
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)
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öil 
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ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47.71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 4521 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -1.82 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz 185

E. 

R
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TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
24 Ocak 2006 Salı 
ENGİN ECZANESİ 

Tel: (0.224) 513 37 16

Körfez
YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 rAYI : 2341 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Tiita Soray1 dan teini Şoray yasaklan
Cannes Flim Festivali,

‘Da Vinci Şifresi” ile açılacak

Türkan Şoray, çok 
sevdiği kızı 
Yağmur’ıın ders* 
lerinin kötü gitme
sine üzülünce hemen 
acil önlemler aldı. 
Şoray beş maddede 
topladığı yasak lis
tesini Yağmur’a 
verdi.
Türkan Şoray, çok 
sevdiği kızı 
Yağmur’ıın ders
lerinin kötü gitme
sine üzülünce hemen 
acil önlemler aldı. 
Şoray beş maddede 
topladığı yasak lis
tesini Yağmur’a 
verdi.
Derslerini boşladı 
Türk Sineması’nın 
dev ismi Türkan 
Şoray, Sinan Bozkurt 
isimli gençle aşk 
yaşayan güzel kızı 
Yağmur’a, hayatını 
düzenlemesi için bir 
kez daha yasak getir
di. Playboy Barış 
Yaman’dân ayrıldık
tan sonra hızlı yaşan
tısına ara veren

Yağmur Ünal, son 
zamanlarda derslerini 
boş verince annesini 
yine üzdü. Koç 
Üniversitesi 
Sosyoloji 
Bölümü’nde eğitimi 
sürdüren Ünal’ın der
slerinin iyi gitmediği 
öğrenildi.
Eğitimin önemli 
Bunun üzerine 
Yağmurlu yeniden 
karşısına alan Türkan 
Şoray, belirgin ve 
sert yasaklar koydu. 
Şoray’ın, eskisi kadar 

gece kulüplerine 
gitmese ve basına 
görüntü vermese de 
biricik kızını karşısı
na alıp, “Senden bek
lentilerim çok büyük. 
Eğitimin kusursuz 
olmalı. Bunun için 
düzenli yaşamalı ve 
geleceğini garanti 
altına almalısın” 
dediği söyleniyor. 
Öte yandan Şoray’ın 
çok sevdiği kızı 
Yağmur’un sigara 
içmesinden de çok 
rahatsız olduğu

biliniyor.
Yağmura 5 yasak
1. Kesinlikle içki 
içmeyeceksin.
Sağlığını en iyi şek
ilde koruyacaksın, 
içkili ortamlarda 
olmayacaksın.
2. Sigarayı kesinlikle 
bırakacaksın. Bunun 
için ne gerekiyorsa 
yapmalısın.
3. Geceleri eğlenmek 
artık yok. Hele hele 
basına görüntü ver
mek 
tamamen yasak. 
Ancak özel günlerde 
çok seçkin mekan
lara gidebilirsin.
4. Düzensiz beslenm
eye son ver.
Zarafetini koru
malısın. Spor yapıp 
form tutmalısın.
5. Zamanını boşa 
kullanmayacaksın. 
Yoğun bir şekilde 
derslerine çalışacak
sın. Okulun en kısa 
zamanda bitmesini 
istiyorum. Şeklinde 
yasaklar koydu.

59. Cannes Film 
Festivali, Amerikalı

Dan Brovvn'un 
yazdığı roman, yak-

yönetmen Ron 
Hovvard'ın, Dan 
Brovvn'un ünlü 
romanından esin
lenerek çevirdiği 
"Da Vinci Şifresi" 
(The Da Vinci Code) 
isimli filminin gös
terimiyle 17 Mayıs 
tarihinde açılacak.
Brian Grazer ve 

John Calley'nin 
"Columbia Pictures" 
ve "Imagine 
Entertainment" fir
maları adına yapım- “ 
cılığını üstlendiği 
film, yarışma dışı 
Cannes'da göster
ime girecek. 

laşık 40 dile 
çevrilmiş ve dünya* 
da bugüne kadar 301 
milyon adet satmıştı. 
Roman, ilk yayım
landığında, Katolik 
Kilisesi'nin ve bazı 
tarihçilerin sert tep
kisine yol açmıştı. 
100 milyon dolarlık 

bütçeyle çevrilen 
filmin başrolünde, 
Amerikalı ünlü oyun
cu Tom Hanks yer 
alırken, Fransız 
Audrey Tautou ve ’ 
Jean Reno da 
yardımcı oyuncular 
listesinin başında e 
bulunuyor. J

Ev sahibi olmak isteyenler müjde!
___ _______

WMANASTIR’da
Muhammer Ağım Devlet Hastanesinin hemen yanında kurulan 

50 ortaklı S.S. A. BİLGİN KONUT YAPI KOOPERATİFİNE 

üye kayıt işlemleri başladı.
Sınırlı sayıda olan üye yazımı için önce başvuranlar kazanacak. 

Mortgate sistemi gibi, 700 YTL taksitli kredi ile 
15 yıl ödemeli olan konutlar 2 yılda teslim edilecektir.

Geniş bilgi için büromuzdan başvurabilirsiniz.

Kooperatife üye olanlara 
kredilendirme aşamasında 

tapuları verilecektir

S.S. A. BİLGİN Konut Yapı Kooperatifi 
Demirsubaşı Mah. Semerciler Yokuşu, No: 25 

(Demiriz Ecz. karşısı) GEMLİK
TEL. (0.224) 513 89 90



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

Kar köy yollarını kapadı
Dün akşam başlayan kar yağışı ve şidetli tipi nedeniyle ilçemezin yüksek yerlerdeki köylerin yollarını kapandı. Gemlik Armutlu arterinde bulunan Kumla 
ve Narh yolu, Köy İşleri Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gayretleri ile açık tıutulmaya çalışılıyor. Haydariye, Şahinyurdu, Şükriye, Hamidiye, Güvenli, Katırh 
Köy yolları bir açılıyor bir kapanıyor. Kar yağışının cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor. Seyfettin Şekersöz'ün haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

25 Ocak 2006 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Bursa’da 28 kişi 
poyrazdan zehirlendi

Bursa da önceki gece başlayan kar 
yağışı ve şiddetli poyraz yine zehirlen
melere yol açtı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nden alı
nan bilgilere göre, poyrazın etkisiyle 
sobalardan çıkan karbonmonoksit 
gazından, 28 vatandaşımız zehirlendi. 
Zehirlenenler çeşitli hastanelere 
kaldılardak tedavi altına alındılar. 6’da

gj^ŞfeŞiddetli- kâr yağışı ve soğuğa karşın, demokrâshşehltle'ri?ünütulmadı.

Mumcu ve İnekçi anıldı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kış fena vuruyor
Kar yağışını çok seviyorum.
Beyaz örtü içimi ısıtıyor, aydınlatıyor..
Göz alabildiğine uzanan bir beyazlık seri 

tince doğanın üzerine, tüm çirkinlikler yok 
oluyor.

Ta ki., güneş yüzünü gösteresiye kadar...
Dün akşam saat 23.oo sıralarında 

Umurbey'e doğru yola çıkarken, Gemlik’te 
hayada fazla birşey yoktu.

Meterolojinin günlerdir yaptığı uyarıları biz 
de sütunlarımızda okurlarımıza duyurduk.

Benzincide uyarı sinyali verildi.
Ağabey Umurbey’e çıkış zormuş” diye..

Ama, bir deneyecektim.
Ya Allah, bismillah deyip, yiğitliği de kimse 

kaptırmadan, koyuldum yola..
Daha ilk virajdan sonra karşılaştığım tip 

işimin zor olacağını gösteriyordu.
İkinci vitesle farların ve de sileceklerin 

yardımıyla büyük gerginlik içinde pür dikka
tim yola verilmiş olarak, ağır ağır ilerlerken, 
bir yandan da karşıma hiçbir aracın çıkma
masını diliyordum.

Uzun süre öyle de oldu.
Kimse cesaret edip bu tipide yola koyul- 

mamıştı.
Lastikler yeniydi ama, kar tipi değildi.
Bir de Gemlik’te -kar olmayınca zincir de 

takmamıştım.
Korkulu kısa bir yolculuktan sonra evin 

yoluna saparken, bir savruldum ki sormayın.
Aracımı park edip, Sibirya soğuğunun ne 

demek olduğunu edip dışarı çıkınca anladım.
Sabah ola hayrola deyip, karlar içinde 

cebelleşerek kendimi eve zor attım.
Umurbey de rüzgar sabaha kadar uludu.
Annem,“Allah kimseyi karda, kışta, açıkta 

ve aç bırakmasın.” derdi. Karın ve soğuğun 
avazını bilen bunu unutmaz.

BombaJı bir saldırı sonucu yaşamını yitiren Uğur Mumcu ve 
Mehmet Ali Ağca tarafından öldürülen Abdi İpekçi, Bursa 

Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa 
Şubesi'nin öncülüğünde düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Mahfel’den Atatürk 
Anıtına karlar L"- V, Anıtına kadar
yürüyen BursalIlar, 
“Mumcu ve İpekçi 
ler ölmez” diye slo
gan attı. Yürüyüşten! 
sonra konuşan 
gazeteci Yılmaz 
Akkılıç ise, 
1970’den sonra 
yılında işlenen 
cinayetlerin ardın
daki karanahk perde 
kalkmadıkça, 
Türkiye’nin 
demokratikleşemi 
yeceği ve özgür- 
leşemiyeceğini 
söyledi.

Haberi sayfa 3’de

Amatör balıkçılar 
denize açılamıyor
Geçimlerini 
amatör balıkçılık 
yaparak katkıda 
bulunan kişilerin 
aldıkları sandal
lar derede 
mahsur kaldı.

S. Şekersöz’ün 
Haberisayfa 

2’de
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üniversiteler 
tati dildi

Yurdu genelinde etk
ili olan kar yağışı ve 
soğuk hava 
nedeniyle bazı 
üniversitelerden tatil 
açıklamaları 
gelmeye devam edi 
yor.
Tatil Edilen Üniver
siteler:
İstanbul Bilgi Üniver

sitesi 3 gün, 
Marmara Üniversitesi 
2 gün, Bahçeşehir 
Üniversitesi ve 
Anadolu Bil. Yüksek 
Okulu bir gün öğren
ime ara verildi. Bu 
arada sınavların da 
eertelendiği duyurul
du.
Haberi sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Amatör balıkçılardenizeaçılaınıyo
Gürhan ÇETİNKAYA

Duyarlı okurlarla yolculuk..

Duyarlı okurlarla yolculuk yapmak hem keyi
fli hem de çok daha anlamlı.
Çünkü tepkisini dile getiren insan yurttaştır. 
Değerli büyüğüm Özcan Vural da dünkü 
yazısında aynı konuyu ele almış.
Kendisini eleştiren bir okurunun yaklaşımın
dan duyduğu memnuniyeti sütunlarında 
sizlerle paylaşmış.
Evet gerçekten de okunmak ve okunduğu
nun bir biçimde anımsatılması yazara güç 
veriyor..
Öz denetim getiriyor.
Yazı yazanların bir tek ereği var.
O da toplumsal gelişmişlik çıtasını daha da 
yukarılara hep birlikte yükseltmek.
Bence yazar da yazısını toplum için yazandır 
zaten.
Onun görevi gözlem yapmak ve dikkatleri 
sorunlu ya da olumlu noktaya yöneltmektir. 
Ahmet Şenol..
Benim için ciddi bir denetmen.
Okuyor..
Övüyor.
^Eleştiriyor.
Sitem ediyor.
Son olarak dün Aydın .Güven Gürkan’la ilgili, 
duygularım üzerine bir ileti göndermiş.
Meğer O’nun da hocamla ilgili olumlu anıları 
varmış.
Onlan benimle paylaştı.
Ahmet.
Benim okul arkadaşım.
Arkadaşlığımız kesintiye uğramadan sürüyor. 
Gerçi o okul döneminden düne kadar geçen ■ 
sürecde politik kulvarda iyi sıralarda yer 
aldı.
Hem yerel hem de ulusal düzeyde görevler | 
üstlendi.
Ama şimdi tam da deneyimlerini aktaracağı 
anda ortahkda yok.
Bir sosyal demokrat olarak..
Bir duyarlı yurttaş olarak..
Bir politikacı olarak ..
Söylemesi ve aktarması gereken şeyler var.
Onun için kabuğundan dışarı çıkması 
gerekiyor.
Onun gibi daha çok politikacının ve duyarlı 
yurttaşın bilgi ve deneyimlerden oluşan ışık 
huzmelerini toplumun önüne düşürmesi 
gerek.
Kimler mi ?
Onu da ortaya çıkaracak olan...
Bir araya getirecek olan..
Örneğin CHP..
Örneğin Atatürkçü Düşünce Derneği..
Çünkü bugün daha çok mumun ateşlenmesi 
gerekiyor.
Daha çok kıvılcımın çakılması gerekiyor.
Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümünde..
Aydın Güven Gürkan’ın ölüm gününde..
Birleşme bütünleşme şart..
Çünkü birlikten kuvvet doğuyor..
Gerçekten de ..

‘Gemlik Körfez'। www.gemlikKonezgazetesi.com
intCr 116ılc adresinden okuyabilirsiniz

Seyfettin ŞEKERSOZ

Özellikle emekli olan 
ve geçimlerine 
amatör balıkçılık 
yaparak katkıda bulu
nan kişilerin aldıkları 
sandallar derede 
mahsur kaldı.
Karsak deresinin 
denize akan kısmın
da sandalları bulu
nan amatör balıkçılar 
dere ile denizin 
arasinda kalan kıs
mın batakla kapla
narak geçit ver
memesi ile ne 
yapacaklarını bile
mez durumda 
çaresiz kaldılar. 
Derenin yaklaşık 3 
yıldan buyana temi
zlenmemiş olması ve 
bataklı tortunun 
derenin ağzını kap
atarak sandalların 
denize açılmalarını 
engellediği için balık 
tutamadıklarını dile 
getiren Emekli Şaban 
Kuralay, vakitlerini 
kahvede geçirmek 
mecburiyetinde 
kaldıklarını söyley

57 Kar yağışı pazarı vurdu
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Önceki akşam 
'başlayan aşırı kar 
^yağışı Gemlik ilçe 
pazarını da vurdu. 
Sabahın erken saat
lerinde, ilçe pazarın
daki yerlerinde mal
larını hazırlayan 
pazarcı esnafın bir 
çoğu dün sergilerini 
açamadılar.
Dereboyu cad
desinde çevrenin en 
büyük ilçe pazarının

erek DSİ yetk
ililerinden yardım 
beklediklerini.^ 
söylüyor.
Sandalların 
tamamının denize 
açııamaoıgını ıtade 
eden Kuralay, "Bizler 
emekli insanlarız, 
yakaladığımız balık
ları satarak aile 
bütçemize katkı

kurulduğu yerler dün 
araçlara terk edildi. 
Pazara gelemeyen 
esnafın tezgah aça
cağı yerlere vatan
daşlar araçlarını 
çektiler.
Bir çok sebzenin kar 
altında kalması 
nedeniyle fiyatları da 
el yakarken ilerleyen 
saatlerde gelmeyi 
başaran esnaf mal
larını açarak satış 
yaptılar.

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

sağlıyoruz. Dere 
ağzının bu şekilde 
bırakılması hem 
görüntü kirliliği yap
makta hem de bizim 
denize açılmamıza 
engel olmakta, kime 
gideceğimizi bilmiy
oruz, yaptığımız 
amatör balıkçılık, 
burada bulunan yak
laşık 50 sandal sahibi

de benim gibi çaresiz 
yardım bekliyor" şek
linde konu.ştu.
Derenin batak olduğu 
için çevreye koku 
saldığını da sözlerin» 
ekleyen Şaban 
Kuralay, derenin 
vakit geçirilmeden 
temizlenmesini 
beklediklerini 
söyledi.

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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Şiddetli kar yağışı ve soğuğa karcın, demokrasi şehitleri unutulmadı

Mumcu ve İpekçi anıldı
ı Bombalı bir saldırı sonucu yaşamını yitiren Uğur Mumcu ve 

Mehmet Ali Ağca tarafından öldürülen Abdi İpekçi, Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa 

Şubesi'nin öncülüğünde düzenlenen yürüyüşle anıldı.
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti ve Çağdaş 
Gazeteciler Derneği 
Bursa Şubeşi'nin 
öncülüğünde yak
laşık 40 sivil toplum 
örgütünün katılımıyla 

| gerçekleştirilen anma 
törenleri, Atatürk 
Anıtı'na çelenklerin 
sunulmasıyla 
başladı.
BGC Başkanı Nuri 
Kolaylı ve ÇGD Şube 
Başkanı Özcan 
Yazıcı'nın Atatürk 
Anıtı'na çelenk sun
masının ardından 
katılımcılar Setbaşı 

j 'Mahfel önünde top- 
I Jandı.

* Yaklaşık 800 kişinin 
'katılımıyla Mahfel 
önünden yürüyüşe 
geçen grup, slogan
lar eşliğinde Atatürk 
Anıtı önüne gitti. 
ÖDP OTOBÜSÜNE 
TEPKİ 
Kortejin hareket 
etmesinden kısa bir 
süre sonra, CHP 
Bursa İl Başkanı 
Abdullah Özer ve bir 
grup partili, ÖDP oto
büsünün arkasında 
yürümek istemedik
lerini belirterek grup
tan ayrıldı.
Bunun üzerine araya 
giren BGC Başkanı 
Nuri Kolaylı. ÖDP 
otobüsünün kortej
den ayrılmasını 
sağladı.
CHP'liler otobüsün

Gazeteci Yılmaz Akkılıç, Türkiyenin 1970 den 
beri süregelen karanlık geçmişiyle hesaplaş
madıkça deYnokratiikleşemeyeceğini özgür- 
leşemeyeceğini söyledi.
ayrılmasının ardın
dan korteje yeniden
Katildi.
"Mumcular, İpekçiler 
ölmez", "Katiller 
halka hesap vere
cek", "Özgür basın 
susturulamaz" slo
ganlarıyla yürüyüşü 
sürdüren kortej 
Atatürk Anıtı önünde 
toplandı. Burada 
katledilen gazeteciler 
için gerçekleştirilen 
bir dakikalık saygı 
duruşunun ardından 
Gazeteci Yazar 
Yılmaz Akkılıç konuş
ma yaptı.
KARANLIK DÖNEM 
AYDINLANMAD

Bursa’nın duayen 
Gazetecisi Yılmaz 
Akkılıç, insanlık dışı 
saldırılara kurban 
verilen ne kadar

aydınlık insan varsa, 
hiçbirinin katledışinin 
'a'KdafiîudKı y eTçe'ğı. 
öldürme emrini . 
verenlerin kimlik
lerinin belirlen
emediğini ve.bu kişi 
lerden hesap sorul
madığını söyledi. 
Türkiye’nin, 1I97O’Iİ 
yıllardan bugüne 
kadar süregelen 
karanlık geçmişiyle 
hesaplaşmadıkça, bu 
dönemi örten giz 
perdesini yırtıp 
parçalayamadıkça, 
demokratikleşemeye- 
ceğini, özgürleşe- 
meyeceğini ifade 
eden Akkılıç, "Sivil 
güç birliğimiz, Haluk 
Kırcı gibilerini, 
Alaattin Çakıcı gibi
lerini ve en son 
Mehmet Ali Ağca 
gibilerini kullanan 
karanlık güçlerin

Kar köy yollarını kapadı
Gemlik'e bağlı dağ köy
lerinin tamamında yollar 
kar yağışı nedeniyle kapan
ma noktasına geldi.
İlçenin ana artel köy
lerinden olan Narlı, 
Karacaali, Büyük Kumla, 
Engürücük ve Kurtul 
Köylerinin dışında kalan 

tüm köylere ulaşıma 
kapandı.
Yüksek bölgelerde bulunan 
köylerin yollarının kar 
yağışı devam ettiği için 
açılmasının başlatılmadığı 
bildirilirken, yağışın dur
masıyla yol açma çalış
malarının başlayacağı öğre

oyunlarını bozdu. 
Aramızda görüş 
ayrılıkları olsa da 
laik, demokratik 
hukuk düzeni 
savaşımımızı birlikte, 
omuz omuza 
sürdürelim. Ancak o 
zaman 24 Ocaklarda. 
1 Şubatlarda alanları 
doldurmamızın bir 
anlamı olacaktır. 
Uyanmalıyız, gaflet 
ve dalaletin mah
murluğuna kendimizi 
kaptırmamalıyız" 
dedi.
TÖREN.SONUNDA 
TARTIŞMA 
Akkıhç'ın konuş
masının ardından 
katılımcıların Atatürk I 
Anıtı'na karanfil ve 
gül atmalarıyla etkin
lik sona erdi.
Ancak, tam bu sıra
da, Atatürkçü 
Düşünce Demeği 
(ADD) Bursa Şubesi 
Başkanı Lütfü 
Kırayoğlu, törende 
İstiklal Marşı'nın 
okunmaması ve bazı 
sivil toplum örgüt
lerinin anıta siyah 
çelenk bırakmalarını 
protesto etti.
Kırayoğlu, anıt önüne 
gelenleri İstiklal 
Marşı okumaya 
davet etti.
İstiklal Marşı'nın 

okunmasının 
ardından katılımcılar 
dağıldı

nildi.
Köy Hizmetleri yol açma 
için trafiğin akış yaptığı 
yerlerde çalıştıkları 
bildirilirken, köylerde 
meydana gelebilecek olası 
acil durumlarda müdahale 
ekipleri gönderileceği açık
landı._____________ I

YazıYORUM
Dip Hekimi Özcan VÜRAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfası com

Biraz da sağlık...
İçimizde hiç uslanmayan, sürekli bir şeyler 

isteyen küçük bir çocuk var..
Geleceği düşünmeyen, her sabah sucuklu 

yumurta, her akşam o eğlence senin, bu 
bar benim deyip gezmek isteyen yaramaz bir 
çocuk...

Sürekli ona uyarsanız genç yaşta kalp - 
damar sorunları olan, ruh sağlığını koruya- 
mamış, sağlıksız biri olup çıkarsınız.

Bize zevk veren yaramaz çocuğa çok iyi 
gelen şeylerin, bazen bedenimize zarar 
veren şeyler olduğu görülür. Kalbimize zevk 
veren, ona keyifli kıpırtılar yükleyen pek çok 
hazzın, ayni zamanda onu zehirleyen şeyler 
olması üzücüdür..

Sağlıklı ve mutlu olmak istiyorsanız.eğer, 
yapmanız gereken ilk ve önemli şey “Niyet 
etmek" olmalıdır.

Kuru bir niyet ile yetinmemeli bunu sonu 
na kadar götürmelisiniz.

Mutlu olmak, hayattan zevk almaktır diye
bilirsiniz..

Ama, zevk almak, hayatın parçalarından 
biridir.

Kalbin beslendiği damarları tıkayan, ne 
fes almamızı imkansız kılan keyifli şeylerin 
başında tereyağı - sucuk - pastırma (Bunları 
söyleyen ben Kayserili olarak- üzgünüm) ya 
da kebap - pirzolanın gelmesi, bazıları için 
kaderin acı cilvesidir.

Ruhumuz da kalbimize benzer...
Hep yeni heyecanlara koşmak - uçmak, 

yeni oyuncaklarla tanışmak ister!
Bütün bunların bazen onun için zararlı 

olabileceğini düşünmez.
İçimizde ki çocuk, her oyuncakla oyna

mak peşindedir...!
Özellikle genç yaşlar dâ oluşan kalp kriz 

lerinin çoğunda, ruhsal hazlar ile bedensel 
ihtiyaçlar arasında ki dengey koruyamamak 
önemli etkendir..

Kalp krizi adaylarının veya kalp krizinin 
acısını tadanların sağlığa müthiş zarar veren 
sigarayı hala nasıl da keyifle içtiğini anla
mak çok zordur...

Kalp hastası birinin uykusuzluğu -öfke 
yi terk etmediğini, bilinen doymuş yağ yüklü 
besinler yiyerek damarlarını İyice tıkama la 
rını - kilo fazlalığının zararlarına duyarsız kal 
malarının izahı ise yoktur. Bütün bu yanlışları 
onların duygusal hazlara fazlasıyla takılıp kal 
maları, içinde ki o yaramaz çocuğa uymaları 
olarak görebiliriz..

Çözüm, duygusal hazların fazlasının zarar 
lı olduğunu fark edip, size iyi gelen - ruhunu 
za keyif veren güzel ama zararlı olabilecek 
şeylere “Hayır" diyebilmektir.

Unütmayın... İçinizde ki çocuk hiç dur
mayacak, sizi asla rahat bırakmayacaktır..

Sizin yanlış şeyler yapmanız da çok ısrarlı 
olacaktır..

Yürümeniz - koşmanız, kaslarınızı 
güçlendirmeniz gereken boş zamanlarınızı; 
televizyon izleyerek nişti -konken partileri 
düzenleyerek vey verek geçirmenizi
isteyecektir..

Her sabaha t yağlı sucu, ’u yumurta ile 
başlayıp, her akşam kebap - rakı muhabbeti il 
bitirmenizi arzu edecektir...

Uykusuzluğu sevecek, sık sık hiddetlenip 
sinirlenecek bunların sağlığa zararlı olduğunu 
unutturacaktır..

Lütfen, lütfen içinizde ki çocuğu biraz diz 
ginleyin.

Yoksa sonunda size çok zarar verir, hesa 
bı da size ödetir.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Büyükşehir hız kesmiyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
önümüzdeki gün
lerde şehrin kilit 
yatırımlarına daha 
start veriyor.
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği (TSKB) 
Başkanı ve 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, TSKB’nin 
Tayyare Kültür 
Merkezi'ndeki Meclis 
Toplantısı'nda yaptığı 
konuşmada, gerçek
leştirdikleri yatırım
larla BursalIların 
yaşam standartlarını 
yükselttiklerini söyle
di. 'Yaşanabilir bir 
Bursa' hedefi ile yola 
çıktıklarını, göreve 
geldikleri günden bu 
yana gerçekleştirdik
leri yatırımlarla 
Bursa'nın çehresini 
değiştirdiklerini 
belirten Başkan 
Şahin, "Yıllardır bek
lenen yatırımları bir 
bir gerçekleştiriy- *

oruz. Göreve 
geldiğimizde 'Yerel 
Kalkınma 2004' ile 
başlattığımız şehrin 
ihtiyacı olan ve 
hemşehrilerimizin de 
beklediği yatırımları 
artırarak,' sürdürüy
oruz. 2006 yılının 
atılım yılı olacağını 
söylemiştik. İlk ayda 
ihalesini yaptığımız 
yatırımlarla bunu 
gösterdik. Geçtiğimiz 

günlerde Bursa'ya 
vizyon kazandıracak 
Kent Meydanı ve 
Teleferik Projesi’nin 
startını verdik. Ayrıca 
Bursa-İstanbul 
arasını 75 dakikaya 
düşürecek olan 
Güzelyalı-Yenikapı . 
Hızlı Feribot 
Projesi’nin iskele 
ihalesini yaptık. 30 
Ocak Pazartesi günü 
Polis Okulu ve

Esentepe, 31 Ocak 
Salı günü de 
Acemler 
Kavşaklan'nın 
ihalelerini gerçek
leştireceğiz. Bunlara 
ilave olarak 2006 
yılında bir kavşağın 
daha yapımını plan
lıyoruz. Ulaşım 
yatırımlarının yanı 
sıra Türkiye’nin en 
büyük evsel atık su 
tesislerini haziran 
ayında hizmete aça
cağız. Ayrıca Şubat 
ayında Bursa'nın 
merakla beklediği 

Merinos Kongre ve 
Kültür Merkezi'nin 
ihalesini yapacağız. 
Vatandaşlarımıza 
kaliteli yaşam stan
dartları sunmak için 
başlattığımız ‘Sağlıklı 
Şehirler Hareketi’ni 
biz yatırımlarımızla 
uygulamaya 
geçirdik" diye konuş
tu. , 
Üniversite ve 
BTSO’ya teşekkür

Şahin, konuşmasında 
kent halinin şehir 
dışına taşınması 
konusunda kendiler
ine kolaylık sağlayan 
Uludağ Üniversitesi 
ile sosyal sorumluluk 
anlayışı çerçevesinde 
Tekno Park ile 
Merinos Kentsel 
Dönüşüm Projesi’ne 
maddikaynak 
sağlayan Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na teşekkür 
etti.
Şahin: "Sağlıklı 
şehirlerin artmasıyla 
Türkiye, özlediğimiz 
muasır medeniyet 
seviyesine 
ulaşacaktır” 
Sağlıklı Kentler 
Birliği Meclis 
Toplantısı için 
Bursa'da bulunan 19 
ilin belediye başkanı 
ve temsilcisine diğer 
yatırımlar hakkında 
da bilgi verçn Şahin, 
"3 yıl sonra 
geldiğinizde Bursa'yı 

tanıyamayacaksınız. 
Ben Yerel Kalkınma 
2004’ün sadece 
Bursa’da değil, diğer 
illerde de uygu
landığını görünce 
çok seviniyorum. 
Şehirlerimizdeki bu 
güzelliklerin artarak, 
Türkiye’nin ekonomik 
kalkınmasına daha । 
da güzellik katacağı
na inanıyorum. 
Sağlıklı şehirlerin art
masıyla Türkiye, 
özlediğimiz muasır 1 
medeniyet seviyesine 
ulaşacaktır” şeklinde 
konuştu. Türkiye 
Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin bir sonraki 
toplantısının 
Eskişehir’de yapıla
cağının bilgisini 
veren Başkan Şahin, 
önümüzdeki aylarda 
Gaziantep, Antalya, 
Kayseri ve Konya 
gibi büyükşehir ■ 
belediyelerinin de c 
birliğe katılacağını j 
söyledi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR
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Bursa AKOM Alarma geçti
Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) 

Sibirya üzerinden gelen sert ve soğuk hava dalgasına alınan önlemlerde, 
her hangi bir koordinasyonsuzluk yaşanmaması amacıyla alarma geçti.

AKOM’un Gençosman 
İtfaiyesi’nde yapılan 
ve Büyükşehir ile 7 
ilçenin ilgili belediye 
yetkililerinin katıldığı 
toplantıda, Bursa’da 
alınan kış önlemleri 
bir kez daha gözden 
geçirdi. Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak, AKOM olarak 
Türkiye’yi alarma 
geçiren soğuk havaya 
karşı önlemlerini 
aldıklarını, bu tür 
olumsuz tabiat şart
larında en önemli 
unsurun koordineli bir 
şekilde çalışmak 

olduğunu söyledi. 
Büyükşehir ile merkez 
ilçeler arasında her 
hangi bir koordi
nasyonsuzluğun 
yaşanmaması için 
gerçekleştirdikleri bu 
toplantıda alınan 
önlemlerin yeniden 
gözden geçirildiğini 
ifade eden Konçak, 
meteorolojiden aldık
ları bilgiler doğrul
tusunda 24 ve 25 
Ocak tarihinde yoğun 
bir şekilde kar yağışı 
beklendiğini 
belirterek, 
“Vatandaşlarımızdan 
24 ve 25 Ocak tarih

lerinde özel araçlarını 
cadde ve sokaklara 
gelişi güzel park 
etmemelerini istiy
oruz. Bu gelişi güzel 
parklanmalar. gece 
gündüz çalışan 
belediye görevlilerine 
zor anlar yaşatıyor. 
Ayrıca, vatan
daşlarımızın bugün
lerde kendi özel 
araçları yerine toplu 
taşım araçlarını kul
lanmaları muhtemel 
olumsuzlukları da 
azaltacaktır" dedi. 
Buzlanmaya dikkat 
Buzlanmaya karşı 4,5 
ton tuZ ile 8 saat 

süreyle etkili olan ve 
herhangi bir yan etkisi 
olmayan 45 ton 
kimyasal sıvının hazır 
bulunduğunu anlatan 
Konçak, “Soğuk 
havalar normal ama 
rüzgarlar esen soğuk 
havalar trafik için 
daha tehlikeli. Bu tür 
havalarda gizli 
buzlanmalar oluyor, 
Bu yüzden trafiğe 
çıkacak araçların 
daha dikkatli olması 
gerekir” şeklinde 
konuştu.
Kış önlemlerine per
sonel takviyesi 
Bursa Büyükşehir

Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın ise, alınan 
tedbirler kapsamında 
yaklaşık 200 person
elin 51 araç ile 24 saat 
aralıksız olarak görev 
yapacağını belirtti. 
Yalın, vatandaşların 
yoğun kar yağışı 
sebebiyle kapanan 
veya buzlanan yol ve 
caddeler için 
Büyükşehir Belediyesi 
Hizmet Masasına ait 

“ALO 153”ü veya Fen 
İşleri Daire 
Başkanlığı’na ait 0- 
224-248 88 68’nolu 
telefonları aramalarını 
istedi. Yalın ayrıca 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin evsiz 
ve kimsesizler için 
oluşturduğu 
Kültürpark'taki 
-Barınma Evi’nin kapa
sitesinin soğuklar 
nedeniyle artırıldığını 
da sözlerine ekledi.

SGY
SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

k ACIBADEMSİGORTA

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 Hamdi Tanpınar Caddesi Burçin 2 İşhanı Kat: 2 Daire : 6
Tel: (0.224) 224 23 16 BURSA
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Bursa’da zindeme trafik tası 1 ölü
Bursa’nın 

Mustafakemalpaşa 
İlçesi'nde yolun kar 
nedeniyle kaygan 

olması sonucu meydana 
gelen zincirleme trafik 
kazasında 1 kişi öldü.

Aınan bilgiye göre, 
Cumali Uz yönetimin
deki 35 KLJ 49 
plakalı kamyonet, 
Bursa-Bahkesir 
yolunun 95. kilome

tresinde, kar yüzün
den yolun kaygan 
olma nedeniyle 
Kenan Batır idaresin
deki 77 AT 881 
plakalı kamyona 
arkadan çarptı. 
Bu sırada yolda 
seyretmekte olan

Nimetullah Cengiz'in 
kullandığı 06 ATU 84 
plakalı otomobil, 
kaza yapan iki araca 
çarptı.
Öte yandan, aynı 
yolda seyreden 
Murat Kiraz 
idaresindeki 54 LF 
752 plakalı süt tan- 
rekide, kaza yapma
mak için sol şeride 
kaçınca karşı yönden 
gelen Hüseyin

Şeker'in kullandığı 34 
AZ 8230 plakalı 
kamyon 
ile çarpıştı.
Çarpmanın 
etkisiyle şarampole 
yuvarlanan kamyo
netten düşen 
Hüseyin Şeker, kendi 
aracının altında 
kalarak öldü.
Yetkililer, kaza ile 
ilgili soruşturmanın 
sürdüğünü kaydetti 

■ ' i

Bursa’da 28 İtişi zehirlendi
Bursa'da, önceki 
geceden itibaren 
kar yağışı ile birlikte 
etkili olan poyraz 
nedeniyle sobadan 
sızan karbonmonok- 
sit gazından 28 kişi 
zehirlendi.
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
kent genelinde
28 kişi, karbon- 

monoksit gazı 
zehirlenmesi 
yüzünden 
çeşitli hastanelerde 
tedavi altına alındı. 
Zehirlenenlerden 
12'si taburcu edildi, 
16 kişinin müşa hede altında tutulduğu bildirildi.

KEBAP ve YEMEK SALONU

I

Bircan Görür
Cağ Kebabı & Çorba Çeşitleri & Etli Yemekler 

Sebzeli Yemekler & Izgara Çeşitleri 
Salatalar & Tatlılar

Farklı bir ortamda kaliteli servis ile hizmetinizdeyiz
EVve 

İŞYERLERİNE 
SERVİSİMİZ

VARDIR

BİR TELEFON 
KADAR YAKINIZ

Gazhane Caddesi 1 Nolu Aralık Topçular Apt. No : 44/ A (Adliye Binası karşısı) 
Tel : (0.224) 5 1 4 2 0 2 0 GEMLİK
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Öğretmenlik başvuruları başladı
Milli Eğitim 
Bakanlığımın (MEB) 20 
bin kadroya yapacağı 
öğretmen ataması için 
başvuru süresi yarın 
başlıyor.
MEB, öğretmen ihtiy
acını karşılamak üzere 
ilk atamayla 19 bin 
656, yeniden (açıktan) 
ve yeniden (açıktan) 
ilk atamayla 344 olmak 
üzere toplam 20 bin 
öğretmen alacak. 
Başvurular, 25 Ocak-6 
Şubat tarihleri arasın
da yapılacak.
İlk defa başvuracak 
adaylarda 2004 veya 
2005 yıllarında yapılan 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı'ndan

KPSS Temmuz ayında
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
kamudaki A ve B 
grubu kadrolar için bu 
sene Temmuz ayında 
yeni bir sınav yapıla
cağını bildirdi. • 
Şahin, Bakanlar 
Kurulu toplantısının 
ardından yaptığı açık
lamada, toplantıda, 
kamu personeli atımıy
la ilgili yeni bir sınav 
yapıp yapmama 
hususunu da 
görüştüklerini 

_____________________

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
. Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık

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

ve Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.
ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 5141021

j

birine girmiş olması 
şartı aranacak.
Yeniden (açıktan) ata

malara ilişkin konten
janları belirtilmiş olan 
alanlar dışında kalan 
diğer alanların konten
janları, başvurular 
alındıktan sonra 
Personel Genel 
Müdürlüğü'nce belir- 

bildirerek, bu 
konudaki yönet
meliğe göre, Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı'nın 2 yılda 
bir yapıldığına 
işaret etti.
Son sınavın
Temmuz 2OO4'te 
düzenlendiğini 
hatırlatan Şahin, 
gelecek Temmuz'da 
sürenin dolacağına 
dikkati çekti, 
Bakanlar Kurulu'nun 
yeni bir sınav yapıl
masını benimsediğini 

lenecek.
Adaylar başvuruya 
ilişkin bilgileri, 
Bakanlığın "http://per- 
sonel.meb.gov.tr’’ 
internet adresinde 
bugün yayımlanacak 
"2006-1 Öğretmenlik 
İçin Başvuru ve Atama 
Kılavuzu"ndan 
öğrenebilecek.

bildiren Şahin, bu 
konuyla ilgili Devlet 
Personel Başkanlığı ve 
ÖSYM ile teknik çalış
maları hemen başlata
caklarını söyledi.

5
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Çevreyi kirleten İtişi ve kuruluşlara ceza
Çevreyi kirleten kişi ve 
kuruluşlara ceza 
24.01.2006 12:00 - Bu 
haber 1457 kişi, Mynet 
Haber bugün 847.313 
kişi tarafından okundu 
Çevreyi kirleten kişi, 
kurum ve kuruluşlara 
verilen cezalar 1430 
kat artırıldı.
2872 Sayılı Çevre 
Kanunu'nda düzenle
nen para cezalarının, 
5252 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nun Yürürlük 
ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun ile 
1430 katına çıkarıl
masına ilişkin genelge, 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlandı.
Cezalar doğrudan 
doğruya mahallin en 
büyük mülki amiri 
tarafından verilecek. 
Ancak, büyükşehir 
belediye sınırları içinde 
kalan sahil, boğaz, 
liman, körfez, göl ve 
akarsularda cezalar

Üniversiteler tatil
Yurdu genelinde etkili 
olan kar yağışı ve 
soğuk hava nedeniyle„ 
bazı üniversitelerden 
tatil açıklamaları 
gelmeye devam ediyor. 
Bugün tatil açıklaması 
yapan üniversiteler 
şöyle: 
ÜNİVERSİTESİ'NDE 
EĞİTİME 3 GÜN ARA 
VERİLDİ 
İstanbul Bilgi Üniver- 
sitesi'nde, kar yağışı 
nedeniyle eğitime 
3 gün ara verildi. 
İstanbul Bilgi Üniver
sitesi Rektörlüğü'nden 
yapılan yazılı açıklama
da, olumsuz hava şart
ları nedeniyle üniver
sitede 24-25-26 Ocak 
tarihlerinde eğitime ara 
verildiği belirtildi. 
Açıklamada, bu hafta 
yapılacak final 
sınavlarının gelecek 
haftaya ertelendiği 
bildirildi.
MARMARA 
ÜNİVERSİTESİ'NDE 
EĞİTİME 2 GÜh) DAHA 
ARA VERİLDİ
Marmara Üniversite- 
si'nde eğitim ve öğre
time 2 gün daha ara 
verildi.Marmara Üniver
sitesi Rektörlüğü'nden 
yapılan yazılı açıklama
da, kentteki olumsuz 
hava koşulları ve İstan
bul Valiliği'nin uyarıları 
doğrultusunda eğitim

büyükşehir belediye 
başkanlıkları tarafından 
verilecek. Cezayı der
hal ve defaten öde
meyen ve bu hususta 
teminat ve kefalet 
göstermeyen gemiler, 
diğer deniz vasıtaları 
seyrüsefer ve faaliyet
ten men olunacak. 
Büyükşehir 
belediyelerinin hudut
ları dışında kalan deni
zlerde cezalar doğru
dan doğruya sahil 
güvenlik bot komutan
lıklarınca verilecek. 
Cezayı derhal ve defat
en ödemeyen gemiler 
ve götürülebilen diğer 
deniz vasıtaları en 

ve öğretime 25-26 
Ocak tarihlerinde de 
ara verildiği belirtil- 
şşrek, bu tarihlerde 
yanılacak tüm sınav ve 
derslerin ertelendiği 
bildirildi.
EĞİTİM VE ÖĞRETİME 
İSTANBUL 
ÜNİVERSİTESİ'NDE 2, 
BAHÇEŞEHİR 
ÜNİVERSİTESİ VE 
ANADOLU BİL 
MESLEK
YÜKSEKOKULU’NDA 1 
GÜN DAHA ARA 
VERİLDİ
Kentteki elverişsiz 
hava koşulları 
nedeniyle İstanbul 
Üniversitesi'nde eg 
ve öğretime 2, 
Bahçeşehir Ünivr 
si ve Anadolu ’
Meslek 
Yüksekokulumda 1 gün 
daha ara yerildi.
İstanbul Üniversitesi 
F'ektörlüğü'nden 
. apılan yazılı açıklama
da, İstanbul'da hüküm 
süren olumsuz hala 

yakın ve uygun limana 
götürülerek savcılığa 
teslim edilecek. Kendi 
makineleriyle 
çalıştırılamayan deniz 
vasıtaları hakkında 
gerekli zabıt tutularak, 
durum en yakın sahil il 
veya ilçe merkezindeki 
savcılığa intikal ettirile
cek.
Büyükşehir belediye 
hudutları dışında kalan 
yerlerde yapılan kirlet
meler ile deniz, 
liman, bütün göt ve 
akarsulara yapılan kir
letmeler için mülki 
amirlerin ceza verme 
yetkileri saklı 
tutulacak.

koşulları nedeniyle . 
üniversitede
eğitim ve öğretime 25- 
26 Ocak tarihlerinde de 
ara verildiği 
belirtilerek, bu tarih
lerde yapılacak 
sınavların da erte
lendiği bildirildi. Bu 
arada, Bahçeşehir 
Üniversitesi ve 
Anadolu Bil Meslek 
Yüksekokulu'nda da 
yarın eğitim ve öğre
time ara verildiği duyu
rularak, 
Bahçeşehir Üniversite
si'nde yarın yapılacak 
sınavların 1 Şubat 2006 
tarihinde gerçekleştir

di kaydedildi.
vandan, 

Yedut. e Üniversite
si'nde cıumsuz hava 
koşulları 
nedeniyle ertelenen 
hazırlık final 
sınavlarının, 27 Ocak 
Cuma günü 
saat 09.30'da yapıl
maya başlanacağı 
duyuruldu.

http://per-sonel.meb.gov.tr%25e2%2580%2599%25e2%2580%2599
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Bakanlık hastaları fişleyecek
Sağlık Bakanlığı, her
hangi bir rahatsızlığı 
nedeniyle hastane ya 
da bir sağlık kuru
luşlarına gelen hasta
ları fişleyecek.
Özellikle bildirimi 
zorunlu olmayan 
hastalıklarla zehirlen
me ve parazit hastalık
ları şikayetleri için 
gelen tüm hastaların 
bilgileri, özel hazır
lanan fişlere işlenecek. 
Bakanlık böylece 
hastalıklarla ilgili ciddi 
bir istatistik sistemine 
geçmiş olacak. Sağlık 
Bakanlığı, Hastalık 
İstatistik Formu, 
Parazit Hastalıkları 
İstatistik Formu, Gıda 
Zehirlenmeleri Formu, 
Gıda Zehirlenmeleri 
Vaka Bildirim Fişi 
olmak üzere hastalık
lara ilişkin çeşitli form 
ve fişler hazırladı.
Sağlık personeli 
tarafından doldurula
cak olan formlara, 
muayene, tetkik ve 
tedavi işlemleri yazıla
cak. Bakanlık bu sis
temle sağlıklı ve güve- 
temle sağlıklı ve güve
nilir verilerin elde 
edilmesini hedefliyor. 
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Necdet Ünü- 
var, 81 ile gönderdiği 
genelgede, dağıtılan 
form ve fişlerin özenle 
doldurularak 
Bakanlığa iletilmesi 
talimatını verdi. 
Hastalık İstatistik 
Formu bildirimi zorun
lu olmayan hastalık
ların istatistik dökümü, 
aylık olarak düzen
lenecek. Sağlık ocak
ları ve bölgesi olan 
Ana Çocuk Sağlığı 
Merkezleri tarafından, 
kişisel sağlık fiş
lerinden ve poliklinik 
kayıtlarından yarar
lanılarak doldurulacak. 
Sağlık ocağı elemanı 
her vakayı formda ait 

. olduğu yaş ve cinsiyet 
grubuna yazacak, for
mda ölüme ait veriler 
ölüm sütununda doğru 
yaş ve cinsiyet grubu 
bulunarak doldurula
cak. Form her ayın en 
geç 7’sine kadar 
doldurulup, İl Sağlık 
Müdürlüğü'ne gönder
ilecek. Formların hata 
kontrolleri İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından 
yapılacak ve aynı ayın 
20. günü Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'ne gönder
ilecek. Hastalık İstatis

tik Formu'nda yer ala
cak hastalıklar şunlar: 
Akut üst solunum yolu 
enfeksiyonu, akut 
sinüzit, akut farenjit, 
akut tonsilit, akut 
larenjit, akut bronşit, 
pnömoni, kronik 
obstrüktif, akciğer 
hastalığı, astım, akut 
otitis media, akut rom
atizma! ateş, febril 
konvülsiyon, suçiçeği, 
kızıl, protein ençrji 
malnitrüsyonu, raşi
tizm,, demir eksikliği 
anemisi, ishaller, 
servisit, hipertansiyon, 
guatr, diabet, obezite. 
guatr diabet, obezite, 
talassemı, diğer hemo- 
globinopatiler. 
PARAZİT HASTALIK
LARI İSTATİSTİK 
FORMU
Parazit hastalıklarının 
sosyo-ekonomik 
düzeyi düşük olan 
toplumlarda her zaman 
önemli bir halk sağlığı 
problemi olabiliyor. 
Başlıca bulantı, 
kusma, karın ağrısı, 
ishal gibi gastrointesti- 
nal sistem şikayetler
ine neden olabilen 
bağırsak parazitleri 
anemi, büyüme ve 
gelişme.geriliğine de 
yol açabiliyor. Uyuz, 
kişiyi oldukça rahatsız 
eden bir kaşıntıya 
sebep olurken, bit, 
kaşıntının yanı sıra 
bazı enfeksiyon 
hastalıkların bulaş
masında önemli rol 
oynuyor. Bazı paraz
itler de lenf sistemine 
(VVuchereria bancrofti), 
ürogenital sisteme 
(Trichomonas vagi- 
nalis), karaciğer ve 
safra kanallarına 
(Fasciola hepatica) 
yerleşerek ciddi 
hastalık tabloları oluş- 
turabiliyor. Kişilerin 
performansını etkiley
erek önemli iş gücü ve 
ekonomik kayıplara da 
yol açabilen parazit 
hastalıklarıyla 

mücadele esaslarından 
birisinin sağlıklı ve 
güvenilir verilerin elde 
edilmesi olduğunu 
düşünen bakanlık, 
Parazit Hastalıkları 
İstatistik Formu hazır
ladı. Forma yazılacak 
bilgiler ışığında kon
trol programları hazır
lanacak. Çizelgede yer 
alan hastalıkların 
tanısını koyan sağlık 
kuruluşu, hastanın 
bağlı olduğu sağlık 
ocağına bildirilmek 
üzere, vakaları forma 
kaydedecek ve ay 
sonunda İl Saâlık 
sonunda II Sağlık 
Müdürlüğüne göndere
cek. Müdürlükler ise 
■Parazit Hastalıkları 
İstatistik Çizelgesi'ni 
her ayın en geç 20'sine 
kadar Sağlık 
Bakanlığı'na 
gönderecek.
Gıda Zehirlenmeleri 
Fişi'nde özellikle cin
siyet ve yaşı başta 
olmak üzere hastanın 
kimlik bilgileri, adres 
bilgileri, zehirlenme ile 
ilgili bilgiler eksiksiz 
ve tam doldurulacak. 
Gıda Zehirlenmeleri 
Fişi, il genelinde bulu
nan tüm sağlık kurum- 
larına (eğitim araştır
ma hastaneleri, devlet 
hastaneleri, özel has
taneler, sağlık ocakları, 
ana çocuk sağlığı ve 
aile planlaması merke
zleri, özel çalışan 
hekimler, kamu ve özel 
poliklinikler) başvuran 
vakalar için doldurula
cak. Fişler İl Sağlık 
Müdürlüğü'ne bir iş 
günü içinde gönderile
cek. Bu fiş hem vaka 
bazında takibi sağlaya
cak, hem de istatistik 
kayıtlar tutulurken 
temel veri kaynağını 
oluşturacak.
Fişler, sağlık kuru
luşlarından İl Sağlık 
Müdürlüklerine 
oradan da bakanlığa 
gönderilecek.

।__________ '

İste ABD’nin‘metal fırtına1 silahı
Amerikan ordusu, 
bir Avustralya şirketi 
tarafından geliştir
ilmekte olan ve ateşli 
silahlarda devrim 
sayılabilecek bir silahı 
yakında denemeye 
başlayacak. Silah 
dakikada 240 bin, 
saniyede 4 bin 
mermi atıyor.
Avustralya kökenli bir 
şirket olan Metal 
Storm tarafından 
geliştirilen ve çoklu 
namluları sayesinde 
dakikada 240 bin 
mermi atabilecek kap
asiteye sahip bu silah 
sistemi, gelecek ay 
Singapur'da kamuoyu 
önünde ilk denemesi 
yapıldıktan sonra 
Amerikan ordusu 
tarafından test 
edilecek.
Silah şirketinin yetk
ilileri, dakikada 60 
mermi atabilen stan
dart makinalı tüfeklere 
göre bir ölüm maki- 
nası sayılabilecek 
silahın 6 şubatta 
tanıtımının yapıla
cağını ve şubat 
sonunda da Amerikan 
Kara Kuvvetleri * 
tarafından test edile
ceğini belirttiler. 
Konvansiyonel

Saglık'ta lek tip sevk’ 2007^de
SSK Başkanlığı; 
SSK, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı sigor
talıları ile yeşil 
kartlıların sevk işlem
lerinin tek tipleştir
ilmesi için çalışma 
başlattı.
SSK Sağlık İşleri 
Genel Müdürü Op. 
Dr. Sami Türkoğlu, 
farklı sosyal güvenlik 
kurumlarındaki sevk 
uygulamalarının 
hasta hakları açısın
dan eşitlik ilkesini 
bozduğunu söyledi. 
Emekli Sandığı'na 
bağlı memurların, 
1. derece sağlık 
kuruluşlarından ya 
da kurumdan aldık
ları şevkle istedikleri 
hastaneye gidebildik
lerine işaret öden 
Türkoğlu, "Oysa 
SSK'ltların üniversite 
hastanelerinden

silahlardan tüm 
hareketli parçaların 
çıkarılması ve yerler
ine, elektronik balistik 
teknoloji ile bilgisa
yarlı kontrollerin getir
ilmesi temeline 
dayanan yeni silahın 
hareketli parçası 
bulunmadığı için temi
zliği de sorun 
olmuyor.
Mermilerin namluda 
toplanması esasına 
dayanan silahta, 
kodlu elektrik sinyal
leri, özel tasarlanmış 
mormiİArî^ U - u:-T ■ • ' mermilerin ner birinin 
içine iliştirilmiş 
"yürütücü"leri ateşliy
or. Ardından küçük 
patlamayla oluşan 
basınç, mermiyi dışarı 
iterken, bir sonraki 
mermiyi büyüterek 

yararlanabilmesi için 
sağlık ocakları veya 
devlet has
tanelerinden 
sevk almaları 
gerekiyor" dedi.
Çalışmanın 2007 

yılında hayata geçir
ilmesinin plan
landığını ifade eden 
Türkoğlu, şunları 
kaydetti: "Bu çalış
mayla ya herkes 
Emekli Sandığında 
olduğu gibi istediği 
hastaneye gide
bilmeli ya da 

namluyu tıkıyor ve 
diğerlerinin patla
masını önlüyor. 
Elde taşınan sistemler 
olmasa da, araçlara 
yüklenen türlerinin 
dakikada 240 bin atış 
yapabilen silah siste
mi, şimdiye dek 9 
milimetreden 60 
milimetreye kadar 
olan kurşunlarla ve 
birçok silah türünde 
denendi.
Amerikalı askeri yetk
ililer, bu silahın büyük 
namluların, bir 
helikopter veya 
Humvee tipi bir arazi 
aracının arkasına yer
leştirilmesiyle çok 
güçlü bir silah elde 
edilebileceğini 
düşünüyorlar.

SSK'hlara uygulanan 
sevk sistemi herkes 
için aynı olmalı.
Farklı uygulama, 
eşitliği bozuyor. ı
Ancak, uygulama ile j
birlikte, eğitim ve 
araştırma has
tanelerinde yığıl
manın olabileceğini 
de göz ardı etmi
yoruz. Bunun için 
bir formül 
düşünülüyor. Ancak, 
nasıl olacak henüz 
bilmiyoruz, çalış
malar devam ediyor."
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Ne olacak ikinci el otomobilin hali?
Fiyatları düşen, düşük 
faizli kredilerle 
satışlarında patlama 
yaşayan sıfır otomo
biller, ikinci el pazarı
na büyük darbe 
vurdu. Peki şimdi ne 
olacak? Bazı mod
ellerde fiyatlar ise... 
Otomobil satışları peş 
peşe rekor kırarken, 
ikinci el pazarında tam 
bir kaos yaşanıyor. 
Geçmişte yeni alınan 
bir otomobilde, bir 
yılda en fazla yüzde 8- 
9 değer kaybı 
yaşanırken bugün bu 
oran, yüzde 25-35 
seviyelerine kadar 
yükselmiş bulunuyor 
Bu durum, arz ve 
talebin bir türlü ortak 
noktada buluşama- 
masına yol açıyor ve 
ikinci el otomobil 
pazarında büyük bir 
durgunluk yaşanıyor. 
İkinci el otomobil 
satışı yapılan oto-cen- 
ter türü merkezlerde 
işyerlerinin önünde 
büyük yığılmalar 
olduğu dikkat çekiyor. 
Diğer yandan özellikle 

| ana distribütör sir- 
1 ketler ile bayilerin 

ikinci el parklarında 
neredeyse araç koya
cak yer kalmadığı 
görülüyor.
Stoklar dağ gibi 
Geçen yılın satış 
rakamlarından bunun 
nedeni açıkça 
anlaşılıyor. 2005 yılın
daki satış rakamları 
2004 yılına göre yüzde 
30, 2003 yılına göre 
ise yarı yarıya azalmış 
durumda. Yetkili 
satıcılarda 80-100 bin, 
bağımsız galeril
erdeyse 250-300'bin 
civarında ikinci el araç 
stoku oluştuğu tahmin 
ediliyor. Kuşkusuz bu 
durum, sıfır araç 
satışlarını da tehdit 
ediyor. Araçlarını 
düşük fiyatla satmak 
ya da takas etmek 
isteyenler, bugün sıfır 
araç pazarının 

GRUP FİİLE 
ÇfiY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşruhat, çerez temin edilir.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE

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

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

büyümesinin önünde
ki en büyük engeli 
oluşturuyor.Bu arada 
ikinci el pazarının kil
itlenmesi, şirketleri 
yeni stratejiler izlem
eye itiyor. Citroen, 
Fransa’da çok kul
lanılan ‘Eurocassion" 
sistemine geçip, ikinci 
el araçları revizyon
dan geçirerek sıfır 
araç statüsünde 
pazara sunulacak bir 
çalışma içinde. İkinci 
el pazarının sil baştan 
yenileneceği, garanti, 
servis gibi hizmetlerin 
devreye gireceği vur
gulanıyor. Yine kredi 
olanaklarının artırıl
masının ve ihracat 
imkanlarının yaratıl
masının ikinci el 
pazarını canlandıra
cağını savunanlar da 
var. Beklentiler 
değişmeli 
Hyundai Assan Genel 
Müdürü Kurthan 
Tarakçıoğlu, son iki 
yıldır otomotiv sek
törünün büyük bir 
değişim içinde 
olduğunu ve bu 
değişim sürecinin 
önümüzdeki ıkı yıllık 
süreçte de devam 
edeceğini vurguluyor. 
Daralma beklenilme
sine rağmen, geçen 
yıl 710 bin civarında 
binek otomobil ve 
hafif ticari araç 
satılarak sektörün 
rekor kırdığını belirten 
Tarakçıoğlu, ikinci el 
pazarının daral
masının ve fiyatların 
arz-talep ilişkisine 
bağlı olarak düşme 
eğiliminde olmasının 
bundan kay
naklandığını söylüyor 
ve ekliyor:
"Bankalar ve çeşitli 

finans kuruluşları sıfır 
araçlar için düşük fai
zli araç kredileri ve 
kolay kredi sağlama 
imkanlarını sunduğu 
sürece ikinci el pazarı
na gelen düşük 
talebin 2006 yılında da

Meclis 
lojmanlarının

satışı ertelendi
devam edeceğini 
düşünüyorum." 
Tarakçıoğlu, ikinci ele 
olan talebin canlan
abilmesinin en önemli 
koşulu olarak, ikinci el 
araç sahiplerinin bek
lentilerinin değişmesi
ni görüyor. Bilinen 
ikinci el kültürünün 
farklılaşması ve araç 
satın almanın bir 
yatırım şekli değil, 
ihtiyacı karşılamak 
olduğunun tüketicinin 
kafasında yerleşmesi 
halinde ikinci el 
pazarının can
lanacağını düşünüyor. 
Fakat Tarakçıoğlu, bu 
kültür değişikliğinin 
dç zaman alacağı 
kanısında. Bu fiyatlar

Otokoç & Bırmot 
2'nci El Satış Müdürü 
Celal Daldal, 2003’te 
satılan sıfrr araçların 
1.8 katı kadar ikinci el 
araç satıldığını, bu 
katsayının'hurda 
teşvikiyle birlikte 
2004’te 1.0’e, 
2005’teyse 0.75’e ger
ilediğini söylüyor. 
Daldal, ikinci el 
pazarındaki keskin 
düşüşün nedeni 
olarak Eurö'nun değer 
kaybını, faizlerin 
düşmesini ve şirket
lerin birinci el 
satışlarına büyük 
destek vermesini gös
teriyor ve ekliyor: 
Özellikle geçen ağus

tos ve eylül ayların
dan sonra problem 
yaşadık. İnsanlar uzun 
süre araçlarını düşük 
fiyata satmaya veya 
takas etmeye yanaş

madı. Fakat fiyatların 
her yerde aynı 
olduğunu gördükten 
sonra, belki piyasa 
fiyatlarına razı oldular. 
Şurası bir gerçek ki, 
artık ikinci elin aşırı 
değer kazanma döne
mi sona erdi. Herkesin 
bu piyasa koşullarını 
kabul etmesi gerekiy
or." Daldal, 2006’dan 
itibaren ikinci el araç 
pazarının yavaş yavaş 
toparlanacağını 
düşünüyor. Geçiş 
sürecinin sona erdiği
ni ve fiyatlarının otur
maya başladığını 
belirten Daldal, özel
likle tüketici finanş- 
man konusunun 
kolaylaştırılmasıyla 
ikiİigi' eı‘ saûşı'annın 
hızlanacağını vurgu
luyor. Değer kaybı 
Avrupa seviyesinde 
RenaultlVlais Genel 
Müdürü İbrahim Aybar 
da ikinci el pazarında
ki daralmayı normal 
karşılıyor. Aybar’a 
göre sıfır araç fiyat
larının böylesine ger
ilediği bir ortamda, 
tüketicilerin ikinci el 
araç satın almayı ter
cih etmemesi gayet 
doğal. Ve bundan 
sonra da tüketiciler 
için ikinci el araçta 
garanti, servis, bakım 
ve onarım gibi 
hizmetler ön plana 
çıkacak. Aybar, şu 
değerlendirmeyi yaptı: 
“Bundan önceki yıllar
da enflasyonist ortam
dan dolayı ikinci el 
araç önemli bir 
yatırım aracı olarak 
görülüyordu.

Meclis lojmanlarının 
satışına ilişkin bugün 
yapılacağı duyurulan 
ihale ertelendi. 
Emek İnşaat ve 
İşletme A.Ş, TBMM 
Milletvekili Lojmanları 
(Türkiye 
Ticaret Merkezi ve 
Konut Alanı) 
bünyesinde yer alan 
11. bloktaki 79 
villa ile 12. bloktaki 
85 villanın satışını, 
ileri bir tarihte

YKBve
Koçbank f ■ I ■■ II I ■■ faiz düşürdü

Yapı Kredi Bankası, 
otomobil kredisi faiz
lerini yüzde 1,25'e 
indirdi.
Bankadan yapılan 
açıklamaya göre, 
bugünden geçerli 
olmak üzere YTL 
cinsi otomobil kr^H’e? 
faiz branları 3-36 
için yüzde 1,34'f 
yüzde 
1,25'e düşürüldü.
Koçbank, taşıt kredi

gerçekleştirecek. 
Yetkililer, villara 
konut tapusu 
verilmesi yönündeki 
çalışmanın henüz 
tamamlanmaması 
nedeniyle böyle bir 
ertelemeye ihtiyaç 
duyulduğu 
belirttiler. İhalenin 
hangi tarihte gerçek
leştirileceği, çalış
manın seyrine 
göre daha sonra 
açıklanacak.

lerinin 
faizlerinde indirim 
yaptı. Bankadan 
yapılan açıklamaya 
göre, bugünden 
itibaren geçerli olmak 
üzere, 0 km taşıt kre
disi faiz oranı 48 aya 
kadar, 2. el taşıt kre-

:<5İ faiz oranı 36 aya 
>... :ar yüzde 1,34'ten 
yüzde 1,25'e 
düşürüldü.

Diyarbakır Lice Nufüs 
Müdürlüğünden 

aldığım.Hükümsüzdür. 
Necla ÇELİK
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Soğuklara karşı ısıtan öneriler
OKUYUCU MEKTUBU HüseyinKAVA

17 YAŞINDAKİ BU KIZ İDAM EDİLECEK

Adı ister Sibirya 
soğuğu olsun, ister 
İzlanda alçak basıncı 
ya da Balkanlardan 
gelen soğuk hava dal
gası...
Günlerdir beklenen 
soğuklar sonunda 
kapımızı çaldı. Başta 
küçük çocuklar ve 
yaşlılar ile kalp hasta
ları olmak üzere hep
imizin sağlığı tehdit 
altında. Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, soğuklar
da nasıl önlem alın
ması gerektiğini 
Mynet okurları 
için yazdı.
Biz insanların hayvan
lar gibi ne deri altında 
kalın yağ tabakamız 
ve ne de derimizi 
kaplayan kürkümüz, 
postumuz var. Ama, 
Allah bize de akıl ver
miş. Aklımızı kulla
narak, soğuklar 
hastalanmada .̂ hiç 
zarar görmeden, atlat
mamız elbette 
mümkün.
SOĞUKLA BERABER 
RÜZGÂR VE YAĞMUR 
DAHA TEHLİKELİ 
Soğuğa maruz kalan 
vücudumuzun doğal 
savunma mekaniz
maları, derideki kan 
damarlarını daraltarak 
ısı kaybını önlemek, 
titreyerek ve bazı hor
monlar salgılayarak 
ısı üretmektir. Ancak, 
hava çok soğuk 
olduğunda ve çok 
uzun süre soğukta 
kalındığında bu 
mekanizmalar yetersiz 
kahr ve vücut kaybet
tiği ısıyı yerine koya
maz, vücut sıcaklığı

Çocuk yaptığı resimle konuşur
Ondokuzmayış 
Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Resim-İş 
Eğitimi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Doç.Dr. Ali Boğa, 
çocukların resim 
yaparken kullandık
ları renkler ve şekil
lerin ruh hallerini 
yansıttığını bildirdi. 
Boğa, özellikle okul 
öncesi dönemdeki 
çocukların yaptıkları 
resimlerin çoğu 
zaman dış dünyadan 

düşmeye başlar.
Hava sıcaklıklarındaki 

azalma yanında, kar, 
yağmur ve şiddetli 
rüzgâr vücut ısımızın 
daha çok düşmesine 
neden olur. Rüzgârın 
olup olmaması özellik
le önemlidir, çünkü 
rüzgâr vücudumuzun 
etrafındaki ısıtılmış 
havayı uzaklaştıra
cağından daha kolay 
üşümemize yol açar. 
Havanın nemli olması 
da vücuttan ısı kay
bını hızlandırır. Soğuk 
havada rüzgâra maruz 
kalmamaya dikkat 
edilmelidir.
Hava sıcaklığı çok 

düşük olduğu zaman, 
özellikle de rüzgâr ve 
yağmur varsa dışarı 
çıkılmaktan kaçın
malıdır. Mutlaka 
dışarıya çıkması 
gerekenler ise soğuk
ta sürekli hareket 
ederek dolaşımlarını 
hızlandırmalıdırlar, 
•ancak terlemenin de 
zararlı olduğu unutul
mamalıdır.
NASIL GİYİNMELİ. 
Kat kat giyinin ve 
giysilerinizin çok kalın 
ve sıkı olmamasına 
dikkat edin. Bu şek
ilde giysiler arasında 
kalan hava, ısı yalıtımı 
sağlayarak üşümemizi 
önleyeceği gibi, fazla 
geldiğinde de giysileri 
teker teker çıkarmanız 
mümkün olur.
Giysilerin kuru 
kalması çok önemlidir. 
Fazla giyinip ter
lemenin tehlikeler 
yaratacağını 
unutmayın.
Kağıt iyi bir yalıtkan 
olduğundan, vücuda 
giysilerin altına gazete 
kağıdı sarılarak da ısı 

çok iç dünyalarını 
yansıttığını vurgula
yarak, "Bu dönemde 
çocuklar kırmızı olan 
bir eşyayı sarı olarak 
boyayabildiği gibi 
örneğin bir kediyi 
çok farklı çizerek 
onun kedi olduğunu 
söyleyebilir" dedi. 
Bir çocuğun yaptığı 
resme bakarak onun 
iç dünyası ile ilgili 
ipuçlarına ulaşıla
bileceğini söyleyen 
Boğa, "Çocuklar res

kaybı azaltılabilir. 
Başınızı ve boy
nunuzu soğuktan 
korumak için şapka, 
eşarp ve kaşkol kul
lanın, çünkü vücut 
ısısının %40-50'si baş 
ve boyun aracılığıyla 
kaybedilir.
Kulaklar soğuğa çok 
duyarlı olduğu için, 
kulaklarınızı da özel 
kulaklıklarla ya da 
kaşkol, atkı gibi 
giysilerle koruyun ve 
sıcak futun.
Mutlaka eldiven giyin. 

Beşparmak eldiven 
yerine iki parmak 
eldivenleri tercih eoın. 
Birbirine yakın ve 
temas halindeki par
maklar daha iyi 
ısınırlar, 
Ayaklarınızı sıcak ve 
kuru tutacak çoraplar 
ve su geçirmeyen bot
lar giyin. Bir çift 
pamuk ve bir çift yün 
çorap uygundur ve 
uzun konçlu çoraplar 
tercih edilmelidir.
Ayakkabınız bol 
olmalı ve ayak par
maklarınız içinde 
rahat hareket ede
bilmelidir.
NELER YEMELİ 

Soğuk havada, özel
likle yüksek enerji 
veren, karbonhidratlı 
gıdalar tercih edilme
lidir. Fazla 

imlerinde istekleri
ni, öfkelerini, 
kaygılarını, nefret
lerini, sevgilerini, 
sevinçlerini renk 
ve şekiller 
yardımıyla yansıtır
lar. Siyah, kahv
erengi, gri, mavi, 
mor ve tonları 
çocuğun melanko
lik ruh halini, kır
mızı, yeşil, sarı, 
turuncu gibi canlı 
renklerin ağırlıklı 
olarak kullanması ise 

protein içeren yiye
cekler ile kahve ve 
kafeinli diğer içecek
lerden kaçınmalıdır. 
Pekmez, bal, reçel, 
kuru üzüm, kayısı 
hurma&#8230; gibi 
besinler şu günler için 
ideal seçeneklerdir. 
Dışarı çıkmadan önce 
hafif bir şeyler yen
mesi daha doğrudur, 
çünkü çok fazla 
yendiğinde, kanın 
sindirim sistemine 
yönelmesi soğuktan 
daha fazla etkilen
memize neden olur. 
NELER İÇMELİ 
Bol, sıcak sıvı içerek 
vücudunuzun susuz 
kalmasını önleyin, 
ancak alkolden kesin
likle uzak durun. 
Vücudun susuz 
kalması kanın pıhtılaş
masını kolaylaştırarak 
kalp krizi ve felçlere 
zemin hazırlar.
Alkol, başlangıçta 
derideki damarları 
genişleterek insana 
sıcaklık duygusu 
verir. Ancak, bu 
durum vücudumuzun 
yaşamsal 
önemi olan organları
na giden kanın 
azalmasına yol 
açacağından 
sağlığımız için çok 
tehlikeli olabilir.

çocuğun mutlu ve 
huzurlu bir çocukluk 
geçirdiğini göstere
bilir" dedi.

Kısa ön hikaye: 
Genç kadın İran'
daki binlerce 
sokak çocukların
dan bir tanesi ve 
korumasız olduk
ları için askerlerin 
oyuncağı olmaktan 
kurtulamıyorlar.

İran İslami 
düzen koruculan'n- 
dan üçü kendisine
tecavüze yeltendiğinde, kendisini korumaya 
çalışıyor. Tecavüze uğramak, ve kirletilmek 
istemiyordu. Kendisinden daha güçlü olan 
üç saldırganı cebinde taşıdığı çakıyla 
korkutmak istiyor. Bu esnada bunlardan biri 
elinden yara alıyor. Kız kaçmaya başlıyor. 
Saldırganlar görev motosikletleriyle takip 
ederek yakalıyorlar. Boğuşma sırasında 
bıçak, önceden eli yaralanmış olan adama 
tekrar isabet ediyor. Hastahaneye kaldırılan 
saldırgan, bir süre sonra yaşamını yitiriyor.

Gene kız dava boyunca hakime, kendisini 
korumak istediğini, adamı öldürmek 
istemediğini söylemesine rağmen idam 
cezasına çarptırılıyor. Hakim, cezayı, "Seni 
herkesin gözü önünde asacağız ki, görenler 
ibret alsın!" sözleriyle açıklıyor.

Burada verilmek istenen mesaj ortada: 
Kadınlara kendi iffetlerini ve grurlarını koru
mak yasak. Eğer baskıya karşı çıkarlarsa, 
idam cezasına çarptırılıyorlar. Peki karşı çık
madıkları zaman ne Oluyor? Tabii ki fanatik 
İslamcı Iran Devleti'nin buna da bir cevabı
var: Kendilerini korumayan, direnmeyen 
kadınlar islami geleneklere göre taşlanarak 
öldürülüyorlar. O zaman iffetsiz, fahişe 
olarak gürlüyorlar ve öylelerine verilen ceza' 
taslanarak öldürülmek oluyor.

Bu kadınlara karşı yapılan ilk darbe değil 
'kuşkusuz. Kadın haklarının ve insancıl 
değerlerin ayaklar altına atıldığı, baskıya ve 
saygısızlığa yenik düştüğü 27 senelik Iran 
dini fanatizmi, binlerce suçsuz insanın, daha 
çok kadınları feda etmiştir. Bunların içinde 
Tecavüz, tutuklanma, işkence gören ve 
öldürülen hamileler ve kız çocukları da var.

İran Adalet Bakanıf!) Mulla Ayatolah 
Shahroudi'ye bir protesto mektubu yazıp, 
fax veya E-Mail olarak gönderemez miyiz? î 
Ya da doğrudan telefon ederek bayan 
Nazanin'in idam cezasının kaldırılmasını 
isteyemez miyiz?

E-Mail.info@shahroudi.net
Tel:00982517744327-Fax:00982517 7411 70

Haber kaynağı: Internationales 
Rettungskomitte für Iranerinnen

IRAN SOS WUK/ VVâhringerstr. 59 -.1090 
VVien / www.iransos.com

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve

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

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

—J|

mailto:E-Mail.info@shahroudi.net
http://www.iransos.com
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M İİHIİIİ İB Mto ■( Gizlihastalık ‘Kansızlık’
Çukurova Üniversite- 

* si (ÇÜ) Tıp Fakültesi 
« Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. 
Emre Alhan yaşlılar, 
çocuklar ve bebek
lerin her zaman 
soğuk algınlığı tehdi
di altında olduklarını 
belirterek, soğuk 
algınlığının en çok 
kreşe giden çocuk
larda görüldüğünü 
söyledi.
Alhan, Adana'da 
faaliyet gösteren 
Groseri Alışveriş 
Merkezi tarafından 
düzenlenen Sağlık 
Günleri Konferansları 
dizisinde, "Çocuklar
da Üst Solunum 
Enfeksiyonları" 
konusunda bilgi 
verdi.
Adana HiltonSA'da 
düzenlenen konfer
ansta soğuk algınlığı 

* ve grip üzerinde 
4 duran Alhan, soğuk 

algınlığının bağışıklık 
siştemi gelişmediği 
için en çok çocuklar
da görüldüğünü 
hatırlatarak, "Soğuk 
algınlığına yol açan 
200'den fazla virüs 
var. Bağışıklık siste
mi gelişmediği için 
soğuk algınlığı en

çok çocuklarda 
görülüyor. Özellikle 
bu kreş çocuklarında 
daha çok belirgin
leşiyor. Çünkü 
çocuklar kreşe 
gidene kadar kapalı 
ortamlarda yaşıyor 
ve evden ilk defa 
ayrıldığı için de yeni 
yeni virüslerle 
tanışıyor. Soğuk 
algınlığı 2 yaşın altın
da yılda 8-10, 2-5 yaş 
arası 8, 6-9 yaş arası 
6, 10-11 yaş arası 6, 
erişkin insanlarda 5

ÂTeşt? ğıûüıi 
çocuklarda bu oran 
10-15'lere kadar 
çıkıyor" dedi. 
Soğuk algınlığında 
antibiyotik kullanıl
maması gerektiğini 
de hatırlatan Alhan, 
"Soğuk algınlığında 
büyük çoğunlukla 
hastalık ağır 
seyretmedikçe dok

tora gitmeye bile 
gerek yoktur. Soğuk 
algınlığında antibiy
otik kullanarak kom
plikasyonları önleye
mezsiniz. Ancak dok
torlar çoğu zaman, 
ebeveynlerin beklen
tilerini tatmin etmek 
amacıyla antibiyotik 
yazarlar, bu sakıncalı 
ve kullanılmaması 
gerekir" diye 
konuştu.
Alhan, grip ve soğuk 
algınlığının birbirleri 
ile karıştırıldığını 
diıcdK ikisinin oo 
farklı hastalıklar 
olduğunu vurgula
yarak, son günlerde 
yaygın olan kuş grib
inin pişmiş etlerden 
bulaşmadığını, Avion 
İnflueza denilen kuş 
gribinin kanatlı hay
vanlar yiyenlerden 
çok, pişirenleri hasta 
ettiğini kaydetti.

Kocaeli'nin Gebze 
ilçesi'nde bulunan 
Anadolu Sağlık 
Merkezi'nin (ASM) 
Dahiliye Uzmanı Dr. 
Sadi Rüştü Vural, hal
sizlik, çabuk yorulma, 
çok üşüme ve baş 
ağrısı gibi şikayetleri 
Olanların, 'anemi* ya 
da halk arasındaki 
adıyla kansızlık 
hastalığına yakalan
mış olabileceklerini 
söyledi.
ASM Dahiliye Uzmanı 
Dr. Sadi Rüştü Vural, 
birçok kişinin şikayet 
ettiği halsizlik, çabuk 
yorulma, çok üşüme 
ve baş ağrısı ile 
hamile ve yeni 
doğum yapmış ya da 
genç kızlık dönemine 
.girmişlerde, bu tarz 
şikayetlere, anemi ya 
da halk arasında bili
nen adıyla kansızlık 
hastalığının yol aça
bileceğini söyledi. 
Kandaki alyuvar 
sayısının veya hemo
globin içeriğinin azal
ması sonucu ortaya 
çıkan anemi 
hastalığının genelde 
üç nedeni olduğunu 
belirten ASM Dahiliye 
Uzmanı Dr. Sadi 
Rüştü Vural, "Anemi 
hastalığı, kan kaybı, 
alyuvar (eritrosit) 
yapım bozukluğu ve 
alyuvarların yıkımın
da artma neden

lerinden oluşur. 
Anemi olduğu 
düşünülen bir hasta
da ise. ilk önce 
gerçekten söz 
konusu hastalığın 
bulunup bulunul
madığını tespit etmek 
gerekir. Bunun için 
eritrosit sayımı, 
hematokrit ve hemo
globin araştırmasına 
başlanır. İkinci olarak 
da, aneminin hangi 
tipte olduğunu bul
mak esastır. Zira 
nedeni bulmak için 
alyuvarların büyük 
mü küçük mü 
olduğunun ve 
içlerindeki hemoglo
bin miktarlarının tayi
nine ihtiyaç vardır. 
Ayrıca, retikülosit 
denilen, eritrosit 
öncü hücrelerinin 
sayımı, lökosit sayımı 
ve formülü, kemik 
iliği incelemesi, demir 
ve demir bağlama 
kapasitesi tayini, 
coombs testi, hemo
globin elektroforezi, 
B12 ve folik asit tayi
ni de. anemi 
hastalığının 
teşhisinde yapılması 
gereken diğer 
testlerdir. Yorgunluk, 
halsizlik, baş dön
mesi, çabuk yorulma, 
çalışma kapa
sitesinde azalma, sık 
hastalanma, iştahsı
zlık, bulantı, ciltte, 

göz kapaklarının iç 
kısmında ve avuçta 
solukluk, çarpıntı ve 
nefes darlığı, çok 
üşüme ve kon
santrasyon bozuk
luğu ise kansızlık 
hastalığının genel 
belirtileridir" dedi. 
Kansızlığa sebep 
olan nedenlerden 
birisinin kan kaybı 
olduğunu da ifade 
eden Dr. Sadi Rüştü 
Vural, "Kan kaybı, 
akut yani birden bire 
veya kronik yani 
yavaş yavaş olabilir. 
Çeşitli nedenlerle 
oluşan büyük çaptaki 
kanamalar, mide 
kanamasına, 
kazalara, dış gebe
liğe, kanama pıhtılaş
ma bozukluklarına ve 
kan tükürmeye bağlı 
olabilir. Kanamayı 
izleyen ilk tehlike ise 
şoktur. Eğer hasta 1 - 
1.5 litre kan kaybet
mişse zaten şok 
kaçınılmazdır. Bir 
anda 2-2.5 litre kan 
kaybetmiş ise hasta 
olur. Yuklu miktarda 
kan kaybeden has
tanın demir depoları, 
dolu ise, anemi 4-5 
haftada düzelir. Demir 
depoları eksik kişil
erde düzelme biraz 
gecikir. Akut kanama, 
iç kanama şeklinde 
gerçekleşirse sarılık 
oluşur.

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

1VI 
1■

1
1

1

1

1

GEREKLİ TELEFONLAR

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

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

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

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 1414
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su işlet, 
itfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 • 115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova (226)811 13 23 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

513 14 25

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ
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Mümtaz Sevinç öldürüldü Karyağışı devam edecek
Televizyon dizilerinin 
tanınmış oyuncusu 
Mümtaz Sevinç (54), 
İstanbul'da birlikte 
yaşadığı bayan 
arkadaşı tarafından 
bıçaklanarak 
öldürüldü.
Olay, Mümtaz 
Sevinç'in yaşadığı 
Üsküdar Sultantepe 
mahallesindeki evin
de meydana geldi. 
İddiaya göre ünlü 
tiyatrocunun birlikte 
yaşadığı B.D. (49) 
adlı kadın, Mümtaz 
Sevinç'in ayrılmak 
istemesi nedeniyle 
intikam almak için 
gece uyurken ünlü 
tiyatrocuyu sırtından 
bıçakladı.
Banu Baldır yara
landığını düşünerek 
ambulans çağırdı

ABONE OLDUNUZ IVIU?
rfez ABONE OLUN 

OKUVUN OKUTUN

ancak Mümtaz 
Sevinç kurtarılama
yarak öldü.
Mümtaz Sevinç, 
"Şehnaz Tango", 
"Deli Divane", 
"Eltiler", "Gülün 
Bittiği Yer", 
"Hoşçakal Yarın", 
"Hayal Kurma 
Oyunları", 
"Kamyon", "Sır" ve 
"Savunma" gibi film 

ve oyunların yanı 
sıra son zamanlarda 
televizyon 
dizilerinde rol 
almıştı.
CNN TÜRK'te yayın
lanan "Bir Yudum 
İnsan" adlı programa 
sesiyle hayat veren 
Mümtaz Sevinç, 
sayısız dizi ve filmin 
kahramanına da 
sesini vermişti

İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Mimar Kadir Topbaş, 
etkili kar yağışının 
yarın öğle saatlerine 
kadar devam ede
ceğini belirterek, 
"İstanbul'da şu anda 
kent içindeki ana 
arterlerde hiçbir 
problem yok" dedi. 
Afet Koordinasyon 
Merkezi'ndeki 
(AKOM) çalışmaları 
yakından takip eden 
Başkan Topbaş, 
konuya ilişkin bir 
basın toplantısı 
düzenledi. Başkan 
Topbaş, "İstanbul'da 
şu anda kent içindeki 
ana arterlerde hiçbir 
problem yok. Sadece 
Karayollan'na ait 
olan TEM yolu 
üzerindeki 
Hadımköy-Kınalı 
arasındaki ulaşımda 
aşırı ciddi kar biriki
mi ve sürücü 
emniyeti açısından 
problem bulunduğu 
için valiliğimizce 
buradaki ulaşım 

zaman zaman kap
atılmakta" dedi. 
Sürücüleri, trafiğe 
zincirsiz çıkmamaları 
konusunda da 
uyaran Topbaş, 
"Vatandaşlarımıza 
yaptığımız uyarıları 
dikkate aldıkları için 
teşekkür ediyorum. 
İDO, İETT ve diğer 
işletmelerimiz olarak 
ek seferler ilavesiyle 
hizmetimizi sürdürm
eye devam ediyoruz. 
Dün itibariyle özellik
le rüzgarın saatte 90 
kilometreye kadar 
varan hızı sebebiyle 
bazı deniz hatlarında 
seferlerimizi iptal 
ettik. İETT'nin yeni 
gelen araçlardan 
170'ini devreye sok
tuk. Bugün 600 ek 
hattımızla hizmetimiz 
sürüyor" diye 
konuştu.
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin, evsiz 
kalan vatandaşlara 
yönelik çalış
malarının devam 
ettiğini ifade eden 

Kadir Topbaş, 11'1 
bayan 183 evsiz 
vatandaşın bakıma 
alındığını söyledi. 
Topbaş, "Olumsuz 
hava şartları yarın 
öğle saatlerine kadar 
devam edecek. Bu 
süre içinde vatan- i 
daşlarımızın aynı 
hassasiyeti göster
melerini, araçlarım 
mecbur kalmadıkça 
dışarıya çıkartma- j 
malarını, toplu taşı
ma araçlarını tercih 1 
etmelerini istiyorum. 
Çok iyi bir ekip
manımız var. 24 saat 
esasına göre çalışıy
oruz. Doğalgaz 
konusunda 700 ele
manla 33 ayrı nokta
da 24 saat esasına 
göre çalışmalar 
yapmıyor. Doğalgaz 
konusunda prob
lemimiz yok. İSKİ 
ekiplerimiz de 
çalışıyor. Su saati 
dışarıda olan vatan-. 
daşlarımızın saatleri
ni koruma altına 
almaları gerekiyor”.

Ev sahibi olmak isteyenler müjde!

Kooperatife üye olanlara 
kredilendirme aşamasında 

tapuları verilecektir

Muhammer Ağım Devlet Hastanesinin hemen yanında kurulan
50 ortaklı S.S. A. BİLGİN KONUT YAPI KOOPERATİFİNE 

üye kayıt işlemleri başladı.
Sınırlı sayıda olan üye yazımı için önce başvuranlar kazanacak.

Mortgate sistemi gibi, 700 YTL taksitli kredi ile
15 yıl ödemeli olan konutlar 2 yılda teslim edilecektir. 

Geniş bilgi için büromuzdan başvurabilirsiniz.

S.J. fi. BİLGİN Konut Yapı Kooperatifi
Demirsubaşı Mah. Semerciler Yokuşu, No: 

25 (Demiriz Ecz. karşısı) GEMLİK
TEL.(0224) 513 8990 |



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

Vergi iadesinde süre uzatıldı
Bankalar önünde bireken kalabalığı dikkate alan Maliye Bakanlığı, emeklilerin vergi iadesi bildirimlerini aylık aldıkları banka 
şubelerine teslim etme süresini 15 gün uzattı. 31 Ocak akşamı sonra erecek olan vergi iade zarflarını banka şubelerine teslim

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
26 Ocak 2006 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Haberi sayfa 8’de

Galataşaray Zeytinşporjle 
karşılaşmaJd^in^glİYor

Bayanlar Basketbol İkinci 
Türkiye Liginde mücadele veren 
Gemlik Zeytinspor, Cumartesi 
günü Galatasaray ile karşılaşa
cak. Orhangazi Kapalı Spor 
Salonunda yapılacak karşılaşma 
için Zeytinsporlu bayanlar hazır
lanıyor. Haberi sayfa 2 de

Çevre ilçelerdek Zeytin Hali yapımları, Ticaret ve Sanayi Odasını harekete geçerdi

Yeni Zeytin İşleme ve Satış Hali için girişim
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yeni Zeytin Hali
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal 

Akıt, ilçemize yeni ve modern bir Zeytin Hali 
yapılması için girişim başlattıklarını gazetem
ize açıkladı.

Orhangazi Kav Kibrit Fabrikası çevresinde 
satın alınan büyük bir arazinin Zeytin 
Depolama ve İşleme merkezi Haline getiril
erek Gemlik Haline rakip bir ticari merkezin 
doması için bir hayli yol alındığın biliyoruz.

Bu merkeze, Gemlikli zeytin stokçularının 
da alındığını bir zamandır duyuyorduk.

Öte yandan İznik de de bu tür girişimler 
oluyor.

Acaba, dünyaca ünlü Gemlik zeytinin 
alınıp satıldığı tek Hali bulunan Gemlik, ikinci 
plana mı itilecek?

Ticaret ve Sanayi Odası Zeytincilik grubu 
konuyu Oda yönetim kuruluna getirince, 
yapılan değerlendirmede Gemlik’te uygun 
alanların daha büyük yeni bir Zeytin Hali 
yapılması için girişime karar verildi.

Belirlenen uygun alanların imar planında 
plan değişikliği yapılması ile işe başlanabile
cekti.

16 Ocak günü bu konuda Gemlik Belediye 
Başkanılğına bir yazı yazılarak talep iletildi.

Top şimdi Gemlik Belediye Meclisinde..
Nazım Karagöz’ün Nezih Dimili’nin 

Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptıkları 
zeytin kooperatifinin çevres ile Mezbaa 
dolaylarındaki boş araziler bu iş için uygun 
alanlar.

Meclis olumlu görürse, Ticaret Odası’nın 
öncülüğünde kurulacak bir kooperatif ile 
içinde depolama ve işleme yapılabilecek 
büyüklükte yeni bir hale doğru adım atılacak.

Haydi hayırlısı.
Geç kalınmadan bu işe el atılması Gemlik 

Zeytininin pazarlaması açısından önemli.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, ilçemize 200 - 300 dönüm
lük alanda kurulacak yeni bir Zeytin İşleme ve Satış Hali Kurulması için girişim 

ler başlattıklarını söyledi. Yer için Belediye Başkanlığına başvuruldu.

Orhangazi ve İznik’te 

başlayan Zeytin Hali çalış
maları üzerine, Gemlik Ti taret 
ve Sanayi Odası 
ilçeye büyük bir yeni zeytin 
hali yapılması için kolları 
sıvadı.
Oda, imar planlarında 
değişiklik için Belediye’ye 
resmen başvurdu.
Yapılacak yeni Zeytin Hali’nin 
içindeki birimlerde zeytin 
işlenebilmesi için yeterli 
büyüklükte yerlerin olması 
isteniyor. Bunun için ovada 
Mezbaa ve zeytin Kooperatifi 
civarlarında plan değişikliği 
gerekiyor.
Kadri GÜLER'in haberi 3’de

Koçbaşlı kardan
adam yaptılar

Kar yağışlarıyla 
birlikte çocuklar 
birbirinden ilginç 
kardan adamlar 
yapıyor.
Bunlardan biri de 
dün Kordonda 
gerçekleşti. Bir 
grup çocuk 
koçbaşlı kardan 
adam yaptı.H.5’de

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, yeni Zeytin 
Hali için girişim başlattıklarını söyledi.

Kaldırımlardaki 
karlar temizlendi

İki gündür 
devam eden kar 
yağışları 
nedeniyle kar ile 
kaplanan 
kaldırımlar temiz 
leniyor.
Belediye 
Temizlik işleri 
ekiipleri dün iş 
başındaydı. 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Basından Seçmeler
Haşan PULUR

Uç adam...
AYDIN Güven Gürkan da gitti, "12 Eylül" 

sonrası siyaset meydanında boy gösteren 
siyasetçilerden biriydi, icazetle kurulan 
"Halkçı Parti"nin, Necdet Calp'ten sonra 
genel başkanı olmuştu. Adı dedikodulara 
karışmayan dürüst bir siyasetçiydi. "Halkçı 
Parti" ile "SHP"yi birleştirmek için büyük 
gayret gösterdi, bazılarına göre de, büyük 
özveri...

***
ÖLDÜĞÜNÜN ertesi günü gazetelerde 

çıkan haberlerde ve ilanlarda onun için bakın 
neler deniliyor, neler yazılıyordu:

"En yetkin ve dürüst siyasetçi" 
"Solu birleştiren adam!" 
"Siyasetten bir yıldız kaydı" 
"Yaptıkları geleceğe örnek olmalı" 
"Sola adanan bir yaşam!"
"Sosyal demokrasinin düşünce ve eylem 

önderi"
"Solun ve halkın gerçek aydını1* 
"Yaktığın meşale gelecekte de bizi aydın

latmaya devam edecektir."
***
PEKİ şimdiye kadar neredeydiniz?
Bu kadar yetenekli ve değerli bir 

siyasetçiyi niye aranıza almadınız? 
„ Rahmetlinin hatırasını tenzih ederiz ama, » 
bir deyim vardır: "Kör ölür badem gözlü 
olur."
' Sayın Aydın Güven Gürkan'ın ölümü ’ 
gibi...

HANGİ partinin aday listesinde yer verdi
niz, hangi partinin üst düzey yöneticisi yap
tınız, hangi sendikaya danışman diye 
çağırdınız!..

Ama ölümden sonra "mersiye" yazarsınız, 
tıpkı "bazılarının" Anıtkabir'e gidip, özel 
deftere "Ah Atam, vah Atam, sen kalk da, 
ben yatam!" diye takiyye yapması gibi...

GALATASARAY, Konya maçını oyuna on 
dakika kala giren 17 yaşındaki genç futbolcu 
Aydın'ın son dakika golüyle kurtardı.

Keşke genç futbolcuya pazartesi günün
den itibaren gazetelerin futbol sayfalarını . 
okumayı ya da televizyonlardaki futbol 
muhabbetlerini dinlemeyi yasaklasalar...

Çünkü öyle palavralar atılacak ki!
Eğer genç sporcu bunlara kanarsa, ken

disini bir Maradona, bir Pele, hatta bir Tanju 
ya da Hakan Şükür sanmaması imkânsız!

"Okuyup kanarsa" dedik, inşallah okur da 
kanmaz, kişiliği bu palavralara direnir.

Ola ki gelecek haftalarda, bir ya da iki gol 
kaçırdı, formunda değildi, delikanlıyı yedi kat 
göğe çıkaranlar, o zaman da onu yedi kat 
yerin dibine sokmakta hiç tereddüt etmezler.

Yazık olur, genç sporcuya!
25. Ocak 2005 Milliyet

MırımlafM tolar temizlendi
İki günden 

beri yağan kar 
yağışının kaldırım
larda vatandaşların 

yürümesine 
engel olmaması 

için devamlı 
olarak temizlendi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sabah erkdn 
saatlerden 
itibaren 
ilçenin ana 
artellerinde 
başlayan temi
zleme işlemleri 
gün boyu 
yağışların devam

etmesiyle 
sürdü.
Ellerinde kar 
küreme aletleri 
ve süpürgelerle 
kaldırımları temi
zleyen temizlik 
işçileri vatan

daşların rahat 
yürümeleri 
için çalıştılar.

Galatasaray Zeytinspor için geliyor
Bayanlar Basketbol İkinci Türkiye Liginde mücadele veren 

Gemlik Zeytinspor, Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak.

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Cumartesi günü 
Orhangazi Spor salo
nunda saat 14.00 de 
oynanacak olan 
maçta Zeytinspor 
güçlü rakibi karşısın
da iyi mücadele ver
meye hazırlanıyor. 
Uzun yıllar birinci 
Türkiye Liginde 
oynayan ve 14 kez 
Türkiye şampiyonu 
olan Galatasaray, 
geçtiğimiz sezon 
ikinci lige düşmüştü. 
Kadrosunda bir çok 
profesyonel bayan 
basketbolcu bulun
duran Galatasaray 
ile Zeytinspor arasın
daki maça sporsever
lerin büyük ilgi 
göstermesi 
bekleniyor.
Kadrosunu

Gemlik'ten yetişen 
gençlerle kuran 
Zeytinspor, 

r kapalı Spor salon

yapımının 
önümüzdeki 
sezona yetişmesi 
durumunda gelecek

yıl oynayacağı 
sportif karşılaş
malarını Gemlik'te 
yapacak.
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Yeni Zeytin İşleme ve
Satış Hali için girişim

başlatıldı
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, ilçemize 200 - 300 dönümlük 

alanda kurulacak yeni bir Zeytin İşleme ve Satış Hali Kurulması için girişimler 
başlattıklarını şöyledi. Yer için Belediye Başkanlığına başvuruldu.

Kadri GÜLER 
Içemizde yeni bir 

i Zeytin İşleme ve 
Satış Hali yapılması 
için girişim başlatıldı. 

, Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim kuru- 

* lu, geçtiğimiz gün- 
»lerde çevre ilçelerde 

yapılan Zeytin Halleri 
üzerine bir değer
lendirme yaparak 
konuyu aralarında 
görüştü.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıtr gazetemize ya 
patiği açıklamada 
Oda Yönetim 
Kurulunun ilçemizde 
yeni bir Zeytin İşleme 
ve Satış Hali yapıl
ması için Belediye 
Başkanlığına imar 
planlarında değişiklik 
yapılması için yazı 
gönderdiğini söyledi. 
Akıt, dünyaca ünlü 
Gemlik zeytininin 
alınıp satıldığı 
bölgede tek yerin 
Gemlik Zeytin Hali 
olduğuna dikkat çeke 
rek, bu halin de 
zaman içinde yetersiz

kaldığını, komşu 
ilçelerde büyük 
araziler satın alınıp, 
Gemlikli zeytincileri 
de ortak yaparak, Hal 
girişimleri yapıldığını 
gördüklerini 
belirterek şöyle 
konuştu:

Zeytin ticaretinin 
merkezi bugüne 
kadar hep Gemlik

olmuştur.
Bugün bunun değişi- 
tirilmesi için çalış
malar yapıldığını 
görmekteyiz. Biz de 
öncülüğümüzü 
başkalarına bırakmak 
istemiyoruz.
Gemlik’in zeytin 
satıcılarına uygun 
daha büyük yer sun
ması gerekli.

Biz, Oda olarak yap
tığımız araştırmada 
Mezbaa civarlarında 
ve Zeytin 
Kooperatifinin 
arkalarında bulunan 
alanların imar plan
larında değişiklik 
yapılarak, Zeytin 
İşleme, Depolama ve 
Satış alanları olarak 
imar planlarına işlen
mesini istiyoruz.

.. Bunun için Belediye.. 
Başkanlığına yazılı 
talepte bulunduk. 
Konu Belediye 
Meclisinde ele alı
nacaktır.
Belediye Meclisinin 
bunu dikkate ala
cağını ve Gemlik’in 
zeytininin geleceği 
açısından bu önemli 
kararı olumlu değer
lendireceklerini 
umuyoruz.
Bu değişiklik yapılır
sa, girişimlerimiz 
sürecek ve Gemlik’e 
yeni bir Zeytin 
Depolama, İşleme ve 
Satış Hali kazandır
mak için öncü 
olacağız.” dedi.

Ticaret ve
I Sanayi

Odasın üye
sayısı 1220
kişi oldu

Gemlik Ticaret Odası’na 176 Sanayi
ve Sanayi yeni üye kay Odası’na 2006
Odası, 2006 dının yapıldığı, yılı içinde
yılına 1220 üye yıl içinde ise 65 yapılacak yeni
ile girdiği öğre üyenin Oda dan üye kayıtlarıyla
nildi. kaydını Oda’nın
2005 yılının sildirdiği büyüyeceği
değer görüldü. belirtilirken, bu
lendirildiği Oda Çevremizin en büyümenin
aylık bül büyük ve en ilçenin
teninde, 2005 eski Ticaret ve ekonomik
yılı içinde Sanayi Odası büyümesine
Gemlik Ticaret olan gemlik paralel olacağı
ve Sanayi Ticaret ve açıklandı.

Dip Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasl.com

1 Yazı YORUM

Lider olmak kolay değil.
Ülkelerin yaşamlarında zaman zaman kırılma 

noktaları ortaya çıkar.
Bu kritik zor günler de ülkeye maddi ve 

manevi değerlerini kaybetme sürecine ya da 
yeni bir oluşumla güçlenip çıkma sürecine 
girer.

Bu tarihte bir çok ulusun yaşamında tekrar 
tekrar görülebilir.

Türk ulusu da bunu yaşamıştır.
Kırılma noktasına gelindiğinde .geleceği iyi 

görebilen ulusu ile kaynaşıp gereğini yapabilen 
kişilere “Lider “ denir.

Bunun için tarihte lider dediğimiz kişilerin 
adları yüzyıllarca unutulmaz.
Bizde lider kelimesi çok kolay kullanıldı.

Böyle bol keseden, sırf yağcılık için kul
lanıldığı için de siyasetteki bayağılıklar arasına 
sokulmuş bir kelime oldu.
Oysa “Lider “ genel başkan - şef - kurucu 
başkan gibi her türlü kelimenin çok ötesinde 
anlamlar taşır..

Çok oy alan bir partinin genel başkanı “Lider 
“ olamaz...

Bu o kadar kolay alınabilecek sıfat değildir. 
Olmamalıdır da...

Türkiye yine bir kırılma noktasının yakınına 
geldi.

Ülkenin geleceği için en önemli iki yılı yaşa
cağız...

Bu iki yıl içinde Türkiye’nin yönü - kaderi tam 
olarak belirlenecek..
Bu açıdan bakıldığında bu günkü AKP. 
hükümetinin bu süreci başarıyla yönetebile
ceğine ilişkin kuşkular halkın içinde ve medya
da da gittikçe artıyor...
Önümüzde ki iki yıl içinde günlük siyasi geril- 
imlerin üzerine çıkabilen, ana hedef lerde 
zikzak yapmayan, gereksiz işlerle - gündemler
le,kendine ve ülkeye zaman kaybettirmeyen bir 
yönetime ulus olarak gereksinmemiz var.
AKP. çeşitli-açılardan önemli altyapı adımlarını 

atılmasını saâlamıs. ama buaün konuşulan 
-tartışılan konulara bakıldığında hükümetin 
soluğunun bundan sonra ki önemli kararları 
yapmaya yeteceğini söylemek zor oluyor.

Ortaya bir “zina” tartışması atıyorlar, arkasın
dan türban konusu, daha sonra bitmeyen 
İmam- Hatip okulları tartışması gündemde 
kalıyor.

Bu günlerde de içki yasağı konuşulu yor...
Bu konular hem toplumu yorar ,hem de ger

ilimler! artırır...
Türkiye’yi ikiye bölen konuları ısıtıp ısıtıp 

ortaya atmak iktidarı da ülke halkını da yorar.
Türk toplumu gerilim içinde, geleceğe ilişkin 

umutları azalmış, günlük gündemler ve kav
galarla yaşayan bir topluma dönüşürse, 
önümüzde ki zor günlerde zorlukları aşacak 
enerjiyi nereden bulacağız?

Yorulur - tükenirsek bunun sorumlusu da 
hükümet ve onu destekleyen AKP. yandaşları 
olacaktır.

Türkiye 70‘li yıllar da 80‘lerin sonunda böyle 
kırılma noktaları yaşadı.

Bu günler de bir “Lider “ çıkmadığı için doğru 
yönlendirilmediği için 
ekonomisi geri, demokrasisi sakat bir ülke 
olarak kaldı.

Büyük Atatürk yeni Cumhuriyeti kurduğun 
günlerde Ingiltere Başbakanı, avam kama
rasındaki konuşmasında “Yüzyıllar içinde 
ancak bir lider çıkar. Onu da Türkler Atatürk’le 
buldular.

Yapacağımız bir şey yok.”diyerek bütün 
dünyaya ilan etmişti.. 

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasl.com
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Özel Doğuş Dershanesi öğrencileri karın tadını çıkardılar.

□’da eğlendiler
Doğuş Fen 
Dershanesi öğrenci
leri yarı yıl tatilini 
değerlendirdikleri 
Uludağ gezisinde bol 
bol eğlenerek yorgun
luklarını üzerlerinden 
attılar.
Doğuş Fen 
Dershanesi sahip
lerinden emekli öğret
men Metin Şanlı ve 
Rehber Öğretmen 
Şennur Sönmez'in de 
bulunduğu 40 kişilik 
kafile halinde 
Uludağ'a çıkan öğren-

çiler kar üzerinde top 
oynadılar, kızak 
kayarak eğlendiler. 
İkinci yarı eğitimin 
başlamasına az bir 
zaman kala hafta 
sonu tatili için bir 
günlüğüne Uludağ’a 
çıkan Doğuş'lu öğren
ciler, öğle yemeğini 
mangal partisinde 
yaktıkları ateş 
üzerinde sucuk ve 
köfte pişirerek 
yediler.
Gün boyu karlar 
üzerinde eğlenen

öğrenciler daha sonn 
yorgunluklarını, 
Uludağ kayak 
merkezinin eğlence 
yerlerinden olan 
Papilo'da düzenledik* 
leri partide 
eğlenerek attılar. 
Hafta sonu tatilini 
hem eğlenip, hem de 
dinlenerek geçiren 
Doğuş Fen 
Dershanesi öğrenci
leri, ikinci eğitim yılı
na daha dinç olarak 
gireceklerini 
söylediler.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus DOGALGAZ 
KOMBİ

ISISAN J)

AKILLI ISIM SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

♦ KOMBİ »KLİMA t HAVALI 
♦ KAZAN ♦ 8UHAR4KIZI
♦ KALORİFER TESİSA

l ♦ DOĞ ALG AZ Ttl.U|SS7>

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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Demirel'in Hamidiye Köyü camii onarımı için verdiği soru önergesine yanıt geldi

Cami onarıldı, minare 
onarım talebi olmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde en çok önerge veren milletvekillerinden olan Bursa CHP 
Milletvekili Kemal Demirel’in Hamidiye Köyünün camiinin onarımı için verdiği soru öner

gesine verilen yanıtta, bugüne kadar cami onarımı için 25 milyar lira yardım yapıldığı, 
muhtarlığın depremde yıkılan minare için teknik yardım talebinde bulunmadığı açıklandı.

.CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Hamidiye 
Köyüne yaptığı 
ziyarette köylüler 
tarafından dile geti 
rilen köy camii 
onarımı için TBMM'ne 
verdiği soru önergesi 
cevaplandırıldı. 
Hamidiye Köyündeki 
camii 17 Ağustos 
1999 depremi sonu
cunda minaresi ile bir
likte hasar görmüştü . 
Geçen sürede camide 
meydana gelen hasar
lar onarılmış ancak, 
minarenin yıkılıp, 
yenideYı yapımıyla 
TlgTl'ı çalışmalar 
yürütülememişti. 
Kemal Demirel, 
Meclise Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı'nın 
cevaplaması için 
verdiği soru öfıer-

gesinde daha önce 
yapılan müracaatlar 
sonucunda minarenin 
yapımıyla ilgili olarak 
neler yapılmasının 
planlandığını sormuş
tu.
İlgili minarenin ne 
zaman tamamlanıp

kullanıma açılacağının 
bildirilmesini isteyen 
Kemal Demirele 
Bakanlıktan şu açıkla
ma yapıldı: 
"Hamidiye Köyü 
muhtarlığının talebi 
üzerine eşminin 
deprem güçlendirme

ve onarımı için Bursa 
Valiliğince (Bayındırlık 
ve İskan Müdürlüğü) 
23/11/2004 tarihinde 
40 milyar TL. tutarlı 
keşif raporu düzen
lenerek gereği için 
Kaymakamlığına gön
derilmiş, İl Özel 
İdaresinden 2004 ve 
2005 yıllarında 20 mil
yar TL. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünden ise 5 
milyar TL. olmak 
üzere toplam 25 
Milyar TL. yardım

- gönderilerek * 
güçlendirilmesi ve 
genel onarımı

'yapılmıştır.
Ayrıca, cami 
minaresinin yapımı ve 
onarımı konusunda 
teknik yardım 
talebinde bulunul
mamıştır." 
denildi.'

Zeytin 
raporu 

kitaplaştı
CHP TBMM Grubu tarafından 

oluşturulan "Zeytin ve Zeytinyağı 
Üreticilerinin Sorunlarını İnceleme

Komisyonu"nun Mudanya'dan 
başladığı incelemelerine ilişkin 

hazırlanan rapor kitap haline getirildi.

Koç başlı kardan adam yaptılar
Kar yağışları ile birlikte kardan adam 

yapan gençler başına da koç başı koydular^
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda bir araya 
gelen bir grup genç 
yaptıkları kardan 
adama buldukları bir 
koç başını takarak 
hatıra fotoğrafı 
çektirdiler. İsmail 
Erdoğan, 
Orhan Günay, 
Melih Arslan, 
Mehmet Koçdemir, 
Önder Korukçu, 
Fatih Sinan, 
Emre Dalkıran ve 
Mahmut Akmuslu 
isimli gençler 

. verdikleri uzun u 
ğraş sonucunda 
sevimli bir kardan 
adam meydana 
getirdiler.
Buldukları koç başı

L__________________

ve 
ayakkabılarla 
değişik bir 
görüntü ver
ilen koç başlı 
kardan 
adamın ağzı
na verilen 
bir sigara ile 
görüntü 
tamamlandı. 
Yarı yıl tatilin
in son 
zamanlarına 
gelen kar 
yağışını iyi 
değer
lendiren 
gençler 
hatıra 
fotoğrafıyla 
güzel 
uğraşlarını 
belgelediler.

CHP Grup Başkanvekili ve İzmir 
Milletvekili Kemal Anadol başkanlığında 
ilçeye gelen 25 kişilik heyet, hazırladığı 
raporu bir kitap haline getirdi. Komisyon 
raporunda, zeytin ve zeytinyağı üreticisi, 
sanayici ve ihracatçılarının konuya ilişkin 
görüşlerinin yanı sıra, zeytinyağının öne
mini ve Türkiye'nin zeytincilik alanında 
sahip olduğu olanakların artırılması 
konusunda yapılması gerekenler özetlen
di. Zeytinin dünya ve Türkiye'deki yerine 
de dikkati çeken Araştırma Komisyonu 
raporunda, "Türkiye'de üretimde belli 
mesafeler alınmasına karşın, zeytinyağı 
tüketiminin halen istenen düzeyde 
olmadığı ve kısa vadede ihracatın fazla 
artırılamayacağı da düşünülürse yurt içi 
talebin artırılmasının gerekliliği ayrı bir 
önem kazanmaktadır" ifadeleri kullanıldı. 
Komisyon, mahsulün besleyici değerinin 
yüksek olmasından dolayı, yeterli ve den
geli beslenmede önemli bir yere sahip 
olduğuna da dikkati çekti. BHA

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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yaşHıtlın »e oğlunun şüpheli olumu
Yalova'da, yaşlı bir 
kadın ve şizofren 
hastası oğlu ölü 
olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 
Yalova merkeze bağlı 
Safran Köyü 
Yeşilyurt Mahallesi 
Güner Sokak'ta, 37 
yaşındaki oğluyla 
beraber yaşayan 
Naciye Yiğit (70), 
sabah işlettiği mar
keti açmadı.
Her sabah Yiğit 
Market'e ekmek 
bırakan fırıncı Ersin 
Topaloğlu, marketin 
sabah 08.00 sıraların
da kapalı olduğunu 
ve kilitler ile etrafta 
kan izleri olduğunu 
görünce durumdan 
şüphelenerek jandar
maya haber verdi. 
Bunun üzerine mar
ketin hemen yakının
daki Naciye Yiğit'e ait 
2 katlı eve giden 
ekipler, içeriden

cevap alamayınca 
kapıyı çilingirle 
açtırarak içeriye 
girdi.
Yaşlı kadın, evde 
boğazı kesilmiş 
vaziyette bulundu. 
Daha sonra komşu
larının oğluyla alakalı 
bilgi vermeleri üzer
ine ekipler, kanlı kilit
lerin bulunduğu mar
kette araştırma yap
mak istedi. Marketi 
açan ekipler, bu defa 
marketin içinde 
dolabın arka tarafın
da Naciye Yiğit'in 

oğlu Sinan Yiğit'in 
kanlar içerisindeki 
cesediyle karşılaştı. 
Ekipler, üniversiteyi 
bitirip öğretmenlik 
için müracaat eden, 
ancak ruhi rahatsı
zlığı sebebiyle tayini 
yapılmayan Sinan 
Yiğit'in cinnet 
geçirdiğinden şüphe
leniyor. Olayla alakalı 
geniş çaplı soruştur
ma başlatıldı.
Cenazeler otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
yollandı.

Yabra’Ja te teklimsi totf
Yalova'da deniz suları yaklaşık 50 metre çekilirken, | 

kayıklar karaya oturdu. Yalova sahilini bu halde gören I 
vatandaşlar hayretler içinde kaldı.

Önceki gece saat 
00.00 sıralarında 
bilinmeyen bir 
sebeple yaklaşık 50 
metre çekilen 
denizden geriye 
geniş bir kumsal 
kaldı. Yalova sahili
ni ilk kez böyle 
gören vatandaşlar 
sahile akın 
ederken, "Yıllardır 
Yalova'dayız, böyle 
bir olay görmedik. 
Yazları 
yüzdüğümüz yer
lerde şimdi yürüy
oruz. Bu olay bize 
deprem kaygısı 
yaşattı" dedi. 
Yalova'nın Çiftlikköy 
İlçesi'nde ise, denizin 
çekilmesiyle iskeleler 
açıkta kaldı. Yaklaşık 
98 santim boyundaki 
iskele bacaklarını

metreyle ölçen vatan
daşlar, ilk defa böyle 
bir olayla karşılaştık
larını söyledi.
Öte yandan, Çınarcık 
İlçesi de deniz çek
ilmesinden payını 
aldı. Çınarcık'ta da 
denizin çekilmesiyle 
geniş bir kumsal 

ortaya çıktı. Yalova I 
Deresi'ne bırakılan 
kayıklar, suların çek- I 
ilmesi sebebiyle 
karaya oturdu.
Yetkililer, Yalova'da | 
yaşanan olayla ilgili 51 
herhangi bir yorum I 
yapmaktan 
kaçınıyor.

Bircan 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 karşısı) 
Tel : (0.224)514 20 2 0 GEMLİK
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TSK’ya personel alınacak
Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına 
astronomi ve uzay bil
imleri öğretmeni, 
beden eğitimi ve spor 
öğretmeni ile 
psikolog, Sahil 
Güvenlik 
Komutanlığına da bil
gisayar ve makine 
mühendisi olarak 
sözleşmeli subay 
alınacak.
Giriş koşullarını 
taşıyan adaylar, 
başvurularını 17 Mart 
2006 tarihine kadar 
postayla veya şahsen 
"Deniz Eğitim ve 
Öğretim Komutanlığı 
İnsan Kaynakları 
Değerlendirme Grup 
Başkanlığı 34670 
Beylerbeyi/İstanbul" 
adresine yapacaklar. 
Adayların, 17 Mart 
2006 tarihi itibariyle 
düzeltilmemiş nüfus 
kaydına göre 27 
yaşından, lisansüstü 
öğrenimini tamam- - 
lamış olanlar için 32 
yaşından büyük olma
ması gerekiyor. Bayan 
adayların en az 160 
santimetre, erkeklerin 
de 169 santimetre 
boyunda olmaları ve 
TSK Sağlık Yeteneği 
Yönetmeliği'nde belir
tilen boy ve kilo stan
dartlarını taşımaları 
isteniyor.

_____________________ MüMtiMMMiMitetii ►

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I

1

Her Çeşit Emlak
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 
i. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK 

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev, (Bahçe (çinde)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.

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta Tel:5132474 Fax: 51410 21

Kara Kuvvetleri 
Astsubay Meslek 
Yüksekokulu'na 
başvuru formaları da 
27 Mart-26 Mayıs 2006 
tarihleri arasında 
askerlik şubelerinden 
temin edilebilecek. 
Adayların ÖSS'ye gir
erek, ilgili alanı 
işaretlemeleri de 
gerekecek. 
Jandarma Astsubay 
Meslek 
Yüksekokulu'na 
başvurular da 27 Mart 
2006-5 Mayıs 2006 tar
ihleri arasında il ve 
ilçe jandarma komu
tanlıkları ile Ankara- 
Beytepe'deki 
Jandarma Okullar 
Komutanlığı İnsan . 
Kaynakları Seçme ve 
Değerlendirme 
Merkezi'ne 
yapılabilecek.
Yazılı sınavda, 2006 
ÖSS sınav puanları 
dikkate alınırken, 31 
Te mm uz-1 -2-3-4 
Ağustos 2006 tarihleri 
arasında yapılacak 

seçme sınavı 
Jandarma Okullar 
Komutanlığı'nda 
gerçekleştirilecek. 
Adayların en fazla 21 
yaşında (1985 doğum
lu) ve lise veya dengi 
okullardan 2005 yılın
da mezun olması veya 
en geç 2006 yılı 
Haziran ayı döne
minde mezun olabile
cek durumda olması 
gerekiyor.
Uzman Jandarma 
Okulu'na başvurular 
da 30 Ocak-24 Şubat 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. 
Adaylar, 6 Mayıs a 
Cumartesi günü 
Adana, Afyon, Ankara, 
Elazığ, Erzurum,. 
Gaziantep, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, Konya, 
Malatya, Samsun, 
Sivas ve Van il merke
zlerinde sınava alı
nacak. Seçme Sınavı . 
da Jandarma Okullar 
Komutanlığı'nda 19-23 
Haziran 2006 tarihleri« 
arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili uzatıldı
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, eğitim 
çalışanlarının ve 
öğrencilerin güvenliği 
göz önünde bulun
durularak sömestr 
tatilinin bir hafta uza
tıldığını bildirdi. 
Çelik, "Tüm ilk ve orta 
dereceli okullar ile 
yaygın eğitim kuram
larında 2005-2006 
eğitim-öğretim yılının 
ikinci yarıyılı, 6 Şubat 
2006'da başlayacaktır" 
dedi. Milli Eğitim 
Bakanı Çelik, yaptığı 
yazılı açıklamada, kışın 
tüm yurt genelinde ağır 
seyretmesinden dolayı 
birçok bölge ve ilde 
kar, fırtına, çığ ve don 
meydana geldiğini 
kaydetti.

Kara kı$ memuru üşütecek
Türkiye Kamu-Sen, 
4 kişilik ailenin bazı 
kalemlerdeki kış harca
masının, aylık 
520 YTL'yi bulduğunu 
ileri sürdü.
Türkiye Kamu-Sen, 
4 kişilik bir ailenin 
kış döneminde, 
bazı kalemlerde 
yapması gereken 
zorunlu harcamaları 
hesapladı.
Hesaplama sonucu, 
ailenin, Kasım-Nisan 
aylarını kapsayan 
6 aylık dönemde 
1 ton odun için 210 
YTL 84 YKr, 2 ton 
kömür için 475 YTL 
30 YKr, 12 adet tüp 
için 380 YTL 76 YKr, 
2 çocuğa alınacak birer 
kaban için 180 YTL, 
yine çocuklara 
alınacak birer çift

Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden alınan 
bilgiye göre bu duru
mun gelecek hafta da 
aynı düzeyde olmasa 
da devam edeceğinin 
anlaşıldığını ifade eden 
Çelik, şunları kaydetti: 
"Gelecek hafta, hava 
iyi olsa bile farklı 
illerde bulunan öğrenci 
ve öğretmenlerin, 27 
Ocak 2006'dan itibaren 
yola çıkması qibi bir 

kışlık ayakkabı için 
170 YTL ve kira için 
1704 YTL 12 YKr 
olmak üzere, toplam 
3 bin 121 YTL 2 YKr 
harcaması gerektiği 
iddia edildi.
Bunun, aylık yaklaşık 
520 YTL'ye karşılık 
geldiğine işaret edilen 
açıklamada, "Asgari 
ücretin 380 YTL 46 

durum söz konusudur. 
Taşımalı eğitim yapılan 
bazı yörelerimizde çığ 
tehlikesi de söz 
konusu olduğundan 
eğitim çalışanlarının ve 
öğrencilerimizin 
güvenliği göz önünde 
bulundurularak 
sömestr tatili bir hafta 
uzatılmıştır.
Bu durumda, tüm ilk ve 
orta dereceli okullar ile 
yaygın eğitim kuram
larında 2005-2006 
eğitim-öğretim yılının 
ikinci yarıyılı, 6 Şubat 
2006 tarihinde başlaya
caktır. Bu durumda 
12 Haziran 2006'da 
bitecek olan eğitim- 
öğretim, 1 hafta uza
tılarak 19 Haziran 
2006'da sona 
erdirilecektir." dedi.

YKr, en düşük 
memur maaşının ise 
690 YTL olduğu 
düşünüldüğünde, 
vatandaşlann bu kış da 
■sınamayacağı ve İsın
ma harcamalarından 
kıstığı parayı hayatta 
kalabilmek için zorunlu 
gıda harcamalarına 
ayıracağı ortaya 
çıkıyor" denildi.

i
İ
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Vergi iadesinde süre uzatıldı Kamuya 973 yeni memuf alınacak
Bankalar önünde 
bireken kalabalığı 
dikkate alan Maliye 
Bakanlığı, 
emeklilerin vergi 
iadesi bildirimlerini 
aylık aldıkları 
banka şubelerine 
teslim etme süresini 
15 gün uzattı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın 
imzaladığı 
Gelir Vergisi 
Sirküleri ile 
günlerdir banka 
şubelerinde 
vergi iade 
zarflarını teslim 
etmek için kuyrukta

OSS'deki değişiklikler atıkland
Öğrenci Seçme 
Sınavı'nın (ÖSS) içer
iğini, yöntemini ve 
başvuru sistemini 
değiştiren Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM), 
sınavla ilgili başka 
bazı kurallar da 
belirledi.
ÖSYM, 1 Şubat-10 Mart 
2006 tarihleri arasında 
başvurulannı alacağı 
ÖSS’nin kılavuzlarını 
başvuru merkezlerine 
göndermeye başladı. 
Bu yıl uygulamaya 
koyacağı değişiklikler 
doğrultusunda ÖSS 
kılavuzunu 100 say
fadan 60 sayfaya 
düşüren ÖSYM, 
Ortaöğretim Başarı 
Puanı (OBP) ve 
Ağırlıklı Ortaöğretim 
Başarı Puanı (AOBP) 
hesaplamalarıyla ilgili 
teknik ayrıntıları inter
nete koydu. Yeni 
kılavuzda ise sınavla 
ilgili ana kurallara 
yer verildi.
Geçen yıllardan farklı 
olarak bu yıl "Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme 
Sistemi Kılavuzu" 
başlığıyla yayımlanan 
yeni kılavuzda, aday
ların başvurularını 
nasıl yapacakları 
şekiller çizilerek 
anlatıldı.
Adaylar, 1 Şubat- 
10 Mart 2006 tarihleri 
arasında başvuru 
merkezi olarak kabul 
edilen lise müdürlük

bekleyen emekliler 
için süre uzatımına 
gidildi. Süre uza
tımında, 9 günlük 
bayram tatilinin de 
yarattığı kuyrukların 
yanı sıra tüm yurtta 
etkili olan kötü hava 
koşulları da dikkate 

leri, Açıköğretim 
Lisesi irtibat büroları, 
ÖSYM sınav merkezi 
yöneticilikleri ve ÖSYM 
bürolarından 2 YTL 
karşılığında başvuru 
kılavuzu alabilecekler. 
Başvuru merkezine 
gidemeyecek durum
daki hastalar ve 
tutuklular başvurularını 
mektupla 
yapabilecekler.
Başvurularını mektupla 
yapacaklar dışındaki 
adaylar, başvuru 
merkezinden randevu 
alacaklar. Lise son 
sınıftakiler okullarının 
bağlı olduğu başvuru 
merkezinden, mezun 
dürümdakiler ise iste
dikleri herhangi bir 
başvuru merkezinden 
randevu alabilecekler. 
Yeni sistem ÖSS'nin ilk 
uygulaması 18 Haziran 
2006 Pazar günü 
yapılacak. Tek oturum
da iki aşamalı olarak 
gerçekleştirilecek ÖSS, 
saat 09.30'da başlaya
cak. Sınav, 
195 dakika sürecek.

alındı.
Bu çerçevede 
emeklilerin, 31 Ocak 
akşamı sonra erecek 
olan vergi 
iade zarflarını banka 
şubelerine teslim 
süresi, 15 Şubat'a 
kadar uzatıldı.

ÖSYM, geçen yıllardan 
farklı olarak adayların, 
sınav günü, en geç 
saat 08.45'te sınav yer
lerinde hazır bulunma 
zorunluluğu getirdi. 
Ayrıca adaylar eskiden 
olduğu gibi sınav 
başladıktan sonra ilk 
1.5 saat içinde sınav 
salonunu terkede- 
meyecekler. Buna ek 
olarak bu yıl, sınavın 
son 15 dakikasında da 
adayların sınav salo
nundan ayrılmaları 
yasaklandı. Bazı 
okulların öğrencilere 
yüksek not vererek, 
OBP hesaplaması 
uygulamasını istismar 
etmelerinin önüne 
geçmek amacıyla 
hesaplama yönteminde 
değişikliğe gidildi.
OBP, okuldaki diploma 
notlarının dağılımına 
ve adayların diploma 
notunun okulundaki 
diploma notlan içinde
ki yerine göre değişe
cek ve değeri en az 
50, en çok 100 olacak. 

Hükümet, "Genel 
Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun 
Hükmünde 
Kararnemeye Bir 
Geçici Madde 
Eklenmesine Dair 
Kanun TasarısTnı 
TBMM'ye gönderdi. 
Tasarıya göre, 
Başbakanlık dahil 
çeşitli kamu kurum- 
larına 973 memur 
alınacak.
Memur ahmları ihdas 
edilen kadrolara, 
657 sayılı Devlet 
Memurları 
Kanunu’nun atama ve 
adaylığa ilişkin 
hükümlerine tabi 
olmaksızın kurulu
larınca yapılacak 
sınavda başarılı 
olmaları şartıyla 
atanacak. Yapılacak 
sınavlara ilişkin usul 
ve esaslar, Maliye 
Bakanlığı ve Devlet 
Personel 
Başkanlığı'nca 
müştereken hazır
lanacak ve Bakanlar 
Kurulunca yürürlüğe 
konulacak. İhdas 
edilen kadroların sınıf, 
unvan ve dereceleri, 
bu madde kapsamın
daki kadrolara ata- 
ıhası yapılacak

Ayaza dikkat
Tüm yurtta etkili olan 
kar yağışı, iki bölge 
dışında bugün da 
devam edecek.
Yarından itibaren 3-4 
gün gece ayazları 
başlayacak.
Sıcaklıklar, oldukça 
düşecek.
Tüm yurtta etkili olan 
kar yağışı, 
Marmara'nın batısı ve 
kıyı Ege dışında diğer 
bölgelerde bugün de 
devam edecek.
Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü 
yetkililerinden alınan 
bilgiye göre, bugün 
Marmara Bölgesi'nin 
batısı ve kıyı Ege 
yağış almayacak, 
diğer yerlerde ise 
yağış devam edecek. 
Kar yağışı; Doğu 
Karadeniz, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu, 
Doğu Akdeniz ve İç 
Anadolu'nun doğusu 
ile Marmara'nın 
doğusunda etkili ola-

sözleşmeli personelin 
eğitim durumları, 
hizmet süreleri ve 
yaptıkları görevin 
niteliği dikkate alı
narak, bu kanunla 
kadro tahsis edilen 
kurumlarla Maliye 
Bakanlığı ve Devlet 
Personel 
Başkanlığının 
katılımıyla oluşacak 
komisyon tarafından 
belirlenecek ve bu 
Kanun Hükmünde 
Kararname 
çerçevesinde 
değiştirilecek.
Bu Kanunla ihdas 
edilen kadrolara 
yukarıda belirtilen 
atamalardan başka 
hiçbir atama yapıl
mayacak. Bu madde 
hükümlerinden fay- 

, dalanmak istemeyen- ~ 
ler mevcut sözleşme 
hükümlerine göre 

«çalışmaya devam ede^ 
cek. Bu Kanunla 

cak. Yalnızca Akdeniz 
Bölgesi kıyılarında 
yağmur görülecek 
ancak, bugün 
Antalya'ya da kar 
yağacak.
Etkisini bugün de 
gösterecek olan 
poyraz, kuzeybatı kes
imlerde kuvvetli şek
ilde esecek.
Doğu Anadolu'da 
dağlarda ve yerleşim 
merkezlerinde 50-100 
santimetre kar örtüsü 
üzerine yeni yağacak 
etkili kar nedeniyle 
özellikle Doğu 
Anadolu'da çığ 
tehlikesinin artacağı
na dikkat çekildi. 
Yurdun kuzey, iç ve 
doğu kesimlerinde 
buzlanma devam 
ediyor.
Alınan bilgilere göre, 
27 Ocak Cuma günü 
Marmara Bölgesi'nin 
doğusu, Batı ve Orta 
Karadeniz kıyıları, 
Doğu Karadeniz ile

kadroya geçirilen 
sözleşmeli personelin 
pozisyonları, hiçbir 
işleme gerek kalmak
sızın iptal edilmiş 
sayılacak.
Başbakanlık Merkez 
456, Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu'na 3, Toplu 
Konut İdaresi 
Başkanlığı'na 178, 
Devlet Planlama 
Teşkilatı 
Müsteşarhğı'na 68, 
Hazine 
Müsteşarlığına 82, 
Dış Ticaret 
Müsteşarlığı'na 68, * 
Türkiye İşbirliği ve . 
Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı'na 20, *
Savunma 
Müsteşarhğı'na 83, 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı'na 5 ve 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu Başkanlığı'na 
18 olmak üzere 973 « 
memur alınacak.

Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'nun doğusu 
ve Bolu çevresinde 
kar yağışı görülecek. 
Yağışlar, Doğu 
Karadeniz'in doğusu 
ile Doğu Anadolu'nun 
doğusunda etkili ola
cak, diğer yerlerde 
yağışlar hafif 
geçecek.
Kar yağışı 28 Ocak 
Cumartesi günü de 
bazı bölgelerde 
devam edecek.Orta 
Karadeniz kıyıları, • 
Doğu Karadeniz ve J 
Doğu Anadolu'nun 
doğusu, kar yağışlı, 5 
Marmara ile yurdun iç 
kesimleri ise yer yer 
yoğun sisli geçecek. 
Orta ve Doğu 
Karadeniz kıyıları ile 
Kars, Ardahan 
çevreleri 29 Ocak 
Pazar günü, kar 
yağışlı geçecek.
Marmara ile yurdun iç 
kesimlerinde sis 
görülecek.
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ylem planı çok ciddi’
İngiltere Dışişleri 

r Bakanı Jack Stravv, 
i Dışişleri Bakanı

Abdullah Gül'ün açık
ladığı Kıbrıs'la ilgili 
eylem planını "çok 
ciddi bulduğunu" 
belirtti.
Kıbrıs'ın Türk ve Rum 
taraflarında bugün 
temaslarda bulunan 
İngiltere Dışişleri 
Bakanı Stravv, ara 
bölgedeki Ledra 
Palas'ta düzenlediği 
basın toplantısında 
olumlu görüşmeler 
yaptığını ifade ederek, 
"2006'da önemli 
açılımlar bekliyoruz" 
dedi.

Stravv, KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat'ı 
makamında ziyareti ile 
ilgili "sözde" ibaresini 
kullanarak bu 
ziyaretin KKTC'nin 
siyasi düzeyini yük
seltme ya da Birleşik 
Krallığın politikasının 
değiştiği anlamına 
gelmeyeceğini vurgu
ladı. İngiliz bakan, 
Dışişleri Bakanı 
Gül'ün dün açıkladığı 
eylem planını "çok 
ciddi bulduğunu" 
da kaydetti.
Adaya BM Genel 
Sekreteri Kofi 
Annan'ın temsilcisi

olarak gelmediğini 
belirten Stravv, "Bu 
programlı bir gelişti" 
diye konuştu. Güney 
Kıbrıs Rum yönetimi 
lideri Tasos 
Papadopulos'un ken
disiyle görüşmeyi red

detmesinin çok önem
li olmadığını dile 
getiren Jack Stravv, 
Rum liderin daha 
önce ortaya attığı 
"Bu programlı bir 
ziyaret değil" iddiasını 
da yalanlamış oldu.

Türkiye Rusya’dan ilave dogalgaz talep etti

Eyliil-Kasım 
döneminde

issizlik oranı arttı

İran'dan gelen doğal- 
gazda yaşanan kısıntı 
nedeniyle oluşan 8 
milyon metreküplük 
açığın, Yap-İşlet . 
santrallerine verilen 
gazın yarıya indirilme
siyle karşılandığı 
bildirildi. Başbakan 
Erdoğan, Rusya 
Devlet başkanı 
Vladimir Putin ile yap
tığı telefon 
görüşmesinde ilave 
gaz verilmesini 
talep etti.
Mavi akım ve Batı hat
tından 4'er milyon 
metreküp olmak 
üzere, günlük toplam 
8 milyon metreküp 

i ilave doğalgaz gelme
si bekleniyor.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
Doğalgaz Kriz Masası 
bugün toplanarak, 
olumsuz kış koşulları 
nedeniyle İran'dan 
gelen doğalgaz mik
tarındaki azalmayla 
ortaya çıkan mevcut 
durumu değerlendirdi. 
BOTAŞ, EÜAŞ, EİAŞ 
ve TETAŞ yetkilileriyle

Bakanlık üst düzey 
yetkililerinin bic araya 
geldiği toplantıda, 
günlük doğalgaz 
ayarlamalarına yönelik 
olarak, yap-işlet 
santrallerine verilen 
gazın yüzde 50 azaltıl
ması kararı alındı.
Buna göre, bugünden 

itibaren Gebze, 
Adapazarı, İzmir, 
Ankara-Baymina Yap- 
İşlet santrallerine ver
ilen günlük miktarı 16 
milyon metrüküp'ten 8 
milyon metreküp'e 
düşürüldü.
Mevcut durum 
itibariyle, Rusya batı 
hattından 36,2 milyon 
metreküp, İran'dan 6,8 
milyon metreküp, 
Mavi Akım'dan 30, 
1 milyon metreküp, 
LNG (sıvılaştırılmış 
doğalgaz) olarak 18,5 
milyon metreküp, 
TPAO üretimi 1,2 
milyon metreküp 

- olmak üzere,
Türkiye'ye günlük 92,8 
milyon metreküplük 
doğalgaz girişi 
sağlanırken, 100,2

milyon metreküplük 
doğalgaz talebinin 
karşılanması gerekiy
or.
Oluşan yaklaşık 
8 milyon metreküplük 
doğalgaz açığı ise 
yap-işlet santrallerine 
dönük kısıntıyla kap
atılmaya çalışılıyor. 
Bu arada Başbakan 
Tayyip Erdoğan'ın, 
Rusya Devlet başkanı 
Vladimir Putin ile yap
tığı telefon 
görüşmesinde, İran'ın 
elde olmayan neden
lerden yaptığı gaz 
kısıntısı konusunu 
dile getirerek, 
Türkiye'ye ilave gaz 
verilmesini talep ettiği 
öğrenildi.

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler de, Batı 
hattından gelen gaz 
konusunda Ukrayna 
Yakıt ve Enerji 
Bakam'm arayarak, 
İran'dan gelen doğal- 
gazdaki kısıntı 
nedeniyle şu anda 
sıkıntı olmadığını, 
ancak Türkiye'nin bu 
durumuna has
sasiyetle yaklaşılması 
gerektiğini söyledi. 
Sonuçta Mavi Akım ve 
Batı hattından 4'er 
milyon metreküp 
olmak üzere, günlük 
toplam 8 milyon 
metreküp ilave 
doğalgaz gelmesi 
bekleniyor.

rdun iÇ 
s

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

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

Gemlik Vergi Dairesi’nden 
~ aldığım Vergi Levhamı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Ali ŞEN

Türkiye'nin işsizlik 
oram 2005 yılı Eylül- 
Kasım ayları arasını 
kapsayan 3 aylık 
hareketli dönemde 
yüzde 10.1 olarak 
tahmin edildi. 
Ağustos-Ekim döne
minde işsizlik oranı 
yüzde 9.7 olarak açık
lanmıştı.
Avrupa Birliği (AB) 
istatistik mevzuatına 
uyum çerçevesinde 
pek çok veride 
hesaplama ve açıkla
ma yöntemini 
değiştiren TÜÎK, 
önceden üç ayda bir 
açıkladığı Hane halkı 
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 
197 bin kişi, işsiz 
sayısı ise 2 milyon 
487 bin kişi olarak 
tahmin edildi. Bir 
önceki dönemde isti
hdam 22 milyon566

bin kişi, işsiz sayısı 
2 milyon 423 bin kişi 
olmuştu.
Bir önceki dönemde 
yüzde 49.0 olan 
toplam işgücüne 
katılma oranı Eylül- 
Kasım döneminde 

, yüzde 48.4 olurken, 
yüzde 12.9 olarak 
açıklanantarım dışı 
işsizlik oram yüzde 
13.1 olarak oldu. 
Eylül-Kasım döne
minde işsizlik oranı 
kentlerde yüzde 12.4, 
kırsal yerlerde işe 
yüzde 6.6 oldu. İşsiz 
sayısı işe kentlerde 
1 milyon 819bin, kır
sal bölgelerde 
667 bin olarak 
tahmin edildi. 
İstihdam kentlerde 
12 milyon 819 bin, 
kırsal bölgelerde 9 
milyon 378 bin olarak 
açıklandı.
Aynı dönemde genç 
nüfusta işsizlik oranı 
yüzde 18.8 olarak 
hesaplandı.TÜİK, 
eksik istihdam 
oranını yüzde 3.4, 
genç nüfusta eksik 
istihdam oranını ise 
yüzde 4.4 olarak 
açıkladı.

Gemlik Nufüs Müdürlüğünden

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

aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Ümit KARACA

O- Diyarbakır Lice Nufüs 
Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 
Necla ÇELİK
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İHALE İLANI
M.Ağım Gemlik Devlet hastanesi Baştabipliği

Diş Sarf Malzemeleri Alımı işi Açık 
ihale kayıt numarası* 
1-İdarenin 
a) adresi 
b) telefon ve faks numarası 
c) elektronik posta adresi (varsa) 
2-İhale konusu malın

ihale usulü ile ihale edilecektir.
: 2006/5430

: Cumhuriyet Mah. Gemlik/Bursa
: 0224 5139200-5139207
: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

a) niteliği, türü ve miktarı Diş sarf malzemeleri alımı
(65 kalem diş sarf malzemesi) 

b) teslim [yeri/yerleri] 
c) teslimftarihi/tarihleri] 
tarihinde sona erecektir.
3-İhalenin

: M.Ağım Gemlik Dev.Has. hizmet araçları 
^Sözleşmenin onayından sonra başlanacak olup,31.05.2006

OKUYUCU MEKTUBU

a) yapılacağı yer 
b) tarihi ve saati

:Hastane Eğitim salonu 
:06. 02. 2006 -10.30 da

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik 
posta adresi,
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1 .Gerçek kişi olması halinde.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 cu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde sayılan durum
larda olunmadığına ilişkin taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede 4)elirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu-akmın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanını 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 kri-terler:1 
4.2.1- İstenmemektedir.
4.3- Üretim imalat kapasitesi,araştırma,geliştirme faaliyetlerini belirlemeye-yönelik belgeler
4.3.1- İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya yetkili satıcı ise yetki satıcı 
olduğuna dair belge verilecektir.
4.3.2- Uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından 
verilen sertifikalar.

Sarf malzemeleri yerli ise TSE yada TSEK belgesi, yabancı ise ait olduğu ülkenin standardına 
uygun olduğunu gösteren belgeler verilecektir. Ayrıca tüm sarf malzemelerin CE belgesi 
olmalıdır.

Bu belge ve sertifikaların,Türk Akreditasyon kurumu tarafından aktredite edilen belge
lendirme kuruluşları veya Uluslar arası Akreditasyon forumu Karşılıklı tanınma antlaşmasında 
yer alan ulusal akreditasyon kuramlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları parafından 
düzenlenmesi zorunludur.
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 65 .-YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler,06.02.2006, saat 10.30 a kadar Gemlik Devlet Hastanesi toplantı Salonu adresine ver
ilebileceği 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 sonu
cu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Bu ihalede işin tamamına veya kısmi teklif verilebilir.
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 ( 282)

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

Dersim’de hızır ayı
Dersim'de Kutsal Gağan dedikleri onikinci 

aydan sonra gelen yeni yıla "Yeni Padişah" 
(Padisao newe) denir. Yılın ikinci ayı da "Hızır 
Ayı" dir. Dersim'da bu ay, kışın en şiddetli 
zamanıdır. Kar bazı yerlerde dizboyu ve bazı 
yerlerde de daha fazladır. Yol ve yolaklar 
kapanır, insanlar kara batmamak için ancak 
"Leken" denen kar ayakkabılarıyla gezebilir ve 
çalışabilir.

Karga ve serçeler evlerin saçaklarına 
konup, bir parça yiyecek beklerler. Ahırdan, 
gübreliğe taze gübre atıldığında, bekleşen 
kuşların cümlesi atılan gübrenin başına 
konarak zahire tanelerini aramaya başlar. Ala 
kargaların ötüşü, yöre insanlarına gelmekte 
olan bir haberin işareti gibidir. Ev sahibesi 
"Ala kargam niye öyle acı acı ötüyorsun? 
Bizlere hayırlı haberlerin müjdecisi ol emi!"der 
ve eve girip bir miktar darı, buğday veya arpa 
getirerek kuşların önüne serper.

Dersim'de bazı kışlık zahiresini hazırlaya- ' 
mamış yoksullar da mevcut. Bu kış gününde 
eve zahire yetiştirmek için biryerlerden temin 
edebilme umuduyla yollara düşerler. Sırtlarına 
aldıkları zahire yüküyle ve ayağında lekenlerle 
yollardadırlar. Bu ay içinde Dersim insanının 
en çok söylenen duası, bu yollara düşenlerle 
ilgilidir. Derler ki "Dar zamanlarda yetişen 
Bozatlı Hızır, şu kış günü yollarda kapanıp 
kalan yolculara yardım et. Kimsenin gözünü 
yollarda bırakma. En son olarakta bizden rah
metini esirgeme."

Hızır Ayında evlerde kadınlar tarafından, 
ekmek sacı ters çevrilerek, içinde kavrulan, 
buğday veya arpaya, yani kaurgaya Dersim'de 
(Bıjerik) denir. Çocuklar çok sevdikleri bıjerik- 
leri yemek üzere ceplerine doldururlar. 
Kadınlar evin bir köşesine kurdukları el değir
meninde bıjerikteri irice öğütürler. Daha sonra, 
kaynayan su içinde oldukça koyu bir bulamaç 
haline getirilerek pişirirler, derince bir büyük 
kaba aktarırlar. Ortası çukur edilir ve içine bir 
tava kızarmış tereyağı dökülür. Bazıları da eri
tilmiş tereyağı ile eritilmiş şeker veya balı 
karıştırarak koyarlar. Bu yemeğe "Hızır Kautu" 
denir. Kaşıkla alınır ve yağa batınlarak yenir. / 
Hızır Kautu kutsal sayıldığından, Hızır ayında, 
neredeyse her evde yapılır, yenilir ve komşu- * 
lara ikram edilir.

Bazı evlerde de sonbaharda toplanıp, taş 
üzerinde döğülmüş ve kurutulmuş ahlat armut 
kurusu ki, buna Dersim'de (Doğmey) ve 
öğütülmüş haline de (Qauta süre) yani kırmızı 
kaut denir. Bundan da Hızır Kautu yapılır. 
Mayhoş olduğu için çocuklar onuda oldukça 
çok severler. Hatta, çocuklar, el değirmeninden 
çıkan kırmızı kautu ağızlarına doldurarak 
dışarıda arkadaşlarının suratına üfleyerek 
adeta şenlik bile çıkarırlar.

Dersim'lilerin bazıları, bilhassa yaşlılar 
Hızır ayında üç gün Hızır Orucu tutarlar. 
Örneğin Pülümür'e bağlı olup adı ve yeri 
Ermeni'lerden kalmış olan bizim Çirik 
köyünde insanlar, Hızır Pınarı denen su başına 
giderler, orada götürdükleri lokmaları dağıtır
lar. Evde yağa veya balmumuna batırılmış bez 
şeritlerinden yapılmış mumları yakarlar, kurban'' 
keserler, Hızır Pınarı'nın kutsal suyunu içerler | 
ve dua ederler. Pınara gelemeyecek kadar yaşlı 
olanlar ise, lokmalarını evlerinin önünde 
dağıtırlar. Köyümüzde, Hızır Pınarı'nın yakının
da, eskiden kalma Ermeni mezarlıkları var. 
Köylüler o mezarlara "Gariplerin mezarı" der. 
Onlarında adına mum yakılır ve o garipler için 
dua edilir. Hızır ayı,

Dersim'de siyanürle altın arama ve kutsal 
Munzur üzerine gereksiz 8 baraj yaparak böl
geyi insansızlaştırmanın son bulduğu, 
savaşsız, sömürüşüz, "Bir ağaç gibi tek ve hür 
ve bir orman gibi kardeşçesine.." insancıl bir 
yaşamın başlangıcı olsunl

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
http://www.gemlikkorfez
gazetesi.com
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SAĞLIK

Güzel bir cilt için uyarılar Soğuk havalara dikkat
Yaşam boyu 
üzerinizde taşıdığımız 
bir giysi olan cildiniz, 
mutluluk, sağlık, 
huzur ya da hastalık 
veya stresinizi yansı
tan bir ayna. İçinizin 
bu göstergesine siz 
nasıl davranır, ne 
kadar yatırım 
yaparsanız o da size o 
kadar güzel görünm
eye çalışır.
İçinizi güldürmenin, 
cildinizi güzelleştir
menin en etkili yol
larından biri beslenme 
alışkanlıklarınızda 
gizli. İnsan vücud
unun bir makine 
olduğu 
düşünüldüğünde, 
mekanizmanın 
işlemesini sağlayan 
tüm elemanların bir
birini önemli oranda 
etkilediği söylenebilir. 
Vücuttaki tüm organ
lar birbirini etkilerken; 
fizyolojik olaylar 
duygu ve düşünceleri, 
duygu ve düşünceler 
de bedensel tepkileri 

| oluşturur. Yaşam boyu 
süren bu süreçte ışıl 
ışıl, sağlıklı bir cilde 
sahip olmak bütün bir 
çabayı gerektiriyor. 
Mekanizmanın doğru 
işlemesini sağlamak
için içten ve dıştan cil- „ .............7 „ yağı, mısır ozu yağı»"diniz için doğru 
davranıştan 
geliştirmelisiniz.
Temizlik, bol sıvı tüke-

timi ve beslenmenize 
dikkat etmeniz 
gerekiyor.
Cilt sağlığı ve güzel
liği üzerinde tereyağı, 
kırmızı et ve şekerli 
yiyeceklerin olumsuz 
etkisi bulunuyö'r. 
Kızartma, kan 
dolaşımını ve ciltteki 
sebum oranını negatif 
yönde etkilemekte; 
sigara ve alkol de 
gözeneklerin tıkan
masına, ince çizgilerin 
belirginleşmesine ve& 
cildin matlaşmasına 
neden oluyor. 
Daha güzel bir cilde 
sahip olmak ve onu 
korumak için yapacak
larınız, aslında beden 
ve zihinsel sağlığınızı 
da doğrudan etkiliyor. 
İşte yapmamız 
gerekenler: 
- Zeytinyağı, çiçek 

gibi doymamış yağ 
oranı yüksele olan 
ürünlerin ölçülü kul

lanımı kalp ve damar 
sağlığını korumakta, 
bu da cilt güzelliğini 
artırmakta.
- Meyve ve sebzeler; 
zengin vitamin, miner
al, doğal şeker ve lif 
kaynağıdır. Bunlar 
yaşlanma etkilerini 
azaltarak, cildin 
yenilenmesine 
yardımcı oluyor. 
- Somon ve onun gibi 
yağlı balıklar, cildin su 
tutma kapasitesini 
artırarak yumuşak ye 
taze görünmesini 
sağlıyor. Nemli bir cilt 
daha diri oluyor ve 
kırışıkların oluşması 
gecikiyor. - Portakal, 
kivi, ıspanak, tatlı 
patates ve biber, 
cildin darbelere karşı 
daha dayanıklı 
olmasını sağlıyor. 
Güneşe karşı dayanık
lılık, çilde elastikiyet 
ve gençlik kazandırıy
or. - Soyalı ürünler 
cildin incelmesini ve 

kurumasını 
yavaşlatarak, yaşlan
mayı geciktiriyor. 
Cildin kendini 
yenilemesine yardımcı 
oluyor.
- Süt ve süt ürün
lerinin içindeki 
kalsiyum, ciltteki 
hücrelerin sürekli 
olarak kendilerini 
yenilemesini sağlıyor. 
Ciltteki su oranını 
dengeliyor dolayısıyla 
canlı bir cilde sahip 
olmaya yardımcı 
oluyor.
- Tam buğday ekmeği, 
kepekli makarna, yulaf 
ekmeği ise antioksi- 
dan deposu olarak 
cilde pembelik 
kazandırıyor ve 
gençleşmesine yarıy
or. - Havuç, ıspanak, 
kayısı ve şeftali ise 
cildi ultraviyole ışın
larından koruyor. 
Güneş ışınlarından 
zarar görmüş cildin 
kendini toplamasına 
yardımcı oluyor. Fazla 
güneşte kalmanın 
neden olacağı kırışık
lık riskini azaltıyor.
- Çilek, portakal, kivi 
ve ıspanak, cilde 
elastikiyet ve dirilik 
sağlayan kolajen ve 
elastin yapısını koruy
or. Özellikle çilek, 
sigaranın cilde verdiği 
zararlara karşı korun
ma mekanizmasını 
oluşturuyor.

Samsun Devlet 
Hastanesi Kulak 
Burun Boğaz 
Hastalıkları Uzmanı 
Opr. Dr. Suat 
Albayrak, havaların 
soğumasıyla birlikte 
enfeksiyon hastalık
larında belirgin bir 
artış gözlendiğini 
belirterek, hastalık
lardan korunmak için 
bol sebze ve meyve 
tüketilmesi gerektiği
ni söyledi.
Kış şartlarının ağır
laştığı bu günlerde 
gribal enfeksiyonlar
da hızlı bir artış 
olduğunu, 
beraberinde kulak, 
burun ve boğaz 
enfeksiyonları (üst 
solunum yolu enfek
siyonu) ile alt sol
unum yolu enfeksiy
onlarında artışa yol 
açtığını hatırlatan 
Opr. Dr. Suat 
Albayrak, kışın 
kapalı, havasız 
ortamların ve topluca 
yaşama zorunluluğu 
bulunan yerlerin 
hava yoluyla bulaşan 
bu hastalığın salgın 
oluşturmasına sebep 
olduğunu söyledi. 
Ani hava değişik
liğinin hastalığa 
sebep olduğunu 
ifade eden Dr.
Albayrak, "Burun 
akıntısı, tıkanıklığı, 
boğaz ağrısı, yutma 

güçlüğü, öksürük, 
ateş, kırgınlık, yaygın 
eklem ağrıları şek
linde başlayan enfek
siyon dikkate alın
malı. Aynı belirtiler 
ciddi kulak, burun, 
boğaz enfeksiyon
larında da vardır. 
Ayrımı ancak uzman 
doktor tarafından 
yapılabilir. Bunun 
için şüpheye 
düşüldüğü durumda 
mutlaka bir kulak 
burun boğaz uzmanı
na görünmek gerek
mektedir. Dengesiz 
beslenme, yorgunluk 
ve uykusuzluğun 
yanında, soğukla bir
likte vücut direncin
deki düşmen üst sol
unum yolları enfek
siyonuna davetiye 
çıkartır. Önce basit 
viral, gribal enfeksiy
on şeklinde 
başlayan, yeterince 
önemsenmeyen ve 
geçiştirilen rahatsı
zlık sonrasında 
pnömöni, menenjit 
gibi çok ciddi enfek
siyonlara dönüşe
bilir. En sık olarak 
üst solunum yolu 
bakteriyel enfeksiy
onları görülmektedir. 
Bunları bademcik ilti
habı, faranjit, faren- 
gotonsillit, sinüzit, 
rinit, orta kulak ilti
habı, larenjit şeklinde 
sıralayabiliriz" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm

513
513
512

Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıtur
Kamil Koç

12
20
10
45

12

513 35

72
49
71
71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

513 92 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

TEK Arıza 
TEK İşletme 

Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli EğtMd. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su işlet 
İtfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
51310 95
513 37 42
51315 07
513 14 14
51313 64
524 85 86
513 10 42
51310 92
513 10 45
513 77 77
51318 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 4521-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182

256 77 84 
544 30 60 

(212) 516 12 12 
(226) 811 13 23 

Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 14 25

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 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

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz 185
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ÇAMLICA ECZANESİ 
Semerciler Yokuşu - GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 82 59
GEMLİKİN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2343

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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Büyükşehir’den don ve buzlanmaya 
karşı çevreci mücadele

Cemal Nadir Karikatür
Yarışması’na yoğun ilgi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, küreklerle ilkel yöntemlerle tuzlama çatışması yerine
modern araç ve ekipmanlarla, özellikle Kuzey Avrupa'da kullanılan don ve buzlanmaya karşı

uzun süreli etkili solüsyon kimyasal maddesi
Sibirya üzerinden 
gelen soğuk havaya 
karşı alarma geçen 
Büyükşehir 
Belediyesi, son yıl
ların en sert kışına 
karşı aldığı tedbirler
le olumsuzluğa fırsat 
vermedi. 51 araç ve 
200 personelle 24 
saat aralıksız olarak 
çalışan Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri, 
kar ve buzlanmaya, 
bu yıl ilk kez kamy
onlar üzerinden 
küreklerle tuzlama 
çalışması yerine 
modern *araç ve ekip
manlarla mücadele 
etti. Yollardaki don 
ve buzlanmaya tuzun 

yanı sıra etkisi 48 
saat devam eden 
buz çözücü solüsy
on maddesi döken 
ekipler, ana arter
lerde sürekli devriye 
dolaşarak, kesinti
siz ulaşım sağladı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak, solüsy
onun organik ve 
çevreci bir madde 
olduğunu, buzlan
ma öncesinde 
döküldükten sonra 
etkisini 48 saat gös
terdiğini ayrıca tuz 
gibi asfaltın ömrünü 
de kısaltmadığını 
söyledi. Konçak

le mücadele ederek, bir yeniliğe daha imza attı.

solüsyonun buzlan- 
mayr önleyici etkisin
den dolayı kazaları 
da önlediğini bildirdi. 
Diğer taraftan hafif 
raylı sistem

BursaRay’ın hatların
da her hangi bir 
buzlanma olmaması 
için araçlar gece 
boyunca aralıklarla 
çalıştırıldı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
uluslararası 
düzeyde düzen
lediği Cemal Nadir 
Güler Karikatür 
Yanşması’na 
başvuru süresi 
yoğun ilgiden 
dolayı 27 Ocak 
Cuma gününe 
kadar uzatıldı.
Türkiye’de 
karikatürün 
sevilmesinde büyük 
emeği olan usta 
mizahçı Cemal Nadir 
Güler’i anmak ve 
karikatür sanatını 
sevdirmek amacıyla 
düzenlenen 4. 
Uluslararası Cemal 
Nadir Güler 
Karikatür 
Yanşması’na 
bugüne kadar yurt 
içi ve dışından 990 
eser katıldı.
Geçtiğimiz yıl 200

karikatür 
sanatçısının toplam 
987 eserle katıldığı 
yarışmanın başvuru 
süresi yoğun ilgiden 
dolayı 5 gün uzatıldı. 
Yarışmanın jürisi de 
28 Ocak Cumartesi 
günü toplanarak, 
dereceye girenleri 
belirleyecek.
Yarışmanın ödül 
töreni ve sergisi ise 
23 Şubat Perşembe 
günü Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
gerçekleşecek.

Ev sahibi olmak isteyenler müjde!
MANASTIR’da

.... ■

Kooperatife üye olanlara 
kredilendirme aşamasında 

tapuları verilecektir

Muhammer Ağım Devlet Hastanesinin hemen yanında kurulan 
50 ortaklı S.S. A. BİLGİN KONUT YAPI KOOPERATİFİNE 

üye kayıt işlemleri başladı.
Sınırlı sayıda olan üye yazımı için önce başvuranlar kazanacak. 

Mortgate sistemi gibi, 700 YTL taksitli kredi ile
15 yıl ödemeli olan konutlar 2 yılda teslim edilecektir. 

Geniş bilgi için büromuzdan başvurabilirsiniz.

S.S. fi. BİLGİN Konut Yapı Kooperatifi
Demirsubaşı Mah. Semerciler Yokuşu, No 

: 25 (Demiriz Ecz. karşısı) GEMLİK 
TEL. (0224) 513 89 90



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

Kuş gribine karşı aşı geliştirildi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından düzenlenen “Kuş Gribinin Ekonomik ve Sosyal Boyutları” konulu panelde 

'konuşan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, kuş gribi yüzünden Türkiye’de 4 can kaybı olduğunu belirterek, 
Jtarar verildiği takdirde 3 hafta içinde kuş gribi aşısı üretebilecek durumda olduklarını söyledi. Haberi sayfa 9’da

RFMI İK’İN İLK GÜNLÜK GAZETFSİ

■■i TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■i
27 Ocak 2006 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Ek ders ücretlerine zam
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 
öğretmenlerin ek ders ücretlerine, 
enflasyon hedefinin beş-altı katı 
veya daha üstünde bir zam yapıla
cağını bildirdi. Çelik, "Bu enflasyon 
oranında öğretmenlere, diğer bütün 
memurlara yapılan zam yapılmıştır. 
Ortalama öğretmen maaşını 
hesapladığınız zaman 40+40 şeklin
deki 80 milyonluk seyyanen zam, 
yüzde 10'a geliyor.” dedi. Syf 7’de

Memur emeklilerine 
zam farkları ödeniyor 
Emekli Sandığı, memur emeklilerinin kat
sayı artışından kaynaklanan zam farklarını, 
1 Şubat'tan itibaren ödüyor. Sayfa 6’da

Kadrolaşma..
Bizde devletin dibi nasıl çıkar ?
Her gelen kendi adamlarını bir köşeye 

yerleştirirse bu işin sonu gelmez ve bir 
gün gelir devlet hantallaşır ve çökme nok
tasına gelir.

Bunu gördük.
Beğenmediğimiz IMF bu durumu görüp 

para musluğunu açmak için devlet kadro
larının şişirilmemesini raporuna koymuş
tu.

57. hükümet döneminde bir nebze de 
olsa buna uyulmuştu.

Şimdi hükümet değişti.
Bir de yüzde 35 oyla parlementonun 

yüzde 65’ini seçim sistemi sayesinde 
sağlanan AKP iktidar oldu.

İktidarının üçüncü yılında AKP’de 
devlet içinde kadrolaşmaya başladı.

Görevden alınan kamu görevlileri, 
açtıkları davalarla eski görevlerine iade 
ediliyorlar.

Hükümet bu görevlilerini bir süre 
yerinde tuttuktan sonra bir yolunu bulup 
yeniden görevinden alıyor.

Bunun yolları vardır. Örneğin, bir parti
zan o görevliyi şikayet eder veya o 
mevkide gözü olan meslekdaşı bu işi 
yapar.

AKP Hükümeti memur alacağını açık
layınca, ana muhalefet partisi doğal 
olarak tepki gösterdi.

Kamunun ihtiyacı olan yerlere memur 
almaya kimse birşey demez ama, bu iş 
kadrolaşmaya giderse kamu vijdanı sızlar 
ve buna oy kullanan yüzde 65 de tepki 
koyar.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 kişi serbest kaldı

Tutuksuz yargılanacaklar
Gemlik’te gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser kaçakçılığından 
yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldılar. Bir kişinin 
elindeki tarihi eserlere müşteri aradığı istihbaratını alan ekipler, satıcılar ile 
bağlantı kurmuş, 49 parça eseri 70 bin YTL karşılığında almak için 
anlaşmıştı. Alışveriş anında polis kimliklerini açıklayan ekipler, operasyon
da 4 kişi yakalamıştı. Gözaltına alınan kişiler dün yargıç karşısına çıktı ve 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Haberi sayfa 3’de

Eskimiş elektrik 
hatları işyerlerine 

zarar veriyor
Gazhane Caddesi 
üzerinde bulunan 
ve uzun yıllardan 
beri çevrenin 
elektrik ihtiyacını 
karşılayan 
trafosuna 
bağlı hatların 
ani kopma ve 
yanmaları karşısın 
da çevrede oturan 
ya da iş yapan 
esnaf zor 
durumda kalıyor. 
Haberi sayfa 2’de

Kara kış 
etkisini 
sürdürüyor

Şahin’den ‘içkili yer’ 
sınırlamasına red

Büyükşehir
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
içkili yerler ile 
ilgili sınırlandır
manın ticari ve 
sosyal yaşamı 
olumsuz etkile 
yeceğini söyledi. 
Şahin, içkili 
yerler bölgesinin 
tespitine ilişkin 
kararı açıkladı. 
Buna göre, 
yeni ruhsat
verilmeyecek faaliyete
ve ruhsatı devam edecek,
var olanlar Haberi sayfa 4’de

Yurt genelinde yaşanan soğuk ve yağışlı hava 
yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Eğitim 
ve öğretime 1 hafta daha ara verilirken, bazı uçak 
seferleri de ertelendi. Öte yandan Ukrayna 'yı etkisi 
altına alan soğuk hava nedeniyle 24 saat içinde 40 
kişinin öldüğü ve ölü sayısının 181’e çıktığı bildiril
di Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz ile 
ilgili bir sıkıntının olmadığını söyledi. Sayfa 7 de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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0 Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bilinç düzeyi...
Bireysel bilinç düzeyinin oranı toplumsal 

gelişime direkt etki ediyor.
Bilinç düzeyini etkileyen faktörler çok.
İlki beslenme..
Sonra sırasıyla
Eğitim..
Sağlık..
Kültür..
Sanat..
Sosyalizasyon..
Kanalizasyon..
Isınma..
Giyinme..
Barınma geliyor...
Bunlardan biri eksik olursa bireyin bilinç 

düzeyi gelişemiyor dolayısıyla toplum ger
iliyor.

İlişkiler zedeleniyor..
Kablolar kopuyor.
Siyasal yapının da,sosyal yaşamında cılkı 

çıkıyor.
Oysa tarihsel geçmişe dönüp baktığımız

da..
Değerlerin kutsal ve uygulanır olduğunu 

görüyoruz.
Saygı var..
Sevgi var.
İletişim var..
Vefa var..
Cefa da var ama ..
Elele gönül gönüle vermek de var.
Medeniyet...
Teknoloji..
Sanki bir paradoksun iki ayağı..
Teknoloji gelişiyor..
Medeniyet geriliyor.
Daralan kaynaklar,çoğalan insanları bir

birine düşürüyor.
21.yüzyıla damgasını vuran iletişim devri

mi nasıl iletişimse insanı içe kapatıyor.
Toplumdan uzaklaştırıyor.
Bilinç düzeyini köreltiyor.
Oysa insan..
Evrendeki yaratıkların en akıllısı değil mi 

?
Evet öyle ama..
Mutsuz..
Eminim ormanda yaşayan aslan bizden 

çok daha mutludur..
Geleceğinden umutludur.
Gerçi..
Mutlulukla umut insanın elinde..

Yüreğinde..
Olumsuz dış etkenlere yüreğini kapatan 

insan sevgisinden de saygısından da bir 
şey kaybetmez.

Çünkü onun vereceği de alacağı da sevgi 
mutlaka vardır.

Ve sevgi insanın yaşamdaki en önemli 
dayanağıdır.

ABONE OLDUNUZ MU?
»m

■■g GÜNLÜK SYYASY GAZETE ■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Eski hatlar işyerlerine! 
çok zarar veriyor

Eskimiş elektrik hatlarının ani yaptıkları 
arızalar işyerlerine zarar yermeye başladı.

»Seyfettin ŞElfERSÖZ

Günün en hareketli 
saatlerinde mey
dana gelen elektrik 
arızalan nedeniyle 
ev ve işyerlerinde 
bulunan elektrikli 
aletler zarar 
görürken büyük iş 
kaybına da neden 
oluyor.
Özellikle Gazhane 
caddesi üzerinde 
bulunan ve uzun 
yıllardan buyana 
çevrenin elektrik 
ihtiyacını 
karşılayan trafos
una bağlı hatların 
ani kopma ve yan- ■ 
maları karşısında 
çevrede oturan ya 
da iş yapan 
esnaf zor 
durumda kalıyor. 
Bir ay içinde bir 
çok kez elektrik 
tellerinde meydana 
gelen kopmaların 
elektrik trafosunun 
gücünü kay
betmesinden 
kaynaklandığını 
öne süren 
işyeri sahipleri 
trafonun değiştir
ilmesi gerektiğini 
savunuyorlar.

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

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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Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi yakalanmıştı

W Dip Hekimi Özcan VURAL 
j ozcanvural1933@hotmail.com 

__ | www.ozcanvural.sayfasi.com

M YazıYORUM

Dürüstlük !...

Gemlik’te gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 
4 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldılar. 

Bir kişinin elindeki tarihi eserlere müşteri aradığı istihbaratını 
alan ekipler, satıcılar ile bağlantı kurmuş, 49 parça eseri 70 bin 
YTL karşılığında almak için anlaşmıştı. Alışveriş anında polis 
kimliklerini açıklayan ekipler, operasyonda 4 kişi yakalamıştı.

Gözaltına alınan kişiler tutuksuz yargılanacaklar.
Gemlik’te tarihi eser 
kaçakçılığı yaptığı 
gerekçesiyle gözaltı
na alınan şahıslar, 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldılar. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Mali Büro 
Amirliği tarafından 
gerçekleştirilen 
operasyonda, 
A.Ç, NkA, M.G, ve 
S.M. isimli şahıslar, 
gözaltına 
aiınmışıaro'ı. 
Operasyon şöyle 
gelişmişti: 
Paha biçilemeyen 
tarihi eserleri polise 
satmak istedikleri 
belirtilen A.Ç, M.A, 
M.G. ve S.M. isimli 
4 kişi yakalandı. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve

Jandarmadan altın
Bursa ve Mudanya 
jandarmasının polis 
desteği ile ortaklaşa 
düzenlediği eş 
zamanlı operasyon- 

> da Mudanya'nın 
uyuşturucu 
piyasasına hakim 
olan çete çökertildi. 
Yapılan operasyon- 
da Bursa ve

J Mudanya'da toplam 
7 eve baskın düzen
lenirken, 7 kişi 
gözaltına alındı. 
Firari iki kişinin 
aranmasına ise 
devam ediliyor. 
Bursa'da özellikle 
Mudanya piyasasını 
elinde tuttuğu öne 
sürülen uyuşturucu 
çetesi, Jandarma 
ekiplerinin Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekiplerle birlikte eş

Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Mali Büro 
Amirliği'nden yapılan 
açıklamaya göre, 
Gemlik'te bir kişinin 
elindeki tarihi 
eserlere müşteri 
aradığı istihbaratını 
alan ekipler, 
kendilerine aracı 
olan A.Ç. ile 
bağlantı kurdular. 
Bu kişi aracılığı ile 
ilçede cam süs 
eşyaları ticaretiyle 
uğraşan S.T'nin 

zamanlı yaptığı 
operasyonla 
çökertildi.
Alınan bilgilere 
göre, İstanbul, 
Adana, Hatay ve 
Urfa'dan kilosu bin 
300 YTL’ye aldıkları 
esrarı Bursa ve 
çevresine bin 500 ile 
2 bin YTL arasında 
sattıkları öne 
sürülen kişilerden 
Şinasi D., İsmail D. 
ve Mustafa O.T'in 
evlerine baskın 
düzenlendi.
Bursa Bağlarbaşı 
semtinde üç, 
Çekirge 
Mahallesi'nde bir 
eve baskın 
düzenlenirken; 
Mudanya Güzelyah 
Beldesi'nde iki, 
Yörükali Köyü'nde 

işyerine giden 
ekipler, 49 parça 
eseri 70 bin YTL 
karşılığında almak 
için anlaştılar.
Paha biçilmez eserler 
alışveriş anında 
polisler kimliklerini 
açıklayarak
S.T ile birlikte 
işyerinde çalışan 
M.A. ve M.G'yi de 
gözaltına aldı. 
Eserler arasında 
bulunan, ilk çağda 
nesli tükenen bir 
adet mamut dişi 

ise bir ev 
olmak üzere 
toplam 7 ev arandı. 
Operasyonda evler
den; bazıları kağıda 
sarılmış, bazıları tor
bada, bazıları da 
kavanozlarda olmak 
üzere toplam 10 
kiloya yakın esrar 
maddesi ele 
geçirilirken, az mik
tarda uyuşturucu 
hap, biri kuru sıkı 
olan iki adet ruhsat
sız tabanca, 6 adet 
cep telefonu ve 
imzaları atılmış 
boş senetlere de el 
kondu. Evlerin 
muhtelif yerlerinde 
ayrıca saksılarda 
yetiştirilen hint 
kenevirleri de 
ele geçirildi.
Eş zamanlı baskın- 

fosiline ait alt çene 
ile gözyaşı şişeleri, 
mızrak uçları, 
heykeller, testi ve 
vazolara el konuldu. 
Tarihi eserler 
müzeye teslim 
edilirken, zanlıların 
eserleri satmadık
larını, köylerden 
toplayıp, 
koleksiyonlarına 
kattıklarını 
söyledikleri 
öğrenildi. Şüpheliler 
emniyette alınan 
ifadelerin 
ardından 2863 
sayılı tarihi eser 
kaçakçılığı 
suçundan 
Gemlik Adliyesi'ne 
sevk edildi.
A.Ç, M.A, M.G, ve 
S.M isimli şahıslar, 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldılar.

vuruş
larda biri yabancı 
olmak üzere 4'ü 
bayan 7 kişiyi 
gözaltına alan 
jandarma, malları 
piyasaya sürmek 
üzere şehir 
dışından satın 
aldığı öne 
sürülen Şinasi 
D. ve İsmail D.'yi 
aramaya devam 
ediyor.
Gözaltına alınan 
zanlılardan
Sibel D., Emine D., 
Derya S.t Angela Z., 
Mehmet I., Gökhan 
Ö. ve Mustafa 
O.T'nin jandar 
madaki ifadeleri 
ardından 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'na 
sevk edilmesi 
bekleniyor. BHA

Dürüstlüğün ilk şartı verilen sözde dur
mak. Dimdik olmak, zikzaklar yapmamak, 
güvenilir olmaktır.

Başbakan 3 kasım seçimlerinden bir gece 
önce televizyonlarda, bu ülkede yaşayan 
herkesin gözünün içine baka baka, açıkça 
“İlk işimiz dokunulmazlıkları kaldırmak” di 
yerek söz vermişti...

Aradan üç yıl geçti... Başbakan sözünde 
durmadı...

Dürüst olan sözünde durur. Yiğit -delikan
lı olan yan çizmez...

İnsanları kandırmak, toplumlar) uyutmak 
kolaydır.

Ama dürüst olanlar bunu yapmamalı. . O 
zaman dürüstlük yok olur..

Bütün bu işlerin yapılması için zamana 
ihtiyaç vardı, bizler anlıyoruz.

Para -pul -ödenek istemeyen bu yasaları 
kaldırmak için ne bekleniyor halk da 
anlamıyor, bende anlamıyorum.

Hayali ihracat, sahte fatura, kaçak yapı, 
kayıp trilyonlar kaynağı gösterilemeyen 
servetler. Bunlar çıkartılan af yasaları ile 
sorgulamadan kurtulurken, zaman aşımı ile 
de bir çok dava ve iddia zaten düştü.

Bu yetmiyor mu? Niye dokunulmazlıklar 
kaldırılmıyor...

Çünkü yeni iddialar var sayın halkım. 
Birde beni dinle...

Galataport, Yat limanları, Kağıt fabrikaları, 
Araplara verilen arsalar, Özelleştirilmelerde 
ki ihaleler (Gemlik gübre bir misal), otel 
odalarındayapıldığı söylenen pazarlıklar, 
uçak tahsisleri, şartnameler üzerinde oyna
malar, bunlar kulağımıza gelenler. Yaaa birde 
gelmeyenleri öğrenebilsek..

İşte size çok taze bir haber... Oku, düşün 
ve vicdanın da yorumla..

Kapıkule Gümrük kapısı operasyonunda 
yakalanan rüşvetçi memurların ifadesi 
alındıkça, savcılar soruşturmayı derin
leştirdikçe iddiaların sonunun Ankara’ya 
dayandığı söyleniyor...

Fısıltı gazetesi, daha da açıkça bazı ulusal 
gazeteler işin içinde AKP.’li

Bakanların - Milletvekillerinin adının 
karıştığını söylüyorlar- yazıyorlar...

Zaten şöyle bir olayları akıl süzgeç’inden 
geçirirseniz bu kadar büyük tezgah’ın - 
rüşvet çetesinin üç -beş memurla kurula
mayacağını hepimiz biliyoruz. “Devletin malı 
deniz, yemeyen domuz “ “Ye oğlum ye “

Eğer Edirne’ye dürüst bu vatanın has 
evlatlarından biri Sayın Hanefi Avcı 
Emniyet müdürü olarak gitmeseydi (Aslında 
onu büyük görevinden aldılar, orada da 
çalanların foyasını ortaya koyduğu için akıl
ları sıra uzaklaştırdılar, vatanını seven her 
yerde görevini hakkıyla yapar.) 
Şimdi Hakkari’ye mi tayin edeceksiniz ? 
Merak etmeyin orayı da düzeltir...

Pekiiii... Hakkında iddia olanların 
“dokunulmazlık” zırhı varken, GERÇEK 
nasıl ortaya çıkacak ? Hukuk -Yargı nasıl 
işleyecek.? Başbakanın dilinden 
düşürmediği “Yetim hakkını korumak “ nasıl 
olacak? Televizyonlarda _kürsülerde söyle
nen “Soygunun hortumlannı kestik, damar
larına girdik, kimseden korkmayız” gibi 
lafların ne anlamı var.?

Yazımın başına dönüyorum, Dürüst insan 
sözünde durur....

Bir devlet adamı, ülkesinin aklanması, 
paklanması için, devletin hukuku, çocukları
na bırakacağı manevi miras için sözünde 
durmalıdır ki, gelecekte onun evlatları da, 
halkı da onun için güzel sözler söyleye- 
bilmelidir. “Eski tas ,eski hamam, yalnız 
natırlar değişti “ demeyelim...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, sınırlandırmanın ticari ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyeceğini söyledi

Şahin’den ‘içkili yer1 sınırlamasına red
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Osmangazi 
Belediye Meclisi'nde 
karara bağlanan 
'içkili yerler 
bölgesinin tespiti'ne 
ilişkin meclis 
kararını, 'bu tür 
sınırlandırmanın 
ticari ve sosyal 
yaşamı olumsuz 
etkileyebileceği* 
gerekçesiyle reddetti. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, günlerdir 
beklenen 'içkili yerler 
bölgesinin tespiti'ne 
ilişkin kararını 
hihayet açıkladı. 
Osmangazi 
Belediye Meclisi'nce 
görüşülerek karara 
bağlanan içkili yerler 
bölgesinden çıkarıla
cak alanlarla ilgili 
Başkan Şahin, 
görüşünü resmi

yazıyla Osmangazi'ye 
bildirdi. Şahin, 
meclis kararını 
'bu tür sınırlandır
manın ticari ve 
sosyal yaşamı 
olumsuz etkileyeceği' 
gerekçesiyle reddetti. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin imzalı, 
Osmangazi Belediye 
Başkanhğı'na 
gönderilen yazıda, 
şu ifadelere 
yer verildi:
"5393 sayılı Belediye 
Kanunu'nun 14.
maddesinin (A) fıkrası 
ve takip eden bent
leri, belediyelerin 
ekonomi ve ticaretin 
geliştirilmesi hizmet
lerini yaparken, 
bunun vatandaşlara 
en yakın yerlerde 
ve uygun yöntemlerle 
sunulmasını 
öngörmektedir; •

İçkili yerlere 
ruhsat verilme
si ve bunun 
bölgesel olarak 
saptanması 
Belediye 
Meclisi'nin bir 
yetkisi olsa da, 
bunun yukarı
daki yasanın 
belirtilen 
öngörüsüne 
uygun olması 
beklenir." x 
Başkan Şahin 
imzalı yazıda 
ayrıca, bu tür 
sınırlandır
maların ticari ve 
sosyal yaşamın, 
dolayısıyla ekono
minin gelişiminde 
olumsuzluklar ortaya 
çıkarmadan gerçek
leştirilmesi esasına 
dayanması gerek
tiğine işaret edilerek, 
Osmangazi Belediye 
Meclisi'nin konuyla

Hikmet Şahin

ilgili kararının 
onaylanmadığı 
kaydedildi.
İÇKİLİ YERLER 
TESPİT RAPORU 
NELERİ KAPSIYOR? 
Osmangazi 
Belediyesi'rçin 
hazırladığı rapora 
göre belediye 
sınırları kapsamında 
kalan ve içkili yerler 

bölgesinden 
çıkarılması planlanan 
alanlar şöyle: 
Ankara (Yan Yol), 
1. Murat, Darmstadt, 
Demiryolu (Dr. Sadık 
Ahmet), Gazcılar 
(Celal Bayar), Haşim 
İşcan, Kıbrıs Şehitleri, 
Kükürtlü, Mudanya 
(Sırameşeler), Temiz 
(Kazım Baykal), 
Zübeyde Hanım 
(Acemler), Oulu, 
Cumhuriyet 
Caddeleri...
Cumhuriyet 
Caddesi'ne çıkan 
İncili Selvili Sokak ve 
Çömlek Sokak, 
Pembe Çarşı ve 
Değirmen Sokak, 
İnönü ve Kadızade 
Rumi (Hürriyet) 
caddelerinde yeni 
ruhsat verilmeyecek 
var olanlar devam 
edebilecek.
Uludağ Yolu

(Muradiye), Yeni 
Yalova Yolu, 
Altıparmak, 
Sakarya (Arap 
Şükrü), Çekirge, 
İnönü, Uludağ, 
Ünlü ve Yeni 
Mudanya (Sanayi) 
caddelerinin bir 
bölümü ile 
BUTTİM ve Şükrü 
Çavuşoğlu 
Sokağı da bazı 
sınırlamalarla içkili 
yer statüsünde 
kalmaya devam ede- 
cek.Raporda belir
lenen bölgelerin 
dışında hükümet 
binaları, otogar ve 
otobüs terminal
lerindeki içki yasağı 
da hatırlatılırken, 
içki satan ve içilen 
yerlerin okul ve 
öğrenci yurtlarına 
100 metre uzakta 
olması gerektiği 
ifade edildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus DOĞALGAZ 
Mİ

AKILLI ISITNIA SİSTEMLERİ

îeîkIlM

♦vak
♦KOMBİ ♦ KLİMA A HAKLI 
»KAZAN ♦ BUNARIKIZI 

▼ ▼▼ ♦KALORİFER TESİSA
MÜHENDİSLİK LTO.ŞTl »DOĞ ALG AZ Tf L51485 57

KALORİFER TESİSATI |
KLİIU I
moırn I
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT l

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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Talebin karşılanması için zincir tezgahları 24 saat çalışıyor

Türkiye’nin zinciri Bursa’dan
3 günde 
>60 talep

Yıldız Zincir 
markasıyla 
Türkiye'nin en köklü 
patinaj zinciri 
imalatçıları arasında 
yer alan Bumetsan, 
kar mesaisi yapıyor. 
Yılda 200'e yakın 
çeşit olmak üzere 60 
bin takım patinaj 
zinciri imal eden 
Bumetsan'da, talebin 
karşılanabilmesi 
için tezgahlar 
24 saat susmuyor. 
Faruk ve Emir Pekkul 
kardeşler tarafından 
40 yıl önce kurulan 
Yıldız Zincir'de şimdi 
ikinci kuşak iş başın
da. Faruk Pekkul'un 
oğlu Adil Yücel 
Pekkul'up şirket 
müdürlüğünü yaptığı 
işletme Yıldız Zincir 
markasıyla sektörde 
patinaj zincirinde 
aranan markalardan 
biri haline geldi'. 
Bumetsan Otomotiv 
Makina Yedek Parça 
Sanayi Şirket Müdürü 
Adil Yücel Pekkul, 
yarım asra yaklaşan 
müşteri memnuniyeti
ni tecrübe ve 
deneyimleriyle 
pekiştirdiklerini 
söyledi. Türkiye'de 
patinaj zinciri imal 
eden fabrikaların par
makla sayılacak kadar 
az olduğunu belirten 
Adil Yücel Pekkul, 
Bursa'da ise bu sek
törün lokomatif fir
ması haline geldikleri
ni ifade etti. Yıllık 100

bin takım zincir üre
tim kapasitesine 
sahip Bumetsan'da 
Yıldız Zincir 
markasıyla üretim 
yaptıklarını belirten 
Pekkul, stoklu 
çalıştıkları için tale
plere cevap vere
bildiklerini belirtti. 
200 ÇEŞİT ÜRETİM 
Bumetsan Otomotiv 
Makina Yedek Parça 
Sanayi Şirket Müdürü 
Adil Yücel Pekkul, 70 
ayrı lastik için merdi
ven, matik ve hasır 
cinsi 200 çeşit zincir 
imal ettiklerini ifade 
etti. Kar yağışıyla 
işlerinin de oldukça 
hareketlendiğini kayd
eden Pekkul, Nilüfer 
Organize Sanayi 
Bölgesi Manolya 
Caddesi'ndeki fab- * 
rikalarında 50 
çalışanın üç vardiya 
halinde üretim yap
tığını belirtti. Talebe 
göre üretim yapma • 
şanslarının 
olmadığını, zincir 
imalatının uzun soluk
lu bir üretim 
olduğunu belirten 
Pekkul, "Altı büyük 
şehirde bulunan ana 
bayilerimizin talebi 
doğrultusunda yaz 
aylarından başlayarak 
stok yapıyoruz. Zincir 
satışları kar yağışına 
göre talep görüyor. 
İstenildiği anda zinciri 
bayiye ulaştırmak 
zorundayız. Bir kaç 
gün erteleme şan

SATILIK ARAÇLAR

sımız yok" diye 
konuştu.
Çin en büyük tehlike 
Üretimdeki darboğazı 
Çin'e bağlayan Adil 
Yücel Pekkul, "Dünya 
ile rekabet edebilecek 
kalitede üretim 
yapıyoruz. Ama Çin 
malı ucuz ve kalitesiz 
patinaj zinciri dünya 
piyasasında önümüzü 
kesiyor. Türkiye'de 
satılan patinaj zincir
lerinde piyasanın 
büyük bir bölümünü 
Çin mallan oluşturuy
or. Bizim maliyetimi
zle onların satış fiyatı 
arasında iki kat fark 
var. Piyasada 20 
YTL’ye satılan zincir
ler kar yağınca bizim 
ürettiğimiz zincirlerin 
fiyatına yükseliyor" 
dedi.
KAR LASTİĞİ 
YETERLİ DEĞİL 
ratma] zincirinin ner 
araçta dört mevsim 
bulunması gerektiği 
önerisinde bulunan 
Bumetsan Otomotiv 
Makina Yedek Parça 
Sanayi Şirket Müdürü 
Adil Yücel Pekkul, 
"Nasıl bir sağlık çan
tası bulundurma 
zorunluluğu varsa 
zincir için de zorunlu
luk getirilmeli" dedi. 
Kar lastiğinin hiç bir 
zaman patinaj 
zincirinin yerini 
tutamayacağını 
belirten Pekkul, 
buzlanmalarda kar 
lastiğinin avantajının 

olmadığını ifade etti. 
Zincir kullanan araç 
sürücüleri için 
buzlanmalarda riskin 
yok denecek kadar az 
olduğunu kaydeden 
Pekul, zincir için öde
nen parayı da 
kaskoya benzetti. Adil 
Yücel Pekkul, "Kasko 
yaptıranlar bin YTL'ye 
kadar ücret ödüyor. 
Kaza yapmazlar ise 
bu para havaya uçuy
or. Ama kazaya 
karıştıklarında kendi
lerini güvende 
hissediyorlar. Zincir 
belki hayatınızda bir 
kez lazım olur, o 
zaman da hayati 
önem kazanır. 
Zincirsiz yola 
çıkığınızda hiç bek
lemediğiniz bir yerde 
tipiye yakalanıp mah
sur karabilirsiniz. 
Hem canınız hem de 
aracınızı zincire para 
ödemekten kaçtığınız 
İçin tehlikeye atmış 
olursunuz" diye 
konuştu.
Otomobil lastikleri 
için 39.00 YTL, 
kamyonetler için 
90.00 YTL, iş 
makineleri için 
500 YTL'den 
başlayan fiyatlarla 
bayilerinde zincir 
satışı yapıldığını 
belirten Pekkul, 
zincirin uzun 
ömürlü olmasının 
kullanıcının elinde 
olduğunu söyledi. 

aşbakanlık Toplu 
onut İdaresi'nin 
rhangazi'de yap- 
racağı toplu konut- 
r için talep topla- 
la sürüyor. Yeni 
rojenin başlaması 
in Orhangazi 
elediyesi tarafın

Pazarda

mesaide
Dahallesi'nde 
ney dana gelen 
tlayda, semt 
lazarında alışveriş 
apan N.U.'nun 
ebindeki telefonu 
imliği belirsiz kişi 
arafından.yankesi
cilik yöntemiyle

Cep telefonunun 
olmadığını fark 
eden N.U. 
durumu polise 
bildirdi. Ekip 
şikayet doğrultusun
da pazar 
içerisinde şüpheli 
kişiler üzerinde 
araştırma yaptı. 
Ancak yapılan çalış
malardan hiçbir 
sonuç elde 
edilemedi.

dan vatandaşlara 
dağıtılan talep 
tespit formları 
dönmeye başladı. 3 
günde 260 talep 
geldiği belirtilirken, 
formların 18 Şubat'a 
kadar teslim edilme
si gerekiyor.

PARA, SİGARA VE 
İÇKİLERİ ÇALDILAR 
Kemerçeşme 
Mahallesi'nde 
E.Y.'ye ait işyerine 
kepenk demirlerini 
kopardıktan 
sonra giren kimliği 
belirsiz hırsız ya da 
hırsızlar, 500 YTL 
paranın yanı sıra 
çok sayıda sigara ve 
alkollü içeceği 
çalarak kaçtı. Sabah 
gittiği işyerine hırsız 
girdiğini fark eden 
E.Y. durumu polise 
bildirdi. Ekipler de 
olay yerinde parmak 
izi incelemesi yap
tıktan sonra kimliği 
belirsiz hırsız ya da 
hırsızların yakalan
ması için geniş çaplı 
soruşturma başlattı.

PLAKASI MARKASI CİNSİ TİPİ MODELİ DURUMU
16 ZG 558 MURAT 131 OTOMOBİL KARTAL 1985 ARIZALI
15 ZA 588 RENAULT OTOMOBİL TOROS 1992 FAAL
16 ZK 836 PEUGEOT MİNİBÜS J9 1986 ARIZALI
16 SZ 845 PEUGEOT MİNİBÜS J9 1990 ARIZALI
16 ZK 826 INTER OTOBÜS YOLCU 1981 FAAL

Satılık araçları görmek isteyenler fabrikamızda görebilirler.
GEMLİK GÜBRE SANAYİ A.Ş.

'talik fflef inler nette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Memur emeklilerine
zam farkları ödeniyor I * y

1
Emekli Sandığı, 
memur emeklilerinin 
katsayı artışından 
kaynaklanan zam 
farklarını, 1 Şubat'tan 
itibaren ödüyor.
Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, emekli, dul ve 
yetimlerin 1 Ocak 
2006'dan geçerli kat
sayı artışlarına ilişkin 
fark çalışmaları 
tamamlandı.
En düşük emekli 
aylığını 577,05 
YTL'den 591,47 
YTL’ye yükselten kat
sayı artışı sonucun
da, birinci gruba 
giren emekli, dul ve 
yetimlere 1 aylık, 
ikinci gruba girenlere 
2 aylık, üçüncü 
gruba girenlere de 
3 aylık zam farkı

verilecek. 
Belirlenen takvim 
çerçevesinde, aylık
larını Ziraat Bankası 
şubelerinden birinci 
gün alanlara 1 
Şubat'tan, ikinci gün 
alanlara 2 Şubat'tan, 
üçüncü gün alanlara 
3 Şubat'tan, 
dördüncü gün alan
lara 4 Şubat'dân, 
beşinci gün alanlara 
da 5 Şubat'tan 
itibşren zam farkı 
ödemesinde 

bulunulacak. 
Aylıklarını Ziraat 
Bankasr dışındaki 
bankalar ile PTT işy
erleri ve PTT 
aracılığıyla konutun
da alanlar da, 
1 Şubat'dan itibaren 
zam farklarını alacak. 
Emekli Sandığı, 
1 milyon 642 bin 
643 emekli, dul ve 
yÖtime, toplam 48 
milyon 671 bin 
2$,44 YTL zam 
farkı ödeyecek.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Bir Genel Başkan'ın hesabında 
milyonlarca YTL var" diyen Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın 

bu iddiasını hukuk yoluyla takip edeceklerini belirterek, 
"Bu iktidarın ar damarı çatlamıştır" dedi.

CHP Parti Meclisi 
(PM) toplantısı, Genel 
Merkez'de 
Deniz Baykal 
Başkanlığı'nda 
basına kapalı olarak 
toplandı. Toplantı 
öncesi açıklamalarda 
bulunan Baykal, 
bir soru üzerine, 
Unakıtan'ın kendisi 
hakkındaki iddiasını 
mahkemeye götüre
bileceklerini söyledi. 
Unakıtan'ın sözlerinin 
CHP'li hukukçular 
tarafından ince
lendiğini kaydeden 
Baykal, her ne kadar 
Bakan bu yöndeki 
haberi yalanladıysa 
da, bu yalanlamayı 
inandırıcı bulmadık
larını ifade etti.
Haberi yapan gazete 
muhabirinin başka 
bir gazeteye yaptığı

açıklamada, Maliye 
Bakam'nın bunu 
2 kez söylediğini 
aktaran Baykal, 
"En azından bu 
iddiayı gazete 
açısından hukuk, yol
una götüreceğiz. 
Sonuna kadar takip 
edeceğiz. Her şey 
kolayca kapatılma

malı. Yalan var, iftira 
var, suç var. 
Sorumluluk yok, 
istifa yok, güvenilir 
bir açıklama yok. 
Herkesin unutmasını 
istiyorlar. Bu iktidarın 
ar damarı çatlamıştır. 
Bunu hukuk yoluyla 
takip edeceğiz" 
diye konuştu.

KEBAP ve YEMEK SALONU
Bircan 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 karşısı) 
Tel : (0.224) 5 1 4 2 0 20 GEMLİK
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yaşanan soğuk ve 
'yağışlı hava yaşamı 
olumsuz etkilemeye 
devam ediyor. Bazı 
kentlerde eğitim ve 
öğretime ara ver
ilirken, bazı uçak 
seferleri ertelendi. 
İstanbul'da kar yağışı 
günlük yaşamı etkile
meyi sürdürüyor. 
Gece saatlerinde

■ sorun yaşanan E-5 
Karayolu'nun Silivri 
ile Kınalı arasındaki 
bölümünde trafiğin 
tek şeritten sağlandığı 
ifade edildi. Yoğun kar 
yağışı ve buzlanma 
nedeniyle 20 ilde 3 bin 
886 köy yolunun 
ulaşıma kapandığı 
bildirildi.
İstanbul Boğazı, olum
suz hava koşulları 
nedeniyle sabah saat
lerinde transit gemi 
ulaşımına yeniden 

I kapatıldı.
L Atatürk 
/Havalimam'ndaki 
«yoğun kar yağışı
nedeniyle Türk Hava 
Yolları (THY) ve 
Emirates 
Havayollan'na ait iki 
uçak kara saplandı. 
METEOROLOJİ "ZİRAİ 
DONA" KARŞI 
UYARDI 
Meteoroloji İşleri

Ek te ücretlem zam
Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
yağışların bu geceden 
itibaren Trakya ve Ege 
bölgesinden başlamak 
üzere sona ereceği, 
soğuk havanın etkisi
ni bir süre daha 
devam ettireceği 
bildirilerek, "Ege ve 
batı Akdeniz kıyı kes
imlerinden başlamak 
üzere, ilerleyen gün
lerde Akdeniz böl
gesinin tamamında, 
kıyı kesimlerde hafif 
olmak üzere don olayı 
beklenmektedir. 31 
Ocak 2006 tarihine 
kadar don riskinin 
devam edeceği tah
min edilmektedir" 
denildi..
ERDOĞAN:"DOGAL- 
GAZ İLE İLGİLİ BİR 
SIKINTI YOK" 
Başbakan Erdoğan, 
Mavi Akım'da kapasite 
artırıldığı için şu anda 
doğalgaz ile ilgili

sıkıntı olmadığını 
bildirdi.
Konuyu yakından 
takip ettiğini belirten 
Erdoğan, "Böyle bir 
fevkalade sıkıntı ola
cağını zannetmiyoruz. 
Böyle bir durumda 
özellikle sanayiye 
verdiğimiz doğalgazda 
yapılan anlaşmalar 
gereği, bu tür 
fevkalade sıkıntı 
olması halinde Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığımız gerekli 
tedbirleri ahr. Evlerde 
özellikle böyle bir 
sıkıntı söz konusu 
olmayacak" dedi. 
UKRAYNA'DA SON 24 
SAATTE 40 KİŞİ ÖLDÜ 
Ukrayna'yı etkisi 

altına alan soğuk hava 
nedeniyle son 24 
saatte 40 kişinin 
öldüğü, bu son ölüm
lerle cumartesiden bu 
yana ölenlerin 
sayısının 181'e yük
seldiği belirtildi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak 

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

i£
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ İ
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 Baraj ı’ n ı n 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi

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

ve Azot kavşağına 400 m 2 uzaklıkta

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

I

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, öğret
menlerin ek ders 
ücretlerine, enflasyon 
hedefinin beş-altı katı 
veya daha üstünde bir 
zam yapılacağını 
bildirdi.
"Vizyon 2023 
Cumhuriyetimizin 
100. Yılında Eğitim" 
konulu toplantının 
açılışında konuşan 
Çelik, öğretmenlerin, 
eğitimin en önemli 
unsurları olduğunu, 
dünyanın en iyi müfre
datı, en iyi eğitim 
olanakları bile olsa, 
öğretmen gerekli per
formansı göstermiyor
sa bir sonuca varıla
mayacağını kaydetti. 
Bunu bilerek hareket 
ettiklerini söyleyen 
Çelik, bu çerçevede 
öğretmenlerin ücret
lerine imkanlar 
ölçüsünde zam 
yapacaklarını belirtti. 
Çelik, bu yıl yüzde 5 
enflasyon he
deflendiğim anımsa
tarak, şöyle konuştu: 
"Bu enflasyon oranın
da öğretmenlere, diğer 
bütün memurlara 
yapılan zam 
yapılmıştır. Ortalama 
öğretmen maaşını 
hesapladığınız zaman 
40+40 şeklindeki 80 
milyonluk seyyanen 
zam, yüzde 10'a geliy
or. Öğretmen zammı 
oldu mu yüzde 15... 
Öğretmenlerin ders 
ücretinde bir artış 
yapacağız. Şimdi kaç 
diye soracaksınız?
Eğer yüzde 5'lik 
enflasyonu 
hesaplarsanız, bu 
enflasyonun üzerinde, 
dört, beş, altı katı, 
daha yukanlara çıkın,

bir zam yapılıyor. 
Hükümet olarak eğiti
mi en öncelikli mesele 
kabul ettiklerini 
belirten Çelik, buna 
karşın kamu kay
naklarının, ülkenin 
geleceğini şekillendi
recek çağdaş bir 
eğitim için yeterli 
olmadığını, özel sek
törün de mutlaka 
katkısının gerektiğini 
ifade etti.
Türkiye'de özel öğre
tim kürumlarının 
oranının yüzde 2 
olduğunu;^öğrencilerin 
yüzde 98'inin eğitimini 
devletin sağladığını 
kaydeden Çelik, "özel 
sektör kaynaklarını da 
eğitime çekmenin asli 
görevleri olduğunu, bu 
nedenle özel okulları 
desteklediklerini" 
dile getirdi.
Çelik, globalleşmeden 
bazılarının rahatsız 
olabileceğini ancak, 
internet, televizyon ve 
diğer bütün iletişim 
teknolojileri ortadan 
kaldırılmadıkça glob
alleşmenin önüne 
geçilemeyeceğini 
söyledi.
Bakan Çelik, Öğrenci 
Seçme Sınavı'nı 
(ÖSS) eleştirerek, 
"ÖSS çocuklarımızı 
katletmektedir" dedi.

Bu konuda değişiklik 
yapılması için daha 
önce tekliflerde bulun
duklarını anımsatan 
Çelik, "Biz toplumsal 
kavgadan yana değiliz. 
Bugün hallolmadı, bu, 
yarın hallolacaktır" 
diye konuştu. 
ÖSS sistemine deği
nen Çelik, sınavı 
gerçekleştiren Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi'nin (ÖSYM) 
ülkenin saygın 
kuruluşlarından 
biri olduğunu, 
merkezi sınav 
konusunda örnek bir 
performans 
sergilediğini ifade etti' 
"Ancak ÖSS'nin bizati
hi kendisi, çocuk
larımızı katletmekte
dir" diyen Çelik, 
değiştirmek için daha 
önce çeşitli tekliflerde 
bulunduklarını ancak I 
sonuca ulaşmadığını 
söyledi.Test sistemiyle 
uygulanan ÖSS'yi 
kazanan çoğu 
öğrencinin kendisini 
ifade etmekte zor
landığını, öğretim 
üyelerinin şikayet 
ettiklerini söyleyen 
Çelik, "Kavak eken 
sopa biçer, rüzgar 
eken fırtına biçer" 
diye konuştu.
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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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Doğalgaz krizi İzmit’i vurdu Acı vatan Almanya’dan 
göçmenlik hikayeleri - 3 -

Hüseyin KAYA

Doğalgaz kısıntısı 
nedeniyle İzmit'teki 
fabrikaların gazı 
kesildi. Dün saat 
12.00 itibariyle gaz 
yeniden verilmeye 
başlandı.
İZGAZ Genel Müdürü 
İmad Erdoğan, 
Kocaeli'de doğal- 
gazın saat 12:00'den 
itibaren yeniden ver
ilmeye başlandığını 
söyledi.
Kocaeli'deki 
Fabrikalarda doğalgaz 
kesintisi nedeniyle 
üretim geçici bir süre 
durdu.
Başbakan Erdoğan ve 
Enerji Bakanı Hilmi 
Güler'ın doğalgazda 
bir sıkıntı olmadığını 
söylemesine karşın 
İzmit'te 21 dev fab
rikanın doğalgazı 
Botaş ve İzgaz'ın tali
matı ile kesildi.
Doğalgazı kesilen fab
rikalar arasında Ford 
Otomotiv, Brisa ve 
Good Y6ar, Hyundai. 
Çelik Halat, Kartonsan 
gibi dev kuruluşlar 
bulunuyor.
Yetkililer, Cezayir'den 
LNG taşıyan bir gemi
nin kötü hava 
koşulları nedeniyle 
limana yanaşa

Mini temizlerken kızlarını vurdu
Gaziantep'te bir kişi, 
ruhsatsız tabancasını 
temizlemeye çalışırken 
çocuklarından birini 
öldürürken diğerini 
yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, 
hayvancılıkla uğraşan 
Bakır Demirel (33), 
Aydınlar Mahallesi, 23. 
Sokak, 5 numaralı 
evlerinde tabancasını 
temizlemeye başladı. 
Bir süre sonra silahın 
ateş alması sonucu

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

madığını ve zamanın
da boşaltma yapa
madığını, Rusya ve 
İran'dan gelen akımın 
da azalması nedeniyle 
bu kesintinin oluş
tuğunu belirtiyorlar. 
İZGAZ Genel Müdürü 
İmad Erdoğan NTV'ye 
yaptığı açıklamada, 
Botaş'ın gayretleriyle 
şu andan itibaren 
doğalgazın yeniden 
verildiğini söyledi. 
Erdoğan, bu sıkıntının 
geçici bir tedbir 
olduğunu, bundan 
sonrası için böyle 
bir sıkıntının 
sözkonusu olmadığını 
belirtti.
Erdoğan, sanayideki 
problemin giderildiği
ni, konutlarda ise bir 
problem olmayacağını 
belirtti.
İZGAZ Genel Müdürü 
İmad Erdoğan tarafın

mermilerden biri, 
odada televizyon 
seyreden Gülay 
Demirel'in (8) karnın
dan girip önünde otu
ran ablası Canan 
Demirel'in (12) 
bacağına isabet etti. 
Ağır yaralanan Gülay 
Demirel hastaneye 
kaldırılırken yolda 
hayatını kaybetti. 
Bacağından yaralanan 
Canan Demirel ise 
Avukat Cengiz Gökçek 

dan yapılan açıklama
da, "İran ve Rusya'dan 
ithal edilen doğalgaz 
akışında azalma 
olması, Türkiye'de 
hava sıcaklığının 
mevsim normallerinin 
altına düşmesinden 
dolayı şehirlerde 
doğalgaz tüketiminin 
artması nedeniyle, 21 
Ocak Cumartesi 
günü saat 12.00 
itibariyle elektrik 
üreten EnerjiSa ve 
ENTEK kuruluşlarına 
arz edilen gaz tama
men durduruldu. İkin
ci bir önlem olarak 25 
Ocak Sah günü saat 
10.00 itibariyle 
BOTAŞ'ın müşterisi 
konumunda gaz kul
lanan vp elektrik üreti
cilerine arz edilen gaz 
miktarı da tamamen 
durdurulmuştur."dedi. 
Erdoğan şöyle devam

Devlet Hastanesi 
Ortopedi Servisi'nde 
tedavi altına alındı. 
Bakır Demirel, olaydan 

etti: "Bu kuruluşlar 
sırasıyla Nuh Eneji, 
Fritolay, Goodyear, 
Hayat Kimya, 
Kartonsan, Pak Gıda, 
Tezcan Galvaniz, 
Yıldız Sunta, Çelik 
Enerji, Yıldız 
Entegre'dir. 26 Ocak 
Perşembe günü saat 
10.00 itibariyle lisans 
bölgemizde bulunan 
kesintisiz sanayi müş
terilerinden Beksa, 
Çelik Halat, Çelijc 
Kord, Alcö 
Alüminyum, Crow 
Bevcan, Depa, 
Hyundai, Keskin 
Kimya, Gürsan, 
Goodyear, Brisa, Ford, 
Kordsa İplik, Kordsa 
Polyester, Kordsa 
Bez, Kartonsan, 
Kalibre Boru, Lifli 
Rulu. Tire Tuksan, 
Tepe Knauf ve Yıldız 
Entegre gaz arzları 
zorunlu olarak tama
men kesilmiştir.
Konutlarda herhangi 
bir sıkıntı yaşanma- 
maşı için alınan bu 
önlemler arz kay
naklarındaki sorun
ların giderilmesiyle 
birlikte sanayi kuru
luşlarımızın gaz arzı 
süratle yeniden 
sağlanacaktır" dedi.

sonra suç aleti taban
cayla birlikte polise 
teslim oldu.

BÖLÜM: 3
İstanbul'dan Almanya'ya kadar olan yolcu

luğumuzun kaç gün, kaç saat sürdüğünü şimdi 
hatırlayamıyorum. Bizimle birlikte toplam 800 
işçiyi bilemediğimiz gurbet diyarına götüren 
trenle birkaç ülkeden geçtik. Yüreklerim izde 
öylesi bir heyecan vardı ki tarifi zor. Sonuçta 
biletçi, bize istasyonun birinde inmemizi işaret 
etti. Korku ve tedirginlikle karışık bir ruh haliyle 
trenden indik.

Acaba, biletçinin, "Haydi burada inin!" işare
tini tam anlamış mıydık? İnmemiz gereken ista
syon gerçektende bu muydu? Tren hareket edip 
giti. Sağa sola bakınırken hiçbirimizin tanı
madığı biri, "Hoşgeldiniz arkadaşlar!" deyiverdi 
bize. Meğerse adam, gideceğimiz işletmenin 
tercümanı imiş. Birkaç adım sonra, iyi giyimli, 
sarı saçlı, kızıl-çil yüzlü ve yaşlıca bir adamın 
önünde durdu tercüman. Tercüman bize 
dönerek, "Çalışacağınız fabrikanın sahibidir bu 
bey," dedi.

İşletmenin sahibi bizimle tokalaştıktan 
sonra, tercüman aracılığıyla bizlere, 
"Hoşgeldiniz! Ülkem Almanya'da ve işletmemde 
sizleri güvenli bir gelecek bekliyor. 
Misafirperver İstanbul'u iyi bilirim," dedi. 
Fabrika sahibi bizlere her ne kadar bu tür 
vaatlerde bulunduysa da, gün geçtikçe her sarı 

I sarı parlayan şeyin altın olmadığını anlayacak
tık.

İlk zamanlar bizlere, sirkte seyre 
çıkarılmışlar gibi bakan Almanların, gün 
geçtikçe bize olan o ilk zamanlardaki sempati
leri (!) değişmeye başladı. Fabrikalarda ve 
inşaatlarda en ağır ve en pis işler bizlere 
bırakıldı. Zamanla yapmakta olduğumuz eşit işe 
eşit ücretin verilmediğinin de farkına vardık. 
Eşit ücret talebettiğimizde, "Türkiye'de imzal
adığınız mukavele de ne yazıyorsa, bir yıllık 
mukavele süreniz doluncaya kadar onu alacak
sınız!" dediler bize. Anladık ki, bizleri Ankara ve 
İstanbul'da kandırmışlar ve ucuz ücretin altına 
imza attırmışlar.

Sokaklarda ve alanlarda saldırırılara uğra
maya başladık. Seyrekte olsa, bazı kahve ve 
lokantaların kapılarına "Yabancılar giremez!" 
yazıları iliştirildi. Bu yazıları okuyamadığımız 
veya farkına varamadığımız hallerde içeri 
girdiğimizde, dışarı atılmalar başladı. 
Kundaklanan baraka ve evlerde insanlarımız 
yakıldı. Alman Hükümeti esaslı bir önlem alma 
yerine, bu durumlara karşı bazı açıklamalar ve 
taziye dilekleriyle yetindiler. Eşitlik temelinde 
bir yaşamdan yana, kanun çıkarmadılar. Bizlere 
genel kanunların yanında birde Yabancılar 
Kanunu uygulanıyordu ve hala uygulanıyor. 
Herhangi bir durumda, bizleri çifte cezalandırma 
bekliyordu ve hala bu durum devam ediyor..

Bize güvenli bir gelecek vadeden şef, tren
den inen üçümüzü tek odalı bir bahçe kulübe- r 
sine yerleştirtti. Tarih 1 Nisan 1966 idi. 
Kalacağımız odacıkta, üç yatak, üç sandalye, bir 1 
masa ve birkaç kullanılmış kap-kacak vardı. 
Sandalyelere iliştik. Hiç kimse konuşmuyordu. 
Memleketi, aile ve çocuklarımızı bırakıp da 
gelmiştik. Dillerini ve törelerini bilmediğimiz 
bambaşka bir diyarın hüznü sarmıştı yürekler
imizi. Ne hikmetse, birbirimizin yüzünede 
bakamıyorduk. Bir iki "Ahh!" ve "Off!" dan 
sonra suskunluğu bozmak amacıyla kendimi 
tanıtmayı ve neden Almanya'ya gelmek zorunda 
kaldığımı anlatmak istedim. Mutlaka geliş öykü
lerimizde birbirine benzeyen taraflar vardır ve 
diyalog kapısını aralayabilir düşüncesiyle 
konuşmaya başladım... (Devam edecek)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kuş gribine karşı aşı geliştirildi
. Kuş giribi yüzünden 

Türkiye'de 4 can kaybı
* yaşanırken, Tarım 

Bakanı Mehdi Eker, 
kuş giribne karşı bir 
aşı geliştirdiklerini 
açıkladı. Ancak 
Eker'in bir 
çekincesi var. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker, karar verildiği 
takdirde 3 hafta içinde 
kuş gribi aşısı ürete
bilecek durumda 
olduklarını bildirdi. 
Eker, ancak kuş gribi 
hastalığıyla ilgili 
kanatlılarda kullanıla
cak aşının, bilimsel 
olarak dünyada 
herkesin ittifak ettiği 
konu olmadığını 
söyledi.
Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB) tarafın
dan Milli 
Kütüphane'de düzen
lenen "Kuş Gribinin 
Ekonomik ve Sosyal 
Boyutları"

i konulu panelde 
[•konuşan Bakan Eker, 
I kuş gribi hastalığının 

ortaya 
çıktığı günden bugüne 
yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 
Tüm dünyada böyle 
bir hastalığa karşı ne 
gibi tedbirler 
alınıyorsa, kendi
lerinin de o tedbirleri 
uyguladıklarını anla
tan Eker, 
44 mihrakta kanatlı 
hayvanlarda kuş grib
inin tespit edildiğini, 
80 şüpheli mihrakta 
da gerekli önlemlerin 
alındığını kaydetti. 
Son 5-6 gündür

, hastalığın ayılma 
hızında yavaşlama 
gördüklerini 
vurgulayan Eker, 
ancak alınan tedbir
lerde ise herhangi bir 
yavaşlamanın söz 
konusu olmadığını 
belirtti.

_________

GRUP HİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 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 Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

1959 yılından bu yana 
dünyada söz konusu 
hastalığın çeşitli 
ülkelerde 
görüldüğünü anlatan 
Eker, hastalığın 
bugüne kadar 140-150 
kişiye bulaştığını, yak
laşık 73 kişinin ise 
hayatını kaybettiğini 
söyledi.
Türkiye'de hastalıktan 
ölüm nedenlerinin ise 
ağırlıklı olarak 
hastalığı taşıyan hay
vanları yemekten 
değil, yakın temastan 
kaynaklandığını 
belirten Eker, Aydın, 
Kuşadası, Erzincan, 
Bitlis gibi 
bazı illerle Doğu 
Anadolu'nun bazı böl
gelerinde de yabani 
kanatlılarda 
hastalığı tespit ettik
lerini söyledi.
-"SULAK ALANLAR
DA ARAŞTIRMA 
YAPIYORUZ"- 
Hastalığın Manyas'ta 
ortaya çıkmasından 
sonra Türkiye'nin tüm 
sulak alanlarında 
sürekli araştırma yap
tıklarını ve 400'e yakın 
orneK 
alarak, laboratuvarlar- 
da incelemeler 
gerçekleştirdiklerini 
anlatan Eker, şöyle 
devam etti:
"6 Ekim-30 Aralık tar
ihleri arasında bin 500 
örnek sürekli 
incelendi. Yaptığımız 
tespitlere göre, özel
likle uçan yabani 
kanatlılar beslenmek 
için sulak alanlara 
iniyor. Eğer karınlarını 
doyuramazlarsa, 10-15 
km içerlerde yiyecek 
arıyorlar. Köy içinde, 
ilçe içinde açıkta 
dolaşan kanatlı hay
vanlara da bu şekilde 
hastalığı 
bulaştırdıklarım tah
min ediyoruz."
Şu ana kadar 1 milyon

400 bin kanatlı hay
vanı itlaf ettiklerini ve 
hastalıktan mağdur 
olanlara da 4.6 milyon 
YTL tutarında ödeme 
yaptıklarını kaydeden 
Eker, kuş gribi 
hastalığını, Bakanlar 
Kurulu kararıyla, 
tazminatı devlet 
tarafından ödenen 
hastalık listesine 
eklediklerini belirtti. 
Söz konusu hastalığın 
Türkiye’de hiçbir pro
fesyonel entegre 
tesiste görülmediğine 
dikkati çeken Eker, 
köylerde ve kırsal 
alanlarda vatan
daşların kendi ihtiy
acını karşılamak için 
beslediği tavuk, hindi, 
kaz gibi kanatlı hay
vanların gün boyu 
dışarıda dolaşması 
nedeniyle 24 
ilde hastalığın 
yayıldığını söyledi. 
'HASTALIĞI KUŞ 
DÜŞMANLIĞINA 
DÖNÜŞTÜRMEME- 
LİYÎZ"-
Bakanltk olarak önce
likli kaygılarının insan 
sağlığı olduğunu 
vurgulayan Eker, 
ancak bu hastalığı 
"kuş düşmanlığına, 
kanatlı 
düşmanlığına" 
çevirmemek 
gerektiğini kaydetti. 
Turizm sektöründe 
bazı rakip ülkelerin 
bu hastalığı 
Türkiye 
aleyhine kullandığına 
işaret eden Eker, 

hastalığın sadece 
Türkiye'de 
görülmediğini, birçok 
ülkede görüldüğünü 
ancak, Türkiye'de 
bunun 
şeffaf bir şekilde 
kamuoyuna duyurul
duğunu belirtti. 
Şu anda karar ver
ildiği takdirde 3 hafta 
içinde aşı üretebilecek 
durumda olduklarını 
bildiren Bakan Eker, 
şöyle konuştu: 
"Fakat bu hastalıkla 
ilgili kanatlılarda kul
lanılacak aşı, 
bilimsel olarak dünya
da herkesin ittifak 
sağladığı bir konu 
değil. Dünya 
otoriteleri bu hastalık
la aşılama yoluyla 
mücadele edilmesi 
konusunda müttefik 
değil, herkes buna 
katılmıyor. Çünkü 
hastalıkta 
bilinen 15 tip mikrop 
çeşidi var. Bunların 
birisine aşı yapıldığı 
takdirde diğerine 
bağışıklık kazanılıyor." 
Bakanlık olarak en 
kötü senaryoya göre 
strateji hazırladıklarını 
belirten Eker, bu açı
dan mevcut imkanlar
la her türlü kötü duru
ma hazırlıklı olduk
larını kaydetti. Eker, 
önümüzdeki sürece 
bağlı olarak 
başka ihtiyaçların çık
ması durumunda ise 
gerekli tedbirleri 
alacaklarını 
sözlerine ekledi.

Memurlara 
‘bonus’ dönemi

oaş iyor

Maliye Bakanlığı'nın 
başlattığı çalışmanın 
bitmesi durumunda 
maaşlarını bankalar
dan alan memurlar 
promosyon pazarlığı 
yapacak.
MALİYE Bakanlığı 
Muhasebat Genel 
Müdürlüğü, memur 
maaş ödemelerinin 
yapıldığı bankalardan 
sunulan ek mali 
imkanların ne şekilde 
kullanılacağının, 
tahakkuk daireleri 
tarafından karar- 
laştırılabileceğini 
bildirdi. Alınan bilgiye 
göre, Türk Büro-Sen,' 
banka promosyonu" 
olarak adlandırılan ek 
imkanların çalışan
lara ödenmesi 
konusundaki girişim
lerini sürdürüyor. 
Maliye Bakanlığı'na 
ilk kez 11 Şubat 
2004'te yazılı başvu
ruda bulunan 
sendikaya, son olarak 
Muhasebat Genel 
Müdürlüğü tarafından 
cevap verildi. Genel 
müdürlük yazısında, 
kamu kuramlarının, 
memurlara 
maaşlarının 
ödeneceği bankalarla 
protokol imzaladıkları 
belirtilerek, 
bankaların, bu pro
tokoller karşılığında, 
sunacakları hizmet 
kalitesinin dışında 
ilgili kuramlara 'pro
mosyon" adı altında 
ayni veya nakdi ek 
mali imkanlar sun
abildikleri ifade edil

di. Yazıda şöyle denil
di: 'Sunulan bu ek 
mali imkanların tasar
rufuna ilişkin herhan
gi bir düzenleme 
bulunmamakla birlik
te uygulamada bu 
imkanlar kurum 
hizmetlerine tahsis 
edilebildiği gibi . 
çalışanlara da pay- 
laştırılabilmektedir.' 
100 YTL kazanacak 
Türk Büro-Sen Genel 
Başkanı Fahrettin 
Yokuş, kamu kuru
luşlarının, memur 
maaşlarını ödedikleri 
bankalarla yaptıkları 
'promosyon anlaş
malarından' sağlanan 
ek mali imkanlardan 
çalışanların yararlan
abilmesi için başlat
tıkları girişimleri yak
laşık 2 yıldır 
sürdürdüklerini 
söyledi. Bankalarla 
yapılan anlaşmalarla 
sağlanan 'promosy
on' adı altındaki 
ek gelirlerin 
memurların yararına 
değil, genellikle 
kurum yararına 
işlerde kullanıldığını 
anlatan Yokuş, bu 
mali imkanlarla 
makam odalarının 
yenilendiğini, makam 
araçlarının değiştir
ildiğini savundu.
Yokuş, 'banka pro
mosyonlarıyla* 
sağlanan ek gelirin 
yaklaşık 2.5 milyon 
memura, yılda ortala
ma 100 YTL tutarında 
kazanç getireceğini 
söyledi.

Mimarlar Odası’ndan aldığım 
25874 sicil, 16471 büro tescil 

nolu mimürloık mühürüm 
kayboldu.

Mim. Ayşegül BEKTAŞ
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İLAN
Gemlik K-2 Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan hükümlü tutuklu ve 

görevi başında bulunan personele yedirilmek üzere 2006 yılı MART - 
ARALIK dönemlerinde 10 Aylık kuru gıda satın alınabilmesi için 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi gereğince AÇIK İHALE USÜLÜ 
İLE yapılacaktır.

1- İDARENİN
ADI VE ADRESİ : Kapalı Cezaevi Müdürlüğü

Engürücük Köyü Gemlik
TELEFON NO 0224 524 61 79
2-İHALE KONUSU İŞİN
NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI : Gemlik Kapalı cezaevinde bulu

nan hükümlü ve tutuklulara yedirilmek üzere ihtiyaç olan kuru gıda 
ahmı

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER : Cazaevi Müdürlüğü Gemlik
TARİH VE SAATİ : 16.02.2006 Saat: 15.00
4- İHALEYE KATILIM ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
A) T.C. vatandaşı olmak (Nüfus cüzdanı sureti alınacak)
B) Mesleki ve teknik yeterlilik için kayıtlı olduğu odadan alınacak 

belge
C) Noter tastikli imza sirküleri veya beyannameleri.
D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya 

beyannameleri,
E) Sosyal güvenlik veya vergi borcu olmadığına dair belge
F) İhale dışı bırakılma şartlarından birini taşımadığına dair taahhüt

name,
G) İhaleye istekliye vekaleten katılmıyorsa noter tastikli vekaletname 

ile tasdikli imza beyannamesi,
H) Noter tasdikli imza sirküleri, ortaklık ise ortaklık sözleşmesi, veya 

ortaklık girişim belgesi,
İ) Kamu ihale Kanununun 10 ve 11. Maddelerindeki şartları taşı

mayanlar ihale dışı bırakılırlar.
. Yukarıda istenilen belgelerin aslı veya tasdikli suretleri teklif zarfları 

ile birlikte İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.
6- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale sonuçlanıncaya kadar geçecek 

süreçtir.
7- İhale dokümanı mesai saatleri içinde Gemlik kapalı cezaevinden 

ücretsiz olarak alınabilecektir.
8- Teklifler ihale günü ve saatine kadar verilebilecektir.
9- İstekliler tekliflerini Kuruma alınacak olan kuru gıda maddesinin 

birim fiyatı ile alınacak malın miktarının çarpımı sonucu bulunacak olan 
fiyatlardan vereceklerdir. Teklifler KDV hariç olarak verilecek, sözleşme 
toplam bedel üzerinden imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü kadar geçici teminat 
yatıracaklardır.

İlgililere ilanen duyurulur. B - 318

İLAN
Gemlik K-2 Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan hükümlü tutuklu ve 

görevi başında bulunan personele yedirilmek üzere 2006 yılı MART - 
ARALIK dönemlerinde 10 Aylık 550 Gr. Iık ekmek satın alınabilmesi 
için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi gereğince AÇIK 
İHALE USÜLÜ İLE yapılacaktır.

1- İDARENİN
ADI VE ADRESİ : Kapalı Cezaevi Müdürlüğü

Engürücük Köyü Gemlik
TELEFON NO 0224 524 81 79
2- İHALE KONUSU İŞİN
NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI : Gemlik Kapalı cezaevinde bulu

nan hükümlü ve tutuklulara yedirilmek üzere ihtiyaç olan ekmek alımı
3- İHALENİN YAPILACAĞI YER : Cazaevi Müdürlüğü Gemlik
TARİH VE SAATİ : 16.02.2006 Saat: 13.00
4- İHALEYE KATILIM ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
A) T.C. vatandaşı olmak (Nüfus cüzdanı sureti alınacak)
B) Mesleki ve teknik yeterlilik için kayıtlı olduğu odadan alınacak 

belge
C) Noter tastikli imza sirküleri veya beyannameleri.
D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya 

beyannameleri,
E) Sosyal güvenlik veya vergi borcu olmadığına dair belge
F) İhale dışı bırakılma şartlarından birini taşımadığına dair taahhüt

name,
G) İhaleye istekliye vekaleten katılmıyorsa noter tastikli vekaletname 

ile tasdikli imza beyannamesi,
H) Noter tasdikli imza sirküleri, ortaklık ise ortaklık sözleşmesi, veya 

ortaklık girişim belgesi,
İ) Kamu ihale Kanununun 10 ve 11. Maddelerindeki şartları taşı

mayanlar ihale dışı bırakılırlar.
Yukarıda istenilen belgelerin aslı veya tasdikli suretleri teklif zarflan 

ile birlikte İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.
6- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale sonuçlanıncaya kadar geçecek 

süreçtir.
7- İhale dokümanı mesai saatleri içinde Gemlik kapalr cezaevinden ' 

ücretsiz olarak alınabilecektir.
8- Teklifler ihale günü ve saatine kadar verilebilecektir.
9- İstekliler tekliflerini Kuruma alınacak olan ekmek maddesinin 

birim fiyatı ile alınacak.malın miktarının'çarpımı sonucu bulunacak olan 
fiyatlardan vereceklerdir. Teklifler KDV hariç olarak verilecek, sözleşme 
toplam bedel üzerinden imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü kadar geçici teminat 
yatıracaklardır.

İlgililere ilanen duyurulur 25.01.2006. B - 319

Bebeğinizin diş çıkartama döneminde ne yapmalısınız?
Bebeklerin diş çıkar
ması sancılı bir 
dönem olabilir, ancak 
durum abartıldığı 
kadar da kötü değil. 
Bu dönemde, onu bol 
bol kucaklayarak 
yardımcı olabilirsiniz. 
Bebeğinizin diş çıkar
ması, fiziksel gelişi
minin normal 
sonuçlarından biri ve 
aslında saçının uza
masından daha stres
li değil. Ancak bazı 
durumlarda, bazı 
bebeklerde durum 
tam aksi bir hal ala
biliyor.
Diş çıkarmada sorun
lar 
Bazı bebekler ağzın
da dişle doğarken, 
bazıları da ilk dişleri 
olan süt dişlerini 6 
aylıktan itibaren 
çıkarmaya başlarlar 
Ancak bebeğiniz bir 
yaşına gelene dek 
hala diş çıkar
madıysa, gene de 
endişelenmeyin, 

çünkü bu da olması 
mümkün durumlar
dan biridir.
Çoğu çocuk iki buçuk 
yaşına geldiğinde 
tüm süt dişleri çıkmış 
olur ve 6 yaş civarın
da da esas dişler çık
maya başlar.
Bebekler diş çıkar
maya başladıklarında, 
fazla olmasa da ateş
leri çıkabilir. Bu da 
bebeğinizin huysu- 
zlanmasına, gece 
uyanıp ağlamasına, 
salya akıtmasına 
sebep olabilir. Bu 
durumda daha çok 
rahatlatılmaya ve 
yatıştırılmaya ihtiyaç 
duyarlar.
Öfkeden nezleye, 
döküntüden ağla
maya kadar pek çok 
şikayetlerin sebebi 
çoğu zaman diş 
çıkarmaya bağlanır. 
Eğer bu tür sorunları 
sıklıkla yaşıyorsanız, 
sebebi diş çıkarmaya 
bağlamadan önce bir 

doktorla görüşmek 
yararlı olacaktır. 
Çünkü diş çıkarma 
çocuğunuza biraz 
sıkıntı yaşatsa da, 
onu hasta etmez. 
Nasıl yardımcı olur
sunuz?
Kucaklamak: Onu 
rahatlatmak için 
kucağınıza alıp daha 
fazla okşayın, sıkın
tısını biraz olsun 
giderecek ne varsa 
yapın. Diş jeli: Bunu 
bebeğinizin diş etler
ine sürebilirsiniz. 
Ancak 4 aylıktan 
küçük bebeklerde 
kullanmayın.
İlaç: Bebeğinizin 
ateşi varsa paraseta- 
mol içeren bir ilaç 
verebilirsiniz. Ancak 
mutlaka doktorunuza 
danışın. Ayrıca 
prospektüsü okumayı 
ve ilacın bebeğinizin 
yaşına uygun olup 
olmadığını kontrol 
etmeyi unutmayın. 
Diş halkası: Bazı 

anne-babalar diş hal
kalarının çok.işe 
yaradığını söylerken, 
bazıları da bebeğin 
kendi parmaklarını 
kullanmasını, ya da 
kuru bir ekmek veya 
havuç kemirmesinin 
daha iyi geldiğini 
söylüyorlar.
Fırçalama 
Bebeğiniz 10 üstte, 
10 da altta olmak 
üzere 20 süt dişi 
çıkaracak. Sadece bir 
dişi çıkmış olsa bile, 
o dişlere iyi bakmak
ta fayda yar. Bu 
nedenle,‘dişler çıkar 
çıkmaz, onları fırçala
maya da başlayın. 
Sabahları ve akşam, 
yatmadan önce 
olmak üzere iki kez 
fırçalama alışkanlığını 
geliştirin.
Küçük bir diş fırçası 
ve çok az miktarda 
diş macunu kullan
malısınız. Bebekler 
İçin hazırlanmış özel 
diş macunlarınun tadı 

daha hoş olsa da, 
fazla florür koru
ması sağlamaz. 
Hangi diş macu
nunun uygun 
olduğunu öğren
mek için dişçinize 
danışabilirsiniz. 
Kendiniz de 
bebeğiniz için iyi 
bir örnek oluş
turabilirsiniz. 
Bebeğiniz sizi 
seyrederken, diş tem
izliğini öğrenecektir. 
Şeker ve tatlılar 
Sağlıklı dişler için 
bebeğinizin yedikleri 
de çok önemlidir. Süt 
dışında başka besin
ler de yemeye ve içm
eye başladığında, 
tatlılardan kaçının. 
Çünkü şeker diş 
çürümesine sebep 
olur. Uygun olduğun
da, şekere alternatif 
olan, meyva, çiğ 
sebzeler ve su gibi 
besinleri tercih edin. 
Gazlı içecekler, taze 
olmayan meyva suları

ve lolipop gibi şeker
lerden kaçının.
Öneriler Eğer 
mümküse;
Tatlı olmayan 
lezzetleri sevdirmeye 
çalışın.Tath besin ve 
içecekleri sınırlayın. 
Yatma zamanında 
şekerle tatlandırılmış 
içeceklerden kaçının. 
Arkadaşlarınıza ve 
akrabalarınıza, 
çocuğunuza tatlı 
bisküvi ve şekerli 
besinler yerine kuru 
üzüm gibi daha 
sağlıklı alternatifler 
sunmalarını söyleyin.
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Maden suyu hakkında bilinmesi gerekenler
Sağlıklı bir hayatın 
şartlarından biri de, 
vücuda ihtiyacı olan 
mineralleri temin 
etmek. İnsan vücudu, 
fonksiyonlarını doğru 
bir şekilde yerine 
getirebilmek için 
80'den fazla mineral 
kullanıyor. Nasıl ki kar
alardan okyanusa 
doğru akan deniz 
sulan bu esnada 
birçok zehirli maddeyi 
tesirsiz hale getiriyor, 
insanın dolaşım siste
mindeki mineraller de 
benzer şekilde faaliyet 
gösteriyor. Hücreler, 
sağlıklı olabilmeleri ve 
fonksiyonlarını yerine 
getirebilmeleri için 
minerallere ihtiyaç 
duyuyor.
Vücudun dengesi için 
çok önemli olan miner
allerin eksikliği, den
genin bozulmasına 
sebep oluyor. Peki 
vücut, mineral eksik
liğini nasıl tamamlaya
cak? Hangi mineralleri 
hangi gıdalardan ala
cak? Ne yazık ki 
bugün yediğimiz 
besinlerin büyük 
bölümü bu mineraller
den yoksun. Zira yıllar 
boyu aynı topraklarda 
aynı cins ürünler 
yetiştirildiği için, bu 
topraklar artık mineral 
bakımından eskisi 
kadar zengin değil.
Vücudumuz için gerek- 

. li mineralleri almak
için geriye tek kaynak

kalıyor, o da maden 
suyu...
Çözünmüş halde min
eral ve gaz ihtiva eden 
kaynak sularına 
'maden suyu' adı ver
iliyor. Batıda her geçen 
gün maden suyu tüke
timi artış gösteriyor. 
Avrupa'da kişi başına 
yıllık maden suyu 
tüketimi 24 litre 
civarında. Türkiye'de 
ise bu rakam henüz 
sadece 2.2 litre. 
Sağlıklı bir hayat 
sürdürmede önemli rol 
oynayan maden suyu 
tüketimiyle ilgili ne 
kadar bilgi sahibisiniz? 
İşte, maden suyu 
hakkında 'doğru* 
bildiğiniz 'yanlışlar' ve 
'yanlış* bildiğiniz 
'doğrular*...
- Maden suyuyla soda 
arasında ne fark 

vardır? Maden suyu, 
ihtiva ettiği tüm miner
aller ve karbondioksit 
gazıyla birlikte, yer- 
altındaki çatlaklardan 
yol bularak yeryüzüne 
çıkar ve tamamen 
doğaldır. Soda ise, su 
ve sudan yapılan içe
ceklere üretim 
esnasında karbondiok
sit gazı basılmasıyla 
elde edilen tamamen 
"soda" olan bir içecek
tir. - Maden suyu asitli 
midir? Halk arasında 
"asitli" denilen içecek
lerden aslında kaste
dilen, içeceğin içindeki 
karbondioksit gazıdır. 
Karbondioksit gazı dil
imiz ile temas ettiğinde 
geçici olarak tat 
algılayıcılarını uyuştur
duğu için, içimi kolay
laştırmaktadır. Gazlı 
içecek üretiminde, çok 
özel proseslerle ve 
yüzde 99.99 saflıkta 
üretilen, gıda imalatı 
için özel karbondioksit 
gazı kullanılır. - Günde 
ne kadar maden suyu 
tüketebiliriz? Doğal 
suların ihtiva ettiği 
zengin mineraller, 
vücudumuzda vitamin
lerin fonksiyonlarına 
yardımcı olur.
Muhtevasındaki zengin 
kalsiyum ve florür gibi 
mineraller dolayısıyla 
özellikle çocuklar, 
bayanlar ve yaşlıların 
daha fazla maden suyu 
içmeleri gerekir. 
Uzmanlar, günde en az 

2 litre civarında su ve 
maden suyu gibi 
"yararlı sıvı" • 
tüketilmesini tavsiye 
ediyor.- Çocukların 
maden suyu içmesi 
zararlı mıdır?
Maden suyunun bili
nen hiçbir zararı 
olmayıp, aksine vücud
umuza sayısız yararı 
vardır. Büyüme çağın
daki çocuklar, 
kalsiyum, demir, çinko, 
florür gibi minerallere 
yetişkinlerden daha 
fazla ihtiyaç duyar. Bu 
ihtiyaçlarını karşıla
manın en iyi yolu, 
bolca süt ve doğal 
suları tüketmeleridir. 
Maden suyunun 
içerdiği kalsiyum 
kemik yapısının, florür 
ise ağız ve diş 
sağlığının gelişmesi 
için son derece yarar
lıdır.- Hamilelikte 
maden suyu içilir mi? 
Hamilelik, beslenmeye 
özellikle dikkat edilme
si gereken bir dönem. 
İnsan vücudu, bebeği 
besleyebilmek ve 
gelişmesini sağlamak ■ 
için, normalden daha 
fazla gıda, sıvı, mineral 
ve vitaminlere ihtiyaç 
duyar. Bu katkıyı doğal 
yoldan sağlayabilmek , 
için, hamilelikte düzen
li olarak maden suyu 
tüketimi tavsiye edilir. 
- Maden suyu cilde 
yararlı mıdır?
Maden suyunun ihtiva 
ettiği zengin miner

aller, vücudumuzun 
birçok bölgesine 
olduğu gibi cilde de 
yararlıdır. Hatta piyasa
da, sprey şişelerine 
doldurulmuş ve yüze 
püskürtülerek kul
lanılan maden suları 
satılır. - Maden suyu 
böbrek taşı yapar mı? 
Böbrek taşlarının 
oluşumunda ana 
sebep, yetersiz miktar
da sıvı tüketimidir. 
Başka bir ifadeyle, 
hayatı boyunca yeterli 
ve düzenli miktarlarda 
su ve maden suyu 
tüketmeyen insanlarda 
böbrek taşı oluşumu 
hızla meydana gelir. 
Bu duruma gelmiş ve 
böbreklerinde taş oluş
muş insanların maden 
suyu tüketmeleri 
tavsiye edilmez; ancak 
esas olan düzenli ve 
yeterli miktarlarda su 
ve maden suyu 
tüketerek vücudumuzu 
bu gibi etkenlerden 
korumaktır.
SAĞLIKLI BİR YAŞAM 
İÇİN DÜZENLİ MADEN 
SUYU TÜKETİMİ ŞART 
- Avrupa'da ve 
Türkiye'de kişi başına 
yıllık maden suyu 
tüketimi ne kadar?
Avrupa'da kişi başına 
yılda 24 litre maden 
suyu tüketilirken, bu 
rakam Türkiye'de 3 
litrenin altında. Ülkem
iz aslında Avrupa'nın 
doğal mineralli sular 
açısından en zengin 

coğrafyasına sahip; 
ancak yıllık 65 milyon 
litre olan bu kaynağın 
sadece yüzde 1'i şişe
leniyor, yüzde 99'u 
boşa akıyor. Süt ve süt 
ürünleri tüketiminde 
de Avrupa ile aramızda 
benzer oranlar olduğu 
için, neticede ulusal 
beslenme kültürüyle 
bağlantılı ilginç tablo
lar ortaya çıkıyor. 
Örneğin, bu beslenme 
kültürü sayesinde 
Avrupah kemik erimesi 
gibi hastalıkları 
nadiren duyarken, 
Türkiye'de belirli yaş 
ve cinsiyet gruplarında 
kemik erimesi oranları 
yüzde 30'larda 
yaşanıyor.
Bunun en önemli 
sebebi, hayat 
boyunca düzenli 
olarak tüketilen süt 
ve doğal suların 
miktarlarındaki, 
dolayısıyla bu yolla 
alınan kalsiyum 
takviyesindeki büyük 
farklılık.- Maden suyu 
son kullanma tarihin
den sonra bozulur 
mu?Maden suyu, 
kapağı açılmazsa 
kesinlikle bozulmaz. 
Ürünlere son kullanma 
tarihi konulmasinin tek 
sebebi, dolumdan 
sonra belirli bir süre 
geçtiği zaman kapak 
ve ambalajdan 
dışarıya karbondioksit 
gazı kaçması ve 
azalmasıdır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

I
VI

tfaiye *110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 51310 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 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)51612 12
Yalova (226)811 13 23.
İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1

i

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

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

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZAN
27 Ocak 2006 CUMA 
ÇAMLICA ECZANESİ 

Semerciler Yokuşu - GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 82 59

■■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2344

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Sinemacılar Cem Yılmaz’a öfkeli
Sinemacılar Cem 
Yılmaz'a öfkeli , 
"Hırsız Var," "Balans 
ve Manevra" ile 
"Banyo"nun Türk 
sinemasının en kötü 
üç filmi olduğunu 
söyleyen Cem 
Yılmaz, yapımcı ve 
yönetmenlerini 
kızdırdı.
Yılmaz yaptığı röpor
tajda röportajında, 
Türk sinemasında en 
beğendiği ve kötü 
bulduğu filmlerin bir 
listesini verdi. En 
beğendiği ilk üç 
filmin "Herşey Çok 
Güzel Olacak,"

"Züğürt Ağa" ve 
"Muhsin Bey" 
olduğunu söyleyen 
Yılmaz, kendince en 
kötü üç filmin ise 
"Hırsız Var," 
"Balans ve 
Manevra" ile 
"Banyo" olduğunu 
ifade etti. Aksi 
mümkün mü; Cem 
Yılmaz'ın bu sözleri, 
söz konusu filmlerin 
yapımcı ve yönet
menlerini hayli öfke
lendirdi. Demet 
Evgar, Seray Sever 
ve Selçuk Yöntem’in 
rol aldığı 
"Banyo"nun yapımcı 
ve yönetmeni 
Mustafa Altıoklar, 
sözlerine "Cem 
çocuk zekâsına 
sahip" diyerek 
başladı. "Filmi anla
maya zekası yet% 
memiş. Ayrıca bu 
filmi Cem'in beğenip 
beğenmemesi umu
rumda bile değil"

diyen Altıoklar, şöyle 
devam etti: 
"Ortalama zekâyla 
espriler yapan bir 
insanla uğraşamam." 
•G. O. R. A.' DAHA 
KÖTÜ
Haluk Bilginer, 
Mehmet Ali Erbil, 
Gamze Özçelik'in rol 
aldığı "Hırsız Var"ın 
yapımcısı Ali - 
Akdeniz ise, asıl kötü 

filmin "G. O. R. A." 
olduğunu söyledi. 
Akdeniz, "Herkesin 
kendisine göre kötü 
film anlayışı vardır. 
'Hırsız Var' en 
beğendiğim ilk üç 
film arasında yer 
almıyor. Ama-'en 
kötüler* listemde de 
değil. Fakat o listede 
'Q. O. R. A.' 
bulunuyor" dedi.

Izel’i şok eden ceza

Şarkıcı İzel, ressam 
Harun Antakyalı’nın 
halka açık mekanda 
yer alan tablosunu 
sanatçıdan izin 
almadan klibinde 
kullandığı gerekçe
siyle 18binYTL 
tazminata mahkum 
oldu. Muhabirinin 
aldığı bilgiye göre, 
ressam Harun 
Antakyah, Karaköy 4 
no’lu antrepolun 
duvarlarına 42 
metrekarelik yüzeyi 
kapsayacak şekilde 
çizdiği tablosunun 
Izel’in "Kime Zarar" 
isimli klibinde izinsiz 
fon olarak kullanıl
ması üzerine "telif 
haklarının mali ve 

manevi anlamda ağır 
ihlali" iddiasıyla 30 
bin YTL’lik tazminat 
davası açtı. 
Mahkeme, 
Antakyalı’nın tablo
sunun izinsiz kul
lanıldığı gerekçe
siyle şarkıcı İzel ile 
söz konusu klibi 
yayınlayan Kral 
TV’yi toplam 18 bin 
YTL tazminat ödem
eye mahkum etti. 
Mahkeme, ayrıca 
Türkiye düzeyinde 
yayınlanan bir 
gazetenin kültür ve 
sanat sayfasında ve 
ilgili televizyon 
kanalında kararın 
ilan edilmesine de 
hükmetti.

Ev sahibi olmak isteyenler müjde!
MANASTI R’da

Muhammer Ağım Devlet Hastanesinin hemen yanında kurulan 
50 ortaklı S.S. A. BİLGİN KONUT YAPI KOOPERATİFİNE 

Kooperatife üye olanlara 
kredilendirme aşamasında 

tapuları verilecektir

üye kayıt işlemleri başladı.
Sınırlı sayıda olan üye yazımı için önce başvuranlar kazanacak. 

Mortgate sistemi gibi, 700 YTL taksitli kredi ile
15 yıl ödemeli olan konutlar 2 yılda teslim edilecektir. 

Geniş bilgi için büromuzdan başvurabilirsiniz.

S.S. s. Mil Korut toı ümhhUII
Demirsubaşı Nah. Semerciler Yokuşu, No: 25 

(Demiriz Ecz. karşısı) GEMLİK
; h TEL.(0224)5138990



MSemlIk Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

Memura her ay 80 YTL verilecek
1 milyon 377 bin memuru ilgilendiren kanun tasarısını Bakanlar Kurulu imzaladı. Memurlar bundan sonra her ay 

ı 6nce 40 YTL,' sonra ise 80 YTL denge tazminatı alacak. Taslağın yasalaşmaması nedeniyle Ocak ayına yetişmeyen
40 YTL’nin ilk ödemesi ise Şubat veya en geç Mart ayında geriye dönük olarak yapılacak. Haberi sayfa 8’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
28 Ocak 2006 Cumartesi lnfo@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Vergi daireleri bugün 
MTV mesaisi yapacak 
Maliye Bakanlığı, Ankara, İstanbul, 
İzmir, Adana ve Bursa il merkez
lerinde motorlu taşıtlar vergisini 
tahsile yetkili vergi dairelerinin, 
bugün mesai saati bitimine 
kadar açık olacağını bildirdi.

Haberi sayfa 7’de

Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin kararı olumlu buldu.

4 kat yeniden meclise gelecek
Güne Bakış

Gemlik Belediye Meclisi’nde görüşülerek kabul edilen 2
kat inşaat ruhsatlarının 4 kata çıkarılması çıkarılması
kararı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde eksik evrak

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Eksik evrak ve 4 kat sorunu
Gemlik Belediye Meclisi’nde 

görüşülerek kabul edilen, imar planların
da 2 kat olan yerleri, 4 kata çıkaran kararı, 
Büyükşehir Meclisi’nde görüşülemediği 
için aylardır sürüncemede duruyor.

Daha önce de yazdığımız gibi Meclisçe 
kabul edilen bir kararın evraklarının 
eksiksiz olarak Büyükşehir Belediyesi’ne 
neden gönderilmediği konuşuluyor.

Bilindiği gibi, 1999 depreminden sonra 
ilçenin zemin durumunun belirlenmesi 
için Belediye uzun araştırmalardan sonra 
bir firma ile anlaşmıştı.

Bu firmanın başında Türkiye’nin tanın
mış bir de deprem uzmanı olan Prof, 
bulunuyordu.

Çalışmalardan sonra Belediye’ye 
sunulan raporlarda, İmar planlarında (C) 
harfiyle ile gösterilen ilçenin ova kesim
lerinde toprak katmanlarının çok elveriş
siz olduğu görülmüş, buralara İki kattan 
fazla inşaat yapılmaması tavsiye edilmişti.

Belediye Başkanımız da bu raporlara 
dayanarak, imar planlarında bu bölgenin 2 
kat İmara açılmasını istedi ve karar alındı.

Zamanla bu karar değişti, 2 katlar 4 
kata çıkarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gemlik’I 
ziyaretinde, konu kendisine iletilmiş ve 
eksik evraklar nedeniyle planın 
görüşülmediğini söylemiş.

Meclisin kararına karşın neden eksik 
evrak gönderilmiş, kim göndermiş. Bunlar 
suçtur. Görevi İhmale girer, hesap sorul
ması gerekir.

Anlaşılan, “Yanlış hasap Bağdat’tan 
I dönmüş!”

nedeniyle görüşülememişti. 4 kat kararı Gemlik Belediye
Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında yeniden ele alınacak.
AK Parti İlçe Başkanı Enver 
Şahin, Gemlik’teki inşaat sek
törünü canlandıracak olan 4 kat 
imar izni ile ilgili plan değişikliği 
konusunun Şubat ayında 
yeniden Belediye Meclisi’nde 
ele alınıp, Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi’ne gönderile
ceğini söyledi. Şahin, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’den ilçemizi 
ziyaretinde bu konuda 
destek sözü aldıklarını belirtti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

ianka dolandırıcılarına dikkat
Son dönemlerde bankacılık işlemleriyle 
ilgili internet üzerinden yapılan 
dolandırıcılıkların artması üzerine 
Türkiye Bankalar Birliği, vatandaşlara 
uyarılarda bulundu. Haberi sayfa 8’de

Sağlıklı Kentler 
strateji belirledi

Yeşil kartlılara ilaç müjdesi 
Yeşil Kart sahibi vatandaşların, 
kamuya ait sağlık kuruluşlarında 
ayaktan tedavi sonucu yazdırdıkları 
İlaç bedelleri, devlet tarafından 
karşılanacak.Haberi sayfa 9’da

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’in 
başkanlığını yaptığı 
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği'nin 
2005-2020 Strateji 
Planı’nda 15 yıl 
sonra Avrupa stan
dartlarında yaşam 
kalitesinin olduğu 
‘Sağlıklı bir Türkiye* 
hedefleniyor. 5'de

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

Buluşma Buzlanın a ve don uyarısı I
Gemlik markaları...

Yaşayanıyla yaşamayanıyla Gemlik'le 
özdeşleşmiş markalar var...

örneğin Sunğipek..
Şimdi yerinde bilim ve erdem yuvası 

Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi yaşam 
sürüyor.

Aynı Sunğipek gibi Gemlik’e katkı sağlıyor.
Gerçi Sunğipek'in Gemlik’e olan katkıları 

saymakla bitmez.
Ekonomik..Kültürel... Sportif....Sosyal..
Sonra Kafoğlu var.
Alemdar var.
Şimdi ikisinin de yerinde yeller esiyor.
Ama özellikle Kafoğlu Sabunu’nun ünü 

Gemlik sınırlarının bir hayli ötesine taşmıştı.
Tibel Oteli..
Gemlik Belediyesi ile Ticaret Odası’nın 

ortak girişimi..
Terme Oteli..
Her iki otel de oldukça ünlüydü.
Tibel'de konaklamayan politikacı,Terme’de 

sahneye çıkmayan sanatçı yok gibiydi.
Tibel'de İsmet inönü'lü bir 30 Ağustos 

Balosu, Terme’de Ajda Pekkan’lı bir konser 
hala benim yaşımda olanların belleklerinde..

Tibel duruyor ve anılarıyla yaşıyor.
Terme sizlere ömür.
Bir dönem sağlık kurumu olarak 

Gemliklilere hizmet verdi..Sonra kaplıca..
Şimdi ise sadece tabelası duruyor.
Anılarınızda mı bilmem..
Ama ben Gazeteci olduktan sonra ve Bursa 

Hakimiyet Gazetesi'nde Ekonomi Muhabirliği 
yaparken uluslararası bir gıda katalogunda 
rastladığımda gurur duymuştum.

Tadım..
Rahmetli Selahattin Özgür’ün üretmek ve 

yaşatmak için yaşamını feda ettiği belki de ilk 
kez uluslararası arenada Gemlik’in adını duyu* 
ran markası Tadım.

Konservesiyle reçeliyle “ciddi” bir marka 
haline dönüşen Tadım ne yazık ki ekonominin 
acımasız değirmeninde un gibi öğütüldü.

Ama adı hala uluslararası gıda piyasasında 
yaşıyor.

Bir de Rıfat Minare turşuları ve konserveleri 
vardı. O marka da Rıfat Minare'yle birlikte eski 
etkisini ne yazık ki yitirdi.

Ama adı hala gurur yeriyor.Ailesine ve 
Gemlik'lilere.

Hala yaşayan ayakta duran markalar da var 
Gemlik'te..

Öner Zeytinleri...Girgin Turşuları..Erenoğlu 
gibi ...

Özellikle Erenoğlu yoğurdunun ve 
ayranının tadını Türkiye’de bilmeyen yok.

Allah nur içinde yatırsın Mustafa Erenoğlu 
babasından aldığı mirasrbir marka haline 
getirmeyi başarmıştı.

Çok çalışarak ama dürüstlükten hiç ama 
hiç ödün vermeyerek..

Şimdi çocukları Ersin ve Ergin de 
babalarından aldığı mirası onun vasiyeti 
doğrultusunda “leke değdirmeden" yaşatıyor
lar.

Hilesiz hurdasız..Katkısız..
Evde mayalanan yoğurtun tadında ama 

daha hijyenik.
Ersin Erenoğlu ‘nun da, Ergin 

Erenoğlu’nun da üretim felsefesi aynı babaları 
gibi..

“Kendim yiyemeyeceğim ürünü ne üretir
im,ne satarım” biçiminde..

Duran markalardan bir diğeri de Uludağ 
Süthanesi..

İsmail Emeç *de çocuklarıyla birlikte 
“marka”haline dönüştürdükleri
“Uludağ"yoğurdunu yaşatmak için çabalıyor
lar.

Özveriyle.. Emekle..
Çünkü uusal markaların fabrikasyon ürün

leriyle baş etmek çok da kolay olmuyor.

Bursa’da kar 
yağışının etkisini 
kaybedeceği belir
tilirken, soğuk hava 
nedeniyle gece ve 
sabah saatlerinde 
kuvvetli buzlanma 
ve don olayı bek
lendiği bildirildi. 
Özellikle sürücü 
lerin tedbirli 
olmaları istendi. 
Türkiye genelinde 
olduğu gibi Bursa 
ve ilçelerinde bir 
haftadır yoğun 
olarak süren kar 
yağışının bugünden 
itibaren etkisini 
kaybedeceği bildiril
di. Ancak yağışların 
kesil mesiyle birlik
te buzlanma ve don 
tehlikesinin bek
lendiği belirtilerek, 
vatandaşların 
tedbirli olmaları 
istendi.
Hayatın felç 
olmasına neden 
olan kar yağışı

Hayırseverler işbaşına
Bursa'daki devlet 
hastanelerinin kalkın
masında önemli rol 
oynayan yardımsever 
vatandaşlar, SSK 
hastanelerinin Sağlık 
Bakanhğı'na 
devredilmesiyle 
ortaya çıkan eksik
lerin giderilmesinde 
yardıma çağırıldı. 
Bursa’da faaliyet 
gösteren kamu has
tanelerine yaptıkları 
maddi katkılarla 
birçok alandaki yeter
sizlikleri gideren 
hayırsever vatan
daşlar, sağlık kuru-

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN 

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.

Kat: 1 No: 66 - GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26
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bir haftadır süren 
etkisini kaybediyor. 
Yoğun yâğışın esir

. aldığı Bursa’da, 
Büyükşehir 
Belediyesi, Köy 
Hizmetleri İl 
Müdürlüğü, 
Karayolları İl 
Müdürlüğü ve 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü ' 
ekiplerinin sıkı ve 
planlı çalışmaları 
sonucunda çok 
büyük aksilikler 
yaşanmadı.

tuşlarının hizmet 
yeniliklerinde yine 
başrolü oynuyor. 
Devlet hastanelerinde 
2006 yılında gerçek
leştirilecek projeleri, 
bakanlığın kısıtlı 
imkanlarıyla değil 
hayırseverlerin 
yardımlarıyla tamam
lamayı planlayan 
başhekimler, yeni 
çalışmalarını anlattı. 
Sağlık sektöründeki 
birçok eksikliğin 
giderilmesi noktasın
da devreye giren 
hayırsever vatan
daşların gözünü

Ancak Meteoroloji 
Müdürlüğü 
yetkililerinin kar 
yağışının etkisini 
kaybederek 
don ve buzlanma 
tehlikesinin 
başladığı uyarısı 
yapmasının 
ardından 
tedbirlerin 
daha da artırılacağı 
bildirildi.
Özellikle gece 
saatlerinde don ve 
buzlanmadan dolayı 
sürücülerin dikkatli

kırpmadan yardımda 
bulunduğunu belirten 
Şevket Yılmaz Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Dr. Osman Naci 
Çelik, aynı duyarlılığı 
2006 yılında da bek
lediklerini ifade etti. 
Hayırseverlerin 
Şevket Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne bugüne 
kadar yaklaşık 150 
bin YTL değerinde 
katkı sağladığını 
anlatan Dr. Çelik, 
"Yeni yılda bazı 
ünitelerimizin kapa
sitesini artırmak isti 
yoruz. Bunun dışında 
yeni bir diyaliz ünite
si kurma çalışmaları 
mız var. Yer sorunu 
yaşamayacağımız 
için hayırsever vatan
daşlarımızdan sadece 
diyaliz makineleri 
yardımı bekliyoruz. 
25 bin YTL değerinde 
olan bu cihazlardan 
10 adet temin 
ettiğimizde üniteyi 
açabiliriz” dedi.

- CİHAZ TALEPLERİ 
Çekirge Devlet 

olması gerektiğini 
bildiren yetkililer, 
kentte hava sıcak
lığının bu gece 
sıfırın altında 6 
dereceye kadar 
düşeceği 
uyarısında 
bulundular.
Isının salı 
gününden 
itibaren geceleri 
daha da düşeceği 
uyarısında 
bulunan 
yetkililer, önümüz 
deki 4 gün 
boyunca don ve 
buzlanmanın 
süreceğini 
bildirdiler.
Bu arada BUSKİ, 
açıkta bulunan 
su sayaçlarının 
donmasını 
önlemek amacıyla 
korumaya alınması 
gerektiği 
konusunda 
vatandaşları 
uyardılar.

Hastanesi Başhekimi 
Dr. Mustafa Tümay da 
2005 yılında hayırse
ver vatandaşların 
katkıları sayesinde 
hastaneyi baştan 
aşağı onardıklarını 
anımsatarak, polik
linikler ve ameliyatha 
nelerin yenilendiğini 
bildirdi. Hastanede 32 
cihazlı diyaliz ünitesi
ni yenilediklerini ve 8 
cihazın bağış olarak 
kabul edildiğini dile 
getiren Dr. Tümay, 
fizik tedavi servisinde 
de misafirhaneyi ka 
patıp üniteyle bütün
leştirdiklerini, böyle 
ce daha fazla yer 
kazandıklarını kay- ’ 
detti. Bursa’da hayır 
işi yapan duyarlı 
insanların sayısının 
fazla olduğuna 
dikkati çeken Dr. 
Tümay, yeni yılda 
da çeşitli cihaz 
atımları için maddi 
durumu iyi olan 
vatandaşlardan 
katkı beklediklerini 
ifade etti.
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Büyükyehlr Beltdly Bifkanı Hikmet Şahin kararı olumlu buldu.

4 kat yeniden 
meclise gelecek

Ağca’nın kıyamet günü!..

Gemlik Belediye Meclisi’nde görüşülerek kabul edilen 2 
kat inşaat ruhsatlarının 4 kata çıkarılması çıkarılması 
kararı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde eksik evrak 
nedeniyle görüşülememişti. 4 kat kararı Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında yeniden ele alınacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Mocllsl'nln 
aldığı Gemlik'te 
2 kat İnşaat İzninin 
4 kata çıkarılması 
kararına rağmen 
Büyükşehlr'o 
gönderilen 
paftalarda eksiklikler 
nedeniyle bir türlü 
‘onaylanmayan 
«kararın Şubat 
döneminde yeniden 
meclise getirileceği 
öğrenildi.
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Büyükşehir
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahln'ln 
bu konuda müjde 
verdiğini söyledi. 
Hikmet Şahln'ln 
geçtiğimiz günlerde 
İlçe teşkilatına 
yaptığı ziyarette bu 
konunun gündeme 
geldiğini bildiren 
Enver Şahin, 
"Kendisi Şubat 
ayında yeniden 
mecliste görüşme 
mlzl ve alınacak 
kararın eksiksiz 
ölerek büyükşehir 
meclisine gönde 
rllmesl durumunda 
destek vererek 
onaylatacağını 
müjdeledi" dedi.

M kalan kurtlar köylere indi
Zorlu kış şartlarının 
•tklsl altındaki Doğu 
Anadolu'da yaban 
hayatı da olumsuz otk 
İleniyor. Kar kalın
lığının 2-3 motroyl bul
duğu bölgodo dağlar
da yaşayan yırtıcı hay
vanlar, karınlarını 
doyurabilmek İçin yor- 
loşlm merkezlerine 

| keder İnmeye başladı.

Daha önce oy birliği 
İle alınan karara 
rağmen 4 kat pafta
larının Büyükşohlr'e 
eksik gönderilmesi 
nedot ylo bir türlü 
çözüme kavuşturula
madığını söyleyen 
Enver Şahin, 
"Gemlik'te inşaat 
sektörü durmuş 
vaziyette, İşsizlik 
sorununa çare 
bulmak İçin 
öncelikli olarak 
bu sektörü can
landırmamız 
gerekir. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız 
Sayın Hikmet Şahin, 
bizi ere yaptığı 
ziyarette mecliste

Ardahan'a bağlı 
Nobloğlu Köyü'ndo do 
ollerlndo av tüfek
leriyle kurt nöbotl 
tutan köylüler, "Kurtlar 
köyün bütün köpok 
lerlnl parçaladı. 
Çocuklarımızı koru
mak İçin sabaha kadar 
nöbot tutuyoruz" dedi, 
önceki goco, merkeze 
35 kilometre uzaklıkta

ah; ı ararın
muhalefetle birlikte 
oy birliği İle 
alındığını öğrendi ve 
çok memnun oldu. 
Ancak, Büyükşehlr'e 
evrakların eksik 
gönderilmiş olması 
nedeniyle sorun 
uzun süredir çözüme 
kavuşturulamamıştı. 
Şubat döneminde 
meclise bu konuyu 
tekrar getirip yine 
muhalefetin vereceği 
destekle oy birliği ile 
bu İşi bitirmek isti 
yoruz" şeklinde 
konuştu. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahln'ln

ki Nobloğlu Köyü'no 
İnen kurtlar, 
köpokloro saldırdı. 
Dağdan Inon aç 
kurt sürüsüne karşı 
silahlanan köylüler, 
sabaha kadar köy 
çevresinde nöbot 
tutmaya başladı. 
Gündüz bllo ollorlndo 
kİ silahları bırak
mayan köylüler, 
"Kurtlar bir gocodo 
köyün bütün 
köpeklerini parçala

i

Gemlik Belediye 
Meclisi’nde alınan 
bu kararın 
muhalefetle birlikte 
hareket ederek 
oy birliği İle 
alınmış olmasına 
çok olumlu bak
tığının altını çizen 
Enver Şahin, "Şubat 
döneminde ala
cağımız kararla 
İnşallah İnşaat 
sektörünü can
landırıp işsizliğe 
biraz olsun 
çare bulabiliriz. 
Bu sektörde çalışan 
tüm esnafımız 
4 kat İzniyle birlikte 
hareketlilik bekliyor.' 
şeklinde konuştu.

yarak öldürmüş. Kadın 
vo çocukları korumak 
için biz do nöbot 
tutuyoruz" dlyo 
konuştu.

Ağca yakalandı...
Ağca kaçmadı ki, yakalansın!!!
Ağca'yı devlet serbest bıraktı...
Kamuoyunda 'Rahşan Affı* olarak bilinen 

kanun tasarısıyla af oldu... Sonra anlaşıldı 
ki, Rahşan'ın affı 'milli katil' İçin geçerli 
değil...

Devletin hukuk sisteminin çöktüğü 
anlarl...

'Yanlış tahliye' sonucu özgür olan(l) Ağca, 
daha önce cezaevinden tüydüğü için, 
tahliye olmasıyla 'yurtdışına' tüyeceği gün
lerini saymaya başladı, herkes...

'Ağca yakalandı' diye haberler çıktı...
Ağca'yı yanlış tahliye serbest bıraktı...
Adam, Askeri Cezaevi'nden kolunu sal

laya sallaya çıkmıştı, daha önce...
Askeri kıyafeti He...
Blrilerl kan ağlarken...
Mavi kazaklı forması(l) ile Ağca yaka

landı...
Acaba o kazağı ona Çatlı ağabeyi mi 

hediye etti ?
Ağca yakalandı mı?!...
Şıp diye...
Kaçtı, kaçacak derken...
Kaçamadı... Kaçırılamadı I
Benim anlamadığım, Mehmet Ali 

Birand'ın sunduğu 32.Gün programında, 
Ağca'nın yakalandığı haberi ile birlikte ver
ilen altyazıda, 'Devlete Alkış* yazısı...

Devletin ayıbını örtmesinin alkışı mı?
Asıl beni şaşırtan da yakalandığına şaşır

mamız I...
Şaşırmamak lazım, elbet...
Derin devletin, derin adamlarından onu 

koruyan çok!
Onlarca kameranın içinde mavi kazağıyla 

kaybolan Ağca'nın öfkesi gözden kaçmı 
yor...

Karanlığın bastığı anlarda, kameraların 
ışığında 'çığlık' atıyor Ağca...

öfkeli...
Niye ki? Onun Avukatı bilmez miydi, bu 

tahliyenin yanlış olduğunu?
Her an mahpushaneye döneceğini...
Beynelmilel terörist; Türkçe, İngilizce ve 

İtalyanca konuşuyor, Milli Katil Ağca...
Mesajı da ulusal...
Üç dilde veriyor mesajlarını...
"Ben Mesih'im, Tanrı değilim, tanrının 

oğlu değilim, kıyametin geldiğini ilan ediyo
rum" diye çığlık çığlığa bağırıyor...

Kıyamet günü geldi Ağca için...
Daha beş yıl İçerde yatacak...
Hapishaneden kaçan -kaçırılan- Ağca, 

serbest haldeyken kaçamadı!...
Kıyamet ğünü geldi...
Tabi bu kıyamet gününün ardında kimlere 

de kıyamet gününün geldiğinin işaretini bile
meyiz ...

Ağca'nın bir bildiği var, bu sözleri 
ederken...

Yalnız da kaldı, Çatlı ağabeyi yok onu 
saklasın evinde...

Ne gariptir yakalandığı sokak Kartal...
Ya sokağuı adı...
Uğur Mumcu sokak...
Karlı bir gün.,.
Mumcu'nun bedeninin yok edildiği sokak 

da karlıydı, ne rastlantı!
Kıyamet günü geldi...
Kime?! 

___________________________________



28 Ocak 2006 Cumartesi Sayfa 4

Galatasaray maçı ertelendi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci Basketbol 
liginde Zeytinspor 
ile karşılaşacak 
olan Galatasaray 
takımı maçların 
iptal edilmesi

nedeniyle 
gelemiyor. 
Uzun yıllar 
bayanlar birinci 
Basketbol liginde 
mücadele eden 
14 kez

şampiyon olan 
Galatasaray 
takımı geçtiğimiz 
yıl ikinci lige 
düşmüştü.
Bugün oynanması 
gereken

Zeytinspor, 
Galatasaray 
maçının hava 
muhalefeti 
nedeniyle ileri 
bir tarihe ertelendiği 
bildirildi.

Kayak okulları 
doldu taştı *

Türkiye beyaz bir 
örtüye bürünürken, 
başta Uludağ olmak 
üzere kış turizmi 
merkezleri de önemli 
bir canlılık kazandı. 
Yoğun kar yağışı 
nedeniyle sömestre 
tatilinin bir,hafta 
daha uzatılması, 
özellikle kayak 
okullârındaki öğren
ci mevcudunu art
tırdı. Bu yıl 4-15 yaş 
grubuna ciddi bir 
kayak eğitimi vere
bilmek için neredey 
se Türkiye'nin en 
modern "babyy lift" 
sistemini faaliyete 
geçiren Kirazlı Otel 
Kayak Okulu da 
sezonun en hareketli 
günlerini yaşıyor. 
Kayak okulu ile ilgili 
bilgi veren Kirazlı 
Otel Genel 
Koordinatörü Leyla 
Tanatay, işletme

olarak kayak sporu- | 
nun gelişimine 
büyük önem verdik- | 
terini söyledi. 250 
dönümlük tesis 
arazisi üzerinde 
kayak sporunu 
çocuklara sevdire- 
bilmek için ciddi bir 
yatırıma giriştiklerini ; 
dile getiren Tanatay, 
"Bu amaçla 3 
yaşındaki 
çocuğun bile kayak 
yapabileceği bir 
mekanik tesisi 
faaliyete geçirdik. 
Açıkçası Bursa'da 
oturup 60-70 yaşına 
gelen vatan
daşlarımızdan 
Uludağ'ı görmeyen
ler bile var. Ortada 
sosyal bir durum var « 
ve biz kayağa halk 'L 
sporu olarak «Rm
bakıyoruz. Bu işin 
üzerinde ciddiyetle 
duracağız" dedi.

Buderus---- --- ---- KvMdI
KAZAN

6ISISAN KALORİFER TESİSATI
- - - - - . . KLİMA

m İSITMA SİSİM havaundiriha
IEIKİLİ 8AIİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

| DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

▲ ♦KOMBİ ♦ KLİMA A HAVALI
♦KAZAN ♦buharakizi 
♦ KALORİFER TESİSA

mühendislik ltd.ştI »DOĞALGAZ Iel.5l|S5 57

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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Sağlıklı Kentler strateji belirledi
' Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin’in başkanlığını yaptığı

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2005-2020 Strateji Planı’nda 15 yıl sonra 
Avrupa standartlarında yaşam kalitesinin olduğu ‘Sağlıklı bir Türkiye’ hedefleniyor.

Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği 
Başkanı Hikmet 
Şahin, kentlerin plan
sız büyümeden dolayı 
sağlıklı gelişemediği
ni, hazırlanan strateji 
planı ile bu eksikliği 
birlik öncülüğünde 
gidermeyi planladık
larını söyledi. Dünya 
Sağlık Örgütü tarafın
dan insanlara kaliteli 
yaşam standartları . 
Sunmak için 66 
ülkede, Türkiye'den 
sadece Bursa’nın da 

içinde bulunduğu 220 
dünya ve 51 Avrupa 
kentinde başlattığı 
‘Sağlıklı Şehirler 
Hareketi’ni Türkiye’de 
birlik önderliğinde 
yaygınlaştırmayı 
hedeflediklerini anla
tan Başkan Şahin, 
“2003 yılında 
Belfast’ta yayınlanan 
kentlerin politik tem
silcilerinin imzaladığı 
ve Dünya Sağlık 
Örgütü’nün onay
ladığı deklarasyon da, 
kentlerin sağlıklı

--------- gelişmesi için 
uluslararası 
işbirliklerinin 
yapılması 
kararlaştırıldı. 
Kentlerin tek 
başlarına 
hareket 
etmemeleri, 
her bölgenin 
küresel olarak 
erişebilir 
olmasına 
öncülük 
etmesi gerek
tiğinin yer 
deklarasyonda 
bunun 
Türkiye’de 
yaygınlaştırıl
ması görevi 
ise Dünya 
Sağlık Örgütü 
Sağlıklı

Şehirler Projesi’ne 
üye olan Bursa’ya 
verilmişti. Biz de bu 
görevi Türkiye 
Sağlıklı Kentler 
Birliği’ni kurarak 
başlattık ve hede
fimize emin adımlarla 
gidiyoruz.” dedi. 
Hedef ‘Sağlıklı 
bir Türkiye’
Başkan Şahin, yaşan
abilir ve sağlıklı 
şehirler için bütün 
kentsel ve çevresel 
konutlardaki eşitsiz
likleri azaltmanın 
yanı sıra yoksulla 
mücadele etme 
misyonu ile kurulan 
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin 
üye kent sayısının 
artırarak, ‘Sağlıklı bir 
Türkiye’ hedefine 
ulaşmayı amaçladık
larını belirtti. Türkiye 
Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin 2005-2020 
Strateji Planı ile 2020 
yılında üye sayısını 
100’e çıkartmayı plan
ladıklarını anlatan 
Şahin, “Bütün çalış
malarımız Türk 
insanının yaşamaktan 
mutluluk duyacakları 
sağlıklı şehirler oluş
turmak, herkese eşit 
ve kaliteli bir yaşam 
sağlamak için sağlık, 

ulaşım, planlama, 
çevre, altyapı gibi 
sorunlara kalıcı 
çözümler getirecek 
olan prtak projeler 
geliştirmek isti 
yoruz. 2020 yılı 
sonuna kadar 
Türkiye’de yaşayan 
insanların ‘sağlıklı 
şehirler hareketi’ ile 
sosyal, ekonomik, 
fiziksel, kültürel ve 
eğitim açısından 
daha tatmin edici 
yaşam koşullarına 
sahip olmalarını 
sağlamayı amaçlıy
oruz” diye konuştu. 
Üyelere ‘Sağlık 
Etki Değerlendirmesi’ 
eğitimi 
Bu arada Türkiye 
Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin 5. buluş
masında üyelere 
verilen ‘Sağlık Etki 
Değerlendirmesi 
Eğitimi’ tamamlandı. 
İki gün süren eğitim
lerde Uludağ Üniver
sitesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı Öğretim 
Görevlisi Doç. Dr. 
Kayıhan Pala, ‘Sağlık 
Etki Değerlendirmesi’ 
konusunda Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) 
Sağlıklı Şehirler Ağı 
IV. Faz’ında 
(2003-2008 yılları) yer

alan kentlerin en az 
bir uygulama yapması 
gerektiğine dikkat 
çekti. Sagiıl» Etki 
Değerlendırmesi’nin 
politika, program 
veya projelerin sağlık 
üzerindeki potansiyel 
etkilerinin ve bu 
etkilerin nüfus içinde
ki dağılımının 
değerlendirilmesini 
sağlayarak, şehirlerde 
yürütülen projelerin 
insan sağlığı 
üzerindeki etkilerinin 
ölçülmesinde önemli 
bir rol oynadığını 
söyleyen Pala, 
“Sağlık Etki 
Değerlendirmesi 
Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından en çok 
önemsenen konular
dan biri olan 
Avrupa’da Londra ve 
Belfast şehirlerinde 

de başarıyla uygu
lanıyor. Türkiye’de ilk 
kez verilen eğitimin 
hemen ardından, 
kentler belirledikleri 
bir projeyle çalış
malara başlayacak 
olan Sağlıklı Kentler 
Birliği’ne üye 
belediyeler tarafından 
uygulanacak” 
şeklinde konuştu. 
Grup çalışması yön
temiyle uygulamalı 
olarak gerçekleşen 
eğitimin ardından 
katılım sertifikalarını 
alan Sağlıklı Kentler 
Birliği üyeleri, nisan 
ayında Eskişehir’in 
Tepebaşı 
Belediyeşi’nde düzen
lenecek olan ulus
lararası katılımlı Spor 
Sempozyumu’nda 
tekrar bir araya 
gelecekler.

Büyük buluşma
İl Genel Meclisi, 2005 
yılında yaptığı çalış
maları dün akşam 
düzenlenen toplantıyla 
tanıttı. Almira Otel'de 
düzenlenen "Büyük 
Buluşma"da hizmetler, 
sinevizyonda gösteril
di. Toplantıda konuşan 

»İl Genel Meclisi 
Başkanı Mehmet 
Tunçak, uyum içinde 

»çalışan bir organizas 
yonla önemli başarı 
lara imza attıklarını

. söyledi. 
İl Genel Meclisi, 
Türkiye'de ilk defa 
gerçekleştirilen bir 
organizasyonla İl Özel 
idaresi'nin hizmetlerini 
tanıttı. Almira Otel'de 
düzenlenen ve "Büyük 
Buluşma" olarak 
adlandırılan tanıtım 
toplantısına AKP 
Bursa Milletvekili

Niyazi Pakyürek, Vali 
Nihat Canpolat, ilçe 
kaymakamları, kurum 
amirleri, İl Genel 
Meclisi üyeleri, köy ve 
mahalle muhtarları 
katıldı. Toplantıda 
2005 yılında İl 
Özel İdaresi 
tarafından gerçek
leştirilen hizmetler ve 
2006 yılı hedefleri 
sinevizyon 
eşliğinde tanıtıldı. 
"Kıymetini bileceğiz" 
İl Özel İdare Genel 
Sekreteri Ali Altuntaş, 
2006 yılı içerisinde 
yolu olmayan köy 
kalmayacağını belir
tirken, köy muhtar
larından yolların 
korunması konusunda 
hassasiyet göster
melerini talep etti. 
Bursa'da suyu 
olmayan köy bulun

madığını ancak 
bazılarında yetersizlik
ler olduğunu anlatan 
Altuntaş, "Bu köyler
imizin yeterli suya 
kavuşmalarını sağla 
yacağız. Hijyene ve 
sağlığa önem vere
ceğiz. Köylerde mutla
ka en azından kul
lanım saati bulunacak. 
Su kıymetli bir şey. 
Onu boşa harcama- - 
mak gerek. Ziyan 
etmeden kullanımı 
sağlayacağız" dedi. 
Temiz bir Bursa ve 
yaşanabilir bir çevre 
için çaba harcayacak
larının altını çizen 
Altuntaş, "Hizmet için 
koşacağız. Hamallık 
edeceğiz. Bu yolda 
beraber yürüyeceğiz" 
diye konuştu.
Altuntaş, içme ve 
sulama suyunun kir

lenmemesi için de 
yeni projelerin dev 
reye gireceğini vurgu
larken, AB standart
larının mutlaka uygu
lanacağını kaydetti. 
"Sırça köşklerde 
zaman geçmeyecek" 
İl Genel Meclisi 
Başkanı Mehmet 
Tunçak da yaptığı 
konuşmada İl Genel 
Meclisi'nin İl Özel 
İdaresi'nin karar 
organı olduğunu ve 
bu organizasyonun 
başında Vali'nin yer 
aldığını söyledi. 
Uyumlu bir çalışma 
sergilediklerini ve 
önemli başarıların 
altına imza attıklarını 
dile getiren Tunçak, 
"Taleplere cevap ver
meye çalışırken bu tür 
organizasyonları ihmal 
ettik. Bundan böyle 
her yıl düzenlenecek 
toplantılarla yaptık
larımızın hesabını 
vereceğiz.

Yaptıklarımızı 
kamuoyuna da 
aktaracağız" dedi. 
2006 yılı bütçesinin 
160 milyon YTL 
olduğunu ve bunun bir 
programa bağlandığını 
anlatan Tunçak, "Sırça 
köşklerde zaman 
geçirmeyeceğiz. Her 
birlikte hizmet için 
çalışacağız" diye 
konuştu. Tunçak, 
muhtarlara 
seslenerek, ne 
zaman ararlarsa 
o an yanlarında ola
caklarını vurguladı. 
"Birlikte hareket 
edeceğiz"
Vali Nihat Canpolat da, 
İl Özel İdaresi'nin yap
tığı hizmetlerin 
bugüne kadar sadece 
hizmet alanlar tarafın
dan görüldüğünü 
ancak bundan sonra İl 
Genel Meclisi'nin bun
ları tanıtacağını kay
detti. Temel ilkenin ve 
hedefin varolan kay

nağı en iyi şekilde, 
verimli ve daha fazla 
kişinin yararlanmasına 
sunmak olduğunun 
altını çizen Canpolat, 
Bursa İl Genel 
Meclisi'nin yatırım 
gönüllüsü bir yapıya 
sahip olduğunu ifade 
etti. Kanun değişik
liğinin ardından 
Köy Hizmetleri'nin 
son genel müdürü 
Ali Altuntaş'ın 
İl Özel İdare Genel 
Sekreterliği'ne 
atandığını vurgulayan 
Canpolat, "Ali beye 
belkide genel müdür
lükte olmayan imkan
ları sağlayacağız. 
Sonuna kadar 
destek vereceğiz ve 
hizmet bekleyeceğiz" 
dedi. Seçilmiş ya da 
atanmış herkesin 
bir görevi olduğunu 
anlatan Canpolat, 
"Bizler hizmet için 
buradayız.” diye 
konuştu.
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5 günlük bakıma 
milyarlık servet kaldı
Bursa'da bir hasta bakıcının, mirasına karşılık bakmayı kabul ettiği yaşlı 

kadının sözleşmeyi imzaladıktan 5 gün sonra vefat etmesi üzerine 
milyarlarca liralık servetin sahibi olması Yargıtay tarafından da onandı.

Sayfa 6

Bursa’da I 
ağaç temizlik * 
timi kuruldu

Edinilen bilgiye göre, 
hiç evlenmeyen 
Mihriman Özcü (78), 
beraber yaşadığı 
kardeşi Erdoğan 
Özcü'nün ölümüyle 
evde tek başına 
kaldı. Özcü'nün akra
baları, 2 sene önce 
yaşlı kadına bir 
bakıcı tutarak son 
günlerinde rahat 
etmesini istedi. Eve 
kızı ve damadıyla bir
likte taşınan hasta 
bakıcı Şennur 
Çelikağ, mirasına, 
karşılık yaşlı kadına 
ölünceye dek bak
mayı kabul etti. 
Noterde imzalanan

sözleşmeden 5 gün 
sonra yatalak ve 
şeker hastası olan 
Mihriman Özcü ha 
yatını kaybetti. 
Bunun üzerine 
hastabakıcı Çelik 
ağ'a, 4 yıl öncenin 
rakamlarına göre 100 
milyarlık bir daire ve 

88 milyar lira 
nakit para kaldı. 
Ölen yaşlı kadının 
varisleri ise akra
balarının hasta bakıcı 
Çelikağ'ın ihmali net
icesinde öldüğünü 
iddia ederek, sözleş
menin iptali için dava 
açtı. 1. Asliye Hukuk 

Mahkemesi'nde 2 
yıldır süren davanın 
sonunda mahkeme, 
ölen kadının akra
balarının açtığı 
davayı reddederek, 
mirasın hasta 
bakıcıya kalmasına 
karar verdi.
Davacı avukatları ise 
kararı temyiz etti, 
unun üzerine yerel 
mahkemenin kararını 
yeniden gözden 
geçiren Yargıtay 
13. Hukuk Dairesi, 
kararı onadı. Böyle 
likle yaşlı kadının 
mirasının yeni sahi 
binin, hasta bakıcı 
olduğu kesinleşti.

Büyükşehir 
Belediyesi karla 
mücadelesini 
sürdürürken, kenti 
güzelleştiren tropik 
ağaçların donmaması 
için ekipler adeta 
seferber oldu.
Yoğun kar yağışı bir 
çok bölgede hayatı 
felç ederken, 
Bursa kent 
merkezinde de 
kar kalınlığı 25 
santimetreyi buldu. 
Karla mücadele kap
samında Büyükşehir 
Belediyesi de çalış
malarını sürdürürken, 
kenti güzelleştiren 
palmiye ağaçlarının 
donmasını engelle
mek için 2 kişilik 
sopalı tim oluşturul
du. Park Bahçeler 
Müdürlüğü görevlisi 

iki kişi, palmiyeler 
üzerinde biriken 
karları sopalarla 
dökerken, tropik 
iklim ağaçlarının 
donmasının 
engellenmesi için 
zaman zaman 
üzerlerine naylon 
örtü geçirildiğini 
söylediler.
Diğer yandan 
meteoroloji yetkilileri, 
Uludağ'da hava 
sıcaklığının sıfırın 
altında 12 dereceye 
kadar düştüğünü 
bildirirken, kar 
yağışının da süre
ceğine dikkat çektiler. * 
Bu arada Uludağ'da j
zaman zaman artan |
yağış görüş 
mesafesini 10 
metreye kadar 
düşürüyor. BHA

KEBAP ve YEMEK SALONU
Bircan 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 karşısı)
Tel : (0.224) 5 1 4 20 20 GEMLİK
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Açlık sınırı 548 YTL
?Türk-İş Araştırma 

ı. Merkezi, Ocak 2006 
ayı sonuçlarına göre 
açlık ve yoksulluk 
sınırını açıkladı. 
Buna göre, 4 kişilik 
bir ailenin dengeli ve 
sağlıklı beslene 
bilmesi için yapması 
gereken gıda harca
ması tutarı 548 YTL, 
yaşam düzeyini 
sağlaması için yap
ması gereken harca
ma tutarı ise bin 785 
YTL olarak belirlendi. 
Türk-İş'den yapılan 
açıklamada, 
ekonomik ve 
sosyal politikalar 
çerçevesinde 
enflasyonda sağlanan 
gerilemelerin aile 
bütçesine olumlu bir 
şekilde yansıtılmadığı 
belirtildi. Ücretli 
çalışanların ve 
emeklilerin gelir 
düzeylerinin yeterli 
geçim şartlarını

L'i karışlamaktan uzak 
m olduğuna dikkat 
' çekilen açıklamada, 

'mevcut gelirlerin 
enflasyon kadar 
artırılmasının yaşama 
şartlarını iyileştirme 
diğini ve yoksulluğun 
devam ettiği kaydedil
di. Her ay düzenli 
olarak yapılan açlık 
ve yoksulluk sınır

i BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN I
Her Çeşit Emlak

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK 

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 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:513 2474 Fax: 5141021

hesaplamasında, 
farklı yaş ve cinsiyet 
gruplarına göre bilim
sel veriler çerçeve 
sinde oluşturulan 
beslenme kalıbının 
esas alındığı belirtildi. 
Açlık sınırı olarak 
tanımlanan tutarın 4 
kişilik bir ailenin gıda 
harcama tutarı 
olduğu ifade edildi. 
Öte yandan, gıdayla 
birlikte kira, ulaşım, 
yakacak, elektrik, su, 
haberleşme, giyim, 
eğitim, sağlık, 
iletişim, kültür gibi 
temel ihtiyaçlar için 
yapılması gereken 
harcamalar dikkat alı
narak, bir ailenin yap
ması gereken harca
ma tutarına yani yok
sulluk sınırına 
ulaşıldığı belirtildi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
2003-2004 hanehalkı

Tüketim Harcamaları 
Anketi'ne göre, gıda 
harcamalarının 
toplam tüketici harca
maları içindeki 
payının yüzde 30.70 
oranında olduğu ifade 
edildi.
Türk-İş Araştırma 
Merkezi'nin temel 
gıda maddelindeki 
fiyatlara ilişkin veri
leri temel alındığında, 
gıda endeksi içindeki 
değişim Ocak ayı 
itibariyle şöyle: 
"Ankara'da yaşayan 4 
kişilik bir ailenin gıda 
için yapması gereken 
asgari harcama tutarı, 
bir önceki aya göre 
yüzde 0.96 oranında 
artmıştır. Gıda harca
ması tutarında son 12 
ay itibariyle artış 
oranı yüzde 5.41'dir. 
Yıllık ortalama artış 
ise yüzde 8.47 
oranındadır."

£

i

i

Vergi daireleri bugün 
MTV mesaisi yapacak

Maliye Bakanlığı, 
Ankara, İstanbul, 
İzmir, Adana ve Bursa 
il merkezlerinde 
motorlu taşıtlar 
vergisini tahsile 
yetkili vergi 
dairelerinin, 
bugün mesai saati 
bitimine kadar açık 
olacağını bildirdi. 
Bakanhk'tan yapılan 
yazılı açıklamada, 
motorlu taşıtlar ver
gisi birinci taksidini 
ödeme süresinin 31 
Ocak Salı günü sona 
ermesi nedeniyle, 
ödeme başvuralarının 
Ocak ayının son 
günlerinde yoğun
laştığına işaret edildi. 
Bu nedenle yığıl
maların önlenmesi 
ve mükelleflere 
kolaylık sağlanması 
amacıyla, Ankara,

Asayiş olayları
yüzde 38 arttı

Emniyet Genel 
Müdürlüğü Sözcüsü 
İsmail Çalışkan, 
geçen yıl asayiş olay
larında yüzde 38, 
trafik kazalarında 
yüzde 15, terör olay
larında ise yaklaşık 
yüzde 11 Tik artış 
olduğunu söyledi. 
Çalışkan, Emniyet 
Genel Müdürlüğü'nde 
düzenlediği haftalık 
basını bilgilendirme 
toplantısında, 
geçen yıl meydana 
gelen olayları 
değerlendirdi.
Çalışkan, Türkiye'ye 
2004 yılında 16 milyon 
854 bin 377 yabancı 
uyruklu kişi geldiğini, 
geçen yıl bu sayının 
20 milyon 275 bin 
213'e ulaştığını 
bildirdi.
Yurda kaçak yollarla 
giren 57 bin 428 
kaçağın yakalandığı 
kaydeden Çalışkan, 
geçen yıl çeşitli 
suçlara karıştığı tespit 
edilen 30 bin 789 
yabancının da sınır 
dışı edildiğini 
vurguladı.
İnterpol faaliyetleri 
hakkında da bilgi 
veren Çalışkan, 
dünyada çeşitli

İstanbul, İzmir, Adana 
ve Bursa il merkez
lerindeki motorlu 
taşıtlar vergisini tah
sile yetkili vergi 
daireleri yarın açık 
bulundurulacak.
İş yoğunluğu dikkate 
alınarak bu illerdeki 
vergi dairelerinin 
Pazar günü, 
ilçelerindeki vergi 
dairelerinin ise 
Cumartesi ve Pazar 
günleri açık tutulması 

suçlara karışan 789 
Türk uyruklu kişinin 
arandığını belirtti. 
Çalışkan, Türkiye'nin 
aradığı 29 kişinin 
geçen yıl iadesinin 
sağlandığını, ulus
lararası anlaşmalar 
gereği başka ülkel
erde tutuklu olan 32 
kişinin de transferinin 
yapıldığını kaydetti. 
Türkiye'de motorlu 
araç sayısının geçen 
yıl bir önceki yıla göre 
yüzde 9.5 artarak 11 
milyon 77 bin 522'ye 
çıktığını ifade eden 
Çalışkan, 2005 yılında 
570 bin 419 trafik 
kazası meydana 
geldiğini ve bu 
kazalarda 3 bin 215 
vatandaşın yaşamını 
yitirdiğini, 123 bin 985 
vatandaşın ise yara
landığını söyledi. 
Kazalarda bir önceki 

konusunda ise 
Vergi Dairesi 
Başkanlıklarına yetki 
verildi. Aynı şekilde 
diğer il merkezleri ve 
ilçelerdeki motorlu 
taşıt vergisini tahsile 
yetkili vergi 
dairelerinin Cumartesi 
ve Pazar günleri açık 
bulundurulması 
konusunda da, Vergi 
Dairesi Başkanlıkları 
ile İl Defterdarlıkları 
yetkili kılındı.

yıla göre yüzde 15.27, 
ölümlerde yüzde 4.32 
ve yaralanmalarda 
yüzde 15.27'lik artış 
meydana geldiğini 
vurgulayan Çalışkan, 
geçen yıl kuralları 
ihlal eden 5 milyon 
569 bin 604 sürücüye 
toplam 446 milyon 
775 bin YTL para 
cezası uygulandığını 
ifade etti.
Çalışkan, polis 
bölgesinde önceki yıl 
353 bin 578 asayiş 
olayı meydana 
geldiğini, bu olayların । 
yüzde 63'ünün 
aydınlatıldığını, 
geçen yıl ise yüzde 
38'lik artış ile 487 bin 
762 suç işlendiğini 
söyledi. Çalışkan, 
geçen yıl suçları 
aydınlatma oranının 
yüzde 55 olarak 
gerçekleştiğini belirtti.
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Memura her ay 80 YTL verilecek
1 milyon 377 bin 
memuru ilgilendiren 
kanun tasarısını 
Bakanlar Kurulu 
imzaladı. Memurlar 
bundan sonra her ay 
önce 40 YTL, sonra 
ise 80 YTL denge 
tazminatı alacak. 
Kamu-Sen, memurlar 
ile ilgili önemli bir 
duyuru yaparak, 
devlet tarafından . 
ödenecek olan denge 
tazminatının her ay 
ödeneceğini açıkladı. 
1 milyon 377 bin 
memura verilecek 
denge tazminatı ve 
mutabakat metninde 
yer alan diğer konular
la ilgili olarak hazır
lanan kanun tasarısı 
taslağı, kabinede yer 
alan tüm bakanlar 
tarafından imzalandı. 
Başbakanlık Kanunlar 
Kararlar Genel 
Müdürlüğü’ne gönde 
rilen taslak, burada 
son rötuşları yapıldık
tan sonra Başbakan 
Erdoğan’ın imzasına 
sunulacak. 1 Ocak 
itibariyle her ay 
ödenecek olan 40 YTL 
denge tazminatı. 
Temmuz ayından.

itibarense 80 YTL 
olarak her ay öden 
meye devam edilecek. 
Taslağa göre;
1- Ek ödeme almayan 
1 milyon 377 bin kamu 
çalışanı 1 OCAK 
2006’dan itibaren, 
Şubat 2006’da 40 YTL, 
Mart 2006’da 40 YTL, 
Mayıs 2006’da 40 YTL, 
Nisan 2006’da 40 YTL, 
Haziran 2006’da 40 
YTL denge 
tazminatı alacaklar. 
Taslağın yasalaşma- 
ması nedeniyle Ocak 
ayına yetişmeyen
40 YTL’nin ilk ödemesi 
ise Şubat veya en geç 
Mart ayında geriye 
dönük olarak 
yapılacak.

Kamu çalışanları 
Temmuz ayından 
itibarense 80 YTL 
denge tazminatı 
almaya başlayacaklar. 
Buna göre, 
Temmuz 2006’da 80 
YTL, Ağustos 2006’da 
80 YTL, Eylül 2006’da 
80 YTL, Ekim 2006’da 
80 YTL, Kasım 2006’da 
80 YTL, Aralık 2006’da 
ise 80 YTL denge 
tazminatı alacaklar. 
2-Ayrıca toplu 
pazarlıkta Türkiye 
Kamu-Sen’in öner
isiyle gündeme gelen 
net 5 YTL’lik 
sendikalılık ödentisi 
de 1 Ocak 2006’dan 
itibaren sendikalı 
kamu çalışanlarına 

ödenmeye başlanacak. 
\ 3- Mutabakat metninde 
1250’den 1450’ye 
çıkarılması öngörülen 
aile yardırm göstergesi 
de Türkiye Kamu- 
Sen’in çabalarıyla, 
1500’e çıkarıldı.
Düzenlemenin 
yasalaşmasıyla aile 
yardımı göstergesi 
maaş bordrolarında 
1500’e çıkarılacak ve 
yardım bu göstergeye 
göre 1 Ocak 2006’dan 
itibaren ödenecek. 
4-Mutabakat metninde 
yer almayan ve yine 
Türkiye Kamu-Sen’in 
çalışmalarıyla gün
deme gelen sendika 
aidatlarının vergi 
matrahına dahil 
edilmemesi de düzen
lemenin yasalaşmasıy
la gerçekleşecek. 
Buna göre sendika 
aidatları vergiden 
muaf tutulacak.
Denge tazminatını 
kimler alacak?
Denge tazminatını' 
Öğretmenler alacak, 
şube müdürü ve şefler 
alamayacak Denge 
tazminatı ödemesi 
yapılacak olan kurum
lar ise şöyle sıralandı: 

"Başbakanlık, 
Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay, Danıştay, 
Sayıştay, Yüksek 
Seçim Kurulu, Adalet 
Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı (Kefalet 
Sandığı dahil), Milli 
Eğitim, Bayındırlık, 
Ulaştırma, Tarım, 
Enerji, Kültür ve 
Turizm ile Çevre ve 
Orman Bakanlıkları, 
DPT ve Denizcilik ve 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı, Avrupa 
Birliği Genel 
Sekreterliği, Diyanet, 
İşleri, Devlet Personel, 
Özelleştirme İdaresi ve 
Özürlüler İdaresi 
başkanlıkları, Türkiye 
İstatistik Kurumu, 
Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu 
Başkanlığı ile bağlı 
kuruluşları, Türk 
Patent Enstitüsü 
Başkanlığı, GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi ve 
Özel Çevre Koruma 
Kurumu başkanlıkları, 
Türkiye Atom Enerjisi’ 
Kurumu, Milli 
Savunma Bakanlığı 
Akaryakıt İkmal ve

NATO POL Tesisleri 
İşletme Başkanlığı, 
Yükseköğretim 
Kurulu, üniversiteler 
ile yüksek teknoloji 
enstitüleri, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, DSİ, 
Karayolları, Tapu ve 
Kadastro, Orman, 
Tarım Reformu, Petrol 
İşleri, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu, 
Aile ve Sosyal 
Araştırmalar, Kadının 
Statüsü, Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma, 
Basın Yayın ve 
Enformasyon, Gençlik 
ve Spor, Vakıflar, Sivil 
Havacılık, Devlet 
Opera ve Balesi, 
Devlet Tiyatroları, 
Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi, İller Bankası, 
TODAİE ve Maden 
Tetkik ve Arama genel 
müdürlükleri, il özel 
idareleri ve belediyeler 
ile bunların bağlı 
kuruluşları, il özel 
idareleri ve 
belediyelerin kurduk
ları mahalli idare bir
likleri ile Atatürk 
Orman Çiftliği 
Müdürlüğü."

Banka dolandırıcılarına dikkat W lifitaı j'felti
Son dönemlerde 
bankacılık işlemleriyle 
ilgili internet üzerinden 
yapılan dolandırıcılık
ların artması üzerine 
Türkiye Bankalar 
Birliği, vatandaşlara şu 
uyarılarda bulundu: 
Türkiye Bankalar 
Birliği Kamuoyu 
Duyurusu 
"Son dönemde, inter
net vasıtasıyla yapılan 
dolandırıcılık eylemleri 
ile elde edilen parala 
rın yurtdışına trans
ferinde banka müşteri
lerinin de aracı olarak 
kullanıldığı olaylarla 
karşılaşılmaktadır. Bu 
nedenle aşağıdaki 
açıklamanın yapılması
na karar verilmiştir, 
internet üzerinden soh
bet (chat), elektronik 
posta veya 
"dolandırıcılık amacıy
la kurulan bazı siteler" 
aracılığıyla banka müş
terilerine ulaşıldığı ve 
çeşitli gerekçeler 
sunularak müşterilerin

banka hesap bilgi
lerinin (şube adı, 
hesap numarası, vs.) 
talep edildiği ve yurt- 
dışındai hesaplara 
para transferinde 
aracılık teklif edildiği 
tespit edilmiştir. Bu 
yöntemlerle elde edilen 
müşteri hesaplarına, 
internet üzerinden 
yapılan dolandırıcılık 
eylemleriyle başka 
hesaplardan para 
transferi gerçekleşti 
rilmektedir. Daha sonra 

müşterilerden, 
hesaplarına gelen 
paraları; belirtilen 
hesaplara veya kişilere 
transfer etmeleri 
talep edilmektedir. 
Bu durumda, banka 
müşterileri farkında 
olmadan dolandırıcılık 
eylemine iştirak 
etmiş olmaktadırlar. 
İşte uyarılar 
Bu tür dolandırıcılık 
eylemlerinin önlenmesi 
ve dolandırıcılığa ortak 
olunmaması açısından, 

aşağıda belirtilen 
hususlara dikkat 
edilmesi büyük önem 
arz etmektedir: 
Hesap bilgileri (şube 
adı, hesap numarası, 
vs.) internet üzerinden 
tanışılan kişilere 
verilmemelidir. 
Tanınmayan kişiler 
tarafından hesaba 
para yatırılması 
durumunda, söz 
konusu para ile ilgili 
hiçbir işlem yapmadan 
hemen bankaya 
haber verilmelidir.
Yurtdışına yeya başka 
bir hesaba para trans
feri yapılması için, 
belirli bir komisyon, 
para karşılığı veya 
çeşitli gerekçelerle 
yapılan aracılık 
isteklerinin 
dolandırıcılık amaçlı 
olması ihtimali bulun
maktadır. Böyle bir 
olayla karşılaşıldığında 
işlem yapılmadan önce 
bankaya haber 
verilmelidir."

Büyük ihracatçılar
dan Iran ile Nijerya 
ile ilgili kaygılar 
yüzünden ulus
lararası piyasalarda 
petrol fiyatları 
yükseldi.
ABD hafif (Batı 
Teksas tipi) 
petrolünün varil

'Gemlik Körfez' 
internette

fiyatı dün öğle 
saatlerinde
1,04 dolar 
artıp 67,30 dolara 
çıktı. Sektörün 
diğer göstergesi 
Brent petrolünün 
varil fiyatı da 1,01 
dolar artıp 65,93 
dolar oldu.

Gazetemizi 
www.jemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

http://www.jemlikkorfezgazetesi.com
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Annan Kıbrıs için devreye girdi ■ Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Türkiye'nin Kıbrıs için 
Abdullah Gül 
öncülüğünde yeniden 
başlattığı Eylem Planı, 
Birleşmiş Milletler 
nezdinde yankı buldu. 
Annan Mayıs'ta gi 
rişime hazırlanıyor. 
BM Genel Sekreteri 
Kofi Annan'ın mayıs 
ayında yeni bir Kıbrıs 
girişimi başlatma 
hazırlığında olduğu, 
bunu da aralık ayında 
birer mektupla 
Ada'nın iki tarafına 
ilettiği bildirildi.
Annan mektubunda, 
mayıs ayında Kıbrıs 
Rum yönetiminde 
yapılacak parlamento 
seçimlerini beklediğini 
ve ardından yeni bir 
girişimde bulu
nacağını belirtiyor. 
KKTC 
Cumhurbaşkanlığı ile 
Rum yönetimi 
hükümet sözcüsü 
Yorgo Lilikas, KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat ve 
Rum yönetimi lideri 
Tasos Papadopulos'a, 
Annan'ın aralık ayında 
mektup gönderdiğini 
doğruladı.
BM Genel Sekreteri
Kofi Annan'ın 
Ada'daki taraflara 
sunduğu plan, 24 
nisan 2004'te halkoyu
na sunulmuştu. 
Kıbrıslı Türklerin 
yüzde 65'i plana 'evet' 

derken, Rumların 
yüzde 76'sı 
'hayır' demişti. 
Referandumun ardın
dan Rum yönetimi 
lideri Tasos 
Papadopulos, "Annan 
Planı'nın halkımız 
tarafından red
dedilmesi Kıbrıslı 
Türkleri hayal kırıklığı
na uğratmamak. Rum 
kesimi olarak çözüm 
çabalarımızı sürdüre
ceğiz" demişti. 
Avrupa Birliği 
Komisyonu, her fırsat
ta Kıbrıs Rum kes
imine limanların açıl
masıyla ilgili olarak, 
"AB sözünü tuttu ve 
müzakereleri başlattı. 
Şimdi Türkiye'nin 
taahhütlerini yerine 
getirmesi ve liman
larını Kıbrıs Rum 
gemilerine açması 
gerekiyor" baskısı 
yapıyor.
ERDOĞAN-ANNAN 
GÖRÜŞMESİ 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Davoş'ta biraraya 
geldiği BM Genel 
Sekreteri Kofi 
Annan'ın, Türkiye'nin 
Kıbrıs ile ilgili yeni 
planına olumlu < 
baktığını söyledi. 
BM Genel Sekreteri 
Annan'ın, Kıbrıs planı 
üzerinde çalışmalarını 
sürdürdüğünü belirten 
Erdoğan, bu çalış

maların bitmesinin 
ardından Kofi Annan 
ile tekrar görüşeceğini 
açıkladı.
Kıbrıs Eylem Planı 
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül, 24 
ocakta Türkiye'nin 
Kıbrıs Eylem Planı'nı 
açıkladı. Plana 
Avrupa ve ABD'den 
destek geldi.
Eylem Planı neler 
öngörüyor?
2006 haziran ayına 
kadar tarafların katıla
cağı üst düzey bir 
toplantı yapılması, 
Bu üst düzey 
toplantıda Türkiye, 
Yunanistan, KKTC, 
Rum tarafı, 
BM’nin yer alması, 
Üst düzey toplantıda 
alınan kararların BM 
Genel Sekreteri 
Annan tarafından 
rapor olarak Güvenlik 
Konseyi'ne sunul
ması, Eylem Planı'nın 
kabulü halinde 
Türk ?'nin deniz ve

limanlarının Rum 
tarafına açılması, 
Ada'da ticaretin 
önündeki engellerin 
kaldırılması, 
Gazi Magosa, Girne 
ve Ercan Havaala 
nı’nın uluslararası 
dolaşıma açılması, 
2006 sonuna kadar 
Ada'da kalıcı bir 
çözüme ulaşılması, 
Kuzey Kıbrıs ulus
lararası spor ve sosya 
aktivitelere katılması, 
Asıl öncelik kapsamlı 
çözüm, 
Çözümün adresi 
Birleşmiş Milletler, 
Kuzey Kıbrıs'ın 
ekonomik bir varlık 
olarak AB gümrük bir
liğine pratik açıdan 
dahil edilmesi, 
BM'nin ve AB 
Komisyonu'nun özel
likle Kıbrıs Türk tarafı
na sağlayacağı 
destek, önerilen ted
birlerin uygulanmasını 
kolaylaştırmaya 
yardımcı olunması,

Alışkanlık
Bütün insanlarda değişik şekilerde 

alışkanlıklar vardır.
Mesela; evden çıktıktan sonra uğramanız 

gereken yöne doğru yönelirsiniz bu bir iç 
güdüdür.

Mesela ben evden çıktıkdan sonra aktara 
uğrar selamlaştıkdan sonra berberime mer
haba! dedikten sonra Memur ve Memur 
Emekli’lileri Derneğine gelirim.

Ve hastalığın bana vermiş olduğu düşün
me yeteğini fazlasıyla kullanıyorum. Mesela; 
Manisa’da kaçırdığımız şampiyonluğu ve 
Trabzon’da kaçırdığımız ikinci defa şampi
yonluğu araştırır duruyorum.

Düşünmemek elde değil bu seneye 
geldiğimde işin içinden çıkamıyorum sebebi 
çünkü iki başlı idare tarzı var kim kime 
hükmedecek bilemiyorum.

Hükmedilen kişiye yazık olur onunda 
acıyorum.

Her yemek aynı lezzette olmaz.
Araya senden davası girerse bu iş bitmiş 

sayılır.
Şimdiden başladığını zannediyorum.
Kendi derdimi unutum. Gemlikspor’la 

yatıp, Gemlikspor’la kalkıyorum.
İşte bu da bir alışkanlık elde değil.
Gemlik bir sevgilidir.

Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğü’nden aldığım 

ehliyetimi maybettim. 
Hükümsüzdür. 

Ümit TETİK

O- Mimarlar Odası’ndan aldığım 
25874 sicil; 16471 büro 

tescil nolu mimarlık mühürüm 
kayboldu. Hükümsüzdür.

Mim. Ayşegül BEKTAŞ

Yeşil kartlılara 
ilaç müjdesi

Yeşil Kart sahibi 
vatandaşların, 
kamuya ait sağlık 
kuruluşlarında ayak
tan tedavi sonucu 
yazdırdıkları ilaç 
bedelleri, devlet 
tarafından 
karşılanacak.
Daha önceki

> uygulamada, sadece 
yatarak tedavi gören 

v Yeşil Kartlılar'ın ilaç 
bedelleri devlet 
tarafından 
ödeniyordu. Sağlık 
Bakanlığından 
alınan bilgiye göre, 
"3816 Sayılı ödeme 
Gücü Olmayan 
Vatandaşların 
Tedavi Giderlerinin 
Yeşil Kart Verilerek 
Devlet Tarafından 
Karşılanması

Hakkında Kanun"un 
değişik 2. maddesi 
gereğince, Yeşil 
Kart sahibi vatan
daşlar için ayakta 
yazılan ilaç reçete 
bedellerinin devlet 
tarafından karşılan
masına karar verildi. 
Sağlık Bakanlığı 
Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdür Vekili 
Doç. Dr. Mehmet 
Güler, 81 İl 
Valiliği'ne 
gönderdiği 
genelgede, Yeşil 
Kart sahibi vatan
daşlara ayakta 
yapılan muayene 
sonucu yazılan ilaç 
bedellerine ilişkin 
bilgilerin Bakanlığa 
gönderilmesini 
istedi.

18 yaş altına 
enerji içeceği yok 
Tarım ve Köyişleri çekleri Tebliği",
Bakanlığı, enerji 
içeceklerindeki 
kafein miktarını litre 
başına 350 miligram
dan 150 miligrama 
düşürdü. Danıştay'ın 
tüketici sağlığına 
zarar verdiği için 
yürütmeyi durdurma 
kararı verdiği Enerji 
içecekleri Tebliği'ni 
Bakanlık yeniden 
yayınladı. Enerji içe
ceklerine doping 
maddesi eklen
mesinin önü açılan 
tebliğden, Red-Bul 
dışındaki tüm fir
malar olumsuz 
etkilenecek.
Tarım Bakanlığı'nın 
daha önce Danıştay 
Kararı ile yürürlükten 
kaldırılan "Türk Gıda 
Kodeksi Enerji Içe-

Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi. Enerji içe
ceklerinin karbon
hidratlardan 
sağlanan enerji 
değeri 100 mililitrede 
en az 45 kalori 
olacak.
Enerji içecekleri özel 
beslenme amaçlı 
gıdalar kapsamında 
değerlendirilmeye
cek.
Enerji içeceklerinin 
kafein miktarı ise 
litre başına 350 
miligramdan 150 
miligrama düşürüldü. 
Enerji içeceklerinin 
bileşimindeki gluko- 
ronolakton miktarı 
litre başına 2 bin 500 
miligramdan 2 bin 
400'e düşürüldü

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

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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İhale İlanı
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Memurlara öğle Yemeği Verilmesi hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
ihale Kayıt Numarası : 2006/9032
1* İdarenin
a) Adresi : ŞÜKRÜ ALEMDAR MAH. K. KUMLA/GEMLİK
b) Telefon ve faks numarası : 224 538 16 05/06*224 538 16 00
c) Elektronik posta adresi (varsa) : baskan_k.kumla@mynet.com
2* ihale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 18 kişi (657 sayılı Devlet Memuru) için-12 ay süreli

günde 1 öğün olmak üzere toplam 4500 öğün öğle yemeği (Ticket Usulü ile)
b) Yapılacağı Yer : Küçük Kumla Belediyesi
c) işin Süresi : 01.01.2006-31.12.2006 tarihine kadar (12 ay)
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Küçük Kumla Belediyesi Başkanlık Odası
b) Târihi ve saati : 08/02/2006-14.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 

adresi.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret 

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

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 
olduğuna dair belge.

4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza Sirküleri.
4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişi 

liğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4- 4734 Sayılı Kanunun 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda 
olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7- lhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,
4.1.10- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hisse

sine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmaya-' 
cağına ilişkin taahhütname.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %5'inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdinde- 

ki kullanılmamış nakit kredisi veva kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gös- 
' terir. yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.2.2- İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa 

bunlara eşdeğer belgeler,
İsteklinin; a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'den küçük olması, yeteriik kriterleridir ve bu 

üç kriter birlikte aranır. f
Bu şartlan bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, bel

geleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek 

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki 
yıllık ortalamasının en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen 
bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1- İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en 

az %70'i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 
deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim 
belgesi,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
a) İhale konusu hizmet işinde isteklinin kendisinin veya 1 (bir) yönetici kadrosu ile işi yönetecek (5 kişi) 

personeli gösteren belgeler
b) İstekli, ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen aşağıdaki personel sayısının %40'ı 

oranında son 5 yıl içerisinde 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırdığına dair 4 aylık sigorta prim bordro
su veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi sunmak zorundadır.

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak, Bursa bölgesinde Resmi Kuruma yemek veya yemek fişi verdiğine dair iş 
bitirme belgesi kabul edilecektir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-lhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhale dokümanı Küçük Kumla Belediyesi adresinde görülebilir ve 100 YTL/Milyon TL karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler 08/02/2006, saat 14.00'a kadar Küçük Kumla Belediyesi Başkanlık Odası adresine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 

toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir.
11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. ' 
12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer hususlar
- Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için K.Kumla sınırları içerisinde 5 farklı yerle yapılmış sözleş

menin aslı sunulacaktır. • İhaleye iştirak edecek istekliler, sözkonusu yemek sektöründe en az 2 (iki) yıl 
profesyonel anlamda iş tecrübesi olduğunu belgeleyecektir. (Enaz 5 kamu kuruluşuna bu hizmetin verilmiş 
olması şartı aranacaktır) B - 382

ŞİİR KÖŞESİ D.AH BAYDAR

Moralini bozma
Kar yağıyor, yağıyor 
Pencereden aşağı 
Bu krizin yüzünden 
Şaşırdım ben kavşağı

Rüzgar esiyor rüzgar 
Kalmadı hiç pencere 
Geçim gemisi battı 
Kaynamıyor tencere

Sevgili siyasetçiler
Avrupa'nın önünde 
El pençe diban durur 
Biz de çekeriz çile

Yazma Demirali yazma
Kendi kuyunu da kazma 
Onlar ne yaparsan yapsın 
Kendi moralini bozma

Yumuşak yatak 
bebek için sakıncalı
Yumuşak yatak 
bebek için 
sakıncalı 
Gebelik sırasın
da sigara ve 
alkol kullanımı, 
bebeklerin yatış 
pozisyonu ve 
yataklarının 
uygun olma
masının, "ani
bebek ölümleri"nin 
başlıca nedenleri 
arasında olduğu 
belirtilerek, ailelerin 
bu konularda dikkatli 
olması istendi.
Sağlık Bakanlığı Ana 
Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlaması 
Genel Müdürlüğü’n 
den yapılan yazılı 
açıklamada, hiçbir 
sağlık sorunu 
olmayan bir bebeğin 
açıklanamayan bir 
nedenle hayatını 
kaybetmesinin, "ani 
bebek ölümü" olarak 
tanımlandığı bildiril
di. Bu bebeklerin 
ölüm nedenlerinin 
otopsiyi de içeren 
incelemelerde sap- 
tanamadığı belirtildi. 
Halk arasında "beşik 
ölümü" olarak da 
bilinen ani bebek 
ölümlerinin, gelişmiş 
ülkelerde 1-12 aylık 
bebekler arasında en 
sık görülen ölüm 
nedeni olduğu ifade 
edilerek, bu ölüm
lerin yüzde 95’ine ilk 
6 ayda, çoğunlukla 
da 2-4 ay arasında 
rastlandığı 
vurgulandı.
Ülkede ani bebek 
ölümleri açısından

birçok risk fak
törünün varlığını 
sürdürdüğü belir
tilen açıklamada, 
"Erkek çocuklarda 
daha sık görülen ani 
bebek ölümlerinin 
risk faktörleri arasın
da, gebelik sırasında 
ve bebeğin odasında 
sigara içilmesi ilk 
sırada yer alıyor" 
denildi.
Gebelik sırasında 
sigara içilmesinin 
ani bebek ölümü 
riskini 4 kat artırdığı
na işaret edilen açık
lamada, şu bilgilere 
yer verildi: 
"Hamilelikte sigara 
içilmesi, erken 
doğum ve düşük 
doğum ağırlıklı 
bebek riskini de 
beraberinde 
getirmektedir. Bu 
nedenle anne aday
ları hamilelikleri 
süresince sigaradan 
aktif veya pasif içici 
olarak kesinlikle 
uzak durmalı, doğum I 
sonrası da bebekleri
ni sigara dumanın
dan tümüyle uzak 
tutmalıdır." Gebelikte 
alkol kullanımının da 
ani bebek ölümleri 
açısından risk fak
törü olduğu belirtildi.

mailto:baskan_k.kumla@mynet.com
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Ani hapşırmaya dikkat!
Denizli Devlet

S Hastanesi (DDH) 
i Başhekim Başhekim

Yardımcısı Beyin 
Cerrahi Uzmanı Dr. 
Veli Çıtışlı, ansızın 
hapşırma veya öksür
menin disk kaymasına 
neden olabileceğini 
belirtti.
Sırt ve bol sorunlarıyla 
ağrılı rahatsızlıkların 
on sık rastlanan 
nedeninin disk 
kayması olduğunu 
belirten DDH 
Başhekim Yardımcısı 
Dr. Voli Çıtışlı, 
"Omurga kemiklerinin 
yanlarındaki kanalcık
lar içinden geçen sinir 
kökleri bası nedeniyle 
kanalcık içinde 
sıkışarak ağrılara ve 
bölgesel kas spazm
larına neden olur. Kimi 
durumlarda ise, disk 
köklerin doğrudan 
baskı olmadığı halde, 
sinir köküne ulaşan 

’ i ( disk parçacıkları sinir 
/ köklerine etki yaparak 
\ aynı tür ağrılara neden 

olabilir. Disk kayması 
olduğundan en sık 
görülen diğer bir belirti 
do, halk arasında 
'siyatik' olarak bilinen, 
kalçalardan bacaklara 
ve sıklıkla ayaklara 
kadar uzanan 
ağrılardır. Zamanla 
normal hareketi kısıt
layabilir. Ancak, 
vakaların büyük bir

bölümü zamanla tam 
olarak iyileşir. Sırt 
ağrısının birçok nedeni 
vardır; disk kayması 
bunlardan yalnızca 
biridir" dedi.
Uzman Dr. Çıtışlı, disk 
kaymasının, diskin dış 
tabakasının on zayıf, 
olduğu yerde, yani hor 
omur hizasında omuri
likten çıkan sinir 
köklerinin önünde 
görüldüğünü ifade 
ederek, "Kişinin omuri
lik kanalı biraz darsa, 
fırlayan disk maddesi 
bu düzeyde sinire 
baskı yaparak disk 
kaymasının bilinen 
belirtilerini ortaya 
çıkarır. Belkemiği on 
çok sırtın alt bölümüne 
rastlayan düzeyde 
yüklenmeye uğrar. 
Dolayısıyla, diskin on 

yetersiz kaldığı yor 
burasıdır. Ancak isklor, 
bolkomlği kanalı 
boyunca, hor 
düzoydo kayabilir" 
diyo konuştu.
Disk kaymasının 
nodonlorini açıklayan 
Uzman Dr. Çıtışlı, disk 
kayması için şort dış 
tabakada bir çatlak 
olması gerektiğinin 
altını çizerek, "Bu da 
genellikle normal 
yaşlanmanın bir sonu
cu olarak, doğal 
yıpranmaya bağlıdır. 
Özellikle ağır bir nes
neyi uygunsuz bjr 
biçimde kaldırma, 
düşme, ansızın 
öksürme ve hapşırma, 
yumuşak disk çekird
eğinin çatlaktan çık
masına vo şiddetli bel 
ağrısına yol açabilir. 
Kayan bir disk sinir 
köküne baskı yaptığın
da, belirtiler sırtla 
bolde ve sinir kökünün 
dağıldığı bölgede olur. 
Bu bölge sırtın alt ke 
siminde ise ağrı 
bacaklarda da 
hissedilir. Hasta, bol 
vo sırttaki belirtilerden 
biri olan şiddetli 
ağrının yerini tam 
olarak söyleyemez. 
Özellikle başlangıçta 
bolkemiğinln iki yanın
da uzanan kaslarda 
ağrılı kasılmalar da 
olur. Hasta hareket 
edince ağrısı artar, 

sırtüstü yatınca rahat
lar. Öksürme vo aksır
ma, fırlamış disk mad
desini daha da dışarı 
çıkarıp, sırtta vo 
bacaklarda keskin 
ağrılar yapabilir. Sırtın 
alt bölümündeki bir 
disk kayması, siyatik 
sinirini uyarır vo ağrı 
uylukta, baldırda, 
topuk ve ayakta 
hissedilir. Bu ağrı 
siyatik ağrısıdır" 
şeklinde konuştu.
"DİSK KAYMASININ 
TEDAVİSİ DİNLENME" 
Disk kaymasının başlı
ca tedavisinin dinlen
me olduğunu vurgu
layan Uz. Dr. Çıtışlı, 
"Akut disk kayması 
olan insanların yüzde 
90'dan fazlasında 
durum, yatakta dinlen
meyle düzelir. Doktor 
muayenesi sonucu 
belirgin bir disk kay
ması saptamışsa, has
taya sırtüstü yatarak 
dinlenmesi sağlan
malıdır. Düz yatışta, 
yumuşak iç maddenin 
taşmasına yol açan 
disk baskısı en düşük 
düzeydedir. Ayakta 
duruşta ise basınç, 
daha fazladır. Oturma 
ve eğilme gibi sırtın 
büküldüğü durumlarda 
ise, basınç iyice artar. 
Yumuşak bir yatak da 
sırtın bükülmesine 
neden olur. O yüzden 
en iyisi yatağın altına 

bir tahta yerleştirmek 
ya da yor yatağında 
yatmaktır" dodi.
Uz. Dr. Çıtışlı, disk kay
ması rahatsızlığında 
hemon ayağa kalk
manın hastalığın yine
lenmesine neden ola
bileceğini kaydederek 
şunları söyledi: 
"Ağrı kesici ilâçlar 
ağrıyı azaltır ama tam 
olarak kesmez. Kas 
gevşotici ilaçlar da 
ağrılı kas spazmını 
giderir. Hastaların 
çoğu, birkaç günle üç 
hafta arasında yatakta 
dinlenerek düzelir. 
Dinlenmeyle 
iyileşmeyen hastaların 
başka yöntemlerle 
tedavi edilmesi gerekir. 
Bir süre bir hastanede 
yatmaları ve belki, 
ağrının azaltılması için 
bacaklarına çekme 
uygulanması iyi 
gelebilir. Yine 
İyileşmeyenler özel bir 
röntgenle incelenir. 
Diskte kayma varsa, 
sürekliliği bozarak, 
boyanın dağılımında 
bir çentik olarak belirir. 
Disk kaymalarında 
ameliyat ancak dinlen
me yetersiz kalmışsa, 
sinir köklerinin 
işlevinin bozulduğuna 
ilişkin belirtiler varsa 
ve idrar kesesiyle 
üreme organlarının 
sinirleri etkilenmişse 
uygulanır. Omurilik 

sinir kökleriyle birlikte 
hafifçe yana itilir ve 
disk çıkarılır. Hastalar 
genellikle ameliyattan 
iki hafta sonra ayağa 
kalkabilir. Disk kay
masında, fizik tedavi 
gibi başka tedavi yön
temleri de yararlı ola
bilir. Fizik tedavide, 
ağrıyı zamanla azaltan 
ısı tedavisi ve çekme 
egzersizleri uygulanır. 
Çekmo, bir olasılıkla 
kas spazmını da çöz
erek, ağrıyı azaltır. 
Egzersiz sırt ve karın 
kaslarını 
güçlendirerek, bu 
kasların belkemiğine 
ve sırt eklemlerine 
binen yükün bir 
bölümünü almasını 
sağlar. Ancak, bu 
uygulamaların hiçbiri, 
iyileşme sürecini hız
landırmaz; yalnız has
tayı rahatlatır." 
Bazı hastaların tedavi
den sonra bile tam 
olarak iyileşemediğini 
belirten Çıtışlı, "Böyle 
durumlarda, ağır 
uğraşları olanların 
daha hafif işlere 
geçmesi gerekir. Sırtı 
yormayacak biçimde 
yaşamalıdırlar. Akut 
disk kayması geçiren
lerin büyük bir bölümü 
tümüyle iyileşmekte 
ve daha önceki 
çalışma düzenine 
dönebilmcktodir" 
ifadelerini kullandı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

t, 
||

tfaiye 110
Polis İmdat 156
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şof. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askorlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özol Id, Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tokol Md. 513 10 42
Vor. Dairosl Md. 513 10 92
llço Tarım Müd. 513 10 45
llçoSoç. 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
Itfaiyo 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
Yonlkapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (220) 814 10 20

Topçular (?26) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 50 31

OTOBÜSI
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
K Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)

B 
■= 
R

1

1

1

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Knnboroglu-Enıulnç 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kainli Koç_________ 513 35 71

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

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL f, 1 3 10 79
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 613 14 26

NÖBETÇİ ECZANE
28 Ocak 2006 CUMARTESİ 

YASEMİN ECZANESİ 
29 OCAK 2006 PAZAR 

SERİM ECZANESİ

KSrfez
YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2345 

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

Yönetirn.ve Başım York; KÖRFEZ ofşet.
Matbaaclık-Yayıncılık-Rcklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayının Günleri vo Pazar günleri yayınlanmaz)



Sayfa 1228 Ocak 2006 Cumartesi

2 yeni film vizyonda
'İlk Aşk' ve 'Münih' 
adlı iki yeni film bu 
hafta gösterime girdi. 
Ünlü yönetmen 
Steven Spielberg'in 
imzasını taşıyan 
'Münih'te Eric Bana, 
Daniel Craig ve 
Geoffrey Rush'ın 
rol alıyor.

ABD'li bağımsız 
yönetmen Mark 
Milgard’ın, 30’un 
üzerinde festivalden 
ödülle dönen ilk filmi 
'Dandelion', dram 
türünde. Filmde 
Vincent Kartheiser, 
Taryn Manning, 
Arliss Howard 
rol alıyor. 
Annesiyle birlikte 
yeni bir hayata başla
mak üzere kasabaya 
gelen Danny, kısa 
süreli rastlaşmaların 
ardından Mason ile 
yakınlaşır. 
Günlük hayattaki. 
açmazlardan, kendini 

çevrelemiş uçsuz 
bucaksız doğayla 
vakit geçirerek kaçın
maya çalışan Mason, 
samimiyeti ve güzel
liğinden etkilendiği 
Danny sayesinde zih
nini sıkıntılarından 
soyutlamaya çalışır. 
Ne var ki katı kural
ları ve işi arasında 
gidip gelen babasının 
vurdumduymazlığı, 
kocası ile arasındaki 
iletişimsizliğinin 
çaresini alkol ve 
haplarda bulmaya 
çalışan annesi, 
savaşın üzerinde 
bıraktığı izlerin içinde 
yaşadığı gerçeklik ile 
tek bağı olan büyük
babası, Mason’ın 
duygularında gel
gitlere neden olur. 
Babasının neden 
olduğu ölümcül bir 
kaza sonucu, Mason 
ve Danny’nin,aşkı 
derin bir darbe alsa

da kader, iki genci 
tekrar biraraya getirir. 
Spielberg'den 'Münih' 
Ünlü yönetmen 
Steven Spielberg'in 
imzasını taşıyan 
'Münih'te ise Eric 
Bana, Daniel Craig ve 
Geoffrey Rush'ın rol 
alıyor. İki buçuk saat 
süren dram-gerilim 
türündeki filmde 1972 
Münih olimpiyatları 
sırasında Filistinli 
eylemciler İsrailli 
atletleri rehin'alır ve 
başarısız bir operas 

yon sonunda atletler 
hayatlarını kaybeder. 
Bunun üzerine döne
min İsrail Başbakanı 
Golda Meir, MOSSAD 
ve resmi yetkililerle 
biraraya gelerek özel 
bir harekat timi kur
maya karar verir.
Bu ekip bir hücre gibi 
davranacak ve olaya 
katılan Filistinlileri 
birer birer infaz ede
cektir. Filmin en çok 
tartışılan yanı da 
teröre terörle karşılık 
verme metodu.

Türkiye Yunanistan’ın 
yer aldığı C Grubu’nda 
İsviçre ve Avusturya'nın ortaklaşa 
evsahipliği yapacağı 2008 Avrupa Futbol » 
Şampiyonası (Euro 2008) kura çekimi || 
İsviçre'nin Montreaux kentinde yapıldı.
7 torbanın bulunduğu kura çekimine 2. tor
badan katılan Türkiye, kura çekimi sonu
cunda C Grubu'na düştü. 50 takımın 
katıldığı kura çekimi sonucunda takımlar 7 
gruba dağılırken, sekiz takımlı A Grubu 
haricindeki tüm gruplar yedişer takımdan 
oluştu.
Kura çekimi sonucunda Türkiye'nin rakipleri 
Yunanistan, Norveç, Bosna-Hersek, 
Macaristan, Moldova, Malta olurken, diğer 
gruplar şu şekilde oluştu;
A Grubu: Portekiz, Polonya, Sırbistan- 
Karadağ, Belçika, Finlandiya, Ermenistan, 
Azerbaycan, Kazakistan
B Grubu: Fransa, İtalya, Ukrayna, İskoçya, 
Litvanya, Gürcistan, Faroe Adaları 
C Grubu: Türkiye, Yunanistan, Norveç, 
Bosna-Hersek, Macaristan, Moldova, Malta 
D Grubu: Çek Cumhuriyeti, Almanya, 
Slovakya, İrlanda, Galler, Güney Kıbrıs Rum 
Kesimi, San Marino
E Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Rusya, İsrail, 
Estonya, Makedonya, Andorra 
F Grubu: İsveç, İspanya, Danimarka, 
Letonya, İzlanda, Kuzey İrlanda, 
Liechtenstein
G Grubu: Hollanda, Romanya, Bulgaristan, 1 
Slovenya, Arnavutluk, Beyaz Rusya, 
Lüksemburg

Ev sahibi olmak isteyenler müjde!
MANASTI R’da

Kooperatife üye olanlara 
kredilendirme oşomasındo 

tapuları verilecektir

Muammer Ağım Devlet Hastanesinin hemen yanında kurulan 
50 ortaklı S.S. A. BİLGİN KONUT YAPI KOOPERATİFİNE 

üye kayıt işlemleri başladı.
Sınırlı sayıda olan üye yazımı için önce başvuranlar kazanacak. 

Mortgage sistemi gibi, 700 YTL taksitli kredi ile
15 yıl ödemeli olan konutlar 2 yılda teslim edilecektir. 

Geniş bilgi için büromuzdan başvurabilirsiniz.

S.S. 1. BİLSİN »mil te KmmuIHI
Demirsubaşı Malı. Semerciler Yokuşu, No: 25 

(Demiriz Ecz. karşısı) GEMLİK 
TEL.(0224)51389 90 J



Ölümden döndü
, Manastır İnan Market önünde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç 
sürücüsü yolun sol tarafındaki uçuruma yuvarlandı. Takla atan araç- 

it tan yara almadan çıkan sürücü Ramiz Kuzu’yu Allah korudu. Syf 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■I^B TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
30 Ocak 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Bursa’daki 
mahkumlar otellere 

havlu üretecek
Bursa H Tipi Cezaevi'ndeki 24 
mahkum, lüks oteller için havlu 
imal edecek. 5 Aralık ta kursa 
katılan mahkumlar, 20 Haziran 
2006 tarihine kadar eğitim göre
cekler. Kurs bitiminde aylık 12 bin 
havlu üretilecek. Haberi sayfa 4’de

Adalet ve Kalkınma Partlsl’nde kongre heyecanı başladı

AKP’de muhalifler adaylarını açıkladı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

AKP’de kongreye doğru
Adalet ve Kalkınma Partisinde ilçe kon

greleri başlıyor.
1982 yılında kurulan Anavatan Partisi 

gibi, AKP’de kuruluşundan hemen sonra 
yapılan genel seçimlerle iktidarı büyük 
çoğunluğuyla kazanan genç partilerdi.

Türkiye ekonomik ve siyasal yönden 
geçirdiği sıkıntılı dönemlerden sonra 
ülkeyi yönetenlerin basiretsizliği, yapılan 
seçimlerde tepki oylarıyla farklı siyasal 
partilere yönelmişti.

AKP’nin kuruluşunu anımsarsanız, 
kapatalan Erbakan’ın (o zaman Genel 
Başkan Recai Kutan’dı) Fazilet Partisibin 
genel kurulu öncesi, yönetime gelmek 
isteyen Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına 
geçit verilmeyince, partiden kopanlar 
AKP'yi kurdu.

57. koalisyon hükümetinin IMF İstem
leri doğrultusunda ekonomide halkı 
ezmesi, denenmişlerin yerine sandıkta 
yeni partiye itti halkı.

2002 seçimlerinde halkın önemli bir 
bölümü de tepki olarak sandığa gitmedi.

AKP aldığı kullanılan oyların yüzde 35 
ile iktidar oldu.

Muhafazakar bir tabana sahip olan 
AKP üç yıldır İktidarda.

Beğeniriz veya beğenmeyiz, AKP tüm 
kadrolarıyla ülkeyi yönetiyor..

Şimdi alt kadrolarda yönetime gelme 
mücadeleleri yaşanıyor.

Gemlik'te birinci kongerede 
gördüğümüz tablo karşımızda.

Enver Şahin'in ilçe yönetimi İle 
Belediye Başkanını destekleyen grup 
kongrede kazanmak için yarışacak.

Gemlik İlçe kongresini yapacak 
olan Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nde Enver Şahin yöne
timine tepki gösterenler Mustafa 
Durmuş etrafında toplanarak, 
kongre için start verdiler. Durmuş, 
açtığı seçim bürosunda ilçe 
başkanlığına adaylığını açıkladı.
AKP’de yaklaşan ilçe kongresi için seçim 
çalışmalarına hız veren muhalif kanat, 
Şirin Plaza altında açılan seçim bürosunda 
Mustafa Durmuş’un adaylığını açıkladı.
Durmuş, AKP teşkilatlarının gayeye 
ulaşmak için yetenekli, çalışkan güven 
veren samimi ve dürüst insanlardan 
kurulmasın gerektiğini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSOZ’ün haberi sayfa 3’de

Kuş gribi çıkan il 
sayısı 28’e yükseldi 
Ulusal Koordinasyon Merkezi, kuş 
gribinin pozitif çıktığı il sayısının 28, 
teyit edilmiş mihrak sayısını ise 57 
olduğunu açıkladı. Haberi sayfa 8’de

AB’ye beyaz et 
ihraç edilecek 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, 
Türkiye'den de artık AB'ye beyaz et 
ve süt ürünlerinin ihraç edilebile 
ceğini söyledi. Haberi sayfa 9'da

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

Kötü muameleye isyan!
Bursa Valiliği İnsan Hakları Kurulu Üyesi 
Hülya Duran, kentimizde en fazla insan 
haklan ihlaline hastanelerde rastlandığını, 
şikayetlerin başında ise "kötü muamele" 
geldiğini söyledi. Haberi sayfa 6'da

Donarak öldü
Bursa Kültürpark'taki barınma evine kay
dını yaptırdıktan sonra ortadan kaybolan 
47 yaşındaki Hüseyin Yavuz, donarak 
öldü. Yavuz’un cesedi kahvehane 
işleticisinin kömür almak için indiği 
bodrumda bulundu. Haberi sayfa 4'de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Din bezirganlığı...

Dünyada en sevimsiz iş dinsel değerler
den yararlanarak dümen çevirmek.

Ama ne yazık ki dinci takımı bu işi hep 
yapıyor.

Hem ticarette hem siyasette dini pek bir 
güzel kullanıyorlar.

Yapıyorlar yapmasına da başları da 
beladan kurtulmuyor.

Ne gam..
Düzenlerini bir güzel çeviriyorlar ya.
İşi kitabına uydurmayı da çok iyi 

beceriyorlar.
Örneğin şu Konya’daki din motifli ticaret 

şebekeleri..,
Memleketin ekonomisine de, kandırdık

ları insanların dar bütçelerine de darbe 
üstüne darbe vurdular.

İşin baronları bu dünyada malı 
götürdüler.

Onlara üç kuruşluk tasarruflarını veren
ler ise sürünüyorlar.

Yakın çevremizde görüyoruz..
Duyuyoruz.

İhale mi olacak ?
Bir kurum ya da topluma bir malzeme 

mi alınacak
Üç kuruş fazla da olsa kendi yandaşları 

arasında işi bitiriyorlar.
Yapılacak ya da yaptırılacak işin gerek

lerine uymasa da olur.
Bizden olanlar götürsün yeter.
Bu mantık aslında ne dine sığıyor ne

| imana..
Fark etmiyor ki..
Onİ£r dünyalıklarının peşinde koşturup 

duruyorlar.
Din iman..
Zinhar yalan.
Kılıf..
Melek postuna bürünmüş şeytanların 

yalan dünyada bitiremeyecekleri iş yok.
Toplumun kaderci ve şükürcü yapısın

dan öyle bir yararlanıyorlarki değme gitsin.
Ona buna çamur atmayı da ihmal etmi 

yorlar.
Bektaşi’nin biri her nasılsa camiye git

miş, yani başında namaz kılan adam.
-Allah’ım! Beni dinden, imandan eksik 

etme, diye dua ediyormuş. Bektaşi’de 
başlamış duaya.

- Allah'ım bana bir şişe rakı parası ihsan 
eyle... Bunu duyan adam.

- Bre dinsiz imansız herif, hiç Allah’tan 
rakı parası istenir mi?. Bektaşi

- Kızma be îmanım, herkes kendinde 
olmayanı ister. Sen biraz daha din, iman 
istiyorsun. Benim dinim, îmanım tamamdır, 
onun için bende rakı parası istiyorum.*******

Bektaşi’ye sormuşlar:
- Dünyanıp en zor ve en kolay şeyleri 

nedir?
Bektaşi söyle demiş:
-En kolayı, nasihat vermek, en zoru ken

dini bilmektir.

Bektaşinin birini ramazanda içki içtiği 
için yaka paça kadıya götürürler.

Çakırkeyif Bektaşi'yi görür görmez kadı :
- Behey kafir! Bu yaşta hala içiyorsun bu 

zıkkımı. Utanmıyor musun? Bilmiyor 
musun haram olduğunu?, der.

- Sırtınızdaki ipek kaftan da haramdır, 
diye karşılık verir Bektaşi.

Kadi : - Bunun içine pamuk katarlar.
Bektaşi :
- Dünyada doğru adam mı kaldı, şaraba 

da yarı yarıya su katıyorlar...

Ölümden döndü
Manastır İnan Market önünde direksiyon hakimiyetini 

kaybeden araç sürücüsü yolun sol tarafındaki 
uçuruma yuvarlandı. Takla atan araçtan yara 

almadan çıkan sürücü Ramiz Kuzu’yu Allah korudu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Önceki gün 
Manastır yolunda 
meydana gelen 
kazada yaklaşık 
30 metrelik uçuruma 
yuvarlanan 
araçtan sürücüsü 
yara almadan 
kurtuldu.
Gemlik'ten 
Kumla istikametine 
gitmekte olan 
16 ZA 528 plakalı 
özel araç sürücüsü 
Ramiz Kuzu, 
Manastır İnan 
Market önüne 
geldiğinde 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybedince yolun 
sol tarafından 
bulunan zeytinliğe 
yuvarlandı. 
Yaklaşık 30 
metrelik mesafeyi 
aracının içinde 
takla atarak 
geçiren Ramiz 
Kuzu, aracından 
yara almadan 
kurtuldu.

Olayı gören 
vatandaşlar 112 
ambulansını 
çağırarak yardım 
istediler.
Kaza yerine gelen 
ambulans görevlileri 
sürücü Ramiz 
Kuzu'nun yara 
almadan kurtul
duğunu görerek 
olay yerinden 
ayrıldılar.

Giresunlular Derneği ‘Dayanışma gecesi’ düzenledi
Gemlik Giresunlular 
Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği 
dayanışma gecesi 
düzenledi.
Yarın akşam

Pembe Köşk
Düğün Salonu'nda 
yapılacak olan 
‘Dayanışma
Gecesi’ne
Giresun'dan gelecek

TURAN TRAFİKİ
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

olan misafirler de 
katılacak.
Gemlik Giresunlular 
Kültür ve 
Yardımlaşma 
Derneği Başkanı 
Halil Türkmen 
yaptığı açıklamada, 
"Birlik ve 
beraberliğin önemli 
olduğu şu günlerde 
Giresun’dan 
gelecek olan 
misafirlerimizle 
bir gece düzenlemeyi 
düşündük.
Gecemizde folklor 
ekibi, yerel ve 
sürpriz sanatçılar, 
slayt gösterileri 
yapılacak. Yöresel

yemeklerimiz 
olacak. Derneklerin 
amacının kültürel 
faaliyetlerde 
bulunarak 
gençlerimizin yok 
olan kültürlerine 
sahip çıkmalrını 
istiyoruz.
Gemlik ’te 
yaşayan 
hemşerilerimizle 
ilçenin sorunlarının 
çözüm noktasını da 
dernek olarak 
üzerimize düşeni 
yapmaya hazırız. 
Gecemize tüm 
hemşerilerimizi 
ve halkımızı davet 
ediyoruz" dedi.
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AKP’de kongre heyecanı başladı

{AKP’de muhalifler 
adaylarını açıkladı

Gemlik İlçe kongresini yapacak olan Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nde Enver Şahin yönetimine tepki 
gösterenler Mustafa Durmuş etrafında toplanarak, 
kongre için start verdiler. Durmuş, açtığı seçim 
bürosunda ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Seyfettin ŞEKERSOZ

Yaklaşan AKP İlçe 
Kongresi için seçim 
çalışmalarına hız 
veren muhalif kanat 
ilçe başkanlığı için 
adayını açıkladı.

* Yönetimden istifa 
edenlerin de destek 
verdiği Mustafa 
Durmuş, AKP 
İlçe Başkanlığına 
adaylığını açıkladı. 
Şirin Plaza altında 
seçim bürosu açan 
Mustafa Durmuş’u 
destekleyenler 
arasında eski 
belediye meclis 
üyeleri, yönetimden 
İstifa eden ve Enver 
Şahin yönetimine 
karşı olanlar, bazı 
belediye meclis 
üyeleri bulunuyor, 
ilçe Başkanlığına 
aday olduğunu

açıklayan Mustafa 
Durmuş, yaptığı 
açıklamada, AKP 
teşkilatlarının gaye 
ye ulaşmak için 
yetenekli, çalışkan, 
güven veren samimi 
ve dürüst insanlar
dan kurulması

gerektiğini savundu. 
Durmuş, 
açıklamasında: 
"Bu teşkilatlarda 
hiyerarşik yapılanma 
esastır, işlerin 
yürütülmesin 
de bu kurallara 
önem verilmelidir.

Teşkilatta birlik 
beraberlik ve 
huzur içinde 
çalışmalıdır." 
dedi.
Başarının temelinde 
bunların yattığını 
söyleyen
Mustafa Durmuş, 
"AKP kimsenin 1 
hegemonyası 
altında değildir. 
Katılımcı kadrolarla 
AKP yönetilmelidir. 
Onun içindir ki, 
işte bürada bulunan 
ve bulunmayan 
kardeşlerimle 
beraber partimizin 
Gemlik'te daha 
güçlenmesi için 
dağıtıcı değil 
toparlayıcı, itici 
değil her kesimi 
kucaklayıcı, az 
olsun benim olsun 
mantığıyla değil, 
çok olsun hepimizin 
olsun mantığıyla 
yönetilmesi 
gerek m ektedir. 
Üyelerimizle, 
Belediye Meclisi, 
il Genel Meclisi 
üyelerimizin 
çoğunluğu ile, 
sivil toplum 
örgütleriyle, 
partimize hizmet 
eden büyüklerimiz 
ile, il teşkilatlarımız 
la, Milletvekilleri 
mizin bir çoğu ile 
istişare ettikten 
sonra AKP önümüz 
deki günlerde 
yapılacak olağan 
kongresinde 
ekibimle beraber 
İlçe Başkanlığına 
aday olduğumu 
açıklıyorum. ” 
şeklinde konuştu.

I YazıYORUM
D’$ Hekimi özcan VURAL

I ozcanvural1933@hotmail.com
I | www.ozcanvural.sayfasl.com

Dürüst vatandaş enayi mi ?
Yaşınız ilerlemiş, birkaç seçim görmüş 

şeniz Türkiye'de erken seçimin yapılıp yapıl
mayacağını hemen anlarsınız. Bu iktidar da 
ki partililerin sözlerinden -gözlerinden değil 
kararlarından anlamak kolaydır. Erken 
seçimin en erken sinyali af yasalarının art 
arda çıkmasıyla görülür. Af seçimin görün
tüsüdür...

Ankara Ticaret Odasının araştırmasına 
göre Cumhuriyetin 82 yıllık tarihinde 100 
den fazla af çıkarıldı..

Türkiye de yaşayanlar 17 kez imar 
suçlarının, 12 kez de öğrencilerin affını 
gördü. Küçük aflar bu sayıya dahil değil...

Büyük Suçlular ise neredeyse 6 yılda bir 
çıkan aflarla “ıslah olmadan” salıverildiler, 
sokakları doldurdular, hatta evlerimizi girdi ' 
ler..

Rahşan affı denen bela ile başımızı 
dertlere soktular ..

Şimdi de ortaya çıkan pisliği temizlemekte 
zorluk çekiyorlar...

AKP hükümeti .aflar konusunda 
geçmişte olanları geçen bir politika izliyor. 
Öğrenci affı, vergi affı, çiftçi borçları affı, 
SSK ve Bağ-Kur prim borçları affı, ihracatçı 
affı gibi toplumun hemen her kesimi bu 
aflardan nasibini aldı. Alacak ta öyle 
görünüyor...

Cumhuriyet tarihi boyunca çıkarılan 
bütün afların gerekçesinde, her defasında 
“Bir defaya mahsus” denildi.

Ancak bu mahsus bitmedi .afsız bir yıl 
hiç geçmedi..

Kimi yıllar da birden çok af çıkarıldı.
Devlet kendine yapılan suçları af edebilir, 

ama bana aileme karşı yapılan suçları ben
den izinsiz nasıl affedebilir? Bu haksızlık 
değil mi.?

Benim babamı -annemi -çocuğumu 
-eşimi öldüren katili affetmesi haksızlık 
değil mi.? Benim içinde bulunduğum üzün
tünün bedelini çekecek kimseyi benden 
başka kimse af edememeli...

Bir öğrenci düşünün derslerine gece 
-gündüz çalışarak bir meslek sahibi olmaya 
çalışırken, o sınıfın ağustos böcekleri her 
defasında afla ona yetişiyorlar.

Bir vatandaş düşünün alın teri parası ile 
bir ev alıyor, evinin önüne kaçak bir 
gecekondu dikiliyor, hatta afla kat çıkma 
cüretine sahip oluyor sizin önünüzü kapatıp 
,adeta nanik yapıyor.

İş yerinde çalışanlarının primini düzenli 
ödüyor,vergisini veriyor.

Bunları yapmayanlar ona gülerek bakıyor, 
enayi diyorlar...

Şimdi şöyle düşünebiliriz : Niye vergileri
mi -primlerimi yatırayım ki,

Niye boş bulduğum bir hazine arsasına 
gecekondu koymayayım ki,

Suç işlemekten niye korkayayım ki, 
öğrenci isem niye ders çalışacağım ki, 
Nasıl olsa af yakında af çıkacak. Cinayet 

işlemeye niyetlenenler bile bu affı 
hesaplayıp, kolayca cezaevinden çıkacak
larını düşünüyorlar..

Yakında seçim geliyor. Bu belli. (Aflardan 
belli)

Hala siz dürüst vatandaşlığa mı oynuyor
sunuz, sizin hiç aklınız yok mu?

SİZ ENAYİ MİSİNİZ ....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasl.com
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Kültürpark’teki barınma evini getirilen Hüseyin Yavuz ortadan kaybolmuştu

Donarak öldü
Ambülansla getiril 
diği barınma evinden 
ayrılan 47 yadındaki 
Hüseyin Yavuz, üşü 
memek için sığındığı 
bodrumda donarak 
öldü.Yavuz, üç gün 
pnce evsizlerin 
bakıldığı Bursa 
Kültürpark'taki barın
ma evine getirilmiş 
ama kaydını yaptırdık 
tan sonra ortadan 
kaybolmuştu.
Kar yağışının durup, 
havanın ayaza dön
mesi, Bursa'da 47 
yaşındaki evsiz 
vatandaş Hüseyin 
Yavuz'un donarak 
ölümüne neden oldu. 
Hüseyin Yavuz üç 
gün önce yine peri 
şan halde bulunmuş, 
ambülansla evsiz
lerin tutulduğu barın
ma evine getirilmiş 
ama kaydını yap
tırdıktan sonra 
ortadan kaybolmuş- 
tu.Emniyet Müdürlü 
ğü'nden alınan bil
giye göre üzücü olay, 
Çirişhane Mahallesi 
Kanalboyu Caddesi'n 

de ortaya çıktı. Cad 
de üzerinde kahveha 
ne işleten Halit Sa 
vaş, işyerinin soba 
sini yakmak amacıyla 
kömür almak için 
indiği bodrumda yer 
de yatan ve önceden 
de tanıdığı Hüseyin 
Yavuz'un cesedini 
buldu. Hüseyin 
Yavuz, zaman zaman 
Halit Savaş'ın izniyle 
bodrumda yere seri 
len yatakta ve çevre
den verilen battaniye 
lerle ısınmaya çalışı 
yordu. Halit Savaş, 
hemen polis ekiple 
rine haber verdi. 
BARINMA EVİNDEN 
KAÇMIŞ
Hüseyin Yavuz'un 
Orhaneli'de yakın
larının olduğu ama 
burada kalmayıp, 
Bursa'da sokaklarda 
yaşadığı öğrenildi. 
Yavuz, kendisine 
mekan olarak 
Çirişhane Mahalle 
si'ni seçmiş, ölümü 
de aynı yerde olmuş
tu. Hüseyin Yavuz'un 
mahallelinin destek

leriyle yaşamaya 
çalıştığı, en son 25 
Ocak'ta yine soğuğa 
yenilmek üzereyken 
ambülansla Büyük 
şehir Belediyesi'nin 
Kültüpark'ta kendisi 
gibi evsizleri soğuk
tan korumak için 
açılan barınma evine 
getirilmiş ama kaydı 
yaptırıldıktan sonra 
burada hiç kalmadan 
yine sokaklara çık
mıştı. Hüseyin Yavuz 
un soğuğa inadı, 
hayatına mal oldu. 
Yavuz, sıfırın altında 
7 dereceye kadar dü 
şen soğuğa dayana
mamış, ısınmak için 
girdiği bodrumda 
gecenin ayazına 
yenik düş müştü. 
Talihsiz adamın 
ölümü, yaşamaya 
çalıştığı mahalle de 
büyük üzüntü yarattı. 
Yavuz'un cesedi Cum 
huriyet Savcısı'nın 
talimatı ile Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırılırken, 
polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Bursa’daki
mahkumlar otellere

havlu üretecek
Bursa H Tipi 
Cezaçvi'ndeki 
24 mahkum, 
lüks oteller 
için havlu 
imal edecek. 
Türkiye'deki 
pek çok |$ente 
örnek olan 
H Tipi 
Cezaevi'ndeki 
24 hükümlü, 
havlu üretimi 
konusunda 
kurs görüyor. 
5 Aralık 2005’de 
başlayan kursa 
katılan mahkumlar, 
20 Haziran'a kadar 
eğitim görecek. 
Nermin Karaman 
tarafından eğitilen 
mahkumlar, 
üretime 
şimdiden başladı. 
Şu an 6 havlu 
dokuma makinesinin 
bulunduğu 
cezaevine 6

makine daha s 
ipariş edildi. 
Kurs bitiminde 
mahkumların 
aylık 12 bin havlu 
üretebilecek 
seviyeye geleceği 
kaydedilirken, 
üretilen banyo 
havlusu, el havlusu 
ve bornozlar, 
başta diğer 
cezaevleri olmak 
üzere kamu kuru
luşları ve lüks 
otellere satılacak.

Mahkumların çok 
başarılı olduğunu 
söyleyen Nermin 
Karaman, 
"Tahliye olduktan 
sonra iş 
bulma zorluğu 
çekmeyecekler. 
Böylelikle topluma 
kazandırılmış 
olacaklar" dedi. 
Çalışan mahkumların V 
sigorta primleri de l 
cezaevi idaresi Jl f 
tarafından 
ödeniyor.
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lteli kahkaha bizimkisi" adlı oyun sahnelendi
ANAÇEV tarafından organize edilen ve bir grup Gemlikli gencin sahneye koyduğu

“Azıcık kahkaha bizimkisi” adlı komedi oyunu izleyenleri kahkahaya boğdu

tâ

Karikatür yarışmasının birincisi İngiltere’den]
Bursa Büyükşehir 
Beledlyesl'nln ulus
lararası düzeyde 
düzenlediği ve bu yıl 
toplam bin 145 eserin 
katıldığı "4.Uluslara 
rası Cemal Nadir Güler 
Karikatür Yarışması" 
sonuçlandı. Birincilik 
Ingiltere'ye gitti. 
Türkiye'de karikatürün 
sevilmesinde büyük 
emeği olan usta miza
hçı Cemal Nadir 
Güler'I anmak ve 
karikatür sanatını 
sevdirmek amacıyla 
düzenlenen 4. 
Uluslararası Cemal 
Nadir Güler Karikatür 
Yarışması'na

Türkiye'den 45 şehir 
den 490, yurt dışından 
ise 53 ülkeden 655 
eser katılarak yeni bir 
rekora imza atıldı. 
Çelik Palas Otel Balo 
Salonu'nda düzenle
nen törenle açıklanan 
yarışma sonuçlarında 
birinciliği Ingiltere'den 
Houmayoun Mahmou 
dİ kazanırken, ikinci 
liği ve Bursa Rotary 
Kulübü ödülünü 
Bulgaristan'dan 
Rumen Dragostinov, 
üçüncülüğü ve Çalış
ma Başarısı ödülünü 
ise Ukrayna'dan 
Vladamlr Kazanevsky 
kazandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Anadolu Çağdaş 
eğitim Vakfı 
(ANAÇEV) tarafından 
organize edilen ve 
bir Grup Gemlikli 
gencin sahnelediği 
komedi türü "Azıcık 
kahkaha bizimkisi" 
isimli tiyatro 
izleyenleri 
kahkahaya boğdu. 
Belediye Kültür 
Merkezi'nde 
sahnelenen oyunda 
toplum içinde 
eleştirilen insanların 
ve yaşanan olaylar 
komedi türünde 
izleyiciye yansıtılıyor 
ANAÇEV Tiyatro 
Grubuna mensup 
Sinan koşan, 
Altan özbabalık, 
Hakan Beyazıt, 
Selçuk Aylak ve 
Zehra Scymen'in 
oluşturduğu 
grubun sergilediği 
oyunun yazarı 
yine oyunculardan 
olan Sinan Koşan. 
2 perdelik oyunda 
profesyonellere taş 
çıkarırcasına 
tiyatro yapan 
gençler salonu 
dolduran tiyatro 
severler tarafından 
alkış yağmuruna 
tutuldu.
Gemlik'te yaptığı

TOPLAM BİN 145 
ESER 
Yarışmanın mansiyon 
ödüllerini ise 
Rusya'dan Alekssandr 
Pashkov, Çin'den 
Dachuan Xia ve 
Belarus'tan Andrei 
Puchkanıou layık 
görülürken, Cemal 
Nadir ödülleri 23 
Şubat Perşembe günü 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde gerçek
leşecek törenle sahip
lerini bulacak.
Büyükşehir Belediyesi 
adına BURFAŞ'ın 
organize ettiği yarışma 
Bursa Rotary Kulübü, 
Orhan Holding ve

güzel çalışmaların 
yanı sıra öğrencilere 
verdiği eğitim

çalışmalarının 
devam edeceği
öğrenildi. '

bursu ile bilinen 
ANAÇEV'li gençlerin 
başarılı tiyatro

Bursa Karikatürcüler 
Derneği'nin desteğiyle 
gerçekleşirken, Cemal 
Nadir Karikatür 
Yarışması bu yıl ulus
lararası düzeyde 5 
yıldız almaya hak 
kazanan Türkiye'deki 
ender organizasyon
lardan biri oldu. 14 
yıldır aralıksız olarak 
sürdürülen ve her 
geçen yıl katılımın üst 
düzeye ulaştığı yarış
mada bu yıl yurt için
den ve yurt dışından 
toplam bin 145 eser 
katılarak yeni bir rekor 
kırıldı.
PROFESYONEL j’İJRİ 
Jüride İtalya'dan

Gianluigi Martini, 
İngiltere'den Ross 
Thomson, İstanbul'
dan Yrd. Doç. Dr. 
Gürbüz Doğan 
Ekşioğlu, Bursa'dan 
usta karikatürist 
Ahmet Aykanat ile 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
Sanat Danışmanı 
Ahmet Erdönmez, 
BURFAŞ Kültür Sanat 
Yöneticisi Mustafa 
Efe, Orhan Holding 
temsilcisi Gülnur 
Döşemeciler ve 
Bursa Rotary Kulübü 
Başkanı Tunca 
Toker yer alırken, jüri 
üyeleri toplam bin 145 

eserin katıldığı yarış
mada dereceye giren 
yarışmacıları 
seçmekte oldukça 
zorlandı.
6 BİN 100 DOLAR 
Geçen yılın birincisine 
1500 doların verildiği 
yarışmada bu yıl 
ödüller iki katına 
çıkartıldı.
Yarışmanın birincisine 
3 bin, İkinciye bin, 
3.'ye ise 600 dolar 
ödül verilecek.
3 mansiyon esere 
de 500'er doların 
verileceği yarışmada 
toplam 6 bin 100 dolar 
ödül dağıtıldı.
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Kötü muameleye isyan! Uyuşturucuya iki tutuklama

Bursa Valiliği İnsan 
Hakları Kurulu Üyesi 
Hülya Duran, 
kentimizde en 
fazla insan hakları 
ihlaline hastanelerde 
rastlandığını, şikayet
lerin başında ise 
"kötü muamele" 
geldiğini söyledi. 
Türk Hemşireler 
Derneği Bursa 
Şubesi'nin Devlet 
Hastanesi Çekirge 
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi'nde 
düzenlediği "Sağlık 
Sektöründe İnsan ve 
Hasta Hakları" konu
lu seminerde, sağlık 
çalışanları ile hasta
lar arasındaki 
diyaloglar masaya 
yatırıldı. Bursa 
Valiliği İnsan Hakları 
Kurulu Üyesi Hülya 
Duran, Avukat Haşan 
İçöz ve İl Sağlık 
Müdürlüğü Hasta 
Hakları Şube Müdürü

Özgün Özdemir'in 
konuşmacı olarak 
katıldığı seminere, 
çok sayıda sağlık 
görevlisi ve hemşire 
ilgi gösterdi. 
Valiliğe gelen insan 
hakları ihlaline 
yönelik başvuruların 
çoğunun hastane 
kaynaklı olduğuna 
dikkati çeken Hülya 
Duran, şikayet 
edilen konuların 
başında da "kötü 
muamele" geldiğini 
söyledi. Sağlık 
çalışanları ile hasta 
arasındaki stresten 
kaynaklanan 
zıtlaşmanın 
tartışmalara neden 
olduğunu anlatan 
Duran, gelen diğer 
şikayetlerin de 
tahliller için 
para istenmesi, 
hastalarla yeterince 
ilgilenilmemesi, 
acil servis 
yetersizliğinden 

müdahalede 
gecikilmesi, kirli 
tuvaletler, engelliler 
için asansör ve 
park yerlerinin 
olmaması şeklinde 
sıralandığını 
vurguladı.
HASTALAR DA HAK 
SAHİBİ
İnsan haklarının 
sadece hukuksal 
boyutuyla değil 
tarihsel, evrensel ve 
sosyal boyutlarıyla 
da ele alınması 
gerektiğini belirten 
Duran, "İnsan 
hakları ilk önce 
evde başlar. Ülke 
mizdeki her birey 
kendi hakkını bildiği 
takdirde sosyal 
adalet ve barış 
kendiliğinden gele
cektir. Her hak ihlali 
şikayetini insanlık 
için bir armağan, 
bir fırsat olarak 
değerlendiriyoruz. 
Bu noktada sağlık 

çalışanlarının 
hastalara karşı 
daha anlayışlı ve 
sevecen yaklaş
masını, onların da 
hak sahibi olduğunu 
unutmamasını 
istiyoruz" dedi. 
Avukat Haşan İçöz 
de, insan haklarının 
diğer haklardan 
önemli bir farkı 
olduğunu, kişiyi 
zamanı geldiğinde 
kendi devletinden 
bile koruyabildiğini 
ifade etti. Evrensel 
boyutlarda güçlü 
bir zırh niteliğindeki 
insan haklarının, 
uluslararası 
arenada ortak amaç 
için kurulmuş 
sahalarda 
uygulandığını 
anımsatan İçöz, 
bireylerin kendini 
daha özgür, eşit ve 
dayanışma içerisinde 
hissettiğini sözlerine 
ekledi. BHA

Bursa ve Mudanya' 
da jandarmanın 3 
aydır takip ettiği 
"uyuşturucu tacirleri
ni çökertme" 
operasyonu kap
samında polis des 
teği ile 7 ayrı eve eş 
zamanlı baskın dü 
zenleyen ekiplerin 
gözaltına aldığı 7 kişi 
adliyeye sevk edildi. 
Olayla ilgili aranan 
Şinasi D. (31) ise 
teslim oldu. 
İstanbul, Adana, 
Hatay, Ordu, Samsun 
ve Urfa'dan kilosu 
bin 300 YTL'ye aldık
ları esrarı Şehirlera 
rası Otobüs Termina 
li'nde karşılayarak 
Bursa ve çevresinde 
bin 500 ile 2 bin YTL 
arasında sattıkları 
öne sürülen kişiler
den Şinasi D., İsmail 
D. ve Mustafa O.T'in 
evlerine yapılan 
baskınlarda gözaltına 
alınan biri Mol dovya 
uyruklu olmak üzere 
4'ü bayan, 7 kişi İlçe 
Jandarma 
Komutanlığı'nda alı
nan ifadelerinin ar 
dından mahkemeye 
çıkarıldı. Bursa'da 
özellikle Mudanya 
piyasasını elinde 

tuttuğu öne sürülen I 
uyuşturucu tacirle 
rine darbe vurulan , I 
olayın, jandarmanın i 
aylık istihbarat çalış-7 
maları doğrultusunda i 
sonuçlandığı bildiril- f 
di. Uyuşturucu tacir- I 
(erinin kurban bayra- | 
mı öncesinde de 6 
kilo toz esrar ve 3 bin 
adet extacy hap sat
tıkları öğrenildi. 
Hatırlanacağı gibi 
operasyonda 
piyasaya sürülmek 
üzere hazırlanmış 10 
kilograma yakın esrar 
maddesinin yanı sıra, 
yatak odasında sak
sılarda yetiştirilen 
hint kenevirlerine de 
el konulmuştu.
Şüphe tilerden 
Şinasi D., Gökhan 
O. tutuklanarak 
cezaevine gönde 
rilirken, Sibel D. ve 
Derya S. tutuksuz 
yargılanmak üzere 
salıverildi. Mehmet İ, 
Mustafa O.T, Emine 
D. ise serbest 
bırakıldı. İsmail D. 
ise halen aranıyor. , I 
Yabancılar Şubesi'neA I 
gönderilen Moldovya ^ I 
uyruklu Angela Z. 1' ] 
(36) ise sınır dışı 
edildi. BHA



Çato re Çelin ailelerinin mtlıı piı
* Perdeci Latif Çakan’ın kızı Gülşen ile Levent Çetin’in evliliğe ilk 

adımlarını attıkları gecede, nişan yüzüklerini DYP’li eski Bakan
Turan Tayan taktı. Tayan, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in tanınmış 
simalarından 
Perdeci Latif 
Çakan düzenlediği 
görkemli törenle kızı 
Gülşen'i nişanladı. 
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde yapılan 
nişan töreninde 
gelin ve damat 
adayının yüzüklerini

DYP'lieski 
bakanlardan 
Turan Tayan taktı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün eşiyle 
katıldığı nişan 
törenine 
Gemlik DYP ilçe 
teşkilatı tam kadro 
ile katıldılar.
Büyük bir kalabalık 
davetlinin katıldığı 
nişan töreninde

Gülşen Çakan ile 
Levent Çetin bir 
ömür boyu sürecek 
yaşamlarında ilk 
mutluluğu tattılar. 
Nişan yüzüklerini 
gençlerin parmak* 
larına takan Turan 
Tayan, bir çok törene 
katıldığını' ancak 
bu tür törenlerin 
ayrıcalığı olduğunu 
belirterek, gençlerin

yüzüklerini taktı. 
Latif Çakan ile eşi 
Meral Çakan davetliler 
ile tek tek ilgilendiler. 
Nişan töreninin ardın
dan piste gelen Latif 
Çakan ile DYP İlçe 
Başkanı Faruk Güzel 
oyunlarıyla geceye 
renk kattılar. ı

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN İ
Her Çeşit Emlak 

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Kaymakam Mehmet Baygül, Turan 
Tayan, Faruk Güzel, Gökhan Taylan 
ve eşleri aynı masayı paylaştılar

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 ârsa - Çınarcık,

Yalova 448.54 ,m2 arsa
Termal Barajrnda,(IQ7.77 m2 arsa

Termal Girişindes433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 51410 21
‘Gemlik Körfez’ Gazetemizi 
, www.gemlikkorfezgazetesi.com
internette adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kamuda lojman saltanatına son
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
devletteki lojman 
saltanatına son ver
mek için düğmeye 
bastı. AK Parti 
Karaman Milletvekili 
Mevlüt Akgün'ün 
devletin elindeki 
tüm lojmanların 
Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ) 
Başkanlığı'na 
devredilmesini ve 
lojmanların TOKİ 
aracılığıyla memurlara 
uygun şartlarda satıl
masını içeren mek
tubunu inceleyen 
Başbakan Erdoğan, 
teklife olumlu baktı. 
Erdoğan'ın Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan'a talimat 
vererek, TOKİ Başkanı 
Erdoğan Bayraktar ile 
bir çalışma yürüt
melerini istediği öğre
nildi. Erdoğan'ın 
talimatı üzerine 
geçtiğimiz günlerde 
biraraya gelen 
Unakıtan ve Bayraktar 
kamu lojmanlarıyla 
ilgili on çalışmayı 
başlattı. Unakıtan ve 
Bayraktar önümüzdeki 
günlerde çalışmayı

detaylandırarak, 
Başbakan Erdoğan'a 
sunacak.
Lojman krizine 
"TOKİ"li çözüm bulan 
AK Parti Karaman 
Milletvekili Mevlüt 
Akgün, Başbakan 
Erdoğan'a mektup 
yazarak, devletin elin
deki tüm lojmanların 
TOKİ'ye devredilmesi
ni istemişti. Akgün 
mektubunda, lojman
ların TOKİ aracılığıyla 
memurlara uygun 
şartlarda satılmasını 
da teklif etmişti. 
AK Parti Karaman 
Milletvekili Akgün'ün 
mektubunu inceleyen 
Başbakan Erdoğan, 

* teklife sıcak baktı.
Başbakan Erdoğan'ın 
Akgün'ün önerisi 
doğrultusunda Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan'a talimat 
vererek, "Siz devletin 
elindeki lojmanları 
yeterince değerlendi- 
remiyorsunuz. Maliye 
Bakanlığı'nın altyapısı 
bu konuda yeterli ve 
hazır değil. Lojman 
işini TOKİ'ye devrede
lim" dediği öğrenildi. 
Erdoğan, Unakıtan'dan

bu konuda TOKİ 
Başkanı Erdoğan 
Bayraktar ile bir 
görüşme yapmasını da 
istedi. Erdoğan'ın 
talimatı üzerine 
Bayraktar ile biraraya 
gelen Bakan Unakıtan, 
lojmanlar için 
ön çalışmayı başlattı. 
Bayraktar ve 
Unakıtan'ın önümüzde
ki günlerde çalışmayı 
detaylandıracağı ve 
yapılması gerekenler 
konusunda Başbakan 
Erdoğan'a bir rapor 
sunacağı belirtildi. 
LOJMAN REKORU 
MİLLİ EĞİTİM'DF 
Kamu lojmanlarıyla 
ilgili çalışmanın hayata 
geçirilmesi halinde, 
Türkiye'de birçok 

kamu kurum ve kuru
luşuna ait olan 234 bin 
397 lojman TOKİ'ye 
devredilecek. Kamuda 
en fazla lojmana sahip 
kuruluş 57 bin 165 
lojmanla Milli Eğitim 
Bakanlığı olurken, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nı 47 
bin 806 lojmanla Milli 
Savunma Bakanlığı, 19 
bin 738 lojmanla 
Sağlık Bakanlığı, 12 
bin 273 lojmanla 
Orman Genel 
Müdürlüğü, 11 bin 396 
lojmanla Jandarma 
Genel Komutanlığı 
izliyor. Kamuda en az 
lojmana sahip kuruluş 
ise 8 brn 290 adet 
lojman ile Maliye 
Bakanlığı olarak açık
landı. Kamunun elin

deki sosyal tesis 
sayısı ise 2 bin 408. 
Milli Eğitim Bakanlığı, 
öğretmenevleri 
nedeniyle en fazla 
sosyal tesise sahip 
kuruluş özelliğini 
elinde bulunduruyor. 
798 sosyal tesisi 
olan Milli Eğitim 
Bakanlığı'nı, 267 
tesisle Orman Genel 
Müdürlüğü, 258 tesisle 
Milli Savunma 
Bakanlığı, 187 tesisle 
Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, 146 tesisle 
Maliye Bakanlığı takip 
ediyor. Lojmanları 
TOKİ'ye devretmeye 
hazırlanan hükümet, 
soşyal tesislerle 
ilgili nasıl bir yol 
izleyeceğini ise 
henüz netleştirmedi. 
Başbakan'ın talimatına 
göre çalışma kapsamı
na sosyal tesisler de 
dahil edilecek.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'a mektup 
gönderen AK Parti 
Karaman Milletvekili 
Akgün, kamu lojman
ları ve devletin elinde
ki sosyal tesislere 

ilişkin çözüm önerisi 
ortaya koymuştu. 
Tüm kamu lojman
larının TOKİ'ye 
devredilmesini talep 
eden Akgün, TOKİ'nin 
de lojmanları uzun 
vadeli ve uygun şart
larla memurlara sat
masını önermişti. 
Akgün, mektubunda 
şu ifadelere yer 
vermişti:
"Devlet lojman 
saltanatından 
kurtulmalıdır. 
Devletin elindeki 
lojman stoku 
ancak bu şekilde 
eritilebilir.
Bu lojman ve 
tesislerin bakım ve 
onarımı bütçeye yük
sek bir yük getiriyor. 
TOKİ'ye bu lojman 
ve tesislerin 
mülkiyetinin 
devredilmesiyle israfa 
son verilecektir. 
TOKİ'nin bu tesis ve 
lojmanların satışını 
hem tek elden ve hızlı 
bir şekilde yapacak 
hem de bu lojmanları 
kullanan memurların 
kira öder gibi cüzi 
taksitlerle ev sahibi 
olmasını sağlayacak."

1

sı

Türkiye’nin kuş itlafı
yöntemi şikayet edildi

Kuş gribi çıkan il
İspanya'daki 
hayvanlan 
koruma ve çevre 
dernekleri, 
kuş gribiyle 
bağlantılı 
kanatlı hayvan
ların itlaf edilme 
yönetimden 
dolayı 
Türkiye'yi 
AB Komis- 
yonu'na 
şikayet etti. 
AB 
Komisyonu'nun 
Madrid'deki 
binası önünde 
toplanan dernek 
üyeleri, 
Türkiye'nin kuş 
gribiyle bağlan
tılı olarak kanatlı

‘Gemlik Körfez’ ,6“e‘emizi, .■ . ££ www.gemhkkortezgazetesi.commternene adresinden okuyabilirsiniz

sayısı 28’e yükseldi

hayvanları 
kurban ederken, 
AB'nin 
kurallarını 
yerine getirmesi 
için Brüksel'in 
Türkiye'ye 
baskı yapmasını 

istedi.
Madrid'deki 
AB binası önüne 
bırakılan 
dilekçede, 
üye olmamasına 
rağmen AB'nin 
hayvanlarla 

ilgili 
protokolünü 
uygulaması için 
Türkiye'ye baskı 
yapabileceği 
savunuldu.

Ulusal 
Koordinasyon 
Merkezi, kuş 
gribinin .pozitif 
çıktığı ir 
sayısının 2Ö,• 
teyit edilmiş , 
mihrak sayışını 
ise 57 olduğunu 
açıkladı

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı'ndan 
yapılan 
açıklamaya 
göre, Ulusal 
Koordinasyon 
Merkezi, 
kuş gribi 
vakalarının

pozitif olduğu 
il sayısını 
28 olarak 
açıkladı. 
Hastalık 
şüphesi 
bulunan 
illerin sayısı 
27, şüpheli 
mihrak

sayısı ise 
73 olarak 
belirtildi.
Ayrıca 
itlaf edilen 
toplam kanatlı 
hayvan sayısı 
1 milyon 
570 bine ulaştı.

http://www.gemhkkortezgazetesi.com
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“5 milyar dolarlık sermaye bekliyoruz”
»Başbakan Tayyip 
ı Erdoğan, Türkiye'ye 
2006-2007 yıllarında 
yıllık ortalama 5 mil
yar dolarlık küresel 
sermayenin gelmesini 
beklediklerini söyledi. 
Başbakan Erdoğan, 
Dünya Ekonomik 
Forumu toplantıları 
kapsamında Kongre 
Merkezi'nde düzenle
nen, "Karşılaştırılmalı 
Yeni Avantajlar" konu 
lu toplantıya katıldı. 
AB'nin Endüstri ve 
Yatırımdan Sorumlu 
Üyesi Günter

, Verheugen'in başkan
lık ettiği toplantıda, 
Erdoğan, Türkiye'nin 
3 yıl içinde yüzde 
20'nin üzerinde bir 
büyüme oranını 
gerçekleştirdiğini 
belirterek, enflas 
yonun 3 yıl önce 
yüzde 30'un üzerinde 
olduğunu, ancak şu 
anda 2005 yılı sonu 
itibariyle yüzde 7.7 

[ seviyesine indiğini 
। söyledi. Erdoğan,

AB’ye beyaz et ihraç edilecek
bütün bunlar 
yapılırken AB 
kriterlerini gözettik
lerini vurguladı.
Erdoğan, "Türkiye 3 
yıl önce yolsuzlukların 
yoğun olduğu bir 
ülkeydi. Özellikle 
finans sektöründe bu 
durum yoğun şekilde 
vardı. Şu an ise finans 
sektörü en çok prim 
yapan sektör 
durumuna geldi. 
Batık bankalar 
Türkiye'ye 50 milyar 
dolar maliyet getirdi. 
Şimdi ise kamu ve 
özel sektör bankaları 
kar ediyor. Özel sektör 
bankalarının küresel 
sermayeye açıldığını 
hep beraber 
görüyoruz" 
diye konuştu.
İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
endeksinin 3 yıl önce 
9000'ler seviyesinde 
olduğunu hatırlatan 
Erdoğan, şimdi ise 
endeksin 
46 bin düzeyine

geldiğini anlattı. 
Görünür gelecekte 
Asya kaplanlarının 
ciddi bir ekonomik 
güce ulaşabileceğini 
belirten Erdoğan.* 
Türkiye'de de özel 
sektörün destek
lendiğini ve devletin 
ekonomideki 
ağırlığının 
azaldığını söyledi. 
Türkiye'deki cari açık 
konusuna da değinen 
Erdoğan, ithalattaki 
artışın ara mallardan 
kaynaklandığını 
ve üretimin arttığını 
hatırlattı.
Türkiye'nin artık bir 
petrol terminali

olmaya başladığını 
belirten Erdoğan, 
AB konusuna da 
değinerek, 
"Avusturya'nın dönem 
başkanlığında 
müzakerelerin 
başlaması söz 
konusu. Türkiye 
dersini iyi çalışıyor. 
Yapılması gerekenleri 
titizlikle yapıyoruz. 
Türkiye, her şeyden 
önce Avrupa'yı 
doğuya doğuyu da • 
Avrupa'ya bağlayan 
son kapıdır. Türkiye 
olarak bölgesel 
ticarette 1 numara 
olmayı amaçlıyoruz" 
diye konuştu.

Tarım ve Koyişleri Bakanı Mehdi Eker, 
Türkiye'den de artık AB'ye beyaz et ve süt 
ürünlerinin ihraç edilebileceğini söyledi. 
Eker, 2000 yılında AB tarafından yapılan 
denetimler sonucu Türkiye'den AB ülkelerine 
beyaz et ve süt ürünlerinin ihracatı konusun
da olumsuz rapor verildiğini anımsattı. Bakan 
Eker. 24 Ocak 2006 tarihinde Avrupa’nın bu 
işle ilgili yetkili organı olan Gıda Zinciri ve 
Hayvan Sağlığı Daimi Komitesi'nin, 
Türkiye'nin tesislerinin yeterli oldggu ve 
Türkiye'nin üçüncü ülkeler listesine dahil 
edilmesi gerektiği yönünde karar aldığını dile 
getirerek. "Bunun anlamı şudur; Türkiye'den 
de artık AB'ye beyaz et ve süt ürünleri ihraç 
edilebilecek. Bu karar birkaç hafta içinde AB 
resmi gazetesinde yayınlanıp yürürlüğe gire
cek" dedi.
Alınan kararın öneminin altını çizen Eker, 
kararın, Türkiye'deki kanatlı sektörünün stan
dartlarının AB tarafından kabul görmesi 
bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Gelmeyen gazın
parası ödenecek

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, Rusya ve 
İran'dan alınan 
doğalgazla ilgili 
olarak, "Almadığımız 
gazın parasını biz 
verdiğimiz halde, 
gelmeyen gazın ve 
kompozisyonu bozuk 
gazın herhangi bir 
müeyyidesi yok. 
Buna herhangi bir 
yaptırım uygu
layamıyoruz" dedi. 
Güler, Ömer Sabancı 
Başkanlığındaki 
TÜSİAD Yönetim 
Kurulu ve TÜSİAD 

; Enerji Çalışma
Grubu üyeleri ile 

I İstanbul'da bir
araya geldi.
Güler, toplantının 
basına açık 
bölümünde 
gazetecilerin 
sorularını yanıt
larken, 20 yıldır 
doğalgaz kullanıldığı 
halde doğalgaz 
depolarının bugüne 
kadar gündeme

gelmediğini 
belirterek, 
"Bir apartman 
düşünürseniz, su 
deposu olmayan 
apartman gibi. 
Dolayısıyla biz 
şimdi bu depoları 
yapmakla bu eksik
liği tamamlamış 
olacağız" diye 
konuştu.
Bakan Güler, Rusya 
ve İran'dan sağlanan 
doğalgaza ilişkin 
soru üzerine de 
şunları söyledi: 
"Aslında bizim 
mukavelelerde, 
almadığımız doğal- 
gazı, (al ya da öde)

diye bahsettiğimiz 
maddeler bizim 
açımızdan var. 
Fakat karşı taraf 
vermediği zaman 
ona herhangi bir 
yaptırım uygu
layamıyoruz. Bunlar 
mukaveleye konul
mamış. Her ikisinde 
de eksik. 
Almadığımız gazın 
parasını biz 
verdiğimiz halde 
gelmeyen gazın ve- 
kompozisyonu bozuk 
gazın herhangi bir 
müeyyidesi yok. 
Buna herhangi bir 
yaptırım uygu
layamıyoruz."

Akaryakıtın yarısı standart dışı
Petrol piyasasında 
sürmekte olan dene
timler sonucu, akar 
yakıt ürünlerinin yarısı 
standart dışı çıktı. 
ODTÜ ve TÜBİTAK la 
boratuvarlarında analiz 
edilen 500 akaryakıt 
numunesinden 249'u
nun standart dışı oldu 
ğu tespit edildi.
Yapılan denetimlere 
göre, akaryakıt ürünler
ine yanma özelliklerini 
bozucu solvent, baz 
yağı ve biodizel gibi 
ürünler katılıyor. Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK), Jan 
darma Genel Komu 
tanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı 
ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından

sürdürülen petrol 
piyasası denetimlerinin 
ikinci bölümü geçen 
hafta tamamlandı.
Ülke çapında lisansı 
olmadan çalışan 
akaryakıt ve madeni 
yağ tesislerinin kapatıl
ması şeklinde sürdürü 
len denetimlerin ikinci 
ayağında, piyasada 
satılan akaryakıtın 
kalitesinin kontrolüne 
ağırlık verildi. Bu kap
samda kolluk güçleri 
tarafından yapılan

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere saııdıılye, masa, 
meşrubat,, çerez temin edilir.

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

lisahs denetimleri 
sırasında akaryakıt 
tankerleri ve benzin 
istasyonlarından alınan 
akaryakıt numuneleri 
analiz ettirildi.
Buna göre, Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi 
Petrol Araştırma 
Laboratuan'nda analiz 
edilen 336 numuneden 
141'inin, TÜBİTAK 
Marmara Araştırma 
Merkezi'nde analiz 
edilen 164 numuneden 
İse 108'inin standart
lara uygun olmadığı 
tespit edildi. Böylece 
analiz edilen numune 
lerin yüzde 49.8'inin 
standart dışı olduğu 
anlaşıldı. Daha önceki 
denetimlerde bu oran 
yüzde 55 civarında 
gerçekleşmişti. Analiz 
raporları ile standart 
dışı akaryakıt sattığı 
tespit edilen lisanslı 
kişilere, EPDK tarafın
dan 57 bin 156'şar YTL 
para cezası uygu
lanırken, 116 kişi ve 
şirket hakkında da 
mevzuata aykırı 
hareket ettikleri için 
soruşturma başlatıldı.
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Doğru bilgisayar nasıl kullanılmalı?
Bürolarda olumsuz 
çalışma ortamı 
sonucu kas ve 
eklemler üzerine 
binen aşırı yük
leme ve stresin, 
kas-iskelet sis
temiyle ilgili 
hastalıklara neden 
olduğu bildirildi 
Osmangazi Üniver
sitesi (OGÜ) Tıp 
Fakültesi Fizik 
Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Nesrin 
Demirtaş, teknoloji 
ve bilgi iletişim 
ağının gelişmesine 
bağlı olarak işte, 
okulda ve evde 
uzun süre bilgisa
yar kullanan kişi
lerin sayısının her 
geçen gün art
tığını, buna paralel 
olarak da özellikle 
kas iskelet sistemi, 
göz ve psikososyal 
bazı sorunların 
ortaya çıktığını 
söyledû 
Statik boyuh, kol 
ve el pozisyonları 
ve monoton tekrar
lı hareketleri gerek
tiren bilgisayar kul
lanımı sırasında 
uygun olmayan 
şekilde oturmanın, 
boyun, sırt, bel, 
omuz ve kollarda 
ağrı ve rahatsızlık
lara neden 
olduğunu ifade

eden Demirtaş, 
şunları kaydetti: 
"Düzgün oturuş 
şeklinde omurga 
üzerine binen yük
ler, bu kavislerin 
yardımıyla eşit 
oranda çevre 
dokulara dağıtıla- 
bilmektedir. Kötü 
oturuşta ise duruş 
şekliyle ilgili olarak 
eklem bağlarında 
gerginlikler, özel
likle boyun ve 
omuz kaslarının 
aktivitelerinde ve 
omurlardaki 
mekanik yüklerde 
artış olur. Kötü 
çalışma ortamı 
sonucu kas ve 
eklemler üzerine 
binen aşırı yük
leme ve stres, kas 
iskelet sistemiyle 
ilgili hastalıklara 
neden olur."
"KADINLAR 
DAHA ÇOK 
HASTALANIYOR"'

Prof. Dr. Demirtaş, 
ABD'de1<as iskelet 
sistemiyle ilgili 
hastalıkların klavye 
kullananlarda 
yüzde 81'lere 
kadar ulaştığını 
belirterek, bu tür 
rahatsızlıkların, 
erkeklere oranla 
kadınlarda daha 
yüksek oranda 
görüldüğünü 
bildirdi.
Bilgisayar kul
lanımının yarata
cağı olumsuz etkil
er konusunda 
halkın bil
inçlendirilmesinin, 
hastalıkların ortaya 
çıkmasını 
engelleyebileceğini 
anlatan Demirtaş, 
şöyle devam etti: 
"Sürekli kullanım 
için masa üzerine 
yerleştirilen bil
gisayarlar, portatif 
bilgisayarlara ter
cih edilmelidir.

Bilgisayarı sadece 
bir kişi kullanacak
sa, o kişinin ölçü
lerine uyan, teker
lekli ve arkalığın 
geriye doğru bir 
miktar hareketine 
izin veren sandalye 
seçilmelidir." 
"İYİ GÖRÜŞ 
ÖNEMLİ" 
Bilgisayar kul
lanımı nedeniyle 
ortaya çıkan göz 
rahatsızlıklarının 
önlenebilmesi için 
çok parlak oda 
aydınlatmasından 
sakınılması gerek
tiğini de vurgu
layan Prof. Dr. 
Demirtaş, şu 
tavsiyelerde 
bulundu: 
"Bilgisayar 
ekranına 
bakarken, daha 
az göz kırpılır.
Bu durum, gözler 
için zararlıdır.
Her 15 dakikada 
bir bilgisayar 
işlemine ara 
verilerek, tercihen 
5-6 metre 
uzaklıktaki bir 
nesneye bakıl
malıdır. Böylece 
göz kasları 
gevşer. Ayrıca 
her 30-60 dakikada 
kısa istirahat 
araları verilmelidir. 
Bu aralarda 
ayağa kalkıp, 
çevrede hareket 
edilmelidir."

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 
REKLAM ALINIR

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

Her türlü olım-sotım, eleman ilanlarınız 
ve reklamlarınız için bizi arayın

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

Acı vatan Almanya’da 
Göçmenlik Hikayeleri - 4 -

Hüseyin KAYA
BOLUM: 4
"Adım Hüseyin, Pülümür ilçesinin bir köyündenim. 

1955 yılından beri Erkek Sanat Enstitüsü nezdinde 
yetişkinler için kurs öğretmeniydim," der demez oda 
arkadaşlarımda beklenmedik bir toparlanma oldu. 
Belki de bir devlet memuru ile karşı karşıya olmanın 
verdiği duygusallıktı onların bu hafiften toparlanışı. J 
"Arkadaşlar, şu andp memur falan değilim ve sizler 
gibi bir işçiyim," dedikten sonra rahatladılar. 
Anlatmaya devam ettim.

"Hem yaşlı, hem de mesleksiz olup maddi sıkın- < 
tıları olan iki ağabeyim var. Onlara madden yardım 
ediyordum ama, taşıma suyla değirmen dönmüyor. 
Belki de onları Almanya'ya istek yaparım düşünce
siyle,.geldim. Ağabeylerimi buraya getirtebilirsem, 
geri dönüp öğretmenlik mesleğime devam edeceğim. 
Apıa tüm bu hesaplarım çarşıya uyarsa," dedim. 
Bilerek uzattığım bu geliş öykümü anlatırken, gurbet 
arkadaşlarımın önlerine düşmüş başlarının kalktığını 
ve beni dikkatle dinlemekte olduklarını gördüm.. 
Yanımdakilerden birine dönerek, "Söyle bakalım, seni 
bu gurbetlere düşüren sebep nedir?" diye sordum. 
Adını bilmediğim bu adam, ağlamaklı bir çehreyle 
geliş öyküsünü şöyle anlattı.

"Bayburt'un bir köyündenim ben. Adım Mehmet. 
Yoksulluktan okuyamadım. Bir demirci ustasına 
çırak oldum. Günün birinde usta, "İşler azaldı," di 
yerek dükkanı kapattı. Eşim, yedi ay önce beş küçük 
yavrumuzu geride bırakarak, yoksulluk hastalığı 
veremden öldü. Çocuklarımdan da öksürüp aksıranlar 
var. Gelirken, çocukları ablama bıraktım. Ablama 
biraz para havale edebilirsem, çocukları doktora gös
terir. Amacım para biriktirip, gidip şehirde bir demirci 
dükkanı açmaktır. Sonra da çocuklarıma anne olacak, 
helal süt emmiş bir kadınla evleneceğim. Ama senin 
■demin söylediğin gibi, benim de burda yaptığım 
hesap eğer çarşıya uyarsa. Beş küçük çocuklu 
adamla hangi kadın evlenir ki?" dedi Mehmet. Üçüncü 
oda arkadaşımızın yüzüne bakınca, ister istemez o da 
başladı anlatmaya.

"Ben Konya'nın Sille'sindenim. Adım Himmet, ama 
köyde bana "Ümmet" dirler. Köyümüzde okul yoğudu. 
Okuyup yazmayı ben askerde çat pat öğrenivirdim. 
Babam ben doğmadan, annem de beni doğururken 
ölüvirmiş. Köy miktarı beni bir semercinin yanına 
çırak virdiydi. Seneler songra semerci ustası olu- 
virdim. Bir gün usta, "Traktör ve gamyon çıkalı millet 
at eşek sırtında yük daşıyıvirmiyor gayri. Semere de 
palana da ihtiyaç galmadı," didi ve dükkanı gapatıvir- 
di." dedi. Köyünün şikesiyle konuşan bu arkadaşımızı 
can kulağıyla dinledik.Gözünü tavana dikti, bir süre 
sonra konuşmasına devam etti.

"Biri resmi nikahlı, ötekisi imam nikahlı iki karım 
ve bunlardan sekiz çocuğum var. Birez para biriktirip, 
gidip bir Ferguson traktör ahvireceğim. Oğlanları da 
Gonya'da İmam Hatip okuluna yazdırvireceğim. 
Çocuklarımın zenaat öğrenmelerini istemiyorum. Ben 
öğrendim de ne oldu sankim? Varsın gidip bir camiye 
imam olsunlar da, ekmeklerini kolay gazanıvirsinler. 
Gelirken de garılarınan çocukları Hatçe halama 
emanet idivirdiydim," diyerek öyküşünü bitirdi 
Himmet. Bu diyalogdan sonra birbirimize daha bir 
ısındık. Başladık evde gönüllülük temelinde iş 
bölümü yapmaya. Mehmet aşçımız oldu. Himmet, 
bulaşıkçımız ve bende evin temizliği görevini 
üstlendim.

Kısa bir zaman da yuvamıza dönmeyi umuyorduk. 
.Ve Haydar Gedikoğlu aşağıdaki şiirini daha yaz
mamıştı...

Almanya acı vatan
Adama hiç gülmeyi
Nedendir bilemedim
Bazıları gelmeyi

Üçü kız iki oğlan 
Kime bırakıp gittin 
Böyle güzel yuvayı 
Ateşe yakıp gittin 

Almanya'ya gitmişsin 
Orada evlenmişsin 
Tam yedi yıl oldu 
Evine gelmemişsin 

Az çok para yollarsın 
. Bu para neye yarar 
Beş çocuklu ailen 
Hepsi de seni arar



0 30 Ocak 2006 Pazartesi
SAĞLIK Sayfa İl

Sigaradan 1 milyon kişi ölecek
Sağlık Bakanlığı'nın 
kanser raporuna göre, 
Türkiye'de önümüzde
ki 29 yılda sigaraya 
bağlı nedenlerden 
ölen kişilerin sayısının
yaklaşık 1 milyon 
50 bine ulaşacağı
bildirildi.
Dünyada en önemli 
halk sağlığı sorunu 
olarak kabul edilen
'kanser hastalığı', 
ülkemizde gerçek
leşen ölümlerde kalp- 
damar hastalıkların
dan sonra ikinci sıra
da yer alıyor. Sağlık 
Bakanlığı Kanserle 
Savaş Dairesi 
Başkanlığı'nca hazır
lanan 'Kanser 
Raporu'na göre; 
ülkemizde kanser 
hastalarının sayısında 
artış gözleniyor. 
Raporda, Türkiye'de 
önümüzdeki 29 yılda 
sigaraya bağlı neden
lerden ölen kişilerin 
sayısının yaklaşık 1 
milyon 50 bine ulaşa
cağı vurgulanıyor. 
Kanser hastalığından 
korunmada; sigara.
alkol ve güneş ışın
larından uzak durma, 
sağlıklı beslenme ve 
güvenli su kullanımı 
mn önemine dikkat 
çekiliyor. Sigaranın 
kansere neden olan 
etkenler arasında bir
inci sırada yer aldığı, 
sigara ve bilinçsiz 
beslenmeye karşı

savaşın da kanserlerin 
yüzde 60'ını yok 
edeceği ifade ediliyor. 
Sigara içmeyen 
akciğer kanserli 
hastaların yüzde 
33'ünün sigara içen 
bir kişiyle birlikte 
yaşadığına, bu 
kişilerde görülen 
akciğer kanserlerinin 
nedeninin çocukluk 
çağı veya erişkin 
dönemdeki pasif 
içicilik olduğuna 
dikkat çekilen 
raporda ayrıca, 
sigaranın akciğer, 
ağız boşluğu, yemek 
borusu, boyun, 
pankreas, mesane, 
böbrek, mide ve kan 
kanserine, alkol 
kullanımının ise 
karaciğer ve yemek 
borusu kanserine 
yol açtığı belirtildi. 
Sağlık Bakanlığı 
Kanserle Savaş 
Dairesi Başkanlığı'nca 
hazırlanan 'Kanser 
Raporu'nda, kanser 
olgularının önemli bir 
bölümünün çevresel 
etkenlere bağlı 

olduğunun ve bu 
etkenler arasında da 
beslenmenin önemli 
bir yer tuttuğunun 
altı çiziliyor.
Kadınlar ve erkeklerde 
görülen kanser 
vakalarının yüzde 
35'inin beslenmeye 
bağlı olduğu, 
şişman kişilerde 
kanser riskinin iki kat 
daha fazla gözlendiği 
kaydedildi.
Raporda, sağlıklı 
beslenme konusunda 
şu uyanlar yer alıyor: 
"Hayvansal yağ tüketi
mi azaltılmalı, az yağlı, 
bol lifli beslenme 
alışkanlığı benimsen
meli, kepek, yulaf gibi 
lif açısından zengin 
besinler tercih 
edilmeli, bol miktarda 
sebze-meyve 
tüketilmeli, 
kırmızı et yerine 
balık veya kuru bak
lagiller yenilmeli.
Yağsız beslenmeye 
özen gösterilmeli, 
yemekler kızartma 
yöntemi yerine 
başlanmalı veya 
buharda pişirilmeli, 
kimyasal koruyuculu I 
hazır yiyecekler 
yerine doğal besinler . 
tercih edilmeli.
Düzenli olarak süt 
veya süt ürünleri 
tüketilmeli, mangal 
gibi ateşte pişirme 
yöntemi tercih 
edilmemeli."

Sağlık için maden suyu için
Hormonlu besinler 
bize ihtiyacımız olan 
kaloriyi sağlıyor ama 
sağlıklı bir hayat 
sürdürmemiz için 
gereken mineralleri 
ihtiva etmiyor. Peki, 
bu minarel ihtiyacına 
en iyi çözüm nedir? 
Sağlıklı bir hayatın 
şartlarından biri de 
vücuda ihtiyacı olan 
mineralleri temin 
etmek.
İnsan vücudu fonksiy
onlarını doğru şekilde 
yerine getirebilmek 
için 80'den fazla min
eral kullanıyor.
Nasıl ki karalardan 
okyanusa doğru akan 
deniz suları bu ecnada 
birçok zehirli maddeyi 
tesirsiz hale getiriyor, 
insanın dolaşım siste
mindeki mineraller de 
benzer şekilde faaliyet 
gösteriyor.
Hücrelerin sağlıklı ola
bilmeleri ve fonksi 
yontarım yerine getire
bilmeleri için miner
allere ihtiyaçları var. 
Kan oluşumu, uygun 
vücut sıvıları kom
pozisyonu, sağlıklı 
sinir fonksiyonları.

। uygun kardiovaskuler 
sistem operasyonu ve 
diğer birçok faaliyet 
için vücut mineralleri 
kullanıyor. Vitaminler 
gibi, mineraller de 
vücudun enerji 
üretme, büyüme ve 
iyileşme gibi fonksi 
yontan sağlamasına 
yardımcı oluyorlar.

Zira tüm enzim 
aktiviteleri mineral 
gerektiriyor. Yani vita
min ve diğer besinle 
rin vücuda yararlı 
olabilmesi içinde 
minerallara ihtiyaç 
duyuluyor.
Peki mineral nedir? 
Mineraller, tıpkı vita
minler gibi mikrobe 
sinler grubuna 
dahildir ve insan 
vücudunda hayatın 
devamını sağlayacak 
birçok metabolik 
reaksiyona katılırlar. 
Normal metabolizma 
ve hayati fonksiyon
ların sürdürülebilmesi 
için gerekli inorganik 
maddeler olan miner
aller, metabolik olay
lara katılarak pıhtılaş 
ma, kas liflerinin 
uyarılması gibi biyolo
jik reaksiyonlarda 
görev alıyorlar.
Sağlıklı bir hayatın 
şartlarından biri de, 
vücuda ihtiyacı olan 
mineralleri temin 
etmek. İnsan vücudu, 
fonksiyonlarını doğru 

bir şekilde yerine 
getirebilmek için 
80'den fazla mineral 
kullanıyor. Nasıl ki 
karalardan okyanusa 
doğru akan deniz 
suları bu esnada 
birçok zehirli 
maddeyi tesirsiz 
hale getiriyor, 
insanın dolaşım 
sistemindeki miner
aller de benzer şekilde 
faaliyet gösteriyor. 
Hücreler, sağlıklı ola
bilmeleri ve 
fonksiyonlarını 
yerine getirebilmeleri 
için minerallere 
ihtiyaç duyuyor. 
Vücudun dengesi 
için çok önemli 
olan minerallerin 
eksikliği, dengenin 
bozulmasına sebep 
oluyor. Peki vücut, 
mineral eksikliğini 
nasıl tamamlayacak? 
Hangi mineralleri 
hangi gıdalardan ala
cak? Ne yazık ki 
bugün yediğimiz 
besinlerin büyük 
bölümü bu mineraller
den yoksun.
Zira yıllar boyu 
aynı topraklarda 
aynı cins ürünler 
yetiştirildiği için, 
bu topraklar artık 
mineral bakımından 
eskisi kadar zengin 
değil. Vücudumuz 
için gerekli 
mineralleri almak için 
geriye tek kaynak 
kalıyor, o da maden 
suyu...

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 İ1 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. |Vld. 513 15 07.
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapi (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmâm 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 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)______ ULAŞIM______
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza 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
30 OCAK 2006 PAZARTESİ 

DEMİRİZ ECZANESİ .
Semerciler Yokuşu ■ GEMLİK

Körfez
■■■■ GÜNLÜK SİYASI GAZE TE KVRB

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2346 

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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ARSIAN TİCARET
İNŞAAT MALZEMELERİ PAZ. TAH. TİC

BURSA BETON
Sanayi ve Tic. A.Ş.

YETKİLİ BAYİİ

bakanlıktan sinemaya 13 milyon YTL

Demir
/ Kireç
/ Çimento
/ Tuçjlcı
/ Kiremit
/ Beyaz Çimento 

✓ Kum ve Çokıi

Hazır Beton Bayiliği ile 
Siz Sayın Müşterilerimizin Hizmetinizdeyiz.

İsmail ARSLAN
Ihça Cad. No: 49 / A Tel.: (0.224) 513 20 65
Gemlik / BURSA Fax: (0.224) 513 49 02

Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla Koç, 
2002-2005 yılları 
arasında 13 milyon 
YTL'nin sinema sek
törüne destek olarak 
aktarıldığını söyledi. 
CHP İstanbul 
Milletvekili Berhan 
Şimşek'in soru öner
gesini yanıtlayan 
Koç, 2002-2004 yılları 
arasında 11 milyon 
519 bin YTL rüsum 
geliri, 19 milyon 248 
bin YTL bandrol ve 
kayıt-tescil geliri 
olmak üzere toplam 
30 milyon 767 bin 
YTL. gelir elde 
edildiğini, bunun da 
Maliye Bakanlığı'na 
aktarılarak bütçeye 
gelir kaydedildiğini 
bildirdi.
Maliye Bakanlığı'nın 
bu miktarın 19 mily
on 931 bin YTL'sini 
ödenek olarak Kültür 
ve Turizm 
Bakanlığı'na 
aktardığını, 10 mily
on 836 bin YtL'sinin 
Hazine'ye gelir • 
kaydedildiğini ifade 
eden Koç, "2005 
yılında tahsis edilen 
8 milyon 662 bin YTL

ödenekle 2002-2005 
döneminde tahsis 
edilen miktar, 28 
milyon 593 bin 
YTL’ye ulaşmıştır. 
Aynı dönemde bu 
ödeneğin 13 milyon 
326 bin 262 YTL'si 
sektöre 
destek olarak 
aktarılmıştır" dedi. 
4 PROJE
Koç, kendilerinden 
istenen bilgi ve bel
geleri tamamlayarak 
destek almak için 
başvuran 85 uzun 
metrajlı kurgu film, 
186 belgesel film 
yapım, 22 belgesel 
film geliştirme, 126 
senaryo ve diyalog 
yazım ve geliştirme, 
11 animasyon, 68 
amatör, 5 kurgu film 
geliştirme olmak 
üzere toplam 

4 projenin 
Destekleme 
Kurulu 
tarafından 
görüşül 
düğünü 
belirtti. 
42 uzun 
metrajlı kurgu 
film yapım 
projesine geri 
ödemeli, 3 

uzun metrajlı kurgu 
film yapım sonrası, 
43 belgesel film 
yapım, 7 belgesel 
film geliştirme, 40 
senaryo ve diyalog 
yazım ve geliştirme, 
4 animasyon, 8 
amatör, 1 kurgu film 
geliştirme projesine 
geri ödemesiz 
destek sağlandığını 
ifade eden Koç, 
destek verilmesine 
karar verilen 
45 uzun metrajlı 
kurgu film yapım 
projesinden 12'sine ı 
geri ödemeli, 3 
yapım sonrası 
projesine geri 
ödemesiz destek 
verildiğini, ancak 30 
yapım projesi için 
çıkan desteğin alın
madığım bildirdi.

iv sahibi olmak isteyenler müjde!

Kooperatife üye olanlara 
kredilendirme aşamasında 

tapuları verilecektir

Muammer Ağım Devlet Hastanesinin hemen yanında kurulan 
50 ortaklı S.S. A. BİLGİN KONUT YAPI KOOPERATİFİNE 

üye kayıt işlemleri başladı.
Sınırlı sayıda olan üye yazımı için önce başvuranlar kazanacak. 

Mortgage sistemi gibi, 700 YTL taksitli kredi ile
15 yıl ödemeli olan konutlar 2 yılda teslim edilecektir. 

Geniş bilgi için büromuzdan başvurabilirsiniz.

S.S. A. IİLGİH Konul Yapı KMperatin
Demirsubaşı Mah. Semerciler Yokuşu, No: 25 

(Demiriz Ecz. karşısı) GEMLİK 
TEL.(0224)5138990
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l Kabahat yapanlara ceza kesiliyor
Kabahatlar Kanunu gereğince toplum içinde rahatsızlık verenlere para cezası uygulanıyor. 2005 yılında alkol alarak, kumar 
oynayarak, çevreyi rahatsız eden 79 kişiye para cezası kesildi. 2006 yılının Ocak ayında ise 21 kişi cezadan nasibini aldı. 5’de

u
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CHP’liler ftksoy ve 
İpekçi’yi andılar

CHP İlçe Başkanı Erdem Akyürek 
yaptığı yazılı basın açıklamasında 
ölüm yıldönümlerinde Muammer 
Aksoy ile Abdi İpekçi’yi unutmadık
larını belirterek, "Yiğittiler, inançlıy
dılar, ilke ve devrimlerin yılmaz 
savunucusuydular" dedi. Sayfa 5’de

Eski Belediye Başkanı Hakkı Çakır, Birlik yöneticilerine açık mektup gönderdi

Marmarabirlik yöneticilerine suçlama
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kombilere dikkat!
Dünkü Bursa gazetelerinde ‘‘Kombi 

can aldı” haberi dikkatimi çekti.
Beşevler Kültür Mahallesi’nde oturan 

Tekstilci Savranoğlu ailesinin 11 yaşında
ki kızı hatalı kombi kuruluşu yüzünden ev 
içinde oksijen azalması sonucu yaşamını 
yitirirken, anne ve babanın da komada 
olduğu bildiriliyor haberde.

Doğalgazın ilçemize geldiği bir 
dönemde, kurallara uyulmadan yapılan 
tesisat ve kombilerin ne gibi sonuçlar 
getirdiğinin güzel bir örneği bu haber.

Bugünlerde GEMDAŞ’ın gazı ağır 
bağladığı, ince eleyip sıkı dokuduğunu 
eleştiriliyor.

En büyük söylence ise, BURSAGAZ’ın 
kabul ettiği şekilde yapılan tesisatları 
GEMDAŞ’ın kabul etmemesi şeklinde.

Kombilerin balkonlara konma istemi 
eleştiriliyor.

Apartman girişlerinde kullanılan boru
ların çapları eleştiriliyor.

Evlerimizinde ocaklarda ve banyolarda 
kullanılan tüpler ve kombiler birer büyük 
tehlike.

Bunların da kurumlan kurallara uygun 
yapılmıyor.

Bacalarımız sağlıksız ayrıca temizlen
miyor.

Çekmeyen bacalar karbonmonoksit 
üretiyor.

Lodoslarda meydana gelen ölümler bu 
nedenle gerçekleşiyor.

Birkaç yıl içinde Gemlik’te her eve gire
cek olan doğalgaz nedeniyle kombi kul
lanımı çoğalacak.

İşi hafife almadan GEMDAŞ’ın istediği 
gibi kurulan tesisatlar evlere ölüm değil, 
sıcaklık getirecek unutmayalım.

Eski Gemlik Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır, Marmarabirlik yöneti
cilerinin zeytin âlımlarında yaptık
ları yanlışları bir mektup yazarak 
kendilerine iletti. Çakır, Birlik 
yöneticilerinin görevlerini kötüye 
kullandığını iddia etti ve yöneticileri 
televizyonda tartışmaya çağırdı.
Hakkı Çakır, Marmarabirlik yönetimine 
gönderdiği açık mektupta, Birlik yöneti
minin aldıkları kararlarla kooperatiflerin 
ortaklarının mağdur edildiğini, hatalı 
kararlar nedeniyle yöneticilerin 
görevlerini kötüye kullandığını iddia etti. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

ÖSS’ye başvurular 
1 Şubat’ta başlıyor 
(ÖSS,) He meslek yüksekokullarına 
sınavsız geçiş için başvurular, 1 Şubat 
Çarşamba günü başlıyor. 2006-ÖSS'ye 
lise son sınıf öğrencileri, lise son sınıfta 
beklemeli durumda olanlar, ortaöğretim 
kurumlarının dışardan bitirme sınavına 
girenler, lise mezunları ve ortaöğretim
lerini yabancı ülkelerde yapanlar 
başvurabilecek. Haberi sayfa 7'de

Özirli kızların saçlannı yaptıracaklar
Gemlik Rotaract Kulübü üyelerinin başlat
tığı çalışmalar sürerken Özürlüler Okulu’nu 
ziyaret eden üyeler burada eğitim gören kız 
çocuklarının saçlarının kesimi ve bakımını 
yapacaklarını söylediler. Bu güzel girişime 
Olcay Kuaför sponsor oldu. Sayfa 5'de

famla nergisi fciiyoı
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörü 
len düzenleme ile vergi oranı yüzde 
20'ye düşürülüyor. Yatırım indirimi de 
kaldırılıyor. Kurumlar Vergisi kanun 
taslağı internette yayımlandı.
Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte 
1 Ocak 2006’dan geçerli olmak 
üzere yatırım indirimi uygulaması 
son bulacak. Haberi sayfa 8’de

MTV için bugün son gün
Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksidini 
ödeme süresi, bugün mesai saati biti
minde sona erecek. Motorlu taşıtlar 
vergisi yüzde 9,8 zamlanmıştı. 9'da

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

Toplumsal zafiyet.

21. Yüzyıl..
Dünya hızla gelişiyor.
Kar yağıyor.
Isı O’ın altına düşüyor.
İnsanlar soğuktan ölüyor.
Acı..
Acı olduğu kadar da düşündürücü..
Öte yanda ülkede iktidarı elinde bulun

duranlar fırsatları alabildiğine değer
lendiriyorlar.

Kaçak villalar yapıyorlar.
Devr-i iktidarlarında kaçak köşklerini 

kılıfına uydurmaya çalışıyorlar.
Açlıktan,yokluktan ihsanlar dünya 

değiştiriyor.
Başbakan ise sıcacık özel jetiyle yanında 

da avanesiyle ülke ülke dolaşıyor.
Çelişki diz boyu...
Geçen günler insanlık adına aleyhimize 

işliyor
Teknoloji karakteri bozuyor.
Eskiden..
İlişkiler daha sağlıklı idi.
İçtenlik vardı..
Çıkar yoktu..
Yalındı..
Teknoloji gelişiyor.
İletişimde devrim yaşanıyor.
Ama ..
Trafikte kavga var.
Bankada sıra kapma yar.
Bir itiş kakıştır gidiyor.
Toplumsal kurallar rafta..
İnsani değerler ayaklar altında..
Güçlü güçsüzün ipini çekiyor.
Öne geçiyor.
Altta kalanın canı çıkıyor.
Kimse farkında değil.
Gidişat iyi değil.
Dizginler boşaldı..
İnsanlık öldü.
Televizyonlardaki dizilerle ahlak dışı pro

gramların ardına kapılan toplumun terazisi 
kayık? 7 I ’ ’

Aymazlık..
Vurdumduymazlık..
İnsanoğlunu tutsak etmiş.
Kuşkusuz..
Bir gün insanoğlu bu çukurdan çıkacak.
Dileriz ki çok zaman almasın.
Almasın ki toplum da en kısa zamanda 

kendine gelsin.
Başbakan gibi değişsin ve gelişsin.

Elazığlılar Derneğinden 
Kaymakam ve Emniyet 

Müdürü’ne plaket

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz ay içinde 
genel kurullarını 
yaparak yeni yöne
timlerini oluşturan 
Elazığlılar Kültür 
ve Yardımlaşma 
Derneği Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt'a teşekkür 
plaketi verdi. 
Dernek Başkanı 
Vedat Say, ikinci 
Başkan Haşan' 
Coşkun ve Genel 
Sekreter Mehmet Ali 
Yücel ile birlikte ilk 
olarak Kaykamam 
Mehmet Baygül'ü 
ziyaret eden 
Elazığlılar Derneği 
yöneticileri, ilçede 
özellikle fakir 
insanlara yönelik 
verdiği destekten 
dolayı kendisine 
teşekkür ettiler.
Kaymakam Baygül, 
yöresel derneklerin 
mülki idare amiri 
gibi birleştirici 
olduğunu ve bu 
nedenle görev
lerinin önemli 
olduğunu söyledi. 
Elazığlılar yönetimi 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'e Gemlik'e 
teşekkür plaketi 
verdiler. Kaymakam 
Baygül, yapılan jest
ten mutlu olduğunu 
belirterek, "Bundan 
sonra daha çok

Elazığlılar Demeği üyeleri 
““- îirü

k Ali fümal Kurt’a plaket 
| verirken görülüyor.

çalışmamız 
gerekecek" dedi. 
Elazığlılar yönetimi 
ikinci olarak İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt'u ziyaret 
ederek bir süre

görüştüler. 
Kendisinin 
ilçede çok 
güzel çalışmalar 
içinde olduğu 
için Gemlik 
halkı adına

teşekkür eden 
Dernek Başkam 
Vedat Say, 
teşekkür plaketi 
vererek 
çalışmalarında 
başarılar diledi.

BURSA HAKİMİYET VE IfftDEET nrifi RU
KENTGAZETELERİNE KUnFtZ REKLAM
İLAN ve REKLAM ALINIR istiklal Caddesi Bora Sokak No:3/BGEMÜK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Heı M oİHbn, eleman Honııız ve lekUonnız p bizi arayın : <0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

I ‘Gemlik Körfez’ internette



Sayfa 3  HABER 31 Ocak 2006 Sah

Eski Belediye Başkanı Hakkı Çakır, Birlik yöneticilerine açık mektup gönderdi

ı Marmarabirlik 
yöneticilerine suçlama
Eski Gemlik Belediye Başkanı Hakkı Çakır, 
Marmarabirljk yöneticilerinin zeytin atımlarında yaptık
ları yanlışları bir mektup yazarak kendilerine iletti. Çakır, 
Birlik yöneticilerinin görevlerini kötüye kullandığını 
iddia etti ve yöneticileri televizyonda tartışmaya çağırdı.

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

YazıYORUM

Erbakan af dileniyor.!..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Eski Gemlik Belediye 
Başkanlarından ve 
zeytin üreticisi Hakkı 
Çakır, Marmarabirlik 
yönetimine gönderdiği 
açık mektupta, 
Birlik yönetiminin 
aldıkları kararlarla 
kooperatiflerin 
ortaklarının mağdur 
edildiğini, hatalı 
kararlar nedeniyle 
yöneticilerin görevleri
ni kötüye kullandığını 
iddia etti, 
kendisinin zeytin 
müstahsili ve Gemlik 
Kooperatifine 1954 
yılında kuruluşundan 
bu yana ortak 
olduğunu belirten 
Çakır, 51 yıllık birlik 
yönetiminde hiçbir 
zaman zeytin 
hasadının tam ortasın
da mazeretler ileri 
sürülerek atımlara son 
veren bir kararın alın
madığını Birlik yöneti
cilerine gönderdiği 
mektupta yazdı. 
Zeytinden başka 
hiçbir geliri olmayan, 
ailesinin geçimini 
zeytin mahsulü ile 
sağlayan çilekeş 
ortakların tamamen 
aleyhine, zamansız, 
tutarsız, insafsız alı
nan karar ile 11 Aralık 
2005 günü atımlara 
son verildi hatırlatan 
Çakır, suçlamalarını 
9 maddede topladı. 
Sorunları yerel tele
vizyonlarda tartışmak 
için çağıran 
Hakkı Çakır, Birlik 
Yöneticilerine "Hodri 
Meydan?" dedi. 
Hakkı Çakır, Birlik 
yöneticilerinin şu 
sorulara cevap 
vermesini istedi:

"1-Birlik olarak 
bünyenizdeki sekiz 
kooperatiften isimleri
ni belirterek kaçar bin 
ton zeytin aldığınızı 
açıklayınız.
2-2004 yılında ortak
ların rekolte beyan
namesi vermedikleri 
için veya beyan
namelerindeki mahsul 
miktarının yarısını 
kooperatife teslim 
etmedikleri nedeniyle 
ana sözleşmenin ilgili 
hükümlerine göre 
Gemlik’ten 7.000 
ortağın kayıtlarını siz 
sildirmediniz mi?
3-Mensubu olduğum 
Gemlik Kooperatifi 
ortaklarının 2005 yılın
da verdikleri rekolte 
beyanname miktarı 
5.700 ton idi. 4.000 
ton tesliminde atım
lara son verdiniz.
1.700 ton zeytin mi 
size fazla gelecekti?
4- Basına verdiğiniz 
beyanlarda boş depo
muz yok, para bitti 
diyorsunuz. Atımlara 
son verdiğiniz günü 
Gemlik Kooperatifinde 
3.000 tonluk boş depo 

vardı. Bu konuyu 
incelemeden neden 
yanlış beyanda 
bulundunuz? Siz 
sayın Başkan ilçeniz 
Erdek'ten Gemlik 
depolarına kaç bin ton 
zeytin gönderdiniz? 
5-Yine beyanlarınızda 
küçük taneli zeytinleri 
satamıyoruz diyor
sunuz. Bu beyanınız 
gülünç değil mi. 
Kayıtlarınızı incele
tiniz, birlik önceki 
yıllarda Bulgaristan, 
Romanya ve Rusya'ya 
küçük taneli zeytin
lerin ihracatını 
Gemlik'ten yapıyordu. 
Siz de bu devletler ile 
anlaşarak döviz ile 
değil, ortakların kul
landığı kimyevi 
gübreler ile takas 
yoluyla pazarlayabilir
siniz. Ama sizler lüks 
büro ve koltuklarda 
oturduğunuz için mi 
bu konuyu 
düşünmediniz.
6-Hafızalarınızı yok
layın, birkaç sene 
evvel bir televizyon 
kanalında aylarca 
mercimeğin çorbası, 

yemeği, ekmeği, 
böreği, çöreği, kura
biyesi insan sağlığına 
faydaları hakkında 
reklamı yapıldı.
7- Birliğin tüm 
illerimizde neden 
bayilikleri yok.
8- Umurbey 
beldemizde siyasetten 
uzak, slogan ve 
pankart olmayan, 
ancak aldığınız yanlış 
karar için 9 Aralık 
2005 günü yapılan 
mitinge neden gelme
diniz. Gelip sizde 
görüşlerinizi beyan 
etseydiniz emin olun 
sizleri alkışlardık.
9-11 Aralık 2005 günü 
olay televizyonundaki 
halkın meydanı 
programına gerçekler 
açıklanacak diye 
korktuğunuz için mi 
iştirak etmediniz.? . 
Bakınız birliğin tüm 
yetkilileri, aldığınız 
yersiz, zamansız, 
tutarsız, insafsız, 
hakka, adalete, 
eşitliğe uymayan 
kararınız ile mağdur 
ettiğiniz ortakların 
ahlarını aldınız. Bu 
taraftar tutumlarınız 
ile görevinizi ihmal 
değil kötüyü kul
landığınızı sizi 
hukukçularınızda mı 
uyarmadı.
Gazetelere aykırı 
bildiri vermekle 
olmaz. Zeytin hasadı 
bitti, şayet kendinize 
güveniyor ve cesare
tiniz varsa ilimizdeki 
televizyon kanalların
da istediğiniz zaman 
geliniz tartışalım. 
Gerçek ve 
doğruları tüm ortak
larımız ve halkımız 
öğrensinler.
Hodri meydan.."

Başımızda ki AKP iktidarı, eski hocaları, 
pirleri Necmettin Erbakan için "özel - hak
sız “ af getirmeye hazırlanıyor.

Seksen küsur yaştaki bir yaşlı parti 
başkanının, bir eski başbakanın hapse 
girmesini kimse istemez, bende istemem. 
Özel afların sonuçlarının ülkede nasıl 
toplumsal bozuktular yarattığım, uzun vad
ede nelere mal olduğunu görüldü Rahşan 
affı denen belanın ülkeye nasıl felaketler 
getirdiğini hep birlikte yaşadık..

Özel af diye bir şey olamayacağını, o 
affın bir anda genel af haline geleceğini 
görmek çok zor olmasa gerek.

Tabii bu af fin kötü taraflarından biri.
Diğer bölümü ise Necmettin Erbakan’ın 

kendi durumu. Erbakan “siyasi” bir suçtan, 
bir “fikir” suçundan mahkum olmuş değil.

Burası çok ama çok mühim..
Erbakan mahkumiyetine neden olan fiil 

“adi” bir “zimmet” suçu.
Partilerine verilen Hazine parasını iç 

etmişler.
Bu tam tamamına eski parayla bir trilyon 

lira...
Erbakan’ın önünde sağlam bir seçenek 

var.. “Parayı öde ,cezayı evinde çek”
Ama o parayı ödemekten yana değil. 

Cezayı da çekmeyim diyor.
Eski talebelerinin kendisine bir af çıkar

masını bekliyor.
Oh ne güzel memleket. Ye iç her şey 

sana mubah..
Erbakan’ın parası olmasa tamam. 

Mesela Bülent Ecevit’in durumu gibi.
Ama durumu böyle değil. Beyefendinin 

milyonlarca dolarlık serveti, kilolarca altını 
var. Çocuklarına beş yıldızlı otellerde 
düğünler yapıyor, bir sürü gayrımenkulü ı 
var. Bunları kendisi beyan etti..

Mahkemede parti kasasından kaybolan 
bu trilyonun bu servetin içinde olduğa 
karar verip, onu mahkum etti.

Ne var ki Erbakan hocamız bu 
servetinden bir bölümünü gözden çıkarıp 
bu parayı ödemeyi istemiyor. Eli cebine 
gitmi yor.

Bekliyor ki affedilsin.
Oğlu lüks yatlar da ,spor Mersedes ler 

de geziyor.
Ailece milyarlık harcamalar yapıyorlar , 

hem de halkın gözünün
içine baka baka. Sanki millet eneyi hiçbir 
şeyden habersiz..

Erbakan malından mülkünden tek kuruş 
eksilmesin, ama koskoca Türkiye Büyük 
millet meclisi toplansın ve beyefendiye af 
çıkarsın.

Bu arada zimmet suçundan mahkum 
olmuş veya olacak hortumcu, zimmetçi, 
hırsız,düzenbaz da paçayı kurtarsın..

Yok öyle şey. Yok hoca yok öyle şey. 
Bu fakir fukara enayi mi ?

Eski başbakansın, yaşlısın seni 
koruyalım ama bu kadar da olmaz. Aldığını 
mahkemenin kabul ettiği milletin parasını 
geri ver..

Kefenin cebi yok. Zaten 5 metre kaput 
bezinden başka neye ihtiyaçımız var ki.. 
Bunu sen hep söylerdin hoca unuttun mu ?

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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^<eni kurulan Rotaract Kulübü üyelerinin güzel girişimine Olcay Kuaför sponsor oldu

Özürlü kızların saçlarını yaptıracaklar 9

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Rotaract 
Kulübü üyelerinin 
başlattığı çalışmalar 
sürerken Özürlüler 
Okulu’nu ziyaret eden 
üyeler burada 
eğitim gören kız 

çocuklarının 
saçlarının kesimi 
ve bakımını 
yapacaklarını 
söylediler.
Özürlüler Okulu’na 
ziyaret yapan 
Rotaract As Başkanı 

Pelin Aslan ile 
Genel Sekreter 
Yelda Baykız ve 
Kurucu Yönetim 
kurulu üyesi Tolga 
kazanç, Okul Müdürü 
Tamer Sivri ile 
görüşerek, 

kız çocuklarının 
saç kesimlerini 
üstlendiler.
Özürlü çocukların saç 
kesimlerini Sponsor 
olarak Olcay 
Kuaför’ün yapacağını 
söyleyen Rotaract 

üyeleri, Perşembe 
günü temin edecek
leri araç ile 
çocukları
kuaföre götürecek
lerini bildirdiler.
Olcay Kuaför’ün 
kendilerine verdiği 

destekten özürlü 
çocuklar adına mutlu 
olduklarını belirten 
Rotaract üyeleri 
Gemlik'te daha bir 
çok güzel faaliyetlere 
imza atacaklarını 
söylediler.

Buderus

AKILLI ISITIU SİSTEMLERİ
o(ETKİLİ Bffiİ 4$

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTI
Sabahattin DOKSANBİR

DOGALGAZ 
KOMBİ

ISISAN
m
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA
HAVALANDIRMA
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

3

a. a a. ♦ KOMBİ ♦ KLİMA 4 MAVALA 
«KAZAN ♦buhar&kizi 

▼ ▼ ▼ ♦ KALORİFER TESİSA
MÜHENDİSLİK ltd.ştI »DOĞ ALG AZ Tel,5l485 5? Fa

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 A 

y
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4 kat meselesi

CHP’liler Aksoy ve 
İpekçi’yi andılar

Gemlik Belediye Meclisi, aldığı 
bir kararla 2 kat yapılaşma iznini 
4 kata çıkarmış.

Onay için Büyükşehir Belediye 
Meclisi'ne gönderilen kararın bir 
kısım belgeleri gönderilmediği 
için Gemlik Belediye Meclisi’nin 
bu doğrultudaki kararı onanama- 
mamış.

Gönderilmeyen belgeler zemin, 
etüt belgeleri herhalde.

Şubat toplantısında görüşülüp, 
Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 
onay için tekrar sunulacakmış.

Bitişiğinde veya civarında 5-6 
katlı binalar oluşmuş, arsa sahip
lerini yeni inşaat yönetmeliğine 
uygun bir şekilde konut inşaatına 
izin vererek, mağdur etmemek 
amacımız dense neyse, kimilerin 
ce bu gerekçe haklı görülebilir. 
Öyle denmiyor.

AKP Gemlik ilçe Başkanı Sayın 
Enver Şahin’in beyanına göre; 4 
kata çıkarılma kararının gerekçesi 
Gemlik'te inşaat sektörünün dur
muş olması. O nedenle can
landırılması gerekli imiş.

İnsanoğlu çok çabuk unutuyor. 
17 Ağustos 1999 depreminde bin
lerce can kayboldu. İlçeler, iller 
harabeye döndü. Sakatlar, evsiz, 
barksız kalanların ıstırabı gide 
rilmiş değil hala. Çoğu aç sefil, 
perişan bir hayat sürüyor.

Gemlik’te deprem öncesi 
yapılaşma 4-5 kat ve üzerinde idi. 
Bunun yanlış olduğunu o zaman
larda da dile getirdik. Çünkü 
Gemlik I. derece deprem bölgesi 
idi. Fay hatları üzerinde yapılaş
malar bile vardı. Kaymakamlık 
kasalarında Gemlik’in topografik 
yapısı, jeolojik durumunu gösterir 
haritalar mevcuttu. Katlar çıktıkça 
çıktı “Ne oluyorsunuz” bir diyen 
bir durun diyen yetkili de çık
madı.

11-12 katlı binalar en yetkili

makamın gözünün önünde kale 
gibi dikildi de aldıran olmadı.

Deprem anında Belediye 
Başkanımız bugünkü Belediye 
Başkanı Sayın Mehmet Turgut’tu. 
İlçenin muhtelif yörelerinde sis
mik araştırmalar yaptırdı. 
Manzara korkunçtu, zeminler 
çürüktü. Olası bir deprem ve 
onbinlerce hemşerisinin ölüp, 
gideceği korkusunu yüreğinde 
taşıdığını ifade ediyordu Sayın 
Başkan. O nedenledir ki; yüksek 
katlı yapılaşmaya izin ve 
rilmemcsini Belediye Meclisine 
getirdi. Katlar 2 ye indirildi. Yeni 
yapı yönetmeliğinde şimdi ne 
değişti de 4 kat isteniyor. İnşaat 
sektörü canlandırılacakmış.

Canlıları, cansızlaştırılacakmış 
kimin umurunda desenize.

4 kat doğrultusunda oy kul
lananlar, bir de maneviyatçı, 
mukaddesatçı. Oysa en mukad
des değer insan. İnsanın canı. 
Paralar gelsin de ölenler ölür, 
kalanlar kalır.

Nasıl bir mantık, nasıl bir 
inanış gelin de hayret etmeyin.

Beni en çok hayrete düşüren 
ne oldu bilir misiniz?

Sayın Belediye Başkanımız ne 
oldu da tehlikeyi görüp aldırdığı 
“2 kat kararı” kaldıran karara oy 
verdi? Sayın Osman Doğan 
arkadaşta bu karara nasıl uydu.? 
Zaman geçtikçe endişe, korku 
kayboluyor demek.

Hadi depremden korkmuyorlar.
Yitebilecek canlar için, kaybo

lacak mallar için Allah’tan korkun 
be arkadaşlar.

Allah huzurundaki hesap, 
buradaki ben yaptım yaparım 
oldu, olura benzemez.

Paralar kurtarmaz insanı 
Sağlam zeminleri yapılaşmaya 

açın beyler!
Çürükte bu ısrar niye?

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
"Yiğittiler, 
inançlıydılar, ilke ve 
devrimlerin yılmaz 
savunucusUydular. 
Onlar, Kubilay'lar, 
öz'ler, Ücok'lar, 
Emeç'ler, Kışlalı'lar. 
Onlar, Abdi Ipekçi'y- 
diler. Muammer 
Aksoy'dular, Uğur 
Mumcu'ydular" diyen 
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek yap
tığı yazılı basın açık
lamasında ölüm yıl 
dönümlerinde 
Muammer Aksoy ile 
Abri İpekçi’yi 
unutmadıklarını 
söylediler.
"Bağımsızlık benim 
karakterimdir" 
diyerek emperyalist 
ülkelere bağımlı 
olmanın bir ulusu 
nasıl felaketlere 
sürüklediğini, fiziki 
bağımsızlığın bir' . 
»Tikeye yetmeyeceği
ni, ekonomik bağım
sızlık olmadan tam 
bağımsızlıktan söz 
edilemeyeceğini 
bizlere öğretirken 
bağımsızlığımızı 
sorgulayan aydın
larımızın öldürülmek
te olduklarını vurgu
layan Akyürek açıkla
masında "Yine 
bundan tam on altı 
yıl önce 31 Ocak'tı. 
Devrim ve ilkelerinin 
demokrasi ve 
hukukumuzun yılmaz 
savaşçısı Muammer 
Aksoy'da eğer 
katledilmesiydi ertesi 
gün basın toplantısın
da 'uygarlıktan yana 
olanlar gerilikten 
yana olanlar kadar

yürekli ve özverili 
olmadıkça 
Türkiye’nin aydın 
ufuklara doğru gidişi 
sürdürülemez, dahası 
ortaçağ karanlığına 
gömülmesi önlene
mez. Siyasal iktidar
lar bugüne değin 
uyarılarımıza değer 
verip o yönde politika 
üretmiş olsalar ve 
Atatürk ilkelerinden 
ayrılmasalardı 
ülkemiz PKK yada 
Hizbullah. İbda-C 
gibi gerici örgütlerle 
uğraşmak zorunda 
kalmaz; yurdumuzun 
dört köşesinde 
şeyhler, dervişler, 
nurcular, Süleymancı 
lar, Nakşibendiler 
kolay kolay at 
koşturmazlardı' O da 
ilkelerini insan 
haklarını ve hukuk '. 
devletini savunan 
bir devrimciydi 
katledildi. Uğur 
Mumcu, Muammer 
Aksoy'dan söz 
ederken 'tek başına 
bir siyasal parti kadar 
etkili' derdi. Bu iki 
ölümsüz insanın 
benzer yanları da 
çoktu. Onlar, 
duyarsızlığın, 
fırsatçılığın 

kol gezdiği çağımız 
koşullarında, insan
lığın en yüce birikim
lerinin pırıltılarını 
taşiyan birer yıldız 
gibi göründüler ve 
gözümüzden uzak
laştılar. Yılmadan, 
sahte değerler 
karşısında eğilip 
bükülmediler. En 
dayanılmaz en çileli 
koşullarda dahi 
yüreklerindeki yurt 
sevgisinin ateşini 
biran bile söndürme
den, yiğitçe ve onurlu 
mücadelelerini 
sürdürdüler.
Nemelazımcılık, vur
dumduymazlık onlara 
yabancıydı. Özgürlük, 
eşitlik, kardeşlik 
ilkelerini kendilerine 
bayrak yaparak 
insanlık tarihinde 
yepyeni bir çağın 
açılmasına öncülük 
etmiş ve çağıran tüm 
sorunlarını yüreğinin 
derinliklerinde duy
muş olan Jakoben 
devrimcinin üstün 
sorumluluk bilinci de 
onlarda yaşıyordu.
Yakın tarihimizin 
hiçbir önemli toplum
sal sorununu 
Aksoy'suz düşüne
meyiz. " dedi.

Kabahat yapanlara ceza kesiliyor
Kabahatlar Kanunu gereğince toplum içinde rahatsızlık verenlere 

para cezası uygulanıyor. 2005 yılında alkol alarak, kumar oynayarak, çevreyi 
rahatsız eden 79 kişiye para cezası kesildi.

5326 sayılı 
"Kabahatlar Kanunu" 
gereği toplum İçinde 
rahatsızlık 
verenlere para 
cezası uygulanıyor, 
ilçe Emniyet 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 

2005 yılında alkol 
alarak, kumar 
oynayarak, gürültü 
yaparak çevreyi ve 
insanları rahatsız 
eden 79 kişiye 
para cezası 
kesildiği bildirildi.
2006 yılının

Ocak ayı sonuna 
kadar ise bu 
uygulamadan 21 
kişi nasibini alırken 
kesilen para 
cezalarının kesinlikle 
af edilmediği 
vurgulandı.
1 Haziran 2005 tari

hinde çıkarılan ve 
daha önce Mahkeme 
tarafından kesilen 
cezaların Vergi 
Daireleri tarafından 
İşleme koyulduğu 
bildirilirken şimdi kİ 
uygulamada ise bu 
cezaların polis 

tarafından kesildiği 
ve cezaların öden
memesi durumunda 
İse yasal faizi ve 
masrafları için icra 
takibi başlatıldığı 
öğrenildi.
İlçe Emniyet 
Müdürlüğünden 

verilen bilgide, 
vatandaşların 
yeni çıkan Kabahatler 
Kanunu'na uymaları 
istenirken kişinin 
para cezasını ödeye
memesi durumunda 
ise hapis cezasının 
uygulandığı bildirildi.
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Vergi iade kapsamı genişletilmiyor
Maliye Bakanlığı, Türk 
Sağhk-Sen'in, yapıla
cak yasal düzenle
meyle bütün harca
maların vergi iadesi 
kapsamına alınması 
teklifine olumsuz 
cevap verdi.
Bakanlık, vergi 
iadesinin kapsamını 
genişletme yetkilerinin 
bulunmadığım 
belirterek, çalışanların 
beklentilerini boşa 
çıkardı. Yapılacak 
bütün harcamaların 
kapsama alınması için 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu'nun mükerrer 
121. maddesinde 
değişiklik yapılması 
gerekiyor. Genel Toplu. 
Pazarlık ve Mevzuat „ 
Sekreterliği toplu 
görüşmelerde dile 
getirilmek üzere 
konuyu Türkiye 
Kamu-Sen'e iletecek. 
Türk-Sağhk -Sen, 
Maliye Bakanhğı’na 
yazılı başvuruda bulu
narak, vatandaşların 
parasını ödediği halde 
bazı harcamaların 
vergi iadesi kapsamı
na alınmadığını hatır
lattı ve tüm harca

maların bu kapsama 
alınmasını önerdi. 
Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü'nden Türk 
Sağlık-Sen'e gönder
ilen cevabi yazıda şu 
ifadelere yer verildi: 
"Gelir Vergisi 
Kanunu'nun ücretli 
lerde vergi indirimi 
başlıklı mükerrer 121. 
maddesinde yer alan 
'Vergi mahsup ve iade
sine tabi tutulacak mal 
ve hizmet ahmlarım 
yukarıda sayılanlarla 
sınırlı olmaksızın 
tespit eteneye* ibaresi 
Anayasa 
Mahkemesi'nin 
^ararıyla iptal 
"dildiğinden, mal, 
gruplarını genişletme 
konusunda bakan- 

. lığımız yetkisi bulun
mamaktadır. Yapılan 
tüm harcamaların 
vergi iadesi kapsamı
na alınması için 193 
Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu'nun mükerrer 
121. maddesinde 
değişiklik yapmak 
yeterli olacak. Madde 
metninde ki '..sağlık, 
gıda giyim, vc ikamet

edilen konuta ait kira 
harcamalarının yıllık 
toplam tutarının..* 
ifadesi "..bütün harca
malarının yıllık toplam 
tutarının..' olarak 
değiştirilmesi duru
munda bütün harca
malar kapsama alın
mış olacak." 
Türk'Sa^lık-Sen 
Ger.el 2^şkanı önder 
Kahveci, yaptığı 
açıklamada, Maliye 
Bakanlığı'mn cevabını 
'manidar' bulduğunu 
söyledi. Kahveci, 
"Biz yasal düzenleme 
yapılması için 
başvuruyoruz.
Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü ise işi 
yokuşa sürerek 
'yetkimiz yok’ cevabını 

veriyor. Anayasa 
Mahkemesi kararından 
biz de haberdarız. 
Maliye Bakanlığı tek 
maddelik bir kanun 
değişikliğiyle milyon
larca çalışanın mağ
duriyetini önleyebilir
di. Ama topu taca 
atmayı tercih etti. 
Düzenlemovv.prraya 
yetkiniz yof:sa Lct: 
maddelik bir kanun 
değişikliği hazırlama 
yetkiniz de mi yok?" 
diye tepki gösterdi. 
Konunun peşini 
bırakmayacaklarını 
söyleyen Başkan 
Kahveci, 2006 yılı 
toplu görüşmelerinde 
bu konuyu gündeme 
getirerek çözüm 
arayacağız" şeklinde 
konuştu.

Adana'da, 
Türk-Amerikan 
Kültür Derneği 
önünde meydana 
gelen patlamada ilk 
belirlemelere göre 
3 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Ordu Caddesi'ndeki 
Türk-Amerikan 
Kültür Derneği'nin 
zemin katına

pencereden atılan 
madde, büyük bir 
gürültüyle patladı. 
Olayda, ilk belir
lemelere göre 
dernekte İngilizce 
kursu gören 2'si 
bayan 3 kişi yara
landı. Ayrıca, 
patlama sırasında 
dernek binasının da 
camları kırıldı.

KEBAP ve YEMEK SALONU
Bircan 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 karşısı) 
Tel : (0.224) 514 20 20 GEMLİK



31 Ocak 2006 Sah HABER s«yr»7'

ÖSS’ye başvurular 1 Şubat’ta
Öğrenci Seçme 

^Sınavı (ÖSS) ile 
Imeslek yük- 
Isekokullarına 
sınavsız geçiş için 
başvurular, 1 Şubat 
Çarşamba günü 
başlıyor.
2006-ÖSS'ye lise son 
sınıf öğrencileri, lise 
son sınıfta beklemeli 
durumda olanlar, 
ortaöğretim kuram
larının dışardan 
bitirme sınavına 
girenler, lise mezun
ları ve ortaöğretim
lerini yabancı ülkel
erde yapanlar 
başvurabilecek. 
Lise son sınıfta oku
makta olan öğrenci 
ler, okullarının bağlı 
olduğu başvuru 
merkezinden, mezun 
durumda olanlar iste
dikleri herhangi bir 
başvuru merkezin
den, içerisinde 2006 
ÖSYS Aday Bilgi 
Formu da bulunan

^2006-ÖSYS 
p.Kılavuzu'nu 2 YTL 

J karşılığında alabile- 
( çekler.

2006-ÖSS'ye başvu
rulara (sınavsız geçiş 
dahil) ilişkin başvur
ma, sınav, değer
lendirme ve yer
leştirme ile ilgili 
kurallar ve işlemler, 
2006-ÖSYS 
Kılavuzu'nda

yer alıyor.
Başvurularını mektup 
la yapacaklar dışında
ki adaylar, başvuru 
merkezinden randevu 
alacaklar. Lise son 
sınıftakiler okullarının 
bağlı olduğu başvuru 
merkezinden, mezun 
dürümdakiler ise iste
dikleri herhangi bir . 

- başvuru merkezinden 
randevu alabilecekler. 
Randevuyu aday ya 
da adayın bir yakını 
alabilecek. Adayların 
40 YTL sınav ücretini 
mutlaka yatırmaları 
gerekiyor. Adaylar 
randevu gününden en 
az 2 gün önce sınav 
ücreti yatıracaklar. 
Ücretini yatırmayan
ların başvuru 
işlemi gerçekleş 
tirilmeyecek.
Adayların, kılavuzla 
birlikte alacakları 
aday bilgi kontrol for
munu da doldurarak, 
okul müdürlüklerine 
onaylatmaları 
gerekiyor.

Mektupla başvuracak
lar, aday bilgi formu 
ve eklerini bir zarf 
içine koyarak, başvu
ru süresi içinde 
ÖSYM'ye 
ulaştıracaklar.
ÖSS’ye başvuru süre
si, 10 Mart'ta saat 
17.30'da sona erecek. 
pSS, 18 Haziran’da, il 
ve ilçelerdeki 155 
merkezde gerçek
leştirilecek. Bu sınav
da, geçen yıl alınan 
kararlar doğrultusun
da yapılan değişiklik
ler de ilk kez uygula
maya konulacak.
Sınav, tek oturumda 
iki aşamalı yapılacak. 
Üniversitelerin 
yabancı dil ile ilgili 
bölümlerinde okumak 
isteyen adaylar, 
ÖSS'nin yanı sıra 25 
Haziran’da yapılacak 
Yabancı Dil Sınavı'na 
(YDS) da katılacaklar. 
ÖSS ve YDS sonuç 
lan, Temmuz ayının 
son haftasında aday
lara duyurulacak.

Zorunlu hizmet kurası
17 Şubat’ta çekilecek

Bazı sağlık 
personeline devlet 
hizmeti yükümlülüğü 
getiren kanun 
gereğince, Sağlık 
Bakanlığı internet 
sitesinde ilan 
edilen doktor ve 
uzman doktorlar için 
17 Şubat Cuma günü 
kura çekilecek.
Sağlık Bakanlığı'nın 
konuya ilişkin ilanı, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Buna göre, 
5 Temmuz 2005'ten 
itibaren yurtiçinde 
veya “jjrtdişında .. 
öğrenimlerini tamam
layarak tabip, 
uzman tabip, yandal 
uzmanlık eğitimini 
tamamlayarak uzman 
tabip unvanını 
kazanan ve 
"http://personel.saglik 
.gov.tr" sitesinde 
ismi ilan edilen. 
495 pratisyen ve 
belgeleri tescil edilen

Öğretmenlerin yüzü gülecek

belirten evraklarınıKura başvuruları,
31 Ocak Sah günü 
saat 18.00'e kadar 
"http://persı?n agiik 
.gov.tr" adresine 
yapılabilecek.
Adaylar, başvurularını 
yaptıktan sonra 
çıktısını alacakları 
başvuru formunu 
imzalayarak, 
notere, veya 
çalıştıkları kuruma 
onaylatacaklar.
Adaylar, atanmaya

en geç 6 Şubat 2006 
Pazartesi gününe 
.kadar Sağlık 
Bakanlığı Genel 
Evrak Şubesi'nde 
olacak şekilde 
gönderecekler. 
Zorunlu hizmete tabi 
olan doktorların ilk 
dönem kurası, 30 
Eylül 2005'te, ikinci 
dönem kurası 25 
Kasım 2005'te 
çekilmişti.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak ğ

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |

1 ------- -------  ■ ■ --..... • - — 5#

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 « 
İEski 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, KaskoDask, Acıbadem Sağlık 
ve Her Türlü Sigorta işlemleri Yapılır.

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin'in 
kamuda bu yıl işe 
başlayacaklannı açık
ladığı 100 bin kişinin 
üçte Tini öğretmenler 
oluşturacak.
Maliye Bakanlığı yet 
kililerinden edinilen 
bilgiye göre, 2005 
yılında merkezi bütçe 
kapsamındaki kuru
luşlardan emeklilik, 
istifa, ölüm ve diğer 
nedenlerle 70 bin kişi 
ayrıldı. Bunların yak
laşık 29 bininin Milli 
Eğitim Bakanhğı'nda, 
6 bininin de Sağlık 
Bakanhğı'nda çalıştığı 
belirlendi.
Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu'nun 
2006'da bütçeli kuru-, 
tuşlara alınacak ele
man sayısını "2005

yılında ayrılan per
sonelin yüzde 80'ini 
aşamaz" hükmüyle 
sınırlaması sonucun
da, bu yıl bütçeli 
kuruluşlara açıktan 
atama şekliyle toplam 
56 bin kişi 
alınabilecek.
Ancak bu sınırlama, 
polis, asker, mecburi 
hizmete tabi doktor
lar, şehit yakınları, 
özürlüler ve Sosyal

Hizmetler Çocuk 
Esirgeme Kurumu 
yurtlarında yetişenler 
için geçerli olmaya- 
cak.Yüzde 80 sınırı 
ile birlikte 2005'te 
yaklaşık 29 bin 
kişinin ayrıldığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
bu yıl 23 bin, 
Sağlık Bakanlığı ise 
4 bin 800 yeni 
personel ahmında 
bulunabilecek.

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 2474 Fax: 5141021

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

http://personel.saglik
http://pers%25c4%25b1?n
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hava sıcaklığı 
artacak

izni istendi «

Güneşin yüzünü 
daha fazla gösterme
siyle birlikte gelecek 
hafta başından 
itibaren gündüz 
sıcaklıklarının 
batı bölgelerden 
başlayarak artacağı 
bildirildi.
Dün Orta ve Doğu 
Karadeniz kıyıları 
yağışlı, diğer yerler 
parçalı ve az bulutlu 
geçecek. Orta ve 
Doğu Karadeniz 
kıyılarındaki yağışlar, 
kıyılarda yağmur, 
biraz daha iç kesim
lerde karla karışık 
yağmur ve kar 
şeklinde olacak. 
Tüm yurt bugün 
parçalı ve çok bulutlu, 
Orta Karadeniz 
kıyıları, Doğu 
Karadeniz ve Doğu 
Anadolu’nun doğusu 
yağışlı geçecek.
Yağışlar, Karadeniz 
kıyılarında yağmur ve

karla karışık yağrrtur, 
yağış alan diğer ~ 
yerlerde kar şeklinde 
olacak. Marmara ile 
iç ve doğu kesimlerde 
gece ve sabah saat
lerinde yoğun olmak 
üzere sis görülecek. 
Yurdun iç ve doğu 
kesimlerinde kuvvetli 
buzlanma ve don 
meydana gelecek. 
Meteoroloji yetkilileri, 
İstanbul, Ankara 
ve İzmir'de hafta 
boyunca kar yağışı 

beklenmediğini, 
ancak hafta 
ortasına kadar 
gece ayazlarının, 
kuzey, iç ve doğu 
bölgelerde etkili 
olacağını 
ifade ettiler.
Yetkililer, gündüz 
sıcaklıklarının 
güneşlenme ile 
birlikte gelecek hafta 
başından itibaren 
batı bölgelerden 
başlayarak artacağını 
kaydettiler.

Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Van 
Yüzüncü Yıl Üniver
sitesi Rektörü Yücel 
Aşkın'ın tutuklanması 
sürecinde yapılan 
açıklamalar nedeniyle 
başlattığı incelemenin 
bir bölümünü 
tamamladı.
Başsavcılık, YÖK 
Başkanı Erdoğan 
Teziç ve 77 üniversite 
rektörü hakkında 
yargıyı etkilemek 
suçundan soruşturma 
yapabilmek için 
Milli Eğitim Bakanlığı 
aracılığıyla YÖK'ten 
soruşturma izni., 
istedi.
BAYKAL VE ANADOL 
İÇİN TAKİPSİZLİK 
KARARI
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Van 
Yüzüncüyıl Üniversite
si (YYÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Aşkın'ın 
yargılanmasına ilişkin 
açıklamalarından 
dolayı başlatılan 
soruşturmada, CHP 
Genel Başkanı Deniz

Baykal yönünden 
"yasama dokunul 
mazlığı", Grup 
Başkanvekili Kemal 
Anadol yönünden 
"delil yokluğu" 
gerekçesiyle takip siz
lik kararı verdi.
Baykai'ın 25 Ekim 
2005 tarihinde par
tisinin Meclis grubun
da ve 8 Aralık 2005'te 
Van'da yaptığı açıkla
maları değerlendiren 
Başsavcılığın takipsiz
lik kararında, TBMM 
çatısı altında sarf 
edilen sözlerin 
Anayasa'nın 83. mad
desinde tanımlanan 
"yasama dokunulma
zlığı" kapsamına

girdiği ve bu sözlerin I 
TBMM dışında da 
söylenmesinin aynı 
yasal düzenleme 
içinde yer aldığı 
belirtildi. CHP Grup 
Başkanvekili Kemal 
Anadol'un, 
Prof. Dr. Aşkın'ın 
yargılanmasıyla ilgili 
olarak "yargıyı 
etkileme" 
suçunu işlediği 
iddiasıyla yapılan 
suç duyurusu üzerine 
başlatılan soruştum^.*1 
da ise, Anadol'un bu 
yönde konuşma -A
yaptığı yönünde i
delil bulunmadığından 
takipsizlik 
kararı verildi.

Kurumlar vergisi düşüyor
Kurumlar Vergisi 
Kanunu'nda öngörülen 
düzenleme ile vergi 
oranı yüzde 20'ye 
düşürülüyor. Yatırım 
indirimi de kaldırılıyor. 
Gelir idaresi 
Başkanlığı, Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın Bakanlar 
Kurulu'nda imzaya 
açıldığını belirttiği 
Kurumlar Vergisi 
Kanun 
Taslağı'nı internet 
sitesinde yayımladı. 
İşadamlarının kaldırıl
masına karşı çıktığı 
yatınm indirimi yeni 
taslakta yer almadı. 
Böyiece, düzenlemenin 
yasalaşmasıyla birlikte 
1 Ocak 2006'dan 
geçerli olmak üzere 
yatınm indirimi uygula
ması son bulacak. 
Taslakta öngörülen 
bazı düzenlemeler 
şöyle: 
- Kanunda yer alan 
kuramlardan kanuni 
veya iş merkezi 
Türkiye'de 
bulunanlar, tam 
mükellefiyet esasında 
elde ettikleri 
kazançların

tamamı üzerinden 
vergilendirilecek.
- Kanuni ve iş merkez
lerinin her ikisi de 
Türkiye'de bulunmayan 
kuramlar ise, dar • 
mükellefiyet esasına 
göre, sadece 
Türkiye'de elde 
ettikleri kazançtan 
üzerinden 
vergilendirilecek.
- Kuramlar Vergisi'nden 
istisna edilecek bazı 
kazanç türleri de şöyle: 
. Kuramların tam 
mükellefiyete tabi 
başka bir kurumun 
sermayesine 
katılmaları nedeniyle 
elde ettikleri kazançlar, 
. A.Ş.'lerin kuruluşların
da veya sermayelerini 
artırdıkları sırada 
çıkardıkları payların 
bedelinin itibari değeri 
aşan kısmı, 
. Türkiye'de kurulu 
menkul kıymetler 
yatırım fonları ile 
menkul 
kıymetler yatınm ortak
lıklarının portföy işlet
meciliğinden doğan 
kazançları; girişim ser
mayesi yatırım fonları 
veya ortaklıklarının 

kazançları; gayri
menkul yatırım fonları 
veya ortaklıklarının 
kazançları; emeklilik 
yatırım, fonlarının 
kazançları; konut 
finansmanı fonları ile 
varlık finansmanı fon
larının kazançları, 
. Kuramların, en az 2 
tam yıl süreyle akti
flerinde yer alan 
taşınmazlar ve iştirak 
hisseleri ile aynı 
süreyle sahip oldukları 
kurucu senetleri, intifa 
senetleri ve rüçhan 
haklarının satışından 
doğan kazançların 
yüzde 75'lik kısmı, 
. Okul öncesi eğitim, 
ilköğretim, özel eğitim 
ve orta öğretim özel 
okulları ile Bakanlar 
Kurulu'nca vergi 
muafiyeti tanınan 
vakıflara 
veya kamu yararına 
çalışan derneklere 
bağlı rehabilitasyon 
merkezlerinin 
işletilmesinden 
faaliyete geçilen ilk 5 
hesap dönemi 
itibarıyla elde edilen 
kazançlar, 
-KONTROL EDİLEN

KURUM KAZANCI- 
- Tam mükellef kuram
ların doğrudan veya 
dolaylı olarak ayrı ayrı 
ya da birlikte ser
mayesinin, kar payının 
veya oy kullanma 
hakkının en 
az yüzde 50'sine sahip 
olmak suretiyle kontrol 
ettikleri yurtdışı 
iştiraklerinin kurum 
kazançları, dağıtılsın 
veya dağıtılmasın 
belirlenen koşulların 
gerçekleşmesi halinde 
Türkiye'de kurumlar 
vergisine tabi 
tutulacak.
BEYAN DÖNEMİ 
UZUYOR- - 
Mevcut kanunda 
1-15 Nisan olarak 
düzenlenen beyan 
dönemi değişecek. 
Kurumlar Vergisi 
beyannameleri, 1-25 
Nisan tarihleri arasında 
verilecek. - Tahakkuk 
edilen vergi, beyanda 
bulunulan ayın sonuna 
kadar ödenecek.
Muhtasar beyanname 
ile bildirilen vergiler de 
beyannamelerin 
verildiği ayın 26. günü 
akşamına kadar 

yatırılacak. - Maliye 
Bakanlığı, mükelleflerin 
bağlı oldukları verg: 
dairelerini, kanuni veya 
iş merkezine bakmak
sızın belirlemeye 
yetkili olacak.
- Gelir Vergisi Kanunu 
gibi vergi kesintisi yap
makla sorumlu 
olanlar, kuramlara 
avanslar da dahil 
olmak üzere nakden 
ve hesaben 
yaptıkları mevduat 
faizi, kar ve zarar 
ortaklığı belgesi 
gibi ödemeler 
üzerinden istihkak 
sahiplerinden Kurumlar 
Vergisi'ne mahsuben 
yüzde 15 kesinti 
yapacak.
- Her ne sebeple olursa 
olsun tasfiye haline 
giren kuramların 
vergilendirilmesinde 
hesap dönemi yerine 
tasfiye dönemi 
geçerli olacak. - 
VERGİ ORANI- 
- Kuramlar Vergisi 
oranı, yüzde 20 olacak. 
- Kuramlar Vergisi 
mükelleflerince, 
cari vergilendirme 
döneminin kurumlar 

vergisine mahsup 
edilmek üzere kurumlar 
vergisi oranında 
geçici vergi ödenecek. 
Bakanlar Kurulu, 
geçici vergi oranını 5 
puana kadar indirmeye 
yetkili olacak.
-GEÇİCİ MADDELER- 
- 2006 yılının 
sonuna kadar 
Kanunun muafiyet 
hükmündeki şartları 
yerine getiremeyen 
yapı kooperatiflerinin 
muafiyeti 1 Ocak 2006 
tarihi itibarıyla 
sona ermiş sayılacak. «s 
- Organize Sanayi 
Bölgeleri ile küçük 3
sanayi sitelerinin altbdiidyi sııeıerının diı l 
yapılarını hazırlamak 
ve buralarda faaliyette , 
bulunanların; arsa, 
elektrik, gaz, su gibi 
ortak ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla 
oluşturulan ve 
kazancının tamamını • 
bu yerlerin ortak 
ihtiyaçlarının karşılan
masında kullanan ikti
sadi işletmeler, 
10 yıl süreyle 
Kurumlar 
Vergisi'nden muaf 
tutulacak.
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[Akaryakıt alırken dikkat edin!
Akaryakıt istasyon
larında pompa başın
da akıl almayan hileler 
yapılabiliyor. İşte 
vatandaşların 
akaryakıt alırken 
dikkat etmesi gereken 
bir kaç nokta. 
Bazı benzin istasyon
larında ne yazık ki hile 
yapılmakta ve vatan
daştan haksız yere bu 
yolla kazanç sağlan
maktadır.
Özellikle de ödeme 
yapmak ya da fatura 
almak için, itimat 
ederek aracın başın
dan ayrılan sürücü
lerin, bazı yöntemlerle 
-aldatıldığı aşağıda 

'anlatılmıştı,. -* 
En çok yapılan uygu
lama; yakıt almak 
isteyen kişi arabasın
da oturmaya devam 
eder veya özellikle 
kredi kartı ile ödeme 
yapmak ya da fatura 
almak için kasaya

Lypnlenir ve gitmeden 
önce belirli bir miktar, 

f örneğjn 20YTL'lik, 
। yakıt talep ederse, 

pompacı ilk önce 15 
ila 16 YTL'lik yakıt 
koymaktadır. Sonra 
pompayı sıfırlayıp 
2YTL'lik benzin daha 
koymaktadır. Benzin 
dolumu bittiğinde 
pompanın ekranına

Gökdeniz’in aracı ve işyeri kurşunlandı
Trabzon'da, Gökdeniz 
Karadeniz'in aracın
dan sonra işyerinin de 
kurşunlandığı 
belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, 
Trabzon'un Iskender- 
paşa Mahallesi 
Gazipaşa Caddesi'nde 
bulunan Gökdeniz 
Karadeniz'e ait bir 
giyim mağazası gece 
saatlerinde kurşun
landı. İşyerinin kurşun 
geçirmez camlarına 
isabet eden iki kurşun 

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

bakan kişi, ekranda 
"2" ile başlayan bir 
rakam görmekte ve 
işlemin tamam
landığını zannetmek
tedir. Arabayı 
çalıştırdığında da 
eksik verilen 2 ila 3 
litre benzin farkını 
yakıt göstergesinden 
fark edememektedir. 
Bu hileyi fark etmenin 
en kısa yolu, hiçbir 
zaman ücrete bakmak
la değil, asıl miktara 
bakmaktan geçmekte
dir. Bu hileyi engelle
menin tek yolu, yakıt 
dolum suresince pom
paya bakmaktır! Bu 
hile yapıldığında para 

.kaybetmemenin hada 
kazanmanın yolu ise, 
parayı veya kredi kartı 
slipini vermeden pom
panın ekranına bak
mak ve litreyi görüp 
gerçekten söylenilen 
miktarda yakıt 
alındığını belirlemek
tir. Yakıtın eksik ver
ildiğini fark ettiğiniz 
de, gayet yumuşak bir 
şekilde "Eksik yakıt 
konulduğunu ve üstü 
nün tamamlanmasını" 
mutlaka isteyiniz. 
Sizlere "Pompa 
durdu","Litre böyle 
yazıyor" veya "Üstünü 
tamamladım veya 
"Elektrik kesildi" gibi 

camlarda sadece iz 
bırakırken, mağaza 
çalışanları olayı sabah 
saatlerinde mağazayı 
açtıklarında farkettik- 
lerini söyledi. Polis 
ekipleri olay yerinde 
inceleme başlatırken, 
olayla ilgili 
soruşturma sürüyor. 
ARACI DA
KURŞUNLANDI 
Trabzonspor Kaptanı 
Fatih Tekke ve eşinin 
araçlarına gece 
yapılan silahlı

cevaplar verilirse, 
hiçbirine inanmayın. 
Zira elektronik pom
palar, elle sıfırlama 
işlemi yapılmadan 
ekrandaki bilgileri 
hiçbir şekilde sileme
zler (elektrik kesilse 
h:le> Bunu bildiğinizi 
belirttiğinizde sizlere 
ısrar etmeyecek ve 
deponuzu doldurmaya 
başlayacaktır.
Deponuz dolacağın
dan paranın üzerini 
dahi alabilirsiniz.
Yukarıdaki hileyi bilen 
kimselşre karşı pom- 
pacıların geliştirdiği 
yeni uygulama ise; 
yukarıdaki hileyi 
aynen yapıp, pom
panın programına 
girip sizlerin 
istediği miktarda 
benzini, sizlerden 

daha önce alan birinin 
bilgilerini ekrana yan
sıtmalarıdır. Bu tak

saldırının ardından 
takımın diğer yıldız 
oyuncusu Gökdeniz 
Karadeniz'in aracına 
da silahla ateş edildi. 
Edinilen bilgiye göre, 
1 No'lu Beşirli 
Mahallesi Rüzgarlı 
Bahçe Sokak Çankaya 
Apartmanı önündeki 
Gökdeniz'e ait 
61 EH 226 plakalı araç 
gece saat 01.30 
sıralarında 
kurşunlandı.
Araca ilk belirlemelere 

Gemlik Kaymakamlığından 
aldığım yeşil kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Fatma DİREK

tirde itiraz hakkınız 
çok azalmakta, ancak 
programı bilen kişi
lerin yapabileceği son 
yakıt dolum bilgilerine 
ulaşmak yolu hariç 
başka yol kalmamak
tadır. Bunu da 
engellemenin yolu 
standart rakamlı yakıt 
almamaktır. Yani 5 
YTL ve katları yakıt 
alacağınıza, 16 YTL 
veya 19YTL gibi . 
bedelleri farklı yakıt 
alınız. Bu tür yakıt 
ahmları çok nadir ola
cağından, başkasının 
bilgisini ekrana yan
sıtma imkanı da 
kalmayacaktır. Başım 
za bir problem açılma
ması için benzin aldığı 
nız yerlerin mümkün 
se şehir içinde, kala
balık istasyonlar olma 
sı ve istasyonlarda bir 
den fazla araç bulun
masına dikkat ediniz.

göre en az 5 kurşun 
isabet ederken, 
Gökdeniz’in eşi 
Serra Karadeniz 
polis ekiplerine olay 
yerinde bilgi verdi. 
Gökdeniz’in aracını 
kurşunlayanlar ile 
Fatih Tekke ve eşinin 
aracına kurşunlayan
ların aynı kişiler 
olması ihtimali 
üzerinde duran 
polis ekipleri, 
incelemelerini 
sürdürüyor.

İhsan ÜNLÜ
Hatırlayacağınızı zannediyorum epey 

zaman evvel şubat ayı içinde bayan 
takımını Kıbrıs’a götüreceğini söylemiş idi.

Eğer gitmeye kalkarsan bu kafilenin 
içinde Sayın Belediye Başkanı’nı unutma.

Bayramlarda kardeş şehirlere giderken 
senide ihmal etmesin, zira bu bir alışkanlık 
hale gelir.

Gemlik’in kurtuluşunda Kıbrıs takım
larının biriyle anlaşma yapılırsa o gün 
Gemlik’i şenlendirmiş oluruz, buda sana 
bağlı.

Ben biliyorum ki Gemlik’e gelmiş 
geçmiş en iyi yöneticilerden birisin.

İlerde Romanya seyahatleri var, belki 
orada dört takımla anlaşma yapılırda, 
Gemlik’in festivalini kutlamış oluruz.

Ben bunu yapacağından eminim.
Haberim olmadan giderseniz size iyi yol

culuklar dilerim.
Başarılar...

MTV için
bugün son gün

Motorlu taşıtlar ver
gisinin ilk taksidini 
ödeme süresi, 
bugün mesai saati 
bitiminde sona 
erecek.
2006 yılı başında 
yüzde 9.8 oranında 
zamlanan motorlu 
taşıtlar vergisinde, 
ilk taksit ödemeleri
1 Ocak'ta başlamıştı. 
Kanun gereği motor
lu taşıtı bulunanlar, 

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLARL
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEM1 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı A
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 P‘ma 1

verginin ilk taksidini 
akşama kadar, 

vergi tahsil etme 
yetkisi bulunan 
banka şubeleri ile 
motorlu taşıtlar 
vergi dairelerine 
yatıracak.
Motorlu taşıtlar 
vergisinin ikinci 
taksidi de, 
1 Temmuz ile 
31 Temmuz arasında 
ödenecek.



31 Ocak 2006 Salı Körfez Sayfa 10

Kilonuz obez sınıfına giriyor mu? Okuyucu Mektubu Hüseyin
KAYA

Vücuttaki yağ doku
nun fazlalığı ve kilo 
artışı olarak tanım
lanan obezite 
çağımızın ciddiye 
alınması gereken 
sağlık sorunlarından 
biri. Obezitenin en 
önemli nedeni 
gereğinden fazZIa 
gıda ve kalori alımı. 
Günümüz insanı, bir 
yandan beden 
hareketliliği sınırlı bir 
yaşam sürdürürken, 
diğer yandan giderek 
daha fazla miktarlar
da şekerH, yağlı ve 
yüksek kalorili yiye
ceklere yöneliyor. 
Uzmanlara göre bu 
iki faktör, genetik 
yapısı şişmanlığa 
eğilimli kişilerde 
kolayca yağ dokusu 
artışına neden 
oluyor.ve şişmanlık 
ortaya çıkıyor. 
Ailesinde şişman 
kişiler bulunanlar, 
hareketsiz bir yaşam . 
tarzı sürdürenler ve 
ihtiyacı olandan fazla 
kalorili diyetle besle
nenlerde kolayca 
obezite gelişir.
Bunların yanı sıra 
bazı hastalıkların 
seyrinde ve bazı 
ilaçların uzun süre 
kullanımına bağlı 
olarak da şişmanlık 
kendini . 
gösterebiliyor. 
Şişman kişilerin 
hemdh hemen 
tümünde kilo 
artışının asıl 
nedeninin fazla gıda 
alımı olduğunu 
belirten uzmanlar, 
"Erişkin bir kadında 
beden yağ oranı 
yüzde 20-25, erkekte 
ise yüzde 15-18 
civarında. Obezitenin 
en hassas göstergesi 
beden yağ oranının 
ölçümü. Ancak bu 
son derece güç bir 
yöntem. Bu nedenle 
vücut ağırlığı değer
lendirilirken daha 
kolay bir değer
lendirme yöntemi 
olan beden kütle

I indeksi (BKİ) kul- 
I lanılabilir. Beden 

kütle indeksi, kilo
gram cinsinden ağır
lığın, metre cinsin
den boyun karesine 
bölünmesiyle elde 
ediliyor. BKİ'nin 20- 
25 kg/metrekare 
olması ideal. BKİ 
25*in üzerinde, 30'un 
altında olanlar fazla 
kilolu, 30'un üzerinde 
olanlar ise obezdir. 
BKİ 40'ın üzerine çık
tığında morbid 
obeziteden söz 
e/dilir" diyor.
Uzmanlar, şişmanlık 
takibinde beden flütle 
indeksinin yanı sıra 
ideal kilo da kul
lanılabileceğini kay 
dederek, "İdeal Kilo 
Formülü; Standart 
değer x boy 
metrekaredir.
Standart değer 19-24 
yaş için kadın ve 
erkekte 19 iken, 25- 
34 yaş arası kadın ve 
erkekte 20, 35-44 yaş 
arası kadında 20 
erkekte 21, 45 yaş ve 
üzerinde kadında 20 
erkekte 22'dir.
Örneğin 1.60 m 
boyunda 25 yaşında 
bir bayansanız, İdeal 
Kilonuz = 20 x (1.60) 
2 = 51 kg. Mevcut 
kilonuz ideal kilohun 
yüzde 10-20 üzerinde 
ise fazla kiloluktan 
söz edilir. İdeal kilo
yu yüzde 20'den fazla 
aşmış olanlar ise 
obez sınıfına giriyor" 
ifadelerini kullanıyor. 
Uzmanlara göre, deri 
kıvrımlarının kalınlığı, 
bel ve kalça çevreleri 
ölçümleri de yine 
beden yağ oranının 
ve yağ dağılımının 
değerlendirilmesinde 
kullanılan yöntemler. 
Beden yağının hangi 
bölgede dağılmış 
olduğu, obezitenin 
neden olabileceği 
riskler açısından 
büyük önem taşıyor. 
Yağ dağılımına göre 
obezite, erkek ve 
kadın tipi şişmanlık 
olmak üzere iki tipe 
ayrılıyor. Erkek tipi 
obezitede yağlar 
daha çok karın ve

göğüste birikirken, 
kadın tipi obezitede 
ise kalça ve uyluktaki 
yağlar artış 
gösteriyor.
Yalnızca bel çevresi 
ölçümü veya 
bel/kalça çevresi 
oranı iki tip 
obezitenin ayrıl
masında yardımcı. 
Bel/kalça oranının 
erkekte 0.9'un, kadın
da 0.8'in üze rine çık
maması gerekli.: 
Benzer 
şekilde bel çevresi 
erkeklerde 94 cm, 
kadınlarda ise 80 
cm'yi aşmamalı. Bu 
değerlerin üzerine 
çıkıldığında, erkek 
tipi şişmanlıktan 
söz edilir.
Uzmanlara göre 
obezite artık basit bir 
estetik sorun değil, 
ciddi sonuçlara yol 
açabilen bir hastalık 
olarak kabul edilmek
te. Uzmanlar, 
"Obezite sıklığı 
giderek artmakta ve 
beraberinde getirdiği 
sorunlara da giderek 
daha sıklıkla rastlan- 
makta. Beden kütle 
indeksi arttıkça 
obeziteye eşlik eden 
hastalıkların riski de 
yükseliş gösteriyor. 
Erkek tipi, yani 
yağların karında 

toplandığı tipteki 
obezite, kadın tipi 
obeziteye göre daha 
riskli. Derecesi art
tıkça sağlığı tehdit 
eden bir sorun haline 
dönüşen 
şişmanlığın ortaya 
çıkarabileceği 
hastalıklar ise 
şunlar:
"Diyabet, hipertan
siyon, aterosklerotik 
damar hastalığı 
(damar sertliği), adet 
bozuklukları, kısırlık, 
gebelikte hipertansiy
on, doğum sırasında 
sorunlar, sindirim 
sistemi hastalıkları 
(safra taşları, yağlı 
karaciğer, fıtıklar, 
sindirim sorunları), 
solunum sistemi 
hastalıkları (şişman
lığa bağlı solunum 
sıkıntısı, uyku 
apneleri), eklem 
hastalıkları (gut, diz 
ve kalça eklem
lerinde osteoartrit), 
deride çatlaklar, kıl- 
lanma artışı, renk 
koyulaşması, 
psikolojik sorunlar . 
(uyumsuzluk, 
depresyon)" diyor. 
Tüm bu nedenlerle 
obezitenin ciddiye 
alınması ve tedavi 
yoluna gidilmesi 
gerekiyor.

‘Gemlik Körfez’ 
internette

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

Dil, Lal, Kulak Sağırsa...
Sayın Seyfettin Şekersöz’ün 26.01.2006 tarih

li haberinde, 17 Ağustos 1999 depremi sonundz, 
minaresi ile birlikte hasara uğrayan Hamidiye 
Köyü camisinin onarılması için CHP Bursa 
Milletvekili sayın Kemal Demirel'in çabalarıyla Jı 
25 milyar TL. yardım sağlanmıştır. Sayın Kemar 
Demirel'in bu çabasını saygıyla karşılıyoruz. ■

Cami'nin minaresinin yeniden yapılması ve 
eski güzel görünümünü tekrar kazanması bizi 
de sevindirecektir. Bunları yazarken, içimde 
Gemlik Belediye Başkanı sayın Mehmet 
Turgut'a bazı serzenişler uyandı. Belki de 
okuyucu haklı olarak, "Ne olmuşta, sayın 
Başkan'a serzenişlerin var?'*diye sorabilir.

Serzenişlerimi geçen yılın yaz aylarında bu 
gazetede kısaca dile getirmiştim. Ama, bir kere 
daha lal olan dile ve sağırlaşan kulağa seslenm
eye adeta zorlandığımı hissediyorum.

Gemlik'de ikibin hane Alevi yaşamaktadır. 1 
Alevi işçi, memur ve esnafın verdikleri vergi
lerin bir bölümü de şu veya bu kanaldan 
belediye bütçesine akmaktadır. Alevi'lerin de 
kendi sosyal ve kültürel yaşantıları ile 
inanışlarını geliştirip sürdürmeleri en 
demokratik ve vatandaşlık haklarıdır. Eğer bu 
insanlar camiye gitm.eyipte cemevine. gidiyor
larsa, bu durumu da.ânlayışla karşılamak 
gerekir.

Tüm müracaatlara rağmen, Belediye’den 
umudunu kesen Alevi insanlar, kendi çabalarıy
la, Eşref Dinçer Mahallesi'nde satınaldıkları 619 
metrekare arsa üzerinde cemevi temelini attılar. 
Sayın Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
şimdiye kadar, Cemevi temel atma töreninde 9 
hazır bulunmanın ve orada yerel basına poz 1 
vermenin dışında en ufak bir katkıda bulun- W 
madı. V.

1-Alevi ve Bektaşi toplumuna, üzerinde 
Cemevi inşa etmek amacıyla hazine veya 
Belediye'den uygun bir arsanın tahsis edilmesi 
için verilen dilekçe Başkan tarafından kulak ardı 
edildi.

2-Alevi toplumunun kendi dar olanaklarıyla | 
satın aldıkları arsa üzerinde Cemevi inşaatının 
belediye harçlarından muaf tutulması yönünde-1 
ki dilekçeye de bugüne kadar bir cevap alına- . | 
madı ve milyarları bulan harçlar, son kuruşuna ’ 
kadar tahsil edildi.

3-Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, emel 
atma töreninde, Başkan, "Gelin, önünüze düşe
ceğim, sponsor bulacağım ve yardımcı ola
cağım" sözü vermiş olmasına rağmen, Başkan 
şimdiye kadar herhangi bir destekleme girişi- 1 
minde bulunmadı.

4-İki yıl önce Başbakan Erdoğan, Gemlik'e 
geldiğinde, Cemevi Yönetim Kurulu tarafından 
kendisine bir dilekçe verildi. Başbakan 
dilekçeyi "Gereği düşünülsün" diye not düşerek 
Belediye Başkanına havale etmesine rağmen, 
herhangi bir sonuç çıkmadı ortaya.

5-Cami ve Kuran kurslarına uygulandığı gibi, 
Cemevi'ninde elektrik ve su ücretinden muaf 
tutulması konusundaki dilekçeye de cevap ve 
rilmedi.

6-İşin en acı ve yürek yakan tarafı ise, 
temeldeh çıkan toprağın taşınması için rica 
edilen Belediye'ye ait bir kamyonu bile, Başkan 
bu toplumdan esirgedi.

7-Romanya'daki, Gemlik'in kardeş şehrine 
100 metrekare üzerine inşa edilmek istenen 
cami'nin, sayın Mehmet Turgut'un arzusuyla 
170 metrekareye çıkarılması ve bunun için 
gerekecek fazla masrafın Gemlik 
Belediyesi'nden sağlanacağı haberini Gemlik 
yerel basınından okumuştuk. Oradaki cami için > 
yapılacak yardıma da sözümüz olamaz 
eIbette.Keştel'de AKP'li Belediye Başkanı ve .
Nilüfer İlçesi Belediye Başkanlarının Cemevi 
konusuna nasıl duyarlı davrandıkları meydan- • 
dayken, Gemlik Belediye Başkam, sayın (din
dar) Mehmet Turgut, yukarıdaki nedenlerle, . 
Gemlik'teki Alevi toplumunu oldukça üzmüştür 
ve üzmeye devam etmektedir. Sonuç olarak,şu 
anda Gemlik'teki Alevi Toplumu'nun kısıtlı 
çabalarıyla ilk katı tamamlanıp hizmete açılan 
bir Sosyal, Kültürel ve İnanış mekanı olan Cem 
evinin dört duvar ile çatıdan oluşacak ikinci kat 
inşaatı için inşaat malzemesine acilen ihtiyaç , 
var. Sayın Başkan, Gemlik'teki iki bin hanelik 
Alevi toplumunu, ilçenin kara derili insanları 
saymamalı ve onlara ikinci sınıf Gemlik'll 
muamelesini reva görmemeli. Sayın Başkan'ın 
halihazırda devam eden davranışı, inanışla, 
eşitlikle ve demokrasiyle bağdaşabilir mi?

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Meyvelerin rengine 
göre tüketilmesinin 
birçok hastalığın 
tedavisinde büyük 
önem taşıdığı 
belirlendi.
Meyve Suyu . 
Endüstrisi 
Derneği'nin yaptığı 
araştırmaya göre, 
meyvelerin doğal 
renklerine göre 
tüketilmesinin 
hastalıkların 
tedavisinde etkili 
olduğu ortaya çıktı. 
Buna göre, ateşli kır
mızı diye tabir edilen 
iıırmızı me^velorin 
birçok ka.p ve damar 
hastalıklarında tedavi 
edici rol oynadığı ve 
kanser riskini azalt
tığı, idrar yollarının 
sağlıklı çalışmasını 
sağladığı ve hafızayı 

^geliştirici etkisi 
bulunuyor. Hem kır
mızı hem de turuncu 

'.meyve ve sebzelerde 
bulunan beta karoten 
maddesi, kardi 
yovasküler hastalık
ları ve kanser riskini 

'azaltıyor, gözleri 
güçlendiriyor. Karpuz 
ve pembe greyfurtta 
bulunan likopenin de 
çok güçlü bir aktiok- 
sidan. Bu madde de 
prostat ve diğer 
kanser hastalıkların
da engelleyici rol 

oynuyor. Kiraz, elma, 
turp gibi meyve ve 
sebzelerde bulunan 
antosiyan, kanser 
risikin azaltıyor, 
damar sertleşmesini 
önlüyor, kan 
r.ası.ıcıîn düzenliyor 
ve iltihaplanmalan 
durduruyor.
Antioksidanlardan C 
vitamini ise bağışıklık 
sistemini güçlendin 
yor, demir emilimini 
artırıyor, kemik, 
deri, göz, kas, kan 
damarları ve diş 
eti dokusunu 
güçlendiriyor. 
Turuncu-sarı kate
gorisine giren 
meyveler ise kalp, 
görüş ve bağışıklık 
sisteminin sağlıklı 
olmasını sağlıyor. Bu 
gruba giren birçok 
meyve ve sebze ise 
yüksek miktarda C 
vitamini ve folik asit 
içeriyor. Portakal ve 
bazı turuncu sebze 

çeşitleri bol miktarda 
lutein ve zeaksantin 
pigmenteri içeriyor 
ve bu pigmentler 
gözleri güçlendiriyor. 
Yeşil meyve ve 
sebzeler de kanser ve 
kalp hastalıları fani
ni azaltıyor. Doyum 
sırasında meydana 
gelebilecek olan 
kusurları engellerken, 
kırmızı kan 
hücreleriyle kemik ve 
dişlerin güçlü olması
na da yardımcı olu 
yor. Birçok meyvede 
bulunan K vitamini, 
demir, magnezyum ve 
kalsiyum, kemiklerin 
ve dişlerin güçlü ve 
kanın sağlıklı 
olmasını sağlıyor. 
Mavi, mor ve siyah 
kategorisinde bulu
nan sebze ve meyve 
ler de kalp ve idrar 
yollarını geliştirirken 
aynı zamanda yaşlan
mayı geciktiriyor.
Yabanmersini ve kızıl

cıkta bulunan antiok- 
sidanlar mesane 
enfeksiyonlarından, 
ülser ve diş eti 
hastalıklarına kadar 
korunma sağlıyor. 
Ayrıca bunlarda bulu
nan ve yoğunlaşmış 
tanenler olarak bili
nen maddeler isten
meyen bakterilerin 
hücrelere ve organ
lara yapışmasını 
engelliyor.
Böbreklerin çalış
masını sağlayıp, kalp 
atışlarını düzenleyen 
siyah üzüm, çekir 
cieğiyL'i biriiktt* 
'jehi.idigi takdirde A . 
hücre yenilemesi 
yapıyor. Beyaz, 
sarımsı meyve ve 
sebzeler de kalp krizi
ni engelliyor. Birçoğu 
yapısında golik asit, 
potasyum, selenyum, 
C vitamini ve lif 
bulunduruyor. Bu 
gruptaki meyvelerden 
elma, armut ve ayva
da ise kalp hastalık
larına ve kansere 
karşı savaşan 
quersetin pigmenti 
bulunuyor.
Öte yandan, kavunun 
bağırsak ve cilt 
kanserine karşı 
Amerikan Kanser 
Topluluğu'nca tavsiye 
edildiği kaydedildi.

Basil M tıiıMaı 
sitil hihtilı
Yurt genelinde etkili 
olan kar yağışları ve 
soğuk havaların 
buzlu zeminleri 
artırdığı, buna bağlı 
olarak yaşanacak 
düşmeler sonucu 
oluşacak kırık ve 
çık'klcrın önerrsen- 

dûr'jny’hci*' 
ciddi sağlık sorun-' 
larına yol açabile
ceği bildirildi.
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve 
Travmatoloji Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Mahmut 
Argün, kırık ve çıkık 
olaylarında doğru 

| müdahalenin 
tedaviyi büyük 
ölçüde kolay
laştırdığını vurgula
yarak, şunları söyle
di: "Düşme anında 
vücudun herhangi 
bir yerinde kırık 
meydana gelmişse, 
öncelikle o bölgenin 
sabitleştirilmesi 
büyük önem taşı

maktadır. Kırık 
bölge sabitleştir
ildikten sonra en 
yakın sağlık kuru
luşuna başvurul
malıdır. Çoğu 
zaman kırılma olayı 
anında meydana 
gelmeyen damar ve 
vk .-.'yırtılmaları, 
hastanın nakli . 
sırasında oluşa- 
bilmektedir. Ya da 
buzlu zeminde 
düşen kişi, kırığını 
fark edemeyerek 
normal yaşamına 
devam etmeye 
çalışmakta, bu 
dürümda da damar 
ve sinir yırtılmaları 
yaşanabilmektedir. 
Sinirlerin zarar 
görmesi, kırık olan 
organda fonksiyon 
bozukluklarına 
neden olabilir.
Damarların zedelen
mesi ise dolaşım 
sistemi bozukluk
larına ve sonrasında 
kangrene yol aça- 
bilmektedir."dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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
Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

İtfaiye »• 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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 1O 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
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

______ OTOBÜS______
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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 51380 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 
PETROL

513 30 33

TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
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Esentepe ve Polis Okulu kavşaklarında işlem tamam
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in 
göreve gelmeden 
önce verdiği 'Ulaştıran 
ulaşım' sözü doğrul
tusunda yapımı plan
lanan Esentepe ve 
Polis Okulu 
Kavşaklarının 
ihalesi yapıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin kent içi 
trafiğine nefes aldır
mak amacıyla gerçek
leştirdiği ulaşım pro
jeleri bir bir uygula
maya geçiyor. Yüksek 
İhtisas, Orhaneli ve 
Merinos'tan sonra 
trafiğin çn çok 
sıkıştığı bölgelerden 
Esentepe ve Polis 
Okulu Kavşaklarının 
da ihalesi yapıldı. 
Bir arada yapılan 
Esentepe ve Polis 
Okulu Kavşaklarının 
ihalesini, 13 milyon 
630 bin 951,41 YTL 
teklifi ile Yapı Proje 
Merkezi AŞ. aldı.
İnşaatına aynı anda 
başlanacak iki 
kavşağında yapımının 
5 ayda tamamlanması 
planlanıyor. İnşaatın 
yapımı öncesinde 
bölgede trafik akışı

UKOME'nin 
önümüzdeki 
hafta yapacağı 
toplantıda yeniden 
düzenlenecek. 
Başkan Şahin: 
"Amacımız 
yaşanabilir ve keyif 
veren bir Bursa" 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin, 
BursalIların yıllardır 
çözüm bekledikleri 
şehir içi ulaşım sıkın
tısının ortadan kaldırıl
ması için kararlı ve 
hızlı adımlarla çalıştık
larını söyledi. 
Göreve gelmeden 
önce .‘ulaştıran ulaşım’ 
sözü verdiklerini hatır
latarak, bunun gerçek
leşmesi için 20 ayda 
trafiğin en çok 
sıkıştığı ve yıllardır 
yapımı konuşulan 
3 bölgede 3 kavşağı 
hizmete açtıklarına 
dikkat çeken Başkan 
Şahin, "Verdiğimiz 
sözleri bir bir gerçek
leştiriyoruz. Amacımız 
yılların biriken sorun
larını en kısa sürede 
çözerek, yaşanabilir 
ye keyif veren bir 
Bursa. Bu inançla 
çalışıyoruz" dedi. 
Diğer kavşakların

Tayyare Kültür Merkezi’njt 
Nida Ateş Rüzgarı esti |

yapımında olduğu 
gibi inşaat sırasında 
yaşanabilecek 
sıkıntılardan dolayı 
vatandaşların sabırlı 
olmalarını isteyen 
Başkan Şahin, 
"Bursa’nın yıllardır 
çözüm üretilmesi bek
lenen sıkıntıları 1-2 . 
günde çözülmüyor. 
Ancak biz kararlı bir 
şekilde sorunların 
çözümü için geceli- 
güridüzlü çalışıyoruz. 
Yıllardır halkımızın 
görmeye alışık olduğu, 
kavşakların yapımını 
4-5 yılda değil 4-5 
ayda bitiriyoruz. 
Diğer kavşak inşaat
larında olduğu gibi 
Esentepe ve Polis 
Okulu'nu da söz 
verdiğimiz süre içinde 
bitireceğiz. Esentepe 
ve Polis Okulu

Kavşakları, diğer 
projeler zincirimizin 
önemli bir halkası ola
caktır. İnşaatın yapımı 
sırasında yaşanabile
cek sıkıntılara göstere
ceğimiz sabır bizi yıl
larca yaşayacağımız 
bir konfora kavuştura
cak. Esentepe ve 
Polis Okulu 
Kavşaklarımız 
Bursa'ya hayırlı 
olsun" dedi.
Acemler Kavşağı’nın 
ihalesi yarın yapılıyor 
Başkan Şahin, ihalesi 
yarın yapılacak 
Acemler Köprülü 
Kavşağı ile diğer 
kavşaklarında 
bitirilmesiyle bu yıl 
sonuna doğru şehir 
içi trafik yoğunluğu
nun büyük ölçüde 
azalacağını da 
sözlerine ekledi.

Bursa Büyükşehir 
Belediye 
Konservatuarı 
Türk Halk Müziği ve 
Oyunları Bölümü 
Uygulama Topluluğu, 
önceki akşam 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
muhteşem bir 
konser verdi.
Şef Yaşar Yokuş’un 
yönettiği konserin 
konuk sanatçısı ise, 
Bursah usta sanatçı 
Nida Ateş oldu. 
Söylediği birbirinden 
güzel eserlerle 
olduğu kadar farklı 
yorumu ve ses 
rengiyle de dikkat 
çeken başarılı sanatçı 
Nida Ateş, Bursah 
sanatseverlere 
unutulmaz bir gece

yaşattı.
Konserin ilk 
bölümünde Bursa 
Büyükşehir Beledi 
Konservatuarı Tür, 
Halk Müziği ve 
Oyunları Bölümü 
Uygulama Topluluğu 
Sivas, Gaziantep, 
Urfa,Kahramanmaraş, 
Erzurum ve Yozgat 
gibi doğu şehirleri- » 
mizin sevilen şarkılar
dan oluşan bir pro- i 
gram sundu. Çok I 
sayıda seçkin davetli Â 
topluluğunun katıldıgB 
gecenin birinci 
bölümün sonunda ■ 
halk oyunları ekibi ■ 
Muğla yöresinin • 
şarkısı olan “Şu h 
Muğla'nın Çamlan" ■ 
adlı şarkıya dans 1 
larıyla eşlik ettiler. I

Ev sahibi olmak isteyenler müjde!
MANASTIR’da

Muammer Ağım Devlet Hastanesinin hemen yanında kurulan 
50 ortaklı S.S. A. BİLGİN KONUT YAPI KOOPERATİFİNE 

üye kayıt işlemleri başladı.
Sınırlı sayıda olan üye yazımı için önce başvuranlar kazanacak.

Kooperatife üye olanlara 
kredilendirme aşamasında 

tapuları verilecektir

Mortgage sistemi gibi, 700 YTL taksitli kredi ile
15 yıl ödemeli olan konutlar 2 yılda teslim edilecektir.

Geniş bilgi için büromuzdan başvurabilirsiniz. JMİ

S,S, A. BİLGİN Konul Yaaı Koorf'
Demirsubaşı Malı. Semerciler Yokuşu, No: 25 

(Demiriz Ecz. karşısı) GEMLİK
TEL.(0224) 5138990 \
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