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üyükşehir’den bir sosyal proje daha
>a Büyükşehir Belediyesi, kentin yoksul mahallelerinde yaşayan kadınların toplumda daha aktif olmaları ve çocuklarını iyi 
ftirebilmelerini sağlamak amacıyla eğitileceği Türkiye’de bir ilke daha imza atacağı projeye start verdi. Haberi sayfa 6’da
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Memura
elektronik bordro
Devlette mutemetlik tarihe karışa
cak ve devlet memurlarının özlük 
haklarına ilişkin bütün işlemler, 
Maliye Bakanlığı Muhasebat 
Genel Müdürlüğü'nce merkezden 
yürütülecek. Haberi sayfa 7’de

। S "ANAP Gençlik Kollan Başkanı Serdar Özaydın’dan Belediye Başkanına sert çıkış

Gemlikspor’a sahip çıkalım”
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Siyasi kabadayılık
aşbakan Erdoğan ile Deniz Baykal’ın 
varlığı konusundaki restleşmeleri 

al basının son günlerde manşet 
ısu.
aliye Bakanı Unakıtan’ın anlamsız 
lan, zaman zaman hükümetin başını 
iyor. Ama yine de Başbakan Erdoğan 
inini savunuyor. Yiğit adam doğrusu, 
aşbakan, basın önünde mal varlığını 
j açıklayacağını söyleyip, sonra “Ben 
e birşey söylemedim” diyebilecek 
ır Kasımpaşalı...
laşallah kabadayılığı kimseye bırak
ır. Zaman zaman argonun en dip köşe- 
kadar inip, endazeyi kaçırıyor.

e yapalım buna da alıştı halkımız.
iyasilerin mecliste ve kamuoyu 
nde ağızlarını bozması, siyasi literatüre 
asa da, bunlara zaman zaman tanık 
oruz.
iyasilerin ağız dalaşları süre dursun 
ıların yediği nanelerden biri daha çıktı 
ya.
aba ve oğul Uzan’ın Türkiye’den kaç- 

için Ürdün vatandaşlığına alınması 
krala tam 1 milyon dolar rüşvet ver- 
erl
üşvetin belgesi mi olur demeyin.
u kez bu rüşvetin belgesi bulunmuş, 
jrulur.
elal olsun baba ve oğul Hakan Uzan’a. 
koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu 
damı bulup yargıç karşısına dikemedi, 
le demişler, “minareyi çalan, kılıfını 
rlar.”
■aşbakan kabadayılık yapacağına 
nları bulup, Türkiye’ye getirsin de 
»Hm.

Anavatan Partisi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serdar Özaydın, 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u Gemlikspor’u kötü yönettiği İçin 
sert bir şekilde eleşti rerek, Gemlikspor’a sahip çıkmamakla suçladı. 
Özaydın, ANAP olarak Gemlikspor’a sahip çıkacaklarını söyledi.

Anavatan Partisi Gençlik Kolları’nın düzenlediği yemekli basın toplantısında konuşan Gençlik 
Kolları Başkanı Serdar Özaydın, Gemlikspor’a mevcut yöneticilerin sahip çıkamadığını 
belirterek, kendilerinin sahip çıkabileceklerini söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Umurbey Belediyesi 
GEMDAŞ ile ilk görüşmeyi 

bugün yapacak
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'ndan 
kesin yetki belgesini alan GEMDAŞ 
yetkilileri Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler ile ilk görüşmesini 
bugün yapacak. Haberi sayfa 5’de

Bu çile ne zaman bitecek?

2 ayda 30 kez yandı
Bursa Mollafenari Mahallesi'ndeki bir ov 
de iki ay içinde 30 kez yangın çıktı. 4'de

Manastır güzergahında çekilen ulaşım çilesi 
her geçen gün artarak devam ediyor.
Vatandaşlar, bir an önce bu sorunun çözüme 
kavuşturulmasını istiyorlar. Sayfa 2’de______
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2 ayda 30 kez yandı
Bursa Mollafenari 
Mahalleşi'ndeki bir 
evde iki ay içinde 
30 kez yangın çıktı. 
Nedeni belirlene
meyen yangınlar 
polis ve itfaiyeyi 
alarma geçirirken, 
ekipler yanan 
eşyalardan parçalar 
alıp, evde oturan 
ailenin fertleriyle 
tek tek görüştü. . 
İtfaiye de esrarengiz 
yangınlarla ilgili 
araştırma başlattı. 
Mollafenari Mahallesi 
Dağ Sokak'ta 
70 yaşındaki Fatma 
Sözsaydıran'a 
ait evde iki aydır 
esrarengiz yangınlar 
çıkıyor.
Yangınlardan ilki 
iki ay önce oturma 
odasında yatağın 
aniden tutuşmasıyla 
başladı. Aile fertleri 
hemen müdahale 
edip, başlayan 

yangını söndürdü. 
Ama bu yangınlar 
Sözsaydıran 
Ailesi'nin kabusu 
olacaktı.
İlk yangının ardından 
neredeyse iki günde 
bir evde bir eşya 
tutuşmaya başladı. 
5 kişilik aile nedenini 
bir türlü bilemedikleri 
yangınlardan tedirgin 
olurken, çekmece 
içinde, mutfakta, 
çamaşır dolabında . 
aniden başlayan bu 
yangınlar mahallede 
herkesin diline düştü. 
Ama Uludağ'ın 
yamaçlarında 
bulunan eve 
itfaiyenin ulaşması 
çok zordu. Bu 
yüzden ailenin 
tedirginliği artmaya 
başladı. İşsiz olan, 
eşi ve annesiyle 
evde yaşayan 40 
yaşındaki Metin 
Sözsaydıran itfaiye 

ve polisten 
yardım istedi. 
Bu arada evde 
önceki gün akşam 
saatlerinde yeni bir 
yangın başlayınca, 
aile evi boşaltmak 
zorunda kaldı.
Bu yangın da 
büyümeden 
söndürüldü ama 
Emniyet Müdürlüğü 
Olay Yeri İnceleme 
Şubesi, dün 
evde araştırma 
başlattı.
Evde yanan 
eşyalardan parçalar 
alınırken, aile 
fertleriyle de 
tek tek görüşüldü. 
Aile fertlerinin 
tamamı yangınlar 
konusunda 
bilgilerinin 
bulunmadığını ve 
evde bulunan hiç . 
kimsenin yangın 
başlatmasının söz 
konusu olamaya

cağını iddia ederken, 
itfaiye ve polis, 
yanan eşyalardan 
parça alarak, 
laboratuara 
götürdü.
Ev sahibi Fatma 
Sözsaydıran, 
“Hayatımız 
kabusa döndü. 
Evde otururken bir 
anda eşyalar 
tutuşuyor. 
Mahallelinin diline 
düştük. Bir haftada 
10 yangın çıktı. 
Aklımız karıştı.
Şimdi evimizi de 
boşalttık. Ne ola
cağını bilmiyoruz” 
dedi.
Yetkililer de 
yangınların 
neden çıktığının 
belirlenmesinin 
yapılacak araştırma 
sonucunda 
belirleneceğini, 
çalışmaların 
sürdüğünü söyledi.

5Nolu I 
Belediye dükkanı 

390YTL’ye 
ihaleye çıkacak

Mülkiyeti Gemlik 
Belediyesine ait 
Belediye Hizmet 
Binası altında 
bulunan 5 nolu 
dükkan açık 
artırma ile kiraya 
verilecek.
15 Şubat 2006 
Çarşamba günü 
saat 14.00 de 
yapılacak açık artır

mada en çok 
artıran kişi 
5 nolu dükkanı 
3 yıllığına 
kiralama hakkı 
kazanacak.
Belediye 
dükkanı aylık 
kirası 390 YTL'den 
başlamak üzere 
en çok artırana 
ihale edilecek.
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ANAP Gençlik Kolları Başkanı Serdar Özaydın’dan Belediye Başkanına sert çıkış

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

Yazı YOR LM

Bu resimleri görmek üzüyor....

Seyfettin ŞEKERSÖZ

flGenıliksporla sahip falını”
Anavatan Partisi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serdar 
Özaydın, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u 
Gemlikspor’u kötü yönettiği için sert bir şekilde eleşti 
rerek, Gemlikspor’a sahip çıkmamakla suçladı. Özaydın, 
ANAP olarak Gemlikspor’a sahip çıkacaklarını söyledi.

Anavatan Partisi 
Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın, yaptığı 
basın açıklamasında 
Gemlikspor’u kötü 
günlere götürdüğünü 
ileri sürdüğü Mehmet 
Turgut'u eleştiri 
yağmuruna tuttu.
Aydın Izgara 
Salonu’nda yapılan 
yemekli basın 
toplantısına

j Anavatan Partisi 
İlçe Başkanı Ferhat 
Kurt ile gençlik 
kolları üyeleri 
tam kadro ile

I katılırken. Gemlik'e
I hizmet eden eski 

sporculardan 
bazıları da 
yemeğe katıldılar. 
Yaklaşık bir ay önce 
yine yaptığı basın 
açıklamasında 
Gemlikspor'lu yöneti
cilerin başarısızlığına 
değinen Serdar 
Öz’âydpl, "Ama * 
görülüyor ki sesimizi 
tam anlamıyla 
duyuramamışız. 
Geçen ay yaptığımız 
basın açıklamamız
dan sonra
Gemlikspor yöneti
minin takıma sahip 
çıkacağına, takıma 
daha çok önem vere
ceğini, transferler 
yapıp takımı 2006 
sezonuna hazırlayıp 
süper lige çıkartacak 
inancını taşıyorduk. 
Ancak tam tersi oldu, 
takımda daha çok 
huzursuzluklar 
yaşandı." diye 
konuştu.
Mehmet Turgut'un, 
mevcut antrenör 
Haydar Yiğit*! dışarı 
ya bilgi sızdırdığı 
iddiasıyla görevden 
uzaklaştırdığını 
söyleyen özaydın, bu 
gelişmelerden sonra

futbolcuların hocaları 
görevden alındığı için 
Gemlikspor’u bırak
ma kararı aldıklarını, 
bu gelişmeler 
sonunda Başkan 
Mehmet Turgut'un 
görevi tekrar Haydar 
Yiğit'e geri iade 
ettiğini ileri sürdü. 
Sporcuların rahat 
hareket edip, oturup 
kalkabilecekleri 
bir lokallerinin 
olmadığına da 
değinen Özaydın, 
"Sözde Kayıkhane 
mevkiinde bulunan 
tesisler gösteriliyor, 
ancak burası da depo 
görünümünde bir 
yer ve kapısı sürekli 
kapalı. Sayın Başkan 
çevre il ve ilçeleri 
bırakın beldelerimizi 
de mi görmüyor. Hiç 
özenmiyor mu? Allah 
aşkına yönetimden 
biri çıksın ne yap
maya çalıştıklarını 
Gemlik halkına 
anlatsın. Bizler 
bu yapılanlara hiçbir 
anlam veremiyoruz. 
Amacınız, Gemlik 
spor'u başarısız yap
maksa alasını yap
tınız. Sayın Başkan

Gemlik'i yönettiği 
gibi Gemlikspor’u da 
yönetmek istiyor. 
Ama Gemlik'i yönet
mekte olduğu gibi 
Gemlikspor’u da 
başarısız yönetiyor. 
Gemlik’i her fırsatta 
çok sevdiğini 
söylüyor. Ama 
bizler Gemlik'i zerre 
kadar sevdiğine 
inanmıyoruz.
Gemlik'i sevseydi, 
Gemlik'in evladı olan 
Gemlikspor’a başkanı 
olmasına rağmen 
sahip çıkardı. Ama 
biz Anavatan Partisi 
olarak Gemlikspor’a 
sahip çıkacağız ve 
yanında olacağız.
Biz, Anavatan Partisi 
olarak Gemlikspor'un 
eski başkanlarına, 

iş adamlarına ve 
değerli eski ve 
yeni sporcularına, 
yağmur, çamur, toz, 
toprak demeden 
takıma sahip 
çıkan Gemlikspor 
taraftarına ve 
gönül veren 
herkese 
sesleniyoruz. 
Gelin birlik olalım, 
Gemlikspor’a 
her platformda 
sahip çıkalım. 
Gemlikspor’u 
eski şaşalı ve 
başarılı günlerine 
kavuşturalım.
Gemlik halkının 
ve Gemlikspor 
taraftarının buna 
çok ihtiyacı var’’ 
şeklinde konuştu.

Sayın okurlarım bir ülke düşünün ki 
onu idare etmek üzere seçerek başına 
getirdiği, sözde en iyi -yetişmiş evlatları 
onun başını önüne eğdiriyor, bu saf -temiz 
halkım için acı değil mi ?

Bunları yazmak, hatıra getirmek bile bir 
Türk olarak beni üzüyor, afakanlar basıyor, 
bunlara yazmaya elim gitmi yor ama 
yaşadığımız ülkede bunlar oldu ve olmaya 
devam ediyor.

Ben ne diyeyim. Allah akıl versin, 
başımıza geçecek insanlarımızı bu gibi kötü 
işlerden, isnatlardan uzak tutsun.

Bir ülke düşünün ki eski bir 
Cumhurbaşkanının evinde zaten haciz var..

Yeğeni ve kardeşinin devleti dolandırdığı 
iddia ediliyor.

Eski Cumhurbaşkanı “Kardeşim benim 
kardeşim ama, bana ne kardeşimden” diyor. 
Ama ayni şirkette ortak olduğu iddiası ile bu 
haciz gelmiş...

Bir eski Başbakan ve 4-5 tane eski bakan 
şu anda Yüce Divan ‘da 
hesap veriyor. Ama o eski Başbakan ve 
eski bakanlara hesap soran

Meclis’in 50-60 tane Milletvekili ve 
Bakanı “dokunulmazlıkları” olduğu için 
hesap vermiyor.

Eski başbakan yardımcısı Amerika’dan 
kelepçeyle getiriliyor.

Ben bu işleri “üç ayda yırtarım” diyor. 
Hakikaten de yırtıyor. (Cavit Çağlar )

Hayret ki hayret...
Eski bir Başbakan karısı istedi diye af 

çıkarıyor. (Rahşan Ecevit)
İt uğursuz memlekete yayılıp .sizleri 

evlerinizden çıkamaz hale getirince “Biz 
bunu düşünemedik “ diyor..

Eski Deniz kuvvetleri komutanı Ordu için 
üzüntü kaynağı oluyor, hanım, çoluk çocuk 
yargılanıyor, lojmanın mutfak masrafları 
anormal rakamlarda olunca içinde olan yiyi
ciler aranıyor.

“Tecavüz edip, öldürdüm” diyen tinerci 2. 
-3 sene yatıp çıkıyor . Vahşice öldürülen 
kızımızın annesi üzüntüsünden kahroluyor.

Koca bir Üniversite’nin Rektörü aylarca 
hapiste yatırılıyor, sonrada suçsuzluğu ilan 
ediliyor. Bir diğeri cezaevinde onuru için 
intihar ediyor. Kimse bundan utanmıyor..

Bir başbakanı seçtik ,sonra da “astık “. 
Bir diğerini önce “hapse tıktık” sonra da 
Başbakan yaptık. O da şimdi “en iyisi ule
maya soralım” diyor.

Bir hakim dünyanın en ünlü teröristini 
serbest bırakıyor, bir diğer hakim “Bu az 
yatmış “5 sene daha yatsın diye yine içeri 
alıyor.

Bunlar senin benim ülkemde oluyor. 
Sende televizyon seyreder gibi saf saf 
bakıyorsun. Hçyt neler oluyor diye bağırıp, 
kendinize gelin, düzelin beni ayağa kaldır
mayın diye celallenmiyorsun...

Açıkgöz geçinenler .düzenbazlar ,hor- 
tumcular seni uyuyor zannediyor.

Ben bağırıyorum UYUYORMUSUN: ?

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

GEMDAŞ ile 
ilk görüşmeyi 

bugün yapacak

Belediye dükkanları genişletiliyor'

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey 
Beldesinin doğalgaz 
dağıtım yetkisini 
alan GEMDAŞ 
bugün Umurbey 
belediyesi ile ilk 
görüşmesini 
yapacak.
Enerji Piyasası 
Denetleme 
Kurulu'ndan 
kesin yetki 
belgesini alan 

' GEMDAŞ yetkilileri
Belediye Başkanı 

! Fatih Mehmet

Güler ile yapacakları 
görüşmede nasıl 
bir çalışma içine 
gireceklerini 
belirleyecekler.
Yapılacak ön 
görüşmede 
ilk kazmanın ne 
zaman vurulacağı 
tarih olarak 
belirlenecek 
toplantıda iki 
tarafın da çalışmaları 
Mart ayı sonu 
yada Nisan ayı • 
başında başlatma 
kararı almaları 
bekleniyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce 
Belediye Meclisinde 
görüşülerek 
kabul edilen 
Belediye altındaki 
dükkanlarda 
genişletme 
çalışmaları başladı. 
Dükkanların geri 
planda kaldığı 
ve müşterinin 

dikkatini çekmediği 
için alış veriş 
trafiğinin 
yavaşladığını 
ileri süren esnafın 
Belediyeye 
dilekçe vererek 
ön kısımlarındaki 
boşluğunda 
kendilerine verilmesi 
istemini meclis 
imar komisyonuna 

görüşmek üzere 
havale etmişti. 
İmar komisyonundan 
olumlu görüşün 
çıkması ile meclise 
gelen öneriyi 
belediye meclisi 
onaylamıştı.
Her dükkan 
sahibinin kendi 
masrafını karşılamak 
üzere alınan 

karar gereği 
dükkanlarda 
genişletme 
çalışmalarına 
dün başlandı. 
Görüntü olarak 
müşteriye daha 
yakın olmak isteyen 
dükkan sahipleri 
yapacakları mas
rafları kendileri 
karşılıyor.

SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ 
k ACIBADEMSİGORTA

O Sağlık 
O Hayat 
O Ferdi 
O Kaza 
O İşyeri-Konut

Şerife Anar
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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Büyükşehir’den bir sosyal proje dahat
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kentin 
yoksul mahallelerinde 
yaşayan kadınların 
toplumda daha aktif 
olmaları ve çocuklarını 
iyi yetiştirebilmelerini 
sağlamak amacıyla 
eğitileceği Türkiye’de 
bir ilke daha 
smza atacağı 
projeye start verdi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’in göreve 
geldiği günden bu 
yana başlattığı sosyal 
projelere bir yenisi 
daha eklendi. ‘Aşevi’, 
‘Üniversite öğrencile 
rine burs’, ‘İlköğretim 
öğrencilerine kırtasiye 
yardımı’, ‘Beyaz 
Zambak', ‘Sosyal 
Dayanışma ve

Yoksullukla Mücadele', 
‘Kentlilik Bilinci*, 
‘Engellilere Meslek 
Edindirme Kursları’ 
gibi birbirinden önemli 
sosyal projelerin 
ardından yoksul 
mahallelerde oturan 
kadınları eğiterek, 
topluma kazandırmayı 
amaçlıyor.
Ekmekçi; “Bu proje 
suya atılan küçük 
bir çakıl tası” 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Recai 
Ekmekçi ve 
Büyükşehir Belediyesi 
Yerel Gündem 21 
Genel Sekreteri Tahsin 
Bulut, düzenledikleri 
basın toplantısında, 
Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı 
tarafından da destekle

nen “Işıktepe, Yavuz 
selim ve Yunuseli 
Mahallelerindeki 
kadınların bilinçlen 
dirme ve eğitim 
yoluyla toplum 
içerisindeki rollerinin 
güçlendirilme” projesi 
hakkında bilgi verdi. 
Ekmekçi, projeye 
destek veren kuru
luşların temsilcilerinin 
de katıldığı toplantıda, 
"Bu proje suya atılan 
küçük bir çakıl taşı. 
Çakıl taşının düştüğü 
yer küçük ama dal
gaları büyük. Bu çalış
maların önemi bu 
yüzden çok önemli 
olduğunu düşünüyo
rum. Projeye destek 
olan tüm kurum ve 
kuruluşlara teşekkür 
ederim” dedi. 
Ekmekçi, toplum 
olarak kadının sosyal 
hayata katılımını arttır
mamız gerektiğini 
belirterek, "Türk 
kadının sosyal hayata 
katılımını arttırırsak, 
ülkemizin kalkınması 
daha hızlı ve çabuk 
olacaktır. Ayrıca kadın 
sağlığına verilecek 
önem sayesinde gele

cek nesillerin daha 
sağlıklı gelişimini 
sağlayacaktır” 
diye konuştu. 
“Proje, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma 
Programı tarafından 
destekleniyor” 
Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı 
tarafından desteklenen 
proje kapsamında 
okuma yazma 
bilmeyen 60 kadına 
eğitim, her mahalleden 
40 kadın olmak üzere 
toplam 120 kadına da 
eğitim seviyesinin 
arttırılması ve kent 
yaşamına daha aktif 
olmaları için eğitim 

verileceğini söyleyen 
Yerel Gündem 21 
Genel Sekreteri Tahsin 
Bulut ise "8 ay süre
cek olan projenin 
toplam maliyeti 24 bin 
240 dolar. Bu projeye 
Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı 16 
bin 440 dolar hibe etti. 
Geri kalan bölümü ise 
'Büyükşehir Belediyesi 
karşılıyor" şeklinde 
konuştu.
Bulut, projeye destek 
veren Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Kadın 
Meclisi, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Türk 
Kadınlar Konseyi

Derneği, Işıktepe, 
Yavuzselim ve 
Yunuseli muhtarlarına, 
Bursa Yerel Gündem 
21 Eğitim Çalışma 
Grubu’na, Bursa 
Kuaförler Odası’na ve 
Yenişehir Yerel
Gündem 21’e teşekkür 
etti. Bulut, proje kap-, 
samında ayrıca kadın 
sağlığı, aile planlaması 
ve cinsel yoldan 
bulaşan hastalıklar, 
kadın psikolojisi ve 
kadınlarda özgüven 
bulaşıcı hastalıklar 
konularında eğitim ve 
bilinçlendirme çalış
malarının da gerçek
leştirileceğini anlattı. 
---------------------- ----------- I

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 : (0.224) 514 20 2 0 GEM L l K
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Ev bilgisayarları tehdit altında
* Bilgisayar uzmanları 
3 Şubattan sonra 

v aktif hale gelecek 
‘ olan "Nyxem" adlı 
virüsün özellikte ev 
bilgisayarlarını tehdit 
ettiğini ve şu 
dosyaları sildiğini 
açıkladı.
Bilgisayar kul- 
tanıcılarına 3 
Şubattan sonra aktif 
hale geçecek 
"Nyxem" virüsünün 
yıkıcı etkilerinden 
korunmak için bu 
tarihten önce virüs 
taraması yapmaları 
çağrısında bulunuldu. 
Uzmanlar, 3 Şubatta 
faaliyete geçecek 
Nyxem virüsünün 
"bulaştığı" bilgisa
yarlarda VVord, 
Povverpoint, Excel ve 
Acrobat gibi program 
dosyalarını sileceğini 
belirterek, bu 
tarihten önce 
kullanıcıların bilgisa
yarlarında virüs tara
ması yapmaları 
tavsiyesinde 
bulundular.
özellikle pornografik 
dosyaları degiş-tokuş 
yapanların, vırü'su 
taşıyan e-posta 
mesajlanndaki ekleri 
açmalarıyla bulaştığı 
sanılan Nyxem'in şir
ketlerden çok ev kul
lanıcılarını etkilemesi 
bekleniyor.

Birçok özel şirket, 
virüs programları ve 
diğer yöntemlerle ilk 
olarak 16 Ocak'ta 
ortaya çıkan Nyxem'i 
etkisiz hale getirirken, 
bilgisayar uzmanları, 
çok sayıda ev kul
lanıcısının bilgisayarı
na bu virüsün girmiş 
olabileceği uyarısında 
bulunuyorlar 
Lurqh adlı bilgisayar 
güvenliği şirketi, 
Blackmal, MyVVife, 
Kama Sutra, Grew ve 
CME-24 adıyla da 
bilinen Nyxem'in 
şu ana dek 300 bin 
bilgisayara girdiğinin 
tespit edildiğini 
belirterek, 
virüsün bulaştığı 
bilgisayarda öncelikle 
adres defterine 
saldırıp kendisini 
bu adreslere 
gönderdiğini 
kaydediyor.
Aynı yerel bağlantı 
içindeki bilgisayarlar
da arama yöntemiyle 
de bulaşan virüs, 
her ayın 3'ünde şu 

dosyaları siliyor: 
-DMP - Oracle fileş 
-DOC - VVord 
document -MDB - 
Microsoft Access 
-MDE - Microsoft 
Access/Office 
-PDF - Adobe Acrobat 
-PPS - PowerPoint 
slideshow
-PPT - PovverPoint 
-PSD - Photoshop 
-RAR - Compressed 
archive
-XLS - Excel 
spreadsheet -ZIP - 
Compressed file 
Virüsün ayrı olarak 
anti-virüs yazılımını 
da etkisiz hale 
getirmeye çalıştığı ve 
fare ile klavyeyi de 
çalışmaz kılabileceği 
belirtiliyor.
Özellikle ev 
kullanıcılarını 
Uyaran bilgisayar 
güvenliği 
şirketleri, anti-virüs 
programlarının 
çoğunun bu virüsü 
temizleyecek 
kapasitede olduğunu 
kaydediyorlar.

tavra elektronik bordro
Devlette mutemetlik 
tarihe karışacak ve 
devlet memurlarının 
özlük haklarına ilişkin 
bütün işlemler, Maliye 
Bakanlığı Muhasebat 
Genel Müdürlüğü'nce 
merkezden yürütüle
cek. Tahakkuk 
Dairelerini Birleştirme 
ve Maaş Otomasyon 
Projeleri ile memur 
maaş sistemi tümüyle 
değişecek. Kamudaki 
tahakkuk dairelerini 
yeniden yapılandıran 
Tahakkuk Daireleri 
Projesi'nin ardından, 
bir süre önce Aksaray 
ve Sivas'ta pilot uygu
laması gerçekleşti 
rilen Maaş Otomas 
yon Projesi de, 15 
Haziran'da bütün 
Türkiye'de hayata 
geçirilecek.
Başbakan Erdoğan 
imzasıyla yayımlanan 
bir genelge uyarınca, 
bütün kamu kuru
luşları memurlara 
ilişkin bilgileri, Say 

2000i kapsamında 
Muhasebat Genel 
Müdürlüğü Bilgi İşlem 
Merkezi'ne iletecek.

Burada 2 milyon 200 
bin dolayındaki devlet 
memurunu kapsayan 
bir "Memur Kütüğü" 
oluşturulacak. Kamu 
kuruluşları, derece ve 
kademe artışı, doğum, 
ölüm gibi memurlara 
ilişkin bilgi değişiklik
lerini de yine internet 
ortamında Bilgi 
İşlem Merkezi'ne 
gönderecek. Böylece, 
devlet memurlarıyla 
ilgili bütün bilgiler 
günlük olarak merkez
den izlenebilecek. 
Projeyle devlet 
memurlarının maaşları 
da artık mutemetler 
kanalıyla değil, 
merkezde elektronik 
ortamda hesa

İLAN

planacak.
Kamudaki Tahakkuk 
Dairelerinin 
Birleştirilmesi ve 
Maaş Otomasyon 
Projeleri ile birlikte, • 
kamuda görev yapan 
40 bin mutemedin 
maaş hesaplama ve 
özlük bilgilerini tutma 
işi de sona erecek. 
Bu mutemetlerden 
aynı zamanda 
başka görevi olanlar, 
yeni dönemde sadece 
bu görevlerini 
ifa edecek, başka 
işi olmayanlar ise 
eleman ihtiyacı 
bulunan kamu 
kuruluşlarına kay
dırılarak, orada 
değerlendirilecek.

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 | 
S I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK | 
i 120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire | 

« 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı I 
| Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan i

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan 
j —II I. , '
« Bag-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari £ 
|  makineleriyle satılık dükkan, önünde 115 m2 Bahçeli J

KaKumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik k

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 Ive Her Türlü Sigorta işlemleri Yapılır. i

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞIMDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Hizmet Binası altında bulu

nan 5 notu dükkanın 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereği Açık 
(Arttırma) teklif usülü ile 3 yıllığına aylık 390.- YTL üzerinden 
15.02.2006 tarihi saat 14.oo’de Belediye Encümeni huzurunda ihale 
edilecektir.

İhaleye Katılacaklardan
1- Nüfus sureti,
2- ikametgah
3- % 3 geçici teminat bedeli 422. - YTL’yi Belediye veznelerine 

yatırdıklarına dair para makbuzu, şirketlerden temsile yetkili olduk
larına dair noter tasdikli vekaletname ile birlikte ihale tarihi, saat 
12.oo’ye kadar Belediye Tahsil Şefliğine teslim etmeleri bu saatten 
sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir, ilgililer ihale şartnamesini 
mesai dahilinde Belediye Tahsil Şefliğinde görebilirler. 25.01.2006

B-( 389)

ı I I I i I I I I i i 
i i

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

I 
! I 
i
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Ağca yeniden 
yargılanmak istiyor

■ Sohbet Köşesi
İbrahim BABÜR
Emekli PTT Müdürü

Kartal H Tipi 
Cezaevi'nde tutuklu 
bulunan Mehmet Ali 
Ağca'nın avukatı 
Mustafa Demirbağ, 
müvekkilinin gerekli 
görülmesi halinde 
Papa suikastından 
yeniden yargılanması 
için dilekçe verdi. 
Dün öğlen saat
lerinde Kartal 
Adliyesi'ne gelen 
Avukat Demirbağ, 
müvekkili MehmetAli 
Ağca'nın yurt dışında 
gerçekleştirdiği Papa 
suikastı ile ilgili olarak 
İstanbul 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi kararının 
bir mahkumiyet ve 
cezalandırma kararı 
olduğunun tespitini, 
eğer bu talep yerinde 
görülmeyecekse TCK 
10/A maddesinin 
tahkiki ve eski TCK 
kararının tatbiki ve 
cezaların içtimasına

etas olmak üzere eski 
TCK 4. maddesi 
uyarınca resen sırf 
cezanın belirlenmesi 
için bu konuda bir 
hüküm verilmesini 
talep etti.
Kartal 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi 
Başkanlığı'na dilekçe 
verdikten sonra 
çıkışta açıklama 
yapan Demirbağ, 
"Müvekkilimin yurt 
dışında işlemiş

o|duğu Papa 
suikastıyla ilgili olarak 
İstanbul 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından 
belirtilen cezanın 
kabul edilmesini talep 
ediyoruz. Eğer 
Ağca'nın yurt dışında 
yattığı bu süre 
Türkiye'deki kayıtlar
da yer almıyorsa 
biz Papa suikastı 
konusunda 
yeniden yargılama 
istiyoruz" dedi.

Erdoğan mal varlığını 
açıklamadı

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, par
tisinin grup toplan
tısında yaptığı konuş
mada CHP'ye yüklen
di. Erdoğan,"Dünyada 
bankası olan tek parti 
Cumhuriyet Halk 
Partisi'dir. Halkımızın 
bunu bilmesi 
lazımdır" dedi.
Erdoğan, mal varlığını 
açıklamasıyla ilgili 
olarak da, "Kanunlar 
ve Anayasa buna izin 
vermiyor" diye konuş
tu. Konuşmasında, 
Atatürk'ün vasiyetini 
okuyan Erdoğan, 
"CHP, Atatürk'ün 
vasiyetini yerine 
getirmiyor. Atatürk, 
İş Bankası'ndaki 
parasından manevi 
evlatlarına verilmesini 
istemişti. Bu vasiyet 
yıllardır yerine 
getirilmedi" dedi. 
Erdoğan, "Şahsımın 
ve partimin veremeye
ceği hesap yok, par
timizin malvarlığı

internet sitemizde 
yayınlanıyor" dedi. 
Dokunulmazlıkara da 
değinen Erdoğan," 
dokunulmazlıklar 
sadece siyaset için 
olmaz, herkese 
uygulanmalı" dedi. 
AK Parti Genel 
Başkanı ve Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, mal bildirimi 
konusunda şahsı, 
partisi ve Hükümet'in 
kanunların gerek
tirdiğini harfiyen 
yerine getirdiğini 
belirterek, "Ne şah
sımızın ne de par
timizin millete hesabı 
verilemeyecek tek bir 
kuruşu vardır" dedi.

Partisinin grup toplan
tısında konuşan 
Erdoğan, malvarlığı 
konusunda açıkla
malarda bulundu. 
28 Ocak Cumartesi 
günü "Medeniyetler 
İttifakında Kadının 
Rolü " konulü 
toplantıdan çıkarken 
gazetecilere, partinin 
malvarlığı ve aynı 
zamanda malvarlığı 
konusundaki 
düşüncelerini Salı 
günü yapacağı grup 
toplantısında açıkla 
yacağını söylediğini 
hatırlatan Erdoğan, 
Anadolu Ajansı'nın 
açıklamasına ilişkin 
haberini okudu.

Girit’te yaşanmış olaylar
Yazıma başlarken ilk önce 

Girit'te günlük yaşamın birkaç 
çizgiyle panaromasını çizmeye 
çalışayım.

Arif Demiriz'den (GEMLİK) 
dinlediğim olay:

Arif Demiriz Girit'te dokuz 
yaşındadır.Bir kunduracı dükkanı
na çırak verilmiştir. Her sabah ve 
akşam bir büyüğü tarafından 
götürülüp getirilmektedir.Sokakta 
oynaurk dolaşmak hayat 
pahasıdır.

Osman Porsuk'tan (GEMLİK) 
dinlediğim olay:

Osman Porsuk, Girit'in 
(ARKALOHOR=Porsuk) köyün- 
dendir.Köy ismini soyadı olarak 
almıştır.Girit'te sekiz dokuz 
yaşlarındadır.Günlerden Ramazan 
bayramıdır. Annesi onu o gün 
temiz pak giydirir.Öğleye doğru , 
birkaç sokak ötedeki akra
balarının elini öpmek için sokağa 
çıkmış.Evden biraz uzaklaşınca 
Rum'un biri başındaki fesim kap
tığı gibi (VĞALETO EDHA BLO 
ETUTOTO SKATOAPTU 
ÇEFALİS= Eş anlamı: Çıkar artık 
bu boku kafandan) deyip , fırlat
mış yolun kenarına. Osman 
şaşkın almış fesini yerden , ağla
yarak dönmüş eve.

O zamanlar özellikle 
Türkiye'den göç etmiş Rumlar ( 
çoğunlukla yara bere kırık çıkık 
taşırlarmış vücutlarında) Türklere 
her fırsatta sataşır hakaret eder
lermiş. Türklerin başlarında kır
mızı fesleri gördüklerinde, kırmızı 
görmüş boğa gibi saldırgan 
olurlar, kudururlarmış.

Erol Mutman'dan (GEMLİK) 
dinlediğim olay:

Girit'te halası Fatma henüz 
dört yaşındadır.Bir gece hasta
lanıp ateşlenir.Evlerinden iki üç 
sokak ileride birkaÇ ay evvel 
Paris Tıp Fakültesinden tıp tah
silini bitirmiş babasının 
amcazadesi Doktor Pertev 
Mutman oturmaktadır. Evine gidip 
çağırmak , haber vermek veya 
ilaç istemek olanağı tehlike 
nedeniyle 
bulunamamış.Babaannesi saba
ha kadar sirkeye batırılmış bezle 
ateşini düşürmeğe çalışmış. Daha 
sonra fazla yaşamamış ve üç gün 
sonra rahmete kavuşmuş.

Halil Aksan'dan (MUDANYA) 
dinlediğim olay:

Halil Aksan'ın anneannesi 
, Zeynep hanım , gezmeğe gitmek 

için sokağa çıkmıştır.Sokakta 
yürürken nedenine anlam 
veremediği bir hareketle , iki 
Rum çarşafının peçesini yırt-

mışlar.Kadıncağız sokak ortasın
da neye uğradığını, ne yapacağını 
bilememiş, şaşırmış kalmış 
.Gezmeğe gidememiş, evine 
dönmüş.

O günlerin yaşam şartları ve 
panoramasını sizlere biraz daha 
tasvir edebildiğimi düşünerek, 
bu yazımda esas anlatmak iste
diğim Mehmet Demirtaş'tan 
(Mudanya Emekli Lise Müdürü) 
dinlediğim olay:

Girit'te hemen hemen bütün 
kahvelerin ortasında veya ocağın 
yanında üç dört teneke su alan 
küpler varmış.Küp'ün ağzında 
tahta kapak üzerinde iki üç bar
dak ve kulplu bir maşrapa 
bulunurmuş.Kahveye gelenler 
gibi yoldan geçenler de su içmek 
istediklerinde içeriye girip maşra
pa ile bardağı doldurur içerler
miş.Bir gün , üç Türk genci Rum 
kahvesi önünden geçerken , su 
içmek için içeriye girerler.Bardağı 
doldurup sularını içerken, biraz 
ötedeki masada oturan dört beş 
Rum delikanlı, giysilerinden ayırt 
edilen Türk gençlerine:

_ -Ne zaman def olacaksınız 
Türkiye'ye demişler.

Onlar da:
-Sizi ilgilendirir mi ? diye 

cevaplamışlar.
Rumlar müstehzi bir 

gülümsemeyle:
-Gidin gidin , ama 

Türklerin çoğu hızlı yaşar ve 
kulamparadır. (Kaba sözlerle) sizi 
orada d...ettirler, deyince onlarda

-Siz herhalde bunları yaşadınız 
ki biliyor ve söylüyorsunuz. Bizim 
de Türk olduğumuzu unutmayın, 
onun için bizi korkutacağınıza, 
kendinizi korkutun demiş.

Uzak köşede oturan yaşlı bir 
Rum sözlerine karışarak:

-Arandın ve cevabını aldın.Siz 
Türkiye'den gelmezden evvel ,biz 
Türklerle senelerce kardeş 
kardeş yaşadık ve geçindik . Siz 
geldikten sonra bu güzel yaşayış 
alt üst oldu ,demiş.

(Sataşanların Türkiye'den göç 
etmiş oldukları, ihtiyarın söz
lerinden anlaşılmış.)

Daha sonra şöyle bir halk 
koşuğunu dile getirmiş.(OPŞOS 
KATHETE KALA ,ÇE PŞA KALA 
JİREV;ONUST TU KOLODU KUÇA 
TU MAJİREV ■ Eş anlamı : Kim j 
rahat otururken daha iyisini arıy- J 
orsa , aklı kıçına bakla 
pişiriyor.)Türkçe'de mealen 
arayan , mevtasını da belasını da 
bulur.

Hepinize sağlıklı günler dite 
rim sevgili okuyucularım.
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MB enflasyon hedefini açıkladı
Merkez Bankası 
Başkanı Serdengeçti, 
2006 yılı enflasyon 
programını açık
larken, enflasyonun 
ilk çeyrekte yüksele
ceğini söyledi, 
işte enflasyonu et 
kileyecek nedenler: 
Merkez Bankası 
Başkanı Süreyya 
Serdengeçti, 
bugünkü bilgiler 
ışığında 2006 yılı 
sonunda enflasyonun 
yüzde 4.7-6.3 arasın
da gerçekleşeceğinin 
tahmin edildiğini 
belirtti. Serdengeçti, 

' bu yılsonuna kaJar 
faizlerin yüzde 13,5 
düzeyinde sabit tutul
duğu bir ana senaryo 
altında ise enflasyon
daki düşüşün daha 
hızlı olacağı ve yılso- 
nunda "yüzde 4,2 ile 
5,8" aralığında, 2007 
yılı ortasında da .

“"yüzde 1,5 ile 4" 
aralığında gerçek- 

। leşeceğinin tahmin 
p edildiğini söyledi.

MB Başkanı 
Serdengeçti, enflas 
yon hedeflemesi 
rejimine geçilmesi 
sonrası ilk 
"Enflasyon 
Raporu"nu, düzen
lediği basın toplan
tısında açıkladı. 
BÜYÜME RAKAMI 
AŞILACAK 
Serdengeçti, 
makroekonomik 
program dahilinde, 
yüzde 5 olarak belir- 
lenen*2005 yıFSonu 
büyüme rakamının 
aşılmasının bek
lendiğini bildirdi. 
Serdengeçti, 2005 

CL Gemlik Kaymakamlığından 
^2 aldığım yeşil kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
V0 Menekşe KIZILBAY

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

yılında enflasyondaki 
düşüşün geçtiğimiz 
4 yıla kıyasla 
yavaşlamakla birlikte 
devam ettiğini, 2005 
yılsonu itibarıyla tüfe 
enflasyonunun yüzde 
7,72’ye gerileyerek, 
2005 için belirlenen 
yüzde 8 oranındaki 
hedefe oldukça yakın 
gerçekleştiğini kay
detti. Alt kalemlerde 
hizmet yoğun 
grupların ve alkollü 
içkiler, tütün grubu 
nun fiyatlarındaki 
artışların, enflas 
yonun genel eğili 
mini'. Ur hayli 
.‘zerinde kaldığının 
gözlemlendiğine de 
dikkati çeken 
Serdengeçti, hizmet 
grubu fiyat artışların
daki katılığın devam 
ettiğini de belirterek, 
şunları söyledi: 
ENFLASYONU .
ETKİLEYECEK 
SEBEPLER 
'Türkiye’nin içinden 
geçtigi yapısal 
donuşum ve azal
makla birlikte yüksek 
enflasyon dönemine 
özgü fiyatlama 
alışkanlıkları 
nedeniyle, hizmet 
fiyat artışlarının 
enflasyona olumsuz 
katkısının 2006 yılın
da da devam edeceği 
öngörülmektedir. 
2005 yılında enflas 
yonu olumsuz 
etkileyen bir diğer 
unsur, vergi ayarla
malarının da etkisi ile 
yüzde 28,33 gibi 
oldukça yüksek bir 
oranda artan tütün 
ürünleri fiyatlarıdır.

Söz konusu artışlar, 
tüketici enflasyonuna 
yaklaşık 1,23 puan 
katkıda bulunmuştur. 
2005 yılı enflas 
yonunun yüzde 16*sı 
tütün ürünlerinden 
I:aynak!enmptT.’’ 
Serdengeçti, 2005 
yılında tütün ürünleri 
ve petrol fiyat 
artışlarının enflasyon 
üzerinde 2 puanı 
aşkın bir etki bir 
yaptığı gözönüne 
alındığında, mevcut 
enflasyon eğilimi ile 
2006 arasındaki 
farkın yüksek 
olmadığının acık 
o'dugııh’.ı Ha ' ide. 
etti Serdencjt1/. ti,; 
üretici fiyatlarının 
olumlu seyrinin ve 
yatırımlardaki hızla 
büyüme eğiliminin 
devam ettiğini de 
belirtti.
Enflasyon ilk 
çeyrekte yükselecek 
Serdengeçti, 
2006 yılına yönelik 
hedeflerle ilgili 
olarak ise enflas 
yonun yıl sonunda 
yüzde 4.7-6.3 
aralığında olmasının 
tahmin edildiğini, 
2007 yılı 2.çeyreği 
itibariyle ise 
enflasyonun 

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
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Gemlik Kaymakamlığından 
— aldığım yeşil kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Deniz DOĞAN

yüzde 3-5.5 aralığın
da kalarak orta 
vadeli hedeflere 
uyumlu olacağının 
altını çizdi.
Serdengeçti, 2006 
yılının ilk çeyreğinde 
enflasyonun yukarı 
hareket yaşamasının 
beklendiğini ancak 
2.çeyrekten itibaren 
ise aşağı düşüşün 
tekrar başlayacağının 
tahmin edildiğini de 
söyledi.
Gelecek yılın ikinci 
çeyreği itibariyle 
enflasyonun 
yüzde 3 ile yüzde 
5,5 arasında kalarak, 
orta vadeli hedeflerle 
uyumlu olacağının 
tahmin edildiğini 
vurgulayan 
Serdengeçti, bu yıi- 
sonuna kadar faiz
lerin yüzde 13,5 
düzeyinde sabit 
tutulduğu bir ana 
senaryo altında ise 
enflasyondaki 
düşüşün daha hızlı 
olacağı ve yılsonun- 
da "yüzde 4,2 ile 
5,8" aralığında, 2007 
yılı ortasında da 
"yüzde 1,5 ile 4" 
aralığında 
gerçekleşeceğinin 
tahmin edildiğini 
belirtti.

Futbol yine 
gerginleşti

Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin, Futbol 
Federasyonu 
başkanlığına yeni 
seçilen Haluk 
Ulusoy hakkında 
yasanın kendisine 
verdiği yetkiyi kulla
narak suç duyu
rusunda bulun
duğunu belirterek, 
"Zaman aşımına 
uğramaması için bu 
görevi kendim yap
mak durumunda 
kaldım. Savcılık 
bağımsızdır, 
inceleyecektir.
Herkes bunun sonu
cuna katlanır" dedi. 
Başbakan Yardım 
cısı Şahin, AK Parti 
TBMM Grup 
Toplantısı öncesin 
de gazetecilerin 
sorularını cevap
landırdı. Futbol 
Federasyonu 
Başkanlığı’na yeni 
seçilen Haluk 
Ulusoy hakkında 
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcıhğı’na suç 
duyurusunda bulun
masıyla ilgili soru
ları cevaplayan 
Şahin, "Yasanın 
bana verdiği ne 
varsa yerine 
getirdim.
Getirmeseydim 
sorumlu olurdum. 
Görevimdi benim. 
Aslında Futbol 
Federasyonu’nun 
göreviydi; ama 
geciktiğini 
gördüğüm için 
Spordan Sorumlu 
Bakan olarak ilgili 
dosyaları Ankara 
Başsavcıhğı’na gön
derdim. iki rapor ve 
eklerden oluşuyor. 
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı ince

leyip, ne gerekiyor
sa yapacak" diye 
konuştu. Eski fed
erasyonun hukuk 
davaları konusunda 
geç de olsa adımlar 
attığını; ancak cezai 
yönüyle adımlar 
atmadığını üzülerek 
gördüğünü kayde
den Bakan Şahin, 
zaman aşımına 
uğramaması için bu 
görevi kendisinin 
yapmak durumunda 
kaldığını ifade etti. 
Savcıların oagımsız 
olduğuna da işaret 
eden Şahin, "Herkes 
bunun sonucuna 
katlanır" mesajını 
verdi.
Gazetecilerin 
sorusu üzerine 
Trabzonsporlu fut
bolcular Fatih Tekke 
ve Gökdeniz’in oto
mobil ve işyerlerinin 
kurşunlanması 
olayını da değer
lendiren Başbakan 
Yardımcısı Şahin, 
olayı kınadığını 
açıkladı.
Kurşunlanma 
olayından son 
derece üzüntü duy
duğunu dile getiren 
Şahin, emniyet bi 
rimlerinin olayın 
üzerine giderek, 
sorumluları tespit 
etmesi gerektiğini 
vurguladı. Şahin, 
"Böyle bir şey olma
malıydı. Benim için 
sürpriz oldu. Belli 
bir amaç ve kişiler 
için yapıldıysa bun
lar ortaya çıkarıl
malıdır. Spora bu tür 
gölgeler düşmemeli. 
Sporcular bu 
olaylarla yan yana 
gelmemelidir. Bu 
spora bakışı olum
suz etkiler" değer
lendirmesini yaptı.
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Basil tedbirlerle çocuğunuzu kazalardan koruyun
Çevresini merak edip, 
herşeyi bilip, öğren
mek ve dokunmak 
isteyen çocukların 
görünmez kazalar 
yaşadığını belirten 
uzmanlar, evde, 
bahçede, sokakta 
meydana gelen bek
lenmeyen kazaların 
aslında önlebilir 
olduğunu, basit ted- - 
birlerle çocuklara 
güvenli ortam 
sağlanacağını ifade 
ediyorlar.
Bursa Sağlık 
Müdürlüğü Ruh 
Sağlığı ve Sosyal 
Hastalıklar Şubesi 
Müdürü Doktor Ruhi 
Berkem, çocukların 
neyin tehlikeli ve 
zararlı olduğunu 
bilmediğini kayded
erek, "Bu durumda 
anne ve babaya 
düşen görev, tehlikeli 
durum ve nesneleri 
önceden düşünüp 
bunlarlı ilgili tedbir 
almak ve tehlikeli ola
bilecek kavramları 
çocuğa öğretmektir" 
dedi.
Çocukların evde yan- 
lız başına bırakılma
ması gerektiğini, kib
rit, çakmaK gibi yakıcı 
maddelerle çocuğun 
erişebileceği yerlerde 
elektrik kordonları ve 
cihaz bulunmaması 
gerektiğini kaydeden 
Berkem, "Çocuk 
anne-babanın 
hareketlerini izler ve 
onlar gibi davranmayı 
öğrenir. Anne-baba 
evde, sokakta ve 
trafikte çocuğa iyi 
örnek olmalı ve 
çocuğa kazalardan 
korunmak için nasıl 
davranması gerektiği
ni sık sık anlatmalıdır. 
Kazalar anne-babanın 
veya çocuğun 
yorgun, dikkatsiz 
olduğu veya işleri 
acele halletmeye 
çalıştığı durumlarda 
daha fazla görülmek
tedir. Çocuğun da, aç 
veya huzursuz olduğu 
durumlarda daha çok 
kazaya maruz kaldığı 
bilinmektedir. Bu gibi 
durumlarda kaza 
riskinin fazla 
olduğunu bilmek ve 
daha dikkatli davran
mak gerekir" diye 
konuştu.
Ruh Sağlığı ve Sosyal 
Hastalıklar Şubesi'nin 
kazalardan korunma 
uyarıları şöyle 
sıralanıyor:
"- Anne-baba çocuğu 

evde tek başına ya da 
küçük kardeşiyle yal
nız bırakmamalıdır.

.- Çocuk tanımadık, 
yabancı biriyle yalnız 
bırakılmamalıdır.
- Kırılacak eşyalar, 
makas, bıçak gibi 
kesici aletler çocuğun 
ulaşamayacağı yer
lerde tutulmalıdır.
- Zehirli olabilecek 
her ürün (temizlik 
malzemeleri, ilaç, 
kozmetik malzemeler 
vb.) yüksekte duran 
ve kilitli dolaplarda 
saklanmalı, tehlikeli 
olabilecek sular 
(çamaşır suyu vb.), su 
şişesi, gazoz şişesi 
gibi karışabilecek 
kaplara konmamalıdır. 
- Çocuğun erişebile
ceği yerlerde elektrik 
kordonları bulunma
masına, tüm prizlerin 
önünün kapalı olması
na dikkat edilmelidir. 
- Kibrit ve çakmak 
gibi yakıcı aletler 
çocuğun ulaşamaya
cağı yerlere kon
malıdır.
- Ocakta bulunan 
tava, çaydanlık gibi 
eşyalar ocağın arka 
gözünde ve sapları 
uzak köşeye dönük 
olmalıdır.
- Evde soba yanıyor
sa etrafı mutlaka 
korkulukla çevrilmeli, 
çocuğun takılıp düşe
bileceği eşyalar 
sobanın etrafında 
bulundurulmamalıdır. 
- Çocuk banyo yap
tırılmadan önce 
suyun ısısı mutlaka 
dirsekle kontrol 
edilmelidir.
- Tüpler mümkünse 
çocuğun ulaşamaya
cağı bir dolapta 
tutulmalıdır.
- Çocuğun yanında ve 
onunla ilgilenilirken 
kesinlikle sigara 
içilmemelidir.
- Çocuğa ilaç içi r- 
ilirken şeker, tatlı v.s. 
diyerek kesinlikle 
kandırılmamak, 
içtiğinin ilaç olduğu 
ve kendi başına alma
ması gerektiği anlatıl
malıdır. İlaç, çocuğun 
ulaşamayacağı bir 
yüksekliğe ve kapalı 
bir yere konulmalıdır. 
- Çocuğun ulaşabile
ceği uzunlukta masa 
örtüleri kullanmaktan 
kaçınılmalı, masa 
örtüsünü çekerek 
tatsız bir olaya 
neden olabileceği 
unutulmamalıdır.
- Çocuğun yatağının

çok yumuşak ve cam 
kenarında olmaması
na dikkat edilmelidir.
- Çocuğun karyolasın
daki veya beşiğindeki 
korkuluk aralıklarının 
çocuğun başının 
geçemeyeceği kadar 
dar olmasına özen 
gösterilmelidir.
- İki yaşından küçük 
bebeklerde uyurken 
yastık kullanılma
malıdır.
- Bebek sırt üstü veya 
yan yatırılmalı, 
yüzükoyun yatırılma- 
malıdır.
- Yumuşak tüylü 
oyuncaklar ve bat
taniyeler çocuğun, 
yatağına konulma
malıdır.
- Çocuk çok çabuk 
boğulabilir. Bu yüz
den çocuk su dolu 
kova, navuk, su birik
intisi, küvet v.s. gibi 
yerlerin yanında asla 
yalnız bırakılma
malıdır.
- Çocuğun hava yol
ları oldukça dardır. 
Genellikle cisimleri 
ağzına ahr ya da bur
nuna sokar. Bu 
nedenle üzüm, fıstık, 
çekirdek, leblebi gibi 
yiyecekler yalnızken 
verilmemelidir.
- Toplu iğne, düğme, 
tespih, bozuk para 
gibi küçük cisimler 
çocuğun ulaşamaya
cağı yerlerde bulun
durulmalıdır.
- Çocuğa oynaması 
için nefes almasını 
önleyerek boğulması
na neden olabilecek 
naylon torba veya 
balon gibi malzemeler 
verilmemelidir.
- Çocuğun oyun 
oynadığı yerin cama 
ve balkona yakın 
olmamasına dikkat 
edilmelidir.
- Yemek pişirilirken, 
sıcak şeyler yiyip- 
içerken çocuk 
kucağa alınmamalıdır.
- Çocuğun yere 
takılarak düşme 
tehlikesine karşı, 
halının ve kilimin kat
lanmamasına, 
kaymamasına dikkat

edilmelidir.
- Çocuk düşme 
tehlikesine karşı yal
nız başına yüksek bir 
yerde bırakılma
malıdır. Altının 
değiştirildiği yer yük
sekte ise, mutlaka bir 
el çocuğun üstünde 
tutulmalıdır.
- Yürüteç kullanılıyor
sa, zeminin düzgün 
olmasına, etrafta 
takılacak bir şey 
olmamasına dikkat 
edilmeli ve bebek 
yürüteçteyken yalnız 
bırakılmamalıdır.
- Merdiven inişlerinin 
güvenli ve korunaklı 
olmasına dikkat 
edilmelidir.
- Çocuk köpek, kedi 
gibi hayvanlarla yal
nız bırakılmamalıdır.
- Çocuk dışarıda yal
nız bırakılmamalı, 
dışarıdaki oyun 
alanının güvenli, 
tehlikelerden uzak 
olmasına dikkat 
edilmelidir/
- Çocuğun uzun süre 
güneşin altında 
kalmamasına dikkat 
edilmelidir.
- Çocuğa trafik eğitimi 
vermeye mümkün 
olduğunca erken 
dönemde başlan
malıdır.
- Çocuğun tek başına 
karşıdan karşıya 
geçmesine izin ver
ilmemelidir.
- Anne-baba ve çocuk 
gece yürürken parlak, 
rahatlıkla görülebile
cek renkte giysiler 
tercih etmelidir.
- Çocuk 10 yaşma 
kadar arabanın ön 
koltuğuna oturtulma- 
malıdır.
- Çocuk arabada 
arka koltuğa oturt- 
turulmalı, çocukla 
birlikte bir büyük 
arka koltuğa otur
malıdır.
- Üç yaş ve altındaki 
çocuklar arabada 
arka koltuğa yerleştir
ilmiş yaşına uygun 
bebek koltuğuna 
veya arka koltukta 
annesinin kucağında 
oturmalıdır.

Su içmek için 
susamayı beklemeyin'

Vücuttaki su mik
tarının azalmasının 
sağlığı tehdit ettiğine 
dikkat çeken uzman
lar, su içmek için 
susamayı bekle
memek gerektiğini 
belirtti. Uzmanlar, 
vücutta su miktarının 
azalmasının 
(dehidrasyon) kişinin 
konsantrasyon kapa
sitesini etkilediğini, 
enerjisini azalttığını 
ve organlarının nor
mal şekilde çalış
masını engelleyerek 
sağlığını tehdit ettiği- 
na dikkat çekti.
Yaşamsal faaliyet
lerin sürdürülebilme
si için, vücuttan 

| kaybedilen suyun 
| gün içinde mutlaka 

yerine konması 
gerektiğini kaydeden 
uzmanlar, bunun için 
en iyi yöntemin su 
içmek olduğunu 
ifade etti.
Kaybedilen suyun, 
diğer içecekler, katı 
besinler ve besin 
öğelerinin vücutta 
yanmasından oluşan 
su ile yerine kon
maya çalışıldığını 
belirten uzmanlar, 
"İnsanlar, yedikleri 
katı gıdalardan gün 
boyunca 4 su bar
dağı kadar su elde 
ederken, besinlerin 
vücutta yanması 
sırasında da yaklaşık 
bir su bardağı kadar 
su oluşur. Su ve 

ŞİİR KÖŞESİ
Ahmet BOZKURT

. ... > . ■ ■. V, . . _______ __________ , __________•_________

Bedel sevgidir
Kapıldım derin duygulara
Gözlerim dalmış uzaklara L
Bedenimde can çıkarcasına
Yakılmış, sızılmış can dostum.

Bir ışıkla uyanabilmişim 11
Yüreğim tıpkı sel gibi .
Rüyamda irkilmişim
Hayal' mi, gerçek mi dostu mi

Takatsizim arzularıma
Eğer mutluluk varsa
C an döner bedene
Bedel sevgidir dostum.

diğer içecekler ise 
kalan ihtiyacın 
karşılanmasına 
yardımcı olur.
Yaşamsal faaliyet
lerin sürdürülebilme
si için, kaybedilen 
suyun gün içinde 
mutlaka yerine kon
ması gerekir. Bunun 
için en iyi yöntem ise 
su içmektir" dediler. 
ANNE ADAYLARI 
DAHA ÇOK SU 
İÇMELİ
Suyun anne adayları 
için taşıdığı önem, 
bebeğin içinde 
bulunduğu amniyon ı 
sıvısı için de geçerlil
iğini koruyor. Bu sıvı 
her üç saatte bir ken
dini yenilediğinden, | 
yetersiz su atımına 
bağlı olarak ortaya 
çıkan dehidrasyon 
durumunda miktarı 
azalabiliyor. Bu 
nedenle sıvı alımı, 
hamileliğin her döne
minde son derece 
büyük önem taşıyor. 
Yeterli sıvı alımı, 
anne adayının ken
disini enerjik his
setmesine yardımcı 
olmanın yanı sıra cilt 
kuruluğu gibi prob
lemlerin de 
görülmesini engelli 
yor. Yeterli miktarda 
sıvı alındığında, hem 
annenin hem de 
bebeğin kanındaki 
elektrolit dengesi de 
kolaylıkla sağlan
abiliyor.
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Çocukluk â Mem ıhat! Gözlük kullanımı tavsiyeleri
Dünyada 0-14 yaş 
grubu çocuklarda 
kanserin en yaygın 
ikinci ölüm nedeni 
olduğu ve istatistik
lere göre tüm dünya
da her yıl 160 bin 
çocuğa kanser tanısı 
konulduğu, bu çocuk
ların 90 bininin hay
atını kaybettiği 
bildirildi.
Türk Kanser 
Araştırma ve Savaş 
Kurumu'ndan alınan 
bilgilere göre, son 40 
içinde yapılan bilim
sel çalışmalar 
sayesinde, erken 
teşhis yoluyla çocuk
luk çağı kanserleri 
artık büyük oranda 
tedavi edilebiliyor. 
Bilimsel çalışmaların 
yüz güldürücü 
sonuçlar vermesine 

I rağmen çocukluk 
c^ağı kanserlerinde 

l hayatta kalma oranı 
(jülkcdnn ülkeye 
jlöğişıyor. Gelişmiş 
ülkelerde bu 
çocukların 
yüzde 80'i sağlıkları
na yeniden 
kavuşurken, 
gelişmekte plan ülkel
erde bu rakam yüzde 
50'lere düşüyor. 
Gelişmiş ülkelerde 
kanserli her 4 çocuk

tan 3’ü teşhisten son
raki 5 yıl içinde 
sağlığına 
kavuşurken, 
gelişmekte olan ülkel
erde kanser teşhisi 
alan her 2 çocuktan 
1 'i, geç teşhis konul
ması ya da tedavi 
görme şansına sahip 
olmamaları nedeniyle 
kaybediliyor. Dünya 
Kanser Günü 
nedeniyle düzenlenen 
kampanyaların amacı, 
bu büyük farka 
dikkat çekmek ve 
kanserli her çocuğun 
erken teşhis ve teda
vide eşit şansa 
kavuşması için global 
çözümler üretilmesini 
sağlamak. Çünkü 
uzmanlara göre 
kanserden kurtulmak 
istisna değil, bir kural 
olmalı.
Türkiye'de, Türk 
Kanser Araştırma 
ve Savaş Kurumu 

tarafından düzenle
nen Dünya Kanser 
Günü etkinlikleri, 
çocukluk kanser
lerinde erken teşhisin 
önemini vurgula
yarak, aileleri ve 
kamuoyunu biL 
inçlendirmeyi hede
fliyor. 1947 yılında 
Ankara'da kurulan 
Türk Kanser 
Araştırma ve Savaş 
Kurumu (TKASK) 
kanserle savaşın 
ancak halk eğitimiyle 
ve bilimsel araştır
maların artırılmasıyla 
kazanılabileceğine 
inanıvor Bu an açla 
pek çok okul, 
kurum, kuruluş ve 
organizasyonda 
bilinçlendirme 
toplantıları yapılıyor 

ve seminerler 
düzenleniyor.
Kurum, kanser 
konusunda bilimsel 
bilgi üretiminin ve 

paylaşımının artırıl
ması yönünde çalış
malar yapıyor, tıbbi 
ve sosyal bilgiler 
üretiyor ve araştır
malar yapıyor. Ayrıca, 
kanserli hastalara 
psiko-sosyal destek 
sağlanmasına yönelik 
aktiviteler düzen
leniyor.
Türk Kanser 
Araştırma ve Savaş 
Kurumu'nun da üyesi 
olduğu Uluslararası 
Kanser Savaş 
Örgütü (UICC), 
4 Şubat 2006 Dünya 
Kanser Günü'nün 
temasını "Uzat Elini" 
sloganıyla "Çocuk 
Kanserleri" olarak 
belirledi. ' 
80 ülkeden 270 
kuruluş.un üye 
olduğu dünyadaki 
en büyük,* bağımsız, 
kar amacı gütmeyen 
kanşerle savaş 
örgütü olan UICC, 
Şubat ayı boyunca 
dünya çapındaki tüm 
üyeleriyle birlikte 
çeşitli eğitim 
aktiviteleri ve bil
gilendirme toplan
tıları düzenleyerek; 
ebeveynleri çocukluk 
kanseriyle savaşta 
erken teşhisin önemi 
konusunda eğitecek.

Korkuteli Devlet 
Hastanesi Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Op. Dr. Güray 
Gündüz, kış ayların
da da güneş 
gözlüğü takılması 
gerektiğini belirtti. 
Korkuteli Devlet 
Hastanesi Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Op. Dr. Güray 
Gündüz, halk arasın
da güneş 
gözlüğünün sadece 
yaz aylarında takıla
cağına dair yanlış 
bir inanış olduğunu 
ifade ederek, ultra- 
viyole ışınlarının göz 
için tehlikeli 
olduğunu bildirdi. 
Halkı uyaran 
Op. Dr. Gündüz, 
"Gözünüzü 
seviyorsanız 
güneş gözlüğünü 
çıkartmayın, ultra- 
viyole ışınlarının 
yaz-kış etkili olduğu 
illerde güneş 
gözlüklerinin kış 
aylarında da takıl
ması gerekmektedir. 
Ultraviyole ışınları 
yaz aylarında yoğun
laşır, fakat kış 
aylarında da ultra
viyole ışınlarına 
dikkat edilmesi 
gerekir" dedi. 
En çok karşılaşılan 
sorunların başında 

katarakt, göz alerjisi 
ve göz eti rahatsı
zlıklarının geldiğine 
işaret eden Gündüz, 
"Bu sorunların oluş
masındaki en büyük 
etken zararlı ultra
viyole ışınlarıdır. Bu 
ışınlardan korun
manın tek yolu ise 
açık havada güneş 
gözlüğü takmaktır. 
Düzenli kontrol 
sayesinde hasta
larımızda erken 
kataraktları tespit 
etmemiz daha da 
kolaylaşır" diye 
konuştu.
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Op. Dr. 
Güray Gündüz, 
çok nadir de olsa 
kataraktın doğuştan 
olabileceğini 
belirterek, çocuk 
hekimlerinin de bu 
konuda hassas 
davranması gerek
tiğini söyledi.
Gündüz, "Gözlerinde 
herhangi bir prob
lem olmayan kişi
lerin bile yılda en az l 
bir kez göz kon
trolünden geçmesi 
gerekiyor. Böylece 
sonrasında körlüğe 
kadar uzanabilecek 
rahatsızlıkları erken 
teşhis sayesinde 
önleyebiliriz" şek
linde konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıiığı 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 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 5-14 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç________  513 35 71

Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45

HASTANELER İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Devlet Hastanesi 513 92 00
CC1Z 9 9 9Q BELEDİYE
□SK Hastanesi ou zj zü

Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

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 Anza 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

DENİZ OTOBÜSÜ

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 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANEİ
1 ŞUBAT 2006 ÇARŞAMBA 

ÖZER ECZANESİ 
A.Dural Meydanı * GEMLİK 

TEL: 513 56 82

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2348 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ARSLAN TİCARET
İNŞAAT MALZEMELERİ PAZ. TAH. TİC

BURSA BETON
& sssskt Sanayi ve Tîc. A.Ş.

YETKİLİ BAYİİ
/ Demir
/ Kireç
/ Çimento
/ Tuçjlcı
/ Kiremit
/ Beyaz Çimento
/ Kum ve Çcıkıl

Hazır Beton Bayiliği ile 
SizSayın Müşterilerimizin Hizmetinizdeyiz.

İsmail ARSLAN
Ilıca Cad. No: 49 / A Tel.: (0.224) 513 20 65
Gemlik / BURSA Fax: (0.224) 513 49 02

Yanlış hedefi vurmuşlaı
Bursa İNOKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık'ın eşi 
Yıırdanur Varlık'ı silah tehdidiyle kaçırmaya teşebbüs eden 

zanlı olabileceği yönünde yapılan ihbarın ardından harekete geçen 
polisin dur ihtarına uymayınca topuğundan vurularak 

yakalanan kişinin olayla ilgisi olmadığı anlaşıldı.
Silah tehdidiyle kaçırılan Yurdanur 
Varlık olayının zanlısı olabileceği 
şüphesiyle polis tarafından kontrol 
edilmek istenen ancak koşarak 
kaçmaya başlayınca da topuğun
dan vurulan Ecvet Donat'ın olayla 
ilgili olmadığı belirlendi.
Emniyet Müdürlüğü'nden alınan 
bilgiye göre olay, önceki akşam 
saatlerinde Kükürtlü Caddesi'nde 
meydana geldi. İNOKSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı Vehbi Varlık'ın 
evinin çevresinde dolaşan bir 
kişiyi Yurdanur Varlık'ı kaçırmaya 
teşebbüste bulunan zanlıya ben
zeten komşuları polise ihbarda 
bulundu. Bu gelişme üzerine polis 
ekipleri de kısa sürede olay yerine 
gelerek söz konusu kişiyi kontrol 
etmek istedi.
Bu sırada paniğe kapılan ve 
koşarak kaçmaya başlayan kişinin 
peşine düşen ekipler, şahsa "dur" 
ihtarında bulundu. Ancak şahıs 
kaçmaya devam edince polisler 
ateş ederek topuğundan yaraladık

ları şahsı yakaladılar.
Ecvet Donat (31) olduğu tespit 
edilen şüpheli için olay yerine 112 
Acil Servis ekibi çağrılırken, daha 
sonra Yurdanur Varlık'a da bilgi 
verildi. Ancak yapılan 
yüzleştirmede Yurdanur Varlık ken
disini kaçıranın bu kişi olmadığını 
söyledi.
Hiçbir suç kaydının bulunmadığı 
ve pazarcılık yaparak geçimini 
sağladığı öğrenilen Ecvet Donat, 
"Ben belediye otobüsünden indik
ten sonra Sırameşeler 
Mahallesi'ndeki evime gitmek içini 
yürümeye başladım. Bu sırada 
polisleri fark ettim. Polis yanıma 1 
gelince paniğe kapılarak kaçmaya | 
başladım. Sonra da ateş ettik
lerinde topuğumdan yaralandım. 
Neden kaçtığımı bilmiyorum. 
Keşke kaçmasaydım" dediği öğre
nildi. Kaldırıldığı Devlet 
Hastanesi'nde tedavisi yapılan 
Ecvet Donat, daha sonra taburcu j 
edilerek evine gönderildi. ( BHA ) I

Ev sahibi olmak isteyenler müjde!
MANASTI R’da

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. 1 BİLGİ H konut Yam KoMerattfi
Demirsubaşı Mah. Semerciler Yokuşu, No: 25 

(Demiriz Ecz. karşısı) GEMLİK t 
TEL. (0224) 513 89 90



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

Başarılı polisler ödüllendirildi
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen törende, Aralık ayı içinde başarılı görülen Fuat Bilgin, Şaban Karataş, Rasim Tavan 

v ile Alper Özmen ödüllendirildi. İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, diğer polislerinde aynı başarıyı göstermelerini istedi. 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
2 Şubat 2006 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Kadınlar iki soyadı 
kullanamayacak

Medeni Kanun'da değişiklik 
öngören bir tasan, kadınların 
kocalarının soyadlarıyla 
kendi soyadlarını kullanma 
olanağını kaldırıyor.

Haberi sayfa 7’de

GEMDAŞy Gemlik’ten sonra Umurfciey’tde doğalgaza kavuşturacak.

Umurbey’e ilk kazma Mart’ta vurulacak
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Doğalgaz Umurbey’de
Dün, Umurbey Belediyesinde beldeye 

doğalgaz getirilmesi için Belediye 
Başkanı ile GEMDAŞ yetkilileri arasında 
bir toplantı yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 5 
Ocak günü Umurbey Beldesinde doğal
gaz getirilmesi için şöyle bir karar aldı:

“Gemlik şehrindeki birim hizmet ve 
amortisman bedeli ile abone bedeli aynen 
uygulanmak ve Umurbey şehrinde de, 
lisans tadil tarihinden itibaren 6 ay içinde 
yatırıma fiili olarak başlanması, en geç 18 
ay içinde beldenin herhangi bir bölgesini 
işletmeye almak suretiyle gaz sunumun 
gerçekleştirilmesi ve en geç 5 yıl içinde 
Beldedeki imarlı alanların bütününe, 
doğalgaz kullanmak isteyen her müş
terinin sisteme bağlanması kaydıyla” 
GEMDAŞ’ın dağıtım bölgesini Umurbey’i 
de kapsayacak şekilde genişletme 
kararını verdi.

Bu şu demek, GEMDAŞ Gemlik’ten 
sonra Umurbey beldesine de doğalgazı 
getirecek.

Anadolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 
Pazarlama yetkilisi Nuri Baş’ın açıklama
masına göre, Mart ayında başlayacak olan 
boru döşeme çalışmaları kışa doğru 
tamamlanacak ve gelecek kış öncesi 
Umurbey’e doğalgaz bağlanacak.

Doğalgaz Gemlik’e hızlı bir şekilde geti 
rildi. Yollardaki açılan çukurların sorunu 
dışında sorun yok. Ağır da olsa konutlara 
gaz verilmeye başlandı.

Doğalgaz çağdaş bir yakıt.
Dışa bağımlı bir gaz olması dışında, 

evlerimizde ve işyerlerimizde kullanılması 
her yönden rahatlık ve temizlik.

Umurbeyliler gelecek kış bu çağdaş 
yakıtla karşılaşacak. Hayırlı olsun.

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ile biraraya gelen Anadolu 
Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve GEMDAŞ yetkilileri beldeye doğalgazın Mart 
ayında başlayacak kazı çalışmalarından sonra 15 kilometrelik hattın 
döşenerek önümüzdeki kıştan önce verilmeye başlanacağını söylediler.
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
5 Ocak 2006 
günü GEMDAŞ’ın 
Umurbey’e 
doğalgaz getirmesi 
için karar verdikten 
sonra GEMDAŞ 
yetkilileri, çalış
malara başladı.
Dün Umurbey’de 
belediyeyi ziyaret 
eden yetkililer, 
Başkan Fatih 
Mehmet Güler’e 
bilgi verdiler.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Anadolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve GEMDAŞ yetkilileri ile 
görüşen Fatih Mehmet Güler, Umurbey’e doğalgazın gelme
siyle değerinin daha da artacağını söyledi.

Çiftçiye elektrik desteği
İlçe Tarım Müdürü Dr. İbrahim Çetin, 
tarımsal sulama kullanılan elektrik enerjisi 
desteği hakkında açıklama yaptı. Elektrik 
desteğinden yararlanmak isteyenlerin İlçe 
Tarım Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri 
gerekiyor. Haberi sayfa 2'de

Kar ve soğuk geri dönüyor
Pazar günü yeni bir yağışlı hava geliyor. İstan
bul'da karla karışık yağmur bekleniyor. İç böl
gelerde kar yağacak. Haberi sayfa 8’de

Afyon’dan tedavi için Gemlik’e getirildi

Rotaract
Kulübü yalnız 

bırakmadı
Özürlüler Okulu Müdürü Tamer Sivri, 
Af yon Sultandağ ilçesinde bulunan 
özürlü kız çocuğu Özlem Sağdıç’ın 
tedavisini üstlenmek için Gemlik’e 
getirdi. Özlem Sağdıç ve annesi 
Rotaract Kulübü üyelerinin girişim 
teriyle giydirildi. Haberi sayfa 5’de

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

Buluşma Bucilenezaman bitecek?
“Mal” vârlığı..

Başbakan mal varlığını açıklayacakmış.
Duyda inanma..
Kimse de inanmadı zaten.
O da inanmamış olacak ki hemen ertesi 

gün yumuşatılmış bir yakıştırmayla geri 
adım attı.

Gerçi CHP Grup Başkan Vekili Haluk 
Koç “kıvırttırdı” diyor ama.

Bizim ne haddimize..
Başbakan dediğin mal varlığını açıkla

mamak tabii ki..
Ne de olsa işin gizliliği var..
İmanla paranın kimde olduğu bilinmez. 

Bilinmemek de..
Gerçi gücünü dinsel motiflerden alanlara 

göre dinin yeri bellidir.
Bizden olanlar vardır..
Diğerlerine mesafe konulmalıdır..
Ama ..
Onlar dini ifşa ederler ..
Parayı asla ve kata..
Çünkü kaynağı 

açıklanamamaktadın.Daha doğrusu açıklan
mak istenilmen^ektedir.

Nasıl açıklansın ki..
Ne söylensin ki..
Tutup da...
Geçmişi kurcalayacak olsak..
Karşımıza ne çıkacak..
Koskoca bir hiç.
Servet var..
Hanlar var..
Lüks otomobiller var..
Çok bin dolarlar karşılığında yuft dışın

daki anlı şanlı üniversitelerde okuma lüksü 
de var..

Ama temel..
Başbakana kalırsa “arkadaş “desteği..
Allah Allah..
Kara kaşa kara göze..
Desteğin de bir haddi hududu var.;
Ya Maliye Bakanına ne demeli..
Villalar..
Büyük sermayeli evlat şirketleri..
Kaynak..
Ama onun kaynağı belli..
Bilmem ne finans kurumlarıyla “göbek

ten” kurulan akçeli yönetim kurulu üyelik
leri..

Oralardan alınan hakkı huzurlar..
Azımsanacak gibi de değil..
Herhalde ki..
Aflar Maflar .Yeniden yasal düzenleme 

| ler gırla gidiyor.
Kopartılan fırtına geçmişin tozlarını te 

mizliyor. Kokularını siliyor..
Yağma Hasan’ın böreği..
Ye Memet ye..
Yok ya ..
Yemezler..
Kazın ayağı hiç de öyle değil..
Öyle olmadığı anlaşılıyor.
Esnaf odaları..
Futbol federasyonları..
Kimâeyi dinlemiyor..
Baskılara aldırmıyor.
Bir gün bizler de bu sonu belli gidişe 

dur diyeceğiz..
Onlar durmak istemese bile..
öyle ya..
Bu ülkede seçim var.. Demokrasi var..

«as

^Özellikle salı günlen yaşanan yoğunluk
^nedeniyle halk otobüslerinin Manastır’a
Çaptığı seferler yeterli gelmiyor c'

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Büyükşehir’e 
bağlandıktan sonra 
bir türlü çözüme 
kavuşturulamayan 
Manastır güzer
gahında çekilen 
ulaşım çilesi her 
gün giderek artıyor. 
Özellikle ilçenin 
pazarı olan 
Salı günleri 
yaşanan yoğunluk 
nedeniyle özel 
halk otobüslerinin 
seferlerini yetmediği 
gözleniyor. 
Özel Halk 
Otobüslerinin işlet
mecisi olan firmaya 
henüz Büyükşehir 
Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezinden yeni 
ihale tarihi ve

.. ..._________ «.________ _

rilmemesi nedeniyle 
seferlere yeni oto
büsler alınamıyor. 
Otobüs firmasının 
ihalenin ne 
olacağını görmeden 
yeni otobüsleri 
almayacağı 
beklenirken 
Büyükşehir'den 
henüz hiçbir ışık 
görünmemesinin 
faturası ise yine 
siyasetçilere 
kesiliyor.
Büyükşehir'in 
işlerini hallede- 
meyen belki de 
tek ilçesi olan 
Gemlik'te bir yılın 
geçmesine rağmen 
ulaşım sorununun 
çözümlenememe- 
sine öncelikli 
olarak Manastır'da

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

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

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

PGenılik internette

oturan vatandaşlar 
tepki gösteriyor. 
Evlerine gidebilmek 
için her gün aynı 
çile ve eziyeti 
çekmek zorunda 
bırakılan insanların 
feryatlarını 
ise şimdilik 
dinleyen çıkmıyor.

Dudaklarda 
evlerinin 
güzergahına gitmek 
isteyen yolcular 
sadece ilgili 
çalışanlara 
otobüslerin ne 
zaman geleceklerini 
sorabiliyorlar.

BURSA HAKİMİYET VE
! KENT GAZETELERİNE 11 

İLAN ve REKLAM ALINIR H

KÖRFEZ REKLAM
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■■■ GÜNLÜK SİYASİ BAZİTE HflMI

Çiftçiyeemteki Başarılı polisler ödüllendirildi
İlçe Tarım Müdürü Dr. İbrahim Çetin, 

tarımsal sulama kullanılan elektrik enerjisi 
desteği hakkında açıklama yaptı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sulama amacıyla 
elektrik enerjisi kul
lanan üreticilerin 
enerji maliyetlerini 
azaltmak ye kul
lanıcıların borçlarını 
düzenli ödemelerini 
teşvik etmek 
amacıyla, enerji bor
cunu ödemiş bulu
nan üreticilerin kul- 
ı'anaiKiarı efektlrıU 
enerjisinin destek
lenmesi kararı alındı. 
İlçe Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin, 
konu hakkında yap
tığı açıklamada, 2 
Nisan 2005 tarih ve 
25774 sayılı resmi 
gazetede yayım
lanan 2005/8629 
sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının 
4 üncü maddesi ile 
kararlaştırılmış 
olduğunu ve söz 
konusu kararın 
uygulama usul ve 
esaslarını belirleyen 
"Tarımsal Sulamada 
Kullanılan Elektrik 
Enerjisi desteği 
hakkındaki 2005/22 
sayılı tebliğ"in 4 
Mayıs 2005 tarih ve 
25805 sayılı resmi 
Gazetede yayımla

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

narak yürürlüğe 
girdiğini bildirdi. 
Çetin, çiftçileri 
bilgilendirmek 
amacıyla yaptığı 
açıklamada "Bu 
nedenle faydalan
mak isteyenlerin 
Tarımsal Sulamada 
Kullandıkları 
Elektrik enerjisi 
desteğinden 
faydalanacak 
abonelerin 
TEDAŞ İşletme 
Müdürlüğünden 
alacakları abonenin 
adı soyadı, abone 
no. T.C. Kimlik 
numarası, Vergi 
numarası, 2005 
yılına ait 12 aylık 
kümülatif aktif elek
trik enerjisi tüketimi 
ile 12 aylık kümülatif 
elektrik enerjisi 
tüketim miktarının 
destekleme tutarı 
olan 1,70 Ykrş. İle 
çarpımı sonucu 
bulunan destekleme 
tutarını gösteren 
onaylı belge ve 
nüfus cüzdanı 
fotokopisi Tarım İlçe 
Müdürlüğüne 
03.03.2006 tarihine 
kadar müracaat 
etmeleri gerekmek
tedir." dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Emniyet 
Müdürİüğü’nde 
düzenlenen törende 
Aralık ayı içinde 
kendi görevlerinin 
yanı sıra üstün 
çalışmalarda 
bulunan dört per
sonele ödül verildi. 
Aralık ayının başarılı 
polisleri arasında 
yer alan Fuat Bilgin, 
Şaban Karataş, 
Rasim Tavan ile

Turan Sarı Emniyet Amiri oldu
Gemlik İlçe 
Emniyet Amirliği 
kadrosunda 
üç yıldan bu yana 
görev yapan 
Başkomiser 
Turan Sarı Emniyet 
Amirliğine^terfi etti. 
Dün İlçe Emniyet 
Müdürİüğü’nde 
düzenlenen 
törende Başkomiser 
Turan San'nın 
omzunda bulunan 
apoletlerini 
çıkartan İlçe Emniyet

Alper Özmen için 
Gemlik Emniyet 
Müdürİüğü’nde 
özel bir tören 
düzenlendi. 
Yaptıkları görev
lerinde üstün 
performans ve 
başarılı çalışmalar 
gösteren 4 polis 
memurunun Aralık 
ayı başarılı polisleri 
sıralamasında ilk 
sıralı almasından 
memnunluk duy
duklarını belirten

Müdürü Ali Kemal 
Kurt, yerine Emniyet 
Amiri apoletlerini 
taktı.
Emniyet 
Teşkilatında 
20 yıldan buyana 
hizmet veren 
Turan Sarı, 3 yıldan 
bu yana Gemlik'te 
görev yapıyor.
Emniyet Amirliğine 
terfi eden 
Turan Sarı, mesai 
arkadaşları tarafın
dan da kutlandı.

İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, diğer polis 
memurlarının da 
aynı başarıyı göster
melerini istedi.
İlçenin asayişinin 
güvenle yürütülmesi 
görevinde polis 
memurlarına 
çok iş düştüğünü 
vurgulayan Kurt, 
"Kendi bilginizi ve 
becerinizi yaptığınız 
işe yönelterek daha 
başarılı olabilirsiniz, 

biz her zaman 
sizlerin destekçisi 
olacağız.
Yaptığınız işi 
daha yukanlara 
taşıyın, bu 
arkadaşlarımızın 
yakaladığı başarıyı 
sizlerden de 
bekliyorum" dedi. 
Aralık ayının en 
başarılı 4 polis 
memuru seçilen 
4 personele ödülleri 
amirleri tarafından 
verildi.

‘Gemlik Körfez* internette
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Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ile biraraya gelen Anadolu 
Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve GEMDAŞ yetkilileri beldeye doğalgazın Mart 
ayında başlayacak kazı çalışmalarından sonra 15 kilometrelik hattın 
döşenerek önümüzdeki kıştan önce verilmeye başlanacağını söylediler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

YazıYORUM
GEMDAŞ, Gemlik’ten sonra Umurbey’i de doğalgaza kavuşturacak.

Umurbey’e ilk kazma
Mart’ta vurulacak

Maliye Bakanı Unakıtan I...

Gemlik'ten sonra 
Umurbey beldesinde 
de yoğalgaz çalış
masına Mart ayından 
itibaren başlanacak. 
Dün Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile Belediye Meclis 
üyeleriyle ilk 
görüşmelerini yapan 
Anadolu Doğalgaz 
Dağıtım A.Ş.
Müşteri Hizmetleri' 
Koordinatörü Nuri 
Baş ve GEMDAŞ 
İşletme Müdürü 
Gürkan Belgutay ilk 
kazmanın Mart ayı 
sonunda vurulacağı 
müjdesini verdiler. 
Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurulunun 
05/01/2006 tarihinde 
yaptığı toplantıda 
Doğalgaz Piyasası 
Dağıtım ve Müşteri 
Hizmetleri yönet
meliğinde değişiklik 
yapılmasının ardın
dan GEMDAŞ'ın 
lisans yetki alanı 
Umurbey beldesini 
kapsayacak şekilde 
genişletilmişti. 
27/Ocak/2006 
tarihinden itibaren 
resmileşen 
kararın GEMDAŞ'a 
iletilmesinin ardından 
Gemlik'teki şartların 
aynı şekilde devam 
ederek, Umurbey 
beldesinde çalış
malar başlatılacak. 
Müşteri Hizmetleri 
Koordinatörü Nuri 
Baş, yaptığı açıkla
mada Gemlik'teki 
birim hizmet ve 
amortisman bedeli ile 
abone bağlantı bedeli 
aynen uygulanmak 
ve Umurbey 
beldesinde lisans 
tadil tarihinden 
itibaren, en geç

6 ay içinde yatırıma 
fiili olarak başlanıl
ması, en geç 18 
ay içinde Umurbey 
beldesinin her hangi 
bir bölgesini işlet 
meye almak suretiyle 
gaz sunumunun 
gerçekleştirilmesi ve 
en geç 5yıl içinde, 
beldenin imarlı 
alanların bütününde, 
doğalgaz kullanmak 
isteyen her müş
terinin sisteme 
bağlanması kaydıyla 
Gemlik Doğalgaz 
Dağıtım A.Ş.'nin 
(GEMDAŞ) dağıtım 
bölgesinin 
Umurbey'i de 
kapsayacak şekilde 
genişletilmesine 
karar verildiğini 
açıkladı.
Umurbey beldesi 

içinde yer alan 
sanayi kuruluşlarının 
da doğalgaz hizmetin 
den faydalanacağını 
duyuran Belediye 
Başkanı Güler, 
llmurbey'in doğalgaz 
kapsamına alınması 
için büyük yardımları 
dokunan AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu'na 
belde halkı adına 
teşekkür etti.
Umurbey beldesinde 
Mart ayında başlaya
cak kazı çalışmaların
dan sonra yaklaşık 
15 kilometrelik 
hattın döşenerek 
kış aylarından önce 
beldeye gaz 
verilmeye başlanıla
cağı bildirildi.
3500 nüfusa sahip 
Umurbey beldesi için

ayrı bir şirket kurul
mayacağını açıklayan 
Nuri Baş, Umurbey'in 
nüfusu oranında 
Gemlik Belediyesi'nin 
sahip olduğu yüzde 
10'luk paydan hisse 
alacağı öğrenildi. 
GEMDAŞ İşletme 
Müdürü Gürkan 
Belgütay, 6 ay içinde 
Gemlik'te 80 kilome
trelik kazı yaptıkları
na dikkat çekerek en 
çok sıkıntılarının alt 
yapıdan kaynaklan 
dığına buna karşılık 
Umur bey beldesinde 
yapa cakları yaklaşık 
15 kilometrelik kazı 
işin de bu tür zorluk
lar yaşamayacakları 
nı belirterek işin yaz 
ayı sonunda tama
men bitirileceğini 
söyledi.

Son günlerin en çok konuşulan, ismi 
etrafında bunca laflar çıkarılan Sayın Kemal 
Unakıtan’ı biraz olsun tanıtan, Hürriyet 
gazetesi Köşe yazarlarından Ahmet 
Hakan’ın yazısından kesitler sunacağım. 
Dikkatle okuyun da nasıl uyutulduğunuzu, 
halkın apdal yerine konup, nasıl tırtık- 
landığını anlayın. Şöyle diyor :

“Haydi Albaraka’ya gidiyoruz, sana 
Kemal ağabeyi tanıştıracağız.” dediler...

Bankaya gittik. Bir bankacı ile karşılaşa
cağımı beklerken; Muhterem zatlara özgü 
sakalı, 99‘luk teşbihiyle, dünya nimet
lerinden elini eteğini çekmiş “yeni yetme bir 
mürit “havasında bir kişiyle karşılaştım.

“Bir lokma bir hırka” felsefesinin yürüyen 
temsilcisi gibiydi...

“Bu gün Allah için ne yaptın” havasın
daydı..

Onu orada tanıyanlar .geçmişini 
bilmeyenler “ne temiz insan” diyebilirlerdi.

Aradan zaman geçti. Kemal abi siyasete 
girdi, Maliye bakanı oldu.

Onu tekrar gördüğümde şaşırdım. Sakal 
gitmiş, tespihi bırakmıştı...

Dudaklarında yine ironik bir kıvrım vardı 
ama o kıvrım bu kez “Mal da yalan mülk de 
yalan” şeklinde dervişmeşrep bir boş ver- 
mişliğe işaret etmek yerine “Mal da gerçek, 
mülk de gerçek “ şeklinde acayip dünyevi 
bir gerçekliğe işaret ediyordu..

Yeni yetme derviş hevecanı vaşayan 
adam gitmiş, fazla pratik, çok iş bilir, kim
seyi takmayan bir iş bitirici gelmişti. Bu 
değişime şaşırdım..

Önceleri şöyle dedim : “Herhalde yeni 
duruma adapte olmak için uhrevi yönünü 
biraz abartılı bir şekilde dünyevileştirdi. 
Olay dengeye oturur.”

Ve fakat...
O denge bir türlü sağlanamadı. Oğlunun 

geçim derdini kafaya taktı.
Kızının istikbal endişeli dert edindi. 

“Ne yani? Ben Bakan oldum diye bizim 
çocuklar aç mı kalacak ? “ diyerek ruhani 
yönünü, tevekkül kavramını yıktı geçti..

İş yapan her adamın başına gelebilecek 
türden davalardan ahn akıyla çıkmak yerine 
kendisi için yasalar çıkararak her şeyi 
kötüye götürdü.

Ve iş sonunda geldi “Dünyada mekan / 
Ahrette iman “meselesine kadar dayandı.

Üsküdar da SİT alanında ki villalarını ,bir 
hokus pokusla “KAÇAK “ olmaktan kurtardı.

Benim tanıdığım o muhterem -uhrevi 
adam gitmiş, mal-mülk düşkünü, yasa dışı 
işler yapan bir adam profili ortaya çıkmıştı. 
Üzülüyorum....

Ah Kemal Abi ah ! .
Keşke çocukların biraz aç kalsaydı da, 

kaçak o mısırları yurda sokmasaydı.
Keşke Bandırma’da ki fabrikalar 

olmasaydı da sen o uhrevi adam olarak 
kalsaydın.

Keşke istikbal endişesi seni bu denli sar- 
masaydı.

Keşke sahte evrak davalarında aslanlar 
gibi yargılanmayı tercih etseydin...

Keşke Üsküdar ‘da ki o villaları kaçak 
olarak yapmadaydın...

Yani ...
“Siyasette bir yerlere gelmenin ev ülkeye 

hizmet etmenin derin hazzı ve bedeli vardır” 
diyerek kendini önceleri bize söylediğin gibi 
hayatta da yerine getirseydin.

Sana yazık olmuyor mu Kemal abi.. 
Ağzından düşürmediğin öte tarafta, bütün 
bunların hesabını nasıl vereceksin ?....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik, tarihi mekanlarında süren restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi

Tarih canlanıyor Akaryakıt bayileri 
dert pompaladı

AKP Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik ve Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kentin 
tarihi mekanlarında 
süren restorasyon 
çalışmalarını yerinde 
inceledi.
Tarihte birçok medeni 
yete ev sahipliği 
yapan Bursa'da kay
bolmaya yüz tutmuş 
kültürel varlıkları 
yeniden can (andır
mayı amaçla yan 
Osmangazi Be lediye- 
si, restorasyon çalış
malarına hız verdi. 
AKP Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik ve Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tarihi 
mekanlarda süren 
yenileme çalış
malarını inceleyerek, 
projeler hakkında 
bilgi aldı. İlk olarak 
Gökdere Medresesi'ni 
gezen Çelik ve

Altepe, daha sonra 
restorasyon çalış
maları süren Saltanat 
Kapı'yı ziyaret etti. 
Başkan Altepe, tarihi 
500 yıl öncesine daya 
nan ve geçmişte "ka 
din hapishanesi" ola 
rak da kullanılan 
Gökdere Medrese 
si'nin 2006 yılı mart 
ayında bitirileceğini, 
Saltanat Kapı'nın ise 
tamamlanmak üzere 
olduğunu kaydetti. 
Osmangazi 
Belediyesi'nin tarihi 
ve kültürel mirası 
ayağa kaldıracak 
<;t:iımlar<jerçek- 
leştirdiğine dikkati 
çeken Altepe, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı'n 
dan ödenek desteği 
de aldıklarını ifade 
etti. İlçede 40 
restorasyon çalış
masının devam ettiği
ni, ödenek için de 
bakanlığa başvurul
duğunu anımsatan

Altepe, "Tarihi Mirası 
Koruma Projeleri 
kapsamında kamu
laştırma ve restorasy
on çalışmalarımız 
sürüyor. Saltanat 
Kapı'yı bitirdik sayılır. 
Sırada Fetih Kapışı 
ve Tophane Bey 
Sarayı var. Büyük 
beğeni toplayan 
restorasyon ham
lelerimiz ise Sur pro
jeleriyle nokta
lanacak. Yakıpda 
Osmangazi'yi tarihi 
dokusuyla yeniden 
buluşturacağız" dedi. 
BELEDİYE 
BAŞARILI OLDU 
AKP Grup 
Başkanvekili 
Faruk Çelik ise 
medeniyetler 
beşiği Bursa'da 
günümüzdeki çarpık 
yapılaşmanın birçok 
tarihi eseri arka 
planda bıraktığını, 
Osmangazi 
Belediyesi'nin

başarılı çalışmalarıyla 
bu sorunu aştıklarını 
söyledi.
Ulusal ve uluslararası 
alanda takdir 
gören Bursa'daki 
restorasyon çalış
malarını beğendiğini 
belirten Çelik, 
her türlü desteği 
vermeye hazır olduk
larını dile getirdi.
Çelik ayrıca, AKP'nin 
il ve ilçe teşkilatların
da kongre sürecinin 
başladığını anımsa
tarak, Bursa'da 
bu süreci huzur 
içerisinde tamamla
mayı istediklerini 
kaydetti. Seçimlerde 
"Taban ne istiyorsa 
o olmalı" diyen 
Çelik, demokrasinin 
salonlarda kavga 
etmek anlamına 
gelmediğini, teşkilat
larda en verimli ve. 
sağlıklı kadroları 
oluşturacaklarını 
vurguladı.

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası üyesi 
akaryakıt bayileri, 
BTSO’da gerçek
leştirilen toplantıda 
sektörün sorunlarını 
görüştüler.
BTSO Meclis 
Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu 
Üyesi İlhan 
Parseker'in başkan
lığında gerçekleşti 
rilen toplantıya, kısa 
adı TABGİS olan 
Türkiye Akaryakıt 
Bayileri Petrol ve 
Gaz İşverenleri 
Sendikası Başkanı 
Atıf Ketenci ile 
Bursa Gelir İdaresi 
Başkanı Mehmet 
Kilci ve Bursa 
Sanayi ve Ticaret İl 
Müdürü Mahmut 
İnan'ın yanı sıra çok 
sayıda akaryakıt 
bayii katıldı. 
Toplantının açılışın
da konuşan BTSO 
Meclis Başkanı ve 
TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi İlhan 
Parseker, 2005 yılın

da sektörün önemli 
sıkıntılarla karşı ।
karşıya kaldığını, bu 
sıkıntıların yazar I
kasa uygulaması, 
vergi oranlarının 
yüksekliği, petrol 
piyasası kanunu ve 
sektörün rekabet 
gücünün azalması 
konularında yoğun
laştığını belirtti. 
Parseker, "Akaryakıt 
sektörü ülke ekono 
misi içerisinde bü 
yük bir sektördür. 
Akaryakıt bayileri 
olarak her gün ista
syonlarımızda yap
tığımız satış hasıla 
tının üçte ikisini 
devletimizin kasası
na koyuyoruz.
Tüketilen her 100 
liralık yakıtın 70 
lirası devlet kasası
na gidiyor, bizler de 
adeta devlet adına 
vergi tahsildarı gibi 
çalışıyoruz. Ancak 
ciddi sıkıntılar 
içerisindeyiz, 
sorunlarımıza çözüm 
bekliyoruz" dedi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

BuderusDuaerus
- - - - - - - KAZAN

C ISISAN J) KALORİFER TESİSATI 
. KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ havalanma
yEÎKİli BAYİİ s™ TESİSAT MAHHÜT
DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Afyon’dan tedavi için Gemlik’e getirildi
Özürlüler Okulu Müdürü Tamer Sivri, Afyon Sultandağ 
ilçesinde bulunan özürlü kız çocuğu Özlem Sağdıç’ın

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer Sivri, 
yaptığı yardımsal 
hizmetlere bir yenisini 
daha ekledi.
Sivri, Afyon Sultandağ 
ilçesinde bulunan 
Özlem Sağdıç isimli 
küçük kızı Gemlik’e 
getirerek tedavisini 
üstlendi.
TGRTnin yayınladığı 
Baykuş isimli prog 
ramda izlediği konuş
ma ve yürüme özürlü 
5 yaşındaki Özlem 
Sağdıç'a yardım 
etmek isteyen Tamer 
Sivri, programı yapan
larla irtibata geçerek 
ailenin adresini aldı. 
Yapılan görüşmelerde 
küçük çocuğun 
tedavisini üstlenen 
Sivri, dün küçük 
özürlü çocuk ile 
annesi Ayşen Erol'u 
Gemlik’e getirdi. 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet

tedavisini üstlenmek için Gemlik’e getirdi.

Hastanesi'nde 
Nöroloji ve Fizik 
Uzmanlarına göste 
rilen özürlü Özlem'in 
tahlilleri de yapıldı. 
Yapılan tahliller sonu
cunda küçük Özlem'in 
Fizik tedavisi ile 

yürüyebileceği öğre
nilirken daha geniş 
kapsamlı kontrol 
için Bursa Spastik 
Özürlü Çocuklar 
Hastanesine 
sevk edildi.
Özürlü kiz çocuğu

Özlem Sağdıç ile 
annesi Ayşen Erol'u 
Tibel Otel'e yerleştiren 
Tamer Sivri, tedavinin 
uzun süreli olacağını 
ancak gereken 
her türlü yardımı 
yapacaklarını söyledi.

3 çocuk 
paralarını isteyen 

2 çocuk tarafından 
bıçaklandı

İkisi 11, birisi de 
13 yaşında üç çocuk, 
paralarını isteyen 
yaşıtları iki çocuk 
tarafından bıçaklandı. 
"Pes doğrusu" 
dedirten olay, 
Hocahasan 
Mahallesi'ndeki 
Selimiye Parkı'nda 
yaşandı. Bir internet 
kafeden çıkan 11 
yaşlarındaki A.E., 
N.S. ve arkadaşları 
14 yaşındaki A.C.Y., 
yanlarına gelen ve 
kendileriyle aynı 
yaşlarda olduklarını 
iddia ettikleri iki 
çocuk tarafından 
durduruldu. Önünü 
kestikleri üç arkadaş
tan üzerlerindeki 
paraları isteyen 
saldırgan çocuklar, 
'Paramız yok* cevabı 
alınca, yanlarındaki 
bıçakları çıkartıp üç 
arkadaşa saldırdı. 
Beş çocuk bir anda 
birbirine girerken, 

ilköğretim okulu 
öğrencileri A.E, N.C. 
ve A.C.Y., saldıran 
çocuklar tarafından 
acımasızca bıçak
landı. Birbirlerini 
korumak isterken 
üçü de yaralanan 
çocuklar, çevreden 
yetişenler tarafından 
Bursa Çocuk 
Hastanesi'ne getirildi. 
Çocuklardan A.E.'nin 
göğsü, A.C.Y.'nin 
kasığı, N.S.'nin de 
sırtından 
bıçaklandıkları 
anlaşıldı.
Tedavi altına alınan 
çocukların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu belirtilirken, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Şubesi, yaralıların 
ifadeleri doğrultusun
da üç arkadaşı 
yaralayan iki 
çocuğu yakalamak 
için soruşturma 
başlattı. BHA

Gemlik’e gelen özürlü kız çocuğu ve annesi Rotaract Kulübü üyelerinin girişimleri ile giydirildi

Rotaract Kulübü yalnız bırakmadı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Tedavisi yapılmak 
üzere Tamer Sivri 
tarafından Gemlik’e 
getirilen özürlü kız 
çocuğu Özlem Sağdıç 
ile annesi Ayşen Erol 
Rotaract kulübü

yöneticilerinin 
girişimleriyle 
giydirildi.
Pazar Caddesinde 
bulunan Pelin Butik 
ile Aydın Giyim'in 
Şubesi olan Serra 
Giyim'in verdiği 
destekle giydirilen 

anne ile kızına kucak 
açan Rotaract Kulübü 
As Başkanı Pelin 
Aslan, Genel Sekreter 
Yelda Baykız ve 
Kurucu, yönetim 
kurulu üyesi Tolga 
Kazanç Özürlüler 
Okulu Müdürü

Tamer Sivri ile 
birlikte mutlu bir
iş yapmalarının 
sevincini birlikte

Aslan giydirirken 
özürlü kız çocuğunu 
ise Aydın Giyim 
şubesi olan Serra 

çok memnun kaldık
larını belirten
Rotaract Kulübü 
yöneticileri bu tür

Giyim giydirdi. 
Pelin Butik ile 
Serra Giyim'in 
yaptıkları 
yardımlardan

yardım amaçlı 
çalışmalarının ileri 
günlerde de 
süreceğini 
duyurdular.

yaşadılar.
Afyon Sultandağ 
ilçesinden gelen 
anneyi Pelin Butik 
sahibi Seniha
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Giresunlular gecelerinde eğlendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Giresunlular 
Kültür ve Yardımlaş 
ma Derneği'nin 
geleneksel olarak 
düzenledikleri geceye 
büyük ilgi oldu. 
Pembe Köşk Düğün 
Salonu’nda yapılan 
geceye Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, AK 
Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile İl 
Genel Meclisi ve 
Belediye Meclis 
Üyeleri, Bursa 
Giresunlular Derneği 
Başkanı Avukat Murat 
Toker ile Gemlik ve 
çevreden gelen

Giresunlu 
vatandaşlar katıldı. 
Gemlik Giresunlular 
Derneği Başkanı 

’ Halit Türkmen, 
geceye katılan 
misafir ve konuklara 
teşekkür ederken 
amaçlarının Giresun 
ve yöresinin kültürünü 
yaşadıkları Gemlik'te 
de sürdürmek 
olduğunu söyledi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada dernek
lerin Gemlik'te 
yaşayan yöre 
insanıyla toplum 
arasında köprü 
vazifesini üstlendiğini 
belirterek bu tür

F\ Y^us
gecelerin büyük önem 
taşıdığına dikkat çekti. 
Düzenlenen gecede 
misafirlere Giresun ve 
yöreni gösteren 
slayt gösterisi izletildi. 
Giresunlular Derne 
ğinin geleneksel 
eğlenceli gecesinde

İnternette yeni 
bir virüs uyarısı

misafirlere Giresun 
ve yöresinin ünlü 
yiyeceği Keşkek ikram 
edildi. Gecede ayrıca 
Giresunlular 
Derneğinin 
oluşturduğu 
folklor ekibi 
gösteriler yaptı.

FinlandiyalI bir internet anti-virüs firması, 
bilgisayardaki dosyaları yok edebilecek bir 
solucanın Cuma günü yüzbinlerce bilgisa
yarda aktif hale geçebileceği uyarısında 
bulundu.
FinlandiyalI F-Secure firmasından Mikko 
Hypponen, solucanın çoğunlukla Türkiye, 
Hindistan, Peru ve İtalya'daki bilgisayarlar
da etkili olacağını tahmin ettiklerini açık
ladı.
Hypponen, CME-24, BlackVVorm, Mywife.E 
ya da başka isimler taşıyan solucana karşı, 
virüs koruma yazılımlarının aktif olması ve 
son güncellemelerinin yapılması öne 
fisinde bulundu.
F-Secure firmasının da bu solucana karşı 
bir virüs kaldırma programı hazırladığı 
belirtildi.
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Memura çocuk yardımı zammı
Devlet memurlarına 
verilen ve gelir ver
gisinden müstesna 
tutulan 10 YTL 
40 YKr'luk çocuk 
yardımına hükümet 
zam yaptı. Ama 
yapılan zam bir çorba 
parası bile değil... 
2006 yılı için, 
çocuk yardımına 
günlük 1 Yeni 
Kuruş, yemek 
yardımına da 
8 Yeni Kuruş zam 
yapıldı.
Halk arasında zaman 
zaman kullanılan 
Devlet memurlarına 
verilen ve gelir ver
gisinden müstesna 
tutulan çocuk 
yardımı; aylık 26 Yeni 
Kuruş, günlük de yak
laşık 1 Yeni Kuruş 
artırıldı!.. Aslında 1 
Yeni Kuruş bile değil 
ama biz yuvarlayıp 
1 Yeni Kuruş yaptık. 
2005 yılında, aylık 
10 YTL 40 YKr olan 
vergiden müstesna 

/'çocuk yardımı", 
2006 yılı için aylık 
26 YKr zam yapılmak 
suretiyle, aylık 
10 YTL 66 YKr’a 
yükseltildi. Çocuk 
yardımına yapılan, 
aylık 26 Yeni 
Kuruşluk zam, günlük 
hesabıyla yaklaşık 
1 Yeni Kuruşa isabet 
ediyor. Hemen belirte
lim, bu yardımdan en

fazla iki çocuk 
yararlanabiliyor. 
Üç çocuk ya da dört 
çocuk olması duru
munda, iki çocuktan 
fazlasına, bu yardım 
da yapılmıyor!.. 
SSK bu konuda 
biraz daha 
bonkör davrandı. 
SSK primine tabi 
tutulmayacak 
çocuk yardımı, 
aylık 9,77 YTL’den 
10,62 YTL’ye yük
seltildi. Başka bir 
anlatımla, aylık 85, 
günlük de yaklaşık
3 Yeni Kuruş 

zam yapıldı.
Yapılan artışlar 
sonucu, gerek 
devlet memurlarının 
gerekse sigortalı işçi
lerin, çocuklarına 
isabet eden "günlük 
çocuk yardımı" 
yaklaşık 35 Yeni 
Kuruş oluyor.
Bazı illerde simit

40 Yeni Kuruş 
olduğu için, bu 
paraya kuru simit 
bile alınamayacağı 
ortada. Simit ve

yanında bir çay i 
se, Türkiye genelinde 
35 Yeni Kuruşa 
mümkün değil! 
ÇORBA PARASI 
DEĞİL 
Sigortalı çalışan 
işçilerin, 2006 yılında, 
sigorta primine tabi 
tutulmayacak 
"günlük yemek 
parası yardımı" da 
8 Yeni kuruş zam 
yapılarak, 98 Yeni 
Kurlıştan, 1,06 YTL’ye 
yükseltildi!..
İşçinin bu paraya 
bir tas çorba içmesi 
bile mümkün değil. 
İşveren yanında 
çalışan işçiye, 
bunun üzerinde bir 
"yemek parası" 
ödediğinde, 1,06 
YTL’yi aşan kısmı için 
"sosyal sigorta primi" 
hesaplayacak.Yemek 
yardımı konusunda, 
Maliye daha anlayışlı 
davrandı. Gelir ver
gisinden müstesna 
yemek yardımı (KDV 
hariç) 7,50 YTL’den, 
8,25 YTL’ye 
yükseltildi.
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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 "EşyâîTsATILIK | 

1120m2 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

S

5SSSÜ Wk, Kıskı Dişi, tatadın Sağlık
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 HetTürlü Sigorta işlemleri Yapılır.

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 5141021

Subay ve astsubay
ların özlük haklarına 
ilişkin tasarı, TBMM 
Milli Savunma 
Komisyonu'nda 
benimsendi.
TSK Personel 
Kanunu'nda değişiklik 
yapan tasarıya göre, 
yüzbaşı ve binbaşılara 
ilave olarak, üsteğ
men rütbesindeki
başarılı personel de 
bir yıl erken terfi ede
bilecek. Kıdem alan
lar, kazai veya idari 
kararlarla nasıpları 
(atanmaları) lehe 
düzeltilenler ile açığa 
alınmaları» tutuklan
maları, kısa süreli 
kaçma ve izin süresini

geçirenler dışında 
emsalleri terfi etmiş 
veya rütbe kıdemliliği 
onananlar emsal
lerinin tarihine 
götürülecek. 
Bu şekilde yapılan 
terfi ve rütbe 
kıdemliliklerinde maaş 
farkı ödenmeyecek.

En az 4 yıllık fakülte 
veya yüksekokulu 
bitirip muvazzaf 
subay olmak isteyen 
astsubaylardan, 
okulu bitiriş tarihin
den itibaren 30 gün 
içinde müracaat een- 
ler teğmenliğe atan
abilecekler.

Kadınlar iki soyadı 
kullanamayacak

Medeni Kanun'da 
değişiklik öngören bir 
tasarı, kadınların 
kocalarının soyad- 
larıyla kendi soyad
larını kullanma 
olanağını kaldırıyor. 
Yeni düzenlemenin 
maddeleri şöyle: 
Adalet Bakanlığı, özel
likle çalışan kadınların 
çok rağbet ettiği 
"kızlık soyadı ile 
kocanın soyadını bir
likte kullanma" uygu
lamasına son verecek 
bir tasarı taslağı hazır
ladı, İzmir Barosu'na 
kayıtlı avukat Ayten 
Ünal, evlendikten 
sonra kocasının soy
adı olan Tekeli'yi hiç 
kullanmadan sadece 
kendi soyadını kullan
mak için başlattığı 
hukuk mücadelesini 
AIHM'e taşımış ve 
talep kabul edilmişti. 
Buna rağmen, kendi 
soyadını kullanmak 
isteyen kadınların 
Nüfus Müdürlükleri'ne 
yaptıkları başvurular 
reddedilmişti. Bu

durum AIHM karar
larını iç hukukta uygu
lanmasını sağlamakla 
yükümlü Adalet 
Bakanhğı'nı harekete 
geçirdi. Ancak 
geçtiğimiz hafta 
Başbakanlığa sevk 
edilen "Türk Medeni 
Kanunu ile Nüfus 
Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı" 
tartışma yaratacak 
gibi görünüyor. 
Düzenlemenin

maddeleri şöyle: 
Kadınların kocalarının 
soyadları ile birlikte 
«kendi soyadlarını kul
lanma olanağı 
kaldırıhyor.Sadece 
kendi soyadını kullan
mak isteyen kadının 
bu talebini ya evlen
meden önce ya da 
nikah sırasında beyan 
etmesi gerekecek. 
Tasarı ancak yürür
lüğe girdikten sonra 
yapılacak evlilikler 
için uygulanacak.

‘Gemlik Körfez’ Gazetemizi
• ı ki. www-9eml'kkorfezgazetesi.com 
internette adresinden okuyabilirsiniz

kkorfezgazetesi.com
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Kar ve soğuk 
geri dönüyor

Pazar günü yeni bir 
yağışlı hava geliyor. 
İstanbul'da karla 
karışık yağmur bek
leniyor. İç bölgelerde 
kar yağacak. Hava 
sıcaklığı yeniden 
düşecek. Önümüzde
ki 5 günün hava 
tahmini şöyle: 
İç ve doğu bölgele 
rimizde devam eden 
kar yağışı cumartesi 
günü yurdu terk 
ederken, pazar günü 
yeni bir yağışlı hava 
geliyor. İstanbul'da 
karla karışık yağmur 
bekleniyor, iç 
bölgelerde yine 
kar yağacak.
Hava sıcaklığı pazar 
gününe kadar 
artarken, yeni gelen 
yağışlı havayla birlikte 
yeniden düşecek. 
Pazara kadar gündüz 
sıcaklıkları yurdun 
batısında 3 derece 
yükselecek, iç kesim
lerde süren gece ayaz 
lan ise hafta sonuna 
kadar devam edecek. 
Önümüzdeki iki günde 
en yüksek hava sıcak
lıkları şöyle: 
Bugün kar yağışı İç 
Anadolu'nun doğusu, 
Doğu Karadeniz'in iç 
kesimleri ile Doğu 
Anadolu'da sürüyor, 
Güneydoğu Anadolu 
karla karışık yağ
murlu, Doğu Akdeniz 
sağanak yağışlı.

Kamyonlara sıııtaîîi yolda
Taksiler gibi kamyon, 
kamyonet, otobüs ve 
minibüslere de plaka 
sınırlaması geliyor. 
2011’e kadar plaka 
verilmeyecek.
Kazalar büyük 
ölçüde azalacak. 
Yürülüğe girecek 
tebliğde..
Taksilerde olduğu 
gibi kamyon, 
kamyonet, otobüs ve 
minibüslere de plaka 
tahdidi (sınırlaması) 
geliyor Ulaştırma 
Bakanhğı’nca hazır
lanan yeni tebliğ

Batı bölgeler parçalı 
bulutlu ve sisli...
İç kesimlerde 
buzlanma ve 
dona dikkat! 
CUMA günü Doğu 
Anadolu ve Doğu 
Karadeniz'in yüksek 
yerleri kar yağışı 
altında. Doğu Akdeniz 
ve Doğu Karadeniz 
yağmurlu, Güneydoğu 
Anadolu karla karışık 
yağmurlu bir gün 
geçirecek. Batı 
bölgelerimizde 
gökyüzü yine sisli, 
iç kesimlerde ise 
buzlanma ve don 
devam ediyor. 
CUMARTESİ günü 
kar yağışı yalnızca 
Doğu Anadolu'nun 
doğusunda 
görülürken Kıyı Ege 
ve Batı Akdeniz'den 
yeni bir yağışlı hava 
yurda giriş yapıyor. 
PAZAR günü Trakya, 
İç Ege, Batı 
Karadeniz'in iç 

taslağına göre, 31 
Aralık 2010’a kadar 
kamyon ve oto
büslere yeni plaka 
verilmeyecek. Şoför, 
kamyon ve otobüsle 
ilgili tüm sivil toplum 
kuruluşlarından 
görüşlerin alındığı 
ve dün itibariyle 
yürürlüğe girecek 
olan tebliğde şu nok
talar yer alıyor: 
- Yüklü ağırlığı 3.5 
tonu aşan kamyon, 
kamyonet, tanker 
ve çekiciler ile 
sürücüsü dahil 9

kesimleri, İç Anadolu 
ve Doğu Anadolu'nun 
batısında kar yağışı 
bekleniyor. Marmara, 
Kıyı Ege ve Batı 
Karadeniz'in kıyısı 
yağmurlu, Akdeniz 
sağanak yağışlı, 
Güneydoğu Anadolu 
ise karla karışık 
yağmur altında.
PAZARTESİ günü ise 
İstanbul karla karışık 
yağmur alıyor, kar 
yağışı Trakya, 
Batı Karadeniz, İç 
Ege, İç Anadolu ve 
Doğu Anadolu'nun 
batısında devam 
ediyor. Orta 

Karadeniz, 
Marmara, Akdeniz'in 
iç kesimleri karla 
karışık yağmurlu, 
Kıyı Ege ve Akdeniz 
sağanak yağışlı ve 
Güneydoğu 
Anadolu yağmurlu 
olacak. Marmara'da 
etkili poyraz 
esecek.

adet ve üzeri oturma 
yeri olan minibüs ve 
otobüslere 31 Aralık 
2010’a kadar yeni 
plaka verilmeyecek. 
- Yeni üretilmiş 
kamyon ve otobüs 
türü taşıtlar, mevcut 
taşıtların ancak hur
daya ayrılması 
halinde o taşıtların 
plakasıyla trafiğe 
tescil olabilecek. 
Hurdaya ayrıldığı 
halde 3 ay içerisinde 
yeni araçlara tescil 
ettirilmeyen plakalar 
“iptal” edilecek.

Geçici sözleşmeli ıı v *4 i * ıı ■ ■ öğretmenlere müjde
Milli Eğitim Bakanlığı, 
657 sayılı Devlet 
Memurları Yasası'nın 
4 C maddesi uyarınca 
geçici sözleşme kap
samında çalışan yak
laşık 41 bin öğret
menin sürekli 
sözleşme kapsamına 
alınması konusunda 
Maliye Bakanlığı'nı 
ikna etti.
Ek ödeme 
almayan yaklaşık 
1 milyon 377 bin 
memura ocak ayın
dan itibaren aylık 40 
YTL, temmuz ayından 
itibaren ise aylık 80 
YTL denge tazminatı 
ödenmesine ilişkin 
olarak hazırlanan 
"İlave Ödemesi 
Bulunmayan 
Memurlara ve 
Sözleşmeli Personele 
Ek Ödeme Yapılması 
ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 
Taslağı"na 
Başbakanlıkta öğret
men atımlarına ilişkin 
bir madde eklendi. 
Buna göre, halen 
657 sayılı Devlet 
Memurları Yasası'nın 
4 C maddesine göre 
geçici süreli 
sözleşme kapsamın
da bulunan öğret
menler, söz konusu 
yasanın 4 B mad
desinin B bendine 
göre istihdam edile
cek. Milli Eğitim 
Bakanlığı, 12 bini 
okul öncesi, 9 bini

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

bilgisayar ve 
İngilizce, 20 bini de 
çeşitli branşlarda 
olmak üzere yaklaşık 
41 bin kişiyi 657 
sayılı Devlet 
Memurları Yasası'nın 
4 C maddesine göre 
geçici süreli 
Sözleşme kapsamın
da istihdam etmişti. 
Söz konusu 
düzenlemeyle 
bu öğretmenler, 
657 sayılı Devlet 
Memurları Yasası'nın 
4 B maddesinin B 
bendine göre, sürekli 
sözleşmeli kapsamın
da istihdam edilecek. 
Bakanlık ayrıca bun
dan sonra yapacağı 
sözleşmeli öğretmen 
atımlarında da sürekli 
sözleşme ilkesini 
esas alacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 
öğretmen atımlarında 
uygulanan geçici 
süreli sözleşmeli 
öğretmen atımlarının 
sürekli sözleşmeli 
hale getirilmesi için 
uzun süredir Maliye 
Bakanlığından 
talepte bulunuyordu. 
Eğitim işkolunda

örgütlü sendikalar 
ise söz konusu 
düzenlemeye karşı 
çıkıyorlar.
Tasarıyla ayrıca 
Üniversitelerararası 
Kurul Genel 
Sekreterliği, 
Öğrenci Yerleştirme 
Başkanlığı, Yüksek 
Öğretim Kurumu 
Genel Sekreterliği ve 
Yüksek Öğretim 
Kurumu Genel 
Sekreter 
Yardımcılan'na ek 
gösterge ve makam 
tazminatı öngörül 
düğü de belirtiliyor. 
Ek ödeme almayan 
memurlara denge 
tazminatı ödenme
sine ve Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın geçici 
süreli sözleşmeli 
öğretmenleri 
sürekli sözleşme 
kapsamında istihdam 
etmesine olanak 
sağlayan söz 
konusu tasarının 
imzalarının Bakanlar 
Kurulu'nda tamam
lanmak üzere olduğu 
ve yakında TBMM'ye 
gönderileceği de 
belirtiliyor.
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Kredi kartları yasası ne getiriyor?
Meclis'te yasalaş
mayı bekleyen Kredi 
kartlan ile ilgili yasa 
hakkında bilgi veren 
Devlet Bakanı 
Abdüllatif Şener, 
tasarının getirdiği 
yenilikleri 50 
maddeyle şöyle 
açıkladı: Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif 
Şener, kredi kart
larının, kayıt dışı 
ekonominin kayıt 
altına alınması ve 
küçültülmesi 
bakımından da büyük 
önem taşıdığını 
bildirdi.
Başbakan Yardımcısı 
Şener, TBMM Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji 
Komisyonu'nda, 
Banka Kredi Kartları 
ve Kredi Kartları 
Kanunu Tasarısı'nı 

^sunarken, banka 
kartlan ve kredi 
kartları kullanılarak 

pyapıid demelerin, 
’ hızlı, kni.iy ve 

güvenilir bir şekilde 
gerçekleştirilmesinin, 
tüketici ve 
işyerlerinin bu 
kartları kullanımını 
artırdığını söyledi. 
Şener, gelişmiş 
ekonomilerde 
olduğu gibi, kredi 
kartlarının etkin 
kullanımını sağlaya
cak yasal altyapının 
oluşmasının, kayıt 
dışı ekonominin kayıt 
altına alınması ve 
küçültülmesi 
bakımından da 
büyük önem 
taşıdığını ifade etti. 
Şener, Türkiye’de 
kredi kartı 
kullanımında 
ilgili tarafların hak ve 
yükümlülüklerinin 
tespitinde hukuki 
altyapının oluşturul
maması; kredi kartı 

kullanımından 
doğan sorunların 
giderilmemesi ve 
yetkili mercilerin 
açıklığa kavuşturul
mamasının, 
sistemin etkin ve 
rekabetçi şekilde 
işlemesini 
engellediğini kaydet
ti. Banka kartı ve 
kredi kartı kullanan 
tüketicilerin 
haklarının 
güvence altına 
alındığı, ispat 
yükünün açıklığa 
kavuşturulduğu, ilgili 
suç ve cezaların 
belirlendiği bir 
kanunun zorunlu 
olduğunu ifade 
eden Şener, şöyle 
devam etti: 
"Yukarıda açıklanan 
hususlar, Ulusal 
Program, temel 
kanunlarda 
yapılan değişiklikler, 
Avrupa Birliği'nin 
ilgili direktifleri, 
Basel Bankacılık* 
Gözetim ve Denetim 
Komitesi tarafından 
hazırlanan prensip 
ve raporlar, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanunu, 
4389 Sayılı 
Bankalar Kânunu, 
Finansal Hizmetler 
Kanunu Tasarısı 
Taslağı, 4077 
Sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında 
Kanun, son zaman
larda yapılan 
ülkemiz uygulama 
esasları ve sektörde 
karşılaşılan sorunlar 
da dikkate 
alınarak, Banka 
Kartları ve Kredi 
Kartları Kanunu 
Tasarısı 
hazırlanmıştır." 
Şener, 11 bölüm, 50 
madde ve 3 geçici 
maddeden oluşan 
tasarının getirdiği 
yenilikleri de şöyle

Serbest Kürsü
Yelda BAYKIZ

Gemlik Rotaract Kulübü 
Genel Sekreteri

Rotaract ve
Engelli Vatandaşlarımız

sıraladı:
"-Banka kartları ve 
kredi kartlarının 
çıkarılmasına, 
kullanımına 
ve ilgili diğer işlem
lere ilişkin yasal 
çerçeve oluşturu
larak, kredi 
sisteminin etkin 
çalışması amaçlan
mıştır. -Kanun kap
samındaki kuru
luşlara faaliyet izni 
verilmesi ve verilen 
izhin iptal edilmesine 
ilişkin hükümler, 
bankalar için 
düzenlenen hüküm
lere paralel olarak 
tesis edilmiştir.
-Kart çıkaran kuru
luşların, kişilerin 
talebi olmaksızın 
veya sözleşme imza- 
lamaksızın kredi kartı 
düzenleyemeyecek- 
leri öngörülmüştür. 
-Kredi kartı limit 
artışları için 
müşterinin rızası 
aranmış ve kart 
limiti ile gerçek 
kişinin geliri 
arasında azami bir 
oran belirlenmiştir. 
-Kart çıkaran kuru
luşların, son ödeme 
tarihinden önce 
olmak üzere, 
sözleşmede belirtilen 
süre içinde kart 
hamiline yazılı veya 
elektronik 
ortamda veya kurum- 
ca belirlenecek başka 
yollarla hesap özetini 
bildirmesi şartı 
getirilmiş ve kart 
hamilinin korunması 
ve taraflar arasında 
herhangi bir anîaş-

mazhğa mahal 
vermemesi
amacıyla hesap 
özetinde bulunması 
gerekli hususların 
Kurulca belirleneceği 
hüküm 
altına alınmıştır.
-Yapılan işlemlerin 
kart hamillerinin 
rızası hilafına 
gerçekleşmesi söz 
konusu olduğunda, 
bu kişilerin haklarını 
arayabilmelerini 
teminen yasal süreler 
belirlenmiş olup, 
şikayet ve 
itiraz durumunda 
takip edilecek usuller 
belirlenmiştir.
-Kart sahibinin kayıp 
ve çalınma durumun- I 
da mağdur olmasının 
önlenmesi amacıyla 
kayıp veya çalınmaya 
ilişkin olarak, kart 
çıkaran kuruluşa 
yapacağı bildirim 
anından önceki 24 
saat içindeki sorum
luluğu, 150 YTL ile 
sınırlandırılmıştır.
-Kanun kapsamındaki 
kuruluşların yönetim 
ve teşkilat yapısına, 
muhasebe ve rapor
lama sistemine, 
kurumsal yönetime 
ilişkin usul ve 
esasların Kurulca 
belirleneceği hüküm 
altına alınmış ve 
kredi kartlarına uygu
lanan her türlü faiz 
ve komisyon oranı ile 
istenilen diğer bilgi
leri kamuoyuna 
yayımlanmak üzere, 
aylık olarak Kuruma 
bildirmeleri şartı 
getirilmiştir .

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

TEKEL’den aldığım 1605/0213P 
nolu ruhsatımı kaybettim.

Hükümsüzdür. 
İsmet DOYGUN

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 

16.01,2006 tarih ve 2005/513 esas
* 2006/7 sayılı kararı ile
Ferhat olan ismim Feryat EKREM 

olarak değiştirilmiştir.
İLAN OLUNUR.

B

İnsanlar hayat içerisinde kimi zaman 
doğuştan gelen, kimi zaman da doğduktan 
sonra oluşan bir takım fiziksel ve zihinsel 
rahatsızlığa uğrar. Yaşamlarını devam 
ettirebilmeleri için sürekli çevresindeki 
insanların maddi ve manevi desteklerine 
ihtiyaç duyar. Ancak çevreleri tarafından 
çoğu kez dışlanmışlıkla ya da acınma 
duygularıyla karşılaşır.

Oysaki onlara acıma duygusuyla yardım 
etmek yerine, içerisinde bulundukları 
koşullarla onları yüreklendirelim, onlara yol 
gösterelim. Elimizden geldiğince normal 
yaşayan insanlar gibi onların yaşamı 
özümsemelerine olanak verelim. Toplüm 
içerisinde birey olmanın yani kazanmanın, 
kaybetmenin, sevincin ve hüznün nasıl bir 
duygu olduğunu hissettirelim. Başkalarına 
olan bağımlılıklarını en aza indirgeyerek 
onlara düşünsel ve fiziksel özgürlükler 
verelim.

Bugün ülkemizde çok sayıda engelli 
vatandaşımız bulunmaktadır. Bu vatan
daşlarımızın eğitimleri ve istihdamları 
konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır 
Türkiye bu konuda gelişmiş ülkelerin ne 
yazık ki çok gerisinde kalmıştır. Sivil 
toplum örgütleri de bu konuda bir takım 
aktiviteler gerçekleştirmektedir. Gemlik 
Rotaract Kulübü olarak ilçemiz sınırları 
içerisindeki Özel Türe Okulunda okuyan 
engelli çocuklarımıza kendi olanaklarımız 
dâhilinde biz de bir katkıda bulunmayı 
düşündük. Bu doğrultuda Kuaför Olcay 
sponsorluğunda kız çocuklarının saç ile 
ilgili tüm gereksinimlerini karşılama kararı 
aldık.

Çocuklarımızı Kuaför Salonuna götür
erek, onların sosyalleşmesini ve çevre ile 
bütünleşmesini İstedik. Umarım bu etkin
liğimiz bir yol gösterici özelliği taşır ve bir 
çok çalışmanın da başlangıcı olur. 
Unutmayalım, engellilik beden ve zihinde 
değil yürektedir.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 
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Yeni nesil çocuklar neden daha zeki Acı Vatan Almanya’dan 
Göçmenlik Hikayeleri - 5

seviyelerinin yanı 
sıra sosyal davranış 
biçimlerinin de 
benzerlik gösterdiği 
belirtiliyor.
Flynn etkisi nedir? 
Yeni Zelanda Otago 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi James Flynn, 
198.0’lerde araların
da ABD, Almanya ve 
İtalya’nın da bulun
duğu 14 ülkede yap
tığı araştırmayla IQ

puanlarının giderek 
arttığını ortaya 
koymuş. Akademik 
çevreler tarafından 
Flynn’ın bu sapta
masına ‘Flynn 
etkisi’ adı verilmiş. 
Araştırma, ülkelere 
göre farklılık 
gösteren IQ puan
larının her kuşakta 
5-25 puan artış 
gösterdiğini ortaya 
koyuyor.

Yeni nesil çocukların 
IQ (zeka katsayısı) 
seviyesi, testler her 
geçen dönem zor
laştırılmasına rağ
men önceki kuşak
lara göre yüksek 
çıkıyor. Uzmanlar 
bunun sebebini 
şöyle açıklıyor: 
Sürekli gelişen bilim 
ve teknolojinin 
etkisiyle daha hızlı 
öğrenen çocukların 
IQ seviyesi artıyor. 
Zaman ilerledikçe 
hem eğitim hem de 
sosyal alanda daha 
fazla engelle 
karşılaşan çocuklar, 

' bu sayede problem
leri kısa zamanda 

I çözebilme yeteneği 
kazanabiliyor. 
Psikolog Dr.
Ferahim Yeşilyurt’a 
göre son yıllarda 
daha çok ilgilenilen 
ve çeşitli 
materyallerle 
desteklenen çocuk
larda IQ seviyesinin 
yüksek çıkması 
normal. Çocuklarda
ki IQ seviyesinin 
dış uyaranlara bağlı 
olarak değişiklik 
gösterdiğini 
söyleyen Yeşilyurt, 
“Küçük yaşlardan 
itibaren hızlı bir 
öğrenme sürecine 
giren çocuk, ne 
kadar çok şeyle 
ilgilenir ve ne kadar 
çok şey görürse o 
derecede IQ’su 
ve becerisi 
artıyor.” diyor.
Sosyal standartların, 
çocuğun IQ’sunu 
şekillendirdiğini 
ifade eden Yeşilyurt, 
“Her ne kadar zeka 
kalıtımla ilgili olsa 
da beslenmeden 
eğitime çocuğun 
önüne sunulan 
imkanlar kabiliyet
lerin gelişmesine ve 
IQ seviyesinin yük
selmesine katkıda 
bulunuyor.” diye 
konuşuyor. Psikolog 
Yeşilyurt, sözlerine

şöyle devam ediyor: 
“Bilgisayarı büyük
lerden daha iyi kul
lanan, problemlere 
daha hızlı çözüm 
üreten çocuklarla 
karşılaşmak artık 
doğal. Çünkü çocuk
ların ilgi alanları ve 
eğitim durumları 
gelişmelerini 
sağlıyor. Dolayısıyla 
çocuklar anne- 
babalarından daha 
akıllı görünebilirler.” 
Bilgisayar oyun
larının IQ seviyesini 
etkilediğine değinen 
Yeşilyurt, görsel 
strateji oyunlarının 
zeka seviyesini ve 
karar verebilme 
yeteneğini 
geliştirdiğini 
vurguluyor. Yeni 
jenerasyonun IQ 
seviyelerinin 
öncekilere göre 
yüksek çıkmasında 
uygulanan diğer 
sınavların da etkili 
olduğunu belirterek, 
“Sınırlı sürede 
yapılan ÖSS ve 
OKS’lerin benzer 
özellikler taşıması 
nedeniyle genel 
olarak IQ testlerine 
olumlu bir etkisi 
var.” bilgisini 
veriyor.
Amerikan Cornell 
Üniversitesi’nden 
Prof. Tomoe 
Kanaya’nın yaptığı 
araştırma da IQ test
lerinin Flynn etkisi 
sebebiyle zorlaştırıl
masına rağmen IQ 
seviyelerinin art
tığını gösteriyor. 
Irkları ve sosyal gru
pları farklı 9 okuldan 
toplam 9 bin öğrenci 
üzerinde yapılan 
araştırma, öğrenci
lerin IQ’larının basit 
olan önceki testlere 
göre daha yüksek 
çıktığını ortaya 
koyuyor. Ayrıca 6-17 
yaştaki öğrencilerin 
katıldığı araştırma
da, aynı sınıftaki 
öğrencilerin IQ

ŞİİR KÖŞESİ Celal BAY

Mektup
Ah sevdalım, ah!
Ne kaşın kalmış, ne gözün 
Karalar bürümüş ak yüzün 
Gövden zırhlı duvara yaslı 
Başına çöreklenenler içi boş 
teneke gibi paslı!

Ah sevdalım, ah!
Erişmiş 76 fy a yaşın
Daha taze gelin gibisin
Duvağın nice çiçeklerle bezenecek 
Hele yerden bir doğrıdsa başın!

Ah sevdalım, ah!
Emanet edilen eller kırılıyor 
Tükeniyor emanet edilenler 
Ciğerler sökülüp, yürekler 
parçalanıp atılıyor kurtlar 

sofrasına;
Güller kazıldı topraktan 
Yeşil çalındı yapraktan 
Gök gürlemeyi kesti, suyun 

yönü değişti
Su onların bahçesine, dolu 

bizim bozkıra yağıyor;
Biz, aslanın midesine 

bile inemezken
Onlar, bilmem kaç okkalık 

meme sağıyor!

Ah sevdalım, ah!
Diyeceksin ki: Hep şikâyet ediyor 

kalemin, neden bu feryadın?
Ev kirası 100 milyon, çalışan, 

emekli alıyor 79 milyon 
Toplam nüfus 65 milyon, 

cefa çekiyor 55 milyon
Nasıl resmedeyim gülü, bülbülü 

dizelerime; ki onlar da koktu!
1999

Hüseyin KAYA I
BÖLÜM: 5

Yarın, Cumartesi. Alışverişe gideceğiz, 
ama hangi dille? Dil bilenimiz yok ki. Daha 
bir hafta olmamıştı ki, sohbet anımızda iki oda 
arkadaşım buralara geldiklerine pişman 
olduklarını dile getirdiler. Moralleri oldukça 
bozulmaya başladı. İlk olarak, evden ayrılıp 
gurbete çıkanlardı bunlar. Kendilerini sakin
leştirmek için konuşmaya başladım ve,

"Bakın arkadaşlar, bizler bu el kapılarına, 
bu modern kölelik diyarına kendi isteğimizle 
ve güle oynaya gelmedik. Bizler buralara 
gelmeye mecbur edildik. Gelmiş geçmiş 
hükümetler bizlere, ekmeğimizi kazanabile
ceğimiz ne iş verebildi, ne de sürüp-ekebile- 
ceğimiz toprak. Paramız olmadığından, tahsil 
yapma olanağının demir kapıları da yüzümüze 
kapatıldı. Şurada burada iş bulabilenlerimiz 
de, kazancımızla doğru dürüst geçinemedik. 
Borçlandık ve borcu ödeyemez hale geldik. 
Köyünü terkedip, büyük umutlarla şehre 
gelenler de, ev sahibine kirayı, bakkala, mana
va, belkide haftada veya onbeş günde bir kere 
korkarak uğradığımız kasaba olan borcumuzu 
ödeyemez hale düştük. Aile bireylerimize 
daha ferah bir yaşam standardı yaratabilmek 
düşüncesiyle, aile ve yavrularımızı yaşlı 
gözlerle geride bırakıp düştük gurbet yolları
na.

Buradaki çalışma koşullarının çok zor 
olduğunu görüyoruz. Alman tekelleri tepeden 
tırnağa kadar sağlam işgücü talebetti 
Türkiye'den. Alman hastalık sigortalarına ve 
işletme hastalık sigortalarına masraf çıkar
mayacak şekilde ve uzun zaman hastalan
madan çalışabilecek işgücü istediler. 
Ankara'daki muayene safhalarının onur kırıcı 
durumlarını hatırlayalım. Şu bize ev diye 
verdikleri şadlıksız bahçe kulübesini aörü 

I yoruz. Şimdi moralinizi bozup, "Keşke gelme- 
seydik!" diyorsunuz ama, gelirken borçla
narak geldiğinizi de anlatmıştınız. Hele bir 
süre çalışalım. Belkide tüm bu zorluklara rağ
men giderek ahşırız."dedim.

Demlediğimiz çayları karşılıklı içerken, 
arkadaşlarımın karamsarlığının yavaş yavaş 
dağıldığını farkettim. Himmet bir ara bana 
dönerek "Len Üssüyün, ben okuyup yazmayı 
eskerdeki Ali mektebinde az buçuk 
öğrenivirdiydim. Anlayacağın, okumam yaz
mam birez noksan. Bana bi gözel hemide, 
dokunaklı bir mektup yazıvirir misin,?" diye 
sordu. Himmet'in mektubunu yazdım ve ken
disine okudum. O, borçlanarak geldiği kişilere 
söylenmesi amacıyla birşeyler daha ilave ettir
di. Mektubun istediği gibi yazıldığını söyleme
si üzerine, mektubu zarfladık. Himmet'in özel 
bir isteği daha vardı. Zarfın bir köşesine uçan 
bir güvercin ile gagasında bir mektup çizmemi 
iştedi. Beğeneceği şekilde onuda çizdim. 
Fakat pul eksikti. Akşam yemeğimizi yemiştik. 
Bir ara Himmet ile Mehmet arasında 
karikatürde ki diyalog yaşandı...
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Ceviz, kalp ve beyin dostu
Gümüşhane Tarım İl 
Müdürlüğü Kontrol 
Şube Müdürü Mehmet 
Özdemir, cevizin 
beynin küçük bir 
modeli, insan sağlığı 
açısından 
çok önemli bir gıda 
maddesi olduğunu 
söyledi.
İnsan vücudunda 
gümüş iyonuna ihtiyaç 
duyan tek organın 
beyin olduğunu 
belirten Müdür 
Mehmet Özdemir, 
"Ceviz, içerdiği gümüş 
-iyonuyla da beyin içip 
mükemmelliğini 
tamamlıyor. Ülkemizin 
hemen hemen her 
köşesinde yetiştirilen 
cevizin sağlığımız için 
önemi içerisindeki 
besin elementleri 
sayesinde ortaya 
çıkmaktadır. Ceviz 
ağaçlarının evlere çok 
yakın dikilmemesi ve 
etrafı kapalı ceviz 
bahçelerinde saatlerce 
şekerleme yapmanın 
sakıncalı olduğuna 
dikkat çekilse de, 
kökü, yaprakları, 
kabukları ve 
meyveleriyle tam bir 
şifa kaynağı olduğu 
artık herkes tarafından 
bilinmektedir. Bilimsel 
çalışmalar sonucunda 
cevizin damar koruyu

cu, ishal kesici, cildi 
temizleyici, siğil 
giderici, hipoglisemik, 
antifungal, antiviral, 
tümör engelliyici özel
liklerinin olduğu belir- 
trm fiştir. Ceviz kanın 
pıhtılaşmasını önler, 
kan dolaşımını düzen
ler, kan pıhtılarını 
bozar, antialerjik özel
lik gösterir, karaciğer 
fonksiyonlarını düzen
ler, protein sentezini 
teşvik eder, serum 
kolesterolünün azal
masını sağlar ve anor
mal antikor oluşu
munu engeller" dedi. 
Cevizin bir kalp dostu 
olduğunu anlatan 
Özdemir daha sonra 
şunları söyledi: 
"Sert kabuklu meyve 
lerde yer alan çoklu 
doymamış yağ asit
lerinin kalp-damar 
hastalıklarında önleyi
ci rol oynadığı bilimsel 
çalışmalarla kanıtlan
mıştır. Cevizi diğer 

sert kabuklu meyveler 
arasından öne çıkaran 
özelliklerin, 'Omega 3* 
ve 'Omega 6* gibi 
çoklu doymamış yağ 
asitlerini yüksek oran
da içermesidir. Bu 
asitlerin, vücut tarafın
dan sentezlenmemesi 
nedeniyle gıdalarla 
alınması zorunludur. 
Sahip olduğu bu özel
lik, cevizin tüketimini 
vazgeçilmez kılmıştır. 
Ceviz, diğer sert 
kabuklu meyvelerle 
kıyaslandığında en 
yüksek Omega 3 yağ 
asidi miktarına sahip
tir. Damar dostu, 
antioksidan ve yaşlılık 
engelleyici cevizin 
içerdiği E vitamini 
şeker hastalığının 
gelişimini engeller; 
kalp, damar, beyin ve 
sinir fonksiyonlarını 
düzenler, yaraların 
iyileşmesine faydalı 
olur, prostat 
kanserinden korur.

Akşamları bir adet 
ceviz meyvesi 
kırılarak, kabuğu, 
kıkırdak dokusu ve 
meyvesi ile beraber 
yarım bardak suyun 
içerisinde bekletildik
ten sonra, sabah aç 
karnına suyu 
süzülerek içilir, 
meyvesi de yenirse 
kolesterol ve kan şek
eri düşmektedir. 
Yapılan çalışmalarda, 
haftada toplam 2-3 
avuç ceviz yiyenlerin 
kalp krizi geçirme 
riskinin yemeyenlere 
göre yüzde 50 daha âz 
olduğu görüldü. 
Cevizde bulunan 
E vitamini, lif ve 
doymamış yağlar 
kalbi korur.
Uzmanlar cevizin 
yaprağının da şifalı 
olduğunu, yaprağın
dan yapılan çayın, kro
nik mide ve bağırsak 
nezlesine iyi geldiğini 
belirtiyorlar. Yaprağı 
iidşiarııp, suyu iie 
saçlar yıkanırsa 
kepeklenmeyi önler. 
Yeşil ceviz 
meyvelerinin kabukları 
kaynatılarak 
içildiğinde erkeklerde 
cinsel gücü artırmak
tadır. Cevizin 
yararlarını saymakla 
bitiremeyiz." dedi.

Diyabet, 
Türkiye’nin 

güneyini 
vuruyor

Dünyada dördüncü 
ana ölüm nedeni 
olarak gösterilen 
diyabet rahatsızlığı
na, Türkiye'de en 
fazla Adana, 
Gaziantep ve 
Kahramanmaraş'ta 
rastlandığı bildirildi. 
Türkiye Diyabet 
Vakfı Başkanı Prof. 
Dr. Temel Yılmaz, 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye'de ilk kez 
diyabet ve bozulmuş 
diyabet toleransı 
(diyabet öncesi 
dönem-gizli şeker) 
görülme sıklığını 
araştırmak amacıyla 
İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Diyabet Bilim Dalı, 
Sağlık Bakanlığı 
ve Dünya Sağlık 
Örgütü işbirliğiyle, 
"Türkiye Diyabet 
Epidemiolojisi

Çalışması" gerçek
leştirildiğini söyledi. 
Türkiye'de yaklaşık 

5 milyon diyabetli 
tespit edildiğini 
bildiren Yılmaz, bun
ların 2,4 milyonunun 
"gizli" 2,6 mily
onunun ise "aşikar 
diyabetli" olduklarını 
bildirdi. Yılmaz, 
"aşikar diyabetli" 
olanların büyük 
bölümünün ise 
böyle bir rahatsızlık
larının varlığından 
haberdar olmadık
larını vurguladı. 
Yılmaz, diyabetin 
Türkiye'deki 
bölgesel dağılımına 
bakıldığında 
en yüksek rakamlara 
güney illerinden 
Adana, Gaziantep ve 
Kahramanmaraş'ta 
rastlandığını 
ifade etti.

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 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
ilçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcı lığı 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

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

DENİZ OTOBÜSÜ

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 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 26

NÖBETÇİ ECZANE
2 ŞUBAT 2006 ÇARŞAMBA 

ONUR ECZANESİ 
İSTİKLAL CAD.-GEMLİK 

TEL: 513 73 94
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2349 

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 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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“Kurtlar Vadisi Irak” filminin galası yapıldı
Merakla beklenen 
"Kurtlar Vadisi-lrak" 
filminin galası yapıldı. 
Galaya katılan Devlet 
Bakanı Kürşad 
Tüzmen, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
"Belki Türkiye'de 
ABD'deki gibi 
Üniversel stüdyoları 
çapında büyük stüd 
yolar açılacak. Bu da 
yeni bir döviz kapısı 
oluşturacak" dedi. 
Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı'nda 
yapılan gala gecesine, 
Devlet Bakanı * 
Tüzmen'in yanısıra, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, İl Milli 
Eğitim Müdürü Ömer 
Balıbey, Yılmaz 
Erdoğan, Mazhar 
Alanson ve dizinin 
oyuncusu Özgü 
Namal'ın da aralarında 
bulunduğu çok sayıda 
davetli katıldı. Galada 
basın mensuplarının 
sorularını cevaplayan 
Devlet Bakanı Kürşad 
Tüzmen, ihracat 
açısından yeni bir 
sektör doğduğunu dile 

getirerek, Türk sine
masının Hollywood 
yapımları ölçüsünde iş 
yaptığını kaydetti. 
Tüzmen, "Kurtlar 
Vadisi" dizisini 
izlediğini, şu an 
yayında olan tekrar
larını da takip ettiğini 
belirterek, "Çok 
önemli bir film oldu. 
Bu film sayesinde 
yeni bir ihracat alanı 
oluşacak. Belki 
Türkiye'de ABD'deki 
gibi Universal stüd 
yoları çapında büyük 
stüdyolar açılacak. 
Bu da yeni bir döviz 
kapısı oluşturacak" 
diye konuştu.
Kurtlar Vadisi-lrak'ın, 
Türk sinemasının 
uluslararası platform
da başarılarını ortaya 
koyduğu bir film 
olduğunu dile 
getiren Tüzmen, 
"Sanatçılarımız ülke 
sınırlarını aşmışlar. 
Son derece güzel 
bir yapım. Hepsini 
kutluyorum" dedi. 
Tüzmen ayrıca, 
filmin çekimlerinin 
Gaziantep'te yapıl
masından dolayı mutlu 

olduğunu ifade etti. 
Tüzmen, bir gazete 
cinin, "Bu film, Ameri 
kan karşıtlığı yaratır 
mı?" sorusuna, "Bu 
sadece bir film. Türk 
sinemasının, Türk 
sanatçısının gerçek
leştirdiği önemli bir 
başarıdır. Uluslararası 
boyutta gerçek
leştirdiği bir filmdir. 
Bunu böyle düşünmek 
lazım" yanıtını verdi. 
"Teklif gelirse oyuncu 
olur musunuz?" 
şeklindeki soruyu da 
Tüzmen, "Bırakın da 
biz işimizi yapalım" 
diye yanıtladı. Filmi 
değerlendiren İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş 
da, "Askerlerin, özel
likle kendi alanları 
içersinde duyguları ile 
oynanamaz. Onların 
kendilerine özgü 
manevi duyguları 
vardır. Gerçekten 
büyük ve ezilmesi güç 
olan duygulardandır. 
Filmi genel olarak 
değerlendirmek 
gerekir. Bütün olarak 
başarılı bir yapıt" 
yorumunu yaptı.

Topbaş, Galataport 
ihalesi ile ilgili 
gelişmeleri de, 
"Bu karar iptal 
kararı değildir. 
Değerlendirilmek 
üzere başka bir yargı 
organına gönde 
rilmiştir" şeklinde 
değerlendirdi.
Filmin başrol oyun
cusu, "Polat Alemdar" 
rolünü canlandıran 
Necati Şaşmaz ise, 
güzel bir film yaptık
larını, ancak takdirin 
seyirciye kaldığını 
ifade ederek, "İzlenme 
açısından rekor olur 
mu bilmiyorum" dedi. 
Şaşmaz, bundan sonra 
da oyunculuğa devam 
edeceğini sözlerine 
ekledi. Kurtlar 
Vadisi'nde "Memati" 
rolünü oynayan 
Gürkan Uygun ise, 
"Gerçekleştirdiğimiz 
önemli bir başarıdır. 
İyi olacağına inanıyo
rum. Halkımızın 
beğenisine sunu 
yoruz" dedi. Atilla 
Olgaç filmin, Kurtlar 
Vadisi'nden çıkıp bir 
Polat Alemdar filmi 
olduğunu iddia etti.

Filmin gösteriminden 
sonra yapımcı ve 
oyuncu kadrosu 
hep birlikte sahneye 
çıkarak gazetecilere 
poz verdi.
Yapımcılığını Raci 
Şaşmaz, yönetmenliği
ni Serdar Akar'ın yap
tığı filmin senaryosu 
Raci Şaşmaz ve 
Bahadır Özdener 
tarafından kaleme 
alındı. Filmde başlıca 
rolleri; Necati Şaşmaz, 
Billy Zane, Gary 
Busey, Ghassan 
Massoud, Kurtlar 
Vadisi dizisinde 
oynayan "Memati" 
Gürkan Uygun, 
"Abdülhey" Kenan 
Çoban ve Erhan Ufak 
ile Bergüzar Korel 
üstleniyor. Türkiye'nin 
en büyük bütçeli 

sinema filmi olduğu 
belirtilen Kurtlar 
Vadisi-lrak'ın 
çekimlerinin tamamı 
Gaziantep'te 
gerçekleştirildi. 
Filmin çekimleri, 
şehre bağlı 5 farklı 
merkezde, yaklaşık 
3 bin figüranla 
42 günde tamamlandı. 
Filmde Türkçe, 
İngilizce, Arapça ve 
Kürtçe olmak üzere 
4 ayrı dil konuşuldu. 
"Kurtlar Vadisi-lrak", 
Türkiye ile aynı anda 
Almanya, Belçika, 
Hollanda, Avusturya, 
İngiltere, Danimarka, 
İsviçre, Rusya, Mısır, 
Suriye, Kırgızistan, 
Kazakistan, Amerika 
ve Avustralya'da 
3 Şubat'ta izleyiciyle 
buluşacak.

Ev 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, BİLGİN Konut Yapı Kooperatifi
Demirsubaşı Mah. Semerciler Yokuşu, No: 25 

(Demiriz Ecz. karşısı) GEMLİK
TEL. (0224) 513 89 90
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Kart borçlularına, icra takibine düştükleri tarihteki ana para tutarını yıllık yüzde 22 ile faizlendirerek 12 taksitte ödeme olanağı getiriliyor. 
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Fen-Edebiyat 
mezunlarına müjde
Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu 
öğretmen adayları öğretmenlik için 
başvuruda bulunabilecek. 20 bin 
kadroya atama yapılacağı ve 6 Şubat 
2006 tarihinde başvuruların sona 
ereceği açıklandı. Haberi sayfa 8’de

CHP Milletvekili Kemal Demirel'in TBMM'ye verdiği Gemlik ile ilgili önergelere cevap geldi.

‘Dağ köylerine baz istasyonu düşünülmüyor11
Kalıcı eserler bırakmak..

Bursa Osmangazi Belediyesi’nin uzun 
yıllardan beri planladığı Meydan projesi 
için düğmeye basılmış.

Bu proje için geçmiş Belediye 
Başkanlarının da çabalar harcadığını 
biliyorum.

Meydan projesi için Osmangazi 
Belediyesi proje yarışması açarak en 
güzel projeyi belirlemişti. Şimdi uygula
maya koyuyor. Bunun için eski Santral 
Garajdaki esnafa işyerlerini boşaltma 
yazıları gönderilmiş.

İhsan Bölük’ün Bursa Hakimiyet 
ekinde yazdığına göre, Heykel de bulunan 
tarihi Defterdarlık binası da boşaltılacak. 
Buraya Kent Müzesi’ne benzer bir yeni 
eserin kazandırılmasına çalışıldığını 
öğrenince sevindim.

Bursa Kent Müzesini birkaç kez gezdim 
ve yazdım.

Herkesin gidip görmesi gereken güzel 
bir yer Kent Müzesi.

Gemlik’in de böyle bir yere ihtiyacı var. 
Eski bir yapı kamulaştırtarak Gemlik’in 
dününü ve bugününü buraya toplayabili
riz.

Bunu gerçekleştirecek bir kültür erbabı 
arıyoruz.

Ayrıca, Osmangazi Belediyesi’nin yap
tığı gibi kente güzel bir meydan kazandır
mak için yapılan yönteme bakın.

Bir yarışma açılıyor ve en güzel çalış
ma beğenilerek uygulamaya konuyor.

Bu eser toplumun ortak değeri oluyor.
Eski Gemlik Belediyesi’nin yıkılmasın

dan sonra yapılması düşünülen iş Merkezi 
için de aynı yöntem uygulanmalı.

Daha ne bekleniyor bilemiyorum.
Gemlik kalıcı güzel eserlere hasret.
Bu hasreti giderenler unutulmazlar.

Fevziye, Şükriye, Hamidiye, Muratoba 
köylerinde cep telefonlarının kullanıla 
maması nedeniyle CHP Bursa 
Milletvekili Kemal Demirel'in verdiği 
soru önergesine verilen cevapta, 
AVEA’nın yatırım planı hazırlanırken 
dikkate alınacağını, TURKCELL’in 
coğrafi koşulların uygun olmaması 
nedeniyle kaliteli servis alınamaya
cağını, TELSİM ise, bölgede baz 
istasyonu bulunmadığını belirterek, 
2006 da hazırlanan yatırım 
planlamasında konunun dikkate 
alınacağını bildirdiği açıklandı. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

AK Parti 
ilçe kongresi 
18 Şubat’ta

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, 
19 Şubat 2006 günü yapılması düşünülen 
ilçe kongresinin Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Bursa'ya gelmesi nedeniyle 
18 Şubat 2006 Cumartesi günü 
yapılacağını söyledi. Haberi sayfa 2’de

Bursa’da öfkeli hasta, 
hemşirenin burnunu kırdı
Bursa'nın 
Karacabey 
İlçesi'nde 
Dilek Çalışkan 
adlı öfkeli 
kadın, 
Devlet 
Hastanesi'n 
de görevli 
hemşire Şule 
Akyürek’in 
burnuna 
tekme atarak, 
boynunu 
ve ellerini 
tırnaklarıyla 
yaraladı.
Hastaneye daha 
önce de bir kaç 
kez kann ağrısı 
şikayetiyle geldiği 
hastanede doktor

ve hemşirelere
bağırdığı iddia 
edildi.
Akyürek, müşahade 
altına alındı.
Haberi sayfa 12’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Eğitim - öğretim ...

Türkiye eğitim-öğretim alanında ciddi 
sorunlarla karşı karşıya..

Ne yazık ki eğitimli insan sayısı artan 
nüfusa koşut gelişemiyor.

Plansızlık nüfus-eğitim çelişkisinin ana 
nedeni.. >

Örneğin Gemlik..
Hala okullarda ikili öğretim uygulanıyor.
SınıflardakPöğrenci sayıları Türkiye 

genelinde olduğu gibi
“olması gerekenin ”çok çok üstünde..
Dolayısıyla eğitim -öğretim düzeyi yükse

lemiyor.
İşin ilginci Gemlik elindeki olanakları da 

iyi değerlendiremiyor.
Borusan Gemlik için önemli bir destek..
Azot var..
Serbest Bölge var..
Gemport var.
Ayrıca Gemlik’in yerel tanınmış aileleri 

var.
İlgili makamlar bu aileleri bir araya getirip 

bir eğitim-öğretim seferberliği başlatabilir.
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın örnek 

bir girişimi var..
BORUSAN’ın eğitime katkıları van.Sürüyor 

da.
Kemal Kılıç'ın hala desteklediği Lale-

I Kemal Kılıç İlköğretim Okulu var.
Ama yetmiyor..
Talep çok..
Eğitim de önemli..
Örneğin hemen yaşama geçirilecek bir 

proje var..
Yarım bekliyor.
İmam Hatip Lisesi için başlatılan ancak 

yarım kalan bir bina var.
Oraya hep birlikte el atılabilir.
Eğitim-öğretimin hizmetine sunulabilir.
Eminim ki toplumsal duyarlılığı 

olan,eğitim ve öğretimin önemine inanan çok 
sayıda Gemlik’ti eline bir fırsat geçmesini 

bekliyor.
Milli Eğitim o fırsatı Gemlik’linin önüne 

sunarsa eminim Gemlik bir eğitim-öğretim 
yuvasına daha kavuşacak.

Gerçi Milli Eğitim şu sıra Uludağ Üniver
sitesi Gemlik yerleşkesi içinde orta öğretim 
için ayrılan alanla ilgileniyor ama önceliği 
yarım kalan binaya verse daha verimli olmaz 
mı?

Akıllı ve uygulanabilir planlar hem 
topluma hem de yönetim kademesine çok 
olumlu katkılar sağlar.

Elinin altında gerçekleşmesi kolay olan 
dururken uzun vadeli yatırımlara yönelmenin 
kısa ya da orta vadede bir yararı yok.

Türkiye politik kaygılarla ya da düşünce
sizce temeli atılan şimdilerde ise enkaza 
dönüşen bir yığın yatırım projesiyle ve demir 
kazıklarla dolu.

Onun için özellikle eğitim politikasına yön 
verenlerin daha duyarlı olmaları-ve doğru 
adımlar atmaları gerekir.

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ OUNUMIHASrMafE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Başarılı muhtara teşekkür plaketi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Hamidiye 
Mahallesi Muhtarı 
Necmi Ünlü, 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı'na geçen 
bir yıl içinde yaptığı 
çalışmalar 
nedeniyle 
"Teşekkür Plaketi 
ve Takdirname" ile 
ödüllendirildi.
Vakıf Başkanı 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
tarafından uygun 
görülen Plaket ve 
takdirnameyi alan 
Necmi Ünlü, 
gurur duyduğunu 
söyledi.
Kendisine 
verilen "Teşekkür 
Plaketi"ni, Vakıf 
üyeliği döneminde 
yaptığı üstün gayret 
ve fedakar 
çalışmalarından 
dolayı alan Necmi

Ünlü, ayrıca
Vakıf üyesi olarak 
devletin imkanlarını 
fakir ve mağdur

lerin kendisi 
için gurur 
verici olduğunu 
belirterek,

ve fedakar çalış
malarından dolayı 
"Takdirname" ile 
ödüllendirildi!

vatandaşların 
hizmetine sunmada 
gösterdiği gayret

Hamidiye Mahallesi 
Muhtarı Necmi 
Ünlü, aldığı ödül-

vereceği hizmette 
kendisine moral 
olacağını söyledi.

AK Parti ilçe kongresi 18 Şubafta
Gemlik AKP İlçe 
Kongresinin 18 Şubat 
2006 Cumartesi günü 
yapılması kesinleşti. 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
kongrenin 19 şubat

Pazar günü yapılması 
için girişimde bulun
duklarını ancak 
aynı tarihte Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Bursa 
Çevre Yolu

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

ve reklamlarınız için bizi arayın

açılışına geleceği için 
Cumartesi günü 
için karar alındığını . 
söyledi.
18 Şubat 2006 
Cumartesi günü saat 
15.00 de Belediye 
Düğün Salonunda 
yapılacak olan 
kongrede 400 
delege yeni başkan

ve yönetimini 
seçecek.
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, yeniden aday 
olacağı kongrede 
Gemlik'e ve sorunları
na çözüm arayacak 
bir yeni yönetim liste
si ile gireceklerini 
söyledi.

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

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



Sa£fa 3 HABER 3 Şubat 2006 Cuma

CHP Milletvekili Kemal Demirel’in TBMM'ye verdiği Gemlik ile ilgili önergelere cevap geldi.

“Dağ köylerine 
baz istasyonu 

düşünülmüyor”

Yazı YORUM

Fevziye, Şükriye, Hamidiye, Muratoba köylerinde cep telefonlarının kul
lanılamaması nedeniyle CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in verdiği 
soru önergesine verilen cevapta, AVEA’nın yatırım planı hazırlanırken 
dikkate alınacağını, TURKCELL’in coğrafi koşulların uygun olmaması 
nedeniyle kaliteli servis alınamayacağını, TELSİM ise, bölgede baz ista
syonu bulunmadığını belirterek, 2006 da hazırlanan yatırım planlamasın
da konunun dikkate alınacağını bildirdiği açıklandı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel’in Şükriye, 
Fevziye, Fındıcak, 
Hamidiye ile 
Muratoba köylerine 
yaptığı gezilerde, 
köylülerin dile 
getirdiği cep telefon
larının kullanılama
ması ile ilgili olarak 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına 
verdiği soru 
önergesine 
cevap verildi.
Belirtilen köylerde 
cep telefonlarının 
çekmediği'i£in, 
bölge halkının 
cep telefonu kullan
madığını belirten 
Kemal Demirel, 
verdiği soru 
önergesinde 
"Gemlik ilçesine 
bağlı Şükriye, 
Fevziye, Fındıcak, 
Hamidiye ve 
Muratoba köylerinde 
cep telefonlarının 
kullanılabilmesi 
için neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
Belirtilen bölgedeki 
köylerin cep telefonu 
kullanamama 
sorununu ortadan 
kaldıracak nitelikte 
bir baz istasyonu 
kurmak için neler 
yapmayı planlıyor
sunuz?” sorularını 
sormuştu. Sorulara 
verilen cevapta 
ise şu görüşlere

yer verildi: 
“Telekominikasyon 
Kurumu ile 
İşletmeler arasında 
imzalanan imtiyaz 
sözleşmesinin 
kapsama alanı 
yükümlülüğünü 
düzenleyen 6. 
Maddesinde 
işletmecilerin 
kapsama yüküm
lülükleri ile ilgili 
olarak nüfusu 
10.000 ve üzerindeki 
yerleşimler üzerinden 
belli sürelerde 
belli oranların 
karşılanacağı hüküm 
altına alınmış olup, 
yapılan denetimlerde

işletmecilerin 
kapsama 
yükümlülüklerini 
yerine getirdiklerinin 
belirlendiği açıklandı. 
Ancak, Gemlik 
ilçesine bağlı olup, 
nüfusları 117 ile 653 
arasında değişen 
Şükriye, Fevziye, 
Fındıcak; Hamidiye 
ve Muratoba köy
lerinde cep telefon
larının kullanılması 
amacıyla gerekli 
baz istasyonlarının 
kurulması konusun
da, her üç GSM 
operatörleri nezdinde 
konunun araştırıldığı 
bildirilirken, ilgili

operatörlerden 
AVEA: Bursa ili 
Gemlik ilçesine bağlı 
Fındıcak, Fevziye, 
Şükriye, Hamidiye ve 
Muratoba köylerinin 
toplam nüfusunun 
1343 olduğu, yeni 
yatırım planlarının 
hazırlanırken söz 
konusu yerleşim 
yerlerinin de 
dikkate alınacağı, 
TURKCELL: Söz 
konusu yerleşim 
yerlerinde gerekli 
incelemeleri 
yaptırmış olduğu, 
bölgenin coğrafi 
koşullarından 
dolayı mevcut 
istasyonlarla kaliteli 
servis alınmasının 
mümkün olmaya
cağının tespit 
edildiği, 2006 yatırım 
programlarında bu 
bölgedeki Seçköy 
mevkiinde yeni bir 
istasyonun açılması 
planlandığı ancak, 
bu köylerin toplam 
nüfusunun 2000'nin 
altında olmasından 
dolayı çalışmaların 
2007 yılına 
ertelendiği;
TELSİM: Söz 
konusu bölgede 
baz istasyonlarının 
bulunmadığını, 
ancak 2006 yılı 
yatırım planında 
bu bölgeyi kapsaya
cak baz istas yonu 
kurulmasını göz 
önünde bulundura
cakları” belirtildi.

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

Mal varlığımı açıklıyorum !...
Körfez gazetesinde bir senedir Köşe 

yazarlığı yapmama rağmen mal beyanı 
hakkında ki yasayı bilmediğim için mal 
beyanında bulunmamıştım..

Bu yasaya göre gazetelerin Köşe 
yazarları da mal beyanı vermeleri zorunlu 
imiş.

Ben de mal beyanımı yasa gereği veriyo
rum... Ve açıklayacağım..

Başbakan Sayın Erdoğan bu yasaya sığı
narak vermeyeceğim diyor...

Kemal Abi hiçbir şey yokmuş, bu derdi 
başlarına o açmamış gibi sössiz.

Villalarını kurtarmaya bakıyor...
Genel müdürler, daire başkanlarına kimse 

bir şey demiyor.
Türkiye’de “para musluğunun başında 

ne kadar etkili ve yetkili kişi varsa hepsi bu 
gürültülere rağmen işini biliyor “

Sayın halkım oku da gül...
Yapılan açıklamalar da Köşe yazarlarının 

da bu ay sonuna kadar mal beyanı ver
mesinin gerektiği bildiriliyor. Bizler para 
işleriyle uzaktan yakından ilgisiz, yalnız 
kalemi ile bir şeyler anlatmaya çalışan kişi
lerin ne malı olur ki ?

Başbakan inandırıcılık bakımından her 
halde bu kadar dibe vurmamıştı. .

Mal varlığını açıklamayacağını biliyorduk, 
zaman kazanıp gizlemelere gidecektir.

Ama savunduğu değerlerden bu kadar 
uzaklaşacağını beklemiyordum...

Başbakan dünkü grup konuşmasında 
gereksiz her şeyi söyledi ama halkın bek
lediği mal beyanını söylemedi.

Bir saat konuşup şeffaflık, adalet ve 
dürüstlük reklamı yapacak yerde, mal var
lığını açıklayıverse aslında bir zafer 
kazanırdı.

Başbakan sıkıştığı köşeden kurtulmak 
için Atatürk’ü bile kullanacak yerde iki 
dakikada mal varlığı listesini okuyabilirdi. 
(Yoksa liste çok mu uzun? )

Yeter ki bu beyan mantıklı, temiz, halkın 
kabullenebileceği ölçüde olsundu. Öyle 
durumda temiz siyasetin önünde ki kirli 
duvarlar yıkılacaktı. Bu yürekli adım iktidar 
gücünü haram kazançlara dönüştüren rant 
çarklarına çomak sokacak, bu kişileri korku
tacaktı... Yapamadı bunu ...

Şimdi herkes “Üç yılda açıklayamayacağı 
bir serveti birikmiş olmalı ki hesabını vere
meyeceği bir laf kalabalığına getirdi “ 
diyor.

Maliye bakanı Unakıtan ektiği rüzgar 
fırtınaya döndü, önce kendi villalarını yıktı, 

. arkasındanda başbakanı zor durumlara 
soktu..

Medyaya bir hafta oynayacağı “ çelik 
-çomak” vereceğini söylemişti.

Ama konuşmalarında ki yanlışlarla rakip
lerinin eline AKP’nin sırtında kıracağı 
sopalâr verdi. ANAPp lideri Erkan Mumcu 
“Gök kubbeyi başına yıkarım” diye meydan 
okuyor. Mal varlığının gizlenmesinin imkan
sız hale geldiğini Erdoğan’ da görmüştür.

Bunları açıklarsa büyük miktarlar olduğu 
için mi halka kabul ettiremeyeceği ve büyük 
bir yara alacağı için mi laf kalabalığına 
getirmeye çalışıycr.

Yasa mal bildi, iminin açıklanmasına 
imkan vermiyormuş...

Bizler o kadar saf mıyız, abdal mıyız, 
okuduğumuzu anlayamayacak kadar gabi 
miyiz? Başbakanın mal varlığı kendi iradesi

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

ile açıklamasına hiçbir yasal engel yoktur...
Haydi Sayın Başbakan ben iki satırla 

bunu açıkladım, senin listen çok uzun bu 
sütunlara sığmazsa ilave ek yapar bunu da 
yayınlarız. Düğünlerde aldığın hediyeleri, 
altınları bir kenara bırak, kazandıklarını açık
la yeter..

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Pff 1i lıamıııMiiı Verem Sataş yönetimine telek
Seyfettin ŞEKERSOZ

DYP Yönetim Kurulu 
üyesi ve Kadın 
Kolları Başkanı 
Safiye Çevik ile Kadın 
Komisyonu üyeleri 
Verem Savaş Derne 
ği'ni oluşturan 
yeni yönetime 
destek ziyaretinde 
bulundular.
Verem Savaş 
Haftasının geçmiş 
olmasına rağmen 
ziyaretlerini yeni 
oluşan yönetime 
yaptıklarını söyleyen 
Safiye Çevik, 
"İki kutlamayı bir 
arada yapmak iste
dik, Verem Savaş 
derneği başkanlığına 
seçilen Sevgin 
Arseven ile yöne
timine yeni görev
lerinde başarılar dili 
yoruz. Kendilerine 
DYP Kadın korniş 
yonu olarak her türlü

maddi ve manevi 
desteği vermek 
istiyoruz. İlçe yöne
timimize konuyu 
götürerek onlarında 
desteğini alacağız" 
dedi.
Gemlik'te zor şartlar 
altında Verem hasta
larına hizmet verme 
ye çalıştıklarını dile 
getiren Verem Savaş 
Derneği Başkanı 
Sevgin Arseven, her 
türlü desteğe açık 
olduklarını belirterek 
"Kadınların gücünü 
burada görüyorum, 
onlar isterse 
her şeyi başarırlar. 
Kadınlarımızın 
desteğiyle çok iyi 
işler başarabiliriz. 
Bize verdikleri 
destekten mutlu 
olduk, bundan 
sonra da tüm destek
lerini bekliyoruz” 
şeklinde konuştu. 
DYP Yönetim Kurulu

Barış 
MançoMa 
Anadolu 

turu
Türkiye'nin birçok 

yöresinden oyunlar 
sergileyen Yıldırım 
Belediyesi Gösteri 
Sanatları Topluluğu, 
Barış Manço Kültür 
Merkezi'ni dolduran 
izleyicilerden tam 
not aldı.
İzleyicilerin oturmak 
için boş yer bulmak
ta zorluk çektiği 
kültür merkezindeki 
etkinlik, merhum 
sanatçı Barış 
Manço'nun ölüm * 
yıldönümü olması 
nedeniyle kısa bir 
slayt gösterisi ile 
başladı. Gecede, 
daha sonra sahneye 
çıkan ve Türkiye'nin 
çeşitli bölgelerinden 
oyunlar sergileyen 
Yıldırım Belediyesi 
Gösteri Sanatları 
Topluluğu, ayakta 
alkışladı.

Buderus 2GA2
--------------- :----- AUMdi

KAZAN
C ISISAN J) KALORİFER TESİSATI 

-r""’.. KLİMA 
mil ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA

YETKİLİ BAYİİ ■' TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Rotaract Kulübü yöneticilerinin girişimleri ile özürlü kız çocukları Olcay Kuaför’e götürüldü.

İlk kez kuaföre gittiler
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Rotaract Kulübü 
yöneticilerinin 
girişimleriyle özürlü 
kız çocukları 
hayatlarında ilk kez 
kuaföre götürülerek 
saçları kesildi 
bakımları yapıldı. 
Gemlik'in ünlü bayan 
kuaförlerinden olan 
Olcay Kuaför'ün 
sponsorluğunda 
saçları kesilen kız 
çocukları sıralarının 
gelmesini büyük bir 
heyecanla beklediler. 
Okul kütüphanelerine 
kitap bağışı, özürlü 
çocukları giydirme ve 
şimdi de özürlü kız 
çocuklarının saç ke 
simlerini yapmak için 
jgirişimde bulunan 
Rotaract Kulübü 
yönetimine

Olcay Kuaför'den 
destek geldi. 
Öğretmenleriyle 
birlikte Olcay Kuaför’e 
gelen çocuklara 
Olcay Kuaför tarafın
dan içecek ve 
yiyecekler sunulması 
ise onların sevinç
lerine sevinç kattı. 
Sırayla kuaför 
koltuğuna oturan 
kızların saç bakımları 
ile kesimlerini izleyen 
Rotaract Kulübü 
Dönem Başkanı 
İbrahim Anıl Zana ile 
yönetim kurulu 
üyeleri özürlü kızların 
sevinçlerini birlikte 
paylaştılar.
Özürlü kızların 
ilk kez bir kuaföre 
götürülerek saçlarının 
kesilmesini üstlenen 
Kuaför Olcay, onları

sevindirmenin mutlu- yaşadığını ifade
luğunu onlarla birlikte ederken her esnafın

bu çocuklara yönelik gerektiğine inandığını 
yardımlarını yapmaları sözlerine ekledi.

""" " »' _ 1 ...... . , ■ ■ , , ---------- ------- ------- .------------------------

Tavuk grip oldu balık coştu Faciadan dönüldü
Kuş gribi paniği 
tüketiciyi balığa 
yöneltti, fiyatlar tavan 
yaptı. Balık fiyatları 
her gün daha da 
artıyor. Kara kış 
nedeniyle balığın 
azalmasıyla birlikte 
fiyatlar 3 ila 5 kat 
arttı.
Tavuk etleri alıcı 
bekliyor ama kimse 
yanına yaklaşmıyor. 
Kanatlı hayvan sek
töründe yaşanan 
krizin aksine balık 
piyasasında bir can
lılık hakim. Çünkü 
kırmızı ette "deli 
dana" çıkınca tavuğa 
yönelen vatandaş 
beyaz ette de 'kuş 
gribi'yle karşılaşınca 
'en sağlıklısı* dediği

balığa yöneldi. Deyim 
yerindeyse kuş gribi 
bir sektörü vurdu, 
bir sektörü uçurdu. 
Türkiye'nin dört bir 
yanında yaşanan kuş 
gribi korkusu en çok 
balıkçıların işine 
yaradı. Balık 
satışlarının hızla art

ması nedeniyle fiyat
lar son bir ay içinde 
üçe katlandı.
Sofraların alternatif 
yemeği balık, kara 
kışın Karadeniz'den 
Bursa'ya ulaşımda 
yarattığı zorluklar * 
nedeniyle azaldı. 
Tuz Pazan'ndakl 

balıkçılar, Bursa'ya 
İstanbul ve 
Bandırma'dan 
balık geldiğini 
söylerken, yoğun kış 
koşulları nedeniyle 
Karadeniz'den balık 
gelmediğini anlattılar. 
"Kuş gribi nedeniyle 
en hareketli günle 
rimizi yaşıyoruz. 
Kuşlar grip olunca 
balık fiyatları 
tavan yaptı" diyen 
balıkçılara göre 
fiyatlar artmaya 
devam edecek.
Şu an hamsi sezo- 
nundayız ama ham
sinin kilosu 10 YTL. 
Çinekop 7, mezgit 10, 
barbun 15, uskumru 
5, İstavrit 4 YTL'ye 
satılıyor.

Uludağ yolunda 
üniversite öğrenci
lerini taşıyan otobüs, 
buzlu yolda kayarak 
yol kenarındaki 
ağaca çarptı. Kazada 
8 üniversite öğren
cisi hafif şekilde 
yaralandı. 
Uludağ'daki tatilin 
ardından dönüşe 
geçen üniversite 
öğrencilerini taşıyan 
otobüs buzlu yolda 
kayarak ağaca çarp
tı. Kazada 8 üniver
siteli hafif şekilde 
yaralandı. Jandarma 
Alay Komutanlığı'n 
dan alınan bilgiye 
göre, kaza, dün saat 
16.00 sıralarında 
Uludağ Kirazlıyay 
la'da meydana geldi. 
Uludağ'daki tatilleri
ni tamamladıktan 

sonra dönüşe geçen 
üniversite öğrenci
lerini taşıyan Yaşar 
Özkan idaresindeki 
34 UL 9163 plakalı 
yolcu otobüsü, Kiraz 
lıyayla girişinde buz 
lanan yolda kaydı. 
Sürücünün direksi 
yon hakimiyetini 
kaybettiği otobüs yol 
kenarındaki ağaca 
çarparak durabildi. 
Ucuz atlatılan kaza 
sonrasında çeşitli 
üniversitelerde 
öğrenim gören Melis 
Uslu (20), Zeynep 
Tatlı (20), Pınar Alkış 
(20), Begüm Kent 
(19), Ebru Yılmaz 
(20), Nazlı Karakuş 
(19), Güldal Kırmani 
(21) ve İrem Gülke 
sen (21) isimli 
öğrenciler yaralandı.
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Bıçaklayanlar da öğrenciymiş Vereme karşı
Selimiye Parkı'nda öğrencilere bıçakla saldıran şüphelilerden biri yakalandı.

Diğer şüphelinin ise Muğla’nın Fethiye llçesi'ne kaçtığı bildirildi.
yoğun savaş

Hocahasan 
Mahallesi'ndeki 
Selimiye Parkı'nd 
bıçaklanan A.E. (11), 
N.S. (11) ve A.C.Y. (14) 
isimli çocuklara 
saldıran iki şüphelinin 
öğrenci oldukları 
ortaya çıktı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, olay, 
önceki gün öğlen 
saatlerinde meydana 
geldi. A.E., N.S. ve 
A.C.Y. isimli öğrenci 
ler, iki çocuk tarafın
dan bıçaklandı. Olayın 
arından üç öğrenci, 
Çocuk Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alınırken, polis 
ekipleri de eşkal bilgi
leri doğrultusunda

alarma geçti. Yapılan 
çok yönlü araştır
maların ardından 
Osmangazi Araştırma 
Büro Amirliği ekipleri, 
saldırı olayını gerçek
leştirdiği iddia edilen 
şüphelilerden 
S.B.'yi (12) Kiremitçi 
Mahallesi'nde 
yakaladı. İlköğretim 
öğrencisi olduğu ve 6. 
sınıfta eğitim gördüğü 
belirlenen S.B., polis 
tarafından Çocuk 
Hastanesi'ne 
götürülerek bıçak
lanan diğer öğrenci 
lerle yüzleştirildi.
Yaralı öğrenciler 
tarafından teşhis 
edilen S.B., Çocuk 
Şube Müdürlüğü ekip
lerine teslim edildi.

Bu arada saldırı 
olayında M.A. (14) 
isimli öğrencinin de 
bulunduğu ve 
Muğla'nın Fethiye 
İlçesi'ne kaçtığı öğre
nildi. Olayın, S.B. ve 
M.A.'nın internet 
kafede karşılaştığı,

A.E., N.S. ve 
A.C.Y.'den para istek
lerine olumsuz yanıt 
gelmesinden kay
naklandığı bildirildi. 
Bu arada çeşitli yer- - 
terinden aldıkları 
bıçak darbeleriyle 
yaralanan öğrencilerin

Türkiye'nin veremle 
savaşan en yoğun 
sağlık kurumu 
unvanına sahip 
Bursa Merkez Verem 
Savaş Dispanseri, 
2005 yılında 122 
bin vatandaşı kont 
rolden geçirdi. 
Bir süre önce polik
linik hizmetlerine 
başlayarak muayene 
sayılarını katlayan 
Bursa Verem Savaş 
Dispanseri, 3 yıldır 
Türkiye'nin en iyi 
çalışan dispanseri . 
unvanına sahip 
olmanın gururunu 
yaşıyor. Her dönem 
yeni rekorlara imza 
atan dispanserin 
başhekimi Dr. Merter 
Yoğurtçu, 2005 yılın
da tam 122 bin vatan
daşa verem taraması 

uyguladıklarını, 
2006 yılında ise 
hedeflerinin 
140 bin kontrol 
olduğunu söyledi. 
Dr. Yoğurtçu, yaptığı 
açıklamada, 2Ö04 
yılında bu rakamın 
103 bin, 2003 yılında 
ise 90 bin olduğunu 
ifade etti. Geçen yıl 
birinci basamak 
sağlık hizmetlerine 
geçildiğini anımsatan 
Dr. Yoğurtçu, va 
tandaşa poliklinik 
hizmetleri de verm
eye başladıklarını 
bildirdi. Dispanserin 
sadece tüberküloz 
hastalan için değil, 
birinci basamak 
sağlık hizmetleri için 
de faydalı olması 
gerektiğine dikkati 
çekti. 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

, - :<M*^*«*

BİR TELEFON 
KADAR YAKINIZ

Gazhane Caddesi 1 Nolu Aralık Topçular Apt. No : 44/ A (Adliye Binası karşısı)
T e I (0.224) 514 20 20 GEMLİK
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Kredi kartı borçlusuna İcralık hastaneler
Kart borçlularına, icra 
takibine düştükleri 
tarihteki ana para 
tutarını yıllık yüzde 
22 ile faizlendirerek 
12 taksitte ödeme 
olanağı getiriliyor. 
Banka ve kredi kart
ları yasa tasarısına 
iktidar ve muhalefet 
milletvekillerinin 
ortak önergesiyle 
önemli düzenlemeler 
eklendi.
Kısmi af niteliğindeki 

tasarıya göre 31 
aralık 2005 itibariyle 
icralık olan 187 bin 
kredi kartı sahibine 
faiz indirimi ve taksit 
imkanı sağlanıyor. 
Ancak bu kişilerin 
yasa yürürlüğe girdik
ten sonra 60 gün 
içinde yazılı

* başvuruda bulun
maları gerekiyor

1 Başvuruda bulunan 
borçlu kart sahipleri, 
ilk taksidi peşm 
ödemeleri halinde 
yüzde 22 temerrüt 
faiz oranıyla hesap 
lanmış yeni tutarı 12

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN

kısmi af geliyor

taksitte ödeyebilecek. 
Son taksidin öden
mesinin ardından icra 
takibi de sona erecek. 
Tasarıyla ayrıca bir 
kişinin sahip olacağı 
tüm kredi kartlarının 
toplam limiti aylık 
ortalama gelirinin iki 
katını geçemeyecek. 
Uygulama, kartın 
çıkarıldığı ilk yıl için 
geçerli olacak.
Bankalar kart sahi 
binin talebi olmadan 
limit artırımı da 
yapamayacak.

Meclis komisyonu, 
kredi kartları için 
akdi faiz oranının, 
bankacılık sek
törünün kredi kartları 
için uyguladığı ağır
lıklı ortalama faizin 
yüzde 25 fazlasını 
geçememesini de 
hükme bağladı.
Tasarıyla dönem bor
cunun bir kısmının 
ödenmesi halinde 
kalan hesap bakiyesi 
üzerinden faiz hesap 
(anmasını da yasal 
güvenceye aldı.

£

için yeni formül
Sağlık Bakanlığı, SSK, 
Emekli Sandığı ve 
Bağ-Kur'dan 3.5 mil
yar YTL'lik (3.5 katril 
yon TL) alacakları 
silindiği için ödeme 
yapamayan, hattâ 
çoğu "icralık" olan 
hastaneler için yeni 
bir formül geliştirdi. 
Bakanlık, ekonomik 
durumu iyi olan has
tanelere, "Döner ser
maye ödeyemeyen ve 
icra takibiyle karşı 
karşıya kalan has
tanelere yardım edin" 
talimatını verdi. 
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Necdet 
Ünüvar imzasıyla 81 
ilin Sağlık 
Müdürlüğü'ne gönde 
rilen genelgede, iyi 
durumdaki has
tanelerin mali sıkıntı 
yaşayan hastanelere 
"karşılıksız para 
yardımı" yapınası 
veya borç vermesi 
istendi. Bu zor 
süreçte sağlık kuru
luşları arasındaki 
dayanışmanın önemi
nin vurgulandığı 
genelgede, borç ve .• 
yardım konusunun 
2006 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe

Kanunu'nda düzen
lendiği hatırlatılarak, 
bunun bütün has
tanelere duyurulması 
talep edildi.
Sağlık hizmetinin 
kesintisiz ve ertelene
mez olduğu belirtilen 
genelgede, kurum 
ihtiyaçlarının öden
mesinde güçlük 
çekilmemesi ve 
hastanelerin icrayla 
karşı karşıya kalma- 
ması için kurumlar 
arası yardımın 
önemi vurgulandı. 
Bu arada Sağlık 
Bakanı Recep 
Akdağ, Ocak ayında 
hastanelere 700 
milyon YTL 
aktarıldığını, bu hafta 
içerisinde 750 milyon 
YTL daha gönderile
ceğini açıkladı. SSK,

Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığı'ndan yaklaşık 
3.5 katrilyon lira 
alacağı bulunan 
hastaneler, parasını 
alamayınca, ciddi 
ekonomik sorunlarla 
baş başa kaldı.
Elektrik, su, kira, tıbbi 
malzeme alımı ve 
sözleşmeli personel 
gibi sabit masraflarını 
ödeyemez duruma 
polon yaklaşık 
900 hastaneden 
çoğu icralık oldu. 
Yürürlükte bulunan 
mevzuata göre SSK, 
Emekli Sandığı ve 
Bağ-Kur, Sağlık 
Bakanlığı'na olan 
borçlarını kendisi 
ödüyor. Yeşil 
Kartlılarla ilgili tedavi 
giderlerini ise Maliye 
Bakanlığı ödüyor.

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ \APILIR

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 5

4

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

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

makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

I

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının

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

ŞEKER SİGORTA |
altı 9880 m2 arsa 

Umurbey’de 12 dönüm arazi 
ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Macîde ÖZALP
Tel:513 24 74 Fax: 5141021

İLAN

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞIMDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Hizmet Binası altında bulu

nan 5 nolu dükkanın 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereği Açık 
(Arttırma) teklif usülü ile 3 yıllığına aylık 390.- YTL üzerinden 
15.02.2006 tarihi saat 14.oo’de Belediye Encümeni huzurunda ihale 
edilecektir.

İhaleye Katılacaklardan
1- Nüfus sureti,
2- İkametgah
3- % 3 geçici teminat bedeli 422. - YTL’yi Belediye veznelerine 

yatırdıklarına dair para makbuzu, şirketlerden temsile yetkili olduk
larına dair noter tasdikli vekaletname ile birlikte ihale tarihi, saat 
12.oo’ye kadar Belediye Tahsil Şefliğine teslim etmeleri bu saatten 
sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlgililer ihale şartnamesini 
mesai dahilinde Belediyö Tahsil Şefliğinde görebilirler. 25.01.2006

B-( 389)

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Fen-Edebiyat 
mezunlarına müjde

Fen-Edebiyat 
Fakültesi mezunu 
öğretmen adayları 
öğretmenlik için 
başvuruda bulun
abilecek. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 20 bin 
kadroya atama 
yapacağı ve başvuru
ların 6 Şu bat'ta sona 
ereceği öğretmen

Işatoı Koıimaz Tiiit aklanıyor

alımlannda, formas 
yon kursları devam 
eden Fen-Edebiyat 
Fakültesi mezunlarını 
mağdur etmeme 
kararı aldı. İstanbul 
Üniversitesi 
Rektörlüğü tarafından 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Personel Genel 
Müdürlüğü'ne yapılan

lanıştay'dan TÜPRAŞ'ın satışına durdurma
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, 
TÜPRAŞ'ın yüzde 
51'lik hissesinin blok 
satışına ilişkin ihale 
komisyonu kararının , 
yürütmesini 
durdurdu.
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, 
TÜPRAŞ'ın yüzde 
51'lik hissesinin blok 
satışına olanak 
sağlayan 3 ayrı 
işlemle ilgili Danıştay 
13. Dairesi'nin 
verdiği yürütmenin 
durdurulması istemi
nin reddine ilişkin 
karara yapılan 
itirazları görüştü. 
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, 
TÜPRAŞ'ın yüzde 
51 oranındaki kamu 
hisselerinin blok 
satış yoluyla 
özelleştirilmesine 
ilişkin 6 Nisan 2005 
tarihli özelleştirme 
Yüksek Kurulu 
kararının 
yürütmesinin durdu
rulması isteminin 
reddine yönelik iti
razı yerinde görmedi. 
Kurul, TÜPRAŞ’ın 
yüzde 51 oranındaki 
hissesinin özelleşti

yazılı başvuru üzerine 
alınan kararla Fen- 
Edebiyat Fakültesi 
mezunları öğretmen
liğe başvurabilecek. 
Bu durumdaki öğret
men adayları, başvu
rularını normal öğret
men adayları gibi 
yapmakla birlikte 
atanmaları sonrasında 

riiebileceğine 
karar verdi.
Kurul, TÜPRAŞ'ın 
yüzde 51 oranındaki 
kamu hisselerinin 
blok satış yoluyla 
özelleştirilmesine 
ilişkin 29 Nisan 2005 
tarihli ihale şart
namesinin 
yürütmesini ise 
durdurdu.
Kurul, ayrıca, 
TÜPRAŞ’ın yüzde 
51 oranındaki kamu 
hisselerinin blok 
satış yoluyla 
özelleştirmesine 
ilişkin yapılan ihaleyi 
sonuçlandıran 12 
Eylül 2005 tarihli 
ihale Komisyonu 
kararının da 
yürütmesinin 
durdurulmasını 
kararlaştırdı.

pedagojik formasyon 
belgelerini ibraz 
edecek. Kursları 
devam eden yaklaşık 
bin öğrencinin mağ
duriyetini gidermeyi 
amaçlayan Bakanlık, 
bu konuda 81 İl 
Milli Eğitim 
Müdürlükleri'ni de 
uyardı.

Kurul’un, ihale şart
namesindeki bazı 
hükümlerin 4046 
sayılı Özelleştirme 
Yasası'nın hükümle 
rine aykırı olduğuna, 
bünun sonucunda 
yapılan ihalenin de 
yasaya aykırı 
olduğuna işaret 
ettiği öğrenildi. 
TÜPRAŞ'ın yüzde 
51'lik kamu hissesi, 
yapılan ihale sonu
cunda Koç-Shell 
Ortak Girişim 
Grubu'na 4 milyar 
140 milyon dolara 
satılmış ve 
geçtiğimiz günlerde 
söz konusu para 
Hazine'ye aktarıldık
tan sonra hisse 
satış devri 
anlaşması da 
imzalanmıştı.

"Türkbank ihalesine 
fesat karıştırmak" 
iddiasıyla eski 
Başbakan Mesut 
Yılmaz ve Devlet 
eski Bakanı Güneş 
Taner'in Yüce 
Divan'da yargılan
masına bugün 
devam edildi. 
Anayasa 
Mahkemesi'nin Yüce 
Divan sıfatıyla yaptığı 
yargılamanın 
bugünkü duruşması
na, sanık Yılmaz, 
sanık avukatları, 
müdahil Türkbank 
avukatları katılırken, 
duruşmalardan 
vareste tutulan Taner 
katılmadı. Duruşmada 
Yüce Divan Başkanı 
Tülay Tuğcu işadamı 
Korkmaz Yiğit'in, 
Mesut Yılmaz'ın 
kardeşi Turgut 
Yılmaz'ın hesabına 
yurtdışında bazı 
bankalara para 
aktarıldığı yönünde 
Dışişleri Bakanlığı 
kanalıyla yurt dışın-

| daki adli makamlarca 
yapılan araştırmanın

| sonucunun 
। geldiğini belirtti.

Tuğcu, gelen yazılar
da Korkmaz Yiğit'in 
Birleşik Arap 
Emirlikleri, Dubai ve 
Bahreyn'de kişisel ve 
şirket hesabının 
olmadığının belir
tildiğini kaydetti. 
Duruşmada söz alan 
Yargıtay Cumhuriyet

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

Başsavcı Vekili 
Abdurrahman 
Yalçınkaya, Yiğit'in 
İngiltere, Cayman 
Adaları'ndaki 
hesaplarıyla ilgili 
yazıların da 
gelmesini istedi. 
Duruşmada söz alan 
Yılmaz'ın avukatı 
Uğur Alacakaptan, 
Yüce Divan'a yapılan 
ihbar mektuplarının, 
gelen cevap yazıların
dan sahte olduğunun 
anlaşıldığını 
belirterek, 
İngiltere'nin Cayman 
Adaları'ndaki yazının 
beklenilmemesini 
talep etti.
Duruşmaya 10 dakika 
ara verildi. Aranın 
ardından Yüce Divan 
Başkanı Tuğcu, uzun 
aramalara rağmen 
bulunamayan ve 
adresinin tespiti 
yapılamayan, banka 
içini boşaltmaktan 
hükümlü Hayyam 
Gariboğlu'nun tanık 
olarak dinlenilmesin

den vazgeçildiğini ve 
daha önce vermiş 
olduğu beyanlarının 
kabul edildiğini 
belirtti. Tuğcu ayrıca, 
İngiltere'nin adli 
makamlarına yazılan 
yazının bekle
nilmesinden 
vazgeçildiğini kaydet
ti. Duruşmada söz 
alan Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcı 
Vekili, müdahil 
avukatları ve sanık 
avukatları soruştur
manın genişletilmesi ■„ 
yönünde talepleri 
olmadığını belirtti. 
Duruşmayı bitiren 
Yüce Divan Başkanı 
Tuğcu, gelecek celse I 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcıhğı'nın esas 
hakkında mütalaasını, 
müdahil Türkbank 
Vakfı'nın ise esas 
hakkında iddialarını 
hazırlaması için süre 
verildiğini ve duruş
manın 3 Mart 
2006 tarihine erte
lendiğini bildirdi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dopingde mücadele sonuç verili
1 Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü'nün 
dopingle mücadelede 
aldığı önlemler 
sonuç verdi, 
özellikle 2000 ve 
2002 yıllarında dop
ing kullanımının en 
üst seviyeye ulaştığı 
Türkiye'de, son 3 
yılda hem doping 
kontrollerinin art
ması, hem de do 
plngll çıkan sporcu
ların oranının büyük 
ölçüde düşüş göster
mesi dikkati çekti. 
2000 yılında 267 
sporcuya yapılan 
test sonucunda 34 
sporcuda doping 
tespit edilirken,

Arınç: Mal varlığı konusu 
teknik bir konudur

TBMM Başkam 
Bülent Arınç, mal 
varlığı açıklanması 
konusunun, iddia 
edildiği gibi siyasi bir 
konu değil, teknik bir 
konu olduğunu 
söyledi.
Arınç, KKTC eski 
Meclis Başkanı 
Ertuğrul Hasipoğlu 
ve beraberindeki 
heyeti kabul etti. 
Gazetecilerin "mal
varlığı tartışmalarına" 
İlişkin sorularını 
cevaplandıran Annç, 
bu konudaki tartış
malara konumu 
itibariyle girmesinin 
mümkün olmadığını 
ifade etti.
Arınç, malvarlığına 

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

yüzde 12.73'lük 
orana ulaşıldı. 
2001'de bu oran bir 
den bire yüzde 2.31'e 
kadar düşerek 606 
numuneden sadece 
14'ünde doping 
bulundu. Ancak 2002 
yılında sonucu pozitif 
çıkan doping test
lerinin sayısında 
tekrar artış gözlendi. 
Bu yıl içinde yapılan 
440 testten 30'unda 
(yüzde 6.82) doping 
maddesine rastlandı. 
2003 yılından itibaren 
İse doping kul
lanımında oranlarda 
büyük bir düşüş 
yaşandı. Bu yıl içinde 
yapılan 668 testte 

ilişkin soruya, "Ne 
olur düşünmeyin 
böyle bir şey. Daha 
olumlu, Türkiye için 
daha yararlı şeyler 
düşünün. Türkiye'nin 
geleceği için neler 
yapılmalı? O konular 
üzerinde durun" 
diye cevap verdi. 
Avrupa ülkelerinin 
pek çoğunda mal 
bildirimi veya kişi
lerin sahip oldukları 
menkul ve gayri 
menkulleri belli bir 
göreve geldiği zaman 
mal bildirimini yerine 
getirmelerinde fark
lılıklar olduğunu 
kaydeden Arınç, 
Avrupa'daki 25 
ülkenin üçte birinde

iyi günde ve kötü günde

çıkan doping sayısı 
10 olurken, yüzde 
1.50'lik bir oran 
ortaya çıkardı.
2004'de de yapılan 
1508 doping testinde 
pozitif çıkan 28 do 
ping sayısı, 1.86'lık 
oran olurken, 2005 
yılında en düşük 

mal bildirimi zorunlu
luğu olmadığını, 
bazılarında ise 
dönem sonuna kadar 
açıklanmaması kay- 
dıyla gizli tutul
duğunu, bazılarında 
da tamamen açık 
olduğunu belirtti. 
"Görülüyor ki bu 
konudaki düzen
lemelerde bir yekne
saklık yok" diyen 
Arınç, "örnek alın
abilecek bir tek uygu
lama şu anda mevcut 
değil. Türkiye bu 
konuda geçmişte 
yasal bir düzenleme 
yapmış. Bu yasal 
düzenlemede belli 
görevlere gelen kişi
lerin, ne kadar süre 
içerisinde mal bildiri
minde bulunacakları 
öngörülmüş” diye 
konuştu.

GIKYK

■■■ GÜNLÜK IYYAIY 0 AZI TU m

Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğü’den aldığım ehliyetimi 

kaybettim. Geçersizdir. 
Şlnasi ŞAHİN

doping kullanımına 
ulaşıldı.
2005 yılında yapılan 
2106 doping testinde 
27 sporcuda doping 
bulunurken, ortaya 
çıkan yüzde 1.28'lik 
oran son 5 yılın en 
düşük oranı olarak 
göze çarptı.

TBMM Başkanı Arınç, 
şöyle konuştu: "Bir 
tartışma var... Bu 
tartışmadan sağlıklı 
sonuca gidebilmek 
için Meclis gerekirse 
bir yasal düzenleme 
yapabilir. Bu konuda 
partilerin bir çalış
ması vardır.
Geçmişte yapılan 
çalışmalarla bunların 
iyileştirilmesi 
suretiyle komisyon
larda, enine boyuna 
tartışılır. Gerekirse 
mal beyanları tama
men açıklanacak 
duruma gelir, şeffaf 
olabilir. Bir kısmı da 
'hayır bu şekilde 
devam etmesi daha 
uygundur' diyebilir. 
Meclis, bu konudaki 
teknik bir düzenle
meyi gerek görürse 
yapabilir." dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Batıdan sadece futboldan başka hiçbir 
şeyi beğenmiyordum, yazmak istediğim. 
Sadece beğendiğim iki kelime var. iyi 
günde ve kötü günde nikah merasiminde 
yapılan akit. İşte bu kelimeyi çok seviyo
rum. Bugün ben İstanbul’da kızımın evinde 
yatar vaziyetteyim. Eşim beni gece gündüz 
bir dakika yalnız bırakmadı, işte bu söz 
bizim ailede geçerliliğini koruyor çocuk
larıma ve damadıma müteşekkürüm. Allah 
her insana hayırlı evlat ve aile nasip etsin.

Fenerbahçe - Erciyesspor
Türkiye Kupası’nda Trabzonspor saf dışı 

kaldığında meydan Fenerbahçe' ye 
kalmıştı. Gelin görün ki puan cetvelinde 
şampiyon olan takım Erciyesspor’la 
berabere kaldı.

Kayseriye yağan kar, sahayı çok 
yumuşatmıştı. Kuvvetli olan kişi ayakda 
kalırdı.

Fenerbahçe oyuncuları kalabilirdi, ama 
Erciyesspor’un kaçırdığı göler ve Volkan’ 
ın kalede devleşmesi Fenerbahçe’yi malu- 
biyetten kurtardı.

Bunu üstüne üslük birde hakemin ver
mediği penaltıyı sayarsak bu maçın 
eleştirisi yapılmaz.

Tüpgaz olarak bili
nen Likit Petrol 
Gazı'nın (LPG) 
rafineri çıkış fiyatı, 
bugünden geçerli 
olmak üzere artırıldı. 
Gelen zam dağıtım 
şirketleri tarafından 
da uygulanacak. 
Tüpgaz olarak 
bilinen Likit Petrol 
Gazı'nın (LPG) 
rafineri çıkış fiyatı, 
bugünden geçerli 
olmak üzere artırıldı. 
LPG'nin "çıplak" 
rafineri fiyatı yüzde 
3.5 oranında

artarken, zam, 
dağıtım şirketlerini 
ilgilendiren 
"vergili" rafineri 
çıkışında yüzde 1.9 
oldu. Sonuçta 
LPG'nin vergili 
rafineri çıkış fiyatı, 
tonda 1.709,29 
YTL'den 1.742,75 
YTL'ye çıktı.
Dağıtım şirket
lerinin, nakliye 
ve kar payı ekley
erek oluşturdukları 
yeni LPG fiyatlarını 
açıklamaları 
bekleniyor.
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Flofiiı'iin bebeklere yarar re zararları ŞİİR KÖŞESİ BAYDAR

Diş çürükleri, tüm 
dünyada olduğu gibi 
Türkiye'de de önemli 
bir sağlık sorunu. 
Yapılan çeşitli araştır
malarda, Türkiye'de 5 
yaş ve üzerindekilerde 
diş çürüğü sıklığının 
yüzde 80 ile yüzde 
100 arasında değiştiği 
saptandı.
Uzmanlara göre diş 
çürükleri, ağrı yapıp 
rahatsızlık ver
melerinin yanı sıra, 
tüm vücudu etkileyen 
ciddi enfeksiyonlar 
için mikrop kaynağı 
da olabiliyor. Bu 
nedenle, çürüklerin 
oluşumunu engelle
mek çok önemli. 
Amerikan Pediatri 
Akademisi'nin verileri, 
bebeklerde diş çürük
lerinin engellenmesi 
için florür kullanımının 
yarar ye zararlarını 
ortaya koyuyor.
Anne ve babanın 
ağız hijyeninin kötü 
olması, uykuya dal- 

' madan önce biberonla 
meyve suyu veya süt 
içmek, 1 yaşını geçtik
ten sonra hala 
biberon veya anneyi 
emmek, içme suların
da yetersiz florür 
olması, 3 haftadan 
uzun süre ile şurup 
kullanmak, doğuştan 
olan veya sonradan 
gelişen diş yapısı 
bozuklukları, sık sık 
atıştırmak ve abur 
cubur yemek, çok sık 
veya üst üste binmiş 
dişler ve 6 aylıktan 
erken diş çıkarmak, 

diş çürüklerinin oluşu
mu için risk faktör- 
leri.Peki diş çürükleri
ni engellemek için ne 
yapmak gerekiyor? 
Diş çürükleri, ağızda 
şeker artıkları 
kaldığında, çürük 
yapan mikropların diş 
yüzeyine yerleşip, 
orada asit yapması ile 
başlıyor. Bu asit dişin 
yapısına zarar veriyor 
ve çürükler oluşuyor. 
Bu nedenle, öncelikle 
mikropların ağza 
girmesini engellemek 
önem arz ediyor. 
Doğduğunda vücu 
dunda hiç mikrop 
olmayan bebeğin 
mikroplarla tanışması, 
anne-babayla ortak 
kaşık kullanımı ve 
emziğin önce 
anne ağzına 
sonra kendisine 
verilmesiyle oluyor. 
Bebeğin henüz dişi 
olmasa bile bu mikrop 
ağzına yerleşiyor ve 
diş.çıktıktan sonra 
onu çürütüyor. Bu 
nedenle, bebeklerin 
dişlerini fırçalamaya 
ilk diş çıktıktan hemen 
sonra başlamak 
gerekiyor. Bebeği 
besledikten sonra bir 
çocuk fırçası ile ve 
macunsuz olarak 
günde 2-3 kere dişleri 
fırçalamak yeterli 
oluyor.
Bebeklerde diş 
çürüğünün en önemli 
sebebi, biberon ile 
uykuya dalmak.
Ağızda kalan şeker 
artıkları, dişlerin

O günleri bir görebilsem!..
A şık olup deli gibi yanmak var 
Kendinden geçip, rüyaya dalmak var 
Helalinden nasibini almak var 
Hani o günleri bir görebilsem 
Mevlana gibi ah bir görebilsem.

çürümesi için tüm 
gece boyunca uygun 
ortam oluşturuyor. Bu 
nedenle, bebeğinizin 
bu alışkanlığı edin
mesini mutlaka 
engellemelisiniz.
Bebeğiniz çok fazla ve 
özellikle şekerli şeyler 
atıştırmamah. Ayrıca, 
eğer içme suyunda 
yeterli florür yoksa, 6 
aydan itibaren doktor 
kontrolünde florür 
ilaçları verilmeli.
Diş çürüklerini 
engelleyen florürü 
nasıl almamız gerek
tiğine gelince; vücuda 
alınan bu maddenin 
en önemli kaynağı 
içme suları. ABD'de, 
içme suları ihtiyaca 
göre florlanıyor. 
Türkiye'de ise bu 
uygulama mevcut 
değil. İstanbul'da 
şebeke suyunda, şişe
lenmiş suların çoğun
da ve Türkiye'nin 
büyük bir bölümünde, 
içme sularında yeterli 
florür bulunmuyor. 
İçme sularında florür 
düzeyinin optimal 
dozunun alt sınırı 0.6 
ppm'dir. Aileler içme 
sularındaki florür 
düzeyini kontrol

etmeli, seviye bu 
sınırın altında ise 
çocuğa 6 aylıktan 
itibaren doktor 
kontrolünde florür 
verilmeli. Şunu da 
belirtmek gerekir ki, 
fazla florürün vücuda 
bir zararı yok, fakat 
dişlerde kozmetik bir 
problem olan florozise 
sebep oluyor. Hafif 
floroziste dişlerde 
tebeşir gibi bir görün
tü, ağır floroziste ise 
kahverengi lekelen
meler ortaya çıkıyor. 
Diş macunlarının 
hemen hepsi florür 
içeriyor. İki yaşından 
küçük çocuklarda 
yutma kontrolü henüz 
gelişmediği için, yutu
lan diş macunları 
florozise neden ola
biliyor. Bu nedenle 2 
yaşın altında diş 
macunu kullanmamak, 
2 yaştan büyüklerde 
ise sadece bezelye 
kadar macun kullan
mak gerekiyor. Uzman 
lar, diş çürüğü tespit 
edildiğinde vakit 
geçirmeden bir pedo 
dontiste, yani çocuk 
diş uzmanına başvur
manın şart olduğunu 
ifade ediyor.

Sessizce namazını kılmak var 
Orucunda makam atlamak var 
Yüreğini her an temiz tutmak var 
Hani o günleri bir görebilsem 
Yunus gibi şair olup yanabilsem.

Karanlıktan aydınlığa çıkmak var 
Dualarla uçup uçup aşmak var 
Menzile hızlı hızlı koşmak var 
Hani o günleri bir görebilsem 
Pirlerin satma ah girebilsem.

Furkanı okuyup anlamak var 
Allah ’ın kelamını kavramak var 
Mana ehli bir büyüğü bilmek var 
Hani o günleri bir görebilsem 
Büyüklerin sohbetine bir girebilsem. 1

/Ic/’z bir kulum acizliğim doğuştan 
Hiç inemedim çıktığım bu yokuştan 
Karman çor man farkım yok söğüşten 
Hani o günleri bir görebilsem 
Kendimi az da olsa tanıyabilsem

Az sonra ezan okunur dinlesin 
Dinlesin de kendine bir pay edinsin 
Demir Ali yandı, bari eller yanmasın 
Hani o günleri bir görebilsem 
Cennetin kapısına bir girebilsem.

Tatil sonrası ‘özel
ders programı’

Kurban Bayramı ve 
hava muhalefeti 
nedeniyle ile uzayan 
yarıyıl tatilinde öğren
cilerin derslerden ve 
okuldan soğuyabile
cekleri, bu nedenle 
ikinci yarıyılın ilk 
dönemlerinde yoğun 
ders programı uygu
lanmaması gerektiği 
bildirildi.

Mersin Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk 
Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Fevziye 
Toros, ikinci yarıyılın 
başlamasına çok az 
bir süre kala ailelere, 
çocuklarına günlük 1- 
2 saatlik ders çalışma 
etütleri uygula

malarını önerdi.
Bir aylık tatil 
süresinin çok uzun, 
bu sürede öğrenci
lerin rehavete kapıl 
malarının da normal 
olduğunu kaydeden 
Toros, "Aileler özel
likle karnesinde zayıfı 
olan çocuklarından 
tatil süresince ders 
çalışmalarını istiyor- 

işe gitmeyi istemediği 
gibi ders çalışmak 
yerine oyun oyna
yarak geçirmeyi ter
cih ederler. Ama 
okulların açılmasına 
sayılı günlerin kaldığı

lar. Fakat, 
öğrenciler de 
tıpkı yetişkin
lerin tatil 
zamanlarında

şu günlerden itibaren 
ailelerin günlük 
1-2 saatlik 
kısa süreli ders 
çalışma etütleri hazır
lamaları, çocukların 
okula alışmalarını 
hızlandırır. Ayrıca 

ailelerin, okulların 
açıldığrilk 
haftalarda 
çocuklarıyla her 
zamankinden daha 
fazla ilgilenmeleri 
faydalı olacaktır" 
dedi.
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Teflon tavada kanser riski var mı?
Sağlık Bakanlığı 
Kanserle Savaş 
Dairesi Başkanı Prof. 
Dr. Murat Tuncer, üre
tim standardı yüksek 
yapışmaz tavalar için 
kanser riski bakımın
dan "endişe oluştur
maya yetecek 
düzeyde" bilgi bulun
madığını açıkladı. 
Tuncer, yaptığı açıkla
mada, teflon tava ve 
tencerelerle ilgili 
endişenin, yapımında 
perflorooktanoik asit 
(PFOA) isimli bir 
maddenin kullanıl
masından kay
naklandığını ifade 
ederek, laboratuvar 
deneylerinde, bunun 
çok yüksek miktarlar
da alınmasının hay
vanlarda tümör mey
dana getirme riski 
oluşturduğuna dair 
bulguya rastlandığını 
söyledi. Tuncer, şun
ları kaydetti: "İmal 
hatası olmayan 
tavalardan bu 
maddenin kana 
karışma ihtimali yok 
denilebilecek kadar az. 
Teflonların iyi ya da 
kötü imal edildiğine 
bakılmaksızın ABD’de 
yapılan araştırmada 
bu madde kanda ince
lendiğinde bulunan 
düzeylerin, hayvanlar
da bulunan oranla 
karşılaştırılamayacak

kadar az olduğu 
görülmüştür. Özetle, 
genel kural olarak 
üretim standardı yük
sek olan teflon tavalar 
için kanser riski 
bakımından özel bir 
endişe oluşturmaya 
yetecek düzeyde bilgi 
bulunmamaktadır." 
PROMOSYON 
TAVALAR
Ülkede teflon tavaların 
promosyon olarak ver
ildiğini kaydeden 
Tuncer, Dairesi tarafın
dan Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na bu 
konuda bir yazı gön
derildiğini bildirdi.
Yazıda, bunların üre
tim yeri, şekli, kon
trolünün yapılıp yapıl
madığı ve çevreye et 
kişinin bulunup bulun
madığı gibi konuların 
incelenmesini istedik
lerini belirten Tuncer, 
bunların bilinmesinin 
son derece önemli* 

olduğunu kaydetti. 
ÇOCUKLARINIZ İÇİN 
YÜKSEK ISIDA 
YEMEK 
HAZIRLARKEN 
Tuncer, çocuklar için 
yüksek ısıda hazır
lanan yiyeceklerin 
kanserojen etkisinin 
azaltılması için 
önerilerde bulunurken, 
sadece teflon tava ve 
tenceler değil diğer 
bütün araç ve 
gereçlerde yağlı 
kağıt kullanılması 
gerektiğini söyledi. 
Tuncer, kızartmalar 
gibi yüksek ısıda 
yemek hazırlama yön
temlerinde yağlı kağıt 
kullanılması halinde, 
kanserojen yağ asitleri 
ve akrilamit oluşumu 
ihtimalinin ortadan 
kalkacağını bildirdi. 
Teflon tavaların kul
lanımıyla ilgili olarak 
da Tuncer, şunlara 
dikkati çekti:

-"Eskimiş teflon tava 
kullanılmamalı, -Teflon 
tavaların çizilmeme- 
sine özen gösterilmeli, 
-Özellikle çocuklara 
verilecek gıdalarda 
teflon tava, yağlı kağıt
larla kullanılmalı, - 
PFOA kullanılan diğer 
ürünlerin kullanımında 
dikkatli olunmalı 
(paketlemelerde, 
kaplama ürünlerde, 
elektrikli cihazların 
kaplamalarında) 
-Bu konuda Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 
nezdinde girişim yapıl
maktadır. Güvenli ürün 
olduğu Bakanlıkça 
belirtilen malzemelerin 
kullanılmasında şu an 
bir sakınca yoktur." 
Ancak bu maddenin 
teflon kaplama 
içerisinde yiyeceğe 
geçebilecek bir yapıda 
bulunmadığına dikkati 
çeken Hayran, 
"Hayvanlarda tümör 
oluşturan düzey, kötü 
imal edilmiş bir teflon 
tavadan geçebilecek 
dozun bile çnk 
üzerinde" dedb.
Hayran, 2000 yılından 
beri yapılan bu 
konudaki çalışmanın, 
bu maddenin kul
lanımının engellen
mesi yolunda 
herhangi bir 
sonuca ulaşmadığını 
söyledi.

ft jız ve fe eli 1 
hastalıklarına dikkat
Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Diş 

Hekimi Mehmet Karakuzulu, diş ve diş eti 
hastalıklarının ülkemizde ve dünyada en 
önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını 
belirterek, bu hastalıkların hayatı doğrudan 
tehdit etmediği için gereken önemin ver
ilmediğini söyledi.
"Ağız, sindirim kanalının girişidir. Ağızdaki 
olumsuzluklar diş sağlığının bozulmasına, 
sindirimin olumsuz etkilenmesine yol açâr" 
diyen Karakuzulu, "Ağızla aldığımız yiyecek
ler çiğnenip, tükürükle karıştırılarak yutul
maya ve sindirime hazır hale getirilirler. 
Ağız aynı zamanda konuşmaya yardım eder. 
Tat alma organı olan dilin; çiğneme, yutma, 
konuşma gibi çok önemli yan göre /teri de 
bulunmaktadır. Dişlerin besinlerin parçalan
ması, öğütülmesi görevlerinin yanı sıra 
konuşmada ve görünümümüzde önemli etki
leri vardır. Dişleri eksilmiş kişilerin bazı ses
leri çıkarabilmeleri zorlaşır, çiğnemede veya 
ısırmada da zorluk olur. Ağız ve diş sağlığın
da en önemli iki hastalık diş çürükleri ve diş 
eti iltihaplanmalarıdır. Diş eti hastalıkları kim: 
zaman diş yuvasının bulunduğu çene 
kemiğinin erimesine kadar ilerleyen bir etki 
yapabilir. Diş sağlığının bozulması vücuttaki 
diğer organları da etkileyebilir" dedi.
Karakuzulu, aşırı asitli ve şekerli yiyeceklerin 
mikroorganizmaların etkisini artırdığını da 
belirterek, dişlerin sert cisimlerle karıştırıl
maması, fındık, ceviz gibi kabuklu yiyecek
lerin dişle kırılmaması gerektiğini ifade etti. 
Bu tür davranışların diş minesinin çatlaması
na ve bakterilerin etkisinin artmasına 
neden olduğunu kaydeden Karakuzulu, diş 
minesinin koruyucu etkisi ortadan kaldırdığı
na da dikkat çekti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 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
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSKHaştanesi 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

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 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
AKCAN PETROL 51310 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
3 ŞUBAT 2006 CUMA 

SEVİNÇ SANAL ECZANESİ 
Demirsubaşı Mh. 

Çeşme Sk. - GEMLİK

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2350 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ARSLAN TİCARET
İNŞAAT MALZEMELERİ PAZ. TAH. TİC

BURSA BETON
rT jgaar’ Sanayi ve Tic. A.Ş.

YETKİLİ BAYİİ
/ Demir
/ Kireç
/ Çimento
/ Tuğla
/ Kiremit
/ Beyaz Çimento
/ Kum ve Çcıkıl

Hazır Beton Bayiliği ile 
Siz Sayın Müşterilerimizin Hizmetinizdeyiz.

■

İsmail ARSLAN
Ilıca Cad. No: 49 / A Tel.: (0.224) 513 20 65
Gemlik / BURSA Fax: (0.224) 513 49 02

Bursa’da öfkeli hasta.
hemşirenin burnunu kırdı

Bursa'nın Karacabey 
İlçesi'nde bir hasta, 
Devlet Hastanesi'nde 
görevli hemşirenin 
burnunu kırdı.
Edinilen bilgiye göre, 
daha önce de birkaç 
kez hastaneye karın' 
ağrısı şikayetiyle 
geldiği ve yine 
hemşirelere ve doktor
lara bağırdığı iddia 
edilen D.Ç. (Dilek 
Çalışkan) isimli hasta, 
bu kez kendisiyle 
ilgilenen hemşire Şule 
Akyürek'e saldırdı. 
Yatakta yattığı sırada, 
yanına gelen hemşire 
Akyürek'in burnuna 
tekme atan, boynunu 
ve ellerini tırnaklarıyla 
yaralayan D.Ç, diğer 
hemşireler tarafından 
sakinleştirildi.
Olaydan sonra 
burnunun kırıldığı 
anlaşılan hemşire 
Şule Akyürek müşa
hede altına alındı. 
Akyürek, kendisine 
saldıran D.Ç.'den 
şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan 
D.Ç, tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
15 gün iş göremez 
raporu alan hemşire 
Şule Aktürk, 
"Bizler 24 saat görev 
yapıyoruz. Her zaman 
hastalarımız için eli 
mizden gelenin en 
iyisini yapmaya özen 
gösteriyoruz. Yeri 
geliyor ailelerimizi 
bile göremiyoruz ama 
bunları hak ettiğimize 
de inanmıyoruz" dedi. 
Akyürek, zaman

zaman hastalarla 
aralarında bu tür 
olayların yaşandığını 
belirterek, "Hastaların 
psikolojilerini 
anlayabiliyoruz.
Çoğu hasta bize 
bağırıyor ama onlara 
yine de elimizden 
geldiği kadar iyi dav 
ranıp işimizi yapmaya 
çalışıyoruz. Şu an 15 * 
gün izin aldım. Bu 
sırada dinlenip, görevi 
bırakıp bırakmama 
konusunda karar 
vereceğim" diye 
konuştu.

Ev sahibi olmak isteyenler müjde!
MANASTI R’da

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. I. BİLGİN Konut Yam Kooperatifi
Demirsubaşı Mah. Semerciler Yokuşu, No: 25 

(Demiriz Ecz. karşısı) GEMLİK
TEL. (0224) 513 89 90



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

Açık Lise ve Açık İlköğretim HEM'e devredildi
// Eğitim Hizmetleri ve Akşam sanat Okulu bünyesinde hizmet veren Açık Öğretim faaliyetleri
bundan böyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri tarafından yürütülecek. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
4 Şubat 2006 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

lursa halkı organ 
bağışına karşı duyarlı
Türkiye'nin en çok organ bağış 
lanan ili unvanına sahip 
Bursa'da, geçen yıl 2 bine yakın 
vatandaş duyarlılık örneği göste 
rerek organlarını bağışladı.

Haberi sayfa 5’de

Kadınların başı açık namaz kılmalarına Gemlik’ten de tepki geldi
____________________________________ ;_________ ._________ i_____________ .___ —_______________ ;_________________________ .

“Camilerde şov yapılmasını kınıyoruz”
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Siyaset ve Gemlikspor
Önceki gün gazetemizin manşetinde 

ANAP Gençlik Kolu Başkanı’nın bir 
çağrısı manşet olmuştu.

“Gemlikspor’a sahip çıkalım.” *
Gemlikspor ve siyaset!
Genç arkadaşımız Gemlikspor’un 

bugünkü durumundan yönetimi 
suçlarken, en çok da Kulüp Başkanı 
Mehmet Turgut’u sorumlu tutuyor.

Bunu, İlçe Başkanının da katıldığı 
Gençlik Kolu’nun düzenlediği yemekte 
yapıyor.

Siyasi partilerin gençlik kolları, genç
lerin sorunlarına eğilebilirler, öneriler 
getirebilirler, güçleri yeterse destek de 
verebilirler.

Ama, çıkıpta ulu orta bir spor 
kulübünün yönetimini eleştirmeleri 
görülmüş şey değil.

Bunun üzerine Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Mehmet Turgut’ta yaptığı açıkla
mada, spora siyasetin karıştırılmaması 
gerektiğini söylerse, bu doğru olur..

Mehmet Turgut’un yaptıklarını beğenir 
veya beğenmezsiniz. Gemlikspor’un 
kongreleri ilgisizlikten kaç kişiyle 
yapıldığını biz biliyoruz.

Kimse yönetime istekli olmuyor.
Bu eleştiriler kulübe üye olup kongre 

lerde dile getirilmeli.
Gemlikspor’un maçlarını da kaç kişi 

izlediğini görüyoruz.
Sonra çıkarlar ve “Çok istiyorsanız 

gelin size devredeyim” diyen çıkar.
Siyasete yeni ısınanlar dikkatli açıkla

malar yapmalıdır.
Sporla siyaseti birbirine karıştırmamak 

gerekir.
Gemlikspor’un eleştirileceği yer siyasi 

yemekler değil, kongreler olmalı.

Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri 
Kolu Kamu Görevlileri Gemlik 
temsilciliği, yaptığı açıklamada, 
camilerde ibadet düzenini bozan 
ve değiştirmeye çalışanlar bulunduğu
na dikkat çekerek, “Güzel dinimizin 
güzelliklerini hıristiyanlaştırmak 
işte n, halkımızın ibadet anlayışına 
dumura uğratan 3-5 kişinin camilerde 
şov yapmasını kınıyoruz” dediler. 
Açıklamada, kadın-erkek karışık namaz 
kılmayı, gericilik, yobazlık ve Türk 
milletinin birlik ve beraberliğini 
bozmak olarak yorumladılar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

Avukatlara müjde!
Hukukçu milletvekillerinin girişimleri 
sonucunda, sosyal güvenlik pirim 
borçlannı yeniden yapılandıracak olan 
yasa tasarısı avukatları da kapsayacak.

Haberi sayfa 6’da

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, son 3 
yılda Türk Lirası'nın yüzde 45 oranın
da değerlendiğini, bunun bilimsel bir 
gerçek olduğunu söyledi. Tüzmen, 
TL’nin her yüzde 10 değer kazanışının 
ithalata ekstra fatura çıkardığını 
söyledi. Haberi sayfa 9’da

Orhangazi'de direksiyon başında uyu 
yan bir sürücünün kullandığı kamyo 
net, yol kenarındaki tankerlere çarptı. 
Yalova istikametine giden sürücü 
direksiyon başında uyumamın bedelini 
pahalıya ödedi. Haberi sayfa 6’da

‘Kurtlar Vadisi Irak’ 
kapa!; gişe oynuyor
Herkesin merakla beklediği ‘Kurtlar 
Vadisi Irak’ filmi gösterime girdi. 
Dün gösterime giren filmi izlemek 
isteyenler ancak 3 gün sonraya 
yer bulabiliyor. Haberi sayfa 2’de

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

Bilimin Işığında Aydınlanma Semineri
Genel yapı gün geçtikçe bozuluyor.
Ahlak sükut ediyor.
İnsanlar fırsatçılığı, neme lazımcılığı, kaba

dayılığı bir yaşam düsturu olarak benimsiyor
lar.

Ya da bu eğilimdeler.
Ne yapsınlar ki..
TBMM kanla, irfanla, azimle kurulan bir 

Cumhuriyet mabedi, oradaki milletvekilleri ise 
örnek alınması gereken kişiler.

Onlar ne yapıyorlar ?
Basite indirgenmiş sokak ağzıyla birbirlerini 

yiyorlar..
Yaşadıkları sırça köşkün sağladığı 

“dokunulmazlık” zırhına bürünerek bildiklerini 
okuyorlar.

Yasaları deliyorlar.. Kuralları hiçe sayıyor
lar.. Devletin olanaklarını yandaşlarına peş keş 
çekiyorlar.

Her iktidar kendine göre bir kadro oluştur
mak için devletin memurunu, öğretmenini, 
doktorunu, polisini, savcısını oradan oraya 
sürüyor.

Ve biz böyle bir yapıdan ülkenin eğitim, 
sağlık, güvenlik, ekonomik, dış politika, savun
ma sorunlarına çözüm bekliyoruz.

Aslında sorun bizde..
Seçmeyi bilmiyoruz..
Çözüm de bizde..
Seçmeyi öğrenmeliyiz.
Beynimizin daha fazlasını çalıştırmak zorun

dayız.
Nasıl olacak ? Eğitimle..
Eğitimin niteliği yetersiz.
Olanakları sınırlı. Öğrettikleri de maksatlı..
O halde kendimizi geliştirmenin yollarını 

arayacağız.
Uludağ Üniversitesi Bursa Gazeteciler 

Cemiyeti ve As Kültür Merkezi ile birlikte iyi bir 
olanak sunuyor.

“Bilimin Işığında Aydınlanma Seminerleri” 
Yola çıkarken de toplumun her kesimine 

gelişen ülke ve dünya koşullarının getirdiği 
yenilik ve değişimlerin gerektirdiği bilgi ve 
becerilerin kazandırılması ve insanların yaşam 
boyu etkin ve üretken kalabilmelerinin gerekli 
(iğine inanıyor.

11 hafta sürecek olan etkinlikler 9 Şubat’ta 
başlıyor. 27 Nisan’da sona eriyor.

İlkinin konusu Türkiye’de Sosyal Hizmetler 
ve Sosyal Dışlanma..

Sunumu Prof.Dr. Serpil Aytaç yapıyor.
Aytaç seminerde çok önemli konulara 

dikkat çekecek, ışık tutacak.
Sosyal Hizmetler birey olmanın alt ve üst 

yapısını oluşturan temel bir program.
İnsanların sorun çözme ve baş etme kapa

sitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.
Her hafta Perşembe günü saat 18.30’da 

başlayacak olan seminerlerde ele alınacak 
konuların tümü birbirinden yararlı.

Toplumsal yapıyı geliştirmeye ve sağlam
laştırmaya dönük.

İlginizi çekeceğine inandığım bu seminer
lere katılımınız hem sizin hem de Türkiye 
Cumhuriyeti’nin geleceği için çok yararlı ola
cak.

Toplumsal aydınlanma için ışık yakan 
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa 
Yurtkuran’a, Bursa Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nuri Kolaylı’ya, As Kültür Merkezi 
Koordinatörü Necati Kartal’a, Uludağ Üniver- 
sitesi’nin çok değerli öğretim üyelerine yürek
ten teşekkürler.

Acık Lise ve Açık 
İlköğretim HEM’e devredildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Daha önce
İl Eğitim Hizmetleri 
ve Akşam sanat 
Okulu bünyesinde 
hizmet veren 
Açık Öğretim 
faaliyetleri 
bundan böyle 
Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlükleri

tarafından 
yürütülecek.
Açık Lise ve 
İlköğretim Okulu 
için yapılacak 
her türlü iş ve . 
işlemlerin İl ve 
İlçelerde HEM 
Müdürlüklerine 
devredilirken 
başvuruda 
bulunacak kişilerin 
yeni kayıt ve kayıt

yenileme işlemlerini 
ilgili yerlerde 
yapacakları 
bildirildi.
Milli Eğitim 
Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
Açık öğretim 
okulları (Açık 
İlköğretim Okulu, 
Açık Öğretim 
Lisesi, Mesleki ve 
Teknik Açık öğretim

Okulu) ile ilgili 
hizmetlerin 
İl ve İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüklerinin 
koordinesinde 
öncelikle, 
il ve ilçe Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüklerince 
yürütüleceği 
açıklandı.

‘Kurtlar Vadisi Irak’
kapalı gişe oynuyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Son günlerin merakla 
beklenen filmi 
"Kurtlar Vadisi Irak" 
dünden itibaren 
Gemlik sinemalarında 
gösterime başladı. 
Tutku Sinemasında 
gösterime giren 
filmi izlemek isteyen

sinemaseverler 
3 gün sonraya 
bilet bulabiliyor. 
Başrolünü yine 
Kurtlar Vadisi 
dizisinin başrol 
oyuncusu Necati 
Şaşmaz'ıh oynadığı 
film büyük ilgi 
görüyor.
Dün saat 11.00

seansıyla ilk 
matinesi oynayan 
filmi özellikle genç 
ve küçük seyircilerin 
tercih ettikleri 
gözleniyor.
Bir hafta süreyle

Tutku sinemasında 
gösterimde kalacak 
olan "Kurtlar Vadisi 
Irak" filminin son 
yılların en büyük 
hasılatını elde etmesi 
bekleniyor.

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 uflD[[] p[V|ii| 
KENTGAZETELERINE KUKItl litlILAIII
İLAN ve REKLAM ALINIR
Her türlü ahm-satım, eleman ilanlarınız 

ve reklamlarınız için bizi arayın

II

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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Kadınların başı açık namaz kılmalarına Gemlik’ten de tepki geldi

“Camilerde Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

şov yapılmasını 
kınıyoruz”

Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Gemlik tem
silciliği, yaptığı açıklamada, camilerde ibadet düzenini bozan ve 
değiştirmeye çalışanlar bulunduğuna dikkat çekerek, “Güzel dinimizin 
güzelliklerini hıristiyanlaştırmak isteyen, halkımızın ibadet anlayışını 
dumura uğratan 3-5 kişinin camilerde şov yapmasını kınıyoruz” dediler. 
Açıklamada, kadın-erkek karışık namaz kılmayı, gericilik, yobazlık ve 
Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozmak olarak yorumladılar.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Diyanet ve 
Vakıf Hizmetleri Kolu 
Kamu Görevlileri 
Sendikası Gemlik 
Temsilciliğinden 
yapılan açıklamada,' 
"3-5 kişinin cami 
lerde şov yapmasını 
kınıyoruz" denildi. 
Türk Diyanet 
Vakıf-Sen Gemlik 
Temsilcisi Süleyman 
Gül ile Temsilci 
Yardımcısı İbrahim 
Ay Işık, yaptıkları 
açıklamada "Son 
zamanlarda camile 
rimizde ibadet huşu 
ve düzenini bozan, 
2400 yıllık ibadet şek
limizi (Cuma, Bayram 
ve beş vakit namaz) 
değiştirmeye çalışan 
güzel dinimizin 
güzelliklerini 
hıristiyanlaştırma 
içerisinde bulunan, 
halkımızın inanç 
ve ibadet anlayışını 
dumura uğratan 
ve yozlaştıran 3-5 
kişinin camilerde şov 
yapmasını kınıyor 
ve bu oluşumlara 
müsaade edilmemesi 
için cami görevlile 
rine yetki verilmesi, 
medyanın ve karne 
ranın ibadet esnasın
da kullanılmamasını 
istiyoruz" dediler. 
Müslümanların inanç 
ve ibadetleriyle ilgili 
hususların hafife 
alınmaması gerektiği- 
ti <le savunan Gül 

de Işık, Kadın-Erkek 
karışık namaz kılın
ması, bayanların başı 
açık namaz kılmaları 
konusunda son gün
lerde yapılan açıkla

malara "Biz bu tür 
provokasyonların dış 
kaynaklı olduğuna 
inanıyoruz" dediler. 
Türk Diyanet Vakıf- 
Sen Gemlik temsilcisi 
Süleyman Gül ile 
Temsilci yardımcısı 
İbrahim Ay Işık, şöyle 
konuştular: "Bir 
taraftan Araplara has 
Müslümanlık özentisi 
içinde olanlar var. 
Bunlara gerici yobaz, 
siyasal İslamcı diyen
leri bugün başı açık, 
kadın-erkek karışık 
bir şekilde namaz 
kılarken görüyoruz. 
En az diğerleri 
kadar bunlarda 
gerici, yobaz ve Türk 
Milletinin birlik ve 
beraberliğini bozmak 
isteyenlerdir.
İşte bu hareketi 
yapanların hamisi 
konumunda olan 
AB temsilcileri 'Allah 
indinde Hak din 
Islamdır' ayetini bize 

okutmak istemeyen
ler değil midir. ? 
Ülkemizin birliğini 
ve beraberliğini boz
mak isteyenler son 
günlerde ülke gün
demine bomba gibi 
düşen kadınlı-erkekli, 
başı açık namaz 
kıldığını zannedenler, 
misyonerlik 
Müslümanlığının 
öncüleridir.
Çünkü, namaz 
İslam'ın 
şartlarından biridir. 
Namaz kılmanın 
şartları vardır.
Namaz kılan bayanın 
mutlaka el ve 
yüzüpün dışında 
kalan uzuzlarını 
örtmeleri gerekir.
Hz. Peygamberimizin 
cemaatle namaz 
kılma uygulaması 
ise; öndeki safta 
erkekler, sonra erkek 
çocuklar en son 
safta bayanlar 
yer almışlardır.

■O halde karışık 
olarak namaz kılmak 
mümkün değildir. 
Bu tür konularda 
en doğru açıklamayı 
Diyanet İşleri 
Başkanlığımız 
yapmıştır. Konunun 
uzmanı durumunda 
olan Diyanet'in 
dışında kalan yetkili- 
yetkisiz kimselerin 
açıklama yapıp, 
vatandaşlarımızın 
zihinlerini karıştırma
maları gerekir 
diye düşünüyoruz." 
şeklinde konuştular. 
Şube Temsilcisi 
Süleyman Gül 
ile temsilci 
yardımcısı 
İbrahim Ay Işık, 
yaptıkları açıklamada 
ayrıca Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a konu 
hakkında aydınlatıcı 
bilgilerin bulunduğu 
bir mektup gönde
rildiğini söylediler.

Türkiye’nin kılavuzunda Şapkasız Hakim!
Dünyanın en büyük haber ajanslarından 

Associated Press (AP), tüm dünyaya, 
Türkiye'nin başına gelenleri duyuruyor.

Kırmızı noktalı sokakları, içki yasağını, tür
banı, Harem-Selâmlık, Bakanları, uygula
malarını, yargı yerine Ulema istemini, dine 
uygun helâl gıda sertifikalarını, yeşil alanlara - 
çocuk parklarına- cami yapılmasını...

Laik kesimin endişeli olduğuna kadar her 
konudan haberdar, dünyamız...

Dünyaya bir taze haber de biz verelim;
Resmi Gazete'de yayınlandı ya...
İmam Hatiplilere; vali, Hakim, Kaymakam, 

Savcı olma yolu açıldı... İmam Vali, İmam 
Hâkim, İmam Kaymakam, İmam Savcılar gele
cek... Bu arada sanal kılavuz uyardı, 'şapkasız 
(işaretsiz yani) hakim' yazınca, "'Bilge-Tanrı' 
anlamında mı kullandınız?" diye... Şapkalısı; 
’Yargıç-Egemen'...

'Dünyanın Hakimi''sözü demek ki buradan 
geliyor!.. Van'da çöken hukuk sisteminde ara
mak gerek; şapkasız hakim ve yargıçları...

Zira şapkasız olunca, 'İmam Hakim' daha 
uyuyor... Kılavuz, dedi...

Türkiye'nin kılavuzunu okuyan AP'de de, 
'İnsan Hakları'nın nasıl çiğnendiği konusunda 
yorumlâr yapılıyor...

Dünya'yı bilmem ama Türkiye'nin günde
minde Pamukoğlan var...

Nobel'e koşuyor...Şapkasız-imlâsız 
yazarlardan... Sonraaa...

Şöyle bir bakın yerel seçimlerdeki belediye 
başkanlarına, - bakmayın şapka kullanmadık
larına - çoğu şapkalı... AKP'nin Milletvekilleri 
ve Bakanları arasında da şapkalılar 'hakim*!

Çocukluğumuzda yeşil örme şapka takan
ların hemen hacı olduğunu anlardık...Pıt diye 
başında yazardı...

Başbakan da Hacı... İmlâsızlardan... Zira 
dili sık sık sürçüyor... Atıyor ortaya bir söz 
ertesi günü 'çevir gazı yanmasın"... 
Türkiye'nin çimentosu din, dedi ya...

Şimdi de bir şehit töreninde Mehmetçik 
adının Muhammet'in küçük adından geldiğini 
söylemiş... yaaa... AP' ye duyurulur... AB'ye 
de... Gündemimize yetişmeleri zor tabi...

İçlerinde yine en yüreklisi Erbakan Hoca... 
Şapkalı resimleri bol olduğu gibi, 'Hoca' lâk
abı ve hacılığını da defalarca tescilleyendir!... 
Niyeti de, hedefi de açık... Şapka konusuna 
girince aklıma el öpme törenleri geldi... 
Çocukluğumda Hacı olanları ziyaret ederdik... 
Yapıştı mı teninize bir türlü gitmeyen Hacı 
misini, anlamadan döküverirlerdi, elimizin 
üstüne... Oysaki Hacılar avuçlarının içlerini 
öptürürler. Öğretmen babam köyünde sevilen 
köylülerden Naci amcanın hacılığına hayırlı 
olsun, dileklerinde bulunmak için gittiğinde, 
avucunu açan Hacı amcanın elini çevirip toka 
edince, kıyamet koptu...

Allah için Hacı Naci amca, laik Hacı kesi
minden!.. Vallahi... 'Caminin yeri ayn, 
meclisin yeri ayrı' deyişini her daim kullanan
lardan... Hacı amca, daha sonra gelenlere 
elinin üstünü öptürmüş... Böylece köyde avuç 
öpme kalktı... Şimdi Umre ziyaretlerinde 
işadamlârı ve politikacıların iş görüşmeleri, 
ihale hesapları halloluyor^..

Türkiye'nin kılavuzuncîa seçim görünü 
yor...

AKP iktidarı 2007 ampulünü yaksa da!
İmam Hatiplilerin yüzü gülerken, türban 

umudu yetmeyecek iktidara taşımaya da! İran 
ile savaş konusu alarm veriyor!..

Tık yok... Tehlikeli günler geliyor, mem
leket manzaralarında...

AB'nin karnesinde tarım çok önemli... Asıl 
patına o zaman kopacak... Köylüler işsiz kala
cak, elmalcı, domatesler, buğdaylar...

Kirli denizlere, nehirlere çaylara atılacak...
Köylü konuşacak artık! Hiç sesi çıkmayan 

köylü meydanlara çıkacak...
İşçi de burnundan soluyor...
Babalar sınıfına dönüşen sendikaların işçi

leri da yollara düşecek yakında...
Türkiye'nin kılavuzunda, şapkasız günler 

başlıyor....
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Bahar Adanur Milli Eğitim’e veda etli
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yaklaşık 28 yıldır Milli 
Eğitim camiasına 
hizmet veren Bahar 
Adanur emekli oldu. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde 
12 yılını geçiren 
Bahar Adanur'a 
mesai arkadaşları 
veda yemeği 
düzenledi.
Orhangazi Caddesi 
üzerinde bulunan 
Rodop Köftecisinde 
düzenlenen veda 
yemeğinde mesai 
arkadaşlarının aldığı 
hediyeyi İlçe Milli 
Eğitim Mehmet 
Ercümen verdi. 
Şube Müdürleri 
Ali Osman Cura ile 
Hüseyin Zan'ın da 
bulunduğu veda 
yemeğinde aradan 
geçen 12 yılın tatlı 
anılan konuşuldu. 
Uzun yıllar hizmet

__________ ■■■

Mesai araadaşlaı 
Bahar Adanur içil

? yemek ö üzen Ipd i

verdiği memurluk 
görevinden emekli 
olan 4 çocuk annesi 
Bahar Adanur, 
bundan sonra 
Memur-Sen'de 
kadınlar kolu 
temsilcisi olarak 
görev yapacağını 
Söyledi.

Büyüksehir’den 
meslek kursu

Büyükşehir 
Belediyesi sosyal 
belediyecilik alanın
daki projelerine 
ücretsiz sanat ve 
mesleki eğitim 
kurslarını da ekledi. 
Sosyal belediyecilik 
alanındaki çalış
malarına bir yenisi 
daha ekleyen 
Büyükşehir Beledi 
yesi, kalifiye perso 
nel yetiştirilmesine 
yönelik olarak ücret
siz Sanat ve Meslek 
Eğitim Kursları(BUS- 
MEK) düzenliyor. 
Kurslarla ilgili bir 
basın toplantısı 
düzenleyen Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Hikmet Şahin, 
bilgi ve eğitim çağın
da, mesleki kursların 
öneminin büyük 
olduğunu söyledi. 
Kursların şimdilik 
belirlenen 6 noktada 
ve grubuna göre 50 
ila bin saat arasında
ki eğitimlerle süre
ceğini kaydeden 
Başkan Şahin, eğitim 
lerin 13 Şubatta 
başlayacağını kay

detti. Başkan Şahin, 
mesleki ve teknik 
eğitimler, el sanat
ları, müzik, sağlık ve 
spor konu başlık
larında toplanabile
cek kursların ilk etap 
ta Siteler, Alacahırka, 
Vatan, Hocataşkın, 
Ataevler ve Hürriyet 
Mahallelerinde açıla
cağını söyledi. Şubat 
sonuna kadar kurs 
merkezi sayısının 
10’a çıkacağını 
bildiren Şahin, 
"Kurstaki eğitimler
den ilköğretim yaşını 
doldurmuş her grup
tan bireyler ücretsiz 
yararlanabilecek. 
İnsanımız çalışkan 
dır. İmkan ver
ildiğinde çok güzel 
şeyler başarır. İnsan
lara balık ikram etme 
yerine balık tutmayı 
öğretmek istiyoruz. 
Bu kursların kentin 
eğitim düzeyinin art
masının yanı sıra iş 
ve sanayi dünyasın
daki kalifiye personel 
açığının kapanması
na da katkı sağlaya
caktır" dedi.
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Gemlik’te AVON günü ilgi görüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AVON Kozmetik 
502 Bölge Sorumlusu 
Gülin Çifçi ile 
AVON temsilcileri 
Milton Çay 
Bahçesinde buluştu. 
Eğlence içinde geçen 
toplantıda AVON tem
silcileri 2005 yılında 
yaşadıkları başarılı 

çalışmaları kutlarken 
değerlendirmede 
bulundular.
Eczacıbaşı'ndan ayrı 
çalıştığı son üç yılda 
kozmetik satışlarını 
iki katına çıkaran 
AVON Kozmetik 502 
Bölge Sorumlusu 
Gülin çifçi, toplantıda 
başarılı temsilcilerine 

ödül verdi.
Gemlik Bölgesinin 
bağlı bulunduğu 
YAKAMOZ Şefliğinin 
Müdürü Mesaver 
sezgin'in son 3 yılın 
en başarılı şefi 
seçildiğini bildiren 
Çifçi, "Arkadaşımız 
aynı zamanda da 
Türkiye 1.si olmuştur. 
YAKAMOZ şefliğinin 
başan sıralamasında 
4. Sırayı alan Bölge 
502 (Gemlik Bölgesi) 
başarılarını 
perçinlemiştir. ” dedi. 
Temsilcilerine 
yönelik bilgiler 
veren AVON 
Kozmetik 502 Bölge 
Sorumlusu 
Gülin Çifçi, 
yaptığı açıklamada 
"Geniş ürün 
yelpazesine her 
kampanya ile yeni

ürünler ekleyen 
AVON, müşteri 
memnuniyetine 
verdiği büyük 
önem sayesinde

200 yıllık geçmişin
den bu güne her 
gün başarısına 
başarı katmakta 
ve her eve 

girmesini sağladığı 
ürünleriyle 
satışlarını artırmak
tadır" şeklinde 
konuştu.

Zeytinspor 
Galatasaray 
maçı bugün

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa halkı organ 
bağışına karşı duyarlı

Geçtiğimiz hafta 
sonu Orhangazi 
Spor Salonunda 
oynanması gereken 
ancak kar yağışı 
nedeniyle ulaşım 
zorluğundan 
ertelenen Zeytinspor 
ile Galatasaray 
takımları arasındaki 
basketbol maçı 

bugün oynanacak. 
Türkiye Birinci 
Basketbol liginde
14 kez Bayanlar 

şampiyonluğunu 
kazanan 
Galatasaray takımı, 
geçtiğimiz yıl 
Basketbol ikinci 
ligine düşmüştü. 
Gurubunda 
yenilgisiz lider 
durumundaki

Galatasaray ile 
Zeytinspor 
arasındaki maç 
bugün saat 
12.00 de 
Orhangazi Spor 
Salonunda 
oynanacak. 
Maçı Gemlik ve 
Orhangazi'den 
çok sayıda 
sporseverin izlemesi 
bekleniyor.

Türkiye'nin en çok 
organ bağışlanan ili 
unvanına sahip 
Bursa'da, geçen 
yıl 2 bine yakın 
vatandaş duyarlılık 
örneği göstererek 
organlarını bağışladı. 
Sağlık Bakanlığı'nın 
yurt genelinde 
yaptığı araştırmalar 
sonucunda 
Bursa'da 2005 
yılında bin 952 
vatandaşın ölümün
den sonra organlarını 
bağışladığı belirtildi. 
Bursa'yı izleyen 
Antalya'da 589, 
Aydın'da ise 477 
kişinin organ 
bağışladığı, 
16 ilde de hiç 
bağış gerçek
leşmediği bildirildi. 
İl Sağlık Müdür 
Vekili Dr. Serhat

‘Gemlik Körfez’ 
internette

Gazetemizi
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

Yamalı, yaptığı 5 
yazılı açıklamada, 
geçen yıl 74 okuldan 
8 bin 396 öğrenciye 
organ bağışı 
konusunda eğitim 
verdiklerini, 
halkın da duyarlılığı 
sayesinde bağış 
kampanyalarına 
yoğun ilgi duyul
duğunu söyledi. 
Tedavisi sadece 
organ ve doku 
nakli ile mümkün 
olan hastalıkların 
dünyada olduğu 
gibi Türkiye'de 
de en önemli 
sorunlardan biri 
olduğunu dile 
getiren Dr. Yamalı, 
"Organ ve doku 
nakli bekleyen 
hastalarımızın 
sayısı her geçen 
gün artıyor Özellikle 

kalp ve karaciğer 
nakli bekleyen 
hastalar, uygun 
organ bulunamadığı 
için bir bir canlarını 
kaybediyor.
Yeterince organ nakil 
merkezleri ve bilim 
adamlarına sahip 
olmamıza rağmen, 
bağış konusunda 
eksikler yaşıyoruz" 
dedi.
Bu sorunların 
aşılması için organ 
bağışı kampanyaları
na halkın ilgisi 
beklendiğine işaret 
eden Dr. Yamalı, 
18 yaşını 
dolduran herkesin 
ölümünden sonra 
kullanılmak 
üzere organ ve 
dokularını bağışlaya
bileceğin! sözlerine 
ekledi. BHA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Orhangazi'de direksiyon başında uyuyan 
bir sürücünün kullandığı kamyonet, 
yol kenarındaki tankerlere çarptı.

Avukatlara müjde!
Hukukçu milletvekillerinin girişimleri sonucunda, ■ 

sosyal güvenlik pirim borçlarını yeniden 
yapılandıracak olan yasa tasarısı avukatları da kapsayacak.

Kazada şoför 
mahalline sıkışan 
sürücü yaralandı... 
Orhangazi'den 
Yalova istikametine 
seyreden bir 
sürücü, direksiyon 
başında uyumanın 
bedelini pahalıya 
ödedi.
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye 
göre, kaza önceki 
sabah saat 06.00 
sıralarında, Çeltikçi 
Kavşağı yakınlarında 
meydana geldi. 
İddialara göre, 
16 KA 590 plakalı 
kamyonetiyle 
Yalova'ya seyir 

halindeki 
Murat Çetin(36), 
direksiyon başında 
uyuyunca olanlar 
oldu. Kontrolden 
çıkan kamyonet, 
büyük bir hızla yol 
kenarındaki boş 
tankerlere bindirdi. 
Ortalığın savaş 
alanına döndüğü 
kazada, Murat Çetin 
kamyonetin şoför 
mahallinde sıkışıp 
kaldı, cılar içerisinde 
kıvranan sürücüyü 
sıkıştığı yerden 
çıkarmak için de 
itfaiyeden yardım 
istendi.
Daha sonra kesici 
yardımıyla sıkıştığı 

yerden çıkarılan 
Çetin, ambülansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Burada 
tedavi altına alınan 
ve sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenilen 
Çetin'in sol bacağının 
kırıldığı tespit edildi. 
Bu arada, bir firmanın 
sanayi kuruluşları 
için imal ettiği ve 
kaza sırasında adeta 
bir biri ardına dizili 
domino taşları gibi 
devrilen boş tanker
lerde de büyük hasar 
oluştu. Kamyonetin de 
hurdaya döndüğü 
kazayla ilgili soruştur
ma sürüyor. BHA

'Topluluk Sigortası' 
kapsamında malullük, 
yaşlılık ve ölüm 
sigortasına girmeleri 
zorunlu kılınan 
avukatlara biriken, 
pirim borçlarını 
taksitle ödeme 
fırsatı doğdu. Pirim 
borçlarını ödemede 
kolaylık sağlayan 
düzenlemelerin daha 
önce avukatları kap
samadığını belirten 
AKP Bursa 
Milletvekili Mustafa 
Dündar, arkadaşları 
ile birlikte yaptıkları 
çalışmaların net
icesinde meclise 
sunulan yasa 
tasarısında ekonomik 
sıkıntılar nedeniyle 
pirim borçlarını

ödeyemeyen 
avukatlara büyük 
kolaylıklar 
sağlanacağını 
söyledi. Bu arada, 
“Sosyal Güvenlik 
Prim Alacaklılarının 
Yeniden Yapılandırıl 
ması ve Bazı kanun
larda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı”mn 
1. Maddesi şu 
şekilde revize edildi: 
“506 sayılı Kanunun 
86'ıncı maddesi 
uyarınca topluluk 
sigortasına tabi olan 
avukatlar 31/03/2005 
tarihine kadar olan 
malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarına ait 
prim borçları için bu 
kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten 
itibaren iki ay 
içerisinde bağlı 
oldukları kuruma 
yazılı olarak 
başvurma şartıyla 
bu kanundan 
yararlanabilirler. 
Bu kanun kapsamın
da olan avukatlar; bu 
kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih itibariyle 
aylık bazda borcun 
ağırlıkla yaşı ve 
miktarına göre tak- 
sitlendirme süresine 
esas olan yöntemi ile 
kurumlarca tespit 
edilerek, yapı
landırılan borcun 
peşin veya altmış aya 
(5 yıl) kadar eşit 
taksitler halinde 
ödeyebilirler.” BHA

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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Zorunu hizmete
durdurma verilecek mi?

Türk Tabipleri Birliği 
(TTB), Danıştay 5. 
Dairesi'nin, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan imzasıyla 
yayımlanan doktor
lara uygulanacak 
"Devlet Hizmeti 
Yükümlülüğü" ile 
ilgili genelgenin 
yürütmesini durdur
duğunu bildirdi. 
TTB, 5371 Sayılı 
Kanun ile yeniden 
getirilen zorunlu 
hizmet uygulamasına 
ilişkin Başbakan 
Erdoğan imzasıyla 
yayımlanan genel
genin, Anayasa'ya 
aykırı olduğu 
gerekçesiyle 
iptali ve yürür
lüğünün durdurul
ması istemiyle 
Danıştay'da 
dava açmıştı.
TTB internet

W M W Emi
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 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

♦

sitesinde yer alan bil
giye göre, Danıştay 5. 
Dairesi, söz konusu 
kanunu Anayasa'ya 
aykırılık iddiaları 
nedeniyle Anayasa 
Mahkemesi'ne 
gönderme kararı 
verdi ve uygulamaya 
ilişkin genelgenin 
yürütmesini 
durdurdu.
Kararın gerekçesinin 
yazıldığı ve 
imzalarının tamamlan

madığı öğrenildi. 
"DANIŞTAY'IN 
KARARI ULAŞMADI" 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, doktorların 
"mecburi hizmeti" 
konusu ile ilgili 
Danıştay'ın herhangi 
bir kararının 
kendilerine ulaş
madığını belirterek, 
"Kuşkusuz ki kararın 
ne olduğunu görüp 
ona göre gerekenleri 
yapacağız" dedi.

i

Öğretmenlik başvurularında
taıtesi sm m

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB) 
20 bin kadroya öğret
men ataması için 25 
Ocak'ta başlayan 
başvuru süresi 
6 Şubat pazartesi 
günü sona erecek. 
MEB, öğretmen ihti 
yacını kcrşılamak 
üzere ilk ataısıayh 1G 
bin 656 ve yeniden 
(açıktan) ilk atamayla 
344 olmak üzere 
toplam 20 bin 
öğretmen alacak. 
Başvurular, 81 il ile 
bazı ilçe merkez
lerinde milli eğitim 
müdürlüklerinde oluş
turulacak başvuru 
bürolarında internet 
üzerinden yapılacak. 
Adaylar 4n fazla - 
10 eğitim kurumunu 
tercih edebilecek.
İlk defa başvuracak 
adaylarda 2004 veya 
2005 yıllarında yapılan 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı'ndan 
birine girmiş olması 
şartı aranacak.
Yeniden (açıktan) ata
malara ilişkin konten
janları belirtilmiş olan 
alanlar dışında kalan 
diğer alanların kon
tenjanları, başvurular 
alındıktan sonra 
Personel Genel 
Müdürlüğü'nce 
belirlenecek.
Adaylar başvuruya 
ilişkin bilgileri, 
Bakanlığın "http://per- 
sonel.meb.gov.tr" 
internet adresinde

yayımlanan "2006-1 
Öğretmenlik İçin 
Başvuru ve Atama 
Kılavuzu"ndan 
öğrenebilecek.
MEB'e bağlı okullarda 
sözleşmeli öğretmen
lik yapanlar başvuru
da bulunabilecekler. 
Bunlardan farklı 
eğitim kurumlarına 
atananların hakları, 
2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılı sonuna 
kadar saklı tutulacak. 
Sözleşmeli öğretmen
ler, eğitim ve öğretim 
sürecinin olumsuz 
etkilenmemesi açısın
dan, bulundukları ilde 
atanacakları alan açık 
olması şartıyla görevli 
oldukları eğitim 
kurumlarını tercih 
edebilecekler. Bu şe 
kilde tercihte bulu
nanlardan, KPSS 
puanı esas alınarak 
yapılacak sıralamaya 
göre atanacakları 
alanın kontenjanına 
girenler, doğrudan 
bulundukları 
eğitim kurumlarına 
atanacaklar.

Öğretmenlik için 
asker adaylar da 
başvurabilecek. 
Askerdeyken atanan
ların 31 Aralık 2006 
tarihine kadar terhis 
olmaları gerekiyor. B 
dürümdakilerin, atan 
tebligatının yapıldığı 
tarihten itibaren 15 
günlük süre içerisind* 
atandığı il milli eğitim 
müdürlüğüne 
muhtemel terhis tari
hini gösterir askerlik 
belgesi ile birlikte ter
his tarihini müteakip 
yasal süre içerisinde 
görevine başlaya
cağını taahhüt eden 
dilekçe ile şahsen 
veya vekalet vereceği 
kişi vasıtasıyla 
başvuruda bulunması 
gerekiyor.
MEB, atamaları 8 
Şubat Çarşamba güm 
gerçekleştirecek. 
Atama sonuçları inter 
netten ve cep telefon
ları aracılığıyla öğre
nilebilecek. Atanan 
adaylar görevlerine, S 
Şubattan itibaren 
başlayabilecekler.

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:513 24 74 Fax: 5141021
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
(Akbank aralığı )

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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http://per-sonel.meb.gov.tr


4 Şubat 2006 Cumartesi Sayfa 8

o çulu nemi hac dönüsü battı
Kızıldeniz'de çoğu 
Mısırlı bin 310 yolcu 
taşıyan gemi battı. 
Radarla irtibatın 
kesilmesinin ardından 
yapılan aramada, 
denizde yüzen 
cesetler ile filikalarda 
insanlar bulundu. 
Kızıldeniz'de 
kaybolan geminin 
battığı açıklandı 
Mısır Denizcilik İdaresi 
Müdürü Mahfuz Taha 
Marzuk, Kızıldeniz'de 
kaybolduğu bildirilen 
geminin battığını 
açıkladı.
Marzuk, 1300 kişinin 
bulunduğu geminin 
Mısır'ın Hurgada 
limanının 40 mil 

açığında battığını 
söyledi.
Feribottakilerin büyük 
bir kısmının Mısırlı 
olduğu, 100 kişilik 
mürettebatın bulun
duğu gemide 
Sudanlı ve Suudi 
ArabistanlIların da 
bulunduğu belirtildi. 
Kızıldeniz'de radardan 
kaybolduğu bildirilen 
Selam 98 adlı feribot 
ile irtibatın kesildiği 
bildirilmişti. İrtibatın 
kesildiği bölgede 
cesetler tespit edildiği 
ifade edilmişti. 
RADARDAN 
KAYBOLMUŞTU 
Kızıldeniz'de çoğu 
Mısırlı bin 310 yolcu 

taşıyan bir yolcu 
gemisi radardan kay
boldu. Mısırlı denizci
lik yetkilileri, Mısır'ın 
El Selam Deniz Ulaşım 
Şirketi'ne ait 'Selam 
98' adlı geminin Suudi 
Arabistan'ın Dubah 
limanından dün akşam 
ayrıldıktan kısa süre 
sonra radar ekranın
dan kaybolduğunu 
belirtti, yetkililer, 
geminin dün sabaha 
karşı Mısır'ın güneyin
deki Şafağa limanına 
ulaşması gerektiğini, 
ancak gelmediğini 
kaydetti. Gemi son 
olarak radar ekran
larında Dubah'a 62 
mil mesafedeyken 

görüldü. 
Gemideki bazı 
yolcuların Hac 
ziyaretinden 
dönen kişiler 
olduğu sanılıyor. 
FLİKALARDA 
İNSANLAR 
BULUNDU 
Kızıldeniz'de 
radardan 
kaybolduğu 
bildirilen Selam 
98 adlı gemi ile 
irtibatın kesildiği 
bölgede filikalar
da insanların

lerinin arama çalış
maları başlattığını 
söyledi. Yetkililer, 
çok sayıda otomobil 
ve kamyonun bulun

duğu feribotun 
yolcularının büyük 
çoğunluğunun Mısırlı 
ve Suudi olduğunu 
kaydetti.

tespit edildiği 
bildirildi.
Mısırlı ve Suudi yet 
kililer, Suudi ve Mısır 
gemileri ile helikopter

"Hamas'ı İsrail tanımak zorunda”
Mısır Devlet Başkanı 
Hüsnü Mübarek, 
Hamas örgütünün 
yeni Filistin hüküme
tini kurmak istiyorsa 
İsrail'i tanımak 
zorunda olduğunu 
söyledi. İsrail'de 
yayımlanan günlük 
Yediot Aharonot 
gazetesinde yer 
verilen mülakatında 
Mübarek, "Hamas bir 
hükümet kurmak 
istiyorsa, mutlaka 
İsrail'i tanımalıdır. 
Halit Meşal'in neyi 
deklare emesi gerek
tiğini ve Hamas'ın 
sizin (İsrail) kabul 
edeceğiniz neyi 
yapması gerektiğini 
söylemek istemiyo
rum. İsrail'i tanı
madan, bu iş

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

yürümeyecek" dedi. 
Mısır Devlet Başkanı 
"Eninde sonunda 
Hamas barış içinde 
yaşamak isteyecek
tir. Onların bir devlet 
terörü oluşturmak 
istemediklerinden 
eminim. Çalışalım, 
bekleyelim, görelim 
Hamas ne istiyor, 
Halit Meşal ne 
söylüyor, Mısır'a 

önümüzdeki gün
lerde gelecek olan 
diğerleri ne söyleye
cekler. Fetih'i din
lemeliyiz, Hamas'ı 
dinlemeliyiz ve 
aralarında 
arabulucu olmalıyız. 
Bir koalisyon 
çözümü bulabile
ceğimizden 
umutluyum" diye 
konuştu..

geri adım almıyor
İran, nükleer faaliyet
lerine devam 
edeceğini ve BM 
Güvenlik Konseyi’ne 
havale edilmesi 
durumunda 
denetlemeleri kısıt
layacağını resmi 
olarak Uluslararası 
Atom Enerjisi 
Ajansı'na (UAEA) 
bildirdi.
İran'ın resmi haber 
ajansı IRNA'nın 
bildirdiğine göre, 
İran, UAEA'ya, 
uranyum zengin
leştirme çalışmaları
na devam edeceğini 
ve BM Güvenlik 
Konseyi’ne havale 
edilmesi durumunda 
işbirliğini azaltarak,

UAEA denetimlerini 
kısıtlayacağını resmi 
olarak belirtti.
Bildirinin, İran'ın üst 
düzey nükleer yetkil
isi Ali Laricani'nin 
UAEA Başkanı 
Muhammed El- 
Baradey'e gön
derdiği mektupla 
iletildiği ifade edildi. 
Mektupta, "Hangi

şekilde olursa olsun 
İran dosyası BM 
Güvenlik Konseyi’ne 
gönderilirse, UAEA 
izleme ve gözleme 
faaliyetleri kısıt
lanacak ve İran, * 
şartsız ve koşulsuz 
askıya aldığı tüm 
nükleer faaliyetlere 
devam edecektir" 
denildiği aktarıldı.

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TL yüzde 45 değerlendi
-Devlet Bakanı Kürşad 
Tüzmen, son 3 yılda 
Türk Lirası'nın yüzde 
45 oranında değer
lendiğini, bunun bi 
limsel bir gerçek 
olduğunu söyledi. 
Tüzmen, Türk 
Eximbank'ın faaliyet
leri konusunda, Türk 
Eximbank Genel 
Müdürü Ahmet 
Kılıoğlu ve Dış 
Ticaret Müsteşarı 
Tuncer Kayalar ile 
birlikte düzenlediği 
basın toplantısının 
ardından, gazeteci
lerin sorularını 
yanıtladı.
Yapılan çalışmaların 
ortada olduğunu, 
TL'nin her yüzde

En çok satan kitaplar
Türkiye Yayıncılar 
Birliği, geçtiğimiz ay 
en çok satan kitaplar 
listesini açıkladı. 
Birlik'ten yapılan 
açıklamada, Ocak 
ayında kitapçılarda 
en çok satan 
kitapların, Türkiye 
çapında belli başlı 
kitabevlerinden 
alınan satış 
rakamlarına göre 
düzenlendiği 
belirtildi.
Açıklamada, 
Türkiye Yayıncılar 
Birliği'nin, yayıncılık 
sektöründe sağlıklı 
veriler oluşması 
amacıyla her ay 
"en çok satanlar lis
tesini yayınlamaya 
devam edeceği 
kaydedildi.
Açıklamaya göre, 
"Ocak 2006 En Çok 
Satanlar" listesi

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

‘Gemlik Körfez’ 
internette
Kfîrfez

10'luk değer 
kazanışının ithalata 5 
milyar dolar "ekstra 
fatura" çıkardığını 
belirten Tüzmen, "Bu 
bilimsel bir gerçek, 
TL son 3 yılda 
yüzde 45 oranında 
değerlendi" dedi. 
Bakan Tüzmen, söz
lerine şöyle devam 
etti: "Siz bu koşullar
da ihracatı artırmaya 
çalıyorsunuz. 
Bu girdi maliyet
leriyle, bu aşırı 
değerli kur ortamında 
bu ihracat başarısı 
sağlandı. Onun için 
ben ihracatçılarımıza 
'azap askerleri' 
diyorum. Uzak Asya 
ülkelerinin kalkınma 

şöyle:
1- Gazi Paşa, Attila 
İlhan, İş Kültür
Yayınları
2- Şu Çılgın Türkler, 
Turgut Özakman, 
Bilgi Yayınevi
3- A.Ş.K. Neyin 
Kısaltması, Tuna 
Kiremitçi, Doğan
Kitap
4- Ferrarisini Satan 
Bilge, Robin Sharma, 
Goa Basım Yayın
5- Koza Kelebeği 
Bilmez, Robin 
Sharma, Goa 
Basım Yayın
6- Sır, Nermin 
Bezmen, Remzi 
Kitabevi
7- Amat, İhsan Oktay 
Anar, İletişim
Yayınları
8- Zahir, Paulo 
Coelho, Can Sanat
Yayınları
9- Derin Devlet, Ömer

TDK ve nK’ dan 
CHP’ye suçlama

stratejilerinin 
arkasında da kur 
yatar. Yaklaşık 30 
yıldır Uzak Asya kuru 
nasıl dış ticaret aracı 
olarak kullandığını 
çok iyi analiz edelim. 
Yani oturup da 
böyle bilimsel bir 
çalışma yapmadan, 
okuyup bu işleri iyice 
öğrenmeden bence

Lütfi Mete-Mahir 
Kaynak, Timaş 
10- Her Şey Seninle 

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
Körfez

kimse ahkam 
kesmesin." 
Bakan Tüzmen, 
enflasyon hedefleme
si ve kur arasındaki 
bağlantıya ilişkin 
soru üzerine,
"eğer kur 1,6000 YTL 
civarında olsaydı 
bunun enflasyona 
etkisi 1 puan 
olurdu" dedi.

Başlar, Mümin 
Sekman, Alfa

Türk Dil Kurumu 
(TDK) Başkanı Prof. 
Dr. Şükrü Haluk 
Akalın, Türk Dil 
Kurumu ve Türk 
Tarih Kurumu'nun 
(TTK) Ulu Önder 
Atatürk'ün talimat
larıyla kurulmuş ve 
70 yılı aşkın süredir 
araştırma yapan en 
önemli bilim kuru
luşları olduğunu 
belirterek. "İş 
Bankası Atatürk 
hisselerinden 
payımıza düşen 
gelirleri 6 yıldır öde
meyen CHP, Ulu 
Önder Atatürk'ün 
vasiyetnamesini, 
Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası'nı, 
yasaları ve yargı 
kararlarını çiğne
mektedir" dedi.
TDK Başkanı Akalın 
ve TTK Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf 
Halaçoğlu, Türkiye 
İş Bankası'ndaki 
Atatürk hisselerinin 
gelirleri konusunda 
yaşanan sorunlarla 
ilgili olarak TDK 
Konferans 
Salonu'nda ortak 
basın toplantısı 
düzenlediler. 
Akalın, Atatürk'ün 
vasiyetnamesinin 6. 

maddesinde, söz 
konusu hisselerin 
gelirlerinin her yıl 
bu iki kuruma yarı 
yarıya verilmek 
üzere pay
laştırdığının yer 
aldığını kaydetti. 
Vasiyetnameye, 
yasalara ve yargı 
kararlarına göre bir 
miras ihtilafı 
olmadığını belirten, 
Akalın, sorunun, 
gelirleri hak sahip
lerine dağıtmakla 
görevlendirilen 
CHP'nin bu görevini 
yerine 
getirmemesinden 
kaynaklandığını 
söyledi.
Gelirleri kurumlara 
ödenmesi için 
CHP'nin İş Bankası 
Genel Müdürlüğü'ne 
talimat yazması 
gerektiğinin altını 
çizen Akalın, 
CHP'nin talimat yaz
maması yüzünden 
2000 yılından bu 
yana gelirlerin 
kurumlara öden
mediğini belirtti.
Akalın, "Bu durum
dan kurumlanmaz, 
Türkçemiz ve Türk 
tarihi araştır
malarımız zarar 
görmektedir" dedi.

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

Gemlik Ticaret Meslek Lisesi’nden 
ahdığım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Yaşar TAŞAN

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresini tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Korunan çocuklar neden tosla olur? OKUYUCU MEKTUBU

Astımı olan çocuk
ların anneleri bize hep 
şöyle yakınırlar: 
"Doktor Bey, bakın şu 
kapıcının çocuklarına. 
Üstleri başları, elleri 
yüzleri kir içinde. 
Bütün gün sokakta 
tozun toprağın için
deler. Betona oturu 
yorlar. Koşuyor, ter
liyorlar. Sokaktan pis 
şeyleri alıp yiyorlar. 
Yaşadıkları kapıcı 
dairesi güneş almaz, 
küçücük rutubetli bir 
yer. Üstelik babaları o 
tek odalı yerde püfür 
püfür sigara içiyor. 
Ama, çocukları ne 
kadar sağlıklı, ne 
astımları var ne 
alerjileri. Turp gibiler 
maşallah". 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, bazı 
çocukların neden astıl 
olduklarını anlattı. 
Bizim bir tek çocuğu
muz var. Gözümüz 
gibi bakıyoruz, 
yediğine, içtiğine her 
şeyine dikkat edi 
yoruz. Doğduğu gün
den beri doktor kon
trolünde. Bütün 
aşılarını yaptırdım. 
Odası, giysileri 
tertemiz. Evimizde 
asla sigara içilmez. 
Azıcık terlese hemen 
iç çamaşırına kadar 
değiştiririm. Gece en 
az 3 kere kalkar 
üstünü kontrol ede 
rim. Ama bizimki en 
ufak bir üşütmeden 
hemen hastalanıyor, 
öksürüyor, nefesi 
tıkanıyor. 15 gün iyi, 
15 gün hasta. Ayda 
2-3 kere doktordayız. 
Nedir bizim suçumuz, 
kabahatimiz?"

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

ALLERJİK HASTALIK
LARIN NEDENİ 
TEMİZLİK Mİ? 
Dünyanın bütün 
ülkelerinde her geçen 
gün artan astım, 
saman nezlesi, egza
ma... gibi hastalıkların 
"aşırı temizlik ve titiz
likten" kaynaklan
abileceği ileri 
sürülüyor.
"Hijyen teorisi" olarak 
bilinen görüşe göre, 
bu durumdan bebek
lerin hayatlarının ilk 
döneminde çok temiz 
ortamlarda 
büyütülmeleri ve 
mikroplarla çok az 
karşılaşmaları sorum
lu tutuluyor. Çünkü, 
özellikle yaşamın ilk 
yıllarında geçirilen 
enfeksiyonlar 
çocuğun ateşlenme
sine, öksürmesine 
neden olsa da, onu 
rahatsız etse de, 
faydaları da var. 
Çocuğun bağışıklık 
sistemi bu enfeksi 
yonlar sayesinde 
virüslerle, bakterilerle 
savaşmayı öğreniyor 
ve güçleniyor.
Buna karşılık bebek 
çok fazla mikropla 
karşılaşmıyor ise, 
bağışıklık sistemi 
güçlenemiyor ve "boş 
kalmış, işi gücü ola
mayan kişiler" gibi 
"Acaba ben ne yap
sam" diye şaşkınlığa 
düşüyor. O da bu 
sefer tutuyor, 
karşılaştığı toz, tüy, 
polen, küf... gibi mad
delere mikropmuş 
gibi davranıyor, 
onlara karşı hak 
etmedikleri aşırı tep
kiler gösteriyor ve 
işte bunun sonucun
da da alerjik hastalık
lar ortaya çıkıyor. 
TEMİZLİK

TEORİSİNİN 
KANITLARI 
Gerçekten de bu 
hijyen, yani temizlik 
teorisini doğrulayan 
pek çok kanıt var. 
Meselâ, astım ve 
diğer alerjik hastalık
lar kalabalık ailelerin 
çocuklarında daha az 
görülüyor. Çünkü, 
çok kardeşi olan, 
kalabalık bir ailede 
büyüyen bebekler 
daha çok mikrop 
alıyor ve daha fazla 
enfeksiyon geçiriyor
lar. Aynı şekilde, 
doğduğu günden 
itibaren evinde kedi, 
köpek... gibi hayvan 
beslenen çocuklarda 
o'a aıerjik hastalıkların 
görülme oranı daha 
az, zira bebek evdeki 
hayvanlarda bulunan 
bakterilerle karşılaşı 
yor. Araştırmalar, 
gene aynı nedenle 
erken yaşta kreşe 
gönderilen çocuklar
da da, köy ve çiftlik
lerde büyüyen çocuk
larda da alerjik 
hastalıkların daha 
seyrek rastlandığını 
gösteriyor. Buna 
karşılık, büyük 
şehirlerde doğan ve 
apartman dairelerinde 
"el-bebek gül-bebek" 
sarılıp sarmalanarak, 
odası her gün silinip 
süpürülerek, yatak 
takımları, çarşafı haf
tada bir değiştirilerek,

sık sık yıkanarak bin 
bir ihtimamla "terte 
miz" bir ortamda bü 
yütülen çocuklar ise 
alerjik hastalıkların 
pençesine kolayca 
düşüveriyor. Çünkü, 
bu çocukların ne 
kardeşleri var, ne de 
onları öpüp koklayan 
ve bu sırada taşıdık
ları mikropları onlara 
bulaştıran akrabaları 
veya diğer misafirleri. 
Üstelik bu yavrular 
kızamığa, boğmacaya, 
çocuk felcine, hepa 
tite karşı aşılanıyor. 
Azıcık ateşleri çıksa, 
biraz burunları aksa, 
boğazları kızarsa 
hemen antibiyotikler 
veriliyor. Böyle 
"tertemiz" ortamlarda 
büyüyen çocukların 
bağışıklık sistemleri 
mikroplarla karşılaş
madıkları için kendi 
ne, savaşacak yapay 
düşmanlar arıyor. 
Tutuyor, evdeki tozla 
ra, küflere, polenlere 
mikropmuş gibi 
davranıyor, onlara 
anormal tepkiler gös
teriyor, onları yok et 
meye çabalıyor. İşte, 
bağışıklık sisteminin 
aslında kimseye za 
ran olmayan bir takım 
maddelere karşı gös
terdikleri olmaması 
gereken abartılı tep
kiler karşımıza alerjik 
hastalıklar olarak 
çıkıyor.

Hüseyin KAYA
Aşure günü

1-Mitolojiye göre, Aşure geleneği çok 
eskilere dayanır.Yüzyıllarca önce, insan oğlu? 
İlkel Komünal Toplum’da yaşarken, egoistçe 
davranışlar yokmuş. Aralarında işbölümü 
yapmışlar.Birlikte avlayıp ve birlikte topladık
larını birai’aya getirerek, yine oturup 
herkesin karnı doyuncaya kadar birlikte 
yemişler.Tabiattan toplanan çeşitli yiyecek 
maddelerinin karışımından yapılan yemek 
nedeniyle, Aşure çorbası geleneğinin o 
zamandan kaldığı iddia ediliyor.

2-Yine Mitolojiye göre, Nuh Peygamber 
zamanında, gökler yarıhrcasına yağmur 
yağmış ve denizler kabarmış. İnsanlık yok 
olmakla karşı karşıya kalmış. Nuh 
Peygamber adamlarıyla, insanları ve diğer 
canlıları kurtarmak amacıyla bir gemi yapmış. 
Bu nedenle de Nuh Peygamberin, marango
zların piri sayıldığı söylenir. Nuh Peygamber, 
sellerden kendini kurtulabilen insanları gemi
sine almış. Nesli tükenmesin diye tüm 
mahlukattan da birer çift alıp gemisine koy
mayı unutmamış. Gemi, günlerce, aylarca 
azgın sular da yüzmüş. Yağmurlar dindiği 
zaman, Nuh'un gemisi tesadüfen Ararat 
(Ağrı) dağı üzerinde bulunuyormuş. Sular 
çekilince, gemi Ağrı dağının doruğuna otur
muş. Gemiden çıkan insanların yanında tek 
başına karınlarını doyuracak kadar yiyecek
leri yokmuş. Herkes torbasında, kesesinde 
sebze, meyve ve hububat olarak ne varsa 
getirip bir örtünün üstüne boşaltmış. 
Bunların tümünü karıştırmışlar ve büyük 
kazanlarda çorba yapmışlar. Bazıları da, 
Aşure geleneğinin o zamandan'kaldığını 
söylüyorlar.

3-Aradan yüz yıllar geçmiş.Hıristiyanlıktan 
1350 yıl önce Musevilik yani (Yahudi) dini ve 
Hıristiyanlık'tan 612 yıl sonra da Arabistan'da 
Müslümanlık ortaya çıkmış. Peygamber 
Muhamed'in kızı Fatima'dan Haşan ve 
Hüseyin adında iki torunu olmuş. Haşan 
Muaviye düzeneğiyle, eşi tarafından 
zehirletilerek öldürülmüş. Hüseyin'de yanın
daki 72 yakınıyla Küfe şehrine gitmek üzere 
yola çıkmış. Muaviye, oğlu Yezid’e "Senin 
ülkeye eğemen olabilmen de tek engel 
Hüseyin'dir," demiş. Yezid, babasının 
tavsiyesine uyarak, Hüseyin'in yolunu 
Kerbela'da kesip 12 gün süren bir cenge 
tutuşmuşlar.10 Ekim 680 tarihinde Hüseyin 
şehit edilmiş. Cenkte, kadınların dışında, 
erkek olarak sadece, Hüseyin'in hasta ve 
küçük olan oğlu Zeynel Abidin sağ kalmış.

4-Alevi insanlar o, 12 günlük cengi, yas 
günü olarak kabullenmişler. İsteyen 12 gün 
yas orucu tutuyor ve 12 gün sonra, 12 çeşit 
öteberinin (Taam) konduğu Aşure pişiriliyor. 
Hali vakti yerinde olanlar da 12 günün 
sonunda, Zeynel Abidin'in kurtuluşuna şükür 
amacıyla kurban kesiyorlar.

Hatta Alevi ailelerde 12 yıl boyunca, her 
yıl 12 gün oruç tutanlar, 12 kazan kay
natarak, köy halkını davet ediyorlar. İşte 
Aşure geleneğinin Kerbela olayından kaldığı 
da söyleniyor. Elbette başka söylentiler de 
var.

5-Kerbela 'da 12 İmam öldürülmediğine 
göre, tutulan oruca 12 İmam orucu demek 
doğru bir adlandırma değildir kanımca. 
Kerbela olayının olduğu ay, eski adıyla 
Muharrem ayıdır. Buna Muharrem orucu veya 
İmamlar orucu demek daha doğru olur. 
Ramazan ve Kurban Bayramı etkinliklerinin 
her yıl on gün önceden yapılmasına diyecek 
sözümüz olamaz. Ama belli bir tarih olan ve 
10 Ekim 680 tarihihde meydana gelen 
Kerbela olayı ile ilgili etkinlikleri, Arap 
takvimine uydurarak, her yıl on gün önceden 
ve bu yıl da Şubat ayında yas ve oruç tutup, 
aşure pişirmenin ne derece doğru olup 
olmadığını da okuyucunun kendi değer
lendirmesine bırakıyorum.
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Terleme kontrol altına alınabiliyor
Havanın sıcaklığına, 

'yaptığımız fiziksel 
aktiviteye ve ruhsal 
durumumuza bağlı 
olarak hepimiz terli 
yoruz. Aslında terleme 
tüm sağlıklı insanlarda 
olması gereken, 
vücudun su, tuz ve ısı 
dengesini sağlayan 
fizyolojik bir olay. 
Ancak aşırısı özellikle 
sosyal hayatta büyük 
bir soruna dönüşen 
terlemeyi günümüzün 
modern yöntemleriyle 
kontrol altına almak 
mümkün hale geldi. 
Yüzde 65'i su olan 
vücudumuz için ter
leme, metaboliz
mamızın sağlıklı 
çalıştığının ifadesi. 
Normalde bir insan 
günde 500 cc civarında 
sıvı kaybediyor. 
Vücudun bu sıvıdan 
daha fazla sıvı kay
betmesi ise "aşın" 
terleme olarak nite
lendiriliyor. Terden en 
çok etkilenen bölgeler 
ise ter bezlerinin 
yoğun olduğu eller» 
koltuk altları ve ayak
lar. Özellikle sıcak 
havalarda bu miktar 
daha da artsa da, 
genellikle bizi rahatsız 
edecek düzeylere 
ulaşmıyor. Ancak bazı 
kişiler var ki, onlar 
hiçbir aktivitede bulun- 
masalar bile terden 
adeta sırılsıklam 
oluyorlar.
Peki, bu kişilerin aşırı

terlemesi bir rahatsı
zlık belirtisi mi? 
Hamilelik, ergenlik ve 
menopoz döneminde 
aşırı terleme olması 
normal karşılanıyor. 
Terin salgılanması, 
insanlarda sinir siste
minde "sempatetik" 
denilen bölümün 
çalışmasıyla ilgili. 
Toplumun yüzde 
Tinde, özellikle stresli 
durumlarda bu sistem 
aşırı düzeyde çalışıyor. 
Doğuştan olan bu sis
temin özellikle stresin 
etkisi altında 
kaldığımızda aşırı 
çalışmasının sebebi 
tam olarak bilinmiyor. 
Aşırı terleme, aynı 
zamanda önemli sağlık 
sorunlarının kaynağı 
da olabiliyor. Öyle ki, 
diyabet, böbreküstü 
bezi ve tiroit hastalık
ları, vücutta oluşan 
enfeksiyon kendini ter
leme ile gösterebiliyor. 
Dolayısıyla, aşırı ter
lemeden şikayetçi olan 
kişilere bazı testler 
yapılarak, bu sorunun 
bir hastalık belirtisi 
olup olmadığının tespit 

edilmesi gerekiyor. 
Vücut ısısının kon
trolünü sağlayan ter
leme, pek çok kişinin 
hem özel hem de 
sosyal hayatını olum
suz yönde etkileyen 
önemli bir sorun haline 
gelebiliyor. Çünkü, 
aşırı terleme bakteri 
üremesini kolay
laştırdığı için kötü 
kokuya da yol açıyor. 
Deodorant ve parfüm 
kullanımı bu kokunun 
oluşmasını bir derece 
azaltsa da maalesef 
tamamen ortadan 
kaldırmıyor.
AŞIRI TERLEME RUH
SAL SORUNLARA 
YOL AÇABİLİYOR 
Ruhsal ve fiziksel 
sorunlara yol açan, 
sosyal hayatı zor
laştıran aşırı terleme 
ellerde, koltuk altında, 
’ayak altlarında, yüzde 
ve gövdede oluşabiliy
or. Aşırı terleme 
ellerde oluştuğunda 
hem el ile yapılan 
işlerde güçlük çekiliy
or, hem de sosyal hay
atta sorunlar yaşanıy
or. Aşın terleme ayak

larda meydana 
geldiğinde ise, ayak 
kokusuna neden 
olarak özellikle 
çorap ve kapalı 
ayakkabıların 
giyildiği soğuk 
havalarda kişiyi 
oldukça güç durumda 
bırakabiliyor. Terleme 
stresli durumlarda 
gelişiyorsa ve kişi ter
lemeden rahatsız oluy
orsa kısır bir döngü 
içine giriliyor. Kişi 
terleyeceğini bilerek 
daha endişeli hale 
geliyor, endişe de daha 
fazla terlemeye sebep 
oluyor. Bu nedenlerle 
yaşam kalitesinin yük
seltilmesi ve aşırı 
terlemenin bir hastalık 
belirtisi olup 
olmadığının tespit 
edilmesi için mutlaka 
bir doktora başvurmak 
gerekiyor.
Günümüzün modern 
tedavi yöntemleriyle 
aşırı terleme rahatlıkla 
kontrol altına alın
abiliyor. Tedaviye 
başlanmadan önce, 
aşırı terlemeye yol 
açan sebep saptanıyor. 
Terleme sorunu olan 
kişinin kilosu ince
leniyor, kullandığı 
ilaçlar gözden geçirili 
yor, menopozda olup 
olmadığı araştırılıyor. 
Sorunun tiroit 
bezinden ya da 
böbreküstü bez
lerinden kaynaklanıp 
kaynaklanmadığına da 

dikkat ediliyor. Eğer 
bu tür sorunlar tespit 
edilemez ise, sem
patetik sinir sisteminin 
doğuştan aşırı 
çalıştığına karar 
veriliyor. Tedavide ilk 
olarak genel tedavi 
yaklaşımları uygulanı 
yor. Kişiye terletmeyen 
kıyafetler giymesi, talk 
pudrası veya klorid 
içeren solüsyonlar kul
lanması gerektiği belir
tiliyor. Bazı kişilerde 
sempatetik sinir sis
teminin çalışmasını 
azaltmak ve böylece 
de aşırı terlemeyi önle
mek için ilaç tedavisi 
uygulanıyor. 
Psikoterapi de, strese 
bağlı terlemenin kon
trol edilmesinde kul
lanılan bir yöntemi 
oluşturuyor. Bu 
tedavilerle sonuç alına
mazsa, aşağıda yer 
alan yöntemler 
uygulanıyor. 
TEDAVİ İÇİN 
KULLANILAN 
YÖNTEMLER 
Bu işlemler sonrasında 
aşırı terleme geçici ya 
da kalıcı olarak 
ortadan kalkıyor ve 
önemli bir sorun 
olmaktan çıkıyor. 
İyontoforez: Küçük su 
banyosu içinde, yarım 
saat boyunca, hastaya 
hafif elektrik akımı ver
iliyor.
İnternational 
Hospital'den 
Dermatoloji Uzmanı Dr.

Buket Pençe bu yönte
mi şöyle anlatıyor; 
"Metal plakanın üzer
ine ıslak sünger konu
luyor. Kol altı, el ayası, 
ayak tabanı gibi ter
leme olan bölgeye yer
leştiriliyor. Islak 
sünger, iyontoforezi 
sağlıyor. Yani, suyun 
içindeki iyonlar ayrışıy
or ve ter bezlerinin 
çalışmasını bloke edi 
yor. Hiçbir yan etkisi 
olmadığı için hamileler 
de dahil olmak üzere 
herkes rahatlıkla 
yararlanabiliyor. İşlem 
sırasında ağrı ya da 
sancı hissedilmiyor. 
Bu cihaz evde de 
rahatlıkla uygulan
abiliyor. Hafif ve orta • 
derecede terlemesi 
olan kişilerde oldukça 
başarılı sonuçlar elde 
ediliyor."
Alman Hastanesi'nden 
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Uzmanı 
Dr. Elif Gürkan, bu 
yöntemin 3 günde bir, 
yarım saatlik seanslar . 
halinde, süreleri 
azaltılarak birkaç 
ay uygulandığını 
belirtiyor..
Bdtox: Özellikle koltuk 
altı terlemesinde kul
lanılıyor. Aslında doğal 
bir zehir olan ve 
sulandırılarak kul
lanılan "botulinum 
toksini" ter bezlerini 
çalıştıran sinirleri 
felç ederek aşırı 
terlemeyi durduruyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. t 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 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

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 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)

VAPUR - FERİBOT

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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ANAVATAN
ANAVATAN PARTİSİ’NDEN DUYURULUR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm siyasi partilerin üye kayıtlarının 
güncelleştirilmesi yönünde bir çalışma başlatmış ve üye kayıt 

beyannamelerinde vatandaşlık kimlik numarasının yer alması zorunluluğu 
getirilmiştir. Partimiz Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca, bu amaç 

doğrultusunda üye kayıtlarımızın yenilenmesine karar verilmiştir. 
Bu çerçevede; Partimizin kurulduğu 1983 yılından bu güne kadar 

üye olmuş ve çeşitli kademelerde görev yapmış 
tüm Anavatanlıları üyeliklerini yenilemeye davet ediyoruz.

Ayrıca Partimize katılmak isteyen tüm Gemlik halkını davet ediyoruz. 
Partimizin tüm üyelerine ve aziz Gemlik halkına saygıyla duyurulur. 

ANAVATAN PARTİSİ 
Gemlik İlçe Teşkilatı

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. 

Mortgage sistemi gibi, 700 YTL taksitli kredi ile 
15 yıl ödemeli olan konutlar 2 yılda teslim edilecektir.

Geniş bilgi için büromuzdan başvurabilirsiniz.
Kooperatife üye olanlara S*S< Aı BİLGİN KOHIlt YaPI KOOpfifSİlfl

kredilendirme aşamasında Dem irsubaşı Mah. Semerciler Yokuşu, No: 25
(Demiriz Ecz. karşısı) GEMLİKtapuları verilecektir TEL.(0224)513 8990



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

Belediye Meclisi bugün toplanıyor
fi Şubat ayı olağan toplantısını yapacak olan Gemlik Belediye Meclisi, iki maddeden oluşan gündemi ile bugün saat 14.oo’de toplanacak. 2’de

6 Şubat 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Emekliye sendika 
hakkı yok

Tüm Emekliler Sendikası (Emekli
sen), Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
BakanhğTna sunduğu toplu

I sözleşme taslağı önerisine olum
suz yanıt aldı. Haberi sayfa 7’de

67 yaşındaki İrfan Subaşı adlı şahıs, milletvekiline 3 el ateş etti

Faruk Çelik’e silahlı saldırı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çelik ve Galatasaray
Pazar günleri genelde yazımı yazmak için 

büroya geliyorum.
Bu da saat 18.oo e doğru oluyor.
Dün günlerden pazardı. Seyfettin telefonla 

aradığında öğle saatleriydi.
“Kadri Faruk Çelik’i vurmuşlar, duydum 

mu” dedi.
Duymamıştım. Hemen Olay Tv. açtım.

Müzik programı vardı.
Bir süre altyazı bekledim çıkmadı.
Gazete almak için beldeye çıkınca, mar

kette olayın doğruluğunu öğrendim.
İçimden olayın siyasi yönü olmamasını 

diledim. Sonunda Çelik’i yaralayanın 
bankalara para kapatıran biri olduğunu 
öğrendim.

Uzanlar ve diğerleri, birçok vatandaşımızın 
canını yaktı. Birçok ocağı söndürdüler. 
Böylesi bir tepki tabiiki hoş değil ama her 
zaman olabilirdi. Oldu da.

Cumartesi günü Zeytinspor ile Galatasaray 
bayanlar basketbol karşılaşması için 
Orhangazi Kapalı Spor Sponu’na gittim.

İlk karşılaşma Zeytinspor-Coşkunöz bayan
lar voleybol karşılaşmasıydı.

Bir süre seyrettikten sonra salondan çık
tım. Buz gibi Salonuda beş on izleyici maçı 
izliyordu.

Saat 14.oo deki Zeytinspor-Galatasaray 
bayanlar basketbol karşılaşmasında salon 
dolu ve içerisi ısıtılmıştı.

Zeytinsporlu genç kızlarımızın ilk devre 
karşılaşmalarını izledim. Fizik ve teknik olarak 
üstün Galatasaray karşısında, ben ayrılırken 
12-49’luk skor vardı. Sonuç malum.

Gemlik Kapalı Spor Salonu biran önce biti 
rilmeli ki bu karşılaşmaları Gemlikliler de 
izlesin.

Belki o zaman bu kadar farklı yenilgi olmaz. 

AK Parti Grup Başkanvekili ve 
Bursa Milletvekili Faruk Çelik, par
tisinin, Bursa'nın Merkez Nilüfer 
İlçe Teşkilatı Kongre si'nin yapıldığı 
salona girişi sıra sında silahlı 
saldırıya uğradı. Çelik’e sıkılan 3 
kurşundan biri sol bacağına isabet 
etti. Saldırgan olaydan sonra 
hemen yakalandı. Faruk Çelik Tıp 
Fakültesinde tedaviye alındı. Sağlık 
durumunun iyi olduğu bildirildi.
Saldırganın Off-sortzede olduğu 
öğrenildi. Haberi sayfa 3’de 

“Şükriye Köyü trafosu 
değiştirilmeyecek"

CHP Bursa Milletvekili Kemal 
Demirel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına verdiği yazılı soru 
önergesine cevap verildi. Sayfa 2’de

Ek ders ücretinde artış
Maliye Bakanlığı, ek ders ücretinde 
90 YTL'lik bir artışta karar kıldı. Son 
söz, bu hafta yapılacak olan Bakanlar 
Kurulu'nda söylenecek. Sayfa 9’da

AmvaAimam Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 20 binügretmen atarnasiricia kadroya öğretmen ataması için 25

başvurular bugün sona eriyor bugün sona eriyor. Haberi sayfa 7’de

Faruk Çelik’in Bursa Tıp Fakültesindeki tedavisi^, 
sürüyor. Sol bacağına giren kurşun çıktığı^ T 

için tehlikeli durumunun olmadığı bikiirilcli. »-

Galatasaray’ınismivettiı112-2f
Galatasaray Basketbol Takımı, dün Zey 
tinspor Basketbol takımı ile yaptığı kar 
şılaşmadan 112-28 galip ayrıldı. 5’de 

Zevtinspor,TEK!ihelektriçiııike5ti;3-2
Voleybol üçüncü lig maçında müca 
dele eden Zeytinspor, Sakarya TEK’i 
3-2 yenmeyi başardı. Haberi syf 8’de 

ZeytinspGr.CoşkunöfürahatYendiıî-l 
Zeytinspor Voleybol Yıldız Takımı, 
rakibi Bursa Çokunöz Yıldız Takımı’nı 
zorlanmadan yendi. Haberi sayfa 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ödül
Başarının karşılığı ödül.
“Para başarının mükafatıdır” derdi rah

metli Sakıp Sabancı..
Çok doğru..
Yapılan işte adı ya da içeriği ne olursa 

olsun öncelik işi kotarmak.
Sonrası geliyor. Tıpkı Gemlik’te ödül

lendirilen polisler ve muhtar gibi.
Kuşkusuz onlar görevlerini yaparken ödül 

almayı akıllarından bile geçirmiyorlardı.
Düşündükleri bir şey vardı.. Aldıkları 

maaşı hak etmek ya da görevin gereğini 
layık-ı veçhile yerine getirmek.

Başardıkları ortada.
Fuat Bilgin, Şaban Karataş, Rasim Tavan 

ile Alper Özmen aralık ayının başarılı polisleri 
olarak Üçe Emniyet Müdürlüğü’nün çalış- . 
masında ilk sıralarda yer aldılar.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 
dört polis de Gemlik halkı tarafından işlerini 
iyi yapmasıyla tanınıyor.

Örneğin Şaban Karataş yansız ve yasadan 
yana görev anlayışıyla dikkat çekiyor.

Demek ki işini iyi ve doğru yapan kazanı 
yor.

Gösterilen üstün performans ve halkla 
ilişkilerin kıstas alındığı değerlendirmenin 
sonuçları diğer polislere de örnek olacak.

Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt’un ödül 
töreninde yaptığı şu açıklama da önemli:

"Kendi bilginizi ve becerinizi yaptığınız işe 
yönelterek daha başarılı olabilirsiniz, biz her 
zaman sîzlerin destekçisi olacağız. Yaptığınız 
işi daha yukarılara taşıyın, bu 
arkadaşlarımızın yakaladığı başarıyı sîzler
den de bekliyorum"

Üzerinden elini çekmeyen siyasetçiyle 
nüfuzlu halkın arasına sıkışarak görev yap
makta zorlanan, sık sık “benim kim olduğu
mu biliyor musun?” edalarıyla karşılan 
polisin kendine güveni şart.

Bu tür ödüllendirmeler polisde özgüveni 
pekiştirecek.

MUHTAR NECMİ ÜNLÜ
"Mahalle muhtarı..”
Çok önemli bir görev.
Asayişin,bayındırlığın,temizliğin,sağlığın, s 

osyal güvencenin mahalledeki gözlemcisi ve 
takipçisi.

Halkla yönetim arasında köprü.
Biliyorum ki muhtarlar çok zor koşullarda 

görev yapıyorlar.
Ama zor koşullara rağmen işlerini iyi ve 

doğru yapmak için olağanüstü çaba gösteri 
yorlar.

Hamidiye Mahallesi Muhtarı Necmi Ünlü..
Fedakar ve cefakar muhtarların içinde bir 

adım öne çıkanı.
Çıkma nedeni de Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı Üyeliği yaptığı dönemde 
gösterdiği üstün gayret ve fedakar çalış
malar..

Devletin imkanlarını fakir ve mağdur 
vatandaşların hizmetine sunarken hiç ayrıl
madığı doğruluk ve adalet.

Çok önemli..
Çünkü her mahallede ülkenin ekonomik 

ve sosyal yapısından kaynaklanan nedenlerle 
yoksulluk çekenler olduğu bir gerçek.

Onları saptamak.; Saptarken adalet ve 
dürüstlük terazisinin kefelerine konulan 
dirhemi doğruluk zırhıyla donatmak.

Necmi Muhtar’ı ödüle götüren de doğruluk 
ve dürüstlük dirhemleri.

Polisleri ve Muhtar’ı bir kez daha kutluyor, 
kendilerine bir Gemlik’ti yurttaş olarak 
teşekkür ediyorum.

Belediye Meclisi bugün toplanıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi Şubat 
dönemi olağan 
toplantısını 
bugün saat
14.00 de yapacak. 
İki maddeden 
oluşan gündemle 
toplanacak olan 
Belediye 
Meclisinin ilk 
maddesinde 
Milli Eğitim

Bakanlığına 
tahsis edilen 
okul arsasının 
Milli Eğitim 
Bakanlığı 
İl Tüzel Kişiliği 
adına tahsisi ile 
ilgili değişiklik 
talebinin 
görüşülmesi 
bulunuyor. 
Gündemin ikinci 
maddesinde isi 
içinde 4 kat
imar paftalarının da

bulunması beklenen konular
İmarla ilgili görüşülecek.

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in önergesine cevap geldi

“Şükriye Köyü trafosu
değiştirilmeyecek”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel’in Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına verdiği 
yazılı soru önerge
sine cevap verildi. 
Kemal Demirel’in bir 
süre önce Şükriye 
Köyü’he yaptığı gezi 
sırasında köylüler 
tarafından çevrede 
bulunan elektrik 
trafosunun sağlık-

larını tehdit eder 
duruma geldiğini 
ve yerinin değiştir
ilmesi isteğinde 
bulunmuşlardı.
Kemal Demirel’in 
TBMM'ne yazılı 
olarak verdiği soru 
önergesinde, Şükriye 
Köyü’nde bulunan 
trafonun yerinin 
değiştirilmesi, 
Şükriye köyü sakin
lerinin mağduriyet
lerinin giderilmesiyle 
ilgili olarak nelerin

yapılabileceği soru
ları bulunuyordu. 
Demirel'e TBMM 
başkanlığı tarafından 
verilen yazılı cevap
ta: "Bütün köyleri 
mizde elektrik 
ihtiyacını karşılamak 
üzere Elektrik 
Kuvvetli Tesisler 
Yönetmeliğine uygun 
olarak trafolar tesis 
edilmekte olup, 
Şükriye köyündeki 
trafonun yerinin

değiştirilmesi 
düşünülmemektedir. 
Şükrive kovu trafo , 
sunun bulunduğu 
yer emniyet ve sağlık 
yönünden bir 
sakınca oluştur
madığından yerinin 
değiştirilmesi 
öngörülmemektedir. 
Ancak, trafo direğin
deki AG panosu 
işletme açısından 
daha uygun bir yere 
alınacaktır." denildi.

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 D[|/|J|M
KENT GAZETELERİNE IHINttl litRlAM
İLAN ve REKLAM ALINIR
Her türlü ahm-satım, eleman ilanlarınız 

ve reklamlarınız için bizi arayın

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

► Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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i YazıYORUM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com
www.ozcanvural.sayfasi.com

AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Çelik, partisinin, 
Bursa'nın Merkez Nilüfer İlçe' Teşkilatı Kongresi'nin 
yapıldığı salona girişi sırasında silahlı saldırıya uğradı. 
Çelik’e sıkılan 3 kurşundan biri sol bacağına isabet etti.

67 yaşındaki İrfan Subaşı adlı şahıs, milletvekiline 3 el ateş etti

Faruk Çelik’e 
silahlı saldırı

AK Parti Grup 
Başkanvekili ve 
Bursa Milletvekili 
Faruk Çelik, dün 
AK Parti Nilüfer 
İlçe Teşkilatı’nın ilçe 
kongresinin yapıldığı 
Nilüfer Düğün 
Salonu’nun girişinde 
bir kişi tarafından 
silahlı saldırıya 
uğradı.
Çelik, kaldırıldığı 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde 
ameliyata alındı. 
Edinilen bilgiye göre, 
kongreye girmek 
üzere iken AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Faruk Çelik’in yanına 
yaklaşan 67 yaşında
ki İrfan Subaşı’nın 
silahından çıkan 
3 kurşundan 
biri Çelik’in sol 
baldırından girip 
dizinden çıktı. 
Makam aracı ile 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ne 
kaldınjan Çelik, 
hemen ameliyata 
alınırken, İrfan 
Şubaşı olayın 
ardından yakala
narak, İhsaniye 
Polis Merkezi’ne 
götürüldü.
67 yaşındaki 
saldırgan İrfan 
Subaşı’nın Malatya 
doğumlu olup, 
İnegöl’de ikamet 
ettiği ve Çelik ile 
aralarındaki özel bir 
meseleden ötürü 
vurduğunu 
söylediği iddia edildi. 
AK Parti Bursa il 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak ise, Grup 
Başkanvekili ve 
Bursa Milletvekili 
Faruk Çelik’e yönelik 
silahlı saldırı olayının 
siyasi bir yönü 
olmadığını belirterek, 
"Saldırgan imar 
Bankası'nda parası 
bulunan bir kişi. 26- 
27 milyar parasının 
ödenmesi için kanun

Faruk Çelik ı ziyareteçıkmamasından 
dolayı Grup Başkan 
Vekilimizi sorumlu 
tutmuş" dedi. 
Hayrettin Çakmak, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
telefonla arayarak, 
Faruk Çelik’e geçmiş 
olsun dileklerini 
ilettiğini anlatarak, 
"Başından beri 
yanındaydım. Sol 
baldırdan girip çık
mış, kemiğe isabet 
etmediği için ameli 
yata gerek yok 
dediler. Atardamara 
gelmemiş. Durumu 
gayet iyi. Aklı başın
daydı. Başbakanımız 
aradı, görüştüler. 
Durumu iyi. Tehlikeli 
bir durum yok. Ailesi 
de başında şu anda. 
Hafif acısı olduğu 
için doktorlar ken
disini uyutuyorlar" 
şeklinde konuştu. 
67 yaşındaki emekli 
saldırgan İrfan 
Subaşı’nın ruhi 
sorunları olan bir kişi 
olduğunu öne süren 
Çakmak, "imar 
Bankası'nda parası 
kaybolan kişilerden 
birisi olduğunu 
söylüyor. Onlar için 

bir kanun çıkması 
gerekiyormuş. Hedef 
başkanvekili seçmiş. 
'Kurban Bayramı'nda 
yapacaktım; Ortam 
bulamadım. Şimdi 
yaptım' diyormuş. 
Zannediyorum off- 
shorzede. Suçlu 
arayıp Çelik’i vur
muş. Siyasi olay 
olması mümkün 
değil" diye konuştu. 
Çakmak, olayın 
kongre süreciyle 
ilgisinin olmadığını 
ifade ederek, 
"Öyle bir iş yapacak 
AK Parti'Ii tanımıyo
rum. Her dönemde 
meczup, ruhi durumu 
sıkıntılı olması 
lazım. Normal bir 
insanın böyle bir 
şeyi yapması 
mümkün değildir" 
dedi.
Çakmak, silahlı 
saldırıyı değer
lendirirken, 
"En büyük suikastlar 
kalabalıkta yapılır. 
Kimsenin cesaret 
edebileceği bir olay 
değildir. Anında 
yakalandı. Olayın 
arkasında siyasi 
bir şey görmedik" 
şeklinde konuştu.

Bursa Milletvekili© 
ri'nin yanı sıra 
Bayındırlık 
Bakanı Faruk 
Özak da geldi.
Faruk Çelik’e silahli 
saldırıda bulunan 
zanlı sağlık 
kontrolünden 
geçirildi.
ÂK Parti Nilüfer İlçe 
Teşkilatı Kongresi'nin 
yapıldığı salona 
girmek isteyen 
Çelik'e silahla ateş 
ederek ayağından 
yaralanmasına sebep 
olan 67 yaşındaki 
zanlı İrfan Subaşı, 
Organize Suçlarla 
Mücadele 
Şubesi'ndeki 
sorgusunun ardından 
geniş güvenlik 
tedbirleri altında , 
Adli Tıp Kurumu'na 
getirildi.
Burada sağlık 
kontrolünden 
geçirilen Subaşı 
konuşmadı. Zanlı, 
sağlık kontrolünün 
ardından tekrar 
sorgulanmak üzere 
emniyete götürüldü. 
Olayla ilgili 
soruşturma çok 
yönlü olarak sürüyor.

Trafolar Yetersiz , patlıyor...
Hamidiye Mahallesi Gazhane Caddesi 

üzerinde ki Trafolar sık sık bozuluyor. 
Bozulmak ne kelime halk diliyle patlıyor.

Hem de insanları korkutacak. Adeta 
bomba patlaması gibi gürültü ile, insanları 
sokaklara fırlatacak kadar şiddetli olarak..

Otuz beş senedir bu cadde üzerinde (İsmi 
cadde ama bir rezalet sokak, kaldırımı yok, 
arabalar her iki tarafa park yaptırılmış, bir de 
doğalgazın çukurları ve çamuru da eklenince 
insan buradan geçmek istemiyor.) olan bir 
apartmanın bir katında oturuyorum. Her şey 
bir tarafa bu trafo patlamaları beni daha 
doğrusu burada oturanları rahatsız etmeye 
başladı. Her ay içinde birkaç defa, bazen de 
üst üste olan bu patlamalardan sayın 
TEDAŞ yetkilileri bıktık usandık.

Rahat koltuklarınız da oturup bu şikayet
lerimize kulak tıkamayın.

Korkumuzu bir tarafa koyalım ama elek
trikli cihazlarımız bozuluyor, buz 
dolaplarımız, bilgisayarlarımız, televizyon
larımız kısaca her şeyimiz sizin ilginizi bek
liyor.

Bu cadde üzerinde yeni yerleşim yer
lerinin açılması, Şaypa gibi, Apartmanların 
çoğalması, tabiidir ki sarfiyatı artırdı. Seneler 
önce konan küçük trafo da bu yükü 
kaldıramıyor. Patlıyor, hem de bomba gibi...

Altlarında park etmiş arabalar, yanında 
oynayan çocuklar, bu tehlike ile karşı 
karşıya iken, çalışanlar da elektriğin 
gelmesini saatlerce bekliyorlar.

Onarım için gelen sizin çalışanlarınız bile 
bu trafo bu yükü kaldırmaz diyorlar

Geçici olşrak tamir edip gidiyorlar..
Bızler bu cadde üzerinde oturanlar göre

vimizi yerine getirip, gönderdiğiniz sarfiyat 
makbuzlarında ki paraları hemen ödüyoruz. 
Hem de anlamadığımız rakamlarla şişirilen 
makbuzları bir gün dahi gecikerek ödeme 
mizi bile kabul etmeyip bizleri ağır olarak 
cezalandırıyorsunuz.

Peki .. Bu bozulan cihazlarımın onarım 
parası ne oluyor ?

Onları siz mi yoksa günahsız ben mi 
ödeyeceğim..?

Onun için TEDAŞ yetkilileri lütfen bu 
yazımı okuyun, hatta bir ihbar olarak kabul 
edip .gazhane caddesi üzerinde ki Sınırtaş 
Apartmanı karşısında ki trafoyu değiştirin, 
kapasitesi büyük bir trafo ile değiştirin.

Anadolu da bir tabir vardır; Ağanın eli 
tutulmaz, (yani eli açıktır, boldur)

Sizde bir ağa olun da bizim trafoyu iyisi 
ile değiştirin...

Yoksa bizlerin Trafonuz gibi sıkıntıdan bir 
bomba gibi patlamamızı bekliyorsunuz.?

Bizlere yazık olmaz mı ?
Çünkü patlarsak çok ses çıkarır şarapnel 
gibi her tarafa dağılırız...
ı O da sizi rahatsız eder...

ilginizi, hayrınızı beklerken bu cadde 
üzerinde oturanlar adına saygılarımızı 
sunarız.

Hayırlısı olsun diyelim....

______ oe,HlM

[SöBSS www.gemlikkorfezgazelesi.coni 
adresinitıklaym

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.gemlikkorfezgazelesi.coni
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AKBANK
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci amatör küme 
gençler maçında Öz 
Karadenizspor Kumla 
Belediyespor'u 8*3 
mağlup etti.
Maça noksan kadro ile 
çıkan Kumla Belediye 
spor, rakibi karşısında 
başa baş mücadele 
ederken, kalecisinin 
hatalarıyla farklı 
yenilmekten 
kurtulamadı.
SAHA : Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:
Muhsin Salih (8) 
Tolga Sancar (8) 
Onur Ercan (8) 
ÖfcKARADENİZSPOR
Oğuzhan (5) Şaban (7) 
Ahmet (7) Oğuz (7) 
Yakup (7) Samet (6) 
Murat (7) (Sami 6) 
Mustafa (6) (Muharrem 5) 
Mehmet (7) Göksel (8) 
(Samet Kadı 5) 
Göksel Yiğit (9) 
KUMLASPOR : Oğuz (2)

Ali (6) Rıza (6) Salih (6) 
Tankut (6) Ceyhun (6) 
Turgut (8) Rıdvan (7) 
Ahmet (5) Fatih (5) 
(Halil 5) Önder (7) 
GOLLER : Dk. 7-45-63 
Göksel Yiğit, Dk. 9 
Mustafa, Dk. 14 Göksel, 
Dk. 35 Samet, Dk. 47 
Murat, Dk. 67 Mehmet (Öz 
Karadenizspor) Dk. 13 
Fatih, Dk. 37 Önder, Dk. 
87 Turgut (Kumlaspor)

geçici olarak 
taşındı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İstiklal Caddesi 
üzerindeki kendi 
binasında hizmet 
veren Akbank 
geçici olarak 
taşındı.
İbrahim Akıt 
Caddesi Akıtlar 
İŞ Merkezi zemin 
katına taşınan 
Akbank, müşteri 
hizmetlerine

burada 
devam edecek. 
Alınan bilgiye 
göre İstiklal 
Caddesi 
üzerindeki bina
da başlayan tadi
lat çalışmaların
dan sonra banka 
yeniden müşteri 
hizmetlerine 
yenilenmiş bina
da başlayacak.

Buderus ““
S"—KAZAN
C ISISAN ) KALORİFERTES/SAn 

. KLİMA
AKILLI ISim SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA

YETKİLİBAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Galatasaray’ın ismi yetti: 112-28
Seyfettin ŞEKERSOZ

Günlerdir beklenen 
Zeytinspor ile 
Galatasaray 
Bayanlar 
basketbol maçı dün 
Orhangazi Spor 
Salonu’nda yapıldı. 
Geçtiğimiz yıl ikinci 
lige düşen Galatasa 
ray Bayan 
Basketbol takımı 
Zeytinspor'u 
112-28 gibi açık

farkla mağlup 
ederek yenilmezliği
ni sürdürdü.
Gemlik'te salon 
bulunmadığı için 
Orhangazi'ye ve 
rilen Galatasaray 
gibi güçlü bir ekibe 
karşı mücadele 
veren Zeytinspor'lu 
basketçiler 
maç süresince 
ellerinden gelenin 
en iyisini 

vermeye çalıştılar. 
Salon tribünlerinin 
büyük bölümünün 
boş kaldığı maçta 
Orhangazi'li spor
severler fazla ilgi 
göstermedi.
İsmail Işık 
ve Sanem 
Helvacıköyü'nün 
hakemliklerini 
yaptığı maça 
hızlı başlayan 
Galatasaray takımı 

ilk periyodu 
35-10 önde kapadı. 
İkinci periyodda 
Zeytinspor'a 
şans tanımayan 
Galatasaray’lı 
bayan smaçlar bu 
periyodu da 49-12 
önde kapadı. 
Üçüncü periyodu 
76-22 geçen Galata 
saray dördüncü 
periyodu üstün
lüğünü sürdürerek,

maçtan 112-28 
galip ayrıldılar. 
Türkiye Bayanlar 
ikinci Basketbol 
liginde yenilgisiz 
oynayan 
Galatasaray takımı 
yöneticileri 
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu’nun açılışı
na davet gelmesi 
halinde severek 
katılabileceklerini 
söylediler.

ARSLAN TİCARET
İNŞAAT MALZEMELERİ PAZ. TAH. TİC

BURSA BETON 
^Şaıi1 Sanayi ve Tic. A.Ş.

YETKİLİ BAYİİ
/ Demir
/ Kireç
/ Çimento

✓ Tuçjlo
/ Kiremit
/ Beyaz Çimento 

✓ Kum ve Çokıl

Hazır Beton Bayiliği ile 
Siz Sayın Müşterilerimizin Hizmetinizdeyiz.

İsmail ARSLAN
Ilıca Cad. No: 49 / A Tel.: (0.224) 513 20 65
Gemlik / BURSA Fax: (0.224) 513 49 02

KÜLTÜR DERSHANELERİ
KÜLTÜR DERSHANELERİNİN 

GEMLİK’TE AÇILACAK OLAN ŞUBESİNDE 
GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE 

• YÖNETİCİ 
- YÖNETİCİ YARDIMCILARI 
- YÖNETİCİ ASİSTANLARI 

• HER BRANŞTA ÖĞRETMENLER 
• HİZMETLİ GÖREVLİLERİ

TERCİHEN GEMLİK’TE İKAMET EDEN
GENÇ VE DİNAMİK ARKADAŞLAR 

ALINACAKTIR
İLGİLENENLERİN RESİMLİ CV’LERİ İLE 

ŞAHSEN AŞAĞIDAKİ ADRESE BAŞVURMALARI 
GEREKMEKTEDİR

ZAFER PLAZA ARKASI KÜLTÜR DERSHANESİ 
ÖSS ŞUBESİ KAT : 1 OSMANGAZİ - BURSA 

TEL : (0.224) 224 95 95
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Gemlik Ülkü Ocağı Başkanı Osman Durdu :

“Elçiye hakaret”
Gemlik Ülkü Ocağı 
Başkanı Osman 
Durdu, dış basında 
Hz. Muhammed’e 
yönelik karikatür 
hakaretlerinin 
kabul edilemez 
olduğunu söyledi. 
Durdu, son zamanlar
da yaşanan karalama 
hareketlerinin 
maksatlı çıkarıldığına 
dikkat çekerek 
"AvrupalI Müslüman 
Türk gençlerinden 
ders almalıdır" dedi. 
Osman Durdu, 
yaptığı açıklamada, 
"Peygamberimiz Hz. 
I.ıuhanımcd'i (s.a.v) 
terörist olarak 
gösteren 12 
karikatür ilk olarak 
Danimarka’nın 
Jylland’s-Postan 
gazetesinde yayınlan
mıştır. Bu küstahlık 
maalesef diğer 
A vrupa ülkeleri 
Almanya. Norveç, 
Fransa. Hollanda.
İtalya ve İspanyada da 
artarak devam

etmektedir.
AvrupalIların ifade 
özgürlüğü zırhının 
arkasına gizlenerek 
yüce peygamberimizin 
görüntülerini . 
yayınlama hadisesi 
ise ilk değildir.
Maksatlı ve planlı 
olarak yapılıp, tek 
elden yönetildiği 
anlaşılan bu hakaret
leri şiddetle 
kınıyoruz.
Avrupa da bu 
gelişmeler yaşanırken 
bizde ise din üzerine 
siyaset yapan bir 
sı; ısı parti olan

AKP’nin ve 
Başbakanımızın 
Müslümanların 
onurunu kıran bu 
tür davranışlar 
karşısında sessiz 
kalması tarafımız
dan hayretle 
karşılanmaktadır. 
Biz Ülkücü Hareket 
olarak başta 
Diyanet olmak 
üzere tüm kurum 
ve kuruluşların, 
sivil tolum örgüt

lerinin bu konuya 
duyarlı olacaklarını ve 
aklı selim bir şekilde, 
tepki göstereceklerini 
düşünüyoruz. 
Unutulmamalıdır ki: 
Elçiye zeval 
olmaz.Elçiye yapılan 
hakâret ,onu gön
derene yapılmıştır. 
Bu en basit insanlık 
kuralını bile unutmuş 
görünün Avrupa 
Müslüman Türk 
gençlerinden en kısa 
zamanda gereken 
insanlık dersini 
almalıdır." dedi.

İsteka cinayetine tutuklama
Mudanya'ya bağlı 
Akköy'de önceki gün 
meydana gelen kanlı 
olayda, üç çocuk 
babası Tahir Kurt'u 
(50) başına isteka ile 
(bilardo sopası) 
vurarak öldürdüğü 
iddia edilen Emrah Y. 
(18) jandarmada 
tarafından sevk edil 
diği nöbetçi mahke
mece tutuklandı. 
Köylüsü Tahir Kurt ile 
1994 yılından bu yana 
alacak-verecek mese
lesi yüzünden kavgalı 
olan Y. ailesi, sonunda 
kan akıttı. O yıllarda

Kaçakçı operasyonu
Polis tarafından 
^gerçekleştirilen 
operasyonda, gümrük 
kaçağı 140 paket 
sigara ile 104 şişe içki 
ele geçirilirken, bir kişi 
de gözaltına alındı. 
Bulgaristan'dan kaçak 
yollarla getirildiği 
belirtilen sigara ve içk
ileri satan E.A. gözaltı
na alındı.Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'he 
bağlı Mali Büro 

husumet yüzünden 
Süleyman Y.'yi av 
tüfeği ile ayağından 
yaralayan ve 1.5 ay 
hapis yatan Tahir Kurt, 
aradan geçen 12 yıl 
sonra kavgalı olduğu 
kişinin oğlu Emrah Y. 
tarafından köy mey
danında öldürüldü. 
Zanlı, eylemi gerçek
leştireceği gün 
maktulün kendisine 
yan baktığını iddia 
ederken, o gece Tahir 
Kurt'un her akşam 
gittiği kahvehane 
çıkışını gözlemek 
üzere aracında pusuya

Amirliği'nden yapılan 
açıklamaya göre, 
çeşitli istihbarat bilgi
leri üzerine harekete 
geçildi. Mali polis, 
Bulgaristan'dan oto
büs ve TIR'ların gizli 
bölmelerine konularak 
kaçak yollarla getirilen 
çok sayıda sigara ve 
içkinin Yenibâğlar 
Mahallesi'nde 
satıldığını belirledi. 
Bu gelişme üzerine 
E.A isimli şahsın 
işlettiği tekel bayisine 

yattığını ve bu sırada 
alkol de aldığını ifade, 
etti. Y., Kurt'un evine 
gitmek üzere kahve
haneden çıktığı sırada 
aracında bulunan 
istekayla ensesine vur 
duğunu ve yere yığıl
masının ardından ba 
şına vurmaya devam 
ettiğini söyledi. Jan 
darmadaki ifadelerinin 
ardından Cum huriyet 
Savcılığı'na sevk 
edilen Emrah Y., nöbet 
çi mahkemeye çıkarıl 
dı. Zanlı tutuklanarak 
E Tipi’ Cezaevine 
gönderildi. BHA 

ve evine baskın 
düzenlendi.
Gerçekleştirilen 

operasyonda, gümrük 
kaçağı olduğu belir- ı 
lenen çeşitli markalar
da 140 paket sigara ile 
104 şişe içki ele geçi 
rildi.Kaçak sigara ve 
içkileri gümrük 
müdürlüğüne teslim 
eden polis ekipleri, 
şüpheli E.A.,'yı da 
gözaltına aldı. Emni 
yette ifadesi alınan 
E.A. hakkında Cum 
huriyet Savcılığı'nın 
talimatı doğrultusunda 
işlem yapıldı. BHA »

1
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Öğretmen atamalarında 
başvurular bugün sona eriyor

Milli Eğitim 
Bakanhğı'mn (MEB) 
20 bin kadroya öğret
men ataması için 25 
Ocak'ta başlayan 
başvuru süresi 
bugün sona eriyor. 
MEB, öğretmen 
ihtiyacını karşılamak 
üzere ilk atamayla 19 
bin 656 ve yeniden 
(açıktan) ilk atamayla 
344 olmak üzere 
toplam 20 bin 
öğretmen alacak. 
Başvurular, 81 il ile 
bazı ilçe merkez
lerinde milli eğitim 
müdürlüklerinde oluş
turulacak başvuru 
bürolarında internet 
üzerinden yapılacak. 
Adaylar en fazla 10 
eğitim kurumunu 
tercih edebilecek. 
İlk defa başvuracak 
adaylarda 2004 
veya 2005 yıllarında 
yapılan Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı'ndan birine 
girmiş olması 
şartı aranacak. 
Yeniden (açıktan) ata

malara ilişkin konten
janları belirtilmiş olan 
alanlar dışında kalan 
diğer alanların kon
tenjanları, başvurular 
alındıktan sonra 
Personel Genel 
Müdürlüğü'nce 
belirlenecek.
Adaylar başvuruya 
ilişkin bilgileri, 
Bakanlığın "http://per- 
sonel.meb.gov.tr" 
internet adresinde 
yayımlanan "2006-1 
Öğretmenlik İçin 
Başvuru ve Atama 
Kılavuzu"ndan 
öğrenebilecek.
MEB'e bağlı okullarda 
sözleşmeli öğretmen
lik yapanlar başvuru
da bulunabilecekler.

Sözleşmeli öğretmen
ler, eğitim ve 
öğretim sürecinin 
olumsuz etkilen
memesi açısından, 
bulundukları ilde 
atanacakları alan 
açık olması şartıyla 
görevli oldukları 
eğitim kurumlarını 
tercih edebilecekler. 
Öğretmenlik için 
asker adaylar da 
başvurabilecek. 
Askerde iken atanan
ların 31 Aralık 
2006 tarihine ' 
kadar terhis 
olmaları gerekiyor. 
MEB. atamaları 
8 Şubat 
Çarşambagünü 
gerçekleştirecek.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak

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

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 K
iEski 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

Emekliye sendika hakkı yok
Tüm Emekliler 
Sendikası (Emekli
sen), Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'na sunduğu 
toplusözleşme taslağı 
önerisine olumsuz 
yanıt aldı.
Edinilen bilgiye göre, 
konuyla ilgili değer
lendirmesini tamam? 
layan Çalışma Genel 
Müdürlüğü sendikaya 
bir yanıt gönderdi. 
Genel müdürlüğün 
sendikaya gönderdiği 
yazıda, Türkiye'deki 
işçi ve işveren ilişki
lerinin 4857 sayılı İş 
Kanunu, sendikal 
hak ve özgürlüklere 
ilişkin faaliyetlerin 
Anayasa'nın 51. mad
desi, 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları 
Kanunu ile 2821 sayılı 
Sendikalar Kanunu, 
toplu iş hukukuna 
ilişkin faaliyetlerin de 
2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunu'nda 
düzenlendiği belirtildi. 
Yazıda, bu kanunların
en belirgin özelliğinin, 
uygulandığı kesimler 
itibariyle işçileri, 
memurları, kamu ve 
özel işverenleri kap
saması olduğuna 
işaret edildi. 
Uluslararası Çalışma 
Örgütü'nün (ILO) 
Teşkilatlanma 
Hürriyeti ve Bu 
Hakkın Korunması 
hakkındaki 87 sayılı 
sözleşmesinin, "tüm 
çalışanlara" sendika 
kurma ve teşkilatlan
ma hakkı icrıd’ğı ve 
bu hakkın nasıl 
korunacağını hükme 
bağladığı belirtilen 
yazıda, sözleşmenin 
2. maddesinde, 
"çalışan ve çalıştıran
ların" hiçbir biçimde 
ayrım gözetmeksizin 
ve önceden izin 
almaksızın, seçtikleri 
örgütleri kurma ve 
ana tüzüklerine

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
■■■■larmal yolu Gülerce Villalarının

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık 
ve Her M Sigorta işlemleri Yapılır.

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey'de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 51410 21

uymak koşulu ile bun
lara üye olma hakkı 
bulunduğuna yer 
verildiği kaydedildi. 
"Sendika, işçilerin, 
memurların ve 
işverenlerin kendi 
aralarında kurdukları 
ve ortak ekonomik, 
sosyal ve kültürel 
çıkarlarını korumak ve 
geliştirmek amacıyla 
faaliyet gösterdikleri 
bir örgütlenme mode
lidir" denilen yazıda, 
sendikaları diğer 
kuruluşlardan ayıran 
en önemli özellikler
den birinin, ayrı 
bir yasaya tabi 
olmaları ve buna 
bağlı olarak bazı 
yetkilen kullanma ,

ilişkisi içerisinde 
olmayan, emekli 
olmuş, üretici, köylü, 
işsiz gibi grupları 
kapsamadığı 
ortadadır.
Türkiye'nin taraf 
olduğu BM İnsan 
Hakları Sözleşmesi, 
Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar 
Sözleşmesi, BM Kişi 
Hakları ve Siyasi 
Haklar Sözleşmesi, 
Avrupa İhsan Hakları 
Sözleşmesi gibi ulus
lararası metinlerde 
sendika hakkı bir 
insan hakkı gibi 
değerlendirilerek 
'herkese' tanınmıştır 
'Herkes' kav-ahu.

sözleşil t.-lerde düzen-
olanağı elde ede
bilmeleri olduğu 
vurgulandı.
Yazıda, sendika 
kurma hakkı için iç. 
hukukta ve 
Türkiye'nin 
onayladığı ILO'nun 
87 ve 98 sayılı 
sözleşmelerinde 
temel öznenin 
"çalışanları", 
uluslararası hukukta 
ise "herkesi" ifade 
ettiği belirtilerek, şu 
görüşlere ye’ •'erildi: 
"Burada üzeri..de • 
durulması gereken 
konu, sayılan ulus
lararası belgelerde 
sözü edilen 
'herkes'ten neyin 
kastedildiğidir. 
Tabi ki bu konuda 
değişik görüşlerin 
ortaya konulması 
mümkündür.
Ancak bu belgelerin 
emek-sermaye

lenen 'eşitlik ilkesi n- 
den hareketle ırk, 
renk, cinsiyet, dil, din, 
siyasal veya başka 
herhangi bir inanç, 
ulusal ya da toplum
sal köken, servet, 
doğuş veya herhangi 
bir ayrım gözetmek
sizin yabancılar dahil 
herkes olarak anlaşıl
maktadır. Böylelikle 
sendika hakkı bir 
insan hakkı olarak 
kabul edilerek, 
yabancı-vatandaş

4 ayrımı yapılmaksızın 
herkes ve her 
mesleğe tanınmış 
olmaktadır. Herkes 
ifadesi, bilim 
çevrelerinde debu 
şekilde değer
lendirilmektedir.
Bir başka anlatımla 
'çalışan 
herkes'örgüthnme 
hakkına sahip 
bulunmaktadır."
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BURSA HAKİMİYET VE KENT
GAZETELERİNE İLAN ve

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
(Akbank aralığı )

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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http://per-sonel.meb.gov.tr
%25c3%25bczeri..de
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Zeytinspon TEK’in elektriğini kesti: 3-2
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Voleybol Üçüncü Ligi 
maçında mücadele 
eden Gemlik Zeytin 
spor, Sakarya TEK’i 
zevkli geçen 
maçta 3-2 yenmeyi 
başardı.
Rakibini Sakarya'daki 
maçta 3-1 yenerek 
dönen Zeytinspor, 
Bursa Çekirgespor 
Salonu’ndaki maça 
tutuk başladı.

Mücadele içinde 
geçen ilk seti 
rakibine 28-30 veren 
Zeytinspor'lu 
bayanlar ikinci 
sette de üstünlük 
kuramayınca bu seti 
de 21-25 kaybederek 
2-0 yenik duruma 
düştüler. Rakiplerine 
oranla daha iyi takım 
olan Zeytinspor, 
üçüncü sette maça 
ağırlığını koymaya 
başladı ve seti 25-17

kazandı. Dördüncü 
sette gitti denen maçı 
döndüren Zeytinspor, 
seti 25-23 alarak 
beraberliğe ulaştı. 
Beşinci sette rakibine 
üstünlüğünü iyice 
kabul ettiren 
Zeytinspor, 
seti 15-9 alarak 
maçtan 3-2 
galip ayrıldılar. 
SAHA : Çekirge 
HAKEMLER: 
Şükrü Altay (8)

Uğur Okumuş (8) 
ZEYTİNSPOR : 
Aysun (8) Aysu (7) 
Serap (9) İrem (6) 
Büşra (8) Pelin (8) 
Belma (7) 
SAKARYA TEK : 
Meryem (8) Nurhan 
(7) Tuba (7) Zehra (6) 
Ayşenur (7) 
Gülsu (7) Buket (7) 
SETLER : 28-30, 21- 
25, 25-17, 25-23, 15-9 
SÜRE : (31, 28, 25, 
29, 14)

Zeytinspor, Coşkunöz’ü rahat yendi: 3-1
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Voleybol Yıldız 
Bayanlar'da
Bursa Coşkunöz ile

karşılaşan Zeytinspor 
rakibini yenerken 
zorlanmadı.
Orhangazi Spor

Salonu’nda yapılan 
karşılaşmada 
Zeytinspor 
Ecem, Burçin,

Eda, Demet) Ayla, 
Pelin'le mücâdele 
ederken’ilk 
seti 25-17 kazandı.

İkinci seti 19-25
rakibine veren 
Zeytinspor, 
üçüncü seti

25-19 ve dördünce 
seti de 25-21 
alarak maçtan 3-1 
galip ayrıldı.
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Ek ders ücretinde artış İnternette
Öğretmenlere yapıla
cak ek ders ücret 
artışında sona gelin
di. Maliye Bakanlığı, 
ek ders ücretinde 90 
YTL'lik bir artışta 
karar kıldı. Son söz, 
bu hafta yapılacak 
olan Bakanlar 
Kurulu'nda 
söylenecek. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 3.52 
YTL olan ek ders 
ücretlerinin 9.80 
YTL'ye çıkarılmasını 
talep etmiş, ancak 
Maliye Bakanlığı'nca 
kaynak yetersizliğinin 
gerekçe gösterilme
siyle çıkmaza giren 
görüşmelere 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
müdahale etmişti. 
Erdoğan'ın müda
halesinin ardından 
rakamlar belirgin
leşmeye başladı. 
Konuya ilişkin tasarı,

Wa işsiz saıısı 181.8 M Mi
Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) geçen 
yıl dünya genelindeki 
işsiz sayısının bir 
önceki yıla göre 2.2 
milyon artarak 
191.8 milyona yük
seldiğini bildirdi. 
ILO'nun Küresel 
İstihdam Eğilimleri 
Raporu'nda, küresel 
işsizliğin 2005'te de 
yükselmeye devam 
ettiği belirtildi.
Ekonomik 
büyümedeki can
lılığın, iş arayanların 
sayısının artmasını 
önleyemediği 
bildirilen raporda, 
dünyadaki işsizlerin 
yarısının gençlerden 
oluştuğuna ve genç 

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

bu hafta Bakanlar 
Kurulu'na 
gönderilecek.
Maliye ve Milli Eğitim 
Bakanlığı yet 
kililerinden edinilen 
bilgilere göre, öğret
menlerin ek ders saat 
ücretleri 5 YTL'ye 
çıkartılıyor. Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, yap
tığı açıklamada, nihai 
şekli verildikten 
sonra kesin zam 
artışını açıklayacağını 
belirtti.
Çelik, sendikaların ek 
ders ücretinin düşük
lüğüne karşı göster
diklerini tepkilere 
karşı, "İhtiyaçlarla 
imkanlar bir araya 
getirilmeye 
çalışılıyor. Şimdi 
öğretmenlerin 3.6 
YTL ek ders ücreti 
aldıklarını biliyoruz. 
Şunun altını çizmek 
istiyorum. Bu 5-5.5 

işsizlerin sayısının 
giderek arttığına 
dikkat çekildi.
Geçen yıl dünyadaki 
yüzde 4.3'lük 
Gayrisafi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH) 
artışına karşın, tüm 
dünyada aşırı yoksul-

indirim sinyali
olur, buna yakın olur 
veya daha fazla olur. 
Ama mesele şudur. 
Bu derece bir artış 
yapıldığında bile bin
leri ortaya çıkıp bunu 
küçümsüyorsa ve 
buna böyle yaklaşıy
orsa, benim buna 
söyleyecek sözüm 
olmaz. Tekrar altını 
çiziyorum, bütün 
devlet memurlarına 
2.5+2.5 zam 
yapılmışken, 
Türkiye'de 2006 
enflasyon hedefi 
belliyken, öğretmene 
seyyanen 80 YTL'lik 

luk içindeki 500 mil 
yonu aşkın insandan 
yalnızca 14.5 mil 
yonunun, kişi başına 
günde 1 dolarlık 
kazançla belirlenen 
yoksulluk sınırının 
üstüne çıkabildiği 
bildirildi.
Raporda, dünyadaki 
işsizlerin hemen 
hemen yarısını 15-24 
yaş arası kişilerin 
oluşturduğuna ve 
gençler arasında 
işsiz kalma olasılı 
ğının, yetişkinlere 
göre üç kat daha 
fazla olduğuna 
işaret edildi.
Raporda, kadınlarla 
erkekler arasındaki 
istihdam açığının son 
on yılda bir ölçüde 
kapandığı, ancak 
açığın gene de büyük 
olduğu kaydedildi. 

bir zam yapıldı. 
Ayrıca 2.5+2.5 
zam yapılmıştır. 
Ve ek ders ücretiyle 
gelecek olan artı, 
tabi tam ders ücreti 
alacak olan öğret
menler için 100 
YTL'den fazla olacak. 

•Bunları üst üste 
koyduğunuz zaman 
yüzde 27 ile yüzde 
30'luk bir zam 
yapılmış olacak. Eğer 
birisi ben bunu da 
beğenmiyorum diyor
sa söyleyecek sözüm 
olmaz" şeklinde 
konuştu.

Raporda, geçen yıl 
işsizlikte eri büyük 
artışın Latin Amerika 
ve Karayipler'de 
görüldüğü açıklandı. 
Dünyada işsizlik 
oranının en yüksek 
olduğu bölgenin 
yüzde 13.2'lik oranla 
Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika olduğu belir
tilen raporda, bu 
bölgeyi yüzde 9.7'lik 
işsizlik oranı ile 
Sahra Güneyi 
Afrika'nın izlediği 
ifade edildi.
Rapora ilişkin değer
lendirmede bulunan 
ILO Genel Müdürü 
Juan Somavia, tek 
başına ekonomik 
büyümenin, istihdam 
alanındaki küresel 
gereksinimleri 
karşılamaya 
yetmediğine 
dikkati çekti.
Bugün dev boyutlara 
ulaşan küresel bir 
istihdam krizinin 
yaşandığını ifade 
eden Somavia, 
"İnsana yakışır iş 
açığı kendi kendine 
ortadan kalkmaya
caktır. Bu konularda 
yeni politikalara ve 
uygulamalara 
gereksinimimiz var" 
görüşüne yer verdi.

Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, 
abone sayısının 
artması ve yatırım 
maliyetlerinin, azal
ması durumunda, 
internet ücretlerinde 
indirim yapılabile
ceğini bildirdi. 
Yıldırım, CHP 
Denizli Milletvekili 
Mustafa Gazalcı'nın 
soru önergesini 
yanıtlarken, 256 
Kbps limitli internet

I kullanıcılarının kota
larının sabit tutu
larak, hızlarının iki 
katına çıkarıldığını 
belirtti. "İki kat hız, 
iki kat veri demek 
değildir" diyen 
Yıldırım, hızı iki 
katına çıkarılan kul
lanıcıların, aynı 
veriyi yarı sürede 
indirmelerine olanak 
sağladığını ifade 
etti.
Bakan Yıldırım, 512 
Kbps limit kul
lanıcıların 5 GB olan 
kotalarının, ücrette 
herhangi bir 
değişiklik yapıl
madan 6 GB'ye 
yükseltildiğini 
bildirerek, 
şunları kaydetti: 
"256 Kbps limitsiz 

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE

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

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

‘Gemlik 
Körfez* 

internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresini tıklayın

abonelerin hız 
artırımı şu an için 
planlanmamıştır. Bu 
aboneler diledikleri 
takdirde tarifesi aynı 
olan 512 Kbps 6 GB 
limitli aboneliği 
veya tarifesi daha 
düşük olan 512 
Kbps 3 GB limitli 
aboneliği tercih ede
bilmektedir.
Herkesin geniş 
band internet 
erişimine, en uygun 
koşullarda sahip 
olabilmesi için 
ADSL altyapısının 
iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesi çalış
malarına devam 
edilmektedir. Abone 
sayışının artması ve 
zaman içerisinde 
yatırım maliyet
lerinin azalması 
sonucunda 
ücretlerde indirime 
gidilebilmesi 
mümkün olacaktır." 
Binali Yıldırım, 
internet kul
lanıcılarından alınan 
yüzde 15 oranındaki 
Özel İletişim 
Vergisi'nin kaldırıl
ması veya azaltıl
masının bütçe 
dengesine bağlı 
olduğunu kaydetti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kadınlar erkeklerden Her yıl
daha uzun yaşıyor

Türkiye'de 40 yaş 
üstü erkeklerin yaşam 
sürelerinin kadınlara 
oranla daha kısa 
olduğu kaydeden 
Sağlık Bakanlığı, 40 
yaş üstü erkekleri 
karşı karşıya oldukları 
"sağlık riskleri" 
konusunda uyardı. 
Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
Türkiye'de, 40 yaş 
üstü erkeklerin yaşam 
sürelerinin, kadınlara 
oranla daha kısa 
olduğuna kaydedildi. 
Erkekleri karşı karşıya 
kalabilecekleri 
hastalıklar konusunda 
uyaran Bakanlık, 
Türkiye'de erkeklerin 
karşılaştığı sağlık 
risklerinin başında 
koroner kalp hastalık
larının yer aldığını 
ifade etti.
Türkiye'de koroner 
kalp hastalıklarından 
ölüm oranının, tüm 
ölümler içinde yüzde 
43 oranıyla ilk sırada 
yer aldığını bildiren 
Sağlık Bakanlığı, bu 
ölümlerin önemli bir 
bölümünün 41-58 yaş 
grubunda yer alan 
erkeklerde 
görüldüğünü kaydetti. 
Koroner kalp hastalık
larının erkeklerde, 
kadınlara oranla daha 
erken yaşlarda 
görüldüğü belirtilen 
açıklamada, yüksek 
tansiyon, sigara ve 
alkol kullanımı, şiş
manlık, hareketsiz 
yaşam tarzı, diyabet 
ve bilinçsiz beslen
menin, özellikle 40 
yaş üstü erkeklerde, 
kalp-damar hastalık
larına yakalanma 
riskini artıran faktör
lerin başında yer 
aldığı kaydedildi. 
ALKOL VE 
SİGARADAN UZAK 
DURUN, YETERLİ VE 
DENGELİ BESLENİN 
Türkiye'de 40 yaş 
üstü erkeklerin yak
laşık yüzde 53'ünün 
sigara içtiğine işaret 
edilen açıklamada, bu

‘Gemlik Körfez’ 
internette

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

yaş grubunda bulu
nan erkeklere yönelik 
bir dizi öneri ve uyarı
da bulunuldu.
Bakanlık, yeterli ve 
dengeli beslenilmesi 
gerektiğini, bunun 
dört besin grubunda 
bulunan besinlerin 
yeterli miktarda 
tüketilmesiyle 
sağlanacağını 
Kaydetti.
Bu besinlerin, süt 
grubunda yer alan 
süt, peynir ve yoğurt, 
et grubunda yer alan 
et, tavuk, yumurta, 
peynir ve kuru bak
lagiller, sebze ve 
meyve grubu ile tahıl 
grubuna giren ekmek, 
bulgur, makarna, 
pirinç, mısır ve 
tarhana oluştuğu 
kaydedildi. Bakınhk 
açıklamasında, bu 
besinlerin önerilen 
tüketim miktarları 
kişiye özgü olarak 
değiştiğine işaret 
edilerek, bireyin yaşı, 
cinsiyeti ve fiziksel 
aktivite durumu bu 
oranları etkilediği 
vurgulandı.
Alkol ve sigaradan 
uzak durulması 
önerisinin de yer 
aldığı açıklamada, 
sigaranın zararlarına 
dikkat çekildi. Alkol 
tüketiminin, sindirim 
enzimlerini bozup, 
karaciğer ve beyin 
üzerinde olumsuz etki 
yaptığı kaydedilen 
açıklamada, şöyle 
denildi: 
"Sigara akciğer, 
ağız boşluğu, yemek 
borusu, boyun,

pankreas, mesane, 
böbrek, mide ve kan 
kanserine, alkol kul
lanımı ise karaciğer 
ve yemek borusu 
kanserine yol açar. 
Yağlar konusunda 
ölçülü otun ve doy
mamış yağları tercih 
edin. Tereyağı, diğer 
hayvansal yağlar ve 
margarinlerin çoğu 
doymuş yağlardır ve 
kolesterol düzeyini 
artırırlar. Ayçiçek, 
soya, mısırözü gibi 
bitkisel yağların çoğu 
ise doymamış 
yağlardır ve kolesterol 
içermezler. Bu neden
le yemeklerin doy
mamış yağlarla 
birlikte zeytinyağı ile 
pişirilmesi ve tüketi
mi, sağlık açısından 
daha yararlı." 
Bakanlık, günlük 
protein iehtiyacının 
hayvansal ve bitkisel 
kaynaklı gıdalardan 
dengeli olarak alın
ması gerektiğine 
dikkat çekerek, 
diğer önerilerini şöyle 
sıraladı: •
".Besinler yoluyla alı
nan kolesterole dikkat 
edin. Kolesterol mik
tarı, kırmızı et, sakatat 
gibi hayvansal 
gıdalarda yüksektir. 
Besinler tüketilirken 
kolesterol içerikleri 
göz önünde bulun
durulmalı.
.Posalı besinleri sıkça 
tüketin. Posanın kan 
kolesterolünü 
düşürücü etkisi 
vardır. Sebze ve 
meyveler posa, 
vitamin ve 

mineral içeriği zengin 
olan besinlerdir.
.Bunun yanında kuru 
baklagiller, yulaf, 
mercimek, mısır, 
buğday ve ekmek 
gibi posa yönünden 
zengin besinler 
beslenmede yer 
almalıdır.
.Şekerli içecek ve tatlı 
tüketiminizi azaltın, 
şeker içeriği az olan 
besinleri tercih edin. 
Şekerler saf karbon
hidrattır ve yoğun 
enerji kaynağıdır. Bu 
besinlerin fazla mik
tarda tüketimi, vücut 
ağırlığının artmasına 
ve besleyici değeri 
yüksek olan besin
lerin tüketiminin de 
azalmasına neden 
olur.
.Tuz tüketimine dikkat 
edin. Tuz tüketimi ile 
yüksek tansiyon 
arasında vakın bir 
ilişki var. Ayrıca 
fazla tuz tüketimi 
idrarla kalsiyum 
atılmasını artırarak 
kemiklerden kalsiyum 
kaybına neden olur. 
Tuz tüketimini azalt
mak için; lezzetine 
bakmadan yemeklere 
tuz eklemeyin.
Tuz içeriği düşük 
besinler tüketin.
.Sebze ve meyve 
tüketimini artırın.
Vücut ağırlığınızı 
dengede tutun, fizik
sel aktivitenizi artırın.
Vücut ağırlığının 
normalden az yada 
çok olması çeşitli 
sağlık sorunlarına 
zemin hazırlar. Bu 
nedenle kilonuzu 
normal sınırlar 
içinde tutmak için 
yeterli ve dengeli 
beslenmeye özen 
gösterin.
.Hareketli bir 
yaşam sürmeye 
çalışın; kısa 
mesafeleri yürüyün. 
Çok gerekmedikçe 
asansör ve yürüyen 
merdivenleri kullan
mamaya özen 
gösterin.
.Her gün en az 
30-45 dakika 
yürüyüş yapın."

8 milyon 
bebek sakat

Dünyada her yıl yak
laşık 8 milyon 
bebeğin doğum 
kusurlarıyla dünyaya 
geıaıgı, birçoğunun 
öldüğü veya sakat 
kaldığı bildirildi. 
ABD'deki March of 
Dimes yardım 
örgütünün yayım
ladığı rapor, doğum-> 
larında kusur 
görülen bebeklerin 
çoğunun, yoksul 
ülkelerde yaşadığını, 
buralarda, durumları 
daha iyi olan 
ülkelerde kolayca 
halledilebilecek veya 
önlenebilecek 
sorunlar nedeniyle 
acı çektiklerini gös
terdi.
Doğumdan gelen 
kusurların yüzde 
70'inin önlenebilir, 
tedavi edilebilir ya 
da düzeltilebilir 
olduğunu belirten 
araştırmacılar, yılda 
7.9 milyon bebeğin, 
kısmen genetik 
nedenler veya gebe
lik sırasında annenin 
geçirdiği rahatsızlık
lar ya da alkol kul
lanımı gibi faktörler
den ötürü kusurlu 
doğduğunu 
söylediler.
Örgütün 5 yıl boyun
ca sürdürülmesini 
sağladığı araştırma, 
her yıl 5 yaş altında 

3.3 milyon çocuğun 
doğum kusuru 
nedeniyle öldüğünü, 
3.2 milyonunun J 
zihinsel veya 
bedensel özürlü 
kaldığını ortaya 
koydu.
Sudan'da her bin 
doğumun 82'si, 
Fransa'da ise 
39.7'sinde doğum 
kusuru görüldüğünü 
belirten araştırma
cılar, doğum 
kusurunda, annenin 
bebeğin sağlığıyla 
yeterince ilgilen
memesi, yaşı büyük 
anneler ve akraba 
evliliği gibi faktör
lerin önemli rol 
oynadığını kaydetti. 
Araştırmada, Afrika, 
Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu Asya'da 
yaşayanların, 
Akdeniz anemisi ve 
Glikoz 6 Fosfat 
Dehidrogenaz 
Eksikliği (G6PD) gibi 
ortak miras olan 
hastalıklar 
nedeniyle daha 
fazla risk altında 
oldukları, ciddi bir 
doğum kusuruna 
sahip bebek 
dünyaya getirme 
oranının 
her anne adayı 
için yaklaşık 
yüzde 5 olduğu 
belirtildi.

DOĞAYI SEV, YEŞİLİ KORU

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Romatizmayı nasıl bilirsiniz?
Kendinizin veya aile 

'bireylerinizden birinin 
romatizma rahatsızlığı 
olup olmadığını nasıl 
anlarsınız? Yaşlı 
hastalığı diye 
adlandırılan romatiz* 
ma, çocuklarda da 
görülebilir mi? İşte 
romatizma ile ilgili 
önemli bilgiler: 
Dünya Sağlık 
Teşkilatı, yaşlılık belir* 
tisi diye kabul edilen 
romatizmanın çocuk
larda da görüldüğünü 
açıkladıktan sonra 
Avrupa kamuoyunda 
romatizmaya 
bakış değişti.
Yaşlı hastalığı diye 
adlandırılan romatizma 
sanıldığı gibi sadece 
ileri yaşlardaki kişileri 
değil, aynı zamanda 
genç, çocuk ve sağlıklı 
bir insanı da etkileye
biliyor. Romatizma 

| rahatsızlığının ortaya 
çıkış sebeplerinden 
biri olan “duygusal 

| çöküntü”, depresyona 
t bağlı sinir bozukluk

ları, uykusuzluk gibi 
■ durumlarda öne çıkı 

I* yor Bu sebeplerin 
büyükler kadar çocuk
ları da etkiliyor olması 
ise, işin farklı bir boyu
tu. Halk arasında “yağ
mur yağacak, bacak
larım ağrıyor” gibi 
sözlerle hatırlanan bu 
rahatsızlık bilindiğin
den daha oylumlu ve 
komplike bir 
rahatsızlık.

Mesela sebepsiz gibi 
görünen baş 
ağrılarının romatiz
madan ileri gelebile
ceği anlaşıldı. ‘Küçük 
çocuklarda huysuzluk 
ve dışarı çıkma 
isteğinin olmadığı 
durumlarda bir uzmana 
danışın’ şeklindeki 
uyarılar arttı.
Romatizma, eklem iç 
zarının görevini doğru 
şekilde yerine getire
memesinden kay
naklanıyor. Eklem zarı 
eklemler için ihtiyaç 
olan, anlaşılır bir dille 
nemlendirme görevini 
yapan eklem sıvısını 
üretiyor. Bu sıvının 
oluşumunda veya 
sürecini tamamla
masında bir kusur 
olduğunda da eklem
lerde şişme, sonucun
da da ağrı yapıyor. 
Bazen vücudunuzdaki 

kasılmaların sebebi 
de romatizmadır. Hani 
bazen uykuya yat
tığınızda yorgunluk
tan ani kasılmalar 
veya uyku derin
leşmeden atılan istem 
dışı tekmeler vardır 
ya işte bunlar roma
tizmanın marifetleri 
arasında yer alıyor, 
ne yazık ki: 
Peki, gerçekten ken
diniz veya aile birey
lerinden birinin roma
tizma rahatsızlığı olup 
olmadığını nasıl 
anlarsınız? Farkında 
olmadan yapılan ani 

bir hareket sonucu 
eklemlerde zedelenme 
veya eklemlerin zorlan
ması gibi kabul edilen 
sebepler aslında roma
tizma belirtileridir.
Bazen kişi genel olarak 
üşüttüğünde de 
üzerinde bir kırıklık 
olduğunu söyler. Eğer 
grip veya nezle gibi bir 
hastalıkla sonuçlan
mıyor ve bu his ve 
kısık ağrılar sürekli 
olarak devam ediyorsa 
romatizmanın sizinle 
birlikte yaşamaya 
başlamış olduğuna 
emin olabilirsiniz. 
Uzmanlara göre birçok 
insan, romatizmal 
omurga enfeksiyonu 
geçirdiğinin farkına 
bile varmıyor. Yattığı 
yatağın rahatsız 
olduğunu ileri sürüyor. 
Oysa bu rahatsızlığınız 
varsa piyasadaki en iyi 

yatağı bile alsanız ne 
yazık ki sabahları 
sağlıklı ve dinç kalka
mayacaksınız demek
tir. Yanlış teşhisler de 
bazen insan hayatını 
ciddi tehlikeye soka
bilir. Göz, kalp, böbrek 
ve sinir gibi organ
larımızı da etkileyen 
“önemsiz” kabul 
ettiğimiz bu hastalık 
için gerekli tedbirleri 
almak lazım. Özellikle 
çocuklarda üşütme 
veya soğuk algınlığı 
yoksa ani ateş yük
selmesi veya iç organ
ların rahatsızlığı ile 
aniden ortaya çıkan 
tepkiler de doktora 
başvurmak için geçerli 
sebepler. Bitkin hisset
tiğinizde, işyerinde 
durup dururken baş 
ağrısı hissettiğinizde 
vurdumduymaz olma
manızı tavsiye ederim. 
Hiç sebepsiz yere el ve 
ayak parmaklarınızda 
karıncalanmalar ve 
bunun yanı sıra fark
lılıklar hissediyorsanız 
dolaşım bozuklukları 
başlamış demektir. 
Hatta öyle ki romatiz
ma akciğer enfeksi 
yonunu bile tetikliyor. 
Bu gibi durumlarda 
doktorunuzun 
tavsiye.lerine veya 
tedavi yöntemine 
uymanın dışında 
mümkünse sıcak suda 
yüzebilirsiniz. Bu yüz
den temizliğinden emin 
olduğunuz termal 

tesisler romatizma için 
birebirdir. Romatizmayı 
önlemenin veya 
yavaşlatmanın en iyi 
yollarından biri de 
bisiklete binmektir. Bu 
yüzden çocuğunuzu 
çocukluktan itibaren 
bisiklete binmeye 
teşvik etmeli, ona 
bisiklete binme 
sporunu aşılamalı ve 
sevdirmelisiniz.
Evladınızın ileri yaşlar
da sıkıntı çekmemesi 
için siz de bisiklete 
binmeli ve onu 
özendirmelisiniz.' . 
Bisiklete binmenin 
yanı sıra kır gezintileri, 
ormanlık alanda 
özellikle kış ve yaz 
mevsimlerinde 
üşütmeyecek şekilde 
yürüyüşler yapmanız 
ve çocuklarınızı da bu 
sağlıklı, keyifli 
zamana dâhil 
etmeniz gerçekten- 
çok mühim. Burada 
küçük bir uyarı yap
madan geçemeye
ceğim. Geçtiğimiz 
hafta soğuk ama 
güneşli bir gun eşimle 
ormana yürüyüşe git 
fiğimizde bir aile de 
önümüzde yürüyordu. 
Ne güzel ailece spor 
yapıyorlar derken 
çocuklardan biri de 
ilkokul çağlarında, 
önüne çıkan biraz 
iricie bir canlı türünü 
eline kaptığı dal 
parçasıyla itekliyordu 
ağzımı açamadan 

ezmeye kalktı. 
Bir canlının, 
çocuğa ya da bir 
başkasına zararı 
yokken “kendi 
evinde” tabiatta 
yaşamaya çalışırken 
böyle zarar görmesi 
ani tepkimle 
son buldu.
Sonra aile de üzüldü 
çocuklarının 
yaptığına. Lütfen 
çocuklarınızı sağlıklı 
yaşama alıştırırken 
doğada yaşayan 
canlılara da 
alıştırın ve 
doğayı içindekilerle 
sevdirin.
Bu sayede çocuk 
hem yürüyüş yapmış 
hem de ağacın türünü, 
bitkiyi, canlıyı tanı
yarak romatizma 
gibi eklem ağrılarından 
uzak yaşamış 
olacak.
Son olarak 
yürüyüşlerde eğer su 
veya havlu gibi birkaç 
şey taşıyacaksanız sırt 
çantası içinde taşı
manız da önemli.
Ağırlığı'vücudu .•un 
tek bir tarafına 
vermeniz de yanlış 
eklemler için, unut
mayın. Bisiklete 
binerken de eğer 
iki kişi biniyorsanız, 
sırt çantasını arkada 
oturan kişiye 
verin ki sırt eklemleri 
dengeyi kurarken bir 
başka ağırlıkla 
uğraşmasın.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 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

■ v o: m i tû m o: 
■

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_________514 17 00

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
6 ŞUBAT 2006 PAZARTESİ 

İNCİ ECZANESİ 
Hamidiye Mh. İstiklal Cd. 

No: 5 GEMLİK
GEMlik in İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■ GÜNLÜK SIYASI GAZETE ■■■■

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2352 

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-Yâyıncilık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora So.k. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) '



6 Şubat 2006 Pazartesi
ŞKBlrfezB

ANAVATAN PARTİSİ’NDEN DUYURULUR
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm siyasi partilerin üye kayıtlarının 

güncelleştirilmesi yönünde bir çalışma başlatmış ve üye kayıt 
beyannamelerinde vatandaşlık kimlik numarasının yer alması zorunluluğu 

getirilmiştir. Partimiz Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca, bu amaç 
doğrultusunda üye kayıtlarımızın yenilenmesine karar verilmiştir. 
Bu çerçevede; Partimizin kurulduğu 1983 yılından bu güne kadar 

üye olmuş ve çeşitli kademelerde görev yapmış 
tüm Anavatanlıları üyeliklerini yenilemeye davet ediyoruz.

Ayrıca Partimize katılmak isteyen tüm Gemlik halkını davet ediyoruz. 
Partimizin tüm üyelerine ve aziz Gemlik halkına saygıyla duyurulur.

ANAVATAN PARTİSİ
Gemlik İlçe Teşkilatı

Ev sahibi olmak isteyenler müjde!
I MANASTI R’da

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, BİLGİN Konut Yapı Kooperatifi
Demirsubaşı Mah. Semerciler Yokuşu, No: 25 

(Demiriz Ecz. karşısı) GEMLİK 
TEL.(0224) 513 89 90



DYP’nin basın toplantısında Belediye Başkanı Mehmet Turgut eleştirildi.

“Yedi yılda hiçbir kalıcı eseri yok”
Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı Faruk Güzel, dün yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı basın 
toplantısında Belediye başkanı mehmet turgut’un 7 yıllık çalışmalarını eleşetirirken, hiçbir 
kalıcı eser bırakmadığını söyledj.______________ __________________________________

Boşandığı eşinin

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
7 Şubat 2006 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Önceki akşam saat 20.15 
sıralarında Hisar Mahallesi’nde 
meydana gelen olayda, İ.A adlı 
şahıs, boşandığı eşinin arkada 
şını ayağından vurdu. Sayfa 2’de

Belediye Meçlisi Şubat ayı toplantısının ilki dün yapıldı

Meclis Kınama Komisyonu kurdu
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

DYP’lilerden Belediye eleştirileri
Siyasi partiler ilçe kongrelerine hazırlanı yor.
AKP de ve MHP’de ilçe kongreleri hazırlıkları 

hızlandı.
AKP 18 Şubat günü kongresini toplarken, 

MHP’nin kongre takvimi açıklanmadı.
DYP kongre sıkıntısı Olmayan bir parti.
Faruk Güzel’in parti başkanlığına gelmesiyle 

kongre de olsa rakip çıkma olasılığı yok.
Faruk Güzel dün yönetim kurulu ile birlikte 

bir basın toplantısı yaptı.
Basın açıklamasında Karapaşaoğiu ve 

Belediye Başkanı Turgut’un açıklamalarının 
üreticiyi mağdur ettiği belirtilmiş, daha sonra da 
genellikle Belediye Başkanının çalışmaları 
eleştirilmiş.

Özetle ne demiş Güzel:
Terminal yeri, imar planında olduğu yere 

yapılmalı.
Sonra, Kapalı Çarşı yıkılınca esnafı perişan 

oldu. Yıkılan çarşıya yapılacak proje ile ilgili 
kimse bir şey bilmiyor.

Daha sonra, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un 7 yıllık hizmet döneminde yaptığı tek 
hizmet, Katlı Otopark..

Güzel’e göre, Başkan Turgut kalıcı bir şey 
yapmamış.

Kent Konseyi, Meclis kararına karşın kurul
mamış.

Belediye Sağlık Ocağı’nda doktor ve hemşire 
bulünfhamaktaymış.

Gemlikspor’a çok yardım yaptığını söyleme
sine karşın 1. kümede oynayamaktaymış. 
Ayncâ, Gemlikspor’u aldığı yere bırakırsa kendi
lerinin sahip çıkacağını söylemiş.

Gemlik girişindeki çirkini görüntü sergileyen 
parke imalathanesi hala kaldırılmamamış.

Bir ide belediyenin bankalarda ne kadar 
parası olduğu sorusu var.

Bunları cevaplamak, Belediye Başkanına 
düşüyor.

Dün toplanan Belediye Meclisi’nde imarla ilgili konular ele alı
narak incelenmek üzere İmar Komisyonu’na gönderildi. Batı 
basınında Hz. Muhammed’i küçük düşüren karikatürlerin kınan
ması için ise tüm partilerin katıldığı bir komisyon kuruldu.
Belediye Meclisi 
Şubat ayı ilk toplan
tısını dün yaparken, 
Meclisteki gündeme 
damgasını yuran 
konu Peygamberimizi 
terörist olarak 
gösteren karikatürün 
kınanması oldu. 
Meclis, Faruk Çelik’e 
yapılan silahlı 
saldırıyı da kınayacak. 
Seyfettin Şekersöz'ün 
haberi sayfa 3’de

Kapatılan cep 
telefonları açılıyor 
Telekominikasyon Kurumu, kapatılan 100 
bin cep telefonunu kullanıma açıyor. Imei 
numaralarını kayıt altına alma uygula
masından etkilenen 500 bin telefondan, 
100 bini faturalı çıktı. Kurum, bunun üze 
rine, faturası olan telefonları yeniden kul
lanıma açma kararı aldı. Sayfa 9'da

Memura zam 
Mart ayına kaldı 

Ek Ödeme almayan yaklaşık 1 milyon 400 
bin kamu çalışanının sabırsızlıkla bek
lediği 40 YTL’llk zamlar şubat ayı bordro
larına yetiştirilemedi. Haberi sayfa 7’de

ANAP il Başkanı Orhan Efe, halkın eskisi gibi 
Anavatan’ı tercih etmeye başladığını söyledi 

“Kaybederken 
kazanmayı öğrendik”

Anavatan Partisi’nde kayıt yenileme 
çalışmaları İl Başkanı Orhan Efe’nin 
katılımıyla başlatıldı. Haberi sayfa 4’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sayfa 2

Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Boşandığı eşinin arkadaşını vurdu
Erkan Mumcu

Erkan Mumcu’yu izliyor musunuz?
Çok akıllı, gerekçeli, destekli, dayanaklı 

konuşmaları var. Saptamaları çok yerinde.. 
Kendisine güveni de tam.

Sağcı ya da solcu.. Liberal ya da 
Sosyalist.. Hiç önemli değil. Önemli olan 
davranış tutarlılığı..

Akılcı yaklaşım.
Erkan Mümcu’da var.
İlk kez adını Anavatan Partisi Genel

Sekreteri olarak duydum.
Gencecik bir adam.
Sonra parlamentoya giriş ve bakanlıklar 

dönemi başladı.
Bakanlık yaptığı dönemlerde de işinin 

hakkını verdi doğrusu.
Akçeli işlere hiç bulaşmadı.
Aynı, Ecevit gibi..
Aynı, Baykal gibi..
Mumcu o zamanki davranışları ve söylem-- 

teriyle sağın parlayan yeni yıldızı idi.
Güven veriyordu.. İyi konuşuyordu.
Ancak..
AKP’ye girme kararı aldığı dönemde 

üzerini bir miktar kuşku bulutu kapladı..
Neyse ki bulutlar çabuk dağıldı.
Çünkü takiyye yapmadı. Kendisini düzen 

çarkının dişlilerine kaptırmadı.
Neyse oydu.
Neden bunları yazdım
Dun bir televizyon analında Konukdu.
İzledim. Dinledim. Söylemiyle davranışı 

arasında hiçbir fark yoktu.
Sağa ya da sola bakışı aynı mesafedeydi.
Ne birini kayırıyor ne ötekini yeriyordu.
Her ikisini de eleştirmiyordu. Onların aracı 

olduklarını düşünüyordu.
Doğruydu da..
Devleti yönetenlerin, sistemden beslenen

lerin ayıbı vardı..
Onlar bu pırıl pırıl gençleri kullanmışlardı..

Sonra da kaldırıp bir kenara atmışlardı.
Haksız mı ?
Yansız olan herkesin birleşeceği nokta bu 

değil mi?
Türkiye çok ciddi demokrasi hatalarıyla 

yönetilmedi mi?
Bu hataların bedelini hep birlikte 

ödemedik mi ?
Ödemeye de devam etmiyor muyuz?
Bugün eleştirdiğimiz gençler..
Depolitize olan gençler..
Na sağcı ne solcu futbolcu yetişen 

gençler..
Kendi iradeleriyle mi bu yapıda yetiştiler ?
Evet..
Siyaset temizlenmedikçe..
Politikacı aklanmadıkça..
Gerçek anlamda şeffaflık sağlanmadıkça..
Tünelin ucu hiç görünmeyecek..
Karanlık labirentler her şeyi ama her şeyi 

yok edecek.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Önceki akşam 
saat 20.15 sıraların
da meydana gelen 
olayda bir kişi 
tabanca ile 
ayağından vuruldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Hisar 
Mahallesi Ali 
Turgut 1 Nolu 
Site’den polise 
yapılan silah 
sesi ihbarı sonucu 
olay yerine giden 
ekipler, binanın 
10 nolu dairesinden 
gelen sesler üzerine

Tamer Sivri, Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu üyeliğine seçildi

Seyfettin ŞE KERSÖZ

Önceki gün 
Ankara'da 
gerçekleşen 
4 federasyondan 
oluşan Türkiye 
Sakatlar 
Konfederasyonu 
16 kişilik üyeliğine 
Gemlik'ten Tamer 
Sivri'de seçildi. 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
ile Özel Türe Özel 
Eğitim Kurs Merkezi 
görevlerinin yanı sıra 
Zihinsel Özürlüler 
Federasyonu Genel 
mali Sekreteri 
olan Tamer 
Sivri'nin 4 
federasyondan 
oluşan 
Konfederasyon 
seçimlerinde 

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

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

içeride münakaşa 
olduğunu tespit etti. 
Kapının açılmasını 
isteyen polis 
ekiplerine içeriden 
bir erkeğin 
"Elimde silah var, 
içeriye giremezsiniz, 
kapıyı açmıyorum, 
herhangi bir 
zorlama yaparsanız 
içeridekileri 
öldürürüm" 
tehdidiyle 
karşılaştılar.
İçeriden seslenen 
kişi kendisinin 
İ.S. olduğunu 
yanında boşandığı 

yönetim kurulu 
üyeliğine seçilmiş 
olması Gemlik için 
kazanç oldu.
Olaylı ve siyasi 
baskıların yoğun 
olduğu kongrede, 

eşi Ü.Y. ile 
arkadaşı M.K.'nin 
bulunduğunu, 
boşandığı eşinin 
babası R.A.'nın 
olay yerine gelmesi 
halinde kendisiyle 
konuşabileceğini 
bildirdi.
Eve getirilen 
R.Y.'nin ikna 
ettiği İ.A. kapıyı 
açarak içeride 
bulunan M.K.'yı 
bacağından 
yaraladığını 
söyleyerek 
teslim oldu.
Eşlerin

Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu 
Genel Başkanı 
Faruk Öztimur 
her türlü baskıya 
rağmen güven 
tazelerken, aynı 
listede bulunan 
Tamer Sivri'de yeni 
oluşan yönetimde 
yer almayı başardı. 
Ülke genelinde 
8.5 milyon 
özürlüye hitap eden 
Konfederasyonun 
yönetim kurulu 
üyeliğine seçilen 
Tamer Sivri, 
kongre sonrasında 
yapılan görev 
taksiminde de

‘Gemlik Körfez1 internette 

ayrıldıkları ve 
iki çocuklarının 
bulunduğu 
öğrenilirken 
İ.S.'nin boşandığı 
eşi Ü.Y.'yi de 
darp ettiği 
anlaşıldı. 
Bacağından 
yaralanan 
M.K.'nin ordu 
mensubu olduğu 
ileri sürülürken 
olayla ilgili 
soruşturmanın 
Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından 
sürdürüldüğü 
öğrenildi.

Türkiye sakatlar 
Konfederasyonu 
Eğitim- Kültür- 
Uluslar arası 
İlişkiler ve 
Teşkilatlandırma 
Sekreterliği'ne 
getirildi. 
122 delegeye 
sahip Sakatlar 
Konfederasyonu'nda 
Ortapedik Özürlüler 
Federasyonu, 
İşitme Engelliler 
Federasyonu, 
Zihinsel Özürlüler 
Federasyonu 
ile Körler 
Federasyonu'ndan 
4'er üye bulunuyor. 
77 oyla yeni 
yönetimde yer 
alan Tamer sivri, 
Gemlik ve 
yöresindeki 
özürlülere yönelik 
çabuk ve kolay 
destek bulma 
sözü verirken, 
"Gemlik'te 
yaptığımız 
çalışmalar tüm 
yurtta ses getiriyor. 
Bundan sonra 
Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu ’nda 
Gemlik ve 
Bursa gereği gibi 
temsil edilme 
şansına kavuşmuş 
oldu" dedi.

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresini tıklayın j

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısının ilki dün yapıldı

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

YazıYORUM

Komisyonu kurdu
Dün toplanan Belediye Meclisi’nde imarla ilgili konular ele alı
narak incelenmek üzere İmar Komisyonu’na gönderildi. Batı 
basınında Hz. Muhammedi küçük düşüren karikatürlerin kınan
ması için ise tüm partilerin katıldığı bir komisyon kuruldu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi Şubat ayı 
toplantısında imarla 
ilgili konuları 
komisyona 
havale edilirken, 
Meclis üyesi Nurettin 
Bay’ın verdiği 
“Peygamberimizi 
küçük düşürücü 
karikatürlerin kınan
masını” istenen 
önerge kararı 
tartışarak alındı. 
Toplantının ilk mad
desinde daha önce 
meclis tarafından 
alınan ve Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 
devredilecek olan 
okul arsasının istek 
doğrultusunda 
Milli Eğitim Bakanlığı 
İl Tüzel kişiliği adına 
tahsisi oy birliği 
ile kabul edildi. 
Gündemin ikinci 
maddesinde ise 
imarla ilgili 
konular yer aldı. 
İçlerinde 4 kat pafta
larının da bulunduğu 
önergeler, İmar 
Komisyonu’na havale 
edilirken, Çevre Yolu 
mezarlık üstünde yer 
alan ve daha önce 
imara açılan 84 
hektar arazi de 
imar komisyonuna 
havale edildi.
AKP'li Meclis üyesi

Nurettin Bay'ın 
Peygamberimize 
karikatürle yapılan 
çirkin saldırının 
kınanması tekiifi 
ise mecliste 
tartışma yarattı. 
AKP'li Menderes 
Bingül, görüşünü 
belirtirken, bu kına
manın Hükümet 
nezdinde yapılmış 
olduğuna dikkat 
çekerek, meclise 
getirilmesine gerek 
olmadığını savundu. 
Meclis, aldığı 
karar gereği, 
peygamberimize 
yapılan hakaretin

basın yoluyla 
kınanması için 
komisyon kurulması
na karar verirken, 
bu komisyona 
AKP'den Ali 
Okuroğlu, Nurettin 
Bay, Menderes 
Bingül, Cemal Abaklı, 
DYP’den Halil Çevik 
ile MHP'den Osman 
Doğan seçildi. 
Meclis ayrıca, AKP 
Grup Başkanvekili 
Faruk Çelik'e 
yapılan silahlı 
saldırı nedeniyle 
tüm Meclis üyelerinin 
ismi yer alacak 
geçmiş olsun telgrafı

çekilmesi kararı 
oy birliğiyle alındı. 
AKP'li meclis 
üyesi Ali Okuroğlu, 
yaptığı gündem dışı 
konuşmasında, 
şehir plancısının 
cami projesi için 
yaptığı değişikliğe 
sitem ederken; 
"Meclis tarafından 
kabul edilen cami 
yerinin şehir plancısı 
tarafından kendi 
insiyatifiyle 
oynayarak 
Gemlik'i aylarca 
oyalamasının 
anlamını anlamak 
mümkün değil.
Hiç kimsenin 
meclisin üzerinde 
olamayacağını 
kendisine anlat
malıyız. Eğer, 
meclisin yetkisi 
yoksa, burada 
bulunmanın hiçbir 
anlamı yoktur." 
şeklinde konuştu. 
Belediye Meclisi 
imar Komisyonu’na 
havale edilen 
önergeleri 
görüşmek üzere 
9 Şubat 2006 
Perşembe günü 
saat 14.00 de 
toplanmaya 
karar verdi.

Hayırlı insan, insana hayrı dokunandır...
Sayın okurlarım geçmiş günlerde olan 

olay dikkatirVıi çekmiş, biraz araştırınca 
altından çıkarlar beni üzmüştü.

Ankara’da Hıfzısıhha Enstitüsü adlı 
büyük bir tıbbi kontrollar yapan, aşı üreten, 
her türlü tanı koyabilecek her türlü modern 
gereçlere sahip, enstitümüz var. Öyle ki bir 
çok büyük Üniversitenin, araştırma has
tanelerinin bile sahip olmadığı tanım 
teknolojisi ve bilgisine sahip.

Ülkemizin son aylar içinde bir salgın 
hastalık tehdidi altına girdiğini, Kuş gribi 
(Tavuk vebası) bulaşmasının yer yer 
başladığı, ülkede büyük bir panik başladığı, | 
büyük miktarda kanatlı hayvan itlafına 
gidildiğini, Doğu Beyazıt'da hasta tavukları 
keserek yiyen Koçyiğit ailesinin 4 çocuğu 
“kuş gribi “şüphesi ile Yüzüncü yıl Üniver
sitesi Araştırma Hastanesi’ne yatırıldığını 
gördük.. Hepimiz korku içinde şimdi ne ola
cak diyorduk ?

Araştırma Hastanesi başhekimi çocuk
ların boğazlarından alınan sürüntü örnek
lerin Hıfzısıhha Enstitüsü’ne süratle gönde 
rildiğini söyledi.

Çünkü bu hastanenin bu tanıları tesbit 
edecek donanımı yoktu.. Tanı geciktiği için, 
Sağlık Bakanı bile bir süre “Kuş gribi diye 
bir şey yok.”

Çocuklar zatürre olmuş dedi...
Bir ülke korku içinde iken şimdi yazıyo

rum sıkı durun, olmaz böyle şey, bu insan 
aklını mı kaçırmış deyin...

Ankara’da ki Hıfzı Sıhha Enstitümüzün 
sayın Müdürü, kuş gribi salgınından insanlar 
ölürken, tanı işleri gecikirken, görev 
yerinden ayrılıp ‘hac’ca gitti..

Sonra da yaptığı işin yanlışlığını anlayıp 
istifa etti...

Böyle mühim kuruluşların başına atanan 
yöneticilerin halkın sağlığını ilgilendiren 
konularda çok hassas ve dikkatli olması 
gerekmez mi? «

Enstitünün müdürü “kendini yüceltmek, 
insanlığa hizmet etmek için çok iyi bir fırsat 
geçiyor. Çalışacak, kurumu ile beraber 
değerlenecek...

Binlerce insana bir ümit ışığı olacak.. 
Bundan büyük ibadet olabilir mi ? 
Allah’ı memnun etmenin bundan iyi yolu 

olur mu ?
Sayın okuyucularım Peygamber 

efendimize sormuşlar; “İnsanın hayırlısı 
kimdir” demişler. “İnsana hayrı dokunandır” 
demiş.

Türkiye’nin başına bir felaket geldi.
Türk insanının sağlığı tehlike altında... O 

ise, görevini terk ederek hac’ca gidiyor.
Namaz, oruç, hac, kurban kesmek bütün 

bunlar dinimizin insanı hayırlı insan olmaya 
yöneten dini vecibelerdir. Ama, hayatta şun
ları da görüyoruz..

Hırsızlık yap, kötülük yap, kimseye hayrın 
dokunmasın, insana -hayvana eziyet et, 
onun bunun kuyusunu kaz, ailene -çocuğu
na bakma, DEVLETİN -kulun, yetimin 
hakkını ye, insanlara kötü -pahalı mal 
satarak kazıkla, sonra da ben namaz kılıyo
rum,oruç tutuyorum, Hac’ca gidiyorum de. 
Sizde bunları doğru bulmazsınız halkım.

Bu kendilerine göre akılları fazla insanlar, 
her şeyi kendilerinin bildiğini zannederek 
(haşa) Allah’ı kandırdıklarını mı sanıyorlar.?

Yarın Allah’ın huzuruna gidildiğinde kimin 
eğri, kimin doğru olduğunu acı şekilde 
görüp, cehennemi bulacaklardır.

Dinimiz böyle söylüyor. Bizler yine de iyi 
insanlar olarak “Allah acısın” diyelim...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Anavatan Partisi İl Başkanı Orhan Efe, halkın eskisi gibi Anavatan’ı tercih etmeye başladığını söyledi

“Kaybederken kazanmayı öğrendik”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Anavatan Partisi'nde 
sıfırdan başlayaçak 
yeni kayıtlar 
için start verildi. 
Bursa genelinde 
ilkinin Osmangazi 
ilçesinde başlatıldığı 
kayıt yenilemeler 
İl Başkanı Orhan 
Efe'nin de katılımıyla 
Gemlik'te start aldı. 
Dün Anavatan 
Partisi'ne gelen bir 
çok üye yeni kayıt 
yaptırırken., İl Başkanı 
Orhan Efe'nin yanı 
şıra eski bakanlardan 
İlhan Aşık, İl başkan 
yardımcısı Altan 
Ceylan ile Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'de katıldılar. 
Anavatan Partisi İlçe 
Başkanı Ferhat Kurt, 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, 2003- 
2004 yıllarından 
sonra durgunluk 
dönemine geçen 
Anavatan Partisi'nin 
gelen başkan Erkan 
Mumcu ile canlan-

maya başladığını 
belirterek "Yep yeni 
bir vizyonla üye kayıt
larına başlıyoruz. 
Anavatan eski 
gücüne sevenleriyle 
birlikte kısa zamanda 
kavuşacaktır" dedi. 
KAYBEDERKEN 
KAZANMAYI 
ÖĞRENDİK 
İl Başkanı Orhan Efe, 
halkın eskisi gibi 
yeniden Anavatan'ı 
tercih etmeye 
başladığına dikkat 
çekerek "Gemlik'te 
yeni bir heyecan 
.başlıyor. Ülkeye 
hizmet etmek isteyen 
herkesi Anavatan 
çatısı altına davet 
ediyoruz. Zor günler 
yaşadık ve atlattık, 
merhum Özal'ın 
dediği gibi kaybed
erken kazanmayı 
öğrendik" dedi. 
Yargıtay 
Başsavcısının talebi 
doğrultusunda 
tüm partilerin kayıt 
yenileme çalışmaları 
içine gireceklerini

Buderus

ISISAN

AKLU İSI SİSTEMLERİ

YEIKİLİBAYİİ

karşılığını alarak 
iktidar olacağız" 
şeklinde konuştu

toprağı kaldırıldı. 
İlk seçimlerde 
emeklerimizin

Lif

Anavatan
İl BaşkqmOrhanÇ£

fev;1 ■ 
’f; M'

söyleyen Efe, yeni 
- kayıt sisteminde 

kesinlikle vatandaşlık 
numarasının bulu
nacağını, bir kişinin 
birden fazla partiye 
kesinlikle üye 
olamayacağının 
altını çizdi.
Partilerine gönül 
verenler ile eski ve 
yeni siyasetçileri 
kadın erkek ayırımı 
yapmadan partiye

<' t#-®
kazandırmak istedik
lerini söyleyen Efe, 
"Yeni kayıt tazeleme 
işini Gemlik'ten 
başlatıyoruz. En iyi 
değil, farklı olduğu
muzu ortaya koya
cağız. Türkiye adına 
en mantıklı projelerle 
halkımızın önüne 
çıkmakta kararlıyız. 
Erkan Mumcu 
sayesinde Anava 
tan'ın üzerindeki ölü

MÜHENDİSLİK ltd.
Sebahattin DOKSANBIR

DOÖALGAZ 
KOMBİ
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA
HAVALANDIRMA
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOGALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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DYP ‘nin basın toplantısında Belediye Başkanı Mehmet Turgut eleştirileli.

“Yedi yılda hiçbir kalıcı eseri yok”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, düzen* 
lediği basın toplan* 
tısında Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u görev yaptığı 
yedi yıl içinde hiçbir 
kalıcı eser yap
madığını söyledi. 
Güzel, Faruk 
Çelik'e yapılan saldırı 
ile yurt dışında 
Peygamberimize 
yapılan çirkin 
karikatür saldırılarını 
da şiddetli kınadık
larını söyleyler ken, 
AKP Bursa milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu 
ile Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
televizyonlarda yaptık
ları “Marmarabirlik'e 
25 trilyon verildi” 
açıklamasının 
üreticiyi mağdur 
ettiğini söyledi. 
Güzel, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a yönelik 
suçlamalarında 
Terminal işinin neden 

askıya alındığına açık
lık getirmesi gerektiği
ni belirterek "Gemlik'i 
çok 
seviyor ama 
Genilik'liyi nedense 
hiç sevmiyor. Kumla 
rampasını trafiğe açtık 
derken, anonsunu 
kendi adına yaptırıyor. 
Ancak yolun GEMDAŞ 
tarafından yapıldığını 
herkes biliyor. 7 yılda 
tek kalıcı eseri yok. 
Sadece katlı otopark 
var, onun da ne 
olduğu belli değil. 
Yeni Çarşıyı yıktı 
esnafı perişan etti. 
Yaptığı aşırı zam 
esnafa ihanettir. Bu 
kadar kötülük 
başkana değil, kims
eye yakışmaz.
Gemlik girişindeki 
parke taşı 
şantiyesini Meclis 
kaldırma kararı aldı 
ancak, üniversitenin 
önündeki bu pislik 
nedense kaldırılmı 
yor. Meclisten karar 
çıkmasına rağmen 
kent konseyini hayata

.......
E»..'.................... .. ...... ....

geçirmedi. Gemlik 
halkı açıklama 
bekliyor." dedi.
GEMLİKSPOR'U 
ALDIĞI YERE 
BIRAKSIN
Mehmet Turgut'un 
Gemlikspor'a hiçbir 
şey vermediğini ileri 
süren Faruk Güzel, 
eleştirilerini 
sürdürürken "Sayın 
Başkan Gemlikspor’a 
çok yardım ettiğini 

söylüyor. Birinci küme 
ye düşürdüğü takıma 
ne yapmış, hangi fut
bolcuya çay ısmar
lamış, yardım veren 
kuruluşlar 
beklenti için yaparlar. 
Gemlikspor'u aldığı 
yere getirsin ve bırak
sın. Biz almasını 
biliriz” dedi.
Belediye Sağlık 
Ocağı'nın doktor 
ve hemşire yokluğun

dan kapandığına 
dikkat çeken Güzel, 
Belediye'de 
Avukatın bile 
kaçtığına dikkat çekti. 
Parti olarak plana 
işlenmiş olan Terminal 
yerinin kalıcı olarak 
yapılması gerektiğine 
değinen Güzel, 
"Terminal sıkıntısını 
AKP'liler de yaşıyor. 
Ama 
nedense sonuca

gidemiyorlar." dedi.
BELEDİYENİN PARASI 
AÇIKLANSIN 
Öte yandan, 
Belediye Meclis 
üyesi ve Denetleme 
Kurulu üyesi 
Halil Çevik, 
tüm Gemlik halkının 
merak ettiği 
Belediyenin ne kadar 
parası olduğunun 
açıklanması 
gerektiğini söyledi. 
Çevik, yaptığı açıkla
mada, "Belediyenin 
parası kimden ve 
neden saklanıyor. 
Çeşitli bankalarda 
1ne kadar para var. 
Bu paranın 
Gemlik halkına 
açıklanması lazım. 
Hiçbir yatırım 
yapılmayan 
Gemlik Belediyesi 
kar getiren ticarethane 
gibi 
idare ediliyor" dedi. 
Çevik, yakında bu 
konuda başkanlıa 
yakıh başvurada 
bulunacağını da 
söyledi.

GEÇMİŞ OLSUN
AK Parti Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili 

Sayın Faruk ÇELİK’e 
yapılan menfur saldırıyı kınar, 

geçmiş olsun dileklerimizle 
beraber acil şifalar dileriz.
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Faruk Çeliğe salta eşiti polis ciltli Yılın en iyi Belediye Başkanı Hikmet Şahin seçildi

AK Parti Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik’in bacağından 
yaralanmasıyla 
sonuçlanan silahlı 
saldırıyı gerçek
leştiren zanlının 
sorgusu sürüyor. 
Zanlı polislikten 
ihraç edilmiş. 
Saldırının ardından 
yakalanan İrfan 
Subaşı, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü’nde 
sorgulanıyor. 
Zanlının, 3 yıl süreyle 
polis memuru olarak' 
görev yaptığını, 
meskun mahalde 
ateş etmekten dolayı 
meslekten ihraç 
edildiğini, sonrasında 
Bursa’da bir süt 
ürünleri firmasında 
çalışıp, buradan 
emekli olduğunu 
söylediği öğrenildi. 
Emekli ikramiyesi 
olan 27 bin YTL 
ile daire almayı

düşündüğünü, ama 
daha sonra kararın
dan vşzgeçip parasını 
İmarbânk’a yatırdığını 
anlatan zanlının, 
bankaya el konul
masının ardından 
parasını alamadığını 
ifade ettiği belirtildi. 
Zanlının, iki çocuğu 
bulunduğunu, birinin 
eğitimini otomobilini 
satarak yaptırdığını, 
diğerini ise parasızlık 
nedeniyle okuta- 
madığını dile geti 
rerek, Faruk Çelik’i 
uzun süredir takip 

ettiğini, Kurban 
Bayramı’nda AK Parti 
Bursa İl Başkanlı 
ğı’nın Altınceylan 
Tesisleri’nde düzen
lediği bayramlaşma 
töreninde saldırı 
girişiminde 
bulunmayı 
düşündüğünü, 
ancak bunu gerçek
leştiremediğini 
söylediği bildirildi. 
İrfan Subaşı, 
sorgulamasının 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 
sevkedilecek.

Memur-Sen (Memur 
Sendikaları Konfede 
rasyonu) Bursa İl 
Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilen 2005 
yılı En’leri ödü! törenin 
de Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Hikmet 
Şahin, “2005 yılın En 
İyi Belediye Başkanı" 
seçildi. Memur-Sen’in 
‘2005 Yılın En’leri’ ödül 
töreni Tayyare Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Başka 
nı Bülent Arınç, Me 
mur-Sen Bursa İl 
Başkanlığı tarafından 
‘Akif İnan Özel Demok 
rasi Ödülü'ne layık 
görüldü. Arınç, ödül 
töreninde yaptığı 
konuşmada, “Milletin 
iradesi önünde hangi 
engeller varsa kaldın 
lacaktır” dedi. Arınç, 
Memur Sendikası 
kurucusu Akif İnan ile 
yaşadığı duygu dolu 
anları dinleyiciler ile 
paylaştı. Arınç, “Hiç 
kimse kendini millet
ten üstün, kendini akıl
lı milleti sersem, mil- : 
leti güdülecek bir sürü 
gibi görmesin. Hem 
demokrasinin temel 
öğelerinden birisidir,

hem de bütün dünya
da millete verilen öne
min en önemli unsu
rudur. Milletin iradesi 
nin üstüne bir güç 
tanımıyoruz” diye 
konuştu. Arınç, ödülü 
nü aldıktan sonra 
Memur Sendikası 
kurucusu Akif İnan'ın 
bir şiirini okudu. 
Kent içi ulaşım soru
nun çözülmesi, başlat
tığı dev projelerle 
kente yeni yaşam alan
ları kazandırma başarı 
sı gösteren Başkan 
Hikmet Şahin de, yerel 
yönetimler kategorisin 
de ‘Yılın en iyi beledi 
ye başkanı’ dalında 
ödüllendirildi. Ödülünü 
Memur-Sen Bursa İl 
Temsilcisi Haşan 
Ünal’ın elinden alan 
Başkan Hikmet Şahin, 
insanın hayırlısının 

insana hizmet eden 
olduğunu belirtti. Bu 
başarıya yalnız ulaş
madığını söyleyen 
Başkan Şahin, “Ben 
arkadaşlarımla birlikte 
böyle bir yola çıktım. 
Bu çalışmaları yalnız 
yapmıyorum ben bu 
çalışmada biraz önde 
gibi görünüyorum ama 
biz bir ekibiz. Ulaşımın 
da, çevre konularında, 
sosyal belediyecilikte, 
kentsel dönüşümlerde 
projelerinde, tarihi ve 
kültürel mirası koruma 
ve yaşatma çalışmaları 
gibi ve bu çalışmalar 
bundan sonra da böy 
le devam edecektir. 3 
yıl sonra hayallerimizi 
süsleyen bir Bursa ola 
cak. Heyecanımız bu 
dur. Bursa heyecan du 
yulan bir şehir olacak 
hedefimiz bu” dedi.

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 

VARDJR
BİR TELEFON 

KADAR YAKINIZ

Gazhane Caddesi 1 Nolu Aralık Topçular Apt. No : 44/ A (Adliye Binası karşısı)
Tel ; ( 0.22 4) 514 20 20 GEMLİK
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Memura zam mart ayına kaldı
Ek ödeme almayan 
yaklaşık 1 milyon 400 
bin kamu çalışanının 
sabırsızlıkla beklediği 
40 YTL’llk zamlar 
şubat ayı bordroları
na yetiştirilemedi. 
Zam mart ayına kaldı. 
Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası Genel 
Başkanı Gürkan Avcı, 
ek ödeme almayan 
yaklaşık 1 milyon 400 
bin kamu çalışanının 
sabırsızlıkla beklediği 
40 YTL’lik zamların 
şubat ayı bordroları
na yetiştirilemediğini, 
hazırlıkların tamam
lanabilmesi durumun
da gelecek aydan 
itibaren bunun 
ödenebileceğini 
söyledi.
Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası Genel 
Başkanı Gürkan Avcı, 
ek ödeme almayan 
yaklaşık 1 milyon 400 
bin kamu çalışanının 
sabırsızlıkla beklediği 
40 YTL’lik zamların 
şubat ayı bordroları
na yetiştirilemediğini 
belirterek, "Memura 
40 YTL’lik zamlar 
şubat maaş bordro- 
ı’arına giremedi.
Memura 40 YTL’lik 
seyyanen zam marta

yAWA*AVAVA*AVAWAtAVAVAVAV?A*A**?.'?/JAVAfA
3 ag

BAYMUSTAFA 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 içinde)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 atarl

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 
Madde ÖZALP

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta Tel:5132474 Fax:5141021

i
i

i

kaldı" dedi.
Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası Genel 
Başkanı Gürkan AVcı, 
yaptığı açıklamada, 
yüzde 2.5’lik zammı 
ocak ayında alan 
memurların 40 YTL’llk 
denge tazminatı ve 
5 YTL’lik sendikalılık 
ödentisi almak için 
boşuna beklediğini 
savundu. Avcı, 
"Denge tazminatı ve 
sendikalılık öden
tisinin bugüne kadar 
İlk defa uygulanan ve 
bir ödeme şekli 
olduğundan, ocak 
ayına yetişememesini 
eleştirmemiştik. Fakat 
bu ödemelerin mart 
ayına sarkıtılmış 
olması bir ihmal ve 
beceriksizlikten daha 
çok, kasıtlı bir 
davranış olarak 
yorumlanmaya 
müsait hale gelmiştir" 

dedi. Avcı, söz 
konusu zammın ocak 
ayından itibaren 40 
YTL, temmuz ayından 
itibaren de 80 YTL 
olarak ödenmesi 
gerektiğini kaydetti. 
Avcı, zammın ocak 
ayında ödenmeme 
sebebinin 2006 bütçe
sine konulmaması 
olduğunu savunarak, 
"Seyyanen zamların 
ardından 2006'da en 
yüksek devlet memu
ru maaşı yüzde 5.1, 
en düşük memur 
maaşı yüzde 19.9, 
ortalama memur 
maaşı ise yüzde 12.7 
artarak en düşük 
memur maaşı ocakta 
595, temmuzda ise 
650 YTL’ye ulaşacak. 
Göreve yeni başlayan 

' bir öğretmenin maaşı
martta 700 YTL’ye 
ancak aşabilecek" 
dedi.

Maaşı düşük emekliye müjde
Maliye Bakanlığı, 
emeklileri sevindire
cek bir çalışma yapı 
yor. Tasarının kabul 
edilmesi halinde 
düşük maaş alan 
emekliler daha 
fazla vergi iadesi 
alabilecek.
AKP Grup 
Başkanvekili İrfan 
Gündüz, emeklilerin 
vergi iadesi ile ilgili 
tasarı üzerinde Maliye 
Bakanlığı’nın

Meteora jî’den etkili 
yağış uyarısı

Yurdun bütün böl
gelerinde, bugün 
yağış bekleniyor. 
Marmara, iç Anadolu, 
iç Ege ve Batı 
Karadeniz'de kar 
yağışı etkili olacak. 
Peki, kar İstanbul'u 
ne zaman terk ede
cek? Yurdun bütün 
bölgelerinde bu gece 
ve bugün yağış bek
lendiği, yağışların, 
Marmara'nın güney 
ve doğusunda, iç 
Ege, Göller Yöresi, iç 
Anadolu'nun batısı ile 
batı Karadeniz'de 
etkili ve sürekli kar, 
güney Ege, Akdeniz 
kıyıları ve Güneydoğu 
Anadolu'da yağmur 
ve sağanak şeklinde 
olacağı bildirildi.
Devlet Meteoroloji 
işleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan meteorolojik 
uyarıya göre, Orta 
Akdeniz ve Balkanlar 
üzerinden gelen 
yağışlı hava yurdun 
güney ve batı 
kesimlerinde 
etkisini sürdürüyor. 
Yurdun kuzeybatı 
kesimlerinde pazar 
gecesi başlayan kar 
yağışı sonucunda 
son yapılan ölçüm
lere göre kar yüksek
likleri, Edirne'de 28, 
Gökçeada'da 10, 
Bilecik'te 5, 
Tekirdağ'da 4, 
Kırklarell'nde 2, 
İstanbul Atatürk

■M ••HuklYVAlYOAlITI W

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

çalıştığını ve emekli 
maaşı 1000 YTL’nin 
altında olan 
emeklilere yüzde 5

Havalimanı'nda 3, 
Florya'da 2, Sarıyer 
ve Sabiha Gökçen 
Havalimanı'nda 
1 santimetre olarak 
kaydedildi.
TÜM BÖLGELERDE 
YAĞIŞ 
Meteorolojik uyarıya 
göre bugün bütün 
bölgeler yağışlı 
geçecek. Yağışlar 
Marmara, iç Ege, 
Göller Yöresi, İç 
Anadolu'nun batısı ile 
batı Karadeniz, orta 
ve doğu Karadeniz'in 
iç kesimleri ile Doğu 
Anadolu'nun kuzey - 
ve doğusunda karla 
karışık yağmur ve kar, 
diğer yerlerde yağ
mur ve sağanak 
şeklinde görülecek. 
Özellikle kar 
yağışlarının 
Marmara'nın güney 
ve doğusu, iç Ege, 
Göller Yöresi, iç 
Anadolu'nun batısı ile 
batı Karadeniz'de etk
ili ve sürekli olması 
bekleniyor.
Sağanak yağışların 
ise güney Ege, 
Akdeniz kıyıldı ve 
Güneydoğu 

oranında, diğerlerine 
ise yüzde 3-4 gibi 
değişken ödemelerin 
yapılacağını bildirdi.

Anadolu'da etkili 
olacağı tahmin 
ediliyor.
Yurdun kuzeybatı 
kesimlerinde saatte 
80 kilometre hızla 
esen poyraz fırtı
nasının bugün de 
etkisini sürdürmesi, 
yurdun güney ve 
doğu kesimlerinde 
ise lodosun kuvvetli 
esmesi bekleniyor. 
ÇARŞAMBA BATI'YI 
TERKEDİYOR 
Marmara'nın batısı ve 
kıyı Ege dışında yurt 
geneli çarşamba 
günü yağışlı geçecek. 
Akdeniz kıyıları ile 
Güneydoğu Anadolu 
ve doğu Karadeniz 
kıyılarında yağmur, 
diğer yerlerde karla 
karışık yağmur ve kar 
şeklinde görülecek 
yağışlar, batı bölge 
lerde etkisini azalta
cak, doğu bölgelerde 
etkisini sürdürecek. 
Yağışlar Perşembe 
günü yurdun İç ve 
doğu kesimlerde 
etkisini sürdürürken 
batı bölgeleri parçalı 
bulutlu olacak.
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Ek derslerin zam oranları belli oldu
öğretmenlerin ek 
ders ücret artışında 
sona doğru. Maliye 
Bakanlığı, 90 YTL’de 
in rar kıldı.
Son söz Bakanlar 
Kurulu'nda 
söylenecek ancak 
Bakan Çelik, yaklaşık 
rakamı a£ ?dı. 
Maliye Baktığı, ek 
ders ücretinde 90 
YTL'lik bir artışta 
karar kıldı. Son söz, 
bu hafta yapılacak 
olan Bakanlar 
Kurulu'nda 
söylenecek.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 3.52 
YTL olan ek ders 
ücretlerinin 9.80 
YTL'ye çıkarılmasını 
talep etmiş, ancak 
Maliye Bakanlığı'nca 
kaynak yetersi
zliğinin gerekçe gös
terilmesiyle çıkmaza 
giren görüşmelere 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
müdahale etmişti.

Erdoğan'ın müda
halesinin ardından 
rakamlar belirgin-

Jeşmeye başladı. 
Konuya ilişkin tasarı, 
bu hafta Bakanlar 
Kurulu'na gönderile
cek. Maliye ve Milli 
Eğitim Bakanlığı 
yetkililerinden 
edinilen bilgilere 
göre, öğretmenlerin 
ek ders saat ücretleri 
5 YTL'ye çıkartılıyor. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, yap
tığı açıklamada, nihai 
şekli verildikten 
sonra kesin zam 
artışını açıklaya

cağını belirtti.
Çelik, sendikaların ek 
ders ücretinin düşük
lüğüne karşı göster
diklerini tepkilere 
karşı, "İhtiyaçlarla 
imkanlar bir araya 
getirilmeye çalışıl) 
yor. Şimdi öğretmen
lerin 3.6 YTL ek ders 
ücreti aldıklarını 
biliyoruz. Şunun 
altını çizmek istiyo
rum. Bu 5-5.5 olur, 
buna yakın olur veya 
daha fazla olur. Ama 
mesele şudur. Bu 
derece bir artış 
yapıldığında bile bin
leri ortaya çıkıp bunu 

küçümsüyorsa ve 
buna böyle 
yaklaşıyorsa, benim 
buna söyleyecek 
sözüm olmaz.
Tekrar altını çiziyo
rum, bütün devlet 
memurlarına 2.5+2.5 
zam yapılmışken, 
Türkiye'de 2006 
enflasyon hedefi 
belliyken, öğretmene 
seyyanen 80 YTL'lik 
bir zam yapıldı.
Ayrıca 2.5+2.5 zam 
yapılmıştır. Ve ek 
ders ücretiyle gele
cek olan artı, tabi 
tam ders ücreti ala
cak olan öğretmenler 
için 100 YTL'den 
fazla olacak.
Bunları üst üste 
koyduğunuz zaman 
yüzde 27 ile yüzde 
30'luk bir zam 
yapılmış olacak. Eğer 
birisi ben bunu da 
beğenmiyorum 
diyorsa söyleyecek 
sözüm olmaz" 
şeklinde konuştu.

Karikatür krizi 
Türkiye’ye patladı
Avusturya, Hz. 
Muhammed'in 
karikatürlerinin 
yayımlanmasından 
sonra başlayan 
şiddet olaylarında 
vatandaşlarına 
Türkiye'ye gitmeme 
çağrısında bulundu. 
AB Dönem Başkanı 
Avusturya'nın 
Dışişleri Bakanı 
Ursula Plassnik'in, 
İslam ülkelerindeki 
büyükelçilerine, 
"bulundukları 
ülkelerin yetkili 
makamlarından 
Avrupa 
vatandaşlarının 
can ve mal güven
liğinin etkin şekilde 
sağlanmasını 
istemeleri" 
talimatını verdiği 
bildirildi.

Plassnik, 
büyükelçilerine 
gönderdiği talimatta, 
"İslam ülkelerini 
rahatsız eden 
karikatürlerin yayım
lanmasından sonra, 
birçok Müslüman 
ülkede AB üyesi 
ülkelerin diplomatik 
temsilciliklerine 
karşı şiddet 
eylemlerine başvu
rulduğunu" anımsa
tarak, "Şiddet 
eylemleri olmuş 
veya olabilecek 
ülkelerin yetkili 
makamlarından 
tüm AvrupalIların 
can ve mal 
güvenliğinin 
sağlanması için 
etkin güvenlik 
önlemi almalarını •• 
talep ediniz" dedi.

Memurlar artık yolluk alabilecek
Danıştay'dan 
memurlara "yolluk" 
müjdesi geldi. 
Danıştay, resen 
atananlar gibi "talebi 
üzerine atanan" 
memurlara da "yol
luk" ödenmesi gerek
tiğine karar verdi. 
Danıştay bundan 
böyle görev yaptığı 
yerden başka il ve 
ilçelere atanan 
memurların tümünün 
"yolluk" alabileceği 
kararına vardı. 
Danıştay'ın verdiği 
örnek karara göre 
son 5 yıl içinde bir 
yerden başka bir yere 
atanıp da yolluk ala
mayanların müracaat 
etmeleri halinde 
yolluk alabilmeleri 
gündeme geldi. 
DANIŞTAY'dan 
memurlara "yolluk" 
müjdesi geldi. 
Danıştay, resen 
atamanlar gibi "talebi 
üzerine atanan" 
memurlara da "yol

luk" ödenmesi gerek
tiğine karar verdi. 
Danıştay'ın oybirliği 
ile aldığı bu karar 
"örnek" olacak.
Bundan böyle görev 
yaptığı yerden başka 
il ve ilçelere atanan 
memurların tümü 
"yolluk” alacak.
Danıştay 1.
Dairesi, Anayasa 
Mahkemesi'nin 
memurların tümüne 
yolluk verilmesi 
gerektiğine ilişkin 
iptal kararının ardın
dan bu kararı aldı. 
Geçen hafta çıkan 
Danıştay kararı, 
gerekçesi yazıldıktan 
sonra açıklanacak ve 
memurlar yollukları
na kavuşacak.
DANIŞTAY KARARA 
BAĞLADI: Anayasa 
Mahkemesi, yur- 
tiçinde veya yurt- 
dışındaki bir göreve 
kendi istekleriyle 
atanmaları halinde 
devlet memurlarına 

harcırah ödenmeye
ceğini öngören 
yasa hükmünü 
Anayasa'nın 'eşiklik' 
ilkesine aykırı 
bularak iptal 
etmişti. Anayasa 
Mahkemesi'nin bu 
kararının ardından 
İdare Mahkemelerinin 
verdiği kararların ♦ 
temyiz incelemesini 
yapan Danıştay 1. 
Dairesi, "yolluk" alma 
talebiyle yapılan bir 
başvuruyu karara 
bağladı. Kararda, 
Anayasa 
Mahkemesi'nin 
yasayı iptal kararına 
atıf yapılarak, 
bütün memurlara 
"yolluk" verilmesi 
gerektiğine 
hükmedildi.
Danıştay'ın bu 
kararın ardından 
hangi sebeple olursa 
olsun, bir yerden 
başka bir yere atanan 
memurlar yolluk 
alabilecek.

GERİYE DÖNÜK 
ALINABİLECEK:
Yargı çevrelerinde, 
daha önceden yolluk 
alamayanların da, 
geriye dönük yolluk
larını almak için idar
eye başvurabilecek
lerine vurgu yaptılar. 
Aynı çevrelerde, "Bu 
konuda Hükümetin 
yeni bir yasal düzen
leme yapması gerek
li. Memurların dava 
açmasına gerek 
kalmamalı, bu 
yargının işyükünü 
artırır" değer
lendirmesi yaptılar. 
Danıştay'ın, verdiği 
örnek karara göre 
son beş yıl içinde bir 
yerden başka bir yere 
atanıpta yolluk ala
mayanlar, müracaat 
etmeleri halinde yol- 
luklarini alabilecekler. 
NASIL DAVA 
AÇILACAK: Daha 
önceden bir yerden 
başka bir yere atanıp- 
ta yolluk alamayan

memurlar, atamadan 
sonra görev yaptık
ları örneğin öğretmen 
ler okullarına ya da 
bağlı oldukları ku 
rumlara bir dilekçe ile 
başvuracaklar. Yapı 
lan başvuruya olum
suz yanıt verilmesi 
durumunda ise, yol

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

luğun ödenmesi için 
yargı kararlarına atıf 
yapılarak, dava açıla
bilecek. Birden fazla 
atama ile yer 
değiştiren memurlar, 
her bir atama için 
ayrı dilekçe verecek. 
Her bir atama için 
ayrı dava açabilecek, .

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kapatılan cep telefonları açılıyor
Kayıt dışı telefonları 
kayıt altına alma 
çalışması 
sırasında telefonu 
kapananlara müjde... 
Telekominakasyon 
Kurumu, kapatılan 
100 bin cep 
telefonunu 
kullanıma açıyor. 
TELEKOMÜNİKAS
YON Kurumu’nun 
Imei numaralarını 
kayıt altına alma 
uygulamasından 
etkilenen 500 bin 
telefondan, 
100 bini faturalı çıktı. 
Kurum, bunun üze 
rine, faturası olan 
telefonları yeniden 
kullanıma açma kararı 
aldı. Uygulamadan 
etkilenen abo'neler, 
ilk önce faturalarıyla 
birlikte abone 
merkezlerine başvu 
racak. Ardından da 
telefonlar kullanıma 
açılacak.
TÜRK Telekomini 
kasyon Kurumu’nun 
kaçak cep telefonu 
kullanımını engelle
mek amacıyla başlat
tığı Imei numarasını 
kayıt,altına alma 
uygulamasından, 
sadece eski model 
telefonlar değil, hattı 
açık kullanımda olan 
100 bin yeni model 
telefon da etkilendi. 
Tüketiciler Birliği ve 
MOBİSAD’ın bu 
100 bin telefonun 

yeniden açılması 
için Türk Telekomü 
nikasyon Kurumu’na 
birlikte yaptığı 
girişimler, 
sonucunu verdi.
Kurum, uygulamadan 
etkilenen 100 bin 
faturalı telefonu, 
yeniden kullanıma 
açma kararı aldı. 
Uygulamadan etkile
nen aboneler, ilk önce 
kimlik fotokopisi ve 
fatura ya da onaylı 
garanti belgesiyle 
birlikte abone 
merkezlerine başvu
ruda bulunacak. 
Ardından da 
telefonlar kullanıma 
açılacak.
400 BİNİ ESKİ 
MODEL: Arkadaşımız 
Ceyhun Kuburlu’nun 
yaptığı araştırmaya 
göre, Türk Telekomü 
nikasyon Kurumu 
nun talebi üzerine 
20 milyona yakın cep 
telefonu abonesine, 
12 Aralık tarihinden 
itibaren Imei numar
alarını kayıt altına 
almaları için 
mesaj gönderildi. 
Gönderilen bu 
mesajlar sonucunda, 
kayıt altına alınmayan 
500 bin cep telefonu, 
30 Ocak tarihinden 
itibaren kullanıma 
kapatıldı. Yapılan 
incelemeler sonucun
da, bu 500 bin cep 
telefonundan 400

bininin şu anda 
kullanılmayan eski 
model telefonların, 
100 bininin de hala 
kullanımda olan yeni 
model telefonların 
oluşturduğu ortaya 
çıktı. Mobil İletişim 
Sistemleri ve Araçları 
İşadamları Derneği 
(MOBİSAD) Başkanı 
Murat Dursun, 
"Bu 100 bin cep 
telefonunun büyük 
bölümü faturalı 
olmasına rağmen, 
Telekominikasyon 
Kurumu ile GSM 
şirketleri arasında 
yaşânan uyum sorun 
yüzünden haksız yere 
kapandı. Tüketiciler 
Birliği ile MOBİSAD’ın 
biriikie yaptığı gir
işimler sonucunda, 
kayıt süresi bitmesine 
rağmen, Türk 
Telekominikasyon 
Kurumu, bu telefon
ları yeniden kullanıma 
açma kararı aldı. 
Böylece, telefonu 
kapatılan abonelerin 

faturalı aldıkları ürün 
yüzünden mağdur 
olmalarının önüne de 
geçilmiş oldu" dedi. 
MOBİSAD’ın yanı sıra, 
Tüketiciler Birliği’nin 
de Telekominikasyon 
Komitesi Başkanlığı 
görevini yürüten 
Dursun, "Asıl sorun, 
12 Temmuz 2005 
tarihinden sonra 
alınan telefonlarda 
yaşanacak. Şu ana 
kadar bu telefonlarla 
ilgili herhangi bir 
işlem yapılmadı.
Ancak, şubat ayının 
sonuna doğru bu 
telefonlar da gün
deme gelecek. 12 
Temmuz 'dan sonra 
alınan ve Imei 
numarası kayıtlı 
olmayan 2 milyon 
civarında telefon var. 
Bunların da büyük 
bölümü faturalı. 
Aynı sorun şimdi, 
bu 2 milyon yeni 
alınmış telefonun 
kapatılmasıyla birlikte 
yaşanacak" dedi.

AOL kayıtlan 
uzatıldı

Açık Öğretim Lisesi 
kayıtlarının 8 Şubat 
2006 tarihine kadar 
uzatıldığı bildirildi. 
Eğitim Teknolojileri 
Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
kayıtların 8 Şubat 
Çarşamba günü 
mesai bitimine kadar 
uzatıldığı belir
tilirken, Açık Öğre
tim Lisesi'nde kaydı 
silik durumda olan
lar, ilköğretim veya 

ortaöğretim mezunu 
olanlar, lise ara 
sınıflardan ayrılanlar, 
meslek lisesi 
mezunu olup düz 
lise diploması almak 
isteyenler ile lise 
mezunu olup da 
alanını değiştirmek 
isteyenlerin İlçe 
Halk Eğitim Merkez 
Müdürlüklerine 
müracaat ederek 
kayıtlarını 
yaptırabilecekleri 
kaydedildi.

“İran’a askeri gii
ABD Savunma Rumsfeld, ülkede
Bakanı Donald 
Rumsfeld, ABD’nin, 
İran’ın nükleer silah

yayımlanan 
ekonomi gazetesi 
Handelsblatt’a

edinmesine engel 
olmak amacıyla 
askeri güç kulla 
nabileceğini söyledi. 
Almanya'da bulunan

verdiği röportajda, 
"Askeri seçenek de 
dahil tüm seçenekler 
masa üzerinde.
Bugün, on binlerce

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

İran'ın nükleer silah 
geliştirmekten men 
edilmesi gerektiğini 
söyleyen Rumsfeld, 
"Teröristlerin gözü 
kara bir şekilde 
daha da öldürücü 
silahlar peşinde 
olduğunu biliyoruz. 
Iran; Hizbullah ve 
Hamas gibi terörist 
örgütlerin temel 
sponsoru" 
ifadelerini kullandı.

ADALET VE 
KALKINMA PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞINDAN 

KONGRE İLANI
II. Olağan Kongremiz 18.02.2006 tarih 

ve saat 15.00’de Belediye Düğün Salonu 
Gemlik adresinde yapılacaktır. Kongre 
gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde aynı 
yer ve aynı saatte 7 sonra çoğunluk aran
maksızın kongremiz yapılacaktır. 
Duyurulur.

YÖNETİM KURULU

insanı öldürebilecek 
güçte biyolojik, 
kimyasal ve radyolo
jik silahlar üretilebilir. 
Bu silahların masum 
insanların başlarını 
kesen ve çocukları 
havaya uçuran 
insanların eline 
düşmesi oldukça 
mümkün. Özgür 
dünyanın insanları 
uyarıldıklarını 
fark etmeli" dedi.

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Kongre Divan Başkan ve 

Üyeleri seçimi
3- İlçe Başkam’mn açılış konuşması
4- Faaliyet raporunun okunması ve ibrası
5- Hesap iaporunun okunması ve ibrası
6- Siyasi konuşmalar
7- Kongre aday listelerinin 

alınması ve tanıtımı
8- Seçim
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış.
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Tatil sonrası öğrencilerde 
değişim yaşanabilir

Acı Vatan Almanya’dan 
Göçmenlik Hikayeleri - 6 -

Ailelerin çocukları
na, psikotrop (ruh
sal tedaviye yöne
lik) ilaçları kul
landırmadan önce, 
mutlaka yetkin bir 
uzmana götürerek 
kontrolden 
geçirmeleri gerek
tiği belirtildi. 
Denizli Devlet 
Hastanesi (DDH) 
Nöroloji Uzmanı 
Doç. Dr. Okan 
Bölükbaşı, yaşıt
larına göre daha 
ileri sosyal zekası 
olan, evde ailevi 
sorunlar yaşayan, 
gece altını ıslattığı 
için bunalımda 
olan, öğretmenin
den dayak yüzün
den korkan ya da 
sorduğu zekice 
sorularla bunaltan 
bir çocuğun 
kolaylıkla; ama 
yanlışlıkla 
"hiperaktif olarak 
nitelendirildiğini 
belirterek, çocuk
ların psikotrop ilaç 
kullanımına yön
lendirildiklerini 
söyledi. İkinci yarı 
yıl döneminin 
başlangıcında 
çocukların ders 
lere karşı dikka
tinin dağılması ve 
enerjilerinin iyice 
açığa çıkması gibi 
durumlar sebe
biyle, çocukların 
aileleri tarafından 
doktorlara 
götürüleceklerini 
kaydeden Doç. Dr. 
Okan Bölükbaşı, 
"Bunun en sık 
nedenlerinden biri, 
çocuğun sınıfta 
huzursuz olması 
ve çoğu öğret
menin psikoloji ve 
pedagoji bilgi
lerinin böylesi 
durumları anla
maya yetmeme- 
sidir. Bu durumun 
da en büyük 
nedenleri, 
sınıfların kalabalık 
olması ve .öğret
menlerin mesleki 
sorunlarıdır. 
Maalesef bazı 
meslektaşlar da 

gerekli 
incelemeleri 
tamamlamadan 
'psikotrop' ilacı 
uzun süreli kul
lanım için reçeteye 
yazmaktadırlar" 
dedi.
Psikotrop ilaçların 
normalde insan 
davranışlarını kont 
rol altına almak ve 
beyin kimyasını 
değiştirmek için 
kullandıklarını 
ifade eden Doç.
Dr. Bölükbaşı, "Bir 
tür merkezi sinir 
sistemi uyarıcısı 
olan amfetamin 
türevi ilaçlar, özel
likle hiperaktivite 
tedavisinde yaygın 
olarak kullanıl
maktadır. Bu tür 
ilaçların uzun 
süreli kullanımının 
sonucunda, 
çocuğun ileriki 
yaşantısına dair 
nasıl ve ne ölçüde 
etkileyeceği tam 
olarak bilin
memektedir. Anti- 
depresan ve anti- 
psikotik ilaçlar da 
bu listede önemli 
bir yer tutmak
tadır. Böylece 
elinde bir reçetey 
le dönen aile ve 
rahatsız edilmeye
cek olan öğretmen 
gayet mutlu 
olmaktadır.
Bu tür sorunların 
bir reçeteyle 
çözüldüğüne 
inanma eğilimi 
çok sık görülmek
tedir" dedi.
Çocuklardaki 
gerçek problem
lerin aktarıldığın
da, ailelerin ikna 
olmadığını ve o tür 
ilaçların yazılması 
için hala ısrar 
ettiklerini 
söyleyen Doç. 
Dr. Bölükbaşı, 
"Mesela çocukta, 
basit bir 
ilgi-şefkat eksikliği 
olduğunu, babayla 
geçirilen zamanın 
artırılmasının 
yeterli olacağını 
söylediğimiz

Hüseyin KAYA

BÖLÜM: 6

zaman aile hiçbir 
şey anlamadan 
yüzünüze bakar. 
Reçete yaz
mazsanız, vere
cekleri muayene 
ücretinin boşa 
gideceğine inanır
lar. Oysa basit bir 
'psikotrop' reçete 
etmekle hem aile, 
hem öğretmen, 
hem de bu işten 
en karlı çıkan 
olarak uluslararası 
ilaç kartelleri 
sevinirler. Çocuk
ların durumunu 
pek düşünen 
olmaz. Zaten 
çocuklar ciddi bir 
tıbbi kontrolden 
geçi rildiğinde, 
çoğunlukla bir 
sorun olmadığı 
anlaşılmaktadır. 
Bir dizi sorun 
nedeniyle 'Kral 
çıplak' demek 
zorunda kalan 
çocuk 'uyuşturu
larak' normalleştir
iliyor. Tabi burada
ki normallikte 
tartışılır" dedi. 
Bu ilaçların çocuk
larda kullanımına 
ilişkin ABD'de 
giderek artan bir 
huzursuzluğun 
olduğunu vurgu
layan Doç. Dr. 
Okan Bölükbaşı, 
"Çocuklarda anti- 
depresan kul
lanımının menfi 
sonuçlarıyla ilgili 
Birleşik Devletler 
Federal Gıda ve 
İlaç Kontrol 
Dairesi raporunun 
hasıraltı edildiği 
yolundaki şüphe 
lerden dolayı, 
ABD Temsilciler 
Meclisi alt 
komisyonu 
soruşturma 
açmıştır.
Columbia Üniver- 
sitesi'nin bir 

araştırmasına 
göre, Amerikalı 
ailelerin yüzde 68'i 
çocuklarına 
gereksiz yere 
anti-depresan* 
verdiğini, yüzde 
31'i de anti-depre- 
san ilaçlarının 
çocuklarına 
zarar verdiğini 
düşündüğü ortaya 
çıkmıştır. Ailelerin 
yüzde 50'den 
fazlası ise 
çocuklarının 
klinik olarak 
depresyonda 
olmadığı halde 
depresyon 
tedavisi aldığı 
düşüncesindedir" 
dedi.
Doç. Dr. 
Bölükbaşı, 
"Bu tür ilaçları 
genellikle çocuk 
psikiyatrisi ve 
nörolojisinde 
birçok hastalığın 
tedavisinde kul
lanmaktayız. 
Ancak burada 
bahsedilen şey, 
yanlış bir teşhis 
(genellikle, hiper
aktivite teşhisidir) 
psikotrop ilaç 
verilmektedir. 
Kamuoyu bu 
konuda 
bilinçlenmelidir. 
Özellikle 
aileler çocuklarına 
hiperaktif 
olduğunu 
söyleyen bir öğret
menle karşı 
karşıya kalırlarsa, 
mutlaka yetkin bir 
uzmana danış
maları gerekiyor. 
Ancak inceleme 
sadece çocukla 
sınırlı kalmamalı, 
başta ebeveynler 
sonra öğretmenler 
olmak üzere, 
müdahil tüm 
taraflar incelen- 
melidir" dedi.

Max Frich adında halden anlayan bir kişi demiş ki: 
"İşgücü talebettik ama, gelenler insandı..." 
Evet, biz gelenler işgücü olmaya işgücüydük ama, 

geldiğimiz ülkenin dilini, töresini, örf ve adetlerini bilmi 
yorduk. Sosyal, kültürel ve insancıl gereksinimlerimiz 
vardı. İnsan onuruna yaraşır bir ilgi bekliyorduk.

Geçen akşam, oda arkadaşım Himmet'in mektubunu 
yazmıştım, zarfın üzerine de istediği güvercini ve 
gagasında taşıdığı mektubu çizmiştim. Ama mektubun 
pulu eksikti. Ertesi gün Himmet, mektubunu göndermek 
üzere evden ayrılırken, Mehmet, ekmek getirmesini tem
bih etti. Himmet'ten sonra, bende Türkçe gazete aramak 
amacıyla dışarıya çıktım. Meğer o zamanlar Türkçe 
gazete yokmuş bu memlekette. Odaya geri geldiğim de, 
Mehmet yemek hazırlıyordu. Bizim Himmet'in biraz saf 
olduğunu bildiğimizden ve gecikmesinden kaygılandık. 
Epey sonra Himmet çıkageldi. Mehmet, "Yahu Himmet, 
neden bu kadar geciktin? Kayboldun diye meraklandık" 
dedi. Himmet, bana dönerek heyecanla,

"Len Üssüyün, işten dönüvirince, mektubu yollamak 
için postaya gidivirdim. Geç gahrın da posta gapanıvirir 
diye ellehem birez acele idivirmişim. Kafir kilisesinin 
önünden garşıya geçiviriyin didim emme, az gala gaptı- 
gaçtı (otomobil) beni altına ahvirecekti. Annemin ve 
Hatçe halamın virdiği sadakalar gurtarıvirdi beni ellehem.

Gocaman sokağın başında birde bakıvirdim ki, bu 
tarafta hemide o tarafta adamlar, garılar ve çocuklar 
garşıdan garşıya geçmek için beyaz beyaz cızgıların 
önünde bekleşip duruviriyorlar. Len neymiş, bunlar gap- 
tıgaçtılara, gamyonlara otobüslere yol virirmiş. Şaştım 
bu gorkak gavurların işine... Ölen biz Gonya'nın goca 
sokağında, gabtıgaçtıların ve öteki vasıtaların arasından 
garşıdan garşıya geçmiyormuyduk? Yol mu virirdik ara
balara geçsinler deyi?

Şu gavurlara garşıdan garşıya nasıl geçilir miş bi tarif 
idiviriyin deyi, ağzımın içinde heybetli bir Hazreti Ali 
narası attım. "Çekilin len kafirler, bana Gonyalı Himmet 
dirler!" didim ve gırmızıda vurdum garşıya geçivirince, 
goca bir kafir bileğimden möhkemce kavrayıvirdi. Ben 
goca kafirin cemali aliyesine bakıvirince, şalvarının göt 
cebinden gafa kağıdı gibi bi şey çıkarıp bana gösterivir- 
di. Meğersem bu polis ağasıymış.

Ben gonuşuviriyom emme herifçioğlu bizim dili 
bilemiyor. Yüzüme bakıp duruvirdi. Songradan bıyıklı bir 
adam gelivirdi yanımıza. Bir bana, birde goca kafire 
baktı. Benim halime açıdı ellehem. "Len hemşerim ne 
oluyor burada? Nirelisin sen? Ne gabahat işledin len" 
diyivir bakayım bana"didi. Ben heyecanlanıvirdim. 
"Amanın len seni yeri göğü yaradan Allah'ımmı yolladı 
bana? Len sen Türk müsün, yoğsam müslüman mı? 
Bana birez möhkemce dilbazlık idivir. Bir soruvir hele bu 
çilli kafir benim bileğimi niye dutmuş?"

Meğersem gelen adam hakigaten dilbazımış. Polis 
ağayınan gözelce gavurca gonuştu. Songra bana, "Len 
hemşerim, sen niye gırmızı lamdada geçivirdin? Sana 
ceza yazacakmış" didi dilbaz.

"Amanın elemen, bizim Gonya'da benim deyzoğlu 
Seyfullah ilen gırmızıda geçivirdiydik. "Len deyzoğlu, 
hangi renk lamdada geçivirir adamlar garşıdan garşıya?" 
deyin soruvirdiydim ona.

"Len Ümmet, gırmızıda adamlar geçer. Sarıda sarı 
ineklerle sarı öküzler geçer diye duyduydum da, kara 
öküzlerin hangi renkte geçtiklerini pek bilemiyorum. 
Emme yeşilde Bozkır'dan ve Ermenek'ten gelen deve 
kervanları geçer," didi bana. Len dilbaz gardaşım, benim 
deyzoğlu Seyfullah'ın bildiklerini bilmiyor mu bu gavat 
polis ağa,? (Himmet'in gurbet macerası devam edecek)
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Kış aylarında sıkça 
yakalanılan grip 
hastalığı hakkında 
bilinenlerin çoğu, 
gerçeği yansıtmıyor. 
Uzmanlar, grip ve 
grip aşısı hakkında 
çok yaygın olan yan
lış bilgilerin doğru
larını anlatıyor. 
İşte, grip hastalığı 
hakkında 10 yanlış 
bilgi ve doğruları: 
1- Grip, basit bir üst 
solunum yolu 
enfeksiyonudur. 
Yanlış! Grip, ani 
olarak başlayan ve 
yüksek ateşle seyre
den, aşırı halsizlik, 
kuru öksürük, kas, 
eklem ve baş ağrısı 
ile kendini gösteren 
bir hastalıktır. Gribe 
yakalanan kişi, en az 
3-5 gün sürecek bir 
.yatak istirahatı ile 
kendini toparlayabilir. 
Ayrıca, bağışıklık sis
teminin zayıflaması 
sebebiyle zatürre gibi 
ikincil hastalıkların da 
tabloya eklenmesi ile 
hastalık daha da ağır
laşabilir ve özellikle 
çocuklar, yaşlılar, 
diyabetliler, astımlılar, 
kalp ve kanser 
hastalarında ölüme 
sebep olabilir.

2- Grip aşısı gribe 
yol açar.
Yanlış! Grip aşıları, 
inaktive veya ölü grip 
virüslerinden üretilir, 
bu nedenle de gribe 
kesinlikle yol açmaz. 
3- Grip aşısı yüzde 

100 koruma sağla
madığından, aşı 
olmak gereksizdir. 
Yanlış! Yapılan 
araştırmalar, grip 
aşısının yüzde 89 
oranında etkili 
olduğunu göstermek
tedir. Ancak; aşı 
olduktan sonra dahi 
gribe yakalanan 
bir hasta, hastalığı, 
aşı olmamış bir 
hastadan çok daha 
hafif geçirecektir ve 
grip sebebiyle has
taneye yatması 
önlenmiş

olacaktır.
4- Aşının yan etkileri, 

grip hastalığına 
yakalanmaktan daha 
kötüdür.
Yanlış! En fazla 
yaşayacağınız yan 
etki, aşı yapılan yerde 
hafif bir kızarıklık ya 
da ağrı, hafif ateş ve 
halsizliktir. Bu yan 
etkiler, aşının koruma 
sağladığı grip 
hastalığının sebep 
olabileceği ağır komp 
likasyonlardan çok 
daha önemsizdir.
5- Kasım ve aralık 
ayları, grip aşısı 
olmak için geç 
bir tarihtir.
Yanlış! Grip aşısı 
tüm grip sezonu 
boyunca uygulan
abilir. Aşı olmak için 
en uygun zaman ekim 

ve kasım 
ayları olsa 
da, aralık, 
hatta ocak 
ve şubat 
aylarında 
aşı olun
ması da 
gripten 
korunma 
sağlaya
caktır. 
C 
VİTAMİNİ, 
GENEL

KANININ TERSİNE, 
GRİBİ ÖNLEMEZ
6- Bol C vitamini 
kullanırım ve gripten 
korunurum.
Yanlış! C vitamini, 
genel kanının tersine, 
gribi önlemez.
Sistemi güçlendirir, 
hastalıklara karşı 
vücut direncini artıra
bilir, ama gribi kap
mamızı ve hasta 
olmamızı kesinlikle 
engellemez. Hatta 
aşırı derecede alınan 
C vitamini, özellikle 
çocuklar ve yaşlılarda 
ishale sebep olabilir. 
Bu da hastalığın ağır
laşmasına, iyileş
menin gecikmesine 
yol açabilir.
7- Sadece hastalığın 
belirtileri mevcut

iken etrafa grip 
bulaştırırım.
Yanlış! Grip 
virüsünün bulaşması, 
hastalık belirtilerinin 
başlamasından 1-2 
gün öncesine dayanır 
ve hastalık başladık
tan 3-7 gün sonrasına 
kadar devam eder.
8- Yüzlerce çeşit grip 
virüsü olmasına 
rağmen, aşı sadece 3 
virüse karşı hazırlan
mıştır. Bu nedenle 
de etkisizdir.
Yanlış! Yüzlerce çeşit 
grip virüsü olduğu 
bilgisi doğru değildir. 
A, B ve C olmak 
üzere üç tip grip 
virüsü vardır.
Ancak bu virüsler 
zaman zaman 
yapılarını değiştire
bildikleri için alt 
tipleri oluşabilir. 
Grip virüslerinde 
görülebilen bu yapı 
değişiklikleri, 
Dünya Sağlık 
Örgütü 
(DSÖ) tarafından 
içinde Türkiye’nin de 
bulunduğu dünyanın 
çeşitli bölgelerinde 
sürekli izlenmekte 
ve değişiklikler 
saptanarak salgın 
yapma olasılığı

bulunan virüs 
tipleri belirlenmekte
dir. Örgüt, belirlediği 
bu virüs tiplerini 
aşı üreticilerine 
bildirmekte ve aşıların 
içerisinde bulun
malarını zorunlu 
olarak sağlamaktadır. 
Böylece aşıların içe 
riğinde, salgın yapma 
olasılığı en yüksek 
olan virüsler bulun
makta ve korunma 
sağlanmaktadır.
9- Grip esnasında 

antibiyotik kullanımı 
hastalığın süresini 
kısaltır ve daha 
çabuk ayağa 
kalkmayı sağlar. 
Yanlış! Antibiyotikler 
grip hastalığına 
yol açan influenza 
virüsüne karşı 
etkisiz olduğu için 
hastalığın süresini 
kısaltmaz.
10- Her yıl grip aşısı 
olmaya gerek yoktur. 
Yanlış! Grip virüsleri 
sürekli değişmektedir. 
Genellikle her yıl 
dolaşan virüs türleri 
değişmekte ve buna 
bağlı olarak aşıların 
içeriği de değişmekte
dir. Sonuç olarak, 
her yıl aşılanmak 
gereklidir.

h/l

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NfiRFTCİ FC7ANF
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 işletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe 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 işlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz 185

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı 7(212)516 12 12
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
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KAHRAMAN ECZANESİ 

Demirsubaşı Mh. GEMLİK 
Tel: 5131913

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

OTOBÜS
I ■

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ıu i ffl m (t - II

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat) 

TÜP DAĞITICILARI

GEMLIKİN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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.Sag Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

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

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

■■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2353 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Gemlik Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği kongresi yapıldı

Zeki Boylu başkan seçildi
Gemlik Artvinliler 
Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanlığına 
Zeki Boylu seçildi. 
Dernek lokalinde 
yapılan ve çok 
sayıda üyenin 
katıldığı kongrede 
eski başkan Zeki 
Gedik aday 
olmazken, tek 
başkan adayı olan 
Zeki Boylu katılan 
üyelerin tamamının 
oyunu alarak 
derneğin yeni 
başkanı oldu. 
Kongreden, sonra 
açıklama yapan 
Gemlik Artvinliler 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Zeki Boylu 
dernekteki başkanlık 
görevinin bir 
hizmet yarışı 
olduğunu 
belirterek, 
“Arkadaşlarımız 
hizmet için bizi

layık gördüler 
bizde bu görevi 
layıkıyla yerine 
getirmek için 
elbirliğiyle 
çalışacağız.
Gayemiz yöremiz 
kültürünün gelecek 
nesillere aktarılması

teşekkürlerimizi 
sunuyorum.” dedi. 
Dernek başkanlığına 
seçilen Zeki 
Boylu'nun 
yönetiminde 
Hamidiye Mahallesi 
Muhtarı Necmi 
Ünlü, Hüseyin

için gerekli özeni 
göstermektir. 
Bana ve yönetici 
arkadaşlarımıza 
gösterilen güveni 
boşa çıkartmaya
cağız. Bizlere 
teveccüh gösteren 
herkese

Yıldırım, Ali Peltek 
ve Fehmi Saraç 
bulunuyor.
Artvinliler Kültür ve 
Yardımlaşma Derne 
ği kongrenin ardın
dan görev dağılımı 
yaparak çalışmaları
na başladı.

KÜLTÜR DERSHANELERİ
KÜLTÜR DERSHANELERİNİN 

GEMLİK’TE AÇILACAK OLAN ŞUBESİNDE 
GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE 

- YÖNETİCİ 
- YÖNETİCİ YARDIMCILARI 
- YÖNETİCİ ASİSTANLARI 

- HER BRANŞTA ÖĞRETMENLER 
- HİZMETLİ GÖREVLİLERİ

TERCİHEN GEMLİKTE İKAMET EDEN
■■

GENÇ VE DİNAMİK ARKADAŞLAR 
ALINACAKTIR 

İLGİLENENLERİN RESİMLİ CV’LERİ İLE 
ŞAHSEN AŞAĞIDAKİ ADRESE BAŞVURMALARI 

GEREKMEKTEDİR

ZAFER PLAZA ARKASI KÜLTÜR DERSHANESİ 
ÖSS ŞUBESİ KAT : 1 OSMANGAZİ - BURSA 

TEL : (0.224) 224 95 95

Ev 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. L BİLGİN Konul Yapı Kocperatin
Demirsubaşı Mah. Semerciler Yokuşu, No: 25 

(Demiriz Ecz. karşısı) GEMLİK
TEL.(0224) 513 89 90



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

Erdoğan’dan muhalefete mal varlığı resti 
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, malvarlığı tartışmalarıyla ilgili olarak muhalefete 
resti çekti. Erdoğan, gazetelere yansıyan dışında milletten gizli saklı bir malvarlığının olmadığını da ifade 
ederek, muhalefetin bu tartışmalarla kendi başarısızlığını örtmeye çalıştığını vurguladı. Haberi sayfa 8’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
8 Şubat 2006 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Kredi kartlarında 
yeni dönem

Kredi kartlarında yeni dönem 
nisan ayında başlıyor. İmza yerine 
şifrelerin kullanılacağı yeni kredi 
kartlarının kullanılmasıyla birlikte 
sahtecilik olaylarının düşmesi 
bekleniyor. Haberi sayfa 9’da

Gemlik Bursa arası taşımacılıkta minibüsler kaldırılacak, 40 yeni otobüs alınacak. __________________________ ;____ ____ _ -U-........................................................................................  ■ .. ..... .... . •

Gemlik’in ulaşım sorunu çözülüyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik’in ulaşım sorunu
Gemlik’in ulaşım sorunu ilçenin Büyükşehir 

sınırlan içine alınması ile birlikte doğdu.
Bir yıldan fazla zamandır Bursa Büyükşehir 

Belediyesi ulaşım sorunu için Gemlik- Bursa 
arasında taşımacılık yapan iki kurum ile 
biraraya gelmedi.

Dün, 73 Nolu Minibüscüler ve Otobüsçüler 
Kooperatifi Başkanı ile Minibüscüler ve 
Otobüsçüler Odası Başkanının yaptıkları açık
lamalardan öğrendiğimize göre, girişimler 
başlamış.

Oysa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya’nın 
ulaşım sorununu çözmüştü.

Gemlik’in sorununun neden uzadığına akıl 
erdirmek güç.

Kooperatif yöneticileri bir yıldır çağrılma 
beklerken, Gemlik Bursa arasında yolcu 
taşıyan otobüslerde bakımsızlıktan dökülür 
hale geldi.

Bu durumdan ise yolcular şikayetçi.
Yetkililer ise, “Elimiz kolumuz bağlı birşey 

yapamıyoruz. Anlaşma yapılırsa otobüsleri 
yenileyeceğiz” diyorlardı.

Büyükşehir Gemlik’in Bursa ile yolcu 
ulaşımını bu iki kuruma verdiğinde, 40 yeni oto
büsün alınarak minibüslerin kaldırılacağını, 
otobüslerde kartlı sisteme geçileceğini ve 
Metro’ya kadar yolcuların götürülerek 
aracıların aradan çıkarılacağı açıklandı.

Günde 8 bin yolcunun gittiği Bursa’ya 
insanlarımız sağlıklı ve çağdaş araçlarla gidip 
gelmek istiyorlar.

Bu sorunun daha da geciktirmeden 
çözülmesi Gemliklilerin istemidir.

Büyükşehir Belediyesi bu konuda sınıfta 
kalmıştır.

Daha da geciktirmeden sorunu biran önce 
çözmek onların görevidir.

Minibüscüler ve Otobüsçüler Odası ile 73 Nolu Minibüscüler ve 
Otobüsçüler Kooperatifi Başkanlar), Büyükşehir Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi yöneticileri ile biraraya gelerek, Gemlik’in 
ulaşım sorununu ele aldılar. Sorunun yakında çözüleceği bildirildi.
Gemlik’in Büyükşehir sınırları 
içine alınması nedeniyle bir 
yıldır ele alınmayan ulaşım soru
nuna nihayet çözüm getiriliyor. 
Gemlik - Bursa arasında 
taşımacılık yapan Minibüscüler 
ve Otobüsçüler Kooperatifi ile 
Oda yöneticileri Büyükşehir 
yetkilileri ile iki kez masaya 
oturdu. Gemlikli taşımacılar, 
ulaşım işinin ihaleye 
çıkarılmadan kendilerine 
verilmesini istiyorlar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Öğretmenlerin yeni 
ek ders ücreti 5.50 YTL
Milli Eğitim Bakanhğı'na bağlı yaklaşık 
600 bin öğretmenin merakla beklediği ek 
ders ücretine zammın miktarı belli oldu.
Ek ders saat ücreti 3.5 YTL'den
5.50 YTL'ye yükseltildi. Haberi sayfa 7'de

Gazete ilanında gördükleri makineleri 
sahte çeklerle satın alarak dolandırıcılık 
yaptıkları iddia edilen M.A., I.E. ve M.A. 
İsimli şahıslar Bursa'da bilardo salonunda 
gözaltına alındı. Haberi sayfa 6’da

Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi eski 
yönetim kurulu üyesi Ahmet Şahin, İbrahim Aksoy’u eleştirdi

“Şahsıma asılsız 
karalama yapılıyor”
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi eski 
Yönetim Kurulu 
üyesi Ahmet 
Şahin, kendisi 
ne yönelik 
asılsız karalama 
yapıldığını ileri 
sürerek İbrahim 
Aksoy’u eleş
tirdi. Sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Başkan Şahin: 
‘Kara teslim

olmadık’

Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi eski yönetim kurulu üyesi Ahmet Şahin, İbrahim Aksoy’u eleştirdi

“Şahsıma asılsız karalama yapılıyor”

Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Bursa'da 
160 kişilik 12 
ayn ekibin 24 
saat boyunca 
kar ve buzlan
maya karşı 
seferberlik 
halinde 
mücadele 
ettiğini bildirdi. 
Başkan Şahin, 
"Vatandaşları 
mızın rahatı için 
24 saat görev 
başındayız.
Aldığımız önlemler 
sayesinde sorumlu
luğumuz altındaki 
bölgelerde 
olumsuzluk

l yaşanmadı" dedi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, yazılı olarak 
yaptığı açıklamasın
da, önceki geceden 
bu yana etkili olan 
kar yağışına karşı 
personel sayısını 
80'den 160'a çıkart
tıklarını, aldıkları 
önlemler sayesinde 
sorumluluk alan
larında hiçbir olum
suzluğun yaşan
madığını söyledi. * 
Şahin, yollardaki 
trafik akışını da 
aksamadan 
sağladıklarını belirtti. 
Meteorolojinin 
soğuk hava dalgası 
ve kar yağışı uyarısı 
sonrasında Büyük 
şehir Belediyesi Afet 
Yönetim Merkezi 
olarak önlemleri 
yeniden gözden 
geçirdiklerini anlatan 
Başkan Şahin, 
şunları kaydetti: 
"Kış önlemleri 
çerçevesinde 3 
vardiya halinde 
24 saat boyunca 
bekleyen ekip 
sayımızı 80'den 
160'a çıkarttık. 12 
ayrı ekibimiz ana 
arterlerimize Kuzey 
Avrupa ülkelerinde 
kullanılan ve asfalta 
zarar vermediği 
gibi etkisi 48 saat 
süren kimyasal

madde olan solisyon 
döktü. Bununla
hem buzlanmayı 
önledik hem de 
tuzun asfalta verdiği 
zararın önüne geçtik. 
Çünkü tuz dökülme
si asfaltlarımızda 
önemli bir külfet 
getiriyor. Ayrıca 
ana arterlerin 
dışındaki bölgelerde 
ise ilkel kürekle 
tuzlama yerine 
çağdaş ekipmanlarla 
otomatik olarak 
tuzlanmasını 
sağladık. Otomatik 
tuzlama bile 
asfalta daha az 
zarar veriyor. 
Ekiplerimiz, 
hemşehrilerimizin 
rahatı ve Bursa'nın 
kara teslim olma
ması için seferberlik 
halinde çalıştı.” 
Başkan Şahin, 
sürücülerin kabak 
lastikle, zincirsiz 
veya kar lastiksiz 
araç kullanmalarının 
sıkışıklıkla, trafik 
kazalarına neden 
olduğunu ve çalış
maları olumsuz 
yönde etkilediğini 
belirterek, vatan
daşları trafik 
kurallarına uymaya 
çağırdı.
BursaRay sefer
lerinin de, aldıkları 
önlemler sayesinde 
aksamadan devam 
ettiğini bildiren 
Şahin, buzlanmaya 
karşı sistemin gece 
boyunca aralıklarla 
çalıştırıldığını bun
dan dolayı da sefer
lerde hiçbir aksama 
olmadığını belirtti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
eski Yönetim Kurulu 
üyesi Ahmet Şahin, 
kendisine yönelik 
asılsız karalama 
yapıldığını ileri 
sürerek İbrahim 
Aksoy'u eleştirdi. 
"Herkes cebindeki 
taşları döksün" , 
diyen Ahmet Şahin, 
Marmarabirlik 
Gemlik Kooperati 
fi’nde iki yıl birlikte 
görev yaptığı İbra 
him Aksoy ile Hüse 
yin Peker'in zama 
mnda düzensiz 
çalışmaları nedeniy 
le iki kez istifa dilek 
çesi hazırladığını 
ancak diğer arkadaş 
larının engel olduğu 
nu ve mücadele 
kararı aldığını 
belirterek, "İbrahim 
Aksoy'a senin baş 
kanlığın kooperatife 
zarar veriyor, ortak
lar bizden hizmet 
bekliyor senin baş 
kanlığında hizmet 
veremiyoruz istifa 
et, başka bir 
arkadaşı seçelim 
dedim. İstifa etmem 
dedi, o zaman bizde 
seni düşürmek zo 
runda kalırız dedim, 
beni düşüremezsiniz 
dedi. Toplandık 
başkan ve başkan 
yardımcısını oy çok
luğu ile düşürdük, 
bizi baskılardan 
dolayı düşürdüler 
dediler. Hiç kims
enin baskısı altında 
kalmadan vicdanımı 
zın baskısından 
dolayı düşürdük. Bu 
sene vermiş olduk
ları hizmet örneğini 
herkes gördü, milleti 
yarı yolda bıraktılar. 
İbrahim Aksoy kong

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

rede zeytinlerin 
tamamını alacağız, 
ödeme cetvelini 
bildirip zamanında 
ödeme yapacağız 
diyordu, şimdi 
sorulduğu zaman 
bizim yetkimiz yok, 
birlik yönetimi 
yapıyor diyorlar. 
Birlik yönetimine 
sormadan neden 
ortaklara umut 
bağlattınız, ortakları 
uyarmadan neden 
yarı yolda bıraktınız, 
sıkıştığınızda birlik 
yönetimini eleştirip 
cezasını ortaklara 
çektiriyorsunuz, 
inandırıcı konuşun, 
biz bu işi yapamı 
yoruz deyin, orada 
oturmakla gemi 
yürümez, kendi 
hatanızı başkasına 
yıkmayın. Yönetim 
düştü, arkadaşlar 
beni başkan seçtiler, 
birlikten Gemlik 
kooperatifine hizmet 
kapıları açıldı, bir 
ihtiyacınız var mı 
dediler. Kooperatifin 
kantarı iki kilometre 
aşağıda, zeytinler 
orada tartılıyor 
yukarıda depolanı 
yor, gelinceye kadar 
çeşitli yolsuzluklar 
oluyor, bazı kişilerin 
işine yarıyor, koo 
peratife zarar veri 
yorlar. Kantar isti 
yoruz dedik, uygun
dur dediler, iki gün 
sonra kantar izni 

geldi, belediye 
ruhsat işleri devam 
ederken seçim 
oldu ve biz kaybet
tik, kurmak nasip 
olmadı, hazır kantarı 
iki sene kurmadılar, 
iki sene sonra 
beyanat verdiler, 
kantar aldık kuru 
yoruz diye. Madem 
kantar alabiliyor
dunuz 7 sene yöne
tim kurulu başkan
lığı döneminde aklın 
neredeydi. Seçim 
kazanmak için 
millete her şeyi 
çarpıtarak anlattılar" 
suçlamasında 
bulundu.
Şimdiki Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy'a 
yönelik eleştirilerine 
devam eden Ahmet 
Şahin, üreticilerin 
ortaklıktan çıkarılma 
olayına da açıklık 
getirmeye çalışarak 
ortaklara yönelik 
şöyle konuştu: 
"Sizi ortaklıktan 
çıkardılar, biz tekrar 
alacağız diye. Biz 
sustukça kendileri 
konuştular, birlikten 
karar geldiği zaman 
isterseniz karara 
uymayalım dedim,
Hüseyin Peker 
getirin ilk imzayı 
ben atayım, ben mil
let için bir gün bile 
ceza çekmem dedi. 
Çaktılar imzayı, 
bastılar yaygarayı. 
Sizi ortaklıktan 
çıkardılar, biz 
alacağız diyerek. 
Kimse kanmasın, ne 
birlik yönetiminin ne 
kooperatif yöneti
minin ortak çıkar
maya yetkisi yoktur. 
Kooperatifin en 
yetkili organı genel 
kuruldur. Genel 
kurulun temsilcileri 
ise ortaklardır, 
ortaklar çıksın gerse 
çıkar, kalsın derse 
kalır, ortakların par
mak kaldırmaları 
yeterlidir" dedi.

Marmarabirlik'in 
ortak çıkarmadığını, 
ana sözleşme gereği 
alınan kararı uygu
ladığını söyleyen 
Ahmet şahin, 25 bin 
ortağına çıkarma 
kararının yayın
landığını, bunun 15 
bininin ölü, 5 bininin 
15 sene kooperatife 
hiç uğramamış, 
5bini de düzenli 
çalışmamış olanları 
kapsadığını 
belirterek, "Üç yıl 
üst üste düzenli 
çalışmayan ortağın 
ortaklığı sona erer, 
süre verdiği ay 
içinde müracaat 
eden ortağın ortak
lığı devam eder, 
müracaat eden 
ortaklarımızın ortak
lıkları devam etti, 
etmeyen çalışmak 
istemiyorum ve ölü 
olduğu belirlendi. 
Bu kararın kimseye 
zararı olmadı, 
Gemlik koopera 
tifine faydası oldu, 
karar sayesinde 
ortaklar kooperatife 
sahip çıktılar, 
rekolteyi düzgün 
verip seçme seçilme 
hakkına sahip oldu
lar. Kooperatifin 9 
delege sayısı 31'e 
çıktı. Birliğe fazla 
temsilci gönderme 
hakkına sahip olun
du. Ancak Gemlik'li 
yöneticiler bu fırsatı 
iyi değerlendi- 
remediler, şahsi 
meselelerinden 
dolayı birliğe temsil
ci gönderemediler" 
şeklinde konuştu. 
Marmarabirlik'in 
40 bin ton zeytin 
alma kapasitesine 
sahip olmasına 
karşılık ortaklar 
tarafından 72 bin 
ton rekolte beyan
namesi verildiğine 
dikkat çeken Şahin, 
"Birliğin bu kadar 
zeytini alması 
mümkün değildi, 
bunu taşıyamazdı, 
erken kapanacağını 
Gemlik'teki yöneti
ciler iyi biliyorlardı, 
ancak ortakları uyar 
madılar. Koopera 
ti fin alımları kapama 
ihtimali var, 
vereceğiniz zeytini 
zamanında verin 
demediler" diyerek 
ortakların mağdur 
edildiklerini 
sözlerine ekledi.
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Gemlik Bursa arası taşımacılıkta minibüsler kaldırılacak, 40 yeni otobüs alınacak.

Gemlik’in ulaşım 
sorunu çözülüyor

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

YuzıYORUM

Minibüscüler ve Otobüsçüler Odası ile 73 Nolu Minibüscüler ve 
Otobüsçüler Kooperatifi Başkanları, Büyükşehir Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi yöneticileri ile biraraya gelerek, Gemlik’in 
ulaşım sorununu ele aldılar. Sorunun yakında çözüleceği bildirildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

1 Ocak 2005 tari
hinde Büyükşehir 
sınırlarına dahil 
edilen Gemlik’in 
ulaşım sorunu 
nihayet masaya 
yatırılarak görüşül 
meye başlandı. 
Gemlik Minibüscüler 
ve Otobüsçüler 
Odası Başkanı Erol 
Aksoy ile 73 Nolu 
Minibüscüler ve 
Otobüsçüler 
Kooperatifi 2. 
Başkanı Fatih Keke, 
konu hakkında yap
tıkları açıklamada, 
görüşmelerin 
olumlu geçmekte 
olduğunu söylediler. 
Büyükşehir Ulaşım
Koordinasyon 
Merkezi yönetimi 
ile iki kez görüşme 
yaptıklarını bildiren 
Aksoy ile Keke, 
önümüzdeki 
günlerde iki tarafın 
yine bir araya gele
ceklerini bildirdiler. 
Beldelerin dışında 
yapılan toplantıda 
Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi yöneticileri 
ne rüsum ve ihale 
konusunda fikirlerini 
ilettiklerini söyleyen 
Aksoy ile Keke, 
"Bizler tüm üyeleri 
miz gibi ailelerimiz
den kalan işi yapı 
yoruz, ulaşım hakkı 
nın Bursa’da diğer 
taşımacılara verilen 
haklarla verilmesini 
istiyoruz" dediler. 
Komisyonun 10 yıl 
süreli ihale ile taşı
macılık vermesine 
razı olamayacaklarını 
dile getiren Gemlik'li 
Kooperatif yönetici
leri, "Mevcut yapıyla 
ihalesiz alma duru-

Mınibusculer ve Otobüsçüler Odası ile 73 Nolu Minibüscüler ve 
Otobüsçüler Kooperatifi başkanları yaptığı açıklamada, Gemlik Bursa 
arası ulaşım sorununun Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi 
yönetimi ile iki kez görüştüklerini, çözüme doğru gittiklerini söyledi.

munun komisyon 
tarafından araştırıl
makta" olduğunu 
söylediler.
Gemlik’in Bursa'nın 
diğer merkez 
ilçelerinin haklarına 
sahip olarak taşı
macılık yapmak iste
diklerini savunan 
Erol Aksoy ile Fatih 
Keke, "Metro ’nun 
Gemlik'e en yakın 
ayağına kadar ulaşım 
yapmak istiyoruz, 
Terminal'de inen 
günlük yaklaşık 8 bin 
Gemlik yolcusunu 
özel firmalara değil, 
direk olarak Metro'ya 
bırakmak istiyoruz. 
Bu düşüncemizi 
komisyona ilettik, 
bizler Gemlik'li yolcu
larımızın bize ilettik
lerini yapmak isti 
yoruz. Gemlik ile 
Büyükşehir arasında

en iyi ve güvenli 
ulaşımla yolcu
larımızı taşımak 
arzusundayız" 
dediler.
GEMLİK YOLCUSU 
KAZANACAK 
Ulaşım Komisyonu 
nun istediği 40 
otobüs sayısında 
anlaşmaya vardık
larını söyleyen 
Aksoy ile Keke, 
"Mevcut olan 
minibüs sistemi 
kalkacak, 
bunun yanında 
Büyükşehir'de 
olduğu gibi 
kartlı sistem gelecek, 
Yolcumuzu Metro 
ayağına bıraktığımız
da yeni araç 
filosuyla Gemlik 
tam olarak 
Büyükşehir taşı
macılık sistemine 
kavuşmuş olacak."

dediler.
Önümüzdeki hafta 
içinde Ulaşım 
Koomisyonu 
tarafından yeniden 
görüş meye davet 
edileceklerini söyle 
yen Erol Aksoy ile 
Fatih Keke, "Ulaşım 
sorunu çözüldü 
ğünde Gemlik 
kazanacak" 
mesajı verdiler. 
Öte yandan Gemlik’in 
Umurbey, Kurşunlu 
ve Küçük Kumla'dan 
yapılacak yolcu taşı
macılığının Büyük 
şehir'e direk yapılma 
sına Ulaşım Komisyo 
nu'nun sıcak bakma 
dığı belirtilirken, 
buralardan yolcu 
taşımacılığının sade 
ce Gemlik ile beldeler 
arasında yapılması 
nın düşünüldüğü 
öğrenildi.

Veteriner Hekimler konuşun...
Kuş gribi hastalığı gündeme geldiğinden 

bu yana “bilen -bilmeyen” televizyonlarda 
konuşuyor, gazetelerin baş köşesine yer
leşiyor.

Ama bu husus da uzman olan Veteriner 
Hekimlerden ses gelmiyor, arada cılız bir 
çıkış olsa da yerini bulmuyor, bu ses kala
balığı içinde kaynayıp gidiyor..

Bence sizin tam konuşma zamanınız. 
Uzman olduğunuz bir zamanda hele halkın 
panik içinde olduğu Kuş gribi konusunda 
konuşmazsanız bir daha sizin kendinizi 
duyuracağınız konuyu bulamazsınız.

Acaba kuş gribi gibi önemli bir hayvan 
hastalığı Veteriner Fakültelerini 
ilgilendirmiyor mu ? İyi de, acaba bu 
Fakültelerden mezun Veteriner Hekimlerimiz 
ne yapıyor ?

Bu güne kadar bu fakültelerin öğretim 
üyelerinin kuş gribi olayına nasıl yaklaştık- 

| larını, bu alandaki çalışmalarını, Veteriner 
İ fakültelerinin laboratuarlarının, araştırma bi 

rimlerinin nasıl kullanıldıklarını öğreneme 
dik...

Sayın okuyucularım: Veteriner Fakülteleri 
hakkın da kısa bilgiler vereyim.

Türkçe sözlüklerde (Bende “Büyük 
Türkçe Sözlük” adlı sözlüğü hazırladım )

Veteriner Hekimi: “Her türlü hayvan 
hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile, hayvan
ların üremesi, hayvanlardan insanlara 
bulaşan önlenmesi ile kontrol hizmetleri ile 
uğraşan meslek dalına denilir.” diyor.

Devlet Üniversitelerimizdeki 19 Veteriner 
Fakültesi var. Bunlardan dokuzu Doğu ve 
Güney doğu illerimizde. Van - Kars - Elazığ 
- Erzurum -Diyarbakır kentlerinde Veteriner 
fakültelerimiz var. Bu bölgeler hayvan 
sayısının, üretiminin çok olduğu bölgeler. Bu 
bölge halkı coğrafyası ve iklim şartları 
dolayısıyla geçimini hayvancılıkla kazan
maya çalışır.

Eğer “bölge” ve “kent üniversiteleri” 
bulundukları çevre ile bütünleşemiyor, çev 
reye duyarsız kalıyorsa o bölgeye nive bu 
üniversiteler açılıyor ?

Göstermelik, sırf seçmene hoş görünmek 
için açılan Üniversiteler hem devletin parala 
rını boşuna harcaması, hem de burada 
okuyup, geleceğini bu mesleğe ayırmış 
gençleri hüsrana uğratmadan başka bir işe 
yaramıyor.

İzmir bölgesi Veteriner Hekimler odasının 
yayınlarından öğrendiğime göre, Veteriner 
Hekimlerin teşkilatları kapatılmış, Bakanlığa 
daha önceden bağlı olan 81 il müdürlüğünün 
den sadece 8 il de Veteriner hekim müdür
lüğü bulunuyor. Kadrosu 3352 den 1800 
indirilmiş. Yani yarı yarıya azaltılmış.

Tarım bakanlığı kadrosuna 15 yıldır 
Veteriner hekim almıyor...

Bu 19 Fakülteden mezun Veteriner Hekim 
unvanı alan sayısız genç işsiz..

Bakanlık kadrosunda çalışanlarda - 
fakülte de olanlar da bu kıyım karşısında 
korkularından seslerini çıkaramıyorlar gali
ba. Öyle ya başta olanlara dokunacak 

bir doğru söz bile onları yerlerinden ede
bilir. Onun için sessiz kalınıyor..

Ev de çoluk çocuk var..
Onun için siyaset denen virüs bu genç 

laik Cumhuriyetin bedenine girdiği günden 
beri bir türlü belimizi doğrultamadık...

Mehter marşında olduğu gibi iki ileri bir 
geri ilerlemeye çalışıyoruz.

Bu arada hayvancılığımıza da Veteriner 
Hekimlerimize de yazık oluyor..

Ama yine de ben Hekim olarak seslerinin 
çıkmasını beklerdim...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Yöresel dernek toplantıları sürüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te faaliyet 
gösteren çeşitli yöre 
derneklerinin bir 
araya gelerek kur
dukları Platform 
çalışmalarını 
sürdürüyor.
Gemlik Tuncelililer 
Derneği’nde bir araya 
gelen platform 
üyeleri kendi 
aralarında belirledik
leri İlçe sorunlarını 
5 kişiden oluşan icra 
kurulunda görüştüler. 
Gemlik halkı olarak 
daha iyi şartlarda, 
daha mutlu, huzurlu 
ve saygı ortamında, 
dayanışma içinde 
yaşayabilmek için

her ferdin olduğu gibi 
Sivil Toplum Örgüt
lerinin de sorumluluk 
bilinciyle hareket 
etmesi ve üstüne 

düşeni yerine 
getirmesi gerek
tiğinin altı çizildiği 
toplantıda, yöresel 
derneklerin 
belirledikleri ilçe 
sorunları masaya 
yatırıldı.
Derneklerin ortaklaşa 
belirledikleri, yerel 
yönetim ile ilgili . 
konular, kültür ve 
eğitim konuları, 
sağlık ve gençlik 
konuları, işsizlik 
konuları ile yöresel 
dernekler olarak 
kültürel faaliyetler 

ve hizmetler ön 
plana çıkıyor. 
Erzurumluluar 
Derneği Başkanı 
Kadir Ozaydın'ın 
başkanlığında 
oluşturulan 5 kişilik 
İcra Kurulunda Kars, 
Ardahan, İğdır 
Derneği’nden 
Keramettin Akbaba, 
SivaslIlar 
Derneği’nden İsbir 
Özgür, Artvinliler 
Derneği’nden Zeki 
Boylu ile Elazığlılar 
Derneği’nden Haşan 
Coşkun bulunuyor.

web sayfası açıldı

Yöresel Derneklerin 
üyelerini bilgilendir 
mek amacıyla kur
dukları web sayfaları 
ilgi görüyor.
Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve Yardımlaş 
ma Derneği'nin kur
duğu web sitesi 
dünden itibaren 
başladı.
Dernek Başkanı 
Vedat Say, yönetim 
kurulu üyeleriyle 
birlikte derneğin 
web sayfasını 
tanıtırken tüm yurt
taki Elazığlıların 
sitelerindeki çalış
maları takip edebile
ceklerini duyurdu.

Gemlik ve böl
gesinde bulunan 
güncel olaylarla bir
likte dernek faaliyet
lerine de yer verile
cek olan sitenin 
üyeler tarafından ilgi 
görmesi bekleniyor. 
Dernek Başkanı 
Vedat Say, üyelerin 
yapılan faaliyetleri 
İnternetten 
www.gemlikelazig
lilar.com adresinden 
takip edebilecekleri
ni belirtirken 
derneğin e-mail 
adresinin ise 
vsay@gemlike- 
laziglilar.com 
olduğunu bildirdi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBIR

Buderus
m

C ,SISAN ) KOİFER» 
. KLİMA 

akilli isitma sistemleri havm/indoa
Wİ B| SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

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

http://www.gemlikelaziglilar.com
mailto:vsay@gemlike-laziglilar.com
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SP'liler Belediye Başkanı’ndan aşevi, huzurevi ve sığınmaevi yapmalarını istedi.

Saadet Partisi AKP’ye yüklendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Saadet Partisi İlçe 
Teşkilatı Başkan 
Yardımcısı Sedat 
Özmen, yaptığı 
basın açıklamasında 
yine AKP ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
yüklendi.
Saadet Partisi’nin 
kuruluşundan beri 
savunduğu Milli 
Görüş felsefesinin 
milletin inancı ve 
kendisi olan bir 
görüş olduğunu 
belirten Özmen, 
"Milli Görüş ismine, 
manasına ve tarihi 

olarak iktidar olduğu 
dönemlerde, bilhassa 
belediyeler aracılı 
ğıyla huzur evleri, 
aşevleri, sığınma 
evleri, ramazan çadırı, 
temiz su temini, parke 
ve asfalt çalışmaları 
gibi hizmetleriyle 
insanların gönlünde 
taht kurmuş, hayır 
dualarını almıştır. Milli 
Görüş'cü belediyeler 
icraatlarıyla insana 
hizmetin edebiyatını 
değil, uygulamasını 
yaparak diğer 
belediyelere örnek 
olmuş ve hayırlı bir 
çığır açmıştır" dedi.

-Milli Görüş'ün bu

Hu/,

«M»
SP İlçe Teşkilat Başkan Yardımcısı Sedat t 
özmen, Belediye çalışmalarını eleştirdi. |

hizmetlerini gören, 
yaşayan, memnun 
kalan insanların 
yerel seçimlerde Milli 
Görüşcü zannederek 
ya da zannettirilerek

AKP'yi belediyelerde 
iktidara taşıdığını 
iddia eden Sedat 
Özmen, "AKP 
hükümette olduğu 
gibi, yerelde de 
Milli Görüş gömleğe. ıi 
çıkardığını yapmış 
olduğu başarısız 
icraatlarıyla tescil 
etmiştir. Geçtiğimiz 
dönemde AKP'li 
Gemlik Belediyesi 
maalesef insanımızın 
dertlerine ilaç olma 
dığını göstermiş, 
umutları boşa 
çıkarmıştır" dedi. 
Bir çok konuda 
olduğu gibi sosyal 
tesisler noktasında 
da büyük ihtiyaç olan 
aşevi, huzurevi ve 
sığınma evi gibi 

konularda hiçbir 
gelişme yaşanmadığı
na dikkat çeken 
Özmen, "Bırakın 
icraatı, bu işlerin 
sözü dahi edilmiyor. 
Türkiye'nin bir çok 
yerinde, örneğin 
Orhangazi'de Toki 
önderliğinde toplu 
konut üretilip 
insanımızın hem 
düzenli, planlı bir 
şehre, hem de eve 
sahip olurken, 
maalesef Gemlik 
halkı bundan da 
mahrum bırakılmıştır. 
Belediye Başkanımız 
sayın Mehmet Turgut 
ve AKP'li belediye 
meclis üyelerine 
sesleniyoruz;
komşusu aç iken tok 
yatan bizden değildir 
düsturuna inanan 
ecdadın torunlarıyız. 
Hepinizin evinde 
sıcak çorbası 
kaynıyor, hepiniz 
sıcacık evlerinizde 
ailelerinizle huzur ve 
mutluluk içerisinde 
güzel bir hayat 
sürüyorsunuz.
Allah daim etsin. 
Ancak s izler 
Gemlik'te insanımızın 
desteğiyle belediyede 

icra makamına 
getirildiniz. Aç ve 
açıkta olan, sığınacak 
bir yer arayan, 
yardıma muhtaç 
insanlarımızın bütün 
vebali öncelikle sizin 
om uzlarınızdadır. 
Düşmez kalkmaz 
bir Allah derler. 
Ne idim değil, ne 
olacağım demek 
lazım. Bugünkü 
rahat ve huzurunuza 
bakıp ta muhtaç 
insanları unutmayın. 
Hepimiz bu insanların 
yerinde olabilirdik. 
Allah bizleri kardeş 
olarak yaratmıştır. 
Kardeşlerimize 
yardım elini uzatacak 
sosyal tesislerin 
kurulması, 
hem dini, hem 
insani hem de 
icra makamının 
bir gereğidir.
Saadet Partisi 
olarak muhtaç olan 
insanımıza en yakın 
zamanda aşevi, yaşlı 
ve düşkünlerimiz 
için huzurevi, 
sokakta kalmışlar için 
sığınma evi yapılması 
hususunda sizleri 
göreve davet 
ediyoruz" dedi

Ağaçlar 
bir bir 

kırılıyor

İstiklal Caddesi 
kaldırımlarında 
bulunan ağaçlar 
dikkatsiz sürücüler 
tarafından kırılıyor. 
Kaldırımların 
kenarlarına dikilen 
ve hem görüntü hem 
de ağaç sevgisi 
olarak her yerleşim 
kentlerinde bulunan 
ağaçların Gemlik'te 
yok edilmek 
istenmesine 
vatandaşlar

tepki gösteriyor. 
Cadde kenarlarına 
yanaşan özellikle 
mal getiren 
kamyonların 
kırdığı ağaçlar birer 
birer yok ediliyor. 
Tekrar dikildiğinde tut
ması ve yaşaması için 
uzunca yıllar gereken 
bu ağaçların dikkatsiz 
sürücüler tarafından 
yok edilmemesi için 
gerekli denetimlerin 
yapılması isteniyor.

KİRALIK ZEYTİNLİK
GEMLİK GÜBRE SANAYİ A.Ş.
FABRİKA SAHASI İÇERİSİNDE

MUHTELİF YERLERDE BULUNAN 
ZEYTİNLİKLERDE MEVCUT 

1412 ADET ZEYTİN AĞACI 5 YIL SÜRE İLE 
KİRAYA VERİLECEKTİR.

İLGİLENENLERİN AŞAĞIDAKİ İRTİBAT TELEFONUNDAN 
BİLGİ ALMALARI RİCA OLUNUR.

İRTİBAT TEL: 0 224 519 00 70 /1519 -1522 -1524

KİRALIK İŞYERLERİ ve OFİSLER
BUSEB - BURSA SERBEST 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ve 
GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 

KARŞISINDA BULUNAN İŞYERLERİ VE 
OFİSLER KİRAYA VERİLECEKTİR.

İLGİLENENLERİN AŞAĞIDAKİ İRTİBAT TELEFONUNDAN 
BİLGİ ALMALARI RİCA OLUNUR.

İRTİBAT TEL: 0 224 519 00 70 /1519 ■ 1522 • 1524
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Büyükşehir geleceğe ışık futtu
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 

‘Bir kitap da siz bağışlayın’ kampanyasında 
toplanan 51 bin 200 kitap, kırsal 

bölgelerin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu’daki 
kütüphanesi olmayan Î52 okula ışık tuttu.

Sahte çekle dolandırıcılık

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin bir yıl 
önce başlattığı ve 
uluslararası bir boyut 
kazanan “Bir kitap da 
siz bağışlayın” kam
panyasında hedefe 
ulaşıldı. 50 bin kitap 
olarak hedeflenen 
kapsamında bir yılda 
tam 51 bin 200 kitap 
toplanırken, kitaplar 
kütüphanesi olmayan 
29 ilde 152 okulda 
kütüphane kuruldu. 
Türkiye’nin en büyük 
2. kütüphanesi olan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Kütüphanesi, 
kütüphanesi olmayan 
okulların bu yöndeki 
eksikliğini gidermek 
için başlattığı kampan 
ya kapsamında 
bağışlanan kitaplar, 
ihtiyacı olan okullara 

gönderilmeye devam 
ediliyor. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri Yalın, 
kampanyanın bu 
yönde başlatılan çalış
malarda rekor sayıla
bilecek bir düzeye 
ulaştığını belirterek, 
“Bir yılda 51 bin 
200 kitap toplandı. 
Kütüphanemize gelen 
kitaplar önce görevli 
arkadaşlarımız tarafın
dan kontrol ediliyor. 
Daha sonra da 
okulların bize gön
derdiği kitap taleple 
rine göre bu okullara 
gönderiyoruz. 
Toplanan kitapları 
başta Bursa ve 
çevresinde olmak 
üzere 29 ilde 
kütüphanesi bulun
mayan 152 okula

gönderdik ve hala 
göndermeye devam 
ediyoruz. Kampanya 
ile ihtiyacı olan 
çocukların eğitimine 
katkıda bulunduk, 
Türkiye’nin gelecek
lerine ışık tuttuk” 
dedi. Bulgaristan “Bir 
kitap da siz bağışla 
yın” kampanyasını 
örnek aldı 
“Bir kitap da siz 
bağışlayın” kampan 
yasında hedefledikleri 
rakamı geçtiklerini 
söyleyen Yalın, 
“Komşu ülke 
Bulgaristan’dan gelen 
bir heyet kitap 

bağışlayarak, kampa
nyamız hakkında bilgi 
aldı ve bunu Sofya’da 
uygulamaya geçirdi. 
Kampanyanın ulus
lararası bir boyut 
kazanması bizleri 
çok mutlu etti.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu 
örnek kampanyanın 
komşu ülkemizin de 
örnek alıp kendi 
ülkelerinde başlat
ması bizlere gurur 
verdi” diye konuştu. 
Yalın, kampanyaya 
destek veren kişi, 
kurum ve kuruluşlara 
teşekkür etti.

Sahte çeklerle 55 bin 
YTL'lik tekstil 
makinesi satın alarak 
dolandırıcılık 
yapan 3 kişi polis 
tarafından yakalandı. 
Gazete ilanında 
gördükleri makineleri 
sahte çeklerle satın 
alarak dolandırıcılık 
yaptıkları iddia edilen 
M.A., İ.E. ve M.A. isim
li şahıslar bilardo 
salonunda gözaltına 
alındı. Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Mali Büro 
Amirliği'nden yapılan 
açıklamaya göre, 
sahte çeklerle 
dolandırıcılık yaptık
ları iddiasıyla 3 kişi 
gözaltına alındı. İddia 
lara göre, O.A. isimli 
işadamı kendisine ait 
tekstil fabrikasını kap
atarak, konfeksiyon 
makinelerini gazete 
ilanıyla satışa çıkardı. 
İlanı gören M.A., İ.E. 
ve M.A. isimli şahıslar 
OıA.'nın yanına 
giderek makineleri 
satın almak istedikleri 
söyledi. Bunun üze 
rine taraflar arasında 
55 bin YTL karşılığın

da anlaşma sağlandı 
ve M.A., İ.E. ve M.A. 
isimli şahıslar, O.A.'ya 
3 adet çek verdi.
Ancak, aldığı çeklerin 
tarihi geldiğinde 
bankaya giden 
O.A. büyük şok 
yaşadı. Çeklerin 
sahte olduğunu 
anlayan O.A. soluğu 
polis merkezinde aldı. 
Şikayetin ardından 
harekete geçen 
polis ekipleri, 
zanlıların bulunduktan 
adresi tespit etti. 
Birkaç günlük takibin 
ardından da ekipler, 
Yıldırım İlçesi'nde 
Kurtuluş 
Caddesi'ndeki bir 
bilardo salonuna 
baskın düzenledi. 
Baskında üç şüpheli 
de gözaltına alınarak 
emniyete götürüldü. 
İfadeleri alınan zan
lıların, geçtiğimiz yıl 
da G.D. isimli şahsı, 
100 bin YTL tutarında
ki sahte çeklerle 
dolandırdıkları 
ortaya çıktı.
Bu arada, zanlıların 
O.A.'dan aldıkları 
makineleri İstanbul'da 
çeşitli bölgelerde sat
tıkları saptandı. BHA
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Öğretmenlerin yeni
ek ders ücreti 5.50 YTL

Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı 
yaklaşık 600 bin 
öğretmenin merakla 
beklediği ek ders 
ücretine zammın 
miktarı belli oldu. Ek 
ders saat ücreti 3.5 
YTL'den 5.50 YTL'ye 
yükseltildi.
Buna göre, bir öğret
men ayda 60 saat ek 
derse girerse 
maaşında 330 YTL'lik 
artış olacak.
Memurlara yapılacak 
seyyanen zammı da 
düzenleyen kanun 
tasarısında yer ve 
rilen ek derslerle 
ilgili düzenleme dün 
Bakanlar Kurulu'nda 
ele alındı. MEB, ek 
ders ücretinin 10 
YTL'ye çıkarılmasını 
isterken, Maliye

AK PARTİ Başbakan 
Recep Tayyip ERDOĞAN

Bakanlığı bütçe 
çerçevesinde bu 
miktarın yarısı 
kadar artışı öngördü. 
Bakanlıklar anlaş
maya varırken, 
imzaya açılan tasarı
da ek ders ücreti 
yaklaşık yüzde 57 
oranında artırıldı. 
120 YTL ARTIŞ 
Haftada 15 saatten 
ayda 60 saat ek 
derse giren bir öğret
men maaşının yanı 

sıra halen 200 YTL 
ücret alıyor. Miktarın 
5.50 YTL'ye çık
masıyla bir öğretmen 
ayda 330 YTL ek 
ders ücreti alacak. 
Ek derse tam olarak 
giren öğretmenlerin 
eline aylık 120 YTL 
daha fazla geçecek. 
Ek ders ücretindeki 
artış yüksek lisanslı 
ve doktoralı öğret
menlere farklı yan
sıyacak.

Yort dışı için öğretmen seçimleri
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), yurt dışında 
yaşayan Türk 
vatandaşları ve 
soydaşlarının öğren
im çağındaki çocuk
larının eğitim- 
öğretimlerinde 
görevlendirilmek 
üzere sınavla 384 
sınıf ve branş 
öğretmeni seçecek. 
MEB Dış İlişkiler 
Genel Müdürlüğü, 
yurtdışında 
görevlendirilecek 
öğretmenlerle ilgili 
bir genelge yayınladı. 
Genelgeye göre, 
yurtdışında 
görevlendirilecek 
öğretmenler, 26 Mart 
2006 tarihinde yapıla
cak mesleki yeterlik 
sınavına alınacak. 
Sınava katılacak 
öğretmenlerde, en az 
5 yıl öğretmenlik 
hizmeti bulunması, 
657 Sayılı Kanuna 
tabi olarak Milli 
Eğitim Bakanlığı'na 
bağlı devlet 
okullarında veya

merkez teşkilatında 
öğretmen kadrosun
da fiilen çalışıyor 
olması (vekil öğret
menler ile sözleşmeli 
olarak çalıştırılanlar 
hariç) şartları da 
aranıyor.
MEB'e bağlı özel 
okullarda sınıf veya 
branş öğretmeni 
olarak görevli iken 
devlet okullarına 
atananlarda, 5 yıllık 
öğretmenlik hizme
tinin son üç yılını 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı 
devlet okullarında 
yapıyor olma şartına 
da bakılacak.
Sınava katılacak 
öğretmenler arasın
dan Almanya,

Belçika, Fransa, 
İngiltere, İsviçre, 
Kanada v.b. 
ülkelerde 
görevlendirilecekler
den Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit 
Sınavında (KPDS) 
başarılı olduklarını 
belgelemeleri de 
istenecek.
Şartları taşıyan 
öğretmenler yalnız 
bir ülke grubu için 
başvuruda bulun
abilecek. Yurt dışında 
görevlendirilecek 
öğretmenler, mesleki 
yeterlik ve temsil 
yeteneği mülakatı 
olmak üzere iki 
aşamalı bir sınavla 
seçilecek.

AK Partimiz bir karışım değil, bir bileşimdir.
Yani gemilerini yakıp gelenlerin partisiyiz 

AK Parti geniş tabanlı bir partidir. 
Daha da genişletmek için herkesi, 

her kesimi kucaklamak için geliyoruz.
Onun için aday oldum.

AK PARTİ
Gemlik İlçe Başkan Adayı 

Mustafa DURMUŞ
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Papaz cinayetinde 5 gözaltı
Trabzon'daki Santa 
Maria Aziz Meryem 
Katolik Kilisesi Papazı 
Santoro cinayetiyle 
ilgili soruşturma 
devam ederken, tetiği 
çektiği ileri sürülen 
zanlı ile birlikte 5 kişi 
daha gözaltına alındı. 
Sorgulanan bir kişinin 
verdiği bilgilerden 
hareket eden poüs, 
saptadıkları bazı 
adreslere peşpeşe 
baskın yaparak, 
yaşları 15-18 arasında 
değişen 5 kişiyi daha 
gözaltına aldı. 
Tüm dünyada geniş 
yankı uyandıran 
cinayete kurban giden 
papaz Andrea 
Santoro'nun bu 
kişilere zaman zaman 
yardımda bulunduğu, 
cinayetten bir gün 
önce bilinmeyen 
nedenle tartışıp 
kiliseden çıkardığı 
belirtildi.
Emniyette sorguları 
devam eden zanlıların, 
cinayet sırasında 
papaz Santoro'nun 
yanında olduğu belir
tilen yeğeni Loredana 
Palmıeri ve iki kadına 
teşhis ettirilecek. Bu 
arada zanlılar, cinayet
ten bir gün önce 
papaz Andrea Santoro 
ile tartıştıklarını gören 
yabancı uyruklu Azeri 
müslüman Terane 
Atayev ile Gürcistanlı 
hırıstiyan Gariya

Guliyeva ile 
yüzleştirilecek. 
Gözaltına alınanlarla 
ilgili bilgi vermeyen 
Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, cinayetin 
nedeni ve tüm diğer 
ayrıntıların sorgulama 
ve yüzleştimeden 
sonra ortaya çıcaka- 
cağını söylemekle 
yetindi.
RAHİP SANTORO’- 
NUN CENAZESİ 
İTALYA’YA 
GÖNDERİLDİ 
Trabzon’da uğradığı 
silahlı saldırıda ha 
yatını kaybeden Santa 
Maria Kilisesi Rahibi 
Andrea Santoro’nun 
cenazesi, Türk Hava 
Kuvvetleri’ne ait uçak
la Roma’ya gönderildi. 
Kamp Santoro nun 
cenazesini, Atatürk 
Havalimam’ndan, 
İstanbul Valisi 
Muammer Güler, 
İtalya’nın İstanbul 
Başkonsolosu 
Massimo Rustico, 
İstanbul Vali 
Yardımcısı Vedat 
Müftüoğlu ve İstanbul

İl Müftüsü Mustafa 
Çağrıcı uğürladı. 
SIRTINDAN 
KURŞUNLAMIŞ 
Santoro'nun sırtından 
vurulduğu, saldır
ganın iki el ateş açtık
tan sonra kaçtığı 
belirtildi. Cinayetin 
ardından başlatılan 
soruşturmada önceki 
gece dört tanığın 
ifadesine başvuruldu. 
Tanıkların ifadeleri 
doğrultusunda önce 
13-14 yaşlarında 
olduğu 
tahmin edilen saldır
ganın robot resmi 
çizildi. PPolis, kiliseye 
daha önce giden bazı 
çocukların bilgisine 
de başvurdu. Rahibin 
para verdiği çocukları 
kiliseye alıştırdığı 
bilgisine ulaşan polis, 
tüm ihtimalleri 
araştırıyor. 
Dışişleri Bakanı 
Gül'ün girişimiyle 
Türkiye, yarın rahip 
Santoro'nun naaşının 
ülkesine götürülmesi 
için askeri uçak 
tahsis etti.

W MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
•a

•s

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

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

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

a

i
■K

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

t
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

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

makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik3

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

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

1 altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 51410 21

Erdoğan’dan muhalefete 
mal varlığı resti

AK Parti Genel 
Başkanı ve Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, malvarlığı 
tartışmalarıyla ilgili 
Olarak muhalefete rest 
çekerek, "Lanet olsun 
dedik, şirketteki 
hisselerimizi devret
tik. Şimdi bir maaşlı 
durumdayım. 
Muradınız gerçekten 
şeffaflıksa bugüne 
kadar hiçbir kısıtlama 
içinde olmadık, bun
dan sonra da olmayız. 
AK Parti'hin er mey
danından kaçmadığını 
yakında göreceksiniz. 
Kaç senedir bu çatı 
altındasınız, neden 
bugüne kadar açıkla
madınız" dedi. 
Erdoğan, gazetelere 
yansıyan dışında 
milletten gizli saklı 
bir malvarlığının 
olmadığını da ifade 
ederek, muhalefetin 
bu tartışmalarla kendi 
başarısızlığını 
örtmeye çalıştığını 
vurguladı.
Başbakan Erdoğan, 
partisinin TBMM Grup 
Toplantısında yaptığı 
konuşmanın son 
bölümünü malvarlığı 
tartışmalarına ayırdı. 
Geçtiğimiz haftaki 
grup toplantısında 
siyasetçilerin mal 
beyanıyla ilgili 
düşüncelerini açık
ladığını hatırlatan 
Erdoğan, bunu 
yaparken amaçlarının 
malvarlığını 
kamuoyundan 
saklamak, milletin 
dikkatinden kaçırmak 
olmadığını söyledi. 
"Milletimiz bizim ne 
olduğumuzu, kim 
olduğumuzu, attığımız 
her adımı ne büyük 
vicdani sorumlulukla 
attığımızı biliyor" 
diyen Başbakan 
Erdoğan, şeffaflık 
ilkesini siyasetin 
mihenk noktası sayan 
anlayışın temsilcileri 
olarak hiç kimsenin 
gösterdikleri bu has
sasiyetin üzerini ört 
meye çalışmaması 
gerektiğini vurguladı. 
Erdoğan, "Geçen 
hafta bu kürsüden 
söylediklerimizin 
amacı, siyaseti diğer 
kurumlardan soyutla
yarak mercek altına 
almanın, siyasileri 
adeta namus sorgula
masına tabi tutmanın 
yanlışlığına vurgu 
yapmaktı. Siyaset 
kurumuna saygıyı yok 
ederek, siyasetçiye

bağlanan umutları 
kırarak bu ülke 
hiçbir yere gidemez" 
diye konuştu. 
Siyaset kurumunun 
ve siyasetçilerin bu 
şekilde yıpratılmasına, 
demokratik temsil 
kurumunun yıpran
masına izin vermedik
lerini, bundan sonra 
da izin vermeyecek
lerinin altını çizen 
Başbakan Erdoğan, 
başta tüm siyasetçiler 
olmak üzere tüm 
kamunun dikkatini 
çekmek istediklerini 
kaydetti. Bazı 
siyasetçilerin bunu 
anlamamakta ısrar 
ettiğini dile getiren 
Erdoğan, muhalefete 
yüklenerek şunları 
söyledi:
"Biz kendi yolumuzda 
ilerlemeye devam ede
ceğiz. Bunu özellikle 
tırmandırma gayreti 
içinde olan siz 
siyasetçiler, siyasete 
bu dönemde mi 
başladınız? Yeni 
mi bu çatı altında 
siyasete başladınız. 
Yeri geldiği zaman 
'Kaç senedir bu çatı 
altındayız' diyorsunuz. 
Bu kadar senedir bun
ları açıklamaktan niye 
çekindiniz?
Yasal olarak 
her şeyi bellidir. 
Siyasetçiler atması 

gereken adımları 
atmalıdır. Dünyanın 
tüm gelişmiş 
ülkelerindeki uygula
malar neyse, AB 
ülkelerinde uygulama 
neyse bunlara 
bakarak yasalar hazır
lanmıştır. Fakat birileri 
bir yerde hafif bir gaz 
verdiği anda, birileri 
'Acaba rant elde ede
bilir miyim?' diye 
atılıyor. Eğer 
muradınız gerçekten 
şeffaflıksa bugüne 
kadar kısıtlama içinde 
olmadık, bundan 
sonra da olmayız. 
Kamusal sorumluluğu 
olan herkesin ama 
herkesin gizli saklı bir 
şeyi olmadan sonuna 
kadar görevini 
sürdürmesi gerekir. 
Herkesten çok biz 
istiyoruz. Gerek kamu 
görevlileri gerekse 
kamusal sorumluluğu 
olan herkes için 
arkadaşlarımız bir 
çalışma yürütüyor. 
AK Parti'nin er 
meydanından kaç
madığını yakında 
herkes görecek." 
Başbakan Erdoğan,

bugüne kadar 
gazetelere yansı
mayan gizli saklı mal
varlığının olmadığını 
da belirterek, "Bizim 
bu milletten gizlimiz 
saklımız yok. İçimiz
den geçeni halk bili 
yor. Bizim bugüne 
kadar gazetelere yan
sımayan gizli saklı 
malvarlığımız kalmadı 
ki açıklama ihtiyacı 
duyalım. Şahsımla 
ilgili geçen hafta 
konuşuldu. Bizim 
zaten gizli saklımız 
olmadı ki. Milletvekili 
olmaya karar 
verdiğimizde dur 
denildi, bununla ilgili 
yargı süreci oldu 
ancak beraatle sonuç
landı. Biz bu süreçte 
mahkemeye mal 
beyanımızı verdik. 
Bu, geçenlerde de bir 
gazetede yayımlandı" 
şeklinde konuştu. 
Erdoğan, Ülker 
Grubu'ndaki hisseleri
ni devretmesiyle ilgili 
olarak da muhalefete 
sert çıkarak, "Aynı 
zamanda hissedarı 
olduğum şirketin 
hisselerini devrettim. 
Birileri 'Etik açıdan 

bir Başbakan'ın şirket 
hissedarı olması 
yanlış' dedi. Etik 
değilmiş. Adeta lanet 
olsun dedik, şirketteki 
hisselerimizi devret
tik. O da şimdi hesap
ta. Herhangi bir şirket 
hissedarı değilim. 
Şu an bir maaşlı 
durumdayım" dedi. 
Erdoğan, konuş
masının sonunda 
Bursa'da silahlı saldın 
sonucu yaralanan AK 
Parti Grup Başkan 
Vekili Faruk Çelik'e 
acil şifalar diledi.. 
Trabzon'da Hıristiyan 
din adamının hayatını „ 
kaybetmesine yol ' 
açan silahlı saldırıyı 
da şiddetle kınadık- 
larını açıklayan 
Erdoğan, güvenlik 
güçlerinin titizlikle 
çalışmaları 
sürdürdüğünü, zan
lının yakalandığını 
bildirdi. Başbakan 
Erdoğan, çalışmaların | 
genişletilerek devam I 
ettiğini de sözlerine Jl 
ekledi.
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Kredi kartlarında yeni dönem
Kredi kartlarında yeni 
dönem nisan ayında 
başlıyor. İmza yerine 
şifrelerin kullanılacağı 
yeni kredi kartalarının 
kullanılmasıyla birlik
te sahtecilik olay
larının düşmesi 
bekleniyor.
Nisan ayı başından 
itibaren "çip"li kredi 
kartı dönemi başlıyor. 
"Çip" denilen şey 
ufacık, dört köşe, 
gümüş renkli pul gibi 
bir şey. Elektronik 
bilgi deposu. Özel bir 
yazıcıyla içine bilgi 
yükleniyor. Kart, 
kredi kartı okuyu
cusunun içine 
sürülünce bu bilgiler 
okunur hale geliyor. 
Kredi kartı üzerindeki 
"çip"in içine birçok 
bilgi depolamak 
imkânı var ama, 
şimdilik sadece kul
lanıcının özel şifresi 
depolanacak. Böylece 
kredi kartları "güven
li? hale gelecek.
İleride kart okuyucu
lar yenilendikçe, 
kredi kartıyla ödeme 
yapandan imza bile 
istenilmeyecek. 
Kredi kartı kullanıcısı 
okuyucunun 
üzerindeki tuşlara 
dokunarak şifresini 
girince, işlem tamam
lanmış olacak. 
Kartlara "çip" takmak 
masraflı bir iş. Önce 

30 milyon kredi kartı 
yenilenecek. Kart 
okuyucularını 
değiştirmek bir başka 
iş. Türkiye'deki işyer
lerinde 1 milyon 150 
bin POS makinesi adı 
verilen küçük okuyu
cu, sokaklarda ATM 
adı verilen 2 bin 
bankamatik var.
İmza yerine şifre 
Bankalararası Kart 
Merkezi Genel 
Müdürü Sertaç Özi- 
nal'dan aldığım bil
giye göre, "çip"li kart 
kullanımı projesinin 
faturası 650 milyon 
dolar. Yazılımların, 
okuyucuların değişti 
rilmesi ve kart basımı 
için bugüne kadar 
350 milyon dolar 
harcanmış. Şimdiden 
POS makinelerinin 
yüzde 9O'ı şifre 
okuyabilir hale 
getirilmiş. Kartların 
yüzde 60'ına, 
şifrelerin depolana 
cağı çip takılmış.
Bilgi teknolojisi işini 
çok iyi bilen Faruk 
Eczacıbaşı'ndan 
öğrendiğime göre, 
kartlara takılacak 
çipleri dünyada çok 
az firma üretebiliyor- 
muş. Türkiye'de, kredi 
kartı dağıtan yabancı 
firmaların isteklerine 
uygun şekilde, bu 
çipler kullanılarak 
kredi kartı

yapılabiliyormuş. 
Ancak kredi kartı 
yapımı, "banknot 
basımı gibi" özelliği 
olan, güvenlik isteyen 
bir iş imiş. Bizde 
kredi kartı genelde bir 
"borçlanma aracı", 
bir "taksitli ödeme 
mekanizması" olarak 
değerlendiriliyor. 
Halbuki kredi kartı, 
ödemeyi kolay
laştıran, ender 
durumlarda kısa süre
li borçlanmaya imkân 
veren bir araç.
Yüzde 22 taksit 
Sertaç Özinal, geçen 
yıl kredi kartlarıyla 86 
milyar YTL'lik harca
ma yapıldığını, ülkel
erdeki toplam harca
manın yuzoe zj- 
yüzde 24'lük kısmının 
kredi kartıyla gerçek
leştirildiğini, bir 
kişinin ortalama 2 
kartı olduğu, 15 bin 
kişinin kredi kartı 
kullandığı (gecikmeli 
ödemeler hariç), 
bunların 188 bininin 

kredi borçlarını 
ödeyemediğini 
söylüyor. Sertaç 
Özinal'dan 
öğrendiğime göre 
bankaların kredi kartı 
kullananlardan ala
cakları (kart kullanan
ların toplam borç 
bakiyesi) 17 milyar 
YTL. Buna karşılık 
ödeyemeyenlerin 
borcu 1.3 milyar YTL. 
Açık anlatımıyla, 
bankaların kredi kartı 
alacaklarının yüzde 
7.5'i sorunlu durum
da. Taksitli işlemleri 
merak ediyordum. 
Öğrendiğime göre 
kredi kartlarıyla 
yapılan toplam harca
maların yüzde 22'si 
taksitlendiriliyormuş. 
Taksitlendirmede 
geçen nisan ayından 
bu yana gıda ve 
akaryakıt harca
malarında taksitten 
dirmeye getirilen 
sınırlama bu oranın 
yükselmesini 
engellemiş.

Dünya 
Bankasından 

kredi
Dünya Bankası, 
İller Bankası ile 
yapacağı anlaşma 
çerçevesinde, 
13 belediyenin su, 
atık su ve kanalizas 
yon sorunlarının 
çözümü için 275 
milyon dolar 
kredi verecek. 
13 belediyenin 
altyapı projelerinin 
finansmanını içeren 
"Belediye Hizmetleri 
Projesi" kredi anlaş
ması, yarın Hazine 
Müsteşarlığında 
imzalanacak.
İller Bankası adına 
Genel Müdür Hidayet 
Atasoy'un imzalava- 
cağı anlaşma 
çerçevesinde 
belediyelere, 5 yıl 
ödemesiz 17 yıl 
vadeli kredi 
sağlanacak.
Belediyelere yüzde 
2-2.50 arası değişen 
faiz oranlarıyla söz 

konusu krediyi 
kullandıracaklarını 
belirten Atasoy, söz 
konusu anlaşmadan 
sonra diğer bazı 
belediyeleri kap
sayan ikinci paket 
için çalışmalara ve 
görüşmelere başla
yacaklarını bildirdi. 
Kredi için 
"belediyenin gelişme 
trendi, projelere 
olan ihtiyacı ve 
krediyi geri ödeme 
kabiliyetini" esas 
alarak seçim . 
yaptıklarını ifade 
eden Atasoy, "Biz 
verilen krediyi geri 
ödeyebil Ar.pk 
belediyeleri seçtik. 
Ancak, bölgesel 
anlamda herhangi 
bir ayrınicıhk yap
madık. Bizim kriter
lerimize uygun 
belediyeler sürece 
dahil edildi" diye 
konuştu.

Çiftçiye traktör kredisi
Halkbank, çiftçilere 
kullandırdığı "Traktör 
ve Tarım Makinaları 
Kredisi” kapsamında 
0 kilometre traktörler 
için 60 ay, 2. el 
araçlar için 36 ay 
vade uygulayacak. 
Halkbank'tan yapılan

açıklamada, bankanın 
çiftçilere, traktör ve 
tarım ekipmanları 
alımı finansmanına 
yönelik olarak 
“Traktör ve Tarım 
Makinaları Kredisi” 
verdiği belirtilerek, 
0 kilometre traktörler

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 

için 60 ay, 2. el trak
tör, tarım makinaları 
ve ekipmanları için 
ise 36 ay vade uygu
ladığı bildirildi. 
Açıklamaya göre, 
yeni traktör atımların
da, traktörün KDV 
dahil fatura bedelinin 
azami yüzde 75'i, ikin
ci el atımlarda ise 
kasko bedelinin 
azami yüzde 70'i 
kred ilend iriliyor. 
Römork, pulluk, 
biçerdöver gibi yeni 
tarım makina ve • »• . 
manian da kred - 
kapsamında dr 
lendiriliyor /e 
tarım makinas

manı alımlarırida, 
KDV dahil fatura 
bedelinin azami 
yüzde 70'ine kredi 
veriliyor. Traktör ve 
Tarım Makinaları- 
Ekipmanları 
Kredisi'nde, çiftçilerin 
ürün hasat tarihleri ve 
ödeme şartları 
gözönünde bulun
durularak, tak- 
sitlendirilebiliyor. 
Çiftçilik belgesine 
sahip kişilere kul
landırılan bu kredil
erde, aracın yaşının 
ve kredi kullanım 
vadesinin 6 yılı 
geçmeme şartı 
bulunuyor.

Û_ Gemi» Tı .aret Meslek Lisesi 95-96 
dönemi almış olduğum mezuniyet 

diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 
Hande CANATALAY'

ADALET VE 
KALKINMA PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞINDAN 
KONGRE İLANI

II. Olağan Kongremiz 18.02.2006 tarih 
ve saat 15.00’de Belediye Düğün Salonu 
Gemlik adresinde yapılacaktır. Kongre 
gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde aynı 
yer ve aynı saatte 7 gün sonra çoğunluk 
aranmaksızın kongremiz yapılacaktır. 
Duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Kongre Divan Başkan ve 

Üyeleri seçimi
3- İlçe Başkam’mn açılış konuşması 
4- Faaliyet raporunun okunması ve ibrası 
5- Hesap raporunun okunması ve ibrası 
6- Siyasi konuşmalar
7- Kongre aday listelerinin 

alınması ve tanıtımı
8- Seçim
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış.
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İHALE İLANI
Kit Karşılığı Kan Sayım Cihazı SATIN ALINACAKTIR 
Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği 

Kit karşılığı kan sayım cihazı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
ihale Kayıt No
1. İdarenin
a) Adresi
b ) Telefon - Faks Numarası
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)
2. İhale Konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
b) Teslim Yeri(leri)
c) Teslim Tarihi

: 2006/8910

: Manastır Mevkii Cumhuriyet Mah. Gemlik/Bursa 
: 224 5139200 - 224 5139207
:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer

: Kit karşılığı Kan sayım cihazı 22 parametre 80.000 test 
: Bursa M.ağım Gemlik Devlet Hastanesi Laboratuvarı 
: Sözleşmenin onayının tebliği ile 20.03.2006 tarihinde 

başlanacaktır. 31.12.2007 tarihinde sona erecektir.

b ) Tarihi - Saati

:Bursa M.Ağım Gemlik Devlet hastanesi Toplantı 
salonunda yapılacaktır.

:27.02.2006 -10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriter

ler:
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 ilgi

sine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasııia 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 kişil
iğin 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 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 dürumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin

I yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.T TO TûzeF kışı fsteklT tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kışının yarısından tazla 

ı hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kul- 
landırılmayacağına 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 gerçekleştirilen ve 

idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek ben
zer nitelikteki atımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.İhale konusu işin özelliğine göre istekliler 
tarafından teklif edilen bedelin %40 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek 
benzer nitelikteki atımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin 

yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi.
4.3.3. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
Firma teknik personel sayısı, bu personele ait eğitim belgeleri ve maaş bordroları ile bakım onarım 

imkanlarını gösteren belgeleri verecektir. e
4.3.4. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen 

sertifikalar
Kitler 14 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönet

meliğine uygun şekilde üretilmiş veya ithal edilmiş olacaktır.
-Kitlerin Avrupa Birliği mevzuatına uygunluğu anlamına gelen CE işareti ile işaretlenmiş olmalı ve CE 

belgesi verilmelidir; Türkak onaylı AT belgesi (EC sertifikası), Uygunluk Beyanı (Decleration Of 
Conformity) ile Sağlık Bakanlığı "tıbbi cihaz ve malzeme kayıt sistemi" veri tabanına uygun olduğuna 
dair kayıt belgesi verilecektir.

Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuru
luşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akred
itasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Resmi yada özel kuramlarda yaptığı kit karşılığı cihaz atımına ait 
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 65 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 27.02.2006 tarihi, saat 10:30 'a kadar Bursa M.Ağım Gemlik Devlet hastanesi Toplantı salo
nunda yapılacaktır, 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 tek
lif 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- 461)

ŞİİR KÖŞESİ BA“
Ağlama sen Hülya

Sona erdiyse bu aşkın 
Akmasın senin gözyaşların 
Ağlarken solmasın gözlerin 
Derdini alsın şarkıların

Çok dayanıklı olmalısın 
Bizim güzel Hülya’mızsın 
Ağlamaktan solmasın gözlerin 
Derdini alsın şarkıların

İlk sen değilsin ayrılan 
Sen değilsin son ağlayan 
Önemlidir kararlılığın 
Derdini alsın şarkıların

Ağlama sen güzel Hülya
Son verseler de aşkına 
Gün gelir pişman olursa 
Düşer kendi kuyusuna

Herkes ağlatana gülsün 
Sonu gelir her yeni aşkın 
Ağlama sen güzel kızım 
Yakışmıyor sana gözyaşların

Bilmem kivi sever misiniz? Bu tropikal meyve 
birkaç yıl öncesine kadar sadece bazı man
avlarda satılıyordu. Artık pazarlarda, mar
ketlerde rahatça bulunuyor.
Kivi çok özel bir meyve. Tüm meyvelerde 
olduğu gibi onun da içinde asitler ve 
birçoğundan fazla C vitamini var. Kivinin bir 
başka özelliği de sindiriminin çok kolay 
olması. Genelde yemekten hemen sonra 
meyve, mideyi şişirir ve yediklerimizin yağa 
dönüşmesini kolaylaştırır.. Bu konuda istisna 
olan iki meyve vardır, biri çilek diğeri de 
bugün konumuz olan kivi. Asitler cildinizi 
yeniler: Meyve asitleri cildimizin yüzeyindeki 
ölü deri tabakasını hafifçe soyarlar. Yani j 
"peeling" yaparlar. Böylece cildin rengi, can- 
lanır, yumuşar ve hafif lekeler, siyah noktalar. 
azalır. Ölü deri atıldığı için cilt yenilenir, kola-, 
jen sentezi canlanır, içten dışa doğru dolgun
luğu ve esnekliği artar. Meyve asitlerinde 
mikrop üremesi zordur. Tümünün anti bak
teriye! özelliği vardır. Bu nedenle sivilcelere j 
de çok iyi gelirler .
Vitaminler besler
C vitamini bakımından en zengin meyvelerden 
biri kividir. C Vitamini ise kolajenin en iyi 
besinlerinden biridir. Ayrıca kivi, bir miktar 
B vitamini ve zengin minerallerle doludur.

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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Çocuklarda dişleklik tehlikesi
Küçük yaşlarda 
'zeka özürlü' tanısı 

^konulan pek çok 
çocuk, bugün 
dünyanın en ünlü 
isimleri arasında yer 
alıyor.
Bu ünlülerden Tom 
Cruise, "okuma 
öğrenemeyen, ancak 
kendi işini görebilir" 
tanısı almış, şimdi ise 
okuyamayan çocuk
lara yardım kampa
nyaları düzenleyen, 
dünyaca ünlü bir. 
aktör. Ampulü keşfe
den Thomas Edison, 
gerilim kitaplarının 
ünlü yazarı Agatha 
Christi, masalsı 
fantazileri gerçeğe 
dönüştürmüş 
deha VValt Disney de 
tanınmış 
disleksiklerdendir. 
Okumada zorlan
mayan bir kişinin, 
okuyamamanın nasıl 
bir zorluk olduğunu 
hayal etmesi son 
derece güçtür. Bu 
nedenle, okuyamayan 

’disleksiklere sıklıkla 
"tembel", "inatçı", 
"ilgisiz" gibi hak 
•etmedikleri sıfatlar 
verilmektedir.
Genellikle yetersiz 
tanınma nedeniyle 
toplumdaki insidans 
bilinmese de, yüzde 
10 civarında olduğu 
düşünülmektedir. 
100 seneden beri 
tanınan bu öğrenme 
güçlüğünün asıl 
nedeni yeni yeni 

ortaya çıkmaktadır. 
Bugün disleksinin 
beyinde bir özür değil, 
"beynin okuma alan
ları arasındaki koordi-. 
nasyonun tam kurula
madığı bir durum" 
olduğu anlaşılmış 
bulunmaktadır.
Helsinki'den yapılan 
bir açıklamada, DYXCI 
geninin mutasyonunu 
taşıyan ailelerde 
disleksik kişilerin çok 
daha fazla olduğu 
bildirilmiştir, yani 
disleksinin kalıtımsal 
bir yanı da vardır. 
Okuma sırasında 
beynin aktifleşen 
bölgeleri, fonksiyonel 
MRI yöntemiyle tespit 
edilmiştir. Beynin sol 
tarafı okumayı yönet
mektedir. Beynin sol 
ön bölümüne "Hece 
Oluşturan Bölge" adı 
verilmekte ve 
harflerin yanyana 
koyularak hecelere 
dönüştürülmesi bu 
bölgede gerçek
leşmektedir. Sol orta 
bölgeye "Kelime 
Analiz Bölgesi" adı 
verilmekte, burada 
heceler anlamlı hale 
gelmekte, kelimeye 
dönüşmektedir.
Kulak arkasında kalan 
oksipital bölge ise 
"Otomatik Detektör" 
adıyla anılmakta, bu, 
önceden tanınmış 
kelimelerin 1. ve 2. 
duraklardan geçmeyip 
direkt kelimenin 
tanındığı bölge olmak

tadır. Okumaya hız 
veren, işte bu 
otomatik alandır. 
Dislekside ise kelime 
analizi ve otomatik 
detektör bölgelerinde 
iyi koordinasyon 
sağlanamaz. Bu kişi 
lerde kelime oluşumu 
her seferinde "Hece 
Oluşturan Bölge'*den 
geçer ve bu nedenle 
de okumada istenen 
serilik bir türlü 
yakalanamaz. Bu kişi 
ler, beyinlerinin 
sağ bölgelerini de 
çalıştırarak okumaya 
çalışırlar. 
DİSLEKSİNİN 
BELİRTİLERİ VE 
YAPILMASI 
GEREKENLER 
"3-5 Yaş Anaokulu 
Çağı: Kelimelerin 
tekrarlandığı şarkılar
dan hoşlanmaz, 
tekerlemeli oyunları 
bir türlü öğrenemez, 
bebek gibi konuşmaya 
devam eder, 
kelimelerini sık sık 
şaşırır, ismindeki 
harfleri bile öğrene
mez ve öğrenmeye 
ilgi göstermez, tüm 
uğraşlara rağmen 
haftanın günlerini, 
harfleri ve sayıları 
bir türlü öğrenemez. 
5-6 Yaş Okul Çağı: 
Harf ve kelimeleri 
tanıyamaz, kendi ismi
ni bile yazamaz, 
kelimelere uyduruk 
yazılımlar bulur, 
kelimeleri hecelere 
bölemez (söz gelimi, 

kapı kelimesini 
ka-pı olarak bölemez), 
kafiye yapan 
kelimeleri tanıyamaz 
(bacı-hacı 
gibi),Harfleri kelimel
erle bağdaştıramaz 
(söz gelimi, kedi 
kelimesinin hangi 
harfle başladığı sorul
duğunda cevaplaya- 
maz), heceleri tanıya
maz (söz gelimi, "k" 
harfi ile hangi keli
menin başladığı sorul
duğunda kedi, hacı, 
bacı seçeneklerinden 
doğru olanı bulamaz). 
6-7 Yaşındaki Çocuk
lar: Heceleri tanımakta 
ve yan yana koymak
taki güçlüğü devam 
eder, tek heceli 
kelimeleri okuyamaz 
(top, bal, kel gibi), 
yaptığı okuma hata
ları, harflerin dizil
işinde hata yaptığını 
düşündürür (kediyi 
yedi diye okumak 
gibi), okumaktan 
nefret eder ve oku
mayı "zor iş" olarak 
değerlendirmek gibi 
yakınmaları vardır.
7 -Yaş ve Üzerindeki 
Cocijklâi" IJZ'in ya, ▼nr 
kelimeleri yanlış okur' 
(cumhuriyet yerine 
hürriyet gibi), benzer 
kelimeleri karıştırır 
(kurt yerine yurt gibi), 
okurken duraklar 
ve boşlukları 
"eee" gibi seslerle 
doldurur, telefon 
numarası ve ev adresi 
gibi bilgileri hatırlaya-

maz, çok heceli 
kelimelerin sonunu 
veya tamamını 
uydurur (söz gelimi, 
cumhuriyetimizin 
yerine hükümetimizin 
der), kelimelerin 
bazı hecelerini atlar 
(cumhuriyetimizin 
yerine cumhuriyetin 
gibi), okuma esnasın
da zor kelimelerin 
yerine kolayını seçer 
(hatıra yerine anı gibi), 
yazıları hatalarla dolu 
ve özensizdir, 
bağlaçları okumadan 
atlar, sesli okumaktan 
kaçınır".
Uzmanlar, yapılması 
gerekenleri şöyle 
sıralıyor: 
"Sınıf öğretmeniyle 
derhal görüşmeli.. 
görüşlerini 
almalısınız. 
Çocuğunuza konulan 
tanıyı ve önerileri 
öğretmeniyle paylaş
malısınız. Sınıfta 
dikkatinin dağılmaya
cağı, iyi ışık alan, 
tahtaya yakın bir 
yerde oturmasını 

talep etmelisiniz. 
Sınavlarda ona 
fazla süre 
tanınmasını, 
soruların 
kendisine okunmasını 
ve cevapların sözlü 
olarak alınmasını 
sağlamalısınız.
Okul sistemi içinde 
veya dışarıda, 
testlerini mutlaka 
yaptırmalısınız. 
Çocuğunuzun başarılı 
olduğu diğer alanları 
keşfetmeli, bu 
alanlardaki 
başarılarını ön plana 
çıkarmalısınız.
Böylelikle özgüvenini 
destekleyebilirsiniz. 
Başarısız olduğu 
konularda 
çocuğunuzu 
yermemelisiniz. 
Evde size sesli 
okumaya teşvik 
etmeli, ancak 
istemiyorsa zorlama
malısınız. Unutmayın; 
ne kadar önce davra 
nırsanız, çocuğunu 
zun hızlı okuma şansı 
o kadar artacaktır".

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye ' 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42,
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

I

•I

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

-1
K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 3571

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
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 Işl. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

I

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
8 ŞUBAT 2006 ÇARŞAMBA 

MURAT ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 82 GEMLİK 

Tel: 514 37 63

OEMLİKİN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
■■■■■ GEMLİK ■■■■■■M 

Rlöl ■ 14U
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2354 

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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ARSLAN TİCARET
İNŞAAT MALZEMELERİ PAZ. TAH. TİC

BURSA BETON
Sanayi ve Tic. A.Ş.

YETKİLİ BAYİİ
/ Demir
/ Kireç
/ Çimento
/ Tuglcı
/ Kiremit

✓ Beyaz Çimento 
/ Kum ve Çcıkıl

Hazır Beton Bayiliği ile 
Siz Sayın Müşterilerimizin Hizmetinizdeyiz.

İsmail ARSLAN
Ilıca Cad. No: 49 /A Tel.: (0.224) 513 20 65
Gemlik/BURSA Fax:(0224)51349 02

KÜLTÜR DERSHANELERİ
KÜLTÜR DERSHANELERİNİN 

GEMLİK’TE AÇILACAK OLAN ŞUBESİNDE ’ 
GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE

- YÖNETİCİ
■YÖNETİCİ YARDIMCILARI
- YÖNETİCİ ASİSTANLARI

■ HER BRANŞTA ÖĞRETMENLER 
- HİZMETLİ GÖREVLİLERİ

TERCİHEN GEMLİKTE İKAMET EDEN
GENÇ VE DİNAMİK ARKADAŞLAR* 

ALINACAKTIR
İLGİLENENLERİN RESİMLİ CVLERİ İLE 

ŞAHSEN AŞAĞIDAKİ ADRESE BAŞVURMALARI j 
GEREKMEKTEDİR

ZAFER PLAZA ARKASI KÜLTÜR DERSHANESİ 
ÖSS ŞUBESİ KAT: 1 OSMANGAZİ - BURSA

TEL : (0.224) 224 95 95 I

Ev sahibi olmak isteyenler müjde!
MANASTI R’da

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. 8İLGİH Konut Yanı Kodperatı'f;
Demirsubaşı Mah. Semerciler Yokuşu, No: 25 

(Demiriz Ecz. karşısı) GEMLİK
TEL.(0224)51389 90 J



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

Depremin 100 yıllık bilançosu; 100 bin ölü
Büyükşehir Belediyesi, "Hizmet İçi Eğitim Seminerleri" kapsamında belediye personeline sivil savunma uzmanları 
tarafından deprem eğitimi verilirken, yapılan açıklamada Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen depremlerde 100 bin 
kişinin hayatını kaybettiği, bunun ülke ekonomisine ise 19 milyar dolara zarara neden olduğu belirtildi. Haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

25 YKr. (250.000 TL.)9 Şubat 2006 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com

İzinsiz kömüre
geçit yok

Büyükşehir Belediyesi, kente yakıl
ması yasak kalitesiz kömür sokmaya 
çalışanlara geçit vermiyor. Zabıta 
Müdürü Hüseyin Koçak, sabit nokta
ların kaldırılmasının ardından 
ekiplerin 24 saat esasına göre, 
hareketli olarak denetimleri sürdür 
düğünü söyledi. Haberi sayfa 5’de

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi eski ve yeni başkanlarının tartışması sürüyor

Aksoy, “Şahin, muhatabım değil”
Kadri GÜLER
kadri_ğuler@hotmail.com

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi eski Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Şahin’in şimdiki Başkan İbrahim Aksoy’a 
yönelik suçlamalarına Aksoy, cevap verdi, “Şahin, benim 
muhatabım değil.” Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Çukurlar..
Doğalgaz çalışmaları nedeniyle yapılan 

kazılar sonucu ortaya çıkap olumsuz durum
lar, kar ve yağmurla daha da sıkıntıyı arttırdı.

Mahalle aralarında, dar sokaklarda araçla 
veya yaya gidip gelişlerde, kaldırım taşların
dan sekerek gidişe birşey demiyorum ama, 
İstiklal Caddesinde oluşan çukurlar, araç 
sürücülerini sıkıntıya sokuyor.

Bugün gazetemizde yaptığımız haberin 
kaynağı olan Karsak Köprüsü’nün girişinde 
bulunan basit bir çukur, sürücülere zor anlar 
yaşatıyor.

İstiklal Caddesinde bunun gibi birkaç tane 
daha çukur var.

Bu çukurları onarmak veya asfalt düzeyine 
getirilemez mi?

GEMDAŞ yetkilileri veya Belediye yetki 
lilerl gidip gelirken, o çukurlardan geçerken 
sarsılmıyorlar mı?

Mutlaka sarsılıyorlar ama nemelazımcılık 
içimize işlediği için sorunu ıskalıyoruz.

Ana yollarda basit görülen yol hataları 
olumsuz sonuçlara neden olabilir;

Karsak Köprüsü’nden Bursa doğru giden 
araçlar, çukura girmemek için direksiyonu 
sağa kırıp, düz yerden geçeyim derken, her an 
bir kaza yapabilirler.

Veya ani çukura giren bir araçın ön takım
ları bozulabir.

Altı ayda bir, rotil ve rot için tamirciye gidip 
gelmekten bıktık artık.

Hiç olmazsa ana Caddenin yollarındaki üç 
beş çukuru düzeltin de, araç sürücüleri de, 
araçlar da rahat etsin.

Bu iş o kadar zor mu?

Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Aksoy, eski Başkan Ahmet Şahin’in kaybet
menin sancılarını çektiğini söyledi.

10 bin öğretmen 
daha atanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, okullara, 19 bin 424 
kadrolu, 3 bin 154 sözleşmeli öğretmen 
atadı. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 
Ağustos 2006'da 10 bin kadrolu öğretmen 
daha atayacak. Haberi sayfa 7'de

Doktorlara geçici 
görevlendirme geliyor 
Sağlık Bakanhğı'nca, nüfuslarına göre tabip 
ve uzman tabip oranı fazla olan illerden 
az olan İllere geçici sürelerle görevlen 
dirmeler yapılacak. Haberi sayfa 8’de

Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi eski Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı 
açıklamada, kendisine yönelik asılsız suçla
maları İbrahim AKsoy’un çıkardığını iddia etmişti

Çukurlar tehlike varatıvor

Karsak Köprüsü çıkışında doğalgaz boru
larının geçmesi nedeniyle meydana gelen 
çukur, araç sürücülerine tehlikeli anlar 
yaşatıyor. Araçlar, çukura girmemek için zik 
zak çizmek zorunda kalıyorlar. Sayfa 2'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİN KAYA

Buluşma
Ulusal bilinç ve kimlik..

Tarihsel değerler, kültürel yapı, sosyal 
ahlak,ekonomik durum..

İster alt alta ister yan yana koyun.. Bu 
değerler bir ülkenin fotoğrafını çeken 
göstergeler.

Fotoğraf karesinde bunlardan biri görün
müyor veya silik ise sorun var demektir.

Türkiye bir türlü dış ve iç hesaplaşmalar
dan yakasını kurtaramıyor.

Kurtaramazda..
Çünkü her geçen öz değerlerden uzak

laşılıyor.
Ekonomi dışa bağlanıyor.
Kültür yozlaşıyor:
Tarih inkar ediliyor.
Türkiye ile geçmişten gelen sorunu olan

lar rahat durmuyor.
İçerideki işbirlikçiler payaridalık görevini 

hiç esirgemiyor.
Büyük bir şevk ve azimle yerine getiriyor

lar.
Hal böyle olunca;bataklık bir türlü kuru

muyor.
Sazlık sinekleri mikrobu taşıyor ve yayı 

yor.
Bu aşamada..
Cumhuriyetçilere, Atatürkçülere, 

Yurtseverlere çok iş düşüyor.
Gerçi..
İş devletin işi..
Milli Eğitimin işi..
Ekonomiye yön verenlerin işi..
Kültürel yapıyı korumak ve yaşatmakla 

görevli olan kurumların işi..
Ama..
Yurttaş da sorumlu..
Çok çalışacak..
Üretecek..
Çok okuyacak.
Öğrenecek.
Öğrendiğini, ürettiğini ulusal çıkarlar 

doğrultusunda değerlendirecek.
Hani eskiden bir slogan vardı..
“Yerli malı, türkün malı, 
Her Türk onu kullanmalı” diye..
Bu Saptama ne yazık ki sloganın ötesine 

geçemedi..
Küçük Amerika olma hevesleri ve söylem

leri eğitimle de desteklenince yozlaşma her 
alanda kendisini gösterdi ve hissettirdi.

1950’den sonraki politikalar kimlik yiti
minin hızlanmasını sağladı ve derinleştirdi.

Şimdi..
Silkinme zamanı..
Güçlenme zamanı..
Aymazlıktan kurtulma zamanu.
Çünkü elin oğlu..
Emperyalizm ve Siyonizm rüzgarıyla 

sürekli güçleniyor.
Güçlendikçe yayılıyor.
Yayıldıkça saldırganlaşıyor.
Onun için..
Ulusal bilinç düzeyini geliştirmek ve 

sağlamlaştırmak şimdi her zamankinden 
daha gerekli ve önemli hale geliyor.

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SYfASr GAZETE HM

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Çukurlar tehlike yaratıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Doğalgaz çalış
maları nedeniyle 
kazılan ancak 
daha sonra üzerine 
asfalt dökülerek 
kapatılan köprü 
çıkışı sürücülerin 
tepkisini çekiyor. 
Gemlik'ten 
çıkış yapan tüm 
araçların köprüden 
geçtikleri anda 
karşılarına 
çıkan çukur 
yer nedeniyle 
bir anda neye 
uğradıklarını 
şaşırarak zik 
zak yaparak 
araçlarını korumak 
istiyorlar.
Uzun süre Kumla 
rampasında
yaşanan ve 
araçların zarar 
görmesinden 
sonra yapılan 
yolla birlikte "Oh" 
çeken sürücülerin 
şimdiki korkulu 
rüyası ise ilçe

çıkışı oldu, 
tamamen otur
madan yapılan 
asfalt çalışmasının 
zamanla aşağıya 
çökmesi nedeniyle 
bir çok araç 
zarar görürken 
yolun vakit 
geçirmeden 
yeniden asfalt ile 
doldurulması 
isteniyor.

Zehir taciri kıskıvrak yakalandı
Polis tarafından 10 
gün önce gerçek
leştirilen uyuşturucu 
hap operasyontHum 
firari şüphelisi, 

sabah saat
lerimde Yeni Yalova 
Yolu'nda yakalandı. 
Operasyonda 360 
adet hap ele geçirildi. 
İstanbul'dan getirdiği 
uyuşturucu hapları 
Bursa'da satmayı 
amaçladığı belirtilen 
Bilal Y. isimli şüphe
liyi kent girişinde 
polis karşıladı. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar

Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Narkotik Büro 
Amirliği'nden yapılan 
açıklamaya göre, 
İstanbul'dan bir şah
sın Bursa'ya uyuştu
rucu hap getireceği 
yönündeki ihbar 
üzerine harekete 
geçildi. Söz konusu - 
kişinin şehirlerarası 
otobüs terminaline 
gelmesinin ardından 
Yeni Yalova Yolu'nda 
pusuya yatan ekipler, 
şahsın kent 
merkezine gelmesini 
beklemeye başladı. 
Bilal Y. de terminal 
otobüsüyle kent

merkezine geldiği 
sırada, pusuda 
bekleyen polisler 
otobüsü durdurdu. 
Polisleri görünce 
kaçmak isteyen

‘ Bilal Y. kıskıvrak
/yakalanarak s 
gözaltına alındı. 
Adam öldürmek 
ve hırsızlık gibi 
suçlardan kaydı 
bulunan Bilal Y.'nin 
üzerinde yapılar 
aramada, 360 at 
sentetik uyuştun 
hap ele geçirildi. 
Emniyete götürülen 
Bilal Y.'nin, yaklaşık 
$0 gün önce yine

narkotik polisi 
tarafından 
gerçekleştirilen 
operasyonda, bin 
330 adet hap ele 
geçirilmiş ve bu 
operasyonda yakala 
nan Bayram G.,.- 
Zeynel Ü/ve Veysel 
T. isimli şahıslarla 
bağlantılı çalıştığı ' 
ancak o gün kaçmayı 
başardığı bildirildi. 
Bilal. Y., emniyette 
ılınan ifadesinin 
ırdındân uyuşturucu 
hap kaçakçılığı 
suçundan Cumhuri 
yet Savcılığı'na 
sevk edildi.

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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72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi eski ve yeni başkanlarının tartışması sürüyor

Aksoy, “Şahin, muhatabım değil”
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi eski Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Şahin’in şimdiki Başkan İbrahim Aksoy’a yöne
lik suçlamalarına Aksoy, cevap verdi, “Şahin, benim muhatabım değil.”

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Marmarabirlik Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkam 
İbrahim Aksoy, 
eski yönetim kurulu 
üyesi Ahmet Şahin’in 
kendisi hakkında 
yaptığı suçlamalara 
cevap verdi.
Aksoy, Ahmet 
Şahin’in yaptığı 
suçlamaları 8 madde 
halinde cevaplarken 
"Bu şahıs muhatabım 
olmayıp bundan son
raki hiçbir açıklama 
sına cevap verilme 
yecektir." dedi. 
Kendisi hakkında 
yapılan suçlamalara 
cevap vermesini 
zaruri olarak nitele 
yen Aksoy, yaptığı 
açıklamada şu 
görüşlere yer verdi: 
“Sayın Ahmet 
Şahin’in sözünü 
ettiği benim başkan
lıktan düşürülme 
meselesinde, 
benimle bir sorunu 
olmadığı ancak kıra- 
mayacağı bazı kişi
lerin kendisine baskı 
yaptığını bizzat yöne
tim kurulu toplantısın
da açıklamış ve benim 
istifamı istemiştir. 
Benim bunu kabul 
etmemem üzerine 
13/07/2004 tarihindeki 
yönetim kutulu 
toplantısında üçe-iki 
oyla yönetim kurulu 
başkanlığından düşü 
rülerek yerime üçe-iki 
oyla Ahmet Şahin 
Başkan seçilmiştir. 
Aynı gün kendisine 
mali kongrede seçim 
yapalım önerisini 
getirdim. Ancak, 
hiçbir çaba sar- 
fetmeaen geldiği 
yönetim kurulu 
başkanlığı kendisine 
tatlı geldiğinden, 
ortakların seçeceği 
bir başkan olmayı, 
reddetmiştir. Bu olay
dan sonra ortakları 
mız yapılanları haksız 
bulup topladığı 
İmzalarla 25/09/2004 
tarihinde yapılacak 
mail genel kurul 
gündemine 
seçim maddesi 
koydurmuşlardır.

2- Sayın Ahmet 
Şahin’in demecinde 
"Herkes cebindeki 
taşları döksün" 
sözünün yeri genel 
kurullardır. 25/09/2004 
tarihinde yapılan 
kooperatifimizin genel 
kurulunda herkes 
cebindeki taşı dök
müş ve seçimi Ahmet 
Şahin bana karşı kay
betmiştir. Ve benim 
için o günden sonra 
Ahmet Şahin tarihe 
karıştığı gibi bu 
zamana kadar hiçbir 
yerde kendisiyle ilgili 
asılsız karalamalarda 
bulunmadım.
3- Bilindiği gibi genel 
kurullan yönetim 
kurulu başkanlar/ bir 
konuşma ile açar, 
25/09/2004 tarihindeki 
genel kurula katılanlar 
hatalar, Ahmet Şahin 
başkan alarak açılış 
konuşmasına 
başlamış ne yazık ki 
yapamamıştı., 
Kongrenin açılış 
konuşmasını hükümet 
komiseri yapmıştır.

olay Ahmet Şahin 
Anlılarınca bile yadır
ganarak açış konuş
ması yapamayan biri
ni mi başkan seçe
ceğiz gülüşmelerine 
yol açmıştır. Sayın 
Şahin’in seçim kay
betme nedenlerinden 
biri d e budur.
4- Ortak çıkart
malarının yapıldığı 
dönem yönetim kuru
lu başkanı sayın 
Ahmet Şahin idi. 
yönetimde üçe-ikl 
çoğunluğu vardı. 
İstese bu kararı 
almazdı. Ama sayın 
Ahmet Şahin genel 
müdürlüğe gittiği bir 
toplantı dönüşünde, 

yönetim kurulunu 
toplayarak bu kararın 
çıkmasını istemiştir. 
Ve noterden yapılan 
çıkartma tebligatların
da Ahmet Şahin’in 
imzası mevcuttur. 
Kısaca Ahmet Şahin 
istemeseydi bu ortak
lar çıkartılmazdı. 
Ben ve arkadaşlarım 
25/09/2004 tarihinde 
tekrar yönetime 
seçildikten sonra köy 
köy dolaşarak çıkan 
ortakların 3 ay 
içerisinde noterden 
itiraz etmelerini 
istemiş ve hatta bazı 
köylere bizzat riotej 
götürerek yapmış, ' 
olduğ^pnuz titiz-çalış
malar sonuçu 1500 
ortak tekrar ortaklığa 
gen* dönmüştür.
9 olan delege sayımı^ 
bu sayede 31’e çık- ' • • 
mıştır. Bu aşamada 
Ahmet Şahin hiçbir 
destek faaliyetinde 
bulunmamıştır, 
(5) Seçimden birkaç 
ay sonra Ahmet Şahin 
beni tebriğe makamı
ma gelerek "Seçimi 
kazandığın iyi oldu, 
beni oyuna getirdiler. 
Beni kullandılar" 
kelimelerini sarf 
etmiştir.
6 - Geçen yıl 
17/09/2005 tarihinde 
yapılacaktan genel 
kurula kanlpcek ortak
ların işiml&fı *ana 
sözlGşrry^ çpregi 
asmak zorunda 
olduğumuz ilan tah
tasından, Ahmet 
Şahin getirttiği bir 
kamera ile çekilerek 
tespit ettirip liste 
çalışmalarına başla 
mıştır. Ancak,/bu liste 
çalışmalarında liste 
hazırlayan arkqdaş 

tanrıca liste dışına 
itilip adeta kovul muş
tur. Bunun üzerine 
Ahmet Şahin kendine 
yakın köylerde, 
oyların İbrahim 
Aksoy'un listesine 
atılmasını istemiş ve 
bu istek köylülerce 
tarafımıza iletilerek 
kendisine "yeni mi 
uyandın” cevabını 
verdiklerini ifade 
etmişlerdir.
7- Zeytin atımlarında 
kooperatifler, Birliğe 
bölgelerindeki tahmini 
rekolte ve tahmini 
alabilecekleri miktarı 
bildirirler. Bütün 
alım ve ödeme 
planlarını Genel 
Müdürlük ve 
Birlik yönetim kurulu 
üyeleri yapar.
Sayın Ahmet Şahin 
2,5 yıllık yönetim 
kurulu üyeliğinde 
bunu öğrenemediyse 
kendi problemidir. 
8- Kooperatifimize 
yaptırdığımız kantarın 
ilk çalışmaları ve 
araştırmaları benim 
başkanlık döneminde 
tasarlanmıştır.
Birliğimizce onaylan
ması ise Ahmet 
Şahin’in baş kanlığı 
döneminde olmuştur. 
Ancak, sayın Şahin 
döneminde belediye 
ile yapılan görüşmeler 

\olumlu geçmemiştir, 
faizim dönemimiz de 
önce beleç/iye ile 
uyurh sağlanarak 
proje çizilmiş birliğin 
Eylül 20,0 Ş ayinc^a 
açtığı, ihale^dnucun- 
da kahtar alınarak 
£005 fikipiayında 
faaliyete geçmiştir.. 
Yani sayjn Şahih’in 
dedjği gibi hazır— , *
kantar 2 sene 
bekletrlmemiştir. 
Bu işlen kısmet ye 
nasip meselesidir 
bu da bize nasipt : ' 
ölmüştür. ” • * z
Aksoy, ₺>nolarak 
Ahmet ş?hin’iö 
kendisiyle ilgili 
yaptığı suçlayıcı 
beyanatlar için * 
bundan sonra 
muhatap olmaya
cağını ve yapacağı * 
hiçbir açıklanmaya ’ * 
cevap verrtreyeceğini-' 
sözlerine Ekledi.

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

Anayasal düzen....
Bizim devlet sistemimiz Anayasal devlet, 

demokratik Cumhuriyettir.
İkisi biri birini tamamlar...
Bunlar bir binanın temelinde ki kolonlar 

gibi, sistemin kilit taşlandfr. Biri Anayasa’dır, 
diğeri Halk iradesidir.

Her devlet zaman içinde bir takım zorluk
larla karşılaşabilir...

Her şeyi düşünen devlet, bunu da düşün
müş ve kendi güvenliği ile ilgili önlemini 
almıştır. • . *

Türk devleti de almıştır. ANAYASA..
Hangi çeşit olayla karşılaşırsa karşılaşsın 

devlet Anayasal çerçeve dışına çıkmadan 
bunalımı aşmasını Anayasa söyler.

Bu büyük yasa istisnasız herkesi 
bağlar...

Sıkı yönetim var, Seferberlik var, Savaş 
hali var.

Hepsinin de Anayasa'da yeri var.
Bir hükümet düşünün ki kendi 

mahkemelerinin kararlarını beğenmeyenlerin 
Avrupa İnsan hakları mahkemesine 
gitmesinin yollarını açıyorsun, imza koyup 
bu kararları kabul ettiğini bütün dünyaya 
ilan ediyorsun, bu mahkemenin verdiği karar 
gereği milyon dolar tazminatlar ödüyorsun 
(Kıbrıs)

Dış işleri Bakanın eşi başında ki türban 
için bu mahkemeye dilekçe ile başvuru 
yapıyor bunlar iyide; Lâkin karar onlara göre 
ters çıkınca mahkeme niye tu kaka oluyor..

O mahkemenin kararından medet uman, 
vatandaşı olduğu devletin aleyhine karar 
çıkartmak isteyen kim. ?

Eğer “Türban yasaklanamaz” diye karar 
çıksaydı, kim bilir bu defa neler söylenecek
ti. Başbakandan, yardımcısı Dışişleri bakanı
na kadar herkes “Hukuk, İnsan haklan, 
Adalet, inanç özgürlüğü” üzerine nutuk 
atmaktan çeneleri yorulacaktı..

’ * Toplumun derdi başka.. Terör, işsizlik, 
kapkaç olaylarındaki artış hiç onları 

'ilgilendirmiyor.
Enflasyon rakamları açıklanıyor, gerçek 

hayatta tef artışlarla ilgisi yok..
Çizdikleri pembe tabloların gerçekle ilgisi 

oıtoadığını biliniyor.
Eti bhşta kendileri de biliyor. AiSta masal 

devan$ ediyor.. * •
Toplumun bütün kesimleri yılgın. Yeni 

yasalarla taşlar bağlandığı için meydan itlere 
kaldı. Polis tarafından bin bir güçlükle 
yakalanan suçlular bir gece dahj nezarette^ 
kalmadan Savcılar, olmadı ilk duruşmada 
“Tutuksuz yargılanmak üzere” Yargıçlar 
tarafından serbest bırakılmalan-roplum vic
danında derin yaralar açmakta, halkın 
adalete inancını sarsmaktadır.?

Yargıda yılgındır.. Yargı iktidarın baskısı 
altındadır.. » .* ' 7

Çünkü Yargıç ve Savcıların kaderi (uzun 
zamandır) siyasal iktidarın iki dudağı arasın
dadır En büyük hortumcular dokunulmazlık 
zırhına bürünmüş, Televizyon ekranlarında 
sizlere gülüyor. »

Şeyhlerini rüyasında görenlerin 
Başbatana yazdığı mektuplar, devletin 
“resmi1 yazışmalarına” konu oluyor.

Vah benim Laik Türkiye’m vah..
Ne diyelim “bizi ırgalamaz” deyip hep bir

likte Televizyonlardaki televoleleri seyret 
meye devam edelim diyorum..!

KRrfez ww.gemlikkorfezgaietesi.com

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ OAIITI MM

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
ww.gemlikkorfezgaietesi.com
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Depremin 100 yıllık bilançosu: 100 bin ölü
Türkiye'de son 100 
yılda meydana gelen 
depremlerde 100 biri 
kişinin hayatını kay
bettiği, bunun ülke 
ekonomisine ise 
19 milyar dolara 
zarara neden olduğu 
belirtildi.
Büyükşehir 
Belediyesi, 
“Hizmet İçi Eğitim 
Seminerleri” kap
samında belediye 
personeline sivil 
savunma uzmanları 
tarafından deprem 
eğitimi verildi. 
BUSKİ Genel 
Müdürlüğü Toplantı 

Salonu'nda verilen 
eğitimde, 'afet 
nedir?', 'dünyanın 
yapısı', 'depremler', 
'depremden önce 
alınacak önlemler', 
'deprem sonrasında 
yapılması gerekenler* 
konularında 
bilgiler verildi.
17 Ağustos 1999 
depremine ilişkin 
kamera görüntüleriyle 
açılışı yapılan toplan
tıda, konuşan BUSKİ 
Sivil Savunma 
Uzmanı Münir Yılman, 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı'nın 
raporuna göre,

Türkiye'nin başta 
deprem olmak üzere 
birçok doğal afetin 
tehdidi altında 
olduğunu söyledi. 
Yılman, "Türkiye'de 
doğal afetlerin yüzde 
61‘i deprem, yüzde 
15'i heyelan, yüzde 
14'ü sel, yüzde 5'i 
kaya düşmesi, yüzde 
4'ü yangın ve yüzde 
1 'i de çığ düşmesi 
oluşturuyor. 20. 
yüzyılın başından 
bu yana meydana 
gelen doğal afetlerde 
yaklaşık 100 bin 
insanımız hayatını 
kaybederken, 175 bin 
kişi yaralandı. Bu 
afetlerde 650 bin 
konut yıkıldı veya 
ağır hasar alarak kul
lanılamaz duruma 
geldi. Ülke olarak 
topraklarımızın yüzde 
42'si birinci derece, 
yüzde 24'ü ikinci 
derece, yüzde 18'i 
üçüncü derece, yüzde 
4 ’ü dördüncü ve 
yüzde 1 'i de beşinci 
derece deprem böl
gesinde bulunuyor" 

şeklinde konuştu. 
Son 100 yılda deprem 
bilânçosu ince
lendiğinde hasar 
oluşturan toplam 182 
sarsıntıda 495 bin 
konutun tamamen 
yıkıldığını, 155 bin 
konutun da kullanıla
maz hale geldiğini 
ifade eden Yılman, 
"Depremlerin bu 
süreçte neden olduğu 
mali kayıp ise 
19 milyar dolar. 
Depremlerden sonra 
Türkiye'de en büyük 
doğal afet ise heyelan 
geliyor. Heyelanlarda 
yüzde 15'lik bir oranla 
can ve mal kaybına 
neden oluyor” dedi. 
Deprem sonrası 
yaşanan en büyük 
kaybın ise insan 
psikolojisi olduğunu 
vurgulayan Yılman, 
şunları kaydetti: 
"Afetler sonrasında 
insanda en büyük 
yıkıntı psikolojisinde 
oluyor. Afet anında 
yaşadığı olayı 
ömrünün sonuna 
kadar hafızasına

kaydeden insanların 
bu olayı unutmaları 
ve atlatmaları kolay 
olmuyor. İşte 
insanoğlunda yıkım 
da bu olaylardan 
sonra başlıyor.
Afetzede bir 
kişi kolay kolay bir 
daha eski sağlığına 
kavuşamıyor” 
Depremlerin 
Türkiye'nin bir 
gerçeği olduğunu 
kabul etmek 
zorunda 
olduğumuzu 
söyleyen Münir 
Yılman, "Depremler 
Türkiye gerçeği 
ama insanlarımızı * 

deprem değil, 
yaptığımız çürük 
binalar öldürüyor” 
dedi. Depremden 
değil, depreme hazır
lıksız yakalanmaktan 
korkmak gerektiğinin 
altını çizen Münir 
Yılman, "Deprem 
anında yaşadığımız 1 
yer çok önemli ve 
bu yüzden evimiz 
ve iş yerlerimizde 
deprem için gerekli 
olan önlemleri 
almalıyız. Çürük 
binalar ve tedbirsizlik 
yüzünden umut
larımızı enkaz 
altında bırakmayalım” I 
diye konuştu.
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Bursa Esentepe 
Mahallesi’nde cinayet

Esentepe Mahallesi’nde arkadaşıyla bir restorana 
giden köfteci, tartıştığı başka bir restoran işletmecisi 

tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Erol Alper, 
can dostunun 
cesedine 
sarılarak gözyaşı 
döktü.
Olay yerine gelen 
polisler tarafından 
sakinleştirilemeyen 
Erol Alper, 112 Acil 
ekibi ile Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Bu arada Murat 
Öztürkcan'ın 
cesedi de 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın 
talimatı ile Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı.
Polis cinayeti 
işlediği belirtilen 
M.İ. isimli meyhane 
işletmecisini 
yakalamak için 
geniş çaplı 
soruşturma başlattı. 
Bu arada olayın 
meydana geldiği 
bölgede oturan 
vatandaşlar da 
büyük korku 
yaşadı.
Vatandaşlar, 
ruhsatsız olduklarını 
söyledikleri 
meyhaneleri bir an 
önce kapatmasını 
istediler. BHA

‘Geınlik Körfez' internette -agEŞsar
KİRALIK ZEYTİNLİK

GEMLİK GÜBRE SANAYİ A.Ş. 
FABRİKA SAHASI İÇERİSİNDE 

MUHTELİF YERLERDE BULUNAN 
ZEYTİNLİKLERDE MEVCUT 

1412 ADET ZEYTİN AĞACI 5 YIL SÜRE İLE 
KİRAYA VERİLECEKTİR.

İLGİLENENLERİN AŞAĞIDAKİ İRTİBAT TELEFONUNDAN 
BİLGİ ALMALARI RİCA OLUNUR.

İRTİBAT TEL: 0 224 519 00 70 /1519 • 1522 • 1524

Henüz belirlene
meyen nedenden 
dolayı çıkan 
tartışmada Murat 
Öztürkcan isimli 
köfteci, M.İ. 
isimli restoran 
işletmecisi tarafın
dan öldürüldü. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre 
olay önceki gece 
Esentepe Mahallesi 
Mudanya 
Caddesi'nde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
Gazcılar 
Caddesi'nde köfteci 
dükkanı bulunan 
36 yaşındaki 
Murat Öztürkcan, 
arkadaşı Erol Alper 
(31) ile Mudanya 
Caddesi'ndeki 
bir meyhaneye gitti. 
Öztürkcan, bir süre 
sonra, aynı bölgede 
başka bir meyhaneyi 
işlettiği belirtilen 
M.İ. isimli kişiyle 
henüz belirlene
meyen nedenden 
dolayı tartışmaya 
başladı.
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
Murat Öztürkcan ve

arkadaşı Erol Alper, 
M.İ. ile konuşmak 
için restoranın 
dışına çıktı.
Ancak burada 
tartışma kavgaya 
dönüşünce olanlar 
oldu. Belindeki 
tabancayı çıkaran 
M.İ, Murat 
Öztürkcan ve 
Erol Alper'e 
doğrultunca iki 
arkadaş koşarak 
kaçmaya başladı. 
M.İ. de kovaladığı 
şahısların arkasın
dan tabancayla ateş 
etmeye başladı. 
M.l.'nın silahından 
çıkan kurşunlardan 
biri Murat Öztürk- 
can'a isabet etti. 
Kanlar içerisinde 
yere yığılan 
2 çocuk babası 
Öztürkcan 
olay yerinde 
hayatını 
kaybederken, 
M.İ. ise plakası 
alınamayan 
otomobille olay 
yerinden kaçtı. 
Bu sırada 
arkadaşının 
gözü önünde can 
vermesi üzerine 
sinir krizi aeciren

I

Büyükşehir 
Belediyesi, kente 
yakılması yasak 
kalitesiz kömür sok
maya çalışanlara 
geçit vermiyor. 
Kömür tüketimi, 
doğalgazın yaygın
laşmasıyla birlikte 
önemli ölçüde 
düşerken, kaçak 
kömüre rağbet de 
her geçen gün 
azalıyor. Büyükşehir 
Belediyesi, az sayıda 
da olsa kente izinsiz 
kömür sokmak 
isteyenlere geçit ver
miyor. Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürü Hüseyin 
Koçak, sabit nokta
ların kaldırılmasının 
ardından ekiplerin 
24 saat esasına göre, 
hareketli olarak 
denetimleri sürdür 
düğünü söyledi. 
Büyükşehir sınırları 
içinde yapılan dene
timler doğrultusunda 
2005 yılı içerisinde 
kente izinsiz kömür 
sokmak isteyen 33 
firma ve kişiye zabıt 
tutulduğunu kayde
den Koçak, "Artık 
kaçak kömür diye bir 
şey yok. İthal ya da 
yerli kömür, hangisi 
olursa olsun Mahalli 
İdare Kurulu'nun 
aldığı karar doğrul
tusunda İl Çevre 
Müdürlüğü'nün 
kriterlerine uyuyorsa 
kente girebilir. İzni 
olmayan hiçbir 
kömür şehre gire
mez. Girişleri 
engellemek için 
mesai saatleri içinde

ikişer kişiden oluşan 
3 ekip, mesai 
bitiminden 24.00'a 
kadar 2 ekip, sabaha 
kadar ise bir polis, 
bir zabıta görev 
yapıyor. İlçeler dahil 
olmak üzere kentin 
dört bir yanında 
denetlemeleri 
sürdüren gezici 
ekipler, mahalle 
aralarında dahi 
izinsiz kömür satıl
masının önüne 
geçiyor" dedi. İzinsiz 
kömürlerin daha çok 
İstanbul ve İzmir 
tarafından geldiğine 
dikkati ççken Koçak, 
Ornaneıi-Keles yöre
si kömürlerinin de 
kullanıma uygun 
olmadığını söyledi. 
Torbasız kömür 
satışlarına da izin 
verilmediğini belirten 
Koçak, "Kente izinsiz 
kömür sokmaya 
çalışanlara zabıt tutu
larak valilik tarafın
dan ceza uygulanı 
yor. İzinsiz kömür 
sokmaya çalışan 
kişiye ilk yaka
landığında 143 YTL, 
ikinci yakalandığında 
ise 715 YTL ceza 
uygulanı yor. Küçük 
ölçekli işletmelere ilk 
tespitte 429 YTL, 
ikinci tespitte 2 bin

145 YTL ceza 
kesiliyor. Daha 
büyük firmalara ait 
kamyonlara ise ilk 
yakalandığında 715 
YTL, ikinci kez yaka
landıklarında 3 bin 
575 YTL para cezası 
uygulanıyor" 
diye konuştu. 
DOĞALGAZ 
KÖMÜRÜ YENDİ 
Bursa'da kömür kul
lanımının doğalgazın 
yaygınlaşmasıyla bir
likte hızla azaldığına 
dikkati çeken Koçak, 
buna bağlı olarak 
kaçak kömürün kente 
girişinde de yüzde 
95 oranında düşüş 
yaşandığını ifade etti. 
2000 yılında işlem 
yapılan izinsiz kömür 
satıcısı sayısı 94 
iken, 2005 yılında bu 
rakamın 33 olduğuna 
işaret eden Koçak, 
bu azalmada 
ekiplerin sabit 
noktalardan geziciye 
dönüşmesinin de 
büyük etkisi 
olduğunu söyledi. 
Koçak, doğalgaz 
yatırımlarının tamam
lanmasıyla kömür 
kullanımının ve 
kaçak kömür 
sorununun ortadan 
kalkacağını sözlerine 
ekledi. BHA

KİRALIK İŞYERLERİ ve OFİSLER
BUSEB - BURSA SERBEST 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ve 
GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 

KARŞISINDA BULUNAN İŞYERLERİ VE 
OFİSLER KİRAYA VERİLECEKTİR.

İLGİLENENLERİN AŞAĞIDAKİ İRTİBAT TELEFONUNDAN 
BİLGİ ALMALARI RİCA OLUNUR.

İRTİBAT TEL: 0 224 519 00 70 /1519 • 1522 • 1524
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Başkan Şahin Avusturya yolcusu Çatıdan mı teli:
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Teleferik hattının 
Oteller Bölgesi’ne 
kadar uzatılacağı pro
jeyi gerçekleştirecek 
firmanın Alpler de 
inşa ettiği tesisleri 
incelemek için bugün 
Avusturya’ya gidecek. 
Başkan Şahin, 
Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Başkan Vekili 
Fahreddin Yıldırım ve 
Genel Sekreter 
Hüseyin Konçak bir
likte Avusturya’ya 
yapacağı ziyarette, 
Alpler’deki dünyanın 
en gözde kayak ve 
teleferik tesislerini 
inceleyecek. Teleferik 
Projesi’ni üstlenen 
firmanın AvusturyalI 
ortağı Doppelmayr 
firmasının yaptığı 
çalışmalar hakkında -s 
brifing alacak Şahin, 
Avusturya’nın 
Vorarlberg eyaletinde
ki Serfaus, Fiss ve 
Muttersberg böl
gelerindeki kayak 

merkezlerinde de 
incelemelerde 
bulunacak.
‘Marka kent’ olma 
hedefine bir adım 
daha Yüklenici fir
manın daha önce 
yaptığı çalışmalarla, 
Bursa’ya uygulanacak 
modeli incelemek için 
Avusturya’ya gidecek
lerini ifade eden 
Başkan Şahin, 
“Teleferik’in Oteller 
Bölgesi’ne kadar uza
tılarak, mevcut hat
tının yenileneceği pro
jenin sağlıklı bir şe 
kilde hayata geçir
ilmesi için bu çalış
manın titizlikle 
yürütülmesi gerekiyor. 
Bu proje Bursa’yı 
‘marka kent’ olma 
hedefine bir adım 
daha yaklaştıracağına 
inanıyoruz” dedi. 
Dünyanın en uzun 
hava hattı olacak 
Başkan Şahin, 
Teleferik Projesi’nin 
tamamlandığında -8,5 
kilometre ile dünyanın 
en uzun hava hattı

olacağını belirterek, 
“Teleferik Projemi# I 
tamamlandığında 
dünyanın uzun hava 
hattı olacak. Şu anda 
en uzun hava hattı 
7,5 kilometre ile 
Avustralya’da 
bulunuyor. Bu alârida 
da Bursa olarak yeni 
bir ilke ve rekora imza 
atacağız. Gazetelerde 
okuyor, televizyonlar
da seyrediyoruz.
Herkes kayak yapmak 
için Alplere gidiyor.

Biz bu projeyi gerçek
leştirdiğimizde .Uludağ 
daha cazip hale gele
cek. Çünkü Uludağ’a 
igelen Bursa’nın tarihi, 
doğal veskültürel 
zenginliklerini de 
görme imkanı da bula-: 
cak. Bundan dolayı ■< 
bu yatırımımız sadece 
Bursa’nıh: değil, 
Türkiye’nin projesi”* ■: 
dedi. Şahin veöb 
beraberindekiler 12 
Şubat Pazar günü 
Türkiye’ye dönecek.

En son komşuları 
tarafından tek katlı 
evinin çatısında türkü 
söylerken görülen 
hurdacı, önceki sabah 
saatlerinde evinin 
önünde ölü bulundu. 
Tek katlı evinin 
önünde komşuları 
tarafından sabah saat
lerinde cesedi bulu
nan Abdullah Akyüz 
isirhli hurdacının çatı
dan düşerek ölmüş 
olabileceği bildirildi. 
Emniyet 
Müdürlüğü’nden 
alınan bilgiye göre 
olay, Yeşilova 
Mahallesi Çiçek 
Sokak’ta meydana 
geldi. Hurdacılık 
yaptığı bildirilen 
58 yaşındaki Abdullah 
Akyüz, sabah 
saatlerinde işe 
gitmek için evlerinden 
çıkan komşuları 
tarafından evinin 
önünde ölü bulundu. 
Büyük bir şok 
yaşayan komşular 
durumu polise bildir
di. Polis ekipleri de 
olay yerine geldik

lerimde Abdullah ~ 
Akyüz’ün cesediyle 
karşılaştı. Olay 
Yeri İnceleme Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
ceset üzerinde yaptıı 
incelemede, herhang 
darp ve yara izine 
rastlamadı.
Bu aı$da çevrede 
araştırma yapan poliı 
ekipleri, hiçbir delil 
elde edemedi: 
Ancak talihsiz 
hurdacının komşular 
yalnız, yaşayan 
Abdullah Akyüz’ü 
son olarak akşam 
saatlerinde alkollü 
halde evinin çatışındı 
türkü söylerken 
gördüklerini ve ' 
buradan düşmüş 
olabileceğini 
bildirdiler.
Talihsiz hurdacının 
cesedi adli tabibin 
yaptığı incelemeden 
sonra ölümü şüpheli 
bulununca, 
Cumhuriyet 
Savcısı’nın talimatı 
ile Adli Tıp 
Kurumu Morgu’na 
kaldırıldı. BHA

Bircatı 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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Geçici vergide beyan 
süresi uzatıldı

10 bin öğretmen daha atanacak

2005 yılının dördüncü 
üç aylık dönemine 
ilişkin geçici vergi 
beyanmame verme 
süresi, 14 Şubat'a 
kadar uzatıldı.
Gelir İdaresi 
Başkanhğı'nın inter
net sitesinde yer alan, 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan imzalı Gelir 
Vergisi Sirkülerine 
göre, süre uzatımı 
ticari Kazanç, Serbest 
Meslek Kazancı ve 
Kurum Kazancı ile 
Tevkifata Tabi Kazanç 
ve iratları kapsıyor.
Vergi Usul 
Kanununun 17 nci 
maddesindeki yetkiye 

dayanılarak, gelir ve 
kurumlar vergisi 
mükelleflerinin 2005 
yılı Ekim-Aralık döne
mine ilişkin dördüncü 
üç aylık geçici vergi 
beyannamelerinin 
verilme süresinin 
14 Şubat 2006 Salı 
günü akşamına kadar, 
Ocak/2006 dönemine 
ilişkin aylık muhtasar 
beyannamenin ver
ilme süresinin de 22 
Şubat 2006 Çarşamba 
günü akşamına kadar 
uzatıldığı kaydedildi. 
Beyanname verme 
süresi, normalde 
10 Şubat'ta sona 
eriyordu.

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Ağustos 2006'da 
10 bin kadrolu öğret
men daha atayacak
larını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), okullara, 
19 bin 424 kadrolu, 
3 bin 154 sözleşmeli 
öğretmen atadı.
Öğretmen atamaları 
dolayısıyla, baştan 
sona yenilenerek 
birkaç gün önce 
hizmete açılan 
Kızılay'daki merkez 
binada bulunan 
Başöğretmen 
Salonu'nda tören 
düzenlendi.
Törende konuşan Milli j 
Eğitim Bakanı Çelik, 
başvuruların internet 
üzerinden gerçek
leştirildiğini, atama 
sonuçlarının internet
ten öğrenilebildiğini, 
işlemlerin 7 gün 24 
saat her an yapıla
bildiğini kaydeden 
Çelik, internet ortamın
da bir forum oluşturul
duğunu, adayların her 
türlü sorularının yanıt

landığını ifade etti. 
Çelik, öğretmenlerle 
ilgili yeni çalışmalarına 
da değindi. Bugünkü 
atamalardan başka, 
bu yıl mezun olacak

lar için de atama 
yapacaklarını belirten 
Çelik, bu çerçevede 
Ağustos 2006'da 10 
bin öğretmenin daha 
kadrolu olarak alı
nacağını bildirdi. 
Öğretmenlerin 
atama ve yer 
değiştirme yönet
meliğini değiştirdikleri
ni kaydeden Çelik, 
bu çerçevede, zorunlu 
hizmet bölgelerinin 
ilçe bazında tespit 
edildiği yeni düzenle
menin kısa bir süre 
sonra yürürlüğe 
gireceğini bildirdi. 
Zorunlu hizmet 
kavramının genellikle 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde
ki geri kalmış yöreler 
için geçerli olduğuna 
işaret eden Çelik, 
"Zorunlu hizmet 
bölgeleri il bazında 
tespit ediliyordu.

Buralara mahrumiyet 
bölgeleri deniliyordu. 
Mahrumiyet kelimesini 
artık Türkiye'nin 
gündeminden çıkar
mak istiyoruz. Zorunlu 
hizmet bölgelerini 
artık ilçeler bazında 
tasnife tabi 
tutuyoruz"dedi.
Çelik, halen sözleşmeli 
olarak görev yapan 
öğretmenlerin 10 ay 
için ücret karşılığı 
çalıştıklarına işaret 
ederek, bu öğretmen
lerin 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nun 
4-c maddesine göre 
atandıklarını belirtti. 
Çelik, bu öğretmen
lerin aynı kanunun 4-b 
kapsamına alınması ve 
bu doğrultuda 12 ay 

boyunca görey 
yaparak ücret ala
bilmeleri için Maliye 
Bakanlığı ile çalıştık
larını bildirdi. 
Öğretmenlerin ek 

ders ücretlerine de . 
değinen Çelik; s 
"Bakanlar Kurulumuz 
tarafından öğretmen
lerimize ödenecek ek 
ders ücretleri 5 YTL 
olarak tespit 
edilmiştir" dedi. 
Öğretmenlerin şu 

anda saat başına 3.5 
YTL civarında ücret ’ 
aldıklarını belirten 
Çelik, yüzde 40'a yakın 
bir artış gerçekleş 
tirildiğini, ek ders 
ücretlerinin enflas 
yonun 8 katı 
artırıldığını söyliedi/C

AK Partimiz bir karışım değil, bir bileşimdir. 
Yani gemilerini yakıp gelenlerin partisiyiz. 

AK Parti geniş tabanlı bir partidir.
Daha da genişletmek için herkesi* her kesimi kucaklamak için geliyoruz. 

Onun için 18 Şubat 2006 tarihinde yapılacak olan 
kongrede ilçe başkan adayı oldum.

AK PARTİ
Gemlik İlçe Başkan Adayı 

Mustafa DURMUŞ
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Yoğunluk nedeniyle 
ÖSYM'nin bilgisayar 
sisteminde oluşan 
tıkanıklık, ÖSS 
başvurularında 
aksamalara yol açıyor. 
ÖSS başvurularında 
bu sene ilk kez 
yapılan uygulamayla 
adaylar başvuru 
merkezinden 
randevu alarak, 
internet üzerinden 
başvurularını 
gerçekleştiriyorlar.
Yoğunluk nedeniyle 
ÖSYM'nin bilgisayar 
sisteminde oluşan 
tıkanıklık, başvuru
ların aksamasına 
neden oluyor. 
Görüşülen adaylar ve 
başvuruları alan 
öğretmenler, sis
temdeki tıkanıklığın 
başvuruları yavaşlat
tığını söylediler.

Teleken internet kapasitesini genişletti
Türk Telekomü
nikasyon A.Ş, yurtdışı 
internet bağlantısında

I meydana gelen 
arızayı gidererek, 

i yurtdışı internet 
kapasitesini artırdı. 
Türk Telekom'dan 
yapılan yazılı açıkla
mada, şirketin yurtdışı 
internet bağlantılarını 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlâk 

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK, 

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

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

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

makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının

Trafik, 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

<85

3

ÖSYM'nin okullardan, 
}<endi internet bağlan
tılarını kullanmalarını 
istediğini kaydeden 
başvuru merkez
lerindeki görevli 
öğretmenler, kendi 
internet bağlan
tılarının yavaş v 
kaldığını, ÖSYM'nin 
en azından 1 Mega 
baytlık bir internet 
bağlantısı tahsis 
etmesi gerektiğini 
ifade ettiler.
Adaylar ise sistemde
ki aksamalar 

sağlayan fiber optik 
kablo sistemlerinden 
birisi olan Medtürk 
Denizaltı Fiber Öptik 
Kablosu'nda Marmara 
Denizi Çanakkale 
Boğazı açıklarında 
bir arıza meydana 
geldiği anımsatıldı. 
Açıklamada, arıza 
sonrasında 16.2 

nedeniyle başvuru 
yapabilmek için bir 
kaç kez gelmek 
zorunda kaldıklarını 
belirterek, "Zaten 
randevu sisteminden 
dolayı 2 kez gelmemiz 
gerekiyordu. Sistemde 
oluşan problemlerden 
dolayı başvuru 
yapabilmek için 
daha çok gelmemiz 
gerekiyor. Eski 
sistem daha 
iyiydi" şeklinde 
görüşlerini dile 
getirdiler.

Gbps'e düşen yurtdışı 
internet kapasitesinin, 
dün gece tamamlanan 
kapasite artırım 
çalışmalarıyla 18 
Gbps'ye ulaştığı, 
böylece ortalama 
kullanım ihtiyacının 
yüzde 20 fazlasını 
karşılama imkanı 
sağlandığı kaydedildi.

e

AOL'ye pisler durduruldu
Danıştay, "orta öğre
timden ayrılan, mezun 
olan ve yüksek öğre
timden ayrılan veya 
mezun olanlara" 
Açıköğretim Lisesi'ne 
geçiş olanağı tanıyan 
hükmün yürütmesini 
durdurdu.
YÖK'ün, 14 Aralık 
2005 tarihli Resmi 
Gazete'de yayımlanan 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Açıköğretim Lisesi 
Yönetmeliği'nin bazı 
hükümlerinin iptali 
ve yürütmenin durdu
rulması istemiyle 
açtığı davada, 
ilk'karar verildi.
Danıştay 8. Dairesi, \ 
Milli Eğitim 
Bakanhğı'ndan 
savunma aldıktan 
sonra yürütmenin dur
durulması istemini 
karara bağladı. Buna 
göre Daire, yönet
meliğin "Amaçlar" 
başlıklı 5. maddesinin 
(a) bendine yönelik 
yürütmenin dur
durulması istemini 
kısmen kabul etti. 
Daire, hükümdeki 
ilköğretimi tamam
layan, ancak ortaöğre

Doktorlara geçici Rİemlinııe çeliyor
Sağlık Bakanhğı'nca, 
nüfuslarına göre tabip 
ve uzman tabip oranı 
fazla olan illerden az 
olan illere geçici 
sürelerle 
görevlendirmeler 
yapılacak. Geçici 
görevlendirme, 
2 aylık periyotlarla 
gerçekleştirilecek. 
Sağlık Bakanlığı 
Personel Genel 
Müdürü Ali 
Yerlikaya imzasıyla 
tabip ve uzman 
tabiplerin geçici 
görevlendirilmelerine 
ilişkin genelge 
yayımlandı.
Ülkede mevcut hekim 
dağılımının dengeli 
olmadığı belirtilen 
genelgede, bu denge
sizliğin muhtelif 
düzenlemelerle gide 
rilmeye çalışıldığı, 
bazı illere ihtiyaç 
duyuldukça geçici 
görevli olarak tabip ve 
uzman tabip gönde 
rilmesinin zorunlu 
olduğu ifade edildi. 
Genelgede, sağlık

time devam etmeyen
lerin Açıköğretim 
Lisesi'ne kayıt yap
tırabileceğine ilişkin 
hükmün yürütmesini 
durdurma istemini 
reddetti. Ancak, aynı 
hükümdeki "ortaöğre
timden ayrılan, mezun 
olan ve yüksek öğre
timden ayrılan veya 
mezun olanlara farklı 
alanlarda da öğrenim 
fırsatı vermek için 
Açıköğretim Lisesi'ne 
kayıt yaptırabile
ceğine" ilişkin 
hükmün yürüt
mesini durdurdu.
Daire, bu hükümdeki 
"ortaöğretimden 
ayrılan" ibaresinin 
çok geniş bir kavram 
olduğunu dikkate 
alarak, Danıştay'ın 

hizmetlerinin ülke 
düzeyinde eşit ve 
dengeli şekilde 
yaygınlaştırılması 
amacıyla, sağlık per
sonelinin ihtiyacı 
bulunan kurum ve 
kuruluşlara, 657 sayılı 
kanuna tabi perso 
nelden süreli olarak 
görevlendirme yapıla
bildiği kaydedildi. 
Genelgede şöyle 
denildi: "Devlet 
Hizmet Yükümlülüğü 
Yasası ve Atama ve 
Nakil Yönetmeliği 
kapsamında açıktan 
ve naklen atama 
kuraları ile ihtiyaç 
olan illere hekim ata- 
rriası yapılıncaya

daha önceki içtihatları 
doğrultusunda, lise 
hazırlık sınıfında 
başarılı veya başarısız 
olanlar ile lise 1'de 
başarısız olanların 
Açıköğretim Lisesi'ne 
kayıt yaptırabile- 
ceğineişaret etti. 
Danıştay 8. Dairesi, 
YÖK'ün söz konusu 
yönetmeliğin başka 
hükümlerine yönelik 
yürütmenin durdurul
ması istemini de 
karara bağladı. Daire, 
5. maddenin (a) ben
dine yönelik verdiği 
karar doğrultusunda 
ilgili hükümlerin 
yürütmesini durdurdu. 
Danıştay 8. Dairesi'nin 
kararı yazıldıktan 
sonra taraflara tebliğ 
edilecek.

adar Bakanlığımızca 
lüfuslarına göre tabip 

ve uzman tabip oranı 
fazla olan illerden az 
olan illere geçici 
sürelerle 
görevlendirmeler 
yapılacaktır. Geçici 
görevlendirme, 
1 yıllık bir takvim 
çerçevesinde 2 aylık 
periyotlarla gerçek
leştirilecektir." 
Genelgeye göre, 
geçici 
görevlendirmede 
öncelikle gönüllülük 
esası dikkate alı
nacak. Bu olmadığı 
takdirde de kıdem . 
göz önünde 
bulundurulacak.
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Memurluk için yaş sınırı kalkıyor
Hükümet ilk defa 
memur olacaklar için 
yeni bir yasa düzen
lemesi yapıyor. 
Bakanlar Kurulu'nda 
imzaya açılan düzen
leme,yaş yüzünden 
memur olamayanları 
sevindirecek.
HÜKÜMET, kamuda 
ilk kez memur olacak
ları için yaş sınırla
masını kaldıran bir 
düzenlemeye gidiyor. 
Bakanlar Kurulu'nda 
imzaya açılan yönet
melikle, özel sektörde 
çalışan deneyimli 
personelin kamuya 
çekilmesi ve memur 
adayları psikolojik

Galalaport'ta yöntem ^işi^i
Galataport'ta Türkiye 
Denizcilik İşletmeleri 
(TDİ) tarafından 
yapılan ihalenin 
iptalinin ardından, 
Özelleştirme İdaresi 
(ÖİB) tarafından 
yapılacak ihalede 
yöntem değişecek. 
Yeni ihale 
Özelleştirme Kanunu 
gereğince yapılacağı 
için, ihalenin "yap- 
işlet-devret" yerine 
"işletme hakkı devri" 
yöntemiyle yapılması 
hedefleniyor. 
Galataport'ta ihale 
süreci 3 etaptan 
oluşacak. Bunlardan 
İlki 1/5000 ve 
1/1000'lik imar plan
larının yapılması 
olarak belirlenirken, 
ikinci aşamada proje 
belirlenecek, son aşa
mada ise strateji 
belirlenerek ihale 
süreci işlemeye 
başlayacak.
ÖİB'nin imar planı 
yapma yetkisi 

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

olarak rahatlatarak, 
devlete olan 
güvenlerini sağlama 
amaçlanıyor.
Yönetmeliğin 
yürürlüğe girmesi 
ile ilk defa memur 
olacaklar için yasada 
ve yönetmelikte 
olmayan ancak 
kurumların belirlediği 
yaş haddi sınırlaması 
ortadan kaldırılıyor. 
Açıklamalarda 
bulunan bir 
Başbakanlık yetkilisi' 
düzenlemenin 
amacını özel sektör 
deneyiminden yarar
lanmak olarak açık
ladı. Yürürlükteki 

bulunurken, imar 
planını hazırlarken 
kanun gereği ilgili > 
kuruluşlardan görüş 
alması gerekiyor. 
İdare, imar planı 
hazırlanması sırasın
da, ilçe belediyesi, 
büyükşehir belediye
si, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile 
Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı 
gibi 7-8 kuruluştan 
görüş alacak. 
Burada mevcut imar 
planının onaylanması 
ya da kuruluşlardan 
farklı görüşler gelirse 
bu dikkate alınarak 
yeni bir plan hazırlan
ması seçenekleri 
bulunuyor. 
Özelleştirme İdaresi 
tarafından hazır
lanacak imar planının 
Özelleştirme Yüksek 
Kurulu (ÖYK) tarafın
dan onaylanmasının 
ardından ilk etap 
tamamlanmış olacak. 
Projenin imar planın-

yönetmelik memur 
adayları için asgari 
yaş limitini 18 
olarak belirlerken, 
azami yaş konusunda 
herhangi bir şart koş
muyor. Yasada ve 
yönetmeliklerde 

daki notlara göre 
hazırlanacağı hatır
latılarak, ilk ihalede 
ortaya konan projenin 
mevcut imar planına 
göre hazırlandığı, söz 
konusu imar planında 
bir değişiklik olma
ması durumunda pro
jenin de aynı kalabile
ceğine işaret ediliyor. 
İmar planında fark
lılaşma olması duru
munda ise yeni bir 
projenin ortaya çıka
cağı belirtilirken, 
bunun eskisinden 
çok da farklı olmaya
cağı, çünkü buranın 
sit alanı olduğu, 
dolayısıyla hareket 
marjının kısıtlı bulun
duğu vurgulanıyor. 
Yeni bir proje için 
yarışma açılması gibi 
bir görüş de 
bulunurken, bu konu
da henüz bir karar 
verilmediği ifade 
ediliyor. ÖİB, liman 

azami yaş şartı 
aranmamasına 
rağmen, kurumların 
kendi hizmet < 
gereklerini dikkate 
alarak yaş şartı 
koyabilmeleri izin 
yeriliyor.

özelleştirmelerinde 
işletme hakkı devri 
yöntemini kul
lanırken, Özelleştirme 
Kanunu'nda yap-işlet- 
devret modeli 
özelleştirme 
yöntemleri arasında 
sayılmıyor.
Dolayısıyla yeni 
ihalenin ilk ihaledeki 
yap-işlet-devret mo 
deli ile değil işletme 
hakkı devri yöntemi 
ile yapılması hede
fleniyor. Buna karşılık 
ihalenin özünde 
bir değişiklik olmaya
cak, şartname ekine 
yatırım taahhüdü 
konarak, alıcının ilk 
ihaledeki gibi gerekli 
yatırımları yapması 
sağlanacak. 
Galataport'un ilk 
ihalesinde 49 yıl 
olan işletme 
süresinde ise 
değişiklik 
öngörülmüyor.

TUS, 8-9 
Nisan’da 
yapılacak

»s
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Tıpta uzmanlık 
eğitim görmek üzere 
Sağlık Bakanlığı 
eğitim hastanelerine, 
üniversitelerin tıp 
fakültelerine ve 
Gülhane Askeri Tıp 
Fakültesi'ne alınacak 
adaylar için "2006- 
Nısan Dönemi Tıpta 
Uzmanlık Eğitimi 
Giriş Sınavı" (TJJS), 
8-9 Nisan tarih
lerinde Ankara'da 
yapılacak.
ÖSYM'den yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, TUS'a, 
17 Şubat 2006 
tarihine kadar 
mezun olacak aday
lar başvurabilecek. 
Sınava girmek 
isteyen adaylar, 
başvuru evrakını 
4 YTL karşılığında 
Sağlık Bakanlığı il 
müdürlüklerinden 
8-17 Şubat tarihleri 
arasında alabilecek
ler. Adaylar ayrıca, 
65 YTL sınav ücreti 
yatıracak. Adaylar 

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

kılavuzdaki kurallara 
göre doldurdukları 
başvuru belgesini, 
sınav ücretini 
yatırdıklarını gösterir 
dekontla birlikte en 
geç 17 Şubat'a kadar 
yine Sağlık Bakanlığı 
il müdürlüklerine 
teslim edecekler. 
KKTC'de oturan 
adaylar ise başvur
ma işlemlerini, 
17 Şubata kadar 
"Bedrettin Demirel 
Caddesi No:101 
Lefkoşa" adresinde 
yapacaklar.
2006-Nisan Dönemi 
TUS'un birinci 
basamağını oluştu
ran yabancı dil 
sınavı, 8 Nisan 
2006 Cumartesi günü 
saat 09.30'da yapıla
cak. Sınavın bu 
basamağında 
başarılı olacak 
adaylar, 9 Nisan 2006 
Pazar günü saat 
13.30'da yapılacak 
Bilim Sınavı'na 
katılacaklar.

Gemlik Kız Meslek Lisesi’nden 
aldığım tastiknamemi kaybettim. 

Geçersizdir.
Elif SERTKAYA
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Dikkat eksikliği sendromu nedir? Sigarayı bırakanlar nasıl beslenmeli?
Çocuğun, yaşamının 
her anını etkileyen 
nörobiyolojik bir 
bozukluktur.
Kimlerde görülür? 
Çocukların %5 inde. 
Erkek çocuklarda kız 
çocuklara oranla 3 
kez daha .fazla. Her 
sınıfta ortalama bir ya 
da iki öğrencide 
Yeni bir buluş mudur? 
Hayır. Değişik isimler
le anılmakla birlikte, 
1900 lü yılların 
başlarından beri tanı
nan bir sendromdur. 
Günümüzde yaygın 
olan adları, Dikkat 
Eksikliği Sendromu 
ve Dikkat Eksikliği 
Sendromu ile 
Hiperaktivite 
Sendromudur. 
Sorun nedir?
Dikkati, tek bir 
noktaya odaklayama- 
mak ve organize 
olamamak. 
Bu sendromun 
tıbbi bir açıklaması 
vâr mıdır?
Evet. Dikkat Eksikliği 
Sendromu olan ve 
olmayan bireylerin 
beyinlerinin kimyasal 
metabolizmaları

I arasında farklılıklar 
saptanmıştır 
Nedeni nedir?
Tek bir nedeni yoktur. 
Konsantrasyonu 
sağlamak için 
milyonlarca beyin 
hücresi birarada 
çalışırlar.
Neden 
olmayan nedir? 
Şeker ve diğer gıdalar 
Alerjiler Anne

babaların yetiştirme 
tarzları.
Çocuğumda Dikkat 
Eksikliği Sendromu 
varsa bunu nasıl 
anlarım?
Dikkat Eksikliği 
Sendromu, her çocuk
ta kendisini değişik 
olarak gösterir. Dikkat 
Eksikliği Sendromu 
olan bütün çocuklar, 
dikkatlerini yoğun
laştırmakta ve 
başladıkları işleri 
bitirmekte zorlanırlar. 
Bu zorluğun yoğun
luğu çocuklar arası 
değişiklik gösterir. 
Ders dinlemenin ve 
yazıları tamamlamanın 
gerekli olduğu okul 
hayatında sorunlar 
başgösterir. Okul öde
vleri yapılmaz ya da 
tamamlanmaz. 
Dinlemekte ya da 
direktiflere uymakta 
zorluk yaşanır. 
Çevredeki en ufak 
olaylarla ya da kendi 
düşünceleri ile kolay
ca dikkati dağılır. 
Nasıl emin olabilirim? 
Bu sendrom için ne 
tıbbi, ne nörolojik, ne 
de psikolojik tek bir 
test vardır. Dikkat 
Eksikliği Senromu 

olan çocukların %30 
unda hiperaktivite 
yoktur. Onların ana 
sorunu dikkatlerini 
toplayamamak ve 
konsantre olamamak
tır. Genellikle 
"uyurgezer" 
görünümünde, sessiz, 
uyuşuk ve aşırı duy
gusaldırlar. Dikkat 
Eksikliği Sendromu 
olan çocukların çoğu 
ise hiperaktif, 
düşüncesizce 
davranan ve organize 
olamayan bireylerdir. 
Genellikle, sürekli 
kıpırdanırlar ve vücut- 
lerinin bir parçası 
sürekli hareket 
halindedir. Bir yerde 
oturamazlar.
Eşyalarını unuturlar 
ve kaybederler. 
Başladıkları işi 
bitirmeden bir diğer
ine başlarlar.
Müdaheleci ve rahat
sız edicidirler. Sıra 
bekleyemezler. 
Cevapları soruları 
beklemeden 
ağızlarından 
kaçırırlar.
Düşünmeden tehlik
eye atılırlar. 
Normal faaliyetleri 
"sıkıcı" bulurlar.

Zararlı bir alışkanlık 
olan sigarayı bırak
maya karar vermiş 
olmak, oldukça zor ve 
takdir edilmesi 
gereken bir karar. 
Ancak bu önemli 
kararı verdikten sonra 
başka sağlıksız 
alışkanlıklara 
yönelmemek için neler 
yapılmalı?
Bir boşluk içinde olan 
birey o zamana dek 
sürdürdüğü davranışın 
yerine bir şeyler koy
mak istemektedir. Bu 
yöntemlerin en başın
da aşırı yağlı ve kalo
rili yiyecekleri atıştır
mak gelmektedir.
Bireyi bu davranışa 
sürükleyen başlıca 
nedenler şunlardır;
-Var olan el alışkanlığı 
-Sigarasız sürelerde 
bîr şeyler yapma işteği 
-Sigarayı bırakmış 
olmanın verdiği stres 
-Ağzın boş kalmış 
olmasına bağlı 
devamlı yeme isteği 
-Bir rahatlama yöntemi 
haline gelmiş olan 
sigara yerine yeni 
çareler arama 
-Konsantrasyon 
güçlüğü ile mücadele 
-Çevreden sıkça gelen 
sorular ve bunların 
yarattığı baskı 
Bütün bu nedenlerden 
dolayı atıştırma, 
sigarayı bırakan birey
lerin ilk başvurduğu 
rahatlama yöntem
lerinden biri olmuştur. 
Fakat bu sağlıklı bir 
çözüm yolu değildir. 
Geçici süre için

başlayan ve stresle 
baş etme gibi bir 
nedendçn dolayı gün 
içi sıkça tekrarlanan 
bu davranış, zamanla 
yaşamın bir parçası 
haline gelmektedir. 
Bunun sonucunda ise 
sağlıksız beslenme 
alışkanlığı olan bir 
birey ortaya çıkmak
tadır. Aynı sigarada 
olduğu gibi, sağlıksız 
beslenme alışkanlık
larının da olumsuz 
etkileri 2-3 gün gibi 
kısa dönemde oluşma- 
maktadır. Sağlıksız 
beslenmenin ve 
atıştırmanın, alışkanlık 
haline dönüşmesi 
tehlikeli bir durumdur. 
Beraberinde getirdiği 
vücut ağırlığındaki 
artış ise koroner kalp 
rahatsızlıkları, koles
terol, damar sertliği, 
hipertansiyon, diyabet, 
gut, kanser (Göğüs, 
Rahim, Safra, Barsak, 
Prostat vb..), mide 
rahatsızlıkları (Ülser, 
gastrit vb..), 
karaciğerde yağlanma, 
nefes darlığı, 
eklemlerde zorlanma 
Ve buna bağlı rahat 
sızhklar gibi pek çok 
hastalığa neden

olacaktır.
Bütün bu hastalıkların
dan korunmak ve 
beslenme alışkan
lığımızın sağlıklı hale 
getirebilmemiz için 
yapmamız gerekenler 
ise şunlardır;
-Sigarayı bıraktıktan 
sonra başta tatlılar 
olmak üzere, abur- 
cubur alışkanlığı 
kazanmayın
-Yüksek kalorili ve 
aşırı yağlı, cips, 
çikolata, gofret,. 
şekerlemelerden 
uzak durun
-Özellikle çiklet tüketi
minin artış gösterdiği 
bu dönemde şekerli 
çikletler yerine, şeker
siz olanları tercih edin 
-El alışkanlığını 
baskılamak için 
kuruyemiş tüketiminizi 
arttırmayın
-Genellikle boş kalınan 
zamanlarda artacak 
atıştırma isteğinizi 
hobiler edinerek 
engelleyin
-Tek tip beslenmekten 
kaçının 
-Öğünlerinizde besin 
çeşitliliği sağlayın
-Bir öğünde aşırı mik
tarlarda besin tüket
meyin.
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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 5'13 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 1.3 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 Aslarİ
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 1.0 20

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

ME.TRO 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
Akçagâz 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 
Ya^rlşl. 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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BAYER ECZANESİ 
Hamidiye Mh. '^iklal Cd. GEMLİK 

1 0143

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2355 

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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Bitin m bilgisayar teriafer dikkat! Hüseyin KAYA

Okuyucu Mektubu

Bütün gün bilgisayar 
başındaysanız... 
İşiniz gereği bütün 
gün bilgisayar başın
da çalışıyorsunuz 
ama, el, boyun ve 
sırt ağrılarınız kimi 
zaman dayanılmaz 
oluyor. Demek ki, bil
gisayar kullanırken 
dikkat etmeniz 
gereken kuralları 
gözardı ediyorsunuz. 
İşte birkaç öneri... 
Gözün bakış açısı 
20 -30 derece yukarı
da ve ekrandan uzak
lık ise ortalama 
60 -70 cm. olmalı. 
Ekran tepe nok
tasının gözlerle aynı 
hizada bulunmasına 
dikkat edilmeli.
- Oturulan sanda
lyenin yüksekliği, 
kalça, gövde 
üzerinde dik açı ile 
duracak şekilde 
ayarlanmalı. Ayrıca, 
sandalyenin bel 
çukurluğuna gelecek 
şekilde ayarlan
abildiği bir bölümü 
olmalı. Eğer bu 
bölüm yoksa, beli 
içine alan ve iskem 
leye bağlanan bel

Yumuşak yatak bebek için sakıncalı
Gebelik sırasında 
sigara ve alkol kul
lanımı, bebeklerin 
yatış pozisyonu ve 
yataklarının uygun 
olmamasının, "ani 
bebek ölümleri"nin 
başlıca nedenleri 
arasında olduğu belir
tilerek, ailelerin bu 
konularda dikkatli 
olması istendi.
Sağlık Bakanlığı Ana 
Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Genel 
Müdürlüğü’nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, hiçbir sağlık 
sorunu olmayan bir 
bebeğin açıklana
mayan bir nedenle 
hayatını kay
betmesinin, "ani 
bebek ölümü" olarak 
tanımlandığı bildirildi. 
Bu bebeklerin ölüm 
nedenlerinin otopsiyi 
de içeren inceleme 
lerde saptanamadığı 

yastıkçığı 
kullanılmalı.
- Sırt, boyun ve bel 
dik tutulmalı, kambur 
oturmaya kesinlikle 
izin verilmemeli.
Kambur oturma 
eğilimi varsa, ileride 
oluşabilecek meslek 
hastalıklarından 
korunmak için, sırtı 
dik konumda tut
maya yarayan “pos- 
tureks" adlı korseler
den kullanılmalı.
Ancak, en iyisi korse 
yerine düzenli 
egzersizler yaparak 
adaleleri geliştirmek
tir. - Dizler 90-110 
derece arası bir 
açıda duracak şek
ilde çalışılmalı.
Bunu sağlamak için 
gerekirse ayak altına 
küçük eğimli bir ayak 
tahtası konabilir.
Dizler, aynı pozisyon
da üzün süre tutul
mamalı ve fırsat 
buldukça hareket 
ettirilmeli.
- Dirsekler, çalışma 
sırasında en fazla 90 
derece bükülmeli.
- Ayak bilekleri dik 
açıda tutulmalı ve 

belirtildi. 
Halk arasında "beşik 
ölümü" olarak da bili
nen ani bebek ölüm
lerinin, gelişmiş ülke 
lerde 1-12 aylık bebek
ler arasında en sık 
görülen ölüm nedeni 
olduğu ifade edilerek, 
bu ölümlerin yüzde 
95’ine ilk 6 ayda, 
çoğunlukla da 2-4 ay 
arasında rastlandığı 
vurgulandı.
Ülkede ani bebek 
ölümleri açısından 
birçok risk faktörünün 
varlığını sürdürdüğü 
belirtilen açıklamada, 
"Erkek çocuklarda 
daha sık görülen ani 
bebek ölümlerinin risk 
faktörleri arasında, 
gebelik sırasında ve 
bebeğin odasında 
sigara içilmesi ilk sıra
da yer alıyor" denildi. 
Gebelik sırasında 
sigara içilmesinin ani

mutlaka yere 
temas etmeli.
- Uzun süre çalışan 
eller zaman zaman 
dinlendirilmeli, par
maklara germe eg 
zersizleri yaptırılmalı. 
- Bilgisayarda 
çalışan kişilerin 
evrakları ve kul
landığı diğer eşyalar 
yakında olmalı. Bu 
eşyalara kontrol
süzce uzanmak, 
beli ve sırtı anormal 
şekilde döndürerek 
çeşitli risklere 
girmek demektir.
- Kişi her saat başı 
ayağa kalkmalı, 
dolaşmah, 10 dakika 

bebek ölümü riskini 4 
kat artırdığına işaret 
edilen açıklamada, şu 
bilgilere yer verildi: 
"Hamilelikte sigara 
içilmesi, erken doğum 
ve düşük doğum ağır
lıklı bebek riskini de 
beraberinde getirmek
tedir. Bu nedenle anne 
adayları hamilelikleri 
süresince sigaradan 
aktif veya pasif içici 
olarak kesinlikle uzak 
durmalı, doğum son
rası da bebeklerini 
sigara dumanından 

kadar boyun ve sırt 
egzersizi yapmalı. 
Çok uzun süre otu
ran kişiler, aniden 
ayağa kalktıklarında 
başta omurga sakat
lanmaları olmak 
üzere önemli tehlike 
lerle karşılaşabiliyor. 
- Ani hareketlerden 
kaçınmak, öne 
eğilirken bel yerine 
dizleri bükerek 
eğilmek, vücuda 
gelen yükleri her iki 
bacağımıza veya 
kollarımıza eşit şek
ilde dağıtmak, genel 
bel - sırt ve boyun 
ağrılarından kaçın
mak için şart.

tümüyle uzak tut
malıdır." Gebelikte 
alkol kullanımının da 
ani bebek ölümleri 
açısından risk faktörü 
olduğu belirtildi. 
BEBEĞİN YATIŞ 
ŞEKLİ ÖNEMLİ 
Açıklamada, bebek
lerin yatış pozis 
yonunun da önemli 
olduğu kaydedilerek, 
ilk bir yaş, özellikle de 
ilk 6 ay içinde bebek
lerin "kesinlikle" yüz 
üstü yatırılmaması 
önerildi.

Kınama mı, Kışkırtmamı?
Körfez gazetesi haber editörü sayın 

Seyfettin Şekersöz'ün 7 Şubat 2006 tarihli 
haberinde, Gemlik Belediye Meclisi, 
Avrupa'da Muhammed Peygamber'i konu 
alan çizimlerle ilgili "Kınama Komisyonu" 
kurmuş. Basın mensupları Meclis oturumu 
süresince orada hazır bulunmuşlar. Karikatür 
konusunun gündeme alınıp görüşüldüğüne 
dair haberi gazetelerine ulaştırmışlar. Tüm 
bunlara rağmen, Gemlik Belediye Meclisi 
neden bir "Kınama komisyonu" kurmaya 
gerek gördü acaba? Böylesi bir komisyon 
çok mu lüzumluydu?

Keşke, ilçenin çözüm bekleyen birçok 
sorunları konusunda komisyonlar kurulsay- 
dı, çözüm bekleyen sorunlar peyderpey ele 
alınsaydı ve çözüm üretilseydi. Çözümler, 
Gemlik halkına açıklansaydı. Ve Gemlik 
halkıda rahat etseydi, daha iyLolmaz mıydı?

Ne yapmayı planlıyor bu "Kınama korniş 
yonu"? Çıkaracakları bir bildiriyi, veya 
yapacakları bir konuşmayı fırsat bilecek bazı 
iyi niyet yoksulu kimseler, meseleyi kaşıyıp, 
işin bilincinde olmayan binlerini sokaklara 
ve alanlara dökecekler. Medeni bir düzeyde, 
bilinçli bir kınama ve protestodan yana olup 
da, itidal ve sükunet telkin edenlere, hakaret 
edilecek ve belkide saldırılıp, biryerler kırılıp 
dökülecek. Sonuçta, üzülerek ifade etmem 
gerekiyor ki, böylesi bir kınama komisyonu, 
Gemlik'liye önceden hesabedilemeyen bir
takım acı sonuçları yaşatmaya sebep olabile
cektir.

Karikatür konusunda çeşitli ülkelerde 
ortaya konan tepkiler, Batı'da "fanatik" ve 
"hoşgörüsüz" Müslüman imgesini her geçen 
gün dahada güçlendirmektedir. Gerek, 
karikatürlerle ilgili kırıp dökücü tepkiler, 
gerekse Trabzon'da Hıristiyan din adamının 
öldürülmesi haberi tüm dünyaya yayılınca, 
Almanların da biz göçmenlere karşı tavrı bir
denbire değişiverdi.Alman dairelerinde ki 
memurların eski tavrı gerilerde kaldı. İsyer- 
lerindeki o güzelim arkadaşlıklar zede aldı. 
Almanya'da hergün çarşıda pazarda 
karşılaştığımız tanıdık ve komşu Almanlarla 
selâmlaşıp hal ve hatır sorarken, şimdi 
selâmlaşıyorsak ta yüzümüze bakmadan, 
hal ve hatır sormadan geçip gidiyorlar.

Yavaş yavaş, demokrasi Ye özgürlük 
mücadelesinin, herhangi bir kültürel saf 
içerisinde yürütülemeyeceğini kavramaya 
başlamak gerekiyor. Bağnazlık ve kültürel 
ırkçılık türünden bir zihniyet karşısında, kök- 
tendinci İslamcı tepkinin ortaya koyduğu 
tavrın da demokrasiyle, insan haklarıyla 
hiçbir bağlantısı olmasa gerek.
Dışlayıcılık,Irkçılık ve yabancı düşmanlığı, 
Batı'da yükselen ve kışkırtılan İslam-Doğu- 
Arap düşmanlığı emperyalist müdahaleciliğin 
ekmeğine yağ sürmektedir.

Avrupa'da işçi ve emekçiler, tekellerin 
haksızlıklarına karşı ayağa kalkıyor.Almanya 
genelinde grevler devam ediyor. 
Strasburg'da Avrupa çapında protesto 
eylemlerine katılım yüzbinlere doğru tır
manırken, diğer taraftan da, Avrupa'da 
yabancı düşmanlığı gemalmaz hale geliyor. 
Haliyle, olan da biz gurbetçilere oluyor...
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Rasmussen'in de karikatürleri oldu
Danimarka’da bir gazete, Hz. Muhammed karikatürüne karşılık Danimarka Başbakanı Rasmussen’in 

12 adet karikarütürünü yaptı. Karikatürlerin önsözünde “Sadece müslümanlar değil, biz de 
Rasmussen’in söyledikleri konusunda tereddüte düşünüyoruz” denildi.

İslam dünyasını 
rahatsız eden 
12 Hz. Muhammed 
karikatürüne 
karşılık Danimarka'da 
bir gazete, Danimarka 
Başbakanı 
Rasmussen’in 
12 adet karikatürünü

’ yayımladı. İşte 
karikatürler: 
'Information' 
gazetesinde yayın
lanan karikatürlerde 
Rasmussen, 
Ortadoğu'da 
yakılmaya çalışılan 
Danimarka

it my way’ (Kendi 
yolumu çizdim) 
şarkısı söylerken 
resmedildi.

bayrağını yangın tüpü 
ile söndürmeye 
çalışırken ve 
elinde mikrofon ‘I did

Rasmussen, 
fade özgürlüğü 
balonunu 
şişirirken balonun 
bir pelikan 
tarafından patlatılışı 
ve Danimarka 
bayrağının 
giderek gamalı haç 
taşıyan bayrak 
haline gelişi gibi 
12 ayrı karikatürde

daha yer alıyor. 
Karikatürlerin 
önsözünde ise, 
"sadece 
Müslümanlar 
değil, biz de 
Rasmussen'in 
söyledikleri 
konusunda 
tereddüte 
düşüyoruz" İfadesine 
yer verildi.

Ev sahibi olmak isteyenler müjde!
MANASTI R’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 ka ıcak. 

Mortgage sistemi gibi, 700 YTL taksitli kredi ile
15 yıl ödemeli olan konutlar 2 yılda teslim edilecektir. 

Geniş bilgi için büromuzdan başvurabilirsiniz.

Kooperatife üye olanlara SıS* 8İI6İH KOllllt YüPI KoOOMtlIl
kredilendirme oşomasındo Demirsubaşı Nah. Semerciler Yokuşu, No: 25

(Demiriz Ecz. karşısı) GEMLİKtapuları verilecektir TEL. (0224) 513 89 90
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“Devletin parasını çarçur etmeyin”
Bursa Hükümet Konağı’nda yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali Nihat Canpolat, tüm kurumların üzerine 
düşen görevi yapmasını istedi. Canpolat, "Geldiğimiz nokta en iyi nokta değil. Daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz” dedi. Toplantıya, 
milletvekilleri, kaymakamlar, Büyükşehir ve ilçe belediye başkan lan, kurum ve kuruluş müdürleri de katıldı. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

11 Şubat 2006 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Memura ek 
ödeme geliyor
Çeşitli adlar altında ek ödeme ala
mayan kurumlarda çalışan memurlara, 
Ocak'tan itibaren 40, Temmuz' dan 
itibaren 40 YTL olmak üzere toplam 
80 YTL ek ödeme yapılmasına olanak 
tanıyan yasa tasarısı, TBMM Başkanlı 
ğı'na sunuldu. Haberi sayfa 7'de

SSK ve Bağ-Kur 
aylıklarına zam

Emekli aylıklarına yapılan zam ve KDV 
yerine verilen eködeme ile en düşük SSK 
emekli aylığı 481 YTL 44 YKr'ye, en yüksek 
aylık ise 862 YTL 17 YKr'ye yükselecek. 7’de

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demire!, TBMM Başkanhğı’nı önerge yağmuruna tuttu

Demirci'den iki önerge daha
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kurtul, Muratoba, Engürücük ve 
Gençali bölgesinin sulama suyu 
sorununun çözümlenmesi için 
soru önergesi veren CHP Bursa 
Milletvekili Kemal Demirel, sula
ma sorunlarının çözülmesi için 
yeni bir gölet yapılması ya da 
civar köylerden yararlanılması 
gerektiğini söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Görüntü kirliliğine 
132 YTL ceza

Kaldırımlar...
‘Kaldırımlar’ ünlü Şair Necip Fazıl 

Kısakürek’in tanınmış şiiridir.
Benim değinmek istediğim Necip Fazıl’ın 

“Kaldırımlar”ı değil, Gemlik’in kaldırımları...
Dışarıda yağmur var...
Kardan sonra gelen bu yağmur, sabahtan 

beri sicim gibi yağıyor.
Eğer şemsiyeniz veya su geçirmez bir pal

tonuz yoksa, sırılsıklam olursunuz.
Bir de İstiklal Caddesi’nde bir kaldırımda 

yürüyorsanız, ayakkabılarınız da su içinde 
kalır.

Üşütürsünüz!
Üşütmemek içten bile değildir.
Son zamanlarda kaldırımların işgali 

giderek yoğunlaştı.
Ana caddelerde ve ara sokaklarda işyerleri, 

vatandaşın yürüyeceği kaldırımları iyice işgal 
ediyor.

Kaldırımlarda neler yok ki?
Betondan dökülmüş saksılıktan tutun da, 

işyerlerinin malları neredeyse yollara taşacak.
Birçok yerde yollar da işgal edilmiş durum

da.
Araç sürücüleri araçlarıyla hokkabazlık 

yapıyorlar.
Birçok kez bu konuyu gündeme getirdim 

ve yazdım.
Kaldırımlar keyfi işgal ediliyor buna bir dur 

deyin diye.
önümüzdeki günlerde kaldırımların nasıl 

işgal edildiğini fotoğraflarıyla okurlarıma sun
mayı koydum aklıma.

Bakın neler konuyor kaldırımlara!
Sorumlular bu konuda üzerine düşeni yeri 

ne getirmiyor.
Bir rehavet uykusundayız ki sormayın.
Onun için modern Gemlik kent olamıyor.

Büyükşehir Belediye 
si Zabıta ekipleri; 
izinsiz olarak asılan 
ve çevre ve görüntü 
kirliliğine neden olan 
afiş ve duyurular için 
denetimlerini arttırdı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Zabıta ekipleri, 
özellikle Heykel, 
Setbaşı, Namazgah, 
Yeşil, Altıparmak, 
Santral Garaj, Gaz 
cılar ve Çekirge gibi 
şehir merkezlerinde
ki alt ve üşt geçitler, 
otobüs durakları, 
elektrik direkleri gibi 
yerlere izinsiz ilan ve 
duyuru asanlara 
karşı amansız takip 
başlattı. Vatandaşlar 
dan da büyük tepki 
alan ve görüntü 
kirliliğine yol açan 
afiş ve duyurulara 

asanlara 132 YTL 
ceza kesildiğini 
belirten Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürü Hüseyin 
Koçak, “Asılan ilan 
ve duyurular çevre 
ve görüntü kirliliğine 
yol açtığı gibi asılan 
yerlere verilen tahri
batta belediyeye 
yüklü bir maddi 
külfet getiriyor.
Bu konuda herkesin 
çevreye ve insanlara 
saygılı olmâlarını 
istiyoruz. Amacımız 
daha temiz ve 
yaşanabilir bir 
Bursa. Bunun için 
el birliği içinde 
Bursa'mızı kirlenme
sine karşı mücadele 
etmeliyiz. Uygulama 
ilçelerde de yapıl
malıdır" dedi.

Öfkeli aşık dehşet saçtı
Kız arkadaşını başka 
bir erkekle birlikte 
gören genç deliye 
döndü. Öfkesine, 
hakim olamayan 
genç, kız arkadaşının 
yanındaki kişiyi 
bıçakla ağır yaraladı. 
Bursa Atatürk 
Caddesi’nde meydana 
gelen olayda, Kız 
arkadaşını başka bir 
erkekle görünce öfke
lenen Kağan K. isimli 
genç, dehşet saçtı. 
Yanında bulundur
duğu bıçakla kız 
arkadaşının yanındaki 
Emre Incesu'yu bıçak
layan Kağan K. ile 
olay anında v-nında 
bulunan arkadaşı 
Samet S; gözaltına 
alındı. Yaralı gencin 
ise sağlık durumunun 
ciddi olduğu belirtildi. 
20 yaşındaki Kağan 
K. arkadaşı Samet 
Ş.(18) ile dolaşırken, 

eski kız arkadaşını 
başka bir erkekle 
gördü. Bunun'üzerine 
sinirlenen Kağan K. 
yanındaki ekmek 
bıçağı ile kalabalık 
arasına girerek, kız 
arkadaşının yanındaki 
Emre Incesu'yu (20) 
sol kasığından 
bıçakladı. Kanlar 
içerisinde kalan genç, 
çevredeki vatandaşla 
rın yardımıyla bir ban 
kın üzerine oturtulur 
ken, kanamasının ol . 
duğu bölgeye atkı 
bağlandı. Bir süre 
sonra olay yerine 
gelen ambülansla 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Emre İnce
su, tedavi altına 
alındı. Emre İncesu'- 
nun aşırı kan kaybı 
nedeniyle durumunun 
ağır olduğu bildirildi. 
Olayla ilgili soruştur- * 
ma başlatıldı. M

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dere çalışmaları esnafı etkiliyor
Sosyal dışlanma...

Uludağ Üniversitesi'nin Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti ile birlikte düzenlediği “Bilimin 
Işığında Aydınlanma Seminerleri” başladı.

Her kesimden insanlar toplantıya anlam 
kattı.

Yüksek rütbeli subaylar, birinci derecede 
emniyet müdürleri, öğretim üyeleri, gazeteci 
ler, iş adamları, avukatlar, bürokratlar, 
emekliler, çiftçiler seminer katılımcılarının 
profilini oluşturuyordu.

Bu tür toplantılar, toplumsal gelişmenin 
tetikleyicisi..

Bilginin akademik düzeyden topluma 
yayılmasını sağlıyor.

Çünkü toplum laboratuar.
Kitapta yazılanlarla yaşamdaki uygula- 

; malar genellikle örtüşmüyor
, Unun için;
Bilim toplumla buluştuğu, aynı potada 

eriyerek yaşama döndüğü zaman anlamlı 
oluyor.

Prof Dr Serpil Aytaç’ın sunumuyla gerçek
leşen ilk seminerin konusu Sosyal Dışlanma 
idi. Daha çok akademik düzeyde kaldı ama 
dinleyicilere fikir vermesi açısından yararlı 
oldu.

Sosyal dışlanma çağın önemli bir sorunu.
Aslında küreselleşme denilen illetin bir 

sonucu.
Toplumların bir araya gelerek, ortak sinerji 

yaratarak yürekten istemek koşuluyla..
Bu sorunu çözmesi şart.
Hızlı bir sanayileşme sürecinin yaşandığı, 

“insan olma” değerlerinin rafa kaldırıldığı, 
çevrenin bozulduğu, kaynakların çok hızlı ve 
acımasızca tüketildiği dünyada doğaldır, ki 
sosyal dışlanma da yaşanacak.

Sosyal dışlanma kısır bir döngü..Sonuçları 
ağır..

Sosyal dışlanmayla birlikte; Çalışma kapa- I 
sitesi azalıyor.. Ücret düzeyi düşüyor.

Gelir azalıyor, dağılım dengesi bozuluyor. 
Beslenme, barınma, sağlık, güvenlik 
olanakları en alt düzeye iniyor. Yorgunluk ve 
yıpranma baş gösteriyor. Stres ve depresyon 
yaşanıyor.

Üretim düşüyor..
Göründüğü üzere ciddi bir problem..
HerrxjQsanı hem de toplumu kurtarmak 

için çözüm şart..
Şart olmasına şart da nasıl olacak ?
Devlet çözecek.
Tamam da ...
Sosyal dışlanma ya maruz kalanların 

sığındıkları devlet yönetimli eğitim kurum- 
larında ve barınma yerlerinde yaşananlar 
ortada ve artık herkesin gözü önünde 
cereyan ediyor..

Bu durumda devletten aman beklemek ne 
denli geçerli ye yeterli..

Oysa T.C. Anayasası'nın 61.maddesi çok r 
açık.

“MADDE 61 - Devlet, harp ve vazife şehit
lerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri 
korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir 
hayat seviyesi sağlar. Devlet, sakatların 
korunmalarını ve toplum hayatına intibak
larını sağlayıcı tedbirleri alır. Yaşlılar, 
Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve 
sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanun
la düzenlenir. Devlet, korunmaya muhtaç 
çocukların topluma kazandırılması için her 
türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat 
ve tesisleri kurar veya kurdurur.”

Anayasal hükme rağmen sonuç ortada.. 
O halde .. Yurttaş duruşu çok önemli.. 
Sivil Toplum Örgütlerinin konuya yak

laşımı ve uygulamaları önemli..
Çünkü sosyal dışlanma herkesin her 

zaman başına gelebilecek bir durumdur ve 
önlem almak herkesi yakından ilgilendirmek
tedir.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Çarşı Deresi’nin 
kapalı kısmında 
başlatılan temizleme 
çalışmaları 
nedeniyle bırakılan 
malzemeler esnafın 
tepkisini alıyor.
BUSKİ tarafından 
ihale ile temizliği 
üstlenen MAF 
şirketi kapalı 
alanın büyük 
bölümünde 
temizleme işini 
bitirirken denize 
açılan balıkhane 
kısmının Dır 
bölümünün 
kaldığı öğrenildi. 
Temizleme çalışma 
lan için dere içine 
indirilen kepçe ile 
esnafın tezgah 
açtığı yere 
konulan malzemeler 
yer işgali 
yarattığından 
sorun yaşanıyor. 
Dere kenarına 
tezgah açan 
vatandaşlar biran 
önce çalışmaların 
bitirilip malzeme 
lerin kaldırılmasını 
istiyorlar.

Köprüden uçtu
Askere gitmek için 
eşiyle birlikte Bursa 
şehirlerarası otobüs 
terminaline doğru 
yola çıkan genç, kay
gan yolda idaresinde
ki minibüsün hakimi 
yetini kaybedince köp 
rüden dereye uçtu. 
Emniyet Müdürlü 
ğü’nden alınan bil
giye göre, kaza, dün 
saat 14.00 sıralarında 
Küçükbalıkh Mahalle

si Eski Kuzey Garajı 
köprüsünde meydana 
geldi. Bursa-Orhaneli 
hattında yolcu taşı
macılığı yaptığı belir
tilen 20 yaşındaki 
Mustafa Başak, 
askere gitmek için 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali'ne doğru 
yola çıktı. Mustafa 
Başak, kullandığı 16 
M 9255 plakaJı mini 
büsle Eski Kuzey

TURAN TRAFİK I
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

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

Garajı'ndaki köprüye 
geldiğinde yağış ne 
deniyle kayganlaşan 
yolda, direksiyon ha 
kimiyetini kaybederek 
dereye uçtu. Kazada, 
hafif şekilde yarala 
nan Mustafa Başak 
ile eşi Hülya Başak, 
olay yerinden geçen 
özel bir otomobille 
hastaneye götürüldü. 
Şevket Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne kaldın 
lan genç çiftin sağlı*' 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi 
Yarın birliğine tes.

olacağı belirtilen Mus 
tafa Başak'ın kaza 
yaptığını duyan baba 
sı Ali Başak, hemen 
olay yerine geldi. 
Telefonla hastaneyi 
ara yan oğlu ile 
gelinin sağlık durum
larının iyi olduğunu 
öğrenen baba Başak, 
derin bir nefes aldı. 
Dereye uçan 
minibüs, kurtarıcı 
yardımıyla dereden 
çıkarılarak otoparka 
çekildi. Kazayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor. BHA

DEVREN SATILIK 
İNTERNET 

CAFE
15 PC’Ii 80 m2 

GSM: (0.536) 841 89 49

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirci, TBMM Başkanlığı’nı önerge yağmuruna tuttu

Demirel’den iki önerge daha
Kurtul, Muratoba, Engürücük ve Gençali bölgesinin sulama suyu soru
nunun çözümlenmesi için soru önergesi veren CHP Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, sulama sorunlarının çözülmesi için yeni bir gölet yapıl
ması ya da civar köylerden yararlanılması gerektiğini söyledi.

Zeytinimiz maratona hazır da...?

Vicdanca

Seyfettin ŞEKERSÖZ
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Kurtul, 
Muratoba, 
Engürücük ve 
Gençali bölgesinin 
sulama suyu soru
nunun çözümlenmesi 
için TBMM başkan
lığına yazılı soru 
önergesi verdi. 
Demirel, Muratoba 
Köyü sınırları 
içerisinde bulunan 
Kurtul göletinin 
Muratoba ve 
Engürücük Köyleri 
arazilerinin sulan
ması amacıyla 
yapılmış olduğuna 
belirterek, 
geçen süre içinde 
gölet ve sulama 
kanallarında 
tahribatlar meydana 
geldiğini, uzun 
süredir de gölette ve 
sulama kanallarında 
yenileme ve tadilat 
yapılmadığına 
dikkat çekti.
CHP Bı/rsa 
Milletvekili Kemal

Bursa Valisi Nihat Canpolat, tüm kurumların üzerine düşen görevi yapmasını istedi

“Devletin parasını çarçur etmeyin”
Bursa Valisi Nihat 
Canpolat, Bursa'daki 
yatırımcı kuruluşların 
tepesindeki bürokrat
ları, devletin sağladı ğı 
kaynakları daha iyi kul
lanmaya çağırdı.
İl Koordinasyon Kurulu 
Toplantısı, Bursa Valili 
ği Merkez Hükümet 
Konağı'nda gerçek
leştirildi. Vali Nihat 
Canpolat'ın başkan
lığında gerçekleştirilen 
İl Koordinasyon Kurulu 
Toplantısı'na Bursa 
Milletvekilleri Ertuğrul 
Yalçınbayır, Şevket 
Orhan ve Şerif Birinç, 
kaymakamlar, kamu 
kurum ve kuruluşları 
nın müdürleri, Büyük 
şehir ve ilçe belediye 
başkanları ve 
temsilcileri katıldı.
VALİ’DEN UYARI 
Vali Canpolat, tüm 
kurumların emanet edi’ 
len kaynağı en verimli 
şekilde kullanmakla 
mükellef olduğunu, 
söyledi. Emanet edilen 
kaynağın iyi kullanıl
ması konusuna, devle 
tin tüm memurlarının 
dikkat etmesi gerek

Demirel, bu nedenle 
TBMM Başkanlığına 
verdiği yazılı soru 
önergesinde

VC
Engürücük köylerinin 
sülama ihtiyacını 
karşılamak amacıyla 
yapılmış olan Kurtul 
göletinin tadilatı ne 
zaman yapılacaktır?
Muratoba ve 
Engürücük köylerinin 

tiğine işaret eden Can 
polat, "BursalIlar biz
den hizmet bekliyor.
Bunun için yüksek gay 
ret gerekiyor. Geldiği 
miz nokta en iyi nokta 
değil. Daha iyiye ulaş
mak için çalışıyoruz" 
dedi.
Canpolat, konuş
masının ardından ilk 
sözü Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Muammer Subaşı'na 
verdi. Subaşı, beledi 
yenin 2005 yılı yatırım
ları ve 2006 projeleri 
hakkında bilgi verirken, 
2006 yılı bütçesinin 440 
milyon YTL olduğunu 
ve bunun 211 milyon 
YTL'sinin yatırıma ay 
rıldığını anlattı. Subaşı, 
Büyükşehir yönetimi 
olarak, kavşaklar, Ata 
Bulvarı, Yakın Çevrey- 
olu'nun tamamlanması 
ve Santral Garaj Proje 
si'ne öncelik verdikleri
ni kaydetti. Bu noktada 
söze giren Vali Canpo 
lat, Santral Garaj Proje 
si kapsamında Merkez 
Hükümet Konağı'nın 
önünün açılıp açılmaya 

sulama kanallarının 
tadilatı ne zaman 
yapılacaktır?
Bölge halkının '

giderilmesi ve 
sulama ile ilgili 
sorunlarının çözümü 
amacıyla neler 
yapmayı planlıyor
sunuz?" soruları 
bulunuyor.
CHP Bursa 

cağını sordu. Subaşı 
da, projenin sadece 
Santral Garaj Meyda 
nı'nı kapsadığını bildi 
rince, Vali Canpolat, 
"Biz yine mahalle, ara 
sında kalıyoruz. Bu da 
projenin eksik oldu 
ğunu gösteriyor" dedi. 
Daha sonra İl Özel 
İdare Genel Sekreteri 
Ali Altuntaş da 2005 
yılında tüm projeler için 
88.9 milyon YTL kaynak 
ayrıldığını ve bunun 73 
Milyon YTL'sinin 
harcandığını anlattı. 
Altuntaş, Bursa Millet 
vekili Ertuğrul Yalçın 
bayır'ın “ödeneğin 
neden tam olarak har- 
canamadığına” ilişkin 
sorusuna da, "Bu yeni 
İhale Kanunu'nun önü 
müze koyduğu bir en 
gel. İhale süreci 3-4 ay 
alıyor^ Bu da önemli 
gecikmelere neden olu 
yor. Bu nedenle parayı 
tam olarak kullanamı 
yoruz. Sorunu aşmak 
için hizmet satın alma 
ve proje büroları oluş
turma yoluna gide
ceğiz" dedi.
DSİ 1. Bölge Müdürü

Milletvekili Kemal 
Demirel. ayrıca 
Gençali bölgesinde 
yaşayan insanların 
sulama ile ilgili 
sorunlarının 
çözümlenmesini 
istediklerini 
söyleyerek, 
"Sulama 
sorunlarının çözümü 
için ya yeni bir 
gölet yapılması 
ya da civar 
köylerden birinden 
yararlanmak 
istediklerini" bildirdi. 
Demirel'in 
Gençali sulama 
suyu ile ilgili verdiği 
yazılı soru önergesi 
şöyle: "Gençali 
köyünün sulama 
sorunlarının 
giderilmesi amacıyla 
çalışmalarınız 
mevcut mudur?
Bölge halkının 
mağduriyetinin 
giderilmesi ve 
sulama ile ilgili 
sorunlarının 
çözümü amacıyla 
neler yapmayı plan
lıyorsunuz?"

Mehmet Kılınç'ın kurum 
la ilgili brifinginin ardın 
dan söz alan Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey ise, 
ilçede özellikle yeraltı 
suları konusunda sıkın
tı yaşandığını, kaçak 
kuyuların sayısının1 
hızla artığını ve buna 
müdahale edilemediğini 
söyledi. Bozbey, tüm 
girişimlerine rağmen 
sonuç alamadıklarını 
da sözlerine ekledi. 
Bozbey'e cevap veren 
DSİ Bölge Müdürü 
Kıhnç ise başvuru 
yapıldığı takdirde 
gereken işlemin 
yapıldığını söyledi.
Bunun üzerine devreye 
giren Vali Canpolat, 
tüm kurumların üzerine 
düşen görevi yapması 
ve sorumluluğunu 
bilmesi gerektiğini 
ifade etti. DSİ Bölge 
Müdürlüğü'nün bu tür 
konularla ilgili kanuni 
yetkisi olduğunu ve 
bunu kullanmasını 
isteyen Canpolat, 
"Kolluk kuvvetim yok 
diyerek geri dura
mazsınız" dedi. BHA

Kara küpelim...
Yılların birikimini taşıdığı bedeninde, ger

danından sarkan yeşil ve kara inciler.
Adını Marmara'dan alır. Beyaz duvaklı dağım 

ve mavinin kirlenen örtüsünde bakışan Gemlik'im 
de yaşar zeytinimin kara ve yeşil incileri .

Kara gözlü, yeşil gözlü tarlalar.
Bir don, bir fırtına bazen de bitmeyen yapılar, 

söndürür ferini ..
Kolay değil büyümesi. 'Bir zeytin ağacından 

tam v.erim alınması için 25 yıl gerekir” demişti 
Ziraatçı dostum...Yaş aldıkça verimi artar .

Yaşlandıkça incileri değerlenir
Ne acıdır ki, çarpık yapılaşmanın kabuğunda 

zeytin tarlalarına dikilen binaların kökleri zeytin
liklere salamur oldu!... Sayar olduk, zeytinlikleri 
ve ağaçları...

'Bursa'nın en önemli gelir kaynağı zeytinden 
bu yıl yüksek rekolte bekleniyor' haberi iç acıçı.

Zeytinciler, bu bayram hasatlarını alacak.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Reti' 

Taviloğlu, fiyatta belirleyici olmak istemiyor.
Herkesin Marmarabirlik'in vereceği fiyatı bek

lediğini söylüyor, gazetecilere .
Devletten sınırsız destek sağlayan bir birlik 

olmadıklarını; üreticinin haklarını korumak için 
çalıştıklarını; tüccar ve üreticinin , büyük zeytin 
fabrikalarının sahiplerinin de ’birlik'ten gelecek 
fiyatı beklediklerini; bu fiyattan sonra tüccar, 
üretici, zeytin fabrikatörlerinin de küçük ayarla
malarla 'pozisyon' larını alacaklarını anlatıyor 
zeytinin birliğinin başkanı Taviloğlu.

Bakalım, zeytinciler gülecek mi?
Taviloğlu, benim için mücadele ediyor.
Hedefleri ve planlarım kısaca şoyl< i le 

getiriyor;
"Önümüzdeki 3 yıllık süreçte yıllık 30 bin ton

luk satış hedefleyip bunun 10 bin tona tekabül 
eden kısmını ise ihraç etmeyi planlıyoruz. Satış 
ve pazarlama ile ilgili stratejileri geliştireceğiz. 
Zincir mağazalarla genişleyen bir satış ağı hede
fimiz var. Yeni bayilikler vereceğiz. Kalitenin 
giderek artmasını hedefliyoruz. Avrupa Birliği 
standartlan çerçevesinde kalite ve sistem bel
gelerimizi geliştireceğiz. HACCP gibi ilave hijyen 
belgelerini alacağız. Depolama kapasitemizi artır
mayı planlıyoruz. Bu yıl da bol rekolteye rağmen 
40 bin ton gibi bir miktarda ürün alabileceğiz. 5 
bin ton civarında da yağlık kırma zeytin almayı 
planlıyoruz"

Ne acıdır ki, Marmarabirlik de politikadan en 
çok nasibini alan birlikler arasında yer alır.

Değişen yöneticiler,yönetimler.:. Ve bitmeyen 
plan, proje ve hedefler... .'cek cak...' larla işimiz 
yok diyen AK Parti Grup Başkanvekili -BursalI 
Milletvekili Faruk Çelik'in sözleri takıldı, aklıma.

. Gemlik'deki bir tarım toplantısında, "....cek, 
caklarla iş olmaz" sözleri...

Oysa ki, hep 'cek, caklarla...' çekiç sallayarak 
bir türlü binanın atılan temelinin duvarları örüle- 
memiştir. ’

Ben artık duymak istiyorum...
Marmarabirlik ya da bu tür üretici birlik

lerinden; projelerin bittiğini, planların 
yapıldığını... Kurulan satış ağların zincirlerine bir 
halka daha eklendiğini. AB mevzuatına uymak bir 
yana, ülkemde örnek gösterilecek bir konuma 
geldiğini duymak istiyorum; üretici ilişkilerindeki 
zenginliği, üretici adına açılan son teknoloji -bilgi 
kurslarını, üreticinin bilinçlenmesi adına yapılan 
çalışmalardan sonra üreticinin ne denli kaliteli ve 
bilinçli konumuna geldiğini...

Tarım ülkesiyiz. Bursa dünyanın zeytin köyü 
olmalı. Birlik, yılların tecrübesini, üreticiden yana 
bir yapıya dönüşerek değerlendiremez mi?

Yaşıyla birlikte doğurduğu torunlarının üre
time olan katkısmı merak ediyorum?

Dünya'da Marmarabirlik'in fabrikası var mı?
Dünya zeytin fiyatlarını Marmarabirlik 

belirleyebilir duruma gelemez mi?
Marmarabirlik'e dünyadan gelen zeytinci fir

malar, örnek çalışmalardan yararlanmalı...
İşte o zaman, yazımın girişinde kullandığım, 

kara-yeşil küpeli yaşlı zeytin ağacımın, dünyada 
en değeri mücevher olduğunun şiiriyle bitirmek 
isterim yazımı...
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Hamsinin kilosu 5 YTL Dershanelerde tabelalar 
değişmeye başladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kilosu 15 YTL’ye 
kadar çıkan 
hamsi balığı 
nihayet vatandaşın 
alım gücüne 
indi.
Marmara Denizi’nde 
az yakalanan 

hamsi balığı 
havaların 
soğumasıyla 
birlikte bollaşmaya 
başlayınca kilosu da 
5 YTL'den 
satılmaya başladı. 
Balık severlerin 
tercih ettikleri hamsi 
balığının yeterince

yakalanıp 
fiyatının düşmesi 
esnaf ile 
vatandaşı 
sevindirirken 
önümüzdeki 
günlerde fiyatının 
daha da düşmesi 
bekleniyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Büyük bir öğrenci 
potansiyeline 
sahip olan Ğemlik'te 
sahip değiştiren 
dershaneler yeni 
tabelalarını asmaya 
başladılar.
Nüfusu her geçen 
gün artan ve 
Büyükşehir sınırları
na dahil edilen 
Gemlik'te 2000 
Dershanesini alan 

Sınav dergisi 
tabelasını asarken 
önümüzdeki 
aylarda faaliyet 
gösterecek Kültür 
Dershanesi’nde ise 
tadilat çalışmaları 
sürüyor.
Daha önce de 
Gemlik'te Körfez Fen 
Dershanesini yine 
tanınmış isimlerden 
Birey satın alarak 
faaliyet kapsamını

daha da 
genişletmişti. 
Uludağ Üniversite
sine bağlı Meslek 
Yüksek Okulu'nun 
bir çok bölümü ile 
Hukuk Fakültesi 
ve Denizcilik 
Fakültesi’nin de 
öğrenci alımına 
başlamasıyla Gemlik 
önümüzdeki yıllarda 
tam anlamıyla 
öğrenci şehri olacak.

Buderus Duaerus
L--- - - - - - - - KAZAN
C ISISAN J) KALORİFER TESİSATI

■ - - - - - - , . KLİMA
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA 

(ETKİLİ Bffl SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

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



11 Şubat 2006 Cumartesi Sayfa 5

Ülkü Ocaklarından peygamber karikatürlerine kınama
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Ülkü ocağı 
Dergisi Temsilciliği 
Cuma namazı çıkışında 
cami önlerinde bröşür 
dağıtarak 
Paygamberimizi 
terörist olarak 
gösteren karikatürleri 
çizenleri kınadılar. 
Gemlik Ülkü Ocağı 
Başkanı Osman 
Durdu, “Cuma 
namazı çıkışı Çarşı 
Cami cemaatini 
ve Gemlik halkını 
bilgilendirdik” dedi. 
Osman Durdu ve 
diğer üyeler, tarafın 
dan dağıtılan broşür
lerde, “Danimarka'da 
bir dergide peygamber 
efendimiz Hz. Muham 
med'in karikatürleri 
yayınlanmıştır. İnancı 
miza göre Peygamber 
Efendimizin masum bir 
amaçla bile suretinin 
resmedilmesi doğru 
değildir.
Buna rağmen karika 
türleri çizilmiş; bu da . 
yetmezmiş gibi İslam 
peygamberini terörist 
gibi karikatürize 
etmişlerdir: 
Danimarka'daki bu 
saygısızlığa diğer 
Avrupa ülkeleri "basın 
özgürlüğü" adına 
sahip çıkmış nihayet 
Almanya; Fransa; ve 
Belçika'da da aynı 
karikatürler İslam 
dünyasının tepkilerine 
rağmen özür dilemek 
yerine tçkrar tekrar 
yayınlanmıştır: 
Avrupa bu davranışı ile 
insanların inançlarına 
karşı nasıl "faşist" bir 
tutum sergilediğini- 
göstermiştir: 
Bunu bizler zaten her 
fırsatta söylüyorduk. 
Bunların "insan hak
lan"; "inanç özgür- 
lüğü";"demokrasi" gibi 
birtakım değerleri 
"sadece kendileri için" 
istediklerini çok iyi 
biliyorduk. Onlara göre 
"bütün haklar bütün 

saygı kendileri içindir". 
Bu "çifte standartlı" 
bakış açılarının 
yabancısı değiliz: 
Avrupa her geçen gün 
savunduğu değerlere 
yabancılaşmaktadır: 
Avrupa eski geleneğini 
yani “soykırım 
geleneğini" şimdi 
"kültürel soykırım" 
olarak devam 
ettirmektedir: 
En büyük ruhani 
kurumlan olan Papalık 
bile açıklamalar 
yaparak tepkileri fazla 
bulduğunu dile 
getirmişlerdir: 
"Dinler arası diyalo
gun" temsilcilerine 
bî. bakınız!
'Açıklama yapılana 
kadar gözlerini 
Vatikan'a diktiler. 
Vatikan'ın açıkla
masının ardından "aynı 
paralelde" 
açıklamalar yaptılar. 
Eleştirdikleri İslam'a 
hakaretten çok 
müslümanların tepki
lerinin aşırılığıydı. 
Müslümanlar sizin 
dediğiniz gibi aşırılık 
peşinde değil, bu 
tepkileri aşırılık olarak 
görenler, kutsal değer
lerine saldırdıkları 
müslümanlardan 
bir an önce özür 
dilemelidirler!” 
Basın bildirisinde 
hükümetin davranışı 
da eliştirilerek şu 
görüşlere yer verildi: 
"Dinler bahçesi" 
açan; Hatay'da 
"Medeniyetler 
Buluşması" yapan 
"papazlarla iftar 
açanlara", ”AKP' nin 
Genel Başkanına" 
soru yoruz!
Teslimiyetiniz, 
"saygı" getirdi mi? 
Hani inanca saygı! 
Saygı "karşılıklı 
olursa" saygıdır. 
Tek taraflı saygı 
"teslimiyettir"! 
Müslümanlar hiçbir 
zaman sırf başka dine 
inanıyor diye kimsenin

inancına saygısızlık 
etmemişlerdir.

-OnlaFO'laçs j karan
lığında "Engizisyon" 
kurarken biz onlara 
"Çağ açan" bir mede 
niyetin temsilcisiyiz: 
Biz bunları biliyoruz 
söylüyoruz ve bunları 
yüce dinimizin büyük
lüğünden sayıyoruz: 
Şimdi "Vatikan konsül
lerinden" çıkan dinler 
arası diyalogun* taşe 
ronlarına soruyoruz: 
Siz nasıl Müslüman 
siniz, siz bunları gör 
müyör musunuz t Sızın 
tepkiniz nedir söyleyin 
de millet te duysun biz 
de duyalım!
Son olarak Trabzon'da 
bir papazın öldürülme
si ile ilgili konu aydın
lığa kavuşmadan bir 
gazete "manşetten" 
Vali'yı suçlamakta; 
"basiretsiz" diye 
manşet atmaktadır. 
Olayı gerilere götüre 
rek "Trabzonr,da neden 
bu kadar olay olmak-/ 
tadır derken; "pro- 
vokatif eylemleri" 
yapanların "neden 
Trabzon'u seçtiklerini" 
göz ardı etmektedir. 
Şimdi Trabzon'da 
baskı oluşturmak 
amacı ile şehrin her 
tarafına kameralar yer
leştirilmektedir. "Milli 
bilincin" yüksek 
olduğu Trabzon 

üs olarak seçilmiş 
"refleksleri yok etmek 
için" hr.l'. üzerinde 
"baskı oluşturulmaya" 
çalışılmıştır.
Yetkililere sesleni 
yoruz, Diyarbakır'a 
sokmadığınız 
devleti Trabzon'a mı 
taşıyorsunuz?
Gidin kameraları 
PKK'nın uyuşturucu, 
kapkaç, kadın ticareti, 
korsancılık ve karabor
sa tezgahları ile halkı 
canından bezdirilen 
yerlere yerleştirin, 
burun ısıam dünyası 
her yerde demokratik 
tepkilerini ortaya 
koymaktadırlar: 
"İslam şerefimizdir" 
hiçbir Müslüman şere
fine el uzatılmasına 
sessiz kalmamalıdır: 
Bu, belki de "İran 
müdahalesi" öncesi 
İslam dünyasının 
tepkisini ölçmek adına 
yapılan "planlı" 
bir harekettir.
Bu gündem 
Müslümanları dinlerini 
"değersizleştirmek" 
adına yapılan bir. 
gündem midir?
Bu İslam'ı seçenleri 
"bir karikatüre dahi 
tahammül edemiyor
lar" şeklinde dünyaya 
bir "sunum mu"? 
"Avrupa" "tek dişi 
kalmış canavar" diye 
tabir ettiğimiz Batı 

dünyası yaptığı 
operasyonlar ile 
Müslümanlara "tek 
tercih" bırakmaktadır. 
Ülkesi işgal edilen, 
yuvaları dağıtılan, 
Aklını yitiren insanlar 
topluluğu askeri, 
demokratik, kültürel 
ve ekonomik olarak 
mücadele edememekte 
bilinçli bir 
"teröristleştirme proje
si” uygulanmaktadır. 
Birleşmiş milletler 
"güvenlik konseyi'ne" 
"İran'ın şevki" ile 
Türkiye adına Aıxr 
hangi tarafta olduğunu 
göstermiştir. Bu "kabul 
oyu" hangi "gizli 
anlaşma" sonucu veril 
miştir. Tayip Erdoğan 
bunu Türk Milletine 
açıklamak zorundadır.’ 
"İran müdahalesi" 
sonucumda oluşacak " 
enerji sıkıntısına” ne 
çözüm bulmuşlardır? 
Meclisten hangi "tez 
kereler" geçirilecektir? 
Kaç "ABD askeri" 
Türkiye'nin doğusunda 
konaklayacaktır. 
"Nükleer santral" 
kurmak sadece ABD 
ve müttefiklerinin mi 
hakkıdır?
En önemlisi "bu 
güvenceler" verildiyse 
"ne karşılığında" ve 
rilmi'ştir. AKP bunları 
"millete" açıklamak 
zorundadır. Haçlı zih

niyeti dün Irak'ta, 
bugün İran ve Suriye. 
ILIMLI MÜSLÜMAN 
İslam dinini kendi 
içinde "ılımlı Müslü 
man'', "radikal Müslü 
man” "terörist Müslü 
man" diye parçalara 
ayırarak herkesi 
"görev verdikleri" ılımlı 
Müslüman ların, "diya 
logcuların" çevresine 
sığınmak zorunda 
bırakmaktadır. Müslü 
man'ın "ılımlısı" "yumu 
şağı" "sert"i olmaz. Bu 
hükümet "başörtüsü 
şerefimizdir" diye 
seçim meydanlarında 
vaatler vererek iktidar 
olmuştur. Bırakın 
başörtüsü meselesini 
çözmeyi meseleyi " 
başka boyutlara" 
taşımışlardı. İstanbul'
da bir camide Başba 
kanın en yakın arka 
daşı ve danışmanının " 
kadın erke_k cemaat" 
oluşturup "başı açık 
bir şekilde" İslam'ın 
temelleri ile oynaması 
bu milleti çileden 
çıkarmıştır. Başbakan 
bu soru kendisine her 
sorulduğunda konuyu 
başka taraflara çek
miş; "bu yanlış işe 
sahip çıkmıştır".
Sayın Başbakan acaba 
bu hareketin arkasında 
durarak "başörtüsü 
meselesi" ancak böyle 
mi çözülür demek 
istiyorsunuz millete? 
Acaba bu hareketi 
başka bir siyasi parti 
mensupları yapsa idi 
ortalığı nasıl ayağa 
kaldırırdınız. "Irakta" 
"Kıbrıs'ta" ve "ulus
lararası camiada" 
"saygınlığını yitirmiş" 
"inandığı dinine bile 
saygı gösterilmeyen" 
bir dünya istemiyorsak 
güçlü bir "Türkiye'"de 
yaşamak için, İslam’ın 
sancağını kaldırmak 
için idare "emin ellere" 
teslim edilmelidir.
Türk Milleti "seçimini" 
iyi yapmak zorun
dadır." denildi.

KİRALIK ZEYTİNLİK
QEMLİK GÜBRE SANAYİ A Ş.
FABRİKA SAHASI İÇERİSİNDE 

MUHTELİF YERLERDE BULUNAN 
ZEYTİNLİKLERDE MEVCUT 

1412 ADET ZEYTİN AĞACI 5 YIL SÜRE İLE 
KİRAYA VERİLECEKTİR.

İLGİLENENLERİN AŞAĞIDAKİ İRTİBAT TELEFONUNDAN 
BİLGİ ALMALARI RİCA OLUNUR.

İRTİBAT TEL: 0 224 519 00 70 /1519 • 1522 - 1524

KİRALIK İŞYERLERİ ve OFİSLER
BUSEB - BURSA SERBEST 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ve 
GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 

KARŞISINDA BULUNAN İŞYERLERİ VE 
OFİSLER KİRAYA VERİLECEKTİR.

İLGİLENENLERİN AŞAĞIDAKİ İRTİBAT TELEFONUNDAN 
BİLGİ ALMALARI RİCA OLUNUR.

İRTİBAT TEL: 0 224 519 00 7011519 ■ 1522 ■ 1524
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Büyükşehir Yerel Gündem 21’de 
çalışma grubu kuruldu Tarihin dili olsa,..

Kentin öncelikli 
sorunları doğrul
tusunda katılıma ve 
ortaklığa dayalı, 
sağlıklı bireylerin 
artması, yaşam 
kalitesinin iyileşti 
rilmesi, sportif etkin
likler ile katılımcıları 
sadece fiziki açıdan 
değil, moral ve kişilik 
açısından destekle
mek ve topluma yarar
lı bireyler yetiştirmek 
amacıyla Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Spor 
Çalışma Grubu kurul
du. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 çatısı 
altında kurulan Yerel 
Gündem 21 Spor 
Çalışma Grubu 
üyeleri, bugün ilk 
ziyaretini gerçekleş 
tirerek Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı ve 
Belediyespor Kulübü 
Başkanı Muammer

Subaşı'yı ziyaret etti. 
Projeler ve çalışmalar 
hakkında Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Muammer Subaşı’na 
bilgiler veren Yerel 
Gündem 21 Spor 
Çalışma Gtubu 
Başkanı Necdet 
Konak, "Amacımız 
Bursa'da yaşam 
kalitesini iyileştirmek. 
Sportif etkinlikler ile 
katılımcıları sadece 
fiziki açıdan değil, 
norai ve kişilik açışın

dı teklemek ve 
t plu a yararlı 
bireyler yetiştirmek” 
dedi. Konak, ayrıca, 
yapacakları etkinlikler 
için de destek istedi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı ve 
Belediyespor Kulübü 
Başkanı Muammer 
Subaşı, kendisinin de 
sporun içinden 
geldiğini belirterek

‘Kentlilik Bilinci’ 
içerisinde hareket 
eden Yerel Gündem 
21 Spor Çalışma 
Grubu’na çalış
malarında başarılar 
diledi. Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Belediyespor olarak 
hemen her konuda 
Yerel Gündem 21 
Spor Çalışma 
Grubuna destek 
olacaklarını belirten 
Subaşı, “Belediyespor 
kent ve ülke sporuna 

sayısız katkılar sağlı 
yor. Amatör ruhla pro
fesyonel bir başarı 
gösteriyoruz. Yerel 
Gündem 21 Spor 
Çalışma Grubu’ndan 
da bu başarıyı bekli 
yörum. Ayrıca, proje 
aşamasında olan 
Merinos Parkı’nda 
tüm spor kuru
luşlarının ve vatan
daşlarımızın ücretsiz 
olarak kullanabileceği 
spor alanları var” 
diye konuştu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Kütüphanesi, 
geçtiğimiz yıl 
başlattığı “Düşünce 
Seminerleri” kap
samında her hafta 
mesleklerinde başarılı 
olmuş isimleri ağırla
maya devam ediyor. 
"Tarihin dili olsa” 
konulu söyleşinin bu 
haftaki konuğu ise, 
Yardımcı Doç. Dr. 
Mustafa Eğilmez oldu. 
“Tarih dündür.
Dününü bilmeyen 
geleceğini göremez” 
diyen Yardımcı Doç. 
Dr. Mustafa Eğilmez, 
“Tarihe bakıldığından 
zirveye çıkmış tüm 
ülkelerin bir süre 
sonra duraklama, 
sonra gerileme ve en 
sonunda da dağılma 
eğilimi gösteriyor. 
Yani 21. yüzyılın lideri 
olan Amerika da bu 
ülkelerin içerisine 
girecektir” dedi.
Tarihin tekerrürden 
ibaret olduğunu 
belirten Eğilmez, 
“Rusya'da lider bir 
ülkeydi ve sonra 

dağıldı. Amerika’da 
dünya’da tek 
güç olarak 
gösteriliyor.
Yani Amerika’da 
duraklama, gerileme 
ve dağılma yaşayacak 
ülkelerden biri 
durumunda. Bunun 
için bir zaman söyle
meyiz ama tarih teker
rürden ibaret olduğu 
gerçeğini de unutma
mak gerekir” diye 
konuştu.
Cemal Kutay anıldı. 
Söyleşiye kısa süre 
önce yaşamını 
yitiren ünlü tarihçi 
Cemal Kutay’ı 
anarak başlayan 
Yardımcı Doç. Dr. 
Mustafa Eğilmez, 
Cemal Kutay’ın 
Türkiye’nin 
yetiştirdiği en ünlü 
tarihçi olduğunu 
belirterek, “Tarihi 
okuyan, araştıran ve 
gerçekleri su üstüne 
çıkaran gerçek bir ta 
rihçidir. Türkiye tari
hinin kar.uı. k kalmış 
bazı bolunHe*ıni 
Cemal Kutay tarafın- i 
dan öğrenmiştir. Jj

KEBAP ve YEMEK SALONU
Bircim Görür

Cağ Kebabı & Çorba Çeşitleri & Etli Yemekler 
Sebzeli Yemekler & Izgara Çeşitleri

Salatalar & Tatlılar

Farklı bir ortamda kaliteli servis ile hizmetinizdeyiz
EV ve 

İŞYERLERİNE 
SERVİSİMİZ

VARDIR 
BİR TELEFON 

KADAR YAKINIZ

Gazhane Caddesi 1 Nolu Aralık Topçular Apt. No : 44/ A (Adliye Binası karşısı)
Tel (0.224) 514 20 20 GEMLİK
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Memura ek ödeme geliyor
Memurlara ek ödeme 
imkanı sağlayan yasa 
tasarısı Meclis'e 
sunuldu. Yeni tasarı
da 5 YTL'lik sendika 
ücreti memurlara 
ödenirken, aile 
yardımı da artırılıyor. 
Çeşitli adlar altında 
ek ödeme alamayan 
kurumlarda çalışan 
memurlara, Ocak'tan 
itibaren 40, Temmuz' 
dan itibaren 
40 YTL olmak üzere 
toplam 80 YTL ek 
ödeme yapılmasına 
olanak tanıyan yasa 
tasarısı, TBMM 
Başkanlığı'na 
sunuldu.
Tasarıda, ödemeden 
kimlerin yararlanacağı 
ve bu ödemenin usul 
ve esasları düzen
leniyor. Ayrıca, kamu 
kurum ve kuru
luşlarında istihdam 
edilen bazı personelin 
mali haklarına ilişkin 
düzenlemeler

yer alıyor.
Buna göre, aralarında 
yüksek yargı organ
ları, Adalet Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Çevre ve 
Orman Bakanlığı 
kadrolarında yer alan 
memurlar ile 
subay, astsubay, 
uzman jandarma ve 
uzman erbaşlara 
ödeme yapılacak. 
Ek ödeme almaya hak 
kazanan personele, 
1 Ocak 2006'dan 
itibaren artış yapıla
bilmesi, Maliye 
Bakanlığı'nın 
görüşüne bağlanacak. 
Kadro karşılığı 
sözleşmeli personel 
hariç olmak üzere, 

çeşitli statülerde 
istihdam edilen 
sözleşmeli personele, 
sözleşme ücreti ile 
ilişkilendirilmeksizin, 
tasarıda belirtilen 
tutarı aşmamak üzere 
ek ödeme yapılması
na, ilgisine göre 
Yüksek Planlama 
Kurulu (YPK) ile 
Bakanlar Kurulu 
yetkili olacak. 
Tasarıda, aynı görevi 
yürüten sözleşmeli 
personelin eline 
geçen ücretteki 
kurumlar arası fark
lılıkların giderilmesi 
amaçlanırken, 
YPK ile Bakanlar 
Kurulu'na, kurumlan 
belirleme ve 
kurum içinde ek 
ödemeden yararlanan 
personele ödeme 
yapılıp yapılmaya
cağını düzenleme 
yetkisi tanınıyor. 
Sendika ücreti 
devletten Tasarıyla 

aile yardımı, ödeneği 
gösterge rakamı 
1.250'den 1.450'ye 
çıkarılıyor. Sendika 
üyesi personele, 
sendika aidatlarından 
kaynaklanan kayıp 
larının telafisi için 
aylık 5 YTL ek 
ödeme yapılması 
öngörülüyor. Kamu 
görevlilerinin, üye 
oldukları sendikalara 
ödedikleri üyelik 
aidatları, gelir vergisi 
matrahından düşülü 
yor. Devlet Memurları 
Kanunu'nda yer alan 
özel hizmet tazminatı 
ile buna paralel 
değişik adlarla 
düzenlenen tazminat 
oranlarında bazı 
iyileştirmeler de 
sağlanıyor.
Her derece ve türdeki 
örgün ve yaygın 
eğitim kurumlan 
ile kûrs, seminer ve 
hizmet içi eğitimlerde 
görev yapan öğret

men veya diğer 
memurlara veya 
açıktan atanacaklara 
ödenen ek-ders 
ücretlerinde de günün 
koşulları ve mali 
imkanlar çerçeve
sinde artış yapılması 
öngörülüyor.
Nöbete de 
ücret geliyor 
Mesai saatleri dışın
da, genel tatil gün
lerinde veya hafta 
sonu tatillerinde 
nöbet tutan adli yargı 
hakim, Cumhuriyet 

başsavcısı. Cumhu
riyet başsavcıvekili 
ve Cumhuriyet 
savcılarına ve adli 
yargıda bunlarla bir-, 
likte nöbet tutan adli 
personele ödenen 
nöbet ücreti gösterge 
rakamları artırılıyor. 
Tasarıyla, Adli Tıp 
Kurumu personeline, 
personelin katkısıyla 
elde edilen döner ser
maye gelirlerinden 
karşılanmak üzere 
yapılan ödemeler de 
yükseltiliyor.

SSK ve Bağ-Kur 
aylıklarına zam

Askerden âaılere

SSK ve Bağ-Kur 
aylıklarına zam 
Emekli aylıklarına 
yapılan zam ve KDV 
yerine verilen ek 
ödeme ile birlikte 
SSK ve Bağ-Kur'dan 
emekli olanların ne 
kadar emekli maaşı 
alacağı da belli oldu. 
Emekli aylıklarına 
yapılan zam ve KDV 
yerine verilen ek 
ödeme ile en düşük 
SSK emekli aylığı 481 
YTL 44 YKr’ye, en 
yüksek aylık ise 862 
YTL 17 YKr’ye 
yükselecek.
SSK ve Bağ-Kur 
emekli aylıklarına 
bu yılın Ocak ve 
Temmuz 
aylarında yüzde 
3’er oranında 
zam verilmesi ve 
emeklilerin vergi 
iadesi için fış topla
ması uygulamasına 
son verilerek, 
emekli maaşı 400 
YTL ve altında olan
lara yüzde 5, 400 
YTL'nin üzerinde 

olanlara ise 
yüzde 4 ek ödeme 
yapılmasını 
düzenleyen yasa, 
önceki gün TBMM'de 
kabul edilmişti. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
yetkililerinden alınan 
bilgiye göre, yasanın 
kabulüyle birlikte, 
SSK'da Sosyal 
Yardım Zammı 
dahil 449 YTL 75 YKr 
düzeyindeki en 
düşük emekli aylığı, 
yüzde 3'lük zam ve 
KDV yerine verilen ek 
ödemenin ardından, 
481 YTL 44 YKr'ye 
çıkacak. 805 YTL 18 
YKr olan en yüksek 
aylık ise 862 YTL 17 
YKr'ye yükselecek. 
Bağ-Kur'da, Esnaf ve 
Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu'na 
göre 1. basamaktan 
emekli olanların 329 
YTL 16 YKr 
düzeyinde bulunan 
aylığı, yüzde 3 zam

ve ek ödeme ile 355 
YTL 99 YKr'ye, 24. 
basamaktan emekli 
olan sigortalının bin 
81 YTL 66 YKr olan 
aylığı ise bin 158 YTL 
67 YKr’ye çıkacak. 
Yine Bağ-Kur'dan 
Tarımda Kendi 
Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu'na 
göre 1. basamaktan 
emekli olanların 
218 YTL 87 YKr 
tutarındaki aylığı 
236 YTL 71 YKr'ye; 
24. basamaktan 
emekli olanların 
599 YTL 88 YKr 

düzeyindeki aylığı ise 
642 YTL 87 YKr'ye 
yükselecek.
Emeklilerin 2005'te 
aldıkları vergi 
iadelerine 
ilişkin son dönem 
mahsup işlemleri 
sonucu lehlerine 
fark çıkması 
durumunda, 
farklar, izleyen 
'2 ay içinde defaten 
ödenecek. 
Hak sahibi 
aleyhine fark 
çıkması 
halinde ise bu, ek 
ödeme tutarlarından 
mahsup edilecek.

işsizlik maaşı
Askerden dönen 
gençlere işsizlik 
maaşı uygulaması 
başladı. Hükümetin 
bu uygumasından 
faydalanmak isteyen 
gençlerin şu üç şartı 
taşıması gerekiyor... 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat 
Başesgioğlu, 
askerden döndükten 
sonra işini kaybeden 
işsiz gençlere işsizlik 
maaşı bağlanması 
uygulamasını 
başlattıklarının 
müjdesini verdi. 
Uygulamanın başla
ması için yasal 
düzenleme yapmak
tan şimdilik 
vazgeçtiklerini ■ 
belirten Başesgioğlu, 
"Bugünden itibaren 
askerden döndükten 
sonra iş bulamayan 
gençler, İŞ-KUR'a 
başvurmaları 
halinde kendilerine 
işsizlik maaşı 

bağlanacak ve kendi
leri ile ailelerinin 
sağlık giderlerini 
devlet üstlenecek" 
dedi.
Askerden dönen 
gençlerin maaş 
almaları için 
olmazsa olmaz 
şartları da tek tek 
sıralayan Bakan 
Beşesgioğlu, 
"Birinci şartımız, 
maaş başvurusunda 
bulunan gençlerin 
askere gitmeden önce 
işsizlik ödeneğini 
almaya hak kazanmış 
olması gerekiyor. 
İkincisi, kişinin askere 
gittiği 
son bir yılda kesinti
siz olmak ka 
ydıyla 120 gün pirim 
ödemesi şartı var. 
Üçüncüsü, askerden 
döndükten sonra 
kişinin işini kay
betmesi veya iş 
bulamaması 
gerekiyor" diye 
konuştu.
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Kar gitti, hoşgeldin vagmuri Erdoğan’dan 192 ülkeye mektup
Tüm yurdu etkileyen 
kar yağışı ve soğuk 
hava gitti. Ama şimdi 
de yağmur geliyor. 
Marmara, Ege, 
Akdeniz ve Batı 
Karadeniz'de etkli 
yağışlar başlıyor. 
Yetkililer su baskınları 
konusunda 
uyarıda bulundu. 
Marmara'nın güney ve 
doğusu, Ege. deniz 
ile Batı Karada . z'in 
batısında etkili yağış 
beklendiği bildirildi. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
etkili yağışın, özellikle 
İstanbul, Balıkesir, 
Bursa, Çanakkale, 
Kocaeli, Sakarya,

H Bu jilijsılıii !■ lijfei
Türk Telekom'un 
yüzde 55'lik his 
sesinin özelleşti 
rilmesiniri ardından 
kamuya geçmek 
isteyen personele, 
beş yıl içinde şirket
ten ayrılmaları 
halinde, bir aylık 
sürede başvurmaları 
durumunda kapıuya 
geçerek çalışmalarını 
burada sürdürmelerini

a

s
s

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

Aydın, Muğla, Uşak, 
Zonguldak, Bolu, 
Düzce, Kahraman
maraş ve Adıyaman 
çevrelerinde bek
lendiği belirtildi. 
Açıklamada, etkili . 
yağış ve Marmara ile 
Batı bölgelerin iç 
kesimlerinde lodosla 

öngören yasa teklifi, 
TBMM Genel 
Kurulu'nda
yasalaştırı İdi i tJ M M 
Genel Kurulu'nda bir 
süre önce yüzde 55'i 
özelleştirilen Türk 
Telekom'un çalışanları 
ile ilgili düzenlemeyi 
öngören yasa teklifi 
kanunlaştı. İsteyen 
Türk Telekom çalışanı 
yasanın Resmi 

birlikte görülecek 
kar erimelerir 
su baskını ve 
taşkınlara ned 
bileceği ifade edilerek, 
yaşanabilecek olum
suzluklara karşı 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli 
olmaları istendi.

Gazete'de 
yayımlanmasının 
ardından kamuya 
geçebilecek.

İslam Peygamberi Hz. 
Muhammed’e saldıran 
çirkin karikatürlerle 
ilgili Türkiye devrede. 
Erdoğah, BM, İKÖ ve 
NATO üyesi 192 ül 
keye mektup gönder
di. Mesaj şöyle: 
İslam dünyasını rahat
sız eden karikatürlerin 
yayımlanmasının 
ardından Türkiye, 
konunun taraflarını bir 
zeminde bir araya 
getirmek üzere gi 
rişimlerini sürdürüyor. 
Başbakan.Erdoğan, 
İslam dünyasını rahat
sız eden karikatürlerin 
yayınlanması ve 
sonrasında yaşanan 
gelişmelerle ilgili BM, 
İKÖ ve NATO genel 
sekreterleri ile Türk 
büyükelçiliklerinin 
bulunduğu ülkelerin 
başbakanlarına 
mektup gönderdi.
Erdoğan mektubunda, 
"Devlet ve siyaset 
adamlarının akıl ve 
sağduyuyla hareket 
etmeleri ve kendi
lerinden beklenen 
ortak tavırla ön 
almalarının küresel 
barış ve ortak değer
lerimizin korunması 
açısından hayati 
önem taşıdığını, 
düşünüyorum" dedi. 
KONU İLE İLGİLİ İLK 
GELEN AÇIKLAMA 
Hz. Muhammed 
karikatürlerinin yayın
lanması üzerine patlak 
veren krizin gidirilme- 
si amacıyla Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, gelecek 
hafta BM üyesi 
192 ülkeye rhektup 
gönderdi.
Başbakan Erdoğan’ın 
gelecek hafta 192 ül 
keye göndereceği 
mektuba ilişkin hazır
lıkların sürdüğü, 
metnin çeşitli dillere 
çevrilmesi çalış

malarının yapıldığı 
kaydedildi.

, Söz konusu mektubun 
Türkiye’nin karikatür 
krizinin çözümlenmesi 
ve Batı ile İslam 
dünyası arasında 
sorunların diyalog 
yoluyla gidirilmesine 
yönelik girişimlerin bir 
parçası olduğu belir
tiliyor. Dışişleri 
Bakanlığı kaynakları, 
Türkiye’nin bu 
süreçteki çabalarının 
somut sonuçlar 
getirdiğine dikkati 
çekerek, "kesinlikle 
neticesiz bir diplo
masi içinde olun
madığını" ifade edi' 
yorlar. Diplomatik kay
naklar, "her iki dünya
da temellen ouıunan 
Türkiye’nin, tarafları 
bir zeminde bir araya 
getirme fikri etrafında, 
koalisyonlar oluştur
maya yönelik çalış
malarını sürdür
düğünü" belirtiyorlar. 
Kaynaklar, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ile İspanya 
Başbakanı Jose Luis 
Rodriguez Zapbtero 
tarafından yapılan 
ortak çağrı ile BM 
Genel Sekreteri Kofi 
Annan, İKÖ Genel 
Sekreteri Ekmeleddin 
İhsanoğlu ve AB 
Ortak Güvenlik 
ve Dış Politika Yüksek 
Temsilcisi Javier 
Solana tarafından 
imzalanan üçlü 
bildirinin önemi 

gülüyorlar. 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül ile 
Avüsturya Dışişleri 
Bakanı ve AB 
Konseyi Başkanı 
Ursula Plassnik’in, 
İslam dünyasını rahat
sız eden karikatürlerle 
ilgili olarak görüş 
alışverişinde bulun
masının da bu somut 
sonuçlara dahil 
olduğunu belirten 
kaynaklar, ABD, 
Rusya, Fransa gibi 
ülkelerin durumu 
kınayan açıklamalar 
yapmasının önemine 
de dikkat çekiyorlar. 
Kaynaklar, Başbakan 
Erdoğan’ın bu 
çerçevede, tüm dünya 
liderlerine, özellikle 
BM ülkelerine 
olayların analizini 
içeren ve krizin daha 
da ciddi boyutlara 
ulaşmasının 
tehlikelerine işaret 
eden birer 
mektup göndereceğini 
bildirdi. Krizin en 
başından önlenebile
ceğini belirten 
kaynaklar, "Danimarka 
Başbakanı Anders 
Fogh Rasmussen, 
olayların başında bir 
taraftan ifade özgür
lüğünü savunurken, 
aynı zamanda 
inançlara saygıya 
vurgu yapmış olsaydı, 
olayların bu kadar 
uzamayabileceğim” 
ifade ettiler.

I. Kordon’da Asansörlü? Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK^ 
120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire E»

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

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

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

makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 rr>2 Bahçeli
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

ELEMAI IRANIYOR
s Bursa Serbest Bölgesı’nde bulunan

1

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının

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

ŞEKER SİGORTA
altı 9880 m2 arsa 

Umurbey’de 12 dönüm arazi 
ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Macı'de ÖZALP
Tel:5132474 Fax: 51410 21

‘Gemlik
Körfez’ 

internette 
ww.gemlikkorfez 

gazetesi.com 

adresini tıklayın

otomotiv üzerine faaliyet gösteren
? firmamızda aşağıdaki niteliklere, 

sahip eleman alınacaktır.
I * Üniversite Makine Mühendisliği bölümünden 
I veya Meslek Yüksek Okulu (Makina-Resim- 
IKonstrüksiyon Bölümlerinden) Mezun

* B Sınıfı ehliyeti olan
I * Tercihen İngilizce bilen
I * Katı modelleme programlarına hakim
I (Autocad, Autodesk, İnventör, Solidvvorks)
| * 35 yaşını aşmamış
| * Askerlik hizmetini tamamlamış
I * Gemlik’te ikametgah eden
I * Bay

CV başvurularınız için Fax: 524 84 08
I A.I.R. OTOMOTİV KOLL ŞTİ.

gazetesi.com
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Agca’ya gasp suçundan Bankalar
21 yıl 8 ay ceza verildi Birliğinden

Mehmet Ali Ağca, 
2 ayrı gasp olayına 
ilişkin daha önce 36 
yıl hapis cezasına 
çarptırıldığı davanın 
yeni TCK'daki lehine 
olan hükümler açısın
dan yapılan incelen
mesi sonucu 21 yıl 8 
ay hapis cezasına 
mahkum edildi.
Kadıköy 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki 
duruşmaya, hükümlü 
olarak Kartal 
H Tipi Cezaevi'nde 
bulunan Mehmet 
Ali Ağca katıldı. 
Duruşmada savun
ması sorulan Ağca, 

önceki savunmalarını 
tekrar ettiğini 
belirterek, 
"Suçlamaları kabul 
etmiyorum. 26 yıldır 
cezaevinde çile çeki 
yorum, başka ekleye
cek bir şey yok.
Medya teröı;ünemaruz 
kalıyorum" dedi.
Ağca'nın avukatı da 
celse arasında sun
duğu dilekçeyi tekrar 
ettiğini bildirdi.
Dilekçedeki taleplere 
ilişkin görüşü sorulan 
Cumhuriyet Savcısı 
Doğan Kaptan, daha 
önce sanığın yargıla
masının CMUK

virüs uyarısı
uyarınca yapıldığını 
ve eski TCK 
hükümleri uyarınca 
hüküm kurulduğunu 
hatırlattı.
"Bir diyeceği olup 
olmadığı" sorulan

Ağca ise "Adalet 
beni serbest bıraktı, 
medya ve siyaset 
terörü beni geri içeri 
aldı. Ortada siyaset 
ve medya terörü 
var" dedi.

Kaçak ceplere soruşturma
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı, 
Türkiye'ye kaçak yol
lardan cep telefonu 
sokulması ve bun
ların 5 YTL karşılığın
da kayıt altına alın
masıyla ilgili soruş
turma başlattı. 
Konuyla ilgili suç 
duyurusunda bulunan 
Ankara Barosu 
avukatlarından Sedat 
Vural, cep telefonu 
kullanıcılarına 
"kaçakçı" muamelesi 
yapılarak ve iradeleri 
dışında 5 YTL kayıt 
ücreti alınarak, 
"Türklüğü aşağılama" 
suçunun işlendiğini 
öne sürdü. Vural, 
abonelerden kayıt 
ücreti alan GSM 
şirketleri, 
Telekomünikasyon 
Kurumu yetkilileri ve 
kaçakçılığı önlemekle 
görevli idari yetkililer 

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

hakkında yasal işlem 
yapılmasını talep etti. 
Cep telefonu kul
lanıcılarına 6 Aralık 
2005 tarihinden 
itibaren "yasal uyarı" 
adında kısa mesajlar 
gönderildiğini anım
satan Vural, kayıt 
işlemlerinde ne yap
mak gerektiğinin tam 
olarak bilinmediğini 
ve ilgili yetkililerin de 
birbiriyle çelişen 
açıklamalar yaptığını 
belirtti.
Kayıt konusunda 
sörumluluğu bulun
mamasına karşın 
vatandaşa 5 YTL'lik 
ödeme zorunluluğu 
getirildiğini anlatan 
Vural, "Türkiye 
Cumhuriyeti vatan
daşlarına yapılan 
eziyet ve ona layık 
görülen biçare ve 
zavallılık muamelesi, 
vatandaşlığa temel

asında bulundu. 
Cep telefonlarının

suç duyurusu 
dilekçesinde,

kayıt altına alınması
na ilişkin yasa 
değişikliğinin, 
kaçakçılar yönünden 
"özel af niteliği 
taşıdığını savunan 
Vuçal, Anayasa'ya. 
göre söz konusu 
yasanın beşte üç 
çoğunlukla Meclis 
Genel Kurulu'ndan 
geçmesi gerektiğini, 
bu koşulun yerine 

ödediği 5 YTL'lik 
kayıt ücretinin iade 
edilmesini de talep 
etti. Ankara 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
soruşturmayı, 
"kaçakçılık" ve ; 
Vural'ın suç duyurusu 
dilekçesinde ileri 
sürdüğü diğer suçlar 
yönünden iki yönlü 
olarak yürütüyor.

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette

Türkiye Bankalar 
Birliği, internet 
bankacılığı kul
lanıcılarını, kişisel 
bilgileri elde etmeye 
yönelik son derece 
tehlikeli bir virüs

I konusunda uyardı. 
Türkiye Bankalar 
Birliği duyurusunda, 
son dönemde inter
net bankacılığı 
kullanıcılarının, 
kullanıcı kodu, şifre, 
parola, güvenlik 
sorusu gibi gizli bil
gilerini elde etmeye 
yönelik son derece 
tehlikeli bir virüs 
(torpig türevi) belir
lendiği kaydedildi. 
Banka müşterilerinin 
internet bankacılığı
na giriş için kul
landıkları bilgisa
yarlara yerleştirilen 
söz konusu virüsle, 
müşterilere ait bilgi
lerin ele geçirildiği 
belirtilen duyuruda, 
müşterilerin bu tip 
virüslerden etkilen
memeleri için dikkat 

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

edilmesi 
gereken hususlar 
şöyle sıralandı:
"Online işlemler 

gerçekleştirirken, 
işlem yapılan 
sayfada, daha önceki 
bağlantılardan farklı 
bir görünüm veya 
ifade varsa, hiçbir 
işlem yapılmadan 
ilgili banka ile irtiba
ta geçilmeli.
Güvenli olmayan 
internet sitelerine 
giriş yapılmamalı ve 
bu tür sitelerden 
dosya indirilmemeli.
Bilinmeyen adresler

den gelen e-postalar 
açılmadan silinmeli.
Bilgisayarlarda 

kullanılan yazılımlara 
ait güvenlik 
güncellemeleri 
mutlaka yüklenmeli. 
Antivirüs yazılımları 
kullanılmalı ve 
düzenli olarak gün
cellenmeli. Kişisel 
güvenlik duvarları 
(firewall) kullanıl
malı."

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresini tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sağlık Bakanlığından kadınlara uyarı ŞİİR KÖŞESİ
Sağlık Bakanlığı, 40

■ yaş üstü kadınları 
‘karşı karşıya olduk
ları sağlık riskleri* 
konusunda uyardı. ’ 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ve 
Kanserle Savaş 
Dairesi 
Başkanlığından 
yapılan ortak açıkla
mada, ülkemizde 
kadınların karşılaştığı 
sağlık risklerinin 
başında kroner kalp 
hastalıkları ve meme 
kanserinin yer aldığı 
bildirildi. Açıklamada. 
Türkiye'de her yıl yak
laşık 30 bin kadında 
meme kanserinin 
görüldüğü ve meme 
kanserinin 40 yaş 
üzerindeki kadınlarda 
en sık görülen kanser 
türü olduğu vurgula
narak, yeni meme 
kanseri tanısı konan 
kadınların yüzde 
70'inin 50 yaş 
üzerinde olduğuna 
dikkat çekildi. Meme 
kanserinin kadınlarda 
ölümlere yol açan

| kanser türleri arasında 
i ilk sırada yer aldığı 
i Kaydedilen açıklama 
I da. 40 yaş üzerinde 
: olan kadınlarda meme 
I kanseri görülme sık

lığının, 40 yaş altında
ki kadınlardan 4 kat 
daha fazla olduğu

• bildirildi. Türkiye’de 
kroner kalp hastalık
larından ölüm 
oranının, tüm ölümler 
içinde yüzde 43 ile ilk 
sırada yer aldığın altı 
çizilerek, bu ölümlerin 
önemli bir bölümünün 
41-58 yaş grubunda 
yer alan kadınlarda 
gerçekleştiği ifade 
edildi.
Yüksek tansiyon, 
sigara ve alkol kul
lanımı. şişmanlık, 
hareketsiz yaşam 
tarzı, diyabet ve bi 
linçsiz beslenmenin, 
özellikle 40 yaş üstü 
kadınlarda kalp-damar 
hastalıklarına yakalan
ma riskini artıran fak
törlerin başında yer 
aldığına dikkat çekilen

süt grubunda yer alan 
süt. peynir ve yoğurt, 
et grubunda yer alan 
et. tavuk, yumurta ve 
kuru baklagiller, sebze 
ve meyve grubuyla 
tahıl grubuna giren 
ekmek, bulgur, makar
na. pirinç, mısır ve 
tarhanadır. Bu besin
lerin önerilen tüketim 
miktarları kişiye özgü 
olarak değişmekte, 
bireyin yaşı, cinsiyeti 
ve fiziksel aktivite 
durumu bu oranları 
etkilemektedir. Alkol 
ve sigaradan uzak 
durun. Alkol tüketimi 
ise sindirim enzimleri
ni bozup, karaciğer ve 
beyin üzerinde olum
suz etki yapar. Sigara: 
akciğer ağız boşluğu, 
yemek bdrusu. boyun 
pankreas, mesane, 
böbrek, mide ve kan 
kanserine, alkol kul
lanımı ise karaciğer ve 
yemek borusu kanser
ine yol açar. 20 yaşın 
üzerindeki tum bayan
lar. ayda bir kez meme 
kontrollerini yap
malıdır. Bunun için en 
ideal yöntem, kadın
ların 'kendi kendile 
rine elle' yapacakları 
muayenedir. Kadınlar, 
kendi kendilerine 
meme muayenelerini, 
adet bitim tarihinde 
yapmalıdır. Çünkü 
regl döneminde 
meme dokusu 
yumuşak olur ve her
hangi bir kitlenin var
lığı kolayca fark edilir. 
Adetten doğal ya da 
cerrahi nedenlerle 
kesilme hali söz 
konusu ise, bu 
muayene her ayın 
aynı günü tekrarlan- 
rrialıdır. Hormon

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

açıklamada, beslenme 
ve meme kanserinden 
korunma konularında, 
40 yaş üzerindeki 
bayanlara yönelik şu 
uyarılar yer alıyor: 
"Yeterli ve dengeli 
beslenin. Yeterli ve 
dengeli beslenme, 
4 besin grubundaki 
besinlerin yeterli mik
tarda tüketilmesiyle 
sağlanır. Bu besinler;

tedavisi alan kadınlar 
ise. bu muayene 
için en uygun günün 
hangisi olduğu 
konusunda doktorları
na danışmalıdır.
Kadınlar, kendi 
kendilerine meme 
muayenelerini ayna 
karşısında yapmalıdır. 
Ayna önünde yapılan 
kontrollerde; memede 
ele gelen sertlik veya 
kitle, meme başlarının 
pozisyonlarında 
değişiklik, kalınlaşma, 
kızarıklık veya yara 
olması, memenin 
rengi, dokusu veya 
şeklinde değişiklik, 
meme derisinde kalın
laşma, şişme veya 
renk değişikl.ıgı meme 
ucundan akıntı meme 
I,.ışında içeri, • • gru 
çekilme durumu tespit 
edilirse derhal bir 
hekime başvurul
malıdır." 
KADINLARDA 
İLERİ YAŞ RİSK 
FAKTÖRÜDÜR 
Açıklamada, kadınlar
da ileri yaşın meme 
kanseri açısından risk 
faktörlerinin başında 
yer aldığı vurgula
narak. 40 yaşına 
gelmiş her kadının 
kontrol amaçlı mamo- 
grafi çektirmesi gerek
tiği bildirildi. Ülkem
izde şişmanlığın 
özellikle bayanlarda 
görülme sıklığının 
gittikçe arttığı ve 
sağlık üzerindeki etki
lerinin de ciddi boyut
lara ulaştığı vurgu
lanan açıklamada, şiş
manlığın kan basıncını 
ve kolesterolü yük
selttiği ve kalp damar 
hastalıkları, felç, şeker 
hastalığı, bazı

kanser türleri, solu . 
num yetersizlikleriyle 
kemik ve eklem hasta 
tıklarının ortaya çıkış 
hızını arttırdığı kayde 
dildi. Beslenmede 
yağlar konusunda 
ölçülü olunması ve 
doymamış, yağların 
tercih edilmesi öne 
rilen açıklamada, 40 
yaş üzerindeki bayan
lara yönelik şu uyarı 
lar yer alıyor: "Yağlar 
konusunda ölçülü 
olun ve doymamış 
yağları tercih edin. 
Tereyağı, diğer hay
vansal yağlar ve mar
garinlerin çoğu 
doymuş yağlardır ve 
kolesterol düzeyini 
artırır. Ayçiçek, soya, 
mısırözü gibi bitkisel 
yağların çoğu ise doy
mamış yağlardır ve 
kolesterol içermez. Bu 
nedenle, yemeklerin 
doymamış yağlarla 
birlikte zeytinyağıyla 
pişirilmesi ve tüketimi, 
sağlık açısından daha 
yararlıdır. Günlük pro
tein ihtiyacınızı hay
vansal ve bitkisel kay
naklı gıdalardan den
geli olarak alın. 
Besinler yoluyla alı
nan kolesterole dikkat 
edin. Kolesterol ' 
miktarı, kırmızı et, 
sakatat gibi hayvansal 
gıdalarda-yüksektir. 
Bu besinler tüketilir 
ken kolesterol içerik
leri göz önünde bulun 
durulmalıdır. Posalı 
besinleri sıkça tüketin. 
Posanın kan koles
terolünü düşürücü 
etkisi vardır. Sebze 
ve meyveler; posa, 
vitamin ve mineral 
içeriği zengin olan 
besinlerdir.

SESLENİŞ
Sevgili Türk gençleri, söyleyin neredesiniz? 

Sîzleri arıyorum duyulmuyor sesiniz.
Atatürk'ün izinde ışıklı yollar sizin 

Önümüzde uzanan ayrılık yollar sizin.

Bilim, irfan yolunda çalışınız durmadan 
Sizin meşalenizle aydınlansın bu vatan 
Yüce Türk Milleti'nin ıınuıdu sîzlersiniz 
Enginleri andıran çoşkun denizlersiniz.

Atatürk'ün izinde yürüyünüz ileri 
l ygarlık yarışında sakın kalmayın geri 
Atatürk 'ün ufkunda ışıklı yollar sizin 

Şehitlerden armağan bu vatan hepimizin.

İlke ve devrimlerden ödün vermeyin sakın 
Memleket işlerinde ihmâlleri bırakın 

Milletin hiç sönmeyen umudu sîzlersiniz 
Birer kahramansınız, aydınsınız, ersiniz.

Ey y ergili Türk gençleri şeref sizin, şan sizin 
Atatürk ’îin yolunda yarınlar hepimizin 
Şarkılarla, marşlarla ufukları titretin

Sizlcrle yükselecek önü Cumhuriyetin.

Ala 'nın gösterdiği hedeflere ulaşın 
Başarılar kazanın bayrakla kucaklaşın 
Sevgili Türk gençleri duyurun sesinizi 

Millet görev başında görmek istiyor sizi.

ŞİİR KÖŞESİ KAYHAN

‘Gemlik
Körfez’ 

internette
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
adresini tıklayın

Gemlik

Zeytin ağaçların, sırma saçın 
Denizi bulmuş gözlerin 
Sahilin, hilal kaşın
Toprağın ise bedenin

Güneş üzerine doğar, 
Umur bey Men seyre dalar, 
Kum ün batımı var,
Vedam dia kadar.

Küreklerle aşılıp, 
Gözlerinde gecelerin
Hele b[r de yakamazsa 
Devr-i alemde gezerim.

Şairlere ilham oldu 
Orhan Veli'yiyad edelim 
Seni görüpte şaşırmayanı 
Ben henüz görmedim.

Buram buram Anadolu
Biraz batı, biraz doğu 
Her köşesi sevda yolu 
Benim eşsiz Gendik im.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Sayfa 1111 Şubat 2006 Cumartesi
SAĞLIK

Sigarayı bırakmak için neler yapmalısınız?
Yapılan araştırmalar, 
sigara tiryakilerinin 
yüzde 75-80'inin 
sigarayı bırakmak 
istediğini; hatta 
tiryakilerin üçte birinin 
en az 3 kez ciddi 
anlamda bırakma 
çabası gösterdiğini 
ortaya koyuyor.
Buna karşılık, sigara 
alışkanlığından 
60 yaşından önce 
kurtulma oranı yüzde 
50'nin üzerine hiç 
çıkamadı. Sigara 
alışkanlığından kurtu
lamayan tiryakiler 
artık yarı yarıya 
sigaraya bağlı 
nedenlerle ölüyor. 
Türk Sağlık Vakfı'ndan 
alınan bilgilere göre, 
sigaranın olumsuz 
etkileri nedeniyle 25- 
69 yaş grubunda ölen 
insanlar, yaşamlarının 
20-25 yılını bu alışkan
lık nedeniyle yitiriyor. 
Başka bir ifadeyle bu 
insanlar, 20-25 yıl 
erken ölüyor. Sigara, 
başta akciğer kanseri 
olmak üzere pek çok 
kansere, kalp-damar 
hastalıklarına, erken 
yaşlanma ve ölüme 
yol açıyor. Bu .gerçek
ler, büyük bilimsel 
araştırmalarla ortaya 
konarak kanıtlandı. 
Sigara şirketleri bile 
artık bu verileri inkar 
etmiyor. Bu durum, 
güçlü bir bağımlılık 
yapıcı etken olan 
sigaranın etkisinden 
kurtulabilmek için 
tiryakilerin daha çok 
çaba göstermesine

gerek olduğunu 
anlatıyor.
Sigarayı bırakmak 
isteyen tiryakilerin 
çoğu, bu alışkanlıktan 
kendi kendilerine kur
tulma şansına sahip. 
Bunun için kararlı 
olmak ve bir hazırlık 
dönemi yaşamak 
gerekli. Gerektiğinde 
sağlık ocaklarında 
çalışan hekim ve 
sağlık personelinden 
destek istenmeli.
Sigarayı bırakmaya 
yönelik kimi basit 
önlem ve öneriler 
şöyle özetlenebilir: 
"- Bırakma tarihini 
belirleyin.
- Bırakmaya hazırlık 
için, çevrenizdeki 
insanlara sigarayı 
bırakacağınızı 
söyleyin..
- Sigara içmemeyi 
özendiren bir ortam 
hazırlayın. Örneğin. 
kü|tablalarını ortadan 
kaldırın. Değişik 
yerlere 'Sigara içilmez' 
uyarıları asın.
- Geçmişteki başarısız 
denemelerinizi 
gözden geçirin.
- Sigara içmenizin 
nedenlerini ve niçin 

bırakmanız gerektiğini 
düşünerek bunları 
not edin.
- Sigarayı bırakmanın 
ilk günlerinin güç ola
cağını bilin; ama zor 
günlerin gelip geçe
ceğini, sigarasız 
yaşamın çok daha 
güzel ve sağlıklı 
olacağını düşünün. 
SİGARAYI 
BIRAKTIĞINIZ 
GÜN NELER 
YAPABİLİRSİNİZ?
- Derin soluklar alın. 
-Zorlandığınız durum
lardan uzaklaşın.
- Sıcak bitkisel 
çay için.
- Su için.
- Şekersiz çiklet 
çiğneyin.
- Çiğ sebze ve meyve 
yiyin.
- Yürüyüş ya da 
egzersiz yapın.
- Sigarayı niçin bırak
tığınızı duşunun.
- Su ve meyve suyu 
içebilirsiniz.
- Yürüyüşe 
çıkabilirsiniz.
- Bırakma neden
lerinizi yeniden 
okuyabilirsiniz.
- Alışverişe çıka
bilirsiniz.

- Sigara içmeyen bir 
dostu ziyaret ede- - 
bilirsiniz.
- Banyo ya da duş 
yapabilirsiniz.
- Sigaranın zararlarını 
anlatan yayınları 
okuyabilirsiniz.
- Kendinizi ödüllendi
rebilirsiniz." 
Sigara bıraktıktan son
raki 14 gün kritik gün
lerdir. Bu nedenle, ilk 
14 günün her biri ilk 
gün gibi değer
lendirilmelidir.
Sigarayı bırakan kişi 
ilk gün ve izleyen 
13 gün şu belirtilere, 
hazır olmalıdır: 
"- Yoksunluk belirtileri 
- İyileşme işaretleri 
- Dayanılmaz sigara 
içme isteği
- Sigara içme dürtüsü 
- Gerginlik, acıkma, 
baş dönmesi, dikkati 
yoğunlaştırma 
güçlüğü, fazla 
uyuma, uykusuzluk 
- 8 saat sonra 
vücudunuzda 
oksijen artışı olur. 
- 2 gün sonra tüm 
nikotin ürünleri vücu 
dunuzdan atılmıştır. 
- Tat ve koku alma 
duyularınızda 
düzelme başlamıştır 
- Akciğerleriniz 
düzelmektedir.
(Birkaç hafta öksürük 
sürebilir; çünkü 
akciğerleriniz 
temizlenmektedir.) . 
-1 yıl sonra kalp 
krizinden ani ölüm 
riskiniz, sigara içen 
bir kişiye göre yarı 
yarıya azalmıştır."

Uyku apnesi 
kaza yaptırıyor

Trafik kazalarının 
yüzde 25'ine uyku 
apne sendromu 
(Üyku nefes 
duraklaması) olan 
sürücülerin neden 
olduğu bildirildi. 
Dicle Üniversitesi 
Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı Uyku 
Bozuklukları Merkezi 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Gökhan 
Kırbaş, yaptığı açıkla
mada, uyku apne 
sendromunun diyabet 
ve astım hastalığın
dan daha fazla 
görüldüğünü, 
Türkiye'de yaklaşık 
3 milyon kişide 
bu hastalığın 
bulunduğunu söyledi. 
Kırbaş, "Uyku apne 
sendromu olanlar 
solunum yetersizliği 
nedeniyle bu 
bölümde uyuyamıyor. 
Solunumları kesildiği 
için farkında olmadan 
uyanıp nefes alıyor. 
Ancak, bu bölümü 
uyuyamadıkları için 
uykusuz kalıyorlar. 
Gecede 12 ile 15 saat 
uyumalarına rağmen 

uykusuzdurlar 
Bu nedenle gündüz
leri her fırsatta . 
uyukluyorlar.
Bu hastalar dikkat 
isteyen işlerde 
çalışması sakıncalıdır. 
Trafik kazalarının 
yüzde 25'ini uyku 
apne sendromu olan 
sürücüler yapıyor. 
Bu hastalar gece 
uyuyamadıkları için 
araç kullanırken 
uyukluyorlar. 
Uyukladıkları için 
kazalara neden 
oluyorlar. ABD'de 
sürücü belgesi almak 
isteyen kişi uyku 
apne sendromu 
kontrolünden geçmek 
zorundadır. ABD'de 
bu hastalara sürücü 
belgesi verilmiyor. 
Türkiye'de sürücü 
belgesi almak 
isteyenlere uyku 
apne kontrolünden , 
geçme zorunluluğu 
getirilmelidir. Toraks 
Derneği, bu talebi 
yetkililere illetti.
Avrupa ülkelerinde.de 
bu yönde çalışmalar 
var" dedi
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Güneş tutulması en iyi Ordu’dan izlenecek VVSJ'dan Kurtlar Vadisi yorüino
29 Mart 2006 tari
hinde Brezilya'dan 
Moğolistan'a kadar 
uzanan çizgide 
gerçekleşecek tam 
güneş tutulmasının 
izlenebileceği en iyi 
yerlerden biri olan 
Ordu'da hummalı bir 
hazırlık başladı. 
TÜBİTAK Ulusal 
Gözlemevinden 
uzman araştırmacı 
Dr. Tuncay Özışık ile 
İstanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi 
Astronomi ve Uzay 
Bilimleri Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Adnan Ökten, 
güneş tutulmasının 
en iyi izlenebileceği 
Ordu'ya gelerek, 
şehir merkezi 
yakınındaki 500 
metre yüksekliğinde
ki Boztepe'de 
incelemelerde bulun
du. Kültür ve Turizm 
İl Müdürü Muzaffer 
Günay ile birlikte 
Boztepe'de 
incelemelerde bulu
nan uzmanlar, en iyi

I güneş tutulmasının 
bu noktadan çıplak

I . gözle rahatlıkla 
izlenebileceğini

belirtti. Uzman 
araştırmacı Dr. 
Tuncay Özışık, 29 
Mart'ta gerçekleşe
cek tam güneş tutul
masının bundan 
sonra 657 yıl sonra 
görülebileceğini 
Söyledi. Ordu'nun 
güneş tutulması hattı 
üzerindeki tek şehir 
merkezi olması 
özelliği sebebiyle bir 
başka önemi bulum 
duğunu kaydeden 
Dr. Özışık, "Bu tutul
manın tekrarı 2663 
yılında gerçekleşe
cek. Türkiye'nin 
yakaladığı belki de 
son güneş tutulması. 
Bu tutulmayı en iyi 
izleyebilecek coğrafi 
bölgelerden Afrika 
biraz şanslı konum
da gibi. Ondan 
sonra Türkiye geli 
yor. Ancak bunu 
belirleyecek tek şey, 
insanlığın değiştire
meyeceği tek olay 
hava şartlarıdır.
Yüzde 60 ihtimalle 
Antalya'da hava iyi 
olacak denilse de 
bunun garantisini 
kimse veremez. 
Yapacak tek şey

bütün illerde havanın 
güzel olması için 
dua etmek" dedi.
29 Mart tarihinde 
gerçekleşecek tutul
ma, Antalya'dan 
Ordu'ya kadar 
uzanan 160 kilometre 
genişliğe ulaşan 
bölgede yaklaşık 
3-4 dakika boyunca 

gözlenecek. Tam 
güneş tutulması 
dünyada en iyi 
Türkiye'de, 
Türkiye'de de en iyi 
Ordu'da izlenebile
cek. Ayın gölgesi, 
ilk olarak Türkiye 
saatiyle 11.36'da 
Brezilya kıyılarına 
düşecek ve Atlantik 
Okyanusu nu kat 
ederek Afrika 
kıyılarına ulaşacak.

Afrika Kıtası 
üzerinde tam tutulma 
Gana, Togo, 
Benin, Nijerya, 
Nijer, Libya ve 
Mısır'dan izlenecek. 
Tutulma saat 
13.54'ten sonra 
Türkiye'den de 
izlenebilecek. Önce 
Akdeniz kıyısındaki 
Kaş, Antalya ve 
çevresinde görüle
cek olan tutulma 
Karaman, Konya, 
Aksaray, Nevşehir, 
Kırşehir, Yozgat, 
Sivas, Tokat, 
Amasya ve son 
olarak Ordu'da 
görülecek. Saat 
14 10 da Karadeniz'e 
düşecek olan gölge, 
yolculuğunu saat 
14.46'da bitirecek.

Kurtlar Vadisi-lrak'ın 
şu ana kadar 
çevrilmiş en pahalı 
Türk filmi olduğunu 
yazan gazete, Bush 
yönetiminin, İslam 
dünyasının gönlünü 
kazanamadığı 
yönünde eleştiriler 
aldığını ifade 
ederek, filmde 
verilen mesajların 
ise sonuç 
itibarıyla büyük 
bir Müslüman 
kitlesinde yeterince 
tepki yaratmayı 
başardığını belirtti. 
Filmin Suriye, 
Mısır, Suudi 
Arabistan, Avrupa - 
ve ABD'de de yakın
da gösterime gire

ceğini hatırlatan 
Wall Street 
Journal, Kurtlar 
Vadisi-lrak'ın, 
Türk ve 
Arap medyasında 
adından sıkça 
söz ettirdiğini de 
vurguladı.
Gala gecesi filmi 
izleyen TBMM 
Başkanı Bülent 
Arınç ve İstanbul 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş'ın da 
filmden etkilenip 
Kurtlar Vadisi-lrak 
ile ilgili söyledikleri 
övgü dolu sözlere 
de yer verilerek 
filmin yeterince ses 
getirdiği kaydedildi.

AK PARTİ Başbakan
Recep Tayyip ERDOĞAN

AK Partimiz bir karışım değil, bir bileşimdir. 
Yani gemilerini yakıp gelenlerin partisiyiz. 

AK Parti geniş tabanlı bir partidir.
Daha da genişletmek için herkesi, her kesimi kucaklamak için geliyoruz. 

Onun için 18 Şubat 2006 tarihinde yapılacak olan 
kongrede ilçe başkan adayı oldum.

AK PARTİ
Gemlik İlçe Başkan Adayı

Mustafa DURMUŞ



Dörtyolda kaza 2 ölü
Güne Bakış

Dörtyolda meydana trafik kazasında, yolcu durağına giren kum yüklü 
damperli kamyon, iki kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden 
olurken, şans eseri büyük facia önlendi. Şoför dün mahkemece tutuklandı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yine Dörtyol..
Dörtyol kavşağı bu yıl da iki can aldı.
Cumartesi sabahı telefonum kaza 

haberiyle çalınca nerede olduğunu sordum.
Dörtyol Kavşağında dediklerinde içimden 

“olacağı buydu” dedim.
Daha Önce de yazdım.
Umurbey’de oturduğum için, Dörtyol 

Kavşağı’ndan son iki yıldır hergün geçiyorum.
İnanın, her geçişte korkuyorum.
Çünkü, ışık falan dinleyen yok.
Gemlik çıkışından yeşil yandığında, Bursa 

yönünden gelen araçların kırmızı ışıkta dur
ması gerekir.

Ama, yokuş aşağı kaptıran sürücüler, sarı 
yanarken geçerim diye kırmızı da da geçiyor
lar.

Bunu defalarca tanık oldum.
O nedenle, yolu kontrol etmeden karşıya 

geçmemeye çalışıyorum.
Bu kazalar bitmeyecek.
Her yıl yanlış yapılan bir kavşak yüzünden 

onlarca vatandaşımız ölecek.
Sunğipek Fabrikası karşısından başlaya

cak bir köprü ile bu kavşak sorunu çözülür.
Karayolcular bunu çok iyi bilmelerine 

karşın, bir proje üretmiyorlar.
Gemlik’e giriş için Umurbey çıkışından 

yapılacak kavşak, kazaları azaltmayacak.
Dörtyol Kavşağı’na mutlaka bir çözüm 

bulunmalı.
Bu görev siyasi partiler düşer.
İktidar partisi mensupları Gemlik’in acil 

sorunları arasına bunu almalılar.
Yoksa, terörist sürücüler yüzünden yine 

canlar yanacak, yine ocaklar sönecek.
Bizden hatırlatması.

Dörtyol kavşağında ctmartesi 
günü meydana gelen feci trafik 
kazası, 2 vatandaşınızın ölümüne 
neden oldu.
Ölüm kavşağı olarak adlandırılan 

kavşağa süratli yaklaşan kum 
yüklü bir kamyon sürücüsünün 
kımızı ışığı son anda görüp ani 
fren yapnca fada meydana geldi. 
Otobüs bekleyen yolcularrı üzeri 
ne süreklenen kamyon iki kişinin 
ölümüne neden oldu.
Kadri GÜLER’in haberi sayfa 3’de

Hacdan dönerlerken dereye uçtular
Hac ibadetini yerine getiren Bursah Fahri Kıvanç ve eşi Mihriye Kıvanç, İstanbul’dan 

evlerine dönerlerken, Gemlik yakınlarında oğlunun kullandığı özel araçla Karsak Deresine 
uçtular. Baba Fahri Kıvanç azgın sularda kaybolurken eşi, oğlu ve gelini kurtuldu.

Kadri GÜLER / Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi genel kurulu yapıldı

A D D’ye yeni yönetim
Var.. Yok..

Bu ülke ülke olalı Cumhuriyetten bu 
yana böyle başbakan görmedi..

Delikanlılık var..
Müslümanlık var.
Tuttuğunu koparmak var.
Saygı, sevgi, kadirbilirlik var...
Görüş arkadaşlarına sahip çıkmak var.
Çalışma arkadaşlarına vefa var.
Boy var..
Pos var..
Azim var..
Cesaret var..
İş bitiricilık var. *
Yurt dışında okuyan çocukları var.
Dünya Bankası'nda çalışan oğlu da 

var.
Daha ne olsun?
Bir de eleştiriyorlar.
Yok Cumhuriyetin kurumlarıyla kav

galıymış.
Yok yasa, kural tanımazmış.
Yok Üniversitelerden hiç haz 

etmezmiş.
Yok kabaymış.
Yok ağzı bozukmuş.
Yok başkalarının parasıyla çocuklarını 

yurt dışında okutuyormuş.
Yok adam kayırırmış.
Yok köylüyle, çiftçiyle konuşurken 

ağzını bozuyormuş.
Yok eşiniz dostunu ahbabını çok kol

larmış.
Yok çok zenginmiş.
Yok mal varlığını saklıyormuş.
Yok afmış, yok dokunulmazlıkmış diye 

rek kendini ve çok yakın ağabeylerini 
koruyormuş.

Yok giderayak türbana tutunuyormuş.
Zinhar yalan..
Tövbe tövbe..
Diyenler.
Vallahi çarpılacaklar..
Billahi çarpılacaklar..
Bakmayın siz ekranlardan evinize 

sunulanlara..
Gazetelerde yazılanlara
Onların hepsi uydurma..
Hepsi masal..
Hepsi canlandırma..
Muhalefetin yakıştırması..
Şer güçlerinin çarpıtması..
Hiç yakışır mı?
Türkiye Cumhuriyeti'nin koskoca 

başbakanına..
Hiç yakışır mı delikanlı başbakana..
Hiç yakışır mı Allah adını ağzından 

düşürmeyenlere..
Kim ne derse desin.
Benim başbakanım hiç öyle şeyler 

yapmaz, demez, bilmez.
İyi ki demez. İyi ki yapmaz.
Bir de yapsa..
Bir de dese..
Allah muhafaza..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesinin 7. Olağan 
genel kurulu dün 
yapıldı.
Bir yıl içinde üye 
sayısını 60'dan 130'a 
çıkaran ADD'nin 
genel kurulunda 
Divan Başkanlığını 
Hacı Önal, katiplik
lere Ürer Konak ile 
Murat Tabak seçildi. 
Çalışma, faaliyet ve 
denetim kurulu 
raporları okunarak 
üyelere bilgiler veri 
lirken raporlar oy 
birliği ile kabul 
edildi.
İçinde dernek 
bünyesi altında 
açılan çeşitli burslar 
ile öğrencilere yöne
lik verilen öğrenim 
burs giderlerinin de 
bulunduğu 2006 yılı 
tahmini bütçesi 46 
bin YTL olarak 
belirlendi.
SEÇİM YAPILIYOR 
Genel Kurul’da 
yönetim kurulu için 
yapılan seçimlerde

yönetimine, Mehmet 
Kızılkaya, Mürvet 
Sezer, Halide Bulut, 
Ragibe Gözüpek, 
Mehmet Çapar, 
Selim Şahin ile 
Nazım Karagöz 
seçilirken, 
Denetleme Kuruluna 
ise Haydar Aslan ile 
Cengiz Ersoy 
seçildi.
Genel Merkez 
delegeliğine Yüksel • 
Uğur, Halide Bulut 
ve Oya Özbey 
seçilirken, yeni 
seçilen yönetim 
kurulu aralarında

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

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

Eski başkan Mehmet Kızılkaya genel kurulda 
çalışma raporunu okurken görülüyor.

görev bölümü 
yapacak.
Eski başkan Mehmet 
Kızılkaya'nın Gemlik

ADD şubesi başkan 
lığına yeniden 
getirilmesi 
bekleniyor.

DEVREN SATILIK 
İNTERNET 

GAFE
15 PC'Iİ 80 m!

GSM : (0.536) 841 89 49

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Damperli Kamyon kırmızı ışıkta ani durunca, otobüs bekleyenlerin arasına daldı. i YazyYORUM
Dip Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.comDörtyolda kaza 2 ölü

Dörtyolda meydana trafik kazasında, yolcu durağına giren kum yüklü 
damperli kamyon, iki kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden 

olurken, şans eseri büyük facia önlendi. Şoför tutuklandı.

Kadri GÜLER
Dörtyol kavşağında 

meydana gelen trafik 
kazasında kırmızı ışık
ta ani duran kum 
yüklü damperli kam 
yon faciaya yol açtı. 
Kazada durakta 
bekleyen iki kişi 
yaşamını kaybetti. 
Olay cumartesi günü 
saat 9.30 sıralarında 
meydana geldi. 
Bursa yönünden 
Gemlik Dörtyol 
kavşağına doğru 
gelmekte olan Ahmet 
Ath’nın kullanmakta 
olduğu 34 UT 0049 
plakalı damperli kam 
yon, kavşağa geldiği 
sırada kırmızı ışığı fark 
edince ani fren yaptı. 
Ani fren sonucu 
sürüklenen kamyon, 
Kamil Koç Otobüs 
yazıhanesinin bulun
duğu işyerlerine doğru 
sürüklenirken dışarıda 
durakta bekleyen yol
cuların arasına daldı. 
Kamyonun üzerlerini 
gelişini fark edip kaça
mayan Salih Bıçak (49) 
adlı şahıs ezilerek olay 
yerinde yaşamını kay
betti. Kazada Hatice 
Ati k(85) adlı bayan 
kaldırıldığı hastanede 
öldü. Kağan Cengiz 
adlı vatandaşlar da 
yaralandı.
Duramayan kamyon 
işyerlerinin önünde 
park etmiş bulunan 
Sait Tuğcu'ya ait 16 
KU 460 plakalı kuşak 
Turizme ait minibüse 
çarptı.
Minibüs de önündeki 
park halindeki Hasar 
Oruç’a ait 16 GA 309 
plakalı özel araca 
arakadan çarptı.

34 UT 0049 plakalı kum yüklü damperli kamyon cumartesi günü 
dehşet saçtı. Kırmızı ışıkta ani durunca, savrulan kamyon otobüs 
bekleyenlerin arasına daldı iki kişi öldü. Bir kişi de yaralandı.

İki artça da maddi 
hasarlar meydana 
gelirken, durak yanın
da bulunan kahveha
nenin önünde oturan
larda ve marketlerde 
büyük panik yaşandı. 
Kazayı görenler şans 
eseri büyük bir 
facianın önlendiğini 
söylediler.
Dörtyol kavşağı esnafı 
ise Karayollarını suçla
yarak, Dörtyol Kavşağı 
düzenlemesinin hatası 
nedeniyle sürekli 
kazaların meydana 
geldiğini belirterek can 
ve mal kayıplarından 
yakındılar.
m yon sürücüsü 
gözaltına alındı. 
Yaralı Hatice Atık(85) 
ise Gemlik Muammer 
Ağım Sahil Devlet 
Hastanesinde 
tedavisinden sonra 
Bursa Devlet 
Hastanesini e sevk 
edildi.

Kazada damperli kamyon bir minibüse de 
çarptı. Minibüs de özel bir otaya. İki araç da 

maddi hasar gördü.

Atık’ın burada 
yaşamını kaybettiği 
öğrenildi.
Yaralılardan Kağan 
Cengiz'in ise omuzu 
kırıldığı saptanarak, 
Hastanede tedavi altı
na alındı.
Olayla ilgili soruştur
maya Gemlik

Cumhuriyet 
Savcılığınca 
başlandı.
Dün, mahkemeye 
çıkarılan şoför Ahmet 
Atlı, tutukmlandı. 
Atlı, Bursa Kapalı 
Ceza ve Tevkif 
Evine 
gönderildi.

Kazada otobüs beklerken kamyonun altında 
öldü. Bıçak’ın cesedi morga kaldırılıdı.

Doğalgaz meselesi..
Rusya Ukranya’ya verdiği doğal gazı kesince 

bütün Avrupa ve bu arada Türkiye *de sarsıldı. 
Bilhassa büyük kentlerde oturanlar, sanayi 
korku içinde bu işin sonu kötümü diye düşünm
eye başladı...

Rus gazına bağımlıyız, gazı keserlerse ne 
yaparız?

Çok şey yaparız... Korkmayın... Korkmayın... 
Şunu hemen mutlulukla söyleyeyim çaresiz,alter
natifsiz değiliz.

Bunları öğrenince bende rahatladım.
Malum Gemlik’te de doğalgaz var...

Şimdi öğrendiklerimi sizlere aktararak sizi de 
rahatlatayım..

Efendim, 25 milyar metreküp doğalgaz tüketiyo 
ruz. Bunun 5 milyar metre küpü Türkiye’ye sıvı 
olarak getirilen Cezayir - Nijerya gazı.

Sayın okuyucularıma sıvı doğalgaz hakkında 
özet bilgi vermeliyim.

Sıvı doğalgâzın kısaltılmış ismi (LNG.) “Liquid 
Natural Gaz “

Bu bildiğimiz doğalgaz eksi 163 derecede soğu
tulunca 600 defa küçülüyor ve sıvı hale geliyor. 
Tankerlerle -163 derecede taşınıyor ve özel ter
minaller de gaz sıvı olarak depolanıyor. Daha 
sonra da deniz suyu ile ısıtılınca 600 defa 
genişleyerek gaz haline geliyor. Borulara kullan
mak için veriliyor. ı

BÖTAŞ’ın Marmara Ereğli’sinde bir LNG tesisi 
var yılda 5 milyar metreküp gaz üretebiliyor. 
Normal.bir gemi 60 bin ton LGN taşıyor, (ısıtılın
ca 100 milyon metreküp doğalgaz ortaya çıkı 
yor.)
Sıvı doğal gazın ( LNG ) çok önemli iki özelliği 
var.
1- Bağımlılık şart değil ,her yerden bu sıvı gazı 
almak mümkün.
2- Sıvı doğalgazın fiyatı daha da düşük 
vepazarhk imkanı var..

Şimdi sıkı durun yazdıklarımı okudukça şaşıra
cak, bunlar doğru olamaz, bunları yapanlar 
vatan haini mi? diyeceksiniz. Çünkü ben öyle 
dedim..
Bizde de doğalgaz piyasasının özelleştirilmesi 
için mevzuat değiştirilince,
Çolakoğlu Grubu , Ege gaz ismi altında bir şir

ket kurup İzmir. Aliağa rafinerisi yanında 400 mil 
yon dolarlık bir yatırımla 10 milyar metreküp 
doğalgazı ulusal boru hattına verebilecek kapa
sitede bir LNG terminali inşa ettirdi.

Bu tesis BÖTAŞ’ın Marmara Ereğlisi’nde kite- 
sislerin iki katı büyüklüğünde başlandı ve 3 ( üç ) 
yıl önce tamamlandı. Ama 3 yıldır gaz üretmi 
yor...

Sakın şaşırmayın, çünkü Ankara izin vermiyor.. 
İnşasına izin vermişler.

İzin çıksa gerekli yerlerden en ucuz fiyat veren 
den sıvı gaz alınacak, uzun vadeli anlaşmalar 
yapılacak, yılda 100 gemi LNG Aliağa’ya getire
cek ve gaz kolayca üretilecek..

Bu şekilde 10 milyar metreküp ( Bir yılda kul
landığımızın 1/3 büyüklüğünde) ulusal hattan 
kullanacaklara satılabilecek.

Rivayete göre, tesisin 3 yıldır devreye girmesi
ni EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) 
önlüyor.Çünkü bu tesis doğalgaz piyasasın da 
özel sektörün hakimiyetine yol açılacak, rekabet 
girecek, fiyat ucuzlayacak, BOTAŞ *ı yiyenler aç 
kalacak.

BOTAŞ *ın yüksek fiyat ve maliyeti ortaya çıka
cak..
Rusya’dan en pahalı gazı Türkiye’nin aldığı orta 
ya çıkınca hükümette Enerji bakanının paçaları 
tutuştu.

Bütün bunlar yalan diyor.
Onlar yalan uiyorsa bilin ki okurlarım bu 

doğrudur.
Ben doğalgaz uzmanı değilim..
Okuduklarımı - öğrendiklerimi yazdım..
Uzmanlar bundan sonra neyin ne öldüğünü 

kimin yalan söylediğini anlatır.
Her şey yalanla - dolanla yürütülmüyor. 

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
Mum titremeye,az ışık vermeye başladı.
Ben fark ettim, siz de fark ettiniz mi?

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Yeni hacı olan Fahri Kıvanç, Karsak Deresinin azgın sularında kayboldu

Hacdan dönerlerken dereye uçtular
Hac farizesini yerine 
getiren BursalI Fahri 
Kıvanç ye eşi Mihriye 
Kıvanç İstanbu’ldan 
evlerine dönerlerken, 
Gemlik yakınlarında 
oğlunun kullandığı 
özel araçla Karsak 
Deresine uçtular. 
Kazada Mihriye 
Kıvanç(23) Altın 
Kıvanç(30) ve Naime 
Kıvanç(55) araçtan 
çıkarak kurtulurlarken, 
baba Fahri Kıvanç(61) 
azgın sulara arasında 
kayboldu.
Olay cumartesi günü 
saat 13.oo sıralarında 
meydana geldi.
Anne ve babasını 
hacca gönderen 
Kıvanç ailesi, kutsal 
görevin tamamlan
masından sonra 
cumartesi günü saba
ha karşı İstanbul 
Yeşilköy Havaalanına 
geldiler.
Hacı olan Naime ve

Hac d
esin

Ugern lik yâkınlarind 
an ö2el oto çıkarıldı

3S

Fahri Kıvanç'ı 
havalanında gelinleri 
Mihriye ile oğlu Altın 
karşıladı.
Altın Kıvanç'ın kul
landığı 16DB 615 
plakala özel oto 
Gemlik'e 3 kilometre 
kala, bilinmeyen 
nedenle direksiyon 
hakimiyetini kaybe 
derek Karsak 
Deresine uçtu. 
Gece yağan sürekli 
yağışlar nedeniyle 

azgınlaşan Karsak 
Derisinde can derdine 
düşen Kıvanç ailesi, 
bir süre araçla birlikte 
dere içinde 
sürüklendi.
Değirmen mevkiindeki 
küçük şelaleyi 
görünce araçtan 
çıkarak kendilerini 
azgın sulara bıraktılar. 
Naime, Mihriye ve 
Altın Kıvanç çevreden 
de gelenlerin yardığı 
ile kurtarılırken, 

denizci olduğu öğre
nilen baba Fahri 
Kıvanç ise karısını 
kurtardıktan sonra 
sular arasında kay
boldu.
Vatandaşların yardımı 
ile bir eve alınan 
Naime, Altın ve 
Mihriye Kıvanç ilk 
yardım gelesiyle kadar 
konuk edildi.
Sağlık durumları iyi 
olan kaynana oğlu ve 
gelin, ilk yardım aracı

ile Muammer Ağım 
Gemlik Sahil Devlet 
Hastanesine 
kaldırılarak kontrol 
altına alındılar. 
Durumları iyi olan 
anne oğul ve gelin 
daha sonra İlçe 
Emniyet Müdürlüğüne 
giderek ifade verdi. 
Bu arada derece uçan 
araç Gemlik Belediye 
itfaiyesi ve özel kur- 
tarılacılar tarafından 
aranmaya başlandı. 
Çağlayan çukurunda 
bulunan araç 
çıkarılırken kurtuldu 

lan Mihriye, 
îi’ndeîedav

ara’
Kıyaı

ve yuvarlanarak 
derede bir süre sürük
lendi.
Yapılan çalışmalar 
sonucu araç yola 
çıkarıldı.
DALGIÇLAR ARIYOR 
Azgın sularda kay
bolan hacı baba Fahri 
Kıvanç ise itfaiye ile 
GEMPORT tan gelen 
dalgıçlar tarafından 
dere içinde ve derenin 
denize ulaştığı yerde 
uzun süre arandı. 
Aramalara dün de 
devam edildi. Ceset 
bununamadı.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus H*
- - - - - - - - - KAZAN

C ISISAN J) iMLOra™ 
, KLİMA

AKILLIM SİSTEMLERİ ha vaiaima
YETKİLİ BAYİİ MHÛT

Ldoğalgaz B|

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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Tehlike yaratan köprü sonunda çöktü
Rifat Minare Üretici Zeytin Hali yanında bulunan çevre yolu köprüsünün yanındaki Zeytin Hali esnafı tarafından 

yaptırılan küçük köprü önceki gece yağışlardan coşan derenin sularına dayanamayarak çöktü.

KÖPRÜ 
HASARLIDIR 
öEÇMEVîn

suları ile kenarları 
açılan köprünün 
uetoH zemini de 
parçalanarak derenin 
akışını önler duruma

geldi.
Altından yeterince su 
geçmediği* için 
çevrenin su altında 
kalma, riski taşıdığına

dikkat çeken Zeytin 
Hali esnafı ise yaptık
ları girişimlerin 
sonuçsuz kaldığı için 
tepki gösteriyorlar.

Çöken köprüyü kon
trol eden esnaf, 
Gemlik'te sorunların 
ya kaba kuvvetle ya 
da siyasetle

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Rifat Minare Üretici 
Zeytin Hali yanında 
bulunan çevre yolu 
köprüsünün yanında 
yapılan küçük ulaşım 
köprüsü önceki gece 
çöktü.
Zeytin Hali’nin 
yapımından sonra 
ilçe ile direk bağlantı 
amacıyla yapılan 
köprü bir süredir 
tehlike yaratıyordu. 
Zeytin hali esnafının 
kendi imkanlarıyla 
yaptırdığı köprü ile 
zeytin haline 
Gemlik'ten direk 
geçilebiliyordu. 
Köprü uzun süre 
önce tehlike arz 
ettiğinden üzerinden 
geçilmemesi için 
tehlike yazılı tabela 
konmuştu.
Yağışlı havaların 
getirdiği aşırı yağmur

çözüldüğünü ileri 
sürerek "Burada ne 
kaba kuvvete dayalı, 
ne de siyaset yapan 
esnaf var, burası her 
hafta binlerce 
YTL'nin döndüğü böl
genin tek açık zeytin 
satışı yapılan hali’dir. 
Gemlik'ten zeytin 
haline direk giriş için 
burası kullanılıyordu, 
aksi halde kilometrel
erce yol kat edip geri 
dönülmesi gerekiyor. 
Belediyeye telefon 
ettik, BUSKİ'ye 
bildirin dediler, orayı 
aradık, kendiniz 
kaldırtın cevabını 
verdiler. Burası 
şimdilik tıkandı, 
ileride daha çok 
yağan yağmurlarla 
tıkandığında çevre 
sular altında kala
bilir" ikazında 
bulundular.

Oriflame'derı motive toplantısı
Ev kadınlarına yöne
lik iş yaratma ipıkanı 
ile bir çok kadına 
meslek edindiren 
Oriflame Kozmetik 
düzenlediği motive 
toplantısı ile danış
manlarını bir araya 
getirdi.
Emin Dalkıran 
Kordonu'nda bulu
nan Han Kafe'de bir 
araya gelen Oriflame 
Kozmetik danışman
ları Altın Direktörü 
Yasemin Ibiş'in elin

den sertifikalarını 
alırken yakalarına 
rozetlerini de tak
tılar.
Ev kadınlarını iş 
sahibi yapmak 
amacıyla çeşitli 
toplantı ve girişim
lerde bulunan 
Oriflame Kozmetik, 
danışmanlarını bir 
araya getirerek 
onların tanışmalarını 
ve kaynaşmalarını 
sağlıyor.
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Polis Ağca’yı nasıl buldu
Yakalanışı çeşitli senaryolara dayandırılan Mehmet Ali Ağca’nın, dublörü sayesinde 

polisi atlattığı ortaya çıktı. İstanbul polisi, Ağca’yı son anda gelen bir telefon 
sayesinde yakaladı.

Yakalanışı çeşitli 
senaryolara 
dayandırılan Mehmet Ali 
Ağca’nın, dublörü 
sayesinde polisi atlattığı 
ortaya çıktı.
İstanbul polisi, Ağca’yı 
son anda gelen bir tele
fon sayesinde yakaladı. 
Mehmet Ali Ağca Kartal 
Cezaevi’nden bırakıldık
tan sonra Türkiye'nin 
gündemine oturdu.
Herkes onu arıyor, 
röportaj yapmak için 
yüklü miktarda paralar 
gözden çıkartılıyordu. 
Vatikan'ın öç almak için 
kendisinin peşinde 
olduğunu ileri süren 
Ağca ise imza atmak 
için polis karakoluna 
bile uğramıyordu.
Karakolun önünde bulu
nan gazeteci ordusu ise 
gece gündüz demeden 
Ağca’nın yolunu gözlüy
ordu.
Askerliğe elverişli olup 
olmadığının tespiti için 
Gata Askeri 
Hastanesi’ne gelen 
Ağca o ana kadar 
polisin fiziki takibi altın
daydı. İstihbarat ekipleri 
Mehmet Ali Ağca’nın 

ilişki kur
duğu kişileri 
belirlemiş, 
hem fiziki 
hem de 
teknik takip 
yapıyordu. 
Yalnız orta
da bir aksilik 
vardı. Ağca 
ve çevresin
deki kişiler
sanki bir yerlerden tali
mat almış gibi cep tele
fonu kullanmı yordu. 
Askeri Hastane çıkışın
da kendisini takip eden
leri atlatabilmek için 
dublör kullanan Ağca 
hem gazetecilerden hem 
de polislerden kurtul
muştu. İstanbul’da 
başarılı operasyonlar 
yapan, terör örgütlerine 
ardı arkası kesilmeyen 
darbeler vuran polis 
Ağca işinde çuval
lamıştı. Teknik takip işe 
yaramıyordu. Polis çare
siz durumdaydı. 
Akıllara, Ağca’yı karşıla
maya gelen ve bire bir 
irtibatlı olan kişiler 
gelmişti. İstanbul polisi 
boşdurmamış bu kişi- 
ferin kimlik bilgilerini ve 

ev bağlan
tılarını 
ortaya çıkar
mıştı. Polisin 
elinde 
toplam 3 
adres vardı. 
Ağca büyük 
bir ihtimalle 
Ümraniye, 
Kadıköy 
veya

Kartal’da bulunan bu üç 
adresten birindeydi. 
Olaylar çok ı izli gelişiy
or, Ağca’nın yu ır ına 
kaçması ihtimali 
herkesin sinirlerini 
altüst ediyordu.
Sonunda yargı kararı 
açıklandı. Ağca 2010 
yılına kadar cezaevinde 
kalacaktı. Ekipler hazır
landı. Daha önce belir
lenen adreslere baskın
lar düzenlemek üzere 
yola çıktı. Ana haber 
bültenlerinin Ağca’nın 
yakalanışını tüm 
Türkiye’ye duyurması 
Ağca’nın kaçmasına 
neden olabilirdi. Trafik, 
polisin işini zorlaştın 
yordu. Ekipler, 
adreslere bir an önce 
varmak için adeta birbir- 

leriyle yarışıyorlardı. 
Zaman kaybetmemek 
için de adreslerin bulun
duğu İlçe Emniyet 
Müdürlükleri’ne de bilgi 
verilmiş onların da 
baskına katılmaları 
istenmişti. Tam bu sıra
da gelen bir telefon 
Ağca’nın Kartal’daki 
evinde olduğunu 
söylüyordu. Olay yeri ne 
varan İlçe Emniyet 
Müdürü Ağca’yı Kur’an 
okuduğu sırada gözaltı
na aldı. Ağca, daha 
sonra Terörle Mücadele 
Şubesi ekiplerine 
devredildi.
Vatikan’ı suçladı 
Emniyet Müdürlüğü’nde 
yapılan şifai sorgulama 
sırasında kaçmayı 
düşünmediğini söyleyen 
Mehmet Ali Ağca, 
‘Vatikan bana 
Hıristiyanlığı şeçmem 
ve kendi sınırları 
içinde yaşamam için 50 
milyon dolar para teklif 
etti. Ben kaçmak 
isteseydim, bu 

teklifi kabul . 
ederdim” 
dedi.

Kemik er kayıp 
köylülere ait

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde bulunan toplu 
mezardaki kemik parçalarının, 15 yıl önce kay
bolan 11 köylüye ait olduğu, İstanbul Adli Tıp
Kurumu’nda yapılan 

Diyarbakır’ın Kulp İlçe- 
si’nin Alacaköy kır
salında bulunan toplu 
mezardan alınan ve 
savcılık tarafından 2004 
yılında İstanbul Adli Tıp 
Kurumu’na gönderilen 
kemiklerle ilgili DNA 
testi tamamlandı. 
Bir buçuk yıl süren 
incelemenin sonunda, 
kemiklerin, 15 yıl önce 
gözaltındayken kay
bolan, 11 köylüye ait 
olduğu kesinlik 
kazandı. Raporda, 11 
kişinin ölüm sebebi 
“yakılma ve ateşli 
silahla öldürme” olarak 
belirlendi.
Toplu mezardaki kemik
ler dışında, köylülere 
ait giysi parçaları da 
incelendiG giysilerde 
ve kemiklerde yapılan

DNA testiyle kanıtlandı 
biyolojik incelemede, 
yakılma izlerine rast
landı.
Arazide yağmur ve 
heyelan sonucu açığa 
çıkan toplu mezarı 
tesadüfen bulan 
köylüler, 2004 yılında 
İnsan Hakları 
Derneği’ne başvurmuş
tu. Olayla ilgili soruş
turma başlatan Kulp 
Cumhuriyet Savcılığı, 
kemikleri DNA testi için 
İstanbul’a göndermişti. 
Bu arada Pişmanlık 
Yasası’ndan yararlan
abilmek için konuyla 
ilgili savcılığa ifade 
veren Arif Sakık, kemik
lerin örgüt içi ■ 
hesaplaşma sonucu » 
öldürülen PKK’lılara ait 
olduğunu 
söylemişti. I

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 : ( 0.2 24) 5 1 4 20 2 O G E M L j K
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Başkan Şahin umutla döndü
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Teleferik hattının Oteller Bölgesi'ne kadar uzatıla

cağı projeyi gerçekleştirecek üstlenici firmanın Alpler de inşa ettiği tesisleri incelemek için 
gittiği Avusturya'dan döndü.

Başkan Turgut 
hastaneye yattı

Başkan Şahin, 
Büyükşehir 
Belediyesi Meclis 
Başkan Vekili 
Fahreddin Yıldırım 
ve Genel Sekreter 
Hüseyin Konçak'la 
birlikte İsviçre ve 
Avusturya'da yaptığı 
3 günlük inceleme 
gezisini tamamladı. 
Teleferik Projesi'ni 
gerçekleştirecek 
NSM Grup'un 

/AvusturyalI ortağı 
Doppelmayr fir* 
masının yaptığı çalış
malar hakkında brif
ing alan, dün akşam 
da Avusturya'nın 
Vorarlberg 
eyaletindeki Serfaus, 
Fiss ve Muttersberg 
bölgelerindeki kayak 
merkezlerinde de

\ncolcmelerde bulu
nan Şahin, “2 yıl 
sonra Uludağ, Alpleri 
aratmayacak” dedi. 
Başkonsolos Aydın 
Nurhan'ın onuruna 
verdiği yemeğe de 
katılan Şahin ve 
beraberindekiler 
daha sonra İsviçre'ye 
geçerek, uçakla

Türkiye'ye döndü. 
Ziyaretlerin çok fay
dalı geçtiğini belirten 
Başkan Şahin, 
“Alplerdeki tesisleri 
ve buralara göster
ilen yoğun ilgiyi 
gördükten sonra 
yaptığımız işin ne 
kadar isabetli 
olduğunu gördük. 
Buradaki kayak 
merkezlerine bile 
Bursa'nın 3-4 katı 
turist geliyor.
Yaptığımız ziyaretler 
sonrasında bizim tar
ihi, turistik ve doğal 
güzellikler konusun
da eksiğimizin değil 
fazlamızın olduğunu 
gördük. Bu potan
siyelimizi harekete 
geçirmemiz için de 
Teleferik Projesi'nin 

de ne kadar ihtiyaç 
olduğunu gözlem
ledik. Teleferik'in 
Oteller Bölgesi'ne 
kadar uzatılacağı 
projenin hayata 
geçmesi hem 
Bursa'nın, hem de 
Uludağ'ın turizm 
potansiyelini arttıra
caktır” diye konuştu. 
Şahin, Teleferik'in 
Oteller Bölgesi'ne 
kadar uzatılacak pro
jenin inşaatına mart 
ayı içinde 
başlanacağını bildir
di. Başkan Şahin, 
hayata geçirdikleri 
projelerle Bursa'nın 
'marka kent' olma 
hedefine adım adım 
yaklaştığını 
belirtti.
(BHA)

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
safra kesesi ağrıları 
nedeniyle hastane 
ye yattı.
Cuma günü rahat 
sızlaşan ve 
Muhammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesinde kont
role giden Belediye 
Başkanı Mehmet

Turgut’u doktorlar 
dinlenmesi için has
tanede yatırdılar.
Hafta sonunu has

tanede doktor kon
trolünde dinlenerek 
geçiren Turgut’un 
bugün yeniden kon
trol olacağı ve duru
ma göre gerekirse 
ameliyat edilebile
ceği öğrenildi.

Taksici bulundu
Bursa Oto Merkezi'ndeki Şenol Otomotiv'! uzun namlulu silahlarla tarayarak 3 

kişiyi öldüren cinayet zanlılarını olay mahalline getiren taksicisi bulundu.
Jandarma yetkilileri, 
galerideki çatışma 
sırasında işyerinde 
7 kişinin bulun
duğunu saptadı. 
Olay sonrası kayı
plara karışan diğer 
iki kişinin de 
arandığı bildirildi. 
Jandarma Alay 
Komutanlığı'na bağlı 
ekipler, önceki gün 
akşam saatlerinde 
Yakın Batı Çevre 
Yolu'nun girişindeki 
Bursa Oto 
Merkezi'nde 3 
kişinin ölümü ile 
sonuçlanan silahlı 
saldırıya yönelik 
soruşturmasını 
sürüyor. 
Jandarmadan alınan 
bilgilere göre, kim
liği belirsiz 3 kişinin 
uzun namlulu 
silahlarla taradığı 
Şenol Otomotiv'in 
çevresinde 100'ü 
aşkın boş kovan 
bulundu. Balistik 
incelemeye gönder
ilen boş kovanlar
dan 40'ının

Kalaşnikof marka 
uzun namlulu sila
ha, 6O'ı aşkınının ise 
tabancalardan çık
tığı saptandı. 
Cinayetleri soruştu
ran ekipler, olayda 
Şenol Otomotiv'in 
sahibi Şenol 
Turan(36) ve 
arkadaşı Hacı Ali 
Kara(44) ile birlikte 
yaşamını yitirenler 
arasında ismi Bahri 
Çakır olarak açık
lanan kişinin de 
sahte kimlik kul
landığını tespit etti. 
23 yaşındaki şahsın 
gerçek isminin 
Yılmaz Akbulut 
olduğu ortaya çıktı. 
ŞAHISLARI 
TANIMIYORUM 
Bu arada, görgü 
tanıklarının ifadeler
ine göre, olayın 
ardından Bursa Oto 
Merkezi'nden yaya 
olarak kaçtıkları 
öğrenilen 3 kişiyi, 
cinayet mahalline 
getiren taksiciye 
ulaşıldı. İfadesine 
başvurulmak üzere 

jandarma karakolu
na götürülen ve ismi 
açıklanmayan taksi
ci, cinayet zanlılarını 
tanımadığını ve 
şahısların Çarşamba 
Taksi Durağı'na gel
erek aracına bindiği
ni söyledi. Şahısları 
8 YTL karşılığında 
Bursa Oto 
Merkezi'ne götüren 
taksici, “Onları 
tanımıyorum ve 
bana Bursa Oto 
Merkezi'ne gidecek
lerini söylediler. 
Bursa Oto 
Merkezi'nde indikten 
sonra da ücretimi 
ödediler ve ben de 
oradan ayrıldım” 
diye konuştu. 
Otopsi sürüyor 
Silahlı saldırıda 
öldürülen 3 çocuk 
babası Hacı Ali 
Kara'nın cesedi de, 
bugün sabah saat
lerinde ailesi tarafın
dan Bursa Adli Tıp 
Kurumu'ndan alı
narak İstanbul'un 
Pendik ilçesine 
götürüldü.

Vücuduna 7 kurşun 
isabet eden Şenol 
Turan ve 8 kurşuna 
hedef olan Yılmaz 
Akbulut'un ceset
lerinin ise ailelerine 
yarın teslim edile
ceği öğrenildi. 
Sahte kimlik kul
lanan Yılmaz 
Akbulut'un da boy
nuna isabet eden 
tek kurşunla öldüğü 
anlaşıldı. Ailesinin 
Altıparmak'ta otur
duğu öğrenilen 
Şenol Turan'ın yarın 
toprağa verileceği 
belirtildi. 
Olayla ilgisi yok 
Öte yandan, bu 
sabah saatlerinde 
Hüdavendigar 
Mahallesi'nde terk 
edilmiş halde bulu
nan 34 plakalı bir 
otomobilden ele 
geçirilen 2 silahın 
da kuru sıkı olduğu 
saptandı. 
Söz konusu kuru 
sıkı tabancaların 
olayla ilgisinin 
bulunmadığı ifade 
edildi.

M Ç1
farta İni m

Partisinin Nilüfer İlçe Kongresi’ne katılmak için 
gittiği Ata Düğün Salonu’nun önünde uğradığı 
silahlı saldırı sonucu baldırından vurulan AKP 
Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Faruk 
Çelik'in tedavi olduğu hastaneden çarşamba 

günü taburcu edilmesi bekleniyor

Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde tedavisi 
süren Faruk Çelik'in 
ziyaretçilerinin ardı 
arkası kesilmiyor. 
Günde ortalama 200 
kişinin ziyaret ettiği, 
yüzlerce Kşınin de 
ziyaretçi defterine 
duygu ve düşünceleri
ni aktardığı Özel 
Klinik'te tedavisi süren 
Çelik'in dünkü 
ziyaretçileri arasında 
Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği 

başkanı Rıfat Koca ve 
yönetim kurulu üyeleri 
vardı. Çelik'e geçmiş 
olsun ziyaretinde bulu
nan Rıfat Koca, ''Size 
sıkılan kurşun Türk 
milletine sıkılmıştır. Bu 
vatana hizmet ederken 
kahpe kurşunlara 
hedef olan herkes 
gazidir" dedi.
Faruk Çelik de ziyaret
ten duyduğu mem
nuniyeti dile getirirken, 
ayağa kalkmak için 
sabırsızlandığını söyle
di. Ayağa kalkar kalk
maz çalışmaya devam 
edeceğini ifade eden 
Çelik, "Kaldığımız yer
den başlayacağız" diye 
konuştu.
Kendisini ziyaret eden 
gazilerle çay ikramı da 
yapan Faruk Çelik'in, 
hastaneden çarşamba 
günü taburcu edilebile
ceği 
öğrenildi.
BHA
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Baykal, !Ba s baka ıın ağzına ite silineli1
Baykal, "Başbakan'ın üslup bozuk- 

çığrmdan ç|km,şt,r. Bunun gerisinde siyasi kararsı
zlık, ahlakı tutarsızlık ve kültürel yozlaşma yatmaktadır" dedi.

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Başbakan Recep 
Tayyip 
Erdoğan'ın 
Mersin'deki bir çiftçi 
ile diyaloğu sırasında 
kullandığı 
sözleri eleştirdi. 
"Çiftçinin anasına 
saygısızlık yapan bir 
Başbakan'ı ne 
Türkiye 
görmüştür, ne başka 
bir ülke" diyen 
Baykal, şunları kay
detti: 
"Bu kadar çok 
siyaset, kimlik ve 
gömlek değiştiren 
birisinin, 
Başbakanlık 
üslubunu kaybetme
sine şaşırmamak

lazımdır.
Öyle anlaşılıyor ki, 3 
noktadan çiftçinin 
anasına kadar 
uzanan 
ifadeler kullanan

Başbakan'ın ağzına 
binlerinin biber 
sürmesi 
gerekmektedir. 
Çiftçiye 'lan* diyen 
Başbakan unutma

malıdır ki, 'Vezir 
olmuşsun 
ama hala adam ola
mamışsın* diyen 
Anadolu insanı 
muhtemelen bir 
köylüydü.
Önümüzdeki seçim
lerde mutlaka birileri 
bunları Başbakan'a 
hatırlatacaktır. 
Daha önce Maliye 
Bakanı'nın sözleri ve 
seviyesiz üslubu 
üzerine 
'televizyonlar 
altyazıyla çocukları 
uyarsın veya uyarı 
bandı geçsin' 

demiştim, artık aynı 
uyarılar Başbakan'ın 
konuşmaları ve 
seviyesiz 
üslubu için de geçer- 
lidir."

Zeki Şezedden Ba§bakaıVa eleştiri
DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği her yerde köylüyü, 

çiftçiyi, gazeteciyi azarladığını, bununla bir yere varılamayacağını" söyledi.

Sezer, DSP Adana II 
Teşkilatı'nın düzen
lediği toplantıda yap
tığı

konuşmada, hükümeti 
eleştirerek, Başbakan 
Erdoğan'ın ağzından 
Türk

adını duymadıklarını, 
son olarak Mersin'deki 
mitingde Türk 
Bayrağı'nı

S 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

1

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, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3+1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari 

makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

0

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi

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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021J ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta r E

görmediklerini öne 
sürdü.DSP'nin 3 yıl 
önce iktidardan uzak
laştırılmasıyla 
Türkiye'nin 
kaybının büyük 
olduğunu savunan
Sezer, "Ülke 
başbakana göre cen
net, 
ama halka cehen
nem" dedi.
Başbakan Erdoğan'ın 
Mersin'de bir çiftçiyle 
arasında geçen 
diyaloğa değinen 
Sezer, şunları kaydet
ti:
"Başbakan Erdoğan, 
gittiği her yerde 
köylüyü, çiftçiyi, 
gazeteciyi azarlıyor. 
Milleti azarlayarak 
susturabileceğini 
sanıyor 
ama, DSP'yi sustura
maz. Karşına, çıkanlar 
için korumalarını 
kullanabilirsin, halkın 
geneli için DSP'yi 
durdurmak için ne 
kullanacaksın?
Kendini padişah 
sanan başbakandan 
Türkiye'yi halk • 
kurtaracak. Çiftçiyi 
AB'ye kurban ediyor. 
(Öldük bittik) diyen 
çiftçiye hakaret ediy
or. Haddini bil, 
bilmezsen bildiririz.

Mehmet fa

DYP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar, ikti
darın artan sorunlar 
karşısında çare Sız**5 
olduğunu savu
narak, "Bu 
hükümetin güçsü
zlüğü, Türkiye'nin 
güçsüzlüğü değil, 
Türkiye çaresizliği 
bozacak imkanlara 
sahip" dedi.

tecrübesiz'

Mehmet Ağar

Mehmet Ağar, partisinin il başkanlarının da 
katılımıyla Olympic Park Otel'de düzenlediği 
basın toplantısında, çeşitli konulara ilişkin 
görüşlerini açıkladı.
Türkiye'nin dört bir yanında sorunlar bulun

duğunu anlatan Ağar, işsizliğin had safhaya 
ulaştığını ve yaşananlardan dolayı "hükümet 
kadrolarının da sinirlerinin bozulduğunu" öne 
sürdü.
İktidarın tahammül ve direncinin kalmadığını 

iddia eden Ağar, "Yolsuzluk, yoksulluk ve 
yasaklar karşısında çaresiz hükümet, bir 
yerlere saldırarak iş yapmazlığını örtemeye 
çalışıyor" dedi.
AK Parti iktidarının seçim tarihini belirlemek 

için hala vakti varken bunu değerlendirmediği
ni ifade eden Ağar, milletin hükümetin önüne 
sandığı getirme sürecinin başladığını savun
du.

Ağar, toplumun her kesiminde çeşitli sorun
lar yaşandığını kaydederek, "Bu hükümetin 
güçsüzlüğü, Türkiye'nin güçsüzlüğü 
değil,Türkiye çaresizliği bozacak imkanlara 
sahip" diye konuştu. "Erkön seçimi (vatana 
ihanet) olarak niteleyen hükümetin kendisinin 
de bir erken seçimle geldiğini unuttuğunu" 
ifade eden Ağar, sandıktan kimsenin kaçama 
yacağını 
söyledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ağar, 
"Başbakan Erdoğan'ın Mersin'de bir vatan
daşla yaptığı diyaloğu nasıl değerlendiriyor
sunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Diyalog 
yoktu ki, değerlendirelim" dedi. 
Devleti yönetmenin hoşgörü ve sabır gerek
tirdiğini vurgulayan 
Ağar, "Vatandaşa herkesin önünde hakaret 
etmek, bir paniğin, bir tecrübesizliğin, bu 
ülkeyi yönetememenin bir ifadesidir" dedi. 
Ağar, "Tecrübe süzgecinden geçmeyenler, bir 
küçük dert yanma, 
çaresizlik ifadesi karşısında paniğe girmiştir" 
diye konuştu.

ELEMÂtf>RANIYOR j
i Bursa Serbest Bölgesi’nde bulunafl 
s otomotiv üzerine faaliyet gösteren» 
| firmamızda aşağıdaki niteliklere 

sahip eleman alınacaktır.

। * Üniversite Makine Mühendisliği bölümün-
I den veya Meslek Yüksek Okulu (Makina-
I Resim- Konstrüksiyon Bölümlerinden)
I Mezun
1 * B Sınıfı ehliyeti olan
| * Tercihen İngilizce bilen

I* Katı modelleme programlarına hakim 
(Autocad, Autodesk, İnventör, Solidvvorks) 
* 35 yaşını aşmamış

| * Askerlik hizmetini tamamlamış
I * Gemlik’te ikametgah eden
i * Bay

CV başvurularınız için Fax: 524 84 08
A.I.R. OTOMOTİV KOLU ŞTİ.
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Hafta buz gibi geçecek
Türkiye'de "son 10 yılın en soğuk ve yağışlı kışının" yaşandığını belirten Meteoroloji, bu 

hafta yaşanacak soğuk havaya karşı uyardı. Hava sıcaklığı tüm yurtta 8-10 derece azalacak.

Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürü Adnan 
Ünal, Hava 
Tahminleri Daire 
Başkanlığı binasında 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
Türkiye'de "son 10 
yılın en soğuk ve 
yağışlı kışının" 
yaşandığını belirtti. 
Bu geceden itibaren 
sıcaklığın yeniden 8 
ile 10 derece azala
cağını ifade eden 
Ünal, "Cuma gününe 
kadar iç kesimlerde 
sıcaklık değeri olarak 
-12, doğu böl
gelerinde ise -20'lerin 
görülebileceğini" 
söyledi. Yurt 
genelinde, hafta 
boyunca kuvvetli 
buzlanma ve don 
beklendiğini ifade 
eden Ünal, "İnsan
larımızın maddi ve 
manevi kaybı olma

ması için özellikle 
eğitim, ulaştırma ve 
ziraat alanında 
çalışanların daha 
duyarlı olması 
gerekiyor" dedi.

Ünal ayrıca, yurdun 
kuzey ve iç kesim
lerinde kar 
yağışlarının etkili 
olduğunu anımsa
tarak, şunları kaydet
ti: "Bugün ve yarın 
bütün bölgelerin çok

bulutlu ve yağışlı 
geçmesi bekleniyor. 
Yağışların Akdeniz 
kıyıları ile 
Güneydoğu 
Anadolu'da 
yağmur, diğer kesim
lerde kar şeklinde 
olacağı tahmin ediliy
or. Yurdun kuzey, iç 
ve doğu bölgelerinde 
etkili olacağı tahmin 
edilen yağışların 
hafta ortasına 
(perşembe gününe)

kadar yurdun büyük 
bölümünde sürmesi 
bekleniyor." 
Vatandaşları sis, 
buzlanma ve don 
olaylarına karşı 
uyaran Ünal, iç ve 
doğu bölgelerinde 
yaşanabilecek çığ 
tehlikesine karşı 
yetkililerin tedbirli 
olmasını istedi. Ünal, 
don olayının bu 
geceden itibaren 
özellikle Akdeniz ve 
Ege bölgelerindeki 
zirai faaliyetleri olum
suz etkileyebileceği
ni, bu nedenle çiftçi
lerin gerekli önlem
leri almaları gerek
tiğini kaydetti. .
Ünal, bir soru üzer
ine, etkili soğuk ve 
yağışlı havanın.
Türkiye şartlarına 
uygun olduöunu. 
iklim değişikliğinin 
söz konusu 
olmadığını sözlerine 
ekledi.

Mevlana’yı 
ziyarete 
giderken 
otobüs 
devrileli

Okullara kara kış engeli
Yurdu etkisi altına alan ve bazı illerde aralıksız devam eden 

kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yine ara verildi.

Kara kış yurdun çeşitli yerlerinde etkisini 
sürdürürken soğuklar nedeniyle birçok ilde 
okullar yine tatil ediiyor.
Ankara ve Haymana, Kızılcahamam, Çam- 
hdere ve Bala ilçelerinde taşımalı eğitimden 
yararlanan öğrencilerden okula ulaşamayan
ların, bugün için izinli sayılacağını bildirdi. 
Öte yandan Çoum, Kütahya, Kastamonu ve 
Samsun illerinde de okullar tatil edildi.

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
Nüfus Cüzdanım kaybolmuştur.
Yenisini alacağımdan eskisi hüküm
süzdür.

Çağlar Güzel POYRAZ

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

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresini tıklayın

Körfez

Bursadan Konya’ya Mevtana 
ziyaretine gidenleri taşıyan 

otobüs devrilince 12 kişi 
yaralandı

Bursa'dan, 
Konya'daki Mevlana 
Müzesi'ni ziyarete 
gelen yerli turistleri 
taşıyan Erol Ertaş 
yönetimindeki 16 
CLU 25 plakalı oto
büs, Akşehir- 
Afyonkarahir karay
olunun 5. kilome
tresinde,

sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
devrildi.
Kazada yaralanan 
22 kişi, Akşehir 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralıların hayati 
tehlikesinin bulun
madığı bildirildi.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Eyıniir'iin kitabı çok satanlar arasında
Bilgi Kitabevi 02-09 Şubat tarihleri arasındaki satış 

sıralamasına göre ilk 1O'a giren kitapların isimlerini açıkladı. 
Listeye eski M İT'çi Mehmet Eymür'ün Sentez'i de girdi.

Bilgi ' ’ 
Kitabevi'nden 
yapılan açıkla
maya göre, "Şu 
Çılgın Türkler" 02 
Şubat-09 Şubat 
tarihleri arasındaki 
satış sıralamasın
da ilk sırada yer 
aldı.
Satış sıralamasın
da ilk 10'da bulu
nan kitaplar şöyle: 
1-Şu Çılgın 
Türkler (Turgut 
Özakman) 
2-Gazi Paşa (Attila 
İlhan) 
3-Sentez (Mehmet 
Eymür) 
4-Evvel Zaman 
İçinde (Orhan 
Birgit) 
5-Ferrarisini Satan

Bilge (Robin S. 
Sharma) 
6-Ladesçi (Üstün 
Dökmen) 
7-Gölgede Kalan 
İzler (Kemal 
Yamak)

8-Bir Millet 
Uyanıyor: 
7 Ölüm Dağları 
Bekler Cudi Dağı 
(Abdullah Ağar, 
Yön: Attila İlhan) 
9-Kontrgerilla

Kıskacında
Türkiye (Suat
Parlar)
10-Koza Kelebeği 
Bilmez (Robin S. 
Sharma)

İİR KÖSESİ
Celal BAY

UMUT YOLCUSU

Sarı çiçeğim sevda denizinde 
Yapısı çarpık salla yön arıyor 
Yüzebilmek için yaşam izinde 
Azgın suları ikiye yarıyor

Aç güzelim, tomurcuklarını aç 
Hoş kokunu denizaşırı da saç 
Ara sıra da ilk ocağına kaç 
Diktiğin fidan baharda duruyor

Ana, baba, kardeş hasrette kaldı
Onulmaz yara içlerine daldı
Gün batanda gözleri yola saldı 
Toy düşün, dinç beyinleri yoruyor

Diyorsun ki: Gel. Bulunmuyor kızak 
Uzak gülüm, dar günlerde yol uzak 
Gürledikçe gök, kuruluyor tuzak 
Sert esen yel onlara da vuruyor

Tül kara olsa da ad: Sarı Çiçek 
Gezinirdi yaprakta ak pak böcek 
Güz gelmeden oldun yerde oyuncak 
Koptuğun ağaç günbegün kuruyor.

Yazan: Hüseyin KAYA
BÖLÜM: 7
Polis ağa, dilbaz 

kanahynan bana dedi- 
ki, "Bir daha gırmızı- 
da geçivirmesin bu 
Himmet ağa," İşte 
böylece, bu Alaman 
memleketinde kırmızı
da geçilmeyeceğini, 
ineklerle öküzlerin 
şehre gelmelerinin 
yasaklandığını ve bu 
kafir memleketinde 
deve bulunmadığını da 
öğrenivirdim. Len 
Memet, ağnadın mı 
şimdi gecikmemin 
sebebi aliyesini?" dedi 
Himmet ve konuşması
na şöyle devam etti.

"Len Memet, ney
sem ki postahaneye. 
vardım. Merdivenlerin 
başında mektubumu 
cibimden çıkarıp, hadi 
gözel mektubum, sen 
ellehem önce payi
tahtımız Angara'ya 
vasıl oluvireceksin. 
Önce 
Cumhurureisimize, 
Başvekilimize" bizden 
selam söyle, Bizim için

merak idip keyiflerini 
bozuvirmesinler. Gece 
gündüz ömürlerine 
duacıyız. Emme bun
ların dilini, töresini 
bilemiyoruz ve hasret
lik de var içimizde. 
Herkese selam yazdırh 
da, bir benim garılara 
selam yazamadım. 
Üssüyün, selamımı 
yazıvirecekti emme, 
ayıptır diye yazdırt- 
madım.
Cumhurureisimiz bir 
ganun çıkarsınki, biz 
de garılarımıza selam 
goyabilelim" didim.

Postanın gapısından 

euzubesmeleyle 
girdim. Postadaki 
gavur garısmın huzuru 
aliyesinde, kıtamdaki 
gibi hazırol duruşuna 
geçip, künyemi 
okuyup, başımınan bir 
tanrı selamı virdim. 
Selamımı farkedemedi 
ellehem. Ağnayıncaya 
kadar selam virmeyi 
tekrar idivirdim. Garı 
beni tanıyormuş gibi, 
yüzüme bakıp duru- 
virdi.

Başbarmağımı 
pulcu garının huzuru 
aliyesinde, âğşam 
didiği gibi yalamaya 

başladım. Garı bana 
bakıp Gafasını sağa 
sola sallayıp gülüvirdi. 
Mektubumu cibimde 
unuduvirmişim de 
onun için ağnamıyor 
beni diye 
düşünüvirdim.
Mektubu çıkarıp gös
terip, pul istediğimi 
möhkemce ağnasın 
deyin, bu seferde sol 
elimin başbarmağını 
yalamaya 
başlayıvirdim.

Durup dururken, 
bana kaş göz işmarı 
yâpıvirmesin mi? Len 
Üssüyün, len Memet 

bu garı beni nirden 
tanıyıvirdi de işmar 
edip duruyor?
Birsürü san gafah, çilli 
yüzlü Alaman kafiri de 
ellehem bana hürme
ten arkamda sıra olu- 
virmişler. Pulcu garı 
gülüp de keyiflendikçe, 
arkamda bekleyen
lerde keyiflenmeye 
başladılar.

Pulcu garı bar- 
mağıynan "Yaklaş len 
Ümmet ağa" deyin 
işmar idivirdi. Gınah 
barmağıynan, zarfın 
köşesindeki ak 
güvercini gösterdi. Ben 
de, " Bizim Üssüyün 
çızıvirdi," didim. 
Mektubu aldı darttı, 
bir gavur pulunu mek
tubumun başköşesine 
yapıştırıvirdi. Songra 
başbarmağıynan, 
işaret barınağını bir
birine sürtmeye 
başlayıvirdi. Para 
istiyor ellehem didim. 
Cebimdeki gaymeyi, 
tenine elimi 
değdirtmeden, pulcu 

garının elinin içine | 
goyuvirdim. Şimdi ı 
mektubum, belkimde 
kara trenlere binivir- ■> 
miş de Angara'ya 
doğru yollara düşüvir- 
di ellehem" dedi 
Himmet.

"Himmnet, kendini 
arabaya çiğnetmekten 
kurtardığına sevindik. 
Kırmızı lamba da polis 
ağadan da yakayı kur
tarmışsın. Ee mek
tubunu da posta
lamışsın tebrik ederiz 
seni" deyince.

"Ohoo, başıma 
daha neler geldi neler. 
Ekmek almaya gidivir- 
ince, iki Alaman garısı 
az gala beni zorla 
gabtıgaçtılarına dikip 
oynaşmaya götür (ivip 
çeklerdi. Belkide pos
tumu yüzüp, dabak- 
latıp seccade yapıp 
duvara çakıvirecekleP 
di," dedi ve iyice mer
aklandırdı Himmet 
bizi.

(Devamı var) ı



13 Şubat 2006 Pazartesi
SAĞLIK

Sayfa 11

Saman 
nezlesi 
cinselliği 
öldürüyor
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kızmaz'ın tüm dünyada büyük ilgi gören araştırması
na göre; burun akıntısı, hapşırma ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini 
gösteren saman nezlesi, cinsel hayatımızı olumsuz etkiliyor

Alzheim
kalıtsal

ABD'de 12 bin ikiz üzerinde yapılan bir araştır
ma, Alzheimer hastalığının büyük ölçüde kalıt

sal olduğunu ortaya koydu.

Saman nezlesi 
olarak bilinen 
mevsim alerjisinin, 
cinsel hayatı olum
suz etkilediği ve 
seks isteğinde azal
ma yarattığı belirlen
di.
Celal Bayar Üniver
sitesinden Yar. Doç. 
Dr. Cengiz Kızmaz ve 
ekibinin iki yıl süren 
araştırmaları ile 
kanıtladığı, 'cinsellik 
ve alerjiler arasında
ki bağlantı, Tıp 
çevrelerinde de 
ilgiyle 
karşılandı. 
SORULAR 
SORULDU 
Araştırma için aktif 
cinsel yaşamı olan 
ve alerjik saman 
nezlesinin dışında 

başka hiçbir kronik 
hastalığı bulun-

-maydn 43 kişi belir- -» 
lendi.
27 kadın ve 16 erkek 
hasta, iki yıl süreyle 
incelendi. Saman 
nezlesi olan hastalar 
ayrıca hiçbir 
hastalığı olmayan 40 
kişilik normal grupla 
karşılaştırıldı. Alerjik 
şikayetlerin ağır 
olduğu dönemde, 
hastalara cinsel 
fonksi yontan değer
lendiren skalaya ait 
sorular soruldu. Bu 
dönemde hem kadın 
hem de erkek hasta
ların cinsel istek
lerinin, belirgin 
biçimde bozulmuş 
olduğu gözlendi. 
TEDAVİ BİR AY

SÜRDÜ
Hastaları 1 ay 
boyürnca antialerjik 
ilaçla tedavi ettikten 
sonra alerji şikayet
leri açısından değer 
lendirdiklerini anla
tan Yar. Doç. Dr. 
Cengiz Kırmaz, 
araştırmayla ilgili şu 
bilgileri verdi: "Önce 
alerji ile ilgili şikayet
lerinin ortadan kalk- 
tığı görüldü. Bu 
şikayetsiz dönemde 
yeniden kadın ve 
erkeklere, cinsel 
fonksiyon skalasını 
değerlendiren soru
lar sorularak 
sonuçları incelendi. 
Alerji bulgularının 
olmadığı dönemde, 
hem kadın hem de 
erkeklerin seks 

dürtüleri normal 
insanlarla aynıydı." 

-DÜNYA ÖĞRENDİ 
Doç. Dr. Kızmaz'ın 
araştırması, 
Amerikan Alerji 
ve Klinik İmmünoloji 
Derneği resmi yayın 
organı ve dünya 
üzerinde çok saygın 
bir tıp dergisi olan 
'Annals of Allergy 
Asthma and 
lmmunolgy"de 
vavınlandı
Haber Ajansı tarafın
dan dünyaya duyu
rulan araştırma; bir 
ay süren alerji 
tedavisinin, kadın ve 
erkeklerin bozulan 
seks hayatını nor
male döndürdüğünü 
kanıtladı.

Los Angeles'taki 
Güney Kaliforniya 
Üniversitesi'nden 
Profesör Margaret 
Gatz başkanlığında 
yaklaşık 12 bin ikiz 
üzerinde yapılan 
araştırmada, kalıtsal 
faktörlerin etkisinin 
Alzheimer hastalığın
da son derece önemli 
olduğu belirlendi. 
Gatz, çok sayıda 
İsveçli ve Amerikalı 
bilim adamının da 
katıldığı araştırmada, 
daha önce hastalıkları 
çevresel, faktörlere 
bağlanan kişilerde 
genetik faktörlerin 
öneminin incelendiği
ni belirtti.
Araştırma sonucunda 
kalıtsal faktörlerin 
etkisinin son derece 
önemli olduğunun 
ortaya çıktığını 

belirten Gatz, "Bu, 
hastalıkta çevrenin 
önemli olmadığı 
anlamına gelmiyor. 
Enfeksiyonlar gibi dış 
etkenler hastalığa 
neden olabilir. Elde 
ettiğimiz sonuçlar, 
daha önceki 
tahminleri 
doğruluyor.
Önemli olan daha 
önce hiç bu konuda, 
bu kadar denek 
üzerinde araştırma 
yapılmamış olmâsı" 
dedi. 1998'den bu 
yana yaşları 65'in 
üzerinde olan 11 bin.
884 İsveçli ikiz 
üzerinde yapılan 
araştırmanın ' 
sonuçları, "Archives 
of General .
Psychiatry" adlı 
derginin Şubat 
sayısında yayımlandı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513112 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. 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

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544.30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

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

TAKSİLER

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
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SENA ECZANESİ 
Demirsubaşı Mh. - GEMLİK 

Tel: 513 01 02

GEMLIKIN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2358 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber r.'ıüdürü : 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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YETKİLİ BAYİİ
Demir
Kireç

/ Çimento
/ Tuglcı
/ Kiremit
/ Beyaz Çimento
/ Kum ve Çcıkıl

Uludağ da kar 
2 metreye yaklaştı

Uludağ'da kar 2 metreye yaklaştı Kış turizminin önde 
gelen merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 197 san

timetreye ulaştı. Kar yağışının salı gününe kadar 
devam etmesi bekleniyor.

Hazır Beton Bayiliği ile 
Siz Sayın Müşterilerimizin Hizmetinizdeyiz.

İsmail ARSLAN
Ilıca Cad. No: 49/A
Gemlik/BURSA

Tel.: (0.224) 513 20 65
Fax: (0.224) 51349 02

Uludağ 
Meteoroloji İsta- 
syonu'ndan alı
nan bilgiye göre, 
oteller böl
gesinde kar 
kalınlığı son 
yağışlarla birlikte 
197 santimetreyi 
buldu.
Sis nedeniyle 

| görüş

mesafesinin 200 
metreye kadar 
düştüğü 
Uludağ'da, hava 
sıcaklığı eksi 8 
derece olarak 
ölçüldü. Kar 
yağışının sah 
gününe kadar 
devam etmesi 
bekleniyor.
Bu arada, yoğun

kar yağışı 
nedeniyle 
araçların zincir- 
siz geçişine izin 
verilmeyen 
Uludağ yolunda 
zaman zaman 
uzun araç 
kuyruklarının 
meydana geldiği 
bildirildi.

AK PARTİ Başbakan 
Recep Tayyip ERDOĞAN

AK Partimiz bir karışım değil, bir bileşimdir.
Yani gemilerini yakıp gelenlerin partisiyiz. 

AK Parti geniş tabanlı bir partidir.
Daha da genişletmek için herkesi, her kesimi kucaklamak için geliyoruz 

Onun için 18 Şubat 2006 tarihinde yapılacak olan 
kongrede ilçe başkan adayı oldum.

AK PARTİ
Gemlik İlçe Başkan Adayı

Mustafa DURMUŞ



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

Son ödeme 16 Şubat’ta
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Tavioğlu ve Genel Müdür İ. Hakkı Eren, Gemlik Kooperatifini ziyarette, ortaklara 
sevindirici haberi verdi. Son zeytin ödemelerin 16 Şubatta verileceğini söyleyen Tavioğlu, Orhangazi Caddesindeki Kooperatif 
binasının Adliye Sarayı yapılması için devir yapmanın mümkün olmadığını da söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK ______________

[ i TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■■
Şubat 2006 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Başkan Turgut 
taburcu oldu

Safra kesesi rahatsızlığından dolayı 
Muhammer Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi’nde tedavi gören Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut taburcu oldu. 
Belediye Başkanı bir dizi kontrol den 
geçti. Evinde dinlenen Başkan Turgut, 
istirahatı bitince görevine dönecek.

Devlet Hastanesi Yaptırma Derneği müjdeli haberi verdi

Diyaliz ünitesi Mayıs ayında açılacak
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sağlık tesisleri...
Gemlik sağlık tesisleri açısından gün 

geçtikçe daha iyi bir noktaya geliyor.
Dünün Terme Oteline yapılan derme çatma 

Devlet Hastanesi’nden, yıldıızlı otel duru
mundaki Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne 
uzanan bir yol...

SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanhğı’na 
devrinden sonra giderek iyileşen bir ikinci 
Devlet Hastanesi...

Sağlık Ocakları.. Gün geçtikçe artan hemin 
ve personel sayısı..

Bunlar yeterli değil ama düne göre büyük 
yol katedildi.

Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nin 
yanında açılacak olan ek bina ile poliklinikler 
rahatlayacak, hastalar biraz daha soluk ala
bilecekler..

Bu ek bina içine yaptırılan Diyaliz 
Bölümünde 9 diyaliz hastası tedavi görebile
cek.

Bursa’ya gidip gelmekten birçok hasta kur
tulacak.

Gemlik Devlet Hastanesine çevre ilçeler
den de hastalar gelmekte. Hatta, Bursadan 
hastaların geldiği görülmekte...

Kaliteli tedavi hastaların hakkı.
Gemlik’te mevcut hastanelerde yapılan 

polikiliniklere karşın hasta sayısındaki yoğun
luk, sıra almada sorunlar doğuruyor. 
Şikayetlere nneden oluyor.

Hastanelerimizde eksik olan bölümlerin 
açılması ve yeni ek binanın hizmete girmesiyle 
yatak yapasitesi de artacak.

Hizmet ağı biraz daha genişleyecek.
Sağlıkta önce insan temel ilke oldukça 

kalite artacak.
Olumlu gelişmeleri yakından izliyoruz.

Muammer Ağım Devlet 
Gemlik Devlet Hastanesine 
yaptırılan bina içinde 
düzenlenen diyaliz 
bölümü, bina tamamlanın
ca hizmete girecek.
Mayıs ayında açılacak olan 
diyaliz ünitesinin çevrenin 
sıkıntısını sona 
erdireceği bildirildi.
AKP Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu ise, 
“ Hedefimiz Muammer 
Ağım Kadın Çocuk ve 
Doğum Hastanesi’nde 
yapılacak onarımla yatak 
sayısını sayısını 200’e 
çıkarmak ve Uzman dok
torların bulunduğu Bölge 
Hastanesi durumuna sok
maktır." dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi 3’de

Ölkü Ocağı’nda “Aşure Günü”
Gemlik Ülkü Ocakları Dergisi 

Muharrem ayının 10. gününe rastlayan 
günde mevlit okutup, aşure dağıttı.

Gemlik Ülkü Ocakları Derneği’nin Bora 
Sokakta bulunan lokalinde muharrem ayının 
başlaması nedeniyle aşure günü düzenlendi. 
Dernekten birlik çağrısı yapıldı. Haberi s. 5’de

Marmarabirlik Ğemlik Kooperatifinin 
eski Başkanı Ahmet Şahin ile şimdiki 

başkanı İbrahim Aksoy arasında 
sözlü tartışma sürüyor

Şahin“Makamından kovup,
kapının önüne attık”

72 nolu Marmarabirlik 
Zeytin tarım Satış 
Kooperatifi eski ve 
yeni başkanları 
arasındaki söz’ü 
tartışma devam 
ederken, Ahmet 
Şahin, şimdiki başkan 
İbrahim Aksoy’a verdi 
veriştirdi.
Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Tavioğlu açıkladı:

Gürhan ÇETİNKAYA

Sevgi...
Bugün Sevgililer Günü..
Olaya aslında daha geniş boyutta bak

mak gerek.
Sevgi,saygı vazgeçilmez değerler.
Gelişmişliği, uygarlığı,sıcaklığı algılatan 

kavramlar.
Sevgililer Günü’ne bu çerçeveden bak

mak daha anlamlı.
Sevgi insanın var oluşuyla daha 

doğrusu beyin fonksiyonlarının harekete 
geçmesiyle başlıyor.

İlk insandan bu yana sevgi değişik 
biçimlerde aktarılıyor, sunuluyor.

Sümerler anlamlı ve yazılı adımlar 
aktaran bir uygarlık.

İlk aşk şiirinin duygudan dışa 
dökülüşüne ilk imzayı koyanlar da 
Sümerler.

Onların yarattığı ve bilinen ilk aşk şiiri 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde bulunuyor. 
Bir taş tablet üzerine çivi yazısı ile bir 
kadın tarafından yazılan şiir yaklaşık 4 bin 
yaşında.

Eski Sümer uygarlığı zamanında yazılan 
şiir Arkeoloji Müzesi ve Türkiye için 
olduğu kadar dünya için de çok büyük bir 
kültürel değer ifade ediyor. Şiir, Sümerli 
tapınak katipleri tarafından, Milattan Önce | 
2030 yılında Nippur'da, eski Babil lehçesi 
ile yazılmış.

Bu esrarengiz taş tabletin hikayesi de 
ilginç: Bin yıl kadar önce Sümer memleke
tini idare etmiş olan kral Şusin'e neşeli bir 
gelin tarafından yazılmış bu dizelerde aşk 
ve güzellikten söz eden kıtalar var.

Sümer şairlerine göre Tanrıça İnanan, 
toplumun şüsü, Sümer'in neşesidir. Ay 
Tanrısı Nanna’nın kızıdır.

İnanna'yı Sümerliler yarattı.
Kadınlarda izledikleri, görmek istedik

leri bütün nitelikleri, onun şahsında 
toplamışlar, onu yüceltmiş, ona tapmış ve 
hakkında yığınlarla şiir, hikâye yazarak 
ölümsüzleştirmişlerdir.

O, güzelliğin, şuhluğun, çekiciliğin, 
şefkatin, hırsın, kavganın, önderliğin, kur
nazlığın ve en önemlisi bereketin ve çoğal
manın sembolü olmuştur.

Öykülerinde Kabil ile Kain'in tartış
masını, Leyla ile Mecnun'un sevişmesini, 
çobanların erişilmesi güç aşklarını, 
kadının fettanlığını, insafsızlığını, erkeğin 
hayranlığını, umursamazlığını, kardeş 
sevgisinin en yücesini görüyoruz.

İnanna, aşkıyia Sümer şairlerine, ozan
larına bitmez, tükenmez bir ilham kaynağı 
olmuş, onun için yazılan öyküler, çivi yazı 
sıyla ölmez kilden tabletler üzerine yazıla 
rak zamanımıza kadar ulaşmış.

İnanna’nın Dumuzi’ye olan duygularını 
aktaran şiirin özeti şöyle;

"Sana söyleyeceklerim 
Şarkılar içinde dokunsun. 
Sana söyleyeceklerim 
Kulaktan kulağa aksın, 
Yaşlıdan gence geçsin: 
Savaşta öncünüm, kavgada yardımcın, 
Mecliste koruyucun, yolda hayatın. 
Ey Dumuzi!
Sen gerçekten benim aşkımsın!"

Son ödeme 16 Subat’ta
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Tavioğlu ve Genel Müdür İ. 
Hakkı Eren, Gemlik Kooperatifini ziyarette, ortaklara sevindirici haberi 
verdi. Son ödemelerin 16 Şubatta ödeneceği söyleyen Tavioğlu, 
Orhangazi Caddesindeki Kooperatif binasının Adliye Sarayı yapılması 
için devir yapmanın mümkün olmadığını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu ile 
Marmarabirlik Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Eren, dün ziyaret 
ettiği Gemlik 
Kooperatifinde 
müjdeli haber verdi. 
Refi Taviloğlu, 
Gemlik Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy ile yönetim 
kurulu üyeleriyle 
yaptığı toplantıda, 
ortaklara yapılacak 
son ödemenin 16 

| Şubat 2006 
ı Perşembe günü 

başlayacağını 
bilidirdi.
Taviloğlu, 2005-2006 
kampanyasında 
daha önce alınan 
karar ve yapılan 
planlama gereği son 
ödeme ile ortaklara 
12.8 milyon YTL

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Tavioğlu ve Genei 
Müdür İ. Hakkı Eren Gemlik Kooperatifi yöneticilerini ziyaret etti.

depolarının Adliye Sarayı yapması İçin | 
devrinin mümkün olmadığı bildirildi______

ödeneceğini söyle
di.
ADLİYE SARAYI 
İÇİN GİRİŞİM 
Öte yandan 
Gemlik'e kazandırıl
mak istenen modern 
Adliye Sarayı için

uygun görülen 
Marmarabirlik'e ait 
Orhangazi Caddesi 
üzerinde bulunan 
depoların olduğu 
yer için de görüş
lerini belirten Refi 
Taviloğlu, 
Marmarabirlik'in 
özerk bir yapıya 
sahip bulunduğun
dan, ilgili yerin devir 
edilmesinin 
mümkün olamaya
cağını söyledi.
Birlik’in hukukçu
larıyla konuyu 
görüştüklerini 
söyleyen Tavik 
"Konu bize iletin 
biz de hukukçu
larımıza açtık. Bize

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
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uygun olamaya
cağını söylediler. 
Çünkü bizin 40 binin 
üzerinde ortağımız 
var, açılacak bir 
mahkemede yürüt
meyi durdurma 
kararı verilebilir.
Tüm kooperatifleri 
mizin genel 
kurullarına konuyu 
götürülüp oralardan 
olur alınması 
gerekiyor. Bizden 
önceki yönetim 
kurulları ortaklanna 
faydalı olması için 
buraları almışlar, 
bizim de görüşleri 
miz bu yönde ola
caktır" şeklinde 
konuştu._________ 1

DEVREN SATILIK 
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Devlet Hastanesi Yaptırma Derneği müjdeli haberi verdi

Diyaliz ünitesi 
Mayıs ayında açılacak

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

■ YazıYORUM

Muammer Ağım Devlet Gemlik Devlet Hastanesine yaptırılan bina içinde 
düzenlenen diyaliz bölümü, bina tamamlanınca hizmete girecek. Mayıs ayında 
açılacak olan diyaliz ünitesinin çevrenin sıkıntısını sona erdireceği bilidirildi. 
AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu ise, “Hedefimiz Muammer Ağım 
Kadın Çocuk ve Doğum Hastanesinde yapılacak onarımla yatak sayısını 200’e 
çıkarmak ve tüm uzman doktorların bulunduğu Bölge Hastanesi durumuna 
sokmaktın” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi'ne yapılan 
ek binanın iç ve çevre 
düzenlemesinin Mayıs 
ayında bitirilerek 
teslim edileceği 
bildirilirken, diyaliz 
ünitesi de hazırlanıp 
hizmete açılacak. . 
Devlet Hastanesi 
Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
rahatsızlığı nedeniyle 
gelemediği Ticaret ve 
Sanayi Odasındaki 
toplantıya, AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu'da 
katıldı.
Dernek Başkan 
Yardımcısı Erdoğan 
Barutçuoğlu, üyeler 
Hakkı Çakır, Haşan 
Başaran, Tevfik 
Solaksubaşı, Teoman 
Ekim, Faruk Güzel ve 
Abdullah Güler, 
binanın teslim edilme
si hakkında bilgi bası
na verdiler.
Dernek Başkan 
Yardımcısı Erdoğan 
Barutçuoğlu, yaptığı 
açıklamada, ek binanın 
içinde yapılan çalış
malar Mayıs ayında 
bitirilerek teslim edile
ceğini söyledi.
Binanın yapımını 
yürüten müteahhidin 
Mayıs ayının ilk haf
tasında binayı çevre 
düzenlemesi dahil bit
miş olarak teslim ede
ceğini söyleyen 
Barutçuoğlu, bu tarih 
ten sonra Diyaliz 
Bölümünün de 
faaliyete geçmesi için 
çalışmaların başlaya
cağı müjdesini verdi. 
Hastane oda tefrişi 
için dernek aracılığıyla 
10 bin YTL bağış yapıl
ması isteminin vatan
daşlar arasında yük
sek bulunması 
nedeniyle bugüne 
kadar e bir kişinin oda

Gemlik Devlet Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu 
üyeleri yaptıkları basın toplantısında Hastane ek binasının ve diyaliz 
ünitesinin Mayıs ayında açılacağını açıklandı.
tefrişi için başvuruda 
bulunduğu bildirildi. 
Barutçuoğlu, bağışın 5 
bin YTL'ye 
indirilmesinin 
düşünüldünü söyledi. 
DİYALİZ HEMEN 
Öte yandan Diyaliz 
ünitesi için görüşlerini 
bildiren Karapaşaoğlu, 
hastanede bu ünitenin 
açılacak olmasının 
Gemlik ve çevresinde
ki hastaları rahatlata
cağını söyledi. 
Karapaşaoğlu, diyaliz 
ünitesi için her tür 
malzemenin hazır 
olduğunun altını çi 
zerken "Hedefimiz 
Muammer Ağım Kadın 
Doğum ve Çocuk 
Hastanesi’nde yapıla
cak tadilatla hasta 
yatak sayısını 200'e 
çıkarıp tüm uzman
ların bulunacağı Bölge 
Hastanesi konumuna 
gelmektir. Bunun 
yanında hastanede 
acil kalp ameliyatı 
hariç diğer büyük 
ameliyatlarında yapıl
masını sağlamak istiy- 
oruz. "şeklinde 
konuştu.

Muammer Ağım Devlet Hastanesindeki diyaliz 
ünitesinin açılmasıyla çevrenin sıkıntısının 
sona ereceği bildirildi. 

İLAN
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 

2005/480 esas ve 2006/29 kararnosu ile 
Yeter olan ismim Nujin olarak 

değiştirilmiştir. İlan olunur.
Yeter ZOR

Sinirlenen kaybeder!..
AKP hükümeti giderek sinirlenmeye, iti

dalini kaybetmeye,önce devletle, sonra da 
milletle kav ga etmeye başladı...

Hangi konu gündemde öne çıkarsa o 
konuda kavgaya giriyor.

Televizyonları açtığınızda önce seviyesiz 
kav ga filmleri, sonra da Banu hanımla 
sevgilisinin kavgaları, daha sonra da Semra 
kaynana ile ko casının tepişmeleri millete 
az geldiği sanı üzeri ne şimdi de siyasi kav
galar, Başbakan ve bakanlarının meydan 
okuyan ,argolu konuşmaları haber saatleri
ni doldurmaya başladı...

Bir Başbakan düşünün ki, haklı haksız 
konuşan bir vatandaşına “Lan terbiyesizlik 
etme“ diyor. Sonra da “Ananı da al git“ 
diyor.

Tarafsız gözle bakın lütfen; Başbakan da 
sakinleştiğinde o da baksın.

Dünyanın her ülkesinde vatandaşlar 
ülkeyi yönetenlere çeşitli tepkiler vermesi 
olabilir. (Kasa fırlatan esnafı gördük)

Ama kasa fırlatan esnafa Sayın Bülent 
Ecevit (Başbakan) ne küfür etti, ne de 
polislere dövdür dü.

Mersin de vatandaş, çok dayak yediğini 
söylü yor.

Başbakanın “Anasını satayım11 dediği 
bir ülke de daha kötü bu söz teatileri daha 
da argolaşır, küfürlere kadar gidebilir.

. Peki, “anasını satan" “Lan terbiyesizlik 
etme” “Ananı da al git “ diyen bir Başbakan 
Avrupa ülkelerine “medeniyetler ittifakın
dan” “hoş görü” den söz etmesi kim hoş 
görür ve ciddiye alır?

Çok merak ediyorum. Sayın Başbakanın 
içi rahat mı acaba ?

Yoksa çok ayıp oldu, bu sözler bir 
Başbakana yakışmadı, sinirlerime hakim 
olsaydım, hoş goru ile canı yandıgıbellı 
olan bu vatandaşa yaklaşı mim sakin, itidal
li olmalıydı, büyük hata yaptım diyebiliyor 
mu?

Kendisi ve partisi bu çok yönlü çek
işmeyi nereye kadar sürdürmeyi düşünüy
or.

Bir atasözünü hatırlayalım; “Keskin sirke 
kü püne zarar verir “ diyor atalarımız.

Düşünün, geldiğiniz günden beri toplum 
“Din“le yatıp, “Din“le kalkıyor.

Bu toplumun konuşacak, üzerinde 
düşünecek ve çalışacak başka derdi, 
konusu yok mu?

Gerçekte dünya da her alanda ki 
başarısızlıklarımıza karşı dini ve milliyeti ön 
plana çıkararak kendimizi oyalamıyor- 
muyuz?

Dünyanın en borçlu ülkelerinden biri 
olmamız, yaşam kalitesi açısından 89. sıra
da olmamıza, ülkede gittikçe artan yolsu
zluk, işsizlik, adaletsizlik, kapkaça rağmen, 
bunlar bizi tedirgin etmiyor da, sadece 
manevi tatmin yollarına sapmanız, ülkenin 
geleceği açısından ne! kadar acı...

Hükümet ve milletvekilleri üsluplarına 
dikkat etmek, ölçülü olmak zorunda.

Danıştay bir karar veriyor, Rektör Yücel 
Aşkın’ın tutuklanmasında “Yargıya saygı 
duyulmasını" söyleyenler,buna Adalet 
Bakanı da dahil, bu karar en aşırı ifadelerle 
Yargıyı dikta anlayışıyla itham etmelerini 
okuyan, duyan vatandaşlar argo tabirle 
“Lan bunlarda bir böyle, ertesi gün başka 
diyor" bunlar takiyyenin de canına okudular 
demez mi?

Biz de diyoruz ki "Beyler ayıp oluyor. 
Devlet adamlığını bu kadar da ucuzlatma 
yın, biz ne olduğunuzu biliyoruz.

Ama dünyaya ayıp oluyor".
“Söz gümüşse, sükut altındır.”
Anladınız mı?

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


şubat ZUUö Salı Sayfa

Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi eski başkanı Ahmet Şahin ile Başkan İbrahim Aksoy arasındaki atışma sürüyor

“Makamından kovup, kapının önüne attık”
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
72 nolu Marmarabirlik 
tarım satış Kooperatifi 
eski Başkanı Ahmet 
Şahin, şimdiki başkan 
İbrahim Aksoy’a 
suçlamalarını 
sürdürüyor.
Asılsız suçlamaları 
cevaplamak zorundayım 
diyen Şahin, yaptığı 
açıklamada, İbrahim 
Aksoy için "Beni kimse 
kovmadı, ama b»z ken
disini makamından 
kovup kapının önüne 
attık.
Üç ay içinde üç yerden 
kovuldu. Pişkinliğinden 
dolayı orada duruyor" 
dedi.
HİZMET YOK 
Ahmet Şahin, İbrahim 
Aksoy'un kendisine 
verdiği cevapta, 
hizmetin üreticinin 
ayağına götürdük diyen
lerin üreticiye bu yıl 
çektirdikleri çilenin 
hizmet olarak söylen
mesinin yanlışlığına 
değinerek: 
"Başkanlıktan düşürme 
konusunda istemeden 
yapıyoruz, dediğimi 
söylüyor. Doğrudur, 
nezaket gereği söyle 

, dim. ben kendisiyle 

yönetime girdiğim ay 
içinde ters düşmeye 
başladım. Dolu vurgunu 
zeytinlerin alımı 
konusunda birliğe gide
lim zeytinler alınacak 
veya alınmayacak 
öğrenelim dedim.
Bana numune zeytin 
getir, gidelim dedi. 
Numune getirdim, 
bugün yarın oyaladı. 
Aradan 20 gün geçti, 
kampanya başladı 
zeytinler alınacak mı 
alınmayacak mı belli 
değil. Ortaklar merak 
ediyor. Kendi keyfini 
bozmuyor, "hizmet vere
meyeceğim yerde işim 
yok" diye istifa dilekçesi 
yazdım. O zaman gel 
birliğe gidelim dedi, 
Gittik. Zaman geçmişti, 
Genel Başkan yönetimle 
görüşeyim dedi, ortaklar 
umudu kesip başlarının' 
çaresine bakmaya 
başladılar.
Ondan sonra İbrahim 
Aksoy, kongrede çıktı, 
benim için ‘bölgesinin 
vuruk zeytinlerini değer
lendiremedi’ dedi. O 
kadar ciddiyetten uzak, 
sen hangi bölgenin 
başkantsın ?”dedi.
Şahin, üç ay başkanlık

yaptığını kooperatifin 
parasıyla bir simit bile 
yemediğini belirterek 
açıklamasın c '■ sür- 
rüdü:
"Kooperatife üç liralık 
masraf faturası 
getirmedim. Kendisi 
yedi senedir Yönetim 
Kurulu Başkanlığı yapıy
or. Her şeyin tadını ken
disi daha iyi bilir, sözleri 
gerçeği yansıtmıyor. 
Kongrede açılış konuş
ması yapmadığından 
dolayı seçimi kazana
madı diyor, yolsuzluk
larından dolayı 
dememişler, onun için 
gururluyum. Övgü
lerinden dolayı kendiler
ine teşekkür ederim.” 
Şahin, ortak çıkarma 

konusunu kendisine yık
mak istediklerini de f 
belirterek. “Herkes 
gerçeği öğrendi. Yalan 
politikanız sona erdi. 
Kendi başkan yardım
cısının ilk imzayı attığını 
söylesin, inandırıcı 
olsun. Karar defteri 
orada, her şey meydan
da, karâr defterinde beş 
kişinin imzası var, inkar 
etmi yorum, benim de 
var. Kimsenin gururuyla 
oynamasınlar," şeklinde 
konuştu.
Marmarabirliğin 50 yıllık 
döneminde böyle bir 
rezalet yaşanmadığını, 
ana sözleşme gereği 
üye listelerinin seçimer- 
den bir ay önce askıya 
çıkması gerektiğini 

belirterek, "Seçimlere 15 
gün kala delege listesi 
asılır. Her ortak listeyi 
alır, karşı liste yapmak 
isteyen ortak liste çalış
masına başlar, ortağın 
doğal hakkıdır. Kimseye 
liste vermediler, listede 
ortağın numarası var, 
ikametgahı yok. Ana 
sözleşmeyi ihlal ettiler, 
hepsinin imzası var, 
orada bir kişinin hatırına 
vaz geçtim, oradan hep
sinin kelepçeli çıkması 
gerekirdi." dedi..
DÜZENBAZ KİM 
Kooperatif önüne yapıl
mak istenen kantar için 
de çeşitli spekülasyon
ların yaşandığı ikili 
arasındaki iddialar sü 
rerken Ahmet Şahin'in 
yaptığı açıklama şöyle 
oldu: "İbrahim Aksoy, 
kooperatife kantar 
Ahmet Şahin başkan
lığında geldi diyor, az da 
olsa hakikati yansıtıyor. 
Belediye ile olan 
görüşmeler olumlu 
geçmemiş diyor, hazır 
buldu, onun bu işlere 
aklı ermez. Belediye’ye 
müracaat ettim, yer 
tespiti yaptılar, uygun 
yeriniz yok dediler.
Belediye Başkanına git

tim, "şahsi işim değil, 
buna bir çare bulacak
sın" dedim. Sayın 
Başkan olumlu buldu, 
imar komisyonuna 
sokalım kanuni olsun 
dedi. İmar komisyonu 
Başkanı Sayın Cemal 
bey’in yazıhanesine git
tim durumu anlattım, 
uygun gördü, muamele 
hazırdı.
Bir haftada olacak işi 
senelere yaydılar.
Aksoy, liste arkadaşları 
kovdular diyor, 
arkadaşların bana 
saygısı sonsuzdur, ben * 
çok sevdiğim bir 
arkadaşın yanma gittim, 
görüştük konuştuk. bâzı 
nedenlerden dolayı liste 
çıkarmayı uygun 
görmeyip vazgeçtik, 
oradan ayrıldım, 
arkadaşlara ben 
katılmıyorum, siz devam 
edin dedim, üzüldüler, 
sonra kendileri de vaz 
geçtiler.
Beni kimse kovmadı. 
Ama biz kendisini 
makamından kovup 
kapının önüne attık, üç 
açında üç yerden kovul
du.
Pişkinliğinden dolayı 
orada duruyor.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ
Sebahattin DOKSANBİR
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UM ocağında aşure elkinlicıi Sırası Geldikçe
İnan TAMER

TERMİNAL KONUSU

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Ülkü ocağında Aşure 
etkinliği 
Gemlik Ülkü 
Ocağında aşure 
günü nedeniyle ocak 
bünyesinde Yasin'i 
Şerif okutuldu, dav
etlilere aşure ikram 
edildi.
Gemlik Ülkü Ocağı 
başkanı Osman 
Durdu, konuyla 
alakalı olarak yaptığı 
açıklamada, "Bütün 
varlığı yoktan var 
eden, varlığından da 
bizleri haberdar 
eden Cenab-ı Hakka 
hamd, onun sevgili 
resulüne selat ve 
selam olsun der, ve 
ehlibeytinin önünde 
saygı ve hürmet ile 
eğilip maneviyatları
na iman ve itaatlerini 
bildiririz. Bu gün 
muharrem'in 10. 
günü. Resulü Ekrem 
efendimiz Hz.
Hüseyin'in İslam 
devletinin yönetimini 
ele geçirmiş zalim
lerin kafir askerler
ine şehit edildiği 
gündür. Hüseyin 
Evrenlerin övüncü 
en büyük insan, en 
yüce peygamber 
insanlığa cn önemli 
hizmetleri yapan kişi 
olan Hz.
Muhammed'in 
torunu gözünün

Sosyal Yardımlaşma Vakfı eleman alacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
kanalı ile yürütülen 
Sosyal Riski Azaltma 
Projesi (SRAP) kap
samında Şartlı Nakit 
Transferi (ŞNT) ve 
Yerel Girişimler (YG) 
programları ile ilgili 
uygulamaları gerçek
leştirmek üzere 
aranan niteliklerde 
bir (1) eleman 
alacağı açıklandı. 
Başvuranların mezu
niyetleri itibarı ile 
aşağıda belirtilen kat
egorilere göre bir 
öncelik sıralamasına 
tabi tutulacakları, 
öncelik sıralamasında 
bir alt kategoriye, 
ancak bahse konu 
kategoride hem sayı 
hem de aranan 
diğer nitelikler açısın
dan yeterli başvuru

nurudur.
Yezid zalimdi. 
Gaddardı. Haksızdı 
ve gaspçıydı. Ona 
karşı direnmek, hak
tan yana olanlar için 
bir borçtu. Yezid 
Müslümanlığı bozan 
ve ona içten düş
manlık yapan ve 
buna karşılık ta 
Müslümanların lider
liği iddiasında olan 
kişiydi. Yezid zulmün 
kötülüğün temsil
cisiydi.
Ehlibeyt yüce 
peygamberimizin 
ifadesiyle kendinden 
sonra Kur-an'ı kerim 
ile bağlanılacak yol 
göstericileri idi. 
Evet şimdilerde 
yeniden yezidlerin 
yezitliklerini arttırdık
ları bu dönemde 
Kerbela topraklarını 
inançları ve yurtları 
uğruna şehit olan
lara şahit olmak
tayız.
Evet şimdi aşure 

olmaması halinde 
geçileceği duyuruldu. 
Alınacak elemanda 
aranan nitelikler 
şöyle: 1- Sosyal 
Hizmetler Yüksek 
okulu mezunu olmak. 
2- Sosyal Bilimler 
alanlarında üniversite 
mezunu olanlar 
(Sosyoloji, Psikoloji, 
Halkla İlişkiler, 
Rehberlik ve 
Psikolojik 
Danışmanlık vb.) 
3- Üniversitelerin 

Hukuk, İktisat, 
Siyasal BİLGİLER, 
iktisadi ve İdari 
Bilgiler dalında 
eğitim veren diğer 
ölümlerinden mezun 
olanlar.
Yukarıda sayılan 
bölümlere denkliği 
Yüksek öğrenim 
Kurumu (YÖK) 
tarafından kabul 
edilmek kaydıyla 

toplantıları yeni 
anlamlar kazanıyor. 
Hüseyin sevgisi ile 
oluşan bilinçler 
zülme karşı direniş 
Güzeyine erişmeli. 
Dünyadaki bütün 
Müslümanların 
kendileri üzerine 
projeler (BOP) 
geliştirilmekte. Karşı 
direnişlerin bayrağı, 
Hüseyin'in bilinci 
olmalıdır.
İslam'ın bütün ayrı 
algılanışları birbirine 
sevgi ve saygı ile 
yaklaşmalıdır" dedi. 
Ülkü ocağı yönetim 
kurulu üyesi Mustafa 
Şahin'in Yasin'i Şerif 
okumasının ardın
dan, Turan Yetiş'te 
sevilen ilahi 
parçaları seslendirdi. 
Ülkü ocağı tarafın
dan hazırlanan aşure 
kaseleri İstiklal cad
desi üzerindeki 
esnaf ile ocağa 
gelen davetlilere 
ikram edildi.

yurt dışında benzeri 
bir bölümden mezun 
olanlar da değer
lendirmede dikkate 
alınacaktır.
Son başvuru tarihi 
itibariyle 35 yaşından 
gün almamış olmak, 
Erkek adaylar için 
askerliğini yapmış 
olmak, Temel bilgisa
yar, Windows ve MS 
Office yazılımlarıyla 
ilgili bilgi sahibi 
olmak, Gemlik 
iletişim becerisine 
sahip olmak.
Başvuruda bulunmak 
isteyenlerin, ayrıntılı 
özgeçmişlerini bir 
başvuru mektubuyla 
birlikte (Telefon ve 
adreslerini de belirtir 
şekilde) en geç 
24/02/2006 tarihine 
kadar Gemlik 
Kaymakamlığına 
müracaat etmeleri 
gerekiyor.

Gemlik Doğalgaz Dağıtım 
Tesisleri’nin hizmete konul
masının başlangıç töreninde, Sn 
Belediye Başkanımız Mehmet 
Turgut, törene katılan AKP 
Milletvekilleri ve Büyükşehir 
Belediye Başkam’na ve törene 
katılan Gemlik’lilere hitaben yap
tığı konuşmada ilçenin sorun
larını saydığında, Gemlik’in 
trafiğinin içinden çıkılmaz bir hal 
aldığını, bir terminal binasınrın 
inşası ile şehiriçi trafiğinin 
rahatlayacağını belirtmişti. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sn. Hikmet Şahin’de yaptığı 
konuşmada “Yer gösterin, 
hemen başlayatayım” vaadinde 
bulunmuştu.

Gemlik 1 Ocak 2C05 tarihin
den itibaren Büyükşehirli olmuş
tur.

Gemlik’in onaylı şehir planın
da terminal yeri belli idi. İtfaiye 
yanıydı. Ama bir türlü kazma 
vurulup terminal inşaasına 
geçilemedi. Oyalana, oyalana 
bugünlere gelindi.

Gelindi de plan değiştirilerek 
gelindi. Eski onaylı planda ter
minal olarak düşünülen yer 
kimin, kimlerin yeriydi? İş neden 
bu güne kadar savsaklandı, 

| niye Büyükşehir Belediyesi ter
minalin gerçek uygun olacak 
yere yapılmasını başlatamadı? 
“Hem büyük ihtiyacımız var 
deniliyor, niye Büyükşehire 
başvurmuyorlar?” diye üzerinde 
düşünülmedi. Terminal yapıla
cak garimenkullerin kimin veya 
kimlerin mülkiyetinde olduğu 
araştırılmadı, sorulmadı, ince
lenmedi. Değişiklik yapılması 
için sık sık Gemlik Belediye 
Meclis gündemine getirildiğinin 
nedeni üzerinde de bir duran 
olmadı.

Şimdi plan değiştirildi, 
Büyükşehir’e onay için sunula
cak.

Acaba eski terminal olarak 
düşünülen yer bana veya sade, 
gariban bir vatandaşa ait olsa idi 
plan değişikliği yapılırmıydı?

Asla yapılmazdı!
Ticari bölgenin en mutana 

yerindeki değerli mülklerin 
değerini düşürüp, istimlak ede
bilmek için mülkleri yeşil alan 
kapsamına alan zihniyetle mese
le çoktan hallonulurdu.

Sayın Hikmet Şahin ve 
Büyükşehir Belediye Meclis 
üyeleri!

Değişiklik onaylamadan önce 
konunun geçmişini, geldiği nok
tayı bir inceleyiniz. Değiştirilen

terminal binası yeri şimdi ne 
olarak düşünülmüş veya aynen 
bırakılmış niye? bir inceleyiniz.

Marketler şehir merkezinde. 
Trafiği bir nebze onlar da 
aksatıyor. Mülkünde büyük bir 
alışveriş merekezi kurma 
düşüncesi taşıyan mal sahibinin 
garimenkulünü istimlak ile mağ
dur etmek günah değil mi? İlçeyi 
böyle bir önemli tesisten yoksun 
kılmak olumlu bir iş mi? Daha 
olumsuz koşullarda olan, bulun
dukları yer konumu ile daha 
değerli bir yeri istimlakla termi
nal binası yapmak hangi akla 
hizmettir?

Şu iyi bilinsin ki; Yeni termi
nal yeri hiç bir suretle ihtiyaca 
sağlıklı cevap vermeyecektir.

Umurbey Köprülü Kavşak 
altında terminal binası yapımı ne 
derece doğrudur? Sonra, 
düşünülen yer fay hattı 
üzerindedir.

Doğal bir varlığı da yok ede
cektir. Tarihi Gemlik Ilıca ve 
kaplıcası yok olacak. Bu kaplıca 
yıllarca, şifa dağıttı. Dünyanın 
bir ucundan nice insan yarar
landı. Çelikli ve kaliteli suyu 
Gemlik halkı içme suyu olarak 
kullandı. AKP’li Belediye 
Başkanımız, seçim propagan
dalarında bu yen fizik tedavi ve 
rehabilitasyon merkezi 
yapacağını da vaat etti. Bu söz 
tutulmalıdır.

Doğal Varlıkları Koruma 
Kurulları da bu değerli varlığın 
kaybolup gitmesinin önlemesine 
vaziyet etsinler. Uyarı gereğini 
yapsınlar. Doğal varlığı 
korusunlar.

Sn. Hikmet Şahin, Terminal’! 
eski yerine yapınız. Doğal varlık 
llıca’yı insanlığın hizmetine en 
iyi şekilde koyunuz. Bir hata 
işlemeyiniz. Allah nezninde yan
lış bir iş yapmanın vebalini taşı
mayınız. Kimilerin 
Karun’laşmasına alet olmayınız..

RANT! RANT! RANT!
Devamlı rant’ı düşünür Niko, 

Avram, Hırant!
Müslüman’ın fazla parada 

gözü olmaz. Hakkı adaleti göze
tir, adam kayırmaz.

Kefenin cebi yok, kimse 
bugüne kadar öbür aleme 
götüremedi.

Unutur görünenlere hatır
latırım.

Uğraşınız iyi bir ad bırakmak 
olsun

Öldükten sonra kimse bırak
tığı servetin çokluğu ile anılmıy
or.

‘Gemlik Körfez'
■ ı ıı ww.gemlikkorfezgazetesi.com
Int6ri16lt6 adresinden okuyabilirsiniz

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Başkan Şahin, Avusturya’dan umutlu dondu
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Teleferik hattının Oteller Bölgesi’ne kadar 

uzatılacağı projeyi gerçekleştirecek üstlenici firmanın Alpler de inşa ettiği tesisleri 
incelemek için gittiği Avusturya’dan döndü.

Başkan Şahin, 
Büyükşehir 
Belediyesi Meclis 
Başkan Vekili 
Fahreddin Yıldırım ve 
Genel Sekreter 
Hüseyin Konçak bir
likte İsviçre ve 
Avusturya’da yaptığı 
3 günlük inceleme 
gezisini tamamladı. 
Teleferik Projesi’ni 
gerçekleştirecek NSM 
Grup’un AvusturyalI 
ortağı Doppelmayr fir
masının yaptığı çalış
malar hakkında brif
ing alan, Önceki 
akşam da 
Avusturya’nın

Vorarlberg eyaletinde
ki Serfaus, Fiss ve 
Muttersberg böl
gelerindeki kayak 
merkezlerinde de 
incelemelerde bulu
nan Şahin, “2 yıl 
sonra Uludağ, Alpleri 
aratmayacak.” dedi. 
Başkonsolos Aydın 
Nurhan’ın onuruna 
verdiği yemeğe de 
katılan Şahin ve 
beraberindekiler daha 
sonra İsviçre’ye 
geçerek, uçakla 
Türkiye’ye döndüler. 
Ziyaretlerin çok fay
dalı geçtiğini belirten 
Başkan Şahin, 

“Alplerdeki tesisleri 
ve buralara göster
ilen yoğun ilgiyi 
gördükten sonra 
yaptığımız işin ne 
kadar isabetli 
olduğunu gördük. 
Buradaki kayak 
merkezlerine bile 
Bursa’nın 3-4 katı 
turist geliyor.

Yaptığımız ziyaretler 
sonrasında bizim tari
hi, turistik ve doğal 
güzellikler konusunda 
eksiğimizin değil 
fazlamızın olduğunu 
gördük. Bu potan
siyelimizi harekete 
geçirmemiz için de 
Teleferik Projesi’nin 
de ne kadar ihtiyaç 
olduğunu gözlem
ledik. Teleferik’in 
Oteller Bölgesi’ne 
kadar uzatılacağı pro
jenin hayata geçmesi

hem Bursa’nın, hem 
de Uludağ’ın turizm 
potansiyelini arttıra
caktır.” diye konuştu. 
Şahin, Teleferik’in 
Oteller Bölgesi’ne 
kadar uzatılacak pro
jenin inşaatına mart 
ayı içinde 
başlanacağını bildirdi. 
Başkan Şahin, hayata 
geçirdikleri projelerle 
Bursa’nın ‘marka 
kent’ olma hedefine 
adım adım yak
laştığını belirtti.

Minibüste can ta
Demirtaş Kavşağı'nda önünde seyreden bir 
TIR'a, arkadan çarpan ve şoför mahallinde 
sıkışan minibüs sürücüsü için ekipler örnek 
bir kurtarma operasyonuna imza attı. 
DOSAB'taki 6 ayrı firmaya öğle yemeğini 
götüren Satılmış Erzurumlu idaresindeki 
minibüs, önünde seyreden Murat Korkmaz'ın 
kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Araçta 
sıkışan sürücü Erzurumlu itfaiye tarafından 
kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Jandarma Alay Komutanlığından alınan bil
giye göre, kaza, dün saat 11.00 sıralarında 
Yeni Yalova Yolu Demirtaş Kavşağı'nda mey
dana geldi. Bir yemek fabrikasınd çalışan 
Satılmış Erzurumlu(46), idaresindeki 16 E 
0376 plakalı minibüsle DOSAB'taki 6 ayrı fir
maya öğle yemeği götürüyordu.
Demirtaş Kavşaği'na yaklaştığında idaresin

deki minibüsle sağ şeride geçen Erzurumlu, 
önünde seyreden Murat Korkmaz’ın(31) kul
landığı 34 TV 9471 plakalı TIR'ın da aynı 
şeride geçmek istemesi üzerine fren bastı. 
Ancak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 
aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden 
Satılmış Erzurumlu'un kullandığı minibüs, 
hızla önündeki TIR'ın dorsesine bindirdi. 
Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı 4 
hurda yığınına dönerken, sürücü Erzurumlu 
da araçta sıkışıp kaldı. Satılmış Erzurumlu, 
hemen ambülansla Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altı
na alınan Erzurumlu'nun hayati tehlikesinin 
bulunmadığı bildirildi. BHA
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Memurun harcırah sorunu çözüldü Ocalan teta
Danıştay 2’nci Dairesi, dört yıldan beri devam eden kamu çalışanlarının harcırah ödenmesine 

ilişkin bilmeceyi çözerek memurları sevindiren bir karar aldı.
Danıştay 2’nci. 
Dairesi, dört yıldan 
beri devam eden 
kamu çalışanlarının 
harcırah ödenmesine 
ilişkin bilmeceyi 
çözdü. Karara göre, 1 
Ocak 2002 ile 
22 Temmuz 2003 
tarihleri arasında ilk 

defa veya yeniden 
göreve alınan kamu 
personeli ile 
1 Ocak 2002 ve 
27 Nisan 2005 
tarihleri arasında 
kendi yazılı talepleri 
nedeniyle tayin olan 
kamu personeline 
harcırah ödenebilecek. 
Anayasa Mahkemesi, 
yurt içinde veya yurt- 
dışındaki bir göreve 
kendi istekleriyle atan
maları halinde devlet 
memurlarına harcırah 
ödenmeyeceğini 
öngören 
yasa hükmünü 
Anayasa’nın "eşitlik" 
ilkesine aykırı bularak 
iptal etmişti. Anayasa 
Mahkemesi’nin bu 
kararının ardından 
idare mahkemelerinin 
verdiği kararların 
temyiz incelemesini 
yapan Danıştay 2’nci 
Dairesi, 23 Aralık 2005 
tarihinde verdiği

kararla dört yıldan 
beri devam eden 
harcırah sorununa 
açıklık getirdi.
Kararın gerekçesinde, 
1 Ocak 2002 ile 27 
Nisan 2005 tarihleri 
arasında yürürlükte 
bulunan ve ilk defa 
veya yeniden göreve 
alınanlar ve naklen 
ataması yapılanlar 
ile başka yerlerde 
sürekli veya geçici 
olarak görevlendirilen
lerden harcırah talep 
etmediklerine ilişkin 
yazılı beyanda bulu- 
ubrrtaraharcıran öden
memesini amaçlayan 
yasaların Anayasa 
Mahkemesi tarafından 
iptal edildiği anım
satıldı.
Danıştay’ın kararında; 
harcırah konusuna 
ilişkin olarak Anayasa 
yürütülen yargısal 

süreç ve Anayasa 
Mahkemesi’nce ver
ilen kararlardaki 
hukuksal vurgular göz 
önünde bulundurul
duğunda ve de sosyal 
hukuk devleti ilkesi 
boyutunda 
düşünüldüğünde, 
1 Ocak 2002 tarihin
den itibaren kamu 
personeline ilişkin 
olarak gerçekleştirilen 
yönetsel tasarruflar
dan kaynaklanan har
cırah ödemelerinin 
gerçekleştirilmesinin 
idareler açısından bir 
zorünluiuk olduğu ve 
en önemlisi anılan tar
ihten sonra oluşan ve 
kamu personeli açısın
dan belirsizlikler 
içeren bir hukuksal 
ortamda harcırahını 
alamayanların, bu 
belirsizlik ortamının 
yargısal süreç son

rasında hukuksal 
aydınlığa kavuştuğuna 
işaret edildi. Karara 
göre, ilgililerin 
yasanın öngördüğü 
işlemin yapılması için 
her zaman idareye 
başvurmaları ve istek
lerinin reddedilmesi 
durumunda 60 günlük 
süre içinde idari 
yargıya dava açabile
cekler.
KARAR NE ANLAMA 
GELİYOR?
Karara göre, 1 Ocak 
2002 ve 22 Temmuz 
2003 tarihleri arasında 
ilk defa veya yeniden 
göreve alınan kamu 
personeline, 1 Ocak 
2002 ve 27 Nisan 2005 
tarihleri arasında 
kendi yazılı talepleri 
nedeniyle tayin olan 
kamu personeline de 
harcırah ödenebilecek. 
Bu durumda olan 
kamu personelinin 
harcırah aiahj’mes.' 
için öncelikle kuram
larına yazılı olarak 
talepte bulunmaları 
gerekiyor. Taleplerinin 
reddedilmesi duru
munda kamu çalışan
ları İdare 
Mahkemelerine dava 
açabilecekler.

yargılanmak istiyor

Terör örgütü PKK'nın 
elebaşı Abdullah 
Öcalan'ın kendi el 
yazısıyla yazdığı 1 
sayfadan oluşan ve 
yeniden yargılan
masını istediği 
dilekçesi, Ankara 
11. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne ulaştı. 
Teröristbaşı Öcalan, 
kaldığı İmrah 
Cezaevi nden Ankara 
11. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne 
gönderdiği 
dilekçesinde, Avrupa 
İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin (AİHM) 
kendisiyle ilgili verdiği 
kararı hatırlatarak, 
"Tarafsız ve adil 

yargılanmam için 
üzerinize düşeni 
yapmanızı saygıyla 
arz ederim"* ifadesine 
yer verdi.
Bölücü başının 

yeniden yargılanması 
talebini görüşecek 
olan Ankara 11. 
Ağır Ceza Mahkemesi, 
Öcalan ile ilgili 
AİHM'den kesinleşen 
kararı istedi. Karar 
geldiğinde mahkeme 
Öcalan ile ilgili ön 
incelemeyi yaparak 
savcının bu konudaki 
mütalaasını alacak. 
Mahkeme daha sonra 
Öcalan’ın yeniden 
yargılanma talebini 
karara bağlayacak.

Yabancı sermaye geliyor
Doğrudan Yabancı 
Sermaye girişinin, 
2005 sonu itibarıyla 9 
milyar dolara ulaş
ması bekleniyor.
Böylece Türkiye, en 
çok yabancı sermaye 
çeken 20 ülke arasına 
girebilecek.
Uzun yıllar boyunca 
yıllık ortalama 1 mil
yar dolar Doğrudan 
Yabancı Sermaye 
çekebilen Türkiye, 
özelleştirme ve makro 
ekonomi ile yatırım 
ortamındaki gelişmel
er sonucunda 9 mil
yar dolarlık Doğrudan 
Yabancı Sermaye gir
işi sağlayabilecek.
Bu rakamla Doğrudan 
Yabancı Sermaye gir
işini, önceki yıla göre 
üçe katlayacak olan 
Türkiye, cari işlemler 
açığının finansmanın
da sağlıklı bir kaynak 
bulmuş olacak.

Doğrudan Yabancı 
Sermaye Girişi 2004 
yılında, brüt 2.8 mil
yar dolar olarak 
gerçekleşmişti. 
KAMU DAHA AZ 
BORÇLANACAK... 
Bu arada kamu, 2006 
yılında daha az 
borçlanacak. 2001 
yılında Türkiye'nin 
toplam Kamu 
Kesiminin Borçlanma 
Gereği GSMH'sinin 
yüzde 16,4'ü 
düzeyinde bulunuyor
du. Kamu Kesiminin

Borçlanma Gereği, 
2003 yılında 
yüzde 9,4'e düştü, 
2004'te yüzde 4,7'ye, 
2005'te de yüzde 0,9*a 
geriledi.
2006 yılı itibarıyla 
Yüzde 0,7 olarak 
programlanan 
oplam Kamu Kesimi 
Borçlanma Gereği, 
bu tür istatistiklerin 
tutulmaya başlandığı 
1970'11 yıllardan 
beri Türkiye de i 

Ik kez negatife 
düşmüş olacak.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi'ne bağlı Şatırhüyük Beldesi yakınlarındaki 
35 nüfuslu yerleşim biriminde insanlar taş devrini yaşıyor.

Elektrik, su, yol ve 
okul bulunmayan 
köyde yaşayan 30-40 
yaşına geljpiş erkek
ler, kayıtlarda görün
medikleri için askere 
de gidemiyor. 
Tek geçimleri hay
vancılık olan 35 
nüfusun yaşadığı yer
leşim birimindeki 
insanlar taş devri hay
atı sürüyor. Edinilen 
bilgiye göre, 
Nurdağı'na yaklaşık 
90 kilometre uzaklıkta 
olan yerleşim yerinde 
elektrik, su, yol ve 
okul bulunmuyor. 
7'den 70'e kimsenin 
okuma-yazma 
bilmediği köyde, 
İnsanlar gaz lam
balarıyla aydınlanıyor, 
zaruri ihtiyaçları dışın

da tüm yaşamlarını 
burada sürdürüyor. 
Köye ulaşım belli bir 
noktadan sonra yaya 
veya eşek sırtında 
yapılabildiği için beld
eye çok nadir inen 
köy halkı, ihtiyaçlarını 
karşılayıp geri dönüy
or. Damlan naylonlar
la kaplı evlerde hay
vanlarla iç içe 
yaşayan insanlar, 
su ihtiyaçlarını 
eşek sırtında 
metrelerce uzaklıktan 
getirerek karşılıyor. 
Köyün gençîeri, 
askerlik çağını çoktan 
geçmelerine rağmen 
kayıtlarda görün
medikleri için askere 
gidemiyor.
Çocuklar ise, 
ayaklarına 

giyecek ayakkabıları 
olmadığı için karın 
üzerinde yalın 
ayak geziyor.
Tek geçim kaynakları 
hayvancılık olan 
bu yerleşim yerindeki 
insanlar, kuş uçmaz 
kervan geçmez köyde 
dünyadan bihaber 
yaşıyor. Televizyon 
nedir bilmeyen insan
lar, "Türkiye'nin 
başbakanı kim?" 
diye sorulduğunda 
"Bilmiyorum" 
cevabını veriyor. 
Öte yandan, ölen 
bir oğlağı kayalıkların 
üzerine asan 
köy halkı, bunu 
yaptıkları takdirde 
kışın ortasında erken 
doğumların olmaya
cağına inanıyor.



14 Şubat 2006 Sah Sayfa

Saddam mahkemeye zorla nelirildi
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin, insanlık suçlarından yargılandığı davayı boykot etmesinin 

ardından bugünkü duruşmaya katıldı, ancak mahkemeye zorla getirildiğini söyledi.

Diğer 7 sanıkla birlik
te Şii köyü Duceyl'de 
yapılan katliamdan 
yargılanan Saddam 
Hüseyin, mahkeme 
salonuna girerken 
"Vatan haini kahrol
sun, vatan hainleri 
kahrolsun, Bush 
kahrolsun. Ümmet 
çok yaşasın, ümmet 
çok yaşasın, ümmet 
çok yaşasın'* diye 
haykırdı, ardından, 
baş yargıç Rauf 
Reşid Abdurrahman'a 
hitaben, "Mahkemeye 
zorla getirildim" dedi. 
Saddam'ın üvey

kardeşi ve kendisiyle 
birlikte yargılanan 7 
sanıktan biri olan 
Barzan el Tikriti otu
ruma sık sık müda

hale etti ve güvenlik 
görevlileri tarafından 
yerine oturtuldu. 
Devrik liderin baş 
savunma avukatı

Halil El Duleymi, 
yaptığı açıklamada, 
"Hiçbir uluslararası 
kanun insanları 
duruşmaya katıl
maya zorlayamaz. 
Ama kanunları 
değiştirip orman 
kanunlarına çevirirs
eniz o başka" diye 
konuştu.
Saddam ve diğer 
7 sanık 1982 yılında 
Duceyl'de 140'tan 

fazla Şii'nin 
katledilmesinden 
suçlu bulunurlarsa 
idam cezasına çarp
tırılabilecek.

M TIR'larına roket saldırısı
ABD ordusu için kuru gıda taşıyan 

Türk TIR'larına roket saldırısı düzenlendiği, 
saldırıda 1 Türk şoförün yaralandığı, 

4 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

BAYMUSTAFAOZALPEMLAm
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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

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, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

&

1
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 

Önünde 115 m2 Bahçeli

Almanya'dan 
Bağdat'a ABD 
Ordusu'na ait kuru 
gıda taşıyan 
6 TIR'dan oluşan 
konvoya, Bağdat'a 
30 kilometre uzak
lıktaki Taci yakın
larında roketatar ve 
makineli tüfeklerle 
saldırı düzenlendi. 
Nakliyat firması 
yetkilileri, saldırıda 
soyadı öğrenile
meyen Hüseyin adlı 
bir Türk şoförün 
yaralandığını, 
4 ABD aşkerinin de 
öldüğünü belirttiler.

faaliyetlere telaı
İran'ın uranyumu zenginleştirme 

çalışmasının ilk adımı o an uranyı 
hammadde gazını santrifüjlere 

yerleştirmeye başladığı bildirildi.

Zenginleştirilen 
uranyum, nükleer 
reaktöre yakıt veya 
bir atom bombası 
materyali olarak kul
lanılabiliyor. 
Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı'ndan 
(UAEA) bir diplomat 
"İran, Natanz'daki 
pilot zenginleştirme 
tesisindeki 
santrifüjlere gaz yer
leştirdi" dedi. 
İran'ın henüz 164- 
santrifüj dizisin’"» 
hepsini başlatr 
ancak son 2 ve. 
gündür santrifüj)

bazı çalışmalara 
başladığı kaydedildi. 
ABD ve Avrupa 
Birliği (AB) İran'ın 
uranyum zengin
leştirmesini kırmızı 
çizginin aşılması 
olarak görüyor, 
çünkü uranyumun 
zenginleştirilmesi 
nükleer silah 
yapımında en önemli 
adım kabul ediliyor. 
Uranyum heksaflorür 
(UF6) gazının 
santrifüjlere konul
masıyla zenginleştir
ilmiş uranyum elde 
ediliyor.

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

talik, Kasko Oask, Acıbadem SağliıveHerTiirlû 
Sigorta işlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Faz: 51410 21

ELEMAN ARANIYOR

‘Gemlik
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez 

gazetesi.com' 
adresini tıklayın H. 

l@îj

Fabrikamızda çalışacak 
önmuhasebe bilen tecrübeli 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

http://www.gemlikkorfez
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Beyanname verme sü resi uzatıldı
Maliye Bakanlığı, Ocak 
ayına ilişkin katma 
değer vergisi ve muh
tasar beyanname 
verme süresini 22 
Şubat akşamına kadar 
uzattı.
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan imzasıyla 
yayımlanan 2 ayrı 
sirkülerle, Ocak 2006 
vergilendirme dönem
ine ait KDV beyan
nameleri ve aylık muh
tasar beyannamelerin 
verilme dönemi, kötü 
hava koşulları 
nedeniyle 2 gün 
uzatıldı.

Buna göre mükellefler, 
Ocak 2006 dönemine 
ait katma değer ver
gisi beyannamelerini 
22 Şubat Çarşamba 
akşamı mesai bitimine 
kadar ilgili vergi daire
sine verebilecek. Söz 
konusu döneme ait 
katma değer vergisi 
ise 26 Şubat'ın resmi 
tatil gününe rastla
ması nedeniyle 
27 Şubat 
Pazartesi günü 
akşamına kadar 
ödenebilecek.
Aynı şekilde aylık 
muhtasar beyan

nameler de 22 Şubat 
mesai saati 
bitimine kadar vergi 
dairelerine teslim 
edilecek.
Bu arada, gelir ve 
kurumlar vergisi

mükelleflerinin 2005 
yılı Ekim-Arahk döne
mine ait dördüncü üç 
aylık geçici vergi 
beyannameleri 
de yarın akşama kadar 
verilecek.

şsizlik sigortas ma yeni düzenleme

Barbaros BALMUMCU

Barbaros'ça

İspanya Kral Kupasında Sıra Kimde

Geçen hafta oynanan Kral kupası 
Naragoza Barcelonayı 1-0 yenmiştir. 
İkinci maçında ise Dünyanın enzengin 
ve en populertakımı olan Realmadridle 
oynadı gülen traf yine Zarogoza oldu 
Realmadridi 5-1 yendi eğer bu maçı 
seyretmeyen olduysa ben çok 
üzülürüm.Nefis bir futbol seyrettik gönül 
isterki bu maçıda genç takım futbolcu
larda izleseydi sahada idman yapmakla 
tecrübe kazanılmaz bu tür maçlkar 
seyrederek bir şeyler öğrenebilir.Sonra 
bir kaç ardakadaşlar bir araya gelip bu 
tür maçların analizi yapıp bilgi sahibi 
olmaları gererekir.

Tekstilci miting
hazırlığında

Hükümetin hazırladığı yeni tasarıya göre, 
işsizlik ödeneği alabilmek için gerekli II 
çalışma süreleri kısaltılacak. Ödenen 

aylık miktarı yükseltilecek.
Askerlik dönüşü maaş imkanı yolda.

Türkiye İş Kurumu, 
işsizlik ödeneklerini 
yeniden düzenleyen 
yasa tasarısı hazır
ladı. İlgili bakanlık ve 
sosyal tarafların 
görüşleri de alınan 
tasarı, hükümete 
sunulmak amacıyla 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanhğı’na gönder
ilmek üzere.

Tasarı, işsizlik 
ödeneği hakediş ve 
ödeme koşullarını 
esnetiyor. İşsizlik 
maaşı alabilmek için 
işten çıkarılmadan 
önceki son 3 yıl 
içinde 600 gün prim 
ödeme zorunluluğu 
yumuşatıhrken, 
sürenin 400 ile 500 
gün arasında belir
leneceği belirtiliyor.

GRUP fi İLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

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

Beklentiler, mevcut 
sürenin dörtte bir 
oranında indirilmesi 
olarak belirtilirken, 
ödeme tutarının da 
asgari ücretin üzer
ine çıkarılacağı 
ifade ediliyor. 
Ödeme konusunda 
da asgari ücretin 
1.5 katına kadar bir 
rakamın belir- 
lenebileceği üzerinde 
duruluyor. İşsizlik 
maaşı alabilmek için 
gerekli olan son 
120 gündeki kesinti
siz prim ödeme 
şartının da işten 
çıkarılmadan önceki 
bir yılda 120 gün 
olarak esnetileceği 
belirtiliyor. 
ASKERLİK

NEDENİYLE AYRI- 
LANA ÖDEME 
Tasarı, askerlik 
nedeniyle işten 
ayrılanlara, askerlik 
sonrasında iş bula
mamaları halinde 
maaş ödenmesini de 
öngörüyor. Askerlik 
nedeniyle işten ayrılı- 
nan tarihte işsizlik 
maaşı almaya hak 
kazananlara terhis 
sonrası işsiz olmaları 
halinde 6 ile 10 ay 
arasında ödeme 
yapılacak. Ödeme 
yapılanlara ilk 6 ay 
aileleri ile birlikte 
sağlık hizmeti de ver
ilecek. 6 aydan sonra 
ise sadece kendileri 
sağlık hizmeti 
alabilecek.

n Kız Meslek Lisesi’nden aldığım 
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.

Nazmiye BOZ

Kur baskısı, istihdam üzerindeki ağır yük ve 
Uzakdoğu ülkelerinin haksız rekabetine 
daha fazla dayanamayacaklarını açıklayan 
tekstil, konfeksiyon ve pamuk sektörü tem
silcileri, 2001 yılından bu yana yüzde 78.5 
değerlenen YTL'nin normale dönmemesi 
durumunda miting yapacaklarını belirtti. 
Ege İhracatçı Birlikleri'nde konuyla ilgili 
düzenlenen basın toplantısına Egeli pamuk, 
tekstil, konfeksiyon ve deri sektörleri adına 
eylem komitesini oluşturan Ege Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı 
Jak Eskinazi, Ege Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Galiko, Ege 
Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Nedim 
Örün, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhra
catçıları Birliği Başkan Vekili Remzi Peköz, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkan 
Vekili Hilmi Uğurtaş, Ege Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı 
Fikret Mısırlı, İzmir Ticaret Odası Meslek 
Komitesi üyesi Aykut Uzuner ile Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi 
Ufuk Akgün katıldı. Sektörün 20 milyon 
insanın geçim kapısı olduğunu vurgulayan 
Jak Eskinazi, "Yüzde 78.5 oranında değer
lenen YTL, sektörü çok ciddi dar boğaza 
sürüklemiştir. Hükümet, rakamsal olarak 
ihracat artışı sürdüğü için mi, yoksa sektörü 
gözden çıkardığı için mi sorunlarımıza 
duyarsız kalıyor bilemiyoruz. Verimliliğimizi 
artırarak, forward ve hatch gibi bankacılık 
enstrümanlarını çok iyi kullanarak ayakta 
kalmayı başardık, ama bugün bu imkan 
sıfırlanmıştır. Tutunacak dalımız 
kalmamıştır, 
gemi karaya oturmuştu^' diye konuştu.
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Bugün için öneriler
ŞİİR KÖŞES.

Celal BAY

Sevgililer Günü'nde 
dışarı çıkmak 
istemiyorsanız, evde 
romantik bir gece 
planlayabilirsiniz. 
Üstelik dışarı çıkıp, 
büyük bir kalabalığın 
ortasında romantik 
dakikalar geçirmek 
için uğraşmaktansa, 
evin huzuru ve 
rahatlığı içinde, 
gözlerden uzak keyi
fli bir gece geçirmek 
çok daha hoş olacak
tır. Peki bu romantik 
ortamı yaratmak için 
neler yapabilirsiniz? 
Balkonunuz 
kapalıysa orada 
piknik yapın. 
Balkonunuz açıksa, 
salona bir battaniye 
serip, pikniği 
üzerinde yapın. 
Eskiden birbirinize 
yazdığınız mektu
pları, kartları, notları 

birbirinize okuyun. 
Saklambaç oynayın. 
Evde de kalacak 
olsanız, şık giyin
meyi ihmal etmeyin, 
eşofmanları ve pija
maları unutun! 
Salondaki sehpada 
mum ışığında 
McDonald's yiyin. 
Pizza da olabilir. 
Monopol, tavla, vs 
gibi oyunları çıkarıp 
eğlenceli bir gece 
geçirin.
Sevdiğiniz romantik 
filmleri kiralayın, 
mısır patlatın, biraz 
da sıcak kakao 
yapıp, tüm gece bir
birinize sarılıp film 
seyredin.
Sevgilinizi bir köpük 
banyosuyla şaşırtın. 
Birlikte kurabiye 
pişirin.
Yemeği yatakta yiyin. 
Romantik ya da seksi

SEVGİLİLER GÜNÜ
Sevmek
Sevilmek
Atlas hah düşleyerek serilmek
İğne oyası gibi, sazdan işlenmiş hasır 
üzerin

İki nefesi bir yapalım
Sevginin has kokusunu gel ortaklaşa 
tadalım

bir kitabı birbirinize 
sırayla okuyun. 
Birbirinizin gizli fan- 
tazilerini öğrenip 
gerçekleştirin. 
Değişik bir aşk 
yemeği planlayın. 
Başlangıç, ara sıcak 
ve ana yemeği evin 
farklı odalarında 
servis yaptıktan 
sonra, tatlıyı yatak 
odasına saklayın! 
Romantik bir akşam 
yemeği planlayın. 
Şampanya veya 

şarabı, mumları, 
müziği unutmayın. 
Birbirinizden keyif 
almaya bakın. 
Konuşun, şakalaşın. 
Yemeği birlikte hazır
layın.
Tüm gece uyumadan 
günün doğup batışını 
birlikte seyredin.
Gülün, ve sonra 
tekrar gülün.
Sevgilinizin hep iste
diği bir şeyi onun 
için yapın.

Sevdiceğim
Kırmızı karanfilleri hem bağrına
Hem de gönlüne takmak
Alacakaranlığı itmek
Güneşin annacında yatmak istiyorum 
Sokul koynuma
Kırçıllaşmış saçların dolansın boynuma

Yeşil gözlüm
Geçen yıllarda olduğu gibi 
Bu yıl da
Sevgililer Günü'nde armağan alamadım 
sana
Evde ve sokakta
Çocukların gözlerine çöreklenen açlık
Bırakmıyor be güzelim
Yamalı cebimde harçlık...
Belki seneye ... kimbilir...

Sevgililer Günü, Roma İmparatorıf unun miras
Her yıl 14 Şubat yak
laşırken, birbirlerini 
gönül bağıyla seven 
insanlar hummalı bir 
hazırlığa başlarlar. O 
gece yenilecek yemek, o 
gün giyilecek elbiseler, o 
gün verilecek hediyeler; 
14 Şubat'ı adeta ticari 
bir sektör haline getir
di.
Dünyada "Sevgililer 
Günü" olarak bilinen 
bu anlamlı günün tarihi 
ise yüzlerce yıl önceye, 
Roma İmparatorluğu'- 
na dayanıyor. O 
dönemde yaşayan bir 
papaz olan Aziz 
Valentine'in trajik 
ölümüyle sonuçlanan 
olaylar, 14 Şubat 
Sevgililer Günü'ne 
zemin hazırlayan hadis
eler olarak anılıyor. 
Hacettepe Clniversite- 
si'nin web sitesinde, 
Sevgililer Günü için 
özel olarak hazırlanan 
sayfalarda, bu anlamlı 
günün tarihi şöyle 
anlatılıyor:
"Eski Roma'da 14 
Şubat bütün Roma 
halkı için önemli bir 
gündü. Çünkü bu 

günde Roma'da, tanrı 
ve tanrıçalarının kral
içesi olan .luno'ya duyu
lan saygıdan ötürü tatil 
yapılırdı. Juno ayrıca 
Roma halkı tarafından 
kadınlık ve evlilik tan
rıçası olarak da biliniy
ordu. Bu günü takip 
eden 15 Şubat gününde 
ise Lupercalia bayramı 
başlıyordu.
Bu bayram halkın genç 
nüfusu için büyük önem 
taşıyordu. Bunun 
nedeni ise yaşantıları 
kesin kurallar ile sınır
landırılmış, bunun 
doğal sonucu olarak 
birliktelik yaşama şansı 
olmayan bu gençler, - 
sadece bu bayram 
süresince bile olsa bir-* 
birlerinin partneri oluy
orlardı. Hangi genç 
bayanın, hangi genç 
erkek ile bir çift oluştu
racağı eski bir gelenek 
olan ve Lupercalia 
Bayramı'nın arife günü 
yapılan bir çekiliş ile 
belirleniyordu. Romalı 
genç kızlar isimlerini 
küçük kağıt 
parçalarının üzerine 
yazıp bir kavanoza

koyuyorlardı. Genç 
Romalı erkekler ise 
kavanozdan bu kağıt
ları çekerek, üzerinde 
hangi kızın ismi yazıy
orsa o kızla bayram 
eğlenceleri boyunca 
beraber oluyorlardı. Bu 
birliktelikler birbirine 
aşık olan çiftler için 
bayram süresinin dışına 
taşıp genellikle evlilikle 
sonlanıyordu.
İmparator 2. Çlaudius, 

Roma'yı kendi katı 
kuralları ile zalimçe 
yöneten bir hüküm
dardı. Onun için en 
büyük problem 
ordusu nda-sayaşacak 
asker bulamamaktı. 
Ona göre bu durumun 
tek sebebi Romalı 
erkeklerin aşklarını ve 
ailelerini bırakmak iste
memeleriydi. İşte bu 
yüzden Roma'daki tüm 
nişan ve evlilikleri 
kaldırdı.
Aziz Valentine de, 
Claudius'un hükümdar
lığı zamanında 
Roma'da yaŞâyari bir • 
papazdı. Kcpdişi gibi ■ 
papaz olan Âzız Marius 
ile birlikte Glaudİus'uh 

yasağına rağmen gizlice 
çiftleri evlendirmeye 
devam etti. Ancak 
İmparator bu durumu 
bir süre sonra öğrendi. 
Aziz Valentine insanları* 
evlendirmeyi 
sürdürdüğü için tutuk
landı ve yaptıklarının 
cezası olarak sopa ile 
dövülerek öldürüldü. 
Milattan sonra 270 
yılının 14 Şubat 
gününde Hıristiyan 
şehitliğine gömüldü. O 
gün bugündür, her yılın 
14 Şubat’ı Sevgililer 
Günü olarak kutlan
maya devam ediyor ve 
yeryüzünde kadın ve 
erkek beraber olduğu 
sürece de kutlanmaya 
devam edecek gibi." 
Milattan sonra illi 
yüzyıllardan beri her yıl 
şubat ayının I4'ünde 
kutlanan Sevgililer 
Günü'nün başlangıcı ile 
ilgili o günden 
günümüze kadar gelmiş 
çeşitli efsane ve hikayel
er var. •
Bazı kaynaklara.göre; 
bu özel günün kullanma 
sebebi, Hristiyanlığı 
seçtiği ve bu inancından 

vazgeçmediği için 
öldürülen 
Romalı Aziz 
Valentine. 14 
Şubat 270 tari
hinde ölen 
Valentine'nin 
ölüm günü o 
günden sonra 
Sevgililer Günü 
olarak kutlan
maya başlanmış. 
Efsanenin başka 
bir yönü ise Azi; 
Valentine'nin 
İmparator 
Çlaudius hüküm- । 
darlığı ile aynı 
dönemde bir 
tapınakta papaz olarak 
hizmet vermesi ile ilgili. 
Çlaudius, Valentine'i 
emirlerine uymadığı ve 
kendisine başkaldırdığı 
için tutuklatıp öldürdü. 
Bu olaydan 226 yıl 
sonra 496'da Papa 
Gelasius Aziz 
Valentine'i onurlandır
mak için Şubat 14'ü 
Aziz Valentine Günü 
olarak belirledi.
Yillar geçtikçe yavaş 

yavaş 14 Şubat, 
sevgililerin, aşıkların 
birbirlerine aşk

mesajları yolladığı bir ' 
gün haline geldi.
Bununla pararel olarak 
Aziz Valentine de bütün 
sevenlerin koruyucu m 
azizi haline gelip böyle 1 
anılmaya başlandı.
Sevgililer günü, 1800'lü* 
yıllardan sonra 
Amerika'da Esther •; 
Hovvland'ın ilk 
Sevgililer Günü kartını ■ 
yollamasından bu yana, 
günümüzde daha çok J 
sayıda insanın kutladığı, 
toplumsal bir olay J 
haline geldi.
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Duruş
bozuklukları
sırt ağrısına
yol açıyor

Duruş bozukluklarının zamanla sırt ağrısı, nefes almada zorluk ve kaslarda 
şiddetli ağrı gibi sağlık sorunlarına neden olduğunu bildiren uzmanlar, 

özellikle gençleri ve hamileleri dik durmaları konusunda uyarıyor.
Duruş bozuklukları
na sıklıkla; kısa 
görünmek isteyen 
uzun boylu 
gençlerde, büyüm
eye başlayan göğüs
lerini gizlemek için 
omuzlarını içe çeken 
buluğ çağındaki 
kızlarda ve hamilelik 
döneminde alınan 
fazla kilolar 
nedeniyle vücut den
geleri bozulan anne 
adaylarında rast
landığını belirten 
uzmanlar, şu duruş 
düzeltme egzersiz
lerinin yapılmasını 
öneriyor:
"Yere oturun ve bir 
bacağınızı düz 
olarak ileri doğru 
uzatın, diğerini ise 
bağdaş kuracak şek
ilde kıvırın. İki ucun

dan tuttuğunuz bir 
havluyu, uzattığınız 
ayağınızın ortasına 
gelecek şekilde yer
leştirin. Daha sonra 
havlüyu yavaş yavaş 
kendinize doğru 
çekin. Bu hareketi 
her iki bacağınız 
için 4'er kez tekrar
layın.
Sırtüstü uzanın. 
Kollarınızı iki 
yanınıza uzatıp, 
kalçanızı yavaş 
yavaş ve ola
bildiğince yukarı 
kaldırın. Kalçanızı 10 
ile 30 saniye arasın
da havada tutup 
bırakın. Bu hareketi 
3 kez tekrarlayın. 
Sırtüstü uzanın ve 
önce bir dizinizi, 
sonra diğerini elini
zle göğsünüze 

doğru çekerek 
esnetin. Her iki 
bacak için bu işlemi 
4 kez uygulayın. 
Ayak uçlarınızı 
topuklarınız ayrı 
kalacak biçimde bir
leştirin.
Kollarınızı iki yanda 
rahat bir şekilde 
tutun. Başınız dik 
durumdayken 
omuzlarınızı geriye 
doğru itin. Bacak 
kaslarınızın 
yardımıyla kalçanızı 
ve karnınızı kasın. 
Duruş bozukluk
larının insan 
sağlığında bazı 
olumsuzluklara yol 
açabileceğini 
bildiren uzmanlar, 
bu olumsuzluklar
dan korunmak için 
dikkat edilmesi 

gereken noktaları ise 
şöyle sıralıyor: 
"Ayaktayken çen
enizi öne çıkar
mayın. Omuzlarınız 
geride, başınız ise 
dik olsun.
Yüksek topuklu 
ayakkabı giymekten 
kaçının.
Otururken bacak
larınızın paralel 
olmasına dikkat 
edin.
Uzun süre otur
mayın.
Otururken ve ayak
tayken vücudunuzun 
aldığı şekle dikkat 
edin, sık sık 
duruşunuzu 
düzeltin.
Dik durmanıza 
yardımcı olacak 
egzersizler ve yoga 
yapın."

Solunum sistemi
hastalıklarının
sinirlere etkisi

Solunum sistemindeki hasarlar değişik 
nörolojik bulgulara yol açar.

Solunum yetmezliği beynin yeterince 
oksijen almasını engeller.

Bunun yanında 
diğer biokimyasal 
değişiklikler tablo
nun ağırlaşmasına 
sebep olabilir. 
Nörolog Doç. Dr. 
Serdar Dağ, sol
unum sistemi 
hastalıklarının sinir
ler üzerindeki etki
lerini anlattı.
Sinir sistemine etki 
eden önemli birkaç 
hastalık sıralarsak:
1) Uyku - apne 

sendromu: Gece
I yeterince beyne 02 

gitmez. Bunun sebe
bi solunum siste
minde solunumu 
engelleyen durum
lardır. Hastada gün 
boyu aşırı uykuya 
eğilim,halsizlik ve 
sersemlik gözükür. 
Solunum özellikle 
şişmanlarda sık 

engele uğrar. 
Solunum sisteminde 
burundaki anormal 
durumlar örneğin 
kemik eğrilikleri, 
halk diliyle küçük dil 
dediğimiz uvula 
denen organın 
büyük olması vs. 
hastanın solunum 
yolunu kapatır.
Hasta gece nefesini 
rahat alamadığı için 
ve zaman zaman 
nefes kesintiye 
uğradığı için sık sık 
uyanır. Sabah 
kalkınca sık 
uyandığı için ve 
beyin iyi beslen- 
emediği için bitkin, 
uykusuz, halsiz ve 
sersem olur. Gün 
içinde daima uyuk
lar. Hatta bazen gece 
apnesi ölümlere bile 
sebep olabilir.

GEREKLİ TELEFONLAR
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Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
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Polis Karakolu 
Gar. Kom.
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155
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Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
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Kamil Koç 513 35 71
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Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı
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513 10 68

Tomokay Tomografii 513 65 29

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
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Halk Kütüphane 
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Liman Baş. 
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Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
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Tekel Md.
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513 77 77
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513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
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Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

77 84
30 60
12 12
13 23

256
544

(212) 516

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226) 811 
İDO imam Aslan

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 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00
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513 30 33
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TUNCAY OTO GAZ
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Sayfa

3iiyü Wir'ta su baskını seferberliği
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
BUSKİ ve itfaiye 
ekipleri ekipleri dün 
geceden bu yana 
etkili olan yağışla 
birlikte yaşanan su 
baskınlarına karşı 
seferber oldu. 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
Bursa'ya saatte 
metrekareye 800 
kilogram yağış 
düştüğünü, yağ
murla birlikte hızla 
eriyen kar yüzünden 
Ayvalı ve Panayır 
derelerinin taştığını 
söyledi.
Meteorolojinin yağış 
uyarısının ardından 
BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Haluk 
Kurt’un başkanlığın
da ilgili daire 
başkanı ve müdür
lerinin yer aldığı 
‘kriz masası’ oluş
turduklarını belirten 
Çetinavcı, “Önceki- 
akşamdan bu yana

432 su baskını 
ihbarı geldi. 
Bunların 250’si 
yağıştan çok karın 
erimesiyle birlikte 
Ayvalı Dere’nin taş
masından dolayı 
su baskınlarının 
yaşandığı Nilüfer 
İlçesi Altınşehir 
Mahallesi’nde mey
dana geldi. 
Buradaki binalarda
ki su baskınları ise 
binaların bodrum 
katlarının ‘taşkın’ 
kodunu altında 
yapılmasından 

dolayı yaşandığı 
görüldü. BUSKİ 
ve Büyükşehir 
İtfâiyesi’nden 
oluşan
38 ekip sadece bu 
bölgede su tahliyesi 
için çalıştı.” dedi. 
Çetinavcı, su 
baskınlarının 
Altınşehir’den sonra 
en etkili olduğu 
Panayır 
Mahallesi’nde ise 
14 ekibin su 
tahliyesini sabah 
saatlerinde tamam
ladığını bildirdi.

Siyah ’tan 
duygulu konşeı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Daha önce verdikleri 
konserler ile Güney 
Asya'da ki felaket
zedelere ve köy 
okullarına kitap 
yardımında bulunan 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi rock 
grubu Siyah, bu kez 
de görme engeli bulu
nan bir arkadaşlarına 
yardım etmek için kol
ları sıvadılar.
Verecekleri konser ile 
arkadaşlarına inter
nette eğitim içerikli 
sitelerden faydalan
abilmesi ve hayatını 
daha kolaylaştıra
bilmesi için görme 
engellilerin kullandığı 
bir işitme cihazı ala
caklarını belirten 
gurup üyeleri konsere 
tüm gençleri davet 
ederek arkadaşlarına 
destek vermelerini 
istediler.
İlçemizde daha 
öncede yaptığı

yardım konserleriyle 
ismini duyuran ve ilçe 
halkının beğenisini 
kazanan Siyah grubu 
Cumartesi günü 
muhteşem bir rock 
konseri vermeye 
hazırlanıyor. Saat 
15.00 da kültür 
merkezinde yapılacak 
olan konserin biletleri 
Tutku Aile 
Sineması'nda ve 
muhtelif okullarda 
satışa çıkarıldı. 
Toplam dört üyesi 

bulunan Siyah 
Grubu'nun yeni solist 
ve gitaristi Özgür 
Demir yaptığı açıkla
mada; geçen sene 
aynı okulda faaliyet 
gösteren Grup 
Andromeda'nın bir 
çok yardım kampa
nyasına imza attığına 
işaret ederek, bu yılda 
Siyah Grubu adı altın
da verecekleri konser 
ile hayranları ile 
buluşacaklarını 
söyledi.

AK Partimiz bir karışım değil, bir bileşimdir.
Yani gemilerini yakıp gelenlerin partisiyiz.

AK Parti geniş tabanlı bir partidir.
Daha da genişletmek için herkesi, her kesimi kucaklamak için geliyoruz. 

Onun için 18 Şubat 2006 tarihinde yapılacak olan 
kongrede ilçe başkan adayı oldum.

AK PARTİ
Gemlik İlçe Başkan Adayı

Mustafa DURMUŞ



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

Sevgililer gününde ölüme atladı
Manastır da bulunan Dilek Sitesi’nde meydana gelen olayda, iki çocuk annesi M. A otur
duğu apartmanın 6. kattından atlayarak intihar etmesi üzüntü yarattı. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK Sevgililer Günü 
kutlandı

14 Şubat Sevgililer Günü tüm yurtta 
kutlandı.

Sevgililer Günü nedeniyle dün hediyelik 
eşya satan mağazalarda ve çiçekçilerde 

büyük kalabalıklar görüldü.
Sevgililer Günü tüm dünyaya da sevenler 
tarafından sevgililerine hediyeler alınarak 

kutlandı.

Şahincileri Düğün Salonu almadı

Enver Şahin adaylığını açıkladı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

AKP’de kongreye doğru
Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe kongresi 18 

Şubat Cumartesi günü Belediye Düğün 
Salonunda yapılacak.

AKP genç bir parti.
Kadroları daha çok eski Refah Partisi’nden 

gelmelerleve ANAP’dan kopanlardan oluşu 
yor.

Gemlik İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına 
yarışacak olan adayla ise belirlendi.

İlk olarak kuyumcu Mustafa Durmuş, önce
ki gece de şimdiki Başkan Enver Şahin 
adaylığını açıkladı.

Demeklerde ve siyasi partilerde yönetime 
aday olmak bir hizmet yarışıdır.

Mustafa Durmuş, adaylığını tuttuğu büroda 
açıkladı ve siyasi çalışmalara buradan başladı.

Biz o günlerde yazdığımız bir yazıda, 
açılışa katılanlarm fotoğraflarına bakarak, 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u 
destekleyenler diye bir tanımlama yapmıştık.

Yayının çıktığı günden birkaç gün sonra 
Sayın Mustafa Durmuş gazetemizi ziyaret 
ederek, kendisinin ve arkadaşalannın kim 
senin destekçisi olmadığını, AKP’ye hizmet 
için yola çıktıklarını söyledi.

Enver Şahin de dün yaptığı konuşmanın 
büyük bölümünde- partisinin hizmetinde 
olduğunu vurgulamış.

Şahin, büyük bir destekçi grubuyla 
adaylığını açlıklarken, kongrenin rengi de 
yavaş yavaş belirlemeye başladı.

Delege seçimlerini yapan yönetim, kongre 
ye güçlü giriyor gibi görünüyor..

Ama sandık bu belli olmaz.
Kongre havasında çok şeylerin değiştiğini 

çok gördük.
iki adaya da başarılar diliyorum.

18 Şubat günü yapılacak olan AKP İlçe Kongresi yaklaşırken, İlçe 
Başkanı Enver Şahin, adaylığını açıkladı. Enver Şahin yaptığı konuş
mada “Biz, onun bunun değil, teşkilatın adamıyız.” dedi.
Adalet ve Kalkınma 
Partisinin yapılacak olan 
ilçe kongresi için adaylar 
belli cldu.
Mustafa Durmuş’dan 
sonra önceki akşam da 
İlçe Başkanı Enver Şahin 
18 Şubat günü Belediye 
Düğün Salonunda yapıla
cak olan genel kurulda 
adaylığını koyacağını 
söyledi.
Şahin’in 800’e yakın 
destekçisi Düğün 
Salonuna dolunca izdi
ham yaşandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Daire Müdürleri deprem 
konusunda bilgilendirildi

Kaymakam Mehmet Baygül Başkanlığında 
Gemlik'te ilk kez başlatılan ‘Deprem ve vereceği 
zararlar’ konulu toplantı tüm daire müdürlerinin 
katılımıyla yapıldı. S. Şekersöz’ün Hab. 4’de

Saadet Partisinden 
çirkin saldırıya kınama
Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün, 
İslam'a ve Peygamber'e yapılan hakareti 
basın toplantısıyla kınadı. Haberi sayfa 5’de

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

Lan”lı bir yazı
Okurlardan istekler geliyor.
Lan’la ilgili yazı yaz diye..
Öyle de yazı yazılır mı ?
Ne diyeceğim.
Başbakan Mersin’de kendisine derdini 

anlatan çiftçiye;
"Artistlik yapma lan. Hadi ananı da al git" 

dedi mi yazacağım.
Ne kadar ayıp.
Ne kadar saygısızca bir davranış.
Her kesimden yurttaş sıkıntı için dey 

ken..
Köylü, çiftçi, işçi, emekli perişanken.
Sanayici sıkılıyorken.
Tüccar, esnaf iflasın eşiğindeyken.
Başbakan’a göre, bakanlara göre her şey 

güllük gülistanlık.
Enflasyon düşüyor.
Bütçe açığı geriliyor.
Kime ne..
Kim farkında.
Sıkıntı had safhada.
21 .yüzyılda açlıktan, soğuktan, yokluktan 

ölenler var.
Doğal olarak insanlar tepkilerini gösteri 

yorlar.
Göstermeyecekler mi ?
Ki bizim ülkemiz genelde kaderci ve 

j şükürcü bir yapıya sahiptir.
Üzerine ne denli yüklenilirse yüklenilsin 

istifini bozmaz, gıkını çıkarmaz.
Sadece kendi duyabileceği sesle itira zını 

yapar. İsyanını dile getirir. Ama bu kez 
durum farklı.

Çünkü bıçak kemiğe dayandı.
Başbakan ise ağzını bozuyor, lan’lı lun’lu 

konuşuyor.
"Lan” sözcüğüyle ilgili bir araştırma yap

tım.
Türkçemizin en çok kullanılan fakat 

* hakkmda^en az yazı yazılmış, en az açıklama 
olan sözcüğü.

Şaşkınlık, kızgınlık gibi genelde negatif 
lik içeren mikro yoğun duygu durumlarında 
sarfediliyormuş.

Temelde bir hitap şekli olmasına karşın, 
daha çok samimi insanlar arasında kullanıl
ması evlaymış.

Medeni ilişkilerde feci ayıp olarak 
algılanıyormuş.

İnsanların farklı tonlamasıyla farklı 
anlamlara girebilen yegane sözcükmüş.

Hadi lan demek : İnanmama belirtisiymiş.
“Ulan ulan ulan demek”: Çaresiz kişi 

repliğiymiş.
“Ulaaaaaan demek”, şaşırma belir

tisiymiş.
“Lan kafamı attırma” demek Giderek 

kızma belirtisiymiş.
“Len ne aptalsın bea” demek 

küçümseme belirtisiymiş.
Yargıtay’a göre ise tartışma sırasında 

"ulan” sözünü sarfetmek sövme 
sayılıyormuş ve bu durumda, kullanılış 

biçimine göre hakaret olarak değerlendirili 
yormuş. Başbakan’ın "Lan" ı hangi sınıfa 
giriyor acaba..

Ve nasıl değerlendirilecek?

Manastır da bulunan Dilek Sitesi’nde meydana gelen 
olayda, iki çocuk annesi M. A oturduğu apartmanın 6. 
kattından atlayarak intihar etmesi üzüntü yarattı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik'in Manastır 
Bölgesindeki Dilek 
Sitesinde oturan 
Melek A. (42) adlı ev 
kadını 6. kattan atla
yarak intihar etti. 
Gemlik, Sevgililer 
Günü'ne dün üzün
tülü başladı.
Melek A. saat 08.40 

sıralarında oturduk
ları 11 katlı Dilek 
Apartmanın 22 nolu 
dairesindeki evinin 
giriş tarafındaki 
penceresini açarak 
kendini boşluğa 
bıraktı.
Yere çakılan iki 
çocuk annesi Melek 
A. düştüğü yerde 

| öldü.
! Melek A.'ın neden 

intihar etfigı ögre- 
nilemezken, aynı 
apartmanda oturan 
annesi ,oğlu ve 
erkek kardeşi olay
dan sonra

fenalaştılar. 
Öğrenci servis 
şoförlüğü yapan eşi 
Mustafa A.'ın ise 
olay sırasında evde 
olmadığı öğrenildi 
Polis intihar olayıyla 
ilgili soruşturmaya 
başlarken, 
intiharın Melek 
A.Nın pisikolojik 
sorunları olduğu 
belirtildi.

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



s,yf> 3 HABER  15 Şubat 2006 Çarşamba*

Şahincileri Düğün Salonu almadı

Enver Şahin
Yazı YOR UM

adaylığını açıkladı
18 Şubat günü yapılacak olan AKP İlçe Kongresi yaklaşırken, İlçe 
Başkanı Enver Şahin, adaylığını açıkladı. Enver Şahin yaptığı konuş
mada “Biz, onun bunun değil, teşkilatın adamıyız.” dedi.

Seyfettin ŞEKERSOZ 
AKP İlçe Başkanı Enver 
Şahin, yapılacak olan 
İlçe kongresinde İlçe 
Başkanlığına yeniden 
aday olduğunu açık
ladı.
Önceki gece, Bütünler 
Düğün Salonu'nu 
dolduran yüzlerce 
Şahin taraftarından 
yaklaşık 300’ünün 
delege olduğu 
gözlendi.
İl Genel Meclis üyeleri, 
Belediye Meclis 
Üyeleri, Kadın ve 
Gençlik Kolları, mahalle 
ve köy temsilcileri ile 
bazı mahalle ve köy 
muhtarları da toplan
tıya katılarak Enver 
Şahin'e destek verdiler. 
Salona gelenler otura
cak yer bulamazken, 
açıklama öncesinde 
yapılan konuşmalar 
dikkat çekti, 
ilçe mahalle ve köy 
temsilcilerinin yaptığı 
konuşmalarda tüm 
delegelerin Şahin'e 
destek vereceklerini 
açıklamaları salonda 
alkışlarla desteklendi. 
İL GENEL 
MECLİSİNDEN 
TAM DESTEK
Enver Şahin'e destek 
konuşmalarından birini 
yapan eski Belediye 
Başkanı ve il Genel 
Meclisi üyesi Nurettin 
Avcı, partinin 
küçüldüğünü ileri 

süren muhaliflere gön
derme yaptı.
Avcı, "Partinin 
küçüldüğünü öne sür
erek suçlamada bulu
nanlar şunu.unut
masınlar ki, 1500 üyesi 
bulunan Gemlik AKP 
teşkilatının şu anda 4 
bin üyesi var. Demek ki 
parti küçülmemiş 
aksine daha da 
büyümüştür." dedi. 
Siyasetçiyi kaybet
menin çok kolay 
olduğunu da vurgu
layan Avcı, bu kişileri 
kazanmanın ise zor
luğuna değinerek 
Enver Şahin'e sahip 
çıkılmasını gerektiğini 
söyledi.
İl Genel Meclisi'nin 4 
üyesi olarak Enver 
Şahin'e tam destek 
verdiklerinin altını 
çizen Avcı, ''Enver 
Şahin'in Gemlik'te derin 
aileler var sözünün altı
na ben de imzamı 
atanm." şeklinde 
konuştu.
BİZ TEŞKİLATIN 
ADAYIYIZ 
Alkışlar arasında 
konuşmasına başlayan 
Enver Şahin, "Biz onun 
bunun değil, teşkilatın 
adayıyız." diyerek 
Cumartesi günü yapıla
cak seçimde aday 
olduğunu resmen açık
ladı.
Korku siyasetinin bit
tiğini söyleyen Şahin, 

"Binlerinin çıkıp 
asanm, keserim devri 
bitmiştir. Tüm teşkilat 
olarak dimdik ayaktayız 
ve bazı insanlar bunu 
nihayet anladılar. 
Yaptıklarımızı ve 
yapacaklarımızı kamu 
oyuna açıklamak için 
toplandık. Biz teşkilatın 
adamıyız. Birileri ise 
kimin adayı olduğunu 
açıklamıyorlar. Biz kim
senin hegemonyasında 
değiliz, biz kimseyi kral 
yapmaya gelmedik. 
Kral partidir. Gemlik'te 
değişik siyaset atmos
ferini getirdik, kimseyi 
asanz keseriz diyerek 
beddua almadık. Biz 
hizmet için halkımızın 
ayağına geldik. Bizler 
sessiz çoğunluğun 
sesiyiz ve farklı bir 
siyaset ortamını yarat
tık." şeklinde konuştu. 
GEMLİKLİLERLE 
KADER 
BİRLİĞİYAPTIK 
Gemlik halkıyla kader 
birliği içinde çalışarak 
hizmet verdiklerinin 
altını çizen Enver 
Şahin, hiç kimseyle 
hatır gönül yemeği 
yemediklerini söyle 
yerek, "Biz, kader bir
liği yaptığımız Gem lik 
halkıyla oturup 
ye mek yeriz." dedi. 
AKP İlçe Teşkilatının 
kuruluşunda kendisinin 
istenmediğini, ancak 
parti için her zaman 

çalıştığının adını çizen 
Şahin, "Partimize 
küsmedik, partinin 
hizmetinde olduk. 
Birileri gibi köşelerde 
büro açmadık. Halkın 
içinden gelerek hizmet 
verdik. Milleti saf 
görenler yanıldılar, mil
let uyandı. Ben hiçbir 
şekilde parti içinde 
baskı uygulamadım. 
Biz görevimizi yaparız, 
içeri girilecekse gireriz, 
bedel ödenecekse 
öderiz." dedi.
Şimdiye kadar hizmet 
verdim diyen birçok 
siyasetçinin sadece 
gününü gün ettiklerini 
ileri süren Şahin, Ter 
minal yanında bulunan 
Kaplıcalar için de 
görüşünü açıklarken 
buranın 'Su Dünyası' 
olarak halkın hizmetine 
açılmasını arzu ettik
lerini söyledi.
KÜLHANBEYLİK 
YAPMIYORUZ 
Parti içi hizmette kesin
likle külhanbeylik 
olama yacağını vurgu
layan Enver Şahin, "Biz 
bura tarda külhanbeylik 
yapmadık. Biz insanları 
nasıl kucaklarız, par
timizi nasıl yüceltiriz 
onu düşündük. Bazı 
kişiler kendilerini bir 
numara sanıyor. Bir nu 
marayı millet yapar. Bu 
nun en doğru ceva bini 
insanlarımız verecektir 
diye konuştu.

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

“Lan, ananı da al”
Başbakanlık katı yalnız seçim kazan

makla gelinilen bir yer değildir.
Başbakan bütün ülkeyi temsil eder...
Bütün toplumun gözü üstündedir, 

kıyafetinden, kullandığı kelimelerden, Türk 
çe’yi doğru kullanmasından, insana yakla 
şımından,kısaca her tutumu takip edilir, 
kameralar tarafından hataları yakalanır.

Başbakanlıkta oturan Türk toplumunun 
sembolü olmalıdır...
Politikalarını benimseyin veya benimse
meyin, geçmiş Başbakanlarımız kibarlık 
sembolü olmuştur.

İnönü’nün, Bayar'ın, Menderes’in, 
Ece» ' n ağzından hiç argo söz duydunuz 
mu?

D< nirel gibi halkın içinden geldiğini 
söyle n bir lider bile böyle konuşmadı...

Yılı Çiller-Erbakan'ın konuş
maların argoya rastlanmaz..

Attan düştüğü o kazadan sonra Sayın 
Erdoğan'a bir şeyler oldu!

Tıpta By-pass ameliyatı geçirenler için 
huyu-suyu değişir dendiği gibi...

Attan düşmenin de acaba böyle bir tesiri 
var mı?

O her fırsatta halkına “beraber yürüdük 
biz bu yollarda" diyen “Şiir mağduru” kişi 
gitti, yerine toleransız, çenesini ve sinirleri
ni kontrol edemeyen, mağrur biri geldi..

Mersin de haklı, haksız bağıra çağıra 
kendini protesto eden çiftçiyi yanına çağırıp 
içinde bol miktarda “Lan “ geçen ve “artist 
lik yapma", daha da kötüsü “Ananı da al” 
ifadelerinin yer aldığı fırçalama gösteriyor 
ki Başbakanın sinir sistemi iflas etmiştir.

AKP grup konuşmalarında da argo keli 
meler kullanıyor..

Başbakan’a bağıran kişinin “kışkırtıcı” 
olduğunu varsayalım...

Bu durumda bile Başbakan’ın vatandaşı 
na hakarete hakkı yoktur...

Ne mi yapması gerekir derseniz?
Sabırla yüzüne sahte de olsa tebessüm 

takarsın, elini babacan bir tarzda vatan
daşın omzuna atarsın,sonra da “Sakin ol, 
derdini anlat da dinleyeyim'1 der, sonra da 
laf olsun diye yanındakilere dönüp “Bu 
vatandaşımın şikayetini hemen halledin” 
der arkanı dönüp gidersin. Puanları alırsın..

Bunları yapmaz, tam aksine burnundan 
soluyan adama “Lan" dersen, adamda 
sana “Lan mı? Canın sağ olsun”der. Seni 
terbiyede yere vurur.

Alt yapınız, bilginiz, görgünüz olmaya
bilir..

Siyaset biraz da olmayan değerleri var
mış gibi gösterme, varolan ama yok edile
meyen eksiklikleri (defo) kamufle etmek 
sanatı değil midir ?

Bu zayıf yanlarınızı gören muhalifleriniz, 
üstünüze daha çok gelir, sizi sallaya sallaya 
iktidardan indirir.

AKP seçimi kazandığında bir çok tanıdı 
ğım “Sokak iktidara geldi.” dediler. Ama 
ben “Sokağın düzeyinin" bu kadar düşük 
olduğunu görmem sebebiyle üzüntülüyüm..

Başarı sadece ekonomiyi düzeltmek, 
ülkeyi AB’ye taşımak değildir.

Başarı, bir topluma örnek olmaktan 
geçer...

Onun için bir vatandaşın olarak söylüyo
rum; Sayın Başbakanım, bu tutum size hiç, 
ama hiç yakışmıyor...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Daire miiıliiıieriııe deprem konusunda bilgi verildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kaymakam Mehmet 
Baygül Başkanlığında 
Gemlik'te ilk kez 
başlatılan deprem ve 
vereceği zararlar konu
lu toplantı tüm daire 
müdürlerinin 
katılımıyla yapıldı.
5442 Sayılı İl İdaresi 
kanununun 40 inci 
maddesi uyarınca 
kanunların uygulan
ması, daireler arası 
koordinasyonun

sağlanması, ihtiyaç ve 
sorunların giderilmesi
ni görüşmek üzere 
toplantı yapan daire 
müdürleri Kaymakam 
Baygül başkanlığında 
bir dizi kararlar aldı. 
Kaymakamlık toplantı 
salonunda ilk kez 
yapılan deprem konulu 
toplantıda konuşan 
Baygül, yapılaşmada 
bir çok yanlışlıklar ve 
yaşayan Gemlik'in fay 
hattı üzerinde bulun

masının da bu tür 
toplantıların önemini 
bir kat daha artırdığına 
dikkat çekerek "En çok 
hasar gören kamu 
binaları oluyor. Ruhsat 
ve Yapı Kullanım İzin 
Belgesi olmayan 
binalar kontrol 
edilemediği için 
buralarda deprem riski 
daha da fazlalaşıyor. 
Gemlik'in ova kısmın
da bulunan yapılar 
altında 64 metreye 
varan balçık buijr. jy- 
or." bilgisini vererek 
olası bir deprem duru
munda bilinçli olun
ması için daire müdür
lerinin çalışanların bu 
konuda bil
gilendirmelerini istedi. 
Sivil Savunma Müdürü 
Mustafa Emirkaya 
tarafından daire 
müdürlerine deprem 
konusunda 4 madde
den oluşan bilgiler 
verdi. Verilen bilgiler 
içinde "1- Deprem, 
Deprem nedir, Ülke

mizde depremler, 
İlimizde depremler.
2- Deprem öncesi, 
Yapısal özellikler, 
yapısal hasarlara karşı 
önlemler, yapısal 
olmayan hasarlara 
karşı önlemler.
3- Deprem anı, 
Yaşam boşluğu, cenin 
operasyonu, deprem 
anında hareket tarzı.
4- Depremden hemen 
sonra hareket tarz,, 

mahalle ve çevremizde 
yapacağımız işler, 
Toplum afet gönüllü
leri projesi" bulunuyor. 
Daha önce yapılan 
toplantıda alınan karar 
gereği, haftanın Salı, 
Çarşamba ve 
Perşembe günleri saat 
16.00 da her daire 
amiri dairesi ile ilgili 
çalışmalarını, 
ihtiyaçlarını, sorun
larını içeren bilgileri 

bilgisayar ortamında 
daire müdürlerine 
sunum olarak 
verecekler.
Bunun yanında alınan 
karar gereği 
Gemlik'le ilgili bir 
tanıtım kitabı hazırlan
ması ve daireler 
arası koordinasyonun 
kurulmasının 
yapılacak bu toplan
tılar ile sağlanacağı 
bildirildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus ÜT2 -----------  AvMol
( ISIS AN J) «Mira jesIsaji

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ hâVMUND/RMA
YETKİLİ 8Wİİ SIHHİ MİSMU/mft

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Saadet Partisinden çirkin karikatüre kınama1
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, düzenlediği 
basın toplantısında 
İslam'a ve 
Peygamber'e yapılan 
hakareti kınadı. 
İlçe lokalinde yapılan 
toplantıya Saadet 
Partili üyeler de 
katılırken başkan 
Aygün, "Danimarka 
ve akabinde bir çok 
batılı yayın organ
larında sevgili 
peygamberimiz ve 
onun şahsında 
İslam'a hakaret 
edilmiştir. Bu 
hakaretler fikir ve 
düşünce özgürlüğü 
kisvesi altında icra 
edilmektedir. Elbette 
ki insanların fikir ve 
düşüncelerini 
özgürce ifade 
etmeleri en tabi hak
larıdır. Ancak bu 
özgürlüğün elbette 
bir sınırı vardır" dedi. 
Bu sınırların diğer 
insanların özgürlük 
alanlarına taşmasının 
adına özgürlük değil, 
olsa olsa "edepsizlik

tir" diyen Recep 
Aygün, "Herkes 
bilmelidir ki tarihi 
görmezden gelerek, 
geçmişi unutarak bir 
yere varılamaz. 
Avrupa tarihten gelen 
kinini, hıncını, her fır
satta ortaya koymak
ta yeri geldiğinde de 
düşmanca davran
maktadır. Çok yakın 
tarihlerde meydana 
gelen Apo'nun 
himaye edilmesi,

PKK'ya maddi ve 
manevi her türlü 
desteğin verilmesi 
Kıbrıs konusunda 
verdikleri sözleri tut
mamaları, sözde 
ermeni soykırımı 
yasa tasarılarını 
kabul etmeleri, 
Avrupa'nın 
göbeğinde Bosna'da 
işlenen katliamlar ve 
diğerleri batının 
gerçek yüzünü 
gösteren açık

delillerdir.
Bütün bu tarihi 
gerçekler önümüzde 
dururken, ne yazık ki 
içimizdeki bazıları 
hala dinler arası diya
log, hoşgörü ve AB 
aşkı ile düşüncesizce 
Avrupa kapılarını 
aşındırmakta onları 
dost edinmektedirler. 
Misyonerlik faaliyet
lerine mümkün 
olduğunca serbestlik 
getirip, dinler bahçesi 

kurup, kiliseleri tamir 
ettirip, Avrupa bir
liğinin emirleriyle her 
gün yeni bir kanun 
çıkarmaktadırlar. Sıra 
baş örtüsü, YÖK, 
İmam Hatipler, Kuran 
kursları ve halkı müs- 
lüman olan ülkelerle 
işbirliğini sağlayacak 
D-8 oluşumuna 
gelince elleri kolları 
bağlanmakta, süt 
dökmüş kedi gibi 
acziyet içinde kıvran
maktadırlar.
AKP hükümeti 
Avrupadaki bu edep
sizliği şiddetle kına
mak, gereken her 
türlü tedbiri almak 
yerine AB ile İslam 
dünyası arasında 
arabuluculuk yap
maya gayret etmiş, 
Trabzon'daki papaz 
cinayetini şiddetle 
kınayan hükümet, 
aynı tepkiyi Avrupaya 
karşı göstermemiştir. 
AKP yöneticileri kim
den yana olduğunu 
açıkça ifade etmelidir. 
İki yüzlü politikalarla 
bir yere varılamaya
cağını Avrupa'nın 
kendilerini defalarca 

aldattığını unutma
malıdır.
Bütün bu olaylar 
ibret verici gelişmel
erdir. Bizim için AB 
sevdasından vazgeç
menin zamanı 
gelmiştir. AB üyesi 
olarak Avrupa ile bir
likte yaşayamaya
cağımız her geçen 
gün daha da belirgin 
olarak ortaya çık
mıştır. AB'nin peşine 
takılıp köle olmak
tansa D-8 projesini 
canlandırarak İslam 
dünyasının başına 
lider olup yeniden 
doğmak, yeni bir 
dünyanın kurucusu 
olmak bizim için 
daha onurlu bir 
davranıştır.
Danimarka ve diğer 
batı ülkelerinde 
sevgili 
Peygamberimizi ve 
İslama yapılan 
hakaretleri şiddet ve 
nefretle kınıyor, batı 
sevdalılarının uyan
masına vesile 
olmasını temenni 
ediyoruz." şeklinde 
konuştu.

acı İzzet Camiinden yardım kemesi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Orhangazi caddesi 
Cevizli sokakta 
yapımı süren Hacı 
İzzet Camii'ne yardım 
amaçlı düzenlenen 
gıda kermesine 
vatandaşlar büyük 
ilgi gösterdi. 
Caminin eski 
binasının yıkılarak 
yerine yeni ve daha 
büyük cami inşaatı 
başlatan Hacı İzzet 
Camii Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği 
başkanı Mustafa 
Sönmez, gıda ker

mesini yardım 
amaçlı düzenledik
lerini söyledi. 
Dernek üyelerinin 
evlerinde kendi
lerinin yaptığı ve 
özellikle hamur 
işlerinden oluşan 
börek ve tatlıların 
yanı sıra pasta ve 
sarma dolmaların da 
satıldığı kermese 
karnı acıkan vatan
daşlar büyük ilgi 
gösterdi.

Yapılan kermese vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

Atletizimi geliştirme 
yarışmaları yapılacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik İlçe Atatürk 
Stadında 1992-93-94- 
95 doğumluların 
katılacağı Atletizmi 
Geliştirme yarış
maları yapılacak. 
Gemlik Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürü

Burhan Arıkan'ın 
yaptığı açıklamaya 
göre, 16 Şubat 2006 
Perşembe günü 
yapılacak yarışmalar 
saat 14.00 de 
başlayacak.
Kızlar ve Erkekler 
kategorisinde yarış
malara katılacak

takımlar 6'şar 
sporcudan oluşacak. 
Yarışmalarda ilçe 
takımlarına girecek 
sporcular Bursa'da 
yapılacak il yarış
malarında Gemlik'i 
temsil etmeye hak 
kazanacaklar.

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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top tt mis btai hte ihıMı
Yıkılan yeni çarşının yerine yapılacak olan çarşı ve 

alışveriş merkezlerini kapsayacak proje yeniden ihaleye çıkarıldı.

İIISl'il M BW
Samsun'dan getirdikleri esrar maddesini 

Bursa'da satmak isteyen biri bayan 
iki şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bir süre önce ihaleye 
çıkarılan ancak iptal 
edilerek yeniden 
çalışmalar başlatılan 
yerde Çarşı+alış 
veriş merkezi ve 
çevre düzenlemesi 
uygulama ve detay 
projeleri çizim, yak
laşık maliyetin 
çıkarılması, rapor, 

maket ve hesapların 
hazırlanması hizmet 
alımı işi açık ihale 
usulü ile ihale 
edilecek.
İhaleye konu olan 
alan Demirsubaşı 
mahallesi sınırları 
içinde bulunan 5NIII 
pafta, 948 ada, 2 
parseldeki tapu alanı 
2808,60 metrekare 
arsa taban alanı

2199,41 metrekare 
üzerinden
1 bodrum, zemin kat 
ve 4 normal kattan 
oluşmak üzere 
toplam 13196,46 
metrekareden 
oluşuyor.
İşin süresinin yapıla
cak ihale sonrasında 
sözleşmenin imza
lanmasını müteakip

5 takvim günü içinde 
yapılacak
yer teslim tarihinden 
itibaren
75 takvim günü 
olduğu açıklanırken 
İhalenin
10 Mart 2006 günü 
saat 10.00 da Gemlik 
Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü İhale 
odasında yapılacak.

Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Narkotik Büro 
Amirliği'nden yapılan 
açıklamaya göre, 
uyuşturucu ticareti 
yaptıkları iddia 
edilen iki kişi yaka
landı. Samsun'dan 
yüklü miktarda uyuş
turucu getirileceği 
yönünde alınan ihbar 
doğrultusunda 
harekete geçen polis 
ekipleri, çok yönlü 
bir araştırma başlattı. 
Samsun'dan kent 
merkezine gelen 
yolcu otobüslerini 
takip altına alan 
polis ekipleri, söz 
konusu kişilerin 
içerisinde bulunduğu 
aracı Yüksek İhtisas 
Kavşağı'nda durdur
du. Otobüste yapılan 

kimlik kontrolünde 
45 yaşındaki Nejla Ö. 
ve dayısının oğlu 
Gökhan İ. (22) yan
larındaki spor çanta
da bulunan 2 kilo
gram 475 gram esrar 
maddesiyle birlikte 
gözaltına alındı. 
Şüphelilerin esrar 
maddesini Bursa'ya 
satmak için getirdik
lerini belirleyen polis 
ekipleri, bu kişilerin 
bağlantı halinde 
olduğu şahısları âa 
yakalamak için 
araştırma başlattı. 
Emniyette ifadeleri 
alınan 3 çocuk 
annesi Nejla Ö. ile 
Gökhan İ. "Teşekkül 
halinde uyuşturucu 
madde ticareti yap
mak" suçundan 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'na sevk 
edildi. BHA
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Boş zarfa vergi idadesi
Vergi iadesiyle ilgili usulsüzlükler bitmiyor.

Yapılan incelemelerde, boş zarf ya da fiş gibi zarflara konulan gazete 
parçalarıyla dahi devletten iade alındığı belirlendi.

Kredi borçlularına uyarı
Emekli Sandığı Genel 
Müdürü Mehmet Ali 
Özyer'den alınan bil
giye göre, kurum 
müfettişlerinin 2004 
yılı ile 2005 yılının ilk 
10 aylık döneminde 
gerçekleştirdiği vergi 
iadesi denetimlerinde, 
devletten çok çeşitli 
yollarla haksız iade 
alındığı ortaya 
çıkarıldı.
İncelemelerde, 
emeklilerin vergi iade
si zarflarında vergi 
iadesinde geçmeyen 
belgeler ve sahte fiş
lerin yanı sıra fiş gibi 
küçük küçük kesilerek 
zarflara doldurulmuş 
gazete parçaları da 
bulundu.
Kimlik bilgilerinin yer 
aldığı zarfın içine 
konulan boş zarfın 
dahi, vergi iadesine 
konu edildiği ve boş 
zarfa iade yapıldığı

Eşine kızdı evini ateşe
verdi, çocuğu öldü

Mersin'de tartıştığı 
eşinin kendisini terk 
etmesine öfkelenen 
şahıs, benzin dökerek 
evini ateşe verdi. 
Çıkan yangında, 
oturma odasında 
uyuyan 7 yaşındaki 
çocuk, dumandan 
boğularak hayatını 
kaybetti.
Alınan bilgiye göre 
olay, dün sabaha 
karşı saat 03.00 
sularında, Mezitli 
Beldesi Merkez 
Mahallesi, 2104. 
Sokak Gürkan Sitesi 
B Blok'ta meydana 
geldi. İddiaya göre, 
bir eczanede işçi 
olarak çalışan 
Bayram Uzun (32), 
dün akşam iş çıkışı, 
bir süre önce 
tartıştığı için evi terk 
ederek 50. Yıl 
Mahallesi'ndeki 
annesinin evine 
dönen eşi Selda 
Uzun'un (27) yanına

tespit edildi. 
Kontrollerde, aynı 
vergi iadesi zarfıyla 
birden fazla kişiye 
işlem yapıldığı ve tek 
zarfla çok sayıda kişi 
adına vergi iadesi 
alındığı daanlaşıldı. 
Emekli Sandığı Genel 
Müdürü Mehmet Ali 
Özyer, emeklilerin 
vergi iadesi zarflarına 
ilişkin incelemelerin 
devam edeceğini 
bildirdi.
Öte yandan Gelir 
İdaresi Başkanlıkları 

gitti. Eşini eve dönm
eye ikna etmeye 
çalışan Bayram Uzun, 
başarılı olamayınca 
tek çocuğu olan oğlu 
Hasret Can Uzun'u da 
(7) yanına alarak eve 
geldi. Eşinin kendisini 
terk etmesine sinir
lenen Bayram Uzun, 
oğlu oturma odasında 
uyuduğu sırada yatak 
odasına benzin dök
erek ateşe verdi.
Site görevlilerinin fark 
ettiği yangına itfaiye 
ekipleri müdahale etti. 

ile 81 ilin Defterdarları 
da, işçi ve memurların 
vergi iadesi bildirim
leri üzerinde "örnek
leme yoluyla" tara
malara başladı.
Vergi Dairesi 
Başkanlıkları ve 
Defterdarlıklar, vergi 
iadesi bildirimlerine 
yönelik denetim 
sonuçlarını, bir form 
halinde 14 Nisan 
tarihine kadar 
Gelir İdaresi 
Başkanhğı'na 
bildirecek.

Yangının 
söndürülmesinin 
ardından girilen evde, 
çiftin tek çocuğu olan 
Hasret Can Uzun'un 
oturma odasındaki bir 
çek yatın üzerinde 
cansız bedeniyle 
karşılaşıldı. Yaralanan 
baba Bayram Uzun 
ise Mersin Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi altı
na alındı.
Olayla ilgili soruştur
manın sürdüğü 
bildirildi.

Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu 

(Yurtkur), kendilerini 
avukat olarak tanıtıp 

öğrenim ve katkı kredisi 
borçlularını dolandırmak 
isteyenler bulunduğunu 

belirterek, internet 
sitesinden uyarı yaptı.

Yurtkur Genel Müdürü t
Haşan Albayrak, t
konuyla ilgili bankalara v
yazı gönderdiklerini e
ve savcılığa suç s
duyurusunda bulun- c
duklarını bildirdi. c
İnternet sitesinde, i
"Yurtkur'a öğrenim ve >
katkı kredisi borcu I
olanların dikkatine" 1
başlıklı uyarıda, şunlar I
kaydedildi: )
"Kurumumuza yapılan I
ihbarlardan, kendilerini I
kurumumuz avukatı I
Burhan Yavuz, Gültekin ;
Yücetepe veya Gültekin I
Yücelen olarak tanıtan <
şahısların, bazı vatan- j
başlarımızı.cep telefon- <
larından arayarak, 
kurumumuza öğrenim 
ve/veya katkı kredisi 
borcu olduğundan

Ek kariyer için başvurular başladı 
Ön lisans mezunu öğretmen adaylarının 30 nisanda gerçekleştirilecek 

ek kariyer sınavı için başvuru süresi dün başladı.
Sınava başvuru süresi, 3 martta sona erecek.

Başvuru ve elektronik 
onaylama işlemleri de 
aynı adresli sitelerden 
yapılacak.
Sınava Milli Eğitim 
Bakanhğı'na (MEB) 
bağlı resmi ve özel 
öğretim kurumlan ile 
diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarında eğitim- 
öğretim hizmetleri 
sınıfına dahil öğret
men unvanlı kadrolar
da bulunanlardan 
sadece lisans öncesi 
öğrenime sahip olup, 
gerekli diğer koşulları 
taşıyanlar başvura
bilecekler.
Adaylar, sınav ve 
başvuru ile ilgili bilgi
lerin bulunduğu 
kılavuza, bakanlığın 
http://personel.meb.g 
ov.tr ve 
http://ilsis.meb.gov.tr

ABONE OLDUNUZ MU?

bahisle belirtilen banka 
hesap numaralarına 
veya belirtilen 
adreslere posta havale
si yoluyla derhal 
ödeme yapmaları 
gerektiği, aksi halde 
icra takibine geçileceği 
veya haciz işlemine 
başlanacağı yahut 
tutuklama 
kararı çıkarılacağı 
yönünde bildirimde 
bulunduğu ve maalesef 
bazı vatandaşlarımızın 
buna istinaden ödeme 
yaptıkları öğrenilmiştir. 
Konu ile ilgili olarak 
gerek kuruntumuzun 
gerekse bazı vatan
daşlarımızın başvuru
ları üzerine yasal taki-
bat başlatılmıştır.
Ayrıca kurumumuzca 
bankalar ve PTT Genel

internet adresinden 
ulaşabilecekler.
27 kasımda düzenle
nen kariyer sınavına 
başvuramayan ön 
lisans mezunu öğret
menlerin başvurusu 
üzerine Danıştay bu 
konuyla ilgili hükmün, 
yürütmesini durdur
muş ve MEB de ek 
kariyer sınavı düzen

Müdürlüğü uyarılmıştır. 
Öğrenim ve katkı kredi
lerinin geri ödemeleri 
konusunda T.C. Ziraat 
Bankası şubeleri 
yetkili olduğundan 
diğer bankalar ve 
PTT yoluyla ödeme 
yapılmamasını, 
ödemelerinizin mutlaka 
kredi numaranızda 
belirtilerek T.C. Ziraat 
Bankası aracılığı ile ve 
kurumumuzca yapılan 
bildirimdeki veya 
kurumumuz 
www.kyk.gov.tr internet 
sayfasından öğrenile
cek miktarlar, üzerinden 
yapılmasını, her türlü 
şüpheli durumun der
hal kurumumuza ve 
adli mercilere 
bildirilmesini önemle 
duyururuz." dendi.

lenmesini 
kararlaştırmıştı. 
Ek kariyer sınavı, 
daha önce 
gerçekleştirilen 
sınavın kapsamına 
uygun düzenlenecek. 
İki sınav tek bir 
sınav gibi değer
lendirmeye alınacak 
ve sonuçları birlikte 
açıklanacak.

http://personel.meb.g
http://ilsis.meb.gov.tr
http://www.kyk.gov.tr
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İran’dan petrol 
fiyatı uyarısı

İran, petrol ihracatının engellenmesi 
durumunda fiyatların

"aşırı yükseleceği" uyarısında bulundu.
İran Petrol Bakanı 
Kazım Veziri 
Hamane, "İran'ın 
petrol ihracatı ve 
üretimi konusunda 
şimdilik bir sorun 
olmadığını" söyledi. 
Günlük ham petrol 
üretimlerinin 4 
milyon 50 bin varil 
olduğunu belirten 
Hamane, gelecek 
birkaç ay içerisinde 
bu miktarı 100 bin 
varil artıracaklarını 
belirtti.
İran'a olası yaptırım 
durumunda petrol 
sanayisinin bundan 
zarar görmeveceoini 
ifade eden Hamane. 
"Bizim, 8 senelik Irak 
savaşı döneminde, 
petrol üremimizde bir 
kesinti olmadı. Olası 
bir yaptırım duru
munda da bu konuda 
bir problem olmaya

cak. Ama eğer İran'ın 
petrol 
ihracatı kesilirse, 
şüphesiz petrol fiyat
ları çok yükselecek-* 
tir" diye konuştu. 
Hdllldlie, ÜdfcdrlflKta 
"petrol mafyası- 
bulunduğu" iddiaları
na ilişkin de "Göreve 
geldiğim ilk günden 
beri böyle bir şey 
olmadığını söylüyo
rum. Zaten böyle bir

şey olsaydı yargı 
gereğini yapardı. 
Bakanlık yaptığım 
süre içerisinde böyle 
bir şeye rastla
madım" yanıtını 
verdi.
Hamane, bakanlık 
içerisinde bazı 
bağlantıların önüne 
geçmek için üst 
düzey müdürleri 
değiştirdiğini de 
belirtti.

iHMtoın 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
iğ. 1. 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, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

I Eski Sahilde 3+1110 m2 asansorolu, kombi kaloriferli daire

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

l K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

%

i . SİMsMriftpılıı.Termal Barajında 407.77 m2 arsa s 3 < r1 Termal Girişinde 433-02 m2 ŞEKER SİGORTA| fcideÖZAlf

4
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W iito veda efe
IBM'in AR-GE labo

ratuarlarında çalışan 
bilim adamları, ev ve 
ofis gibi mekanlardaki 
TV yayınını kablosuz 
şebekeyle dağıtabile
cek yeni bir chip 
geliştirdi.
IBM'in yeni chip'i, 
HDTV (high-definition 
TV / yüksek çözünür
lüklü televizyon) 
yayınlarını ev 
içerisinde kablosuz 
olarak dağıtabildiği
gibi, ev elektroniği 
ürünlerinin de birbir
lerine yine kablocu! 
olarak bağlan
abilmesini sağlaya
cak. IBM'in yeni 
chip'i, yayın kuram
larına, korsan ya da 
sahtecilik girişimleri ' 
karşısında büyük 
avantaj sunacak. 
IBM'in yeni chip'i, 
"milimetre dalga" 
olarak adlandırılan 
kısa radyo dalgalarıy
la çalışıyor: Cep tele
fonlarının ya da 
kablosuz internet 
bağlantılarının aksine, 
duvar ve benzeri 
engelleyici unsurları 
aşamayan ve sadece 
10 metrelik bir alanda 
etkili olan dalgalar,

kullanıcıların abonesi 
oldukları kanalları 
komşularıyla paylaş
ma endişesi taşı
madan seyrede
bilmelerine olanak 
sağlayacak.
Dünyanın önde gelen 
televizyon ve ev elek
troniği üreticilerinin 
yakından incelediği 
yeni chip, gerekli izin
lerin alınmasından 
sonra ticari olarak 
kullanıma sunulacak. 
Günümüzde kul
lanılan kablosuz 
bağlantı teknolojisin
den 10 kat daha hızlı 
veri alıp gönderebile
cek olan, chip, Plazma 
ya da LCD gibi büyük 
ekranlı televizyon
ların, herhangi bir

kablo kirliliği yarat
madan duvara asıla- 
bflnvcini sağlayacak. 
DVD oynatıcıyla tele
vizyon arasındaki 
kabloları ortadan 
kaldıracak olan chip, 
halen kullanılan 
kablosuz bağlantı 
teknolojileriyle 2 saat 
süren DVD kalitesin
deki bir filmin inter
netten indirilme 
süresini ise 1.5 
dakikaya düşürecek. 
IBM'in, küçük bir 
madeni para büyük
lüğündeki yeni 
chip'inde, alıcı, verici 
ve 2 anten bulunuyor. 
60 GHz frekansında 
çalışan chip, 
saniyede 1 GB veri 
gönderebiliyor.

Dt;Hİ(gB|i'ıi(İ9ii;ıtaitaİ!|)l
Ulusal Deprem 
Konseyi, olası bir 
depremin yeri, büyük
lüğü ve zamanlaması
na ilişkin farklı üslup
taki açıklamalar 
nedeniyle "güvenilir 
olmayan ve kaos 
oluşturan" bir haber 
ortamının yaratıldığını 
belirterek, asıl önemli 
olanın, Türkiye'nin 
tümüyle bir deprem 
ülkesi olduğunun bil
inmesi ve depreme 
hazırlıklı olma 
çalışmalarının bilinçli, 
düzenli ve sürekli 
biçimde yürütülmesi 
olduğunu .kaydetti. 
Prof. Dr. Haluk 
Eyidoğan, Ulusal

Deprem Konseyi 
adına yaptığı yazılı 
açıklamada, Marmara 
Bölgesi'nin jeolojik ve 
sismolojik özellikleri, 
2 bin yıllık tarihsel 
veriler ve son yıllar
daki bilimsel araştır
maların, İstanbul'u da 
etkileyecek büyük bir 
depremin Marmara 
Denizi'nde olma 
olasılığının çok yük
sek olduğunu ortaya 
koyduğunu 
belirtti.
Konuyla ilgili bulgu 
ve belgelerin 2003 
yılından bu yana ilgili 
resmi kurumlar 
tarafından kamuoyu
na şıkçı açıklandığını

anımsatan Prof. Dr. 
Eyidoğan, şunları 
kaydetti:
"Bu tür açıklama ve 
haberlerden, deprem 
zararlarını azaltması, 
yurttaşlara ve ülkem
ize yarar sağlaması 
beklenemez. Bu 
durumda asıl önemli 
olan, Türkiye'nin 
tümüyle bir deprem 
ülkesi olduğunun ve 
pek çok yöresinde 
yıkıcı bir deprem ola
bileceğinin bilinmesi 
ve depreme hazırlıklı 
olma çalışmalarının 
bilinçli, düzenli ve 
sürekli biçimde 
yürütülmesidir." 
diye konuştu.

Orhangazi Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı, Acemler Bursa Trafik Şube

Müdürlüğü’nden aldığım ehliyetimi, 
Bursa SSK’dan aldığım sağlık karnemi ve 

Gemlik Vergi Dairesinden aldığım vergi kimlik kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Şeref ÇETİN
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Deniz Saykal bırakıp gitmeye hazır En az hazine 
yardımı SSK’ya 

Sosyal güvenlik Emekli Sandığı'naCHP lideri Baykal, yetkilerini ve ilişkilerini 
özel çıkarları için kullandığı yönündeki 

iddialara yanıt verdi. Baykal, 
30 yıllık siyasi yaşamına nokta 

koymaya hazır olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, partisinin 
grup toplantısında yap
tığı konuşmada, 
Türkiye'de "tam bir 
vergi zulmü, dayatması 
yaşandığını" savundu. 
Kendisini dün İstan
bul'dan telefonla 
arayan bir taksi 
şoförünün 850 
milyon lira gelir göster
diğini, 2 milyar liranın 
altındaki beyanların, 
kabul edilmediği 
gerekçesiyle beyan
namesinin reddedildiği- 

* ni anlattığını söyledi.
Baykal, taksi 
şoförünün, "Geceleri 

’ gaspçılardan
kaçıyoruz, gündüz de 
Unakıtan'ın gaspçıları
na mı yakalanacağız?" 
diye yakındığını anlattı. 
Konuşmasında mal var
lığı tartışmalarına deği
nen Baykal, bir 
süreden beri partisine 
ve kendisine yönelik 
"planlı ve kapsamlı 
saldırılarda bulunul
duğunu" ifade etti.
Bankadaki parası ve 
malvarlığıyla ilgili 
olarak gündeme 
getirilen bazı iddialara 
ilişkin gerekli açıkla
maları yaptığı kayde
den Baykal, 
"Hükümet'in, Hükümet 
mensuplarının, bu 
konulardaki şaibeler, 
yolsuzluk iddialarıyla

GRUP AİLE 
ÇHY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

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

ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 

önmuhasebe bilen tecrübeli 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Müracot Tel: 514 00 60

ilgili olarak konumları, 
durumları, kamuoyu
nun ilgi konusu haline 
dönüşmüşken, nasıl 
yaparız da bunu bam
başka bir konuya rek- 

- nr’z anlayışı içinde .
CHP'nin Genel Başkanı 
hedef seçilmek 
istenmiştir" diye 
konuştu.
Baykal, kişisel mal 
varlığıyla ilgili açıkla

masının ardından 
Antalya Zeytinköy'de 
1987 yılında aldığı 
24 dönümlük 
hisseli araziyle 
İlgili "bir büyük heye
can yaratılmak 
istendiğini", söyledi. 
Söz konusu araziyi, 
siyasi yasaklı olduğu 
dönemde aldığını 
anlatan Baykal, aradan 
geçen 19 yıllık sürede, 
bu arazinin bugün iki 
ayrı parselden oluşan 
5 dönümlük imarlı bir 
arsaya kısmen 
dönüştüğünü 
belirtti.
Bu sürece kendisinin 
bir etkisi, katkısı olup 
olmadığı sorusunun 
haklı bir soru olduğunu 
ve incelenmesi, 
araştırılması gerektiğini 
belirten Baykal, ken
disinin de bu konuda 
herkese olanak 
tanıdığını 
söyledi.
Alındıktan 4 yıl sonra

1991'de DYP'li 
belediyenin araziden 
yol geçirme kararı 
aldığını, 1994 yılında 
yine DYP'li belediye 
'•çnemiTKİe imar planı 
uygulaıncLnnın 
gerçekleştirildiğini 
anlatan Baykal, 1997 
yılında da ANAP'h 
belediye döneminde 
bazı adımlar atıldığını 
kaydetti.
-"SÖYLEDİĞİNİ KANIT- 
LA"-
DSP'li belediye döne
minde, 2000 yılı Şubat 
ayında araziyle ilgili 
olarak parselasyon 
yapıldığını belirten 
Baykal, dönemin 
belediye başkanının, 
2004 yılında CHP'den 
aday olup seçilmesiyle 
ilgili olarak bazı 
imalarda bulunu-' 
Iduğunu söyledi.
Baykal, "Açıktan söyle
seler mesele yok, 
söylemiyorlar da... Ama 
ima etme anlayışı içine 
giriyorlar, 'Artık siz 
anlayın' demeye 
getiriyorlar. Yahu devlet 
elinde, belediye, tapu 
bütün soruşturma 
olanakları elinde.
Git bir bak kardeşim, 
bir küçük nokta yakala, 
görelim" diye konuştu. 
DSP'nin 2000 y 
ılında iktidarda olduğu
na, CHP'nin parlamento 

0 IBIBfBJBjgiBfBfBIBIBJgfBjgjEfBjBfgjgfBlBfBJBJBfBJBfBfElBIBfBfBfBfBIBlBJBJBJBİ  0

dışında, kendisinin ise 
genel başkanlıktan isti
fa etmiş durumda 
bulunduğuna dikkati 
çeken Baykal, "(Şubat 
2QQJ)’rie o. zamanki 
DSF'İI belediye başksnı 
ile sen 2004 yılında 
belediye başkanı 
pazarlığı yapmış 
olmalısın) iddiası var. 
Şu gülünçlüğe, per
işanlığa bakın. Hiç 
vicdan yok mu sizde? 
Hiç hak, adalet duy
gusu yok mu? 
Söylediğini 
kanıtla, yapılmış özel 
bir muamele var ise 
gösttr. kanıtla. Var mı 
bir şey?" dedi. 
Baykal, bu olayın, 
belediyecilik açısından 
hiçbir hukuk, 
yönetmelik, yasa ihlali 
içermeyen, pırıl pırıl 
tertemiz bir imar 
dosyası olduğunu 
herkesin bilmesi 
gerektiğini söyledi. 
-"DÜRÜSTLÜĞE 
YAKIŞMAZ"- 
Türkiye'de bir siyasi 
kirlenme yaşandığını 
ve bu sorunun 
çözümlenmesinin 
toplumsal bir talep 
olduğunu belirten 
Baykal, şöyle 
devam etti: 
"Herkes, hepimiz 
hesabımızı vermeliyiz.” 
şeklinde konuştu
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kurumlan arasında, 
aktif sigortalı başına 
en az yardımı 828 
YTL ile SSK aldı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı'nca hazır
lanan dokümanda, 
sosyal güvenlik 
kurumlarının aldığı 
Hazine yardımları, 
her bir sigortalı 
bakımından değer
lendirildi.
Buna göre, 2004 

-£r.n’.! itibarıyla,
SSK'tiiri 6 milyon 
952 bin 848 aktif sig
ortalısı bulunurken, 
Hazine'den kuruma 
Gayrisafi Milli 
Hasıla'nın (GSMH) 
yüzde 1.34’ü tutarın
da olan 5 milyar 757 
milyon YTL aktarıldı. 
Bir başka ifadeyle 
kurum, Hazine'den 
aktif sigortalı 
başına828 YTL 
yardım aldı.
Hazine, 2004 
sonu itibarıyla 3 
milyon 448 bin 549 
aktif sigortalısı bulu
nan Bağ-Kur'a ise 
5 milyar 336 milyon 
YTL kaynak aktardı. 
Kuruma yapılan 
ödeme GSMH'nın 
yüzde 1.24'üne 
karşılık gelirken, 
aktif sigortalı başına 
bin 547 YTL oldu. 
Aynı dönemde 
2 milyon 552 bin 141 
iştirakçisi bulunan 

ELEMAN ARANIYOR
Bursa Serbest Bölgesi’nde bulunan 
otomotiv üzerine faaliyet gösteren 

firmamızda mühendislik ve 
satış bölümü için elemanlar alınacaktır. 
CV başvurularınız için Fax: 524 84 06 

MÜHENDİSLİK: Üniversite Makine 
Mühendisliği bölümünden veya meslek 
Yüksek Okulu (Makina -Resim- 
Konstrüksiyon bölümlerinden) mezun 
SRTIŞ: Takım çalışmasına uygun, pratik 
İngilizcesi olan ofis programlarına 
hakim eleman.
- B Sınıfı ehliyeti olan 
- Tercihen İngilizce bilen 
- Katı modelleme programlarına 
hakim(Auecad, Autodesk, İnventör, 
Solidvvorks) ‘Mühendislik Bölümü için’ 
- 35 yaşını aşmamış 
-Askerlik hizmetini tamamlamış 
- Gemlik’te ikamet eden
- Bay - Bayan RJ.R OTOMOTİV KOLL. ŞTİ.

da 7 milyar 800 mily
on YTL Hazine'den 
aktarıldı. Emekli 
Sandığı'na yapılan 
ödeme, GSMH'nın 
yüzde 1.82'si oranın
da gerçekleşti. 
Böylece, Hazine'den 
Emekli 
Sandığı'ndaki her 
bir iştirakçi başına 3 
bin 56 YTL yardım 
yapılmış oldu. 
Dokümanda, 
Emekli 
Sandığı'ndaki her 
bir iştirakçi başına 
yapılan ödemenin 
SSK'dakinin yüzde 
269'u, Bağ-, 
Kur'dakinin ise 
yaklaşık yüzde 100 
fazlası olduğuna 
dikkat çekildi. 
SSK'ya Hazine'den 
aktarılan ödemenin 
8 milyar 594 milyon, 
Bağ-Kur'a 5 milyar 
<»92 milyon, Emekli 
Sandığı'na ise 
8 milyar 897 milyon 
YTL'yi bulduğuna' 
işaret edildi.
Bir başka ifadeyle, 
Hazine'den SSK'ya 
GSMH'nın yüzde 
1.79'u, Bağ-Kur'a 
yüzde 1.24'ü, Emekli 
Sandığı'na ise yüzde 
1.85'i oranında kay
nak aktarılacak.
Böylece, üç sosyal 
güvenlik kurumuna 
verilen kaynak 
GSMH'nın yüzde 
4.88'ine ulaşacak.

0
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Aşk depresyondan koruyor ŞİİR KÖŞE S
Celal BA1,

İçgüdüleri tarafından 
"önce kendini koru
ması ve düşünmesi" 
telkin edilen insanoğlu
nun egosunu adeta 
eriten bir duygudur; 
aşk... Ruhsal hastahk- 
lardakine benzer bazı 
değişikliklerin vücudu- 
muzda aşık iken de 
meydana gelmesine 
karşın, psikiyatride bir 
hastalık olarak kabul 
edilmeyen ve bilifasel 
açıklaması yapıla
mayan aşk; insanı yaşa
ma bağlayan bir faktör 
olabildiği gibi, bazen 
marazi bir hale de 
dönüşebiliyor.
Aşığın kendini ve 
karşısındakini idealize 
ederek yücelttiğini, 
karşısındakinin sivri
liklerini, aykırılıklarını 
yumuşattığını; hatta 
görmezden geldiğini 
belirten Psikiyatri 
Uzmanı Dr. Ali Ayaş, 
bu duyguyu şu ifadeler
le tanınılıyor: 
"Gördüğümüze aşık 
olmayız, aşık olduğu
muzu görürüz. Belki de 
ilk kez bir başkasının 
iyiliği için gerçekten 
kaygı duyarız. O 
başkası ’ ben'im izin 
önüne geçer. Neredeyse 
egomuz erir, onunkinin 
içinde kaybolur. Bu 
ilginç bir duygudur, 
sanki doğamıza da 
aykırıdır. Çünkü 
içgüdülerimiz bize önce 
kendini koru, önce ken
dini düşün diye emret
miştir."
Doğamıza pek aykırı 
gibi görünmesine 
bakarak aşkın hastalık 
olup olmadığının akla 
geldiğini ifade eden Dr. 
Ayaş, aşığın ruh halini 
ise şöyle dile getiriyor: 
"Gerçekten de ruhsal 
hastalıklardakine benz
er bazı değişikliklerin. 

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

vücudumuzda aşık iken 
de olduğu gösterilmiş; 
serotonin, dopomin, 
oksitosin gibi hormon
ların seviyelerinin 
değiştiği ispatlanmıştır. 
Yine de tüm bunlar 
aşkın hastalık olduğu 
anlamına gelmez 
elbette; çünkü sevgililer 
arasındaki duygu 
alışverişi sanıldığından 
karışıktır. Eşitlik ilke
sine dayanmaz.
Kartopu gibidir. 
Verdiğimizden çok 
daha fazlası bize geri 
döner. Seçilmiş olmak, 
beğenilmiş olmak gibi- 
ihtiyaçlarımız 
karşılanır, seçip 
beğendiğimiz için. Bu 
evrende yalnız 
olmadığımızı hisseder
iz. Çünkü biraz da 
onun ayakları ile yere 
basarız daha sağlam 
olarak."
AŞK TUTKUYA 
DÖNÜŞTÜĞÜNDE 
KISKANÇLIĞIN 
GÜDÜMÜNE 
GİRİYOR
Aşkın, sahiplenme 
arzusu ve sonucunda 
bir çeşit eşitlik içinde 
birleşme arzusu olabile
ceğini dile getiren Dr. 
Ayaş, buradan hareke
tle 3 çeşit aşktan söz 
edilebileceğini 
kay dediyor. Aşk çeşit
lerini 'hükmeden aşk', 
itaat eden 'adayıcı aşk' 
ve 'birleştiren aşk’ şek
linde sıralayan Ayaş, 
"Her üçü de tutkuya 
dönüşebilir. Tutku 
sahiplenmenin son ve 
kesiti halidir. Mutlak 
olarak sahip olunma'ya 
da sahip olma isteğidir. 
Nietzsche köleleştiren 
tutku için şöyle der; 
sahip olduğuna dair 
daha ince kanıtlar ister 
kişi. Bize verdikleri 
değil, aynı zamanda

NARÇİÇEK

bizim için nelerden, 
vazgeçebildiğim görme 
.arzusudur. Dolayısıyla 
köleleştiren aşk aynı 
zamanda tüketen bir 
aşktır da. Aşk, tutkuya 
dönüştüğünde 
kıskançlık ye nefretin 
güdümüne girer. 
Gazetelerin üçüncü 
sayfalarındaki cinayet
lerin 'aşk cinayeti' değil 
'tutku suçu' olduğunu 
uuu'uı«l><İll>l> II IV Of. 
Bazı aşkların hastalıklı 
bir hale gelip psikiya
trinin alanına gire
bildiklerini belirten Dr. 
Ali Ayaş, hastalık boyu
tu alan aşkları şöyle 
özetliyor:
Erotonıani, (ki bir çeşit- 
akıl hastalığıdır) en sık 
rastlananıdır. (.enekle 
daha üst sosy
oekonomik düzeydeki 
bir erkeğe karşı bir 
kadının hissettiği 
imkansız aşktır.
Gerçekle ilgisi kopmuş 
olan kişi bu aşkı hay- . 
alinde (hezeyanlarına) 
büyütür; hatta bazen 
karşısındaki kişinin 
hayatını zehreder. 
Don .luanizm de bir 
başka hastalıklı aşk 
türüdür. Aslında buna 
aşk demek pek doğru 

değildir. Olabildiği 
kadar çok kadınla 
çiftleşme arzusudur. 
Burada kadını elde 
etme arzusu 'dayanıl
maz bir aşk'mış gibi 
yaşanır. Cinsel birlikte
likten sonra ise ortada 
hiçbir duygu kalmaz." 
Aslında aşkın fizyolo
jimizde yol açtığı, 
değişikliklerin büyük 
bir kısmının iyileştirici 
özeiiikieri olduğunu 
vurgulayan Dr. Ayaş, 
"Aşk kalp hızımızı art
tırır, kan dolaşımını 
hızlandırır, kişi kendini 
daha enerjik hisseder. 
Önceden aşılmaz gibi 
gördüğü sorunların 
üstesinden gelebilme 
gücünü kendisinde 
bulur. Fiziksel 
görünüm ve sağlığına 
daha dikkat eder.
Spora başlar, estetik 
bakımını aksatmaz. 
Dolayısıyla özgüveni 
artar ve kendini daha 
sağlıklı hisseder. Yine 
bazı hormon değişim
leri kişiy i depresyondan 
koruy ucu bir etki yap
maktadır. Dünyaya ve 
insanlara hoşgörüyle 
yaklaşır. Belki de 'aşkın 
uğur getirmesi' sözü 
bununla ilgilidir" diyor.

Bir kez soludu
Bir daha
Sonra bağırdı acı acı
Gümüş duman bürüdü yürekleri 
Uzandı kollar yokluktan ayrılığa 
doğru...

Usulca
Mola verdi bozkır kasabasında 
Adam, alaca duman arasında 
Yürüdü balçık çamur ortasında 
Yıkık taşlı anatoprağa doğru...

Toprak
Ana sarmalayan sevdalım toprak 
İki taşı tutamadın bağrında 
Demir, su,güneşle geliyorum 
Bereketli bağrını yarmaya doğru...

Yâr, meyveye dönüşmeden kopanlaı 
Narçiçek, yâr!
Ellerin, öpülesi ellerin,
Budaklı yabanın yırttığı tapılası 
eiierin,
Hep deri, hep kemik;
Ne çatal tutuyor, ne kaşık!
Sana sesleniyor bu öksüz aşık:
Diyemem,
Topla bohçanı;
Diyemem,
Dağıt bahçeni;
Bir yanım sensen de
Bir yanım amme bahçesi!
-Yandım diyemediklerimden- 
Sürüklendim hu İd bağından cehen
nem dağına;
Ayrılıktan yokluğa doğru...

PES ETMEK YOK

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
adresini tıklayın

Ben yeşilkavak
Giden budadı, gelen budadı dallarımı, 
Toprağımı eşeleyip, can suyumu 
emdiler
Dayandım, yeniden filizlendim her 
seferinde
Ama artık su yürümüyor damarlara | 
Dereyi hepten kuruttular
Ara sıra tepeden bir damla su atıp 
Yeşil bahçemin ortasında beni bir 
kenarda uyuttular...

Can tükenmek üzere, ayak, el, beyin 
hâlâ susukun...

Sızlanmayı bırak
Senin içinde kalan özsu sana yeter 
Haydi ayağa kalk, doğrult belini!...

http://www.gemlikkorfez
gazetesi.com
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Şifa kaynağı olan sebzeler nasıl keşfedildi
Sağlıklı beslenmek 
için sofralarımızdan 
eksik etmediğimiz 
sebzelerin de bir tarihi 
olduğunu biliyor 
musunuz? Uzmanlara 
göre, belki de 
dünyanın bilinen en 
eski sebzesi bamya, 
insan hayatında önem
li bir yere sahip olan 
sebzelerin de bir tarihi 
var. Sebzelerin hemen 
hemen tamamı, ilk 
bulundukları bölge ve 
zaman olarak farklılık
lar gösteriyor.
Sebzeler üzerine, uzun 
yıllar süren araştır
malar yapan uzmanlar, 
her sebzenin ilk çıktığı 
bölgeye ulaçtı. İşte

• uzmanların sebzeler 
üzerinde yaptıkları 
araştırmaların 
sonuçlan: 
Bal Kabağı: İlk olarak 
güney Amerika 
bölgesinde ortaya 
çıkan bal kabağı 
dünyanın her yerinde 
yetişmesi mümkün 
olan bir sebze türüdür. 
Bitkinin dalında 
yetişen kabakların 
şeklini ve büyük
lüğünü tanımlamak 

j mümkün değildir;
çünkü bu sebze cinsi 
küçük de (top büyük
lüğünde), büyük de 
(ortalama yarım metre 
çapında) olabilmekte
dir. Bal kabağının dışı 
kalın ve kaba kabuk
larla kaplıdır. Sebzenin 
etli kısmı (içi) ise 
yumuşaktır. Renk 

olarak dışı; yeşil, 
turuncu olabilir. Etli 
kısmı (içi) ise sarıdan 
koyu portakal rengine 
kadar dönebilir. Eğer 
bal kabağının azami 
bir şekilde iri ve 75 
kilodan fazla çektiğini 
görürseniz hiç şaşır
mayın.
Bamya: Belki de 
dünyanın bilinen en 
eski sebzesi olan 
bamya Habeşistan 
kökenlidir. Bamya 
taneleri dış görünüm 
itibariyle yeşil acı 
biberi andırır. Fakat 
yumuşak baharatlı bir 
tadı vardır.
Bamyayı farklı boyut
larda (4 ila 15cm uzun
luğunda) piyasada 
bulmak mümkündür. 
Beyaz Lahana: 
Akdeniz bölgesinde 
keşfedilen lahanalar 
genellikle yuvarlak ve 
çok açık yeşildir. Sert, 
kaba, parlak ve düz 
yaprakları bir sap 
üzerinde kat kat ve iç 
içe yetişir. Baharatlı 
tadı olan beyaz 
lahanalar, lahanalar 
içinde en fazla kul
lanılan cinstir.
Karakteristik olarak 
lahanalar uzun süre 
depolanıp saklanabilir
ler. Lahanalar bol mik
tarda C vitamini içerir. 
Ayrıca kalsiyum ve 
demir bakımından da 
zengindir.
BEZELYE, 
YERYÜZÜNDEKİ EN 
ESKİ SEBZE

ÜRÜNLERİNDEN 
Bezelye: Bezelye, 
yeryüzündeki en eski 
sebze ürünlerinden 
birisidir. Bezelye ilk 
olarak orta Asya'da. 
üretilmeye başlan
mıştır. Bezelye aslında 
bir bitkinin tohu
mudur. Her bitkinin 
üzerinde küçük çan- 
tacıklar oluşur ve 
bezelyeler bu çantacık 
şeklindeki kabukların •• 
içindedir. Bezelyenin 3 
çeşidi vardır; araka, 
Mark Bezelye ve şeker 
bezelyesi. Şeker beze
lyesi kabuğuyla birlik
te yenilebilir. Bezelye 
üretimi çok fazla 
olmadığı için, genellik-* 
le konserve ya da 
donmuş gıda 
olarak tüketiciye 
sunulmaktadır.
Biber: Biberlerin ana
vatanı Orta Amerika 
ve tropikal bölgelerdir. 
Sebze ve baharat 
yapımında kullanılmak 
üzere üretilen biberleri 
birbirinden ayırt ede
biliriz. O kadar çok 
biber çeşidi vardır ki, 
neredeyse saymakla 
bitmez. Sebze için kul
lanılan biberlerin içi 
sanki odalar gibi 
bölmeler halindedir. 
Genellikle top şeklinde 
bir form alan biberler 
yumruk büyüklüğünde 
olup çeşitli renklerden 
oluşurlar. Biberler; kır
mızı, sarı, yeşil, turun
cu, beyaz ve diğer ren
klerde görülmektedir.

Baharat olarak yetiştir
ilen biberlerin formu 
küçük, ince, uzun ve 
uç kısımları sivri olur. 
Brocoli: Brokoli, karn
abaharın bir farklı türü 
olarak İtalya'da 
üretilmeye başlan
mıştır. Brokoli çiçek 
tomurcuklarından ve 
saplardan oluşur. Etli 
sapının üzerinde, pek 
çok dalı olan ve bun
ların üzerinde pek çok 
çiçek tohumu olan 
parlak yeşil görünüm
lü bir sebzedir. Genel 
görünümü bir sebze 
demetini andırır. 
Üzerindeki çiçek 
tohumları açılmaya 
başladıktan sonra, 
Brokoli haşatı yapıla
maz, Brokoli yoğun 
olarak Avrupa ve 
Amerika'da yetiştir
ilmektedir.
Çin Lahanası:
Çin lahanası isminden 
de anlaşıldığı gibi, 
Çin'de ortaya çıkmış 
bir sebze türüdür. 
Lahana familyasında 
çok tanınmaz ancak 
en iyi lahanalardan 
biridir. Bitkinin uzun 
ve oval bir şekli vardır. 
Yapraklannın rengi 
açık sarıdan, açık 
yeşile döner. Çin 
lahanası ortada sapı 
olmayan tek lahana 
türüdür. Bu sebzenin 
ortasında üst üste 
büyümekte olan 
yumuşak yaprakları 
vardır. Yapraklar çok 
nemli olduğundan,

sulu ve gevrek bir tadı 
vardır.
DOMATES, DÜNYANIN 
HER YERİNDE 
YETİŞTİRİLİYOR 
Domates: 
Anavatanının Orta ve 
Güney Amerika 
olduğu söylenen 
domatesler, bugün 

- dünyanın her yerinde 
yetişmektedir.
Dünyanın en önemli 
sebzesi olan 
domatesler patlı
cangillerdendir. 
Günümüzde o kadar 
domates çeşidi (cinsi) 
vardır ki saymakla bit
mez. Dalından 
kopartıldıktan sonra 
da olgunlaşan bu 
sebze türünü şekline 
ve büyüklüğüne göre 
ayırmak mümkündür. 
En çok tanınan ve 
tüketilen türü yuvarlak 
olanıdır. Bunlar ortala
ma 40 ila 82 cm 
arasındaki 
domateslerdir.
Tat olarak da kendine 
has bir tadı vardır. 
Bundan büyük olanlar 
da iri, etli domatesler

kynlidir. Bamya 
taneleri dış görünüm 
itibariyle yeşil acate- 
gorisinde yerini alırlar. 
Bu domates türü 250g 
kadar ağırlığında ola
bilir Tadı da tatlım
sıdır. Bunların yanı 
sıra piyasada iyi bir 
yercdinen diğer bir 
domates çeşidi de 
Kokteyl (misket) 
domatesler. Kiraz 
büyüklüğündeki bu 
çeşidi domateslerin 
içinde en ufağı ve en 
tatlı olandır. Bunlara 
ilaveten, genellikle 
pişirmek için kul
lanılan domatesler 
kategorisinde yerini 
bulan oval şekliyle, 
az çekirdekli, hafif 

sert olan türlerini de 
bulmak mümkündür. 
Tabh kı ham olarak 
kopartılıp turşu 
yapımında kullanılan 
türleri de bulunmak
tadır. Vitamin ve min
eraller bakımından 
çok zengin olan 
domatesin; pişirilme
den yenmesi 
tavsiye edilir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ<
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum. 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 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) 5Î6 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94r 

ı
w 1 VAPUR - FERİBOT

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

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

1
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 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 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 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
15 ŞUBAT 2006 ÇARŞAMBA 

GEMLİK ECZANESİ 
Demirsubaşı Mh. GEMLİK 

TEL: 513 02 49

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■EMMİ

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2360 

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

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

istiklal Cad. Bora Sök. 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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HRSLRN TİCARET Meteoroloji’den
‘̂ ziraj dorT uyansİNŞAAT MALZEMELERİ PAZ. TAH. TİC 

|11f BURSA BETON
jaaraır Sanayi ve Tic. A.Ş.

YETKİLİ BAYİİ
✓ Demir 
/ Kireç 

✓ Çimento 
✓ Tuçjlo 
/ Kiremit
/ Beyaz Çimento

✓ Kum ve Çokıl

Ysmail ARSLAN
Ilıca Cad. No: 49 / A Tel.: (0.224) 513 20 65
Gemlik / BURSA Fax: (0.224) 513 49 02

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü, tarımsal 
üreticileri bu hafta 
görülebilecek zirai • 
don olayına karşı 
uyardı.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, yurdun halen 
üzerinde bulunan 
soğuk havanın etkisi 
altında olup hafta 
ortasında etkisini 
daha da artırmasının 
beklendiği ifade edil
di. Açıklamada, 
"Soğuk havanın cuma 
gününden itibaren 
etkisinj kaybetmesi 
beklenmektedir. Bu 
nedenle 13-14 ve 14- 
15 Şubat geceleri, 
tarımsal faaliyetlerin 
devam ettiği Marmara, 
Ege, Karadeniz kıyıları 
ve kıyı kesimleri hariç 
Akdeniz Bölgesi'nde 
hafif, yükseklerde orta

kuvvette, 15-16 Şubat 
gecesi Marmara, Ege, 
Karadeniz ve Akdeniz 
bölgelerinin kıyı kes
imlerinde hafif, yük
seklerde orta 
kuvvette, 16-17 Şubat 
gecesi Marmara, Ege, 
Karadeniz böl
gelerinin kıyı kesim
leriyle batı ve orta kıyı 
kesimleri hariç 
Akdeniz Bölgesi'nde 
hafif, yükseklerde orta 
kuvvette don olayı 
beklenmektedir. 
Hasadı devam eden 
narenciye üretici
leriyle muz, sebze, 
fındık yetiştiricileri ve 
seracılarımızın gerekli 

tedbirleri almaları, 
yörelerindeki don 
durumu hakkında 
daha detaylı bilgi 
almak için en yakın 
Meteoroloji müdürlük 
lerine başvurmaları 
önerilir/'Açıklamada 
ayrıca, 2 m siper içi 
sıcaklığına göre bitkil 
er için don sınıflandır 
ması şöyle:
"Hafif don: 0 derece 
ila -2.2 derece 
Orta kuvvette don: - 
2.2 derece ila -4.4 
derece
Kuvvetli don: -4.4 
dereceden daha 
düşük."

AK Partimiz bir karışım değil, bir bileşimdir. 
Yani gemilerini yakıp gelenlerin partisiyiz. 

AK Parti geniş tabanlı bir partidir.
Daha da genişletmek için herkesi, her kesimi kucaklamak için geliyoruz. 

Onun için 18 Şubat 2006 tarihinde yapılacak olan 
kongrede ilçe başkan adayı oldum.

AK PARTİ
Gemlik İlçe Başkan Adayı 

Mustafa DURMUŞ



Zeytinlik yüzünden arkadaşı ile tartışan Mejdi Nalcı, ölmemek için

Gençali Muhtarı arkadaşım kalbinden vurdu
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com ,

Yoğunluk
Geçtiğimiz hafta sonundan beri yoğun 

haber trafiği yaşanıyor.
Kazalar ihtiharlar, cinayetler birbirini izliyor.
Olayın birinden çıkıp diğerine koşuyoruz.
Hemen hemen hergün çarpıcı bir haber alı 

yoruz.
Gazeteciliğin temposu yüksek.
Kimi haberin kaynağına inemiyor, basit bir 

detaya takılıp kalıyoruz.
Ama, o detaylar haberin özünü oluşturuyor.
Okuyucu o detayları arıyor.
Dün, Bursa dan geldim. Masama oturduktan 

bir süre sonra cinayet haberi ile yine han- 
rekete geçtik.

Haberle yarışmak güç.
Haber senden önce gidiyor. Bilgi alabilirsen 

güzel resim de buluyorsun. Ama cinayetlerde, 
intiharlarda fotğraf çekmek ve koymak bana 
azap veriyor. Onun için çoğu kez es geçiyo
rum.

Bulursak vesikalık fotoğrafla yetiniyoruz.
Fotoğraf, haberi bütünlüyor.
Hareketlilik cumartesi günü yoğunlaşacak.
AKP İlçe kongresine Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan gelecekmiş.
Başbakanın gelmesi demek, çile demektir.
Başbakanla birlikte Ankara ve İstanbul 

basını da arkasından gelecek demektir ki bu 
tam bir itiş kakıştır.

Bursa Hakimiyette politika muhabirliği yap
tığım yılları anımsayınca, Başbakanların 
Bursa’ya gelişinde yaşanan çileyi de hatır
larım.

Yoğunluk dinamizmi artırıyor.
O nedenle ne kadar yakınsak da dinamizim 

canlanmaktır, harakettir. Harekette sağlıktır.

Gençali Mahallesi(Köyü) muhtarı Mejdi Nalcı, dün Kumsaz’daki 
muhtarlık bürosunda tartıştığı arkadaşını kalbinden vurarak 
öldürdü. Nalcı, “Bir saniye gecikseydim o beni öldürecekti” dedi.
Gençali Muhtarı Mejdi 
Nalcı, Kumsaz’daki 
muhtarlık bürosunda 
askerlik arkadaşı 
Mümin YaZıcılar’ı 
kalbinden vurarak 
öldürdü.
Olay dün Saat 14.30 
sıralarında Kumsaz'da 
bulunan Gençali Köyü 
Muhtarlık binası içinde 
meydana geldi.
Nalcı’nın Muhtarlık 
bürosundan silah sesi 
duyulmasından sonra 
özel aracıyla binadan 
uzaklaştığı görüldü. 
Silah sesleri üzerine 
çevredekiler büroya 
girdiğinde, yerde yatan 
bir bir erkek cesediyle 
karşılaştılar ve durum 
jandarmaya bildirildi. 
Jandarma soruşturma 
başlattı. Cumhuriyet 
Savcısının da olay yeri 
ne gelmesinden bir 
süre sonra Mejdi Nalcı, 
Kurşunlu jandarmasına 
teslim oldu.
Öğrenildiğine göre, 
Nalcı’nın Mehmet 
Mümin Yazıcılar’dan I0 
yıl önce aldığı borç

para karşılığı iki zeytin
liğini kendisine ipotek 
etmiş. Zeytinliğin birini 
satarak borcunu 
ödemesine karşın, 
diğer zeytinliğin tap- 
sunu alamamış.
Yazıcılar’ın 10 bin YTL 
daha fark istemesi 
üzerine aralarında 
tartışma çıkmış. 
Tartışmadan sonra 
dışarıya çıkan Mehmet 
Mümin Yazıcılar’ın 
14’lü brovling marka 
silahla içeri girdiği 
ve silahı Nalcı’ya 
doğrultması üzerine, 
Nalcı da üzerinde 
taşıdığı toplu silah ile 
asker arkadaşına iki el 
ateş etti. Kurşunlardan 
birinin Yazıcılar’ın 
kalbine, diğeri ise kolu
na isabet ettiği öğrenil
di.
Mehmet Yazıcılar olay 
yerinde ölürkön, 
Muhtar Mejdi Nalcı’nın 
jandarmada ifadesi 
âlındı.
Cumhuriyet Savcılığı 
ise olayla ilgili olarak 
soruşturma başlattı.

Başbakan 
Erdoğan AKP 
Kongresine 
geliyor
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi 
günü Belediye Düğün Salonunda yapılacak 
AKP İlçe kongresine katılmak üzere Gemlik'e 
gelecek.
18 Şubat 2006 Cumartesi günü önce 
Orhangazi'de saat 11.00 de yapılacak kongreye 
katılacak olan Erdoğan, daha sonra Gemlik'e 
gelecek. Saat 16.00 de yapılacak olan İlçe 
Teşkilat seçimlerine katılacak olan Erdoğan'ın 
kongreye ilçe teşkilatlarına destek vermek 
amacıyla katıldığı öğrenilirken bir konuşma yap
ması bekleniyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Şayi

Gemlik Yardımsevenler 

derneği yemeli düzenledi
Gemlik 
Yardımsevenler 
Derneği Yönetim 
Kurulu, Derneğe 
destek olmak 
amacıyla bir yemek 
düzenledi.
Orhangazi, Gedelek 
köyündeki Balık 
Lokantalarına giden 
Gemlikli
Yardımseven hanım
lar, güzel bir gün 
geçirdiler.
Sık sık yaptıkları 
etkinliklerle dikkat
leri üzerlerine çeken 
yardımsevenler 
derneği, elde ettikleri

gelerlerle yoksul 
öğren9cilere burs 
veriyorlar, yiyecek 
ve giyecek yardımın
da bulunuyorlar. 
Gemlik’in en eski 
gönüllü yardım kuru
luşlarından olan 
Gemlik Yardım 
Sevenler Derneği 
yöneticileri yakında 
İstanbul un tarihi ve 
turistik yerlerini 
gezmek için bir gezi 
düzenlecekler.
Yardımseven hanım
lar daha önce de 
GAP gezisi düzen
lemişlerdi.

I Kaymakam Mehmet Baygül Gemlik 
Yardımsevenler Derneği Yöneticilerini bir 
süre önce dernek bürosunda ziyaret ederken 
görülüyor. (Gemlik Körfez Arşiv)

SATILIK VİLLA

Umurbey Polatkan 
Caddesi’nde restore edilmiş, 

kullanıma hazır 2 katlı, 
bahçeli, kat kaloriferli 

Sahibinden Satılık 
LÜKS VİLLA

Te! - 3-13 3G 33

Birim toplantıları sürüyor
Kaymakam Mehmet Baygül başkanlığında, daireler arasıı 
daki koordinasyonu sağlamak, ihtiyaç ve sorunların gid 
rilmesi için resmi dairelerin Müdürler dün biraraya geldi eı

Seyfettin SEKERSÖZ

Dâireler arası 
koordinasyonu 
sağlamak, ihtiyaç 
ve sorunların gide 
rilmesini görüşen 
daire amirlerinin 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
Başkanlığındaki 
toplantıları sürüy
or.
Dün Kaymakamlık 
toplantı salonunda 
bir araya gelen A 
daire amirleri 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri hakkın bilgi 
sahibi oldular.
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü

İbrahim Ay'ın 
verdiği bilgide 
Yazı İşlerine bağlı 
13 birim olduğunu 
söyledi.
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, birim
inin personel 
durumu dahil 
bağlı bulunan bir
imler içinde Özel 
Kalem Bürosu, 
Basın ve Halkla 
İlişkiler Bürosu, 
Yazı İşleri Bürosu, 
İdare Kurulu 
Bürosu, Mahalli 
İdareler Bürosu, 
Planlama Bürosu, 
Hukuk İşleri

Bürosu, Evrak 
Bürosu, İnsan 
Hakları Kurulu 
Danışma Masası, 
Bilgi Edinme 
Bürosu, Tüketici

Sorunları Hakem 
Heyeti, Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği ile İlçe 
Dernekler Bürosu 
olduğunu söyledi.

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

DEVREN SATILIK
İNTERNET CAFE

15 PC’Ii 80 m2 I 
GSM: (0.536) 841 89 49,



 HABER 16 Şubat 2006 Perşembe

Lale Kemal İlköğretim Okulu’na desteğinden dolayı teşekkür plaketi verildi i Yazı YOR UM
Diş Hekimi Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.comCargil’in eğitime

katkıları sürüyor
Cargill Fabrikasının Gemlik’teki okullara eğitim katkısı sürüyor. 
Dün, Lale Kemal İlköğretim Okulunda düzenlenen törende, Cargill 
Proje ve Yatırım Müdürü Kemal Özbelli’ye teşekkür plaketi verildi.

Seyfettin ŞEKERSBÖZ 
Orhangazi Gürle Köyü 
sınırlarında kurulu 
bulunan, dünyanın 
sayılı gıda firmaları 
arasında yer alan 
Cargill, eğitime 

-katkılarını sürdürüyor. 
Gemlik'te bir çok okula 
çeşitli katkı sağlayan 
Cargill, Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu'na da yaptığı 
katkılar nedeniyle 
öğrencilerin sevgisini 
kazanmayı bildi. 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu'nun 
tuvaletlerinin onarımı 
ve kütüphanenin ahşap 
işlerini üstlenen 
Cargill'e yöneticilerine 
dün okulda yapılan 
törenle teşekkür plaketi 
verildi.
Törene Kaymakam 
Mehmet Baygül, Cargill 
Proje Yatırım Müdürü 
Kemal Özbelli, Cargill 
Fabrika Müdürü Wim 
De Vriendt ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet 
Ercümen, Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim Okulu 
Müdürü Hayrettin 
Minare, Okul Müdürleri, 
öğretmenler ve öğren
ciler katıldı.
Okul Salonunda düzen
lenen toplantıda 
konuşan Cargill Proje 
Yatırım Müdürü Kemal 
Özbelli, genç insanların 
gelecekleri için yapılan 
yatırımlara destek 
verdikleri için mutlu 
olduklarını dile getir
erek "Sizler Cargill’in 
yatırımda geleceğisiniz, 
sizlerin arasından ala

Lale Kemal İlköğretim Okulu öğrencilerinin yap
tığı bir tablo Cargill Proje ve Yatınm Müdür Kemal 
Özdilli’ye armağan edildi.

Cargill Proje Yatırım Müdürü Kemal Ozbnlli. teşekkür 
konuşmada "Sîzler Cargill’in yatırımda geleceğisiniz

plaketi alırken yaptığı 
dedi

cağımız gençler ileride 
Cargill’in büyümesinde 
katkı sağlayacaklardır. 
Gemlik’teki okullara 
yaptığımız yaklaşık 43 
bin dolarlık yatırım 
desteğinden öğrencileri 
mizin faydalanacak 
olmasından sevinç 
duyuyoruz" şeklinde 
konuştu.
GEMLİK OKULLARINA 
YATIRIMLAR
Cargill Türkiye'nin son 
4yildir faaliyet göster
diği yerlerde yöre halkı
na karşı sosyal sorum
luluğu çerçevesinde 
eğitim ve sağlık gibi 
konularda başarılı 
yatırımlar gerçek
leştirdiğine dikkat çek
erek, "Sağlık ve eğitim 
konusunda desteğini 
her geçen gün artıran

Cargill, Gemlik'teki 
ilköğretim okullarına 
ihtiyaçları doğrultusun
da da yardımlarda 
bulunuyor. Cargill, 
Gemlik'teki bazı 
okulların masadan yazı 
tahtasına, kapı- 
pencereden kitap ve 
bilgisayara kadar 
birçok ihtiyaçlarını 
karşıladı ve karşıla
maya da devam ede
cektir." dedi.
İLÇE OKULLARINA 
HAMİ OLACAK 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada, yüzyılları 
kurtarmak için eğitim 
ve insana yatırım yapıl
ması gerektiğine 
değinerek "Bu nedenle 
Cargill, Gemlik'teki 
okulların hamisi 
olmaya aday, Eğitim ve 
sağlık için hayırsever 
insanlarımıza ve kuru
luşlarımıza ihtiyacımız 
vardır. Gemlik'te 
Cargill'den daha büyük 
yatındılar bekliyoruz. 
Bunun yanı sıra Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu'nun ihtiyacı olan 
ek derslik içinde 
Cargill'in yardımlarını 
bekliyoruz" dedi.Terinin 
ardından Lale Kenıal 
Kılıç İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin 
kendikatkılarıyla temin 
ettikleri yağlı boya 
Mısır'ı simgeleyen bir

Cargill Proje Yatırım 
Müdürü Kemal Özbelli, 
Cargill'in Gemlik’teki, 
okullara desteğinin 43 
bin dolar olduğunu 
söyledi.

tablo Kübra Bulut isimli 
öğrenci tarafından 
Kemal Özbelli'ye 
verildi.
Ayrıca okula yapılan 
katkı nedeniyle Lale 
Kemal Kılıç İlköğretim 
Okulu adına Cargill ve 
çalışanlarına verilmek 
üzere teşekkür plaketi 
Kaymakam Mehmet 
Baygül tarafından 
Kemal özbelli'ye 
verildi.
Konuklar daha sonra 
okulda yapılan yeni 
tuvaletleri gezdiler ve 
okul kütüphanesinde 
okulu tanıtıcı 
gösteriyi izlediler.

Emlak vergileri
Emlak vergisinin takdir edilmesi döne

min deyiz.
Bu yönde karar verenler, her il ya da ilçe 

de Belediye bünyesinde kurulan Vergi Takdir 
Komisyonlarıdır...
Yasaya göre vergi takdir komisyonları şöyle 
oluşuyor:

Belediye Başkanı +Tapu Kadastro yetkili 
si +Ticaret Odası yetkilisi, mâhalle muhtarı. 
Bu ekip oturuyor her il ve ilçede mahallerin 
emlak vergisini belirliyor.

Neye göre?
Adı üstünde takdir ediyor, takdir ediyor!
Eğer o yıl seçim yılı ise, Belediye bastın 

yor vergi değerleri düşüyor.
Aziz vatandaş kızar da bana oy vermez 

diye...
Bu takdir içinde göstergeler değişiyor. 

Seçim yılı değil ise veya o mahalle bu ekibe 
hoş gelmiyorsa, vur beline kazmayı.

Öyle bir rakamlar ortaya çıkıyor ki son
radan buna kendileri de şaşırıyor veya 
Belediye’nin paraya ihtiyacı varsa, at ata
bildiğin kadar.

İkinci mantığın geçerli olduğu durumda, 
ister kızsın ister kızmasın fark etmiyor 
vatandaş ayvayı yiyor.

Dengesizlik akıl almayacak ölçülerde.
Bunlar bir düzene konmazsa ipin ucu 

kaçıyor.
Maliye bakanı Kemal Unakıtan bile yanlış 

I olmuş diyor.
Öyle dengesizlik .emsal yerler arasında 

öyle farklılıklar var ki bu bir mizah konusu 
olabilir.

Ulusal gazeteler de okuyoruz İstanbul 
Boğaziçi ile Hakkari bir

Giresun Ankara Kennedy caddesinin 
(değerli bir yer) iki buçuk k^tı.

İstanbul’un lüks semtleri ile Bursa’nın 
varoşları hemen hemen aynı.

Bazı yerlerde ise metrekare birim fiyatı bir 
- iki ,üç milyon gibi komik değerlere kadar 
iniyor.

Gemlik ‘te bile öyle yanlış değer
lendirmeler yapılmış ki ,

Bazı mahallerin sokaklarına bile aşırı 
rakamlar konmuş, ayni sokağın yantndakine 
yarısı değer biçilmiş.

Taraftar, tanıdık, eş dost bu takdirde var
mış gibi geliyor.

Öyle çarpıcı örnekler var ki;
İstanbul Sultanbeyli’de siyasal dayanış

ma gereği çok düşük değerler koyuyorlar.
Belirlemede temel çarpıklık şu: Takdir 

hiçbir objektif kritere dayanmıyor. Sakatlık 
burada...

Ayni yasaya göre bir de İtiraz komisyonu 
var. Siz vatandaş olarak bu İtiraz Korniş 
yonuna baş vurabiliyorsunuz. Bu komisyon 
itirazınızı kabul ederse bölgenin vergi mah 
kemesine gidiyor, mahkemede kabul etmez 
se, konu Danıştay’a gidiyor.

Peki benim aziz vatandaşımın itiraz hakkı 
yok mu?

Bu hakkı yok, ancak İtiraz 
Komisyonlarına gidebiliyor. Bu da zor iş.

Vergi takdir komisyonları ,aziz vatandaşı
na eğer o yıl seçim yoksa "öde lan şu 
parayı “diyor.

Benim aziz vatandaşımda boynu bükük, 
gidip ödüyor.

Garibim ne yapsın, nereye gitsin o sade 
ce bir vatandaş..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Saadet Partisi aşure rtattı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

gittiler.
Yeni Hac'dan dönen 
Saadet Partisi 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün"ünde 
bulunduğu aşure 
dağıtımında bir çok 
vatandaş evlerine 
aşure götürmenin 
sevincini yaşadılar.

Kadınlar Kaymakam’; 
köpekleri şikayet etti

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı, önceki 
akşam Çarşı 
camii önünde 
vatandaşlara 
aşure dağıtımı 
yaptı.
Muharrem ayı 
nedeniyle dağıtılan 
aşure kaselerini 
alan vatandaşlar 
oldukları yerde 
yiyerek evlerine

Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim 
Okulu'nda bir 
törene katılan 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'e 
kadınlardan 
şikayet geldi. 
Çevrede oturduk
larını belirten 
kadınlar, gece 
başıboş dolaşan 
sokak 
köpeklerinden 
şikayetçi olduk
larını söylediler. 
Malallelerinde su, 
yol ve elektrik 
gibi bir çok eksik
lerinin bulun
duğuna dikkat 
çeken kadınlar, 
özellikle sokak

kopekleri için kadınlar, bazı
barınma yeri 
yapılmasını iste
diler.

günler çocuklarını 
okula gön- 
deremediklerini

Çocuklarının 
okula gelirken 
karşılarına çıkan 
köpeklerden kork
tuklarını söyleyen

ifade ederek 
kesinlikle soruna 
çözüm bulun
masını 
istediler.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

D*■*!»•>■ ıe DOÜALGAZBuderus

ISISAN

AKILLI ISITMA SİSTEILERİ

KAZAN
KALORİFER 7ES/SATI 
KLİMA

YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

aaa «KOMBİ «KLİMA* R*Y*l* 
47ı V Cy «kazan «buharakizî 

' »KALORİFER TESİS*!

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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Santral Garai’da bomba paniği
Bursa Osmangazi Metro İstasyonu'nun önünde bırakılan ve bomba 

paniğine yol açan iki spor çantadan öğrenci kıyafetleri çıktı.
Bursa Osmangazi 
Metro İstasyonuna 
bırakılan spor çanta 
bomba paniğine 
yol açtı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
olay Dün, öğlen 
saatlerinde Santral

Facia 
teğet

Bursa da Şans eseri 
kimsenin ölmediği olay 
sabah 04.30 sıralarında 
meydana geldi. Çiçek 
Sokak'taki istinat 
duvarı büyük bir 
gürültü ile Mutlular 
Sokak'taki İntam 95 
Apartmanı'nın üzerine 
kaydı. Yaşanan kabus 
dolu saatlerin ardından 
olay yerine gelen 
TEDAŞ, belediye yet 
kilileri ve inşaat 
mühendisleri, bölgede 
incelemelerde bulu
narak, elektrikleri kesik 
binalara enerji

sağladılar. Bursagaz 
görevlileri de hasar 
gören binaların gaz gi 
rişlerini keserken, 
sabah saatlerinden can 
havli ile kaçan vatan
daşlar ise evlerini ve iş 
yerlerini tahliye etmeye 
başladılar.
TEDAŞ'A SUÇLAMA 
Korku içinde yapılan 
çalışmaları izleyen 
vatandaşlar ise, 
TEDAŞ'ı suçluyor. 
Mahalle sakinlerinden 
Kadir Tezcan, TEDAŞ'ın 
yaklaşık bir hafta önce 
istinat duvarının hemen

Bozbey “Binayı kiraya vereceğiz”
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Orhaneli Kavşağı'ndaki atıl hizmet 

binasını, iş merkezi olarak kiraya vereceklerini açıkladı.
Bozbey, yeni belediye hizmet binasının da İhsaniye Kent Meydam'yla bütünleşik 

olarak inşa edilebilmesi için İller Bankası'ndan kredi almayı planladıklarını söyledi

Nilüfer Belediyesi'nin 
Orhaneli 
Kavşağı'ndaki atıl 
durumda bekleyen 
hizmet binasıhın 
satışı veya takasıyla 
ilgili yaklaşık 7 yıldır 
uğraşan Başkan 
Mustafa Bozbey, 
bugüne kadar yapılan 
girişimlerden sonuç 
alınamadığını söyledi. 
BHA muhabirine açık
lama yapan Bozbey, 
dün akşam saat
lerinde döndüğü 
Ankara'da, atıl 
binanın kullanımı ve 
İhsaniye'de hayata 
geçirilmesi planlanan 
kent meydanı proje
siyle ilgili görüşmeler 
yaptığını ifade etti. 
İhsaniye Kent 
Meydanı projesiyle 
ilgili görüşmelerin

Garaj'daki 
Osmangazi Metro 
İstasyonu'nun gir
işinde yaşandı. İsta
syon girişine yakın 
bir yere bırakılan 
sahipsiz iki spor 
çantadan şüphele
nen vatandaş, duru
mu polise bildirdi.

olumlu geçtiğine 
dikkati çeken Bozbey, 
"Ankara'da ilgili genel 
müdürlüklerden olum
lu sonuç aldık. Şimdi 
tek sorunumuz Milli 
Emlak Genel 
Müdürlüğü’ne ait 
arsaları elde etmek. 
Buradaki arsaları İller 
Bankası kredisiyle 
satın alabilmek için 
meclisimizden yetki 
isteyeceğiz. Meclis 
üyelerinin, diğer pro
jelerde olduğu gibi bu 
girişimimize olumsuz 
yaklaşmayacağını 
umuyoruz" dedi. 
BARAKALAR TARİH 
OLACAK 
İhsaniye'deki 
arsaların satın alın
ması halinde belediye 
hizmet binasının 
yapımına en kısa

Kısa sürede olay 
yerine ulaşan 
ekipler de şüpheli 
görülen her iki çan
tanın etrafında 
güvenlik kordonu 
oluşturdu. Ardından 
olay yerine gelen 
bomba imha ekip
leri, çantalarda

sürede başlayacak
larını ifade eden 
Bozbey, şunları kay
detti:
"Yaklaşık 10 milyon 
YTL’ye mal olacak 
olan hizmet binamızı 
tamamlarsak, şimdiki 
barakadan da kurtul
muş olacağız. Bina 
kapsamında otopark 
ve kent meydanı pro
jesini de hayata 
geçirmemiz halinde 
keşif bedeli biraz 
daha artacak. Tek 
amacımız Nilüferlilere 
kent meydanıyla 
bütünleşik bir binada 
hizmet vermek." 
Bozbey, atıl durumda
ki binayı da iş 
merkezi olarak kul
lanıma açmayı plan
ladıklarını söyledi. 
Kiralama işleminin.

dikkatli bir şekilde 
inceleme yaptı.
Bomba paniğine yol 
açan çantalardan 
öğrencilere ait 
kıyafetler çıkınca da 
hem vatandaşlar, 
hem de bölge 
esnafı rahat bir 
nefes aldı.

yanını kazdığını ve 
enörji kablolarını yerin 
altına aldığını anlattı. 
Kazılan yerin yeterince 
doldurulmadan asfaltla 
kapatıldığı belirten 
Tezcan, "Yapılan bu 
çalışmadan sonra yolda 
ve istinat duvarında 
titremeler, çökmeler 
başladı. İlgili yerleri 
aradık bildirdik.
Belediye ekipleri birkaç 
gün önce gelip fizibilite 
Çalışması yaptı. Ancak 
bir sonuç alamadan 
duvar ve yol çöktü" 
dedi.

bağımsız bürolar şek
linde yapacaklarını 
kaydeden Bozbey, 
"Böylelikle ilçedeki 
ticari hayata da can
lılık katacağız. 
Belediyemiz de yıl
lardır boş duran 
binadan gelir elde 
etmiş olacak” şek
linde konuştu.

Orhangazi 
Bursa 
yolunda 
2 bin araçlık 
kaza 
konvoyu 
oluştu
Orhangazide yaşanan zincir

leme trafik kazası Bursa 
Yalova yolunu felç etti

Orhangazi İlçe 
| Jandarma Bölük 
I Komutanlığından alı

nan bilgiye göre, kaza 
dün akşam saat
lerinde Bursa-Yalova 
yolu Süpürgelik 
Mevkii'nde yaşandı. 
İddialara göre, 
idaresindeki 16 R 
6742 plakalı TIR ile 
Yalova istikametine 
seyreden Ali Osman 
Köseoğlu, buz tutan 
yolda aracın direksiy
on hakimiyetin kaybe
dince, olanlar oldu. 
Kontrolden çıkan toh- 
larca ağırlıktaki araç, 
bu sırada aynı 
istikamete seyreden 
İhsan Erbaş'ın kul
landığı 77 AY 573 
plakalı kamyonet ile 
Ahmet Özcan yöneti
mindeki 34 GNZ 30 
plakalı otomobile yan
dan çarptı. Çarp
manın etkisiyle savru
lan kamyonet ve oto
mobil yoldan 
çıkarken, kara 
saplanan TIR ise 
karayolunu trafiğe 
kapattı.

Can kaybının yaşan
madığı kaza sonrasın
da yaşananlar ise 
herkesi çileden 
çıkardı. Çünkü karay
olunda uzun bir kon
voy oluştu ve araçları 
yoldan kaldırmak için 
bölgeye çağrılan çeki
ci, yaklaşık 3 saat 
sonra bölgeye ulaştı. 
Kurtarıcı yardımıyla 
araçlar yoldan çekil
ince de, trafik akışı 
normale döndü.
Neredeyse 
Orhangazi'nin girişine 
kadar uzayan 2 bin 
araçlık konvoyun 
erimesi ise saatler 
sürdü.
Bu arada, kazaya 
karışan sürücülerle 
yolda uzun süre bek
lemek zorunda kalan 
vatandaşlar, 
Karayolları ekiplerini 
suçladılar. Sürücüler, 
kazanın yaşandığı 
Süpürgelik Mevkii'nde 
ekiplerin yeterli 
tuzlama çalışması 
yapmadığını ileri 
sürdü.
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Emanete hıyanet Bu kez kaçamadılar
Yeni Yalova Yolu'nda kendilerini takip etmek isterken kaza sonucu il 
polisin yaralanmasına.neden olan kalpazan şebekesi yakayı ele verdBursa dışındaki bir nakliyat şirketinin 

temsilciliğini alan sabıkalı dolandırıcı, 
kamyon dolusu tekstil malzemesini sahibine teslim 

etmek yerine, satmaya götürünce kıskıvrak yakalandı
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, temsilciliğini 
aldığı nakliyat şirke
tine gönderilen mal- 
lan, sahiplerine teslim 
etmek yerine, piyasa
da pazarlamaya kalkan 
bir kişi gözaltına 
alındı. Bursa'daki bazı 
firmaların Kayseri'ye 
gitmesi gereken mal
larının yerine ulaş
madığı şikayeti değer
lendiren polis ekipleri, 

konuyla ilgili bir çalış
ma başlattı. Polis ekip
leri, ilk olarak nakliyat 
firmasının Bursa 
Şubesi'ni İşleten 
Erkan D.'yi takibe aldı. 
Erkan D.'nin İstanbul'
da bir depo kiral
adığını belirleyen 
ekipler, ardından söz 
konusu kente çıkarma 
yaptı. Operasyonda 
350 bin YTL 
değerindeki tekstil 
ürününü ele 
geçirirken, Erkan D. de 

gözaltına aldı.
Erkan D.'nin 6 ayrı 
suçtan kaydının 
olduğu ifade edilirken, 
şahsın, geçtiğimiz 
günlerde de "Irak'a 
mal gidecek ama güm
rük işlemleri için para 
lazım" diyerek, 
Bursa'da 13 kamyon
cuyu kişi başı 250 . 
dolar dolandırdığı 
anlaşıldı. Polis olayla 
ilgili soruşturmasını 
sürdürüyor.
BHA

Emniyet Müdür
lüğü'nden alınan bil
giye göre, piyasaya 
sahte para sürdükleri 
iddia edilen Erdal A. 
(39), Okan Ç. (34) ve 
Ayşe P. (30) polis 
tarafından yakalandı. 
İstanbul'dan temin 
ettikleri sahte paraları, 
yine bu kentten kiral
adıkları 34 YN 3830 
plakalı otomobille 
geldikleri Bursa'da 
piyasaya sürmeye 
çalışan kişiler olduğu 
yönünde ihbar alan 
ekipler harekete geçti. 
Söz konusu plakalı 
otomobil, Yüksek İhti
sas Kavşağı'nda 
görülünce tüm ekipler 
alarma geçti. Ancak 
zanlıların doğu çevre 
yolunu kullanma ihti
malini değerlendiren 
Asayiş Ekipler 
Amirliği bağlı ekip, 
söz konusu bölgeye 

giderken Real 
Kavşağı'nda trafik 
kazası geçirdi. 
Kazada iki polis 
memuru yaralanırken, 
zanlılar da izlerini kay
bettirmeyi başardı. 5 
gün sonra yine aynı 
plakalı otomobil 
Beşevler 
Mahallesindeki bir 
fırından 50 YTL ver
erek iki ekmek aldı. 
Şahısların buradan 
ayrılmasının ardından 
fırın sahibi kendisine 
verilen paradan 
şüphelenerek durumu 
polise bildirdi. 
Çok sayıda ekip kısa 
sürede Beşevler, 
İhsaniye ve Ataevler 
mahallelerini kuşatma 
altına aldı. İyice 
kıstırılan şüpheliler, 
kaçmak isterken 
Ataevler Mahallesi'nde 
yakalandı. 
Araçta bulunan Erdal

A., Okan Ç. ye Ayşe I 
gözaltına alınırken, 
otomobilde yapılan 
araştırmada, 50 adet 
sahte 50 YTL'lik ban
knot, 1 adet ruhsatsu 
tabanca, 1 adet uyuş
turucu hap, 50 gram 
esrar maddesi ve 
alışveriş yöntemiyle 
piyasa sürdükleri 
sahte paraların üstü 
olarak aldıkları 700 
YTL ele geçirildi.
Şüphelilerin, ellerinde 
ki sahte paraları boz
durmak için ekmek, 
pirinç, pekmez, incir, 
çikolata, yoğurt, beze
lye, kek ve sigara 
aldıkları belirlendi. 
Ayrıca şebekenin 
sahte paraları piyasa 
sürmek için kandırdık 
lan esnafın dikkatini 
çekmemek için 
çoğunlukla Ayşe P.'yi 
kullandıkları bildirildi. 
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) 514 20 20 GEMLİK
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Sn. Başbakan'ımız ve 
Genel Balkan'ımız 

R.Tayyip Erdoğan teşrifleriyle 
Adalet ve Kalkınma Parti'sinin 

2. Olağan Kongresini 
gerçekleştireceğiz.

Gemlik'li hemşehrilerimizin 
Olağan Kongremize katılımlarından 

Saat: 15.00
Yer: Belediye Düğün Salonu

onur duyarız.
Enver ŞAHİN

AK PARTİ 
Gemlik İlçe Başkanı AK PARTİ i

3

ft ‘ifade İMİ” jhiis AOL kararının gerekçesi açıklandı
Avrupa 
Parlamentosu'ndaki 
siyasi grup temsilci
leri, "ifade özgür
lüğünün sorumlu bir 
biçimde kullanıl
ması" çağrısında 
bulundu.
AP genel kurulunda 
bu sabah yapılan 
oturumda, İslam 
dünyasını rahatsız 
eden karikatür krizi 
görüşüldü.
Siyasi grup temsilci
leri, yaptıkları konuş
malarda, karikatür
lere tepki olarak 
meydana gelen şid
det olaylarını 
kınadıklarını bildirdi. 
AB dönem başkanı 
Avusturya'nın 
Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Hans 
VVinkler, yaptığı 
konuşmada, "İfade 
özgürlüğü çok 
değerli, ancak bunun 
icraatı sorumluluk 
da getiriyor. Eğer, 
dini inanışları özel
likle incitiyorsa, bu 
özgürlüğün sınırları

olmah"dedi.
AB Komisyonu 
Başkanı Jose 
Manuel Barroso da 
yaptığı açıklamada, 
ifade özgürlüğü 
konusunda pazarlık 
olamayacağının 
altını çizdi, ancak 
bütün özgürlükler 
gibi bu özgürlüğün 
de sorumlu bir şek
ilde kullanılmasın
dan yana olduğunu 
ifade etti.
Yeşil Grup Başkam 
Dantel Cohn-Bendit 
ise bu konuda 
davranış kurallarını 
siyasetçilerin değil, 
basının belirlemesin 

den yana 
olduğunu söyledi. 
AP'deki siyasi ruplar 
tarafından 
hazırlanan ve 
perşembe günü oya 
sunulacak ortak 
tasarıda, "dini nefret 
yaratarak ve ırkçılık, 
yabancı düşmanlığı 
yaparak ifade özgür
lüğünün suiistimal 
edilmemesi" 
çağrısında 
bulunuluyor. 
Tasarıda, Özellikle 
Arap dünyasında, 
karikatürlere tepki 
olarak meydana 
gelen şiddet olayları 
kınanıyor.

Açıköğretim Lisesi 
Yönetmeliği'nin, "Orta 
öğretimden ayrılan, 
mezun olan ve yüksek 
öğretimden ayrılan 
veya mezun olanlara 
"Açıköğretim 
Lisesi'ne geçiş 
olanağı tanıyan hük
münün yürütmesini 
durduran Danıştay'ın 
gerekçeli kararında, 
eğitim sistemine dahil 
olup, yönlendirme 
suretiyle kademeler
den geçerek bu hak
lardan yararlanmış 
bireylerin, yeniden 
yararlandırılmasının, 
eğitim sisteminin 
örgütlenme biçimin
deki bütünlüğünü 
bozacağı belirtildi. 
YÖK'ün, 14 Aralık 
2005 tarihli Resmi 
Gazete'de yayımlanan 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Açıköğretim Lisesi 
Yönetmeliği'nin bazı 
hükümlerinin iptali ve 
yürütmenin durdurul
ması istemiyle açtığı 
davayla ilgili karar 
veren Danıştay 8. 
Dairesi'nin gerekçeli 
kararı belli oldu ve 
karar taraflara memur

eliyle tebliğ edildi. 
Gerekçeli kararda, 
Anayasa'nın "Eğitim 
ve Öğrenim Hakkı ve 
Ödevi" başlıklı 42. 
maddesiyle, kimsenin 
eğitim ve öğrenim 
hakkından yoksun 
bırakılamayacağı, 
öğrenim hakkının 
kapsamının kanunla 
tespit edilip düzen
leneceğinin kurala 
bağlandığı vurgulandı. 
Eğitim sisteminin, 
eğitim ve öğretimde 
fırsat ve imkan 
eşitliğinin ruhuna ve 
amacına uygun, yön
lendirme ve kademeli 
geçiş modeline dayalı 
olarak örgütlendiği 
vurgulanan kararda, 
şöyle devam edildi: 
"Eğitim sistemine 
dahil olup, yön
lendirme suretiyle 

kademelerden 
geçerek bu haklardan 
yararlanmış bireylerin, 
yeniden yararlandırıl
ması öncelikli olarak 
yararlanma hakkına 
sahip olan bireyler 
açısından eşitsizlik 
yaratılmasına sebep 
olacak, eğitim sistemi
nin örgütlenme 
biçimindeki bütünlüğü 
de bozacaktır. Bu 
bakımdan orta öğre
timden mezun olan ve 
yüksek öğretimden 
ayrılan veya mezun 
olanlara yönelik 
yapılan düzenleme, 
dayanağı Yasa 
hükümlerine aykırı 
olduğu gibi eğitim 
sisteminin amacına, 
ilkelerine, hukuka ve 
hakkaniyete de uygun 
değildir." Şeklinde 
konuştu.
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Öğrencilerden alacak
tahsili başladı

Maliye Bakanlığı, öğrenim ve katkı kredisi alan 
öğrencilerden alacakları için harekete geçti.

Bursa'da, Yüksek 
Öğretim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu'ndan 
öğrenim kredisi 
alan, ancak geri 
ödemeyen toplam 
10 bin kişi hakkında 
icra takibatı 
başlatıldı.
Borçluların adres
lerini tek tek 
belirleyen Vergi 
Daireleri, ödemelerin 
en kısa sürede yapıl
ması için ilgili şahıs
lara uyarı pusulası 
gönderdi. Öde
meyenler hakkında 
ise icra takibi 
başlatılacağı 
belirtildi.
Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası Genel

I Başkanı Gürkan
1 Avcı, konuyla ilgili 

Başbakana mektup 
gönderdiklerini, 
öğrenim ve katkı 
kredisi borçlarının

affedilmesi talebinde 
bulunduklarını 
söyledi. Avcı, 
borçlarını 
ödeyemedikleri için 
haklarında icra takibi 
başlatılan 255 bin 
üniversite mezu
nunun öğrenim ve 
katkı kredisi toplam 
borç miktarının 
faiziyle birlikte 81 tri
lyon lira olduğunu 
belirterek, "Bu para 
ülke borçlarına 
ödediğimiz günlük 
faizin karşılığına 
denk gelmektedir. 
İş bulamadıkları için 
borçlarını ödeye
meyen bu gençlerin 
borçlarının ya 10 yıl 
ertelenmesi ya da 
affedilmesi gerekıY' 
dedi.
Öğrencilerin aldıkları 
kredinin geri 
ödemesinin 2 yıl 
sonra başlamasının

ve ödeme süresinin 
2 yılla sınırlı 
olmasının ülke 
gerçekleriyle 
örtüşmediğini ileri 
süren Avcı, "Üniver
site mezunu işsiz
imiz 2.5 milyonu 
geçmiştir. Ülkemizde 
gençlerin üniver
siteyi bitirir bitirmez 
iş bulması mümkün 
değildir.
Parasızlıktan dolayı 
borcunu ödeye
meyen fakir halk 
çocuklarının kredi 
borçlarını, haciz 
yoluyla, korkutarak 
alma yoluna 
gidilmemelidir. 
İşsizlikten, parasız
lıktan dolayı 
bunalmış, adeta hay
ata küsmüş gençler
imiz ve aileleri haciz 
kıskacından kurtar
malıdır" şeklinde 
konuştu.

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, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

t
S

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

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Trâfik,KastoDask, Acıbadem SağlıheHerTûriû 
Sigorta işlemleri Yapılır 

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 51410 21

SSK ti Har W”
Sosyal güvenlik prim 
alacaklarının yeniden 
yapılandırılması 
kanun tasarısının 
SSK ve Bağ-Kur 
prim borçlarının 
60 taksitte öden
mesini düzenleyen 
maddesi kabul edildi. 
TBMM Genel 
Kurulu'nda, sosyal 
güvenlik prim ala
caklarının yeniden 
yapılandırılmasını 
öngören kanun 
tasarısının, SSK 
ve Bağ-Kur prim 
borçlarının 60 tak
sitte ödenmesini 
düzenleyen maddesi 
kabul edildi.
Tasarının kabul 
edilen 3. maddesine 
göre, yeniden yapı
landırılan borçların, 
başvuru tarihine 
göre aylık bazda 
hesaplanacak bor
cun "ağırlıklı yaşı", 
ve borcun miktarı 
dikkate alınarak, 
peşin veya her 
durumda 60 ayi 
geçmemek üzere eşit 
taksitle ödenmesine,

ilk taksit ödeme 
süresini belirlemeye, 
taksit ödeme zaman
larını borçlular 
itibariyle farklılaştır
maya, başvuru 
süresinin bir aya 
kadar uzatılmasına, 
"çok zor durum" 
halinin uygulanması
na ilişkin hususlar ile 
diğer usul ve 
esasları belirlemeye, 
SSK ve Bağ-Kur'un 
yönetim kurulları 
yetkili olacak.
Yeniden yapı
landırılan borcun 
tamamının veya bir 
kısmının taksitle

ödenmek istenilmesi 
halinde, fasitlen
dirilen toplam borca, 
12 ayda ödenirse yıl
lık yüzde 5,12 ayı 
aşan, ancak 24 ayı 
aşmayan sürede 
ödenirse 
yıllık yüzde 6, 24 
ayı aşan sürede 
ödenirse de yıllık 
yüzde 7 oranında 
taksitlendirme farkı 
ilave edilecek. 
Taksitlerini bir 
takvim yılında 
3 defadan fazla öde
meyenler, yeniden 
yapılandırma hakkını 
kaybedecekler.

Sigara tezgah altına girecek
Sigarayla Savaşanlar 
Vakfı Başkanı Ubeyd 
Korbey, "Tütün 
Mamullerinin 
Zararlarının Önlenme
sine Dair Kanun"da 
değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun 
teklifinin yasalaşması 
halinde, bakkal ve 
marketlerdeki sigara 
standlarının tezgah 
altına ineceğini bildir- 
di.Sigaranın zararları 
konusunda konferans 
vermek üzere 
Antalya'da bulunan 
Korbey, Vakıf yöneti
cileriyle Anadolu 
Ajansı Bölge Müdür- 
lüğü'nü ziyaret etti. 
Korbey, ziyarette 
yaptığı açıklamada, 
sigarayla daha etkin 
mücadele amacıyla 
hazırlanan yasa 
teklifinin Sağlık, Aile,

Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu'ndan 
geçtiğini, şimdi de 
Adalet Komisyonu- 
’nda görüşüleceğini 
bildirdi.
Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenme
sine Dair Kanun'da 
değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun 
teklifinin, Adalet 
Komisyonu'nda 
bugün ele alınacağını 
belirten Korbey, 
kendisinin de

komisyon toplantısına 
katılarak, bilgi 
vereceğini ve görüş
lerini dile getireceğini 
söyledi.Kanun tekli
fiyle ilgili çalışmanın 
TBMM'de 1,5 yıldır 
sürdüğüne değinen 
Korbey, yasa teklifinin 
olgunlaştığını, teklifin 
hiçbir değişikliğe 
uğramadan 
TBMM Genel 
Kurulu'nda yasalaş
masını beklediklerini ı 
kaydetti.

Yalova- Armutlu Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı

Yalova -Armutlu Bağ-Kur Bölge Müdürlüğü’nden 
aldığım Bağ-Kur Sağlık karnemi kaybettim .

Geçersizdir.
Nejla GENCAY



16 Şubat 2006 Perşembe HABER Sayfa 9

1 bin 800 geçici öğretici alınacak Zırhlı araç çalındı
fi Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim tanıtan 

öğretmen ihtiyacını gidermek amacıyla, M 

geçici öğretici almayı kararlaştırdı. Başvurular, 

17-22 Şubat 2İ tarihleri arasında yapılacak.
Bakanlık, geçici 
öğretici öğretmen 
alimim "2006-1 Öğret
menlik için Başvuru 
ve Atama Kılavuzu ve 
2005/78 sayılı genel
genin hükümleri" 
çerçevesinde 
yapacak. Adaylardan 
başvurular, internetten 
alınacak ve atamalar 
kura sistemiyle bil
gisayardan yapilacak. 
MEB, erkek adaylar 
için askerlik yapma 
zorunluluğunu 
getirirken, adaylardan 
ayrıca, tam teşekküllü 
bir hastaneden "öğret
men olur" ifadesi 
bulunan rapor istiyor. 
7 bin 800 geçici 
öğretici atamaları, 24 
Şubat 2006 tarihinde 
yapılacak. Söz konusu 
tarihte atamaları 
yapılan öğretmenler, 
kendilerine tebligat

yapılmadan görevler
ine başlayabilecek. 24 
Şubat'ta atanan geçici 
öğreticiler, 30 Haziran 
2006 tarihine kadar 
çalışabilecek. Geçici 
öğreticiler, yeni 
eğitim-öğretimle birlik
te yapılacak alımlarda 
Öncelikli olarak alı
nacaklar.
Milli Eğitim Bakanlığı 
Personel Genel 
Müdürü Remzi Kaya, 
geçici öğreticilerin 
aylık 60 saatten fazla 
ek derse girdiklerini 
belirterek, maaşların 
yaklaşık 800 YTL'yi 
geçtiğini söyledi. 
Kaya, geçici öğretici 
olarak atanan öğret
menler hakkında İl ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürleri'nin olumlu 
görüş bildirilenlerin 
atamalarda öncelikli 
haklarının olduğunu

500 bin YTL kayıp
Söğütüözü'nde, ATM'ye para transfer 

eden zırhlı araç çalındı. Araçta 500 bin 
YTL'den fazla para olduğu bildirildi.

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

kaydetti. Atamaları 
yapılacak branşlar 
şunlar:
Beden Eğitimi:
Taban Puanı (69)
Biyoloji:
Taban Puanı (88)
Coğrafya:
Taban Puanı (81)
Din Kültüfü ve
Ahlak Bilgisi:
Taban Puanı (70)
Fen Bilgisi/Fen ve
Teknoloji:
Taban Puanı (77) 
Giyim/Hazır 
Giyim/Moda Tasarımı:
Taban Puanı (76) .
Görme Engelliler Sınıf 
Öğretmenliği:
Taban Puanı (50) 
İmam-Hatip Lisesi 
Meslek Dersleri:
Taban Puanı (80)
İngilizce:
Taban Puanı (50)
İş Eğitimi (Ev
Ekonomisi):
Taban Puanı (50) 
İş Eğitimi (İş Teknik

Eğitimi):
Taban Puanı (50) 
İşitme Engelliler Sınıf 
Öğretmenliği:
Taban Puanı (50) 
Matematik:
Taban Puanı (87) 
Matematik 1(İlköğre- 
tim): Tgpan Puanı (50) 
Mobilya ve Dekoras
yon: Taban Puanı (50) 
Müzik :
Taban Puanı (59)
Okul Öncesi I
Öğrt/Çocuk Gn’ ',n r“;t [ 
Ögrt Taban Pua” (60, | 
Rehber Öğretmen1 
Taban Puanı (50) 
Resim İş/Resim: 
aban Puanı (65) 
Sınıf Öğretmenliği: 
Taban Puanı (60) 
Sosyal Bilgiler: 
Taban Puanı (77) 
Tarih: Taban Puanı 
(83)
Türk Dili ve Edebiyatı: 
Taban Puanı (77) 
Türkçe:
Taban Puanı (60)

Söğütözü Orman 
Genel Müdürlüğü 
lojmanları önünde 
bulunan ATM'ye 
para taşıyan Vakıflar 
Bankası'na ait zırhlı 
araç kimliği belirsiz 
3 kişi tarafından 
çalındı. Görevlilerin 
araç dışında bulun
masından fay
dalanan hırsızlar 
minibüsü çalıp, için
deki paraları aldık
tan sonra aracı 
Devlet Mezarlığı 
yakınlarında terk 
ettiler. Araçta, 
ATM'ye konulmak 
üzere 500 bin 
YTL'den fazla para 
olduğu kaydedildi. 
Olayın banka 
görevlisi olduğu 
bildirilen 3 kişinin 
ATM'nin kasasını

programladığı sıra
da meydana geldiği, 
hırsızların bu sırada 
aracı çaldığı, araç 
olay yerinden 
ayrılırken banka 
görevlisinin arkadan 
ateş ettiği belirtildi. 
Banka görevlileri 
ifadeleri alınmak 
üzere karakola 
götürülürken, aracın 
anahtarının kon
tağının üzerinde 
bırakılıp bırakıl
madığının 
araştırıldığı bildirildi. 
Eşkali belirlenen 
hırsızların yakalan
ması için Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
tarafından çalışma 
başlatıldığı, soruş
turmanın çok yönlü 
sürdürüldüğü 
kaydedildi.

Gemlik Vergi Dairesi’nden alınmış 
Sharp ER-A 215 T marka yazar 

kasaya ait ödeme kaydedici levha 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Molla Ahmet Oğulları Ltd. Şti. 
Gayrettepe V.D. 622 008 9237

ELEMAN ARANIYOR

3 IBJBJBIBIBJBfBJBfBIBfBIBJBJBfBfBjgfBJBfBfBjBfBfEJBfBfElBfBfBJBfBfBJBfBfBJBfBI  0

GRUP HİLE 
ÇHY BfiHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

I i
I i i i
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ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 

Ön Muhasebe bilen tecrübeli 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Mâracot T«l: 5W 00 60

s
İI 
i i
i
i i
I I İ

Bursa Serbest Bölgesi’nde bulunan 
otomotiv üzerine faaliyet gösteren 

firmamızda mühendislik ve 
satış bölümü için elemanlar alınacaktır. 
CV başvurularınız için Fax: 524 84 06 

MÜHCNDİSLİK: Üniversite Makine 
Mühendisliği bölümünden veya meslek 
Yüksek Okulu (Makina -Resim- 
Konstrüksiyon bölümlerinden) mezun 
SATIŞ: Takım çalışmasına uygun, pratik 
İngilizcesi olan ofis programlarına 
hakim eleman.
- B Sınıfı ehliyeti olan 
- Tercihen İngilizce bilen 
- Katı moJelleme programlarına 
hakim(Auocad, Autodesk, İnvöntör, 
Solidvvorks) ‘Mühendislik Bölümü için’ 
- 35 yaşını aşmamış 
-Askerlik hizmetini tamamlamış 
- Gemlik’te ikamet eden
- Bay - Bayan R.I.R OTOMOTİV KOLL. ŞTİ.
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Kadınlar için gerekli 9 test ŞİİR KÖŞESİ

40 yaşından itibaren 
yılda bir kez mamo- 
grafi çektirin. Menopoz 
döneminde kemik 
yoğunluğa ölçüm
lerinizi ihmâl etmeyin. 
İşte, sağlıklı bir hayat 
için kadınların aklat
maması gereken, 
testler..
(«ünümüzde erken 
teşhisle ölümcül 
hastalıkların bile 
tedavisi mümkün. 
Erken teşhise giden yol 
ise, hayali önem taşıyan 
testlerden geçiyor. 
Memorial Hastanesi İç 
Hastalıkları l zinanı 
Dr. Soner Dileklen, her 
kadının mutlaka yap
tırması gereken testleri 
sıraladı:
Meme kanserinde 
erken teşhis 
Özellikle meme 
kanseri, erken teşhis ile 
ölümcül bir hastalık 
olmaktan çıktı. Bu 
kanser türünden 
korunmak için kadın
ların. 20 yaşından 
sonra heriki memesini 
dc ayda bir kez kontrol 
etmesi ve 2 -3 yılda bir 
doktor muayenesinden 
geçmesi gerekiyor. 
Meme muayenesinin 
olmazsa olmazı ise 
mamogratı. l.zmanlar, 
kadınları 40 yaşından 
itibaren her yıl mamo- 
grafi çektirmesi te eğer 
birinci derece akra
balarda meme kanseri 
varsa, sıkı takip altında 
olmaları konusunda 
uyarıyor. 
Ibnometre ite körlük 
engelleniyor 
Glokom, halk arasında
ki adıyla 'göz tansiy
onu', yaptığı sinir • 
hasarı ile körlüğe sebep 
olabilen bir göz 
hastalığı. İlâç tedavisi 
ve lazer ile körlüğün 
önüne geçilebiliyor.

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

ancak erken teşhis şart. 
Körlük riskine karşı 
glokomun rutin 
muayenelerine en geç 
40 yaşında başlanmalı. 
.Ailede glokom hastası 
varsa, bu testler daha 
erken yaşlara alınmalı, 
(»öz içi basıncının 
ölçülmesinde genel adı 
"tononıetrc" olan ciha
zlara başvuruluyor. 
Eforla kalp sorunları, 
belirleniyor 
40 yaşını geçmiş her 
kadının senede bir kez 
kardiyolojik ’check- 
up'tan geçmesi, kalp 
sağlığı açısından büy ük 
önem taşıyor. Efor testi, 
'check-up'ta başvuru
lan yöntemlerden biri. 
Test, çoğunlukla koşu 
bandında uygulanıyor. 
Yaklaşık 10 dakika 
süren test sırasında 
kalp s e kalp kapak
larının durumu ile 
işleyişi hakkında bilgi 
veren EKG sürekli 
izleniyor.
Rahim ağzı kanserine 
smear testi
IS vaşıııraşiııiH w aktif 
cinsel v asamı olan her 
kadının yılda bir kez 
düzenli olarak pap 
smear testi yaptır
masını tavsiye ediyor. 
Ç ünkü, bu test 
sayesinde jinekolojik 
kanserler arasında 
2'inci sırada yer alan 
rahim ağzı kanseri, çok 
erken safhada teşhis 
edilebiliyor.
Yılda bir kez ultrason 
Kadın hastalılarında 
erken teşhis için gerekli 
en önemli yöntemler
den biri de vaj-inal 
ultrason. (zmanlara 
göre, yakınması olsun 
vey a olmasın her kadın 
yılda bir kez ultrason 
muayenesinden 
geçmeli. Vajinal yolla 
yapılan ultrasonda, iç

organlar çok daha net 
bir şekilde izleniyor. 
Jinekolojik ultrason ile 
karın organları, rah
min yapısı, pozisyonu, 
büyüklüğü, rahimden 
kay naklanmış tümörler, 
miy omlar saptanabiliy
or. Cilt muayenesi şart 
Her yıl düzenli olarak 
dermatoloji uzmanının 
kapısını çalmak da, 
sağlık için yaptırılması 
gereken testlerin bir 
parçası. Özellikle 
vücutta bulunan çok 
sav ida ben ve ailedeki 
cilt kanseri hikâyeleri, 
muayenenin önemini 
daha da artırıyor.
Çünkü benler, ölümcül 
bir kanser türü olan 
"melanom" riski taşıy
or. Mclanomda yeni 
teşhis yöntemi, "Dijital 
dermatoskopi." Bu 
yöntemle vücuttaki 
ben terin haritası oluş
turuluyor. Ardından 
hçr bir ben için der- 
matoskopik görüntü . 
alınıyor ve kaydediliy
or. Böylece bir sonraki 
kontrolde elde edilecek 
görüntüyle karşılaştır
ma şansı sağlanıyor.
Kan tahlilleri
Düzenli olarak yap
tırılan kan tahlilleri, 
kadının genel sağlık 
durumu hakkında bilgi 
veriyor. Herhangi bir 

yakınma olmasa da, 35 
yaşından itibaren 2 
yılda bir kan tahlili 
yaptırılmasında yarar 
var. Testlerden alınan 
sonuçlara bakılarak 
v ücııtta enfeksiyon, 
kolesterol ve kan şeker 
değerleri tespit 
ediliyor >
Kemik yoğunluğu 
ölçümü
Menopoz, ile kendini 
gösteren kemik kırıl
malar! riski, osteoporoz 
teşhisi ile konuyor.
Özellikle ailede osteo
poroz hastasının var
lığı, kemik mineral 
yoğunluğu ölçümünün 
önemini artırıyor. 
Kemik mineral yoğun
luk ölçümü, hiçbir 
hazırlık gerektirmeden, 
vücuda bir zarar ver
meden, özel bilgisayar 
programı ve hassas 
ölçüm yapan dansito- 
metri cihazlarıyla 
yapılıyor.
Kolonoskopi
Kolon kanseri, en sık 
görülen kanser türleri 
arasında 3'üncü sırada. 
Sinsi tehlike, özellikle 
50 yaş ve üzerihdekileri 
tehdit ediyor.
Hastalığın erken teşhisi 
için, 50 yaşından sonra, 
2 ila 5 y ıkla bir düzenli 
olarak kolonoskopi 
y apılması gerekiyor.

Esra Yavuz (18) Uludağ üniversitesi 
t— Biyoloji bölümü - Gemlik

Mutluluğun tanımı

Mutluluk kışta baharı yaşamak 
Meteliksizken ev hayali kurmak 
Belki de dar zamanlarda dahi, 
Zor anlarınızda bile, 
Şanslı olduğunuzu düşünmektir.

Mutluluk geniş zamanları, 
Şansınızın döndüğü anı beklemek 
değildir.
Mutluluk baharın gelmesini beklemek 
Veya her şeyi zengin olduktan sonra 
Düşünmek te değildir...

Mutluluk öyle bir histir ki, 
Küçük bir çocuk gülümsemesinde, 
İlkbaharda ağaçların çiçeklenmesin de, 
Yahut bir kuş cıvıltısında dahi, 
Bulunabilecek kadar yakındır insanlara.

Ümitli

Kimisi dört yaşında,kimisi yedi 
Ne babaları var ne anneleri.
Akrabaları desen zaten kaçıyor hepsi 
Ama her şeye rağmen onlar ümitli.

Yarına yiyecek ekmekleri, 
Isınacak birer evleri, 
Olmasa da hiçbir şeyleri, 
Yüzlerin de gülümsemelerle

Gözlerinde ki o masumiyetle, 
Onlar ümitli...
Oyuncaklarla şekerlemelerle, 
Büyümeseler bile, 
Biz onlardan, onlar gelecekten ümitli.

ŞİİR KÖŞESİ

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
adresini tıklayın

Hemşire
Papatya gibidir beyaz ve ince 
Gül açar yüzünde gülümseyince 
Hasta moral bulur onu görünce 
Ne güzel görünür bana hemşire

Yürümesi kıvrak, giysisi aktır 
Kalbi tertermizdir, fikri berraktır 
Canıma can katar, nefesi paktır 
Ne güzel görünür bana hemşire

Gecesi gündüzü yoktur çalışır
Yüreği yansa yüzü gülüşür 
Mutluluğu insanlarla bölüşür 
Ne güzel görünür bana hemşire

Dilinden söz çıkmaz biraz nazlıdır
Belki nişanlı belki de sözlüdür 
Yüreğinde nice aşklar gizlidir 
Ne güzel görünür bana hemşire

http://www.gemlikkorfez
gazetesi.com
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Uykunuzu test edin
Uyku, yaşantımızın 
büyük bir bölümünü 
dolduran önemli bir 
süreçtir. Hayatımızın 
en az üçte birini 
geçirdiğimiz uyku, 
fiziksel, sosyal ve 
psikolojik varlığımızı 
etkiler. Pek çok uyku 
bozukluğu, gündüz 
aşırı uykululuk haline, 
trafik ve iş kazalarında 
artışa neden olur, 
neticede yaşam 
kalitemizi bozar.
Klinik araştırmalar 
sonucunda, 80'den 
fazla uyku bozukluğu 
olduğu bulunmuştur. 
Tanılanmamış uykuda 
solunum durması 
(apne); kalp krizi, felç, 
iktidarsızlık, yüksek 
tansiyon, kalp 
hastalığı ve ritm 
bozukluklarına neden 
olur. Hipertansiyonlu 
hastaların yüzde 
50'sinde, kalp krizi ya 
da felç geçirenlerin 
ise yüzde 60'ında 
uykuda solunum dur
ması bozukluğu 
(obstrüktif uyku apne 
sendromu) görülmek
tedir. Horlama, 
erişkinlerin yüzde 
30'unda görülür ve 
uykuda solunum 
bozukluğunun önemli 
bir habercisidir.
Aşırı horlaması olan, 
aşırı kilolu, orta yaşlı 
erkeklerde uyku apne 
sendromu görülme 
oranı oldukça yüksek
tir. Bu nedenle, şid
detli ve sürekli horla
ması olanların uyku 
bozuklukları merkez
lerine başvurarak 
gerekli testlerden 

geçmeleri gerekmek
tedir.
Uyku testi, sıklıkla 
uyku apne sendromu- 
nun tanısını koymak 
için yapılan ve ’poli- 
somnografi' olarak 
adlandırılan bir testtir. 
Bu testi yaptırmak için 
bir gecenizi uyku 
laboratuarında geçir
meniz gerekmektedir. 
Test için hastanın, 
kendi uyku saatinden 
birkaç saat öncesinde 
uyku laboratuarına 
gelerek ortama alış
ması sağlanır.
Laboratuar mümkün 
olduğunca ev ortamın
da düzenlenmiştir. 
Test sırasında vücud
un çeşitli yerlerine 
yapıştırılan elektrotlar 
ve takılan kemerler 
ile, tüm gece boyunca 
herhangi bir ilaç ver
ilmeksizin, hastanın 
alışık olduğu 
saatlerdeki gece 
uykusu sırasında 
beyin dalgaları, kas 
gerginliği, göz . 
hareketleri, solunum 
şekli, kandaki oksijen 
düzeyi ve ses kayıtları 
sürekli olarak 
kaydedilir. Hasta tüm 
gece boyunca görevli 
uyku teknisyenleri 
tarafından izlenir ve 
video kayıtları yapılır. 
Ertesi gün uyku 
uzmanı tarafından 
kayıtlar değerlendiril
erek uyku bozukluğu
nun tanısı konur ve 
hangi sistemlerin ne 
şekilde etkilendiği, 
rahatsızlığın şiddeti, 
tehlikeli olup olmadığı 
saptanır. Uygun

medikal ve gerek
tiğinde cerrahi tedavi 
şekilleri konusunda 
ilgili branşlarla 
görüşmeler yapılır. 
Zira, test sonrasında 
uyku apne sendromu 
.saptanan hastalara 
KBB muayenesi yapıl
ması ve solunum 
fonksiyon testleriyle 
değerlendirme gereke- 
bilmektedir. Uyku 
testi yapılarak doğru 
tanının konması ve 
hastalığın tedavisinin 
yapılması, hastanın 
uyku kalitesinin art
tırılmasına ve 
dolayısıyla günlük 
yaşantısının düzene 
sokulmasına olanak 
sağlar.
Uyku bozukluklarıyla 
ilgili bir sorununuz 
olup olmadığını, 
şu sorulan yanıtla
yarak anlayabilirsiniz: 
"Yüksek sesle ve 
yoğun bir şekilde 
horluyor musunuz? 
Gün boyunca aşırı 
derecede uykulu ve 
yorgun musunuz? 
Konsantrasyon 
güçlüğü ya da 
unutkanlık 
sorununuz var mı? 
Araba sürerken, 

toplantılar sırasında, 
kitap okurken ya da 
televizyon seyred
erken uyuyakalıyor 
musunuz?
Sabahları baş ağrısı 
ya da yakınmanız 
oluyor mu?
Uykuda gezer misiniz 
ya da kabus görüyor 
musunuz?
Yatakta sürekli bacak
larınızı hareket ettiriy
or musunuz?
Uykuya dalmada 
ve uykuyu* devam 
ettirmede sorununuz 
var mı?
Geceleri baş, boyun 
ya da göğsünüzde 
terleme oluyor mu? 
Son zamanlarda 
kilo artışı ya da 
yüksek tansiyondan 
şikayetçi misiniz? 
Uyku sırasında 
nefesinizin durduğu 
size söylendi mi?" 
Yukarıdaki sorulardan 
bazılarına 'evet' 
cevabı veriyorsanız, 
uyku bozukluklarıyla 
ilgili bir sorununuz 
olabilir. Bir uyku labo
ratuarına başvurarak 
şikayetinizle ilgili 
görüşme 
yapmayı ihmal 
etmemelisiniz.

Burun estetiği yaptıranlar 
x destek almalı

Erçiyes Üniversitesi 
(EÜ) Tıp Fakültesi 
Kulak Burun Boğaz 
ve Baş Boyun 
Cerrahisi Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa 
Erkan, burun estetiği 
yaptırmak isteyen
lerin psikolojik 
desteğe ihtiyaç duyan 
hastalar olduğunu 
savundu.
Erkan, burnun gelişi
mini 18 yaşında 
tamamladığını, cer
rahi müdahalelerin de 
bu dönemden sonra 
yapıldığını'kaydetti.
Yaratılışı beğenmey- 

ı erek estetik kaygılarla 
i yapılan ameliyatlara 
। karşı olduğunu ifade 

eden Erkan, şöyle 
devam etti: "1980'den 
beri kulak burun 
boğaz hastalıkları 
üzerine çalışıyorum. 
Bu zaman içinde 
estetik kaygılarla 
ameliyat olmak 
isteyen hastaların bu 
isteklerinin temelinde 
birtakım psikolojik 
sorunlar olduğunu 

gözlemledim. Bu kişi
lerin psikolojik 
desteğe ihtiyacı olan 
hastalar olduğunu 
düşünüyorum. Bu 
desteği almadan 
estetik ameliyatı olan 
hastaları zaten mem
nun etmek mümkün 
değil. İnsanda kabul
lenme duygusu 
olmalı. Önemli olan 
insanın önce gerçek 
halini kabullenme
sidir. Mevcut halini 
kabullenmediyse 
ameliyattan sonraki 
halini beğeneceğini 
kimse garanti ede
mez. Nitekim öyle de 
oluyor. Hasta ameliy
attan sonraki halini 
de beğenmiyor ve 
ikinci ameliyatı olmak 
istiyor."Erkan, burun 
ameliyatlarında ikinci 
müdahalenin her 
zaman riskli 
olduğunu kayded
erek, bu durumdaki 
hastaların ikna 
edilmesi için de 
psikolojik desteğe 
ihtiyaç duyulduğunu 
bildirdi.

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 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 Siçl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM
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Süzer Turizm 512 10 72
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TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
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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
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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 işi. Md. 513 4521 -111
Su Arıza Yalnyz 185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
16 ŞUBAT 2006 PERŞEMBE 

MELİS ECZANESİ 
Balıkpazarı Mh. GEMLİK 

TEL: 513 52 65

GEMLİK İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2361 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



16 Şubat 2006 Perşembe Sayfa U

Hava sıcaklıkları 
hafta sonu artacak

Karayiblerde ikinci
‘kayıp dünya! bulundu

Kar yağışının aralık
larla devam ettiği 
İstanbul'da bugün 
kar beklenmediği, 
hafta sonu ise. 
hava sıcaklığının 
hissedilir derecede 
artacağı bildirildi. 
İstanbul Meteoroloji 
Bölge Müdürü 
Mustafa Yıldırım, 
kar yağışının bugün 
aralıklarla süreceği
ni belirterek, yarın 
ise kentte kar yağışı 
beklenmediğini 
söyledi.
Kar kalınlığının 
il genelinde 1-2 
santimetre civarında 
olduğunu ifade 
eden Yıldırım, 
önümüzdeki Cuma 
ve Cumartesi 
günleri lodosla bir

likte yağmur bek
lendiğini kaydetti. 
Yıldırım, kentte en 
düşük ve en yüksek 
hava sıcaklığının 
yarın eksi 2/5, 
Cuma günü 1/8, 
Cumartesi günü de 
4/10 derece ola
cağını bildirdi.
Hava sıcaklığının 
hafta sonu 10 

derecenin üzerine 
çıkarak hissedilir 
derecede artacağını 
vurgulayan Mustafa 
Yıldırım, yarın sa
bah saatlerine kadar 
don ile buzlanma 
görüleceğine 
işaret ederek, 
sürücülerin dikkatli 
olmaları gerektiğini 
sözlerine ekledi.

Bilim adamları, 
Endonezya'daki bir 
ormanda daha önce 
varlığı bilinmeyen 
onlarca kuş, kele- - 
bek, kurbağa ve 
bitki türüne 
evsahipliği yapan 
bir hazine bul
malarının ardından, 
Karayibler'de ikinci 
bir "Kayıp Dünya" 
buldu.
Karayibler'deki 
dünyanın üçüncü 
büyük mercan adası 
Saba'da iki haftayı 
aşkın yapılan 
dalışlarda bilim 
adamları, şimdiye 
dek varlığı bilin
meyen bir denizaltı 
hâzinesini gün 
ışığına çıkardı. 
Amerikan 
Smithsonian 
Enstitüsü, 
Conservation Inter
national adlı kuruluş 
ve Hollanda Antiller 
hükümetinde bilim

adamlarının 
katılımıyla yapılan 
araştırmalarda, 
şimdiye kadar var
lığı bilinmeyen 
150 yeni tür balık 
tespit edildi. 
Buluşlarının önem
ine dikkati çeken 
bilim adamları, biy- 
oçeşitliliğin bu 
"sıcak noktasının" 
petrol tankerlerinin 
tehdidi altında 
olduğunu vurguladı. 
EndonezyalI, 
Amerikalı ve

AvustralyalI bilim 
adamlarından 
oluşan bir ekip, 
kısa Süre önce, 
Endonezya'nın Foja 
dağlarındaki orman
da buldukları yeni 
türler arasında, kuş 
türlerinin yanı sıra 
20'den fazla yeni 
kurbağa türü, 
4 kelebek türü ve 
şimdiye kadar 
görülmemiş 
palmiyelerin de yer 
aldığı yeni bitki tür
leri yer alıyordu.

AK Partimiz bir karışım değil, bir bileşimdir.
Yani gemilerini yakıp gelenlerin partisiyiz. 

AK Parti geniş tabanlı bir partidir.
Daha da genişletmek için herkesi, her kesimi kucaklamak için geliyoruz.

Onun için 18 Şubat 2006 tarihinde yapılacak olan 
kongrede ilçe başkan adayı oldum.

AK PARTİ J
Gemlik İlçe Başkan Adayı 

Mustafa DURMUŞ



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

Türkiye’nin en büyük ve en modern hali Bursa’ya yapılacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Görükle’de 200 dönümlük arazi üzerine yapılacak, 
Türkiye’nin en büyük ve modern ‘Sebze-Meyve Hali Projesi’ni kamuoyuna tanıttı. Haberi sayfa 6’da

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK ________________________________Bursa’da ‘Son

rfez çare operasyonu1

TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE
17 Şubat 2006 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Bursa polisi, yasa dışı yollardan 
yaklaşık 100 bin kutu ilacı, yurda 
soktukları öne sürülen 9 kişilik 
şebekeyi, 5 aylık takibin ardından 
çökertti. Ele geçirilen ilaçlar 
arasında kuş gribi hastalığı 
tedavisinde kullanılan ilaçlar da 
yer alıyor. Haberi sayfa 7'de

Gemlik’ti balıkçıların AB normlarına göre balık avlama hazırlıkları başlıyor.

Gemlik ‘Balık Giriş Noktası’ oluyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Başbakan geliyor
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hafta 

sonunu Bursa ve ilçelerinde geçirecek.
Busa’ya gelişinin amacı bir dizi açılış ve de 

bir süre önce silahlı saldırı sonucu bacağından 
yaralanan AKP Grup Başkan Vekili Bursa 
Milletvekili Faruk Çelik'i ziyaret olacak.

Başbakanın yarınki programında Orhangazi 
ve Gemlik İlçe Kongreleri de var.

Bir başbakan Gemlik’te ilk kez bir ilçe kon
gresine geliyor.

Ben böyle biliyorum.
Tayyip Bey, son günlerde oldukça gergin. .
Bu nedenle Gemlik kongresinde başbakana 

kimse olumsuzluk içeren sorular sormasın.
Sonra fena halde bozulabilir.
Bunun örneklerini geçtiğimiz hafta içinde 

gördük, herkes de bu konuda bir şeyler söyle
di ve de yazdı.

Başbakanı Gemlikliler son kez yerel seçim
ler öncesi dinledi.

Katlı otopark açılışı, Emin Dalkıran 
Kordonu’nun açılışı, Kültür Merkezi’nin temel 
atılışı, ve de Şeşaleli. Parkı ziyaretlerini gördük.

Bir hafta önce başbakan hazırlıkları 
yapılmıştı Gemlik’te. Geçeceği yamaçlardaki 
otlar bile sökülmüştü.

Neyse ki bu kez yerel seçimler yapılmıyor.
Belediye Başkanı seçilmeyecek.
Mehmet Turgut ilçe kongresinde aday değil.
Ama yine de kongre belediye de yapılacağı

na göre, Başbakana yakışır bir hale getirilmeli! 
Enver Şahin ve Mustafa Durmuş grupları ilçe 
başkanlığı için yarışacağı kongrede tekrar 
hatırlatıyorum kimse Başbakana soru sor
masın. Burada da kem bir söz çıkarsa ağzından 
Gemlik’i Türkiye konuşur.

Balıkçıların AB normları
na göre denizlerde balık 
avlamalarını kontrol için 
Gemlik de ‘Balık Giriş 
Noktası’ kapsamına 
alındı. Bunun için 
ilçemize bir AB uzmanı 
ile Ankara’dan Su 
Ürünleri uzmanları 
gelerek incelemeler 
yaptılar. Kurulacak 
merkezden denizlerdeki 
balıkçı tekneleri 
kontrol edilecek.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Sevgililer Günü’ndeki 
ölüm intihar değilmiş 
14 Şubat sabahı Manastır Dilek 
Apartmanı'nın 6. katındaki 22 Nolu 
dairede oturan Melek A. pencere cam
larını silerken, düşerek yaşamını 
yitirdiği bildirildi. Sayfa 2 ’de

Bursa’da bir pazarcı portakalını 
beğenmeyen müşterisini dövdü 
Bursa'daki bir pazarda seyyar satıcıdan 
portakal almak isteyen müşterinin, 
meyveyi beğenmeyip alışverişi iptal 
edince satıcı tarafından hakarete uğrayıp 
dövüldüğü öne sürüldü. Sayfa 12’de

Gençali Mahallesi Muhtarı Mejdi Nalcı, 
adam öldürmek suçundan dün tutuklan 
dı. Önceki gün asker arkadaşını Kum 
saz’daki muhtarlık bürosunda kalbinden 
vurarak, öldürmüştü. Sayfa 2’de

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

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın seyahatte 
olması nedeniyle 3 gün süre yazılarına ara 
vermiştir. Okuyucularımızdan özür dileriz. 
Gemlik KÖRFEZ.

Kızlık soyadı 
kullanılabilecek mi?

Sevgililer Günümdeki 
ölüm intihar değilmiş

14 Şubat sabahı Manastır Dilek Apartmam’nın 6. katında* 
ki 22 Nolu dairede oturan Melek A. pencere camlarını 
silerken, düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi.

Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek, 
Avrupa İnsan 
Hakları 
Mahkeme 
si’nin (AİHM), 
kadının evlilik 
sonrası kendi 
kızlık soy
adını kullan
abileceğine 
ilişkin verdiği 
karar doğrul
tusunda

I çalışma yap 
tıklarını
belirterek. ’ AİHM 

I kararının gereğini 
yerine getirebilmek, 
üçüncü bir 
seçeneği de kadın
larımıza sunabilmek 
adına böyle bir 
düzenlemeyi 
yapıyoruz" dedi.
TBMM Genel 
Kurulu, Başkan 
vekili Sadık 
Yakut'un başkan
lığında toplandı. 
CHP Adana 
Milletvekili Gaye 
Erbatur, Medeni 
Kanunu'nun kabul 
edilişinin 80. yıldö 
nümü dolayısıyla 
yaptığı gündem dışı 
konuşmada, kadı 
nın kızlık soyadını 
kullanması ve 
evlilikte mal var
lığının paylaşımı 
konularında yeni 
düzenlemelere 
ihtiyaç olduğunu 
kaydetti.
CHP Erbatur'un 
konuşmasına 
Hükümet adına
yanıt veren Adalet 
Bakanı Çiçek, 
Medeni Kanun'un, 
bir kişinin doğum
dan ölümüne kadar

butun gelişimini 
ilgilendiren temel 
kanunlardan biri 
olduğunu kaydetti. 
Çiçek, 
şunları kaydetti: 
"Eskiden, evlenen 
kadın, kocasının 
soyadını almak 
mecburiyetindeydi. 
Daha sonra yapılan 
değişiklikle, 
kocasının soyadının 
yanına kendi soy
adını koyabilme 
imkanı oldu.
AİHM tarafından 
verilen karar gereği 
ise bu iki seçenek 
yetmiyor, üçüncü 
bir seçeneğin daha 
verilmesi gerek
mektedir. Evlenen 
kadının, kendi kızlık 
soyadını taşıya
bilmesi arzu 
edilmektedir. 
Bununla ilgili 
mevzuatımızda bir 
boşluğun olduğu 
ortadır. Prensip 
olarak bu karara 
olumlu bakıyoruz. 
Kararın Türkiye 
tarafından değer
lendirilmesi gerek
mektedir,"

Sevgililer Günü 
sabahı saat 08.40 
sıralarında 
Manastır’daki 
Dilek Apartmanı 
6. katından düşerek 
ölen Melek A’nın 
psikolojik bunalım 
sonucu intihar 
etmediği, pencere 
camlarını silerken, 
başı dönerek 
camdan düştüğü 
açıklandı.
Melek A’nın kardeşi 
Ertan Bekçe 
gazetemize yaptığı 

| açıklamada, olay 
| sabahı ablasının 
ı düşmeden .
' 10 dakika önce 

aynı apartmanda 
oturan annesini

Mejdi Nalcı tutuklandı
Önceki gün 
Kumsazdaki 
Gençali Köyü 
Muhtarlıgıbürosun- 
dâ zeytinlik mesele
si yüzünden askerlik 
arkadaşı Mehmet 
Mümin Yazıcılar’i 
ruhsatsız silahı 
kalbinden vurarak 
öldüren Mejdi Nalcı 
tutuklandı.- 
Mehmet Mümin 
Yazıcılar’dan aldığı 

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

DEVREN SATILIK I
İNTERNET CAFE

15 PC’Ir 80 m! i 
GSM: (0.536) 841 8949

arayarak, camları 
sileceğini söylediği 
ve silmeye başladığı 
sırada tansiyon 
rahatsızlığı 
dolayısıyla 
dengesini 
kaybetmesi
sonucu pencereden 
aşağıya 
düştüğünü söyledi.
Bekçe, ablası 
Melek A’nın bir 
haftadır
Muâmmer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’nde 
yükSel$ tansiyon 
nedeniyle tedavi 
gördüğünü, olayın 
intihar olarak algı 
(anmasının yanlış 
olduğunu bildirdi.

para karşılığı iki 
zeytinliğini 
kendisine 
ipotek ettiğini 
söyleyen Nalcı, 
bir zeytinliği 
satarak, borcunu 
ödemesine karşın 
iki zeytinliğin 
tapusunu 
geri isteyince , 
arkadaşının 
kendisinden para 
istemesi üzerine

çıkan tartışma sonu
cu meydana gelen 
olayda, Nalcı ken
disini öldürmek iste
diğini iddia ettiği 
Mehmet Mümin 
Yazıcılar’dan önce 
davranarak, 
onu vurduğunu 
söylemişti.
Nalcı, önceki gün 
Kurşunlu Jandar 
masına giderek 
teslim olmuştu.

Sorgusu tamam
lanan Mejdi 
Nalcı dün öğle 
saatlerinde Gemlik 
Adliyesi’ne 
getirildi. Nalcı, 
savcılıktaki 
ifadesinden sonra 
çıkarıldığı mahke
mece adam 
öldürmek suçundan 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

ABONE OLDUNUZ MU? 
iöffS? ABONE OLUN 
!“■■■ OKUYUN OKUTUN
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Gemlikli balıkçıların AB normlarına göre balık avlama hazırlıkları başlıyor. Yazı YORUM
-------------1 Diş Hekimi Özcan VURAL

I ozcanvural1933@hotmail.com
I www nzcanvural sayfasi.comGemlik ‘Balık Giriş 

Noktası’ oluyor
Balıkçıların AB normlarına göre denizlerde balık avlamalarını 
kontrol için Gemlik de ‘Balık Giriş Noktası’ kapsamına alındı. 
Bunun için ilçemize bir AB uzmanı ile Ankara’dan Su Ürünleri 
uzmanları gelerek incelemeler yaptılar. Kurulacak merkezden 
denizlerdeki balıkçı tekneleri kontrol edilecek.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye sahillerinde 
38 yerde 
belirlenen 
denizden balık giriş 
noktalarından biri de 
Gemlik’te kuruluyo'r. 
Yeni çıkan AB 
normlarına göre, 
düzenlenecek 
olan balık giriş 
noktalarından 
Marmara Denizi’nde 
5 yer belirlendi. 
Belirlenen 5 yerden 
birinin Gemlik 
olduğu bildirilirken, 
Gemlik Balık 
Hali’ne gelen 
AB uzmanı ile 
Ankara'dan gelen 
Su Ürünleri 
Uzmanları 
incelemelerde 
bulundular.
AB sorumlusu uzman 
Balık Hali çevresinde 
fotoğraflar 
çekerek, not aldı. 
İlçe Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin'in 
de aralarında 
bulunduğu heyet, 
balıkhanede bulunan 
soğuk hava depo
larının yanındaki boş 
yeri alt yapı çalışması 
için yeterli gördüler. 
Önümüzdeki gün
lerde başlatılacak 
olan alt yapı çalış
malarının ardından 
kurulacak binanın 
6 ay içinde faaliyete 
geçeceği öğrenildi. 
GEMLİK ÖNEM 
KAZANDI 
Marmara Denizi’ne 
sahili olan 5 yerde 
kurulacak olan ‘Balık 
Giriş Noktalarından 
birinin Gemlik’te 
olması önemli. 
Balık Giriş Noktası 
merkezinde 3 adet

su ürünleri mühen
disi görev yapacak. 
Yeni çıkan yasa 
ile AB normlarına 
uygun balıkçılık 
yapılacağı öğre
nilirken, teknelere 
yerleştirilecek aletler
le balıkçı teknelerinin 
denizde nerelerde, 
nasıl balık avladıkları 
da merkezden 
gözlenecek.
Kurulacak olan 
merkezde son 
teknolojiye uygun 
aletler yerleştirileceği 
ve limandan giriş 
yapacak olan balık
ların da kayıt altına 
alınacağı açıklandı. 
Denizlerde yasal 
olmayan hiçbir avlan
manın bu yolla önüne 
geçileceği de vurgu
lanırken, teknelerine 
gerekli aletleri 
yerleştirmeyen 
balıkçı teknelerinin 
denizler de avlanma 
apamayacakları 
öğrenildi.
Balık giriş noktaların
daki tam donanımlı 
araçlarla Türkiye'deki 
diğer balık giriş 
noktaları arasında

bağlantıların 
da sağlanacağı 
bildirilirken, buralar
dan elde edilecek 
verilerin AB'ndeki 
gerekli yerlere 
gönderileceği 
öğrenildi.
BALIKÇILARA 
BİLGİ VERİLDİ 
Balık halinde 
incelemelerde bulu
nan heyet daha sonra 
Gemlik Balıkçılar 
Derneği’ne giderek 
buradaki balıkçı 
esnafına konu 
hakkında bilgi 
verdiler.
Balıkçılardan mevcut 
alt yapı hakkında 
bilgiler alan heyet, 

balıkçıların sorun
larını da dinlediler. 
Gemlik ve çevresinde 
balıkçılık mesleğiyle 
uğraşan çok az 
kişinin kalmasını 
denizlerde çıkarılan 
yasalara bağlayan 
bazı balıkçılar, 
zor şartlar içinde 
denize açıldıklarını 
söylediler.
Körfez’de çalışan 
balıkçıların sorun
larıyla yeterince 
ilgilenilmediğini dile 
getiren tekne sahip
leri, Gemlik'in balık 
giriş noktası olarak 
belirlenmesinden 
memnun olduklarını 
söylediler.

Ey vatanın evlatları bu yazıyı OKU...

Bütün toplumlar güvenlik ve güvence arar
lar.. Toplumlar da gelişmişlik farklarını da işte 
bu güvencenin kalitesi belirler..

Yaşadığımız bu zaman içinde ideal olanı 
elbette demokratik rejimin zorlama rejimlere, 
yetki dışı güçlere sahip olanlarla değil sivil 
seçilmişlerle yaşamasıdır.

Türkiye 1980 ,‘den sonra on yılda bir olan 
askeri darbelerden sonra, yirmi beş yıldır, 
üstelikte Avrupa Birliği kriterlerime uygun bir' 
gelişme çizgisi üzerinde ilerliyor.

Zaman zaman Laik Cumhuriyetin temelle 
rine yapılan çirkin saldırılar, bazen de planlı 
programlı, derinden giden kötü niyetleri gören
ler, Türkiye'yi tehlike anlarında kurtaran sigor-

I tanın* (ÖRDÜ) devreden çıkmaya başladığını 
düşünerek kaygılananlar da vardı.

AKP iktidarının din sömürüsüne dayalı 
takıntılarını ve bu kesimi hoşnut etmeye yöne
lik açık ve gizli eylemleri, şüphe ve korkuları 
körüklemektedir.

Şimdi dik dur ve özümleyerek oku....
Eski Cumhur başkanı -Genelkurmay 

Başkanı Or general Kenan Evren danışmanı 
gazeteci Ali Baransel yoluyla herkese diyor ki; 
“Ne zaman ki devletin yönetimi Cumhuriyetin 
temel niteliklerini tatbikten uzaklaşır, dini 
kurallara dayalı bir sistem doğru gitmeye 
başlarsa, bu duruma başta Büyük Millet 
meclisi başta olmak üzere bütün anayasal 
kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri çözüm 
bulamazsa, Türk milletinin büyük bölümü çare
sizlik içinde kıvranma noktasına gelirse, İŞTE 

ı O ZAMAN ordu ve onun genç subayları ne 
Avrupa birliği, ne Kopenhag kriterleri, ne de 

• NATO yu dinler. HİÇ BİR ŞEYE ALDIRMAZ.
I EZER geçer;.."

Bu vatanı seven has evlatlar bunu okuyun
ca derinden “OH” çektiğinizi biliyorum. Ben 
bu ordunun içinden geldiğim için bunu biliyor
dum. Harbiye’de Atatürk ilkeleri ile yetişen, her 
hücresine Cumhuriyet faziletlerini yerleştiren 
o çağdaş beyinler, ellerinde ki silahlarla orada 
korkuluk gibi durup, it uğursuza, yalın ayak 
takımına kanla irfanla kurulan bu cumhuriyeti 
bırakacaklarını sanmanın gafleti içine girdiler.

Harbiye marşında Ordu şunu haykırır... 
“Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti.

Cehennemler kudursa, ölmez nikah- 
banıyız. (Koruyucusu)

Göklerden gelen bir ses, sana ne diyor 
dinle...”

Türkiye rejime ve geleceğine yönelik 
güvencelerinin kalitesini yükseltmek zorun
dadır. Sivil aydınların sorumluluklarını taşıya
cak bu asrın bilincine uygun hareketler yap
ması gerekir..

Or genera( Kenan Evren’in söylediği 
“Cumhuriyetin garantisi” söylemi, laik rejime 
ve Cumhuriyete düşmanlık yapanlara bir hatır
latma olsun..

Bu ülkenin çok zorluklarla, kanla -irfanla 
kurulduğu tarih yazar.

Bu rejimi yıkıp kendi rejimlerini kurmayı 
düşleyenler bedelini yine ayni değerlerle öde
mek zorundadır. Kanlarının kirli olduğunu bili 
yorum, keşke kafalarında irfanın kırıntısı olsa 
bu kötü düşlerini görmezler...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
sayfasi.com
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Atletizm ilçe yarışmalarında fiyasko
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Spor 
Müdürlüğü'nün 
tertip ettiği 
Cumhuriyetimizin 
83. yılı 2006 sezonu1 
Atletizmi Geliştirme 
Projesi Bursa İli 
İlçe birinciliği yarış
malarına sadece 
bir okul katıldı. 
2 öğretmen ve 
7 öğrenciyle ilçe 
stadına gelen 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu takımının 
dışında hiçbir 
okulun katılmaması 
ilgi çekti.
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü ve 
İlçe Lig Heyeti 
Başkanı Hüseyin 
Zan ile İlçe Spor 
Müdürü Burhan 
Arıkan'ın dışında 
stada başka hiçbir 

i okul yöneticisi ile 
öğrencinin

gelmemesi 
dikkat çekerken 
yarışmaların 
tüm okullara 
iletildiği öğrenildi. 
1500 metre 
1994-1995 kızlar ve 
erkekler kategorisi 
ile 2000 metre kızlar 
ve erkekler 
1992-1993 yaş 
grubundaki öğrenci
lerin katılacağı açık
lanan yarışmalara 
sadece 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
2 öğretmen ve 7 
öğrenciyle katıldı. 
Okul Müdürlüklerine 
yarışmalar hakkında 
bilgilerin zamanında 
ve açıklamalı 
olarak verildiği 
öğrenilirken, 
okulların neden 
katılmadıkları 
ise anlaşılamadı. 
Yarışmalar için ilçe 
stadına gelen 11 
Eylül İlköğretim
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Hacı Bektaş-i Veli Dernegi’nden geleneksel Aşure günü
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Eşref Dinçer 
Mahallesi Burçak 
Sokak’ta bulunan 
Hünkar Hacı 
Bektaş-ı Veli 
Derneği’nin 
geleneksel olarak 
düzenlediği Aşure 
etkinliğine ilgi 
büyük oldu.
Derneğin yeni 
binasında ilk kez 
düzenlenen 
Kurban ve Aşure 
etkinliğinde misafir
lere kurban eti ile 
aşure, pilav ve ayran 
ikram edildi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan. CHP İlçe

Başkanı Erdem 
Akyürek ve yönetim 
kurulunun yanı sıra 
İstanbul'dan 
gelen Cem Vakfıve 
Alevi İslam Din 
Hizmetlerinden 
Sorumlu Metiner 
Orhan (dede) ile 
vatandaşlar katıldı. 
Etkinlikte konuşan 
Metiner Orhan 
(dede) Aşurenin 
tanımı yaparken 
"Aşura Arapçada 
on anlamına gelen 
çorbanın karşılığı" 
olduğunu söyledi. 
Gemlik Hünkar 
Hacı Bektaş-ı Veli 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kazım 
Bulut. Kurban ve 
Aşure etkıniıun.

katılan misafirlere 
teşekkür ederek 
başladığı konuş
masında 1400 yıldan 
beri devam eden 
gelenek ve 
görenekleri ile 
Gemlik Hünkar 
Hacı Bektaş-ı Veli 
Derneği’nin 
düzenlemiş olduğu 
10. Ehli Beyt-i 
anma etkinlikleri 
hakkında misafirlere 
bilgiler verdi.
Dernek Başkanı 
Kazım Bulut, 
yaptığı konuşmada, 
"Hz. Ali'nin evlatları 
anısına her sene 
Muharrem ayında 
12 İmamların hürme
tine 12 gün matem 
orucu tutarız. Bu 
matemi yalnız

Kalbinde taşıyan 
insanlar yaşatmak
tadır. Bütün tarihler. 
Hz. Hüseyin'in 1. 
Muharrem günü 
Kerbela'ya 
vardığıdır.
Muharrem'in 10. 
gününde de şehit 
düştüğünü yazar. 
Türkiye ve dünyanın 
bir çok ülkesinde 
tüm Ehli-Beyt 
sevenleri Muharrem

Sayfa 5

boyunca Kerbela 
şehitleri anısına 
mesiyerler, ilahiler 
Kur'an okuturlar. 
Hayırlar ihsan 
yaparak 72 Kerbela 
şehitlerinin anısını 
yaşatırlar. Ayrıca 
Korbela'dan sağ 
kurunan imam 
Zeynel Abıdın için 
het sene Muharrem 
orucu bitiminde 
şükür kurbanı 
kesilir.
Tüm İslam alemi 
olarak Muharrem 
ayını Hz. Hüseyin 
ve beraberinde şehit 
olan 72 masumun 
hürmetine hayır 
ihsan etmeli ve 
yasını tutmalıyız. 
Anadolu'da Türk 

varlığını ve Alevi 
İslam inancını 
başlatıp, yaygın
laştıran Hünkar 
Hacı Bektaş-ı Veli 
sevgisi, geniş bir 
hoş görü anlayışı, 
adaletli olması, 
tasavvuf'da, aydın
latıcı kişiliğiyle 
günümüzde halen 
örnek bir düşünür 
alimidir. Bu 
düşünceler üzerine 
kurulan Gemlik 
Hünkar Hacı 
Bektaş-ı Veli 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
Ehli-Beyt anmalarını 
bundan sonrada 
devam ettirecektir" 
şeklinde konuştu. 
Kurban ve Aşure 

etkinliğine katılan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada, aynı 
tarihi vegeçmişi bir
likte yaşayan insan
ların bundan sonra 
da birlik ve 
beraberlik içinde 
huzurla yaşamaları 
dileğinde bulunarak, 
"Bu coğrafyadan 
başka gidecek 
yerimiz yok, devletin 
ve bayrağın sürekli 
başımızda olmasını 
sağlamalıyız" dedi. 
Konuşmaların 
ardından dernek 
mutfağında hazır
lanan aşure, 
kurban eti ve pilav 
misafirlere ikram 
edildi.

Demirel 
“eğitime11 
el attı

CHP Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, Yenişehir 
Orhaniye Köyü Gazi 
Müstecip Onbaşı İlköğretim 
Okulu'nda yaşanan 
öğretmen sıkıntısının gider
ilmesi amacıyla Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'e 
soru önergesi verdi. 
Önergede, çocuklarımızın 
gelecek nesillere daha 
bilgili ve kültürlü 
yetiştirilmesinde ilköğretim 
okullarının önemine 
değinen Demirel, 

bu okullar sayesinde 
çocukların gerekli bilgi ve 
eğitimi aldığını, ülkeye 
yararlı birey olarak yetiştiği
ni söyledi. Gazi Müstecip 
İlköğretim Okulu'ndaki 
öğretmen açığı yüzünden 
öğrencilere tam anlamıyla 
bir eğitim hizmeti 
sunulamadığına işaret 
eden Demirel, "Bu okulu
muzda 80 öğrenci eğitim 
görüyor ancak, okulun 
ilkokul bölümünde sadece 
iki öğretmen var.

Bu yüzden birden fazla sını
fa aynı öğretmen ders 
veremiyor. Okulun fiziki 
yapısı ve donanımı ihtiyacı 
karşılamasına rağmen, 
öğretmen eksikliği 
nedeniyle gençlerimizin 
mağdur oluyor" dedi. 
Eksikliğin bir an önce 
giderilmesini taleh eden 
Demirel, Bakan Çelik'in 
yanıtlaması istemiyle 
TBMM'yu sunduğu öner
gesinde şu sorulara yer 
verdi:

"Yenişehir Orhaniye 
Köyü'ndeki Gazi Müstecip 
İlköğretim Okulu'ndaki 
öğretmen eksikliğinin 
sebebi nelerdir, Sıkıntının 
aşılmasına yönelik neler 
yapmayı planlıyorsunuz, 
Öğretmen eksikliği 
nedeniyle eğitim-öğretim 
faaliyetlerinden gerektiği 
şekilde yararlanamayan 
öğrencilerimizin mağ
duriyetlerinin giderilmesi 
yönünde ivedi olarak neler 
yapacaksınız?"
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Türkiye'nin en büyük re en modern hali BursaVa yapılacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 

Şahin, Görükle’de 200 dönümlük arazi üzerine 
yapılacak, Türkiye’nin en büyük ve modern 

‘Sebze-Meyve Hali Projesi’ni kamuoyuna tanıttı.
Başkan Şahin, 
5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu’nun, 
Büyükşehir 
Belediyelerinin görev 
ve sorumluluklarını 
belirleyen 7. mad
denin (T) bendinde 
‘Her çeşit toptancı 
hallerini ve mezba
halarını yapmak, 
yaptırmak, işletmek . 
veya işlettirmek, imar 
planının gösterilen 
yerlerde yapılacak 
olan özel hal ve 
mezbahaları ruhsal
landırmak ve 
denetlemek’ görevinin 
büyükşehir 
belediyelerine 
verildiğine dikkat 
çekerek, Gürsu’da 
yapımı devam eden 

hal binasına kesinlikle 
ruhsat vermeyecek
lerini söyledi.
Gürsu’da yapımı 
devam eden hal 
binasının geniş 
İçmesiyle ilgili plan 
değişikliğinin İdare 
.Mahkeme kararıyla 
iptal edildiğini vurgu
layan Başkan Şahin, 
“Mahkeme kararı 
doğrultusunda 
Gürsu’daki alanı 
Büyükşehir hal alan
ları ile ilgili yeterli 
alan büyüklüğü ve 
kriterleri taşımıyor. 
Gürsu’ya hal yapımı 
kamuoyunda büyük 
eleştirilere neden 
olmyştu. Bu geliş 
meler üzerine yeni 
hal çalışmalarına 
başladık. Bu çalış

malar kapsamında 
Görükle’de Uludağ 
Üniversitemizin 
sınırları içersinde ve 
Bursa Çevre Yolu’na 
cepheli 200 dönümlük 
bir alanı ‘yeni hal’ 
alanı olarak belirledik. 
Bu konuda bize 
destek veren rek
törümüz Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran ile 
Ziraat Fakültesi 
dekanı ve öğretim 
üyelerine teşekkür 
ederim” dedi.
2007 yılına yetişecek 
Yeni hal yerinin imar 
planı onayı ile kamu
laştırma işlemlerinin 
tamamlandığını anla
tan Başkan Şahin, 
“Avam projesi biten 
ve uygulama projeleri 
tamamlanmak üzere 

olan yeni hal alanının 
ihalesini yakında 
gerçekleştireceğiz. 
İnşaatına mayıs ayın
da başlanacak yeni 
hali, 2007 yılının ilk 
aylarında hizmete 
açmayı planlıyoruz. 
Her türlü sosyal 
donatı alanının bulun
duğu, 150 dükkânın 
yer aldığı 59 bin 
metrekaresi kapalı 
alan olan yeni hal, 
Türkiye’nin en büyük 
ve modern hali ola
cak” diye konuştu. 
Yapılacak olan yeni 
halin mimari yapısının 
Bursa'nın değerlerini 
taşıyan özellikte 
olduğunu da ifade 
eden Başkan Şahin, 
“Yeni hal projemizde 
bir halde olması 
gereken her türlü 
donatı alanı bulun
makta. Yeni hal, 
dört duvarı'çevrilerek 
yapılmış bir hal 
olmayacak. Hal 
komisyoncuları da 
projemizi mükemmel

buldu. Zaten projeyi 
onların istek ve talep
leri doğrultusunda 
hazırladık. Biz 
yaptığımız işin en 
mükemmelini 
gerçekleştiririz” 
şeklinde konuştu. 
Şahin, kent merkezin
deki mevcut sebze- 
meyve halinin kentsel 
dönüşüm projesi kap
samında Bursa’ya 
kazandırılacağının 
altını çizerken, 
“Bursa’da yapılacak 
çok iş var. Bizde ekip 

ruhu ile bu yükün 
altından kalkacağız. 
Çünkü biz Bursa 
sevdası ile yola 
çıktık” dedi. 
Toplantıya Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak, Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Recep Akyıldız, APK 
Daire Başkanı Hakan 
Koyunlular ve 
Büyükşehir Belediyesi 
Teknik Danışmanı 
Mimar Recai Coşkun 
da katıldı.

KEBAP ve YEMEK SALONU
Bircim Göriir

Cağ Kebabı & Çorba Çeşitleri & Etli Yemekler 
Sebzeli Yemekler & Izgara Çeşitleri

Salatalar & Tatlılar

Farklı bir ortamda kaliteli servis ile hizmetinizdeyiz

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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Sn. Başbakanımız ve 
Genel Başkanımız 

R. Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 

2. Olağan Kongresini 
gerçekleştireceğiz.

Gemlik’ti hemşehrilerimizin 
olağan kongremize katılımlarından

Tarih: 18 Şubat 2006 Perşembe 
Saat: 15.00
Yer : Belediye Düğün Salonu

onur duyarız. ı z
■ Enver ŞAHİN ?

AK PARTİ
Gemlik İlçe Başkam AK PARTİ

0 
II 
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Sözleşmeli öğretmenlik için 
başvuru süresi bugün başlıyor

Bursa’da‘Son çare operasyona
Bursa polisi, yasa dışı yollardan yaklaşık 
100 bin kutu ilacı, yurda soktukları öne 

sürülen 9 kişilik şebekeyi, 
5 aylık takibin ardından çökertti.

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB) 
7 bin 800 kontenjan 
ayırdığı sözleşmeli 
öğretmenlik için 
başvuru süresi 
bugün başlıyor. 
Başvurularla ilgili 
bilgiler ve sözleşme 
hükümleri Bakanlığın 
"http://personel.meb. 
gov.tr" internet 
adresinden 
öğrenilebilecek. 
Başvurabilmek için 
adayların 2004 veya 
2005 KPSS'ye 
katılmış ve MEB'in 

»branşlar bazında 
belirlediği taban 
puanın üzerinde 

'puan almış olmaları, 
ayrıca bundan önce
ki sözleşmeli öğret
men alımı sırasında 
belirlenen koşulları 
taşımaları gerekiyor. 
İnternetteki formları 
dolduran adaylar, bu 
formları il milli eğitim 
müdürlüklerinde

onaylattıktan sonra 
başvurmuş sayıla
caklar. Başvuru 
süresi 22 Şubat 
Çarşamba günü 
sona erecek.
Erkek adayların 
askerlikle ilişiğinin 
bulunmaması ya da 
askerlik yüküm
lülüğünü 30 Haziran 
2006 tarihine kadar 
erteletmiş olması 
gerekiyor. Tam 
teşekküllü hastane 
lerden alınacak 
sağlık kurulu rapor
larının yanı sıra, 
sağlık ocaklarından 

alınacak "öğretmen 
olur" ifadesi bulunan 
raporlar da 
geçerli olacak.
Atamalar, 24 
Şubat'ta bilgisayar 
ortamında gerçek
leştirilecek ve 
sonuçlar ile ata
malara ilişkin her 
türlü bilgi "http://per- 
sonel.meb.gov.tr" 
internet adresinde 
açıklanacak.
Görevlendirilen 
öğretmenler, tebligat 
beklemeden 27 
Şubat 2006 Pazartesi 
gününden itibaren 

görevlendirildikleri 
eğitim kurumlarının 
bağlı olduğu il/ilçe 
milli eğitim müdür
lüklerine, istenen 
belgelerle birlikte 
başvurabilecekler. 
Gerekli şartları 
taşıyan ve kendi
leriyle sözleşme 
imzalanan öğretmen
ler görevlendirildik
leri eğitim kurum- 
larında eğitim ve 
öğretim süreci de 
dikkate alınarak 
hemen göreve 
başlayabilecekler.
Bakanlar Kurulu 

kararı gereğince, 
görevlendirilecek 
sözleşmeli öğretmen
lere bir öğretim 
günü için brüt 61.80 
YTL ödenecek.
Öğretmenlerle yapıla
cak sözleşme, 30 
Haziran 2006'da sona 
erecek. Her 6 ders 
saati bir öğretim 
günü olacak.

"Şon Çare" adı verilen 
operasyonda, 880 
kutu ilaç ele geçi 
rilirken, ilaçlar arasın
da bir süre öncesine 
kadar Türkiye'de yok 
satan ve kuş gribi 
hastalığının 
tedavisinde kullanılan 
Tamiflu ile cinsel gücü 
artırıcı Viagra da 
bulunuyor.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Mali Büro Amirliği, 
kaçak ilaç ticareti yap
tıkları iddia edilen 
Nurettin K. (40), Necati 
K. (30), Musa K. (28), 
Mustafa K. 56) ile 
Ahmet K. (29), Ufuk Y. 
(32), Selçuk S. (29) 
Nevzat K. (33) ve 
Hakkı E. (34) isimli 
9 kişiyi gözaltına aldı. 
Mali Büro 
Amirliği'nden yapılan 
açıklamaya göre, 
bir ihbarı değer
lendiren ekipler, 
daha önce de ilaç 
kaçakçılığı suçla
masıyla hakkında 
işlem yapılan Nurettin

K.'yı takibe aldı. 
Takibin ardından 
bu kişinin bir önceki 
soruşturma sırasında 
ilaçları sakladığı ve 
elindeki malı, 
kargo ve akrabalarının 
aracılığıyla Bursa, 
Eskişehir, Kayseri, 
Balıkesir, Çanakkale, 
Ankara ve İstanbul'da
ki çok sayıda ecza 
neye dağıttığı sap
tandı. Bunun üzerine 
operasyona start 
veren ekipler, Necati 
K. ile amcası Mustafa 
K. ve Musa K.'yı 
gözaltına aldı. Polis 
ifadelerine başvur
duğu şüphelilerin 
yurtdışına ilaç siparişi 
verdiklerini, Ahmet 
K. ile Ufuk Y.'nin 
yurtdışından gelen 
ilaçları İstanbul'da 
teslim alarak çeşitli 
kentlere kargo 
yoluyla gönderdikleri
ni, Nurettin K.'nın 
Kayseri'de dağıtım 
yaptığı, Nevzat K., 
Hakkı E. ve Selçuk 
S.'nin de Bursa'da 
çalıştıklarını 
tespit etti. BHA

http://personel.meb
http://per-sonel.meb.gov.tr
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Sınav keşmekeşligi
sona eriyor

Sağlık ordusuna yeni defa
Bu sene ilk kez 
"Özel Okullar" 
sınavıyla 
"Ortaöğretim 
Kurumlar Sınavı 
(OKS)"nın birlikte 
yapılacağı, sınav 
dağınıklığı ve 
keşmekeşliğine son 
verileceği belirtildi. 
2. bir sınavın yapıl
mayacağı ve özel 
okulların öğrencileri
ni merkezi sistemin 
dışında yerleştire
bileceği kaydedildi. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
sınavlara ilişkin 
olarak taraflara 
geçen yıl bil
gilendirilme 
yapıldığını söyle 
yerek, bu yil bir
leştirilen sınavlarda
ki farklılıkları açık
ladı. Bakan Çelik'e 
göre, Bakanlık, bir
likte yapılacak olan 
Özel Okullar ile OKS 
sınavı sonrasında 
yerleştirmeleri 
merkezi yapmaya
cak. Bakanlık, özel 
okullar için sınava 
giren öğrencilerin

1

i

W US» İW !UM
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, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan 

Eski Sahilde 3*1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

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

K.Kumlâ’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 m 2 arşa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, KaskoDask,Acıbadem SağhkveHerTürlü

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax:51411) 21

ham puanlarını . 
belirleyecek, özel 
okullar kendileri, 
öğrencilerin ham 
puanlarını baz alarak 
yerleştirme işlemi 
gerçekleştirecek.
Bakan Çelik, konuya 
ilişkin yaptığı açıkla
malarda, "Bu sene 
şöyle bir farklılık var. 
Biz ham puanlan 
belirleyeceğiz. Bu 
ham puanlarına 
dayalı olarak, özel 
okullar kendileri yer
leştirmeyi yapacak
lar. Yani yerleştirme 
merkezi yapılmaya
cak. Ancak isteyen
lerin yerleştirmeleri
ni yapacağız. Okul 
diyorsa ki, 'Ben 
öğrencinin ham 
puanını alırım, 
öğrenci gelir bana 
müracaat eder, ben 

buna göre kayde 
derim veya etmem' 
diyorsa onu da 
kendi tercihlerine 
bırakıyoruz" dedi. 
Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavı 
için başvurular hızla 
devam ediyor. Bu 
sene kar yağışı 
nedeniyle 30 Ocak 
2006. tarihinde alın
maya başlayacak 
olan başvurular, 
gecikmeli olarak 6 
Şubat 2006 tarihinde 
başladı. İlköğretim 
8. sınıf öğrenci
lerinin başvurduğu 
OKS için başvurular, 
28 Şubat 2006 tari
hinde mesai biti
minde sona erecek. 
OKS ve Özel Okullar 
Sınavı ise 11 Haziran 
2006 tarihinde 
gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı, 
ücretleri döner ser
mayeden karşılan
mak üzere, toplam 
10 bin 691 yeni 
sözleşmeli sağlık 
personeli aldı.
İşe alınan personelin 
yüzde 27'si, yani 2 
bin 914'ü İstanbul'da, 
10 bin sağlık person
elinin yüzde 39'u, 
yani 4 bin 62'si 
İstanbul, Ankara ve 
İzmir'de işbaşı yaptı. 
ÖSYM yerleştirme 
işlemlerini 
sürdürüyor. Doğu ve 
Güneydoğu'daki has
taneler, "ödeme güç
lerine" göre eleman 
almaya hazırlanıyor. 
Proje kapsamında, 
müracaat ve ata
maları Sağlık 
Bakanlığı yaparken, 
kurumlar personelin 
ücretleri "döner ser
mayeden" ödeyecek. 
Sağlık Bakanhğı'nın 
Kuruluş Teşkilat ve 
Görevlen Hakkında 
Kanun Hükmünde 
Kararname'ye, 
"Kadrolu istihdamın 
mümkün olmadığı 
hallerde, ücretleri 
döner sermayeden 
karşılanmak üzere 
657 sayılı Devlet 
Memurları 
Kanunu'nun 36. 
maddesinde belir
tilen sağlık hizmetleri 
ve yardımcı sağlık 
hizmetleri unvan

Esnafın beyan sûresi uzatıldı
Beyana tabi geliri 
sadece basit usulde 
tespit edilen gelir ver
gisi mükelleflerinin 
yıllık beyannamelerini 
verme süresi, kötü 
hava koşulları 
nedenjyle 9 gün 
uzatılarak 24 Şubat 
olarak belirlendi. 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan imzasıyla 
yayımlanan Gelir 
Vergisi Sirküleri ile 
geliri sadece basit 
usulde tespit olunan 
ticari kazançlardan 
ibaret olan gelir ver
gisi mükellefleri, 2005 
yılı gelirlerine ait 
beyannameleri 24

larında çalıştırılmak 
üzere, merkezi sınav 
sonuçlarına göre 
657 sayılı Kanun'un 
4. maddesinin (B) 
fıkrasına tabi 
sözleşmeli personel 
çalıştırılabilir" 
hükmü eklendi. 
Bu hükme göre, 
ülke düzeyinde 
sağlık hizmetlerinin 
etkin, verimli ve 
dengeli bir şekilde 
yürütülebilmesi için 
ücretleri döner ser
mayeden karşılan
mak üzere, toplam 10 
bin 691 adet yeni 
sağlık personeli işe 
alındı. Yeni eleman 
alımında aslan payı 
İstanbul, Ankara, 
İzmir gibi 3 büyük il 
kaptı. İstanbul'daki 
sağlık kuruluşları 2 
bin 914, Ankara'daki 
kuruluşlar 706, 
İzmir'deki kuruluşlar 
ise 442 yeni personel 
çalıştıracak. Sağlık 
Bakanlığı'na bağlı 
kurumlara alınacak 
personel şöyle: 
"Hemşire, ebe, 

Şubat akşamına 
kadar verebilecek. 
Beyanname verme 
süresinin uzatılması, 
ödeme süresini 
etkilemeyecek.
Beyannamelerini ek 
süre içinde veren 
basit usuldeki 
mükellefler de, 
verginin ilk taksitini

Şubat ayı sonuna 
kadar, ikinci taksitini 
ise Haziran ayında 
ödeyecek.
Basit usulde 
vergilendirilen 
mükelleflerin 2005 yıl’ 
gelirlerine ait beyan
name verme süresi 1 
önceki gün sona 
ermişti.

sağlık memuru, tıbbi 
sekreter, anestezi 
teknisyeni, dip pro
tez teknisyeni, od 
yometri teknisyeni, 
fizyoterapist, sosyal 
çalıştırıcı, laboratuar 
teknisyeni, acil tıp 
teknisyeni, radyoloji 
teknisyeni, anestezi 
teknikeri, acil tıp 
teknikeri, laboratuar 
teknikeri, biyolog, 
psikolog, diş protez 
teknikeri, radyoterapi 
teknikeri, diyaliz 
teknikeri, diyetisyen, 
çocuk gelişimcisi, 
ortopedi teknikeri. < 
sağlık fizikçisi ve 
sağlık teknikeri." '1 
Sağlık Bakanlığı, 
657 sayılı Devlet 
Memurları 
Kanunu'nun 4/B 
maddesine tabi ola
cak sözleşmeli per
sonellerin pozisyon
larına ve 2004 KPSS 
sınav sonuçlarına 
göre yerleştirme 
işlemleri yapılması 
için ÖSYM 
Başkanlığı'na bilgi 
verdi. *
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At yarışlarında yeni düzenleme
At yarışlarına yeni 
TBMM Tarım, Orman 
ve Köy işleri 
Komisyonu'nda At 
Yarışları Hakkında 
Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 
değiştirilerek 
kabul edildi, 
önümüzdeki günlerde 
Genel Kurul'da 
yasalaştırılması 
beklenen tasarıyla at 
yarışlarıyla ilgili yurt- 
dışından bahis kabul 
etme konusunda 
düzenleme yapıldı. 
Türkiye sınırları 
içerisinde at yarışları 
düzenlemeye, yur- 
tiçinde ve yurtdışında 
düzenlenen yarışlar 
üzerine yurtiçinden ve 
yurtdışından müşterek 
bahis kabul etmeye, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı yetkili ola
cak. Tasarıya göre, 
koşulara kayıtlı her at, 
doping muayenesine 
tabi tutulacak.
TBMM Tarım, Orman 
ve Köyişleri 
Komisyonu AK Parti 
Adana Milletvekili 
Vahit Kirişçi başkan
lığında toplandı. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehdi Eker'in 
de katıldığı toplantıda, 
At Yarışları Hakkında 
Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ele 

SÂfİUİTBÜFE
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GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ
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Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

alındı ve tasarıda 
bazı değişiklikler 
yapılarak kabul edildi. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehdi Eker, 
tasarıyla ilgili 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye'nin dünyada 
en az doping vakasına 
rastlanan ülkeler 
arasında olduğunu 
ifade ederek sektörde 
40 binin üzerinde 
insanın istihdam 
edildiği, milyonlarca 
insanın ilgilendiği 
atçılık sektörünün 
birikmiş sorunlarını 
çözmeye çalıştıklarını 
söyledi. Tasarıyla, 
doping ile yarış 
gelirlerinin kullanıl
ması konularında 
düzenleme yaptıklarını 
anlatan Eker, yarış 
gelirlerinden yapılan 
kesintilerin yüksek 
olmasının sektörü 
sıkıntıya soktuğunu 
kaydetti. Hükümetin, 
at yarışları gelirleri ve 
talih oyunlarından 
yapılan kesintilerin 
düşürülmesi için yeni 
bir çalışma yaptığını 
ifade eden Bakan 
Eker, "Düzenlemeyle 
yarış gelirlerden 
yapılan kesintiler 
makul bir seviyeye 
indirilerek, sektörün 
gelişmesi ve yüksek 
gelir getiren bir 
faaliyete dönüşmesi 
mümkün

olacaktır" dedi.
At yarışlarından elde 
edilen gelirlerin sek
törle hiçbir ilgisi 
olmayan alanlara 
aktarıldığını, kesinti 
oranının yüzde 58 
olduğunu belirterek, 
"Bugün öyle bir nok
taya gelmiş ki sektör 
varlığını devam ettire
bilecek durumda 
değil. Kendi oluştur
duğu kaynağı ne 
tarım, ne hayvancılık 
sektörü kullanıyor. 
Bizim dışımızdaki 
sektörler kullanıyor, 
biz de bakıyoruz. 
Türkiye'nin tanıtımı, 
savunması,.gençleri 
mizin okula gitmesi 
önemli. Biz de katkı 
yapalım. Ama 'önce 
can, sonra canan* diye 
laf var. Atlar koşarak 
bu parayı kazandın 
yorsa, bundan önce 
atlar faydalanmalı. Bu 
para, önce atçılık sek
törüne, sonra diğer 
alanlara aktarılmalı" 
ifadelerine yer verdi. 
Komisyona konuyla 
ilgili bilgi veren 
Türkiye Jokey Kulübü 
Başkanı Umur Tamer 
de sektörün kendi 
imkanlarıyla ayakta 
durduğunu ifade 
ederek, "Bizi yaşatın, 
size daha fazla kaynak 
aktaralım" dedi.
Tamer, Dubai'de 
3 atın önemli yarışları 
kazandığının altını 
çizerken "Türkiye'yi 
bundan iyi tanıtma 
imkanı olabilir mi?"

i i ı I
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ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 

Ön Muhasebe bilen tecrübeli 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

taırtlfflM

dedi.
Önümüzdeki günlerde 
Genel Kurul'da 
yasalaştırılması 
beklenen tasarıyla 
getirilen yeni düzen
lemeler şöyle: 
"- Türkiye sınırları 
içerisinde at yarışları 
düzenlemeye, yur- 
tiçinde ve yurtdışında 
düzenlenen yarışlar 
üzerine müşterek 
bahis kabul etmeye, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı yetkili 
olacak.
- Komsiyonda benim
senen önergeyle, at 
yarışlarıyla ilgili yurt- . 
dışından bahis kabul 
etme konusunda yeni 
bir düzenleme yapıldı. 
Türkiye sınırları 
içerisinde at yarışları 
düzenlemeye, yurt 
içinde ve yurtdışında 
düzenlenen yarışlar 
üzerine yurtiçinden ve 
yurtdışından müşterek 
bahis kabul etmeye, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı yetkili 
olacak.
- Aynı tasarıya göre, 
koşulara kayıtlı her at, 
doping muayenesine 
tabi tutulacak.
- Yarış usul ve 
nizamlarına ve yarış 
dürüstlüğüne aykırı 
hareket eden at 
sahibi, antrenör, 
jokey, jokey yamağı, 
seyisler ve sair 
hizmetliler hakkında 
disiplin ve para 
cezaları uygulanacak.

i iI
I

Yumurtada
KDV indirimi

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, likit 
ve pastörize yumur
tada KDV'nin 
indirilmesiyle ilgili, 
olarak Gelir İdaresi 
Başkanlığı'nın 
gerekli açıklamayı 
yapacağını kaydetti. 
Unakıtan, Marmara 
Üniversitesi Maliye 
Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 
tarafından düzenle
nen "2005 Yılı Bütçe 
Gerçekleşmeleri, 
2006 Yılı Hedefleri 
ve Beklentiler" 
konulu toplantı 
sonrasında 
gazetecilerin likit 
ve pastörize yumur

tada KDV'nin yüzde 
18'den yüzde 8'e 
çekilmesiyle ilgili 
sorularını şöyle 
yanıtladı:
"Biz gıda ve diğer 
maddelerde zaman 

ELEMAN ARANIYOR
Bursa Serbest Bölgesi’nde bulunan 
otomotiv üzerine faaliyet gösteren 

firmamızda mühendislik ve 
satış bölümü için elemanlar alınacaktır. 
CV başvurularınız için Fax: 524 84 06 

MÜHENDİSLİK: Üniversite Makine 
Mühendisliği bölümünden veya meslek 
Yüksek Okulu (Makina -Resim- 
Konstrüksiyon bölümlerinden) mezun 
SATIŞ: Takım çalışmasına uygun, pratik 
İngilizcesi olan ofis programlarına 
hakim eleman.
- B Sınıfı ehliyeti olan 
- Tercihen İngilizce bilen 
- Katı modelleme programlarına 
hakim(Auocad, Autodesk, İnventör, 
Solidvvorks) 'Mühendislik Bölümü için’ 
- 35 yaşını aşmamış 
-Askerlik hizmetini tamamlamış 
- Gemlik’te ikamet eden
- Bay - Bayan a.I.A OTOMOTİV KOLL. ŞTİ.

zaman indirim 
yapıyoruz. Bu işlemi 
yapan Gelir İdaresi 
Başkanlığımız, 
bu hususta size 
daha açıklayıcı ve 
doyurucu bir açıkla
ma yapar. O açıkla
ma yapılsın.,bir 
dinleyin, ondan 
sonra gerçekleri 
öğrenin ki halka da | 
gerçekleri anlatın.
Yoksa birisi kalkıyor 
kafasından bir iddia
da bulunuyor. 
Herkes de (Acaba 
bu doğru mu?) 
diye soruyor.
Bununla ilgili olarak 
yetkili organımız 
olan Gelir İdaresi 
Başkanlığımız 
gerekli açıklamayı 
yapar. Gerçekler, 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı'nın 
yapacağı açıkla
madır."
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Bebekler önce sayısal kavramları öğreniyor C* KARİKATÜR KÖŞESİ
Hüseyin KAYA

Bebeklerin yürümeden 
veya konuşmadan önce 
sayısal kavramları 
öğrenebildikleri 
ortaya çıktı.
ABD'de.yapılan bir 
araştırmada, 7 aylık 
bebeklerin, duydukları 
seslerin sayısıyla 
gördükleri yüzün 
sayısını eşleştirebildik- 
leri ve soyut bir sayı 
kavramı ojuştura- 
bildikleri belirlendi. 
Proceedings of the 
National Academy of 
Sciences dergisinde de 
yayımlanan araştır
mayı yapan bilim 
adamları, bu araştır
manın küçük çocuklara 
temel matematik' kural
larını öğretme yöntem

lerinin geliştirilmesi 
konusünda yararlı 
olabileceğini 
belirttiler.
Duke Üniversite- 
si'nde yapılan araştır
mada, 7 aylık 
bebeklere iki veya üç 
yabancı kadının arka 
arkaya "bak" dedik
leri bir görüntü 
gösterildi.
Görüntüler, 

seslerin sayısının 
eşleştiği görüntülere 
daha fazla dikkat 
ayırdılar.
Araştırmacılar, 
sonuçların 7 aylık 
bebeklerin duydukları 
sesin sayısıyla gördük
leri yüzün sayısı arasın
da bir eşitlik bağı kura

bildiklerini gösterdiğini 
belirtirken, bunun 
henüz konuşamayan 
bebekler ile bazı 
hayvanlar arasında, 
sayıları simgelemeyi 
amaçlayan ortak bir 
sistem olduğu fikrini 
desteklediğini 
kaydettiler.

Bu günlerde karikatür konusu oldukça 
rağbette.

Şu gariban köşem de, geçmişten, 
şimdiki zamana kadar olan süreci çizgi
lerimle Gemlik Körfez okuyucusunun 
görüşüne arzediyorum.

annelerinin kucakların
da oturan bebeklerin 
yanlarına yerleştirileli 
iki monitörde göste 
rilirken, sesler her iki 
görüntüde de senkro
niye bir şekilde gizli bir 
hoparlörden verildi. 
Bebekler çoğunlukla 
yüzlerini gördükleri

Tansu Hanım’ın ustalığı

Güzel görünmeniz 
için illa kusursuz bir 
vücuda sahip 
olmanız gerekmiyor. 
Kendi vücut çizgi
lerinize uygun olarak 
seçeceğiniz giysilerle 
ister zayıf, ister kilolu 
olun; şık ve güzel 
görünebilirsiniz. 
Vücudunuz mükem
mel olmayabilir ama 
bu kötü görünmeniz 
gerektiği anlamına 
gelmez. Vücut 
kusurlarınızı örtecek 
doğru bir giyim tarzı 
sayesinde, iyi görün
mekle ilgili tüm sıkın
tılarınızı ortadan 
kaldırabilirsiniz. Tüm 
gardrobunuzu da 
yenilemeniz gerek
miyor. Ufak rötuşlar
la çok daha iyi 
görünmeyi başarmak 
elinizde.
İÇ ÇAMAŞIRLARI 
Beyaz ya da iç 
gösteren giysilerle 
ten rengi iç 
çamaşırı kullanın. 
Eğer eteğiniz iç gös
teriyor ama vücud
unuzu sıkıca sarmı 
yorsa, o zaman 
string yerine, kalça 
nızı tam saracak 
büyükçe, ten rengi 
bir külodu tercih 

edin Por>r 
selulıt çoksa ince 
kumaştan giysiler 
giydiğinizde kesinlik
le string giymeyin. 
Mücevher ve 
aksesuar 
Eğer göğsünüz 
büyükse ve 
göğsünüzün V yakalı 
bir bluzle çok fazla 
ortaya çıktığını 
düşünüyorsanız, 
büyük bir kolyeyle 
teninizin göründüğü 
bölgeyi kapata
bilirsiniz.
Balıkçı ya da yarı 
balıkçı yaka bir 
kazağın üzerine asla 
kolye ya da fular 
takmayın.
Eğer göğüsleriniz 
büyükse, göğüs 
aranıza düşecek 
uzun kolyeler tak
mayın. Yüzünüz kilo
luysa, ya da gıdınız 
varsa, daha uzun 
küpeleri tercih edin. 
Boynunuz kısaysa, 
kalın ve tasmayı 
andıran kolyelerden 
uzak durun.
AYAKKABILAR 
Ayak bilekleriniz 
kalınsa, bilekten 
bantlı, topuklu 
ayakkabılar 
giymeyin.

Pantalonlarımzın 
paçaları topuğun 
dibine dek 
düşsün.
Ayakkabılarınız 
açık ve son 
derece zarif 
olmadıkça açık 
renk giysilerle 
siyah ayakkabı 
giymeyin.
Parlak renkli 
giysilerle siyah 
ayakkabı 
giymeyin, çünkü 
bu, renkleri ucuz 
gösterir. Siyah 
ayakkabılar en 
çok koyu renklerle 
iyi gider.
Ayak bilekleriniz 
kalınsa, düz, babet 
ayakkabılardan ve 
bilekten bağlı 
ayakkabılardan 
kaçının.
Bacaklarınız çok 
inceyse, ince ve 
sallanan topuklu 
ayakkabılar 
giymeyin. Çünkü 
bunlar, bacaklarınız 
kadar ince olmayan 
vücudunuzun altında 
ezilecek gibi durur. 
Vücudunuz armut 
şeklindeyse, aşırı 
zarif ve çok yüksek 
olmayan ince topuk
lardan kaçının.

Önemli esaslar 
Neon ve floresan 
renkler, sadece buğ
day tenliler tarafın
dan giyilmelidir.
Ya göğüslerinizi, ya 
da poponuzu ortaya 
koyacak bir giysi 
giyin, asla ikisini 
birlikte değil.
Parlak renk ve 
kumaşları, sadece 
dikkat çekmeye 
dayanabileceğiniz
den emin olduğunuz
da giyin.
Çok dar yerine, daha 
bolca pantalonları 
tercih edin. Çünkü 
dikiş yerleri gerilen 
pantalonlar sizi 
şişman gösterir.
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Hangi besin size yararlı?
Brokoli, yoğurt, süt, 
enginar... Sizce bu 
besinler yararlı mı? 
Yanıtınız ne olursa 
olsun yanılıyor ola
bilirsiniz... Sağlıklı 
sanılan birçok besinin 
bazıları için ölümcül 
olabileceğini belirten 
uzmanlara göre 
herkesin yararlı 
besinleri ayrı.
Bilim adamları şimdiye 
kadar herkes için 
sağlık kaynağı olduğu
na inanılan bazı 
besinlerin aslında bazı 
kişilere faydadan çok 
zararı olduğunu 
ortaya çıkardı.
Lüksemburg'daki 
Reunis Kutter labo- 
ratuvarı araştırma
cılarının bulgularına 
göre, 'her gıda madde
si her bünyede aynı 
etkiyi yaratmıyor', kimi 
için iyi ve sağlıklı olan 
bir başkası için atom 
bombası kddar 
tehlikeli olabiliyor. 
Birine yarar, 
diğerine zarar 
Bilim adamlarının 
geliştirdiği 
'lmuPro300' adlı kan 
testi ise hangi besin 
maddelerinin hangi 
bünyelerle uyumlu 
olduğunu, hangilerinin 
zararlı olduğunu 
ortaya çıkarıyor. 
Araştırmacı gruptan 
biyokimyager Dr. 
Camille Lieners, 
"Bugüne kadar brokoli 
kesin olarak herkese 
faydalı olarak bilinirdi. 
Herkesin şık sık 
sağlıklı olduğuna 

inanılan enginar 
yemesi önerilirdi. 
Ancak birisinin 
bünyesinde olumlu 
etki yapan bir besin 
bir başkasında 
kronik hastalıklara 
yol açabilir" dedi. 
Sigara içen 
brokoli yemesin 
'Gıda intolerans 
(duyarlılık) testi' 
(lmuPro300) size fay
dadan çok zarar veren 
besinleri basit bir kan 
testi ile belirliyor. Test 
aynı zamanda kilo 
vermek isteyenler için 
de uygulanıyor. 
Dr. Camille Lieners 
testin kişiye özel 
olduğunu belirterek, 
"Test neticesinde hiç 
ummadığınız gıda 
maddelerinden uzak
laşmanız gerekebilir. 
Bu süt bile olabilir. 
Buna alternatif yoğurt 
ve brokoli var. Ancak 
o da birisine iyi 
gelirken bir başkasına 
zarar verebilir.
Örneğin brokoli sigara 
içenler için çok zararlı. 
Bağışıklık sistemini 
provoke ediyor" 
diye konuştu 
'Sinsice hasta ediyor' 
Dr. Lieners gıda 
duyarlılıklarında (into 
lerans) temel prob
lemin vücudun duyarlı 
olduğu besin mad
delerinin vücüda sin
sice zarar vermesi ve 
bunun uzun bir süre 
ortaya çıkmamasından 
kaynaklandığını belirt
ti.'Alerji gibi değil* 
"Alınan gıdalar, bak-

teri, virüs, mantar ve 
parazitlerin yol aça
bileceği enfeksiyon
ların oluşmasını 
engeller, ancak vücut 
bu besinlere duyarlı 
ise alınan gıdalar 
bünyeyi olumsuz 
etkiler" diyen Dr 
Lieners bu noktada 
'gıda duyarlılığı' adı 
verilen bir durumun 
söz konusu olduğuna 
dikkat çekti. Ancak Dr. 
Camille Lieners gıda 
duyarlılığının alerjik 
reaksiyonlardan 
farklı olduğunu 
da vurguladı.
Gıda duyarlılığında 
zararlı etkenin gıdanın 
tüketilmesinden gün
lerce sonra ortaya çık
tığına dikkat çeken Dr. 
Lieners, "Eğer vücud
un bir gıdaya karşı ‘ 
bağışıklık sorunu 
varsa, antikor 
dediğimiz G tipi 
globulinler oluşmaya 
başlar. Bu antikorları 
'lmuPro300' testiyle 
yaklaşık 300 gıda 
maddesi için güvenli 

şekilde ortaya 
çıkartabiliyoruz" dedi. 
Belirli gıdalara karşı 
duyarlılık geliştir
menin birden fazla 
sebebi olabileceğini 
belirten bilim 
adamları, bunlar 
arasında gıdaların 
üretilme ve saklanma 
biçimleri, tek yönlü 
beslenme alışkanlığı, 
stres ve çevresel 
etkenler gibi pek çok 
değişkenin bulun
duğunu bildirdi.
'Zararlı' bağımlılık 
yapıyor
Bu tür etkenler sonu
cunda kişinin sindirim 
sisteminin etkilendiği 
ni. tüketilen gıdaların 
içindeki bileşenlerin 
bağışıklık sistemine 
yabancı gelmesiyle 
sürekli bir savaşın 
başladığını anlatan 
Dr. Lieners. "Kişinin 
bağışıklık sistemi, 
dolayısıyla metaboliz
ması ve organizması 
sürekli ve artan bir 
stres altına girer" 
ifadesini kullandı.

Bilim adamları bu 
durumda bir kısır 
döngünün ortaya 
çıktığını, kişinin kendi
sine zararlı olan besin 
maddelerine karşı bir 
uyuşturucu maddeye 
olduğu gibi bağımlılık 
geliştirebildiğini 
kaydettiler.
lmuPro300 testi ne işe 
yarâr?Dr. Camille 
Lieners'e göre 
'lmuPro300' testiyle 
kişinin farkında 
olmadan alışkanlık 
geliş-tirdiği ve aynı 
zamanda da zarar 
gördüğü besinlerin 
izi sürütebiliyor. Test 
sıYasında vücut 
tarafından oluşturulan 
IgG antikorlarının 
oluşup oluşmadığına 
bakılıyor. Ve eğer bu 
antikorlar'oluşmuşsa 
vücudun hangi besin
lere karşı duyarlılık 
geliştirdiği ortaya 
çıkarılıp buna göre 
önlemler alınıyor.
■Türkiye'de de 
uygulanıyor 
Bu sistem Türkiye'de 
ilk defa Vivitro Sağlık 
ve Kozmetik firması 
tarafından uygulan-, 
maya başlandı İşlet
meci Bora .Eren 
tarafından Dr Camille 
Lıen.ers'in yardımıyla 
Türkiye'ye getirilen 
sistem bünyeye doku
nan besinleri tespit 
ederek özel beslenme 
profili çıkarıyor. 
Sonuç: Enginar 
bile zararlı!
'lmuPro300' testini 
denendi.

Test sonucunda 
en çok sevdiği ve 
sağlıklı olduğuna 
inandığı 
için bolca tükettiği 
marul, roka, keten 
tohumu, enginar, 
üzüm, çavdar, şam- 
fıstığı gibi ürünlere 
karşı vücudunda bir 
duyarlılık olduğu 
tespit edildi.
36 gıda maddesine 
karşı duyarlılığı 
olduğu ve bu besinler
le ilişkisini bir süre 
kesmesi gerektiği 
ortaya çıktı. Bu 
çerçevede 1 yıl 
boyunca enginar 
yememesi önerilen 
laboratuvar 
tarafından kendisine 
verilen listedeki 
gıdalardan istediği 
kadar tüketebilecek. . 
Ortaya çıkabilecek 
sorunlardan birkaçı 
Bilim adamlarının 
verdiği bilgiye göre, 
kişinin kendisine 
zararlı olan 
maddeleri tüketmesi 
durumunda onlarca 
sorun ortaya 
çıkabiliyor. Bu sorun
ların bâşlıcaları ise 
şöyle sıra.laniyor: 
Cilt sorunları migren 

■ aşırı kilo ya da aşırı 
kilo verme, mide ve 
bağırsak rahatsızlık
ları, romatizma, şişmiş 
göz kapakları, akne, 
idrar bozuklukları, 
nefes darlığı, egzama, 

. halsizlik, sinirlilik, kalp 
ve dolaşım sorunları, 
ve depresyon ortaya 
çıkabiliyor..

i
<

I

I

■■■

VI

i

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 5134353 
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 51.3 1.3 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
Yenıkapı (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 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

■ I OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

B

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

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24.32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

■

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
17 ŞUBAT 2006 CUMA 

SERVET ECZANESİ 
Yeni Mah. Yokuşu- GEMLİK

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2362 

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

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

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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ARSLAN TİCARET
İNŞAAT MALZEMELERİ PAZ. TÂH. TİC 

|H BURSA BETON 
Sanayi ve Tic. A.Ş.

YETKİLİ BAYİİ
/ Demir
/ Kireç
/ Çimento
/ Tuçjlo
/ Kiremit;
/ fteycız Çimento
/ Kum ve Çokıl

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

Bursa’da bir pazarcı portakalın 
beğenmeyen müşterisini dövdi 
Bursa’daki bir pazarda seyyar satıcıdan portakal almak isteye 
müşterinin, meyveyi beğenmeyip alışverişi iptal edince satıcı 

tarafından hakarete uğrayıp dövüldüğü öne sürüldü.
İddiaya göre, 
İhsaniye Mahallesi 
Çarşamba 
Halk Pazarı'nda 
meydana gelen 
olayda, A.K'nın 
tezgahına gelen 
Ş.Ç. (Şakir 
Çilkız-34) 
adlı müşteri, 
3 kilogram portakal 
alacağını söyledi. 
Portakalın iyisinin 
verilmediğini öne 
süren Ş.Ç, alışveriş 
yapmayacağını * 
belirterek ayrıldı. 
Buna sinirlenen satıcı

A.K'nın müşteriye 
hakaret edip 
dövdüğü ileri 
sürüldü. Darp edilen 
şahsın müracaatı

üzerine şüpheli 1 
gözaltına alındı. 1 
Olayla ilgili soruştur
manın devam
ettiği bildirildi.

AK Partimiz bir karışım değil, bir bileşimdir.
Yani gemilerini yakıp gelenlerin partisiyiz. 

AK Parti geniş tabanlı bir partidir.
Daha da genişletmek için herkesi, her kesimi kucaklamak için geliyoruz. 

Onun için 18 Şubat 2006 tarihinde yapılacak olan 
kongrede ilçe başkan adayı oldum.

AK PARTİ
Gemlik İlçe Başkan Adayı 

Mustafa DURMUŞ



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

Su aboneliği için son fırsat
Kullanma izni olmadığı için su abonesi yaptıramayan vatandaşlara aftan yararlanmaları için 
“Abone Ol” çağrısı yapılıyor. Bu nedenle 3 bine yakın kişiye abone olmaları için tebligat çıkarıldı. 
Sayacı olmayanlara uygulanan götürü fiyat uygulamasına da son verildi. Haberi sayfa 3’de

Sinema Venüs 
Gemliklilerin 

hizmetine açıldı 
Gemlik'te 1955 yılında açılan Atlas 
Sineması’ndan sonra ilk sinema 
olarak yapılan Venüs hizmete 
açıldı. Necdet Bulut tarafından 
açılan Sinema Venüs, toplantı ve 
konferanslar için de hizmet 
verecek. Haberi sayfa 4’de

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı AKP ilçe kongresi Belediye Düğün Salonu’nda yapılacak

AKP kongresinde kozlar paylaşılacak
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yollar bizim mi?
Bugün AKP’nin ikinci olağan kongresi 

yapılacak.
Bu kongrenin AKP’liler açısından önemi 

büyük.
Çünkü, Genel Başkanları ve Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan kongreye katılacak.
Genel Başkan ve Başbakanın kongreyi 

onurlandırması, AKP örgütü açısından bir 
moraldir.

Başbakanın ilçemize gelmesi nedeniyle 
Belediye’de hummalı bir çalışma başlattı.

Dün sabah Umurbey’den Gemlik’e girerken, 
çevre yolunda temizlik işçilerinin yaya 
kaldırımlarını temizlediğini iki yıldır ilk kez 
gördüm.

Orhangazi Caddesi temizleniyor.
Belediye hoparlöründen Belediye girişinde

ki araçların kaldırılması isteniyor.
İstiklal Caddesi’nde bozuk olan asfalt -tüm 

yazmalarımıza karşın onarılmazken- bir günde 
asfaltla kapatılıyor.

Bütün bu çalışmalar, aylardır sıkıntı çeken 
Gemlik halkı için değil. Başbakanın ilçemize 
gelmesi için yapılıyor ne yazık ki.

Gemlik halkı bunları görüyor..
“Gemlik’i çok seviyorum demek” yetmiyor.
Sevgi başkaları için gösterilmez.
Sevgi sevdiklerin içindir.
Sevilen acaba Gemlikliler mi?
Yoksa Başbakan mı?
Gemlikliler bir gün inşallah Gemlik’i gerçek

ten seven birini bulurlar.
Yoksa yollarımızın onarılması için çok 

Başbakanlar bekleriz.

Bugün yapılacak olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2. olağan kong 
resinde şimdiki İlçe Başkanı Enver Şahin ile Mustafa Durmuş ilçe 
başkanlığı için yarışacaklar. Kongreye Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da gelmesi ilgiyi daha da arttırdı. Adaylık için yarışan iki 
grup çalışmalarını dün de sürdürdüler. AKP ilçe kongresinde 400 
delege oy kullanacak. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 5’de

‘Gemlik Körfez' bugün ödül alacak
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti’nin her yıl 
geleneksel olarak 
verdiği, bu yıl ise 
ölen emekli 
Gazeteci Niyazi 
Menteş adına 
düzenlenen başarı 
ödülleri bugün 
dağıtılacak. 
Başbakan Recep

Tayyip Erdoğan’ın 
da katılacağı 
törende, başarılı 
yerel gazetecilere 
ödülleri verilecek. 
Seçici kurul, 
gazetemiz 
‘Gemlik Körfez’i 
de “En iyi ilçe 
Gazetesi” seçmişti. 
Bu nedenle

gazetemiz Sahibi ve 
Başyazarı 
Kadri Güler ile 
Yazı İşleri Müdürü 
Serap Güler, 
bugün saat 18.00’de 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Salonu’nda 
yapılacak olan 
ödül törenine

katılacaklar.
‘Gemlik Körfez’ 
Gazetesi, 
1997 yılında da 
Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Güney 
Marmara Şubesi 
tarafından
‘Basın Teşvik 
Ödülü’ne 
layık görülmüştü.

WAAnM.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye
Meclisi’nden
karikatürlere

kınama

Bazı Avrupa 
ülkelerinin basın 
organlarında 
Paygamberimiz 
Hz. Muhammedi 
karalayıcı şekilde 
yayınlanan 
çirkin karikatürler 
ile ilgili Belediye 
Meclis adına yapılan 
yazılı açıklamada 
“Peygamber 
efendimize ve İslama 
karşı yapılan bu 
saygısızlığı kını
yoruz" denildi. 
Meclisçe alınan karar 
gereği oluşturulan 
komisyon üyelikle 
rine AKP'den Ali 
Okuroğlu, Nurettin 
Bay, Menderes 
Bingül, Cemal 
Abaklı, DYP’den Halil 
Çevik ve MHP’den 
Osman Doğan'ın 
getirilmişti. 
Komisyonca 
hazırlanan kınama 
duyurusu dün 
basına dağıtıldı. 
Belediye Başkanı ve

Belediye Meclis 
Üyelerini temsilen 
yayınlanan kınama 
duyurusunda şu 
görüşlere yer verildi: 
"Bazı Avrupa 
ülkelerinin basın 
organlarında 
yayınlanan ve 
Peygamberimiz 
Hz. Muhammet 
(S.A.V.) efendimizi 
hedef alan çirkin 
yayınlar, her 
duyarlı kesim 
gibi bizleri de 
derinden üzmüştür. 
Bu itibarla Gemlik 
Belediye Meclisi 
olarak Peygamber 
efendimize ve 
İslama karşı 
yapılan bu saygısız 
lığı kınıyor, halkımızı 
bütün inançlara 
karşı islamın 
hoşgörüsü altında 
davranmaya tahrik 
ve provakas yonlarâ 
karşı duyarlı olmaya 
davet ediyoruz" 
denildi.

ABONE OLDUNUZ MU?

KErfez
■■■ GÜNLÜK EYYAS* GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

KAYIP
Bursa Emniyet Müdürlüğünden aldığım 
pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür 

TALAT KARAKAŞ

Başbakan geliyor 
yollar onarılıyor

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün 
yapılacak olan AKP ilçe kongresine katılmak için ilçemize gelme
si üzerine belediye atağa geçti. Bozuk yollar onarılırken, 
Orhangazi’den Gemlik’e doğru giriş yolları da temizlendi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
bugün yapılacak 
olan AKP ilçe 
kongresine katılmak 
üzere ilçemize 
gelmesi üzerine 
belediye tarafından 
bozuk yollar asfalt 
ile yamanırken, 
bir yandan da ara 
sokaklarda parke 
taşı döşeme çalış
maları hızlandırıldı. 
Aylardır onarıl
mayan İstiklal 
Caddesi’ndeki 
bozuk asfaltlar 
Başbakan 
Erdoğan’ın ilçemize 
gelmesi nedeniyle 
bir gün önceden 
onarılmaya 
başlandı.
Başbakan Erdo 
ğan’ın geçmesi bek
lenen tüm yolların 
özel temizlik şirketi 
tarafından yoğun 
bir şekilde temizlen 
mesi dikkat 
çekerken, aylardır 
yapılan yayınlara 
rağmen onarılmayan 
İstiklal Caddesi’n 
deki doğalgaz 
çukurları Başbakan 
geliyor diye asfalt 
ile yamanması 
vatandaşın tepki
sine neden oldu. 
İstiklal Caddesi’ne

paralel olan ve 
bu güne kadar 
onarılmayan

ara sokaklarda 
Başbakanın 
gelmesi nedeniyle

parke taşı ile 
döşenmeye 
başlandı.

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

SATIllltBÜFI
İskele Meydanı 

Yakamoz Büfe 
DEVREN SATILIKTIR* 
0.532 551 28 3lJ I
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14 Aralık 2004 den önce yapılan ve yapı kullanma izni olmayanlar yararlanacak.

Su aboneliği
I Yazı YO RUM

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

için son fırsat
Kullanma izni olmadığı için su abonesi yaptıramayan 
vatandaşlara aftan yararlanmaları için “Abone Ol” 
çağrısı yapılıyor. Bu nedenle 3 bine yakın kişiye abone 
olmaları için tebligat çıkarıldı. Sayacı olmayanlara 
uygulanan götürü fiyat uygulamasına da son verildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

10 Aralık 2004 
tarihinden önce 
yapılan ve yapı 
kullanma izni 
almayan binalar 
için çıkarılan aftan 
yararlanmak 
isteyen vatandaşların 
belirtilen süre 
içinde su aboneliği 
için başvuruda 
bulunmaları gerektiği 
bildirildi. 
Gemlik ile Küçük 
Kumla, Umurbey 
ve Kurşunlu 
beldelerinde bulunan 
yaklaşık 3 bine 
yakın binaya 
BUSKİ tarafından 
tebligat yapılmaya 
başlandı.
Su aboneliği için 
müracaat edecek 
vatandaşların 
10 Aralık 2004 
tarihinden önce 
binalarını yaptıklarına 
dair belgeler içinde 
emlak beyanı, 
telefon faturası dahil 
bağlı olan elektrik 
faturası gibi 
evrakların da yeterli 
olduğu belirtilirken, 
sıfırdan abone 
olacakların BUSKİ'ye 
sadece 162 YTL 
ödeyecekleri 
açıklandı. 
GÖTÜRÜ 
ÖDEMEYE SON 
Daha önce belediye 
encümeni tarafından 
alınan karar gereği 
sayaçları sökülen 
abonelerin, götürü su 
faturası ödemelerine 
de son verildi. 
Abonelerin, arıza

yapan sayaçları 
BUSKİ tarafından 
sökülerek yerine 
ücret alınmadan 
başka bir 
sayaç takılacak. 
Gemlik merkezde 
çevre yolu dışında 
kalan ve yapı 
kullanma izni 
olmadığı için abone 
otamayarak su ala
mayan vatandaşların 
büyük çoğunluğunun 
abonelik için gerekli 
işlemleri yaptıkları 
öğrenilirken, 
beldelerde oturan 
vatandaşların 
henüz yeterli 
girişimde bulun
madıkları öğrenildi. 
TEBLİGATLAR 
YAPILIYOR 
Evlere yönelik 
abonelik işlemleri 
için tebligatların 
gönderilmeye 
başlandığı 
öğrenilirken, verilen

süre içinde 
başvurmayanların 
kişiler hakkında 
yasal işlem başlatıla
cağı da öğrenildi. 
Vatandaşların su ile 
ilgili sorun yaşama
maları için biran önce 
abone başvurularını 
yapmaları isteridi. 
Bugüne kadar abone 
olmadan su kullanan 
kişiler hakkında yasal 
işlem yapılmaması 
için mutlaka abone 
olmaları gerektiği de

bildirildi.
PLAKALAR 
YENİLENİYOR 
Daha önce 
Belediye tarafından 
verilen şbonelik 
plakaları BUSKİ 
tarafından yenilen 
meye başlandı. 
Abonelerin kapılarına 
takılan plakaları 
BUSKİ Gemlik 
İşletme 
Müdürlüğü’nden 
kendilerinin 
almaları gerekiyor.

Ordu; utanmaz yüzlere bir şamar vurdu...
Ben kendimi bildim bileli, bir kısım gerici 

halkın, siyasilerin ordu bir hata yapsa da 
bunları ballandıra baldıran anlatsam, bun
dan siyasi rant elde etsek diye beklediklerini 
biliyorum.. Bunu en çok şimdi ki iktidar par
tisi AKP ve onun geçmişte geldiği çizginin 
sivil politikacıları hep bekleyip durdular. Ay 
başında maaş bekleyen memur gibi, hep bu 
günleri beklediler, belki de içlerinden dualar 
ettiler.

Orduyu, onun subaylarını, generallerini, 
Genelkurmayı yermek, ayıplarını yüzlerine 
vurmak için hepsi nöbette,idi. Ah bir hata 
olsa ah...

Ordunun generallerinin imtiyazlı bir sınıf 
oluşturduğunu, lojmanlarda, ordu evlerinde 
halktan kopuk yaşadıklarını, askeri hukukun 
arkasına saklanıp, biri birini kollayarak 
suçları örtüklerini söyleyip durdular.

İçlerinden birkaç atak söylüyordu ama 
çoğu deliklerinden başlarını uzatıp bunu 
söylüyor sonra da karanlık inlerine çekiliyor 
lardı..

Son karar onların suratına bir şamar gibi 
indi..

İşte karar çıktı, askeri mahkeme Or ami- 
ral’i mahkum etti.

Evlerine el koydu..
Ama hala Bakanın Çamlıca da ki kaçak 

villası ise dimdik duruyor.
Koskoca Or amiral’in apoletleri söküle

cek, Or amiralliği, askerliği bitecek,
Ordu evlerine giremeyecek, hastalanınca 

GATA’ya tedaviye gidemeyecek el konulan 
iki daireye el konulacak, bunlar devletin malı 
olacak.

İşte gerici kesimin beğenmedikleri, dudak 
büktükleri, hukuku, adaleti tanımadığını, 
kirliliği, yolsuzlukları örtüp kapattıklarını 
iddia ettikleri ordu adaletini işletti, hem de 
kendi verdiği emirlerle Or amiral’i yargıladı 
anasından doğduğuna, yaptığına, yapacağı
na pişman etti...

Peki siyasiler ne yaptı..?
Villacı -mısırcı Bakanı korudular.

Kolladılar .onu aklamaya çalıştılar.
Bu da yetmezmiş gibi Meclisten af 

yasaları geçirdiler, geçmişte ki hukuki 
suçlarını bu yasalarla af ettiler.

Kağıt üzerinde af yasası çıkabilirsiniz 
ama halkın vicdanında, karalanan alnınızın 
lekesi hiçbir zaman silinmez. Ben 73 yaşın
dayım bu kara lekeyi silen bir ilacın bulun
madığını biliyorum.

Bakanın villasının kaçak olduğu (kendisi 
de söylüyor) yıkılması gerektiğini herkes 
söylüyor. AKP'li olan Üsküdar Belediyesi 
yıllardır bu kaçak binayı yıkacak kepçe - 
dozer, üç tane amele bulamamış..

Bu yetmezmiş gibi utanmadan ,vicdanları 
sızlamadan (Ne biçim Müslüman bunlar) 
yeni imar planları ile Bakanın kaçak villasını 
kurtarmaya çalışıyor.

Ey yüzünü namaz seccadesinden kaldır
madığını söyleyen .gösteriş için namaz 
kılan, 23 defa hac’ca gittiğini bir meziyet 
olarak anlatanlar duydunuz mu

Or amiralin evine el kondu...
Bakanın villaları dimdik, oradan bütün İstan
bul’a utanmadan pişkin pişkin bakıyor, ben 
bu akılsızları kandırıp oylarını alırım diyen 
ev sahibi de televizyonlarda seyrediyor
sunuz, yumurtanın akını sarısından ayırıp 
sana omlet yapıp yediriyor. Afiyet olsun....

azetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
azetesi.com
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Sinema Venüs Gemliklilerin hizmetine acildi
Seyfettin SEKERSÖZ isletmecisi Necdet dizavnlı salon I------- „■ ■ . „ ,Seyfettin ŞEKERSÖZ işletmecisi Necdet
Gemlik'te 1955 
yılında açılan Atlas 
Sineması'ndan 
sonra ilk sinema 
olarak yapılan 
Venüs 
hizmete açıldı. 
İstiklal Caddesi 
Ziraat Bankası arka 
sokağında hizmete 
giren Venüs 
Sineması özellikle 
öğrencilerin büyük 
ilgisini çekiyor. 
Atlas Sineması

Bulut tarafından 
yaptırılan ve içinde 
iki adet gösterim 
salonu bulunan 
Venüs sinemasının 
yok olmaya yüz 
tutmuş sinema 
sevgisini 
sinemaseverlere 
yeniden sevdirmeye 
çalışacak.
Depreme karşı 
gerekli projeler 
hazırlanarak yapılan 
Venüs Sinemasında 
iki adet sahne

dizaynlı salon T
bulunuyor. 
Bekleme salonu, 
kantin büfesi 
ve yapılışıyla 
sinemaseverlere 
film seyretme 
zevkini yaşatacak 
olan Venüs 
sinemasının film 
gösteriminin yanı 
sıra her türlü 
toplantı ve konfe 
ranslar için de 
hizmet verebilecek 
konumda yapıldığı 
öğrenildi.

As

r

“fenüs Sineması sinema 
^tkunllanniîThizmetine açıldı -

Dıiflzvk'iif» DOSALSAZBuderus
- - - - - - - - - KAZAN

< ISIS AN J KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

m ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
ÎETKİLİBfflİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA I 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 | 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi | 
Blok 2 No:42 GEMLİK 1
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58 I
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AKP ilçe kongresi bugün yapılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci olağan 
kongresini yapacak 
olan Gemlik 
AKP İlçeTeşkilatı 
Başbakan ve AKP 
Genel Başkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan 
ile delegelerini

ağırlayacağı salon
hazırlandı.
Belediye Düğün 
Salonu'nda 
dün sabah 
saatlerinde 
başlayan hareketli 
çalışmalar gün 
boyu devam etti. 
AKP ilçe Başkanlığı 

için Enver Şahin 
ile Mustafa 
Durmuş'un yarışa
cağı seçimlerde 
400 delege 
oy kullanacak. 
Başbakan ve 
AKP Genel 
Başkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yanı 
sıra tüm Bursa 
Milletvekillerinin de 
katılması 
beklenen kongrenin 
hareketli ğeçmesi 
bekleniyor.
Belediye Düğün 
Salonu’nu en 
ince ayrıntılarına 
kadar hazırlayan 
AK Parti İlçe yönetimi ile üyeleri salonun her larıyla süslediler.

Gençlik Kolları yanını parti bayrak-

Çalışan çocuklar için el ele
Uluslararası Çalışma 
örgütü (ILO) 
desteğiyle Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu 
(SHÇEK) Genel 
Müdürlüğü'nce 
yürütülen "Hedeflen 
miş 11 ll'de Sokakta 
Çalışan Çocukların 
Eğitime Yönlendiril 
mesi Projesi"nin 
Bursa ayağı 
start aldı. 
Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu (SHÇEK) 
Genel Müdürlüğü'nce 
başlatılan ve Uluslara 
rası Çalışma örgü 
tü'nce (ILO) destekle
nen "Hedeflenmiş 11 
il'de Sokakta Çalışan 
Çocukların Eğitime 
Yönlendirilmesi Proje 
sf'nin Bursa ayağı 
Yıldırım Toplum 
Merkezi'nde gerçek
leştirilen toplantıyla 
başladı. Proje kap
samında yapılan 
toplantının İlk oturu
munda, Valilik, Büyük 
şehir Belediyesi, 30'a 
yakın kamu kurumu 
ve sivil toplum örgüt 
temsilcileri hazır 
bulundu. Toplantıya 
Vali Yardımcısı Haşan 
Ersan, BTSO Genel 
Sekreteri Tolga 
Yücel, Sosyal 
Hizmetler İl Müdürü 
Şaban Kander ve çok 
sayıda kurum temsil
cisi katıldı.
"BURSA’YA

2 MİLYON YTL 
AYRILDI" 
Toplantıda konuşan 
Sosyal Hizmetler il 
Müdürü Şaban Kan 
der, Türkiye genelin 
de başlatılan projeye 
Bursa'daki katılım
cıların da destek ol 
masını istedi. Kander, 
Sosyal Hizmetler il 
Müdürlüğü'ne ayrılan 
2 milyon YTL'lik 
bütçe kapsamında 
sokak çocuklarıyla 
ilgili çalışmalara yer 
verileceğini, bu amaç 
la il eylem planı oluş
turulduğunu söyledi. 
Toplum desteği 
olmadan hiçbir yere 
varılamayacağına 
dikkati çeken Kander, 
bütün katılımcılardan 
projeye ne yönde 
destek olabilecekler
ine ilişkin açıklama 
beklediklerini vurgu
ladı. Kander, sokakta 
çalışan çocukların 
eğitime kazandırıl
ması amacıyla vatan
daşlara da önemli 
görevler düştüğünün 
altını çizdi.
"PROJEYE HERKES 
DESTEK VERMELİ” 
Vali Yardımcısı Haşan 
Ersan da, kamu 
kurumlan ve yerel 
yönetimler arasında 
koordinasyon sağla
maya hazır olduk
larını vurguladı. 
Ersan, sokakta 
çalışan veya 
çalıştırılan çocükların 

eğitime kazandırıl
ması amacıyla il 
genelindeki tüm 
kurumlarla ortak bir 
çalışma yapılması 
gerektiğimi vurgula
yarak, "Ülkemizde 
her geçen gün sosyal 
imkanlardan fay
dalanmak isteyen 
sorunlu gruplar 
ortaya çıkıyor. Bu 
sayıyı ne kadar aşağı 
çekersek, o kadar 
başarıya ulaşmışız 
demektir. Bunu da 
kamu kurumlan ve 
sivil toplum örgüt
lerinin desteğiyle 
gerçekleştirebiliriz" 
dedi. Ersan, çocuk
ların eğitime 
kazandırılması için 
yerel yönetimler ve il 
Özel İdaresi başta 
olmak üzere bütün 
kamu kurumlarını 
koordine etmeye 
hazır olduklarını söz
lerine ekledi.
"Bu çocuklar okulda 
başarılı olamıyor" 
ILO Çocuk İşçiliğinin 
önlenmesi Uluslara 
rası Progrâmı (IPEC) 
Ulusal Program 
Koordinatörü Nejat 
Kocabay da, yıllar 
önce Bursa'da çeşitli 
projeler yürüttükleri
ni, bu konuda gerek 
kamu kurumlan, 
gerekse sivil toplum 
kuruluşlarından 
büyük destek aldık
larını belirtti.
Korabay, Bursa'da 

start alan proje kap
samında aynı desteği 
beklediklerini söyle
di. Sokakta çalışan 
ve aynı zamanda da 
okula devam eden 
çocukların başarı 
sağlayamadığına 
dikkati çeken 
Kocabay, "Sokaktaki 
çocukların bir çoğu 
ya simit, ya mendil 
yada farklı işlerde 
çalışıyor. Sabah 
05.30'da simit fırınına 
gidip, 07.30'da derse 
geliyor ancak bir saat 
sonra uyumaya başla 
yıp dersi dinleyemi 
yor. Bu öyle bir 
durumda o çocuğun 
eğitim aldığını söyle
mek söz konusu 
olamıyor. Bu pro 
jeyle sokakta çalışan 
çocuk sayısını en az 
seviyeye çekmeyi 
hedefliyoruz" dedi. 
"AMAÇ 750 ÇOCUĞU 
KAZANMAK" 
"Hedeflenmiş 11 ll'de 
Sokakta Çalışan Çoc 
cukların Eğitime 
Yönlendirilmesi 
Projesi"nin il 
Koordinatörü Murat 
Halis Çelik de, 
Bursa'da 250 
çocuğun sokaktan 
alınmasının hede
flendiğini, sokakta 
çalıştırılma riski olan 
500 çocuğun da 
çalışmasını önlemek 
amacıyla projeler ve 
hedefler tespit 
edildiğini bildirdi.

Valilikte toplu nikah
Medeni Kanun'un 
kabulünün 80. 
yıldönümü nedeniyle 
Bursa Valiliği'nde 
düzenlenen tören ile 
26 çifte resmi 
nikah kıyıldı.
Vali Nihat Canpo 
lat'ın eşi Sevim 
Canpolat'ın himaye 
sinde ve sivil toplum 
kuruluşlarının deste 
ği ile gerçekleştirilen 
nikah töreninde, 
çiftler evlilik cüz
danına kavuşmanın 
heyecanını yaşadı. 
Çarşamba Merkez 
Hükümet Konağı'nın 
yeni salonunda 
gerçekleştirilen 
törene, Sevim 
Canpolat, Vali 
Yardımcısı Haşan 
Ersan ve eşi, sivil 
toplum kuru
luşlarının temsilcileri 
ve nikahı kıyılan 
çiftler katıldı. Çift
lerin nikah şahitliğini 
Sevim Canpolat ve 
Ersan'ın eşi Ayten 
Ersan yaptı.
Törende konuşan 
Vali Canpolat'ın eşi 
Sevim Canpolat, 
Ulu önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
çağdaş Türkiye'yi 
oluştururken, kadın
lara seçme ve seçil
menin yanı sıra 
birçok hak verdiğine 
işaret etti. Böylesi 
önemli bir tarihin 

yıldönümünde 
nikahı olmayan 
çiftler için düzenle
nen törenin büyük 
önem taşıdığını 
anlatan Canpolat, 
destek veren kurum 
ve kuruluşlara 
teşekkür etti. 
Bu arada, nikahı 
kıyılan çiftlere küçük 
altın, evlilikte mutlu 
olmanın yolları kitabı 
ve çam fidanı 
hediye edildi. 
Çiftlerin nikahlarının 
kıyılmasının ardın
dan hazırlanan 
pasta kesildi. 
Törende en ilginç 
görüntüler ise nikah
sız çiftlerin çocukları 
oldu. İmzalar sırasın
da anne babalarıyla 
birlikte olan minikler 
çevrelerine1 
gülücükler dağıttı, 
öte yandan 
toplu nikah 
organizasyonu; 
Kadının Statüsü 
Birimi Koordinatörlü 
ğü'nde, il Nüfus ve 
Vatandaşlık 
Müdürlüğü, il 
Sağlık Müdürlüğü, 
Bursa Soroptimist 
Kulübü, Uludağ 
Soroptimist 
Kulübü, Gökdere 
Rotary Kulübü 
Derneği ve 
Nilüfer Rotary 
Kulübü Derneği'nin 
katkılarıyla yapıldı.
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Merinos projesi vitrine çıktı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Cumhuriyet döneminin 
ilk sanayi yapılarından birisi olma özelliğine sahip Sümerbank Merinos 
Yünlü Sanayi Dokuma Fabrikası'nın kente yeniden kazandırılacağı ‘Merinos 
Kentsel Dönüşüm Projesi’ni basın mensuplarına tanıttı.
Başkan Şahin, Merinos 
Fabrikası'nın Kentsel 
Dönüşüm Projesi kap
samında BursalIlara 
‘Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi' ve Merinos 
Kültürpark’ı olarak 
hizmet vereceğini 
söyledi. Şahin, 50 mil 
yon YTL’ye mal olması 
beklenen projeye 25 
milyon YTL’lik katkı 
sağlayan Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkan Celal Sönmez 
ile Osmangazi 
Belediyesi’nin 
Büyükşehir Belediye 
Meclis Üyeleriyle birlik
te Tarihi Belediye 
Binası'nda düzenlediği 
basın toplantısında, 
“Bir şehrin dizaynı, 
çevresi ile yapıları o 
kentte yaşayan insan
ların da kültürü ve 
değeridir. Bu bakımdan 

zengin tarihi ve kültürel 
birikimiyle ülkemizin ve 
dünyanın önemli kent
lerinden biri olan 
Bursa'mızdaki kentsel 
dönüşüm projelerine 
büyük önem veriyoruz. 
Bursa’yı ulusal ve ulus
lararası alanda daha 
itibarlı ornch bir dünya 
kenti hafine -.içtirmek 
için çok ba, i da kentsel 
dönüşüm projeleri 
ürettik ve bu projeleri 
birer birer hayata 
geçirmeye başladık. 
Neyin sözünü verdiy
sek, yapacağız” dedi. 
Başkan Şahin: 
“Başbakan Erdoğan'a 
teşekkür” 
Merinos Fabrikası’nın 
kapatılmasının ardın
dan işletmeye ait arsa, 
arazi ve üzerindeki 
gayrı menkullerin 
Başbakanımız Recep

Tayyip Erdoğan’ın 
desteği ve Bakanlar 
Kurulu’nun kararıyla 
Büyükşehir Belediye 
si’ne devredildiğini 
hatırlatan Başkan 
Şahin, hazırlanan 
proje hakkında 
şu bilgileri verdi: 
“Bizde tarihi misyonu 
olan Merinos 
Fabrikası’nı ve arazisini 
Bursa’ya yakışır bir 
şekilde yeniden düzen
liyoruz. Bize bu 
konuda destek veren 
Başbakanımız Recep 
Tayip Erdoğan’a Bursa 
halkı adına teşekkür 
ediyorum. 11 dalda 36 
bilim adamının koordi
natörlüğünde hazır
lanan ve Koruma 
Kurulu tarafından da 
onaylanan projemizin 
ihalesi 22 Şubat 
Çarşamba günü yapıla

cak. Toplam 273 938 
m2’lik alanda, 72 097 
m2 taban alanı bulunan 
55 adet binadan oluşan 
Merinos Yünlü 
Sanayi Dokuma 
Fabrikası’ndaki müdür 
evi, iplik işletmesi, 
tabldot (Düğün 
Salonu), su kulesi, 
soğutma kulesi, puan- 
törlük yapıları Koruma 
Kurulu kararıyla 
korunacak. Hazırlanan 
avan projede tüm 
işletme alanı ‘Bursa 
Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’ ve ‘Merinos 
Kültürparkı’ olarak 
düzenlenecek.
“Merinos Kültürparkı” 
konsepti içinde değer
lendirilen 197 bin 630 
m2 açık alanın mevcut 
bitki örtüsü korunarak, 
peyzaj düzenlemeleri 
“Yeşil Bursa” imajına 
yakışacak şekilde 
düzenlenecek. 3 ana 
fonksiyon üzerinden 
hazırlanan projenin 
‘kültür’ diliminde mev
cut yapı stoku ile nite
likli ağaç kümesinin 
yoğun olduğu batı

tarafındaki bölgede 
kongre kültür merkezi, 
nikah salonu, lokanta 
ve açık anfi ile kültürel 
yaşamın tüm öğeleri 
bir bütün içinde yer 
alacak. Rekreasyon 
çalışmalarının yapıla
cağı bölgenin orta 
bölümünde ise 
ahşap konstrüksiyonlu 
gölletin yer alacağı 
mevcut ağaçların 
korunacağı tematik 
parkta farklı boyutlar
daki platformlarla 
sosyal aktivitelerin 
yapılacağı alanlar 
oluşturulacak. Bu 
bölgede ayrıca su 
gösterileri havuzlarının 

önünde oluşturulan 
basamaklı teras su ve 
ışık gösterileri ise 
Merinos’a 
ayrı bir güzellik 
katacak. Gençlik 
Merkezi olarak 
düşünülen 14 bin 
m2’lik alanda 
oluşturulacak ‘Spor ve 
Aktivite’ bölümünde de, 
bisiklet ve yaya yollan, 
basketbol, voleybol, 
tenis sahaları, 
kay-kay pisti ve anfi yer 
alacak. 10 bin kişiyi 
kapsayan açık alanla 
bu bölgenin ‘şenlik 
platosu’ olarak 
yapılandırılması 
planlanıyor.
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Sayın Başbakanımız ve 
Genel Başkanımız 

R. Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 

2. olağan kongresini 
bugün gerçekleştireceğiz.

Gemlik’ti hemşehrilerimizin 
olağan kongremize katılımlarından

onur duyarız.
<jaaf «nn Enver ŞAHİNSaat: 15.00 ~
Yer : Belediye Düğün Salonu AK PARTİ

Gemlik İlçe Başkanı AK PARTİ
ı______________________________________________________________ i0

Nemada 9. taksit
ödemeleri Mart ayında Kimlik numarası Milulrö

Mart ayında yapıl
ması beklenen 
Tasarrufu Teşvik 
Hesabı 9.taksit nema 
ödemeleri için 
toplu başvurular, 
Ziraat Bankası’na 
yapılabilecek. 
Ödemeleri Hazine 
Müsteşarlığınca 
belirlenecek tarihte 
başlayacak zorunlu 
tasarruf 9. taksit 
nema ödemeleriyle 
ilgili toplu başvuru
lar, Ziraat Bankası 
şubelerince 
kabul edilecek.
Buna göre Tasarrufu 
Teşvik işyeri sicil 
numarası ve elek
tronik posta adresi 
uzantıları Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı 
İlköğretim, lise ve 
dengi okullar için 
"k12.tr, yüksek 
öğretim kurumlan 
için "edu.tr", özel 
İşyerleri için 
"com.tr", genel ve

katma bütçeli kuru
luşlar için "gov.tr", 
askeri birlikler için 
"mil.tr", emniyet 
teşkilatı için "pol.tr" 
ve belediyeler için 
"bel.tr" olan özel 
kuruluşlar ile kamu 
kurum ve kuruluşları 
personeli, 9. taksit 
nema ödemelerini 
"işyerleri aracılı 
ğıyla” alabilecek.
önceki taksit 

ödemelerinde 
olduğu gibi, kurum 
ve işyeri aracılığıyla 
talepte bulunan 
hak sahiplerinin 
ödemeleri, 9. taksit 
ödemelerinin başla
masını takiben "en 

geç 3 gün içinde" 
yapılacak.
Kurum ve işyerleri, 
unvanlarını taşıyan 
elektronik posta 
adresi ile birlikte, 
en son kesinti ve 
katkı tutarlarını 
yatırdıkları Ziraat 
Bankası şubelerine 
başvuracak.
Kurumu aracılığıyla 
başvuru yapmayı 
düşünmeyen, bir 
başka deyişle 
bireysel başvuru 
yapacak hak sahip
leri ise eskiden 
olduğu gibi açık
lanacak takvim 
dahilinde paralarını 
alabilecek.

İsteğe bağlı sigor
talıların, banka 
şubelerinde yapacak
ları prim ödemeleri 
sırasında Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik 
numaralarını 
bildirmeleri 
gerekiyor.
Sosyal Sigortalar 
Kurumu 
Başkanlığı'ndan 
yapılan yazılı açıkla
mada, 506 sayılı 
kanunun 85. maddesi 
gereğince isteğe 
bağlı sigortalıların, 
cari ay prim tahsilat
larının banka 
şubeleri aracılığıyla 
yapıldığı anımsatıldı. 
Bankaların, 20 
Şubattan itibaren 
isteğe bağlı sigorta

‘Gemlik Körfez' Gazetemizi 
■ www.gemlikkorfezgazetesi.com 
internette adresinden okuyabilirsiniz

primlerinin tahsilatın
da kimlik numarası 
olmadan işlem yap
mayacağı ifade 
edilen açmamada, 
"Bu durumda, prim
lerin yasal ödeme 
süresi içerisinde kim
lik numaralarının sis
teme girilmemesi

nedeniyle
oluşacak mağduriyet
lerin önlenmesi 
açısından isteğe 
bağlı primlerin banka 
şubelerine ödenmesi 
sırasında kimlik
numarasının 
bildirilmesi gerektiği 
belirtilmiştir" denildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Uzman doktorlar
gece nöbetine kalacak KPDS başvuruları ba;lw
Pratisyen doktor ve 
diğer sağlık person
eli gibi uzman 
doktorlar da bundan 
böyle acil 
servislerde nöbete 
kalacak. Gece has
taneye gelen hasta, 
"taburcu olana 
kadar" kendisini 
tedavi eden uzman 
doktor tarafından 
takip edilecek. 
Meslekte 25 yılını 
dolduran sağlık per
soneli, gerek duyul
madıkça gece nöbeti 
tutmayacak. TTB ise 
"branş nöbeti" uygu
lamasını durdurmak 
için yargıya gidiyor. 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından Yataklı 
Tedavi Kurumlarında 
Nöbet Esasları ve 
Nöbet Türleri Yataklı 
Tedavi Kurumlan 
İşletme 
Yönetmeliği'nin 41. 
ve 52. maddeleri 
düzenlendi.
Yönetmeliğe ilişkin 
olarak bir genelge 
yayınlayan Bakanlık, 
uygulamada bazı 
tereddütlerin oluş
ması üzerine 2. kez 
genelge yayınladı. 
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Necdet 
Ünüvar imzasıyla 
yayınlanan 
genelgede, branş

l

BAYMUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN
fe
s*

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

S

I. Kordon da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyah SATILIK g
120m2 Asansör ve Kaloriferli,' İ. Kordonda Satılık Daire

4^3 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı i?
ags Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3+1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. I

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 2474 Fax: 51410 21

nöbeti konusuna 
yeni açılımlar 
getirildi. Ünüvar, 
başhekimlere, acil 
nöbet nöbetlerinin 
öncelikle iç hastalık
ları, genel cerrahi, 
kadın hastalıkları ve 
doğumla çocuk 
sağlığı ve hastalıkları 
branşlarında planlan
ması talimatını verdi. 
Ünüvar, beyin ve 
sinir cerrahisi, 
ortopedi ve travma
toloji, nöroloji, 
kulak-burun-boğaz 
hastalıkları, göz 
hastalıkları ve üroloji 
branşlarında ise yine 
4 ve daha fazla 
uzman hekim bulun
ması durumunda Iİ 
Sağlık Müdürlüğü ve 
hastane başhekimlik
lerince yapılacak 
değerlendirmeler 
sonucunda ihtiyaç 
duyulması halinde 
branş nöbet hizmeti 
verilmesini istedi. 
Acil nöbeti için 
havuzun oluşturul
duğu hastanede 

nöbet tutan uzman 
hekimler nöbetleri 
esnasında yaptıkları 
muayene, tedavi ve 
girişimler net
icesinde aldıkları 
puanlara göre Sağlık 
Bakanlığı 2. ve 3. 
Basamak Ek Ödeme 
Yönergesi esasları 
çerçevesinde döner 
sermaye katkı payını 
nöbet tuttuğu has
tane döner ser
mayesinden alacak. 
Ancak ücretlendir- 
menin yapılabilmesi 
için kendi kurumlan 
dışındaki hastanede 
nöbet hizmeti vere
cek hekimler için il 
içi görevlendirme 

onayı alınması 
gerekiyor. Bu arada 
Doktorlara gece 
branş nöbeti tut
turulmasın! "hukuka 
aykırı" olarak 
değerlendiren Türk 
Tabipleri Birliği 
(TTB), Sağlık 
Bakanlığı'nın uygula
masını durdurmak 
için yargıya gidiyor.

§

Yabancı dil tazminatı 
almak isteyen kamu 
personeliyle yatırım 
hizmetlerinde çalış
maları nedeniyle 
maktu yabancı dil 
tazminatından yarar
lanmak isteyen 
teknik personel, 
yabancı dil bilgi 
seviyesini belirlemek 
amacıyla yapılacak 
Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit 
Sınavı'na (KPDS) 
20 Şubat-1 Mart 
tarihleri arasında 
başvuruda 
bulunulabilecek. 
ÖSYM Başkanı 
Prof. Dr. Ünal 
Yarımağan'ın yaptığı 
açıklamaya göre, 
sınav, 7 Mayıs'ta 
Ankara ve 
Lefkoşa'da, başvu
ran aday sayısı fazla 
olduğu takdirde ise 
bu yerlerin yanı sıra 
diğer büyük 
şehirlerde yapılacak.

I Sınav, Almanca, 
Arapça,. Bulgarca, 
Çince, Danca 
(Danish Dili), 
Farsça, Fransızca, 
Hollandaca (Dutch 
dili), İngilizce, İrlan- 
daca, İspanyolca, 
İtalyanca, Lehçe, 
Macarca, Portekizce, 
Rumence, 
Rusça, Sırpça ve 
Yunanca'dan yapıla
cak. Ancak, yatırım 
hizmetlerindeki çalış
maları nedeniyle 
yabancı dil tazmi
natından yararlan
mak isteyenler,

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

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 
2005/633 Esas ve 2006/35 karar nosu ile 

‘Filiz Eda’ olan ismim ‘Görkem Filiz’ olarak 
düzeltilmiştir. İlan olunur.

Görkem Filiz Han

sadece Almanca, 
İngilizce ve 
Fransızca'dan 
sınava girebilecek. 
Sınava başvurmak 
isteyenlerin, valilik- . 
lerin il ve ilçelerde 
kurdukları bürolarla 
üniversite rektörlük
lerinden, KKTC'de 
ikamet edenlerin ise 
Lefkoşa'daki ÖSYM 
temsilciliğinden 20 
Şubat-1 Mart tarihleri 
arasında önce 
"Başvurmş 
Koşullarına İlişkin 
Bazı Açıklamalar" 
metnini almaları 
gerektiği bildirildi. 
Sınav ücreti olan 45 
YTL'yi (45 milyon TL) 
Ziraat Bankası'ndaki 
ilgili hesaba yatıran
lar, banka dekontunu 
göstererek, yine aynı 
bürolardan başvur
ma belgesi ve 
kılavuz alabilecekler. 
Bu belgeyi, halen bir 
kurumda çalışan
ların, kurumun en 
üst amir veya onun 
görevlendirdiği yet 
kililere, LES'e girmek 
isteyenlerle kendi
lerinden KPDS puanı 
istenen üniversite 
öğrencilerinin de 

kendi üniversitele 
rine onaylatmalan 
gerekiyor. Yurtdışı 
üniversitelerden 
mezun olan adaylar 
ise başvuru sırasın
da aslını göstermek 
suretiyle Diploma 
Denklik Belgelerinin 
fotokopilerini 
veya bu belgelerin 1 
onaylı bir suretini 
Başvurma 
Belgelerine 
ekleyecek.
Adaylar, onaylattık
ları başvuru bel
gelerini ve sınav 
ücreti banka dekont
larını en geç 1 Mart 
günü mesai bitimine 
kadar yalifıkferîn il ve 
ilçelerde kurdukları 
bürolarla üniversite 
rektörlüklerine, 
KKTC'de ikamet 
edenler ise 
Lefkoşa'daki ÖSYM 
temsilciliğine teslim 
edebilecekler. Başı 
açık fotoğraf 
yapıştırmayan ya da 
fotoğraf yerini boş 
bırakan adayların 
başvuru belgeleri 
teslim alınmayacak. 
Postayla gönderilen 
başvurular kabul 
edilmeyecek.
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Dershanelere deneme sınavı yasağı
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, özel 
dershanelerin artık 
ayrı ayrı ÖSS deneme 
sınavı yapamayacak
larını belirterek, 
öğrenci ve velileri 
maddi-manevi zor 
duruma düşüren sınav 
dağınıklığına son 
verdiklerini açıkladı. 
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik, yaptığı 
açıklamada, 
"Dershanelerin bağlı 
olduğu dernekler var. 
Bu dernekler ayrı ayrı 
sınav yapıyor. Veliler 
bunda çok şikayetçiy
di. Öğrenciler o 
sınavdan çıkıp o 
sınava giriyordu ve 
Türkiye'de bir sınav 
paranoyası 
yaşanıyordu. Onu 
yasakladık" dedi. 
Bakan Çelik, yeni 
düzenlemeyle birlikte

TC kimliklerinde yeni dönem
Kayıtdışı ekonomi ile mücadale konusunda ısrarlı olan Maliye Bakanlığı, mayıs 
ayında yeni bir uygulama başlatıyor. Uygulama tüm vatandaşları etkileyecek.
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, kayıtdışı 
ekonomi ile 
mücadelede yapacak
ları reformlardan biri 
olarak "TC kimlik 
numarasının aynı 
zamanda vergi 
numarası da ola
cağını" açıkladı. 
Geçişi mayıs ayına 
kadar tamamlamaya 
çalıştıklarını belirten 
Unakıtan, böylece 
doğumundan itibaren 
herkesin kaydının 
tutulacağını kaydetti. 
Kayıtdışı ile mücadele 
kapsamında vergi 
numaralarının kimlik 

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

dershanelerin sadece 
bir sefere mahsus 
olmak üzere yılda bir, 
tek deneme sınavı 
yapabileceklerini 
ve sınavların der
shanelerin müşterek 
bir araya gelmesiyle 
olacağını söyledi. 
Türkiye'de dershane
ciliğin bir sektör 
haline gelmesiyle bir
likte kontrol ve dene
timleri de giderek 
güçleşiyor. Çeşitli 
isimler altında örgütle
nen dershaneler 
böylece örgütlü bir 
yapı altında faaliyet 
gösteriyorlar.
Dershaneler, 
Türkiye'de her yıl 2 
milyona yakın 
öğrencinin sadece 
ÖSS'ye hazırlanması 
ve diğer alanlara da 
hazırlık kurslarıyla 
umut kapısı haline 

numaraları ile 
değiştirileceğini 
açıklayan Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan, böylece 
herkesin kaydının 
tutulabileceğini ve 
vergişinin hesabının 
sprulabileceğini 
söyledi.
UYGULAMA 
MAYISTA BAŞLIYOR 
Marmara Üniversitesi 
Maliye Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’nin 
Prof. Dr. Halil 
Nadaroğlu’nun anısı
na düzenlediği "2005 
yılı bütçe gerçek
leşmeleri, 2006 yılı

geldi. Buralarda eğitim 
alanlar, adeta yarış atı 
durumuna sokuluyor. 
Bir sınavdan diğerine 
giren öğrenciler, bu 
koşuşturmacada hem 
maddi, hem de manevi 
yönden kayba uğru 
yor. Talebin hızla art
ması ve eğitimciler 
arasında kazanç 
kapısı hale gelmesiyle 
sahte tabela altında 
korsan dershaneler de 
türedi. Ortaöğretim 
Kurumlar Sınavı 

hedefleri ve beklen 
tiler" konulu toplantı
da konuşan Bakan 
Unakıtan, kayıtdışı 
ekonomi ile 
mücadelede birçok 
reform yapacaklarını 
belirtti. Bu reformlar
dan en önemlisinin 
vergi numaralarının 
TC. kimlik numarası 
ile değiştirilmesi 
olduğunu söyleyen 
Unakıtan, şöyle 
konuştu: "Bütün vergi 
numaraları nüfus 
kağıdı numarası ola
cak. Yani kimliğinizde 
TC. kimlik numarası 
artık aynı zamanda
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ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 

Ön Muhasebe bilen tecrübeli 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Müracaat Tel: 514 00 60 ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

(OKS), Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS), Özel 
Okullar Sınavı, Polis 
Koleji, Askeri Okullara 
Hazırlık, yetişkinler 
için Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (KPSS), 
Kamu Personeli Dil 
Şınavı (KPDS), 
Üniversiteler Dil 
Sınavı (ÜDS), 
Bilgisayar, Yabancı 
Dil ve Diksiyon kurs 
lan ve Etüd Merkez 
leri, bu sektördeki 
alanların bazıları.

vergi numarası olarak 
da kullanacağız. Bu 
geçişi mayıs ayına 
kadar bitirmeye 
çalışıyoruz. Artık 
doğumundan 
ölümüne kadar vatan
daşın bizde kaydı 
olacak. Diyecez ki, 
'Gel bakalım arkadaş. 
Sen 30 yaşına 
gelmişsin. Neyle 
geçiniyorsun? Üstün 
başın güzel. Evin ara
ban yar. Allah daha 
iyilerini versin. Peki 
şimdiye kadar, ne 
vergi verdin?’ bunları 
kolayca sorabile
ceğiz" dedi.

Rum yönetiminden. 
vetoleHii

Kıbrıs Rum yöneti
mi, limanlarını ve 
havaalanlarını 
Rum kesimine 
açmaması halinde 
Türkiye'nin AB ile 
müzakerelerini veto 
edebileceğini 
bildirdi.
Rum kesimi lideri 
Tasos Papado 
pulos'un baş yardım 
cılşrından, hükümet

| sözcüsü' Yorgo 
.Lillikas, "AB'nin ilke 
ve yönetmeliklerini 
uygulamamaya 
devam etmesi 
halinde Türkiye'nin 

i

ELEMAN ARANIYOR
Bursa Serbest Bölgesi’nde bulunan 
otomotiv üzerine faaliyet gösteren 

firmamızda mühendislik ve 
satış bölümü için elemanlar alınacaktır. 
CV başvurularınız için Fax: 524 84 06 

MÜHENDİSLİK: Üniversite Makine 
Mühendisliği bölümünden veya meslek 
Yüksek Okulu (Makina -Resîm- 
Konstrüksiyon bölümlerinden) mezun 
SATIŞ: Takım çalışmasına uygun, pratik 
İngilizcesi olan ofis programlarına 
hakim eleman.
- B Sınıfı ehliyeti olan 
- Tercihen İngilizce bilen 
- Katı modelleme programlarına 
hakim(Auocad, Autodesk, İnventör, 
Solidvvorks) ‘Mühendislik Bölümü için’ 
- 35 yaşını aşmamış 
-Askerlik hizmetini tamamlamış 
- Gemlik’te ikamet eden
- Bay - Bayan fl.l.R OTOMOTİV KOLl. ŞTİ.

ABONE OLDUNUZ MU?
Körfez

AB'ye giden yolu 
sona erecektir" 
diye konuştu. 
Lillikas, "Rum 
kesimi veto gücünü 
kullanacak mı?" 
sorusuna, 
"Kesinlikle" 
yanıtını verdi. 
Bu arada, KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat, 
Rum kesiminin veto 
tehdidini önemse
meyerek. "İyi 
şanslar" dedi. Talat, 
bununla birlikte 
"bir krizin kapıda 
olduğunu" belirtti.
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Genç kızlar için cilt bakım önerileri rai ÇİZİYORUM

Genç yaşlardan itibaren 
düzenli ve bilinçli olarak 
uygulanacak bir cilt bakımı, 
ileride oluşabilecek sorun
ların şimdiden önlenmesini 
sağlar, cildin pürüzsüz ve 
zinde kalmasını garantiler. 
Hormonal değişimle birlikte 
ortaya çıkabilecek sivilcelen- 
me ve siyah nokta gibi 
sorunlar ise kesinlikle 
ihmal edilmemelidir.
Doğru bir cilt bakımı uygula
mak için, öncelikle sabun 
kullanma alışkanlığı bir 
kenara bırakılmalıdır. Zira en 
iyisi olsa bile, sabunun kuru
tucu etkisi vardır ve bu etki 
cildin dıştan gelen tehlikeli 
mikroplara karşı savunmasız 
kalmasına neden olur. Sabun 
yerine temizleme sütü ve 
toniği kullanmak en idealidir. 
Çoğu genç kız alışkanlık ve 
yanlış bilgilendirme sonucu 
temizleme sütü yerine tonik 
kullanmaktadır. Temizleme 
sütleri üst deride ve bir alt. 
katmanda birikmiş kirlerin, 
deri yolu ile atılmış ifrazat
ların giderilmesini sağlar ve 
bunu cildi tahriş etmeden 
yapar. Tonik ise sütün kalın
tılarını alır, gözeneklerin 
tekrar büzülmesini ve derinin 
bir sonraki işleme, yani krem 
sürmeye hazır olmasını 
sağlar. Temizleme etkisi 
ise süt gibi değildir.
Sabah ve akşam yüzü temi
zlemenin yanı sıra, mutlaka 
nemlendirici kullanılmalıdır. 
Sokağa çıkıldığında da nem
lendirici kullanmak gerekir. 
Özellikle kış mevsiminin 
hava şartları koruyucu 
malzemelerin kullanılmasını 
gerektirmektedir.
Haftada bir ise peeling yapıl

malıdır. Böylece ciltte 
ölü hücre ve kir 
birikmesi engellenir, cilt 
nefes alır. Eğer cilt aşırı 
yağlı ise haftada 2 defa 
peeling yapılması 
uygundur.
Sivilceli ciltler büyük hir 
özenle temizlenip tedavi 
edilmeli, kesinlikle 
ihmal edilmemelidir. 
Sivilcelenme sorunu, 
meydana geldiği andan 
itibaren dikkatle tedavi 
edilmelidir. Aksi 
takdirde sivilceler fark 
edilmeden çoğalacak ve 
cildin iyileştirilmesi zor
laşacaktır. Öncelikle 
sivilcelenmenin gerçek 
nedeni tespit edilmeli
ve tedavi buna göre yapıl
malıdır. Bunun için kesinlikle 
uzman bir kişinin önerisine 
dikkatlice uyulmalıdır. 
Sivilcelenmenin ana neden
leri çoğunlukla; cildin mikrop 
alması, yanlış beslenme, hor- 
morial dengesizlikler, yemek 
veya güneş alerjisi, ciltteki 
faydalı vitaminlerinin 
eksilmesi ve strestir. Bu 
nedenlerden birkaçı birarada 
ya da tek başına sebep ola
bilir; ama genelde bazıları 
direkt sebep iken 
diğerleri uyarıcıdır.
Sivilcelere ve siyah noktalara 
el sürmemeye özen göste 
rilmelidir. Unutulmaması 
gerekir ki, genç yaşlarda 
uygulanacak doğru tedaviler, 
cildin pürüzsüz ve canlı 
kalmasının başlıca temel
leridir. Genç kızların çoğu, 
sürekli siyah nokta ve sivil
celerini sıkar ya da üzerine 
kapatıcı malzeme sürer. 
Bunlar, derinin yıpranmasına

neden olur. Siyah noktalar 
çok özel maskelerle cilt 
tahriş etmeden giderilmelidir. 
Sıkmak, hücrenin yapısını 
tekrar düzelmeyecek şekilde 
bozulabilir ve lekeli, açık 
gözenekli kalmasına neden 
olabilir. Sıkma işleminin 
ardından güneşe maruz 
kalması durumunda ise ciltte 
lekeler oluşur ye bunlar 
genellikle kalıcıdır. Derinin 
siyah nokta yapma alışkan
lığı varsa ve gözenekleri 
büyükse, gözenek sıkıştırıcı 
kullanılması tavsiye edilir. 
Bugünün teknolojisi, 
kozmetik ve dermatolojik 
alanda kesin sonuçlar veren 
tedaviler sunmaktadır. Tedavi 
uzman bir kişi tarafından 
belirlenmeli ve takip edilme
lidir. Ayrıca, beslenme de 
tedavi kadar önemlidir. 
Unutulmaması gereken bir 
diğer önemli nokta da, yanlış 
ve ucuz kozmetik ürünlerin 
cilt sorunlarının oluşumuna 
neden olduğudur.

Mıım mMi seçimine dikkat eiin
Ortopedik özelliklere 
dikkat edilmeden 
satın alınan 
ayakkabıların, ciddi 
sağlık sorunlarına 
yol açtığı bildirildi. 
Uzmanlar, aileleri 
çocuklara ayakkabı 
seçiminde dikkatli 
olmaları konusunda 
uyarırken, çocuk 
yaşlarda yanlış 
ayakkabı seçiminin 
ileriki yaşlarda tüm 
iskelet sisteminin 
bozulmasına ve 
ciddi sağlık sorun
larına yol açtığına 
dikkat çekiyor. 
Hacettepe Üniver
sitesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı öğre
tim üyeleri tarafın
dan yapılan bir 
değerlendirmede,

satın alınan sağlık
sız ayakkabıların 
neden olduğu "vur
malar" ve bunlara 
bağlı "ağrıların"
tüm iskelet 
sistemini olumsuz 
etkilediği belirtildi. 
Yetişme döneminde 
iskelet sisteminde 
deformasyon 
oluşmaması için 
anne babaların 
çocuklarının ayak 
sağlığını yakından 
izlemesi gerektiğini 
ifade eden uzmanlar, 
ayakkabı tabanının 
yalnızca bir taraftan 
desteklenmemesi 
gerektiğine dikkat 
çekiyor. Uzmanlara 
göre, ayakkabı 
alırken ve giyerken 
dikkat edilmesi

gereken 7 altın 
kural şöyle: 
"Ayakkabı ayağa 
baskı yapmayacak, 
ayakkabı içinde 
sıkan bölümler 
olmayacak, 
ayakkabının iç 
kenarı düz olacak, 
topuk yüksekliği 2.5- 
3 cm'yi geçmeyecek,

ayakkabı vücut ağır
lığını taban ve par-, 
mak köklerine eşit 
dağıtacak, başpar
makla ayakkabı 
ucu arasında bir 
santimetrelik boşluk 
bulunacak ve 
ayakkabının eni 
ve burnu dar 
olmayacak."

Barış Güler'in 
kaleminden 17.02.20t

BAKIŞ

ŞİİR KÖŞESİ
Irak savaşında babası ve annesi ölen ve 
kendisinin de bacakları kopan müslüman 

bir çocuğun Irak savaşını yöneten 
Tommy Franks’a yazdığı şiir.

Bu şiir açık istihbarat sitesinden alınmıştır.

Merhamet hür dünyaya bu kadar mı IRAK’ta
Ben Basralı Ömer
Belki haberin yoktur diye yazıyorum Mr. Franks 
Önce demokrasi yağdı göklerimizden, 
Sonra özgürlük geçti üstümüzden 
Palet palet, 
Ve insan hakları namlulardan 
Saniye saniye bilmem kaç adet.

Demokrasi bizin eve de isabet etti 
Bir gün sonra anladım ayaklarımın koptuğunu. 
Tam onsekiz adet insan hakları saymışlar 
Vücudunda babamın.

Annem yoktu zaten
Ben doğarken Hac yokluğundan ölmüş 
Ambargo falan dediler ya anlamadım 
Çocukluk aklı işte!
Oluşmadan sökülmüş.

Sizde de barış böyle midir Mr. Franks?
İnsan hakları çocuklan yetim
Ve ayaksız mı bırakır orada da?
Düşer mi ayın kan gölüne aksi?
Güpegündüz pazar yerine düşer mi demokrasi?

Zenginlik
İnsanları korkudan uykusuz bırakır
Kuşlar gökyüzünü terkedermi orda da?
Babamla son mınldandığım dua dilimde 
Ayaklarımın hastanede ve giymeye kıyamadığın 
papuçlar kaldı elimde.

Çocukların var mı Mr. Frans?
Al, oğlu ra götür onları bari işe yarasın
Kim bilir belki baktıkça 
Bazen beni hatırlarsın.

Bu nasıl demokrasi Mr. Franks?
Düştüğü yeri yaktı 
Merhamet hür dünyaya 
Bu kadar mı IRAK’tı?
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Mutlu ve sağlıklı yaşamanın sırları
Sağlıklı ve mutlu bir 

.' yaşlılık geçirmek, 
kişinin kendi elinde. 
Yaşlılık yalnızca 

j "yıpratıcı bir sürecin 
sonunda yaşamın son 
bulması" anlamına 
gelmiyor, yaşlanmak 
"doğal ve evrensel bir 
süreç" olarak kabul 
ediliyor. Platin kuşak 
(85 yaş ve üzeri), altın 
kuşak (75-84 yaş), 
gümüş kuşak (65-74 
yaş) ve bronz kuşak 
(60-64 yaş) olarak 
dönemlere ayrılan 
yaşlılığı erkenden 
başlatan etmenler ise; 
beslenme bozukluk
ları, kas ve eklem 
sorunları, egzersiz 
yetersizliği, kolesterol 
yüksekliği, yoğun 
stres ve bunaltı, hiper
tansiyon, diyabet, 
damar sertliği gibi 
hastalıklar ile sigara, 
alkol ve madde bağım
lılığı, uyku problemleri, 
karaciğer ve böbrek 
yetmezliği olarak 
sıralanabiliyor. 
Uzmanlara göre, olum
lu ve olumsuz yanları 
olmasına rağmen 
yaşlılık, yalnızca 
yıpratıcı bir sürecin 
sonunda yaşamın son 
bulması manasına 
gelmiyor, uzmanlar, 
yaşlanmanın doğal ve 
evrensel bir süreç 
olduğunu kabul 
ederek, Thomas 
Dekker'in 'Yaş da 
sevgi gibidir, saklana
maz' sözlerine kulak 
verilmesini tavsiye 
ediyor. Yaşlılık 
sözcüğü, yaşam 
süresinin geç döne

mindeki gelişmenin 
devamıyla birlikte 
kişideki değişimleri 
anlatıyor. Yaşlılık, 
yaşam konusunda 
kayıpların ve çöküşün 
görüldüğü, yaşamın 
son dönemidir. Dünya 
Sağlık Örgütü'nün 
(WHO) tanımına göre 
yaşlılık, "Çevresel fak
törlere uyum sağlaya
bilme yeteneğinin 
azalmasıdır." Yaşlı 
hastalar, bağımsız bir 
yaşam için doktorların 
yeteneğine bağımlı 
kişilerdir. Bunun 
yanında yaşlı kişiler, 
yaşamları boyunca 
öyle çok deneyime 
sahip olurlar ki, bazen 
kendi sorunlarına çok 
iyi ve bilinçli yaklaşa
bilmektedirler.
Yaşlanmanın ne 
zaman başlayacağı 
konusunda net bir 
sınır vermek çok 
mümkün değildir. 
Ancak yapılan bilimsel 
sınıflama şöyledir: 
"Orta Yaşlılık: 40 ile 64 
yaş arasını kapsar. Bu 
dönemde işlevsel kayı
plar sıklıkla, gençlik 
dönemiyle 
karşılaştırılınca yüzde 
10 ile 30 arasındadır. 
Yaşlılık: 65 ile 74 yaş 
arasını kapsayan bu 
dönem, sıklıkla 
emekliliği takip eden 
bir dönemdir.
İleri Yaşlılık: 75 ile 84 
yaş arasını içeren bu 
dönemde sıklıkla 
işlevsel kayıplar 
gözlenir; ama kişi 
genellikle başkalarına 
bağımlı olmadan 
yaşamını sürdürebilir.

Çok İleri Yaşlılık: 85 
yaş ve üzerini içeren 
bu dönemdeki kişiler 
özel bakıma, özel 
evlere veya yardımcıya 
ihtiyaç duyarlar." 
Yaşlılık dönemi, platin 
kuşak (85 yaş ve 
üzeri), altın kuşak (75- 
84 yaş), gümüş kuşak 
(65-74 yaş), bronz 
kuşak (60-64 yaş) 
olarak da 
sınıflandırılmaktadır. 
Erken yaşlanma 
nedenleri ise beslen
me bozuklukları, kas 
ve eklem sorunları, 
egzersiz yetersizliği, 
kolesterol yüksekliği, 
yoğun stres ve 
bunaltı, hipertansiyon, 
diyabet, damar sertliği 
gibi hastalıklar, sigara, 
alkol ve madde bağım
lılığı, uyku problemleri, 
karaciğer ve böbrek 
yetmezliği olarak 
sıralanmaktadır.
YAŞLILIK BELİRTİLERİ 
VE YAŞLILIKTA 
SIK GÖRÜLEN 
HASTALIKLAR 
Yaşlılıkta vücut gücü 
ve direnci düşer.
Damar hastalıkları 40 
yaşın üzerindeki 
erkeklerde ve 
menopozdan sonra 

kadınlarda daha sık 
görüldüğü için, kalp 
krizinin neden olduğu 
ölümlerde artış 
görülür. "Bakımsız" 
bir kalp yaşlandıkça 
sağlığı ve yaşamı 
tehlikeye atar, "özenle 
bakılmış" bir kalp ise 
"bakımsız" yaşıtların
dan çok daha sağlıklı 
işler. Kanser gibi 
"ölümcül" hastalıklara 
karşı direnç azalır. Bizi 
hastalıklara karşı 
koruyan sistemler 
daha düşük kapa
siteyle işleyebilirler. 
Kısacası, bağışıklık 
sistemi zayıflar. 
Karaciğerin çalışma 
hızı yavaşlar. Kas 
gücü azalır. Yağsız 
kas kitlesi 40 yaşların
da azalmaya başlar ve 
azalmakta olan 
kasların yerini 
yağlar alır.
65 yaşına gelene 
kadar kişi, kas 
gücünün yüzde 80'ini 
kaybedebilir. Omurga 
ve kemikler zayıfla
maya başlar, özellikle 
kalça kemiğinin kırıl
ma riskinin artması 
çok tehlikelidir. Ciltte 
kırışıklıklar ve sark
malar, saç ve diş kaybı 

artar. Görme, duyma 
ve tat alma duyuları 
zayıflar. Zihinsel kapa
site azalır. Yaşama 
isteği azalabilir veya 
tümüyle yok olabilir. 
Kalp damar hastalık
ları, kanserler, şeker 
hastalığı, yüksek tan
siyon, felç, parkinson 
hastalığı, bunama 
(alzheimer hastalığı) 
ve kemik erimesi 
(osteopo£oz), yaşlılıkta 
sık görülen 
hastalıklardır.
En önemli kronik 
hastalık sebepleri ise; 
fiziksel egzersiz eksik
liği, yüksek kan 
basıncı, yüksek koles
terol, şişmanlık, sigara 
ve alkol kullanımıdır. 
Bu sebeplerin çoğu, 
gençlikte atılan doğru 
adımlarla kontrol altı
na alınabilir.
YAŞLILIKTA BAZI 
RUHSAL SIKINTILAR 
Yaşlılıkta görülen bazı 
ruhsal sıkıntılar ise 
şunlar:
"Uyku bozuklukları: 
İleri yaştaki insanlar, 
fizyolojik olarak 
gençlere göre daha az 
uykuya ihtiyaç 
duyarlar. Ancak, fizik
sel ve ruhsal hastalık
lara bağlı olarak uyku 
suresinde artma ya da 
azalma olabilir.
Öğrenme ve hatırlama 
güçlüğü: Yaşlanma, 
hafıza adı verilen kar
maşık sistemin bazı 
kısımlarını daha fazla 
etkiler. Kişi, çocukluk
ta öğrendiklerini ve 
yaşadıklarını kolayca 
hatırlayabilirken, 
birkaç gün öncesinde 

yaşadıklarını hatırla
makta güçlük çeker. 
Depresyon: Her yaşta 
görülmesine karşın 
ileri yaşlarda en sık 
görülen ruhsal 
rahatsızlıktır.
Bunaltı: Yaşlanmaya 
bağlı fiziksel yetersiz
likler nedeniyle 
çevrenin yardımına 
gereksinim duymak, 
sosyal konumun sınır
lanması nedeniyle 
daha yalnız ve çevre
den uzak yaşama 
zorunluluğu, tedaviye 
az cevap veren 
hastalıkların ortaya 
çıkması, sevilen bir 
kişiyi kaybetme ya da 
kaybetme korkusu 
bunaltıya neden olur. 
Performans kaybı: 
Yaşa bağlı olarak sinir 
sistemi ve beyinde 
bazı değişiklikler 
oluşur. İleri yaşlarda 
dikkatte azalma, 
eşyaların isimlerini 
sözle ifade etmede 
yavaşlama, yeni bil
giler öğrenme ve - 
önceden öğrenilenleri 
hatırlamada güçlükler 
ortaya çıkar. Vücut 
dayanıklılığında azal
ma ve reflekslerde 
yavaşlamaya fiziksel 
hastalıklar da 
eklendiğinde, sosyal 
becerilerde yetersizlik
ler yaşanır.
Kişilik değişikliği ve 
alınganlık: Öfke, üzün
tü, sevinç gibi duy
gusal tepkiler daha 
güçlü olarak yaşanır. 
Kimi zaman bazı 
uygunsuz konuşmalar, 
şakalar, davranışlar 
olabilir.
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ursaray C Etabı’nda ilk adım Beş yeni film vizyonda
BursaRay’ı şehrin 
tamamına yaymak için 
kolları sıvayan 
Büyükşehir 
Belediyesi, B Etabı 
çalışmaları hızla 
devam ederken, C 
Etabı için de 
ilk adım atıldı. 
AK Parti’li Büyükşehir 
Belediye Meclis 
üyeleri Recai Ekmekçi 
ve Mustafa Altın, 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin Heykel 
Tarihi Bina’da gerçek
leşen oturumda 
BursaRay’ı Uludağ 
Üniversitesine götüre
cek 'BursaRay C 
Etabı* için Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’e 
borçlanma yetkisi

verilmesi için önerge 
verdi. Meclis 
Başkanvekili 
Fahreddin Yıldırım’ın 
yönettiği oturumda, 
Büyükşehir Belediye 
Meclis üyelerinin 
tamamı 8 kilometre 
uzunluğundaki 
'BursaRay C Etabı' 
için Başkan Hikmet 
Şahin’e borçlanma 

yetkisi verdi. 30 yeni 
vagonun da alınacağı 
'BursaRay C Etabı' 
yaklaşık 111 milyon 
Euro’ya inşa edilecek 
Bu arada Meclis 
Başkanvekili 
Fahreddin Yıldırım, 
AK Parti Grup Başkan 
Vekili Bursa 
Milletvekili Faruk 
Çelik’e yapılan 
saldırıyı kınayarak, 
“Bursa’nın sorunlarını 
çözmek için fedakârca 
çalışan AK Parti Grup 
Başkan Vekili Bursa 
Milletvekili Faruk 
Çelik’e yapılan çirkin 
saldırıyı Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
olarak kınıyor ve 
kendisine acil şifalar 
diliyoruz” dedi.

Bu hafta ’Aeon Flux', 
'Good Night and Good 
Luck', 'Maç Sayısı', 
'Dün Gece Bir Rüya 
Gördüm', 'Hacivat 
Karagöz Neden 
Öldürüldü?' adlı beş 
yeni film gösterime 
girdi. Karyn 
Kusama'nın yönettiği 
’Aeon Flux'ta Charlize 
Theron, Marton 
Csokas ve Jonny 
Lee Miller rol alıyor. 
Peter Chung tarafın
dan yaratılan ’Aeon 
Flux', ilk defa 1991'de 
MTV'ye ait Liquid tele
vizyonunda izleyici
leriyle buluştu. 
Neredeyse hiç diyalog 
içermeyen ilk birkaç 
kısa bölüm o kadar 
etkileyiciydi ki seri 
beyzperdeye taşındı. 
Karanlık bir gelecekte 
geçen serüven, 
Monica ve Bregna 
adında ülkeler arasın
daki savaşı konu alı 
yor. Hikayenin kahra
manıysa deri çizmeli 
seksi ajan Aeon Flux. 
Cloonöy'den 'Good 
Night and Good Luck' 
George Clooney'nin 
yönettiği 'Good Night 
and Good Luck'ta

David Strathairn, 
Patricia Clarkson, Jeff 
Daniels rol alıyor. 
Televizyon gazeteci 
liginin başlangıcının 
ilk günlerinde geçen 
filmde, televizyon 
haberciliğinin öncü
lerinden Edward R. 
Murrovv (David 
Strathairn), senatör 
Joseph McCarthy ve 
Amerikan Karşıtı 
Eylemler Senato 
Komitesi (Daimi 
Soruşturma Alt 
Komisyonu) arasında
ki gerçek yaşamdaki 
fikir ayrılıkları konu 
ediliyor. Scarlett 
Johansson ile 'Maç 
Sayısı' VVoody Aden'in 
yönettiği 'Maç 
Sayısı'nda Jonathan 
Rhys Meyers, Scarlett 
Johansson ve 
Matthevv Goode rol 
alıyor. Dram-romantik 
türündeki film, eleştir
menler tarafından 
VVoody Allen'ın geri 
dönüşü olarak yorum
lanıyor. Genç tenis, 
eğitmeni Chris VVilton, 
zengin bir ailenin oğlu 
olan Tom’a verdiği 
özel dersler sayesinde 
yüksek sınıftan insan

larla yakınlaşma j 
şansına sahip olur. \ 
VVilton, Tom’un 
kızkardeşi Chloe ile 
flört ederken, 
Tom’un Amerikalı 
aktris sevgilisi 
Nora’ya aşık olur. 
Chloe ile evlendikten 
sonra da Nora ile 
yasak ilişkisi devam J 
eder. 'Dün Gece Bir 
Rüya Gördüm' de 
vizyonda Ulaş Ak'ın ; 
yönettiği 'Dün Gece 
Bir Rüya Gördüm'de ’ 
Emre Kınay, Pelin 
Batu ve Arzu 
Yanardağ rol alıyor. 
Romantik-dram türün
deki filmde Kınay, 
küçük bir kasabadan I 
gelip İstanbul'da bil- ı 
gisayar mühendisi 
olan Deniz'i, Batu ise 
uyuşturucu bağımlısı i 
Lale'yi canlandırıyor. | 
Deniz, Lale'ye aşıktır 1 
ama bundan Lale'nin I 
haberi yoktur. Deniz I 
bir sabah gözlerini 
Lale'nin evinde açar I 
ve bunun bir rüya 
olduğunu düşünmeye I 
başlar. 'Hacivat 
Karagöz Neden 
Öldürüldü?' 
de vizyonda.

AK Partimiz bir karışım değil, bir bileşimdir. 
Yani gemilerini yakıp gelenlerin partisiyiz. 

AK Parti geniş tabanlı bir partidir.
Daha da genişletmek için herkesi, her kesimi kucaklamak için geliyoruz. 

Onun için bugün yapılacak olan 
kongrede ilçe başkan adayı oldum.

AK PARTİ 1
Gemlik İlçe Başkan Adayı 

Mustafa DURMUŞ



Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nln düzenlediği 2005 Gazetecilik Başarı ödülleri dağıtıldı

‘Gemlik Körfez1 en iyi ilce gazetesi ödülünü aldı
Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin bu yıl bir süre önce ölen Gazeteci Niyazi Menteş 
adına düzenlediği 2005 Gazetecilik Başarı Ödü! töreni yapıldı. Gazetemiz

* ‘Gemlik Körfez’e en iyi ilçe gazetesi ödülü verildi. Haberi sayfa 3’de
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kadri_guler@hotmail.com

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı 
AKP Gemlik ilçe kongresinde yaptığı konuşmasında hükümetin 
icraatlarını anlatırken, muhalefeti de eleştirdi. Sıkı güvenlik önlem
lerinin gözetiminde yapılan ilçe kongresindeki seçimlerde Enver 
Şahin listesi 331 oy alırken, Mustafa Durmuş listesi 57 oy aldı.

Kongrede Başbakan damgası
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan iki gün

lüğüne geldiği Bursa’da, kongrelerden 
açılışlara koşup durdu.

Başbakan Ankara’da durmuyor. Bir bakıyor
sunuz Van’da, bir bakıyorsunuz Bursa’da 
Gemlik kongresinde de bundan söz etti.

AKP Gemlik İlçe kongresi iyi hazırlanmış bir 
kongre oldu. İlgi büyüktü.

Tabii bunda Başbakanın kongreye 
gelmesinin de rolü var.

Başbakan, yerel seçimler öncesi geldiğin de 
de korumalarla ilgili sıkıntı yaşandı.

Kongre adeta korumaların gölgesinde 
yapıldı.

Divan ve Başbakanın konuşacağı yer 
delegelerden ve izleyicilerden demir korkuluk
larla ayrılmış.

Her beş adımda bir goril gibi koruma.
Başbakan hükümetin çalışmalarıyla ilgili 

uzun bir konuşma yaptı. Orhangazi’de konuş
tuğunu Gemlik’te de söyledi.

ilçemizle ilgili tek söylediği şey Kapalı Spor 
Salonu oldu. Cevabını da Karapaşaoğlu verdi.

Başbakanın Gemlik’ten ayrılmasından sonra 
devam eden kongrede, seçimlerin galibi Enver 
Şahin oldu.

Şahin’in yönetimini beğenmeyenler ile 
Şahinin yönetiminden ayrılıp Mustafa 
Durmuş’un listesine girenler hezimete uğradı.

Aslında bu listedeki birçok isim 
Karapaşağolu’na ve Mehmet Turgut’a yakın
lığıyla tanınıyordu.

Gemlik ilçe kongresi yönetim ile 
Karapaşaoğlu ve belediye arasındaki hesaplaş
ma gibi gösterilecek.

Kongrenin sonucu başından belliydi.
Tahminler doğru çıktı.

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik 
ilçe kongresine 
Başbakan ve AKP 
Parti Genel Başkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan damgasını 
vurdu. Erdoğan, 
ilçe kongresinde 
partililere bir saat 
hükümetin çalış
malarını anlattı 
ve partililerden 
ev ev gezerek, bu 
çalışmaları anlat
malarını istedi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 2’de
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AKP Gemlik İlçe Kongresi’ne Başbakan Recep Tayyip Erdoğan damgasını vurdu.

Enver Şahin fark attı
Başbakan ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı AKP Gemlik ilçe kongresinde yaptığı konuş
masında hükümetin icraatlarını anlatırken, muhalefeti de eleştirdi. Sıkı güvenlik önlemlerinin gözetiminde 
yapılan ilçe kongresindeki seçimlerde Enver Şahin listesi 331 oy alırken, Mustafa Durmuş listesi 57 oy aldı
Seyfettin ŞEKERSOZ
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın da 
katıldığı AK Parti 
Gemlik İlçe 
kongresinden Enver 
Şahin zaferle çıktı. 
Şahin yapılan seçimde 
331 oy alırken, 
rakibi Mustafa Durmuş 
ise 57 oy alabildi. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda gerçek
leşen Gemlik AKP 2. 
olağan kongresine 
katılım büyük oldu. 
Sabah saatlerinden 
itibaren düğün salonu 
içinde ve önünde 
büyük güvenlik önem
leri alınırken, salona 
girenlerin üstü 
görevlilerce arandı. 
Kongre Divan 
Başkanlığını İl Başkan 
Yardımcısı Cafer 
Yıldız'ın yaptığı genel 
kurulun katipliklerini 
ise Av. Refik Yılmaz, 
Nurettin Avcı ve 
Alpaslan İlgi yaptı. 
Saygı duruşunun 
ardından eksik çalınan 
İstiklal Marşı, divan 
başkanının isteğiyle 
tekrar edildi.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
kongreye katılacak 
olması nedeniyle erken 
başlayan konuşmalar
da AK Parti İlçe Teşkila 
tının faaliyet ve çalış
ma raporları okunarak, 
üyeler tarafından kabul 
edilirken, gelir ve gider 
bütçesi 64 bin YTL 
olarak belirlendi. 
Kongredede 
Başbakan Erdoğan 
bir süre beklendi. 
Başbakan Erdoğan'ın 
Orhangazi kongresin
den gelmesiyle 
İlçe Kongresi 
yeniden başladı. 
Partililerin sloganları 
ve alkışlarıyla salona 
giren Erdoğan'a büyük

sevgi gösterisinde 
bulunuldu.
Başbakan Erdoğan 
beraberinde AKP 
Bursa Milletvekilleri, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin, 
İl Başkanı Hayrettin 
Çakmak, Bursa 
Merkez AKP İlçe 
Belediye Başkanları 
ile birlikte geldi. 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin'in açış konuş
masıyla yeniden 
başlayan kongrede, 
mikrofonu eline alan 
Başbakan Erdoğan, 
muhalefetin genşoru 
vermesini eleştirdi.
AKP'yi dışarıdan vura- 
mayanların içeriden 
bölmeye ve bazı 
eylemler yapma giri 
çimlerinde bulunacak
larını ileri süren 
Erdoğan, "Ama ham- 
dolsun en son gen
soruda da gerekli 
cevabı aldılar.
Gündemi karıştırmak, 
havayı bulandırmak 
için akıllarına estikçe 
gensoru verecekler. 
Vermelerinde de fayda 
var. Ama gensoru 
böyle verilmez. 
Elinde bir belge 
ciddi bir somut olur. 
Gensoru verilir. Her 

zaman verilirse, bu 
ülkede bunun kıymeti 
haysiyeti olmaz" dedi. 
MUHALEFETE 
HAMDOLSUN 
CHP'nin izlediği 
muhalefet anlayışını da 
pleştiren Başbakan 
Erdoğan şunları söyle
di: "Benim anlayışımda 
muhalefet beyaza 
siyah demek değildir. 
Siyaha da beyaz 
demek değildir. Benim 
anlayışımda muhalefet 
iktidara şunu diyecek
tir. Şu yaptığın şundan 
şundan dolayı yanlıştır. 
Bunun doğrusu ise 
şudur. İktidar buna 
uymazsa o zaman 
muhalefet bunu 
halka götürür. Ben 
onları uyardım der. 
O zaman bu halk o 
muhalefeti iktidar, 
iktidarı da muhalefet 
yapar. Ama ben 
hamdediyorum böyle 
muhalefetimiz yar" 
YASAKLARI
YOLA BENZETTİ 
AKP hükümetinin ikti
dara gelirken verdiği 
sözleri tek tek yerine 
getirdiğine dikkat 
çeken Erdoğan, yok
sulluğu yendiklerini, 
yolsuzluğun önünü 
kestiklerini belirtirken, 
yasakların da önünü 
açmak üzere olduk
larını vurguladı.
Yasakları kaldırmayı 
yol açmaya benzeten 
Erdoğan, "Yoksulluğu 
kaldırdık, yolsuzluğu 
kaldırdık. Yasakların 
önünü artık açıyoruz. 
Daha yapacağımız 
çok işler var" dedi. 
ALİ KIRAN BAŞ 
KESEN DEĞİLİM 
Eğitimden sağlığa, 
ekonomiden yoksul
luğa kadar bir çok 
konuda konuşan 
Erdoğan, "Biz Ali kıran 

baş kesen değiliz, 
biz bu ülkenin 
emanetçisiyiz.
Bu emaneti layıkıyla 
koruyamazsak 
yuh olsun bize" 
şeklinde konuştu. 
Okullarda bilgisayarın 
bulunmadığı dönemleri 
artık geride bıraktık
larını söyleyen 
Erdoğan, bugün ise 
her okula bilgisayar 
sistemi kuruduklarını 
hatırlatarak, eleştiri 
lere cevap gönderme 
yaptı. Erdoğan, 
"Bunlar gerçek 
Atatürkçü değiller, 
Atatürkçülük 
maskesi altına gizle
nen kişi lerdir" dedi. 
Ülkenin büyük 
bölümüne fakir yaka
cağı ulaştırdıklarının 
altını çizen Erdoğan, 
salonda bulunan 
muhtarlara dönerek, 
"Bu işi sizler takip ede
ceksiniz, köyünüzdeki 
tüm noksanları Köylere 
Hizmet Götürme Birliği 
toplantısında çözün. 
Eğer işinizi yapamı 
yorsanız, Kaymakama 
bildirin ve işinizi mut
laka yaptırın, işini yap- 
tıramıyorsanız o zaman 
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bize bildirin hesap 
soralım" diye konuştu. 
BAŞKAN TURGUT 
VAZO HEDİYE ETTİ 
Konuşmasının son 
bölümünde ise 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'e 
seslenen Erdoğan, 
“Orhangazi'de büyük 
bir salonda kongre 
yapıldı, inşallah 
Gemlik'te de bu olur. 
Mehmet Başkan salon 
neden yapılmıyor" diye 
sordu. Turgut, ise 
Başbakan Erdoğan'a 
"Sayın Başbakanım 
istesinler hesaplarına 
bir trilyon lira 
yatırayım” dedi. 
Salonun bitmek üzere 
olduğundan habersiz 
olan Erdoğan'a 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
bilgi vererek son 
durumu özetledi. 
Son olarak batık 
bankalara da açıklık 
getiren Erdoğan, 
"Biz gelmeden önce 
üçlü muhalefet 22 adet 
bankayı fona havale 
etmişti. Bizim döne
mimizde ise hiçbir 
banka fona havale 
edilmedi, aksine ban 
kalar para kazanmaya 
başladı, sürümden 
kazanıyorlar. Enflas 
yonun tek haneye 
inmesi bunun en 
somut örneğidir." dedi. 
Başbakan Erdoğan'ın 
konuşmasının ardın
dan Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut tarafın
dan kendisine arma 
ğan verildi. Turgut, 
Gemlik adına zeytini 
simgeleyen işlemeli bir 
vazoyu Başbakan 
Erdoğan'a alkışlar 
arasında hediye etti. 
Başbakanın salona 
gelmesi ve konuşması 
sırasında salon içinde 

ve dışında Başbakanlık 
korumaları tarafından 
geniş güvenlik 
önlemleri alındı.
Başbakanın konuştuğu 
alan delegelerden ve 
dinleyicilerden ayrıldı. 
Başbakan Gemlik’ten 
ayrılırken salon dışın
da vatandaşlarla 
selâmlaşırken de 
gazeteciler ile 
korumalar arasında 
zaman zaman gerğin 
anlar yaşandı. 
ENVER ŞAHİN 
FARK ATTI 
Başbakan Gemlik’ten 
ayrıldıktan sonra 
seçimlere geçildi. 
Yönetim kurulu 
dahil 426 delegeden 
396'sı oy kullandı. 
Delegeler geniş güven
lik önlemleri arasında 
oy kullanırken, 
seçimde 8 oy boş çıktı. 
Enver Şahin 331 oy, 
rakibi Mustafa 
Durmuş ise 57 oy aldı. 
İl delegelerinin de 
seçildiği Enver 
Şahin'in Başkanlığında 
AK Parti Gemlik 
İlçe Yönetimi şu 
isimlerden oluştu.. 
Hulusi Gandar, Haşan 
Toksabay, İsmail Kaya, 
Aslan Özaydın, Kemal 
Karslı, Hüseyin Aydın, 
İsmet Atış, Ayhan 
Bayraktar, Zekeriye 
Çakır, Turgay Aypek, 
Necla Ekmekçi, Çiğ
dem Kuş, Gamze 
Karadeniz, Ayşe 
Karagöz, Mevlüde 
Kaya, Hamza Çiçek, 
Tamer Hocaoğlu,- 
Mehmet Demir, Akın 
Adacan, Osman 
Fatsa, Ali Erat, İlhan 
Başaran, Zafer 
Çelik, Yaşar Doğru, 
Tarık Apak, Mehmet 
Özbay, Necmettin 
Rama, Rafet Ata, 
Necdet Karaaslan,
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Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği 2005 Gazetecilik Başarı ödülleri dağıtıldı

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

Hepimiz insanız...‘Gemlik Körfez1 en iyi 
ilçe gazetesi ödülünü aldı 
Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin bu yıl bir süre önce 
ölen Gazeteci Niyazi Menteş adına düzenlediği 2005 
Gazetecilik Başarı Ödül töreni yapıldı. Gazetemiz 
‘Gemlik Körfez’e en iyi ilçe gazetesi ödülü verildi.
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ÖBTSO

Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti’nin bu yıl 
ölen gazeteci 
Niyazi Menteş adına 
düzenlediği 2005 
Gazetecilik Başarı 
ödülü yarışmasının 
ödül töreni Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası toplantı 
salonunda yapıldı. 
Davetiyede Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılacağı 
belirtilen törene 
Başbakanın katılma
ması dikkat çekti. 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Nuri Kolaylı, törenin 
açılışında yaptığı 
konuşmasında, 
Başbakana hitaben 
hazırlamış olduğu 
konuşmasını okudu. 
Nuri Kolaylı yaptığı 
konuşmasında, 
Başbakanın törene 
katılacağının belir
tildiğini söyledi. 
Kolaylı, "Sayın 
Başbakanın Haber 
dalında birinci olan 
‘CIA ajanlarını sorgu
layan Türk' başlıklı

haberin yalan
landığını, bu nedenle 
bu programa 
katılmadığını 
düşünüyoruz.
Bize göre bu 
haber doğrudur 
ve tekzip 
edilmemiştir” 
dedi.
Kolaylı, ödül 
töreninin İHA 
tarafından canlı 
olarak yayınlandığını 
da belirterek, 
konuşmasını 
Başbakana hitap 
ederek sürdürdü. 
Kolaylı, sarı basın 
kartlarının hiçbir 
işlevinin kalmadığını, 
yerel basının gerçek 
anlamda desteklen
mediğini de belirtti. 
Kolaylı, Başbakan 
Erdoğan’a hitaben 
sürdürdüğü konuş
masında, "Girdi 
maliyetlerinin yüksek 
olması yüzünden, 
yeni teknolojiden 
yeterince yararlanıla
maması, ekonomik 
nedenlerle çalışan
ların niteliğine,

vermektedir. ” dedi. 
Ödül töreninin 
düzenlenmesine 
katkıda bulunan 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanlığına 
teşekkür eden Nuri 
Kolaylı, Celal Sönmez 
ve Rıza Aydın’a 
teşekkür plaketi 
verdi. Ödül töreninde 
Bursa Valisi Nihat 
Canpolat, Bursa’ya 
hizmetlerinden ötürü 
BTSO Başkanı Celal 
Sönmez’e Jüri Özel 
ödülü, Olay Gazetesi 
Köşe Yazarı 
Ahmet Emin Yılmaz’a 
Meslekte Başarı 
ödülü ve Ekohaber 
Gazetesinin sahibi 
Tahsin Ardıç’a 
yerel basına katkı 
ödülü verildi. 
Gazetemiz Gemlik 
Körfez’e de ‘En İyi 
İlçe Gazetesi’ ödülü 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey tarafından 
gazetemiz sahibi ve 
Başyazarı Kadri 
Güler’e verildi.

eğitimine önem 
verilmemesi, sektör 
deki işsizliğin çoğal
ması ve iş güven
liğinin olmaması, 
pahalı ithal kağıda 
mahkum olunması, 
korsan ve şantajcı 
gazetelerin, televiz 
yonların çığ gibi 
büyümesi, sarı basın 
kartlarının işlevinin 
kalmaması, yeni Türk 
Ceza Kanunu ile 
gazetecilere kısıtla
malar getirilmesi, 
iyileştirilmesini 
önleyen temel 
etkenlerdir” dedi.
Törende konuşan Vali 
Nihat Canpolat ta, 
hangi meslekten 
olurlarsa olsunlar 
insanların teşvik 
edilmesi gerektiğini 
söyledi.
Canpolat, 
"Haberin doğru 
olup olmadığını 
eleştirmek bizim 
haddimize değildir. 
Mesleğe başlayan 
her basın mensubu, 
basın ahlakına 
uymak için söz

Bir tarafta; yıkıldı, yıkılacak diye kapısını 
bile çalmaya korktuğumuz, gündüz vakti bile 
karanlık ve ürkütücü evler...

Kimsesizlikten, yoksulluktan, ümitsizlik
ten buz kesmiş, insanlarının hasta, çocuk
larının çocuktan başka bir şey olduğu evler..

Rutubetin, soğuğun, açlığın ağır kokusu 
nefes almanızı engelleyen, gördüğünüzde 
kapıldığınız korku sebebi ile insanlığımızdan 
ve kendimizden utandığımız evler...

Camı olmayan, bezlerle, gazetelerle 
tıkanmış pencereler, tek bir oda içerisinde 
mutfağın, tuvaletin, oturma odasının olduğu 
gariban evler..

Yakacağı, yayacağı, yiyeceği ve geleceği 
olmayan insanlar...

Sofralarında belki sadece ekmek, bulgur, 
çorba olan evler..

Umutlarım kapılarını çalacak binlerine 
bağlayan insanlar., ve bir sürü yalnız, kimse
siz, sahipsiz, hasta yorgun ihtiyarlar..

Gözleri hep yaşlı, ölümü dört gözle 
bekleyen, kışı korku ile karşılayan kırpık 
gözleriyle size sevecen bakan ihtiyarlar. 
Kapısını çaldığınızda heyecandan, sevinçten 
ne yapacağını bilemeyen aslında toplum 
olarak onlardan özür dilememiz gerekirken, 
evinin halinden utandığı için sizden özür 
dileyen gariban insanlarımız.

Mecburiyetten, açlıktan ve perişanlıktan 
kapımızı çaldığında, nereden çıktı bu 
dediğimiz insanlarımız...!

Diğer tarafta; Evin içinde kışın sıcaktan 
bunalan, pencerelerini açan bizler.

İftar sofralarında çeşit çeşit yemekler ve 
tatlılar yiyen bizler... Kar yağarken evinde 
titreyenleri hiç düşürmeden manzaranın 
güzelliğine bak diyerek duygu coşkunluğu 
yaşayan bizler.

Bir ev yetmeyince 2., 3. evi yaptıran, 
yazlığı kışlığı ve çifter arabaları ile lale devri 
yaşayan bir başka toplum.

Çocuğumuzu sanki dağ -bayır aşacakmış 
gibi giydirip, evden bir adım ötede servise 
bindiren, çikolata -goflet -meyve suyu ile 
besleyen anneler..

Öbür tarafta odunu - kömürü olmayan; 
birileri göndermezse olmayacak insanlar, 
sizin artık bıkıp, iyice eskitip göndereceğiniz 
eskilerin yolunu bekleyen insanlar.

Bunları bu acı sözleri niye mi yazdım. ?
Hepimiz kazandığımızı harcama, iste

diğimiz gibi kullanma hakkına sahibiz..
Ama israf etme, fazla şeyler biriktirmek 

hırsı ile fakirleri görmezden gelme hakkına 
sahip olmamalıyız diye düşünüyorum..

Ben duyuyorum, biliyorum,1 yardım ediyo
rum demekle olmuyor.

Gidiniz, gözünüzle görünüz, açlığı, yok
sulluğu, çaresizliği hissediniz ki bu dünyada 
neler varmış diyeceksiniz.

0 zaman inanın evinize gelecek ve gün
lerce gece yarıları ağlayarak uyanacaksınız, 
ama haberiniz olsun artık rahat bir lokma 
boğazınızdan geçmiyecek. Eğer bu evlerin 
içine girmediyseniz, o çocuklarla, ihtiyarlarla 
birkaç dakika bile olsa konuşmadıysanız, 
inanın bir tarafınız eksik demektir.

Sizi görünce sevinen bu insanlarla sevin 
çinizi paylaşın.

Paylaşın ki size insan desinler....

5mlikkorfezgazetesi.com 
adresini tıklayın

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
5mlikkorfezgazetesi.com
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir uygulama olarak Orhangazililer'den okul yapmalarını ve devlete kiralamalarını istedi 

“Okul yapın kiralayalım” 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2 günlük Bursa gezisinde Orhangazi ve Gemlik ilçe kongrelerine katıldı, 
hükümetin icraatlarını anlattı. Enflasyonun düştüğünü söyleyen Başbakan Erdoğan, daha sonra AKP Grup Başkan 
vekili ve Bursa Milletvekili Faruk Çelik’i hastanede ziyaret etti. Partisinin teşkilat toplantısına katıldı. Çevre yolunu 
ve Acıbadem Bursa Hastanesinin açılışlarını da yapan Başbakan Erdoğan, daha sonra Bursa’dan ayrıldı.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
önceki gün AKP 
Orhangazi ilçe 
kongresine de 
katıldı. Başbakan 
Erdoğan yaptığı 
konuşmada, 
Orhangazi'de 
'parası olup da ne 
yapayım diye düşü
nenlere' seslenerek, 
"Okul yapın 
kiralayalım. 
Devlet'ten sağlam 
kiracı olur mu? 
Okul eksiği kalksın, 
çocuklar rahat 
okusun" dedi. 
Erdoğan, 'Sağlık 
Kentleri Projesi'ni 
de yaşama geçire
ceklerini, yabancı 
doktorlara Türkiye 
kapılarını açacak 
larını anlattı

i ŞANDIK 
İKİ YIL SONRA 
Muhalefete de yük
lenen Erdoğan, 
"Durup dururken 
gensoru verdiler, 
cevaplarını aldılar. 
Allah bu muhalefeti 
başımızdan eksik 
etmesin." dedi. 
Seçimin 'zamanın
da' yapılacağını 
yineleyen Başba 
kan, "Öncekileri 
nasıl siyasi mevta 
haline getirdiyseniz, 
bizi de göderirsiniz. 
Bu sizin en tabii 
hakkınız" dedi. 
YOĞUN GÜVENLİK 
ÖNLEMİ ALINDI 
Gemlik ve Orhanga 
zi kongrelerine 
katıldıktan sonra 
Çevre Yolu'nda 
kısa bir tur atan 
Başbakan, ardından 
silahlı saldırıya 
uğrayan Grup 
^aşkanyekili Faruk 
Çelik'i hastanede 
ziyaret etti. Akşam 
Çelik Palas'ta parti 
teşkilatıyla biraraya 
gelen Erdoğan, 
program boyunca 
olağanüstü önlem
lerle .korundu.
Başbakan Erdoğan, 
daha sonra 
Bursa'ya gitti. 
Feribotla önce 
Yalova'ya ardından 
da Orhangazi'ye 

gelen Erdoğan ilk 
olarak partisinin 
Orhangazi teşki
latının 2. olağan 
kongresine katıldı. 
Erdoğan, burada 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye'yi eğitim, 
sağlık, adalet ve 
emniyet olmak 
üzere 4 temel taş 
üzerinde yükselttik
lerini kaydederek, 
"3Y" adını verdiği 
yolsuzluklarla müca 
dele, yoksullukla 
mücadele ve yasak
la mücadele konu 
suna önem verdik
lerini vurguladı. 
Konuşmasında 
hükümetin icraat
larından örnekler 
veren Erdoğan.
eğitimde ciddi adım
lar atıldığını ifade 
ederek, okula gön
derilmeyen 700 bin 
kız öğrenciden 175 
bininin "Haydi 
Kızlar Okula" kam
panyasıyla okula 
başladığını söyledi. 
İlköğretim öğrenci
lerine bedava kitap 
dağıtıldığını hatırla
tan Erdoğan, önü 
müzdeki yıldan 
itibaren de lise 
öğrencilerine beda
va kitapverileceğini 
dile getirdi.
"OKUL YAPIN, 
DEVLETE 
KİRALAYIN.." 
Yeni bir uygulama 
olarak 
Orhangazililer'den 
okul yapmalarını ve 
devlete kirala
malarını isteyen 
Erdoğan, bu yeni 
sistemle okul eksik
liğinin giderilmesini 
amaçladıklarını 
söyledi.
Vatandaşların okul 
yaparak devlete 
kiraya verebilecek
lerini anlatan 
Erdoğan, "Devletten 
daha sağlam kiracı 
olur mu? 20-30 yıl
lığına kiralarsınız, 
böylece Türkiye 
genelinde okul . 
eksikliği kalksın. 
Öğrenciler okul 
sıralarında tıkış tıkış 
oturmasın. İkili

değil, tekli eğitim 
olsun" dedi.
Erdoğan* şöyle 
devam etti: 
"Sağlık kentleri 
kuracağız. Ama 
yatırımı biz yapma 
ya cağız. Ulusal ve 
uluslararası yatırım
cılar yapacak.
Yabancı doktorların 
Türkiye’ye hizmet 
vermesi için de 
yasal düzenleme 
yapacağız. Böylece 
hastamız yurtdışına 
tedavi için gitmeye
cek. Doktoru 
Türkiye'ye getirip, 
hizmeti ayağa 
getireceğiz." 
"SANDIK YAKLAŞIK 
2 YIL SONRA.." 
Başbakan Erdoğan, 
genel sağlık sigor
tasının da yürürlüğe 
girmesi için çalış
malar yapıldığını, 
hayvancılık ve 
tarımda atılan 
adımların da hızla 
devam ettiğini 
söyledi. Erdoğan, 
şöyle konuştu: 
"Sandık yaklaşık 2 
yıl sonra önünüze 
gelecek. Geldiğinde 
de bizden öncekileri 
nasıl siyasi mevta 
haline getirdiyseniz, 
san dik denilen o 
mezara gömdüy 
şeniz, o zaman bizi 
de gönderirsiniz. 
Bu sizin en tabii 
hakkınız."

"ŞİMDİ DE OLUR" 
Genel seçimlerden 
sonraki 5 yılda milli 
geliri 10 bin dolara 
çıkarmayı hedefle 
diklerini kaydeden 
Erdoğan, bunun 
gerçekleşmemesi 
için hiçbir neden 
olmadığını söyledi. 
"Başkaları yapıyor 
da biz niye yapamı 
yoruz? Tarihte bu 
olmuş. Buradan 
Hint Yarımadası'na 
donanma gönder
mişsin. Şimdi de 
olur" diyen 
Erdoğan, şunları 
kaydetti: 
"Şimdi niye 
olmasın? Ama bunu 
hazmedemeyenler 
var. Kendisine 
güvenemeyenler 
yok mu bu ülkede, 
var. Afedersiniz, 
kendi korkaklık
larını, kendi ürkek
liklerini kalkıp bu 
iktidara mal etmek 
isteyenler yok mu 
bu ülkede, var. 
Önce onların haddi
ni bilmesi lazım. 
Bu iktidar Allah'tan 
başka kimseden 
korkmaz. Bunu 
bilmeleri lazım. 
Bizim iki hesabımız 
var. Bir halka, iki 
hakka. Biz bu 
hesabı vermenin 
muhasebesini 
yapıyoruz. Ama 
buna rağmen 

dizginler kaçmıyor 
mu, kaçıyor 
kardeşim. Şu anda 
bir Kapıkule olayını 
yaşadık. Şu anda 
yargı süreci devam 
ediyor. Bundan 
önce yaşananlar 
var. Devam ediyor. 
Neler var, neler... 
İsterdik ki insanımız 
ne yazık ki bu 
değerlerinden 
kayba uğramasın. 
Ama çok ciddi man
ada burada değer 
kaybına uğramışız. 
İşte bunu yeniden 
kazanmamız 
lazım. Bu ahlak 
değerlerine yeniden 
ulaşmamız lazım. 
Tüyü bitmemiş 
yetimin hakkını 
koruyacağız ki 
söylediklerimiz 
gerçekleşsin." 
"MARKETLERE 
GİDERİM.." 
Enflasyonun 
düştüğünü de 
anlatan Erdoğan, 
"Zaman zaman 
marketlere 
giderim. Öyle 
davul zurnayla 
gitmem, yalnız 
giderim. Bazen 
arkadaşlarımı gön
deririm. İstatistik 
Enstitüsü'nün 
rakamları da ortada. 
Bu konuda gerçek 
bir düşüş var.
Türkiye'nin gerçek
leri budur. Ben 
sizi hayal aleminde 
yaşatmadım, gerçek 
lerle iç içe yaşattım" 
diye konuştu.
Konuşmasının 
ardından Başbakan 
Erdoğan'a 
Orhangazispor'un 
flaması ile 12 
numaralı üzerinde 
"Recep Tayyip 
Erdoğan" yazılı for
ması hediye edildi. 
Başbakan'ın 
katıldığı Orhangazi 
kongresini ilçe teşki 
latı kurulduğundan 
bu yana başkan
lığını yapan Neşet 
Çağlayan kazandı. 
Tek listeyle gidilen 
kongrede Çağlayan 
oy kullanan 217 
delegeden 214'ünün 

oyunu aldı. 
Başbakan Erdoğan, 
Orhangazi kon
gresinden sonra 
AKP Gemlik kongre
sine katıldı.
Erdoğan, 
Gemlik'teki kongre
den çıkarken koru
malarının uyarısına 
rağmen halkın 
arasına girdi ve 
vatandaşlarla 
selâmlaştı.
Erdoğan Gemlik'ten 
dönerken açılışını 
yapacağı Çevre 
Yolu'nda makam 
otosuyla kısa bir 
gezi yaptı. Bu 
gezinin ardından 
UÜ Tıp Fakülteşi'ne 
geçen Başbakan, 
15 gün önce 
Nilüfer kongresine 
girereken silahlı 
saldırıya uğrayan 
AKP Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik'e geçmiş 
olsun ziyaretinde 
bulundu.
Erdoğan'ın 
üniversiteye giriş 
çıkışlarında 
olağanüstü 
güvenlik önlemleri 
alındı. Başbakan'ın 
koruma sayısının da 
artırıldığı gözden 
kaçmadı.
Ziyaretinin 
ardından Çelik 
Palas'a giden 
Başbakan Erdoğan, f 
burada partisinin 
teşkilat toplantısına : 
katıldı. Toplantı 
öncesi Büyükşehir li 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'le 
biraraya gelen 
Erdoğan, Merinos 
projesinin maketi 
yanında Şahin'den 
bilgi aldı.
Başbakan dün 
ilk olarak Çevre 
Yolu'nun hizmete 
açıp, FSM Bulvarı I. 
üzerindeki 
Acıbadem 
Bursa Hastanesi'nin r 
resmi açılışını 
yaptı. Başbakan, 
BTSO Arıtma 
Tesisleri'ni de 
hizmete açtıktan 
sonra Bursa'dan 
ayrıldı.
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İnan TAMER
Oriflame ev hanımlarına

Balık Hali nereye? para kazandırıyor
Bundan böyle yeni çıkarılan 

yasa gereğince balıkçılık Avrupa 
Birliği normlarına uygun olarak 
yapılacak.

Balıkçı teknelerine konulan 
aletlerle, balıkçı teknelerinin 
denizlerde nerede olduğu, nasıl 
balık avladıkları kurulacak dene
tim merkezlerinden 
denetlenecek.

Denizlerde yasal olmayan 
hiçbir avlanma yapılamayacak, 
aletlerle donatılmamış tekneler 
avlanamayacak.

Balıkçıların AB normlarına 
göre denizlerde balık avla
malarını kontrol için Türkiye 
genelinde 38, Marmara’da 5 
‘Balık Giriş Noktası’ belirlenmiş 
bulunmaktadır.

Belirlenen Marmara’daki 5 
Balık Giriş Noktası’ndan biri de 
Gemlik’tir.

‘Balık Giriş Noktası’ Merkezi 
şu andaki Balık Hali bitişiğindeki 
alan üzerinde tasarlanan nok
tadır.

Balık giriş noktasında 3 su 
ürünleri mühendisi görev 
yapacak. Tam donanımlı araçlar
la Türkiye’deki diğer Balık Giriş 
Noktaları arasında iletişim 
sağlanabilecek.

Bu uygulamalarla avlanan 
balıklar kayıt altına alınarak, 
vergi gelirlerinde artışlar sağlan
abilecek.

Bunların hepsi iyi güzel de. 
Gemlik giriş noktasından girecek 
balıklar nerede pazarlanacak? 
Nasıl muhafaza edilecek?

Üstün teknoloji ile donanımlı 
Balık Hali Gemlik’te mi kurula
cak?

Balık Hali’nin Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Uludağ Üniversitesi’nin tahsis 
ettiği 200 dönümlük arazi 
üzerinde kuracağı söylenen 
sebze ve meyve halinde yer alıp, 
almayacağı hakkında tereddütler 

var. Balık üreticileri ve bu işle 
iştigal edenler endişeli.

Balık Hali Gemlik’te kurul- 
mayıp, Bursa’da olacaksa, Balık 
Giriş Noktası’ndan girecek balık
ların sevkiyatı en kısa zamanda 
nasıl olacak? Araçlara yeterli 
otopark yeri nasıl sağlanacak?

Araç sırasını kim düzenleye
cek? Trafiğin sıkışmaması nasıl 
sağlanabilecek?

En doğru ve isabetli olan 
Balık Hali’nin Gemlik’teki şimdiki 
pazarlamanın yapıldığı mahal. 
Bu yer yeniden frigrofik 
donanımla Balık Hali’ne 
dönüştürülmelidir.

Balık nazik bir gıda ürünüdür. 
Uzun süre gecikmeye gelmez, 
bozulur. Süratle sevk edilmesi, 
elden çıkarılması, iyi korunması 
gereken bir üründür. Bu durum 
göz önünde tutularak Balık Hali, 
Balık Giriş Noktası yanıda kuru
larak bütünlük sağlanmalıdır. Bu 
yolla ürünün zarar görme ihti
mali asgari seviyeye indirilme
lidir.

Bir de şu var.. Balık Giriş 
Noktası denizlerde avlanan balık
ların mecburi giriş yeri olacak 
yurdun herhangi bir giriş nok
tasından veya Balık Hali’nden 
Gemlik’li tüccar tarafından satın 
alınacak balıklar, Gemlik Balık 
Giriş Noktası’nda getirilip girişi 
yapılacak, ondan sonra mı 
balıkçı esnafına veya lokantalara 
satılacak?

Bu konunun yetkililerce açık
lığa kavuşturulmasının da yarar 
var..

Bu güne kadar küçük tekne 
ile tuttuğu 5-10 kg balıkla geçi
mini sağlayanlar ne olacak ders
eniz söyleyeyim onlar AB oltası
na yem olacak..

Üstünde ömürlerini geçirdik
leri, ekmeğini çıkardıkları deniz
lerin seyircisi olacak, bakıp 
bakıp haline ağlayacak...

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR
Her türlü alım-sotım, eleman 
ilanlarınız ve reklamlarınız 

için bizi arayın
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

KÖRFEZ REKLAM

Emin Dalkıran Kordonu Kampus Kafe’de biraraya gelen 
Oriflame Direktörü, liderler ve ev hanımları hem iş görüşmeleri 

yaptılar, hem de eğlendiler
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Doğrudan satış, üre 
timden halka 
ye arkadaştan 
arkadaşa satışla 
kendini özellikle 
ev hanımlarına 
sevdiren Oriflame 
kozmetik ürünleri 
toplantıları sürüyor. 
Önceki gün Emin 
Dalkıran Kordonu 
Kampüs Kafe’de 
bir araya gelen 
Oriflame Direktörü 
Fatma Kurt'unda 
katılımıyla hem 
eğlendiler 
hem de iş 
görüştüler.
Oriflame Liderleri 
Hanife Kuzey, 
Çiğdem Yeren ve 
Semra Önder'in de 
katıldığı toplantıda 
liderler gruplarına 
belgelerini verirken 
seviye atlayanlara 
rozetleri takıldı.
Özellikle evlerinden 
arta kalan boş 
zamanlarını 
değerlendirmek 
açısından kadınların 
büyük ilgisini çeken 
Oriflame Kozmetik 
Ürünleri, bayanlara 
kazanç fırsatı da 
tanıyor.
Bitki özlü oluşu 
ve eşit fırsat 
yaratımı ile 
hanımlar arasında

kazanç kapısı 
yaratan Oriflame 
Kozmetik ürün 
direktörü Fatma

Arat, bu tür 
toplantıları 
sürekli yapacaklarını 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’ internette Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’da 2 çocuk 
annesi olduruldu

BAE İstanbul Başkonsolosu Massaud 
Başkan Hikmet Şahin’! ziyaret etti

- Bursa’da 2 çocuk 
annesi bir kadın, darp 
edildikten sonra başı
na bira şişesiyle 
vurularak öldürüldü. 
Edinilen bilgiye göre, 
olay merkez 
Osmangazi İlçesi'ne 
bağlı Çekirge 
Mahallesi Bölüm 
Sokak'ta önceki gece 
saat 22.30 sıralarında 
meydana geldi. 
Müzisyenlik yapan 
M.Ş.'nin (29) dini 
nikahlı eşi Yağmur 
Taku'dan (29) haber 
alamayan komşuları, 
durumu polise bildirdi. 
Olay yerine gelen 
ekipler, evin kapısını 
kırarak içeriye girdik
lerinde çıplak olan 
Yağmur Taku'nun 
cesediyle karşılaştı. 
Evin çevresini güven
lik şeridine alan 
cinayet masası ekip
leri, incelemelerde 
bulundu. 2 çocuk 
annesi olduğu öğre
nilen Taku'nun, kimliği 

belirsiz bir şahıs 
tarafından darp 
edildikten sonra başı
na bira şişesiyle vuru
larak öldürüldüğü 
tespit edildi. Durumu 
haber alan Taku'nun 
yakınları ise sinir kriz
leri geçirdi. Yağmur 
Taku'nun cesedi 
nöbetçi Cumhuriyet 
Savcısı'nın 
incelemesinin ardın
dan otopsi için Adli 
Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı. 
Olayla alakalı çok 
yönlü soruşturma 
başlatan polis, 
öldürülen Taku'nun 
dini nikahlı eşi M.Ş.'yi 
arıyor. Hırsızlık suçun
dan çok sayıda kaydı 
olduğu öğrenilen 
M.Ş.'nin komşuları ise, 
olay gecesi eve alkollü 
bir şekilde gelen 
M.Ş.'nin eşiyle bir süre 
tartıştıktan sonra 2 
çocuğu da yanına 
alarak evden uzak
laştığını iddia etti.

Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin yeni 
ğörevine başlayan 
İstanbul Başkonsolosu 
Essa Abdulla Massoud, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'i 
Heykel Tarihi Bina da 
ziyaret etti.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ile tanış
ma ve nezaket 
ziyaretinde bulunan 
Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin İstanbul 
Başkonsolosu Essa 
Abdulla Massoud, 
ziyaret sırasında ortak 
çalışma alternatifleri 
konusunda görüş 
alışverişinde bulunur 
ken, “Bursa düzenli ve 
tertipli bir şehir. Bu 
özelliği daha şehir giri 
şinden anlaşılıyor. 
Ayrıca Bursa termal 
turizm yaz ve kış turiz
mi açısından Arap 
ülkeleri arasında çok 
farklı bir yere sahip" 
dedi. Bursa’da olmak

tan dolayı büyük bir, 
mutluluk duyduğunu 
ifade eden Başkon 
solos, "Bursa’ya ilk 
defa geldim. Tarihi, 
mimarisi ve doğal 
güzellikleri beni çok 
etkiledi. İş ziyaretleri 
min yanı sıra tatil 
içinde bu güzel şehre 
gelmek için gün saya
cağım" diye konuştu. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin 
ise, Bursa’nın Arap 
ülkeleri arasında ayrı 
bir yeri olduğunu 
belirterek, iki ülke 
arasındaki siyasi, ticari 
ve kültürel işbirlik
lerinin güçlendirilmesi 
için her türlü çalışmayı 
yapmaya hazır olduk
larını belirtti. Şahin, iki 
ülke arasındaki ticaret 
hacminin istenilen 
düzeyde olmadığını 
ifade ederek, “Bursa, 
Uludağ ve Termal 
Tesisleri ile Arap 
ülkelerinin en çok ilgi 
gösterdiği ve seyahat 
ettiği şehirlerin

başında geliyor.
Bursa’ya gelen Arap 
turistler, şehrimizi 
ikinci vatanları olarak 
görüyorlar. Güzelyalı- 
Yenikapı Hızlı Feribot 
ile Teleferik Projemiz 
hayata geçtiğinde 

Bursa’ya daha çok 
ilgi gösterecekler.” 
şeklinde konuştu. 
Şahin, Başkonsolos 
Massoud’a Bursa’nın 
meşhur havlusu ile 
kentin tanıtıldığı bir 
kitap hediye etti.
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İlaç harcamalarına gözaltı
Devlet memurları, sözleşmeliler ve 

yakınlarının sağlık harcamalarını disipline edecek 
Reçete Kontrol Sistemi, Haziran ayında

Pilot uygulaması 
Ankara'da gerçek
leştirilen sistemle 
fazla ve gereksiz ilaç 
kullanımı, kamu 
görevlilerinin sağlık 
karneleriyle üçüncü 
kişilere ilaç alınması 
ve ilaçla ilgili diğer 
usulsüzlük ve

uygulamaya giriyor.

suistimaller 
önlenecek.
Sistem için öncelikle 
Ankara'da Say 
2000i'de 2,5 milyon 
dolayındaki devlet 
memuru ile bunların 
eş-çocukları ve bak
makla yükümlü 
oldukları diğer aile 
bireylerinin kimlik bil
gilerinin yeralacağı 
bir sağlık kütüğü 
oluşturulacak.
Maliye Bakanlığı,

| Reçete Kontrol
I Sistemini Emekli 

Sandığı’nın sağlık 
sisteminden de 
yararlanarak hayata 
geçirecek. Yeni sis
tem ile birlikte, halen 
Emekli Sandığı’nın 
sağlık sistemine 
bağlı olan eczaneler, 
Maliye Bakanlığı'nın 
Say 2000i sistemi ile 
de ilişkilendirilecek. 
Doktor kontrolünden 
geçen kişiler, reçete 
ile eczaneye 
geldiğinde, eczacı, 
şimdiki gibi Emekli 
Sandığı'nın sağlık

sistemine girecek. 
Ancak, kuruladak 
yeni sistem ile 
önce Say 2000i'ye 
bağlanacak. Burada 
reçete ile eczaneye 
gelen kişiye yönelik 
kimlik tespiti 
yapılacak. Kimlik 
tespitinde, söz 
konusu kişinin 
gerçekten kamu 
görevlisi ya da 
onun bakmakla 
yükümlü olduğu 
kişilerden birisi 
û/up okrtadcği 
sorgulanacak 
Elektronik ortamda 
birkaç saniyede 
tamamlanacak bu 
işlemin ardından 
Emekli Sandığı’nın 
sağlık sistemi 
devreye girecek ve 
ilaç sorgulamasına 
geçilecek.
Verilen ilacın kişinin 
cinsiyetiyle uyumu, 
dozaj ve süre 
koşullarına uygunluk 
ile eşdeğer ilaç olup 
olmadığı ve daha 
önce verilip ve

rilmediği gibi ilaçla 
ilgili teknik sorgula
ma sonucu herşey 
normal ise sistem 
"Okey" verecek ve 
ardından java döküm 
listesi çıkacak. 
Hastaya ilacı 
verecek olan eczane, 
fiyat küpurlarını 
reçetenin arkasına 
ekleyerek, faturayı 
kişinin ya da 
yakınının çalıştığı 
kurum adına 
düzenleyecek.
Saymanlığa gelen 
faturalar da, 
kimlik ve tıbbi 
denetimi doğrudan 
sistem yaptığı için 
burada ayrı bir 
kontrole tabi tutul
madan ödenecek. 
Reçete kontrol 
sistemi ile birlikte 
hem ilaç alımı, 
hem de ödemelerdeki 
gecikmeler 
önlenecek ve 
ilaçla ilgili 
usulsüzlükler son 
bulacak.

İçki ve uyuşturucuya karşı hutbe 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı, vatan
daşlara içki ve uyuş
turucunun zararlarını 
hutbe ile anlatacak.
Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nca 
hazırlanan "İçki ve 
Uyuşturucunun 
Zararları" konulu 
hutbe, 24 Şubat 
Cuma günü 
camilerde okunacak. 
İslam dininin insan 
sağlığına büyük 
önem verdiği 
vurgulanan hutbede, 
beden ve ruh sağlığı
na zarar veren 
şeylerin yenilmesi, 
içilmesi, kullanılması 
ve hangi yoldan olur
sa olsun vücuda 
alınmasının kesinlikle 
yasaklandığı 
hatırlatıldı. 
Hutbede, "Müslüman, 
içkinin ve uyuşturu
cunun her çeşidin
den mutlaka sakın
malı, bu zararlı 
maddeleri kullan
maya teşvik edici 
ortamlardan kendisi- 
ni uzak tutmalıdır" 
önerisinde 
bulunuldu. 
İçkinin vücudu 
tahrip ederek birçok

hastalıklara sebep 
olduğuna, kişide 
fiziksel ve ruhsal 
bağımlılığa yol açtığı
na işaret edilen 
hutbede, aklın ve 
zihnin en büyük düş
manı olan uyuşturu
cunun da, insanın 
uyum gücünü zaafa 
ve iflasa götürdüğü, 
aileden, toplumdan 
ve çevresinden.
kopararak, yalnızlığa, 
bunalıma ve sorum
suzca bir hayata 
mahkum ettiği 
vurgulandı. Hutbede 
"Bağımlıyı adeta 
yaşayan bir 
ölü haline getirmek
tedir" denildi. 
Hutbede, şu 
görüşlere yer verildi: 
"İntiharların, cinayet
lerin, her türlü fuhuş, 
gasp ve anarşinin 
temelinde alkol ve

uyuşturucu vardır. 
İç ve dış düşmanların 
en tahripkar silahı da 
yine alkol ve 
uyuşturucudur. 
İnsanın, kendi 
sağlığını kendi 
elleriyle bile bile 
tahrip etmesi ne 
kadar acıdır. 'Bir kere 
kullanmakla bir şey 
olmaz' diyerek içki, 
uyuşturucu ve sigara 
gibi zararlı mad
delerin pençesine 
düşenlerin bir daha 
bunlardan kurtulması 
kolay olmamaktadır. 
Bu bakımdan zararlı 
maddelerden uzak 
duralım. Hem 
kendimize hem de 
aile ve çocuklarımıza 
sahip çıkalım, gele
ceğimizin teminatı 
yavrularımıza ve 
gençlerimize güzel 
örnek olalım."

Yoksulluk sınırı bin 922 YTL
Türkiye Kamu-Sen, 
4 kişilik ailenin 
Ocak ayı yoksulluk 
sınırını bin 922 YTL 
25 YKR olarak 
hesapladı.
Türkiye Kamu- 
Sen’in hesapla
malarına göre, 
Aralık 2005'te bin 
900 YTL 44 YKr 
olan 4 kişilik ailenin 
asgari geçim haddi 
(yoksulluk sınırı), 
geçen ay 21 YTL 
81 YKr (yüzde 1.14) 
artarak bin 922 YTL 
25 YKr'ye yükseldi. 
Çalışan tek kişinin 
açlık sınırı ise aynı 
dönemde 2 YTL 25 
YKr (yüzde 0.30) 
artarak 729 YTL 39 
YKr*den 731 YTL 64 
YKr'ye çıktı.

Türkiye Kamu- 
Sen’den yapılan 
açıklamada, geçen 
ay itibariyle ortalama 
803 YTL 58 YKr 
maaş alan bir 
memurun, ailesi için 
yaptığı gıda harca
masının, maaşının 
yüzde 52.67'sine, 
konut giderinin ise 
yüzde 36.11'ine 
karşılık geldiği ifade 
edildi.

Böylece, orta
lama memur 
maaşının 
yüzde 88.78'ini 
yalnızca gıda 
ve barınma 
harcamalarına 
ayirmak zorun
da kaldığı 
kaydedilen 
açıklamada,

"Ortala ma maaşla 
geçinen bir memur 
ailesinin ulaşım, 
sağlık, eğitimi 
haberleşme, 
giyim gibi diğer 
zorunlu ihtiyaçlarını 
karşılaması için 
Ocak ayı maaşından 
geriye yalnızca 
90 YTL 16 YKr 
(yüzde 11.22) 
kalmıştır" 
denildi.

Laptop alan öğretmene 41 $ iade
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
(MEB) Vakıflar 
Bankası ile 
ortaklaşa 
yürüttüğü 
"Her 
Öğretmene Diz 
Üstü Bilgisayar 
Kampanyası" 
kapsamında 
sürpriz bir geri 
ödeme yapıla
cağı açıklandı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
(MEB) Vakıflar 
Bankası ile 
ortaklaşa 
yürüttüğü 
"Her 
Öğretmene Diz 
Üstü Bilgisayar 
Kampanyası" 
kapsamında 
sürpriz bir geri 
ödeme yapıla
cağı bildirildi. 
MEB'in 
Microsoft ile 
yaptığı 
görüşmeler 
sonucunda 
bilgisayarlarda
ki (laptop) 
yazılımlar

karşılığı, öğret
menlere 41.15 
dolar ödenmesi 
kararlaştırıldı. 
Eylül 2005'te 
sona eren 
kampanyada 
birinci gruptaki 
Toshiba 
Satellite (bin 
62 dolar), ikinci 
gruptaki Exper 
Aktive, Casper 
Prestige, 
KRN Mobilus 
(866 dolar) 
marka ve 
model bilgisa
yarlar satışa 
sunuldu. 
MEB'e bağlı, 
emekli ve 
özel öğretim 
kurumlarındaki 
tüm öğretmen
ler, üniversite 
lerdeki öğretim 
görevlileri 
düşük faizli 
tüketici ihtiyaç 
kredisi 
kullanarak 
bilgisayarlara 
sahip oldu. 
Kampanya 
kapsamında

bilgisayar 
satın alanlara 
TR-NET tarafın
dan 3 aylık 
ücretsiz ve 
sınırsız internet 
erişim paketi 
verildi.
Öğretmenler, 
bilgisayarlara 
3 yıl ğarantiyle 
satın aldı.
Hesaplara 
yatırılacak 
Kampanyada 
fiyatlara bil
gisayarlardaki 
Microsoft 
yazılımları 
(kelime işlemci 
programlar, 
işletim sistemi, 
web tarayıcısı) 
da dahil edildi.
MEB'in
Microsoft ile 
yaptığı 
görüşmeler

sonucunda bil
gisayarlardaki 
yazılımlar karşı 
lığı öğretmen
lere 41.15 dolar 
(yaklaşık 55 
milyon) öden
mesi karar
laştırıldı. Edi 
nilen bilgiye 
göre; ödemeler 
martta başlaya
cak. Laptop 
sahibi olan 83 
bin 419 öğret 
mene MEB, 3 
milyon 432 bin 
691 dolar geri 
ödeyecek.
Yazılım 
karşılığı tutar 
öğretmenlerin 
kampanya 
kapsamında 
Vakıfbank'a 
bildirdikleri 
hesaplarını 
yatırılacak.
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Türkiye'de 11 milyon yeşil kartlı var 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Türkiye'de 
11 milyon Yeşil 
Kartlı kişinin bulun* 
duğunu bildirdi.
Hatay Milletvekili 
Mehmet Erarslan'ın 
yazılı soru önergesini 
cevaplayan Bakan 
Akdağ,25 Ocak 
2006 tarihi itibariyle

“Sokak güvenliği genelgesi 81 ile gönderildi

ücretsiz sağlık 
yardımından 
yararlanan kişi 
sayısının 10 milyon 
968 bin 681 
olduğunu kaydetti. 
Akdağ, 1950 yılında

KPDS başvuruları bugün başlıyor
Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit 
Sınavı'na (KPDS) 
başvurular bugün 
başlıyor.
Yabancı dil tazminatı 
almak isteyen kamu 
personeli ile yatırım 
hizmetlerinde 
çalışmaları nedeniyle 
maktu yabancı dil 
tazminatından yarar- 

îstGysn 
teknik personel, 
yabancı dil bilgi 
seviyesini belirlemek 
amacıyla yapılacak 
Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit 
Sınavı'na başvurular 
bugün başlayıp 1 
Mart 2006'da 
sona erecek.
Sınav, 7 Mayıs'ta

£
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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 IçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı

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

Eski Sahilde 3+1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire .
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 

 önünde 115 m2 Bahçeli '

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Baraj r m 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.

ŞEKER SİGORTA
Mac/de ÖZALP

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta Tel.513 2474 FaX. 5141021

hastane sayısının 
301, 3 bin 647'si 
uzman, 3 bin 248'i 
pratisyen olmak 
üzere, toplam doktor 
sayısının ise 6 bin 
895 olduğunu

Ankara ve 
Lefkoşa'da, başvuran 
aday sayısı fazla 
olduğu takdirde ise 
bu yerlerin yanı sıra 
diğer büyük 
şehirlerde yapılacak. 
Sınav, Almanca, 
Arapça, Bulgarca, 
Çince, Danca (Danish 
Dili), Farsça, 
Fransızca, 
Hollandaca (Dutch 
dili), İngilizce, İrlan- 
daca, İspanyolca, 

hatırlatarak, 
1997 yılında ise 
hastane sayısının 
bin 120, doktor 
sayısının ise 
73 bin 659 olduğunu 
ifade etti.

İtalyanca, Lehçe, 
Macarca, Portekizce, 
Rumence.
Rusça, Sırpça ve 
Yunanca dillerinde 
yapılacak. Ancak, 
yatırım hizmet* 
terindeki çalışmaları 
nedeniyle yabancı 
dil tazminatından 
yararlanmak 
isteyenler, sadece 
Almanca, İngilizce 
ve Fransızca'dan 
sınava girebilecek. 

i

İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
suçla mücadelede 
başarı elde ede
bilmek için öncelikle 
suçun önlenmesi 
gerektiğine dikkat 
çekerek, "İşlenmiş 
olan suçun soruştur
ma işlemlerinin hızlı 
ve etkin şekilde 
yapılması ve suçlu
ların adli makamlar 
tarafından ceza
landırılmasıyla 
mümkündür" dedi. 
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
"Önleyici Güvenlik 
Tedbirleri" adı altında 
81 İl Valiliği'ne gön
derdiği genelgede, 
son yıllarda hızlı 
kentleşme, nüfus 
artışıyla sosyal ve 
ekonomik nedenlerle 
meydana gelen suç 
tür ve sayılarında 
farklılaşma gözlen 
diğini ifade etti. 
Devletin en önemli 
varlık sebeplerinden 
birisinin de egemen
liği altındaki herkesin 
güvenlik içinde yaşa
masını sağlamak 
olduğunu belirten 
Aksu, "Suçla 
mücadeledeki başarı, 
öncelikle suçun 
önlenmesi, işlenmiş 
olan suçun soruştur
ma işlemlerinin hızlı 
ve etkin Şekilde yapıl 
ması ve suçluların 
adli makamlar tara 
fından cezalandırıl
masıyla mümkündür. 
Kolluk kuvvetlerimiz 
her zaman olduğu 
gibi vatandaşların 
huzur ve güvenliğini 
sağlamak için yürür
lükteki meyzuat 
çerçevesinde yapmış 
oldukları fedakar ve 
özverili çalışmalar 
yanında, kötü niyetli 
kişi ve çevrelerin, 
halkın.güvenlik güç
lerine olan güvenini 
zedeleyecek ve kamu 
düzenini bozmaya 
yönelik faaliyetlerini 
yakından izleyerek, 
gereken tedbirleri 
zamanında ve eksik
siz alacaktır" dedi 
Suçun önlenmesi 
için alınan ve alın
ması gereken tedbir
lerin yürütülmesinde 
ihmal veya kayıtsızlık 
gösteren personele 
müsarhaha gösteril 
meyeceğini ve bu 
durum karşısında 
haklarında yasal 
işlem yapılacağını 
ifade eden Aksu, 
"Ayrıca uygulamada 
oluşan tereddütler ve 
karşılaşılan sorun
ların giderilmesi için

Bakanlığımca gerekli 
mevzuat değişiklik 
çalışmaları başlatıl 
mıştır" şeklinde 
konuştu. Yapılacak 
mevzuat değişiklik
lerinde önleyici 
güvenlik tedbirleri şu 
şekilde belirlendi: 
"- Uygulanacak 
önleyici tedbirin çeşi- 
dii uygulama yönte
mi, alanı, kapsamı, za 
manı ve süresi önce
likle objektif kıstaklar 
göz önüne alınarak, 
suçların yoğunlaştığı 
zaman, yerler ve suç 
türleriyle suç işlem
eye meyilli kişiler 
hakkındaki bilgilerle 
yapılacak suç analiz 
çalışmaları doğrul
tusunda belir
lenecektir.
- Yapılan araştırmalar 
da, devriye hizme
tinin suçlular üzerin 
de caydırıcı olduğu 
ve bu hizmet saye 
sinde genel kolluk 
kuvvetlerine bilgi 
akışının daha verimli 
hale geldiği ve 
devriye hizmeti 
yapan personelin 
zamanının yüzde 80- 
85'ini sosyal hizmet 
fonksiyonuna ayır 
dığı, bunun da polis- 
halk diyalogunun 
gelişmesine önemli 
katkılarda bulunduğu 
tespit edilmiştir. Bu 
nedenle azami imkan 
ve kabiliyetler ölçü 
sünde sayısı artırıl 
mış motorize ve yaya 
devriye ekipleriyle 
sokak hakimiyeti 
sağlanacaktır.
- Önleyici güvenlik 
tedbirlerinin temelini 
oluşturan motorlu 
devriye ekiplerinin 
seyir halindeyken 
suça meyilli kişilerin 
tespiti, suça ilişkin 
unsurları belirleme 
ve suç işleyenin cay
dırılmasında yetersiz 
kaldığı görüldüğün
den, devriye hizmet
leri ağırlıklı olarak 
resmi kıyafetli ve 
yaya olarak icra 
edilecektir.
- Motorize devriye 
ekipleri olaylara en 
seri şekilde müda
hale ederek, el koy
dukları olayları ilgili 
birimlere teslim ede
cek, bunun dışında 
belirlenen görev 

bölgesinde devriye 
görevini ifa edecektir. 
Bu ekipler halkın 
yoğun olduğu 
bölgelerle yaya 
devriye görevlen 
dirme imkanı bulun-, 
mayan yerleşim 
yerlerinde görevlen 
dirilecektir.
- Devriyeler görev 
mahallerinde vatan
daşlarımız tarafından 
daha kolay ulaşıla
bilen, rahatlıkla 
iletişim kurulabilen, 
ihbar, şikayet ve 
isteklerini kolaylıkla 
bildirebilecekleri bir 
irtibat görevlisi 
olarak çalışacaktır. 
Bu durum, yaya 
devriyelerin suçların 
önlenmesindeki 
etkinliğini 
artıracaktır.
- Devriyeler özellikle 
göreve sevk edilme
den önce sorumlu 
amirleri tarafından 
mutlak suretle görev 
bölgelerinin özelliği d 
ve görevin niteliği 
hakkında 
bilgilendirilecektir.
- Işık ve ses önleyici ; 
kolluk hizmetlerinin 1 
en önemli unsurların
dan biridir. Buna 
göre devriyeler 
göreve tam teçhizattı i 
ve donanımlı olarak 
sevk edilecek, 
görevli bulundukları 
güzergahlarında 
önceden olduğu gibi 
düdük çalmak 
suretiyle diğer 
devriyelerle haber
leşirken, vatandaşa j 
güvenlik ve huzuru | 
sürekli kılmak için 
görevinin başında 
olduğunu hissettire- | 
cek, bu sayede suç 
işlemeye teşebbüs 
edebilecek kişilere 
de caydırıcı etkide 
bulunacaktır.
- Devriyeler görevli 
bulundukları 
güzergahta her an 
dikkatli ve duyarlı 
bulunacak, esnaf j
ve vatandaşlarla I
sürekli diyalog 
halinde olacak ve i
elde ettikleri tüm I
duyum ve bilgileri I 
değerlendirerek 
gerektiğinde ilgili j 
birimleri doğrudan j 
veya amirleri 
aracılığıyla süratle I 
bilgilendirecektir, L
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Türk insanı hep borç ödüyor
e
ktir.

n-.
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Dünya genelinde 
tüketicilerin yüzde 
40'ının, ellerindeki 
parayı harcamak ye 
rine tasarruf etmeyi 
tercih ettiği bildirildi. 
Türkiye'de ise zaruri 
ihtiyaçlar karşılandık
tan sonra artan para, 
çoğunlukla kredi kartı 
ve diğer borç 
ödemelerine (yüzde 
44) ayrılıyor. 
ACNielsen'ın 42 ülke
den 23 binden fazla 
kişinin katılımıyla 
gerçekleştirdiği "2005 
yılı Tüketici Güven 
Endeksi" araştırmasın
da, dünya ülkelerinin 
tasarruf eğilimleri ele 
alındı.
Araştırmaya göre, 
AsyalIların yüzde 52'si 
tasarruflarını kötü 
günlere saklamayı ter
cih ediyor. Bölgeler 
arasında dünyanın en 
tutumlu tüketicileri 
olan Asyahlar, birikim
lerini çoğunlukla 
hisselere, fonlara ve 
emeklilik programları
na yönlendiriyorlar. 
Ülke olarak emeklilik 
fonlarına en fazla rağ-

bet edenler ise 
AvusturyalIlar. 
Tüketici güvenindeki 
genel artış ye kişisel 
gelir durumunda olum
lu beklentilere rağmen 
Avrupa ve Kuzey 
Amerika başta olmak 
üzere tüketicilerin para 
harcama konusunda 
hala temkinli davran 
dıkları tespit edildi 
Türkiye'ye bakıldığın
da da, kişisel gelir 
durumuna ait beklenti
leri, yüzde 55'lik 
kesim olumlu 
değerlendiriyor. 
Bugünkü fiyatlar ve 
mevcut kişisel gelir 
göz önünde bulun
durulduğunda sadece 
yüzde 30'luk kesim, 
"bulunduğu dönemi" 
yeni bir şeyler almak 
için doğru zaman 
olarak görüyor 
Diğer ülkelerde olduğu 
gibi Türkiye için de iş 
güvenliği açısından 
daha olumlu bir hava 
görülürken, Türkiye 
harcamalar konusun
da daha temkinli 
davranıyor.
Dünya genelindeki
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tüketicilere temel 
ihtiyaçlarını karşıladık
tan sonra artan parT 
alan ile ne yapmak 
istedikleri sorulduğun
da, birikim yapmak ve 
sonra sırası ile ev dışı 
eğlence, yeni 
kıyafetler ve tatil iste
dikleri belirtiliyor. 
AvrupalIlar için temel 
harcamalardan sonra 
kalan para ile ne 
yapacakları sorul
duğunda, ilk sırada 
yüzde 38 ile ev dışı 
eğlence ve yeni 
kıyafetler geliyor. Bu 
harcamaları yüzde 36 
ile tatiller ve yüzde 35 
ile ev dekorasyonu ve 
bakımı takip ediyor. 
Birikim yapmak ise 
yüzde 34 ile beşinci 
sırada yer alıyor.

Portekizli ve ABD lı 
tüketicilerin neredeyse 
dörtte biri temel 
ihtiyaçlarını karşıladık
tan sonra ellerine 
para kalmadığını 
belirtiyorlar.
Aynı zamanda Türkiye, 
en az birikim yapa
bilen ve ABD, Porte 
kiz, Kanada, Fransa ile 
Hollanda'dan sonra 
diğer harcamalar ve 
birikimler için kendi
sine en az para kalan 
ülkelerden biri.
Bununla birlikte zaruri 
ihtiyaçlar için ayrılan 
para haricinde, 
Türkiye'de en fazla 
yeni teknolojilere, 
giyime ve ev dışı 
eğlenceye para har
canıyor.

tl

1250 posla'i alınacak

1 YTL nın gorunuş 
olarak 2 Eurö'ya 
benzemesinin 
Yunan esnafların 
yoğun şikayetlerine 
neden olduğu 
bildirildi.
Yunanistan'da Neo 
Demoktatia 
Partisi'nin Avrupa 
Parlamentosu üyesi 
N. Vakalis, son gün
lerde Yunan esnafın
dan YTL hakkında 
gelen yoğun şikayet 
üzerine konuyu 
Avrupa Konseyi'ne 
taşıyarak, iki para 
biriminin benzer
liğinden dolayı 
piyasada artış 
göstermesi 
nedeniyle büyük 
bir sorun 
yaşandığını dile 
getirdi. Konsey, 
şikayetleri doğrula

yarak, konu hakkın
da gerekli Türk 
meretleriyle 
görüşüldüğünü, 
para biriminin 
2007'den itibaren 
yapılacak değişiklik
ten sonra herhangi 
bir sorun teşkil 
etmeyeceğini açık
ladı. Yazılı ve görsel 
medyada yer alan 
haberde halka, iki 
parayı karıştırma
maları yönünde 
uyarılarda 
bulunuldu.
1 YTL ile 2 Euro'nun 
karıştırılma ihtimali 
nedeniyle otomatik 
gıda makinelerinde 
değişiklik yapıldığı, 
makinelerin Euro 
haricinde herhangi 
yabancı parayı 
kabul etmeyeceği 
duyuruldu.

PTT Genel Müdürü 
Osman Tural, PTT'nin 
personel ihtiyacının 
karşılanması amacıyla 
1250'si posta 
dağıtıcısı olmak üzere 
3 bin personel alı
nacağını bildirdi. 
Tural, son 5 yılda 
PTT’nin 10 bine yakın 
çalışanının emekli 
olduğunu ve ciddi bir 
personel açığı 
yaşandığını söyledi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
Ulaştırma Bakanı

Binali Yıldırım'ın, 
PTT'nin personel 
ihtiyacının karşılan
ması için talimat 
verdiğini bildiren 
Tural, "PTT'ye ala
cağımız personel 
sayısı yaklaşık 3 bin. 
Bunlardan 1250'si 
sınavla alınacak 
posta dağıtıcıları 
olacak" dedi.
Telekom'dan da 1200 
personel alacaklarını 
belirten Tural, "Yeni 
alınacak personel, 
kurumumuzun yıllardır

ELEMAN ARANIYORihtiyaç 
duyduğu 
personel 
ihtiyacının giderilmesi, 
hizmetlerimizin daha 
kaliteli, istediğimiz 
ölçüde verilmesine 
önemli katkılar sağla 
yacaktır" diye konuş
tu. Personel atımıyla 
ilgili sonuç alınacak 
aşamaya geldiklerini 
ifade eden Tural, 
"Halen 29 bin person
elimiz var. Bu sayı 
bundan 5 sene önce 
40 bine yakındı. 5 yıl

içinde 10 bin personel 
emekli olmak suretiyle 
kurumdan ayrıldı. Yeni 
personel alınmadığı 
için yaşlı bir personel 
portföyüyle 
karşılaşılıyor. 
Gişelerimize yeni 
aldığımız genç 
memurlar, aynı ortam
da iş yapan 
arkadaşlarına oranla 
3-5 kat daha fazla 
işlem yapıyör"dedi.
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GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
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ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 

Ön Muhasebe bilen tecrübeli
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 31 30 Müracaat îel: 51400 60
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Bursa Serbest Bölgesi’nde bulunan 
otomotiv üzerine faaliyet gösteren 

firmamızda mühendislik ve^* 4 
satış bölümü için elemanlar alınacaktır. 
CV başvurularınız için Fax: 524 84 06 

MÜHENDİSLİK: Üniversite Makine ir** 
Mühendisliği bölümünden veya meslek 
Yüksek Okulu (Makina -Resim- 
Konstrüksiyon bölümlerinden) mezun 
SRTIŞ: Takım çalışmasına uygun, pratik 
İngilizcesi olan ofis programlarına 
hakim eleman.
- B Sınıfı ehliyeti olan 
- Tercihen İngilizce bilen 
- Katı modelleme programlarına 
hakim(Auocad, Autodesk, İnventör, 
Solidvvorks) 'Mühendislik Bölümü için’ 
- 35 yaşını aşmamış 
-Askerlik hizmetini tamamlamış 
- Gemlik’te ikamet eden
- Bay - Bayan fl.l.R OTOMOTİV KOLl. ŞTİ.

ABONE OLDUNUZ BU!
Körfez

GÜNLÜK SVVASV GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Ma Öîfte liazıılaııaı öğrenciye etfei Sigaradan ölenler
2020’de 2 katına çıkacak;

Erciyes Üniversitesi 
Mühendislik 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Osman Coşkun, 
ÖSS'ye hazırlanan 
öğrencilerin daha 
başarılı olabilmeleri 
için beyin enerjilerini 
yükseltmeleri 
gerektiğini, bunun da 
5000-8000 herz 
frekans aralığında 
sevdikleri müziği 
dinleyerek rahatlıkla 
sağlanacağını 
bildirdi.
Yrd. Doç. Dr. 
Coşkun, insanın 
mutluyken yaptığı 
her faaliyette olduğu 

gibi öğrenmede de 
keyif aldığını ve keyif 
alarak yaptığı her. 
işte de başarılı 
olduğunu belirterek, 
öğrencilerin bu duru
mu sınava hazır
lanırken rahatlıkla 
kullanabileceğini 
söyledi.
İnsan beyninde 100 
milyar hücre bulun
duğunu ve her bir 
hücrenin mikro 
elektrotlarla 
uyarıldığında +70 
milivolt enerji üret
tiğini vurgulayan 
Coşkun, "Beynin, 
elektriksel olarak 
şarj edilmesinde

kulaklar kaynak 
görevi görmektedir. 
Beyin hücrelerindeki 
elektriksel enerjinin 
azalması dikkat 
bozulmasına 
ve bitkinliğe sebep 
olmaktadır. Bu 
durumda beynin 
de bilgisayar gibi

şarj edilmesi gerekir. 
Beyin hücrelerinin 
enerjiyle şarj 
edilmesi yollarından 
biri, 5000 ile 8000 
herz arasında yüksek 
frekanslar ihtiva 
eden müziklerin din
lenmesidir" dedi.

Bebekler varamaz mı? Anlamanın 5 yolu

Sigaradan ölenlerin sayısının 2020 yılına 
kadar iki katına çıkarak, yılda 10 milyonu 
bulması bekleniyor.
Dünya çapında 13-15 yaşları arasındaki 750 
bin çocukla yapılan araştırmaya katılan. * 
uzmanlar, her yıl sigaradan ölenlerin gerçek 
sayısının tahmin edilenden çok daha fazla 
olabileceğini, özellikle genç kızlar arasında 
sigara içenler, duman altı olanlar ve diğer 
tütün ürünlerini kullânanların sayısında 
önemli artış olduğunu belirttiler.
Önceki araştırmalarda sigara içen erkek
lerin sayısının kadınlara oranla 4 kat fazla 
olduğu belirlenirken, son araştırmada bu 
oranın 2,3 kata düştüğü kaydedildi.

Bebeklerin, hareket 
ve kavrama özellik
lerinin oıroırınaen 
farklı olduğu, yara
maz olup olmadığını 
anlamanın en kolay 
yolunun ise 
davranışlarından 
belli olacağı 
belirtildi.
Uzmanlar, bebek
lerin afacan olup 
olmayacağını anla
manın 5 yolu için şu 
ipuçlarını veriyor: 
"- Emeklemeden 
ayakta durmaya ya 
da yürümeye çalışır. 
Kazaya daha 
yatkındır. Çünkü 
normalde bebekler 
adım atmada 
uzmanlaşmadan

önce yürüme riskini 
alamaz. Eğer 
yürümeye 
çalışıyorsa 
deneme-yanılma 
yöntemiyle gelişim 
sürecini 
hızlandırıyordun 
- Her gördüğünü 
ağzına sokar.
Eğer meraklıysa 

oyuncağı eline ahr 
ve ağzına götürme
den önce inceler. 
Afacansa ilk tepkisi 
her şeyi hemen 
ağzına götürmek 
olur. Bu da 
muhtemel bir yutma 
ya da boğulma 
tehlikesi yaratabilir.
- Oyuncağının 

peşinde sürekli 
koşar, kimi zaman 
sendeler. Ani 
hareketleri 
vardır. Bu da 
herhangi bir şeye 
çarparak düşme
sine ya da yaralan
masına neden 
olabilir.

- Sürekli gürültü 
çıkarır. Kendince 
hoşnutsuzdur. 
Tabak çanakla 
oynamaya bayılır.
- Yatakta yön 
değiştirir. Siz 
çevirdikçe o kendi 
istediği yöne 
doğru yatar.
Asla aynı yöne 
bakmaktan 
hoşlanmaz.

SUTILIK BÜFE
İskele Meydanı 

Yakamoz Büfe 
DEVREN SATILIKTIR.

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

Anne sütü rakip tanımıyor
En doğal ve taze 
besin olan anne 
sütünün, bebeğin 
gelişiminde en 
önemli gıda olduğu 
belirtildi.
Anneyle çocuğu 
arasında gebelik 
döneminde başlayan 
gerek biyolojik 
gerekse duygusal 
birliktelik, emzirme 
süreciyle yeni bir 
boyut kazanıyor. 
Uzmanların ortak 
görüşü, yeni doğan 
için gerekli tek besin 
kaynağının anne 
sütü olduğu.
Emzirme, bebek için 

olduğu kadar anne 
için de vazgeçilmez 
bir sağlık koruma 
faktörü. Bebeğin 
zeka seviyesinden 
itibaren kendine 
güvenen bir insan 
olmasına kadar 
sosyal hayatla 
uyumu gerektiren 
tüm psikolojik 
altyapısı, emzirme 
döneminde temel
leniyor. Sünni 
mamalar ve inek 
sütü, hiçbir şekilde 
anne sütünün yerini 
tutamıyor; çünkü 
anne sütü doğal 
bir bileşimden 

oluşuyor. Anne sütü 
içindeki koruyucu 
enzimler, bebeğin 
doğumundan 
erişkinliğine kadar 
görülebilecek 
muhtemel sağlık 
problemlerinin 
önüne geçiyor. 
En doğal ve taze 
besin olan anne 
sütü steril, yani 
mikrop içermiyor. 
Hastalıklardan 
koruyucu antikorlar 
barındırıyor ve 
bebeğin direnç 
kazanmasını sağlı 
yor. Orta kulak ilti
habı, solunum yolu 

enfeksiyonları, ishal, 
kusma, kolik ve 
menenjit gibi 
hastalıklara yakalan
ma riskini azaltan 
anne sütü, zihinsel 
gelişimi hızlandın 
yor. Yüksek oranda 
demir içerdiğinden, 
anne sütüyle 
beslenen bebeklerde 
demir eksikliğine 
bağlı kansızlık 
görülmüyor.
Bebeğin akciğer 
sağlığına ve 
olgunlaşmakta 
olan sinir sistemi 
gelişimine olumlu 
katkıda bulunan

anne sütü, A vitami
ni deposu. Bu özel
liğinden dolayı, 
anne sütüyle besle
nen bebeklerde 
göz bozukluğu 
ihtimali daha az. 
Aşıların daha etkili 
olmasını sağlayan 
anne sütü, pre
matüre ya da prob
lemli bebeklere mak
simum fayda sağlı 
yor. İçerdiği kalsi 
yum ve fosfor, bebe 

ğin kemik gelişimini 
hızlandırıyor. Her 
zaman taze, içilmeye 
hazır ve bebek için 
sindirimi en kolay 
besin maddesi 
olan anne sütü, 
şişmanlık riskini 
azaltıyor. Anne 
memesini emmek, 
bebeğin anneyle 
temasını sağlıyor ve 
böylece ruhsal 
gelişimini 
destekliyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Elma siriıeli ve halli çizellilı incileri
Binlerce yıl önce, 

mahzende unutulan 
bir şaraptan tesadüf 
eseri keşfedilen 
sirkenin, ciltteki 
lekelerden fazla kilo
lara, sağlıksız saçlar
dan varisli damarlara 
kadar birçok derde 
deva olduğunu 
biliyor musunuz? 
Peki ya doğanın 
en önemli 
mucizelerinden biri 
olan balın vücudun 
yanı sıra cilde de 
faydalı olduğunu... 
Bugüne kadar 
sadece sofrada 
kullandığınız elma 
sirkesi ve balı güzel
liğiniz için den
emediyseniz, 
şimdi tam zamanı. 
Evde kolayca hazır
layıp uygulayabile
ceğiniz elma sirkeli 
ve ballı maskelerle, 
pahalı kozmetiklere 
gerek kalmadan cil
dinize yumuşaklık, 
saçlarınıza parlaklık 
kazandırabilirsiniz. 
İşte, elma sirkeli ve 
ballı doğal güzellik 
iksirleri...
Kepeksiz saçlara 
sahip olmak için 
saçlarınızı yıkayın ve 
son durulama suyu
na elma sirkesi 
ekleyin. Saçlarınızın 
kepekten arındığını, 

parladığını göre
ceksiniz.
Akne tedavisi için; 
suyla seyreltilmiş 
elma sirkesiyle 
yüzünüzü temizleyin 
ve sonra suyla duru
layın. Elma sirkesi 
cildinizi yumuşata
cak ve antiseptik 
özelliğiyle akneye 
neden olan mikro
pları öldürecektir. 
Ciltteki lekelere 
karşı; 250 mililitre 
suya 3 çorba kaşığı 
elma sirkesi ekleyip 
kaynatın. Daha sonra 
ateşi kısın ve 
başınıza bir örtü . 
örtüp, yüzünüzü 
buhara tutun. Yarı 
yarıya sulandırılmış 
elma sirkesiyle 
yüzünüzü silin. Bu 
işlemi haftada 2 kez 
tekrarlayabilirsiniz. - 
Varisli damarları 
rahatlatmak için; bir 
bezi elma sirkesine 
batırıp sıkın. Bezi 
varisli bölgeye sarın 
ve 30 dakika bek
letin. Bu süre içinde 
bacaklarınızı yukarı 
kaldırarak 
dinlendirin.
Aynı işlemi sabah- 
akşam tekrarlayın. " 
Zayıflamak için;
1 su bardağı suya 1 
kahve kaşığı elma 
sirkesi ve 1 kahve

kaşığı bal ekleyip 
karıştırın. Uygun bir 
rejimle birlikte kul
landığınızda düzenli 
kilo vermenize 
yardımcı olacaktır 
Cildi canlandırmak 
için; 1 çorba kaşığı 
balı, rendelenmiş 
1 elma ve ezilmiş 1 
muzla karıştırıp göz 
çevresi hariç tüm 
yüzünüze ve boy
nunuza sürün,. 15-20 
dakika bekledikten 
sonra yüzünüzü ılık 
suyla iyice yıkayıp 
durulayın.
Kırışıklıklara karşı;
1 çorba kaşığı limon 
suyu, 2 çorba kaşığı 
bal ve 2 çorba kaşığı 
suyu bir kapta krem 
kıvamına gelinceye 
kadar karıştırın.
Karışımı sürün ve bir 
süre beklettikten 

sonra yüzünüzü 
yıkayın.
Cildi sıkılaştırmak 
için; 1 yumurta 
sarışı, 1 tatlı kaşığı 
badem yağı, 1 çorba 
kaşığı bal ve mer
cimek büyüklüğünde 
tereyağını krem 
kıvamına gelinceye 
kadar karıştırın.
Karışımı sürüp 10 
dakika beklettikten 
sonra yüzünüzü 
yıkayın. ■
Cildi beslemek için; 
2 çorba kaşığı bal ile 
2 çorba kaşığı pirinç 
ununu karıştırın.
Başka bir kapta çırp
tığınız yumurta akını 
karışıma ilave edin.
Maskeyi yüzünüze 
sürüp, 10 dakika 
bekletin. Daha sonra 
yüzünüzü ılık suyla 
yıkayın.

Hasta eş
hasta ediyor

ABD'de yapılan bir 
araştırma, hasta 
eşlerin karı ya da 
kocalarını da hasta 
ettiklerini ortaya 
koydu.
Harvard Tıp 
Okulu'ndan araştır
macı doktor 
Nicholas Christakis, 
Pennsylvania 
Üniversitesi ile bir
likte yürüttükleri 
araştırmanın, eşlerin 
sağlığının, yalnızca 
karı ya da kocaları 
öldüğünde değil, 
hasta olduğunda da 
kötüye gittiğini 
gösterdiği söyledi. 
New England Tıp 
Dergisi'nde yayım
lanan araştırma kap
samında, 9 yıldan 
fazla süreyle 518 
bin 240 yaşlı çiftin 
kayıtlarının ince
lendiği belirtildi. 
Araştırma, karıları 
hastaneve kaldırılan 
erkeklerin ölme 
olasılığının 
normalden yüzde 
4.5, kocaları hasta
lanan kadınların da 
yüzde 3 daha fazla 
olduğunu gösterdi. 
Hasta eşin ölmesi 
durumunda da 
erkeklerin, kaza, inti
har, enfeksiyon ya

da şeker hastalığı 
gibi var olan 
rahatsızlıklardan 
ölme riskinin yüzde 
21'e, kadınların ise 
yüzde 17’ye yük
seldiği kaydedildi. 
Eşlerin ölüm riskinin 
özellikle karı ya da 
kocalarının ciddi bir . 
hastalıkla tedavi altı
na alındığı ilk ayda 
yüksek olduğu, 
karısı inme, kalp 
krizi, zatürree ve 
kalça kırılması 
nedeniyle hastaneye 
kaldırılan erkeklerin 
ölme riskinin yüzde | 
3b, kadınların da 
yüzde 23'e yük
seldiği belirtildi. 
Araştırma, karısı 

akli dengesini 
yitirerek tedavi altına 
alınan erkeklerde 
ölüm riskinin yüzde 
58'e, kadınlarda da 
yüzde 77'ye çıktığını 
ortaya koydu.

M

GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 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
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi
Mer.Sağ. Ocağı

513 92 00
513 23 29M 1 w & w 4. w
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

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su işlet. 
İtfaiye

DENİZ OTOBÜSÜ

513 20 66
513.45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513
513
513
513

37 42
15 07
14 14
13 64

524 85 86
513 10 42
51310 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

NÖBETÇİ ECZANE
Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84 
544 30 60

(212) 516 12 12
(226)811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 14 25

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 656 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

20 ŞUBAT 2006 PAZARTESİ 
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İstiklal Cad. No:83 - GEMLİK 
TEL: 51206 70

GEMLİK İN İLK GUNLJK GAZETESİ

■■■■ GÜNLÜK SIYASI GAZETE

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2364 

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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ARSLAN TİCARET
İNŞAAT MALZEMELERİ PAZ. TAH. TİC 

1-0 BURSA BETON 
zT'ndaasg’ Sanayi ve Tic. A.Ş.

YETKİLİ BAYİİ
/ Demir
/ Kireç
/ Çimento
/ Tuglcı
/ Kiremit
/ (leycız Çimento 
/ Kum ve Çcıkıl

‘Kurtlar Vadisi Irak1 Irak’ta yankı uyandınlı

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

'Kurtlar Vadisi Irak', 
Irak'ta gösterime 
girmemesine rağmen 
büyük ilgi gördü. 
Irak gazeteleri film 
ile ilgili haberlerine 
geniş yer verdi.
10 milyon dolarlık dev 
bütçesiyle Türkiye'de 
ve gösterime her 
ülkede büyük ilgi 
toplayan "Kurtlar 
Vadisi-lrak" filmi, 
Irak'ta gösterime 
girmemesine 
rağmen büyük yankı 
uyandırdı. Irak'ın önde 
gelen gazeteleri filme 
geniş yer verdi. 
Alarabia gazetesi film 
ile ilgili haberini, 
"Türkler ABD asker
lerinin başına çuval 
geçirmeyi temenni 
ediyor" başlığıyla 
verdi. Gaİete 
haberinde filmdeki 
oyuncuların Türkler'in 
intikamını aldığını 
yazdı. Haberde, . 
"Iraklılar'ın acısını Türk 
vatansever oyuncu 
canlandırdı ve 
ülkesinin intikamını 
aldı" ifadesi yer aldı. 
Aliticah Alakhar 
gazetesi de haberinde 
Alarabia gazetesi ile 
benzer ifadeler kul
landı. Aliticah Alakhar

gazetesi haberini, 
"Kurtlar Vadisi, Irak'ın 
haklı direnişini can
landırdı ayrıca 
Türkler'in öcünü aldı" 
başlığıyla verdi. 
Gazetedeki haberde, 
"Bu filim Iraklılar'ın 
acısını* hafızada canlı 
tutmak için en büyük 
başarıdır. Bu film ABD 
nin gerçek amaçlarını 
canlandırıyor ayrıca 
Türkler'in ne kadar 
vatan sever olduklarını 
ispatladı" ifadeleri yer 
aldı. Almaşrık gazetesi 
haberini, "Türk 
Rambo, ülkesinin şeref 
intikamını filmde aldı" 
başlığıyla verdi. Filmin 
senaryosuna geniş yer 
veren gazete, film 
gerçeklerin üstüne 
kurulduğu ve 
senaryosunun gerçek 
bir olay olan 'çuval 
hadisesi' ile başladı 
ğım vurguladı. Iraklı 
oyuncu Khdayir Abu 
Alabaş ise filmi izledi 

ğini ve çok beğendiği
ni dile getirerek, "Türk 
sinemasını tebrik ediy
oruz. Bu filmi yapanlar 
özgürlüğü seven insan 
lardır. Türk devleti ve 
halkı her zaman 
İraklıların her alanda 
yanında yer aldılar. 
Biz komşu Türkiye ile 
gurur duyuyoruz" 
dedi. Iraklı ünlü kadın 
oyuncu Dr Şeza Salim 
ise, filmi henüz 
izleyemediğini ama 
filmin işgale karşı bir | 
yapısı olmasından 
dolayı gerçeği anlat- i 
tığını ifade etti. Dr 
Şeza Salim, "Komşu | 
Türkler her zaman 
yanımızda olduklarını l 
tekrar ispatladılar. Biz 
Irak oyuncuları olarak 
bu filmi görmesek de 
Hollyvvood filmlerinden 
daha iyi olduğundan « 
eminiz, çünkü bu film 
bir gerçeği anlatıp 
işgale hayır diyor" 
dedi.



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

Hikmet Şahin; ‘Bursa’yı dünyaya tanıtacağız1
Litvanya Ankara Büyükelçisi Vytautas Nauduzas, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin’i ziyaret 
etti. Şahin, gerçekleştirdikleri vizyon projelerle Bursa’yı dünyaya tanıtacaklarını belirterek, Bursa’nın 
sadece tarihi ve kültürel değil, sağlık ve kayak turizm merkezi olarak anılacağı söyledi. Haberi sayfa 4’de

21 Şubat 2006 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Öğrencilere 
deprem konulu 

konferans veriliyor 
Sivil Savunma Teşkilatı’nın kuruluşu
nun 47. yıldönümü nedeniyle ilçe 
mizde bulunan 7 lisede Gemlik Sivil 
Savunma Müdürü Mustafa Emirkaya 
tarafından sivil savunma ve afet 
konulu konferans verilecek. Konfe 
ran sİ arın ilki dün başladı. Sayfa 5’de

ANAP İlçe Başkanı Ferhat Kurt, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a seslendi:

lir trilyonu Gemlik halkına hizmet için harca1
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gemlik Körfez’e ödül..
Bursa Gazeteciler Cemiyeti her yıl 

Gazetecilik Teşvik Ödülleri veriyor.
Cemiyet, bu ödülleri bir gazeteci adına 

düzenliyor.
Bu yıl bu ödüller, bir süre önce yitirdiğimiz 

Bursa’nın tanınmış gazetecisi rahmetli Niyazi 
Menteş ağabeyimizin adına verildi.

Ödül seçici kurulu, haber, fotoğraf, sayfa 
düzeni, makale, spor haberi, mesleki başarı, 
araştırma, en iyi ilçe gazetesi gibi dallarda 
değerlendirmeler yaptı.

Gemlik Körfez’e ödül verildiğini Dernek 
Başkanı Sevgili Nuri Kolaylı bana telefonla 
bildirmişti.

Gemlik Körfez yarışmaya başvurmamıştı.
“En İyi İlçe Gazetesi’’ dalında Gemlik Körfez 

seçici kurul ölçülerine göre değerlendirilmiş 
ve “2005 Niyazi Menteş Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti Gazetecilik Başarı Ödülü’’ verilmesi 
uygun bulunmuş.

Bizi böyle bir ödüle layık gördükleri için 
seçici kurula, teşekkür ediyorum.

Bu ödülü, Gemlik Körfez’e haber toplayan, 
yazılar yazan, sayfaları düzenleyen, basan ve 
tüm emeği geçenler ile Gemlikliler adına aldım.

Gemlik Körfez olarak daha iyi, daha kaliteli, 
daha okunur gazete yapabilmenin çabasın- 
dayız.

Ancak, bu teknolojiyi iyi izlemekle olur.
-0 da resmi ilan ve özel ilan ile yerel 

gazetelerin desteklenmesinden geçer.
Bu konuda ise yeterli desteği göremiyoruz, 
insanların veya kuramların ödüllendirilmesi 

hoş bir duygu..
Bize bu duyguyu bir kez daha tattırdılar.
Teşekkürler...

Anavatan Partisi İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, AKP ilçe kongresinde 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 
Kapalı Spor Salonu için “Emredin 
bir trilyon lirayı hesaplarına aktara 
yım” diyen Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a tepki gösterdi. 
Kurt, hizmet yapmayı unutanların 
Başbakanın gelmesiyle Gemlik’i 
hatırladıklarını belirterek, 
“Başbakanın gelmesiyle hizmet yap
maya çalışıyorlar. Yollar yıkanıyor, 
tretuarlar boyanıyor, kaldırımlar 
yapılıyor, yollar yamanıyor.
Neden? Sadece hizmet yapıyor 
desinler diye. ” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

Küçük Kumla'da cinayet
Küçük Kumla'da 
dün akşam 
saat 19.oo 
sıralarında 
meydana 
gelen olayda, 
Mehmet Koca 
adlı şahıs 
bıçaklanarak 
öldürüldü.
Öğrenildiğine 
göre, olay 
Küçük Kumla’da 
herkesin 
yakından tanıdığı

Tanju Ok adlı 
şahsın Mehmet 
Koca’ya ait 
zeytinlikten 
zeytin başağı 
yapması 
nedeniyle 
meydana geldi. 
Zeytinlik sahibi 
Mehmet Koca 
tarafından 
Tanju Ok’un 
dövülmesi üzerine 
olayı öğrenen 
Tanju Ok’un

ağabeyi 
Korel Ok dün 
akşam saat 
19.00 sıralarında 
belde çarşısında 
Mehmet Koca ile 
tartışmaya 
başladı.
Korel Ok 
tartışma sırasında 
Mehmet
Koca’yı yanında 
taşıdığı 
bıçakla yaraladı. 
Mehmet

Koca, Gemlik 
Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılırken, 
yolda yaşamını 
yitirdi.
Olayla ilgili 
Küçük Kumla 
jandarması 
ve Cumhuriyet 
Savcılığı 
tarafından 
soruşturma 
başlatıldı.

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

Masal Dünyasından yansımalar...

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman 
içinde kalbur zaman içinde, develer tellal 
iken pireler berber iken diye başlardı masal
lar.

Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar 
iken... diye de devam ederdi..

Olacak iş değildi ama masaldı ya..
Şimdi masallar boyut değiştirdi.
Kahramanlar gerçek oldu.
Hergün televizyonlardan topluma masal

lar anlatıyorlar..
Hem de pembe pembe..
Ve dahi gözünün içine baka baka..
Kendileri de inanmıyorlar söylediklerine 

lâkin anlatmaya devam ediyorlar.
Örneğin Türkiye’de işler iyi diyorlar.
Enflasyon düşüyor diyorlar.
Döviz yükselmiyor diyorlar.
Doğru..
Enflasyon düşük.
Döviz aynı paralelde seyrediyor.
Ama...
Vatandaş yokluk içinde..
Sanayici darboğazda.
Peki ...
Kim hissediyor varlığı herkes darlık 

içindeyken..
Tefeci..
Kaçakçı..
Rantiyeci..
Öyle bir düzen kurulmuş ki..
Siyaset... Mafya.... Medya... Rantiyeciler..
Dörtlü ayak..
Kumpas dörtgeni....
Al gülüm ver gülüm..
Koskoca tacirler ağlarken..
Nasıl oluyor da ekonomi iyiye gidiyor ?
Taşıma suyla değirmen döner mi?
Döner döner de nereye kadar.
Suyu taşıyan yoruldum derse..
Suyu gönderen vanayı kapatırsa..
Değirmen nasıl dönecek ?
Un nasıl öğütülecek ?
Masaldaki kahramanlar..
İri dudaklı devler..
Karakaşlı, dağınık saçlı cadılar..
Ülkeyi yiyip bitiriyor.
Mutluluk perisi, hala uykuda..
Beyaz atlı prens Kaf Dağı’nın ardından 

yola çıkmış bir türlü gelemiyor.
Zümrüt-ü Anka kuşu kısmeti getiremi 

yor..
Melek yüzlü zalimler toplumu yanıltıyor.
Umudu köreltiyor.
Kuşkusuz toplum yemiyor..
Bir gün toplum uyanacak..
Deveyi hamuduyla götürenlerden,pembe 

masallar anlatanlardân önüne konulan 
sandıkta hesap soracak..

Soracak sormasına da..
Mecali kaldıysa.. Kafayı yemediyse..

O. Erzurum Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

YARİN ALTUNTAŞ

Kemal Demirel’in iki 
önergesine cevap geldi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel'in Gemlik 
ve köylerindeki 
sorunlar hakkında 
TBMM'ne verdiği 
yazılı soru 
önergelerine 
cevaplar geliyor. 
Kemal Demirel'in 
Hamidiye Köyü 
ile Fevziye Köyü 
arasındaki yol ile 
Şükrüye Köyü ile 
Seçköy arasındaki 
yolun alt yapı 
çalışmaları 
hakkında verdiği 
soru önergesine 
İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler

Genel İçişleri Bakanr
Müdürlüğü’nden Abdülkadir Aksu
yazı cevap verildi. imzasıyla verilen

laşıboş gezen köpeklere ne zaman çare bulunacak?
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sokaklarda dolaşan 
başıboş köpekler 
sorun yaratmaya 
devam ederken, 
belediye görevlileri 
nin ilgisiz kalmaları 
tepki çekmeye 
devam ediyor.
Son zamanlarda her 
yerde görülen başı 
boş sokak köpekleri 
için geçtiğimiz gün
lerde Kaymakam 
Mehmet Baygül'e de 
kadınlar şikayette 
bulunmuşlardı. 
İlçe dışından gece 
getirildikleri öne 
sürülen ve sokaklara 
bırakılan bu köpekler 
büyük küçük insan
lara korku verirken 
rahatlıkla dolaşmaları 
ise tepki çekmeye 
devam ediyor.

Hayatlarını çöp 
konteynırlarını 
karıştırıp atık 
toplayan çocukların 
yanlarında 
dolaştırdıkları bu 
köpekler araç

sürücülerine de 
sıkıntı yaşatıyor. 
Kenar semtlerde 
oturan kadınların 
çocuklarını okula 
göndermekte dahi 
korktukları için

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 

yazılı cevapta 
"Gemlik'e bağlı 
Hamidiye Köyü ile 
Fevziye Köyü 
arasındaki yol 
ile yine Şükrüye 
Köyü ile Seçköy 
arasındaki yolun 
Hükümetimizce 
başlatılan ve 
Bakanlığımca 
yürütülmekte olan 
Köy Altyapısını 
Destekleme 
Projesi KÖYDEŞ) 
kapsamında, 
temin edilecek 
ödenekler dahilinde 
onarılması için 
çalışmaların 
devam ettiği 
anlaşılmıştır" 
denildi.

BMOZ§

dr'Sİi'Sk

şürekli ellerinde 
sopalarla 
gezdiklerini dile 
getirmelerine 
rağmen soruna 
çözüm bulunmaması 
dikkat çekiyor.

SATILIK BÜFE
İskele Meydanı 

Yakamoz Büfe 
DEVREN SATILIKTIR.

0.532 551 28 31,
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ANAP İlçe Başkanı Ferhat Kurt, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a seslendi:
Yazı YO RUM“Bir trilyonu Gemlik halkına 

F hizmet için harca”
Anavatan Partisi İlçe Başkanı Ferhat Kurt, AKP ilçe kongresinde 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a Kapalı Spor Salonu için “Emredin 
bir trilyon lirayı hesaplarına aktarayım” diyen Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a tepki gösterdi. Kurt, hizmet yapmayı unutanların 
Başbakanın gelmesiyle Gemlik’i hatırladıklarını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
cumartesi günü 
yapılan AKP İlçe 
kongresinde 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a 
Kapalı Spor Salonu 
için "Emredin 
hemen bir trilyon 
lirayı hesaplarına 
aktarayım" 
demesine Anavatan 
Partisi İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt'tan 
tepki geldi.
Kurt, Mehmet 
Turgut'u Gemlik'e 
hizmet etmemekle 
suçlayarak, 
"Sen o bir Trilyon 
lirayı Gemlik 
halkının hizmetine 
harca" dedi. 
Ferhat Kurt, yaptığı 
basın açıklamasında, 
Anavatan Partisi 
olarak reklam 
yapmayı sevmedik
lerini ve bilmedikleri
ni belirterek, 
"Hele hele siyasi 
rant sağlamasını 
hiç bilmeyiz. Siyasi 
reklam ve rant 
almaya çalışanlar 
meydanlardadır. 
Boy boy 
resimleri vardır." 
açıklamasında 
bulundu.
Günlerce, haftalarca, 
aylarca hatta yıllarca 
ilçeye hizmet 
yapmayı unutarak 
zamanını boşa 
harcayanların 
Başbakan Sayın 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın gelme
siyle Gemlik'in 
hatırlarına geldiğini 
savunan Kurt, 
"Başbakanın gelme
siyle hizmet yapmaya 
çalışıyorlar. Yollar 
yıkanıyor, tretuvarlar 
boyanıyor, kaldırımlar 
yapılıyor, yollar 
yamanıyor. Neden? 
Sadece hizmet yapı 
yor desinler, Gemlik'e

hizmet yapılmış 
desinler diye. Bu 
hizmetin gelmesi için 
Başbakanın Gemlik'e 
gelmesi mi gerekiyor. 
Reklam işte budur. 
Siyasi rant işte 
budur. Sayın 
Başbakan'a kongrede 
'Emredin bir trilyon 
hemen tahsis edeyim' 
diyor. Nereye?
İl Spor Müdürlüğüne: 
Ne için? Kapalı spor 
salonu için. O senin 
görevin değil. 
Sen o bir Trilyon 
lirayı Gemlik halkının 
hizmetine harca. 
Yolları, parkları, 
kaldırımları ve 
dahası Belediye 
binasının 
boyanıp tamir 
edilmesi için 
kullanmalısın. 
Enflasyonun yüzde 
T. T olduğu bir 
dönemde (mağdur 
ettiğin kapalı çarşı 
esnafı) ve diğer 
belediye kiracıların
dan yüzde 25 zam 
yaparak elde ettiğin 
paraları çarçur 
edemezsin" 
diye konuştu. 
Anavatan Partisi’ni 

kastederek 
Mehmet Turgut 
tarafından siyasi 
arenadan silindikleri 
yönünde yapılan 
açıklamaya da tepki 
gösteren Ferhat Kurt, 
"Buna sen değil, 
halkımız karar verir. 
Yapılacak ilk 
genel seçimlerde 
bunun cevabını 
halkımız verecektir." 
dedi.
HODRİ MEYDAN 
DEMEKLE
HİZMET OLMAZ 
Mehmet Turgut'un 
Gemlikspor ile ilgili 
yapılan açıklamalara 
'Hodri Meydan' 
diyerek 
"Gemlikspor'a 
hizmet etmek 
isteyenler varsa 
bırakırım" sözlerine 
de tepki gösteren 
Ferhat Kurt, 
"Bu işler hodri 
meydan demekle 
olmaz, iyi 
yönetemediğin, 
başarılı olamadığın 
Gernlikspor'u 
bırpk. Gemlik ve 
Gemlikspor 
sahipsiz değildir. 
'Gerekirse bırakırım,

gerekirse
kongreye giderim' 
diyorsun. Fark 
etmez, fakat 
Gemlikspor'a 
üye olan herkesin 
oy kullanabileceği 
bir kongreye 
buyrun" diyerek 
meydan okudu. 
Anavatan Partisi 
olarak spora 
siyaset karıştırmak 
amacında olmadık
larının altını 
çizen Ferhat Kurt, 
Gemlikspor 
başta olmak üzere 
Gemlik gençliğinin 
hak ettiği hizmeti 
alarak başarılı 
olunmasını arzu 
ve temenni 
ettiklerini söyledi. 
BÜYÜKLERİMİZİ 
KARALAMAYIZ 
"Biz büyüklerimize 
saldırmıyoruz, 
biz büyüklerimize 
karalamıyoruz" 
diyen Ferhat Kurt, 
Mehmet Turgut'a 
yönelik eleştirilere 
devam ederek, 
"Biz olması 
gerekenleri, 
yapılması 
gerekenleri söylüyor 
ve çözüm önerileri 
getiriyoruz.
Fakat hiçbir 
şeyde öneriye açık 
olmadığınız gibi, 
bu konuda da 
önerilerimizin ne 
olduğunu, ne ola
cağını anlamadan, 
dinlemeden 
kendinizi müdafaya 
ve saldırıya 
geçiyorsunuz.
Çünkü suçlusunuz. 
Sayın başkan, 
sizin yaptığınız 
gibi 'Hodri Meydan' 
ile sorunlar 
çözülmez.
Bunlar karşılıklı 
diyalog, müzakere, 
konuşma ve 
gerekirse tartışma 
ile anlaşma zemini 
bulunur." 
şeklinde konuştu.

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

Biraz ekonomi konuşalım..
Son günlerde ekonomi için veriler verili 

yor, her şey iyiye gidiyor, enflasyon düştü, 
faizler azaldı diyorlar. Diyorlar ama bu 
rakamlardan halk bir fayda görmedi. Yine 
işsizlik, yine her şey pahalı...

İtiraf edeyim ki, AK parti hükümeti vergi 
konusuyla çok iyi oynuyor..

Geçen yıl bizzat Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan “vergi müjdesi veriyorum, gelir ver
gisi oranını yüzde beş indiriyoruz” demişti.

Ücretliler, esnaf biraz olsun rahatlarız 
diye sevinmişti, oysa indirim yıllık geliri 155 ’ 
milyarın üzerinde olanlar için geçerliydi.

Yani yararlanan zengin kesim oldu, orta 
hallilere faydası olmadı..

Vatandaş (hem üreticiler, hem tüketiciler) 
“KDV oranları çok yüksek, biraz indirilsin” 
diye feryat ediyordu.

Hükümet bu istemleri dikkate aldı ve 
gerekeni yaptı....

Duyunda şaşırmayın.
Pırlanta, elmas, yakut, incinin yüzde 18 

olan KDV'si sıfıra indirildi..
Sayın okurum bunları muhalefet olsun 

diye yazmıyorum, araştırırsan sende öğrenir, 
olmaz böyle şey diyeceksin. Ama oluyor 
işte..

Oysa ekmek, su, et, peynir, defter, kitap, 
meyve sebze, daha da acısı kefen bezinde, 
akla fakir halkın kullandığı ne varda KDV 
var..

Ama lüks eşya pırlanta, elmasta KDV 
yok. Gel de şaşma....

Son haberlerden biri; çıkan kararname ile 
Unakıtan ailesi tarafından üretilen sıvı 
yumurtanın da KDV'si hem de (sıvı yumurta 

| diye) parantez içine alınarak yüzde % 18 
iken, yüzde % 8 oluverdi..

Bu indirimin anlamı ne dersen, Unakıtan 
ailesinin ürettiği malın fiyatı bir anda %10 
oranında ucuzlayıp çekici hale geliyor. 
Böylece satışı artıyor, Sıvı yumurtanın 
pazarlama gücü, kazancı artırılıyor...

Abudik gubidik...
Ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu mar

ifet.. Bunu yapan bir kişi, hep numaralar 
çevirmektir işi..

Eskiden hokkabazlar böyle söyleyip, mil
letin gözünü boyayıp, inanılmayacak işler 
yaparlardı. Eskiler bu yeniler yanında çırak 
kaldı...

Maliye Bakanı verginin patronu.. Babaları 
kararname ile bu malın maliyetini “parantez 
içinde” ucuzlatıyor, ailesine bir kıyak yapı 
yor, ama devlet vergi kaybına uğruyormuş, 
ona ne, ne gam...

Bay Unakıtan'ın ailesi kazanıyor, devlet 
kaybediyor.. Bütün bunlar devlet gücüyle, 
devlet eliyle, inadına yapılıyor...

Öbür tarafta Büyük Millet meclisinde ki 
AKP'li milletvekilleri bir emirle ellerini 
kaldırıp iyi oluyor, bu sesini çıkarmayan 
millete ne kadar kazık atılsa yeridir diyor, 
güle oynaya oylarını veriyorlar...

Benim saf-temiz halkım sende paranı 
nereye harcayacağını bilmiyorsun-, et 
-ekmek, sebze, defter alacağına git elmas 
pırlanta al, tak takıştır ki görende buna bu 
yakışır desin...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, gerçekleştirdikleri vizyon projelerle Bursa’yı dünyaya tanıtacaklarını söyledi.

Hikmet Şahin; ‘Bursa’yı dünyaya tanıtacağız'
Başkan Şahin, çeşitli 
temaslarda bulunmak 
üzere Bursa’ya gelen 
Litvanya Ankara 
Büyükelçisi Vytautas 
Nauduzas’in Tarihi 
Belediye Bina da 
gerçekleştirdiği 
ziyarette, 
"Gerçekleştireceğimiz 
vizyon projelerle 
Bursa’yı dünyaya 
tanıtacağız” dedi. 
Bursa’nın sadece tari

hi ve kültürel değil, 
sağlık ve kayak turiz
mi merkezi olarak ta 
anılacağını ifade eden 
Başkan Şahin, “Bursa 
gibi medeniyetlere ev 
sahipliği yapan bir 
şehrin dünyada yete 
rince tanınmaması 
Bursa’nın bir ayıbı. 
Biz bu eksikliği gider
mek için turistleri 
Bursa’ya çekebilmek 
için termal tesis pro

jelerimizi hayata 
geçireceğiz. Ayrıca 
Uludağ’ın kış turiz
minde Avrupa’da söz 
sahibi olabilmesi için 
Teleferik Projesi 
başlattık. Oteller 
Bölgesi’ndeki tesis
lerin modernize 
edilerek, bölgenin alt 
yapı sorununu da 
çözdüğümüzde 
Uludağ, AvrupalIların 
vazgeçemeyeceği bir 
turizm bölgesi olacak. 
Bu çalışmalarımızın 
yanı sıra kent içinde 
gerçekleştirmeyi 
planladığımız vizyon 
projelerle'Bursa’yı 
dünyaya tanıtacağız” 
diye konuştu.
Bursa’da yıllardır 
konuşulan ama 
yapılamayan işlerden 
dolayı yurt dışı 
incelemelerine zaman 
ayıramadığını belirten 
Şahin, Büyükelçi 
Nauduzas'e bu yıl 

içinde işadamları ile 
birlikte Litvapya’ya 
geleceği sözünü 
verdi.
“Bursa çok 
değişmiş” 
Litvanya Ankara 
Büyükelçisi Vytautas 
Nauduzas da, üç yıl 
önce geldiği Bursa 
ile şimdiki Bursa 
arasında büyük fark
lılıklar olduğunu dile 
getirerek, "Bursa, 
doğal güzelliği, met
rosu, çevre yolları ve 
kentsel dönüşüm 
projeleri ile kısa 
sürede vizyonu 
değişmiş. BursalI 
dostlarımdan da 
Bursa’da gerçekleştir
ilen diğer projeler 
hakkında da bilgi 
aldım ve çok mutlu 
oldum. Kısa sürede, 
bu kadar çok projeye 
imza atan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'i kişisel

olarak tebrik 
ediyorum” dedi. 
“Avrupa’nın 
Türkiye’ye 
ihtiyacı var” 
Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne girmesinin 
Avrupa’nın geleceği 
için zorunlu olduğunu 
vurgulayan Nauduzas, 
“Bizlerin sîzleri, sîz
lerinde bizleri daha 
iyi tanıması için

Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne girmesi 
gerekir. Yoksa şu 
anda yaşanmakta 
olan karikatür krizi 1 
gibi birçok kriz 
yaşarız. İnsanlar, 
şirketler, üniversiteler, 
ve ülkeler sürekli 
iletişim içinde olmalı. 
Bu dünyanın bir 
eksiği” şeklinde 
konuştu.

O GÖZÜNÜZ AVDIN!
I\EWHOLLAI\D ’

ÜNVER TRAKTÖR’den
5 YIL VADELİ SATIŞLAR 0 FAİZLİ

KAMPANYALAR 
DEVAM ETMEKTEDİR.

GELİN 
GÖRÜŞELİM, 
jjfc ÜNVER TRAKTÖR 
«7 NEWHOLLAND TRAKMAK 

i\ewhollai\d GEMLİK/ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel : (0.224) 573 27 77
GSM : (0.532) 312 22 39
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Öğrencilere deprem konulu konferans veriliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sivil Savunma 
Teşkilatı’nın 
.kuruluşunun 
47. yıldönümü 
nedeniyle Lise 
öğrencilerine 
yönelik Sivil

Savunma ve 
Afet konulu 
konferanslar 
başladı.
Gemlik’te bulunan 
7 Lisede yürütülecek 
olan konferanslarda 
Gemlik Sivil 
Savunma Müdürü

Mustafa Emirkaya 
tarafından 
bilgiler veriliyor. 
Konferansların 
ilki dün Gemlik 
Ticaret ve Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi'nde yapıldı. 
Okul Müdürü

Nazım Özer ile 
öğretinenlerin de 
katıldığı konferansta 
öğrenciler kendilerine 
anlatılanları ilgi ile 
izlediler, sordukları 
sorulara açıklayıcı 
cevaplar aldılar.
Sivil savunma

Müdürü Mustafa 
Emirkaya, 
öğrencilere CD 
destekli verdiği 
konferansta Sivil 
Savunma ve Afetler 
konusunda bilgiler 
verirken olası bir . 
deprem anında 

nelerin yapılması 
gerektiğini anlattı. 
Sivil Savunma ve 
Afetler konulu 
konferanslar her gün 
bir lisede öğrencilere 
ve öğretmenlere 
yönelik devam 
edecek.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

(ISISAN)

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

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



__ __________ Sayfa 621 Şubat 2006 Sah

Balkondan giren hırsız 
ziynet eşyalarını çaldı

ihsaniye Mahallesi'nde M.E.'ye ait eve, balkon 
kapısının camını kırdıktan sonra giren kimliği 
belirsiz hırsız ya da hırsızlar, 1 adet gerdanlık, 2 
adet künye, 4 adet yüzük, 2 adet küpe ve 1 adet 
burgulu bileziği çalarak kaçtı. Hırsızlık olayının 
ardından ev sahibi M.E.'nin şikayeti üzerine 
harekete geçen polis olayla ilgili soruşturma 
başlattı.
BURSA’DA BIÇAKLI SALDIRI
Selimzade Mahalle si'nde meydana gelen olayda, 
M.A. isimli şahıs restoranda alkol aldıktan sonra 
evine doğru yürümeye başladı. Bu slrada yanına 
yaklaşan kimliği belirsiz iki şahıs, M.A.'ya nereye 
gittiğini sordu. M.A.'nın "Size ne?" şeklinde 
cevap vermesinin ardından saldırıya uğradı. Sol 
bacağından bıçaklanan M.A. vatandaşlar tarafın
dan hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı. BHA

Otomobillere 'kara kutu’ geliyor

TEŞEKKÜR
Oğlumuz Emre’nin 

Muammer Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi’nde 

yapılan ameliyatı ve tedavisi 
sırasında göstermiş olduğu 

ilgi ve alakadan dolayı 
Opr. Dr. Haşan
ERESELLİ’ye 

ve Hemşire 
Gülcan DALKILIÇ’a 

teşekkür ederiz.
Şenel & Zeki KOTAN

Otomobil ile ilgili her 
türlü yol bilgisinin 
kaydedileceği "auto 
cam" dönemi başlıyor. 
Artık, araç sahipleri 
ile sigorta şirketleri 
arasındaki olası 
anlaşmazlıkları sona 
erecek.
ODTÜ'nün düzenlediği 
Yeni Fikirler Yeni İşler 
Yarışması'nın galibi 
olan projeyi gerçek
leştiren ODTÜ 
Mühendislik Fakültesi 
2. sınıf öğrencisi 
Deniz Can Erdayı ile 
ODTÜ İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü 
öğrencisi Bahadır 
Özdemir, dijital 
dünyaya doğru giden 
süreçte görüntülü 
kaydın çok önem arz 
ettiğini söylediler. 
Deniz Can Erdayı, 
yarışmayı kazandıktan 
sonra ODTÜ 
Teknokent'te Ar-Ge 
faaliyetlerinde bulun

mak için kendilerine 
ofis tahsis edildiğini, 
"Auto Cam" projesi ile 
de yakın bir zamanda 
projeyi hayata geçire
ceklerini bildirdi.
DİKİZ AYNASINDAN 
KAYIT
"Otomobilin dikiz 
aynasına yerleştirilen 
iki kamera, arabanın 
önünü ve arkasını 
kontak açık olduğu 
sürece kayıt altına 
alacak" diyen Erdayı, 
görüntülerin hafıza 

kartlarına ya da hard 
disklere kaydedilebile
ceğini söyledi.
Gelişen GSM/GPRS 
sistemleri ile görüntü
lerin saniyede 
6-8 kare olarak bil
gisayar üzerinden de 
izlenebileceğini anla
tan Erdayı, "Taksi ya 
da tır filosu sahibi, 
aracının nerede 
olduğunu internet 
üzerinden takip ede
bilecek, hızını, motor 
devrini, hidrolik yağ 

basıncı gibi bilgilerini 
görebilecek.
Yaşanabilecek bir 
kaza sonrası araç 
sahipleri ile sigorta 
şirketleri arasındaki 
muhtemel anlaşma
zlıkları sona erdire
cek" dedi.
TAHMİNİ 
FİYAT 300 YTL 
Büyük araçların bilgi 
dökümlerinin, araç 
garaja girdiği an 
kablosuz bağlantı ile 
de "patronunun bil
gisayarına" aktarıla
bileceğini belirten 
Erdayı, cihazın tahmi
ni bedelinin 300 YTL 
civarında olacağını 
bildirdi. Öte yandan 
"Yeni Fikirler Yeni 
İşler" yarışmasımh 
2006 seçmeleri için 
başvurular başladı. 
Konuyla ilgili 
http://www.yfyi.info 
internet adresinden 
detaylı bilgi 
alınabiliyor.

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

W®

Gazhane Caddesi 1 Nolu Aralık Topçular Apt. No : 44/ A (Adliye Binası karşısı)
Tel : (0.224) 5 1 4 20 20 GEMLİK

http://www.yfyi.info
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Bu yıl iki güneş, iki ay 
tutulması gerçekleşecek

7 bin 800 öğretmen atanacak
Gökyüzünde bu yıl 
biri tam olmak 
üzere iki güneş, 
iki ay tutulması 
gerçekleşecek.
22 Eylül'deki halkalı 
güneş tutulması 
ve 8 Kasım'daki 
Merkür'ün güneş 
önünden geçişi ise 
Türkiye'den 
izlenemeyecek. 
TÜBİTAK Ulusal 
Gözlemevi tarafından 
yayınlanan "2006 
Gök Olayları 
Yıllığı"nda yer alan 
bilgilere göre, bu yıl 
dünya iki güneş, iki 
de ay tutulmasına 
şahitlik edecek.
29 Mart'ta tam 
tutulma evresi 4 
dakika sürecek olan 
güneş tutulması 
gerçekleşecek. 
Tutulma, gözlem 
koşullarının uygun 
olması halinde 
Türkiye'de Doğu 
Karadeniz'den Batı 
Akdeniz'e uzanan 
yaklaşık 165 kilome
tre genişliğinde bir 
kuşak üzerinde 
gözlenebilecek. 
Bilimadamlannın 
"Bir insan yaşadığı 
yeri terk etmezse 
ömründe bir defa 
tam güneş tutulması 
görme şansı vardır" 
sözünün aksine 11 
Ağustos 1999'daki 
tam güneş tutul
masından sonra 
Amasya, Tokat ve

Türk okullan Romanya’ya model oldu
Romanya Parlamen 
tosu Eğitim Korniş 
yonu, ilk ve orta 
dereceli özel öğretim 
konusunda yaptığı 
yasa hazırlıkları 
çerçevesinde 
mode* Romanya'daki 
Türk okullarını 
model seçti.
Okul müdürlerini 
parlamentoya davet 
eden komisyon, 
özel eğitim konusun
daki teklif ve 
tavsiyelerini dinledi. 
Parlamenterler, 
Romanya'nın Avrupa 
Birliği'ne (AB) giriş 
öncesinde eğitim 
alanında gerçek
leştireceği reformlar 
konusunda Türk 
okulları yetkilileri ile 
görüş alış 
verişinde bulundu. 
12 yıllık bir geçmişe

Sivas'ta yaşayanlar 
7 yıl arayla ikinci kez 
tam güneş tutulması
na tanıklık edecekler. 
İkinci güneş tutul
ması, 22 Eylül'de 
halkalı tutulma 
olarak gerçekleşe
cek. Bu tutulma, 
bazı Güney Amerika 
ülkeleri ve Atlas 
Okyanusu'ndan 
gözlenecek, ancak 
Türkiye'den 
görülemeyecek. 
Bu yılın ay tutul
maları 14-15 Mart 
gecesi ve 7 Eylül'de 
meydana gelecek. 
14-15 Mart'taki tutul
ma, yarıgölge ay 
tutulması olacak. 
"GÜNEŞ TUTUL
MALARININ ARDIN
DAN DEPREM 
OLMASI TESADÜF" 
Ulusal Deprem 
Konseyi'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, güneş tutul
ması ve ay tutul
malarının ardından 
deprem olmasının bir 
tesadüf olduğu belir

sahip olmasına rağ
men Türk okulu 
öğrencilerinin; 
üniversiteye girişteki 
yüzde yüz başarısı, 
bilim olimpiyatlarında 
kazanılan 61 ulus
lararası, 250 ulusal 
derece ile yüzlerce 
yıllık Romen 
okullarını geride 
bırakması takdirle 
karşılanıyor.
Ülkenin en başarılı 
eğitim kurumlarının 
başında gelen 
Lumina Eğitim 
Kurumlarının 
eğitimdeki kalitesini 
merak eden parla
menterler okul 
yöneticilerini din
ledikten sonra bu 
eğitim sisteminin ve 
okullarının ülke 
genelinde yaygın
laştırılması gerektiği

tilerek, dünyada her 
yıl büyüklüğü 6 ve 
daha fazla olan 
150'ye yakın deprem 
oluştuğuna dikkat 
çekildi. Açıklamada, 
bugüne kadar 
depremlerle güneş 
ve ay tutulmaları 
arasında bilimsel bir 
ilişki kurulamadığı 
ifade edilerek, 
"Bilim dünyasınca 
onaylanmamış bir 
konuyu halkta panik 
ve huzursuzluk 
yaratacak şekilde yer 
ve tarih vererek 
yayanları ve yayıl
masına neden olan
ları 'mesleki etik ve 
sorumluluk' ilkeler
ine bağlı kalmaya 
davet ediyoruz. Tam 
güneş tutulması gibi 
toplumda bilim ve 
turizm şenliğine 
dönüşebilecek 
boyuttaki bir doğal 
olay, kamuoyunu 
korkutucu ve 
yanıltıcı yönde 
kullanılmamalıdır" 
denildi.

ni söyledi. 
Romanya'nın 
değişik bölgelerini 
temsil eden eğitim 
komisyonu üyesi 
parlamenterler, 
Lumina Eğitim 
Kurumlan yetk
ililerinden kendi böl
gelerine de okul açıl
masını talep etti. 
Bu okullarla 
Türkiye'ye 
bakışlarının değiştiği
ni söyleyen Romanya 
Parlamentosu Eğitim, 
Bilim ve Gençlik 
Komisyonu Başkanı, 
Dolj milletvekili Lia 
Olguta Vasilescu, 
"Lumina Eğitim 
Kurumlan 
Romanya'daki 
en iyi eğitim kurum
landır. Bu okulları 
her zaman destek 
leyeceğlz." dedi.

Sözleşmeli öğret
menlik için 17 
Şubat'ta başlayan 
başvuru süresi 22 
Şubat Çarşamba 
günü sona eriyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB) 
7 bin 800 kontenjan 
ayırdığı sözleşmeli 
öğretmenlik için 
başvurular, 
Bakanlığın 
"http://personel.meb. 
gov.tr" internet 
adresinden 
yapılabilecek.
Sözleşmeli öğretmen 
adaylarının 2004 
veya 2005 KPSS'ye 
katılmış ve MEB'in 
branşlar bazında 
belirlediği taban 
puanın üzerinde

Tekstilde 200 bin kişi işsiz kaldı
TİM Başkanvekili 
Süleyman Orakçı 
oğlu, son 10 ay 
içinde tekstil ve hazır 
giyim sektöründe 200 
bin kişinin işinden 
olduğunu söyledi. 
İşsizliğin artmasın
dan korktuklarını vur
gulayan Orakçıoğlu, 
"En büyük çekince 
miz sosyal kriz 
olması. İşsiz kalan
ların çaresizliği, 
ülkenin en büyük 
sorunu olur" diye 
konuştu.
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 
Başkanvekili ve 
İstanbul Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Süleyman Orakçıoğlu 
hazır giyim ve tekstil 
de 2 milyon kişinin 
çalıştığını, Türkiye'de 
istihdamın yüzde 
20'sini sağladıklarını 
söyleyerek "tekstil ve 
hazır giyim istih
damında son 8-10 
ayda 150-200 bin 
kişilik kayıp oldu. Bu 
kaybın artmasından 
korkuyoruz" dedi. 
Son zamanlarda sek
törde üretimini dur
duran veya kapanan 
firma sayısının art
tığını bildiren 
Orakçıoğlu, bazı fir
maların daha avan 
tajh olduğu için 
Ürdün, Mısır, 
Bulgaristan, 
Romanya, Özbek

puan almış olmaları, 
ayrıca bundan önceki 
sözleşmeli öğretmen 
alımı sırasında 
belirlenen koşulları 
taşımaları gerekiyor. 
İnternetteki formları 
dolduran adaylar, bu 
formları il milli eğitim 
müdürlüklerinde 
onaylattıktan 
sonra başvurmuş 
sayılacaklar.

istan başta olmak 
üzere yurtdışına git
tiğine işaret etti. 
En çok girdi maliyet
leri yükünden et 
kilendiklerini anlatan 
Orakçıoğlu, son 3 
yıldır YTL reel olarak 
yüzde 78 değerlenir 
ken, girdi maliyet
lerinin yüzde 50 art
tığına dikkat çekti. 
TİM Başkanvekili 
Süleyman Orak 
çıoğlu, "Özellikle en 
büyük çekincemiz 
sosyal kriz olması. 
İşini kaybeden insan
ların çaresizliği, bu 
ülkenin en büyük 
sorunu olur. Çünkü 
biz, sosyal barışın ve 
istihdamın sigortası 
yız" dedi. 
BIÇAK KEMİĞE 
DAYANDI 
Güneydoğu İplik 
Sanayicileri Derneği 
(GİPSAD) Başkanı Ali 
Burnukara ise, 
Uzakdoğu'dan iplik 
ithalatının sektöre 
darbe vurduğunu 
belirterek, 
Gaziantep'te 11 iplik

Başvuru süresi 22 
Şubat Çarşamba 
günü sona erecek. 
Atamalar, 24 Şubat'ta 
bilgisayar kurasıyla 
gerçekleştirilecek ve 
sonuçlar ile 
atamalara ilişkin 
her türlü bilgi 
"http://personel.meb. 
gov.tr" internet 
adresinde 
açıklanacak.

fabrikasının 
kapandığını, kapanan 
firma sayısının arta
bileceğini kaydetti. 
Burnukara, "Kapanan 
11 firma büyük ölçek
li olduğu için toplam 
kapasitemizin yüzde 
6O'ı gitti. 5 bin işçi 
işinden oldu" dedi. 
Ali Burnukara, şöyle 
devam etti: "İkinci 
darbeyi de teşvikten 
yedik. Artık, bıçak 
kemiğe dayandı. 
Ekonomik şûra 
toplantısında hüs
rana uğradık, bir 
çözüm üretilemedi. 
İthalatı kısma yönüne 
gitmedikleri sürece 
Türk tekstilini kötü 
günler bekliyor." 
Trakya İplik 
Murahhas Azası Faik 
Paralı, 34 yıllık bir 
firma olmalarına rağ
men Mayıs 2004'te 
iplikhaneyi, Eylül 
2004'te de boya
haneyi 400-450 işçi
lerinin tüm sosyal 
haklarını ödeyerek 
kapatmak zorunda 
kaldıklarını belirtti.

http://personel.meb
http://personel.meb
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3,2 milyon kişiye trafik cezası
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
İstanbul'da 2005 
Ekim ayı itibarıyla 
son bir yılda 3 
milyon 229 bin 457 
kişiye trafik cezası 
kesildiğini, 113 bin 
244 aracın da otopar
ka çekildiğini bildirdi. 
Aksu, CHP KIrklareli 
Milletvekili Mehmet 
Kesimoğlu'nun yazılı 
soru önergesine 
verdiği cĞvapta, 
İstanbul'da binaların 
altında ve yol 
kenarında faaliyet

Kafede fala mahkumiyet kararı
Kafelerde promos 
yon haline getirilen 
kahve, tarot ve su 
falı bakılmasına 
mahkumiyet kararı 
çıktı. Ankara 9. Ağır 
Ceza Mahkemesi, 
kafesinde fal bak
tıran bir işletmeciye 
3 ay hapis cezası 
verdi. Hapis cezası, 

| bin 875 YTL adli para 
cezasına çevrildi. 
İşletmeci Bülent 
Karakurt'un yargı
landığı davada, 
Cumhuriyet Savcısı 
esas hakkındaki 
mütalaasında, Kara 
kurt'un cezalandırıl
masını talep etti. 
Karakurt, savun
masında, fal bak
manın suç olduğunu 

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 ARAYINIZ3

i 1. kordon da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK

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

33 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Eski Sahilde 3+1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

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

3 K.Kumlada Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 2474 Fax: 51410 21

a

3

gösteren oto 
galerinin şehir 
dışına çıkarılması, 
yönündeki çalış
maların sürdüğünü 
kaydetti.
İstanbul'da trafikle 
ilgili görevini gereği 

bilmediğini ifade 
ederek, işletmesine 
daha fazla müşteri 
çekmek amacıyla 
kafede fal bakıldığını 
söyledi ve 
beraatine karar 
verilmesini istedi*. 
Mahkeme heyeti, 
Karakurt'un, 677 
sayılı Tekke ve Zavi 
yelerle Türbelerin 
Şeddine ve Türbe 
darlıklar ile Bir Takım 
Unvanların Men ve 

gibi yapmayan 
279 personel 
hakkında idari soruş
turma açıldığını da 
bildiren Bakan Aksu, 
bunlardan 5'inin 
meslekten ihraç 
edildiğini ifade etti.

İlgasına Dair Kanu 
nun 1/2. maddesi 
uyarınca 3 ay 
hapis ve 450 YTL 
para cezasına 
çarptırılmasına 
karar verdi.
Karakurt'un hapis 
cezası, bin 
875 YTL adli para 

cezasına çevrildi. 
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı, 
Kahveciler Odası'nın 
şikayeti üzerine 
başlattığı 
soruşturmada, 
14 kafenin işlet
mecisi ve 
buralarda fal 
bakanlar hakkında 
ağır ceza 
mahkemelerinde 
davalar açmıştı.

S 
£ 
&

İnsanları hasta eden 
yeni "patojen 
unsurların" sayısı, 
son 25 yıl içinde 
ciddi oranda arttı. 
Bunların arasında 
hayvan kökenli olan
lar önemli yer 
işgal ediyor. 
İngiltere'deki 
Edinbourgh üniver
sitesinden Mark 
Woolhouse adlı 
araştırmacı, ABD'nin 
St Louis kentinde 
düzenlenen 
Amerikan Bilim 
Derneği'nin yıllık 
toplantısına sunduğu 
bildiride, son zaman
larda yaygınlaşan 
kuş gribinin, bunun 
belki de son örneği 
olduğunu ve hayvan 
hastalıklarının insana 
bulaşması eğiliminin 
kaygı verici 
olduğunu belirtti. 
Uzmanlar, Asya'da 
ortaya çıkıp bugün 
üç kıtaya yayılmış 
bulunan H5N1 kuş 
gribi virüsünün 
insandan insana 
rahatça bulaşır hale 
gelmesinden endişe 
duyuyor.
Dünyada şimdiye 
kadar kuş ya da 
kümes hayvanıyla 
temas sonucu 169

Polislik zor meslek
AK Parti Eskişehir 
Milletvekili Muharrem 
Tozçöken'in polis
lerin sorunlarına 
yönelik araştırmasın
da, çalışma süresinin 
aşılması ve diğer 
nedenlerle son 10 
yılda emniyet teşki
latı mensuplarından 2 
bin 498 kişinin intihar 
ve meslek hastalık
larının yanı sıra 
görev esnasında 
öldüğü tespit edildi. 
Araştırmaya göre, 
son 10 yılda emniyet 
teşkilatı mensupların
dan 309'u intihar etti, 
406'sı görev esnasın
da ve 1783'ü meslek 
hastalıkları net
icesinde yaşamını 
yitirdi. İşin zorluğun
dan 1347 kişi istifa 
ederken, 612 çalışan 
da görev malulü 
oldu.
Araştırmada, her yıl 
gerçekleştirilen 
hesaplamalara göri 
bir memur 1700 saat 
çalışırken, polislerin 
çalışma sürelerinin 
ise 3 bin 400 saate 
çıktığı tespit edildi. 

kişiye kuş gribi 
bulaştı, bunların 
91'i hayatını kaybetti. 
Araştırmacı 
VVoolhouse, son 25 
yıl içinde insanlarda 
hastalığa yol aça- 
bilen toplam 38 yeni 
"patojen unsur" türü 
tespit edildiğini, bun
ların arasında AIDS 
ve SARS virüslerinin 
de bulunduğunu 
belirtti. VVoolhouse, 
bir çeşit proteinin yol 
açtığı deli dana 
hastalığının insanda
ki versiyonunu da 
zikretti.
Bu 38 "unsurun" 
yaklaşık üçte ikisinin, 
küçük bir "genoma" 
ve hızlı mütasyon 
yeteneğine sahip 
ARN virüslerinden 
kaynaklandığını 
kaydeden

Aynı araştırmada, 
günde en az 12 saat 
çalışarak bedenen ve 
psikolojik olarak din
lenmeden göreve 
geldiği bildirilen 
polislerden 
bazılarının, özellikle 
toplumsal olaylarda 
devletin zor kullanma 
yetkisinin aşılmasına 
ya da az kullanılması
na yol açarak 
hükümeti ve devleti 
güç durumda bıraka
bildiğine dikkat çekil
di. Polisin görev 
süreleri ve koşulları, 
iş riski, üstlenen 
sorumluluk ile devlet 
otoritesinin temini 
açısından daha az 
çalışması gerektiği 
ifade edilen araştır
mada, şunlar 
kaydedildi: 
"Diğer memurlarla 
karşılaştırıldığında 
polislere, insan hak
larına sığmayacak 
'çalışma süresinin 
yanı sıra çalışma 
ücretlerinin saat 
başı verilmediğinden 
haksızlık yapıldığı 
ortaya çıkacaktır. 

araştırmacı, 
bu virüslerin 
insanda enfeksiyona 
yol açabilen 
diğer bakteri ve 
virüslerden farklı 
olduğunu, bunların 
yüzde 58’inin 
hayvanlardan 
geldiğini anlattı. 
Hayvanla temas 
sonucu insana 
bulaşan "patojen 
unsurların" büyük 
bölümünün 
insandan insana 
çok zor bulaştığını 
yada hiç bulaş
madığını bildiren 
İngiliz araştırmacı, 
çok çabuk değişime . 
uğrayabilen 
ARN virüslerinin 
insandan insana 
bulaşacak hale 
gelebileceğine 
işaret etti.

Hiçbir memurla 
mukayese edilmeye-j 
cek zor ve stresli işi i 
yerine getiren 
polisin, çalışma 
süreleri kanunla 
belirlenmelidir. Fazla 
çalışma süresi, 657 
Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'na 
göre haftalık 40 saat
lik normal çalışma 
süresinin yüzde 
50'sini geçmeme- | 
lidir."
AK Parti Milletvekili | 
Tozçöken, fazla 
çalışma sürelerinin 
mesleğin zorluğu da 
dikkate alınarak, 
makul ve insan 
tahammül sınırlarını | 
aşmayacak biçimde I 
düzenlenmesi 
gerektiğini kaydetti. 1 
Tozçöken, polisin 
tebligat işlemleri, Jl 
konserler ve spor . 
müsabakaları gibi 
etkinliklerde 
görevlendirilmemeler - 
i, pasaport ve 
trafik tescil gibi 
işlemlerden de alın* I 
maları gerektiği 
kaydedildi.
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Yabancı sermaye girişi yüzde 239 arttı
Hazine'den yapılan 
açıklamaya göre, 2004 
yılında 2 milyar 847 
milyon dolar olan fiili 
yabancı sermaye 
girişi, 2005 yılında 
yüzde 239 oranında 
artarak, 9 milyar 650 
milyon dolara ulaştı. 
2005 yılında nakit 
sermaye girişinin 
yüzde 56.7'si Avrupa 
Birliği (AB) ülkeleri 
kaynaklı oldu.
Bu oran 2004 yılında 
yüzde 78.8 olarak 
gerçekleşmişti. 
Hazine'nin yayınladığı 
'Doğrudan Yabancı 
Sermaye Girişi 
Bülteni'ne göre, 
2005 yılı sonu 
itibariyle 9 bin 684 
adet yabancı ser
mayeli şirket ve şube 
kurulmuş olup, 2 
bin 1 adet yerli 
sermayeli şirkete de 
yabancı sermaye 
iştiraki gerçekleşti. 
Toplamda

II milyar dolar gelecek
Merkezi 
Washington'da bulu
nan Uluslararası 
Finans Enstitüsü 
(IIF), Türkiye'ye bu 
yıl, en az 11 milyar 
dolar doğrudan 
yabancı sermaye 
girişinin beklendiğini 
bildirdi.
Dünya genelindeki 
birçok banka ve 
mali kuruluşun üye 
olduğu IIF'nin 
raporundan derlenen 
bilgiye göre, yükse
len Avrupa 
piyasalarında, en 
çok doğrudan 
yabancı sermaye, 

11 bin 685 adet 
yabancı sermayeli 
şirket Türkiye'de 
faaliyette bulunuyor. 
11 bin 685 adet 
yabancı sermayeli 
şirketin, başta toptan 
ve perakende ticaret 
olmak üzere, imalat 
sanayi, gayrimenkul 
kiralama ve iş 
faaliyetleri sektör
lerinde faaliyette 
bulundukları 
görülüyor. İmalat 
sanayiinde faaliyette 
bulunan yabancı ser
mayeli şirketlerde 
tekstil ürünleri imalatı 
birinci sırada yer 
alırken, bunu kimyasal 
madde ve ürünleri 
imalatı ile gıda 
ürünleri içecek imalatı 
izliyor. Açıklamada şu 
bilgiler veriliyor: 
"Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Kanunu"nun 
yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra 
ülkemizde faaliyete

AB ortalamasının 
üstünde büyüyen 
Türkiye'ye gelecek. 
Rapora göre, yabancı 
sermaye girişinde, 
Türkiye'yi, Romanya 
takip edecek. 
Türkiye'ye en az 
11 milyar dolarlık 
doğrudan yatırım 
girişinin beklendiği, 
Romanya'ya da 7 
milyar dolar bir giriş 
tahmin edildiği 
ifade edildi. 
Raporda, AB 
ortalaması üstünde 
ekonomik büyü
menin yanı sıra, 
vergi oranlarındaki 

geçen 5.873 adet 
yabancı sermayeli 
şirketin 252 adedinde 
kayıtlı sermaye 
500.000 doların 
üzerindedir. 11.685 
adet yabancı ser
mayeli firmanın 
ülke gruplarına göre 
dağılımına bakıldığın
da ise AB ülkeleri 
ortaklı girişim 
sayısının 6.153 
adet ile birinci 
sırada yer aldığı 
görülmektedir. AB 
ülkeleri ortaklı yabancı 
sermayeli 
şirketlerin içinde 
Almanya 2.045 
adet firma ile birinci 
sırayı alırken, onu 
İngiltere (926 adet) ve 
Hollanda (925 adet) 
izlemektedir.
17 Haziran 2003-30 
Aralık 2005 tarihleri 
arasında faaliyette 
bulunan AB 
ülkeleri ortaklı 
yabancı 

indirim, özelleştir
menin hızlanması, 
yabancı bankaların 
Türkiye'ye ilgilerinin 
artması ve AB ile 
müzakerelerin, 
Türkiye'yi, yabancı 
sermaye açısından 
cazip hale getirdiği 
vurgulandı.
Portföy cinsinden 
yabancı sermayenin 
de Türkiye'de 
artış gösterdiği' 
kaydedilen raporda, 
bu yıl 6 milyar dolar
lık bir portföy 
yatırımının bek
lendiği ifade edildi. 
Raporda, Türkiye'de 
hisse senetlerinin 
önemli bir getirisinin 

sermayeli şirketlerin 
146 adedinde kayıtlı 
sermaye 500.000 
doların üzerindedir. 
Yabancı sermayeli şir
ketlerce gerçekleştir
ilecek yatırımlar için, 
2005 yılında 203 adet 
teşvik belgesi düzen
lenmiştir. Bu yatırım
ların toplam tutarı 
3.483,7 milyon 
ABD Doları 
değerindedir.
Söz konusu yatırım 
teşvik belgelerinde 
öngörülen toplam 
yatırım tutarının 
(3.483,7 milyon 
ABD Doları) yüzde 
51.1'i yabancı 
ortaklar tarafından 
karşılanacaktır. 203 
adet Yatırım Teşvik 
Belgesinin 162 adedi 
imalat, 32 adedi 
hizmetler, 2 
adedi tarım, 7 adedi de 
madencilik sektör
lerinde düzenlen
miştir.” 

olduğu, bu nedenle, 
menkul kıymetler 
piyasasına olan 
yabancı ilgisinin 
devam ettiği belirtil
di. Raporda, yükse
len Avrupa 
piyasalarında Türkiye 
ve Rusya; Latin 
Amerika'da 
Kolombiya ve 
Arjantin borsalarının 
cazip borsalar 
olduğu bildirildi 
Yerel para birimi 
cinsinden bonolara 
yatırım açısından da, 
Türkiye, Polonya, 
Macaristan, Meksika 
ve Brezilya'nın en 
likid piyasalar olduğu 
vurgulandı.

Akaryakıt sektörüne göıaltı

TBMM Akaryakıt 
Kaçakçılığını 
Araştırma Komisyonu 
raporunda adı geçen 
gruplar ve şirketler, 
Maliye Bakanlığı 
denetim birimlerince 
incelemeye alındılar. 
Akaryakıt 
kaçakçılığının 
ekonomiye, insan ve 
çevre sağlığına 
verdiği zararın 
araştırılarak, alınması 
gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla 
kurulan TBMM 
Araştırma 
Komisyonu, hazır
lanan raporda 
kaçakçılık yaptığı 
iddia edilen ya da 
konuyla ilişk- 
ilendirilen firmalar 
için Maliye 
Bakanlığı'ndan 
inceleme talebinde 
bulundü.
Bu çerçevede Maliye 
Bakanlığı Hesap 
Uzmanları ve Teftiş 
Kurulu üst düzey 

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

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

ABONE OLDUNUZ MU?

yöneticileri ile Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
Gelirler Kontrolörleri, 
geçtiğimiz hafta rapo
ra ilişkin bir değer
lendirme toplantısı 
yaptılar. Toplantıda, . 
TBMM Araştırma 
Komisyonu'nda 
görev alan denetim 
elemanları da birim 
yöneticilerine küçük 
çaplı bir brifing 
verdiler. Daha 
sonra raporda adı 
geçen gruplar ve 
firmalar, 3 ayrı dene
tim birimi arasında 
paylaştırıldı.
Maliye müfettişleri, 
hesap uzmanları ve 
gelirler kontrolör
lerinin kendi ı
içlerindeki görev 
dağılımının ardından 
da akaryakıt 
kaçakçılığı suçla
masında bulunulan 
veya bu işlerle ilişk- 
ilendirilen yaklaşık 70 
kuruluş için ön 
araştırmaya girişildi.

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

DOĞAYI SEV, 
YEŞİLİ KORU

Körfez
■■■ GÜNLÜK 3YYA3Y GAZETE ■■■i

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Gülmek hastalıklara karşı direnci artırıyor ÇİZİYORUM

Gülmek daha sağlıklı 
bir yaşam sürmek için 
en az diyet ve egzer
siz kadar önemli.
Araştırmalar mizah 
duygusunun hastalık
lara karşı direnci 
artırdığını ortaya 
koyuyor. Mizahın 
tedavi açısından 
önemine inanan 
Acıbadem Sağlık 
Grubu'nda
20 hemşireden oluşan 
bir grup, hastane 
palyaçoluğu eğitimi 
aldı. "Bir kahkaha, bir 
kilo pirzolaya 
bedeldir." Atalarımızın 
yüz yıllar önce 
söylediği bu söz, 
günümüzde bilimsel 
araştırmalarla kanıt
lanmış bir gerçek hali
ni aldı. Son 20 sene 
içerisinde mizahın 
tedaviye yönelik 
yararlarıyla ilgili 
yapılan çalışmalar, 
gülmenin ve mizah 
duygusunun insan 
sağlığı üzerine ne 
kadar etkili olduğunu 
gösteriyor. Neşe ve 
mutluluğun vücudu
muzun hastalıklara 
karşı direncini arttıra- 
bildiğini gösteren bil
imsel deiîiier ise her 
geçen gün artıyor. 
Acıbadem Hastanesi

Psikiyatri uzmanlarından şiddet uyarısı
Trabzon Numune 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı ve 
Psikiyatri Uzmanı Dr. 
M. İrfan Coşkun, şid
detle büyüyen her 
çocuğun sosyal 
yapıya zarar verdiğini 
belirterek, aile içi şid
deti önemsemeyen 
resmi kurumların bir 
süre sonra katillerle 
ve suçlularla uğraş
mak zorunda kala
cağını söyledi. 
Dr. Coşkun, 
Trabzon'da son 
yıllarda öldürme, 
kurşunlama ve 
yaralama olaylarında 
yaşanan artışa dikkat 
çekerek, "Şiddet 
oranları dünyada', 
Türkiye'de ve 
Trabzon'da hızla yük
seliyor. Son zaman
larda kentte görülen 
öldürme, kurşunlama 
ve yaralama olay
larındaki artış göster
di ki; şiddet en üst 
düzeyde kendisini 
Trabzon'da gösteri 
yor. Peki neden 
cinayetler, kurşunla
malar ve şiddet?
Bunun birçok sebebi 

Kadıköy'de gerçek
leştirilen "Gülmek 
Güçlü Bir İlaçtır" 
konulu toplantıda 
mizahın faydaları 
üzerine konuşan 
Hemşire Patty 
VVooten, "Mizah zor
luklar karşısında 
neşelenecek şeyler 
bulabilme yeteneğidir. 
Mizah duygumuz, 
herhangi bir zamanda 
veya yerde, mutluluk 
bulmamıza yardım 
eden 'idrak keskinliği' 
verir. Mizah duygusu 
stresten geri çek
ilebilirle yeteneğimizi 
arttırır ki, vücudu
muzun bağışıklık sis
temi de mizaha karşı 
aynı tür tepki vermek
tedir" diye konuştu. 
Gülmenin insan 
bedeni ve ruhu için ne 
kadar önemli olduğu
nun ortaya çıkmasıyla 
birlikte, tedaviye 
yönelik mizah kavramı 
da günden güne 
değişiyor. Günümüzde 
hastaların, hastalıkları 
sırasında pozitif ola
bilmesi sadece kendi 
kişilik özelliklerine 
bağlı değil.
Hastanelerde görev 
yapan hastane 
palyaçoları bunun için 
hizmet veriyor. Patty 

var. Aile, eğitim, 
ekonomi, sosyal 
modeller, yaygın 
kültürel yapı, siyasi 
şekillenmeler ve 
kanunlar belli başlı 
sebeplerdir. Silah 
alabilmek için insan
ların maddi durum
larının elvermesi 
yeterli şart olarak 
görülmektedir. 
Kendini koruma 
avuntusuyla alınan 
silahlar, araştırmalar 
gösteriyor ki en çok 
aile bireylerinin 
öldürülmesi gibi 
trajik bir sonla 
noktalanıyor" dedi. 
Yaygın popüler 
kültürün de şiddeti 
körüklediğini kayde
den Dr. İrfan Coşkun, 
"Kitap okuyan, 
araştırma yapan

Barış Güler’in 
kaleminden

VVooten hastane 
palyaçoluğunu şöyle 
tarif ediyor:
"Hastane palyaçosu
nun amacı hastanede 
bulunan hastalara, 
ailelerine ve hastane 
personeline neşe, 
kahkaha ve keyif için 
bir fırsat oluşturmak
tır. Birincil amaç, 
izleyicimizi gülünç 
maskaralıklarla 
oyalamaktır." 
Acıbadem Hemşirelik 
Hizmetleri Direktörü 
Saliha Koç ise, has
tane bünyesindeki 
yeni uygulama hakkın
da şunları söyledi: 
"Hastanemizde 20 
hemşireden oluşan bir 
grup, hastane içinde 
palyaço hemşire rolü 
yapmaları için onları 
hazırlayacak yoğun 
bir eğitim programına 
katıldılar. Gösteri, 
interaktif çalışma, 
makyaj uygulaması ve 
kostüm tasarımından 
oluşan 15 saatlik 

erdemli insan tipleri 
aşağılanırken, 
yaşamda kaba 
kuvvetten başka bir 
şeyi denememiş anti- 
sosyal kişiler kut
sanıyor, ekranların ve 
gazetelerin baş 
köşelerine yerleşti 
riliyor. Bu modelleri 
belleğine yerleştiren 
çocuklarımız, genç
lerimiz bu öykünme 
içinde yetişiyor. Gelir 
dağılımındaki ciddi 
adaletsizlik de 
şiddeti körüklüyor. 
Tüketim çılgınlığının 
şiddetle arttığı ve 
herkese bulaştığı bu 
dönemde, istedikleri
ni alamayan kitle bir 
şekilde bunu başar
mak için şiddete 
başyuruyor, kapkaç 
ve hırsızlıklar artıyor. 

eğitim sonunda 
palyaço hemşireler, 
hastanedeki hastaları 
ve personeli ziyaret 
ederek yeteneklerini 
pratik etme şansı 
buldu." Hastanedeki 
uygulamadan oldukça 
memnun kaldığını 
belirten 79 yaşındaki 
Rasim Gülmen, 
"Göğüs ameliyatı 
geçirmiş halde 
yatağımda yatarken, 
odaya geldiklerinde 
moralim düzeliyor. 
Arada bir gelsinler" 
diye konuştu.
Oğlunun yanında 
refakatçi olarak kalan 
Hayriye Atay da ilk 
başta yadırgadığı bu 
hizmeti şimdi çok 
keyifli bulduğunu 
belirterek, "Alerjik bir 
sorun nedeniyle 
hastanede yatan 1.5 
yaşındaki oğlumun 
palyaçoları gordügü 
zamanki şaşkınlığı ve 
mutluluğu gözlerinden 
okunuyor" dedi.

21.02.2001

ŞİİR KÖŞESİ k-

Sürekli çıkan aflar da 
şiddeti körüklüyor. 
Cezasız kalan suçlar 
yeni şiddetlere kapıyı 
açıyor. Bürokratik ve 
karmaşık devlet 
yapısı da şiddeti 
körüklüyor" diye 
konuştu.
Şiddet sorununun 
önce aile içinde 
çözülmesi gerektiğini 
ifade eden Dr.
Coşkun, "Şiddeti 
önce aile içinden 
söküp atmalıyız. 
Şiddetle büyüyen her 
çocuk sosyal yapıya 
zarar verir. Aile 
içi şiddeti önemse
meyen resmi kurum
lar bir süre sonra 
yapıdan çıkan katil
leri ve suçlularla 
uğraşmak zorunda 
kalır. Şiddet çok 
yönlü ve birçok 
etkenin olduğu bir 
fenomendir. Onu 
önce aileden, 
eğitimden, adaletten, 
sağlıktan kısacası 
bireysel ve sosyal 
tüm alanlardan 
söküp atmamız 
gerekiyor" 
şeklinde konuştu.

CESETLERİN

Düne kadar abone idin harama 
Hep derdin ki sözüm geçer parama 
Şimdi musallada boşa arama 
Banka veznesi yok, cesetlerin

Tapular bıraktın valiz dolusu 
Varisler şimdiden kurdular pusu 
Niye getirmedin hayret dolusu 
Gerçi bagajları yok cesetlerin.

Ahlak felsefesi çağdaşlık maşa 
Üç beş eşya ile güreştin başa 
Haydi bu gece de kaçamak yaşa 
Gümüş şamdanları yok cesetlerin

Hep aşkta kazandın, verdin kumarda 
Dolaşmalı dedin kanda, damarda
Biraz ayıldınmı azçık şamarda 
Yabancı barı yok o cesetlerin

Nerede kaldı o beş yıldızlı oteller 
Hüzam faslına dem vuran eller 
O raks eden incecik beller 
Dansözü, şantözü yok cesetlerin

Yaşarken sende saplantı vardı 
Minarelersanki sana batardı
Hele sabahleyin tepen atardı 
Gördün ya konferansı yok cesetlerin

Hakkın emri sence yobazdı
O emre çok ceza azdı
Az önce mezarın yerini kazdı
İnnat düğmeleri yok cesetlerin

Uyandım diyorsun lâkin boşuna 
Gördün mü bakmazlar gözün yaşına
Orda bekle tek bir başına 
İşi iflazdır o cesetlerin

Kemal der ‘Eyleme o kullarından’
Ayırma beni Kur-an yolundan 
İslamın güneşi Muhammed’inden 
Yardımcı olsun o cesetlere.
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Şişmanlık ve ilaçlar refliiyii arttınyor Türkiye ‘sıtma’yı yendi

Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Yücesoy, 
reflünün toplumda 
sık görülmesinin en 
önemli neden
lerinden birinin şiş
manlık olduğunu 
söyledi.
Midenin içerisinde 
gıdaları parçalayan 
enzimler ile asitli su 
bulunduğunu 
belirten Yücesoy, 
asit ve enzim yönün
den zengin mide 
suyunun yemek 
borusuna kaçmasına 
reflü denildiğini ifade 
etti. Yücesoy, 
"Yemek borusunun 

yapısı bu asitlere ve 
enzimlere karşı 
dirençli değildir. Bu 
nedenle mide suyu 
geriye kaçtığında 
yemek 
borusunu tahriş 
eder. Bu tahriş uzun 
sürdüğünde de yara 
ve kanamaya neden 
olur, kanser gelişme 
riskini arttırır" dedi. 
Aşırı kilonun karın 
içi basıncını artırarak 
reflüye neden 
olduğuna dikkati 
çeken Prof. Dr. 
Mehmet Yücesoy, 
şöyle devam etti: 
"Reflüyü artıran 
nedenlerden biri de 
kemerin sıkı bağlan
ması, korse ve

kuşaklardır. Damar 
ve kas gevşetîci 
ilaçlar, kemik erimesi 
tedavisinde kul
lanılan ilaçlar, 
kalsiyumlu ilaçlar, 
bazı tansiyon ve 
antidepresan ilaçları 
da yemek borusun
dan kaçağı önleyen 
mide kapağının 
bozulmasına neden 
olur. Bu mekanizma 
bozulunca reflü 
artar. Bu nedenle 
ilaçlar da önemli bir 
faktördür. Kolalı içe
cekler, kahve, alkol, 
koyu çay da reflüyü 
artırır."
Yücesoy, turşu ve 
yağda kızartılmış 
yemekler ile çiğ 
soğan, sarımsak, 
nane, turp, tere gibi 
sebzelerin de fazla 
tüketildiğinde 
rüflüyü artırdığını 
kaydetti.
Bitki çaylarının da 
reflüye neden 

olduğunu anlatan 
Yücesoy, 
"Bitkisel çaylar 
tamamen masum 
değildir. 'Her bitkisel 
çay zararsızdır' 
diye bir düşünce 
yanlıştır. Adale 
gevşetici özelliği 
bulunan, kadınlık 
hormonu içeren 
bitkişel çaylar var. 
Bunlar karaciğere, 
mideye dokunabilir, 
yemek borusunun 
çalışmasını boz- 
abilir.Örneğin, halk 
arasında yaygın 
olarak tüketilen 
kuşburnu 
çayının adale 
gevşetici özelliği 
vardır. Bu reflüye 
neden olur" dedi.
Yücesoy, ıhlamur ve 
papatya çayının 
mideyi rahatlatıcı 
etkisi olduğunu, bu 
nedenle rahatlıkla 
tüketilebileceğini 
bildirdi.

Türkiye, dünyada 
birçok ülkenin 
"korkulu rüya"sı 
olmayı sürdüren 
sıtma hastalığıyla 
mücadelede çok 
önemli başarılar elde 
etti. Türkiye'de 2002 
yılında 10 bini aşan 
sıtma vakası, 2005 
yılı sonunda 2 bine 
düştü. Dünyada her 
yıl 2 milyondan fazla 
kişi sıtma nedeniyle 
hayatını kaybediyor. 
Sağlık 
Bakanlığından alı
nan bilgiye göre, 
sıtma, "tek hücreli, 
hücre içi parazitler 
tarafından oluşturu
lan infeksiyöz bir 
hastalık" olarak tarif 
ediliyor. Günümüzde 
sıtma tüm dünyada 
olduğu gibi 
Türkiye'de de önemli 
bir halk sağlığı 
sorunu olarak 
karşımıza çıkarken, 
'bildirimi mecburi 
hastalıklar' listesine 
dahil edildi. Halen 
dünyada yaygın bir 
hastalık olan sıtma, 
salgına 
dönüştüğünde 
öldürücü olabiliyor 
Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) verilerine 
göre, 2 milyar 400 

| milyon kişi sıtma 
riski altında yaşıyor. 
Yıllık sıtma insidansı 
300-500 milyon 
olarak tahmin 
edilirken, bunların 
yüzde 9O'ı Afrika 
kıtasında bulunuyor. 
Her yıl 1 milyon 100 

bin ila 2 milyon 700 
bin kişi sıtmadan 
ölüyor
VVHO'nun, 1955 yılın
da tüm dünyada 
başlattığı sıtma 
eradikasyon pro
gramına Türkiye'de 
1957 yılında dahil 
oldu. Türkiye'de 
1940'larda 140 bin 
civarında olan sıtma 
vakası, 1970 yılında 
bin 263'e düştü. 
Ancak dönemin 
hükümetinin sıt
manın Türkiye'den 
eradike edildiği 
yönündeki açıkla
masıyla dış yardım
lar kesildi, teşkilat 
yapısı küçültüldü. 
Bu rehavet sonucu 
1971'den başlayarak 
sıtma vakaları tekrar 
arttı., 1977'de 
Çukurova'da ciddi 
bir sıtma epidemisi 
oldu ve vaka sayısı 
115 bine 512'ye 
yükseldi. İkinci 
büyük epidemi ise 
1994 yılında 
Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'nde 
görüldü ve vaka 
sayısı 84 bin 345 
olarak gerçekleşti. 
1996 yılından 
itibaren sıtma insi- 
dansında düşüş 
izlenmeye başladı. 
2002 yılında 10 bin 
224 olan sıtma 
vakası sayısı, 2003 
yılında 9 bin 222'ye, 
2004 yılında 5 bin 
302'ye, 2005 yılında 
ise 2 bin 084'e 
düşürüldü.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
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
513 10 28

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi
SSK Hastanesi
Mer.Sağ.Ocağı
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

Muhasebe Md.
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

513 10 57
513 13 08

MoKUrilK QU.
Karayolları
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. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe 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

513 45 21 -182
513 45 21 *111

Yalnız 185

Bursâ 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84 
544 30 60

(212) 516 12 12 
(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

OTOBÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
ipragaz 

Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

513 12 95 
51316 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00
513 10 79
513 30 33

513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
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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 
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21 Şubat 2006 Salı s»yfı U

Avrupah siyasetçilerden hükümete; 
'Kurtlar Vadisi’ne müdahale edin’

Müjde! Sıcaklıklar 
20 dereceye kadar çıkacak

Bazı AvrupalI 
siyasetçiler Türk 
hükümetine, 
"Batıya karşı nefret 
ve güvensizliği 
körüklediği" gerekçe
siyle "Kurtlar Vadisi 
Irak" filmine müda
hale etme çağrısında 
bulundu. Bazı 
Avrupah siyasetçiler 
Türk hükümetine, 
"Batıya karşı 
nefret ve güvensizliği 
körüklediği" gerekçe
siyle "Kurtlar Vadisi 
Irak" filmine 
müdahale etme 
çağrısında bulundu. 
Danimarka'da bir 
gazetede Hz. 
Muhammed 
karikatürlerinin 
yayınlanması 
nedeniyle Danimarka 
hükümetinin 
sorumlu tutulup 
özür dilemesinin 
beklenemeyeceğini 
iddia eden Avrupah 
siyasetçiler.

Türk hükümetinden 
"Kurtlar Vadisi Irak" 
filmine müdahale 
edilmesini istedi. 
Danimarka devlet 
televizyonlarından 
Deaadline kanalında 
yayınlanan bir 
programda 
"Kurtlar Vadisi Irak" 
filminin ele alınacağı 
öğrenilirken, 
DanimarkalI 
politikacılar, 
"Filmin uyumu 
teşvik etmediğini" 
ve "Batıya karşı 
nefreti ve 
güvensizliği 

arttırdığını" 
iddia ederek, 
"Türk hükümetinin, 
karikatürler 
konusunda oynadığı 
ılımlı ve olumlu 
rolden sonra bu 
batı karşıtı, nefret 
dolu film konusunda 
da açık bir tavır 
almasını" istediler. 
Öte yandan 
Danimarka'da 
geçtiğimiz Çarşamba 
gününden itibaren iki 
sinemada gösterilen 
filmi 2 bine yakın 
kişinin izlediği 
öğrenildi.

Karlı günlerin 
ardından baharı 
müjdeleyen havalar 
başladı. Sıcaklık 
20 dereceye kadar 
çıkacak. Hafta 
sonu yağmur var. 
İlkbahar kendini adım 
adım hissettirmeye 
devam ediyor, cuma 
gününe kadar tüm 
bölgeler parçalı 
bulutlu olacak. Hafta 
içi batı bölgeleri 
mizde hava sıcaklığı 
20 dereceyi görüyor. 
Cuma ve cumartesi 
ise batı bölgeleri 
mizde yağmur bek
leniyor. İstanbul ve 
Ankara önümüzdeki 
üç günde sis altında, 
cuma ve cumartesi 
yağmurlu.
Hava sıcaklığı art
maya devam ediyor. 
Hafta içi en yüksek 
hava sıcaklıkları 
şöyle: İstanbul 7/14, 
Ankara -4/9, İzmir 
9/20, Adana 8/19,

&

ÇARŞAMBA
Antalya 10/20, 
Erzurum -14/6, 
Trabzon 6/14, 
Diyarbakır 1/14.
Gün gün hava 
durumu:
BUGÜN, ÇARŞAMBA 
ve PERŞEMBE tüm 
yurtta açık bir 
gökyüzü görülecek.
Yarın Güneydoğu 
Anadolu ve Doğu 
Akdeniz, perşembe 
ise Kıyı Ege'de 
yağmur var... 
İç ve doğu bölge 
lerimizde gökyüzü 
sisli.
CUMA günü

Marmara, Batı 
Karadeniz, Ege, 
Ankara-Eskişehir i 
çevresi ve Batı 
Akdeniz yağmur ’ 
altında. Kıyı Ege ve 
Antalya çevresinde 
yağışlar sağanak 
şeklinde olacak.
CUMARTESİ 
günü ise Marmara, 
Batı Karadeniz, 
Ankara-Eskişehir 
çevresi, Ege ve 
Batı Akdeniz ile 
birlikte Hakkari- 
Van ve Mardin 
çevresinde de yağ
mur bekleniyor...

TEŞEKKÜR1
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Gemlik İlçe kongresine katılarak bizleri onurlandıran 

Genel Başkanımız ve Başbakanımız

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a n
Bursa Milletvekillerimiz Altan Karapaşaoğlu, Şevket Orhan, Sedat Kızılcıklı, Niyazi Pakyürek, 

Mehmet Emin Tutan, Faruk Ambarcıoğlu, Mustafa Dündar, Şerif Birinç, Abdulmecit Alp’e, 
Kütahya Milletvekili Gemlik İlçe Kongre Koordinatörü Alaattin Güven’e, 

İl Başkanımız Hayrettin Çakmak’a, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tunçak’a, 
Belediye başkanlarına, ilçe başkanlarına, İl Yönetimi Kurulu üyelerine, 

Gemlik Muhtarlar Derneği Federasyonu’na, siyasi partilerin temsilcilerine, 
sivil toplum kuruluşları temsilcilerine ve ayrıca kongremize telgraf gönderen değerli büyüklerimiz 

Devlet Bakanı-Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’e, Dış İşleri Bakanı-Başbakan Yardımcısı i
Abdullah Gül’e, Kültür Turizm Bakanı Atilla Koç’a, İç İşleri Bakanı Abdulkadir Aksu’ya, 

Grup Başkanvekili-Bursa Milletvekili Faruk Çelik’e, Enerji Tabi Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
Güler’e, Tarım Bakanı Mehti Eker’e, Devlet Bakanı Ali Babacan, Nimet Çubukçu, 

Kürşat Tüzmen’e, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’ye, Genel Başkan Yardımcısı İstanbul j|* 
Milletvekili Hayati Yazıcı’ya, Amasya Milletvekili Akif Gülle’ye, Erzincan Milletvekili 

Tevhid Karakaya’ya, Nevşehir Milletvekili Rıdvan Koyubaşı’na, Mersin Milletvekili Eli Er’e, 
Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu’na, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Selma Kavafa 

teşekkürü bir borç bilirim.
AK PARTİ GEMLİK İLÇE BAŞKANI ENVER ŞAHİN J
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Vergi borcu olanlar yurt dışına çıkamayacak
Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne 15 bin YTL’nin üzerinde vergi borcu olanlara yurt dışına çıkış yasağı konuldu. 
Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından emniyet makamına gerekli önlemin alınması için mektup gönderildi. Sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK
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Okul müdürlerine
rotasyon geliyor
Bulunduğu okulda 5 yıldan fazla 
yöneticilik yapan okul müdürlerinin 
yeri değiştirilecek. Müdürlerin yer 
değişikliğinde hizmet puanlan ve 
isteklerinin dikkate alınacağı belir
tilirken, görevini sürdüren 16 bin 
okul müdürünün yarıdan fazlasının 
rotasyondan etkileneceği açıklandı.

Haberi sayfa 9’da

Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı da Belediye Başkanı Turgut’u eleştirdi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

1 trilyon tartışması
‘Sel gider kumu kalır.’
Bu bir atasözüdür.
Güzel bir atasözümüzdür.
Başbakan ve AKP Genel Başkanı 

Recep Tayyip Erdoğan gitti, kongrede 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a Kapalı 
Spor Salonu ile ilgili sorduğu soru ve 
Başkanın verdiği cevap kaldı.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
Başbakan’a gür sesiyle seslenerek, 
gerekirse Spor Müdürlüğü’ne 1 trilyon lira 
verebileceğini söylemişti.

Yani 1 milyon YTL..
Güzel para.
Hele şu günlerde paranın piyasadan 

kaybolduğu ortamda çok güzel para..
Bu söze önceki gün ANAP İlçe Başkanı 

Ferhat Kurt tepki gösterdi.
“Madem paran var niye Gemlik için har

camıyorsun dedi” özetle..
Dün de DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel 

sesini yükseltti.
Kapalı Spor Salonu’nu devletin yap

tığını bildiren Güzel, “Madem paran var, 
Gemlik’e hizmet yapacak iş mi yok. İlçeyi 
çamurdan kurtar, çukurdan kurtar, tüm
sekten kurtar.” dedi.

Belediye Başkanı yerel seçim öncesi 
Kapalı Otoparkın açılışında yaptığı konuş
mada da borcu olmayan, parası olan 
belediye olduklarını Başbakan’a duyur
muştu.

Gemlik İlçe kongresinde ikinci kez 
duyurma fırsatı buldu.

Gemlik Belediyesi’nin bankalarda tril 
yonları olduğu söyleniyor.

Gemlik halkı, bankada duran trilyonun 
Gemlik’e hizmet olarak dönmesini istiyor.

İşin özeti bu..

Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un Kapalı Spor 
Salonu için 1 trilyon lira verme 
sözüne sert çıktı. Güzel, Spor 
Salonunu devletin yaptığını 
hatırlatarak, Başkan Turgut’a 
“Paran varsa Gemlik için 
harca” dedi. Güzel, “Büyük 
şehir Belediyesi’ne bağlandık
tan sonra ilçeye bir hizmet 
yapmayı unuttun. Gemlik 
sahipsiz bir Gemlik oldu. 
Vatandaş, temiz ve güzel 
bir Gemlik istiyor” dedi.

Haberi sayfa 3’de

Kumla cinayeti zanlısı tutuklandı
Küçük Kumla’da 
önceki akşam 
zeytin başağı 
yapan kardeşini 
döven Mehmet 
Koca adlı şahısla 
tartıştıktan sonra, 
bıçaklayarak 
olumune neden 
olan Korel Ok, 
dün çıkarıldığı

mahkemece 
tutuklandı.
Olay, önceki 
gece saat 19.oo 
sıralarında 
Küçük Kumla 
beldesi çarşı 
meydanında 
Korel Ok ile 
özürlü kardeşi 
Tanju Ok’u

döven Mehmet 
Koca’nın tartış
masıyla başladı. 
Tartışma sırasında 
üzerinde taşıdığı 
bıçağı Mehmet 
Koca’ya saplayan 
Ok, hiç yoktan katil 
oldu. Yaralanan 
Koca, hastaneye 
kaldırılırken.

yaşamını yitirmişti. 
Korel Ok ise jan
darma tarafından 
gözaltına alındı. 
Korel Ok, dün 
çıkarıldığı mahke
mece kasten 
adam öldürmek 
suçundan tutukla
narak, cezaevine 
gönderildi.

Bağ-Kur primleri
PTT’ye ödenebilecek

PTT Genel Müdürlüğü ile Bağ-Kur Genel Müdür 
lüğü arasında, "PTT Bank Şubeleri Aracılığıyla 
Aylık Ödeme ve Prim Tahsilatı Projesi" 
kapsamında Bağ-Kur primleri ve emekli 
aylıklarınn ödemelerinin PTT şubelerinde 
yapılabileceği açıklandı. Haberi sayfa 8'de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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I S Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Eğilip bükülmeden, kırılıp 
dökülmeden yürüyoruz.

Gurur duyuyoruz.
En iyi ilçe gazetesinde yazıyoruz.
Bursa Gazeteciler Cemiyeti Gemlik 

Körfez’e fazlasıyla hak ettiği “en iyi ilçe 
gazetesi” ödülünü layık gördü.

Kuşkusuz o ödülü hak etmek kolay değil.
Bedeli çok yüksek ödeniyor.
O bedel..
Haktan, hukuktan ayrılmamak..
Sürekli dinamik olmak.
toplumun her kesimine eşit uzaklıkta 

durmak.
Doğrucu Davut olmak..
Ama hiçbir zaman eğilip bükülmemek..
Tehditlere aldırmamak.
Gemlik Körfez daha doğrusu Kadri Güler 

bayrağı 33 yıldır dalgalandırıyor.
Hiçbir baskıya boyun eğmiyor.
Hiçbir yönlendirmeye aldırmıyor.
Dosdoğru ve dimdik Atatatürk’ün göster

diği yolda kararlı adımlarla yürüyor.
YEREL BİR SİYASET YAZISI
ö'Vrt^al partilerin ilce örgütleriyle ilgili 

yaz. jdzrvak hem keyifli hem değil.
Keyifli çünkü okuyanı çok.
Keyifsiz çünkü zülf-ü yare dokununca alı

nanı çok.
Onun için genellikle yazmıyorum.
Ama bu kez durum farklı..
Geçen Cumartesi Başbakan’ın da 

katıldığı bir AKP İlçe kongresi vardı..
İki adaylı ama sonucu belli bir seçimdi.
Nitekim de sonuç beklendiği gibi oldu.
Ne var ki ilginç gelişmeler de olmadı 

değil.
Birinci ilginçlik...
Muhalefetin listesinde mevcut yönetim 

kurulundan adayların olması.
İkinci ilginçlik..
Muhalafetin listesini işaret edenlerin 

dediğine itibar edilmemesi..
Aksine sandığın dibine çakılması..
Oysa ;
Deneyimler gösterir ki;
Yerel iktidarın ve merkezi iktidarın

Gemlik’teki temsilcisinin işaret ettiği adaylar 
çok oy ahr.
En azından sandığın dibine çakılmaz.
Demek ki ...
Durumda bir terslik var..
Acaba ne ?
Onun yanıtını aramak ya da vermek bize 

düşmez.
Eğrisini doğrusunu aynı çatı altında ama 

ayrı odalarda siyaset yapanlar verir.
Çünkü biz gazeteciyiz..
Ancak dikkat çekeriz.

Aşureli yardım kermesi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Okul Aile Birliği 
üyelerinin 
düzenlediği aşureli 
gıda kermesi 
büyük ilgi gördü. 
Belediye Sergi 
Salonu önünde 
kurulan tezgahta 
satılan gıda ürün
lerinin. yanı sıra 
hazırlanan sıcak 
aşure, dağıtımına 
özellikle bayanlar 
ilgi gösterdi. 
Okulun çeşitli 
ihtiyaçlarına katkıda 
bulunmak amacıyla 
yardım amaçlı gıda 
kermesi hazırladık
larını söyleyen 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Binnaz 
Akıncı, kermeste 
satılan tüm yiyecek
leri kendilerinin 
hazırladığını bildirdi. 
Değişik zamanlarda 
bu tip etkinlikleri 
yaparak okula ve 
öğrencilere yönelik 
çeşitli katkılarda 
bulunduklarını 
ifade eden Binnaz 
Akıncı, Okul Aile 
Birliği üyelerinin 
kendi elleriyle 
mutfaklarında 
hazırladıkları 
yiyeceklere olan 
ilgiden mutlu 
olduklarını söyledi. 
Bu tür etkinlikleri 
devam ettirecek
lerinin altını çizen 
Akıncı, Okul Aile 
Birliği üyesi 
arkadaşlarına verdik
leri katkılardan dolayı 
teşekkür etti.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği üyelerinin hazırladığı 
aşureli gıda kermesi büyük ilgi gördü. Okul Aile Birliği Başkanı Binnaz 
Akıncı, bu tür etkinliklerini devam ettireceklerini söyledi.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gflkr*

■■■ OUNLUK 8YYASY GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TURAN TRAFİK

Seri - A / 4951- 5000 ve
Seri - A / 53015350 Seri No’ lu 
Perakende Satış Fişi koçanlarım 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
TUNCAY OTO GAZ 

Mine ÇELİK

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

SITIIIK BÜFE
İskele Meydanı

Yakamoz Büfe
DEVREN SATILIKTIR

0.532 551 28 31
| ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklaynÇj

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı da Belediye Başkanı Turgut’u eleştirdi.

Güzel; “Kimin parasını Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com

Yazı YO RUM

kime dağıtıyorsun”
Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı Faruk Güzel, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un Kapalı Spor Salonu için 1 trilyon lira verme 
sözüne sert çıktı. Güzel, Spor Salonunu devletin yaptığını hatır
latarak, Başkan Turgut’a “Paran varsa Gemlik için harca” dedi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü 
yapılan AKP İlçe 
kongresinde 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a 
Kapalı Spor Salonu 
için cevap verirken 
“Emredin 1 trilyon 
lirayı hesaplarına 
yatırayım” sözüne 
Doğru Yol Partisi İlçe 
Başkanı Faruk Güzel, 
“Kimin parasını kime 
veriyorsun. Paran 
varsa ilçeye 
hizmet yap” dedi.
Doğru Yol Partisi ilçe 
Başkanı Faruk Güzel 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Gemlik Kapalı Spor 
salonunun devlet 
tarafından yapıldığını 
hatırlatarak, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
AKP İlçe 
Kongresinde 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a 
belediyenin bol 
parası olduğunu 
anlatmak istediğini 
belirterek,

şunları söyledi: 
“Gemlik 
Belediyesi’nin 
bol parası varsa 
Gemlik halkı 
için kullanmalı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
göreve geldiği 
7 yılda ilçeye kalıcı 
bir hizmet bırak
mamıştır. Bunu 
tekrar tekrar söylüyo
rum. Kapalı Spor 
Salonu yapımı

devam ediyor ve 
bunun ile ilgili 
ödenek gelmiştir. 
Güçleri varsa işi 
hızlandırsınlar.
Elindeki trilyonlarıyla 
her yanı çukur ve 
çamur olan ilçenin 
yollarını yapsınlar. 
Sayın Mehmet 
Turgut’a sesleniyo
rum. Madem 
paran var Gemlik’e 
hizmet yapacak 
iş mi yok.

İlçeyi çamurdan 
kurtar, çukurdan 
kurtar, tümsekten 
kurtar." dedi.
Faruk Güzel, 
çarşı esnafının 
işyerlerinden 
çıkarılmasının 
ardından aylar 
geçtiği halde 
Çarşı Projesinin bir 
adım ilerlemediğini, 
buraya nasıl bir 
iş merkezi yapıla
cağını kimsenin 
bilmediğini söyle 
yerek açıklamasını 
söyle sürdürdü; 
‘‘Vatandaştan 
topladığın parayı 
bankalarda 
biriktirmekle 
belediyecilik olmaz. 
Yerel seçimlerden 
bu yana iki yıl geçti. 
Gemlik’e ne 
hizmet getirdin.
Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
bağlandıktan 
sonra hizmet 
yapmayı unuttun. 
Gemlik sahipsiz bir 
şehir oldu. Vatandaş 
temiz ve güzel bir 
Gemlik istiyor.”

Vergi borcu olanlar
yurt dışına çıkamayacak
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürlüğü, 
ilçemizdeki vergi 
mükelleflerinden 
15 bin YTL nin 
üzerinde vergi 
borcu olanlara yurt 
dışı yasağı kon
masını istedi.
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürlüğü,

vergi borcu bulunan 
mükelleflere 
gönderdiği mektupta, 
vergi borçlarının 
güvence altına 
alınması amacıyla 
15 bin YTL üzerinde 
vergi borcu 
olanların yurt dışına 
çıkışlarının önlen
mesi için Emniyet

makamlarına yazı 
yazıldığını, borçların 
nasıl tasfiye edile
ceği konusunda 
görüşme yapmak 
için Müdürlüğe 
gelmelerini istedi. 
Ayrıca, yurt dışına 
çıkış yasağının 
kaldırılabilmesi için 
borcun ödenmesi

veya 6183 sayılı 
yasaya göre 
borcu karşılayacak 
miktarda teminat 
göstermeleri 
gerektiği bildirildi. 
Vergi borçları 
10 bin YTL nin 
altına indiğinde 
yurt dışı yasağı 
kalkıyor.

Bu ülkenin halkı neredesin ?...
Resmi rakamlar açıklandı.. Türkiye’de 

açlık sınırının altında 909 bin kişi, (yani aç, 
bir lokma ekmeğe muhtaç kişi), yoksulluk 
sınırının altında yaşayanların sayısı 17 mil 
yon 991 kişi imiş..

14 milyon kişi sadece 4,3 dolarla geçini 
yor,10 milyon aile yemeğini zor pişiriyor..

Daha da açıkçası; bu ülkede her dört kişi
den birisi yoksul, yarı aç ..

Bütün bunları ben söylemiyorum. ...
Devletin resmi kurumlarının açıklaması...
Şimdi ben sana sesleniyorum.. Ey benim 

ülkemin yarı aç halkı neredesin ?
İstiklal savaşını yaptın, alnın ak savaşı 

kazandın, ayağında çarık dahi yokken düş
manın üzerine yürüdün, Çanakkale'de yal
nız üzüm hoşafı ile karın doyurdun ama düş
mana dünyayı dar ettin, kaçırdın..

Büyük Atatürk'le beraber kol kola 
medeniyete doğru, her türlü yokluğa rağmen 
yürüdün fabrikalar, demiryolları yaptın, Laik 
Cumhuriyeti kurdun..

Büyük Atatürk öldü, medeniyet ufkumuz 
karardı, sende ortadan kayboldun..

Soluğun çıkmaz, sesin duyulmaz oldun..
Yetmiş senedir beklerim, sesini duyayım 

diye..
Kaç kez çağırdım beraber el ele 

tutuşalım, medeniyete gidelim, senin derdin 
benim derdim olsun, beraberce çözelim 
diye..

Yoksun, hiç sesin çıkniıyor. belki mırıl
danıyorsun ama kimseye duyuramıyorsun..

Sen yetmiş milyonsun, peki nasıl olurda 
sesin çıkmaz?...

Biliyorum, görüyorum futbol da takımın 
gol atınca havaya fırlayıp bağırıyorsun, stad- 
lar da kükreyip, bazen de aşka gelip su 
şişesi fırlatıyorsun..

Kurtlar vadisi ni seyredip kabarıyorsun, 
televoleler de göbek atıp oynuyorsun..

Allah bilir ya Demirel’i altı kere gidip, 
yedi kez tekrar getiren de sensin.

Özal’ı üç dönem orada tutan da sensin..
Şimdi anketlere bakıyorum; açlık arttıkça 

iktidarında oyları artıyor.
Anlıyorum ki bu oyları da veren sensin..
Sen bana bakma.. Benim iyi kötü karnımı 

doyuracak şeyim var.
Yani tuzum kuru.. Ama bu yoksulluğa 

canım sıkılır, kimi geceler açlıktan ağlayan 
bebeğin sesi rüyama girer, yatağımda 
dönerim, yastığım ıslanır..

Sen, sen bu sesleri duymuyor musun ?
Nasıl yanmaz için, nasıl açılmaz dilin ?

Nasıl kör gözün?
Bazen sana kızıp bunları hak ediyorlar 

diyorum..
Ama yinede bebeciklerine acıyıp, uyan 

diye bağırıyorum.
Uyan uyan..
Herkes malı deve yükü ile götürürken, 

dur hemşerim bu deve nereye gidiyor diye 
sor ?

Sor sor ki senin evine de ekmek ve katığı 
gitsin..

GEMLİK

Körfez
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ww.gemlikkorfezqazetesi.wm

mailto:933@hotmail.com
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Küçük Murat, evlerinin arkasında profil korkulukta kurban asmak için bırakılmış ipte asılı bulundu.

İlköğretim okulu öğrencisinin korkunç ölümü
Bursa Lütfü 
Banuşoğlu İlköğretim 
Okulu öğrencisi, 
evlerinin arkasındaki 
profil korkulukta kur
ban asmak için 
bırakılmış ipte ayak
ları yere değer halde 
asılı olarak bulundu. 
Hemen hastaneye 
kaldırılan talihsiz 
Murat kurtarıla- 
makzen, profil üzerin 
de oyun oynarken 
dengesini kaybedip, 
ipe boynundan asili 

kaldığı sanılıyor. 
Jandarma Komutan 
lığı'ndan alınan bil-' 
giye göre, korkunç 
olay, Yunuseli 
Mahallesi Fuat Kuşçu 
oğlu Caddesi'nde 
yaşandı. Öğrenim 
gördüğü Lütfü 
Banuşoğlu İlköğretim 
Okulu'ndan çıktıktan 
sonra aynı mahallede
ki evlerinin arkasında
ki arsada oyun oyna
maya başlayan 6. sınıf 
öğrencisi 12 yaşında

ki Murat Turhan, bir 
süre sonra korkuluk
ta, kurban kesiminde 
kullanılan iple 
boynundan asılı 
halde bulundu. 
Ayakları yere değen 
küçük Murat, hemen 
ipten kurtarılıp 
Çekirge Çocuk 
Hastanesi'ne kaldırıldı 
ama uzun süre nefes
siz kaldığı belirlenen 
talihsiz çocuk kur
tarılamadı. Çevresinde 
son derece neşeli 
ve sorunsuz birisi 
olarak tanınan Murat 
Turhan'ın ölümü 
üzerine jandarma 
soruşturma başlattı. 
Çocuğun intiharını 
gerektirecek bir 
durum olmadığı 
öne sürülürken, 
mahalledeki çocuk
ların sık sık aynı 
yerdeki demir profil 
üzerinde oyun 
oynadığı belirtildi. 
Çocuğun öldürülme 
ihtimali de araştırılır 
ken, talihsiz yavrunun 

bedeninde herhangi 
bir iorlama, darp ve 
cebir izine rastlan
madığı bildirildi. 
BABA ŞOKTA 
OKUL YASTA 
Oğlunun akıl almaz 
ölümüyle şok olan 
Uludağ Üniversitesi 
Kütüphanesi'nde 
görevli baba Şener 
Turhan (45), üç oğlun
dan ortanca olanının 
kaybetmesin üzün
tüsüyle "Böyle ölüm 
olur mu? Yavrum 
hayat doluydu" 
diye konuştu.
Murat Turhan'ın okul
dan geldikten sonra 
mahalledeki internet 
cafede bir süre vakit 
geçirdiği, ardından da 
top oynamak için 
sokağa çıktığını anla
tan acılı baba, "Ama 
olmayacak bir şey 
oldu ve oğlum oyna 
dığı oyunun kurbanı 
oldu" diyerek dert 
yandı.
Bu arada Lütfü 
Banuşuoğlu İlköğre

tim Okulu da dün 
Murat'ın ölümüyle 
yastaydı. Arkadaşları, 
sırasını çiçeklerle 
süsledikleri Murat'ın 
hayat dolu çalışkan 
bir öğrenci olduğunu 
belirtirken, 
gözyaşlarını tuta
madı.
Talihsiz Murat'ın aynı 
sırayı paylaştığı 
arkadaşı Ali Rıza 
Kaya, kara tahtaya 
"Seni Seviyoruz 
Murat" yazarken, 
ölmeden çok kısa 
süre önce birlikte olan 
arkadaşı Muhammed 
Urbeyi ise "Birlikte 
internet kafeye gittik. 
Sonra çıktık ve ben 
onu eve bıraktım. Çok 
neşeliydi. Çok büyük 
acı" diye konuştu. 
Murat Turhan'ın sınıf 
öğretmeni Fatma Fırat 
da yaşadıkları acının 
çok büyük olduğunu 
belirterek, "Murat çok 
neşeli bir çocuktu. Bu 
yıl başında başka bir 
okula gitti. Ancak

oraya uyum sağlaya
madı ve başarısız 
olunca tekrar buraya 
geldi. Buradaki 
arkadaşlarını çok 
seviyordu. Buraya 
gelince çok mutlu 
olmuştu. İki hafta 
önce gelmişti. Ama 
malesef böylesine acı 
bir olay yaşandı" 
diye konuştu.
Diğer yandan talihsiz 
Murat, dün ikindi vakti 
kılınan cenaze 
namazının ardından 
Yunuseli Mezarlığı'nda 
son yolculuğuna 
uğurlandı. Talihsiz 
yavruyu son yolcu: ] 
tuğunda biricik 
arkadaşlarını yalnız 
bırakmadı.
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ÖN YETERLİK İLANI 
UMURBEY BELEDİYESİ

UMURBEY BELDESİ 10 AYLIK TEMİZLİK HİZMETLİSİ ALIMI İŞİ için yeterli tecrübeye sahip adaylar 
teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Söz konusu iş, ön yeterlik değer
lendirmesi sonucunda yeterli bulunarak görüşmeye davet edilecek, isteklinin katılımıyla PAZARLIK
(21F) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2- ön yeterlik konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer
c) İşin süresi
3- Ön yeterli değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: 2006/17221

: UMURBEY BELEDİYESİ
: 0224 525 00 01

: bilgi@gemlikumurbey.bel.tr

: UMURBEY BELDESİ içinde 2 kişi temizlik 
hizmetlisi alımı(10 ay)

: UMURBEY BELEDİYESİ
: 10 AY

: UMURBEY BELEDİYESİ 
: 01 / 03 / 2006 14:30

4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değer
lendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterli değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler
a- Tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numarası ile elektronik posta adresi
b- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası veya meslek odası belgesi
1- Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve sanayi 

odasından veya meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge.
2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından 

veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan ihaleye ilişkin ilk 
ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
2- Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten 

son durumu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri

d-Türkiye’nin veya kendi ülkesi mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Sosyal güvenlik borcu , 
olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde alınmış belge aslı

e-Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu 
olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde alınmış belge aslı.

f- Tip idari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bendi hariç olmak üzere diğer bentlerinde 
yer alan ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname

g Şekli ve İçeriği Tip fdarf şartnamede beffrfenen tekfif mektubu
e- 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durum

larda bulunulmadığına dair yazılı taahhütnameler
5- İhale tüm isteklilere açıktır.
6- İhale dokümanı UMURBEY BELEDİYESİ adresinde görülebilir ve 50.oo YTL karşılığı UMURBEY 

Belediyesinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur.

7- Teklifler 01 / 03 / 2006 saat 14:30’a kadar verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.

8- istekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden fazla olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 10 takvim günüdür. B - 743

Salı Pazarı’mn gözdesi meyvalar
Vitamin deposu olan mevsim meyvaları pazarda 

en çok satılan ürünler arasında «yer alıyor.
ilçemizin en hareketli 
pazarı olan Salı 
Pazarı’nda dün 
havanın da güzel 
olması nedeniyle 
büyük ilgi vardı. 
Pazarın gözde 
ürünü meyvaların 
fiyatlarındaki ucuzluk 
bol tüketilmesine 
neden oldu.
Kış mevsiminin en 
güzel meyvası olan 
portakal, mandalina, 
elma, armut, muz, 
greyfurt ve kivi 
pazarcı esnafının tez
gahlarını süslerken, 
portakalın kilosu 
dün pazarda 50 Ykr 
ile 1 YTL arasında 
satılırken, 
mandalinanın

kilosu ise 
1.25 YTL ile 1.5 
YTL’den alıcı buldu.

Elmanın kilosu ise 
50 Ykr ile 0.75 Ykr 
arasında satılırken,

yerli muz 2.5 YTL, 
İthal muz 3 YTL’den 
satışa sunuldu.

Sayfa 5

Çukurlar kapandı,
tümsekler oluştu

İstiklal Caddesi’nde 
doğalgaz hatlarının 
geçmesi nedeniyle 
bozulan asfalt yollar, 
uzun süre araçların 
korkulu rüyası 
olurken, bu kez de 

■ çukurların asfaltla 
örtülmesi sırasında 
yüksek bırakılması 
yeni sorunlar

I doğurdu.
Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
Gemlik AKP ilçe 
kongresine katılmak 
için ilçemize gelmesi 
üzerine İstiklal 
Caddesi ve çevresin
deki bozuk ve çukur 
yollar kısa sürede 
asfalt kaplanarak, 
onarıldı.

Ancak, çukurlara 
dökülen asfalt malze
menin yüzeyden 
yüksek olması 
nedeniyle bu kez de 
tümsekler oluştu. 
İlçemizin en işlek 
caddesi olan İstiklal 
Caddesi’nde hareket 
halindeki yüzlerce 
araç, her gün bu 
tümsekler üzerinden 
geçerken sarsılması 
araçlarda yeni 
sorunların doğmasına 
neden oluyor.
Araç sürücüleri 
çukurların kapatılarak 
tümsek oluşturul
masının araçların 
ön takımların^ zarar 
verdiğini ve bu 
şekilde kapatılmasına 
anlam veremediklerini 
söylüyorlar.

‘Esnafı vergi vurdu’
Mudanya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Emir Ali 
Usta, basit usul sis
temde vergilendirilen 
mükelleflerin geçen 
yıla göre vergilerinin 
yaklaşık 3 kat art
masının esnafı zor 
duruma düşürdüğünü 
bildirdi.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası'nda basın açık
laması yapan Emir Ali 
Usta, sezonluk açılan 
işyerlerinin dahi 
vergilendirilmesinde 
12 ay hesap edilerek 
çıkarılan rakamların 
esnafı kara kara 
düşündürdüğünü 
belirterek, oysaki köy 
ve beldelerde kayıt, 
dışı esnafın cirit 
attığını iddia etti. 
“Öncelikle kayıt 
dişiliğin önüne 
geçilmelidir” diyen

Usta, vergi yönünden 
bir başka sıkıntının da 
Mudanya Belediyesi 
tarafından yaşatıl 
dığını belirtti.
42 İŞYERİ KAPANDI 
Mudanya 
Belediyesi'nin uygu
ladığı hafta sonu 
harçlarının 250 
YTL'ye, tabela sergi
lerinin ise metrekare 
sinin 40 ile 50 YTL 
arasında olduğuna 
dikkati çeken Usta, 
“Söz konusu vergiler 
zaten zararda olan 
esnafımızı daha da 
zora sokmaktadır. 
Ocak ayı itibariyle 
Mudanya'da kapatılan 
esnaf sayısı 42 iken, 
yeni işyeri açan esnaf 
sayısı ise 19'dur.
Bu da esnafımız git
tikçe eridiğinin bir 
göstergesidir” diye 
konuştu.

■

mailto:bilgi@gemlikumurbey.bel.tr
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Üniversiteli gence 
gasp şoku

Yakalanacağım anlayınca 
falçatayla boğazını kestiBursa Fatih Mahallesi'nde kimliği belirsiz 3 kişi, 

önünü kestikleri üniversite öğrencisinin bıçak 
zoruyla 1YTL ile cep telefonunu gasp etti.

Emniyet Müdürlü 
ğü'nden alınan bilgiye 
göre, olay, önceki 
gece saat 21.00 
sıralarında
Fatih Mahallesi Fırın 
Sokak'ta yaşandı. 
İddiaya göre, Yeni 
Yalova Yolu'ndaki bir 
fabrikada çalışan 
arkadaşının yanına 
giden Uludağ Üniver
sitesi Elektronik 
Mühendisliği 1. sınıf 
öğrencisi 19 yaşında
ki Murat Kurtçu'nun 
yolu, kimliği belirsiz 
3 kişi tarafından kesil
di. Murat Kurtçu'dan 
bıçak zoruyla para 
isteyen kimliği belir
siz şahıslar, gencin 
parasının olmadığını 
söylemesi üzerine 
zor kullanarak 
üzerini aradı. 
Üniversite öğrencisi 

gencin cebindeki 
cep telefonunu bıçak 
zoruyla gasp eden 
zanlılar, Kurtçu'nun 
evine dönmek için 
ayırdığı cebindeki 
son 1 YTL'yi de 
gasp etti. Olayın 
ardından büyük 
şok yaşayan ve Tuna 
Mahallesi'ndeki 
arkadaşlarının yanına 
giden Murat Kurtçu, 
polisi arayarak duru
mu bildirdi.
Olay yerine gelen 
ekipler, üniversite öğ 
rencisi genci de yan
larına alarak bölgede 
geniş çaplı araştırma 
yaptı. Kurtçu'nun 
verdiği eşkal bilgileri 
doğrultusunda 
araştırmayı genişleten 
ekipler, olayla ilgili 
soruşturmasını 
sürdürüyor. BHA

Bursa’da kayınvalidesini silahla yaralama suçundan aranan 
zanlı, kendisini kıstıran jandarmaya falçata ile direndi. 

Biber gazı ile etkisiz hale getirilen zanlı, 
yakalanacağını anlayınca elindeki falçata ile boğazını kesti.

Jandarma 
Komutanlığı'ndan alı
nan bilgiye göre, olay, 
dün öğle saatlerinde 
Soğanlı Mahallesi'nde 
meydana geldi.
Ramazan S. (34) isimli 
şahıs, yaklaşık iki ay 
önce aile içi problem
ler nedeniyle imam 
nikahlı eşinin annesi
ni bacağından silahla 
yaraladı. Olayın ardın
dan kayıplara karışan 
Ramazan S.'yi yakala
mak için jandarma 
ekipleri de araştırma 

başlattı.
Ancak yapılan çalış
malardan sonuç ala
mayan jandarma, zan 
linin gidebileceği yer
leri sürekli takip altın
da tutmaya başladı. 
Ramazan S. de dün 
öğle saatlerinde 
ayrıldığı eşini ara
yarak buluşmak iste
diğini söyledi. Eşinin 
teklifini kabul etmesi 
üzerine de Ramazan 
S., buluşma adresi 
Soğanh'daki Botanik 
Park'a gitti.

Bu sırada kadını 
takip eden ve buluş
ma sağlandıktan 
sonra harekete geçen 
jandarma ekibi, 
Ramazan S.'yi gözaltı
na almak istedi. 
Ancak jandarma 
görevlilerine falçata 
ile saldırarak 
mukavemet gösteren 
Ramazan S., biber 
gazı sıkılarak etkisiz 
hale getirildi. Gazın 
etkisiyle halsiz düşen 
şahıs, son çare olarak 
falçatayı bogazııid 

dayadı ve çevresine 
tehditler savurdu. 
Ardından 
yakalanacağını 
ahlayınca da 
boğazını kesen 
Ramazan S., olay 
yerine çağrılan 
ambülansla Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Burada tedavi altına 
alınan Ramazan S.'nin 
sağlık durumunun iyi 
olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruştur
ma uyor fiHA
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Hemodiyaliz Cihazı SATIN ALINACAKTIR
BURSA M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 
Hemodiyaliz cihazı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
ihale Kayıt No : 2006/ 13348

' 1. .İdarenin
; a) Adresi : CUMHURİYET MAH. MANASTIR MEVKİİ
i b) Telefon-Faks No : 224 513 92 00 - 224 513 92 07
। c^Elektronik Posta adresi(varsa) : gemlikdevlethastanesi@hotmail.com 

2. İhale Konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı 
b) Teslim Yeri(leri)
c) Teslim Tarihi

3. İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi * Saati

: 5 Adet Hemodiyaliz Cihazı alımı
: Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Diyaliz odalarına
: Sözleşmenin onayından sonra başlanıp 15 gün içinde 

Diyaliz odalarına kurulacaktır.

: Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Eğitim Salonunda yapılacaktır. 
: 15.03.2006 - 10.30

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
{ 4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler.

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 
(İresi

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
I 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgi- 
Ine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
anayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile 
iyıtlı olduğuna dair belge.
I 4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli 
elge/bilgi: Üretici ve/veya Satıcı firma teknik servis imkanlarını ve alt yapı imkanlarını, TSE den alacağı 
İzmet Yeterlilik Belgesi ile belgeleyecektir.

4.1.2.4. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:
Orjinal dokümanlar. Cihazın çalışmasını ya da kullanımını anlatan, cihazla birlikte kullanılan sarf 

alzemesi ve diğer aksesuarlar hakkında bilgi veren, işletme ve kullanıma yönelik, üretici tarafından hazır- 
hmış orjinal doküman paketinden bir adet

Bu şartnamenin çeşitli bölümlerinde yer alan, kalite kontrol, garanti, montaj, şartnameye uygunluk bel
isi, standartlarla ilgili belgeler ve diğer tüm belgeler mutlaka teklif dosyasında yer almalıdır.
Cihazla birlikte cihazın ve aksesuarlarının çalışmasını, kullanıcı tarafından yapılması gereken basit 

ikim ve kullanımı anlatan orjinalinden uyarlanmış Türkçe bir doküman paketi.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4 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 

(iliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
rsü eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.4.4734 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda 

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

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

ssesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bird tüzel kişiye kul- 
ndırılmayacağına ilişkin taahütname
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 gerçekleştirilen ve 

arece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konuşu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer 
ilikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından 
klif edilen bedelin % 40 oranında, ihale konusu ahm veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelik
li atımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
4.3.2. Üretim imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
b) İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin 

nı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi
4.3.3. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen 
nfikalar

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
Kredi Kartları Yasa 
Tasarısı ile kredi 
kartı borçlarının 
silinmeyeceğini 
söyledi. Soruları 
yanıtlayan Şener, kart 
müşterilerinin yüzde 
2,3'ünün borcunu 
ödeyemediğini, 
toplam kart bakiyesi 
içinde 1,3 milyar 
YTL'nin takibe 
dönüştüğünü anlattı. 
Toplam kredilerde 
takibe dönüşüm 
oranının 4 sene önce 
yüzde 29'larda iken, 
bugün yüzde 5 
civarında bulun
duğunu vurgulayan 
Şener, kredi kartı 
müşterilerinde bu 
oranın yüzde 7,5 
düzeyinde bulun
duğunu ve artma 
seyrinde olduğundan 
dolayı bir önlem 
alma gereği duyul
duğunu bildirdi. 
Şener, "Borçlar silin
meyecek, kimsenin 
borcu silinmiyor. 
Düzenlemede 
31.12.2005 tarihine 
kadar icra takibinin 
başladığı tarihten 
itibaren borcun yüzde 
22 yıllık faizle, 12 eşit 
taksitte ödenmesi 
öngörülüyor" dedi. 
Bankalar arasında 
farklı uygulamaların 
bulunduğuna, aylık

yüzde 2,7-6,6 oranları 
arasında değişen 
faizler uygulandığını 
vurgulayan Şener, 
farklı pek çok uygula
mayı bu tasarıyla 
ortadan kaldırmaya 
çalıştıklarını anlattı. 
Şener, şöyle devam 
etti: "22 banka var. 
Her birinin faiz oranı 
farklı, yüzde 2 faiz 
uygulayan var, yüzde 
7 faiz işleten var. 
Kartı alırken 
tüketicinin bunlara 
dikkat etmesi lazım. 
Kartı alıp sözleşme 
imzaladıktan sonra 
bunun sonuçlarına 
katlanması lazım. 
Tüketici hangi 
bankanın kartının 
avantajlı olduğuna 
dikkat etmeli.Böyle 
tüketici olursa 
bankalar rekabete 
girecek ve faizler 
düşecektir. Rastgele 
gidip kart tercihi 
yapıyorlar. Bankalar 
da maksimum kar 
amacıyla maksimum 
faiz uyguluyorlar." 
Faizlere sınırlama 
istemlerine de 
yanıt veren Bakan 
Abdüllatif Şener, 
faizleri sınırlama 
yetkisinin Merkez 
Bankası'nda 
olduğunu ve kendi- f. 
lerinin de Merkez 
Bankası'nın 
bağımsızlığına önem 
verdiklerini söyledi.

Cihazların CE belgesi uygunluğu belirlenmiş olacak ve CE belgesi teklifi ekinde verilecektir. Bu belge ve 
tifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluştan veya ulus- 
ırası Akreditasyon Forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kuramlarınca 
edite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.
4.3.4 Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları
Teklif edilen hemodiyaliz cihazlarının ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek 
acıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalogları, fotoğrafları vb. tanıtım materyalini vereceklerdir.
1.4. Bu ihalede benzer iş olarak, resmi ya da özel işlerde gerçekleştirilen diyaliz cihazları kurulum işi 
ul edilecektir.
»..Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
I, İhale dökmümanı Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satınalma birimi, Cumhuriyet Mah. Gemlik / 
•$A adresinde görülebilir ve 65 YTL karşılığı aynradresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan- 
I ihale dokümanının satın almaları zorunludur.
I. Teklifler 15.03.2006 tarihi saat 10.30 a kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Eğitim salonun- 
yapılacaktır adresine verilebileceği gibi iadeli taahütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
B. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
tine ihale yapılan istekliye iş kalemleri İçin teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bl üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı İçin teklif verilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
»nat vereceklerdir.

1. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
|2> Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B -711

SATIŞ İLANI
KARACAALİ KÖYÜ 

MUHTARLIĞI’NDAN
Gemlik Karacaali Köyü köy hükmü şah

siyetine ait.
Gemlik Karacaali Köyü Kütük Sayfa No: 

1814 pafta No:1, parsel No: 1695 
numarasında tapuda kayıtlı bulunan 4479 
m2 miktarındaki zeytinlik Gemlik Karacaali 
Köyü muhtarlığınca 03.03.2006 Pazartesi 
günü saat: 16.oo’da Gemlik Karacaali 
Köyü muhtarlık binasında açık artırma 
suretiyle satılacağı ilan olunur.

B-

‘Gemlik Körfez’ ®a”Ae,nlzl .www.gemliKkorfezgazetesi.com 
internette adresinden okuyabilirsiniz

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
http://www.gemliKkorfezgazetesi.com
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Bağ-Kur primleri
PTT’ye ödenebilecek
Bağ-Kur primleri ile 
emekli aylıklarının 
ödemelerinin
PTT şubelerinde 
yapılabileceği 
belirtildi.
PTT Genel 
Müdürlüğü ile 
Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğü arasında, 
"PTT Bank Şubeleri 
Aracılığıyla Aylık 
Ödeme ve Prim 
Tahsilatı Projesi"ne

ilişkin protokol 
imza töreni bugün 
yapılacak. Törene, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı

Murat Başesgioğlu 
ile Ulaştırma 
Bakanı Binali 
Yıldırım da 
katılacak.

Şişineli öjrelmeıılilı için ^ün son î
Sözleşmeli 
öğretmenlik için 
17 Şubat'ta başlayan 
başvuru süresi 
bugün sona eriyor. 
Sözleşmeli öğretmen 
atanacak branşlar ve 
taban puanları şöyle: 
Milli Eğitim Bakan
lığının (MEB) 
7 bin 800 kontenjan 
ayırdığı sözleşmeli 
öğretmenlik için 
başvurular, 
Bakanlığın 
"http://personel.meb. 
gov.tr" internet 
adresinden yapıla
bilecek. Sözleşmeli 
öğretmen adaylarının 
2004 veya 2005 
KPSS’ye katılmış ve 
MEB'in branşlar 
bazında belirlediği ■

taban puanın 
üzerinde puan 
almış olmaları, ayrıca 
bundan önceki 
sözleşmeli öğretmen 
alımı sırasında 
belirlenen koşulları 
taşımaları gerekiyor. 
İnternetteki formları 
dolduran adaylar, 
bu formları il milli 
eğitim müdürlük
lerinde onaylattıktan 
sonra başvurmuş 
sayılacaklar.
Başvuru süresi 
bugün sona erecek. 
Erkek adayların 
askerlikle ilişiğinin 
bulunmaması ya da 
askerlik yüküm
lülüğünü 30 Haziran 
2006 tarihine 
kadar erteletmiş

olması 
gerekiyor. Tam 
teşekküllü hastane 
lerden alınacak 
sağlık kurulurapor- 
larının yanı sıra, 
sağlık ocaklarından 
alınacak "öğretmen 
olur" ifadesi bulunan 
raporlar da 
geçerli olacak.
-ATAMALAR 
24 ŞUBATTA - 
Atamalar, 24 
Şubat Cuma günü' 
bilgisayar kurasıyla 
gerçekleştirilecek 
ve sonuçlar ile 

atamalara ilişkin 
her türlü bilgi 
"http://personel.meb. 
gov.tr" internet 
adresinde 
açıklanacak.

"Öğretmene Ucuz • 
Konut" projesi 
gecikiyor. " Ankara- 
Sincan Yen i kent'te 
Ocak ayında konut
larını almayı umut 
eden öğretmenler, 
teslim için yaz 
aylarını bekleyecek. 
Toplu Konut İdare- 
si'nin (TOKİ) İlkokul 
Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım 
Sandığı (İLKSAN) 
Genel Müdürlüğü 
için Ankara 
Sincan-Yenikent’te 
yaptırdığı 2 bin 
788 konutun inşaatı, 
altyapı yatırımların
daki sorunlar 
nedeniyle, öngörülen 
hızda gidemedi. 
İhalesi 932, 896 ve 
960 konutluk üç etap 
halinde yapılan ve 
geçen yıl Aralık sonu 
ile bu yıl Ocak ayın
da tamamlanması 
öngörülen konutların 
inşaatları, hala yüzde 
66-86 seviyesinde 
bulunuyor.
Konut inşaatlarının 
tamamlanamamasın- 
da, zeminden

kaynaklanan 
problemler yanında 
bu yıl yaşanan 
olumsuz hava 
koşullarının da 
etkili olduğu 
belirtiliyor. Zeminin 
konut inşaatlarına 
uygun hale getirilme
si için yaşanan 
zaman kaybının 
telafisi için 
müteahhit firmalara 
2 ay ek süre veren 
TOKİ, hava şartların
daki olumsuzluğu da 
dikkate alarak 
bu süreyi 
2 ay daha uzattı. 
Konutların tesliminin 
gecikmesi üzerine, 
TOKİ, taksit

ödemelerini 
Nisan ayına kadar 
erteledi.
Konutları alanlar, ] 
Nisan ayına kadar 
taksit ödemeyecek. 
Ocak ve Şubat 
taksitlerini 
yatıranlar ise 
Nisan ve Mayıs tak
sitlerini yatırmaya
cak. İLKSAN Genel 
Müdürü Mustafa 
Çınar, konut inşaat
larında bir sorun ] 
olmadığını belirtti. 
Çınar, yapılan 
sözleşmelerde 
ocak ayında teslime 
ilişkin bir hükmün î 
bulunmadığını 
belirtti.

Kar tatili ders

s

t

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
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 IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 

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

Eski Sahilde 3+1 11Q m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

 ' ’ Örjünde 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 2474 Fax: 51410 21
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yılını uzatmayacal|
Milli Eğitim Bakanlığı, 
eğitimde kesintiye 
neden olan kar tatil
lerinin ders yılını 
uzatmayacağını 
açıkladı. Bakanlık 
okulları bir konuda 
uyardı. Peki hangi 
tarihte tatile 
girilecek? Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
kar tatillerinin ders
yılını uzatmayacağını 
okulların
19 Haziran'da tatile 
gireceğini açıkladı. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
yayımladığı 
genelgede, yoğun kış 
şartları nedeniyle - 
eğ iti m-öğ retim in 
aksamaması için 
yarıyıl tatilinin 6 
Şubat'a kadar 
uzatıldığını, 
bu uzatma nedeniyle 
daha önce 12 Haziran 
olarak belirlenen 
ders yılı bitim tari
hinin, 19 Haziran'a 
çekildiğini anımsattı. 
Ancak yurdun bazı

bölgelerinde ağır 
kış şartlarının devam 
etmesi nedeniyle, 
valilik veya kay- 
makamlıklarca 
eğitim-öğretime 
zaman zaman ara 
verilmesi zorunluluğu 
ortaya çıktığına işaret 
eden Çelik, bu ve 
benzeri olağanüstü 
durumlarda okullarda 
eğitipı-öğretime ara 
verilmesi halinde 
valilik ve kaymakam
lıklara gerekli 
önlemlerin alı
nacağını vurguladı. 
Çelik, bu çerçevede 
eğitim-öğretime ara 
verilen günlerin,

geciktirilmeden 
yerel ve ulusal yayı# 
organları ile 
kamuoyuna duyurul* 
masını istedi.
Okulların 19 Haziran 
2006 tarihinde yaz 
tatiline gireceği 
yönündeki genelged?
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tcherhangi bir değişik' d| 

liğe gidilmeyeceğin^

rar lü,
T,l 
tıp 
eğ 
dü 
ön 
tas 

İYĞ 
Sui

bildiren Çelik, 
ara verilen günlerde 
yapılamayan dersler 
için, okul yönetim- 
lerinin, öğretmenler 
ve velilerin de 
görüşlerini alarak 
yoğunlaştırılmış PH 
gramlar uygulamak 
talimatı verdi.

http://personel.meb
http://personel.meb
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OM müdürlerine rotasyon geliyor
Bulunduğu okulda 
t yıldan fazla yönetici
lik yapan okul müdür
lerinin yeri değiştirile
cek. Müdürlerin yer 
değişikliğinde hizmet 
puanları ve istekleri 
dikkate alınacak. 
Halen görevini 
sürdüren 16 bin okul 
müdürünün yarıdan 
fazlası rotasyondan 
etkilenecek.
Danıştay'ın bazı mad
delerini iptal ettiği 
'Eğitim Kurumlan 
Yöneticilerinin Atama 
ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği’nde 
değişiklikler yapan 
Milli Eğitim Bakanlığı, 
Bakan Hüseyin 
Çelik'in imzasından 
sonra yeni düzenle
meyi yayımlanmak 
üzere Resmî Gazete’ye 
gönderdi. Yönetmelik 
değişikliğine göre, 
daha önce illerin 
isteğine bağlı şekilde 
Uygulanan 5 yıl aynı 
okulda müdürlük 
yapanların yerinin 
değiştirilmesi ‘zorunlu’ 
hale getirildi. 5 yıllık 
çalışma süresini 

i tamamlayan okul 
müdürlerinin görev 
yerleri; ‘il içinde aynı 

I tipteki eğitim kurum- 
| lan olacak şekilde ter- 
| cihleri dikkate alınmak 

suretiyle puan üstün- 
ı lüğü esasına göre

belirlenerek* 
jdeğiştirilecek. 
Bunlardan ‘görev yap
makta oldukları eğitim 
kurumunun niteliğine 
ve durumlarına uygun 
atanabilecekleri eğitim 
kurumu bulunamayan
lar bakımından bu 
süre valiliğin teklifi ve 
bakanlığın uygun 
görmesine bağlı olarak 
8 yıla kadar’ uzatıla
bilecek. Müdürlerin 
yer değiştirmeleri, ‘Yer 
Değiştirme Formu' 
üzerinden alacakları 
puanlara göre yapıla
cak. Formda, müdür
lerin yöneticilik 
süreleri, ödülleri, disi
plin cezaları ile lisan
süstü eğitimleri için 
çeşitli puanlar verili 
yor. Puanlara öğret
menlikteki hizmet 
puanları da ilave 
edilecek.
Değerlendirme 
komisyonu 15 takdir 
puanı verebilecek. 
Rotasyona uğrayacak 
müdürler 3 okul 
tercih edebilecek. 
Okul müdürlüğü 
için yeniden sınav 
Bakanlık 2003 yılında 
okul müdürlüğü için 
kaldırdığı sınav sis
temini bu yıl yeniden 
getiriyor. Danıştay'ın 
'mülakat sistemi ve 5 
adaydan birinin doğru
dan bakan veya vali

tarafından atanmasını' 
uygun bulmaması 
nedeniyle yapılan bu 
değişiklikle okul 
müdürü olmak 
isteyenler merkezî 
bir sınava alınacak. 
Bir okulu tercih eden 
adaylardan yazıh 
sınavda en yüksek 
puanı alan 5 aday 
sözlü sınava alınacak. 
Değerlendirme 
yapılırken, sözlü 
sınavda alınan puanın 
yüzde 30’u, yazılı 
sınavın yüzde 50'si ve 
sicil, hizmet puanı ile 
aldığı ödüllerin puan
landığı değerlendirme 
formundan alınan 
puanın yüzde 20'si 
dikkate alınacak.
Son değerlendirmeden 
en yüksek puanı alan 
aday okul müdür
lüğüne atanacak. 
Eğitim kurumu 
yöneticilerinin 
zorunlu ve isteğe 
bağlı yer 
değiştirmeleri ile

atama işlemleri, mayıs, 
haziran ve temmuz 
aylarında yapılacak. 
Atama ve yer 
değiştirme işlem
lerinde sıra, ‘isteğe 
bağlı yer değiştirmeler, 
zorunlu yer 
değiştirmeler, tekrar 
atamalar ile sınavlı 
müdür ve müdür 
yardımcılarının ata
maları* şeklinde ola
cak. Yöneticilikleri 
boş olduğu halde 
birinci duyuruda 
atanmak üzere başvu
ruda bulunan adayı 
olmayan eğitim kuru
mu yöneticilikleri için 
bu eğitim kurumlan ile 
sınırlı olmak kaydıyla 
ikinci bir duyuru 
yapılacak. İkinci duyu
ru sonucunda aday 
bulunamaması halinde 
bu eğitim kurumlarının 
müdür ve müdür 
yardımcılıklarına sınav 
kazanmış olma şartı 
aranmadan atama 
yapılacak.

Tıp eğitimi için yeni standart
rayın

urul-

tiran 
az

Üniversitelerarası 
Kurul (ÜAK), 50'ye 
yakın fakültede 
verilmekte olan tıp 
eğitimi için "stan
dart" uygulaması 
getiriyor. Böylece, 
eğitimin çağdaş bir 
düzeyde olabilmesi, 
Türkiye'nin 
İhtiyaçlarına uygun 
hekim yetişti

Igede rilebilmesi ve 
}işik* toplumun sağlık 
rtinl düzeyinin yük- coltilmociseltilmesi

erde 
rsler 
İm' 
nlef

ak

amaçlanıyor.
ÜAK bünyesindeki 
Tıp-Sağlık Konseyi, 
tıp fakültelerinde 
eğitimin yeniden 
düzenlenmesini 
Öngören yönetmelik

> taslağı hazırlayarak, 
malan I yöK'ün onayına

| sundu.

Taslağa göre, tıp 
fakültelerinde verilen 
eğ iti m-öğreti m in 
geliştirilmesi ve 
iyileştirilmesi 
amacıyla özerk 
bir Ulusal Tıp Eğitimi 
Akreditasyon 
Komitesi (UTEAK) 
kurulacak. UTEAK, 
bu amaç doğrul
tusunda, "tıp eğiti
minin ulusal ve ulus
lararası kriterlere 
göre yapılabilmesini 
sağlamak, böylece 
daha iyi eğitilmiş 
hekimler yetiştiril
erek toplumun sağlık 
düzeyinin yük
seltilmesi İçin" stan
dartlar belirleyecek. 
Bu komite, tıp fakül
telerinin bu standart
lara uygunluğunu 
denetleyecek.

UTEAK, başkanın 
yanı sıra ÜAK Tıp* 
Sağlık Bilimleri 
Konseyi tarafından 
belirlenecek 7, Türk 
Tabipler Birliği’nce 
belirlenecek 4, tıp 
fakültesi öğrenci* 
lerinln kendi araların* 
dan seçecekleri 2 ve 
Sağlık Bakanlığının 
görevlendireceği

1 üye olmak üzere 
toplam 15 üyeden 
oluşacak. UTEAK'ın 
başkanlığını, ÜAK 
Tıp-Sağlık Bilimleri 
Eğitim Konseyi 
Başkanı yürütecek. 
Bu konseye, halen 
Ege Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Ülkü Bayındır 
başkanlık yapıyor.

Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım yetki 
belgesi için son gün 
olan 25 Şubat'ın hafta 
sonuna gelmesi 
nedeniyle bu konuda 
işlem yapan işyer
lerinin Pazartesi 
akşamına kadar açık 
olacağını belirterek, 
taşımacıların 
27 Şubat 2006 
akşamına kadar 
mutlaka başvurularını 
yapmalarını istedi. 
Karayolunda taşı
macılık faaliyetleri 
yapabilmek için 
belge ahm süresinin 
sonuna yaklaşılırken, 
Bakan Yıldırım, belge 
almak üzere Ankara 
Bölge Müdürlüğü'ne 
işlem yaptırmaya 
gelen taşımacıların 
sorunlarını dinledi. 
Taşımacıların 
ödemelerini yaptıkları 
bakanlık içindeki 
banka şubesinde 
incelemelerde bulu
nan Yıldırım, daha 
sonra Ulaştırma 
Bakanlığı Ankara 
Bölge Müdürlüğü'ne 
giderek, işlem yap
tıran taşımacılarla 
görüştü, sorularını 
yanıtladı. 
Yemekhanede kam 
yoncularla bir toplan
tı yapan Yıldırım, 
uygulamayla ilgili 
açıklamalarda bulun
du. Yıldırım, "Sah 
sabahına kadar bu 
işlemler yapılırsa, 
herkes bu kanundan

gelen haklardan 
yararlanacak" diye 
konuştu. Yıldırım, 
parayı yatırıp 
makbuzlarını 
almalarını ya da 
başvuru dilekçesini 
vermelerini önerdi. 
Yetki belgesinin 
yetişmeyebileceğini 
ifade eden Yıldırım, 
"Evrakın yetişmesi 
şart değil. 27 Şubat 
akşamına kadar 
müracaatınızı 
muhakkak yapın. 
Mağduriyet yaşa
mayın. Çalışmanıza 
devam edeceksiniz. 
Kontrollerde ya para 
makbuzunu ya ua 
dilekçenizi 
göstereceksiniz. 
Belgeniz o arada 
hazırlanacak" dedi. 
Bakan Yıldırım, 
elinde başvuru 
numarası ya da para 
makbuzu olanların 
kanunun getirdiği 
haklardan yarar
landığını belirten bir 
genelgeyi 28 Şubat'ta 
yayınlayacaklarını 
kaydetti. Yıldırım, 
taşımacıların sorusu 
üzeri nş, başvurusunu 
yapanların yetki 
belgesi için 
öngörülen parayı 
Sah ya da Çarşamba 
günü de yatırabile
ceklerini ifade etti. 
Ulaştırma Bakanı 
Yıldırım, taşımacılık 
sektörü için taban 
fiyat çalışması 
yaptıklarını da belirtti.

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30
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Ofiste verimliliği etkileyen faktörler
Teknoloji ve iletişim 
sistemlerinin 
gelişmesi, hiç 
kuşkusuz iş yaşamı
na büyük kolaylıklar 
getiriyor. Uzmanlar 
bu noktada, insan 
bedeni ve hareket 
alanına uyumlu hale 
getirilmemiş bir 
teknolojinin, orta- 
uzun vadede insan 
sağlığını tehdit 
etmesinin kaçınılmaz 
olduğunu bildiriyor. 
Ergonomik ofis kuru- 
iumunun, teknolojik 
gelişim sayesinde 
değişen iş yaşamı 
koşulları nedeniyle 
artık bir zorunluluk 
haline geldiğini 
belirten uzmanlar, 
insan bedeni ve 
hareket alanına 
adapte edilmemiş bir 
teknolojinin, ortâ- 
uzun vadede insan 
sağlığını tehdit 
etmesinin kaçınılmaz 
olduğunu dile getiri
yor. Bunu önlemenin 
yolunun, hem ev hem 
iş ya da ofis ortamın
da ergonomi bilimin
den yararlanmak 
olduğunu vurgulayan 
uzmanlara göre, iş 
başarımı ve çalışma 
tatmininin arkasında 
da bu var. Eğer 
bedeniniz ve hareket 
alanınızla "çatışan ve 
kavga eden" bir ofis 
altyapısına sahip 
şeniz, hem motivas 
yonunuz düşüp iş 
başarımınız engel
lenecek hem de 
işinize karşı mem
nuniyetsiz bir duruş, 
hatta nefret hissede
ceksiniz. Ergonomi 
ise temel amacı olan 
"insana uyumlu 

mekansal donanım" 
yaratma felsefesi ile 
bu noktada size 
yardımcı olacak. İş 
memnuniyetinin ya 
da tatminin artması, 
doğrudan çalışma 
performansına ve 
verimliliğe yansıya
cak. Bununla birlikte, 
ofis içi insani ilişki
lerin ve çalışanların 
huzurlu iletişiminin 
oldukça olumlu et 
kilendiği görülecek. 
Uzmanlara göre, ofis 
altyapısının hem 
teknoloji hem de 
mekansal düzenleme 
açısından stres 
oluşturan ya da stres 
kaynağı yaratan 
öğelerden arındırıl
ması veya en azından 
bu öğelerin minimu
ma indirilmesi önem
li. Elbette bunlar, 
ergonomi .biliminin 
ışığında gerçekleşti 
rilmesi gereken 
uygulamalar. Verimli 
bir ofis çalışma 
düzeninin temelinde 
de bu yatıyor. Ofis 
ortamında sağlıklı 
iletişim, sağlıklı çalış
ma. ış tatmini, ve 
rimlilijc, huzurlu 
ortam gibi tüm öğeler 
bu temel üzerinden 
şekilleniyor.
"İş tatmini, verimlilik, 
sağlıklı iletişimi 
etkileyen faktörleri 
somut olarak görmek 
istiyoruz" dersek, 
buna yanıt yine bilim 
adamlarından geliyor. 
Ergonomi bilimi 
uzmanları bize şu 
faktörleri sıralıyor: 
Havalandırma ve 
ısıtma kalitesi, 
Ofis içindeki çalışma 
birimlerinde ve ofis

genelinde aydınlat
ma, Gürültü ve ses 
yaratan kaynakların 
varlığı, Çalışan 
sağlığı ve güvenliği 
anlayışı, yanı sıra 
bu konudaki somut 
uygulamalar, 
Çalışma alanında 
kişinin kimi veya kaç 
insanı görebildiği, * 
iş arkadaşlarıyla 
iletişim mesafesi, 
Çalışanın kişisel 
çalışma alanındaki 
taban alanı genişliği, 
kısacası mekansal 
iş alanı, Diğer 
çalışanlarla iletişimin 
kolaylığı ve kalitesi, 
Çalışanların yer 
değişim sıklığı, 
Ofis ortamının kul
lanım ve görüntüsel 
olarak konforu. 
Çalışılan alanın 
çevresinin kapatılma 
ya da sınırlandırılma 
derecesi, yani ofis 
bölümlerini ayıran 
perdelerin, duvar
ların, panellerin, 
paravanların vs. 
sayısı ve bu bölüm
lerin yüksekliği, 
Ofisin yerleşim 
düzeni, Çalışanların 
konuşma mah
remiyeti, Ofis bakım 
ve temizlik kalitesi. 
Bu faktörlere 
yenilerinin ve detay

larda gizlenen başka
ca s6mut faktörlerin 
de eklenebileceğini 
belirten uzmanlar, 
ofis verimliliği için 
fiziki mekan ve 
çevrenin öneminin, 
sıralaman faktörler-

. den de anlaşıla- 
"bildiğini vurguluyor.
' Teknolojik altyapının 
da dahil edilmesiyle 
ergonomi çalış
malarının gerek 
liliğinin açıkça 
görüldüğünü ifade 
eden uzmanlar, iş 
verimliliğini ve tat
minini arttırıcı yön
temleri, yapılacak 
iyileştirmeleri bu 
kapsamda değer
lendirmenin, firma 
olarak iş başa- 
rımınıza büyük 
katkıda bulunacağını 
bildiriyor. Yeter ki 
bunun için uygulan
abilir bir eylem 
planınız ve ofis 
ihtiyaçlarınızın ne 
olduğu konusunda 
ayrıntılı bir listeniz 
olsun. Tüm bu 
plan ve ihtiyaçlara 
göre belirlenen 
ergonomik, iş 
yapma verimliliğini 
arttıran bir ofis 
altyapısıyla çözüme 
ulaşmanız 
kolaylaşacaktır.

OTOKRİTİK
Bugün, yarın diye diye 
Beklentiyle geçti ömür 
Yaşadı hep veresiye 
Boş umudu içti ömür

Sefillik bize hak değil 
Bizlerde kusur yok değil 
Susana çile çok değil 
Ektiğini biçti ömür

Petek süzüp balda gezdim 
Yokluk ezip bolda gezdim 
Aydınlık bir yolda gezdim 
Diyemeden kaçtı ömür

Ak bedene uyamadan 
Loş odada soyamadan 
Pembe düşe doyamadan 
Sarı yazda uçtu ömür

Filiz Akın’ın güzellik sırları
Filiz Akın kansere 
rağmen güzelliğini 
korudu. Şimdi sır
larını bir kitapta 
açıklıyor. İşte Türk 
Sineması'nın 'sarışın 
masum güzeli'nin 
güzellik sırları: 
Sevdiklerinin 
desteğiyle kanseri 
yenip sağlığına 
kavuşan Filiz Akın, 
'Umut Evi' projesiyle 
kanser hastalarına 
destek oluyor. Türk 
Sineması'nın 'sarışın 
masum güzeli', 
güzellik öğütleri 
verdiği 
'Güzelleşmeler' ismi
ni taşıyan bir de 
kitap hazırlıyor.
Ünlü kadınlar aldatıl
ma korkusu yaşar 

-Şöhret beraberinde 
bazı korkuları ve 
sorumlulukları da 
getiriyor, şöhretli 
kadının en büyük 
korkusu ne sizce? - 
Şöhret olan kadın
ların her hareketi ya 
da hayatındaki her 
değişiklik sürekli 
takip ediliyor. Bu 
nedenle daha çok 
aldatılma korkusu 
yaşıyorlar.
- İhanet şöhretli 
kadının kaderi mi? - 
Şöhret sahibi kadın
ların eşleri bazı 
kadınlar tarafından 
hedef seçiliyor. Bunu 
kötülük olsun diye 
yapabiliyorlar. 
Kadınlar tarafından 
rakip olarak görülüy

orsunuz, şöhretli bir 
insanın eşini ya da 
sevgilisini elde 
etmeyi bir zafer gibi 
gören kadınlar var. 
Güzel ve şöhretli bir 
kadınsanız eşiniz bu 
kadınlar tarafından 
hedef olarak 
seçilebiliyor.
- Şöhret olmak mı 
aile mi? - Şöhret yap
tığım işle gelen geçi
ci bir şey. Gelir kul
lanırsın, sonra da 
gider tıpkı bonus 
gibi. Şöhretli olmanız 
sizin müstesna 
olduğunuzu göster
mez. En önemli şey 
aile. Genç yetenek
lerin önceliği de 
bence aile olmalı 
çünkü şöhret geçi

yor, elinizde aile 
kalıyor: - Şu anda 
şöhret olan yeni 
nesil sanatçılarla 
kendi döneminizi 
kıyasladığınızda ne 
gibi farklar var? - 
Yeni nesil sanatçılar
da çok fazla sanatçı 
sorumluluğu yok. 
Ben çok meşhur, 
halka malolmuş 
birinin rastgele 
konuşmasını kabul 
edemiyorum. Reyting 
kaygısı mı onları bu 
hale getirdi bilemiyo
rum. Konuşma 
tarzları çok kötü. 
Sanatçı sorumluluğu 
var, herkes ona göre 
davranmalı. Kötü 
örnek oluyorlar, 
diye konuştu.

Minnet etmedi kul, kula 
Aldırmadı para, pula 
Şimdi girdi dönmez yola 
Yaşlanmadan göçtü ömür

Bu türkü otokritik 
Pusup olma dramatik 
Uyansın beyin; tik tak tik 
Sıva kolu şişti ömür

Gemlik Ticaret Meslek :
Lisesi’nden aldığım diploman^ 

kaybettim. Geçersizdir. 1 
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3 dakika fırçalama dişleri beyazlatıyor
r j Dişlerin hem sağlıklı 

1 hem de beyaz olması 
İçin günde iki kere 
hakkını vererek 
fırçalamak gerekiyor.

; özellikle yatmadan 
önce 3 dakika süreyi 
sonuna kadar kul
lanıp, dişlerin düzgün 
ve tekniğine uygun 
şekilde fırçalanması 
durumunda 
çürümelere ve sarar
malara karşı önlem 
alınmış oluyor. Diş 
Hekimi Emek Külür, 
günümüzde herkesin 
sağlıklı ve beyaz 
dişlere sahip olmak 
istediğini söyleyerek, 
yeni uygulamaya 
başladıkları yöntemle 
1.5 saatte dişleri eski 
beyazlığına kavuştur
duklarını belirtiyor. 
Düzgün dişlere, özel
likle de doğal dişleri 
koruyarak sahip 
olmanın her yaşta 
mümkün olduğunu 
belirten Diş Hekimi 
Emek Külür, ortodon

tinin buna imkan 
tanıdığını kaydediyor. 
Dr. Külür, '"Düzgün, 

' temiz ve beyaz dişler 
' gerçekten de kişinin 

kendine verdigr
i önemi, kültürel 

yapısını, karakterini 
ortaya koymakta. Çok 
düzgün dişleri 
olan kişilere herkes 
imrenir" şeklinde 
konuşuyor. 
Dişlerin günde iki 
kere fırçalanmasının 

gerektiğini söyleyen 
Külür, özellikle yat
madan önce 3 dakika 
süreyi sonuna kadar 
kullanıp, tekniğine . 
uygun şekilde 
fırçalanmasının 
üzerinde duruyor. 
Dişlerin tek tek özenle 
fırçalanması ve günde 
bir defa diş ipi kul
lanılması halinde 
dişlerin sağlığına 
kavuşacağını belirten 
Külür, bu durumda 
beyazlatma için dok
tora ihtiyaç kalmaya
cağını dile getiriyor. 
Dr. Külür, besin artık
larından diş yüzeyine 
yapışan kalıntıların 
fırça ile temizlendiği 
sürece sağlıklı temiz 
diş ve diş etlerine 
sahip olunacağını vur
guluyor. Diş renk
lerinin ten, saç rengi 
gibi kalıtımsal 
olduğunu söyleyen 
Külür, "Beyazlatma 
dişinizin doğal 
rengini daha beyaz 
yapabilmemizi sağla
makta" diyor.
Özellikle diş yapısında 
meydana gelen 
bozuk'Tiıkların hangi 
yaşta olursa olsun 
tel takılarak 
düzeltilebildiğini 
söyleyen Külür, artık 
bu tellerin dişlerle 
aynı renkte olanlarının 
ve dışardan fark 
edilmeyen model
lerinin geliştirildiğini 
anlatıyor.

Yeni geliştirilen bir 
diğer yöntemle sarar
mış dişler eski beya
zlığına kavuşuyor. 
1,5 saatlik bir tedavi
den sonra dişlerin 
8-10 kat daha beyaz 
haline geldiğini 
söyleyen Külür, diş 
yüzeyi temizliği ile 
beyazlatma işleminin 
farklı olduğunu 
söylüyor. 
Beyazlatma yöntemi
nin diş minesine zarar 
vermediğini hatırlatan 
Külür, "Diş yapısı 
gözle görülmeyen 
kanalcıklar içermekte
dir ve bu kanalcıklar 
içinde de 
sıvı vardır. Dişimiz 
ağız içinden sürekli 
sıvı emmektedir. 
Tıpkı bir sünger gibi, 
bu yüzden çok içilen 

çay, kahve, kola, kır
mızı şarap gibi renkli 
içecekler dişlerin 
rengini koyulaştırmak
tadır" diyor. Dr. Külür, 
yeni metotta dişin 
yapısının bozulmadan 
sıvı dengesinin 
değişimi ile beyazlatıl
manın yapıldığını 
belirtiyor. İşlem 

tamamlandıktan 
sonra düzgün fırçala
ma ve renkli sıvı içe
ceklerinden uzak 
kalınmasını öneren 
Külür, "Bunun yanın
da eye verilecek ev 
beyazlatma kiti ile her 
ay 1 saatinizi ayırarak 
vereceğimiz ilacın 
uygulanması ile bu 
süreyi uzatabilir aynı 
zamanda ilk günkü 
beyazlığınızı koruya
bilirsiniz. Beyazlığı 
takviye etme amacıyla 
kalem ruj şeklindeki 
beyazlatma ilacını diş
lerinizi fırçaladıktan 
sonra dişlerinize 
sürüp 3 dk bekleyip 
yine dişlerinizin ilk 
günkü beyazlığına 
dönmesini sağlaya
bilirsiniz" şeklinde 
konuşuyor Diş beya

zlatmanın, bilimin 
estetik ve kozmetik 
olarak bize 
kazandırdığı avanta
jlardan biri olduğunu 
belirten Dr. Külür, 
düzgün tekniklerle ve 
ürünlerle alınan 
sonuçların insanları 
tatmin ettiğini 
sözlerine ekliyor.

Gençlerde kalp krizi 
riski daha ölümcül

Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr.
Abdurrahman 
Oğuzhan, genç insan
larda, kalpte, henüz 
kolleteral adı verilen 
kılcal damarlar oluş
madığı için kalp kriz
lerinin daha ölümcül 
olduğunu bildirdi. 
Oğuzhan, son 
dönemde genç yaşta
ki insanların kalp 
rahatsızlıklarına bağlı 
olarak yaşamlarını 
yitirmelerinin gün
deme taşındığını 
hatırlattı.
Yüksek tansiyon, 
şeker, kandaki kole- 
strol oranının yüksek 
olması, hareketsiz 
yaşantı, fazla kilolar, 
yanlış beslenme, 
sigara ve irsi özellik
lerin kalp krizini 
artıran faktörler 
olduğunu anlatan 
Oğuzhan, bu faktör
lerin yaşlı insanlarda 
daha fazla ortaya çık
ması nedeniyle kalp 
krizi riskinin de doğal 
olarak yaşlı insanlar
da daha fazla 
görüldüğünü belirtti. 
Oğuzhan, buna rağ
men genç yaştaki 
insanların da kalp 
krizi riski altında 
bulunduğunu anım

sattı. İnsanda yaş 
ilerledikçe kalbin 
tahrip olan bölüm
lerinde kolleteral adı 
verilen kılcal damar
lar oluştuğu için 
kalp krizinde ölüm 
oranının gençlere 
göre daha az 
olduğunu bildiren 
Oğuzhan, "Yaş 
ilerledikçe kalpte 
kolleteral adı verilen 
kılcal damarlar 
oluşmaktadır.
Bu damarlar, kalbe 
kan taşıyan damar
ların tahrip olan 
bölümlerinde takviye 
görevi üstlenir. Kalp 
krizi geçirildiğinde 
hangi damarlar 
tıkanırsa, kolleteral 
damarları o bölgeye 
kan taşır. Bu damarlar 
sayesinde yaşlı 
insanlarda ölüm 
oranı gençlere 
göre azalır.” 
Şeklinde konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

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

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

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

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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ARSLAN TİCARET
İNŞAAT MALZEMELERİ PAZ. TAH. TİC

BURSA BETON
^«aİir Sanayi ve Tic. A.Ş.

YETKİLİ BAYİİ
Demir
Kireç

' Çimento
/ Tuçjlo

✓ Kiremit
/ fleycız Çimento 
/ Kum ve Çakıl

Hazır Beton Bayiliği ile 
Siz Sayın Müşterilerimizin Hizmetinizdeyiz.

İsmail ARSLAN
Ilıca Cad. No: 49/A. 
Gemlik/BURSA

Tel.: (0.224) 513 20 65
Fax: (0.224) 513 49 02

40 yılın en W teki
Ispanya’nın başkenti 

Madrid’deki
La Paz hastanesinde 

7 kilogram 
ağırlığında bir bebek 

dünyaya geldi.
Boyu 56,5 santimetre 

olduğu açıklanan 
kız bebek doktorları 

şaşırttı.
Son 40 yılın en 
“büyük bebeğinin” 
13 Şubat 2006 tari
hinde doğduğu 
kaydedildi. La Paz 
hastanesi yetkilisi 
Jesus Perez 
Rodriguez, 
“Arancha” adı verilen 
7 kilo 10 gram 
ağırlığında doğan 
kız bebek için 
“görülmemiş bir 
olay” dedi.
Bebeğin boyunun 
56,5 santimetre 
olduğunu açıklayan

doktor Rodriguez, 
annenin 39 haftalık 
bir gebelik süresi 
geçirdiğini söyledi. 
5,5 yıldır Madrid’de 
yaşayan KolombiyalI 
çiftin 9 yaşındaki 
diğer kızlarının da 
5 kilogram olarak 
doğduğunu kayde
den İspanyol doktor, 
Arancha’nın 7 kilo
gram doğmasının 
anne ve babasından 
kaynaklanan genetik

bir durum 
olduğunu ifade etti. 
Doktorlar, sezaryenli 
alınan bebeğin l 
ve annesinin 
durumunun iyi ı 
olduğunu açıkladılar. 
Basın karşısına çıkan 
anne, hamileliğinde! 
22 kilogram aldığını} 
gebelik süresince 1 
rejim yaptığını, ancal 
kızının büyümesine 
engel olamadığını I 
belirtti.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

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



‘Gemlik Körfez’ internette www.flemlikkorfezgazetesi.com adres i n i tı klay ı n

Bag-Kur’luya eve teslim maaş 
। Bağ-Kur'lular, artık maaşlarını PTT şubelerinden alabilecek ve primlerini yine bu şubelere yatırabilecek. Bununla birlikte, 65 yaşın 

üzerindeki Bağ-Kur'lulara maaşları, postacılar tarafından evlerine teslim edilecek. Bağ-Kur ile PTT arasındaki anlaşma imzalandı. 7’de

THK’dan Vakfa 15 bin YTL
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Türk sineması

Gemlik Körfez, geçtiğimiz günlerde yıl
ların Atlas Sineması işleticisi Necdet 
Bulut’un, Venüs adıyla küçük cep sineması 
açtığını yazıyordu.

Tutku Sineması’nda ise mevcut cep 
salona iki küçük cep salon daha ilave 
edilmiş.

Son yıllarda Türk Sineması’na ilgi giderek 
artıyor.

Televizyonların renklenmesiyle birer birer 
kapanan sinemaların yeniden ilgi görmesi 
güzel bir olay.

80’li yıllara kadar halkın en büyük 
eğlencesi sinemalardı.

Çocukluğumuzda Balıkpazan’nda bulu
nan İnci Sineması, Atlas Sineması bizim 
vazgeçemezlerimizdendi.

Kadınlar için gündüz matineleri, akşamları 
ise erkeklere oynayan filmler, salonları tıka 
basa doldururdu.

Biz, babalarımızdan kaçak olarak İnci 
Sineması’nın kapalı salonundan, yazlık 
bahçesine birbirine çakılmış sandalyeleri 
taşıma karşılığı film izlerdik.

Ayhan Işık, Göksel Arsoy, Belgin Doruk, 
Zeki Müren, Fatma Girik, Türkan Soray, Filiz 
Akın, Ediz Hun, Yılmaz Güney gibi aktrist ve 
aktörlerin filmlerini severek giderdik.

Romantik aşk filmleri geçerliydi o yıllar. 
Fakir şarkıcı kızın zengin gence aşkı gibi 
konular işlenirdi.

Sonra, porno filmler geldi 70’li yıllarda ve 
sinema çöktü.

Son yıllarda kaliteli filmler izleyicilere 
yeniden sinemayı sevdirdi.

Başarılı yapımlar gişe rekorları kırdı. 
Salonlar güzelleşti ve modernleşti. Vizyona 
giren filmler tüm ülkede birden oynatılır oldu.

Sinemayı yeniden sevdirenleri ben de 
seviyorum.

Türk Hava Kurumu, 
kurban derisi bağış 
/arından elde ettik
leri gelirin yüzde 
50’sini Gemlik 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı’na aktardı. 
THK Gemlik Şubesi 
Başkanı Besim 
Uzunoğlu ile 
Yönetim Kurulu 
üyesi Aylin Şentürk, 
dün Kaymakam 
Mehmet Baygül ve 
Vakıf Müdürü Müzey 
yen Eroğlu’nun 
ziyaret ederek, 
çeki teslim ettiler.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3'de

Okullara vergi 
dersi geliyor

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 
Türkiye’nin en büyük sorununun 
kayıtdışıhk olduğunu ve bunun 
önlenmesi gerektiğini belirtti.
Bakan Unakıtan, vergi konusunun 
bundan böyle ders kitaplarında oku
tulacağını ve Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik ile görüştüklerini açıkladı.

Haberi sayfa 8’de

6. kattan arabanın 
üzerine düştü kurtuldu

Bursa’da Mehmet 
Ağar fırtınası esti 
Doğru Yol Partisi Ğenel Başkanı 
Mehmet Ağar, dün Bursa’da “milli 
sermaye ve ulusal irade ilkeleriyle 
kurulan Anadolu Sanayici ve 
İşadamları Derneği’nin açılışına 
katıldı. Görkemli törende konuşan 
Ağar, Türkiye’nin en güçlü sanayi 
ve ticaret odasının Bursa’da 
olduğunu belirtti. Haberi syf 12’de

Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi öğren
cisi N.G.A. Gazcılar Mahallesi’ndeki oturduk
ları evin 6. katından park halinde sokakta 
duran kamyonetin üzerine düştü. Devlet 
Hastaneal'ne kaldırılan liseli genç kızın 
hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Syf 6'da

http://www.flemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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. BUSKI Gemlik 
İşletmesi’ne yeni 
araç tahsis edildi

Yıkılan köprü kaldırılıyor
Rıfat Minare Üretici Zeytin Hali girişinde yağmurların etkisiyle çöken köp
rünün kaldırılması için BUSKİ İşletmesi tarafından çalışmalar başlatıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

BUSKI Genel 
Müdürlüğü Gemlik 
İşletme Müdürlüğü 
emrine yeni bir 
araç tahsis etti. 
Tam donanımlı olan 
araç, ilçe sokakların-

I da yaşanan gider
lerin tıkanıklarını 
açmada kullanılıyor. 
Çok amaçlı olan 
araç, kanalizasyon 
giderlerinin açıl
masının yanı sıra 
yağmur suyu gider
lerinin de temizlenip 
açılmasına uygun

olarak yapılmış. 
Geçtiğimiz hafta 
içinde Gemlik'e ge 
len çok amaçlı ara 
cin katılımıyla Gem 
lik işletmesinin araç 
parkı da genişlemiş 
oldu. Bursa Büyük 
şehir'e son katılan 
4 ilçeden en büyugib I 
olan Gemlik'e yapı 
lan BUSKİ takviyeleri 
devam ederken 
vatandaşların 
beklentilerine ne 
kadar cevap verile
ceğini ise zaman 
gösterecek.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz günlerde 
aşırı yağan 
yağmurların etkisiyle 
kenarlarından 
koparak dere içine 
çöken köprü 
kaldırılıyor.
Rifat Minare Üretici 
Zeytin Hali esnafı 
tarafından ilçe ile 
bağlantı sağlamak 
amacıyla yapılan 
köprü uzfun zamandır 
hasarlı olarak 
kullanılmıştı.
Zeytin Hali’nin 
yapımı sırasında 
ilçeden hale direk 
bağlantının 
Karayolları tarafından 
uygun görülmemesi 
nedeniyle yapılan 
köprü ile girişler 
yakınlaştırılmıştı. 
Hasarlı köprünün 
yıkılmasının ardından 
kullanılamaz hale 
gelmesiyle/Zeytin 
Hali esnafı işyerlerine 
ulaşmak için önce 
ana yola çıkıp yak
laşık 2 kilometre git-

tikten sonra Cihatlı 
Köyü girişinden 
tekrar geri dönerek 
ilçeye giriş yaptıktan 
sonra zeytin haline 
girebiliyorlar.
Köprünün 
yıkılmasıyla birlikte 
mağdur olduklarını 
belirten, hal esnafı 
direk ulaşım için 
başka bir köprünün 
yapılması istiyorlar. 
BUSKİ Gemlik 
İşletmesi tarafından

kaldırılma çalışmaları 
süren köprünün 
yerine başka bir

ulaşım köprüsünün 
yapılmayacağı 
açıklandı.

Kavgayı ayırayım derken canından olacaktı
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

SUTIIIK BÜFE
İskele Meydanı 

Yakamoz Büfe 
DEVREN SATILIKTIR.

0,532 551 28 31

Camiye giderken 
kavga eden iki kişiyi 
ayırmak isteyen 
şahıs, silahlı saldırıya 
uğradı. Kurşunların 
şans eseri vücudunu 
sıyırıp geçtiği şahıs, 
olayın şokunu uzun 
süre üzerinden ata
madı. Şilahh saldır
gan işe" ruhsatsız 
tabancası ile birlikte 
yakalandı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
olay, önççki akşam 
saatlerinde Elmasbah 
çeler Mahallesi Selvili

Sokak'ta meydana 
geldi. 30 yaşındaki 
Yetullah Ö. ikindi 
namazı için camiye 
gitmek üzere evhhden 
çıktı. Ancak sokakta 
iki kişinin kavga 
ettiğini gördü. Hemen 
şahısları ayırmak için 
kavgaya müdahale 
eden Yetullah Ö. 
başına gelecekten 
habersizdi. Kavga 
eden şahıslardan 
M.Ö. (29), araya giren 
Yetullah Ö.'ye küfür 
ederek üzerine yürü 
dü. Daha sonra park 
halindeki 16 R 4795

plakalı otomobilinde
ki tabancayı alan 
M.Ö, Yetullah Ö.'nün 
ayağını hedef alarak 
bir el ateş açtı, olay 
yerinden uzaklaştı. 
Yaşanan olayın ardın
dan ihbar üzerine 
olay yerine gelen 
polis ekipleri, plakası 
alınan aracın peşine 
düştü. Yapılan 
araştırmaların ardın
dan polisin yakala
mayı başardığı M.Ö. 
gözaltına alınırken, 
ruhsatsız tabancası
na da el konuldu.
Olayın ardından

büyük şok yaşayan 
ve saldırıdan yara 
almadan kurtulan 
Yetullah Ö.
"Camiye giderken 
bir grup vatandaşın 
kavga ettiğini 
gördüm. Ayırmak 
için devreye girdim, j 
Fakat bir sürücüyü ] 
döven şahıs bana 
küfretti ve ardından 
başıma silah 
dayadı. Ayağıma 
hedef alarak bir el 
ateş açtı ve kaçtı" 
diye konuştu. Olayla i 
ilgili başlatılan soruş* 
turma sürüyor. BHA

BURSA HAKİMİYET VE „XD[[. D[U| İli 
KENT GAZETELERİNE Mllittl IİEİIUIIII
İLAN ve REKLAM ALINIR
Her türlü alım-satım, elemem ilanlarınız 

ye Reklamlarınız için bizi arayın

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

► Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Türk Hava Kurumu tarafından bu yıl da vakfa para aktarıldı

THK’dan Vakfa 15 bin YTL
Türk Hava Kurumu, kurban derisi bağışlarından elde ettikleri gelirin 
yüzde 50’sini Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na aktardı. 
Dün, 15 bin YTL’lik çek, Kaymakam Mehmet Baygül’e teslim edildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
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Kesilen kurbanların 
derilerinin bağış
landığı Türk Hava 
Kurumu’ndan 
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakfı'na her yıl 
olduğu gibi bu 
yılda aktarılan 
para fakirlere 
harcanmaya başladı. 
Dün Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı Müdürü 
Müzeyyen Eroğlu'nu 
ziyaret eden THK 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Besim 
Uzunoğlu ile 
Yönetim Kurulu 
üyesi Aylin Şentürk, 
hesaba aktarılan 
temsili çeki verdiler. 
Gemlik ve çevresin
den 2005 yılı
Kurban Bayramı’nda 
toplanan derilerden 
elde edilen toplam 
30.697.52 YTL'nin 
yüzde ellisi olan 
15.348.76 YTL

Ticaret Borsası binasında çalışmalar sürüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Temeli Haziran 2002 
yılında atılan Gemlik 
Ticaret Borsası yeni 
binasında çalışmalar 
sürüyor.
Temel atma töreninde 
bir yıl içinde bitiri 
lerek 450 milyar 
liraya mal olacağı 
açıklanan yeni bina 
aradan üç yıl 
geçmesine rağmen 
henüz bitirilemedi. 
TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve 
BTSO Başkanı 
Celal Sönmez'in de 
katıldığı 2002 
yılındaki temel atma 
töreninin ardından 
yaşanan ruhsat 
sorunu nedeniyle 
bir süre çalışmalar 
durdurulmuştu. 
Mülkiyeti Gemlik 
Ticaret Borsası'na ait 
olan yaklaşık 600

tutarındaki miktarın 
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakfı hesabına 
Ankara'dan 
yatırıldığını bildiren 
THK Gemlik Şube 
Müdürü Besim 
Uzunoğlu, kurum 
adına yapmış 
oldukları çalışmalar
dan mutluluk 
duyduklarım dile 
getirdi.

metrekarelik alan 
üzerinde iki katlı 
yapılan ve 1200 
metrekare kapalı 
alana sahip 
Ticaret Borsası 
binasında yeniden 
çalışmalar başladı. 
Yeni yapılmakta olan 

Uzunoğlu, 2006 
yılı Kurban 
Bayramı’nda ise 
2374 koyun, 
516 keçi ve 
392 büyükbaş 
hayvan derisi 
toplandığını bildirdi.
Vakfa yapılan 
yardımların yine 
fakirlere dağıtılmakta 
olduğunun altını 
çizen Kaymakam 
Baygül, birlikten 
doğan güç ile 

iki katlı binada alım- 
satım salonu, labo- 
ratuvar, konferans 
salonu, kafe ve din
lenme salonlarından 
oluşacak sosyal 
tesisler ile hizmet 
büroları oluşacak. 
İçinde ve dış
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YazıYORUM

fakirlere yapılan 
yardımların 
devam edeceğini 
belirterek THK 
yetkililerine 
teşekkür etti. 
THK tarafından 
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakfı'na yapılan 
maddi yardım bu yıl 
gerilerken geçtiğimiz 
yıl 19.213 bin YTL 
olmuştu.

cephede az 
bir işi kalan 
Ticaret 
Borsası binasının 
tamamlanmasıyla 
Gemlik'in bölgedeki 
etkinliğinin 
daha da artması 
bekleniyor.

Uyuma efendi!....
Televizyonların 19.oo haber programlarını 

seyredenler gülerek seyrettiler, Kültür ve 
Turizm Bakanı Atilla Koç AK partinin grup 
toplantısın da hem de Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan konuşurken yine uyudu. O 
arada karışan bir seste onu horluyor duru
muna getirdi..

Daha önce gazetecilere “Artık beni 
uyurken çekemezsiniz” diyen Atilla Koç'da 
böylece büyük konuşmamak gerektiğini 
öğrenmiştir..

Televizyonda net olarak görüyorsunuz; 
Bakan Atilla Koç’un uykuya nasıl geçtiğini 
adım adım seyrediyorsunuz. Bakan önce 
esnemeye başlıyor, sonra da elini çenesine 
koyup derin bir uykuya dalıyor.. Tam bir tilki 
uykusu pozu...

Tam o sırada Başbakan Erdoğan elini iki 
yana açmış, Bakan Atilla Koç’un oturduğu 
sıralara bakıyor. Ama Bakanı uyku bastır
mış, Başbakan filan dinlemiyor tilki 
uykusuna devam.

Televizyon karşısındakiler gülüyor, 
çocuklar dahi için gırgırın da...

Bunları seyrederken kendi kendime olay 
aşağıda anlatacağım şekilde gelişse idi ne 
olurdu acaba diyorum ?

Geçen hafta içinde Mersinli bir narenciye 
üreticini azarlarken “Lan” sözcüğünü kul
lanan, Danıştay’ın verdiği türban kararından 
sonra canı sıkıldığı için “efendi” diyen 
Başbakan uykucu Turizm Bakanını görüp 
birden “Efendi uyuma”mı derdi yoksa daha 
fazla sinirlenip “uyuma lan”mı derdi.

Başbakan Erdoğan'ın yanındakileri koru
mak, gibi bir hasleti var.

Her şey ayan beyan ortada iken bile 
Maliye Bakanı Kemal abisini ortada bırak
madı, onu kanatları altına alıp Villalarını da, 
naylon faturaları da, Mısır ithalini de, hatta 
Unakıtan yumurtalarındaki % 10 KDV indiri
mini de görmemezliğe gelip onu kurtardı.

Ama .. Şunu unutuyorlar asıl olan Büyük 
Millet meclisinde ki oylama değil, Milletin 
vicdanında ki oylamadır.. Ben söyleyeyim 
orada puan alamayıp, sınıfta kaldılar.

Hayalimiz de yaşattığımız mizansene 
devam ediyorum...

Acaba Başbakanın Atilla Koç’un 
uykusunu bozup “Sayın Bakan grupta uyu
mak doğrumudur, istersen ulemaya bir 
soralım” mı diyecek ?

Veya “Uyuduğunu belli etme, takiyye 
yapıp uyumuyor muşun gibi görün” mü 
diyecek.

Eeeee. n’olmuş yani.?.Uykusu gelmiş 
uyuyor. Zaten makamında da uyuyor.

Eğer bu uyuma işine çok meraklı iseniz, 
Ben diyorum ki hava raporları verilirken 
küçük bir parantez açıp “Turizm bakanı 
uyudu” veya “uyumadı” diye ilan edilse de 
herkes rahatlaşa.

Ben aslında sempati duyuyorum Atilla 
Koç'a ...

Televizyon kameracılarına, gazete 
muhabirlerine seslenmek istiyorum, 

“Dokunmayın bakan beye,uyuyor işte, 
başkaları gibi gözü işte, eli oynaşta olup 
paraları çuvalla götürse daha mriyiydi. ?

Kimseye zararı yok, vicdanı da rahat ki 
uyuyor. Biz sabaha kadar uyuyamayan, vic
danı olmayan, nice kişileri gördük, görmeye 
de devam ediyoruz.

Onun için Sayın Bakan iyi uykular......

www.gemlikkorfezQazetesi.com 
adresini tıklayın

mailto:ozcanvural1.933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.gemlikkorfezQazetesi.com
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Festival Alanında klarnet, darbuka, keman ve cümbüş eşliğinde eğlenen Gemlikli romanlar, gençlerini oynayarak askere uğurladılar

Roman usulü asker böyle uğurlanır
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sokaklarda araç 
konvoyları ile asker 
uğurlamaların insan
ları rahatsız etmeye 
başladığı günümüzde, 
bu işi meydanlarda 
eğlenerek yapanlar 

giderek çoğalıyor. 
Asker uğurlamaya 
herkesten daha 
değişik bakan Roman 
vatandaşlar, İskele 
Meydanı’nda bulunan 
Festival Alanında bol 
bol eğlendiler.

"Biz böyle asker 
göndeririz" diyen 
Roman vatandaşlar, 
Festival Alanında 
klarnet, darbuka, 
keman ve cümbüş 
eşliğinde genci 
yaşlısı, erkeği 

bayanı hep birlikte 
göbek attılar.
Askere gidecek 
çocuklarıyla eğlenen 
ailelerin yanı sıra 
arkadaşlarını vatan 
görevine 
gönderen Romanlar, 

daha sonra hep 
birlikte gittikleri 
Atatürk'ün huzurunda 
saygı duruşunda 
bulunup İstiklal Marşı 
söylediler.
Onuncu Yıl 
Marşı ile Çarşı

Meydam’na kadar 
oynayarak giden 
Romanlar, 
çocuklarını Romen 
usulü askere 
uğurlamanın 
mutluluğunu 
yaşadılar.

W GOZUNUZ AVDIN!
l\EWHOLLAI\D

ÜNVER TRRKTOR'den
I II

5 YIL VADELİ SATIŞLAR 0 FAİZLİ
KAMPANYALAR 

DEVAM ETMEKTEDİR
GELİIN

GÖRÜŞELİM, 
jj 5» ÜNVER TRAKTÖR 
«7 NEW HOLLAND TRAKMAK 

hEWHOLLAl\D GEMLİK/ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel : (0.224) 573 27 77
GSM : (0.532) 312 22 39
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|i Sırası Geldikçe
İnan TAMER

GEMLİK’TE SPOR
Siyaset, İktisadi, kültürel, sosyal, ulus

lararası adalet vs hukuk, uluslararası İliş 
kiler koruyucu hakimlik gibi bilimlerin 
devletçe uygulama metodudur.

Bireyle devlet, devletle birey ve devletle 
diğer devletler araaındakl İlişkiler siyasetle 
uygulanıp yürütülür.

Uygulama ve yürütmede ana unsurlar 
siyasi partiler, eendlkalar, elvll toplum 
örgütleri, eoeyal ve ticari kuruluşlar, 
dernekler siyasetin araçlarıdır.

Spor kulüpleri de dernek 
statüsündedlrler. Siyasetin bir uygulama 
alanıdır. Ülkemizde de Bakanlık ve 
Federasyonlarca sportif siyaset saptanır ve 
uygulanır sportif faaliyetler denetlenir.

Siyasetçinin spor kulüplerine üye 
olması, ons sahip çıkması, yönetimlerinde 
görev alması doğaldır ve yadırganması 
doğru değildir.

önemli ölen siyasetçinin görev aldığı 
veya desteklediği sportif derneğin, 
siyasetçinin siyasal düşüncesine destek 
ölmemesi, mensubu olduğu siyasal partiye 
gizil veya aşikar katkıda bulunmamasıdır.

O nedenledir kİ; bir partinin yönetici
lerinin Gemllkspor kulübümüze sahip çık
mak İstemesinde yadırganacak bir durum 
yoktur. Bugüne kadar İyi kötü sahip çık
mışlara, varlığını devam ettirmişleri de ulu 
orta eleştirmek de doğru bir davranış 
değildir.

Gemllkspor’umuz bugün amatör l.ncl 
kümede mücadele veriyor. Gemllk'l temsil 
ediyor. Gençlerimiz başarısı İçin uğraş 
veriyor, ter döküyor. Biz Gemlikliler onlara 
destek mİ veriyoruz? Maçlarına mı gidi
yoruz? Kulübe maddi destekte mİ bulunu
yoruz? Kocaman bir Hayır.l •

Biz yaştakllerln çocukluğunda ve 
gençliğinde kulüp sevgisi ve futbol bir 
tutku İdi. Hemen, hemen her hafta 
Bursa'nın ve İstanbul'un bir takımı İle fut
bol maçı oynanırdı. 7*den 70'e herkes maça 
gelir İlçenin tek takımı Güvenspor'a destek 
olur, kendi İlçesinin futbol oynayan genç
lerini beğeni İle İzler, alkışları İle onları 
önere ederdi. Rahmetliler Sivri Mehmet, 
Bek Abdullah, Gerçek Mehmet, Tekbaş 
Mehmet'in futbol ayakkabılarını stada taşı
mak bir ayrıcalık sayılırdı, onurdu. Bu onu
run en çok ağabeyi de o günün İyi futbol
cusu Celal Günay’ın kardeşi şimdi 
Antalya'da Dr. Güngör Günay taşımıştır.

Profesyonel lig kurulunca amatör kulüp 
lere olan İlgi zamanla azaldı. Buna rağmen 
Güvenspor'a Arnavut Şükrü Şenol, Kasap 
Isa Ak yıllarca maddi destekle sportif 
faaliyetlerini desteklediler, sağladılar. Avnl 
Malgll'de, Güvenspor'un bek futbolcusu 
olduğu İçin babaları Terzi Mehmet Malgll 
külübün İdare merkezi ve lokalinden kira 
almıyordu. Bir zaman böyle gitti. Maddi 
destekler yavaş, yavaş kaybolunca kulüp 
sahipsiz kaldı. Allah rahmet eylesin o gün
lerin Hükümet Tabibi Dr. Mustafa Karbay, 
Mehmet Gerçek, Mehmet Tekbaş, Kadri 
Karakurt, Osman Haldun Ateş, İbrahim

Gürle ve ben, Güvenspor'a sahip çıktık. 
Kulübün bankalar nezdlnde 31 TL'sını bul
duk. Kulübe bugün Şanlı marketin üstün
deki katı lokal olarak tuttuk.

Beş sportif branşta faaliyet gösterildi. 
Basketbol, voleybol, futbolda başarılı dere
celer elde edildi. 8u sporları ve futa vs 
yelken takımları da faaliyet gösterdiler.

Güvenspor'u blzlerden sonra Fazıl 
Şentürk'te uzun yıllar finanse etti, korudu. 
Daha sonra Güvenspor Borusan'ın himaye
sine geçti, şimdi o kulüp vsr mı, yokmu 
İnanın bilmiyorum.

Kulüpler arası rekabet üzerine Bek 
Aptullah ve Arif abl Gemllkspor'u kurdular. 
Kurucuların ve Güvenspor'dan ayrılan fut
bolcuları çoğunluğu Beşiktaş Kulübünü 
sevip tuttuklarından kulübün renkleri siyah 
beyazdı. Daha sonraki yıllarda renkler kır
mızı beyaz olarak değiştirildi. İyi veya kötü 
varlığı bugünlere kadar korunup gelmiş. 
Bunda Faruk Güzelin katkıları unutulmaz. 
Eminim kİ; gel dersen gelir, ver dersen 
verir.

Birbirimizi incitmeden, kırmadan, 
gücendirmeden el ele vererek, Gemllkspor 
Spor Kulübü'nü daha İyi yerlere taşıma 
uğraşı verelim, sporseverler, futbolseverler 
olarak.

Birinci uğraş şehir merkezinde kulübün 
kendi malı bir İdare merkezi ve gençlerin 
beraberliklerini pekiştireceği lokal temin 
edilerek, kulübün kira sorunu olmamalıdır. 
En önemli faktör budur. Bu olursa İlgi 
devam eder. Gemlikli gençler değer ve 
rerek ve İlgi gösterilerek kulübe kazandırıl
malı, amatör ruhla sportif faaliyette bulun
malarına çaba gösterilmelidir.

İlçenin uygun yerlerine minyatör spor 
sahaları, voleybol, basketbol sahaları yapıl
malıdır.

Kapalı spor salonu İnşaatı biran önce 
bitirilerek, gençliğin hizmetine sunul
malıdır. Bisiklet kulvarları Orhangazi 
Caddesi İle kordona yapılmalıdır.

Kulübün blrlç ve satranç dallan da kuru
larak gençlerin zekaca da geliştirilmelerine 
çalışılmalıdır.

İlçemiz artık bir üniversitesi şehri. 
Gençleri daha da çoğalacak, pnlardan 
yararlanmak, kendilerini kanıtlamak fırsatı 
yaratılmalıdır.

Gemlik'in büyük kuruluşları, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası, Gemlik Ticaret 
Borsası, Serbest Bölge Müdürlüğü, Gemlik 
Gübre A.Ş., BP, Borusan, M.K.S., 
Marmarablrlik, Gemlik Belediyesi, 
Büyükşehlr Belediyesi, Liman İşletmeleri, 
Serbest bölgedeki kuruluşlar sırası İle 
kulübün formalarına verecekleri reklam 
ücretleri ile böylece mail yük dağıtılarak 
kulüp yaşatılabillr, başarıdan başarıya 
koşar, gençlerimiz kahve köşelerinden, 
barlardan, pavyonlardan, sigara ve alkol 
tutkusundan kurtarılarak, sağlam bedenli, 
sağlam kafalı bir nesil yaratılır.

Başarıları ile gururlanmak da bizlere 
düşer..

Mudanya 
İskelesi'ne 

‘sağlık’ geldi
Mudanya limanından yararlanan 

tekne sahipleri ile sağlık yoklamaları 
yaptıracak gemi personelinin belge 
kontrolü İçin Gemllk’e gelmelerine 

gerek kalmadı.
Sağlık Bakanlığı 
bünyesindeki Hudut 
ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü'ne 
bağlı Mudanya Sahil 
Sağlık Denetleme 
Merkezi Tabipliği 
İlçede faaliyete geçti. 
Denize açılacak 
olan gemi, tanker, 
balıkçı teknesi ve yat 
teknelerinin yola 
elverişlilik raporu
nun verileceği 
Mudanya Sahil 
Sağlık Denetleme 
Merkezi Tablpllğl'nin 
birim sorumluluğuna 
geçici olarak Çevre 
Sağlığı Teknisyeni 
Yaşar Çelebi atandı. 
Mudanya limanından 
yararlanan tekne 
sahipleri İle sağlık 
yoklamaları 
yaptıracak gemi 
personelinin belge 
kontrolü için daha 
önceleri Gemllk'e 
gittiğine dikkati 
çeken Yaşar Çelebi, 
Mudanya'da 
oluşturulan bu 
birim sayesinde 
hizmeti vatan

daşların ayağına 
getirdiklerini 
belirterek, 
İşlemlerin bundan 
böyle yerinden 
daha hızlı bir şekilde 
yürüyeceğini 
söyledi.
Çelebi, bulaşıcı 
hastalıkların gözlem
lendiği limandan 
geldiği belirlenen 
gemiler İçin de 
birim olarak karanti
na tedbirlerinin 
uygulayacaklarını ve 
gerekil önlemleri 
İlçe İskelesine 
yanaşmadan 
alabileceklerini 
belirtti, 
öte yandan, 
önümüzdeki 
aylarda Mudanya 
Sahil Sağlık 
Denetleme Merkezi 
Tablpllği'ne doktor 
atamasının 
yapılması halinde, 
gemi adamlarına 
ait sağlık raporların 
da birim tarafından 
düzenlenmesine 
başlanacağı 
öğrenildi.

AKP Orhangazi’de 
şok istifa

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da 
katıldığı ve mevcut başkan Neşet Çağla 
yan'ın güven tazelediği kongrede, AKP 
Orhangazi İlçe yönetimine seçilen Ergül 
Aydın, bu görevinden İstifa etti. 
Cumartesi günü gerçekleştirilen AKP 
Orhangazi İlçe teşkilatının kongresinde, 
güven tazeleyen Neşet çağlayan'ın listesin
den yönetim kurulu üyeliğini seçilen Ergül 
Aydın, bu görevinden istifa etti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da 
katıldığı kongreden 3 gün sonra Aydın'ın 
İstifası parti teşkilatında şaşkınlık yarattı. 
İlçenin tanınmış simalarından olan ve 
muhasebecilik yapan Erol Aydın'ın kongre
den önce kendisine sorulmadan adının 
yönetim kurulu listesine yazıldığı ve bu 
durumdan rahatsız olduğu için görevinden 
istifa ettiği öğrenildi.
Aydın'ın İstifa dilekçesini de yönetim kurulu 
Üyesi İsmail Karakuş'a verdiği belirtilirken, 
parti teşkilatının bu kararı nasıl değerlendi
receği merakla bekleniyor.



Bebeklere hayat öpücüğü
İl Sağlık Müdürvekili 
Dr. Serhat Yamalı, İMr 
Burs a’dabebeklere 
demir vitamipi desteği 
uygu laya ra kölüm 
hizMyıllık . 
7.44'e ihdWmdyiwF 
başardıklarını söyledi. 

JLSağbk Müdürvekili 
DjVSerhat Yamal ı, | 
2004 yılında 9,83 olan 
bebek ölüm hızını, 
Sağlık Bakanhğı'nın 
başlattığı "Demir Gibi 
Tütkiye Projesi" İle n 
20tJ5.'tfe7.4dV indirdik 9İ 
terini ve Avfupa ş|an»;: j 
d a rt la r ı n ı yakaladık-1 m, 
larımTfâae eıff. .
Dr. Yamalı, TdtfctyıPtfe* 
yürütülen sağlık 
h izm etlöri n i n plan la n - 
ması ve değerlendiril 
meşinde bebek ölüm
lerinin önlenmesi1?1 
önçelik taşıdığını <kây- 
detti. 2003 y ılında b 
yapılanı Türkiye Nüfus 
Sağlık Araştıçnga^j'pa . 
göre ülkemizde bebek 
ö|üm hızının, binde . 
29 olarak tespit 
edildiğine dikkati 
çeken D r. Yam ah,9B 
BursaSda ise soti Ş yıl 
içerisinde 16.64 olan 
ölüm hiz ıh mgeçen yıl 
binde 7.44'e çekildiği
ni vurguladı. Bebek ı 
ölü mteriöfc engel tgpl- e

eye yönelik İl Sağlık 
Müdürlüğü bünye 
sinde gerçekleştirilen 
çalışmalara da deği
nen Dr. Yamalı, şöyle 
devam etfl: ”Demir 
Gibi Türkiye Projesi | 
kapsamında 2005 
yılında AS bin 448 adet 
koruyucu demir dam | 
İaşı (ilaçkb^pkl^' j 
için ücretsiz dağıtıldı. 
’BViu^Üi Eks'ik1 11
liginin Önlenmesi 

:Pröje§i kaplamında 
da ilimizde koruyucu 
olarşk 2Q;bjp adet D 
v i tafrıi n i damlası j 
'd a ğ ı tıİ d ı: Doğ um la rı n 
- y üzeli 99.63'ünün 
hastane ve sağlık 
personeli yardimıyla 
gerçek I eş m esi ni u c 
sağladik?Yeni doğan 
bebeklerde görülen | 
tedavi edilebilir zeka 
geriliği hastallğpsc 
'fenilketonüri'nin m 
erken tanışı iiçin.ŞI, 
bin 197 bebekten 
topuk kanı aldığı' ’ 
Ücretsiz gerçek
leştirdiğimiz tahliller 
son â^unW 9 9 n * 91 
4 bebeğimizi bü3v,s 
hastalıktan kurtararak 
tedavi altına'alindi 
ve her biri şimdi s8 
sağlıklı birey olarak I 

i yaşamınıdürdürüyor"

16, kattan arabanın i 
üzermeaüştü kurtuldu

BurSa'da 6. kattan park halindeki bir aracın 
üzerine düşdd hşe öğrencisi, ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye görö,^' '' halindeki Koray 
Tophâne Endüstri ul .loMçeMar'&aftsdesE
Meslek LiSesi ııshoç 
öğ rencisi N.G.A;9y i I e 
(16),düfR sabah? neb 
saatleri nde Gazcılar; 
Maballesi',nde,qoa k 
oturdukları evin ., qüi 
6. katından park

|2 ua6ıKİ509prtâkahİ93
>st kamyonetin üzerine
ı e I s ftdlüş t fo q a n s v ü O
-ı s 111

ŞftfM'fcrisCI
lu,! ekibitarafından)ıa

Devlet Hastanesine

kaldırılan gençi elle 
Uwzırv hayatili I i bls 
tehlikesinin bulun- 
duğu öğrenildi.»ban 
Babası Ali A da (ibİ 
ambulansla birlikte 
hastaneye geldir 
Olayla ilgili polis.
^F3t,r>dan 1jcj njj9g

soruşturmam i8 1 
başlatıldkab Teğib

/Gençkızın üzepre 
; düştüğü araçtaki, 

igsyjgı
Muhammeıc^,^^ 
başımızı^ tac^J 
afişi ise dikkat

! ŞİMltabnüaüSste

5V921öqS

nix9Xi9m lirid 
9V İX9)h9m 9 1 
ol İğ909'!İİÇİ?l 1

unutde sıN İ 
lo u8 .tubud

b 19İQH9g İMİ ( 
s>i sdüluM isisin ? 
9îl9yiİ6stTitıoq2 ı|

ebnilsri lasml 
snnslmsbs imep 

ıshogsTriıIğsa îis
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Af değil ödeme kolaylığı Baji-Kur’luya eve teslim maaş
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, şu 
anda Meclis'te bulunan 
Banka Kartlan 
Tasarısına ilişkin olarak, 
"Bu düzenlemeye göre 
kimsenin borcu silin
miyor. Bu bir borç silme 
işi değildir. Ama bir 
ödeme kolaylığı 
getirmektedir" dedi. 
Başbakan Yardımcısı 
Şener, Banka Kartları 
Tasarısı ile ilgili düzen
lediği basın toplantısın
da,^"Herkesin açıkça 
kabul etmesi gerekir ki 
kredi kartlarında bir 
sorunun varlığını kabul 
edip de tasarıyı 
Meclis'e gönderen . 
bu hükümettir" dedi, 
kredi kartları ile ilgili bir 
yasal çerçeve oluşturul- 
mâ^itartışmalannın 
1993‘lerekadar gittiğini 
de hatırlatan Şener, 
"Ancak bizden önceki 
hiçbir dönemde yasal 
çerçeve hazırlanıp 
Meclis'e su hulmadı" v 
diye konuştu.
Tasarı iie şu anda 
bankaların kendi genel

Askerlik belgesi istenmeyecek
Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak 

devlet memurluğuna giriş sınavına 
başvurularda, adaylardan 

askerlik belgesi istenmeyecek.
Başbakanlık Müsteşarı 
Ömer Dinçer tarafindan 
kamu kurum ve 
kuruluşlarına gönderilen 
yazıda, "askerlik 
durum belgesi"nin 
sadece sınavı 
kazananlardan İsten* 
meşinin bildirildiği 
anımsatıldı.
Bu hususa yeterince 
dikkat edilmediği ve 
yükümlülerden ilk 
başvuru şırasında 
"askerlik durum belge
si" istendiği kaydedilen 
yazıda, "bürokrasinin 
azaltılması ve kay
nakların etkin kullanıl
ması çalışmaları

r
‘Gemlik Körfez’ Gazetemizi
■ ı ££ WWWıSeml'kkorfezgazetesi.com 
internette adresinden okuyabilirsiniz

ilkelerine göre oluştur-• 
dukları kart edinimi 
mekanizmasının 
yasal ^erçö^eye 
bağlanacağını kaydeden 
Bakan ŞenÖf^Bu^3 
yasalaştığı takdirde şu 
andaki meVcütSötÜh-J 
ların çoğu ortadan 
kalkmış olacak” dedi. 
Son günlerde kredi kartı 
borçlarına af tartışması
na da değinen Bakan 
Şener, konunuaİVleçlis 
Sanayi ye Ticaret .,( 
Komisyonu'nda ele 
alındığını hatırlatarak, 
burada bir.önergenln 
kabul edilerek, tasarı 
metnine yansıtıldığını 
kaydetti.
Şener, şunları kaydetti: 
"Bu düzenlemeye göre 

çerçevesinde, 
vatandaşlara külfet 
yükleyerek mağdur 
olmalarına neden olan, 
zaman ve kaynak israfı- 

kimsenin pprçu.silin- 1 
miyor. Yani borç silme

! kavramı doğru Jütle Fv 
t ■ kavram değild.ir/borcuh 
e, s i I i n d iğiya da sil i n t , ; 
, med iğ i şeklindeki v.

tartışmalar doğru, gv 
' sağlıklı değildir. Bu 
bir borç silme işi’n' 
değildir amabirödeme 
kolaylığı getirmektedir.L 

rAynı zama nda biriken 1 
Veöderierhezduruma ! 
gelen borcun yeniden t

ı değerieridırilereki,b3 
miktar itibariyle yeniden 
belirlenerek ve,, t sı ı 
taksitlendirilerek 
ödeneceğini ifade, : 
eden bir rpaddedir.^. 
Bunu, biz yeniden.vapH 

la nd ı rma diye, r
ediyoruz." 

na yol açan 
uygulamaların 
önlenmesi açısından 
gereken hassasiyetin 
gösterilmesi" İstenildi.

Bağ-Kur'lular,artık; 
maaşlarım PTT 
şubelerinden alabilecek 
ve primlerini yine bu 
Şubelere yatırabilecek. 
Buhurda birlikte, 65 
yaşıp üzerindekiBağ- 
Kur’lülaramâaşiâfı, H 
postacılar tarafından 
evlerMef teslim edilecek. 
PTT ile Bağ-Kur arasın
daki İşbirliği’ anlaşması 
bugün imzalandı. Etap 
Altınel Otel'de yapılan 
törene, Ulaştırma- 
BakanıBinali Yıldırım 
ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu da .katıldı. 
Törendekonuşan 
Bakan BaşeşgioğİU/ > 
özellikle banka şubesi 

jolmayankırsahkeşim- 
lerde Bağ-Kur'luların 
PTT’d en maaşlarını 
çekebilmesinin önemli 
bir boşluğu doldura
cağını söyledi. 65 
yaş üzerindeki Bağ- 
Kur'luların maaşlarınım 
PTT aracılığıyla evlerine 
teslim edileceğini ifade 
eden Başesgioğlu, PTT 
şubelerinin Bağ-Kur 
pirim tahsilatı içinde 
k u Ha nıla bileceğ i fir kay
detti. İmzalananianlaşy 
ma protokolüjle-yatan- 
daşların.rahat ortamlar
da Jıfcrpetalaçşğım ye 
k u r u m la r ı n iş yükü n ü'; 
payjaş^flğipi; vurgu?

- tayan Başesgioğlu, "3,5 
milyonu aktif sigortalı 
olmak üzere 16 milyon 
kişi Bağ-Kur şemsiyesi 
altında bulunuyor. Bağ- 
Kur Önemli bir sosyal 
güvenlikkprufhutTİlfz^ 
dur. Kamu yönetiminde 
jtüm kurumların işbirliği 
yapmasında büyük fay
dalar vardır. Bu işbirliği* 
ni kurumsal kıskançlığa 
döriüştürmeden*yürüt- 
meffiiz gerekiyor. 
Hepimizin amacı 
insanımıza en rahat 
ulaşabileceği hizmeti \ 
sunmaktır. _ 
Vatandaşlarımızın devlet 
kapısından memnun, i 
dönmesini sağlamak 
hepimizin görevidir"

aijajBoaaiigiPfafîaiiaiEUBjaaıaiBiBiaıaıaıaıaiBiagjBiaiBiajaıaıaıaı^ iPiPiPiPiPiPWjaıaı^î^ra
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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

diye konuştu. Bakan 
Yıld ı r^rnise, .vatandaşın 
hayatını kolaylaştır
ma n m devletin en. ' 
Önemli ^grevlerinden 
birisi ’rpldugunq vürgyla- 
yarak, "Bağ-kur, 1 mil 
yon 700 bin maaş a la n ı, 
17 b i n m a I ü I emeklisi 
ve 3.5 milyon pirim . yacaktır. PTT penal]2 
mükellefi olan önemli < ■■ Müdürlüğünün ülke 
bir kurumumuz.PTT işe geneline yaygın işyeri
geçmiş yıllarda 6 kalem 
olan işlem sayısı n ı 
bugün 65'e çıkardı. 
Telefon faturaları, 
havale ve pirim yatırma 
gibi hizmetlerin dışında 
PTT, aklınıza gelen her 
türlü parasal işlemleri 
yapar hale gelmiştir" 
şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardından 
Bakan Başesgıogluve 
BakanYıld|r|m, işbirliği 
protokoIünü imzaladı. 
Her gşçen ğürt hjzrriet 
çeşni il iğin ı a rt iifan PTT, 
ülke geneline yaygın ’ 
işyeri ye otomasyon 
ağı sayesinde sosyal 
güvenfikkurumlanridân 
SSK ve Emekli 
Sandığt'ndâri
Bağ-Kur ifediesdzreŞme 
imzalâyâfâk, dmekiîldrin 
tamamına' hizmet ver' 
meye başladı. PTT, ülke 
geneline yayılmış 
şubeleriyle hizmeti , 
emeklilerin ve vatan
daşların ayağına 
götürüyor Bağ-Kur 
emeklilerinin yaşlılık, pj 
malullük ve ölüm aylığı 
ödemeleri ile Bağ-Kur, }' 
prim borçlarının tahsili, 
2 bin 722 PTT iş 
yerenden yapılacak., 
Bunun için Bağ-Kur 
emeklilerinin maaşlarını

PTT den almak, 
üzere. Bağ-Kur İl 
Müdürlüklerine , 
dilekçeylemyrâ^a^tı i 
etmeleri, prim ödemeleri 
için ise PTT işyerlerine 
başvurmaları yeterli ola
cak. Uygulama Mart 

_ ayından itibaren başla i

veotomasyon ağı 
Sâyesirtde*soSyâT"?M 
güvenlik kurumlarından 
SSK ve! Emekli Sandığı 
emeklilerine 2005 yılı i 
i çerisin deSmjiyGh 864 

i bin;782 emeklinin maaş, 
vergijadesf ödemeleri I 
ile Başbakanlık Sosyal 
YarçhrnlaşEpa^ypjYY) | 

Dayanışpıa?QPÜÇbsH । 
Mudurlügü'nün Şartlı 
Nakit Transferi,kap-S 
samında d.a 260 bin hak 
sahibip^ PTT işyerinden 
Öderpesiyapıldy PTT ile 
değiş^K.füanlafd<u^o I 

fa a I i y e t g ös te re n 6 9 ,, 
kuru m ye ky ryüış^p 
arasında 87 çeşit hizmet 
protokolü imzalandı. , 
Bu pröipköl|^M 
çerçevesindeşu 9' 
hikmetler vöfilıydrî , J 

! wKredi kâttı tahsilatları,!
GSMvetetefonfaturaJ 
tahsilatları, elektrik, su 

^tura tahsilatları,
Emekli Sâpdıği^SSK ve 
Bağ-Kur emeklimaaş 
ödemeleri, sağlık, hayat, 

î trafik ve DASK sigorta 
, tşhşijatla,r|, JDigitürk, 

kontöf Ye kart satışı, 
efektif işlemler, internet 
erişim paketi, TCDD 
bilet satışları, katalog 
satışı, telefon, pul ve 
filatelikmalzeme satışı."

I ı i 
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İstanbul’da canlı
bomba yakalandı

İstanbul'da bombalı 
eylem hazırlığında 
olduğu belirlenen 
ve Arzu Balkan 
adına düzenlenmiş 
sahte kimlikle 
yakalanan kadın 
teröristin, canlı 
bomba olarak eylem 
hazırlığında olduğu 
ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 
Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin 
Kağıthane'de düzen
li—

iediğl operasyonda, 
terör örgütü PKK 
üyesi oldukları belir
lenen 1'1 bayan, 
2 kişi yakalandı. 
Üzerinde Arzu 
Balkan adına düzen
lenmiş sahte kimlik 
ele geçirilen kadın 
teröristin, canlı 
bomba olduğu 
açıklandı.
Kadın teröristin ayrı
ca, terör örgütü 
PKK'nın kamplarında 
özej bomba eğitimi

aldığı ve İstanbul'da 
bombalı eylem 
hazırlığında olduğu 
belirlendi, örgüt 
üyeleri, Terörle 
Mücadele Şube 
Müdür-lüğü'ndeki 
sorgularının ardın
dan Beşiktaş'taki 
Ağır Ceza 
Mahkemesl'ne sevk 
edildi. Şahıslar, 
çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Ölii kuşlarla temas eden 8 çocuk hastanede
Van'ın Muradiye 
llçesi'nde, ölü 
kuşlara temas eden 
8 ilköğretim okulu 
öğrencisi, kuş gribi 
endişesiyle Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi 
(YYÜ) Araştırma 
Hastanesi'ne

| kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, ilçeye bağlı 
Karahan Köyü 
İlköğretim Okulu'nda 
okuyan 7. sınıf 
öğrencisi Veysi 
Şimşek, Ünal Avcı, 
Ümit Tekin, Serdar 
Bozkızıl, Bülent 
Ece, Fettah Biner, 
Ramazan Caner ve 
Mustafa Caner, okul-

da buldukları ölü 
kuşlara temas etti. 
Bunu gören okul 
idarecileri, kuş gribi 
endişesiyle öğrenci
leri Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne getirdi. 
Burada bir odaya alı
nan ve ilk tetkikleri 
yapılan öğrenciler, 
ambulansla Van 
YYÜ Araştırma 
Hastanesi'ne

getirildi.
Muradiye Devlet 
Hastanesi yetkilileri, 
çocuklarda herhangi 
bir rahatsızlık söz 
konusu olmadığını, 
kuş gribi şüphesi de 
bulunmadığını 
belirterek, normal 
prosedür gereği 
tetkik için çocukların 
Van'a seyk 
edildiğini belirtti.

i BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
i ■ ■ - - .............

f

Okullara vergi dersi çeliyıı

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, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3*1 110 m2 asanfeörölü, kombi kaloriferli daire

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

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

I
Yalova'da Termal Barajı'nın 

altında 408 m2 arsa • Çınarcık, 
Yalova 448.54 m2 arsa 

Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa
Termal Girişinde 433.02 m2 

Termal yolu Gülerce Villalarının 
altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi 
ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

Maliye Bakanı 
Unakıtan, 

vergi 
konusunun 

bundan böyle 
ders 

kitaplarında 
okutulacağını 

açıkladı
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, Türkiye'nin 
en büyük sorununun 
kayıtdışılık olduğunu 
ve bunun önlenmesi 
gerektiğini belirterek, 
"AB ile müzakerelere 
gittiğimizde kayıt- 
dışılığı fazla ülkenin 
İnsanı olarak boynu
muz bükük kalırız" 
dedi. Unakıtan, Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
tarafından 17. Vergi 
Haftası nedeniyle 
Atatürk Kültür 
Merkezl'nde düzenle- 

ituyt, gvrıçıVruV vtfryT 
bilincinin oluşturul
ması konulu toplantı
da öğrencilere 
seslendi.
Bakan Unakıtan, 
konuşmasında, 
Türkiye'nin 
medeniyet yarışında 
hak ettiği yeri 
almasının gençlerin 
elinde olduğunu 
vurguladı.
Hükümet olarak 
hiçbir zaman geçici 
alkışların peşinde 
olmadıklarını, gele
ceğin sorunlarını 
şimdiden masaya 
yatırarak çözmek 
istediklerini ve bunu 
gençlerle paylaşarak 
gerçekleştirmeyi 
arzuladıklarını dile 
getiren Unakıtan, 
"Türkiye'nin en 
önemli sorunu 
kayıtdışılığın önlen
mesi. Bunu sîzlerle 
paylaşmadan, 
sizin yardımınız 
olmadan uzun vad
ede çözemeyiz" 
diye konuştu.
Kemal Unakıtan, 
verginin vatandaşlar
dan kamu 
harcamalarını 
karşılamak için 
devletin hakkı olarak 
alındığına değinerek,

"Vergi, sınırda nöbet 
1 tutan askerimizin

cephanesi gibidir. 
Vergi, onurlu bir 
gelecek, hürriyetler 

' ve bağımsızlık 
■ demek. Hepimizin 

başının dik olması 
İçin her şeyden önce 
ekonomimizin güçlü 
olması gerek" 
diye konuştu.
Türkiye'nin geçmişte 
borç faizini bile 
ödeyemez durumda 
olduğunu, 
bunu engellemek için 
3 yıldır sıkı bir bütçe 
disiplini uyguladık
larını hatırlatan 
Unakıtan, "Borç alan 
emir de alır. İlk 
geldiğimizde devlet 
eskisi gibi gitseydi 
öğretmenlerin bile 
maaşını ödeye
mezdik. Bu kadar 
sıkıntılı bir hal vardı" 
dedi. Unakıtan, 
ülkenin en büyük 
sorunu olan 
kayıtdışılığın 
önlenmesinin şart 
olduğunu vurgula
yarak, "AB ile 
müzakerelere 
gittiğimizde 
kay ıtdışılığı fazla 
ülkenin insanı olarak 
boynumuz bükük 
kalırız. Vergisini öde
mekle yükümlü adam 
vergisini öderse kim- 

• şeye el açmayız" 
diye konuştu.
-"TÜRKİYE BUNDAN 
SONRA BÜTÇE 
FAZLALIĞI 
GÖRECEK"- 
Kemal Unakıtan, 
izlenen mali disiplin 
sayesinde bütçe 
açığının geçen 
yıl 9,7 milyar YTL'ye 
düştüğünü anımsa
tarak, şöyle devam 
etti; "Türkiye, bun-

dan sonra bütçe 
açığı görmeyecek, 
bütçe fazlalığı 
görecek. 
Hortumcular gelmiş 
banka kurmuş mil
letin katrilyonlarca 
lirası gitmiş. Onların 
hepsini kestik. 
Bazılarının ayağına 
bastık. Bazen (Maliye 
Bakanı şöyle söylü 
yor, böyle söylüyor) 
diyorlar. Kim ne 1 
derse desin ben 
vergimi alırım.
Şimdiye kadar bütçe1
onu bunu memnun 1 
etmek için açık verdi. 
Biz maliye tarihine ! 
önemli bir not düşe* 
ceğlz ve bütçe fazlası 
vereceğiz." Unakıtan, 
kayıt dışı meselesi 
nin milletçe çözülme* 
si gerektiğini 
vurgulayarak, 
"Fiş vermeyenler 
sizin geleceğinizi 
çalıyorlar. Siz de 
şimdiden gelecekte 
çocuklarınıza daha 
iyi bir gelecek teslim 
etmek İçin bil
inçlenin" dedi.
-VERGİ DERSLERDE
İŞLENECEK- 
Bakan Unakıtan, MIHI 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik İle 
görüştüklerini ve 
derslerde vergi 
konusunun da 
işleneceğini bildirdi. 
Eğitime, önemi nede 
niyle bütçeden bazen 
sınırları zorlayarak 
bile olsa yüksek mlk-ı 
tarda pay verdikler* 1 
ine işaret eden 
Unakıtan, "Bakan 
ağzımızdan girdi, 
burnumuzdan çıktı 
sonunda öğretmen
lerimizin ek ders 
ücretini halletti" । 
diye konuştu.

'Gemlik Kirlez' İnternette www.gemlil(l(orfezgazetesi<com adresini (ıMajut
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Aile boyu “Pasaport”
TBMM içişleri 
Komisyonu, Pasaport 
Yasası değişikliğini 
kabul ederken, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlan'nın yanı 
sıra milletvekillerinin 
25 yaşının sonuna 
kadar öğrenime devam 
eden çocuklarına da 
diplomatik pasaport 
verilmesini kabul etti. 
Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Ahmet Erozan, 
"Türkiye'ye yeşil pa 
saportların cömertçe 
verildiği" şikayetlerini 
aldıklarını belirtirken, 
"Bu pasaportlara da 
vize olasılığı 
beliriyor" dedi.
TBMM İçişleri 
Komisyonu, Meclis'e 
şunulmasından tam 2 
yıl sonra Pasaport 
Yasası'nda değişiklik 
yapan tasarıyı kabul 
etti. Komisyon son 
olarak, 30 Kasım'da bu 
tasarıyı görüşerek 
ilk 8 maddesini kabul 
etmişti. Ancak 9 ve 14. 
maddelerdeki hapis ve 
adli para cezalarının 
TCK ile uyumsuz 
olduğu ortaya çıkınca, 
çalışmalar yarım 
bırakılmıştı. Bugün 
yapılan toplantıda, 
Dışişleri Bakanlığı

Polise psikolog desteği
Emniyet teşkilatında 
görevli polislerin 
sorunlarını çözmek 
için 42 psikolog ve 
psikolojik danışman, 
görev yapıyor.
81 il emniyet müdür
lüğü, 25 polis meslek 
yüksek okulu, 4 polis 
eğitim merkezi, 2 
polis koleji, Polis 
Akademisi 
Başkanlığı ve 
merkezde Personel 
Daire Başkanlığı 
bünyesinde olmak 
üzere toplam 114 
birimde yapılanmış 
olan Rehberlik ve 
Danışma Büro 
Amirlikleri’nde 
(RDBA) 42 psikolog 
ve psikolojik danış
man yer alıyor.

Müsteşar Yardımcısı 
Ahmet Erozan, 
"Türkiye'ye yeşil pasa 
portların cömertçe 
verildiği" şikayetlerini 
aldıklarını belirtirken, 
"Bu pasaportlara da 
vize olasılığı beliriyor" 
şeklinde konuştu. 
Erozan, Türkiye'nin 
bugün itibariyle 3 bin 
800-4 bin civarında kır
mızı pasaport verdiği 
bildirdi. İçişleri 
Bakanlığı temsilcisi 
ise bugün itibariyle 
2'şer çocuğuyla birlik
te hesap edildiğinde, 
boş olsa bile kadro 
karşılıklarına göre 
hesaplandığında, 
toplam 3 milyon 
civarında kişiye yeşil 
pasaport verilebile
ceğini kaydetti. 
970 bin kişinin yeşil 
pasaport taşıdığı belir
tilirken, tasarıya ekle
nen hükümlülerle 
vergi rekortmenlerine 
de bu pasaportun ve 
rilmesiyle sayının 500 
civarında artacağı, 
görev süresine bağlı 
olmakla birlikte 2005 
itibariyle gri pasaport 
taşıyanların sayısının 
ise 25 bin kişi olduğu 
açıklandı. Bugünkü 
görüşmelerde, "kaçak 
olarak pasaportsuz

Personelin sorun
larını tespit etmek ve 
bu sorunların "kendi
sine ve çevresine 
zarar vermek, inti
hara teşebbüs ve 
intihar" gibi daha 
vahim sonuçlara 
sebebiyet yermeden 
önce belirlenerek 
çözüm sürecinde 
kendilerine yardımcı 
olmak ve rehabilita
syonunun sağla
narak yeniden ve 
sağlıklı bir şekilde 
teşkilata kazandırıl
masını amaçlayan 
RDBA'da fakültelerin 
psikoloji ve 
psikolojik danışman
lık bölümlerinden 
mezun kişiler 
görevlendiriliyor.

şekilde ülkeyi terket 
meye çalışanlara, 
sadece 3-5 yıl hapis 
cezası verileceği" 
hükmü kabul edilirken, 
hapis yerine adli para 
cezası verilmesi 
düzenlemesi ise 
bunların zaten para 
ödeyecek dürümda 
olmadığı düşüncesiyle 
metinden çıkartıldı. 
Benzeri şekilde pa 
saportsuz olarak 
yurda girerken 
yakalananlarla yurda 
giriş için belirlenen 
sınır kapıları dışında 
bir yerden ülkeye 
giren veya çıkanlara 
da 6 aydan bir yıla 
kadar hapis cezası 
verilmesi kabul edildi. 
ÜNİVERSİTEYE GİDEN 
VEKİL ÇOCUĞUNA 
KIRMIZI PASAPORT 
Tasarının 
görüşmesinin tamam
lanmak üzereyken, AK

Bu çerçevede, il 
emniyet müdürlük
lerinde 14, polis 
meslek yüksek 
okullarında 17, 
polis eğitim riıerkez- 

lerinde 4, Polis 
Akademisi 
Başkanlığı'nda 3,

Parti'nin, tasarının 3.. 
maddesinin yeniden 
görüşülmesi önergesi 
kabuî edilince, bu 
kez geriye dönüldü. 
Kırmızı pasaportların 
kimlere verileceğini 
düzenleyen maddede, 
AK Parti İstanbul 
Milletvekili Recep 
Koral ve 2 arkadaşının 
kabul edilen önerge
siyle değişiklik yapıldı. 
Böylece, TBMM üyeleri 
ve eşleriyle reşit 
olmayan veya 
25 yaşının sonuna 
kadar öğrenimine 
devam eden çocukları 
da diplomatik pa 
saport alabilecek. 
Ayrıca, yine AK Parti'li 
Koral'ın kabul edilen 
diğer bir önergesiyle 
de Büyükşehir Beledi 
ye Başkanları da gö 
rev süreleri boyunca 
artık kırmızı pasaport 
taşıyabilecek;

Ankara Polis Koleji 
Müdürlüğü'nde 2 ve 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Personel 
Daire Başkanlığı'nda 
2 olmak üzere toplam 
42 psikolog/psikolo- 
jik danışman görev 
yapıyor.

Barbaros BALMUMCU

Barbarosça

İsteyince oluyormuş..
Uzun zamandan beri benim kalemime 

takılan Gemlikspor Kulübü hakkında çok defa 
yazmama rağmen kulübe bir lokal kazandırıl
madı.

Fenerbahçeliler Derneği Gemlikspor oyun
cularına lokallerini kullanabileceklerini 
söylemişler. Bu kadar olumsuzluklara rağmen 
antrenörler ve sporcuların, sağlıklı bir ortam
da olacaklarına inanıyorum.

Dernek Başkanı Ali Başaran ve Yönetim 
Kurulu üyelerine sonsuz teşekkürler.

Yüz bin nüfuslu bir ilçenin futbol takımının 
kulüp binasının olmaması Gemlikspor yöneti
minin ayıbıdır. Bu ayıbın örtülmesi için 
ellerindeki imkanları kullanmaları gerekiyor.

Sayın Başbakanımıza ‘emredin 1 trilyon 
hemen tahsis edeyim’ diyen Belediye 
Başkam’mızın spora para ayıramayacağını 
ifade eden başkanımızın bir anda 1 trilyon 
salona harcamayı düşünmesi 
düşündürücüdür.

Tuba Karademir ilki başardı
İtalya'nın Torino 
kentinde devam 
eden 20. Kış 
Olimpiyat Oyun 
lan'nda, Artistik Buz 
Pateni'nde Tuba 
Karademir ilk24 
sporcu arasına gir- 

| erek serbest pro
gramda mücadele 
etmeye hak kazandı. 
Kısa programda 
gösterdiği perfor
mansla 25.70 teknik, 
18.50 artistik ve 
toplamda da 44.20 
puan alarak kariy
erinin en iyi dere
cesini elde eden 
Karademir, olimpiyat 
tarihinde, buz 
pateninde serbest 
programa kalan ilk 
Türk sporcu oldu. 
Kardemir, çok mutlu 
olduğunu belirterek, 
"Ülkeme böyle bir 
başarı kazandırdığım 
için çok sevinçliyim" 
dedi.
İlk sırada çıktığı 
yarışmada, alınan 
sonuçlardan sonra

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

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

finallere kaldığını 
olimpiyat 
köyündeki odasında 
öğrendiğini belirten 
Karademir, 
"Şu anda, federasy
on başkanımız, 
ailem, arkadaşlarım 
tebrik etmek için 
arıyor. Böylesine bir 
başarı kazandığım 
için ülkem adına çok 
seviniyorum” *' 
diye konuştu. 
Karademir, 
perşembe günü 
katılacağı serbest 
programda, bugünkü 
gibi temiz bir 
yarışma çıkarmak 
istediğini söyledi.

temlik Körfez’ internette www.gemlikkorlezgazetesi.com adresinden okuyabilirsiniz Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

http://www.gemlikkorlezgazetesi.com
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Çocuk disiplininde 
şiddetin yeri ne 
kadardır? Çocuğun 
canınnı acıtmayacak 
şekilde, ona hafifçe 
vurarak ceza vermek 
doğru bir terbiye 
yöntemi midir?
Psikolog Yılmaz 
Turunç, insan dışında 
hiçbir canlının kendi 
yavrusuna şiddet 
uygulamadığını 
vurguladı.
Türk Psikologlar 
Derneği Hatay 
Temsilcisi Psikolog 
Yılmaz Turunç, bazı 
anne babalar tarafın
dan "hafifçe vurma" 
olarak nitelendirilen 
disiplin uygulamala 
rının da çocuğun 
psikolojik gelişimi 
açısından ne kadar 
zararlı olduğunu 
anlattı.
Turunç "Belki de 
fiziksel olarak zarar 
vermediği için, 
psikolojik olarak da 
olumsuz bir etkisi 
olmayacağı sanılan 
bu disiplin uygula
maları gerçekte ciddi 
anlamda hatalı anne 
baba tutumlarıdır" 
diyerek anne ve 
babaları uyardı. 
Canlılar arasında 
insanlar dışında, 
şiddeti kendi türü 
içerisinde yavrusuna 
şiddet uygulayanının 
olmadığını savunan 
Turunç, "Nasıl 
oluyor da uğruna 
yaşamımızdan 
vazgeçebildiğimiz 
evladımıza kendi 
elimizle şiddet uygu
layabiliyoruz" dedi. 
Bu durumda masum 
cevabın hemen hazır 
olduğunu, terbiye, 
disiplin, kendi iyiliği 
için gibi maz
eretlerinin öne 
sürüldüğünü belirten 
Turunç, "Burada ağır
lıklı olarak fiziksel 
şiddet üzerinde 
durulsa da, etkileri 
bakımından hafifçe 
vurma fiziksel acıya 
neden olmasa da et 

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 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
adresini tıklayın

kişi bakımından aynı 
kapsamda değer
lendirilmektedir.
Zaten çocuk da fizik
sel şiddeti ile değil 
zihninde oluşan, 
olaya ilişkin imajıyla 
değerlendirecektir" 
dedi.
Paylaşmak arzusuyla 
taşıdığımız deneyim
lerimiz ve yetişkin 
halimizle 
kavrayışlarımızın 
âynısını çocuktan 
beklenmesinin yan
lışlığına değinen 
Turunç, "Bu beklenti
leri karşılaması duru
munda bütün bu 
deneyimlerin nasıl 
bir önemi olabilir ki?. 
Bütün bunlardan 
daha önemlisi, 
çocuğumuza hafifçe 
vurmak da dahil, bu 
davranışların 
çocuğun zihninde 
nasıl bir etki mey
dana getirdiğidir: 
Yaşamın ilk yıllarında 
tehditlerle dolu 
olarak algıladığı 
dünyada kendini 
güvende hissettire
cek olan kuşkusuz, 
kendisini tehlikeler
den koruyacak anne- 
babadır. Çocuktaki 
anne babasının ken
disini tehlikelerden 
koruyacağı düşünce
si zamanla kendine 
güven olarak gelişim 
sağlamaktadır.
Kendini koruyacak 
anne-baba, şiddeti 
birbirlerine veya ken
disine yöneltmeleri 
durumunda çocukta
ki kendine güvende 
gelişmemektedir. 
Fiziksel şiddet dışın
da koşullu sevgi de 
(koşulları karşılaya- 
mama durumunda 
sevilmeyeceği, 
olduğu gibi 
sevilmediği düşünce
sine neden olur) ben
zer sonuçlara neden 
olabilmektedir. İnsan 
yaşamı bir bütün 
olarak ele alındığın
da, bu süreç 
içerisinde duyulabile

cek en önemli 
ihtiyaçlardan biri 
özgüvendir." 
şeklinde konuştu. 
Turunç, sağlıksız bir 
aile ortamının, şiddet 
veya şiddet ile tehdit 
edilmenin, eşler 
arasında süren çatış
maların, ebeveynlerin 
biri veya ikisinin ilaç, 
alkol, uyuşturucu 
bağımlılığının bulun
masının. ilgi, sevgi, 
saygı, şefkat yoksun
luğunun, koşullu 
sevginin çocuğun 
psikolojisini et
kilediğini söyledi. 
Çocuğun özgüven 
gelişiminin etkiliyen 
faktörleri Turunç 
şöyle sıraladı;
Çocuğu aşağıla
manın, yafta yapıştır
manın, alay etmenin, 
çocuğu yargılamadan 
dinlememenin veya 
dinlemek için hiçbir 
zaman ayırmamanın, 
kıyaslamanın, reddet
menin, çocuğun 
çabasını, mücade
lesini sayıp destekle- 
mektense salt 
başarılı sonuçlara 
şartlanmanın, 
çocuğun gelişim aşa
malarına, kendine 
has ilerlemelerine 
önem vermeme ve 
övmemenin, anne 
ve babanın kendine 
olan güveninin az 
olmasının, ebeveyn
lerin tutumunda 
tutarsızlık ve çelişki

lerin olmanın, çocuk
ların sorumlulukların
dan kurtulmalarına 
izin vermenin, sınır 
gösterememenin, 
aşırı koruyucu 
davranmanın, 
çocuğun dış 
görünüşü, duyguları, 
becerileri, ilgileri ve 
ifade biçimleriyle çok 
özel biri olduğunun 
farkına varmamanın 
ve onu hisset
tirmemenin özgüven 
gelişimini engelleyen 
faktörler olduğunu 
vurguladı.
Kendine güven 
gelişimini engelleyen 
faktörler olarak 
sıralanan bu 
davranış biçimlerini 
çocuğa yöneltmenin 
hiçbir haklı gerekçesi 
olamayacağını 
savunan Turunç, 
yetişkinin kişiliğin 
gelişim dönem
lerinden itibaren 
şekillendiğini unut- , 
maması gerekliliğini, 
bu davranışların et 
kişinin kolayca 
silinemeyeceğinin 
bilinmesinin gerekli 
liğini belirtti.
Turunç, "Eğer biz 
empati geliştirip 
kendimizi onların 
yerine koyamıyorsak, 
bunu onlardan 
bekleyerek neden 
yaptığımızı anla
maları mümkün 
olmayacaktır" 
dedi.

Sağlığınız için 
bol sol şarkı 

söyleyin

Şarkı söylemenin 
hem insan sağlığını 
hem de ifade 
yeteneğini 
güçlendirdiği 
bildirildi.
Almanya'daki 
Frankfurt Üniversitesi 
tarafından 31 amatör 
şarkıcı üzerinde 
yapılan araştırmada, 
şarkı söylemenin, 
vücuttaki antikor 
(bağışıklık maddeleri) 
üretimini teşvik 
ederek, üst solunum 
sisteminin virüsler
den etkilenmesini 
önlediği tespit edildi. 
Şarkı söylemenin, 
meditasyon ve 
yürüyüş yapmak 
gibi insan sağlığını 
olumlu etkilediğini 
belirten uzmanlar, 
şarkı söylemekle 
insanın daha iyi bir 
şekilde soluk alıp 
vererek, vücuda 
daha çok oksijen 
sağladığını, dolaşım 
sistemini dinamik 
kıldığı gibi insan 
vücudunun 
"dengeli ve canlı" 
bir duruma geçtiğini 
kaydetti.
Uzmanlar ayrıca, 
müzikteki deneyim
lerin insanın 
başka alanlardaki 

yaratıcılığını da 
geliştirebileceğini 
belirtti.
Müzik sevenlerin 
işlerinde daha 
başarılı olduklarına 
dikkat çeken 
uzmanlar, eğitim 
almış solo çalışmaları 
yapan bir şarkıcının j 
konuşurken 
seslerdeki ince 
farklarla kimi 
duyguları içeren 
bilgileri aktarabile
ceğini ve bundan da 
yarar görebileceğine 
işaret etti.
Sesin en önemli bir 
ifade yöntemi 
olduğunu belirten 
uzmanlar, eğer bir 
insan sesini özgürce | 
kullanma gücüne 
sahip değilse, 
kendisini kapsamlı 
bir şekilde ifade 
edemeyeceğini 
bundan dolayı da 
yaşam kalitesinin 
kısıtlanabileceğini 
kaydetti.
Uzmanlar, şarkı 
söylemenin ayrıca 
vokal kordları 
koruyarak, sesi 
daha genç kıldığını, | 
bunun da menopoz | 
dönemindeki kadınlar I 
için çok yararlı 
olduğunu kaydetti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


23 Şubat 2006 Perşembe
SAĞLIK Savfa 11

Uzun yaşamanın anahtarı
Bilimde ve teknolojide 
sağlanan gelişmeler 
sayesinde, ortalama 
insan ömrü her geçen 
yıl uzuyor. Gelişmiş 
Ülkelerde kadınlar için 
beklenen yaş 80' i, 
erkekler için de 75'1 
buldu. Amerika'da 100 
yaşım geçen, yani 
dalya yapan insan 
sayısı her yıl %4.1 
oranında artmakta. 
Türkiye'de de ortalama 
yaşam süresi kadınlar
da 70'i, erkeklerde 65'i 
geçti. Yakın gelecekte 
dünya nüfusunun 
%50'sini 60 yaşın 
üzerindekilerin oluş
turması bekleniyor. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, uzun yaşa
manın püf noktaları. 
Geçtiğimiz günlerde 
İngiltere'de yayınlanan 
bir incelemede, uzun 
yaşamanızı sağlaya
bilecek 25 anahtar 
tanımlanıyordu.
GÜLÜN
Gülmek bir taraftan 
stres hormonlarının 
düzeyini azaltıyor, 
diğer taraftan vücudun 
doğal savunma meka 
nizmalarını ve bağışık
lığı güçlendiriyor.
Kahkaha, özellikle kalp 
sağlığı için spor ve 
egzersiz kadar faydalı. 
Kahkahanın astım ve 
alerjik hastalıklar 
üzerinde olumlu etki
leri olduğu biliniyor. 
FRANSADA YAŞAYIN 
Fransızların Ingilizlere 
göre daha uzun yaşa
maları esas olarak 

diyetlerindeki farklılık
lara bağlanıyor.
Fransızların daha fazla 
taze sebze ve meyve 
yemeleri, pazardan 
alışveriş yapmaları ve 
hazır gıdalara daha az 
ilgi göstermeleri bu 
nun başlıca nedenleri. 
8 SAATTEN FAZLA, 
4 SAATTEN AZ 
UYUMAYIN 
Gecede 6-7 saat 
uyuyanlar daha uzun 
yaşıyorlar. Uykunun 8 
saatten fazla ve 4 saat
ten az olması da yaşa
ma süresini kısaltıyor. 
Unutmayın gece 
uykusu çok önemli. 
Bir de yatak odanızın 
karanlık olmasına özel
likle dikkat edin. 
Bence öğleleri yarım 
saati geçmeyen uyku 
da çok yararlı. 90 
yaşını geçen Vehbi 
Koç'un da her gün 
siesta yaptığı bilinirdi. 
MUTLU EVLİLİK 
Mutlu bir evlilik erkek 
için de kadın için de 
uzun yaşamanın anah 
tadarından biri. İlginç 
bir veri de, birden fazla 
evlilik yapanların bek
lenenden er ken öldük
leri. Yoru munu size 
bırakıyorum.
YÜRÜ, KOŞ, ATLA 
Düzenli egzersiz 
yapanların daha uzun 
yaşadığını artık herkes 
biliyor. Bunun için de 
en uygun sporlar 
düzenli yürüyüş ve 
yüzme.
DÜZENLİ SEKS 
Düzenli seks yaşamı 
olan çiftlerin olmayan
lara göre 7 daha uzun 
yaşama şansları var. 
Çünkü seks stresi 

azaltıyor, mutluluğu 
artırıyor ve daha iyi 
uyumamızı sağlıyor. 
Hanımların, seksten 
sonra arkalarını dönüp 
hemen horlamaya 
başlayan eşlerini hoş 
görmelerini diliyorum. 
KÖYDE YASAYIN 
Köylerde yaşayanlar 
büyük şehirlerdekilere 
göre daha uzun yaşıy
orlar. Mesela Manches 
ter'de bir kadının orta
lama ömrü 76 iken, kır
sal bölgedeki (Batı 
Sommerset) kadınlar 
84 yıl yaşıyorlar.
Japonya'da da şehir 
merkezinde yaşayan 
emeklilerin park ve 
orman kenarlarında 
yaşayanlara göre er 
ken öldükleri biliniyor. 
FAZLA KİLOLARA 
DİKKAT
Obezite yani şişmanlık 
hem kalp hastalıkları 
riskini ve hem de bazı 
kalın bağırsak, rahim, 
safra kesesi, meme ve 
yumurtalık kanseri 
riskini artırıyor.
İngiltere'de yılda 
270.000 kişi kalp krizi 
geçiriyor ve bunların 
28.000'i obezite nede 
niyle meydana geliyor. 
ÇOK ÇOCUK YAPIN 
Çok çocuğu olanların 
da uzun yaşadıkları 
biliniyor. Çocuk ve 
torunlarla olan yakın 
ilişkiler mutluluğu ve 
yaşama motivas 
yonunu artırıyor.
PİYANO ÇALMAYI 
ÖĞRENİN
Hangi yaşta olursanız 
olun, yeni bir şey 
öğrenmek, bir müzik 
aletini çalabilmek 
beyin fonksiyonlarını 

olumlu yönde etkiliyor. 
Ancak, bir apartmanda 
oturuyorsanız dikkatli 
olmanız lazım. Müzik 
aletinizden çıkan 
sesler komşularınızı 
rahatsız edebilir. Hele 
de davul çalıyorsanız 
jYİMSER OLUN 
İyimser olanların yani 
hayata pembe gözlük
lerle bakanların karam
sarlara göre 12 yıl 
fazla yaşadıkları sap
tanmış. Karamsarlarda 
viral enfeksiyonların 
daha fazla görüldüğü 
ve ağır seyrettiği çok
tan beri biliniyor. 
SİGARA İÇMEYİN 
Sigaranın sağlığımız 
üzerine olan olumsuz 
luklarını artık çocuklar 
bile biliyorlar. Başta 
akciğer, gırtlak kanser
leri, kalp hastalıkları ve 
KOAH sigaranın neden 
olduğu ölümcül 
hastalıkların en sık 
görülenleri. Hatta, 
sigara içilen ortamlar
da bile bulunmamaya 
özen gösterin. 
ANNENİZE YAKIN 
OLUN
Bir araştırmada, 
annelerine yakın 
olmayanların %90* inin 
orta yaşlarda alkolizm, 
kalp hastalıkları ve 
yüksek tansiyon gibi 
ciddi hastalıklara yaka
landıkları, buna 
karşılık annelerine 
bağlı ve onunla iyi 
ilişkiler içinde olan
ların ise sadece 
%45'inde bu hastalık
ların görüldüğü sap
tanmış.
YÜKSEK EĞİTİM 
ÖNEMLİ
Araştırmalar eğitim

düzeyinin de uzun 
yaşamayı etkileyen 
faktörlerden biri 
olduğunu gösteriyor. 
Çünkü, eğitimi az olan
larda sigara ve alkol 
tiryakiliği çok daha 
fazla ve bunların çeşitli 
iş kazaları ve meslek 
hastalıklarıyla karşılaş
ma ihtimalleri de daha 
yüksek.
MEMELERİNİZİ 
MUAYENE EDİN 
Memelerinizi, herhangi 
bir anormalliğe karşı 
düzenli aralıklarla ayna 
karşısında kontrol 
edin. Bunun için en 
uygun zaman da adet
ten bir hafta sonradır. 
Unutmayın ki erken 
yakalanan meme 
kanserinde tedavi 
şansı çok yüksektir. 
DÜZENLİ "SMEAR" 
YAPTIRIN 
Rahim ağzı kanserinin 
erken tanısında en 
önemli test "smear" 
adı verilen bir yöntem
le rahim ağzından alı-, 
nan salgıların mik 
roskop altında incelen
mesidir. Bunu deneyim 
li bir hemşire bile 
yapabilir. 
ÇİKOLATA YİYİN 
Her gün az miktarda 
çikolata yiyenlerin, 
haftada üç gün başka 
tatlılar yiyenlere göre 
2-3 misli fazla yaşadık
larını gösteren araştır
malar var. Çikolatada 
bulunan fenollerin kalp 
hasahklarına karşı

koruma sağladıkları 
biliniyor.
İBADET EDİN 
Düzenli olarak kiliyse 
gidenler daha uzun 
yaşıyorlar. Dua etmek 
stresi ve sıkıntıları 
azaltarak kalp hastalık
ları ve kansere karşı 
koruyuculuk sağlıyor. 
BRİÇ KULÜBÜNE 
YAZILIN
Yaşlılar için alışverişe 
çıkmak veya çeşitli 
kart oyunları egzersiz 
kadar yararlıdır. 
Burada esas önemli 
olan, hoşunuza giden, 
siz mutlu eden bir işi 
yapmanızdır.
SEBZE VE MEYVE 
YİYİN
Kanserlerin %49' ı 
diyetle ilgili Günde en 
az beş kere sebze ve 
meyve yerseniz başta 
akciğer, mide-bağır- 
sak, mesane ve meme 
kanserine yakalanma 
riskiniz azalır.
YEŞİL ÇAY İÇİN 
Yeşil ve siyah çayda 
bulunan antioksidanlar 
özellikle kalp hastalık
larına karşı koruyucu 
etki gösteriyor. Hatta, 
kalp krizinden sonra 
düzenli olarak çay 
içenlerde hayatta 
kalma şansı içmeyen
lere göre %30 daha 
fazla.
EVE İŞ GETİRMEYİN 
Eve iş getirmek stresi 
ve bu da kalp krizi ve 
yüksek tansiyon riski
ni artırıyor.
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 311.

1

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

1

B

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 5131637
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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 4521 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUfÜPAY OTO GAZ 513 14 25
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Bursa’da Mehmet Ağar fırtınası esti
Bursa iş dünyasının 
önde gelen isimleri 
tarafından "milli ser
maye" ve "ulusal 
irade" ilkeleriyle kuru
lan Anadolu Sanayici 
ve İşadamları Derneği 
(ANASİAD) Genel 
Merkezi, DYP Genel 
Başkanı Mehmet Ağar, 
MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Faruk Bal 
ve BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Celal 
Sönmez'in de katıldığı 
törenle hizmete açıldı. 
İnönü Caddesi Yuvam 
İş Merkezi'ndeki 
ANASİAD Genel Mer 
kezi'nin açılışı görkem 
li bir törenle yapıldı. 
Gövde gösterisine 
dönüşen törende 
konuşan DYP Genel 
Başkanı Mehmet Ağar, 
ortaya koyduğu temel 
ilkeleriyle, Türkiye’nin 
geleceğinin en önemli 
kesimlerinden biri 
olan işadamlarının 
sosyal sorumlulukları 
günün ve dünyanın 
ekonomik gerçekleriy 
le uzlaştıran ANASI 
AD'ın, hayırlı bir yola 
çıktığını söyledi. 
Türkiye'nin en güçlü 
sanayi ve ticaret 
odasının Bursa'da 
olduğuna işaret eden

Ağar, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
"BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Celal 
Sönmez'in de aramız
da bulunmasından 
faydalanarak söyle-. 
mek istiyorum ki;
Anadolu zor bir 
toprak. Anadolu yıllar 
boyunca üzerine 
gelen bütün zorluklar, 
bütün sıkıntılar, bütün 
saldırılara rağmen mil
letin kendi benliğini, 
kendi varlığını, kendi 
ağırlığını banı pahası
na muhafaza ede
bildiği aziz bir vatan 
toprağı. Daha son
rasında Trakya'yla bir- 
leşerek, bugünün 
cumhuriyet Türkiyesl 
dediğimiz milli sınır
larımızı var ettiğimiz 
bir alan. Bu toprak
ların barış zamanında 
ekilmesi, biçilmesi, 
imar edilmesi, inşa 
edilmesi ve üretimde 
varolabilmesi en az 
savaştaki kadar 
mübarek bir görev 
olduğunu hepimiz 
biliyoruz. En zor şart
larda kurulan 
cumhuriyetin konsep- 
tini dünya önünde 
tescil eden bir milletin 
bugünkü çocukları 

olarak, bugünün 
işadamları dünün 
cephede mücadele 
eden insanları kadar 
önemli bir görevi yer
ine getirmektedirler." 
Ağar, bugünün Türki 
ye'sinde hiçkimsenin 
vazgeçemeyeceği çok 
temel bir bakışın, 
müşterek vatan, 
bölünmez bütünlük, 
cumhuriyetin hür ve 
eşit vatandaşlığı 
olduğunu dile 
getirirkek, bu düzlem 
üzerinde 70 milyonun 
birlikteliğinin dışında 
hiçbir meselenin 
kabul edilemeyeceğini 
vurguladı. Türkiye 
Cumhurlyetl'nln kuru
luş felsefesini, kuru
luş konseptini, sınır
larının bütünlüğünü 
tartışabilecek bir 
iradenin varlığını 
hiçbir şekilde kabul 
edilebilmesinin söz 
konusu olmadığının 
altını çizen Ağar, 
"Türkiye'nin geleceği 
bu temdiler üzerinde 
inşa edip, 70 milyon
luk bir imparatorluk 
varisi olan bu ülkede, 
herkesi hür ve eşit 
kabulederek, farklılık
ları bir zenginlik 
olarak görüp, ülkenin 

bütünlüğüne katkı 
koyan herkesi bu 
toprakların vageçilmez 
parçaları olarak kabul 
ediyoruz" dedi. 
Gelinen noktada 
Türkiye'nin vazgeçil 
mez en önemli mese
lesinin üretmek ve 
ürettiğini dışarıya 
satabilmek olduğunu 
belirten Ağar, işsizliği 
yenebilecek istihdamı 
yaratmanın temel bir 
gerçeklik olduğunu 
kaydetti. Bundan yola 
çıkarak Bursa gibi 
Türkiye'nin her 
dönemde önemli 
olmuş, güç olmuş bir 
kentte böylesi bir 
kuruluşu var eden 
anlayışın çok önemli 
olduğunu 
düşündüğüneişaret 
eden Ağar, 
ANASİAD'ın Genel 
Merkezi'nin Bursa'da 
oluşunun da çok 
önemli olduğunu 
kaydetti.
Derneğin hizmet 
ofislerinin açılış 
kurdelesini de 
DYP Lideri Ağar, 
MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Bal ve 
BTSO Başkanı 
Sönmez birlikte 
kestiler.

Hindistan’da 1 yaşındaki
kız köpekle evlendirildi

Hindistan'da 
7 yaşındaki 
bir kız çocuğu, 
mensup olduğu 
aşiretin batıl 
inançları 
çerçevesinde 
bir sokak 
köpeğiyle 
evlendirildi. 
Hindistan'ın 
PTI ajansının 
haberine göre, 
Shivam Munda adlı 
kız çocuğunun üst 
dişlerinin alt diş
lerinden önce 
çıkması, mensup 
olduğu Santhal 
aşiretinin inanışlarına 
göre uğursuzluk 
olarak görüldü. 
Çocuğa ve aileye 
nazar değdiğine 
inanan aşiret, 
bu uğursuzluğu 
gidermek için kız 
çocuğunu bir 
köpekle evlendirdi. 
Küçük kızın, 
Hindistan'ın 
doğusundaki

Bihar eyaletinin 
Dhanbad 
kasabasında yaşayan 
ve bir kömür 
madeninde çalışan 
babası Kundan 
Munda, kızının 
sadece üzerlerindeki 
nazarın kalkması 
için köpekle 
evlendirildiğini, 
daha sonra bir 
erkekle evlenebile
ceğini söyledi. 
Munda, aşiretin 
geleneklerine göre 
üç gün-üç gecelik 
süren düğüne akraba 
ve dostlarının 
katıldığını belirtti.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

D DOĞALGAZBuderus K0Mj
KAZAN
KALORİFER TESİSATI 
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YETKİLİ BAYİİ
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Bursa’da 8 katlı bina çöktü
Bursa’da Çekirge Caddesi’nde bulunan ve bir süre önce yaşanan heyelan nedeniyle hasara uğrayan “İntam 95" adlı 8 katlı bina 
dün çöktü, iki bloktan oluşan bina, 15 Şubat’ta yaşanan heyelanın ardından zarar görerek boşaltılmıştı. Yerle bir olan binada, ilk 
aramalarda ölü ya da yaralıya rastlanmazken, bazı vatandaşların eşyalarını almak için girmiş olabileceği tahmin ediliyor. 5’de
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel’e cevap verdi.

“Gemlik gençliğine canım feda olsun”
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Feryatlar yükseliyor
Son günlerde Bursa basının izleyen

ler BursalI tekstilcilerin feryadını görür
ler.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Celal Sönmez, geçtiğimiz hafta 
Bursa’yı ziyaret eden Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a bu konuda bir rapor 
sundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
de sunulan rapor, hükümete iletildi.

Bursa Sanayiciler ve İş Adamları 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
İhsan Yeşilova, sorunlarına bir yıldır 
çözüm bulunmadığını ve haziran ayın
da bir çok sanayicinin işyerlerini kapat
mak zorunda olacağını söyledi.

Hükümet ekonominin güllük gülüs- 
tanlık olduğunu söyleye dursun, öyle 
olmadığını piyasalar çok iyi gösteriyor.

2005 yılının son aylarında başlayan 
bozukluk giderek artıyor.

Piyasalardan para çekildi.
İş dünyası ödemelerde zorlanıyor.
Protesto olan senet ile ödenmeyen 

çek sayısında artış çoğalıyor.
Bunun için uzağa gitmeye gerek yok 

«çıkın esnafa halini sorun.
Biliyorum ki bin ah işiteceksiniz.
Siftahsız dükkan kapatan o kadar 

çok esnaf var ki sormayın.
iş dünyası burnundan soluyor.
Türkiye’de kimse önünü göremiyor, 

önünü görmeden kimse yatırım 
yapamıyor, işini döndüremiyor.

Feryatlar her yandan yükseliyor.
Duyan ise yok.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Başbakana 
söylediği söz için 
kendisinin eleştiril 
meşine anlam 
veremediğini 
belirterek, DYP 
İlçe Başkanı Faruk 
Güzel’in ANAP 
İlçe Başkanı ve 
İl Başkan yardım
cılığı yaptığı 
sırada, Gemlik 
gençliği için bir 
çivi bile çak
madığını söyledi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Hapis cezası intihar ettirdi
Ahmet Selanik (81) adlı 
kıraathane işleticisi, evinin 
teras katında intihar etti. 
Bir süre önce kardeşiyle 
tartışması sonucu kardeşini 
yaralayan Ahmet Selanik’e 
mahkemenin bir buçuk yıl 
hapis cezası vermesi, ölüme 
giden sonun doğmasına 
neden oldu.
Öğrenildiğine göre, 
mahkeme kararını kafasına 
takan Selanik, 80 yaşından 
sonra hapis yatmayı 
içine sindiremedi ve dün 
Eşref Dinçer Mahallesi 
Dereboyu Irmak - 
Apartmam’ndaki oturduğu 
dairenin teras katına çıkarak 
saat 17.oo sıralarında 
kendini iple astı.

Bu sırada eşi ve çocuk
larının gezmekte olduğu, 
gezmekten dönen eşinin 
terasa çıkınca kocasını

asılmış cesediyle karşılaştığı 
bildirildi. Olayla ilgili soruş
turma Cumhuriyet 
Savcılığı’nca başlatıldı.

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Dış politika zaafiyetleri..
Dış politikamızda ne yazık ki gedikler oluşu 

yor. Geri dönülmez hatalar yapılıyor. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti bir siyasal partinin gafları
na, diplomasi zaafiyetlerine kurban gitmeyecek 
kadar onurludur, gururludur.

Ancak, duyarlı ve bilgili diplomatların 
uyarılarına rağmen AKP Hükümeti Kıbrıs’ta 
ödünler verdi. Şimdi bu ödünler sert bir biçimde 
yüzümüze vuruluyor.

Nasıl mı ?
Yeri ve zamanı gelince..
Bildiğiniz gibi iki gün önce Rum gemileri İs 

kenderun Limanı’nda yük indirmek için inatlaştı.
Dış İşleri Bakanlığı izin vermeyince söylene 

söylene geri döndüler..
Onların söylentileri Avusturya’da yankılandı.
AB Dönem Başkanı Avusturya Başbakan’ı 

Türkiye’nin yıl sonuna kadar Kıbrıs Rum kesimi
ni tanıması gerektiğini söyledi.

Ve de limanlarını Rum gemi ve uçaklarına 
açmasını istedi.

Bir şey daha söyledi ki işte o çok önemli : 
Ankara’nın Avrupa Birliği katılım müza 

kerelerine başlamak için bu sözü verdiğini hatır
lattı.

İkinci gaf Türkiye’nin Ortadoğu politikasına 
ilişkin olarak yapıldı.

Türkiye Filistin’in seçim kazanan Hamas 
Örgütü’nün siyasi lideri Halid Meşal’i davet 
etti.

O da geldi..
Bu ziyarete ABD ve İsrail tepki gösterdi.
Diplomasi ince bir zenaat..
Kör gözüm parmağına kabilinden yapılacak 

iş değil. Özellikle dış siyasette atılacak her 
adımın önünün ardının çok iyi hesaplanması 
ama ondan da önce Hamas’ı iyi tahlil etmek 
gerek.

Kimdir?
Nasıl bir politika izlemektedir ?
Ne yapacaktır?
Bölge barışının sağlanmasında rolü ne ola

caktır ?
Bilgi düzeyi hangi boyuttadır?
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yukarıdaki 

soruların yanıtlarını çok iyi bilmek duru
mundadır.

Adımlarını ona göre atmak zorundadır.
Çünkü Türkiye bölgenin denge unsurudur. .
Bölge barışının anahtarı Türkiye'nin 

elindedir.
İsrail’e de, Filistin’e de eşit uzaklıkta durmak 

sorumluluğu vardır.
Türkiye’nin Ortadoğu Politikası dinsel duygu 

ve düşüncelerden arınmak zorundadır.
Hamas dinci bir örgüttür.
Gerçi referansının kuran’ı Kerim olmadığını 

çeşitli platformlarda^ile getirmektedir.
Ancak somut adımları henüz atmamıştır.
Onun için acele etmenin ülke politikasına 

zarar verme olasılığı vardır.
Ve bu olasılık ABD’den ve İsrail’den çıkan 

seslerle gerçeğe dönüşmek üzeredir.
Bu aşamada Türkiye’ye düşen serinkanlı bir 

politika izlemektir.
Türkiye Hamas’ı davet etmeden önce eğer 

gerçekten inanıyor ve istiyorsa önce onları . 
tanımak sonra da dünya kamuoyuna tanıtmak
tır.

Ne yazık ki siyasal doğrultusunu AKP’den 
alan Türk Dışişleri yanlış yapmıştır.

Bu yanlışının düzelmesi zaman alacaktır.
Kaldı ki bu yanlış hem ülkeye,hem Filistin’e 

hem de bölgeye zarar verecektir.
Demek ki dış politika bilgi gerektiriyor.
Ucuz kahramanlıkları kaldırmıyor.
Hele aceleciliği hiç hazetmiyor.
Bir de kapılar kapılar ardında verilen sözler 

gün geliyor açığa çıkıyor.
Bir tokat gibi yüzümüze çarpılıyor.
Yani,. Güneş balçıkla sıvanmıyor.

Okul alanı ihaleye çıkıyor
Gemlik Belediyesi tarafından Milli Eğitim’e okul yapımı için bağışlanan arsa 

ihaleye çıkarılıyor. 4 bin 300 metrekare alana yapılacak olan ilköğretim okulu 
32 derslikli yapılarak, 2006-2007 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilecek

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce 
Gemlik Belediyesi’nin 
parasını ödeyerek 
aldığı ve Milli 
Eğitim’e okul yapmak 
için bağışladığı arsa 
ihaleye çıkıyor.
Çevre yolu İtfaiye 
binası arka kısmında 
olan arsada önceki 
gün yer belirleme 
çalışması yapan 
II Milli Eğitim 
Müdürlüğü yetkilileri 
okul yapılacak 
yeri belirlediler. 
2006 yılı yatırım 
programına alınan 
ve 24 derslikli olarak 
düşünülen okul 
projesinde değişiklik 
yapılarak derslik 
sayısının 32'ye 
çıkarılması için 
çalışmaların 
yapıldığı belirtilirken, 
ihaleye çıkarılacak 
olan okulun 
2006-2007 eğitim 
yılına yetişeceği 
öğrenildi.
İhale aşamasına 
gelen ve 4 bin 300 
metrekare alana 
yapılacak olan 
İlköğretim okulunun 
çevre yolunun 
arka kısmında 
bulunan öğrenciler 
için rahatlık 
sağlayacak.

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 nr|/| ı|l
KENT GAZETELERİNE RUlirti ntRLIlIR
İLAN ve REKLAM ALINIR
Her türlü ahm-satım, eleman ilanlarınız 

ve reklamlarınız için bizi arayın

»w
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(apılacâk

lecek.

SATILIK BIIFI
İskele Meydanı 

Yakamoz BüSe 
DEVREN SATILIKTIR.

0,532 551 28 31 j*
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s

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

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95 Ç’
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel’e cevap verdi.

“Gemlik gençliğine 
canım feda olsun”

YazıYORUM

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Başbakana söylediği söz için ken
disinin eleştirilmesine anlam veremediğini belirterek, DYP İlçe 
Başkanı Faruk Güzelin ANAP İlçe Başkanı ve İl Başkan yardımcılığı 
yaptığı sırada, Gemlik gençliği için bir çivi bile çakmadığını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
önceki gün kendisi 
hakkında eleştiride 
bulunan DYP İlçe 
Başkanı Faruk 
Güzel'e cevap verdi. 
Mehmet Turgut, 
hem ANAP hem de 
DYP de siyaset 
yapan Faruk Güzel'i 
Gemlik'te 
gençliğe hiçbir 
tesis yapmamakla 
suçlayarak, kendisi 
hakkında yaptığı 
eleştiriye cevap 
olarak "Gemlik 
gençliğine değil 
1 trilyon, canım 
feda olsun" dedi. 
Gemlik Kapalı
Spor Salonu için 
Başbakan'a söylediği 
sözlerin eleştirilme
sine anlam vereme
diğini söyleyen 
Turgut, "1989 yılında 
spor salonunun 
temeli atıldı. 1989 ve 
2002 yılı Kasım ayı 
arasında sadece 
kazıkları çakılmış 
olarak kaldı. Sadece 
toprak görüntüsü 
vardı. Yıllarca yeri 
olan ve temeli atılan 
bir yeri Gemlik halkı
na hizmet etmeden 
bekleteceksin.
O tarihlerde iktidarın 
Gemlik'teki ilçe 
başkanısın ve daha 
sonra İl Başkan 
Yardımcısı olacaksın, 
2002 Kasım ayına 
kadar Gemlik'te ve 
Türkiye'de hizmetler 
yaptığınızı söyleye
ceksin, gençlik için 
,bir çivi bile çakmaya
caksın, sonra da 
Mehmet Turgut'a 
gençlik için 
1 trilyon verebilirim 
sözüne karşı 
çıkacaksın. Bunu 
söyleyemeyecek 
tek kişi varsa 
Faruk Güzel'dlr"

şeklinde konuştu. 
KENDİLERİ SİYASİ 
RANT PEŞİNDE 
1985 tarihinden 
itibaren Gemlik'te 
iktidar olan partinin 
yöneticisi olan 
bir kişinin nedense 
Kapalı Spor Salonu 
için hiçbir girişimde 
bulunmayarak 
parmağını bile 
kıpırdatmadığını 
söyleyen Mehmet 
Turgut, "Şimdi de 
AKP iktidarının 
Gemlik'e hediyesini 
küçümseyeceksin. 
Sayın Başbakanın 
daha önceki geliş
lerinde belediye 
başkanı olarak 
konunun kendisine 
intikal ettirilerek 
yapımını temin eden 
Mehmet Turgut'un 
1 trilyon verebilirim 
sözlerine çamur 
atarak, karşı çıkıp 
siyasi rant sağlaya
caksın. Gemlik halkı 
2004 Mart ayındaki 
yerel seçimlerde 
bunların cevaplarını 
verdi. O cevabı 
Mehmet Turgut değil, 
Gemlik halkı verdi. 
Nasıl cevap olduğunu 

bir taraflarının 
sızlanmasıyla hatırla
ması lazım. Ayrıca 
1987 yılından beri 
Gemlik'e gelmiş 
doğalgazın halkın 
bütün taleplerine sırt 
çevirerek böyle bir 
imkanı sunamayan 
Faruk Güzel, 
seçimlerde doğal- 
gazın Gemlik ’e gele
meyeceğini, sadece 
çakmaklarda kul
lanılabileceğini tele
vizyonlarda söyleyen 
sevgili arkadaşımın, 
doğalgazın Gemlik'te 
yanmaya başlamasıy
la yaşadığı sıkıntıyı 
anlıyorum" dedi.
BU TÜTSÜLENME 
DEĞİL YANMA 
Doğalgazın 
meydandaki 
ilk yanışında 
binlerinin bu gazla 
tütsüleneceğini 
söylediğini hatırlatan 
Mehmet Turgut, 
"Feryatlardan 
anlaşılıyor ki bu 
yanış tütsülenme 
değil, büyük bir 
yangın olup birilerini 
yakmış." derken 
‘Kimin parasını kime 
dağıtıyorsun' sözüne 

ise “Başkasının 
cebine giren 
trilyonlan, Gemlik 
Belediyesinin 
kasasında 
bıraktığım için 
rahat konuşuyorum" 
dedi.
HEP SUSTUM 
Gemlik halkının 
parasını Gemlik 
halkının ve 
gençliğinin 
hizmetinde 
kullandığını belirten 
Mehmet Turgut 
son olarak 
şunları söyledi : 
"Gemlik 
Belediyesi’nin 
parasının kimlere 
dağıtıldığını 
Gemlik halkı ile 
bu sözleri 
söyleyenler 
çok iyi bilir.
Yedi yıldır Belediye 
Başkanı olarak 
sustum ve cevap 
vermemeye 
çalıştım ama 
gerçekler bu 
söylediklerimdir 
ve yine tekrar 
ediyorum, 
Gemlik gençliğine 

. değil 1 trilyon 
canım feda olsun"

■n 44*
Diş Hekimi Özcan VURAL

| • I ozcanvural1933@hotmail.com
I \‘H fi I| \ ıM | www.ozcanvural.sayfasi.com

Polise kalkan eller kırılsın...
Büyük ulusal gazetelerde okuyoruz, 

zaman zaman televizyonlar da seyrediyoruz 
sabıkalılar, kapkaççılar yakalandığı zaman 
polise karşı geliyor, onu dövmeye kalkıyor, 
küfrediyor...

Şimdi size bu gazetelerden bir haber:
Birkaç gün önce Ankara’da polis, iki kap

kaççıyı suçüstü yakaladı.
Kapkaççıların ikisi de sabıkalıydı.
Bir gün karakolda tutulduktan, işlemleri 

yapıldıktan sonra Adliye’ye sevk edildiler. 
Bilirsiniz; savcılık, sabıka kayıtları, tutanak 
derken, sevk edildikleri mahkeme ikisini de 
serbest bıraktı.

Minareyi çalan, kılıfını hazırlarmış. 
Bunlarda yasaların kaçamak yönlerini 
hukukçulardan daha da iyi bildikleri için 
çabucak serbest kalıyorlar!...

Onlar serbest kalınca kendilerini 
yakalayan polis memurları S. Ş. ile M. G. ‘yi 
bulup dövdüler. Polisin bir yaralandı, bir 
diğerinin sağ kolu kırıldı...

Ben polis memurlarının adlarını yazmak 
yerine rumuzlarını koydum.

Birincisi; polislere kıyamadığım için ..
İkincisi; bu utançtan en az onlar sorumlu 

oldukları için...
Bu yazımı bile üzüntü içinde yazıyorum..
Bu haber, koca “Türkiye Cumhuriyeti’nin 

ne hale düştüğünü gösteren” bir acı 
çöküşün kötü habercileridir. Vah benim 
güzel vatanım vah..

Bizler eski toprak denen nesle mensubuz. 
Bizim gençliğimizde Asker’e -Polis’e vur
mak ne kelime, dokunamazdınız. Bunların 
bir düğmesini koparan kimse en büyük 
suçu işlemiş olur, hayatı kayardı. Bu devirler 
geçti gitti...

Sokaklar suçlu dolu...
Hırsızlar, kapkaççılar insanların malına 

-canına saldıran kent eşkıyaları, Trafik 
canavarları, kara yüzlü insanlar yakalansalar 
bile kendilerini Adliye’ye götüren polisler- 
den-Jandarmalardan önce kapıdan çıkıyor, 
serbest kalıyorlar. Birde alay eder gibi el sal
layarak, ekranlara poz veriyorlar.

Yasalar böyle imiş, Avrupa birliği 
yasalarına uyacakmışız bilmem neler 
söyleniyor, Ne söylenirse söylensin ,işi 
yasalara dayasalar bile ben iyi bir vatandaş 
olarak bunları doğru bulmuyorum.

Bulmuyorum kelimesi az, isyan ediyo
rum...

Bütün bunları biliyoruz. Ama düşünebil! 
yor musunuz artık kapkaççılar, hırsızlar, 
Trafik canavarları polis dövüyorlar. Kolunu 
kırıyorlar.

Bunlara bir dokunun kıyamet kopuyor, 
Demokrasi -kişi hürriyetinden bahsedenler 
,o hayal içinde yaşayanlar, Devlete karşı 
kalkar o pis elleri niçin ayıplamıyorlar, bu 
olamaz diyemiyorlar...

Yineliyorum..
Devletin en tepesinde ki koltuklara otur

muş insanlardan, karanlık sokaklarda ki 
kapkaççıya, hırsıza kadar suç işleyenlerin 
yaptığı yanlarına kalıyor. Suçlular cenneti 
yaptılar Türkiye'yi..

Polis ne yapsın, hangi moralle görevini 
yapsın? O yakalıyor başkaları bırakıyor..

Dürüst, namuslu insanların sığınacakları 
kapı kalmadı.. Gücü olan kapkaççı, hırsız, 
katil, çeteci -soyguncu kazanıyor.

Masumlar, iyi vatandaşlar, güvenlik 
kuvvetlerine saygılı kalanlar kaybediyor.

Ne olacak bu durumun sonu?
Onları serbest bıraktıranlar bir gün bu 

toplumun pislikleri sizinde kapınızı çalar, 
ailece perişan olursunuz, bizler yine size 
acıyacak kadar iyi niyetliyiz..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Belediye dükkanlarım 
genişletme çalışmaları sürüyor

Bursa’yı temsil 
edecekler

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye binasının 
zemin katında 
bulunan 

dükkanlarda 
başlatılan tadilat 
çalışmaları sürüyor. 
Dükkanların içeride 
olması nedeniyle

esnafın satış 
yapamadıklarını 
ileri sürerek 
önlerinde 
bulunan alanı da

kapatmak istemeleri 
üzerine konu 
Belediye 
Meclisi’nde 
görüşülmüştü.
İmar komisyonu 
tarafından da 
olumlu görüşün 
çıkmasıyla 
birlikte mecliste 
alınan karar 
gereği yapılacak 
tüm masrafların 
dükkan sahiplerinin 
karşılaması 
kabul edilmişti. 
Geçtiğimiz 
hafta içinde 
başlayan 
çalışmalar 
sürerken iç 
kısımda kaldığı 
için gözükmeyen 
dükkanlar 
ortaya çıkmaya 
başladı.

Mudanya'nın adını 
katıldığı halk oyun
ları yarışlarında 
aldığı başarılı dere
celerle duyuran ve 
geçtiğimiz hafta 
Bursa'yı Manisa'da 
temsil hakkı 
kazanan HEM Halk 
Oyunları ekibi, grup 
yarışmalarına katıl
mak için ilgililerden 
destek bekliyor. 
Mudanya Halk 
Eğitim Merkezi 
(HEM) Müdürlüğü 
bünyesindeki 8 kişi
lik halk oyunları 
ekibi, Bursa'da 14- 
15 Şubat tarihleri 
arasında düzenle
nen “Halk Oyunları 
İl Birinciliği” 
yarışlarında Valilik 
Kupası'nı aldı. 
Yeni yılın ilk 
başarısını elde 
eden ekip, yaygın 
eğitim kurumlan 

arasında il 
birincisi oldu.
25-26 Mart tarih
lerinde Manisa'da 
yapılacak grup 
yarışmalarında 
Bursa'yı temsil 
hakkı kazanan 
Mudanya HEM 
Halk Oyunları 
ekibi, bu kentten de 
dereceyle 
döneceklerinin 
sözünü verdi. 
Bu arada, HEM 
Müdürü Durmuş 
Ali Benli, geçmişi 
başarılı derecelerle 
dolu olan ve 2004 
yılında Elazığ'da 
düzenlenen 
yarışlarda
Türkiye üçüncülüğü 
elde eden 
Mudanya Halk 
Oyunları Ekibi'nin, । 
ilçenin gurur 
kaynağı olduğunu* 
söyledi.

I\EWHOLLAI\D
M GOZUNUZ AVDIN!
. . . . . “"“D

ÜNVER TRRKTÖR'den
5 YIL VADELİ SATIŞLAR 0 FAİZLİ

KAMPANYALAR 
DEVAN ETMEKTEDİR.

GELİIN 
GÖRÜŞELİM.

ÜNVER TRAKTÖR
«7 NEW HOLLAND TRAKMAK 

OHOLLflhD GEMLİK/ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel : (0.224) 573 27 77
GSM : (0.532) 312 22 39
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Bursa’da 8 katlı bina çöktü
bursa’da bir süre 

tönce yaşanan heye
landa zarar gören 
8 katlı binanın 
dün çöktüğü, 
bölgeye çok sayıda 
ambulans ve itfaiye 
aracı sevk edildiği 
bildirildi.
Çekirge Caddesi'nde 
bulunan ve bir süre 
önce yaşanan heye
landa hasara uğrayan 
“İntam 95” adlı 
binanın çöktüğü 
öğrenildi. Bölgeye 
çok sayıda ambu
lans, itfaiye aracı 
ve kurtarma ekibi 
şevk edildi. Bursa 
İtfaiyesi, yapılan ilk 
incelemede ölü ya da 
yaralıya rastlan
madığını açıkladı. 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
çöken 8 katlı binanın 
enkazının altında 
kalan kişi olup 
olmadığı bilin
mezken, arama 
çalışmaları başlatıldı. 
Çöken binanın 
bitişik iki bloktan 
oluştuğu belirtildi. 
Binalar, 15 Şubatta 
yaşanan heyelanın 
ardından boşaltılmış 
tı. Ancak, bazı vatan
daşların eşyasını 
almak için evlerine 
girmiş olabileceği 
tahmin ediliyor.
Çekirge Caddesi'nde 
15 Şubat'ta meydana 
gelen heyelanda isti
nat duvarının üzerine 
yıkılması sonucu ağır 
hasar gören İntam 95 
ve 97 adlı bloklar, 
dün saat 16.00 
sıralarında çöktü. 
Alt katları iş merkezi, 
üst katları konut 
olarak kullanılan, 
ancak hasar görmesi 
nin ardından boşaltıl
masına karar verilen 
birbirine bitişik blok
lar adeta yerle bir 
olurken, enkaz altın

da ölü ya da yaralı 
olup olmadığı henüz 
bilinmiyor. Park 
halindeki çok sayıda 
aracın da enkaz altın
da kaldığı bölgeye 
ambulans, itfaiye 
aracı ve kurtarma 
ekibi sevk edilirken, 
bölgede toprak 
kayması yaşandığı 
bildirildi.
Bölgede güvenlik 
çemberi oluşturan 
polis, çevredeki 
binaların boşaltılması 
için sürekli anonslar 
yapıyor. Doğalgaz 
kokusunun da 
hissedildiği bölgeye 
Burgasaz ekipleri de 
sevk edildi. Bu arada, 
görgü tanıkları, 
binanın bir anda 
çöktüğünü bildirdi. 
DEPREM OLUYOR 
SANDILAR 
Bursa'nın Selvili ile 
Çekirge Caddesi 
arasındaki bir istinat 
duvarının çökmesi 
üzerine bölge halkı 
geçen hafta 
sabaha karşı büyük, 
panik ve korku 
yaşamıştı. Çekirge 
Caddesi Mutluluk 
Sokak'taki bir iş 
merkezi ile iki apart
manın arka kısmına

çöken duyar, 6 aylık 
bebeğin de yaralan
masına neden 
olmuştu. Facianın 
eşiğinden dönülen 
olayda, iş merkezi ve 
iki ayrı apartman 
hasar gördü, 6 aylık 
bir bebek yaralan
mıştı. İstinat duvarı 
nın sabah erken saat
te gürültüyle çökmesi 
üzerine apartman 
sakinleri 'deprem' 
oluyor düşüncesiyle 
büyük panik yaşamış 
tı. Heyelan tehdidi 
altındaki bazı 
binalar ise 
boşaltılmıştı. 
Binalarda hasara 

yol açan olayda, 
yıkılan İntam 95 
Apartmam'nın 1'inci 
katında oturan 
Kertik Ailesi'nin 
6 aylık bebekleri 
'Yağmur' yaralan
mıştı. Olay sırasında 
istinat duvarının 
olduğu tarafa bakan 
odada uyuyan, 
pencereden gelen 
moloz parçaları 
ve cam kırıklarından 
dolayı yaralanan 
Yağmur'un 
sağlık durumunun 
iyi olduğu bildirildi. 

Olaydan sonra 
Selvili Cadde 
trafiğe kapatılmıştı.

DYP’liler 
Ahmet Dural 
Meydam’nda 
aşure dağıttı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

DYP Gemlik Kadın 
Kolları ve Gençlik 
Kollan'mn birlikte 
hazırladığı aşureler 
Ahmet Dural 
Meydam’nda 
vatandaşa 
dağıtıldı.
Muharrem ayı 
nedeniyle hazırladık
ları aşureyi kazanlar 
içinde getiren

DYP'liler 
kendi elleriyle 
doldurarak vatan
daşlara dağıttılar. 
Kadın Kolları 
Başkanı Safiye 
Çevik, muharrem 
ayı nedeniyle 
yaptıkları aşure 
dağıtımını ilçenin 
başka semtlerinde 
de vatandaşların 
evlerine giderek 
dağıttıklarını söyledi.

Valilikken 
sağanak
yağış 
uyarısı

Bursa Valililiği Afet 
Yönetim Merkezi 
tarafından yapılan açık
lamada, bugün 
bütün yurtta havanın 
parçalı ve çok bulutlu, 
Marmara, Ege, 
Batı Akdeniz, İç 
Anadolu’nun kuzey ve 
batısı Karadeniz ile 
Orta Karadeniz’in iç 
kesimleri, yağmur ve 
sağanak yağışlı geçe
ceği belirtildi.
Rüzgar batı bölgele 

rimizde güneyden 
yer yer kuvvetli 
olarak esecek. 
Cumartesi günü 
ise, Marmara, Ege, 
Batı Akdeniz, İÇ 
Anadolu’nun kuzeyi, 
Batı Karadeniz, Orta 
Karadeniz yağmur ve 
sağanak yağmur, 
Pazar günü tüm yurt 
parçalı ve çok bulutlu, 
Marmara bölgesi 
sağanak yağmurlu, 
Pazartesi, tüm yurt 

parçalı ve çok bulutlu, 
Marmara’nın güney ve 
doğusu yağmur ve 
sağanak yağmur, 
Salı günü ise hava 
durumu yurdun 
batı ve kuzey 
kesimleri çok bulutlu, 
Marmara’nın batısı 
yağmurlu olacak. 
Çarşamba günü tüm 
yurt parçalı çok bulutlu, 
Marmara bölgesi ise 
yağmur ve 
sağanak yağmur,

Perşembe günü ise 
yurdun kuzey ve 
bati kesimleri çok 
bulutlu, Marmara 
Bölgesi ise yağmur 
ve sağanak yağmur 
şeklinde olacak. 
Tüm yurtta hava 
sıcaklığının artmaya 
devam edeceği 
belirtilen açıklamada, 
hafta sonunda yağış 
alan yerlerde sıcaklık
ların 2-4 derece azala
cağı açıklandı.
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6 gün dayanabildi
Baruthane nedeniyle ağır edilen Y.Y.
Mahallesi'ndeki yaralanarak (27), S.A. (25) ve
bir restoranın kanlar içerisinde M.D.'yi (26)
önünde kimliği kalan talihsiz gözaltına aldı.
belirsiz iki adamın yardımına Haklarındaki
kişinin saldırısına çevredeki suçlamaları
uğrayan ve vatandaşlar kabul etmediği
darp edilen koştu. belirtilen
Tuncer Çamur, Daha sonra 112 şüpheliler,
ağır yaralı olarak Acil Servis ekibi sevk edildikleri
kaldırıldığı ile Yüksek adliyede delil
hastanede 6 gün İhtisas yetersizliğinden
süren yaşam Hastanesi'ne serbest bırakıldı.
savaşını kaybetti. kaldırılan ve Şüphelilerin
Emniyet buradaki müda serbest
Müdürlüğü'nden halesinin ardından kalmasına
alınan bilgiye Acıbadem karşın, araştırmayı
göre, olay, Hastanesi'ne sürdüren polis
geçtiğimiz sevk edilen Tuncer ekipleri, olay
perşembe gecesi Çamur, 6 gün yerinde yapılan
Baruthane sürdürdüğü incelemeden
Mahallesi yaşam savaşını S.A. ve M.D.'ye
Tayyareci kaybetti. ait parmak
Mehmet Ali Bu arada, olayla izleri saptayınca,
Caddesi'nde ilgili soruşturmayı adli makamların
meydana geldi. sürdüren polis istediği önemli
Bir restoran ekipleri, bir delile de
önünde bekleyen Çamur'u darp ulaşılmış oldu.
35 yaşındaki etmeden önce Polis, şimdi
Tuncer Çamur, ellerindeki cinayet suçla
kimliği belirsiz pompalı tüfek masıyla aranan
iki kişi tarafından ve tabancalarla şahısları yeniden
darp edildi. havaya ateş yakalamak için
Aldığı darbeler açtıkları iddia çalışma başlattı.

Mükellef kıymete bindi
Bursa Vergi 
Dairesi 
Başkanlığı 
Mükellef Hakları 
ve İletişim 
Müdürlüğü, 
işyeri sahip
lerinin sorun
larını dinliyor, 
çiçek, kalem, 
anahtarlık 
hediye ediyor. 
20-26 Şubat 
tarihleri arasında 
kutlanan Vergi 
Haftası'nda 
Bursa'da 
100 işyerini 
ziyaret etmeyi 
hedefleyen 
Bursa Vergi 
Dairesi 
Başkanlığı 
Mükellef Hakları 
ve İletişim 
Müdürü Ahmet 
Ünaldı ve daire 
personeli, esnaf 
turuna başladı. 
Günde 20 
mükellefi ziyaret 
ederek vatan

daşın vergi 
sorunlarını 
dinleyen Müdür 
Ünaldı'nın dün 
ilk durağı Atlas 
Halı Mağazası 
oldu.
Firma yetkilisi 
Ömer Uzun'a 
çiçek, kalem ve 
anahtarlık hediye 
eden Ünaldı, 
amaçlarının 
mükellefleri 
vergiye teşvik 
etmek olduğunu 
söyledi. Müdür 
Ünaldı, birçok 
mükellefin Bursa 
Vergi Dairesi 
bünyesinde 
Mükellef Hakları 
ve İletişim 
Müdürlüğü gibi 
bir birimin 
çalıştığından 
haberi olmadığını 
belirterek, 
"Esnaf, vergi 
konusunda 
dairemizle ilgili 
tüm sıkıntılarını 

bize anlatmalı. 
Yaşadığı 
problemlerden 
bizi haberdar 
etmeli. Biz de 
onlara çözüm 
yolu gösterebile
lim. Vergi 
haftasında bazı 
mükelleflerimizi 
ziyaret ederek 
sorunlarını 
dinlemeye gayret 
ediyoruz ve 
faydalı oluyor" 
dedi.
Atlas Hah 
Mağazası'nın 
sahibi Ömer 
Uzun ise, 
Vergi Dairesi 
Başkanlığı ile 
önceki yıllarda 
büyük sorunlar 
yaşadıklarını 
ancak, şu 
aşamada bir 
sıkıntılarının 
olmadığını 
söyledi.
Vergi sürecinin 
işleyişinde 

esnafın 
birçok yeni 
gelişmeden, 
yasadan, 
düzenlemeden 
haberdar 
edilmediğini, 
birçok hakkından 
mahrum kaldığını 
anımsatan 
Uzun, yeniden 
yapılanma 
sürecine giren 
Vergi Dairesi 
Başkanlığı'nda 
artık bu sorun
ların yaşan
madığına işaret 
etti. Konuşma 
ların ardından 
gün boyu ziya 
retlerini sürdüren 
Bursa Vergi 
Dairesi Başkan 
lığı Mükellef 
Hakları ve 
İletişim Müdür 
lüğü görevlileri, 
hafta sonuna 
kadar 100 
mükellefe ulaş- y 
mayı hedefliyor, i

Bircan Görür
JKE&AP 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 : (0.224) 514 20 20 GEMLİK
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Emeklilere vergi iadesi 
ödemesi bugün başlıyor
Ziraat Bankası'nın, 
5,6 milyon emeklinin 
2005 yılı vergi iadesi 
ödemelerine bugün
den itibaren başlaya
cağı belirtildi.
Ziraat Bankası, 
emeklilerin vergi 
iadesi ödemelerinde 
zarara uğramaması 
için matrah bilgi
lerinin güncellen
mesi amacıyla bir 
çalışma yaptı. 
Matrah bilgilerinin 
güncellenmesi ve 
son kontrollerinin 
tamamlanması 
öngörülüyor.
Ziraat Bankası 
yetkilileri, 
ödemelerin yarın 
yapılmasının plan
landığını, ancak 
sistemden kay
naklanan herhangi 
bir aksaklık duru
munda, ödemelerin 
en geç gelecek

PTT^ye memur ve dağıtıcı alımı
PTT Genel 
Müdürlü - 
ğü’nün toplam 
1619 memur 
ve dağıtıcı 
kadrosuna 
başvuracak 
adaylar, ter
cihlerini 
bugünden 
itibaren 3 
Mart'ta kadar 
internet yoluy
la yapacaklar. 
ÖSYM tarafın
dan gerçekleştirile
cek tercih alınma 
süreci başladı. 
Tercih kılavuzunda 
yer alan kadro ve 
sözleşmeli .pozisyon
lar arasından tercih 
yapmak isteyen 
adaylar, yarınla 
1 Mart arasında 
bankaya yerleştirme 
ücretini yatıracak. 
Ücretin bankaya 
yatırıldığı gün ile 
tercihin yapıldığı 
gün arasında en 
az 2 iş günü bulun
ması gerektiği için 
adaylar, tercihlerini 
bugünden itibaren

‘Gemlik Körfez’ Gazetemizi
■ t. it. www'9emlikkorfezgazetesi.com internette adresinden okuyabilirsiniz

haftanın ilk gün
lerinde tamam
lanacağını bildirdiler. 
Bir aksaklık olmazsa, 
SSK ve Emekli 
Sandığı'na tabi 
emeklilerin vergi 
iadeleri yarın, Bağ- 
Kur’a tabi emeklilerin 
vergi iadeleri ise 
gelecek haftanın 
ilk günlerinde 
ödenecek.
Verilen bilgiye 
göre, İş Bankası

3 Mart 2006 tarihine 
kadar internet yoluyla 
yapacaklar. PTT 
Genel Müdürlüğü'nün 
açıktan atama 
yapılacak kadro ve 
sözleşmeli pozisyon
ları için tercih 
kılavuzları ve formları 
ÖSYM'nin 
"www.osym.gov.tr" 
adresli internet 
sitesinde yer alıyor. 
PTT Genel 
Müdürlüğü'nün 
11 avukat dışında 
alacağı memur 
kadroları illere 
göre şöyle: 
"Adana 20, Ankara 

aracılığıyla 100 bin, 
Vakıfbank aracılığıyla 
150 bin, Ziraat 
Bankası aracılığıyla 
da 5,6 milyon 
emeklinin vergi 
iadesi ödemesi 
yapılıyor 
Bankanın 
emeklilere yapacağı 
toplam ödeme 
miktarının 320 
milyon YTL 
civarında olması 
bekleniyor.

50, Antalya 15, 
Bursa 15, Hatay 5, 
İstanbul 203, İzmir 
20, Kocaeli 20, Rize 
5, Tekirdağ 5" 
Kurumun alacağı 
dağıtıcı kadrolarının 
illere göre 
dağılımı da şöyle: 
"Adana 65, Ankara 
183, Antalya 50, 
Bursa 60, Denizli 15, 
Diyarbakır 15, 
Eskişehir 15, 
Gaziantep 35, Hatay 
35, İstanbul 502, 
İzmir 150, Kırklareli 
17, Kocaeli 70, Kahra 
manmaraş 5, Muğla 
8, Tekirdağ 25."

Başbakanın direkt hattı 
bugün hizmete giriyor

Vatandaşların şikayet, 
talep, görüş ve öneri
lerini kolayca ilete
bilmeleri ve sorunları
na çözüm bulunması 
amacıyla kurulan 
"Alo 150" Doğrudan 
Başbakanlık 
Hattı, bugün 
hizmete girecek. 
"Başbakanlık İletişim 
Merkezi (BİMER) - 
Doğrudan 
Başbakanlık" olarak 
isimlendirilen sistem, 
tüm yurt çapında 
Başbakanlığa yapıla
cak başvuruları kabul 
edecek, bakanlıklar ile 
valiliklere yapılan 
müracaatlar da 
Başbakanlıksan 
izlenecek.
Şahsen, yazılı, faks, 
telefon veya internet 
yoluyla yapılacak 
başvuruları tek bir 
merkezde toplayacak 
olan sistem, vatan
daşların istek ve 
önerilerinin kısa 
sürede yanıtlanmasını 
amaçlıyor. Vatandaşlar 
"Alo 150"yi aradık
larında, sistem,

Şehit eş ve çocuklarına 
hastane müjdesi

Terörle Mücadele 
Yasası kapsamında, 
şehitlerin dul ve 
yetimleri ile malûller, 
Emekli Sandığı 
tarafından kendile 
rine verilen tanıtım 
kartlarını göstererek, 
devlet, üniversite ve 
askeri hastanelerde 
muayyene ve 
tedavi olabilecek 
Terörle Mücadele 
Yasası'nda değişiklik 
yapılarak, şehitlerin 
dul ve yetimleri ile 
malûllerin Emekli 
Sandığı tarafından 
kendilerine verilen 
tanıtım kartlarını 
göstererek, devlet, 
üniversite ve askeri 
hastanelerde muaye 
ne ve tedavi olmaları 
imkanı getirildi.
TBMM Genel Kuru 
lu'nda, Terörle Müca 
dele Yasası'nda, 
değişiklik yapılarak, 
şehitlerin dul ve 
yetimler ile malûl
lerin yaşadıkları yer
lerde muayyene ve 
tedavilerinin yapıl
masına olanak 
sağlayan yasa 
tasarısı da kabul 
edildi. Buna göre, 
malûl olanlar ile 
ölenlerin dul ve

arayan kişiyi bulun
duğu şehrin valiliğin
deki "Halkla İlişkiler 
Bürosu'na" 
yönlendirecek. 
Büro yetkilisi de 
vatandaşın kişisel 
bilgileri ile talebinin 
detaylarını 
Başbakanlık internet 
sitesi arayüzüyle 
BİMER yazılımına 
işleyecek. Vatandaş, 
telefonu kapadığında 
sistem tarafından 
kendine verilecek 
numarayla daha sonra 
talebiyle ilgili işlemleri 
takip edebilecek.
"Alo 150" numarasıyla 
yapılan tüm görüşme 
ler, halkla ilişkiler 
personelinin

MI

yetimleri, Emekli 
Sandığı'nca kendile 
rine verilen tanıtım

durumunda Milli 
Savunma Bakanlığı 
tarafından karşıla

kartlarını ibraz 
etmeleri durumunda, 
devlet, üniversite ve 
askeri hastanelerde 
muayyene ve tedavi 
edilebilecek. Bu kişi
lerin tedavi giderleri, 
herhangi bir kamu 
kurum ve kuruluşun
da çalışmaları 
halinde bu kurum 
veya kuruluş tarafın
dan, emekli, yaşlılık, 
malûllük veya dul ve* 
yetim aylığı almaları 
halinde bağlı 
bulundukları sosyal 
güvenlik kurumunca, 
herhangi bir kuruma 
tabi olarak çalışma-’ 
maları, emekli, 
yaşlılık, malûllük 
veya dul ve yetim 
aylığı almamaları

performansını ölçe
bilmek amacıyla 
kaydedilecek.
Vatandaşlar, insan 
hakları ihlallerine 
ilişkin müracaatlarını 
da aynı numaraya 
yapabilecek.
Valilikler ile 
bakanlıklara 
iletilen talepler, 
Başbakanlık İletişim 
Merkezi tarafından 
aylık bir raporla 
değerlendirilecek. 
Müracaat sayısı, 
olumlu veya olumsuz 
cevap sayısı ve 
yanıtlama süresinin 
yer alacağı rapor, 
Başbakanlığın yanı 
sıra ilgili bakanlıklara 
da gönderilecek.

nacak. Bu yasaya 
göre, malul olanların 
eksilen vücut organ
ları, yurtiçi veya yurt- 
dışında en son tek 
nik usullere göre ya 
pılması mümkün 
sunileriyle tamam
latılacak ve gerekirse 
tamir ettirilecek veya 
yenisi yaptırılacak. 
Genel Kurul'da, Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
Stratejik Hedef Planı 
mn Gerçekleştirilme 
si Maksadıyla Gele 
cek Yıllara Sari Taah 
hütlere Girişme Yet 
kişi Verilmesi Hak 
kında Yasa'nın bir 
maddesinde değişik
lik yapılması hakkın- 
daki yasa tasarısı da 
kabul edildi.

9emlikkorfezgazetesi.com
http://www.osym.gov.tr
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II

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu'ndan 
(YURTKUR), 
kredi alan ancak 
mezun olduktan 
sonra iş bulamayan
ların lehine geri 
ödeme süresini 
uzatacak bir 
düzenleme yapıla
cağını belirterek, 
“Bu öyle veya böyle 
kanunlaşacak" dedi. 
Çelik, YURTKUR'un 
2003 yılından bu 
yana yaptığı çalış
malar hakkında bilgi 
vermek amacıyla 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürü Haşan 
Albayrak ile birlikte 
Gazi Kız Yurdu'nda 
basın toplantısı 
düzenledi.
Halen yaklaşık 724 
bin öğrenciye burs 
ve kredi verildiğini 
belirten Çelik, 
lisans öğrencilerinin 
130, yüksek lisans 
öğrencilerinin 260, 
doktora öğrenci
lerinin de 390 YTL 
kredi aldıklarını 
kaydetti. Çelik, "2006 
yılında öğrencilere 
harç ve öğrenim

I
5

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
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 IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı

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

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

Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 
’ altı 9880 m2 arsa

. Umurbey'de 12 dönüm arazi 
ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 51410 21

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

kredileri ile burs 
olarak toplam 1 katril 
yon 214 milyar lira 
ödeme yapılacaktır. 
Bu da 1 milyar dolara 
yakın bir kaynaktır" 
diye konuştu.
Öğrencilere verilen 
kredilere haciz 
konmasının artık söz 
konusu olmadığını 
kaydeden Çelik 
"Basında haciz haber 
leri çıkıyor. Bunlar 
gerçekle bağdaşma
maktadır" dedi.
Çelik, şöyle konuştu: 
"Bizim kredi borcunu 
takip ettiğimiz kişi
lerin hiçbiri, üniver
site öğrencisi 
değildir. Onlar yıllar 
önce üniversiteler
den ayrılmışlar, kendi 
işlerini kurmuşlar. 
Ben de öğrenciyken 
kredi aldım ve 
sonuna kadar da 
ödedim" Çelik, 

bir soru üzerine 
YURTKUR'un, öğren
im ve harç kredisi 
borçlularından ala
caklarının, 800 
milyon YTL'yi bul
duğunu ifade etti. 
Üniversiteyi bitirdik
ten sonra iş bula
mayan gençlerin 
kredi borcunu geri 
ödemelerine, iş 
buluncaya kadar 
süre tanınmasına 
ilişkin TBMM'de 
bulunan tasarının 
yasalaşıp yasalaş
mayacağının sorul
ması üzerine Çelik, 
Meclis'in gündeminin 
çok yoğun olduğunu 
ifade ederek, "Ancak 
bu, öyle veya böyle 
kanunlaşacak. Biz, 
öğrencilerin lehine, 
kredi alanların lehine 
süreyi uzatan bir 
düzenleme 
yapıyoruz" dedi.

“Bebek dostu” 
hastaneler geliyor
Sağlık Bakanhğı'nın, 
hastanelerin yeni 
doğan bebeklere 
karşı hassasiyetini 
artırmak için başlat
tığı "Bebek Dostu 
Hastaneler 
Projesi"nde büyük 
başarı elde edildi. 
Türkiye'deki 900 
devlet hastanesinden 
425'i "bebek dostu" 
ilan edildi ve 
belgesini aldı.
Sağlık Bakanhğı'nca, 
bebek beslen
mesinde anne 
sütünün teşvik 
edilmesi, hatalı anne 
sütü uygulamalarının 
önlenmesi, emzir
menin korunması, 
özendirilmesi ve 
desteklenmesine 
yönelik olarak 
başlatılan "Anne 
Sütünün Teşviki ve 
Bebek Dostu 
Hastaneler Programı" 
hedefe doğru emin 
adımlarla yürüyor. 
Bakanlık, programın 
başlangıcından 
itibaren yapılan 
hizmetlerden daha 
fazlasını son 2 yılda 
gerçekleştirdi.
Bu çalışmalâr sonu
cunda, 1991-2002 yıl
ları arasında toplam 
141 hastane "bebek 
dostu" ünvanını 
alırken, 2003-2005 
arasında 284 hasta
nenin daha belge 
almasıyla rakam 
425'e yükseldi. 
"Bebek dostu" 
programı sayesinde 
2005 yılında anne 
sütüyle beslenme 
oranları da yükseldi. 
2003 Türkiye Nüfus 
ve Sağlık Araştırması 
sonuçlarına göre 6 
ay sadece anne 
sütüyle beslenme 
oranı yüzde 1.3 iken 
bu oran 2005 yılında 
yüzde 20.8'e 
yükseldi. Bakanlık 
verilerine göre 
Türkiye'de her yıl 
yaklaşık 1.5 milyon 
bebek dünyaya 
geliyor. Toplam 
doğumların sadece 
yüzde 8 0'i 
hastanelerde gerçek
leşirken, yüzde

20'lik kısım ise "ilkel" 
yöntemlerle yapılıyor. 
Bu nedenle Sağlık 
Bakanlığı "Bilinçli 
Anne, Sağlıklı Bebek 
Projesi"ni hayata 
geçirdi. Bu projeyle 
annelerin hastane
den ayrılmadan 
kendilerinin ve 
bebeklerinin sağlığını 
ilgilendiren temel 
konularda bil
gilendiriliyor.
Proje kapsamında 
bebeklerin dünyaya 
geldikleri ilk anlarda, 
ailelere bebeklerin 
sağlıklı gelişimine 
yönelik temel 
bakım ve sağlık 
bilgileri veriliyor. 
Bununla birlikte 
annelere "Bilinçli 
Anne ve Sağlıklı 
Bebek Rehberi" 
dağıtılıyor.
Bakanlık, projeyle 
2005 yılının ilk altı 
ayında 571 bin 
anneye ulaşmayı 
başardı. 2006 yılında 
ise 1 milyon 
anneye ulaşılması 
hedefleniyor.
Öte yandan, 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından 
başlatılan, "Demir 
Gibi Türkiye" 
kampanyası 
çerçevesinde 
bebeklere ücretsiz 
demir damlası ' 
dağılıyor. 2004 yılı 
Nisan ayından 
bugüne kadar 1.5 
milyon bebeğe 
ücretsiz damla 
verildi. Yine 
Bakanlık, bebekleri 
D vitamini 
yetersizliğinden 
korumak (raşitizm 
hastalığı) ve 
kemik sağlığını 
geliştirmek amacıyla 
çalışmalarını 

sürdürüyor. 
Bakanlık, bebeklere 
doğumdan itibaren 
1 yıl süreyle ücretsiz 
D vitamini vermeye 
başladı. Programı 
başladığı 23 Mayıs 
2005 tarihinden 2005 
yılı sonuna kadar 
yaklaşık 500 bin 
bebeğe D vitamini 
dağıtıldı. Programla 
her yıl 1 milyon 
bebeğe D vitamini 
verilmesi 
amaçlanıyor.
Sağlık Bakanlığı 
verilerine göre, 
geçen yıla göre 
yüzde 10'un üzerinde 
artışla, gebe izleme 
sayısı 3 milyon 
400 bine, bebek 
izleme sayısı ise 
6 milyon 400 bine 
ulaştı. Türkiye'de 
her yıl dünyaya 
gelen 1 milyon 
350 bin bebeğe, 
boğmaca, difteri, 
tetanos, kızamık, 
çocuk felci, 
verem ve 
Hepatit B 
hastalıklarına 
karşı aşı yapılıyor. 
Ayrıca okul çağında
ki çocuklara 
ilköğretimin 
1. ve 8. sınıfında 
pekiştirme dozları 
uygulanarak, aşı ile 
elde edilen bağışık
lığın ömür boyu 
devam etmesi hede
fleniyor. Çocukluk 
çağında yapılan 
aşılarda, yurt 
genelinde yüzde 68 
olan tam aşılı çocuk 
oranı, yüzde 90'a 
çıkarıldı.
İlçemizdeki Bursa 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’de ‘Bebek 
Dostu’ hastane 
ünvanını almıştı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kredi kartında son söz Erdoğan'ın
Kredi Kartları Yasa 
Tasansı'yla ilgili 
olarak AK Parti ve 
CHP arasında yapılan 
görüşmelerde, kredi 
kartlan limitlerinin 
BDDK tarafından 
belirlenmesi ve 
daha önce sicil 
affına uğrayanların 
sicillerinin devlet ve 
özel bankalardan da 
silinmesine ilişkin 2 
konu daha ele alındı. 
CHP Adana 
Milletvekili Tacidar 
Seyhan, AK Parti 
Grup Başkanvekili 
Eyüp Fatsa'nın bu 
2 öneriyi de 
Başbakan Erdoğan'a 
götüreceğini 
bildirdi.
CHP Grup 
Başkanvekili Haluk 
Koç, Sanayi 
ve Ticaret 
Komisyonu'nun 
CHP'li üyeleriyle 
birlikte yaptığı basın 
toplantısında, 
Kredi Kartları Yasa 
Tasansı'yla ilgili 
son gelişmeler 
konusunda bilgi 
verdi. Koç, bu 
konuda AK Parti ile 
CHP arasında yoğun 
bir trafik yaşandığını, 
CHP olarak getirdik
leri öneriler kabul 
edilmezse bu tasarıyı 
engelleyeceklerini ve 
tasarının bir ay 
boyunca TBMM'den 
geçirilemeyeceğini 
söylediklerini anlattı. 
Koç, sivil toplum 
örgütleri ve tüketici 
demeklerinin de 
kendilerine verdiği 
destekle AK Parti ile 
tasarıya eklenecek 
önergeler konusunda 
mutabakata vardık
larını söyledi. Koç, 
"HAMAS'tan kaçan

Başbakan, CHP'den 
ve sivil toplum 
örgütlerinden 
kaçamadı. Başbakan 
yakalanmıştır. 'Bu 
değişiklikler olmazsa 
CHP direnecek* 
iddiamızdan dolayı, 
Başbakan geri 
adım atmak zorunda 
kalmıştır" diye 
konuştu 
Koç'un ardından 
CHP Adana 
Milletvekili Tacidar 
Seyhan, tasarının 24. 
maddesinde yapılan 
değişikliğe göre, 
asgari ödeme 
tutarının ilk 
6 ay yüzde 10, 
ondan sonra 
yüzde 20 olacağını 
bildirdi. Seyhan, 
akdi faizlerin 
belirlenmesinde de 
Merkez Bankası'nın 
yetkili kılındığını, 
Merkez Bankası'nın 
tüketici faizleri ve 
harcama faizlerini 
dikkate alarak, 
akdi faiz oranlarını 
belirleyeceğini 
söyledi. 
Seyhan, daha 
önce sadece icraya 
düşenlerin birikmiş 
borçlarının yeniden 
yapılandırma kap
samına alındığım, 
AK Parti ile yaptıkları 
anlaşmayla borçların
dan dolayı ilk ihtar 
çekilenlerin de bu 
kapsama alındığını 
bildirdi.
Yeniden yapılandır
mada faiz oranının 
yüzde 18, taksit 
oranının 18 ay ola
cağını kaydeden 
Seyhan, AK Parti 
Grup Başkanvekili 
Eyüp Fatsa ile 
tasarının 2 mad
desinde daha

değişiklik 
yapılmasını 
görüştüklerini 
bildirdi.
Seyhan, CHP olarak 
kredi kartı limiti 
konusunda 
BDDK'nın belirleyici 
olmasını istediklerini 
bildirdi. Daha önce 
çektikleri krediler 
nedeniyle kara 
listeye alınan ve 
çıkarılan sicil 
affından yararlanan
ların Merkez 
Bankası'ndaki sicil
lerinin silindiğini, 
ancak yasada diğer 
bankalar yazılmadığı 
için, bu kişilerin 
sicillerinin devlet 
bankalarıyla özel 
bankalardan silin
mediğini belirten 
Seyhan, sicil affından 
yararlananların sicil
lerinin devlet ve 
özel bankalardan 
da silinmesini 
önerdiklerini söyledi. 
Seyhan, AK Partş 
Grup Başkanvekili 
Fatsa'nın bu iki 
önerilerini de 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
götüreceğini 
açıkladı. CHP Grup 
Başkanvekili Koç, 
bir gazetecinin 
sorusunu yanıt
larken, BDDK'nın, 
Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen'i

"'Eximbank'tan 
EGS Dış Ticaret'e 
64 trilyon lira 
usulsüz kredi verip 
Hazine'yi zarara 
uğratmakla" 
suçladığına ilişkin 
haberleri anımsa
tarak, "Bu, Başbakan 
Erdoğan'ın sırtındaki 
yolsuzluk küfesine, 
Maliye Bakanı 
Unakıtan'ın yanına, 
Bakan Tüzmen'in de 
oturduğunu 
gösteriyor. 
Başbakanın kendi 
küfesi zaten doluydu. 
Zaman geçtikçe bu 
küfede yük daha çok 
artacak. Eski ANAP 
yöneticilerinin 10-12 
yılda yaptıkları yolsu
zluk yükünü bu 
iktidar 3-3,5 yılda 
ortaya çıkarmakta 
büyük başarı göster
miştir" diye konuştu. 
Devlet Bakanı 
Tüzmen'in mertçe 
çıkıp dokunulma
zlığının kaldırılmasını 
istemesi gerektiğini 
söyleyen Koç, 
Tüzmen’in, "Kanımda 
devlet adamlığı geni 
var" şeklindeki açık
lamasını da, "İnsanın 
genetik haritası 
çıkarıldı. Devlet 
adamlığı yapmakla 
ilgili bir gen 
keşfedilmemiştir" 
diyerek 
değerlendirdi.

Tüketici kredileri 
30,6 milyar YTL’ye çıktı
Tüketici kredileri, 
17 Şubat tarihi 
itibarıyla 288.3 
milyon YTL 
artarak 30 milyar 
578,5 milyon 
YTL'ye yükseldi, 
Söz konusu 
krediler, 10 Şubat 
tarihi itibarıyla 
30 milyar 290,2 
milyon YTL 
düzeyinde idi. 
Tüketici kredileri 
kapsamında 
konut kredileri 13 
milyar 994,3 milyon 
YTL, taşıt kredileri 
yaklaşık 6 milyar 
116,8 milyon YTL, 
diğer krediler 10 
milyar 467,4 milyon 
YTL. düzeyinde 
bulundu.
Bireysel kredi kart
ları 17 Şubat tarihi 
itibarıyla 17 milyar

Çiftçinin ürünü para etmiyor
Türkiye Ziraatçılar 
Derneği Genel 
Başkanı İbrahim 
Yetkin, tarım ürün
lerinin istenilen fi 
yattan satılamaması 
nedeniyle eline 
düşük para geçen 
çiftçinin mutlu 
olmadığını, 
Yunanistan ve 
Fransız çiftçisi gibi 
üretmek ve onlara 
tanınan rekabet 
olanaklarının sağlan
masını istediklerini 
söyledi.
Konya'da bir progra
ma katılan Türkiye 
Ziraatçılar Derneği 
Genel Başkanı 
İbrahim Yetkin, çiftçi
lerin durumlarıyla 
ilgili açıklamalarda 
bulundu. Konya'nın 
Türkiye'nin tahıl 
ambarı olduğunu

200,5 milyon 
YTL'den yaklaşık 
17 milyar 324 milyon 
YTL’ye çıktı.
Bireysel kredi 
kartlarının 6 milyar 
221,8 milyon YTL'si 
taksitli, 11 milyar 
69,8 milyon YTL'si 
taksitsiz kredi 
kartından oluştu. 
Tüketici kredilerinin 
8 milyar YTL'si , 
kamu bankaları, 
19,7 milyar YTL’si 
özel bankalar, 2,8 
milyar YTL'si de 
yabancı bankaları 
içeriyor. Tasfiye 
olacak tüketici 
kredileri ve bireysel 
kredi kartları toplamı 
da, 1 hafta içinde 
12,9 milyon YTL 
artarak 1 milyar 
588,5 milyon 
YTL'ye çıktı.

hatırlatan Yetkin, 
"Ne Konya, ne de 
Türkiye'nin başka 
bölgelerindeki çiftçi 
mutlu değil. Tarım 
ürünleri para etmez 
hale geldi. Hububat 
ürünleri 2004 yılında 
300 bin TL iken 2005 
yılında 250 bin liraya, 
mısır da 2004'te 250- 
260 bin TL'ye 
satılırken, 2005 yılın
da 150-160 bin tL'ye 
kadar düştü. Bu 
durum, çiftçilerin 
maliyetli üretimi 
karşısında ucuza 
satışını ortaya koyu 
yor ve mutlu olması 
m engelliyor. Türkiye 
yetiştirdiği ürünlerle 
kendi kendisine 
yetecek halde ama 
ithal edilen ve kaçak 
gelen ürünler buna 
engel oluyor." dedi.

BURSA HAKİMİYET VE «ji.-.. nrui RH 
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GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir

k
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Bebek odasında olması gerekenler
Bebeğiniz sizin, ha 
yatınızın en önemli 
parçası haline gele
cek çok önemli br 
canlı. Bu yüzden 
onun en sağlıklı 
ortamda büyümesine 
itina etmeli. İşte 
bebeğinizin odasını 
hazırlarken size 
yardımcı olabilecek 
küçük bir rehber... 
Elbette her anne 
baba için bebeği her 
şeyin en iyisini hak 
ediyor. Ancak sizin 
de diğer harca
malarınızı da 
düşünerek 
bebeğinizin odası 
için ayırdığınız bir 
bütçeniz var ve bu 
bütçeyi aşmamanız 
gerekiyor. Piyasada 
ki çeşit çeşit bebek 
odaları ve aksesuar
lar arasından seçim 
yapmanızın kolay 
olmayacağını 
baştan kabullenin. 
* Rahatlık ve emniyet 
bir bebeğin odasında 
olması gereken en 
önemli iki özelliktir. 
* Bebeğiniz için 
seçtiğiniz oda çok 
önemli. Uzmanlara 
göre ideal bir bebek 
odasının 12-15 
metrekare ve en az 
bir penceresinin 
olması gerekiyor. 
Çünkü içeri güneş 
girmeyen, hava 
değişimi olmayan 
bir oda bebeğinizin 
sağlığı için 
uygun değil.
* Eşyaya boğulmuş 
bir odada, bebeğin 
görüş, hareket ve 
oyun alanı kısıtlanır. 
Bol dantelli, fırfırlı, 
fiyonklu örtüler, 
sepetler şık ve gös
terişli görünmesine 
rağmen kıvrımlar 
arasında toz oluşa
cağı ve sinek, böcek 
saklanabileceği için 
tercih edilmemelidir. 
Kolay yıkanıp 
ütülenebilen nevre 
sim takımları seçmek 
yerinde olacaktır.
* Bebeğinizin odası
na hah koymamaya 
özen gösterin. Çünkü 
halı odadaki nemi 
emdiği için alerjik 
bünyeli bebekler için 
nefes almayı 

güçleştirebiliyor. 
Hah yerine kilim yer
leştirirseniz daha 
sağlıklı olacaktır.
* Odayı boyamanız 
gerekiyorsa yağlı 
boya yerine çabuk 
kuruyan, koku bırak
mayan ve bakteri 
barındırmayan su 
bazlı boyaları tercih 
edin. Pastel renklerin 
aksine kontrast 
yapan canh tonlar 
bebeğin daha çok 
ilgisini çeker. Eğer 
duvarlar pastel tonda 
ise, canh renklerdeki 
posterler ve 
bordürler odayı 
neşeli hale getirebilir. 
* Odanın perdelerinin 
bebeğin çok erken 
saatlerde gün ışığı 
yüzünden uyanma
ması için yeteri 
kadar kalın olmasına 
özen gösterin.
* Bebeğin odasındaki 
mobilyaların ağaçtan 
yapılmış olması 
sağlıklı bir seçimdir. 
Fakat toksik olmayan 
boyaların kullanıldığı 
mobilyaları tercih 
etmelisiniz.
Mobilyalarda sivri 
çıkıntılar da 
olmamalıdır.
Mobilya alırken 
boyutlarının bebeğe 
büyüdüğünde oyun 
alanı bırakacak şekil 
de olmasına dikkat 
etmelisiniz.
* Bebek odasına en 
güvenli ışıklandırma 
tavandan yapılır. 
Kolayca kordonları 
çekilecek ve devrile
cek abajurlar tehlike 
oluşturur. Işığı 
ayarlanabilir bir 
düğme ile bebeğinizi 
çok parlak ışıktan 
koruyabilirsiniz.
* Karyola alırken; 
keskin, sivri kenarlı 
olmamasına, yatağın 
kenarlarının bebeği 
niz büyüdüğünde 
yataktan atlamayacak 
kadar yüksek (en az 
60 cm.), korkuluklar
daki çubukların 
aralıklarının, bebeğin 
kolu veya bacağının 
sıkışmaması için 2.5 
cm’den dar, bacak
larını dışarı sarkıtma
ması için 6 cm’den 
geniş olmamasına

dikkat etmelisiniz.
* Bebeğinizin ağlama 
seslerini duyabilmek 
için odasına bebek 
telsizi koyabilirsiniz. 
Özellikle geceleri çok 
işinize yarayacaktır. 
* Bebek yorganı 
çok ağır olmamalıdır. 
Daha önceden kul
lanılmış yorganları 
tercih etmeyin. 
Ayrıca makine de 
yıkanabilir olması, 
temizlik açısından 
avantaj sağlar. 
Kapı pencere boya
mak, genelde erkek 
işi olarak düşünülür. 
Merak etmeyin, 
bu işi erkeklere kap
tırmayın, elinize boya 
fırçasını ahn, kolları 
sıvayın filan demiye- 
ceğiz size. Ama. 
evinize biraz canlılık 
getirmek için veya 
sadece değişiklik 
olsun diye sizlerin 
hanım olarak yapa
bileceğiniz bir kaç 
tavsiyemiz var. 
Bunun için de eh, 
birazcık fırçaya 
filan ihtiyacınız 
olabilir belki.
Duvarlarınızı süsleyin 
Oturma odanızın 
veya salonunuzun 
duvarlarını rengarenk 
yapraklarla can
landırmak isterseniz, 
bu projemiz size 
uygun düşecektir. 
Şekli hoşunuza giden 
büyüklü küçüklü bir 
kaç yaprak toplayın. 
Odanızın duvarlarına 
uygun düşecek renk 
tonlarında bir kaç 
renk küçük kutu 
duvar boyası edinin. 
Küçük bir fırça 
yardımı ile yaprak
ların alt taraflarını 
boyayın (damarları 
iyice belli olsun diye 
alt tarafı boyuyoruz). 
Daha sonra duvara, 
boyalı tarafı 
bastırarak yaprağın 

izinin iyice çıkmasını 
sağlayın. Göreceğiniz 
üzere, yaprakları 
baskı malzemesi 
olarak kullanıyoruz. 
Bundan sonrasında 
zevk size kalmış.
İster bütün duvarınızı 
değişik renklerde 
ve değişik büyüklük
lerde yapraklarla 
donatırsınız, ister 
tavana yakın 
kısımlarda veya 
pencere altı 
hizasında bordürler 
oluşturursunuz. 
Kolay gelsin.
Aynı işlemi çocuk 
odaları için de yapa
bilirsiniz. Çocuk 
odalarında başkaca 
kullanabileceğiniz 
bir yöntem de 
şablonla baskı 
yöntemi. Kağıda 
çocuğuzun da 
hoşuna gidebilecek 
bazı şekiller çiiin. 
Mesela yıldızlar, 
araba veya ev desen
leri, harfler, rakamlar, 
ağaçlar, çiçekler, kız 
çocukları için 
kalpler... Şekillerinize 
detay vermenize 
gerek yok, zira 
sadece dış hatlar 
gerekli. Çizdiğiniz 
şekilleri kâğıttan 
keserek Oyun. Şeklin 
kendisinLdeğil de, 
oyulmuş kağıdı bant 
yardımı ile duvara 
yapıştırın. Eski bir 
bulaşık süngerini 
boyaya batırıp, 
duvara yapıştırdığınız 
oyuk kısma 
bastırarak, süngeri 
sürmeden boyayın. 
Veya fırça, ile de 
boyayabilirsiniz. 
Yapıştırdığınız kağıdı 
duvardan çıkarın. 
Duvarın başka bir 
yerinde farklı bir 
boya kullanarak 
işlemi zevkiniz 
ölçüsünde 
devam ettirin.

‘Gemlik Körfez9 internett<
Gazetemizi

www. g e m I i kko rf ezg azetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

ŞİİR KÖŞESİ

Ne Dersin?
Ne kara günlere kaldık 
Yurttaş buna sen ne dersin ?
Yüzlerce borçlara daldık 
Yurttaş buna sen ne dersin?

Emeklisi, emeksizi 
Kimseler hiç sormaz bizi 
Söylersin dinlemez sözü 
Kardaş buna sen ne dersin?

Ne yapalım fikir bozuk 
Hortumcular atar kazık 
Yazık bu millete yazık 
Kardaş buna sen ne dersin?

Atatürk’e saldırırlar 
Eserlerin kaldırırlar 
Fikirlerin doldururlar 
Atam, buna sen ne dersin?

Emekliler zor durumda
Bunlar yaşamak zorunda
Yalan var mı bu yorumda 
Kardaş bana sen he dersin?

Demir Ali kaldım naçar 
Yazdıkça dertleri açar 
Üzülme bu günler geçer 
Yurttaş bana sen ne dersin?

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN 
BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ 

KOŞULLAR ALTINDA CANLARINI 
ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN 
TSK ELELE VAKFI

OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL 
Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 07 36 

web: www.elele.org.tr

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

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

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

azetesi.com
http://www.elele.org.tr
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Kabızlık sorununuz varsa okuyun
Kabızlık çoğu kez 
hekimler tarafından 
basit bir rahatsızlık 
gibi algılanıp ihmal 
edilir ancak bu 
rahatsızlığı çeken 
hastalar için ciddi bir 
sorun ve hatta yaşam 
düzenlerini bozabilecek 
bir problem haline 
gelebilir. Bazı vakalar
da geçici ve kendi 
kendine halledilebilen 
bir sorun olan kabızlık 
bazı vakalarda ise 
gerek nedeni ve oluş 
biçimi, gerek sonuçları, 
gerekse de tedavisi 
yönünden deneyimli bir 
doktoru bile çok 
uğraştıracak kompleks 
bir rahatsızlık olabilir. 
Genel Cerrahi Uzmanı 
Op. Dr. Bülent Koç, ka 
bızlık sorununu yazdı. 
Kabızlık toplumun 
%30'a varan kesimini 
ilgilendiren, özellikle 
kadınlarda, yaşlı insan
larda ve çocuklarda 
görülen bir rahatsızlık
tır» gen ellikle kroniktir 
ve tüm yaşam boyu 
sürebilir.
Kabızlık kişilerin yaşam 
kalitesini derinden etk
ileyebilen, hatta 
depresyon, sinirlilik, 
anksiyeteye yol aşa
bilen bir rahatsızlıktır. 
Ayrıca hemoroid, 
fissür, fistül gibi çok 
rahatsız edici hastalık
lara da sebep olabilir 
Kabızlık deyimi kişiden 
kişiye farklı anlamlar 
taşıyabilir, basitçe 
haftada 3 kereden az 
tuvalete gitmeyi kabız 
lık olarak kabul ediyo 
ruz. Ayrıca defekasyon 
esnasında aşın ıkınma, 
kannda şişkinlik ve 
ağrı, kalın ve sert veya 

keçi pisliği gibi ufak 
ufak parçalar halinde 
büyük abdest yapma, 
yeterli boşalamama 
hissi, anüs bölgesinde 
tıka nıklık hissi, par
makla boşaltma ihtiyacı 
ol ması da diğer kabız 
lık bulgularıdır. 
Kabızlık ek bir hastalık 
olmaksızın, yani sade 
ce kalın barsağın çalış
ma bozukluğu nedeni 
ile olabileceği gibi, 
birçok başka hastalık 
nedeni ile oluşabilir. 
Bu nedenleri şöyle 
sıralayabiliriz.
-Sindirim sistemi 
hastalıkları- barsak 
kanseri, iltahabi barsak 
hastalıkları, barsak 
yapışıklıkları, fıtık gibi... 
-Yaşam şekli- Yetersiz 
sıvı ve lifli gıda almak, 
hareketsiz yaşam...
-Endokrin ve metobolik 
bozukluklar- Diabet, 
elektrolit bozukluğu 
yapan hastalıklar, 
hipotroidizm...
-Nörolojik hastalıklar- 
multipl skleroz, parkin- 
son hastalığı, inme 
-Bazı ilaçların kullanıl
ması- antiasitler, anti- 
depresanlar, antip- 
sikotikler,demir hapları 
-Psikolojik rahatsızlık
lar- Depresyon, 
anksiyete, yeme bozuk
lukları, bulimia gibi... 
-Kadınları etkileyen du 
rumlar- gebelik, yumur
talık kanseri gibi...
-Bazı barsak 
yumuşatıcı bitkisel ilaç 
ve çayların uzun süre 
kullanılması 
-Makat bölgesi 
adelelerinin çalışma 
bozukluğu 
Yeni oluşmuş kabızlık 
bazen barsak kanseri 

gibi ciddi hastalıkların 
habercisi de olabilir. 
Barsak alışkanlığında 
değişiklik olan, 
özellikle son zamanlar
da oluşmuş kabızlığı 
olan kişiler eğer aşağı
da belirteceğimiz 
bulguların bazıları da 
varsa vakit geçirmeden 
ileri tetkik ve tedavi 
için doktora başvur
malıdır. Bu bulgular: 
İştahsızlık, 
Kilo kaybı 
Büyük abdesten 
kan gelmesi 
Makat bölgesinde ağrı 
Ateş, Karında kramplar, 
Karın ağrısı 
Ailede barsak kanseri 
ve iltahabi barsak 
hastalığı olmasıdır. 
Kronik kabızlık" sorunu 
ise bir çok hasta 
bitkisel ilaç ve çaylarla, 
bazen de doktor 
olmayan kişilerce 
tavsiye edilmiş ilaçlarla 
aşılmaya 
çalışılmaktadır. 
Bu kişilerin bir doktor 
tarafından değer
lendirilerek kabızlık 
nedeninin ortaya 
konması ve buna 
uygun yaşam ve yeme 
şekli düzenlenmesi, 
bazen bitkisel ve 
normal ilaçlar ile 
kabızlığın tedavi 
edilmesi gereklidir. 
Bazı nadir durumlarda 
tıbbi tedaviye hiç cevap 
alınamayan hastalara 
son çare olarak 
cerrahi tedaviler de 
yapılabilmektedir. 
Sonuç olarak kabızlık 
sorunu çeken kişilerin 
bu rahatsız edici 
durumdan kurtulmak 
ve daha kaliteli bir 
yaşam sürebilmek için

kendilerini doğru yön
lendirecek bir hekim
den yardım almaları 
gerekmektedir.
Doktora başvurmadan 
önce kabızlık durumları 
ile ilgili bazı soruları 
önceden cevaplayarak 
hazırlıklı gitmek ve 
bu bilgileri de doğru 
olarak vermek dok
torunuzun tanı ve 
tedavisine çok 
yardımcı- olacaktır. 
Bu soruları şöyle 
sıralayabiliriz: 
-Ne kadar zamandır 
kabızlık sorunu 
yaşı yorsunuz?
-Kabızlık devamlı mı, 
aralıklarla mı 
oluşuyor?
-İki defekasyon arasın
daki süre kaç gün? 
-Stresli zamanlarda 
kabızlığınız 
artıyor mu?
-Gaita rengi, şekli, 
sertliği nasıl?
-Defekasyon esnasında 
anüs bölgesinde 
ağrı oluyor mu?
-Defekasyon esnasında 
veya sonrasında kana
ma oluyor mu?
-Karın ağrısı 
oluyor mu?
-Geçirilmiş ameliyatınız 
var mı? (özellikle karın 
ve bel ameliyatları) 
-Geçirilmiş kaza ya da 
yaralanma var mı?
-Hangi ilaçları 
kullanıyorsunuz?
-Kahve, kola gibi içe
cekleri çok içiyor 
musunuz?
-Alkol alıyor musunuz, 
miktarı ne kadar?
-Sigara içiyor 

. musunuz, miktarı 
ne kadar?
-Başka ne gibi yakın
malarınız mevcut?

Diyabet gözü vuruyor

Diyabet hastalığının, 
dönüşümsüz görme 
kayıplarına neden 
olduğu bildirildi. 
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göz 
Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Kuddusi Erkılıç, 
diyabet hastalığının 
damarlarda yol açtığı 
tahribat nedeniyle 
vücudun birçok 
organında olduğu gibi 
gözde de ciddi sağlık 
sorunlarına neden 
olduğunu belirtti. 
Diyabet hastalığının 
gözde neden olduğu 
tahribatların 
tedavisinin her zaman 
mümkün olmadığını 
vurgulayan Prof. Dr. 
Erkılıç, şunları söyle
di: "Diyabet hastalığı, 
gözdeki damarları 
tahrip ediyor. Şeker, 
ağ tabakayı veya 
sinir hücrelerinin 
bulunduğu retina 
tabakasını etkiliyor. 
Bu durumda diyabetik 
retinopati adı verilen 
hastalık ortaya 
çıkıyor. Göz dibinde 
kanama, ödem, yeni 
fakat dayanıklı 
olmayan yeni damar 

oluşumu ve ardından 
retina tabakasında 
ayrılmalar meydana 
geliyor. Bu durumda, 
tedavi edilmediğinde 
dönüşümsüz görme 
kayıpları ortaya 
çıkıyor. Diyabetin 
yol açtığı katarakt 
ameliyatla alınabiliyor, 
ama diğer rahatsızlık
ların tedavisi çoğu 
zaman mümkün 
olmuyor." 
Erkılıç, diyabet 
hastalığına yakalanan 
kişide göze bağlı 
sağlık sorunlarının 
mutlaka yaşanacağını, 
bu nedenle diyabet 
teşhisi konan hasta
ların mutlaka göz 
muayenesinden 
geçmesi gerektiğini 
vurguladı.
Diyabetin gözde 
neden olduğu 
tahribatın şeker 
seviyesi ile doğrudan 
ilişkili olduğunu 
hatırlatan Prof. Dr. 
Erkılıç, şeker 
seviyesinin kontrol 
altında tutulmasının 
gözdeki tahribatların 
şiddetini de azalta
cağını sözlerine 
ekledi.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
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
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç______ ,

513
513
512

514
513

12 
20
10 
45

35

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi

12

72
49

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

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 
TEK İşletme
Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md.
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
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 14 14
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 işlet. 
Su işlet, 
itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21-122 
513 45 21 -115

513 23 25 
513 45 21 -182 
513 45 21 -111

Yalnyz 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84 
544 30 60

(212) 516 12 12 
(226)811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

S13 14 25

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226)
Topçular (226)
Eskihisar (262)

I 814 10 20
I 363 43 19
I 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
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ARSLAN TİCARET Dağ Kros Dünya Şampiyonası Bursa’da yapılacak

İNŞAAT MALZEMELERİ PAZ. TAH. TİC 

< -ÎÎ& BURSA BETON 
EtdawSSr Sanayi ve Tic. A.Ş.

YETKİLİ BAYİİ
/ Demir
/ Kireç
/ Çimento
/ Tuçylcı
/ Kiremit
/ Beyaz Çimento
/ Kum ve Çcıtyıl

Hazır Beton Bayiliği ile 
Siz Sayın Müşterilerimizin Hizmetinizdeyiz.

İsmail ARSLAN
Ihça Cad. No: 49/A
Gemlik / BURSA

Tel.: (0.224) 513 20 65
Fax: (0.224) 513 49 02

22. Uluslararası Dağ 
Kros Dünya 
Şampiyonası 7-11 
Eylül 2006 tarihleri 
arasında Bursa’da 
yapılacak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı ve 
Belediyespor Kulübü 
Başkanlığının yanı 
sıra Türkiye Atletizm 
Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyesi Muam 
mer Subaşı, Bursa’nın 
dağ kros dünya şam 
piyonası ile uluslara 
rası bir organizasyona 
daha ev sahipliğini 
yapacağını söyledi. 
Türkiye Atletizm 
Federasyonu Başkanı 
Mehmet Terzi, yönetim 
kurulu üyeleriyle bir
likte Subaşı başkan
lığında Büyükşehir 
Belediyesi’nde bir 
araya gelerek, 7-11 
Eylül 2006 tarihlerinde 
Bursa’da düzen
lenecek Dağ Kros 
Dünya Şampiyonası 
hazırlıklarını ele 
aldılar.
Dağ Kros Dünya 
Şampiyonası’nın 
Bursa’nın ve 
Uludağ’ın tanıtımı

açısından büyük 
bir fırsat olduğunu 
belirten Subaşı, 
“Bursa, son olarak 
Dünya Sağlıklı Kentler 
Birliği ile 98 ülkeden, 
200’ün üzerinde kentin 
yöneticisine ev sahip 
ligi yaptı. Bu organiza
syona da 40 ülkeden 
yaklaşık 600 sporcu 
katılacak. Bursa 
olarak bu tür organiza
syonlara hazırlıklıyız. 
Konuklarımızı Türk 
misafirperverliğinde 
ağırlayarak, organiza
syonu başarıyla 
gerçekleştireceğimiz
den kuşkumuz yok” 
dedi. Subaşı, 
Uluslararası Dağ Kros 
Dünya Şampiyo 
nası’nın 4 ayrı kate
goride yapılacağını, 
etkinlik kapsamında 
Dünya Dağ Yarışları 
Birliği’nin Genel

Kurulu’nun da 
Uludağ’da gerçek
leştirileceğini bildirdi. 
Türkiye Atletizm 
Federasyonu Başkanı 
Mehmet Terzi de, 
Dünya Dağ Koşuculan 
Başkanı Danny 
Hughes’in geçen 
aylarda yaptığı 
ziyarette, Uludağ’ın 
koşu sporunun yanı 
sıra her türlü dağ 
sporunun yapılacağı 
dünyadaki ender 
bölgelerden biri 
olduğunu dile 
getirdiğini vurgula
yarak, “Bursa’nın 
bu organizasyonu 
başarıyla atlatacağına 
inanıyorum. 
Organizasyona 
destek veren 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne de 
şükran borçluyuz” 
diye konuştu.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR
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İlçenin ana caddelerinde bulunan park yasağına aldıran olmayınca vatandaş sıkıntı çekiyor

Trafik yasaklarına aldıran yok
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Su paraları
Büyükşehir’e girmek girmemek konusun

da toplum ikiye bölünmüşken, TBMM’de 
çıkarılan yasa ile Gemlik’de Bursa 
Büyükşehir sınırlarına alındı.

Büyükşehir sınırlarına alınan ilçelerin su, 
kanalizasyon, itfaiye, ulaşım gibi hizmetleri 
de Büyükşehir’e bağlanıyor.

Gemlik’te de bu yapılanma gerçekleşti ve 
2005 yılı başından itibaren Gemlik 
Belediyesi’ndeki birçok görevli Büyükşehir 
kadrosuna aktarıldı.

Su ve kanalizasyon hizmetlerinin de 
Büyükşehir’e bağlanması nedeniyle, Bursa 
Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ilçe 
mizde görev yapmaya başladı.

Su fiyatları daha önce ilçe Belediye 
Meclisi’nce belirlenir ve uygulanırdı.

Mehmet Turgut’un Belediye Başkanlığı 
yaptığı dönemde, Bursa ilçeleri içinde en 
ucuz suyu Gemlikliler kullandı.

Belediye Meclisi’ne zam istemiyle gelen 
Başkanın istemi sürekli mecliste geri itildi.

BUSKİ, 2006 bütçesinde su fiyatını 1.5 
YTL’nin üzerinde uygulayınca, önceleri bir 
konuta gelen su tüketim ücreti herşey dahil 
25 milyon lira iken, şimdi 80 YTL gelince 
kıyamet kopmaya başladı.

Dün, büromuza gelen vatandaşlar ile tele
fonların sayısı azımsanmayacak kadardı.

Işyerimize gelen su ücreti 172 YTL.
Burası matbaa ve gazete bürosu.
Hamam değil.
Vatandaşların imza toplayarak haklarını 

aramak için kampanya başlattığını duyduk.
BUSKİ bu konuda insaflı olmalı. En azın

dan kademeli olarak bu fiyatları arttırmalıydı.
Su fiyatları el yakıyor.
Bu yangın söndürülmek

Gemlik’te yoğun
laşan trafik 
sorunları bitmiyor. 
İstiklal Câddesi’nde 
park yasağı bulunan 
lehvaların altına 
park eden araçlarla 
mücadele sürerken 
her gün yüzlerce 
kişiye ceza kesiliyor. 
Yaya kaldırımlarına 
araçların parkedil 
mesi ise vatan
daşların yürüyüşünü 
engelliyor.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Güpegündüz hırsızlık
Gezici hırsızlar Orhangazi’den sonra Gemlik’te de bir fotoğrafçıyı soydular
Dün sabah mey
dana gelen olayda 
Ahmet Dural 
Meydam’nda bulu
nan Foto Güneş bir 
grup profesyonel 
hırsız tarafından 
soyuldu. 
Güpegündüz 
meydana gelen 
hırsızlık olayının 
şöyle geliştiği 
bildirildi
Saat 10.oo sıraların
da dört kişi foto 
Güneş’e gelerek 
çalışanı oyalarken,

işyerinin profes 
yönel fotoğraf 
makinasını çaldılar. 
Dört kafadar 
hırsızın işyerinden 
çıktıktan sonra 
makinanın 
çalındığı anlaşılınca 
durum polise 
bildirildi.
Eşgalleri belirlenen 
hırsızların aran
masına başlandı. 
Bu arada işyerinde 
bulunan kameradan 
hırsızların görüntü
lerinin çekildiği ve 

fotoğraflarının 
polise verildiği 
bildirildi.
ORHANGAZİ DE DE 
ÇALMIŞLAR 
Dün sabah 
aynı şahısların 
Orhangazi de de 
aynı yöntemle bir 
fotoğrafçıdan iş 
yerinin fotoğraf 
makinasını çaldığı 
belirlendi.
Hırsızlık olayının 
ortaya çıkmasından 
sonra Gemlikli 
meslekdaşlarının 

uyarılmasına 
karşın, dört 
kafadar hırsızın 
eylemlerini 
gerçekleştirdikleri 
saptandı.
Gezdikleri ilçelerde 
fotoğraf makinası 
çalan hırsızların 
eşgalinin belir
lendiğini söyleyen 
güvenlik görevlileri, 
şahısların kimlik
lerinin saptanması 
için çalışmalara 
başladığını 
söylediler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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^Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Aydınlanma

Mşiyeaşure diŞttılar
Atatürk uygarlığı işaret ederken batıyı 

göstermedi..
Atatürk “aydınlanma çağına” dikkat çekti..
Ve aydınlanmaya ulaşmanın yolunu da bil

imle kesiştirdi.
Öyle bazılarının dediği gibi batıyı hiçbir 

zaman örnek almadı.
Akıl var izan var..
Emperyalizme karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı 

veren bir komutan, bir düşünce adamı hiç 
batıyı örnek alır mı ?

Böyle bir düşünce ne duyguya sığar ne 
mantığa..

Sığmazda...
Dar beyinli,örümcek kafalı bir güruh 

Atatürk’ü toplum önünde küçük düşürmek 
için böyle bir iddiayı ortaya atıyor.

Ama bu iddia aydınlanma felsefesinin akıl 
süzgecinden geçemiyor...

Aydınlanma..
Akıl çağı olarak da tanımlanan önemli bir 

kavram.
Öyle ampulle falan olacak gibi değil.
Kafanın içini aydınlatmayı gerektiren bir 

durum.
Aydınlanma çok geniş bir çerçeveyi içeri 

yor. Hatta çerçevenin de dışına çıkıyor Çünkü 
aydınlanmayı bir çerçeve içine almak yanlış 
ve anlamsız.

Aydınlanma bilimle oluyof.
Ama önce insanın hurafelerden,batıl 

önyargılardan eskimiş geleneklerinden ve 
inançlrından bağımsız olarak düşünmesini 
sağlamak gerekiyor.

Çünkü Aydınlanmanın amacı bireysel alan* 
da: aklını kullanma cesareti gösterme,aklın 
özgür ve bağımsız düşünebilmesi ve bireyin 
bilgi, beceri ve davranış kazanmasıdır.

Aydınlanmış birey ancak aydınlanmış bir 
hukuk devletinde, yani aydınlanmış yönetici 
ve toplumsal uzlaşımla elde edilmiş hukuk 
düzeninde gerçek anlamını bulur.

Bu nedenle dinsel devletler yerini akıl 
devletlerine bırakmalıdır.

Çünkü aydınlanma ancak insanların kendi
lerini birey yapmalarıyla gerçekleşir.

Devletin de görevi, aydın insanın oluşması 
için gerekli tüm kamusal, kurumsal, bilimsel, 
eğitimsel yapıyı oluşturmaktır.

Türkiye’de ise toplumsal gelişmenin önünü 
açacak aydınlanma hareketleri Kurtuluş 
Savaşı’nın sona ermesiyle başlamıştır.

Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölüm 
Başkanı Prof.Dr. Fügen Berkay durumun 
fotoğrafını şu yaklaşımıyla net olarak çekiyor:

“Türk Aydınlanması, Kurtuluş Savaşı’nı . 
başarmış bir ulusun modernite temelinde 
tabandan tavana yenilenmesini ,hem 
ekonomik ve hem de sosyal bağlamdaki 
atılımlarıyla güçlenmesini ve yapılanmasını 
sağlayacak sosyal bir projedir.”

Bu süreç 1923’te başlamıştır.
Hala da sürmektedir.
Dönem dönem önü tıkanmak istenmiştir.
Hatta tıkanmıştır da.
Ancak bilimle doldurulmuş, akılla biçim

lendirilmiş aydınlanma ışığının önünde hiçbir 
engel duramamıştır.

Duramayacaktır da..
Çünkü yaşam sonsuzluğa akan bir duru 

pınardır..
Ve sürekli aydınlık olmalıdır.
insanın doğasında yalınlık vardır...
içtenlik vardır..
Özgürlük vardır..
Eşitlik vardır...
Laiklik vardır..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Küçük Kumla Kültür 
ve Sosyal 
Yardımlaşma Derneği 
üyeleri geleneksel 
hale getirdikleri 
Aşure gününde 
bin kişiye 
aşure dağıttılar.
Kumla Denizden 
Canlı Balık Restau 
rant personeli 
tarafından hazırlanan 
Aşure ve lokumlar 
dernek üyeleri 
tarafından kendi 
elleriyle dağıtıldı. 
Dernek Başkanı 
Saime Aktürk, 
geleneksel hale 
dönüştürdükleri 
Aşure gününde 
1000 kişiye 
hazırlanan kaseler 
içinde Aşure ve 
lokum dağıtarak 
Muharrem ayının 
geleneğini 
sürdürdüler.
Dernek Başkanı 
Aktürk, İlköğretim 
okulunda okuyan 10 
öğrencinin okulların 
açılmasıyla birlikte 
tüm eğitim ve giyim 
masraflarını üstlene 
rek onlara burs 
verdiklerini belirterek 
ayrıca ihtiyacı olan 
bazı ailelerin de 
günlük yiyeceklerini 
karşılamakta 
olduklarını söyledi. 
Yapılan tüm 
etkinliklerde dernek 
üyelerinin büyük 
özveriyle çalışarak 
hizmet verdiklerinin 
altını çizen 
Aktürk, düzenledikleri 
kermes, gezi gibi 
etkinliklerinin 
yanı sıra bazı 
hayırsever vatan-

tpçük^iftplp^ültür ve Sosyal 
"*>ma Derneği üyeleri 

ve lokum dağıttılar!

|

daşların da 
derneğe 
bağış yaparak 
katkıda bulunduk
larını söyledi. 
Yaptıkları tüm 
çalışmaların halka 
hizmet amacıyla 
sürdürüldüğünü 
söyleyen Aktürk,

Küçük Kumla 
Kültür ve Sosyal 
Yardımlaşma 
Derneği'nin 
yardım amaçlı 
kurulduğunu ve 
bağış beklediklerini 
bildirerek, 
"Dernek üyelerimiz 
tüm etkinliklerde

kendileri 
çalışarak hizmet 
vermekteler, bir 
çok sosyal faaliyete 
imza atan derneğimiz 
bundan sonra da 
yardım amaçlı 
çalışmalarını 
sürdürecektir" 
dedi.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

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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İlçenin ana caddelerinde bulunan park yasağına aldıran olmayınca vatandaş sıkıntı çekiyor

Trafik yasaklarına aldıran yok Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Gemlik’te yoğunlaşan trafik sorunları bitmiyor. İstiklal Caddesi’nde 
park yasağı bulunan lehvaların altına park eden araçlarla mücadele 
sürerken her gün yüzlerce kişiye ceza kesiliyor. Yaya kaldırımların 
üzerine park eden araçlar ise vatandaşların yürüyüşünü engelliyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'in trafik 
açısından en çok 
sıkıntı yaşanan 
İstiklal Caddesi’nde 
yasak tabelalarına 
aldırış eden yok. 
Özellikle banka ve 
otobüs durakları 
önünde yaşanan 
sıkıntıda yasaklara 
uymayan 
sürücülere 
cezalar yağıyor. 
Araçlarını yasak 
levhalarının tam 
önüne park, eden 
sürücüler trafik 
ekiplerinden 
ceza yemelerine 
karşın aldırış 
etmiyorlar.
Trafiğin en sıkıntılı 
olduğu zamanlarda 
araçlarını park 
edilmez levhaları ile 
otobüs duraklarının 
önüne park eden 
sürücülerin 
yasaklara uymamaları 
ise kaldırımlardan 
geçen vatandaşları 
zora sokuyor.
Kaldırım kenarlarında 
bulunan iş 
yerlerindeki 
onarımlar nedeniyle, 
yansı kapanan 
kaldınmlardan 
geçemeyen 
vatandaşlar, 
park eden araçların 
çevresinden 
dolaşarak 
caddeye çıkmak

zorunda 
kalıyorlar.
Gündüz saat 19.00 
dan önce İstiklal 
Caddesi’nde büyük

tonajlı araçların 
mal indirme ve 
alma yasağı 
bulunmasına 
karşın,

kurallara uymayan 
araç sürücüleri 
kaldırımları 
işgal etmeyi 
sürdürüyorlar.

4$

Bahkpazarı’nda yaralama
Yaşları küçük olan iki çocuk, tabancayla arkadaşını ayağından vurdu

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Önceki akşam mey
dana gelen olayda 
Melih S. adlı kişi 
ayaklarından 
tabanca ile yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
olay Balıkpazarı Cami

aralığında 
meydana geldi. 
Olayda M.A. ve Ç.D. 
isimli yaşları küçük 
iki kişi Melih S. (20) 
ile tartıştılar.
Daha önce birlikte 
gezdikleri belirtilen

M.A.(17) Ç.D.(16) 
aralarında tartışma 
çıkan sonucunda 
M.A.üzerinde taşıdığı 
silahla Melih S.'yl 
iki ayağından 
birer kurşunla 
yara ladı.

Olaydan sonra 
göz altına alınan 
küçük çocuklar, 
sorgularının ardındah 
çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından 
M.A. tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

Kara gözlerinde ‘ Katil Amerika!’
Savaş ve Barış adında iki kuzenim var. 
Dün Berlin'den gelen iletisinde anneleri 

Nehir’e; "Keşke küçük oğlana 'Savaş' adını koy- I 
masaydım? "diyor.

Barış'ın anası Nehire, ikinci oğlu doğduğun
da hiç düşünmeden 'Savaş* adını takmıştı...

İyi de, savaşın ve barışın cinsiyeti var mıdır? 
Niye kız doğunca 'Barış', 'Savaş' adları konmaz, 
onu da anlamam... Bence şu anda doğan tüm 
bebeklere 'Barış' adı konulmalı... Barış adında 
çocuğu olan da, 'Savaş' koymalı gelen 
kardeşe... Erkek-dişi meselesine bakmadan...Bir 
ülke bağımsızlığı için savaşır... Barış için 
savaşır!..

Savaş'ın cinsiyeti erkektir, nedense!..
Tarihin yaprakları erkek savaşlarıyla 

doludur!.. Savaşta en derin yarayı analar, kadın
lar, çocuklar alır...

21. Yüzyılda da ABD postalları işbaşında!..
Erkek savaşında emperyalizmin babası 

ABD'nin, 'demokrasi adına IRAK katliamı...
Adına, 'Demokrasi' de...
Tümcen, 'Demokrasi getireceğim' olsun... 
Dünya'daki Künyen de KATİL AMERİKA!.. 
Bugünlerde sanal havuzda geziyor;

Katliamerika'nın Irak'taki katlidemokrasi 
fotoğrafları... Düzenlenen oturumlarda Irak'a 
demokrasi yerine savaş getiren Katliamerika 
adına Vicdan Jürisi oluşturuluyor...

Aşağıda linki vereceğim... Vicdan Jürisi olun 
her biriniz!.. Öyle fotoğraflar ki... Bir tarafta 
ABD askerlerinin acıları... Diğer tarafta tarihin 
belleğinin arşivinde kalması gereken 
Katliamerika savaşı Siyah perde açılıyor;

ABD askerlerinin postallarından oluşan 
mezarlık... Postalların üzerinde asker 
künyeleri... Paralı askerlerin künyesine bakılsa, 
bir tanesi ABD'li çıkmaz ya...

Ve postalların yanı başında çekilen aile 
fotoğraflarının fotoğrafları...

Postalların içinde kaybolan bir yakının 
görüntüsünde iniltisini duyarsınız, 'vicdanınız
daki jüri'ye sorarsanız!..Postal görüntülerinin 
ardından bir not; 2.153 sayılan Amerikalı asker 
ölmüş... Tabanları delik, çamurlu, derisinin 
rengi kaybolmuş bir ayakkabı...

Arap harfleriyle yazılı mezar taşlarında 'ülke
si' için savaşan askerlerin mezarlık görüntüsü.. 
Künyesiz askerler!...

Ve hemen bir not; 100 bin sayılan Iraklı asker 
ölmüş... Savaşın görüntülerinde ağlayan, 
bağıran^ inleyen analar, babalar.... Ölü 
çocuğunu kucağından bırakmayan bir baba...

"BU SAVAŞI BİTİRECEĞİZ" sözleri yansıyor; 
siyah perdeye-ekrana-...

Karagözlü bir kız çocuğu...
Gözbebeğindeki yaş birikmiş akmıyor... 
Karagözlerden akmayan yaş!
Kara saçlı, kara gözlü kız çocuğu ağlıyor? 

Gözyaşları gözbebeğinde donmuş!..
Yazılı fotoğraflar bunlar... Çocukların gözbe

beklerinin donduğu anlar...
Dünyanın dev ülkesi, çocuklara o cicili bicili 

bisküvi, çikolata, CocaCola gibi yiyecek ve içe
ceklerin sunan, o cüce ülkeyi tanıdı çocuklar!.. 
Dev ülkenin cüceleştiği anlar, kara gözbe
beğinde...Kim söylemişti, anımsamıyor, ABD'li 
bir sanayicinin işçisi için söylediği bir söz, 
"Vurdun mu, gözbebeğine vuracaksın"... 
Bebeklerin gözyaşları donar mı? Bebeklerin, 
çocukların gözbebeklerinde biriken yaşlarda 
KATİL AMERİKA!.. VAR....

"Başka ölüm yok başka dolarda yok" sözleri 
dökülüyor bu kez siyah perdeye!

-Irak katliamı bitmeli... İraklılar kendi gele
ceğini kendi kurmalı...

-ABD ordusunun şiddeti altında daha kaç 
tane ölüm bekleniyor...

Yazar dostum Kenan Sinanoğlu'na iletilen 
'Amerika Usulü Demokrasi' başlıklı iletide şöyle 
deniyor;

- Amerika, Irak'a demokrasiyi böyle götürdü. 
Dün Vietnam'da ne yaptıysa, bugün Irak'ta on 
kat kanlı demokrasi örneği sergiliyor. Amerika 
sevdalıları bunları biliyor mu acaba?
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Servis ve kargo araçlarına sınırlama getirildi
UKOME Kurulu, 
trafiğin yoğun olduğu 
ana arterlerde trafik 
akışına olumsuz etki 
eden kargo dağıtım 
araçları ile servis 
araçlarının şehir 
içine giriş ve çıkış 
saatlerine sınırlandır
ma getirdi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Ulaşım Koordi 
nasyon Merkezi 
(UKOME) Devlet 
Çevre Yolu'nun açıl
masından sonra izin 
belgesi olmayan kam 
yon ve TIR gibi ağır 
tonajlı araçların 
sabah 07.00-10.00 ile 
akşam 16.00-19.00 
saatleri arasında 
şehir içine girişini 
yasaklamasının 
ardından izin belgesi 
olan nakliye araçları
na da sınırlama getir
di. UKOME Kurulu, 
trafiğin yoğun olduğu 
ana arterlerde trafik 
akımına olumsuz etki 
eden kargo dağıtım 
araç lan ve servis 
araçla rımn da şehir 
içine giriş-çıkış saat
lerine sınırlandırma 

getirdi. Alınan karara 
göre, Atatürk Cadde 
si, Cumhuriyet 
Caddesi, Altıparmak 
Caddesi, İnönü 
Caddesi, Celal Bayar 
Caddesi, Uluyol, 
Fevzi Çakmak Cad 
desi, Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi, Santral Ga 
raj ve Çekirge Cad 
deleri'nde zorunlu 
olarak yasaklanan 
caddelere girecek 
kargo dağıtım 
araçlarının yük 
indirme ve bindirme 
işlemlerinin 09.00- 
11.00 saatleri arasın
da yapmalarına; saat 
11:00-15:00 saatleri 
arasında transit geçiş 
yapmalarına; 15:00- 
20:00 saatleri 
arasında girişleri 
yasaklandı.
Azami yüklü ağırlığı 3 
bin 500 kg ile 17 bin 
kg dahili olanlara 
trafiğin çok yoğun 
olduğu 06.00-10.00 
ile 16.00-20.00 saat
leri arasında kesinlik
le şehir içine gire
meyecek. Araçlar 
diğer saatlerde Bursa 

Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü'nden 
alacakları izin 
belgesiyle şehir 
içinde yükleme ve 
boşaltma yapabile
cekler. Azami yük 
ağırlığı 17 bin kg'dan 
fazla olan kamyon
lara, TIR'larda olduğu 
gibi gündüz saat
lerinde şehir içine 
girişlerine kesinlikle 
izin verilmeyip, 
zorunlu yükleme ve 
boşaltma işlemleri 
için 22.00-06.00 saat
leri arasında şehir 
içine giriş yapmaları
na müsaade edilecek. 
Kamyon ve kamyo
netlerin saat 07.00 ile 
08.30 saatleri arası 
ise izin belgeleri olsa 
dahi bahse konu gü 
zergahlara girişleri 
yasaklandı. Yük nakli 
yapan en fazla 3 bin 
500 kg haiz olan 
araçlar Zabıta 
Müdürlüğü'nden ala
cakları izin belgesi ile 
bu güzergahları kul
lanabilecekler. 
Azami yüklü ağırlığı 

bin 500 kg'den az 
olan tüm kamyo
netler sürücünün 
trafik kurallarına 
uyması, görevli trafik 
ekiplerinin tembih ve 
ikazlarına riayet 
etmeleri kaydıyla her 
türlü kısıtlama ve 
yasaklamamanın 
dışında tutulacaklar 
ve bu araçlardan 
şehir içine giriş izin 
belgesi aranmaya
cak. Sanayi Bölgeleri 
ile ilişkili ağır taşıtlar 
yükleme - boşaltma 
işlemlerini tamam
ladıktan sonra, şehir 
içerisine girmeden 
geri dönecekler. 
Sanayi bölgeleri ile 
ilişkili araçlar, İzmir 
Yolu'nda Çalı 
Köprülü Kavşağı, 
Ankara Yolunda 
Otosansit Kavşağı, 
Yalova Yolu'nda 
Terminal Köprülü 
Kavşağı ve Mudanya 
Yolu'nda Emek 
Besaş Kavşağı'na 
kadar giriş yapabile
cekler ve tekrar 
Çevre Yolu'na 
geri dönecekler.

Trafo binasında 
yan a ra k ö İd ü |

Kimliği henüz 
belirlenemeyen 
bir genç, girdiği 
trafo binasında 
elektrik akımına 
kapılınca yanarak 
can verdi.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye 
göre, olay, 
önceki 
gece 01.00 
sıralarında 
Bursa 
Sırameşeler'deki 
kullanılmayan 
eski parti 
binasında 
meydana geldi. 
"155 Polis İmdat" 
hattını arayan 
bir kişi, Sırameşeler 
Caddesi'nde 
bulunan boş binada

ceset gördüğünü 
bildirdi.
İhbar üzerine 
olay yerine 
giden polis 
ekipleri, binadaki 
elektrik 
trafosunun içinde 
kimliği henüz 
belirlenemeyen bir 
kişiye ait yanmış 
cesetle karşılaştı. 
Üzerinden kimlik 
belgesi çıkmayan 
ceset, Cumhuriyet 
Savcısı'nın 
talimatı doğrul
tusunda otopsi 
yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı.
Olayla ilgili 
soruşturma 

sürdürülüyor.
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Merinos Proiesi'nin ihalesi sonuçlandı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin 
Cumhuriyet dönemi
nin ilk sanayi 
yapılarından birisi 
olma özelliğine sahip 
Sümerbank Merinos 
Yünlü Sanayi 
Dokuma Fabrikası’nı 
kente yeniden 
kazandıracağı 
Merinos Kentsel 
Dönüşüm Projesi’nin 
yapılan İhalesi 
sonuçlandı. 
Sümerbank Merinos 
Yünlü Sanayi 
Dokuma 
Fabrikasının kentsel 
dönüşüm projesi 
kapsamında Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi ve Merinos 
Kültürpark’ı için iki 
ayrı ihale yapıldı. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nin 
ihalesine 7, Merinos 
Kültürpark’ınınkine 
ise 12 firma katıldı, 
ihale komisyonu 
önceki gün yapılan 
ilk oturum sonrasın
da dün teklifleri 
inceledi.
Yapılan incelemeler 
Türkiye’nin en büyük 
kongre kültür 
merkezi özelliği 
taşıyacak olan 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nin 
ihalesini 24 milyon 
156 bin 223,83 YTL 
en uygun teklifi veren 
Bursa firması 
GİNTAŞ AŞ. kazandı. 
Projenin 197 bin 630 
m2 açık alanın 
mevcut bitki örtüsü 
korunarak, peyzaj 
düzenlemelerinin 
yapılarak ‘Yeşil 
Bursa’ imajına 
yakışacak şekilde 
düzenleneceği 
Merinos 
Kültürpark’ının 
ihalesini de

Bursalı firma Trans-t 
Ltd. Şti. - Öz 
Timurlar Ltd. Şti. 
ortaklığı 12 milyon 
963 bin YTL’lik 
teklifle aldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Sümerbank 
Merinos Yünlü 
Sanayi Dokuma 
Fabrikası’nın 
Bursa’ya yeni 
misyonuyla hizmet 
edeceği kentsel 
dönüşüm projesinin 
ihalesini büyük 
bir titizlikle gerçek
leştirdiklerini 
belirterek, “Merinos 
Kentsel Dönüşüm 
Projesi’ni başından 
bu yana büyük bir 
titizlikle takip 
ediyoruz. Projeyle 
Başbakanımız Recep 
Tayip Erdoğan’da 
yakından ilgileniyor. 
İş tesliminden sonra 
2 yıl içinde tamam
lanmasıyla Merinos 
Projesi ile Bursa, 
marka şehir olma 
yolunda bir adım 
daha ilerleyecek. 
Bütün gayretimiz 
Bursa’yı çağdaş 
bir kent haline 
getirerek, hemşehri
lerimizi hak ettikleri 
yaşam standardına 
kavuşturmak. Bu 
konuda kararlıyız, 
inançlıyız’’ dedi.

Projede neler var? 
3 ana fonksiyon 
üzerinden hazırlanan 
projenin ‘kültür’ 
diliminde mevcut 
yapı stoku ile nitelikli 
ağaç kümesinin 
yoğun olduğu batı 
tarafındaki bölgede 
kongre kültür 
merkezi, nikah 
salonu, lokanta ve . 
açık anfi ile kültürel 
yaşamın tüm öğeleri 
bir bütün içinde yer 
alacak. Rekreasyon 
çalışmalarının 
yapılacağı bölgenin 
orta bölümünde 
ise ahşap konstrük- 
siyonlu göletin yer 
alacağı mevcut 
ağaçların korunacağı 
tematik parkta farklı 
boyutlardaki plat
formlarla sosyal 
aktivitelerin yapıla
cağı alanlar oluşturu
lacak. Bu bölgede 
ayrıca su gösterileri 
havuzlarının önünde 
oluşturulan basamak
lı teras su ve ışık 
gösterileri ise 
Merinos'a ayrı bir 
güzellik katacak. 
Gençlik Merkezi 
olarak düşünülen 
14 bin m2’lik alanda 
oluşturulacak 
‘Spor ve Aktivite’ 
bölümünde de, 
bisiklet ve yaya 
yolları, basketbol, 

voleybol, tenis 
sahaları, kay-kay 
pisti ve anfi yer 
alacak. 10 bin kişiyi 
kapsayan açık alanla 
bu bölgenin ‘şenlik 
platosu’ olarak 
yapılandırılması plan
lanıyor. Düzenleme 
alanının bu 
bölümü ayrıca Bursa 
Afet Yönetim Planı 
bağlamında Acil 
Kurtarma Merkezi 
biçiminde hizmet 
edecek şekilde 
tasarlandı. Tüm 
alanda 1'567 araçlık 
açık ve kapalı 
otopark alanı da 
bulunacak.
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi 
Bursa Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi olarak 
değerlendirilen 
109 bin 424 m2 *lik 
adanda kongre 
ve konser etkinlik
lerinin düzen
leneceği, opera, 
bale, tiyatro gösteri
lerinin yapılacağı 
1800 ve 800 kişilik 
salonlar, 
sinemalar, 
konservatuar ve 
fuar alanı yer 
alacak. Merinos 
Fabrikası’nın 
geçmişteki izinin 
geleceğe taşınması 
amacıyla bu 
bölgede ‘Ulusal 
Tekstil ve Modern 
Sanat ‘ ve ‘Spor’ 
Müzesi” oluşturul
ması ön görülüyor. 
Merinos Kültürparkı 
“Merinos 
Kültürparkı” 
konsepti içinde 
değerlendirilen 
197 bin 630 m2 açık 
alanın mevcut 
bitki örtüsü 
korunarak, peyzaj 
düzenlemeleri 
"Yeşil Bursa” 
imajına yakışacak 
şekilde 
düzenlenecek.

İntam 95 binasının yanındaki 

Baro ve Tezcan
Apartmanları da 

yıkılacak
Büyükşehir 
Belediyesi 
başkanlığında 
oluşturulan teknik 
heyet, Çekirge'deki 
Baro evlerinin A 
bloğu ile Tezcan 
Apartmam'nın 
yıkımına karar verdi. 
Heyet ayrıca, 
Gökçen, Malcılar ve 
Akman apartmanları 
ile İntam 99 ve 101 
nolu binaların da 
mühürlendiğini ve 
gerekli tedbirlerin 
alındığını açıkladı. 
İntam 95 ve 97 apart
manlarının yıkıl
masının ardından 
oluşturulan teknik 
heyet, dün sabah 
saatlerinde bölgede 
incelemeler yaparak, 
risk altındaki 
binalarla ilgili 
yıkım kararı aldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak başkanlığın
da Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Acemler'deki 
binasında 
olağanüstü toplanan 
teknik heyet, İntam 
95 ve 97 nolu 
binaların enkaz 
kaldırma çalış
malarının elle yapıla
cağını, bölgenin 
olası titreşimlerden 
etkilenebileceği 
göz önünde bulun
durularak ağır 
iş makinesiyle 
müdahale edilmeye
ceğini vurguladı. 
Teknik heyetin aldığı 
kararı açıklayan 
Genel Sekreter 
Hüseyin Konçak, 
Çekirge Caddesi'nde 
yürütülecek enkaz 
kaldırma çalışmaları 
süresince caddinin 
trafiğe kapatılacağını 
belirterek, "Bölgede 
birinci derece risk 
altında olan 
Baro evlerinin 
A bloğu ile Tezcan 
Apartmam'nın 
yıkımına hemen 
başlanacak. Çalış

■Gemlik Körfez’ _.geml“ uh- 
antette adresinden okuyabilirsiniz

malar boyunca 
cadde süresiz trafiğe 
kapatılacak. Enkaz 
kaldırma ve bu iki 
apartmanın yıkım 
çalışmaları insan 
gücüyle yapılacak. 
Bölgeye ağır iş 
makinesiyle müda
hale edilmeyeceğin
den, çalışmaların 
ne kadar süreceğini 
tahmin edemiyoruz" 
dedi.
Konçak, enkaz 
kaldırma çalış
malarıyla aynı 
anda yeraltında 
olası kayma hareket
lerinin de izleneceği
ni, bölgedeki 
enkaz yükünün 
derhal hafifletileceği
ni söyledi.
Enkaz kaldırma 
çalışmalarının 
Büyükşehir 
Belediyesi 
ekiplerince 
yürütüleceğini, ekib
in yetersiz kalması 
halinde ise İstanbul _ 
Büyükşehir 
Belediyesi'nden de 
destek alınacağını 
ifade eden Konçak, 
"Havanın bugün 
dahil 3 gün yağışlı 
olacağını öğrendik. 
Ancak hava durumu 
ne olursa olsun, 
Tezcan ve Baro 
evlerinin A bloğunun 
yıkımına hemen 
başlayacağız. Yıkım 
çalışmaları elle 
yapılacağından 
çalışmaların ne 
zaman sona 
ereceğini ise 
henüz bilmiyoruz" 
dedi.
Bu arada, 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanlığinda oluş
turulan teknik 
heyette Osmangazi 
Belediyesi, İnşaat 
Mühendisleri, Harita 
Mühendisleri ve 
Jeoloji Mühendisleri 
odası, Bayındır İl 
Müdürlüğü, İTÜ'den 
öğretim üyeleri yer 
aldı.
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Bursa’da felaketi iki kişi önledi
Bursa'da önceki 
gün iki binanın 
çöktüğü anda 
bölgede olan 
belediyede 
görevli inşaat 
mühendisi ve 
inşaat teknisyeni, 
onlarca insanın 
hayatını kurtardı.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçe 
Belediyesi Fen İşleri 
Şubesi'nde kontrol 
mühendisi olarak 
çalışan Ali Uzsezer ve 
inşaat teknisyeni 
Yusuf Kaymaz, bir 
taraftan hala olayın 
şokunu yaşarken 
diğer taraftan olası 
bir faciayı önlemenin 
haklı gururunu 
yaşıyor. Bölgedeki 
"İntam 101" adlı iş 
merkezinde çalıştığını 
söyleyen bir genç 
kızın, olaydan 
yaklaşık 15 dakika 
önce Osmangazi

Belediyesi'ni telefonla 
arayarak "arkadan 
sesler geliyor" ihbarın
da bulunması üzerine 
çok kısa sürede olay 
yerine giden Uzsezer 
ve Kaymaz, istinat 
duvarındaki çatırdama 
seslerinin "binaların 
kısa sürede yıkıla
cağının sinyali 
olduğunu" anlayınca, 
hemen belediyeyi 
arayarak, "Acilen ne 
kadar itfaiye, kurtar
ma, sağlık ekibi varsa 
bölgeye yönlendirin" 
uyarısında bulundu.

Uzsezer, binaların 
yıkılmasının an 
meselesi olduğunu, 
ekiplerin kısa sürede 
bölgeye gelmelerinin 
mümkün olmadığını 
düşünerek, "bir anlık 
kararla" olaya kendi
lerinin müdahale 
ettiğini bildirdi.
Önce yolu iki taraftan 
trafiğe kapadıklarını, 
sonra da "var güç
leriyle bağırarak" 
binalarda bulunan, 
taksi durağında 
bekleyen, yaya olarak 
geçen insanlara böl

geyi boşaltmaları 
uyarısında bulunduk
larını belirten 
Uzsezer, kısa süre 
sonra binaların 
büyük bir gürültüyle 
çöktüklerini söyledi. 
Uzsezer, bölgeye 
gittiklerinde binaların 
boş gibi durduğunu, 
ancak alttaki dükkan
larda ve yolda 
yaklaşık 50 kişinin 
bulunduğunu, 
kendilerinin panik 
halinde bağırdıklarını 
gören vatandaşların 
kaçıştıklarını anlattı.

‘Arkadaşım enkaz altında' 
yalanına gözaltı '

Bursa'da çöken 
İntam 95 ve 97. blok
larının enkazında bir 
arkadaşının kaldığını 
ve kendisini cep 
telefonuyla aradığını 
öne sürerek arama 
kurtarma ekiplerini 
oyaladığı iddia 
edilen lise öğrencisi, 
yalan beyanda 
bulunduğu gerekçe
siyle gözaltına 
alındı. Fatih Lisesi 
11. sınıfta öğrenim 
gören Neslihan 
Ç.'nin evi olay yerine 
yakın olduğu için, 
genç kızın annesiyle 
heyecanlı bir şekilde 
olay yerine geldiği 
ve kendiliğinden 
böyle bir şey uydur
duğu ortaya çıktı. 
Akşam saatlerinde 
aflesiyle birlikte 
olay yerine gelen 
Neslihan Ç, Necla 
isimli arkadaşının, 
işyerinin 6. katında 

bürolarının oldu
ğunu ve enkaz 
altında durumunun 
iyi olduğunu 
kendisine telefonla 
bildirdiğini 
söylemişti.
Arama kurtarma 
ekiplerinin çalış
masından bir sonuç 
çıkmayınca, polis 
tarafından ifadesi 
alınan Neslihan Ç, 
arkadaşının cep 
telefonu numarası 
istenince buna 
cevap veremedi. 
Heyecanlanan ve 
böyle bir ifadeyi 
uydurduğu ortaya 
çıkan Neslihan 
Ç.'nin aynı okulda 
okuyan Necla isimli 
bir arkadaşı bulun
duğu, ancak enkazla 
ilgisinin olmadığı da 
Vali Nihat 
Canpolat'ın açıkla- 
masıyla ortaya 
çıkmıştı.
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Prim borçlan yapılandırılıyor
SSK ve Bağ-Kur prim 
borçlarının yeniden 
yapılandırılması 
çerçevesinde, Ocak 
2000'de 100 YTL olan 
SSK prim borcu, 
mevcut mevzuata 
göre Kasım 2005 
itibarıyla 634 YTL'ye 
çıkarken, bu borç 
yeniden yapı
landırıldığında 
408 YTL'ye inecek. 
TBMM Genel 
Kurulu'nda önceki 
gün kabul edilen 
sosyal güvenlik prim 
alacaklarının yeniden 
yapılandırılmasını 
öngören yasanın 
yürürlüğe girmesiyle 
SSK ve Bağ- 
Kur'luların 31 Mart 
2005'e kadar 
olan borçları yapı- 
landırılabilecek. 
Bağ-Kur'da borç mik
tarına bakılmaksızın 
tüm borçlara, SSK'da 
ise borç aslı 100 bin 
YTL ve altında olan
lar için asıl borçları
na (herhangi bir 
gecikme faizi veya 
cezası olmayan mik

tar) 1998 sonuna 
kadar mevcut 
gecikme cezası, 
1999'dan başvuru 
tarihine kadar ise 
gecikme cezası yer
ine daha düşük olan 
enflasyon (TEFE ve 
ÜFE) oranı 
uygulanacak.
SSK'da borç aslı 100 
bin YTL ve üzerinde 
olanlar için ise 
Maliye Bakanhğı'nca 
"çok zor durum" 
halinin belirlenmesi 
için kullanılan oran
lar borçlu firmanın 
mali durumuna bağlı 
olarak ana para ve 

gecikme zarfımı 
toplamından oluşan 
borcun yüzde 
30'una kadar terkin 
yapılabilecek.
Borç aslı 100 bin YTL 
üzerinde olduğu 
halde mali durumu 
"çok zor durum" kap
samına girmeyen 
işverenler ise tak- 
sitlendirme imkanın
dan yararlanabilecek. 
Borcun yaşına ve 
tutarına göre taksit 
sayısı belirlenecek, 
ancak taksit sayısı 
en fazla 60 ay ola
cak.Başvuru süresi 
ise kanunun yürür

lüğe girdiği 
arihi takip eden 
aybaşından 
itibaren 2 ay olacak. 
Borçlu, borcunu 12 
ayda ödemesi duru
munda yıllık yüzde 4, 
12'yi aşan, ancak 24 
ayı aşmayan sürede 
öderse yıllık yüzde 5, 
24 ayı aşan sürede 
öderse yıllık yüzde 
6 taksitlendirme 
farkı ödeyecek. 
Borçlarını yeniden 
yapılandıranlar, bir 
takvim yılı içinde 
3 defadan fazla tak
sitlerini ödemezse 
veya bu süre içinde 
ödemesi gereken cari 
ay primlerini 3 
defadan fazla aksatır
sa, yeniden yapı
landırma işlemleri 
iptal edilecek.
Toplam borçlarının 
yüzde 25'ini peşin 
veya dört taksidini 
cari ay primleri ile 
birlikte ödeyen 
Bağ-Kur'lular için 
sağlık hizmetlerinden 
yararlanma imkanı 
getirilecek.

İdam cezasının
kaldırılmasına onay
Türkiye'nin, idam 
cezasının barış 
zamanı dışında 
savaş ve savaş 
tehlikesi anında da 
kaldırılmasını 
öngören Avrupa 
İnsan Hakları 
Sözleşmesi'nin 
(AİHS) 13. 
protokolünü onay
ladığı bildirildi. 
Türkiye, idam 
cezasının her türlü 
halde kaldırılmasını 
öngören protokolü 9 
Ocak 2004 tarihinde 
imzaladı. AİHS'nin 13. 
protokolünü bugüne 
kadar Ermenistan, 
Azerbaycan ve Rusya 
imzalamadı. Avrupa 
Konseyi, sözleşmeyi 
imzalamaları için bu 
ülkeler üzerinde 
yoğun baskı uygulu 
yor. Protokolü imzal
adıkları halde henüz 
onaylamayan ülkeler 
arasında Arnavutluk, 
Fransa, İtalya, 
Letonya, 
Lüksemburg,

Moldova, Polonya ve 
İspanya bulunuyor. 
Türkiye, AİHS'nin 
barış zamanı idam
cezasının kaldırıl
masını öngören 
6. protokolünü 
15 Ocak 2003 tari
hinde imzalamış, 
12 Aralık 2003 tari
hinde onaylamıştı. 
Avrupa'nın idam ceza
sından arındırılmış bir 
bölge olmasına büyük 
önem veren Avrupa 
Konse yi, gözlemci 
statü süyle faaliyetle 
rine katılan ABD ve 
Japon ya'da da idam 
cezasının kaldırılması 
için yoğun çalışmalar
da bulunuyor.

REGAL

PC SHOP

NOWOX 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

488 USD i KDV 
Kredi Kartına 12 taksit

Nowox 1
Abus Anakart 

Amd 2600 
256 rAM 

17” Monitör 
40 Cb. Hdd 

52X Cd Rom

378 $ 4- KDV

Nowox 2
Amd 2600 
512 Ram 

80 gb Hardisk 
128 Ekran Kartı 

Cd VVriter 
Asus Anakart

544 $ + KDV
ŞEHİRLERARASI ARAMALAR k 25 65 165
ttrtfreT»W«ierllıııl«jAliCtts T tatlkaMnufis MriMImtıfe

te” •

NOWOX BİLGİSAYAR

daha

ÖDEYİN
daha
ÇOK 
KONUŞUN

FİRMANIZI İNT€RN€T€ TAŞIVORUZ
www.firmaniz.com Referanslarımız isim@firmamz.com

Gemlik Körfez Gazetesi
Baytaş İnşaat

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
www.baytasinsaat.net

Atamer Hotel 
GEMSİAD 

Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop. 

Gemlik Lions Kulübü

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

Gazhane Cad. No: 14 
Gemlik / BURSA

Tel: (0.224) 512 25 63
www.gemliknowox.com

http://www.firmaniz.com
mailto:isim@firmamz.com
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Bankaların kredi kartı oyunu Nüfus kimliğini kaybedene ceza
Kredi kartı borçlarının 
yeniden yapılandırıl
ması yasasının 
Meclis'ten geçmesi 
üzerine bankacılarda 
panik başladı.
Bankalar Sezer'i 
beklemeden 
harekete geçti.
Yasa çıkmadan kart 
alacaklarını tahsil 
etmek için icra ve 
hacizlere başlayan 
bankaların avukatlara 
"Ne kadar tahsilat 
yapabilirseniz yapın" 
talimatı verdiği 
öğrenildi.
Meclis'te kredi kartları 
mağdurlarının 
borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına 
yönelik düzenleme 
bankaları harekete 
geçirdi. Bankaların, 
Kredi Kartları Yasası 
yürürlüğe girmeden 
önce alacaklarını tah
sil etmek için haciz 
işlemlerini başlattık
ları öğrenildi.
Bankaların ülke çapın
daki avukatlarına tali
mat vererek, kredi 
kartı borçlularından 
alacaklarının tahsil 
ediimesi için vatan
daşın bütün mal ve' 
mülküne haciz konul
masını veya satış 
işlemlerinin başlatıl
masını istediği öğre
nildi. Bankaların, 
kredi kartı borçlarına 
yeniden yapılandırma 
önerisinin Sanayi 
Komisyonu'nda kabul 
edilmesinin ardından 
avukatlarına 'İcra 
işlemleri veya haciz 
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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, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3*1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
Bag-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. £

Önünde 115 m2 Bahçeli _________________  BJ

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

4 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
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işlemlerini derhal 
başlatın. Hacizli 
malları da hemen 
satışa çıkarın. 
Alacaklarımızı 
hemen tahsil edin' 
talimatı verdiği 
bildirildi. 
Tasarının 
komisyondan 
geçmesinin ardın
dan banka avukat
ları icra ve haciz 
işlemlerini hız
landırdı. Bankacılar, 
Kredi Kartları 
Yasası'nın 
Cumhurbaşkanı Sezer 
tarafından onaylan
mak için tanınan 15 
günlük süreyi kullan
masına umut bağladı. 
Sezer'in yasayı 
bekletmesi halinde 
bankaların icra ve 
haciz işlemlerini hız
landırarak borçların 
büyük kısmını tahsil 
edecekleri belirtiliyor. 
AK Parti Adana 
Milletvekili Atilla 
Başoğlu, bankaların 
kredi kartı borçlarını 
tahsil etmek için 
harekete geçtiğini 
belirterek, şunları 
söyledi: "Beni 
Adana'dan bazı 
avukat arkadaşlar 
aradı. Bankalar 
tarafından kredi kartı 
borçlarının tahsil 
edilmesi için avukat
lara talimat verilmiş. 
Yıllardan beri haciz 
işlemi yapılmamasına 
rağmen haciz işlem
lerinin bir an önce 
yapılmasını istedikleri
ni öğrendim."

Başoğlu, avukatların 
kendisini arayarak, 
'kredi kartları yasasını 
hemen çıkartın' dedik
lerini ifade etti.
Başoğlu, sözlerine 
şöyle devam etti: 
"Biz milletin üzerine 
gitmek istemiyoruz. 
Ama bankalar bize 
baskı yapıyor' dedi. 
Yasanın çıkması 
halinde ise tahsil ede
cekleri miktar düşe
cek. Bankaların yap
tığını doğru bulmuyo
rum." Meclis'te kredi 
kartı mesaisi TBMM, 
binlerce vatandaşın 
bir an önce çıkmasını 
beklediği Kredi 
Kartları Yasa 
Tasarısrhı yasalaştır
mak için geç saatlere 
kadar çalıştı. Banka 
Kartları ve Kredi 
Kartları Kanunu 
Tasarısı'nı vakit kay
betmeden yasalaştır
mak isteyen AK 
Parti ve CHP'li 
vekiller, TBMM Genel 
Kurulu'nun tasarı 
üzerindeki görüşmeler 
bitene kadar çalıştırıl
ması için anlaştı.

&&

Nüfus Hizmetleri 
Kanunu Tasarısı, 
TBMM Başkanlığı'na 
sunuldu. Yeni tasarıya 
göre din hanesi boş 
bırakılıyor. Yanlış bilgi 
verene 500 YTL 
ceza geliyor.
İşte yeni kimlikler 
Aile kütüklerindeki din 
hanesi, kişinin yazılı 
beyanına uygun 
olarak kaydolunacak, 
değiştirilecek, boş 
bırakılacak veya 
silinecek.
Nüfus Hizmetleri 
Kanunu Tasarısı, 
TBMM Başkanlığı'na 
sunuldu.
Tasarı, nüfus hizmet
lerinin, devletin ve 
vatandaşın ihtiyaçları
na cevap verebilecek 
düzeye ulaştırılmasını, 
nüfus kayıtlarının 
düzgün tutulmasını, 
bütün adres bilgi
lerinin kaydedileceği 
bir adres veri 
tabanının kurulmasını, 
Türk vatandaşları ile 
Türkiye'de yaşayan 
yabancıların ikamet 
adreslerinin, nüfus 
kütüklerine elektronik 
ortamda kaydedilme
sine ilişkin usul ve 
esasları düzenliyor. 
Tasarıya göre, 
Türkiye'de aile kütüğü 
bulunmayan ve 
yabancı ülkelerde otu
ran vatandaşlar, İçiş
leri Bakanlığı'nın 
göstereceği bir 
nüfus müdürlüğünde 
açılacak aile kütüğüne 
kaydedilecek.
Nüfus kayıtları ve ilgili 
belgeler, gizli olacak. 
Türk vatandaşları, 
nüfus kütüğüne kay
dolmak ve nüfus cüz
danı almakla zorunlu 
olacak. Her çocuk, 
doğumdan itibaren 
yurtiçinde 30 gün 
içinde nüfus 
müdürlüğüne, yurt- 
dışında ise 60 gün 
içinde dış temsilciliğe 
bildirilecek. Bu süre
den sonra bildirilen 
6 yaşını bitirmemiş 
çocukların doğum ta 
rihi tespitinde, beyan 
esas alınacak. Çocuk, 
6 yaşını doldurmuşsa, 
nüfus müdürlüğünde 
resmi sağlık kuru
luşunca yaşı 
tespit edilecek.
-POLİS ZORUYLA 
GETİRTİLECEK- 
Nüfus müdürlükleri, 
süresi içerisinde 
bildirilmeyen 
çocuk veya nüfusa 
işlenmeyen erginlerin 
varlığını haber 
almaları halinde, 
erginlerin kendilerini; 
çocukların ise veli, 
vasi veya kayyım-
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larını, bunların bulun
maması halinde ise 
büyükanne, büyükba
ba, kardeşlerini veya 
muhtarları, beyan için 
davet edecek.Nüfus 
müdürlüklerinin 
uyarısına rağmen 
süresinde bildirimde 
bulunmayanların polis 
zoruyla getirtilmesi 
için gereken işlemler 
yapılacak. Emniyet 
kuvvetleri, kimlik kon
trollerinde veya her
hangi bir işlem 
sırasında kimliğini 
ispat edemeyenler ile 
nüfusta kayıtlı 
olmadığını tespit ettik
leri kişileri, o yerdeki 
nüfus müdürlüğüne 
biTcftrecek.Türk vatan
daşlığını sonradan 
kazananlar, yetkili 
makamın kararıyla 
düzenlenecek belgel
erle aile kütüğüne 
tescil edilecek. 
Evlenme işlemlerinin 
düzenli yürütülmesin
deki gerekli önlemleri 
alma ve uygulamada 
İçişleri Bakanlığı yetk
ili olacak. Evlendirme 
işlemini yapanlar, yurt 
içindeki evlilikleri 10 
gün, yurt dışındakileri 
ise 30 gün içinde 
nüfus müdürlüklerine 
iletecek.
-VASİYETNAMEDEKİ 
TANIMA...-
Babanın çocuğunu 
tanıması, vasiyet
namedeki beyanla 
olursa, bu durum, 
vasiyetnameyi açan 
hakim tarafından 
bildirilecek.Evlat edin
me kararı, bu kararı 
veren mahkemenin 
yazı işleri müdürünce 
nüfus müdürlüğüne 
bildirilerek, aile 
kütüğüne tescil 
edilecek. Yurt 
dışında evlat edinme, 
Türk mevzuatına 
uygun olmak şartıyla 
Türkiye'de de 
geçerli olacak.
Evlat edinmeye 
ilişkin yabancı 
makamlardan verilen 
ve o ülkenin hukuku
na göre kesinleşmiş 
olan veya kesin 
hüküm gibi sonuç 
doğuran kararların 
işleme alınabilmesi

için, bu kararların 
Türk mahkemelerince 
de tanınması gereke
cek. İlgili kişi ya da 
kurumlar; ölümleri, 
yurtiçinde ölüm tari
hinden itibaren, yurt- 
dışında ise 10 gün 
içerisinde bildirmekle 
yükümlü olacak.Ölen 
kişinin nüfus kaydı 
yoksa, aile kütüğüne 
önce doğum, sonra 
ölüm kaydı işlenecek. 
Aile kütüklerinde din 
bilgisine ilişkin tale
pler, kişinin yazılı 
beyanına uygun 
olarak kaydolunacak, 
değiştirilecek, boş 
bırakılacak veya 
silinecek.
KİMLİK KARTLARINA 
EL KONULMAYACAK 
TBMM Başkanlığı'na 
sunulan Nüfus 
Hizmetleri Kanunu 
Tasarısı'na göre, 
nüfus cüzdanlan, 
hiçbir kişi veya 
kurum tarafından 
alıkonulamayacak. 
Tasarıya göre, nüfus 
cüzdanının kapsamı, 
şekli, ebadı ile 
yürürlük, değiştirme 
ve geçerlilik tarihlerini 
belirlemeye, taklit, 
tahrif ve sahtecilikten 
korumak maksadıyla 
nüfus cüzdanı üzerine 
konulacak güvenlik 
unsurlarını, basım ve 
vatandaşa teslimat 
aşamasında uygu
lanacak sistem ve 
teknolojiyi cüzdanın 
kaybı ve değiştirilmesi 
halinde yapılacak 
işlemleri tespit et 
meye, İçişleri 
Bakanlığı yetkili ola
cak. Nüfus cüzdan
larına, kanunla 
öngörülenlerin dışın
da kayıt ve işaret 
konulamayacak. 
Nüfus cüzdanları 
hiçbir kişi, kurum 
tarafından ahkonula- 
mayacak. Nüfus ve 
aile cüzdanlarının ver
ilebilmesi için Bakan 
lıkça bastırılan cüzdan 
talep belgeleri kul
lanılacak. Doğum j 
tutanaklarına 
dayanılarak nüfus 
cüzdanı düzenlen
mesinde talep belgesi 
aranmayacak.
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Hastane “yap-kirala-devleF
Sağlık sisteminde 
fiziksel kapasite 
sorununun çözülme
si amacıyla, kamu- 
özel sektör ortaklığı
na dayalı "Yap-Kirala- 
Devret" modeliyle 
hastane ve sağlık 
tesisleri inşa edilme
si öngörülüyor.
Yerli ve yabancı 
yatırımcıları sağlık 
alanına çekmeyi 
amaçlayan, henüz 
taslak halindeki mo 
dele göre, özel sektör 
tarafından inşa edilen 
hastane ve sağlık 
tesisleri, daha sonra 
Sağlık Bakanhğı'nca 
en fazla 49 yıllığına 
kiralanacak ve bu 
süre sonunda tama
men devletin olacak. 
"Kamu-Özel Sektör 
Ortaklığı Modeli"nin 
uygulamasının usul 
ve esasları, geçen 
yılın Temmuz ayında 
5396 sayılı Sağlık 
Hizmetleri Temel 
Kanunu'nda yapılan 
değişikliğe 

dayanılarak, Bakanlar 
Kurulu kararı ile 
düzenlenecek.
Yetkililer, bu modelle 
özel sektöre ön 
proje, temel standart
lar dokümanı ve arsa 
tahsisi sağlanarak, 
geleneksel modelden 
farklı olarak, devlet 
tarafından hiçbir 
ödeme yapılmadan, 
"Yap-Kirala-Devret" 
modeliyle hastane 
ve sağlık tesisi 
kurulmasının plan
landığını bildirdiler. 
İhaleyi kazanan yerli 
veya yabancı şirket, 
Sağlık Bakanlığı'nın 
projesine bağlı 
kalarak bu tesisi 
en fazla 3 yıl içinde 
tamamlayacak. 
İnşaatın tamamlan
masından sonra ihale 
sözleşmesinde 
belirlenen şartlara 
göre devlet şirkete 
kira ödeyecek.
İkinci formüle göre, 
yüklenici firma 
inşaatı bitirdikten

Terör mağdurlarına kira yardımı
Görev yaparken, 
terör eylemlerinde 
malul olanlar ile 
ölenlerin eş ve 
çocuklarına ödene 
cek kira bedelinin 
tamamı, belirli bir 
limit belirlenmeden 
karşılanacak. Terörle 
Mücadele Kanunu 
uyarınca, yurt içinde 
ve dışında görev 
yaparken, terör 
eylemlerine muhatap 
olarak malul olanlar 
ve ölenlerin eş ve 
çocuklarının kul

lanacakları konut için 
10 yıl süreyle ödenen 
kira bedeliyle ilgili 
usul ve esaslar, bir 
genelgeyle belirlendi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
imzasıyla Resmi 
Gazete'de yayım
lanan genelgeye 
göre, kanun 
kapsamında bulunan 
kişilere ödenecek 
kira bedeli 
için belli bir limit 
belirlenmeyecek, 
rayiç kira bedelinin

İŞYERİMİZE ELEMAN ALINACAKTIR.
1- Işyerimizin temizlik işlerini yapacak bayan 
eleman alınacaktır (tıbbi sekreter olarak 
yetiştirilmek üzere).
Aranan özellikler: Lise mezunu, bilgisayar 
kullanmayı bilen ve hızlı klavye kullanan, 
20-30 yaşları arasında.
2-İşyerimizde Radyoloji Teknisyeni olarak 
çalışacak bay eleman alınacaktır.
Aranan özellikler: Askerliğini yapmış, 
ilgili Lise veya Yüksekokulların Radyoloji 
Teknisyenliği bölümü, veya ilgili lise veya 
yüksekokulların Acil Tıp Teknisyenliği, 
Sağlık memurluğu bölümü mezunu olması 
gerekmektedir.

T0MOKAY özel Sağlık Hiz. LTD. ŞTİ
Adres: Dr. Ziya Kaya mah. Dutluk sok.

No: 3 -16600 Gemlik / BURSA
Tel: 0224 513 65 29 - 30
Faks: 0224 513 65 18 tomokay@gmall.com

sonra tıbbi alanlar 
dışındaki hizmet ve 
ticari alanları da 
işletecek. Bu takdirde 
devletin ödeyeceği 
kira bedeli de daha 
az olacak. Üçüncü 
yönteme göre ise 
tesisin tüm iç 
tefrişatı ve tıbbi araç 
gereçleri yüklenici 
firma tarafından 
sağlanacak.
Böyle bir durumda 
kira bedeli yine 
sağlanan tıbbi ekip
man dikkate alınarak 
belirlenecek. 
Dördüncü formüle 
göre de yüklenici 
firma hem tıbbi ekip

manları sağlayacak 
hem de tıbbi alan 
dışındaki hizmet ve 
alanları işletecek. 
Kira bedeli de bu 
durumda tıbbi ekip
man ve işletime 
bırakılan alanların 
değeri dikkate alı
narak belirlenecek. 
Taslak halindeki 
modele göre, tesisin 
tıbbi hizmet alanları 
sadece Sağlık 
Bakanhğı'nca 
işletilebilecek. Buna 
göre buralara hekim, 
hemşire ve diğer 
görevliler Sağlık 
Bakanhğı'nca 
atanacak.

tamamı ilgili kamu 
kurum ve kuruluşu
nun bütçesinden 
karşılanacak.
Kiralanacak konutun 
kullanım alanı net 
120 metrekareyi 
geçmeyecek, bu 
alanın tespitinde 
konut sahibi ile 
konutu kiralayan 
arasında yapılan 
sözleşme esas 
alınacak.
İkametgah olarak 
kiralanacak konutlar 
lüks (sauna, jakuzi, 
dubleks, tripleks,

şömine) olmayan 
konutlardan 
seçilecek, 
büyükşehir 
belediyelerinin 
bulunduğu illerde 
şehrin bulvar ve ana 
caddeleriyle iş 
merkezi yoğunluklu 
mahaller dışında ola
cak. Yakıt, su, elek
trik, apartman ve site 
aidatı gibi ödemeler 
kira kapsamında 
olmadığından kira 
bedeli dışında tutula
cak ve oturan tarafın
dan karşılanacak.

Gemlik Vergi Dairesi’ne kayıtlı 
Seri / A 201 - 250 Nolu Gider 
Makbuzu koçanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. Cevat ÇAKIR

Gemlik Lisesi’nden 1994 yılında 
aldığım diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Serap BİRLİK (HIZAL)

Barbaros BALMUMCU

Barbarosça

Yazık oluyor 
Gemlik’imize

Gemlik Orhangazi ilçelerinde AKP İlçe 
Başkanlığı seçimleri oldu.

Bu seçimlerin ilçemize hayırlı olması dilek
lerimle göze batan bazı gelişmelere değin
meden geçemeyeceğim.

Orhangazi’nin her alanda Gemlik’ten bir 
adım önde olduğu Başbakan’ın gelmesiyle 
ortaya çıktı. Orhangazi, sportif ve sosyal alan
da faaliyetleriyle Başbakanımızın takdirini aldı.

Sosyal alanda büyük gelişmeler olduğu 
aşikar. Bunlara örnek vermek gerekirse; 
piknik alanları, tiyatro, yeni hamam, yolları, 
insanların dinlenmesi için sayfiyeler ve ben 
zer yerler Orhangazi Belediyesi tarafından 
yatırılmıştır.

Sportif anlamda Amatör Kulüplere ait yer 
olmamasına rağmen, Belediye çalışarak, 
imkanlarını zorlayarak Orhangazi’ye göl tesis
lerini kazandırmıştır.

Her amatör kulübe sportif çalışmalarını 
yapabilmeleri için gereken yerleri tahsis 
etmiştir. Örnek verirsek soyuhacak yer, banyo 
(2), toprak saha ve 1 çim saha kazandırılmıştır.

Sayın Başbakan’ımız yapılan ilçe kong 
resinde bir buçuk saatlik konuşmasında mem
nuniyetini her konuşmasında ifade etmiştir.

Futbolu ve sporu seven Başbakan’ımıza 
ilçe başkanı tarafından Orhangazispor’un (12) 
numaralı formasını R.Tayyip Erdoğan yazılı 
formayı hediye etmiştir. 22.2.2006 Orhangazi 
Güncel Gazetesi’ndeki fotoğrafı, memnuniyeti, 
Orhangazi’liler tarafından paylaşılmıştır.

Orhangazi’deki Kapah Spor Salonu’ndaki 
ilgi Başbakanımızı memnun etmiştir.

Gemlik İlçe Kongresi Başbakan’ın Kapalı 
Salon’un bile olmaması düğün salonunda 
olması Başbakan’ın da dikkatini çekmiştir.

Gemlik’in Kapah Spor Salonu, sportif olay
ların, sosyalleşme adına çalışmaların sıkıntılı 
olduğu Belediye Başkam’na sorduğu soruda 
ortaya çıkmıştır.

Başbakanımızın sporu ve futbolu bu kadar 
sevmesine rağmen Belediye Başkanımızın 
Gemlik’te gençlerin spor yapabileceği alanları 
bir türlü yaratmaması, kulüplere yer tahsis 
edememesi endişe verici bir durumdur.

Belediye Başkanımız son yapılan kongere 
de yeterli salonun olmayışının sıkıntılarını 
sanıyorum bizden fazla yaşamıştır.

Bu sıkıntıları yaşayan Başbakan’ımızın bir
lik beraberlik içinde bir konsept içinde ortam
ları hazırlamasını dileriz.

ABONE OLDUNUZ MU?
KŞrfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

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

mailto:tomokay@gmall.com
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Viicuılıı zararlı maddelerden arındıran sebze ve meyveler
Vücudunuzu zararlı 
maddelerden arındır
mak istiyorsanız, 
sebze ve meyveler 
sizi bekliyor; çünkü 
bunlar hücreleri 
koruyan antioksidan 
maddeler açısından 
zengin birer depo. 
Peki hangi sebze ve 
meyve neye iyi gelir? 
Vücudu zararlı mad
delerden arındırmaya 
çalışan ve hücrele 
rimizi koruyan 
mekanizmaya antiok
sidan mekanizması 
denir. Antioksidan 
maddeler; hem 
vücutta (enzimler ve 
diğer maddeler) 
bulunmaktadır hem 
de dışardan aldığımız 
besinlerden karşılan
maktadır. Her 
hücremizde antioksi
dan bulunmaktadır. 
Ama özellikle 
karaciğer, bu konuda 
tüm yönetimi ele 
almıştır.
Detoksifıkasyon 
merkezi olarak da 
karaciğer göstere
bilir. Detoksifikasyon 
da vücudu zararlı 
maddelerden arındır
ma işlemidir. 
Besinler, üretim 
safhasından başla
yarak, mutfağımıza 
gelene kadar birçok 
işlemden geçer ve 
belirli oranlarda 
toksin (zararlı mad
deler) kazanırlar. 

özellikle tarımsal 
ilaçların kullanılması, 
havadan, sudan, 
topraktan gelebilecek 
zararlı maddeler, 
saflaştırılma, koru
mak amacıyla 
koruyucu maddeler 
katılması, boyama 
gibi işlemler de 
düşünülürse bir mikr 
tar toksin içerdiği 
ortaya çıkmaktadır. 
Vücudumuz da gün
lük işlevlerini gerçek
leştirirken toksin üre
tir. Vücuda gerekli 
olan enerji üretilirken 
serbest radikaller 
denilen ve vücutta 
istenmeyen maddeler 
oluşur. Bunlar vücut
tan uzaklaştırıla- 
mazsa; kanser, kalp 
hastalıkları, erken 
yaşlanma, artrit gibi 
riskleri artırmaktadır. 
Bunların yanında baş 
ağrıları, halsizlik, 
yorgunluk gibi gün
lük olarak sürekli 
şikayet ettiğimiz 
rahatsızlıkların da 
nedeni olabilmekte- 
dir.Bazı sebze ve 
meyvelerin özellik- 
leri:Brokolı: Brokoli 
serin iklim sebzesi 
olup, lahana, kar 
nabahar, Brüksel 
lahanası ve şalgam 
ile aynı familyada yer 
alır. Kansere karşı 
koruyucu bir etkisi 
vardır. A vitamini ve 
birçok antioksidan 

için zengin bir kay
naktır. Bir porsiyon
da (100 gramında) 
72 kalori vardır. 
Karnabahar: Bir 
antioksidan olan 
E vitamini için iyi 
bir kaynaktır. 
Vücudumuzun elek
trolit dengesinde 
çok önemli roller 
oynayan fosforu da 
bol miktarda içerir. 
Bu minerallerin kay
bolmaması için az 
suda haşlayarak 
pişirmek gerekir. Bir 
porsiyonda (100 
gramında) yaklaşık 
27 kalori içerir. 
Biber: Taze biberin 
besin değeri çok 
yüksektir. Her 
öğünde çiğ olarak 
tüketilebilir. 
Kızartılması besin 
değerini azaltır ve 
yine her yemeğe 
besin değerini yük
seltmek için katıla
bilir. C vitamini içer
iği çok yüksektir. Bu 
nedenle de birçok 
hastalığa karşı 
koruyucudur. Taze 
biberin 100 gramında 
yaklaşık 22 kalori 
ve 128 mg C vitamini 
bulunur.
Domates: Bol miktar
da Lycopen adlı bir 
antioksidan içerir.
Lycopen, kanser risk
lerine karşı koruyucu 
etkisi vardır.
Vücudumuzun

direncini artırır. 
Ancak oda ısısı ve 
ışıkta bu vitaminin 
kaybı oldukça 
fazlayken, soğukta 
kayıp minimuma iner. 
Son yıllarda yapılan 
araştırmalara göre 
pişirilme ısısında et 
kişini kaybetmediği 
belirlenmiştir. Bir 
porsiyonda (100 
gramında) yaklaşık 
22 kalori içerir.
Marul: Bileşimindeki 
A vitamini enfeksi 
yonlara karşı direnci 
artırır. Su ve lif içe 
riğinin yüksek olması 
nedeniyle zayıflama 
diyetlerinde ve 
sağlıklı beslenme 
kuralları 
çerçevesinde, her 
öğün salatalarda , 
tüketilebilir.

İmkansız
Seni sensiz yaşamam imkansız. 

Tıpkı dünü tekrar yaşamam, 
Seni düşünmeden nefes almam gibi.

Seni sensiz yaşamam imkansız.
Tıpkı susuz çiçek yetiştirmem 

Senin olmadığın bir rüyam olması gibi..

Seni sensiz yaşamam imkansız. 
Sen yokken dünyanın dönmesi 

Sensizlikte sevginin varlığı gibi..

Seni sensiz yaşamam imkansız. 
Sensiz gelecek hayal etmem.

Ve yaşam için sebeplerimin olması gibi, 
İmkansız bunların hepsi...

BÖLÜM: 8

Acı Vatan Almanya’dan 
Göçmenlik Hikayeleri - 8 -
Hüseyin KAYA 

da bulunduysa da 
Himmet, "Üşütürüm,

"Postadan songra, 
kilisenin önündeki 
goca sokağın ortasın
dan fırına gidiviriyor- 
dum. Arka cephemde 
bir gaptıgaçtı 
düdüğünü çalıvirdi. 
içinde iki Alaman 
garısından biri bana 
el işmarı yapıp "Gel 
gidivirelim len!" 
diyiviriyordu elle
hem."dedi Himmet. 
(Burada bir parantez 
açayım) Himmet 
Konya’nın köy- 
lerindendi. Mevsim, 
Nisan ortalarıydı. Hava 
sıcak olmasına rağ
men, Himmet, kalın 
paltosu ve üstüste giy
diği değişik renkteki 
gömlekleriyle işe geli 
yordu, işletmenin ter
cümanı, "Türklerin 
kıyafet imajını bozu 
yorsun, bu kalın palto 
neyin nesi?" uyarısın 

songra paltomun 
parasını Gonya 
hazarında tercüman mı 
virivirmiş?" diyerek 
kıyafetini değiştirmedi. 
Himmetin, Hitler stili 
birde bıyığı vardı. 
Konya köylerinde bu 
tip bıyığa "sinek sıçtı 
bıyık" denir. Himmet 
oldukça saf, dindar, 
kendi köyünün 
şivesiyle konuşan, çok 
sevdiğimiz bir gurbet 
arkadaşımızda) Şimdi 
dönüyorum Himmetin 
macerasına: 
"Arkadaki gaptı- 
gaçtılar da durmadan 
düdüklerini öttürüp 
"Len yere batasıca 
Türk, o garılarla niye 
gidivirmiyong? Bizim 
garılar, sizin Gonya'nın 
garılarından aşağı mı 
len?"demeye getirip 
gavathk idiviriyorlardı 
ellehem.

Ben istifimi bozmadan 
yoluma devam idi- 
virdim. Garının biri 
gaptıgaçtıdan inivir- 
miş, gelip goluma 
girivirdi. Garının golü 
cıbıldak. Domuz eti 
yiyici bu garının teni 
bana değiviriyor. 
Gözel Allah'ım günah 
yazıvirmesin deyin 
kelimeyi şahadet 
getirivirdim. Garı beni 
tek başına götürüp 
gaptıgaçtıya dıka- 
mayınca, öteki garıda 
çıkageldi. O da diğer 
koltuğuma girivirdi. 
Beni ikna itmek için 
sokağın kenarına 
çekiviriyorlar.

"İmdat, elemann! 
Gurtarın beni!" diye 
bağırıvirdim emme, 
imdadıma gelen 
olmadı. Len size bilem 
"Hakkınızı helal idi- 
virinl" diyemeden 
götürüviriyorlar beni. 
Götürüp, oynaştıkdan 
songra, gafamı 
gövdemden ayırıvire- 
cekler. Postumu 
yüzdükten songra, 
seccade Idip kenefin 

yoluna mı, yoğsam 
duvara mı mıhlayıvire- 
cekler? "Eleman 
böyük Allah'ım, garılar 
şu senin garip 
Ummet'ini kesip 
biçmeye götü- 
rüviriyorlar!"didim. 
Garının biri hid
detlendirdi. "Niye 
gelmiyon biziminen a 
gırık dölü, a Bulgar 
tohumu, a Yonan boz
ması? Bizde Türkleri 
zorlu herif bilirdik. Len 
sen irkek değilmişin? 
Memleketiyin namı 
şerefini beş paralık idi- 
virdin," demeye getirdi 
ellehem. Songra beni 
sokağın kenarına 
kadar sürükleyip, 
"Geber emi"diyip. El- 
kol sallayıp "Senin 
galdığın gecegonduyu 
biliyoruz ve seni bulu
ruz" diye işmar idi- 
virdiler bana. Gaçarak 
ekmeği alıp arkama 
bilem bakmadan 
geldirdim,"dedi 
Himmet. Söze karışan 
Mehmet, "Yahu 
Himmet, sen onların 
sana söylediklerini 

nasıl anladın ve onlar
la hangi Almancayla 
konuştun?" diye 
sorunca Himmet, 
"Ağnamaz mıyım len 
Memet, ben onlarla 
gavurca bilem gonuşu- 
virdim. Onlar bana 
"Gel gidelim" didikçe 
ben onlara mektep 
çocuklarından 
kulağımda kalan 
"Gutday!" diyivirdim 
ve ekmek paralarını 
gösterivirdim.
Ussüyün ile
Memet evde ekmek 
bekliyorlar, onun için 
gelemen" didim." 
Mehmet, "Ben olsay
dım, kaça mal olursa 
olsun giderdim onlar
la," deyince, Himmet: 
"Benim o kafir 
garılarıyla niye 
gitmediğimi ima ediyor 
bu Memet değil mi len 
Üssüyün? Ben 
gelirken, Hatçe 
halam, ağlıyaraktan 
bana, "Len Ümmet, 
körolasıca Alaman 
herifleri harplerde 
gırıhvirmiş. Alaman 
gardan da çok 

alavlıymış "Herif!" 
deyin aranırlarımış. 
Alaman garılannın beli 
incecik, gözleri mavi, 
saçları altın sarısı 
olup, kısrak 
kalçalıymışlar. Bu 
kudurganlar, gariban 
adamları götürüp üç 
gün üç gece 
oynaşıvirirlermiş. 
Oynaşırken de, 
tövbe tövbe, heriflerin 
avret yerini ağızlarıy- 
nan somurur, kendi 
avret yirlerini de yal- 
adıvirirlerimiş. 
Alavlarını söndürdük- 
den songra da dehli
zlerde, gariban 
adamların gafalarını 
bağ bıçağıynan kesip, 
postunu da seccade , 
yapıvirirlerimiş. 
Amanın, Alaman garı 
gısmıynan orucunu 
bozma, kendine 
mukayyit ol,"didiydi 
bana Otuzbeş yıl 
Almanya'da 
Neler çektik biz ilk 
kuşak Bir benzeri yok 
dünyada İspat ettik biz 
ilk kuşak...
(Devamı var)...
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Türkiye’de her yıl 60 bin 
kişi zatürreden ölüvor

SAĞLIK
Sayfa 11

Anne bebek iletişim 
hemen sağlanmalı

Türkiye, dünyada en 
çok ölüme yol açan 
hastalıklar arasında 
beşinci sırada yer 
alan zatürreye her yıl 
60 bin kurban veriyor. 
Tek doz aşıyla 
korunulabilen bu 
hastalığa her yaş ve 
ekonomik sınıftan 
insan yakalanabiliyor. 
İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Bülent 
Tutluoğlu, tek doz 
aşıyla korunmak 
mümkün olduğu halde 
Türkiye'de her yıl 
zatürre nedeniyle 60 
bin kişinin öldüğünü 
söyledi. Halk arasında 
"zatürre" olarak bili
nen pnömoni 
hastalığının bulaşıcı 
bir akciğer hastalığı 
olduğunu ifade eden 
Tutluoğlu, hastalığın 
belirtilerinin üşüme ve 
titreme ile birlikte

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

ateşin yükselmesi, 
öksürük, koyu renk 
balgam ve göğüs yan 
ağrısı olduğunu kay
detti. Tutluoğlu, zatür- 
renin ayrıca aşırı hal
sizliğe, iştahsızlığa, 
kilo kaybına, kas ve 
karın ağrılarına da 
neden olduğunu ve 
genellikle hastaneye 
yatış gerektirdiğini 
vurguladı.
Zatürre ile ilgili son 
gelişmeleri ve yenilik
leri de anlatan Doç. 
Dr. Tutluoğlu, bu 
hastalığın günümüzde 
hala büyük bir tehlike 
olduğunu, ancak aşıy

la korunabilmenin 
mümkün olması 
nedeniyle, halkın bil
inçlenmesinin büyük 
önem taşıdığını dile 
getirdi. Doç. Dr. 
Bülent Tutluoğlu, 
zatürre aşısının, 
pnömokok bakteriler
ine karşı kan savunma 
hücrelerinin yapımını 
sağlayarak organiz
mayı bunlara karşı 
kuvvetli hale getirdiği
ni ve tek bir doz ile 
yıllar §üren bir 
bağışıklık elde 
edildiğini belirtti. 
Şubat 2005'te yürür
lüğe giren Maliye •

Bakanlığı Bütçe 
Uygulama Talimatı'nı 
da hatırlatan 
Tutluoğlu; Emekli 
Sandığı, Bağ-Kur veya 
Yeşil Kart mensubu 
olan ve bu risk 
grubunda yer alan 
kişilerin zatürre 
aşılarının devlet 
tarafından ödenmeye 
başladığının da altını 
çizdi.
Sağlık Bakanlığı'nın 
önerisine göre aşı 
yaptırması gereken 
gruplar ise şöyle: 
"65 yaş ve 
üzerindekiler ile yaşlı 
bakımevleri ve 
huzurevlerinde kalan
lar; astım dahil kronik 
akciğer ve kalp - 
damar sistem 
hastalığı, şeker 
hastalığı dahil herhan
gi bir kronik metabolik 
hastalığı, böbrek yet
mezliği, kan hastalık
ları veya bağışıklık 
Sistemi zayıf olan 
erişkin ve çocuklar."

Bebeğin, göbek bağı 
kesildikten hemen 
sonra annenin 
göğsünün üzerine 
yatırılması annesiyle 
arasındaki ruhsal 
bağın gelişmesini 
sağlıyor.
Türkiye Milli Pediatri 
Derneği Başkanı ve 
Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Murat 
Yurdakök, doğum
dan sonraki ilk 15 
dakikanın bebek ile 
anne arasında ruhsal 
ilişki açısından çok 
önemli olduğunu 
söyledi.
Yurdakök, bebeğin 
doğumdan hemen 
sonra annenin 
memeleri üzerine 
yatırılmasıyla 
annesiyle arasındaki 
ruhsal bağın 
gelişmesinin sağ
landığını belirterek, 
"Böylece anne sütü 
erken ve bol gelir" 
dedi.
İlk emzirmenin mut
laka en geç bir saat 
içinde yapılması 
gereğinin altını çizen 
Yurdakök, bebeğin 

emmeye en istekli 
olduğu dönemin 
geçmesi halinde, 
uzunca bir süre 
isteksizlik göstere
ceğini belirtti.
Yeni doğan bebek
lere annenin ilk 
sütünün az olduğu 
düşünülerek şekerli 
su veya mama gibi 
yapay besinlerin ver
ilmemesi uyarısında 
bulunan Yurdakök, 
"Eğer gıda takviyesi 
yapılırsa bebeğin 
açlığı gider. Bebeğin 
bir kez biberonla 
beslenmesi, daha 
sonra annesinin 
memesini emmesini 
zorlaştırır" diye 
konuştu.
Yurdakök, anne 
sütünün ilk besin 
olarak alınmasının, 
bebeği hem mikro
plara karşı koruya
cağını hem de bağır
saklarında normal 
bakteri topluluğunun 
yerleşmesini sağla 
yacağını belirtti.
Yapılan çalışmalar, 
anne sütünün her yıl 
dünyada 1 milyon 
300 bin bebeğin 
hayatını kurtardığını 
gösteriyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
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Milli Eğt. Md. 513 1174
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Liman Baş. 513 1133
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Tekel Md. 513 10 42
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İlçe Tarım Müd. 513 10 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
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Yenikapı (212)1 516 12 12
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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 Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Cemal Nadir ödülleri sahiplerini buldu
Bursa Büyükşehir 
Beiediyesi’nin düzen
lediği ve koordinas 
yonu BURFAŞ tarafın
dan gerçekleştirilen 
“4. Uluslararası 
Cemal Nadir Güler 
Karikatür Yarışması” 
sergi açılışı ve ödül 
töreni Tayyare Kültür 
Merkezi’nde gerçek
leşti. Türkiye’de 
karikatürün 
sevilmesinde büyük 
emeği geçen usta 
mizahçı Cemal Nadir 
Güler’i anmak ve 
karikatür sanatını 
genç nesillere 
sevdirmek amacıyla 
düzenlenen yarış
manın birinciliğini 
İngiltere’den 
Houmayoun 
Mahmoudi kazandı. 
Usta mizahçı 
Mahmoudi’nin 
ödülünü Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin 
verdi. Türkiye’den 
490, 53 ülkeden ise 
655 yarışmacı toplam 
bin 145 eserle 
katıldığı yarışmada 
ikinciliği kazanan 
Rumen Dragostinov, 
geçtiğimiz yıl düzen
lenen yarışmada da 

mansiyon ödülü 
almıştı. Ödül törenine 
katılmayan sanatçının 
ödülünü Bulgaristan 
Fahri Konsolosu 
Hayati Korkmaz’ın eşi 
Behiye Kormaz, 
Rotary 2440. Bölge 
Güvernörü Faik 
Tokathoğlu’nun elin
den aldı. Yarışmada 
üçüncülüğü 
kazanan UkraynalI 
karikatürcü Vilademir 
Kazanevsky’nin 
ödülünü ise işadamı 
Burhanettin Ünal, 
Orhan Holding 
Onursal Başkanı 
İbrahim Orhan’dan 
aldı. Bu yıl yine rekor 
katılımın yaşandığı 
“4. Uluslararası 
Cemal Nadir 
Güler Karikatür 
Yarışması”nda 
mansiyon ödüllerini 
ise, Rusya’dan 
Alekssandr Pashkov, 
Çin’den Dachuan Xia 
ve Belarus’tan Andrei 
Puchkanıou aldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Cemal 
Nadir Karikatür 
Yarışması’nın 
dünyada karikatür 
krizi yaşandığı bir 

ortamda dünya barışı, 
dostluk, birlik ve 
güzellik adına atılmış 
önemli bir adım 
olduğunu söyleyerek, 
“Çünkü sanat kin ve 
nefret tohumlarını 
saçmak değil, dostluk 
için bir köprüdür” 
dedi. Yarışma 
nedeniyle yurt için
den ve yurt dışından 
yüzlerce sanatçıyı 
Bursa’da ağırladık
larını ifade eden 
Şahin, “Amacımız 
Bursa’yı ve adını tüm 
dünyaya en iyi 
şekilde tanıtmak. 
Bursa’yı daha iyi yer
lere götürmek için 
yola çıktık ve bunu da 
ilk olarak kültür ve 
sanata önem vererek 
başladık. BursalI 
sanatçılara sahip 
çıkarak BursalI Cemal 
Nadirler çoğalsın, 
genç karikatürcüler 
onu örnek alsınlar, 
barışı ve birliği 
sağlaşınlar istiyoruz” 
diye konuştu.
Tığ; “Cemal Nadir 
Karikatür Ya'rışması 
artık sadece 
Türkiye’de değil 
dünyada da sabırsı
zlıkla beklenen en

önemli yarışmalardan 
biri haline geldi” 
BURFAŞ Genel 
Müdürü Abdurrahman 
Tığ ise 14 yıldır 
aralıksız olarak 
düzenlenen Cemal 
Nadir Güler Karikatür 
Yarışması’m son dört 
yıldır uluslararası 
düzeyde düzenledik
lerini belirtti. 14 yıl 
önce düzenlenen ilk 
yarışmaya sadece 8 
eserin katıldığını 
söyleyen Tığ, “Bu yıl 
yarışmaya bin 145 
eserin katılması yarış
manın 14 yıl 
içerisinde hangi 
boyuta geldiği ortadır. 
Cemal Nadir 
Karikatür Yarışması 
artık sadece

Türkiye’de değil 
dünyada da sabır 
sızhkla beklenen en 
önemli yarışmalardan 
biri haline geldi. Usta 
mizahçı Cemal Nadir’i 
bu yarışma ile bir kez 
daha anmaktan mut
luluk duyuyorum” 
dedi. Tunca Toker, 
“Yarışmanın 
kurumsal kimliği 
uluslararası 
platformda bu sene 
daha da güçlendi”
Bursa’nın yetiştirdiği 
en önemli sanatçıları 
arasında yer alan z 
Cemal Nadir Güler’in 
adına düzenlenen 
yarışmayı destekle
mekten dolayı büyük 
bir mutluluk duyduk
larını söyleyen Bursa 

Rotary Kulübü 
Başkanı Tunca Toker, 
Bursa’nın kültür hay
atına kalıcı eserler 
bırakan Cemal Nadir 
Karikatür Yarışma 
sı’na bundan sonra 
da destek olmaya 
devam edeceklerini 
belirtti. Yarışmanın 
sivil toplum kuruluşu, 
sanayi temsilcileri 
ve belediyenin 
işbirliğine çok önemli 
bir örnek teşkil 
ettiğinin altını 
çizen Toker, 
“Cemal Nadir Karika 
tür Yarışması’nın 
kurumsal kimliği 
uluslararası platform
da bu sene daha da 
güçlendi” şeklinde 
konuştu.
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Kan bağışına büyük ilgi
l* Yöresel derneklerin oluşturduğu platformda alınan kararla başlatılan kan bağış kampanyaları sürüyor. Dün Erzurumlular Derneği 

s lokalinde dernek üyeleri kan vermek için birbirleriyle yarıştılar. Gün boyu devam eden kan bağışında 55 ünite kan toplandı. Sayfa 2’de
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Çelik: ‘ÖSS orta 
öğretimi felç etti 
Milli Eğitim Bakam Hüseyin Çelik, 
"Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sistemi, 
ortaöğretim sistemimizi adeta işgal ve 
felç etmiş durumdadır" dedi.
Çelik, lisans kontenjanının 200 bin 
olması nedeniyle, sınava giren öğren
ciden yüzde 10'un un örgün yük
seköğretim kurumuna yerleştirile 
bildiğini söyledi. Haberi sayfa 8’de

AKP Gemlik İlçe Yönetim Kurulunda görev bölümü yapıldı.

Şahin ilk toplantıda sert çıktı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Doğa intikam alıyor..
Bursa Çekirge semtinde yaşanan toprak 

kayması olayı sonucu, İntam İş 
Merkezlerinden iki tanesinin çökmesi, 
doğanın insanlardan intikam almasından 
başka bir şey değil.

Çekirge, Bursa’nın en gözde semt
lerinden biriydi.

Çekirge de oturmak bile bir ayrıcalıktır.
Temiz havası, güzel manzarası, paralı ve 

ünlülerin oturduğu bir semt olmasına neden 
oldu.

Çekirge semtinde son yıllarda yapılanma 
yamaçlara kaydı.

Uludağ’ın etekleri sayılacak bu yerlere 
gelişigüzel verilen imar izinleri sonucu 
geçtiğimiz günlerdeki facia yaşandı.

Teknolojinin o denli ilerlediği günümüzde 
Çekirge semtindeki yamaçlara yaptırılan 
evlerin bir gün gelecek aşağıdakilerin başı
na ineceği hiç düşünülmedi.

Gözde semte talep çoktu, işin içine rant 
da girince, bilim bir kenara itildi.

Doğa katledildi.
Bursa da aynı facianın yaşanacağı birçok 

yer daha var.
Bizim Manastır semtinde, yapılırken 

kayan, yapıldıktan sonra 110 cm. kadar 
eğilen binalar unutuldu mu?

Ne oldu Uğur Apartmanına?
Koca bina tahliye edilerek boşaltıldı ve 

yıkıldı. Ya yıkılmasaydı.
Facia doğacaktı.
Doğa kendinden alınanları bir gün geliyor 

geri almasını biliyor.
Buna, doğanın intikamı deniyor.
Doğayı kızdırmamak gerekir.
intikamı büyük oluyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yapılan ilçe kongresini kazanan yönetim 
kurulu, İlçe Başkanı Enver Şahin başkanlığında yaptığı ilk toplantısında 
görev bölümü yaparken, İlçe Başkanı Şahin arkadaşlarını uyardı: 
“Hiçbir arkadaşımız görevini kötüye kullanmasın, kullananı uzaklaştır
masını biliriz. ” dedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Zehire geçit yok
Yalova Yolu'nda başlayıp Bursa Kızyakup'ta noktalanan 
operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'ne 
bağlı Narkotik Büro 
Amirliği ekipleri, 
bazı kişilerin 
Bursa'ya esrar 
getireceğini 
öğrenince

operasyon başlattı. 
Sakarya'dan yola 
çıkan ve içinde 3 
kişinin bulunduğu 
otomobili Yalova 
Yolu'nda durduran 
ekipler Ahmet D. 
(53), Hamza Ç. (42) 
ve Buğra P. 'yi (33) 
gözaltına aldı. 1 kilo

esrar ve ruhsatsız 
tabancanın ele 
geçirildiği 
operasyonun 
ikinci ayağı ise 
Kızyakup'ta 
gerçekleştirildi. 
Ekipler, burada da 
uyuşturucuyu tes
lim almak için bek

lediği öne sürülen 
R.K (49) gözaltına 
alındı. "Teşekkül 
halinde esrar 
ticareti yapmak"tan 
Adliye'ye sevk 
edilen 4 sanıktan 
R.K serbest 
bırakılırken diğer 
3 kişi ise tutuklandı.

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

Kendin ol..Kendin gibi yaşa.
Türkiye hızla bir bilinmezliğe doğru sürük

leniyor. 40’lı yıllarda planlanan senaryolar bir 
bir yaşama geçiriliyor.

12 Mart 12 Eylül tesadüf değil.
Susurluk bir tesadüf değil.
Güneydoğu’da yaşananlar tesadüf değil.
Kökten dinci akımların yeşermesi tesadüf 

değil.
Şimdi iktidarda olan parti piyangodan çık

madı..
Maliye Bakanı uzaydan gelmedi.
Bugün nasıl yönetiliyorsak, dışarıdan tez

gahlanan dayatmalara maruz kalıyorsak hepsi 
“Biz Türkler” sayesinde gerçekleşti.

Bir türlü kendimiz olmayı beceremedik.Hep 
binlerinin yönlendirmesiyle yaşadık. Birileri 
derken ABD, AB, IMF, Dünya Bankası’nı 
kastetmiyorum yalnız. Yakın çevremize de, 
kendi içimizdeki işbirlikçilere de dikkati çek- , 
mek istiyorum.

Onun için hızla kendimiz olmak için neler 
yapmahyızın yöntemlerini bulmalıyız. 
Gereklerini yerine getirmeliyiz.

Önemli olan ciddiyetle sorunu ortaya 
koyup hassasiyetle yaklaşmak.

Kendin olmak..
Kendin olmanın felsefi ve yaşamsal temeli 

Mevlana’nın şu deyişinde yatıyor:
“Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün 

gibi ol.”
Eklenecek anımsatmalar da var.

Alıntı Erdal Atabek’in.“Başarı Adım Adım” 
adlı yapıtından.. Kulak verelim ve dinleyelim. 
Aslında tümü hepimizin bildiği şeyler.. 
Atabek’in yaptığı bilineni basılı hale getirme..

“İyi yanımla, kötü yanımla.
Güçlü yanımla, zayıf yanımla.
Sevilen benle, sevilmeyen benle.
Herkesin önüne böyle çıkmak.
Herkesin içine böyle girmek.
Kolay mı dersiniz?
Hiç kolay değil ama, yapılması gereken de 

bu.
Önce kendini tanımak gerekiyor elbette.
Sonra da kendini kabul etmek.
‘Her yanımda ben benim’ diyebilmek.
‘Kendimi beğenirim de eleştiririm de’ diye

bilmek.
Kendisiyle alay edebilmek.
Kendini dışarıdan görebilmek.
Kendinden korkmamak.
Kendinden kaçmamak.
Kendisiyle doyuma ulaşmamak.
Dünyası kendisinden ibaret olmamak.
Bir büyük dünyada kendi noktasını göre

bilmek.
Milyarlarca insan arasında kim olduğunu 

görebilmek.
Sonra da ‘evet, ben buyum, ben benim’ 

diyebilmek.
Zor olan bu.
Zorluğu ödenecek bedeldir.
Kolay beğenilerden vazgeçebilmek
Başkasını koruması altında olmamayı 

göğüsleyebilmek.
Herkesin sevmesi zorunluluğunu bir yana 

bırakabilmek.
Yalnız hak ettiği şeyleri bilmek.
Elde etmek hak etmek gerektiğini bilmek.
Bunun için çaba göstermekten kaçınma

mak.
Kolaydan, rahattan, verilenden vazgeçmeyi 

bilmek. Zoru, güç olanı alarak kazanmayı göze 
almak.

Bedel budur.
Bu bedeli ödemeyi göze alanlar’ kendi 

olmayı’ hak ederler.
Onlar, kendileri olabilirler.
Yolu çok çaba istediği zordur.
Hak edilmiş olduğu için de güzeldir.”

Kan bağışına büyük ilgi
Yöresel derneklerin oluşturduğu platformda alınan kararla başlatılan 
kan bağış kampanyaları sürüyor. Dün Erzurumlular Derneği 
lokalinde dernek üyeleri kan vermek için birbirleriyle yarıştılar. Gün 
boyu devam eden kan bağışında 55 ünite kan toplandı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te faaliyet 
gösteren yöresel 
derneklerin 
aralarında başlattık
ları kan bağışı 
kampanyası ilgi 
görmeye başladı. 
Artvinliler Derneği 
ile başlayan kan 
bağışı kampanyası 
dün Erzurumlular 
Derneği ile 
devam etti.
Yöresel derneklerin 
aralarında 
oluşturdukları 
platformda alınan 
kararla başlatılan 
kan bağışı 
kampanyasında 
Kızılay Kan 
Merkezi ekipleri 
beklenenden çok 
ilgi görüyorlar. 
Dün dernek 
lokalinde toplanan 
Erzurumlular 
Derneği üyeleri bir
birleriyle yarış içine 
girerek kan bağışın
da bulundular.
İlk kanı Erzurumlular 
Derneği Başkanı 
Kadir Ozaydın 
vererek arkadaşlarına 
öncülük yaptı. . 
Erzurumlular 
Derneği’nde 
gün boyu devam 
eden kan bağışı 
kampanyasında 
rekor kırılarak 55 
ünite kan toplandı. 
Dernekler arasında 
başlatılan kan bağışı 
kampanyası

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

giderek ilgi görmeye 
devam ederken, 
ilk kan bağışım 
yapan Dernek

Başkanı Kadir 
Özaydın, başlatılan 
kampanyanın 
yöresel dernekler

arasında giderek 
ilgi görmesinden 
memnun olduklarını 
söyledi.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE l| 

İLAN ve REKLAM ALINIR i 
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK I 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı . 1 
Tel: (0.224) 513 96 83Fax: 513 35 95 Jj
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AKP Gemlik İlçe Yönetim Kurulunda görev bölümü yapıldı.

jalıin illi toplantıda sert ciltti 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nîn yapılan ilçe kongresini kazanan yönetim kurulu, 
İlçe Başkanı Enver Şahin başkanlığında yaptığı ilk toplantısında görev bölümü 
yaparken, İlçe Başkanı Şahin arkadaşlarını uyardı: “Hiçbir arkadaşımız görevi
ni kötüye kullanmasın, kullananı uzaklaştırmasını biliriz.” dedi.

YazıYORUM

i ■v

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın da 
katıldığı AKP ilçe 
kongresinde 
seçimleri farklı bir 
şekilde kazanan 
Enver Şahin 
Başkanlığındaki 
yeni yönetim kurulu 
ilk toplantısında 
görev dağılımı yaptı. 
Parti binasında 
yapılan ilk toplantıda 
Başkan Şahin tarafın
dan basına tanıtılan 
yeni yönetim kurulu 
üyeleri, yeni yüzler
den oluşuyor. 
Gemlik'te siyasete 
yeni bir çehre ve 
heyecan getirmek 
arzusunda olduklarını 
söyleyen Enver 
Şahin, yeni yönetim 
kurulunun her ay 
toplanarak ilçe 
sorunlarını 
değerlendireceklerini 
söyledi.
Yeni oluşturulan 
yönetimin halk 
arasında büyük 
taktir ve sevgi 
topladığını belirten 
Şahin, "Bu nedenle 
var gücümüzle 
Gemlik ve halkımızın 
sorunlarına

rar'-'.

I ■ ■ >•

■ W'>.K ' ...........

eğilerek çözüm bul
mak bizim görevimiz 
olacaktır." dedi. 
Yönetim olarak 
Gemlik halkı ile sivil 
toplum örgütlerinin 
görüşlerini de 
alarak çalışmalara 
başlayacaklarını 
ifade eden Şahin, 
"Bize gösterilen 
yakın ilginin ilk 
karşılığını seçimi 
kazanarak aldık. 
Teşkilat olarak 
üç ayda bir ilçe 
danışma toplantısı 
yaparak sorunların 
çözümüne çalışa
cağız. Halkımızın 
düşünce ve görüşleri 
bizim için çok 
önemlidir.
Politikamızı 
halkımızın görüşleri 
doğrultusunda 
yönlendirmek 
istiyoruz." 
şeklinde konuştu. 
FARKLI GÖRÜŞLER 
OLABİLİR
Parti içinde 
farklı görüşlerin 
olabileceğine de 
değinen Şahin, 
"Partimiz içinde 
tabi ki farklı görüşlü 
olanlar çıkacaktır. 
Ancak kesinlikle

lasan Toksab^K- Enver Şahin - Hulusi Gandar

muhalefet yoktur. 
Eski ve sert üsluplu 
siyasetin olmaya
cağını şimdiden 
söylemek istiyorum. 
Asarız, keseriz 
düşüncesiyle 
politika yapmadık. 
Ali kıran baş kesen 
değiliz. Hiçbir 
arkadaşımız 
bulunduğu makamı 
kötüye kullanmasın, 
kullananları 
uzaklaştırmasını 
biliriz." dedi. 
Şahin, yaptığı 
açıklamanın sonun
da, padişahların 
akıllı olmalarının 
yeterli olamayacağını, 
buna karşılık 
vezirlerin akıllı 
olmasının yeterli 
olacağını sözlerine 
ekledi.
30 kişiden oluşan 
AKP Gemlik İlçe 
Yönetimi Kurulu’nun 
yapılan görev 
dağılımını 
açıklayan Başkan 
Enver Şahin, 
görev alan her 

üyenin bir yardımcısı 
olacağını söyledi.** 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin'in 
başkanlığında ki 
yönetim kurulu 
görev dağılımı şöyle: 
Haşan Toksabay, 
Siyasi ve Hukuk 
İşleri Başkanı. 
Hulusi Gandar, 
Teşkilat Başkanı. 
İsmail Kaya, 
Seçim İşleri Başkanı. 
Ali Erat, Tanıtım ve 
Medya Başkanı. 
Ayhan Bayraktar, 
Dış İşler Başkanı. 
İsmet Atış, 
Sosyal İşler Başkanı. 
Aslan Özaydın, 
Yerel Yönetimler 
Başkanı.
Zekeriya Çakır, 
Ekonomik İşler 
Başkanı.
Kemal Karsh, Halkla 
ilişkiler Başkanı.
Hamza Çiçek, Mali ve 
idari işler Başkanı. 
Tamer Hocaoğlu, 
Ar-Ge Başkanı. 
Ilhan Başaran, 
İlçe Sekreteri.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
1 ozcanvural1933@hotmail.com

I I www.ozcanv ura I .sayfasi.com

Bizleri abdal mı sanıyorlar ?
Rusya’dan senelerdir aldığımız doğalgazın 

fiyatını Ukrayna krizi ortaya çıkınca daha yeni 
öğrendik. En pahalı gazı Türkiye alıyormuş..

Hükümet uzun uzun pazarlık yapmasına 
(ucuz alıyoruz diye sevinmiştik) rağmen en 
pahalı Türkiye’nin aldığını Rus Gazprom açık* 
lamasından öğrenmek açıkça beni üzdü, daha 
doğrusu kanıma dokumdu.

Abdalhk değilse ENAYİLİK.
Hükümet bunu duyunca telaşlandı, Enerji 

bakanının eli ayağına dolaştı.
Gazın fiyatını saklayarak bizleri uyutmaya 

çalışıyorlar.
AKP hükümetinin işleri bilmemesi, basit 

görmesi yüzünden rahat değiliz.
Gaspçılık büyük kentlerde artık kurumlaştı.
İstanbul’da insanlar artık evlerin de bile 

kendilerini güvende görmüyorlar.
Özellikle Güneydoğu’dan getirilen çocuklar 

çeteler tarafından yetiştiriliyor “gasp terörist
leri” olarak kullanılıyorlar.

Peki İçişleri Bakanı ne yapıyor? Ne gibi ted
birler düşünülüyor ?

Bunlardan sayın halkım haberin var mı ?
Yok diyeceksiniz eminim..

Hiçbirimizin bunlardan haberi yok. Beni 
-sizi adam yerine koymuyorlar...

İçinde yaşadığımız günlerin en önemli 
konusu, konu değil aslında felaketi kuş 
gribinde yaşadıklarımızı bir düşünün..

Van’da ki hekimler yaşamlarını yitiren 
Koçyiğit kardeşlerin 8 -9 gündür hasta olduk
larını söylüyorlar. Kimse önemsememiş..

Hatta Adalet bakanı Hükümet sözcüsü kuş 
gribi de neymiş, bunlar basının uydurmaları 
diye bunları yazanları yerden yere vurdu. 
(Şimdi özür diliyor)

Sorumlu bakanlıkların ilk kez Manyas’ta 
görülen hastalıktan sonra işi hafife almaları, 
alelacele üstünü örtmeleri ve gerekli önlemleri 
yurt genelinde uygulamaya gerek görmemeleri 
bu faciayı yarattı.

Manyas’tan sonra işin peşi öylesine boş 
bırakıldı ki göçmen kuşların uğrak yeri olan 
bölgelerde ki hastanelere kûş gribi ile ilgili ilaç 
ve malzeme gönderilmedi. Manisa Kuş gribi 
aşı Enstitüsü zararda diye kapatıldı..

Şimdi ilaç - aşı diye yırtınıyoruz, ama bun
lar kolayca bulunmaz.

Akıllı, ileriye gören, genel kültüre ve bilgiye 
sahip insanlar bütün bunları zamanında 
düşünür ve tedbirleri alır. Bizde bekle ki 
bulasın..

Olayın kuş gribi olduğu ilk ölümden ancak 
4 gün sonra Sağlık bakanı tarafından gece 
yarıları yaptığı basın toplantısı ile mecbur 
kaldığı için açıklandı. Bu korkunç bir ihmaldir. 
Hekim olarak yazıyorum bu suçtur...

Böyle bir ihmal Avrupa’da olsa sadece 
bakanı değil, Hükümeti de götürür.

Ama görüyorsunuz bizde Başbakan da, 
ilgili bakanlar da gayet rahat hiçbir şey 
olmamış gibi koltuklarında vicdanları sızla
madan oturuyorlar.

“Ölen ölür kalan sağlar bizimdir “ derler.
Bununla da kalmazlar, onu bunu suçlayarak 

zeytinyağı gibi daima üste kalmaya çalışırlar, 
bizlerin akılsızlığından bunda da başarılı 
olurlar.

Sakın olur mu canım demeyin..
Burası Türkiye .. Olur olur.. Hem de bal 

gibi olur.
Sen de bunlar ne zaman düzelecek, düze 

nasıl çıkacağını diye bekler durursun..
Geçmiş ola ağam geçmiş ola...

■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HM

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanv
sayfasi.com
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HEM’in açtığı Bilgisayarlı 
Muhasebe kursu sona erdi

Kantincilere mesleki belııe

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü 
tarafından açılan 
ve 19 Kasım 2005 
tarihinde başlayan 
160 saatlik 
Bilgisayarlı 
Muhasebe Kursu 
final sınavıyla 
sona erdi.
18 kişinin katıldığı 
kurs dün uygulamalı 
ve yazılı sınavla 
sona ererken, 
kursiyerler 
Muhasebenin temel 
kurallarını öğrenme 
fırsatı buldular.
Kurs müddetince 
Muhasebe Öğretmeni 
Zilfinaz Kulkay 
tarafından 
kursiyerlere Genel 
Muhasebe ve 
Eta programlarını

kullanmaları öğretildi. 
Temel amacının hem 
eğiterek, hem de 
göstererek kursiyer
lerini meslek sahibi

katılan kursiyerler 
yeterli bilginin 
kendilerine verilmiş 
olmasından mutlu 
olduklarını

Zilfinaz Kulkay, 
kursun çok başarılı 
geçtiğini ve katılan- 
ların Muhasebe 
konusunda temel

yapabilmek olan 
HEM'in kursuna

belirtirlerken
kurs öğretmeni

ve genel bilgilere 
ulaştıklarını söyledi.

Bursa Kantinciler 
Odası'nın başlattığı 
"Ustalık ve Kalfalık" 
eğitimini başarıyla 
tamamlayan 284 kişi, 
mesleki belgelerine 
kavuştu.
Bursa Kantinciler 
Odası'nın Bayındırlık 
İl Müdürlüğü 
yemekhanesinde 
düzenlediği belge 
dağıtım törenine 
BESOB Başkanı Arif 
Tak, İl Milli Eğitim 
Müdürvekili Ali 
Türkmen ve çok 
sayıda esnaf katıldı. 
Kantinciler Odası 
Başkanı Yücel 
Okutan, 07 Ocak 
2005 tarihinde 
başladıkları 
Ustalık ve Kalfalık 
eğitimine 138 usta, 
146 kalfanın 
başvurduğunu, 
120 saat ustalık, 
44 saat de kalfalık 
eğitiminin ardından 
kursiyerlerin 
sınavları kazandığını 
söyledi. Sınava

katılan tüm kursiyer
lerin mesleki 
belgelerini almaya 
hak kazandığına 
dikkati çeken 
Okutan, "Kantincilik 
eskiden meslek 
olarak kabul 
edilmiyordu.
Yeni yasal düzen
lemelerle artık biz
den de ustalık ve 
kalfalık belgesi 
istenmeye başlanın
ca, 242 üyesi olan 
odamızda 9 kurs 
düzenledik ve tüm 
üyelerimizi mesleki 
anlamda belge
lendirdik" dedi.
BESOB Başkanı Arif 
Tak ise ustalık veya 
kalfalık eğitimi alan 
esnafların diğer 
meslektaşlarından 
farklı hizmet verdiği
ni belirtti. Tak, çok 
sayıda kantincinin 
edindiği belgelerin 
ileride üniversite 
diploması kadar 
değerli olacağını söz 
lerine ekledi. BHA

® GÖZÜNÜZ AVDİNI
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tenli öğrenciler ödüllendirildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
12 kişilik U şeklinde
ki sınıfları ve birebir 
eğitimi ile kitlesel 
eğitimde en 
büyük başarıyı 
hedefleyen Doğuş 
Fen Dershanesi, 
18-19 Şubat 2006 
tarihinde yapmış 
olduğu Seviye 
Belirleme sınavında 
başarılı olan 
öğrencilerine 
ödül dağıttı.
Seviye Belirleme 
sınavında lise 
ikinci sınıf öğ
rencileri arasında 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nden 
.Özlem Sezer 
birinci olurken, 
yine Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerinden 
Hilal Şen ise 
üçüncü sırayı aldı. 
Lise birinci sınıf 
öğrencileri arasında 
yapılan sınavda ise 
yine Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Elif Şen, 
birinci olarak 
Doğuş Fen 
Dershanesi’nin 
başarısına 
imza attılar.
Doğuş Fen 
Dershanesi’nde 
yapılan ödül 
töreninde, Elif Şen'e 
ödülü olan Nokia 
6680 cep telefonunu 
Dershane Müdürü 
Metin Şanlı verdi. 
Özlem Sezer'e

İlçe genelinde 
217 öğrencinin 
katıldığı Seviye 
Belirleme sınavında 
Doğuş Fen 
Dershanesi’nde

Samsung F50 dijital 
fotoğraf makinesi 
ödülünü dershane 
öğretmenlerinden 
Betül Arıkan 
verirken, üçüncü 
olan Hilal Şen'e 
MP3 çalar ödülünü 
dershane 
öğretmenlerinden 
Engin Şanlı verdi. 
Dershane 
yönetimi başarıyı 
ödüllendirmenin 
yanı sıra öğrencileri 
motive etmeyi 
amaç edinerek 
daha büyük 
başarılara da zemin 
hazırlamakta olduk
larını ifade ettiler.

KSrfez

öğrenim gören 
tüm öğrencilerin 
ilk 25 içerisinde 
yer almalarından 
mutluluk duyduk
larını belirten

Metin Şanlı, 
eğitimde en iyiyi 
öğrencilerine 
vermek içir» çaba 
gösterdiklerini 
söyledi.

Sayfa 5

İnanTAMER

Gemlik Siyaseti Kızışacak...

18 Şubat günü Gemlik AKP İlçe 
Kongresi’ne katılan Başbakan ve AKP Genel 
Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
Gemlik Kapalı Spor Salonu’nun tamamlan
mamış olmasından yakınması üzerine; 
Belediye Başkanı Sn. Mehmet Turgut 
“Emredin, hemen 1 trilyon lirayı bu işin 
tamamlanması için devredeyim” beyanında 
bulunmuşlar.

Sayın Mehmet Turgut’ta, Başbakan 
Erdoğan da böyle bir şeyin olmayacağını 
bilmezler mi?

Bence, Sayın Belediye Başkanımız 
Başbakan ve Genel Başkam’na, Belediyenin 
malen güçlü olduğunu, Belediye'yi tasarruf 
la yönettiğini isas ettirmek için öyle bir 
beyanda bulunmuş olsa gerek.

Ama Atalarımız ne demiş? ‘Boğaz dokuz 
düğümdür.’ ‘Bin düşün bir söyle’

Muhalefet olmayacak birşeyi yapabilecek 
gibi gösterme açığını yakalamış. Durur mu?

Başladı salvo ateşe...
“Kimin parasını kime veriyorsun!” 
“Görevin iş yapmak, para biriktirmek, faiz 

le para üretmek değil, hizmet üretmektir.”
Bu eleştirilere karşı Belediye Başkanı 

Sayın Mehmet Turgut bir basın toplantısı ile 
muhalefet edenlere cevap verdi.

Gazetemiz Gemlik Körfezin 24 Şubat ta 
| rihli nüshasındaki haberden öğreniyoruz ki;

Belediye Başkanı Sayın Mehmet Turgut, ağır 
eleştiri ve ithamlarda bulunuyor.

“Başkasının cebine giren tirilyonları, 
Gemlik Belediyesi’nin kasasında bıraktığım 
için rahat konuşuyorum. Gemlik 
Belediyesi’nin parasının kimlere dağıtıldığını 
Gemlik halkı ile bu sözleri söyleyenler çok 
iyi bilirler. Yedi yıldır Belediye Başkanı 
olarak sustum ve cevap vermemeye 
çalıştım.”

Suç varsa, suçlu varsa gereğini yapmak 
gerekmez miydi? Savsaklamak görev ihmali 
sayılmaz mı ?

Sayın Belediye Başkam’mn böylesine 
önemli beyanları üzerine, Cumhuriyet 
Savcılığı beyanı ihbar kabul edip, varsa 
oluşmuş suç ve suçlular hakkında işlem 
yapacak mı?

Sayın Başkan’dan önceki Belediye 
Başkanları’nın birinci derecede sorumlu 
olarak davranışları ve cevapları ne şekilde 
olacak?

Gelecek günler Gemlik siyaseti epey 
kızışacak.

Gelişmeleri bekleyip, göreceğiz.
Paraları dağıtanlarla, kapanları bir bilsek 

kimlerdir onlar?
Söyle Turgut, söyle! Söyle de herkes 

öğrensin.
Öğrenip bilmek vatandaşın hakkıdır 

hakkı.
Çünkü; zararı gören o...

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ursa’da yine soba zehirlenmesi; 2 ölü
Bursa'da sobadan 
sızan zehirli gazdan 
zehirlen evli çift, 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, 
Üçevler Mahallesi, Dal 
Sokak üzerinde oturan 
Levent(28) ve Ayşe 
Yeğen (27) çifti, önceki 
gece kömür sobasını 
yakarak uykuya daldı. 
Bir süre sonra odaya 
yayılan zehirli gazdan 
zehirlenen çift, ha
yatını kaybetti. 2 yıllık 
evli çiftin cesetleri, işe 
gitmemeleri üzerine 
şüphelenen komşuları 
tarafından bulundu. 
Balkona merdiven 
dayanarak ikinci katta
ki eve giren ev sahip
leri, genç çiftin ceset
leri ile karşılaştı. Olay 
yerine gelen yetkililer, 
genç çiftin karbon- 
monoksit gazından 
zehirlendiğini tespit 
etti. Kaldıkları eve 4 ay 
önce taşındıkları öğre
nilen Levent Yeğen'in 
önceki gece saat 21.00 
sıralarında ev sahibi 
Şenol Kaplan'a 
giderek, 10 YTL'lik su

parası borcunu 
"Ölürüz kalırız üze 
rimde borç kalmasın" 
diyerek ödediği 
bildirildi. "Sanki öle
ceğin hisseti ve parayı 
getirdi" diyen ev 
sahibi, Şenol ve 
Perihan Kaplan çifti, 
"Biz paranın acelesi 
olmadığını söyledik. 
Fakat Levent Yeğen, 
'Ölürüz kalırız, üzerime 
borç kalmasın' di 
yerek, parayı ödedi ve 
evine gitti. Ertesi gün 
kalktığımızda Levent'in 
ayakkabılarını kapının 
önünde görünce 
şüphelendik. Gün 
boyunca evden çık

madılar. İzinlidir diye 
düşündük. Gündüz 
saatleri olmasına rağ
men lambaları da açık 
kalmıştı. Kapının zilini 
çaldığımızda kimse 
açmadı. Merdiven 
dayayarak içeri 
girdiğimizde ise 
cesetlerle karşılaştık 
ve durumu polise 
bildirdik" dedi.
Bu arada olayı haber 
alan çiftin yakınları 
ise, olay yerinde 
sinir krizleri geçirdi. 
Ağlayarak duvarları 
yumruklayan kişileri, 
polis sakinleştirmeye 
çalıştı. Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

iursa Biiyiikorhan’ga şap paniği
■ V|

Bursa'nın 
Büyükorhan 
İlçesi'ne bağlı bazı 
köylerde görülen 
büyükbaş 
hayvan ölümlerinin 
ardından, şap 
hastalığı şüphesiyle 
hayvan pazarı 
kapatılırken, 
köylere hayvan 
giriş çıkışı 
yasaklandı.
Son günlerde 
meydana gelen 
büyükbaş hayvan 
ölümleri üzerine 
harekete geçen 
Büyükorhan İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
yetkilileri, Veteriner 
Hekim Mehmet 
Vatansever, Ziraat 
Mühendisi Ahmet 
Güven ve Veteriner 
Sağlık Teknisyeni 
Metin Çakır, 
köy muhtarlarını 
şap hastalığı 
konusunda 
bilgilendirdi

‘Gemlik Körfez’internette]

Köylere hayvan giriş 
çıkışlarını kontrol 
etmeleri konusunda 
uyarılan muhtarların, 
hasta hayvanların 
köylerinden menşei 
şehadetnamesi 
verilmesi konusunda 
dikkatli olmaları 
istendi.
İlçe Tarım Müdürü 
Mehmet Vatansever 
ise, muhtarları bu 
konuda duyarlı 
olmaya çağırdı.
Bu sebeple, hayvan 
pazarının hastalığı 
kontrol altına 
alabilmek için 
1 aylığına 
kapatıldığını 

\ www.gemlikkorfezgazetesixomadresimtHrt^ ।

söyleyen 
Vatansever, 
"Bu konuda 
çok duyarlı olup, 
dikkat etmeniz 
gerekiyor. Aksi 
takdirde hastalık 
bütün köylerimizi 
sarabilir" dedi. 
Şu ana kadar 
Büyükorhan'ın 
Sarnıç Köyü ve 
Aktaş Köy'de 2 
buzağının öldüğü, 
şap hastalığının 
etkili olduğunun 
öne sürülmesi 
üzerine bu köylere 
hayvan giriş çıkışının 
kontrol altında 
tutulduğu bildirildi.

I
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Uzman öğreticiye formasyon

4

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), özel okul ve 
dershanelerde 
çalışan, ancak for
masyonu olmadığı 
için asaleten atana
mayan uzman öğreti
cilere yönelik 
pedagojik formasyon 
kursu açılmasını 
kararlaştırdı.
Fen, edebiyat ve fen- 
edebiyat fakül
telerinden mezun 
olup öğretmenlik for
masyon belgesi veya 
ortaöğretim alan 
öğretmenliği tezsiz 
yüksek lisans prog 
ramını tamamlama 
belgesi bulunmayan
lar, özel okullarda ve 
dershanelerde 
"uzman öğretici" 
olarak çalışıyor.
Türkiye Özel 
Okullar Birliği Genel 
Başkanı Rüstem 
Eyüboğlu, sadece 
özel okullarda 15 
bine yakın uzman 
öğretici çalıştığını

‘Gemlik Körfez1 internette _ _ _ adresinden okuyabilirsiniz

IMe delege seçimi yapıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
18 Mart 2006 
Cumartesi günü 
yapılacak olan 
MHP İlçe kong 
resinde oy 
kullanacak 
delegeler belirlendi. 
Parti binasında 
yapılan seçimlerde 
İlçe merkez, 
belde, köy ve 
mahalleler olarak 
ayrılan sandıklarda 
oylarını kullanan 
partililer 
kongrede yapılacak 
seçimlerde oy 
kullanacak 400 
delegeyi belirlediler. 
18 Mart 2006 
Cumartesi günü 
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
saat 12.00 de 
yapılacak MHP 
ilçe kongresinde 
13 yönetim kurulu 
üyesiyle birlikte 
toplam 413 delege 
yeni başkan ve 
yönetim kurulunu 
seçecekler.

bildirdi. MEB, bu 
dürümdakilerin for
masyon belgesi 
alabilmesi amacıyla 
kurs açılacağını 
duyurdu.
Pedajojik formasyon 
kursuna, fen, 
edebiyat ve fen-ede- 
biyat fakültelerinden 
mezun olup, adına 
valilikçe çalışma izni 
düzenlenen ve asıl 
görevi halen 
özel okul veya der
shanelerde olan 
uzman öğreticiler 
başvurabilecek. 
Başvurular, 
17 Mart'a kadar 

Zeytinspor Kulübü’nden 
Barbaros Balmumcu’ya

anlamlı ziyaret

Dün yapılan 
delege seçimlerinde 
İlçe Başkanı 
Mehmet 
Kayaoğlu'nun

ilk oyu kullan
masının ardından 
kadın ve erkek 
üyeler oylarını 
kullandılar.

yapılabilecek. 
Toplam 280 saatlik 
kursa katılacaklar, 
eğitim, yemek, 
barınma ve diğer 
giderlerini kendileri 
karşılayacak.
Eğitim gideri olarak 
her kursiyerden 
kurs başlangıcında 
defaten bin YTL alı
nacak. Kurs 
merkezleri, eğitim 
fakültelerinin 
bulunduğu 
bölgelerde olmak 
üzere başvuran 
sayısı ve yoğunluğu 
dikkate alınarak 
belirlenecek

Sayfa 7

Bkce KMirisYonuna î flkla 5 milyon hasronı
TBMM Dilekçe 
Komisyonu Başkanı 
Yahya Akman, son 
3 yılda yaklaşık 5 
milyon vatandaşın 
komisyonlarına 
başvurduğunu ve bu 
başvurularla ilgili 10 
bin işlem yaptıklarını 
bildirdi.
Akman, çeşitli 
şikayetlerini ilgili 
kamu kurum ve 
kuruluşlarına bildiren 
ancak bunlardan bir 
sonuç alamayan 
vatandaşların 
başvurduğu TBMM 
Dilekçe Komisyo 
nu'nun çok önemli 
görevler üstlendiğini 
belirtti. Meclis 
Başkanhğı'na veya 
diğer komisyonlara 
gelen başvuruların 
da kendilerine 
iletildiğini belirten 
Akman, komisyonlar 
içerisinde sadece 
Dilekçe Komisyo 
nu'nun TBMM adına 
başvurulara cevap 
verme yetkisine 
sahip olduğunu vur
guladı 
Komisyonlarına 

[yoğun talep

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçirdiği rahatsızlık 
nedeniyle bir süre 
İstanbul'da tedavi 
gören ve Gemlik'teki 
evine dönen 
gazetemiz yazarı 
Barboros Balmumcu 
ziyaretçi kabul 
etmeye başladı.
Kendisini unutmayan 
dostlarına sağlığı 

olduğunu, hatta 
bazen kamyonetler 
dolusu dosyalarla 
başvurular 
yapıldığını kaydeden 
Akman, çok belge ve 
dosya olması 
nedeniyle arşiv 
sıkıntısı çektiklerini 
söyledi. Akman, yap
tıkları görevin önem
ine işaret ederek, 
komisyonlarının da 
katkısı ile Bilgi 
Edinme Hakkı 
Kanunu'nun 
TBMM'de kabul 
edildiğini anımsattı. 
Dilekçe Komisyonu 
ile doğrudan ilişkide 
olacak Ombudsman 
lık Kurumu'nun 
kurulmasının da 
öngörüldüğünü ifade 
eden Akman, bu 
Kurumun, komisyon- 

konusunda iyi 
haberler veren 
Barboros abi'yi ziyaret 
eden Zeytinspor 
Kulüp Başkanı İhsan 
Ünlü ile kız 
Futbol takımı 
hocası Asiye Erman 
kendisini unutmadık
larını ve en kısa 
zamanda aralarında 
görmek istediklerini 
söylediler.

lan gibi denetim 
yetkisi olmayan, 
sadece tavsiyelerde 
bulunan, arabulucu 
bir kurum olduğunu 
belirtti. Akman, 
"Bu komisyonun 
kapatılması mümkün 
değildir. Komisyonun 
kapatılması halinde, 
işlevini yerine 
getirecek başka 
kurum yoktur" 
dedi.
Akman, TBMM'nin 
tüzel kişiliği adına 
çalışan Dilekçe 
Komisyonu'nun 
daha etkin kararlar 
verebilmesinin en 
önemli yollarından 
birisinin, bazı 
konuların TBMM 
Genel Kurulu'nda 
görüşülmesine bağlı 
olduğunu belirtti.

Barboros 
Balmumcu, evinde 
kısa süre daha 
istirahat edeceğini 
belirterek, 
eski sağlığına 
yeniden kavuşarak 
önümüzdeki 
günlerde yine 
spor müsabakalarını 
izleyip yazılarına 
devam edeceğini 
söyledi.
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3 yılda 1325 terörist ele geçirildi
Son 3 yılda 1325 
terörist ele 
geçirilirken, 246 asker, 
polis ve geçici köy 
korucusu şehit oldu. 
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
DYP Hatay Milletvekili 
Mehmet Eraslan'ın 
soru önergesine 
verdiği yazılı yanıtta, 
2003'ten bu yana 
359'u ölü, 377'i sağ ve 
589'u teslim olmak 
üzere 1325 teröristin 
ele geçirildiğini 
bildirdi.
Aksu, uluslararası 
güvenlik ve işbirliği 
anlaşmaları gereğince 
İran, Irak, Suriye, 
Yunanistan, 
Azerbaycan ve

2005’in en önemli olayı Irak sorunu
GfK Türkiye adlı 
araştırma şirketinin 
"2005 Araştırmasına" 
göre, dünyada geçen 

. yılın en önemli olayı 
"Irak sorunu" oldu. 
Türkiye'de geçen yıl 
yaşanan en önemli 
olay olarak ise 
"Avrupa Birliği ile 

| müzakerelerin başla- 
। ması" gösterildi.
I GfK Türkiye'nin, 20 

ilde bin 320 kişi ile 
yaptığı anket sonucu
na göre hazırladığı 
"2005 Yılı Araştırma 
sı"nda, dünya ve 
Türkiye genelinde 
geçen yılın en önemli 
olayları değerlendiril
di. Buna göre, her iki 
kişiden biri Irak soru-

%

3

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ S»

T. 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, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan 

Eski Sahilde 3+1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 

, Önünde 115 mZ.Bahçeli ..................... ............

K Kumla da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın 1 
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

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 2474 Fax: 51410 21

Ukrayna'da 2003'te 52, 
2004'tö 41 ve 2005'te 
23 olmak üzere top 
lam 116 örgüt mensu
bunun yakalanarak, 
Türkiye'ye teslim 
edildiğini kaydetti. 
Aynı tarihler arasında 
21'i polis, 22'si geçici 
köy korucusu, 203'ü 

nunu 2005 yılının en 
önemli olayı olarak 
değerlendirirken, 
"Saddam Hüseyin'in 
yakalanması" halkın 
yüzde 30'u tarafından 
en önemli olay olarak 
nitelendi. "Avrupa 
Birliği anaya sasının 
Hollanda ve Fransa' 
da reddedilmesi" 
halkın yüzde 11'i 
tarafından, "Fransa* 
daki azınlık olayları" 
ise halkın yüzde 7'si 
tarafından dünyada 
2005 yılının en önem
li olayı olarak değer
lendirildi. Yaş gru
plarına göre bakıl 
dığında "Avrupa 
Birliği anayasasının 
Hollanda ve Fransa' 

de asker olmak üzere 
246 şehit verildiğini 
belirten Aksu, "Bu 
mücadelede yaralanan 
ve vazife malulü 
olanların sayısı ise 
104'ü polis ve 43'ü 
asker olmak üzere 
toplam 147'dir" 
dedi.

da reddedilmesi" 18- 
24 yaş grubundaki
lerin yüzde 14'ü tara 
fından geçen yılın en 
önemli olayı olarak 
görülürken, 55 yaş ve 
üzerinde bu ora nın 
yüzde 2'ye düştü. 
Türkiye genelinde 
kentlerde yaşayan
ların yüzde 61'i 
"Avrupa Birliği ile 
müzakerelerin başla
masını Türkiye'de 
2005'in en önemli 
olayı olarak görür 
ken, "YTL'ye geçiş" 
Türkiye'nin yüzde 
18'i, "Şemdinli'de 
olan olaylar'* yüzde 
10'luk. kesim tarafın
dan "en önemli olay" 
olarak değerlendi.

&

OKS başvuruları yarın sona eriyor
Fen, Anadolu ve 
Sosyal Bilimler 
liseleri, özel okullar, 
polis kolejinde oku
mak isteyen öğrenci 
ler ile devlet parasız 
yatılı okuyacak 
ilköğretim 8. sınıf 
öğrencilerinin katıla
cağı Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavı 
(OKS), için başvuru 
süresi yarın sona 
eriyor.
İlköğretim son sınıf 
öğrencilerinin^ katıldığı 
tüm sınavların bir
leştirilmesi dolayısıy
la, OKS'ye başvuracak 
öğrencilerin başvuru 
koşulları ve diğer 
ayrıntılara dikkat 
etmeleri gerekiyor. 
2006-2007 öğretim 
yılında resmi ve özel 
fen liseleri, sosyal bi 
limler liseleri, Anadolu 
liseleri, Anadolu 
öğretmen liseleri, 
Anadolu meslek 
liseleri, Anadolu 
teknik liseleri, 
Anadolu imam-hatip 
liseleri ve sağlık 
meslek liselerinde 

| okumak isteyen______

Çelik; ‘ÖSS ortaöğretimi felç etti1
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
"Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) sistemi, 
ortaöğretim sistemi 
rriizi adeta işgal ve 
felç etmiş durum
dadır" dedi. 
Zonguldak'ta bulu
nan Çelik, düzen
lediği basın toplan
tısında Türkiye'de 
yükseköğretim 
kurumlarındaki 
lisans kontenjanının 
200 bin olması 
nedeniyle, sınava 
giren 2 milyon öğren
ciden yüzde 10'unun 
örgün yükseköğretim 
kurumuna yerleştir- 
ilebildiğini söyledi. 
"Dershane sektörü, 
özellikle üniversiteye 
hazırlıkla ilgili Türki 
ye'nin gerçeğidir' 
diyen Çelik, "ÖSS 
bilgi ölçme değil 
aslında elenme 
sınavıdır. Üniversite 
sınavı bu tarzda 
yapıldığı sürece der
shaneleri yok ede
mezsiniz. Buraları 
kapattığınızı varsa 
yın, bu sefer evler 
dershane haline gele
cektir. Çünkü talep 
fazladır. Bunlar 
ÖSS sisteminin ve 
YÖK yasasının

öğrenciler OKS'ye 
katılacak. Ayrıca polis 
kolejinde öğrenim 
görecek öğrenciler ile 
Türkiye Özel Okullar 
Birliği'ne bağlı 
merkezi sistem 
sınavıyla öğrenci alan 
özel okulların öğrenci
leri ve parasız yatılı 
okumak isteyen 8. 
sınıf öğrencileri de bu 
sınava başvuracaklar. 
Başvuru ve yer
leştirme ile ilgili işlem
lere ait açıklama ve 
kurallar, 2006 Orta 
Öğretim Kurumlan 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı ile 
Devlet Parasız Yatılılık 
ve Bursluluk Sınavı e- 
Başvuru kılavuzların
da yer alıyor. Adaylar 
bu kılavuza Milli 

değişmesiyle 
mümkündür. Milli 
Eğitim Bakanı olarak, 
üniversite girişinin 
nasıl olması gerektiği 
konusunda yetkili 
değilim" dedi.
Yeni müfredatın 
ilköğretim 5. sınıflar 
için ülke genelinde, 
6. sınıflar için ise 
pilot olarak uygu
landığına dikkati 
çeken Çelik, "Hedefi 
miz, ortaöğretim giriş 
sınavını makul olan 
sürede ortadan kal 
dırmaktır. Ancak 
bunun kademeli ger 
çekleştirilmesi lazım. 
Yeni anlayışla müfre
datımızda ilköğreti 
min 8 yılını kapsaya
cak uygulama aşlat- 
tığımız zaman orta 
öğretim giriş sınavı
na belki gerek 
olmayacak.
Lise çeşitliliği yerine 
tek lisede program 
çeşitliliğine gittiğiniz 

Eğitim Bakanlığı'nın 
"www.meb.gov.tr" 
internet adresinden 
ulaşabilecekler. 
Başvurular, internet 
ortamında okul 
müdürlüklerince 
gerçekleştirilecek.Özel 
okullar için başvuru-, 
larda farklı bir yöntem 
izlenecek.
Türkiye Özel Okullar 
Birliği'ne bağlı okullar
da öğrenim görmek 
için bu sınava başvu
ran adayların işlem
leri, bu kurum tarafın
dan yayınlanan 
kılavuzda yer alıyor. I 
Adaylar, sınavlardan | 
birine, ikisine veya 
üçüne birden 
başvurmak isterlerse, 
farklı ücret 
ödeyecekler.

gün, bu problemi 
büyük oranda 
çözmüş olaöağız" İ 
diye konuştu. 
Din kültürü ve ahlak 
bilgisi derslerini 
herkesin aldığını 
belirten Çelik, 
şunları kaydetti: 
"Din kültürü ve ahlak 
bilgisi dersimiz, 
AB standartların
dadır. Ülkemizin 
yüzde 99'u Müslü 
man halk olduğu için 
burada İslam dini 
ağırlıktadır.
Avrupa'da Hıristi i 
yanlık, İsrail'e 
giderseniz ağırlıklı f 
olarak Yahudilik 
öğretilir. Biz, din 
kültürü ve ahlak 
bilgisi dersinde 
Hıristiyanlığı, alt 
kolları Protestanlığa j 
Ortodoksluğu ve 
Katolikliğin yanı sıra ■ 
semavi din olmayan | 
Budizm'e kadar 
anlatıyoruz."

http://www.meb.gov.tr
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ATO’dan denetimsiz ithalat
Ankara Ticaret Odası 

JATO) tarafından 
hazırlanan rapora 

ı 'ğöre, Türkiye ithal 
{ürünlerin tabi tutul
duğu TSE standart 
zorunluluğunu 
kaldırarak yerli üreti
ciye bir darbe daha 
vurdu.
Dış Ticaret 
Müsteşarlığı'nın 
yayınladığı bir dizi 
tebliğle, toplam 768 
çeşit malda TSE 
standardı kaldırıldı. 
İthalatta standarda 
tabi ürün sayısı 210'a 
indi. Ankara Ticaret 
Odası'ndan (ATO) 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, tüm AB 
üyesi ülkelerin dahil 
olduğu online dene
tim ağına girmeden 
dış ticaret standart
larını değiştiren 
Türkiye, bu kararla, 
"ithal cenneti" haline 
gelecek. Dış Ticaret 
Müsteşarlığı yaptığı 
düzenlemeyle, 
toplam 768 ürünün 
ithalatı sırasında

i "TSE standardının 
aranması zorunlu-

, luğu"nu kaldırdı. 
Altyapı tamamlan
madan TSE standardı 
zorunluluğu 
kaldırıldığı için itha
latta kınadan, diş 
macununa, duş 
bataryasından tekstil 
ürünlerine, su depo
larından banyo 
küvetlerine kadar 768 
kalem üründe dene
tim olmayacak ve 
ithal edilen ürünlerin 
sağlığa zararlı olup 
olmadığı bilinmeden 
yurtiçinde kullanıma 
sürülecek. Sonradan 
sağlığa zararlı olduğu 
tespit edilen ithal 
ürünün kullanıma 
sürüldükten sonra 
piyasadan toplan
ması çeşitli sorunları 
da beraberinde 
getirecek.

ıhlak
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İŞYERİMİZE ELEMAN ALINACAKTIR.
1- Işyerimizin temizlik işlerini yapacak bayan 
eleman alınacaktır (tıbbi sekreter olarak 
yetiştirilmek üzere).
Aranan özellikler: Lise mezunu, bilgisayar 
kullanmayı bilen ve hızlı klavye kullanan, 
20-30 yaşları arasında.
2-İşyerimizde Radyoloji Teknisyeni olarak 
çalışacak bay eleman alınacaktır.
Aranan özellikler: Askerliğini yapmış, 
İlgili Lise veya Yüksekokulların Radyoloji 
Teknisyenliği bölümü, veya ilgili lise veya 
yüksekokulların Acil Tıp Teknisyenliği, 
Sağlık memurluğu bölümü mezunu olması 
gerekmektedir.

TOMOKAY Özel Sağlık Hiz. LTD. ŞTİ
Adres: Dr. Ziya Kaya mah. Dutluk sok.

No: 3 -16600 Gemlik / BURSA
Tel: 0224 613 66 29 - 30
Faks: 0224 513 66 18 tomokay@gmall.com

ATO'dan yapılan 
açıklamada ayrıca, 
Türkiye altyapıyı 
tamamlayarak tebliği 
yayınlamış olsaydı, 
AB üyelerinin dahil 
olduğu RAPEX isimli 
online sistemine 
dahil olacağı ve bu 
sistem sayesinde 
ithal edilen ürün 
hakkında anında 
denetim yapılabile
ceği belirtildi. 
Böylece, ürünün 
nereden geldiği, 
markası, kaydı 
konusunda bilgi 
edinebileceğinin 
ifade edildiği 
açıklamada, AB 
ülkelerinden herhan
gi biri tarafından 
ürünün ithalatı engel
lenmişse, Türkiye'nin 
de bunu gümrükten 
içeri sokmayabile
ceği kaydedildi. 
Denetimsiz ithalat 
nedeniyle daha şim
diden pek çok 
sektörde "kriz çan- 
lan"nın çalmaya 
başladığının vurgu
landığı açıklamada, 
özellikle tekstil sek
törünün, Pakistan, 
Hindistan, Özbek
istan,T ürkmenistan 
ve Suriye'den ithal 
edilen standart dışı, 
düşük kaliteli, düşük 
fiyatlı pamuk ipliği 
ithalatı nedeniyle 
haksız rekabete 
maruz kalarak krize 

girdiği belirtildi. 
Bu durumun, tekstil 
sektörünün yanı sıra, 
tarım sektörünü de 
olumsuz etkilediğine 
işaret edilirken, 
Ege Bölgesi'nde ve 
Çukurova'da 
dünyanın en kaliteliği 
pamuğunu üreten 
çiftçinin hasadının 
tarlada kaldığı, dene
timsiz ithalat yüzün
den Gaziantep, 
Kahramanmaraş, 
Denizli ve Bursa'daki, 
dünyanın en son 
teknolojisine sahip 
fabrikaların kapısına 
kilit vurmaya hazır
landığı bildirildi. 
Bu durumun istih
damı da etkilediği 
belirtilerek, 2.5 
milyon kişinin istih
dam edildiği tekstil 
sektöründe, daha 
şimdiden 100 bin 
kişinin işsiz 
kaldığı kaydedildi, 
öte yandan, denetim
siz ithalatın, kısa 
sürede armatür, mus
luk ve batarya üreti
cilerini de batma 
noktasına getirdiği, 
Türkiye'nin dünyada 
ilk 5 ülke arasında 
yer aldığı seramik 
sektörünün de dene
timsiz ithalat darbesi 
yediği belirtildi. 
Ayrıca, son 2 yıldır 
ihracatta ilk sıraya 
yerleşen otomotiv ve 
otomotiv yedek parça 
üreticilerinin, 2 aydır 
şokta olduğu ifade 
edilerek, Avrupa'ya 
mal satmak için 
gereken her türlü 
uluslararası belgeyle 
"e işareti"ni alan 
üreticilerin, denetim
siz ithalat nedeniyle 
yurda giren Güney 
Kore, Taiwan, Çin ve 
Hong Kong menşeli 
kalitesiz ürünlerle 
rekabet etmek zorun
da kaldıkları belirtildi. 
Isıtma, soğutma ve 
klima cihazları üreti
cileri, parke üretici
lerinin de denetimsiz 
İthalattan olumsuz 
etkilendikleri belirtil
di. TSE standardı 
arama zorunluluğu 
kaldırılan diğer bazı

ürünler ise şunlar: 
"Ahşap parkeler, 
kadın çorapları, 
oyuncaklar, kına, 
elektrikli battaniyeler, 
seramik karolar, 
alaturka hela taşları, 
alafranga hela taşları, 
pisuvarlar (seramik
ten), banyo küvetleri, 
cam yapılarda kul
lanılan temel ürünler, 
barbeküler, radyatör- 
ısıtma (kalorifer), 
basınçlı (düdüklü) 
tencereler, yemek 
tencereleri, sifonlar, 
lavabolar, matkaplar, 
kilitler (bina kapıları 
için), musluklar, 
otomobiller, jantlar, 
genel kullanım 
amaçlı güneş gözlük
leri ve güneşe karşı 
koruyucu filtreler, 
sıvı ısıtma cihazları, 
aydınlatma armatür
leri, lambalar, oyun 
(iskambil) kağıtları, 
trafik işaretleri boy
ası, boyalar, PVC yer 
kaplamaları, iç 
mekan duvar ve 
tavanlar için polis- 
tiren karolar, su 
depoları, bisikletler, 
lastik ve jantlar." 
Konu hakkında bir 
açıklama yapan, 
ATO Başkanı Sinan 
Aygün ise, yapılan 
işlemin zamanlama 
olarak yanlış 
olduğunu belirterek, 
"ithalatta denetimsiz 
ürünlere yeşil ışık 
yakıldı ve yerli 
üreticinin ölüm fer
manı imzalandı" dedi. 
Aygün, 73.1 milyar 
dolarlık ihracata 
karşılık 116 milyar 
dolarlık ithalat yapan 
ve 42.9 milyar dolar
lık dış ticaret açığı ve 
22.8 milyar dolarlık 
cari açık veren 
Türkiye'nin bu yanlış 
kararla daha da kötü 
bir tablo ile karşı 
karşıya kalacağını 
belirtti. Cari açığın 
ekonomi için büyük 
risk oluşturduğunu 
vurgulayan Aygün, 
"Denetimsiz 
ithalat nedeniyle 
cari açık patlar" 
uyarısında 
bulundu.

Özel çekilişler 
disiplin altına alınıyor 
Milli Piyango 
İdaresi, aralarında 
GSM operatör
lerinin de bulun
duğu özel kişi ve 
kuruluşlarca 
düzenlenen piyan
go çekilişlerini 
disiplin ..n;
altına alıyor --------------------------------------'
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü İhya 
Balak'ın verdiği bilgiye göre, Karşılığı Nakit 
Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkın daki 
Yönetmelik ile özel çekilişlere ilişkin usul ve 
esaslar sil baştan değişiyor.
Halen "Çözüm Ortağı" adıyla faaliyet gösteren 
ve belirli bir ücret karşılığı özel kuruluşların 
çekilişlerini organize eden kişilerce gerçek
leştirilen özel piyangolarla ilgili iddialar üzer
ine hazırlanan Yönetmelik Taslağı ile artık özel 
çekilişlerden ana firmalar sorumlu tutuluyor. 
Özel çekililerin daha güvenli ve sağlıklı yapıl
masını amaçlayan Taslak, televizyonlardaki 
yarışma programlarını kapsam dışında 
bırakıyor. Milli Piyango İdaresi, yarışmalarla ' 
ilgili ileride yeni bir düzenlemeye gitmeyi 
planlıyor.
Taslağa göre, özel çekilişlerle 
düzenlemelerden bazıları şöyle:
-Piyangolar ile benzeri oyunlar ve yarışmaları 
düzenleyecek kişi ve kuruluşlar, Milli Piyango 
İdaresi'ne başvurarak, izin alacak.
-İzin başvurusunda düzenleyiciye ilişkin bilgi
lerin yanı sıra, kampanyanın başlama ve.bitiş 
tarihi, hangi il ve ilçeleri kapsayacağı, yardım 
amaçlı piyangolarda kaç bilet bastırılacağı, 
varsa seri numaraları ve diğer bilgiler açık 
şekilde bulunacak.
-18 yaşından küçük olanların düzenlenen 
piyangoya katılamayacakları, katılmış olsalar 
dahi kazandıkları ikramiyeleri alamayacakları 
hususu ilan ve reklamlarda açıkça yer alacak. 
-Sanal ortam kullanılarak gerçekleştirilen 
piyangolarda da bir mal ya da hizmetin satışı 
veya pazarlanması esas olacak, gelir elde 
etmeye yönelik piyango düzenlenemeyecek. 
-Piyangoya katılımın tamamen veya kısmen 
sanal ortam üzerinden olması ve katılımın 
SMS ve benzeri yollardan yapılması durumun
da, katılımcıdan 1 SMS bedeli dışında ücret 
alınamayacak. Bu tutar, GSM operatörlerinin 
standart tarifelerinden yüksek olamayacak. 
-Yardım amaçlı piyango düzenleyenlerden, 
hasılatın yüzde 10'undan daha az ikramiye 
taahhüt edenler, bir mal ya da hizmetin 
satışını arttırmaya yönelik olmakla birlikte 
kullanıcıların tamamının çekilişe katılmasını 
sağlamayan ve kampanya süresi 6 ayı, başla
ma ve ikramiyenin son teslim tarihi ise 
1 yılı aşan çekilişlere de İdareden 
izin çıkmayacak.
-Çekilişlerin, kamuya açık mekanlarda ve 
isteyen herkesin rahatlıkla izleyebileceği şe 
kilde gerçekleştirilmesi esas olacak.

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

mailto:tomokay@gmall.com
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Şifalı bitkileri toplama zamanı Okuyucu Köşesi
En başarılı tedavileri 
taze toplanmış şifalı 
bitkiler sağlıyor. 
Şifalı bitkileri doğru 
zamanda, uygun 
yerde ve gerektiği 
biçimde toplamaya 
özen göstermek 
gerekiyor. Taze 
bitkiler, Şubat ayının 
sonundan başlayarak 
Kasım ayının 
sonuna kadar 
toplanabilir. Hatta 
bazıları, eğer yerleri 
önceden belirlen
mişse, kar altından 
bile toplanabiliyor. 
Bitkileri tıbbi hale 
getiren maddeler, 
senenin her 
devresinde 
yeterli miktarda 
bulunmuyor. Tıbbi 
bitkileri en üstün 
verim derecesinde 
kullanmak için, 
bitkinin senenin 
hangi zamanında, 
hangi olgunluk 
safhasında 
toplanacağını bilmek 
gerekiyor. Genel 
olarak, sap ve 
yapraklar, bitki çiçek 
açmadan evvel veya 
çiçek açma zamanın
da, çiçekler, çiçek 

] açmadan az evvel 
veya tam çiçekte, 
meyveler, tam olgun
luk devresinde, kök
ler ve diğer yer altı

Fenilketonûri hastalığında ilk sıradayız
Kalıtsal bir özellik 
taşıyan ve tedavi 
edilmedi ğinde kalıcı 
zeka geriliğine yol 
açan fenilketonûri 
hastalığında 
Türkiye’nin dünyada 
ilk sırada bulunduğu 
ifade edildi.
Hacettepe Üniversite
si Çocuk Hastalıkları 
Metabolizma Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Serap Sivri yap
tığı açıklamada, 
enilketonürinin 
Japonya'da 60 binde 
bir, ABD'de 15 binde 
bir ve Avrupa 
ülkelerinin bir çoğun
da 10-12 binde bir 
görüldüğünü söyledi. 
Türkiye’de ise bu 
oranın yaklaşık 4 
binde bir olduğunu 
ve dünyada birinci 
sırada yer aldığını 
belirten Sivri, yaygın 
akraba evliliğinin ve 
bilgi eksikliğinin has 

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

kısımları, kış mevsi
minde, bitkinin yer 
üstü kısımlarının sol
maya başlamasıyla 
veya ilkbaharda 
bitkiye su yürümeye 
başlarken, tomurcuk
lar, erken ilkbaharda 
ve açılmalarından 
evvel, tohumlar 
ise iyice olgunlaş
malarından az 
evvel veya olgunluk 
devresinde 
toplanmalıdır 
Bitkiler, sabah çiy 
kalktıktan sonra kuru 
ve güneşli havalarda 
toplanmalı, yağmur
dan sonra ve çiy 
çökmüş vaziyette 
iken toplanmamahdır. 
Diğer taraftan, 
gölgede bulunan 
bitkilere nazaran, 
daha çok güneşte 
bulunan bitkilerde 
eterik yağ miktarı 
daha fazla oluyor 
Bu arada, yalnızca 
sağlıklı, temiz ve 
hasarsız bitkileri 
toplamaya da mutla
ka dikkat etmek 
gerekiyor. Kimyasal 
gübre kullanılmış 
tarlalar ve çayırlar, 
kirli ve mikroplu 
suların kıyıları, tren 
yollan, karayolları ve 
endüstri alanlarından 
asla bitki 
toplanmamahdır.

talığın gelişiminde en 
önemli etkenler 
olduğunu kaydetti 
Türkiye'de her yıl 
yaklaşık 450 bebeğin 
fenilketonûri hastası 
dpğduğunu ve her 
100 kişiden 4'ünün 
bu hastalığı taşıdığını 
belirten Sivri, fenilke- 
tonürinin tanımla 
nabilmesi için 
bebeğin doğumun
dan sonraki ilk 3 gün 
içerisinde topuktan 
kan alınarak gerekli 
testin yapılması 
gerektiğini kaydetti. 
Fenilketonûri ile 
doğan çocukların 
proteinli gıdalarda 
bulunan fenilalanin 
isimli amino asidi 
metabolize 
edemediklerini ifade 
eden Sivri, kanda ve 
vücut sıvılarında, art
mış olan fenilalanin 
çocuğun gelişmekte 
olan beynini harap

Çiçekler ve yapraklar 
toplanırken 
ezilmemeli, 
plastik torbalara veya 
giysilerin ceplerine 
konmamalıdır. Aksi 
halde terleme yapar 
ve kurutulurken 
kararırlar.
Bitkiler kurutulmadan 
önce yıkanmazlar, 
ama ince ince kıyılır
lar. Özellikle köklerin, 
kurutulmaya bırakıl
madan önce kıyıl
maları daha iyi olur. 
Bitkiler daha sonra, 
bezlerin veya 
baskısız kağıtların 
üstüne serpiştirilir 
ve sıcak ama gölgeli, 
havadar yerlerde, 
elden geldiğince 
çabuk kurumaya 
bırakılır. Köklerde, 
kabuklarda ve çok 
sulu bitki bölüm
lerinde, kurutma 
için zaman zaman 
yapay sıcaklık da 
kullanılabilir, fakat 
sıcaklığın 35 

ettiğini ve ileri dere
cede zeka özürlü 
olmasına neden 
olduğunu söyledi. 
Hastalığın belirti
lerinin, başı 
tutamama, anneyi 
tanımama, yürüye- 
meme, gülümse
meme, oturamama, 
yaşıtlarına göre 
gelişimini tamam- v 
layamama ve 
daha büyük çocuk
larda ağır zeka 
geriliği gibi bulgular 
olduğunu belirten 
Sivri, "Bu çocukların 
beyin gelişimleri 
normal olmadığı için 
başları da küçük 
kalır. Bazılarının 
saç ve gözleri 
anne babalarına 
göre daha açık ve 
tenleri de daha 
beyaz olabilir, 
vücudun değişik 
bölgelerinde 
ekzamatöz cilt 

dereceyi geçmemesi 
gerekiyor.
Ancak tam anlamı ile 
kurumuş bitkiler kış 
için saklanabilir.
Saklama için, cam 
kaplar veya ağzı 
kapanabilir karton 
kutular idealdir. 
Plastik kaplar ve 
teneke kutular ise 
kesinlikle 
kullanılmamalıdır. 
By^ılerin kurutu- 
lurken ışıktan 
korunmaları 
gerektiği için, renkli 
cam kaplar, 
özellikle de yeşil 
renkli olanlar 
en uygunlarıdır. 
Hazırlanan stok, 
yalnızca bir kış için 
olmalıdır. Çünkü 
bitkiler, şifalı güçleri
ni zamanla yitirir. 
Her yeni yıl, bize 
zaten taze bitkiler 
armağan edecektir. 
Bu nedenle birkaç 
kış için birden stok 
yapmak gereksizdir.

lezyonları görülebilir. 
Bebeğin idrarında, 
idrar ve terle 
ıslanmış çamaşır
larında küfümsü bir 
koku fark edilir, 
mental ve motor 
gerilikler şıklıkla 
izlenir" dedi. 
Doç. Dr. Sivri, 
erken teşhis ile 
hastalığın tedavisinin 
mümkün olduğunu 
vurgulayarak, 
tedavide protein 
içeren gıdaların 
tüketilmediği özel 
bir diyet ve ilaç 
niteliğinde mamaların 
kullanılması gerek
tiğini, tedavinin 
kişinin hayatı boyun
ca sürdüğünü, 
özellikle beyin 
dokusunun hızlı 
geliştiği ilk 8-10 yıl 
boyunca çok iyi 
şekilde uygulanması 
gerektiğini 
kaydetti.

Gemlik Belediyesi Göreve *
21 Şubat 2006 tarihli Gemlik Körfez j I 

Gazetesi’nde yer alan “Başıboş köpeklere j * 
ne zaman çare bulunacak?” başlıklı haber, 
ne yazık ki sokak hayvanlarına öfke ve 
nefreti körükleyen, bir hayvan itlafını 
kaçınılmazmış gibi gösteren içerikteydi.

Oysa sokak hayvanlarının sorunlarına 
nasıl çare bulunacağı 5199 sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu’yla çok net ve kapsamlı 
olarak belirlenmiştir. Bu kanuna göre İl 
Hayvanları Koruma Kurulu, hayvanların 
yaşam hakkını korumak, sorunlarını tespit 
edip çözüm bulmakla görevlidir. Yerel yöne
timlerin ise, sahipsiz ve güçten düşmüş 
hayvanların korunması için hayvan 
bakımevleri ve hastaneler kurarak, onların 
bakımlarını, tedavilerini sağlamaları ve 
eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

Şimdi soruyorum;
1- Gemlik Belediyesi bu kanun doğrul

tusunda hayvanların korunması amacıyla 
bakımevi ve hastane kurmak, burada bakım, 
aşılama, kısırlaştırma ve rehabilitasyon gibi 
faaliyetlere ne zaman başlayacaktır?

2- Dünyanın yanlız insanlara ait olmadığı, 
tüm canlıların yaşam hakkı olduğu 
gerçeğinin vurgulandığı, tüm canlılara sevgi 
ve şefkatle yaklaşmasını sağlayacak, çocuk- ı 
larımıza, gençlerimize ve tüm halka yönelik I 
eğitici çalışmalar ne zaman başlatılacak- i 
tır?

Unutulmasın ki hayvanların yaşam ■ 
hakkını yok sayarak bulunacak çözümler (g 
yasaya göre suç sayılacaktır. 23.2.2006

Ümran AKYAVAŞ 
Dünya Yalnız Bizim Değil 

Platformu Üyesi 
Tel: (0.532) 384 40 98

On hava yastıkları 
çocuklar için tehlike mi?

Son yıllarda üretilen 
bütün araçlarda 
standart güvenlik 
donanımı olarak 
sunulan ön yolcu 
hava yastıkları, 
küçük yaştaki 
çocuklar için ölümcül 
olabiliyor.
TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Mete 
Kalyoncu, taşıtlarda 
alınan pasif güvenlik 
sistemlerinin sürücü 
ve yolcuyu korumak 
amacıyla tasarlandığı 
nı, hava yastıklarının 
da bu amaçla 
üretildiğini belirterek, 
"Bu hava yastıkları 
20 kilometrenin 
üzerinde meydana 
gelen çarpmalarda 
320 kilometreye eşit 
bir hız ve kuvvetle 
açılır. Bu büyük 
yolcular için hayat 
kurtarıcı olabilirken 
küçük yaştaki çocuk 
lar için ölümcül ola
bilmektedir" dedi. 
Çocukların boylarının 
kısa olması nedeniy 
le bir kaza anında

I açılan yastığın 
çocuğun kafasına 
ya da yüzüne çok 
sert bir biçimde 
çarpabileceğini dile 
getiren Kalyoncu, 
"Hava yastığının açıl- . 
ma şiddeti çocuğun 
kafa ve boyun 
travması geçirmesine 
neden olabilir. 
Çocuk koltuklannın 
ön koltuğa ters bir 
biçimde yerleştiril 
mesi de oldukça 
sakıncalıdır. Yaşı 
küçük çocuklar arka 
koltuğa oturtulmalı, 
emniyet kemerleri 
doğru şekilde 
takılmahdır.
Yapılan araştırmalar- ı 
da çocukların 
arka koltukta 
oturtulmalarının 
yüzde 29 daha 
güvenli olduğu 
belirlenmiştir.
Ayrıca hava yastığı 
sadece önden 
çarpmalar için tasar- 11 
landığı için yandan 
çarpma ya da 
yuvarlanmalarda 
etkili olmayacaktır" 
şeklinde konuştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sağlık ve güzelliğin sırrı kahvaltı
I Kahvaltının, sağlık ve 
güzellik İçin önemli bir 
öğün olduğu belirtildi. 
Uzmanlar, kahvaltı 
sofrasından özellikle 
bal, yulaf gevreği, 
çikolata, pirinç ve 
buğdayın eksik 
edilmemesini tavsiye 
ediyor. Zira bu besin* 
ler, cildi nemlendirip 
besliyor ve maruz 
kaldığı olumsuz dış 
etkenlere karşı 
güçlendiriyor.
Yulaf, çikolata, buğ
day, bal ve pirinç, 
hepsi de enerji ve güç 
veren besinler olarak 
tavsiye ediliyor. 
İçerdikleri yüksek 
orandaki besinsel 
değerler nedeniyle 
cildin doğal savunma 
mekanizmasını 
güçlendirerek, dış 
etkenlere karşı

koruma sağlıyorlar. 
Uzmanlar, yulaf 
gevreğini kahvaltıda 
süt veya yoğurda İlave 
ederek yemenizi 
tavsiye ediyor. Zengin 
protein, lif, vitamin 
(özelikle B ve D vita
minleri) ve mineral 
kaynağı (100 gramında 
53 mg kalsiyum, 405 
mg fosfor, 4.5 mg 
demir ve 268 mg 
potasyum bulunuyor) 
olan yulaf, güç ve 
enerji verici 
özellikler içeriyor.

Kolesterol ve tansiyon 
düşürücü etkisi olan 
buğday, yüksek oran
da B ve E vitaminleri 
içeriyor, özellikle İçe 
rlğlndeki E vitamini İle 
doğal bir antloksidan 
olan buğday, cildi 
yaşlanmaktan koruyor 
ve kırışıklıkların oluşu
munu önleyerek cildin 
her dem genç kalma 
sini sağlıyor. Cilde 
pembelik veren buğ
day, aynı zamanda 
gözdeki damarları 
koruyor ve göz etra 

fında oluşabilecek 
çizgileri azaltıyor. 
Saçları da güçlendiren 
buğday, zengin içeriği 
nedeniyle kozmetik 
ürünlerinde çok sık 
kullanılıyor.
Çikolata, mutluluk 
hormonunu (sero- 
tonin) uyarıcı özellik
ler İçerdiğinden, 
vücudu ve cildi 
gevşetip rahatlamasını 
sağlıyor. Aşık olma 
esnasında beynin 
ürettiği fe.niletilamln 
adlı uyarıcı bir 
maddeyi içerdiği için 
afrodizyak özellikler 
de taşıyan çikolata, 
stresten uzak ve rahat 
bir uyku sağlıyor. 
Antioksidan özellik
leriyle serbest 
radikallere karşı 
savaşarak yaşlanmayı 
geciktiren çikolata, 

protein kaynaklı 
olduğundan, cildi 
yenileyip elastikiyetini 
arttırıyor. İçeriğindeki 
sterol adlı madde İle 
de cilde tonik etkisi 
yapıyor. Şeker, fruktoz 
ve glikoz içeren bal 
ise doğal bir tat
landırıcı. Ayrıca, 
antibiyotik özelliği ile 
mikroplara karşı güçlü 
bir dezenfektan. 
Vitamin, mine rai ve 
protein kaynağı olan 
balın yapısındaki 
meyve asitleri cildi 
arındırıyor, azot ve 
glüsit gibi maddeler 
ise nemlendirici 
özellikler içerdiğinden, 
cildin nem dengesini 
düzenliyor.
Oligoelementler de 
hücreleri yeniliyor. / 
Baldaki manganez, 
magnezyum, kalsiyum 

ve silisyum gibi 
mineraller ise cildi 
pürüzsüz bir güzelliğe 
kavuşturuyor.
B gubu, özellikle de 
B1 ve B2 vitaminle 
rince zengin olan pi 
rince gelince, demir, 
potasyum, fosfor ve 
kalsiyum başta olmak 
üzere çeşitli mineraller 
de içeriyor. Hücrelere 
ihtiyacı olan enerjiyi 
sağlayıp cildin yıpran
masını önleyen pirinç, 
içerdiği bol potasyum 
ve az azot ile kan 
basıncı değerlerinin 
düzenli akışını sağlı 
yor. Ayrıca, zararlı 
güneş ışınlarının et 
kişini veya yaşlanma 
nedeniyle ortaya çıkan 
cilt lekelerini yok 
ederek, cildin ışıltılı 
bir görünüme kavuş
masını sağlıyor.

| Yeşil çay 
beynin 
yaşlanmasını 
önleyebilir

Düzenli olarak 
yeşil çay içmenin, 
beynin yaşlanmasını 
önleyebileceği 
bildirildi.
Japonya'daki Tohoku 
Üniversltesl'nde 
görevli bilimadamı 
doktor Şiniçi Kurlyama 
ve ekibinin, 70’li 
yaşlarında ve 
üzerindeki 1003 kişi 
üzerinde yaptığı 

araştırma, daha 
çok yeşil çay içen 
kadın ve erkeklerde, 
kavrama zayıflığında 
azalma görüldüğünü 
ortaya koydu.
Sonuçları "American 
Journal of Clinlcal 
Nutrition" dergisinde 
yayınlanan araştırma 
çerçevesinde 1003 
yetişkine, beslenme 
biçimleri, sağlık

durumları ve 
alışkanlıkları 
hakkında sorular 
sorulduğu ve bu 
kişilerin, hafıza, 
dikkat ve dil 
kullanımı gibi 
kavrama 
fonksiyonlarının 
test edildiği belirtildi. 
Araştırma, günde 
2 fincan ya da daha 
fazla yeşil çay içen

yaşlılarda, 
haftada üç ya da 
daha az içenlerden 
yaklaşık yüzde 
50 daha az kavrama 
zayıflığına rast
landığını gösterdi. 
Günde ortalama 
bir fincan yeşil 
çay içenlerin ise 
bu iki grubun 
arasında yer aldığı 
kaydedildi
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 613 10 56
Polis Karakolu 513 18 79 
Gar. Kom. 613 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 613 1133
Mal Müd. 513 10 96
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 624 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 613 10 45
İlçe Seç. Md. 613 77 77
Halk Eğitim Müd. 613 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 Yalnız 185

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

VAPUR - FERİBOTJ-YI

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 61310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

________ ULAŞIM

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 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likİtgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likİtgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 614 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25ı-j

m
ın

 z METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanborofllu-Esadse 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç__________ 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Ssğ.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

NÖBETÇİ ECZANE
27 ŞUBAT 2006 PAZARTESİ 

ÇAMLICA ECZANESİ 
Semerciler Yokuşu ■ GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 8259

GÜNLÜK SİYASİ OAZİTI

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2370 

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

Sorumlu Yaz> 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-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Gemlikspor puanla başladı: 1-1
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör Küme 
4. Grupta mücadele 
eden Gemlikspor, 
deplasmanda 
Namık Kemal ile 
oynadığı ilk maçında 
1-1 berabere kalarak 
lige puanla başladı. 
75. yıl sahasındaki 
mücadelenin ilk yarı 
sı golsüz geçilirken, 
ev sahibi Namık 
Kemal 76'da Besim'in 
penaltı golüyle 1-0 
öne geçti. 89'da 
Nazım'ın golüyle 
Gemlikspor beraber
liği yakalarken seyir
cilere yaptığı kötü 
davranış nedeniyle 
kırmızı kartla 
oyun dışı kaldı.
Maçta başka gol 
olmayınca Gemlik 
spor ilk maçını 1-1 
berabere bitirerek 
lige puanla başladı. * 
SAHA . 75. Yıl 
HAKEMLER : 
Mehmet Biçer (7) 
M. Latif Turgut (7). 
Mustafa Kılıç (7) 
N. KEMAL : Yücel (6) 
Engin (6) Ahmet (6) 
İbrahim (6) Kenan (6) 
Salih (6) Niyazi (7)

Kemal (6) Mürteza (6) 
Besim (7) Gökhan (7) 
GEMLİKSPOR : 
Murat (6) Muharrem 
(7) Fatih (7) İsmail (6) 
Serdar (6) Ahmet (7) 
Sercan (6) Emrah 
Balcı (6) Ahmet (6) 
Emrah Ayar (6) 
Dinçer (6) (Nazım 4) 
GOLLER : Dk. 76 
Besim (P) (N. Kemal) 
Dk. 89 Nazım

(Gemlikspor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
90 Nazım 
(Gemlikspor)

DİĞER MAÇLARDA 
SONUÇLAR:

BEŞEVLER : 0 - 
UMURSPOR : 1 
KUMLA 
BELEDİYESPOR: 1 - 
YAVUZ SELİM : 5

ARSLAN TİCARET ]
İNŞAAT MALZEMELERİ PAZ. TAH TİC İ

BURSA BETON
Sanayi ve Tic. A.Ş.

YETKİLİ BAYİİ
/ Demir
/ Kireç
/ Çimento

✓ Tuglcı
/ Kiremit
/ Beyaz Çimento
/ Kum ve Çcıkıl

İsmail ARSLAN
Ilıca Cad. No: 49 / A Tel.: (0.224) 513 20 65
Gemlik/BURSA Fax: (0.224) 513 49 02

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus

ISISAN

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMSI
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA
HAVALANDIRMA
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOGALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

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



Umurbey’de dogalgaz çalışmaları başladı
‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adres i n i tı kİ ay ı n

Gemlik’ten sonra Umurbey Beldesi’ne de doğalgaz getirilmesi için kazı çalışmalarına başlandı. GEMDAŞ, ilk hat kazısını Hisartepe 
g Mevkii’nden belde içinde ise Kazım KarabekirCaddesi’nden başlattı. Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, belediyenin GEM-

DAŞ ile uyum içinde çalışarak, yaz ayları sonunda doğalgazın Umurbey’de yakılmasını sağlayacaklarını söyledi. Haberi sayfa 2’de

rfez

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK ________ -

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
28 Şubat 2006 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Gelir vergisi 
sil baştan 

değiştiriliyor 
Vergi Konseyi Gelir Vergisi Kanunu'nun 
yeniden yazımı için çalışma başlattı.
Yasa Taslağı'nın Ağustos ayı sonuna 
kadar tamamlanarak, Maliye Bakanlı- 
ğı'na sunulması bekleniyor. Sayfa 8’de

Türkiye, Romanya, İtalya ve Litvanya ortak projede geleneksel el sanatlarını yaşatacak

HEM iğne oyası ile Avrupa'ya açılıyor
İğne oyası ile Avrupa’ya

AB’ye uyum programları çerçevesinde 
ufaktan ufaktan birşeylerin yapılmakta 
olduğunu görüyoruz.

Bunları takdirle karşılıyoruz.
Bir süre önce Türkiye’deki denizlerde 8 

noktada kurulacak istasyonların bir 
tanesinin de Gemlik’te kurulması için 
çalışma başlatılmış, Gemlik KÖRFEZ 
olarak da bunu okurlarımıza duyurmuştuk.

Dün, Gemlik Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nde küçük bir tören yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kemal 
Çetinoğlu ile İtalyan Giancarlo Vettori 
İtalya, Romanya ve Litvanya’da uygu
lanacak olan kültür programını başlattı.

Nedir bu program?
Her ulusun popüler el sanatları açılacak 

kurslarla yaygınlaştırılacak. Ustalar 
yetiştirilerek yukarıdaki ülkelere gidilip 
orada da bu kursları açıp, değişik ülkelerin 
halklarına kültürlerini öğretecekler.

Basit gibi görünse de, uluslararasında 
ve halklar arasındaki barışa ve yakınlaş
maya büyük katkı sağlayacağını düşünü 
yorum.

Ülkeleri yönetenler bugüne kadar 
büyük işler yapıp da ne yapmışlar.

Hep savaşmışlar, hep birbirlerinin kuyu
larını kazmışlar.

Bırakalım halklar arasında kültür 
alışverişleri olsun, onlar bizim iğne 
oyamızı öğrensinler ve kızlarına çeyiz yap
sınlar. Biz de onların başka el sanatlarını 
öğrenelim.

Bu projeyi başlatanları kutluyor, 
başarılar diliyorum.

Faciaya kıl payı
Eski Devlet Hastanesinin 
yanında bulunan Rahmi 

Bilgin'e ait evin bahçesindeki 
yaşlı çam ağacı, fırtınaya 

dayanamayınca, evin üstüne 
devrildi. Bilgin ailesinin 

mutfakta bulunması facia 
yaşanmasını önledi.

Pazar günü öğle saat
lerinde çıkan şiddetli fırtına 
nedeniyle devrilen çam 
ağacı, az daha faciaya 
neden olacaktı. Evinin 
üzerine devrilen ağaçın 
yaptığı hasarı nasıl onara
cağını düşünen Bilgin aile
si, ‘Ne yapacağımızı bilmi 
yoruz’ dedi. Sayfa 5’de

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

Yıkın heykellerimi..
Süleyman Apaydın.. Almanya 

Nürnberg’te öğretmenlik yapıyor.
Aşağıdaki şiirin sözleri ona ait.
“Ey Milletim., Ben Mustafa Kemal’im. 
Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim. 
Hala en hakiki mürşit değilse ilim. 
Kurusun damağın dilim. Özür dilerim. 
Unutun tüm dediklerimi.
Yıkın diktiğiniz heykellerimi.
Özgürlük hala en yüce değer değilse 

eğer
Pırangah kalsın diyorsanız köleler 
Unutun tüm dediklerimi.
Yıkın diktiğiniz heykellerimi.
Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı 
Ortaçağa taşımak istiyorsanız zamanı 
Baş tacı edebiliyorsanız 
Sanatın içine tüküren adamı 
Unutun tüm dediklerimi.
Yıkın diktiğiniz heykellerimi.
Yetmediyse acısı şiddetin savaşın 
Anlamı kalmadıysa
Yurtta sulh dünyada barışın
Eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın 
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi 
Özlediyseniz fesi peçeyi 
Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi 
Hala medet umuyorsanız
Şıhtan,şeyhten,dervişten
Şifa buluyorsanız muskadan üfürükçü

den
Unutun tüm dediklerimi.
Yıkın diktiğiniz heykellerimi.
Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek
Kara çarşafa girsin diyorsanız yobazın 

gazabından ürkerek
Diyorsanız ki okumasın kadınımız 

kızımız budur bizim alın yazımız
Unutun tüm dediklerimi.
Yıkın diktiğiniz heykellerimi.
Fazla geldiyse size
H ü rriy et,C um h u r iy et
Özlemini çekiyorsanız saltanatın sul

tanın
Hala önemini anlamadıysanız millet 

olmanın
Kul olun ümmet kalın
Fetvasını bekleyin şeyhülislamın 
Unutun tüm dediklerimi.
Yıkın diktiğiniz heykellerimi.
Rahat bırakın beni..”
Bugünün Türkiyesi’nde yaşananların, 

uygulananların bir fotoğrafı.
Ulu Önder’in arkadaşlarıyla birlikte 

kurdukları Cumhuriyete sahip çıka-. 
mayışın, özgürlükleri koruyamayışın çok 
somut bir itirafı.

Bugün diyebiliyor muyuz? “Atam sen 
rahat Uyu. Senin ve eserlerinin yılmaz 
bekçisiyiz”

Haykırabiliyor muyuz ? “Cumhuriyeti 
sen kurdun. O’nu yaşatacak ve koruyacak 
olanlar bizleriz.”

Ne yazık ki susuyoruz.
Susuyorsak eğer o halde rahat 

bırakalım Mustafa Kemal’i..Bir oraya bir 
buraya çekiştirip durmayalım.

ABONE OLDUNUZ MU? 
rSöEH AB0NE 0LUN 
SfesSHS OKUYUN OKUTUN

Umurbey’de doğalgaz 
çalışmaları başladı ’

Gemlik’ten sonra Umurbey Beldesî’ne de doğalgaz geti 
rilmesi için kazı çalışmalarına başlandı. GEMDAŞ, ilk hat 
kazısını Hisartepe Mevkiî’nden başlattı. Umurbey Bele 
diye Başkanı Fatih Mehmet Güler, belediyenin GEMDAŞ 
ile uyum içinde,çalışarak, yaz ayları sonunda doğalgazın 
Umurbey’de yakılmasını sağlayacaklarını söyledi.
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Umurbey 
Beldesinin 
doğalgaz 
işini 
üstlenen 
GEMDAŞ 
firması kazı 
çalışmalarına 
başladı. 
Umurbey 
yolu Hisartepe 
mevkiinden 
başlatılan 
doğalgaz 
kazı çalış
malarında asfal
ta kadar olan 
bölüm döşenir
ken belde 
içinde Kazım 
Karabekir 
Caddesi 
kazılmaya 
başlandı. 
Geçtiğimiz yıl 
kış aylarının 
başlangıcında 
yapılan ve 
Umurbey 
beldesinin 
çevre yolu 
görevini 
yapan Kazım 
Karabekir 
Caddesi

üzerindeki 
çalışmaların 
öncelikli olarak 
yapılmasının 
amacına 
değinen

Umurbey 
Belediye 
Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, 
sıcak havalarda

bu yolun 
asfalt yapıla
cağını ve 
bir daha 
kazıtmaması 
için çahş-

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 

maların bura 
dan başladığını 
söyledi.
Kazım 
Karabekir 
Caddesi’ndeki 
doğalgaz 
boru döşeme 
işinin 
bitirilmesinin 
ardından 
caddede 
tretuvar çalış
ması başlata
caklarını 
söyleyen Güler, 
belediye olarak 
GEMDAŞ ile 
uyum içinde 
çalışarak 
öncelikli olarak 
kazılması 
gereken 
yerlerde 
çalışma 
başlatacaklarını 
söyledi.
Güler, hızlı ve 
tempolu bir 
şekilde çalışa 
rak yaz ayları 
nın sonunda
Doğalgazın 
Umurbey’de 
yakılmasını 
sağlayacaklarını 
da sözlerine 
ekledi.

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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Türkiye, Romanya, İtalya ve Litvanya ortak projede geleneksel el sanatlarını yaşatacak

HEM iğne oyası ile 
Avrupa’ya açılıyor

YazıYORUM

AB’ye uyum programları çerçevesinde Gemlik Halk Eğitimi Merkezi 
tarafından açılacak olan İğne Oyası Kursları, İtalya, Romanya ve 
Litvanya’da da açılarak Türk el sanatları bu ülkelerin vatandaşlarına 
da öğretilecek. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kemal Çetinoğlu ile 
İtalyan Giancarlo Vettori proje için görüştü start Gemlik’ten verildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bir çok projeye imza 
atan Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü, şimdi de 
AB programları 
çerçevesinde 
geleneksel Türk El 
Sanatlarını yaşatmak 
amacıyla İğne 
Oyası Projesini 
gerçekleştiriyor. 
Sokrates programı 
genel eğitim prog 
ramları altında yer 
alan sekiz program
dan biri olan 
Grundtvig, uluslar 
arası proje ve 
eğitim olanaklarını 
destekleyerek, 
Avrupa düzeyinde 
yetişkin eğitimi 
personeli ve öğrenci
lerini hedefleyen 
bir program olarak 
biliniyor.
Devlet Planlama Teş 
kilatı Ulusal Ajansı 
kolaylaştırıcıhğında 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi tarafından 
Avrupa Birliği prog 
ramı olan Grundtvig 
2 projesi için ilk 
toplantı yapıldı.

Türkiye'nin
koordinatör kuruluş 
olacağı bu projede, 
proje ortakları 
İtalya, Romanya 
ve Litvanya olacak. 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nde bir 
araya gelen HEM 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu ile İtalyan 
ortak Giancarlo 
Vettori el sıkışarak, 
çalışmayı başlattılar.

Projenin konusunun 
geleneksel Türk el 
sanatlarından olan 
İğne Oyası olduğunu 
açıklayan Çetinoğlu, 
"Bu geleneksel el 
sanatımızı sadece 
burada yaygınlaştır
mak değil, Avrupa'da 
da bilinen bir sanat 
dalı olması için hazır
lıklar yapmaktayız. 
Bir yıllık bir süreçte 
gerçekleştireceğimiz 
bu projede koordi

natör kuruluş olan 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi bünyesinde 
iğne oyası kursu 
düzenlenecek daha 
sonra ise ortak olu
nan ülkelere gidilerek 
oradaki organizasyon 
da bu kurs tekrar
lanacaktır" dedi;
Finalin ise İtalya'da 
düzenlenecek bir 
sergide hazırlanan 
tüm işlerin 
sergileneceğini 
duyuran Çetinoğlu, 
başvuru tarihinin 
1 Mart 2006 bu 
projenin ön hazırlık 
çalışmaları için 
Gemlik'e gelen 
İtalyan ortağı 
Giancarlo Vettori ile 
3 gün süren yoğun 
bir çalışma temposu 
geçirdiklerini bildirdi. 
Çetinoğlu ayrıca, 
bu projede diğer 
ortakları olan Roman 
ya ve Litvanya'nın 
İnternet aracılığı ile 
bu toplantıya 
katılarak görüşlerini 
bildirdiklerini 
söyledi.

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

Sayın Başkan kaç paran var?
Başbakan Erdoğan geldi, gitti ama arkasın

da çok önemli bir sorunun konusunu bıraktı.
Belediye başkanımız Sayın Mehmet Turgut 

ilçe kongresinde Başbakana hitaben “Emredin 
1 trilyon lirayı hesaplarına yatırayım” sözü bir 
süredir kaynayan para kazanını patlattı..

Ben, sayın Başkana sormuştum, bir kere, 
yine soruyorum?

Başkan Gemlik Belediyesinin bankalarda 
biriktirilmiş kaç lirası var?

Bunu açıklamayı şeffaf Belediyecilik ilkeleri, 
yasalar sizi mecbur tutar...

Belediye’yi ifadenizle iyi yöneltmişsiniz, 
tasarruflara gitmişsiniz, lüzumsuz paralar har
camamışsınız. Yine ifadenizle “Başkasının 
cebine giren trilyonları Gemlik Belediyesinin 
kasasında bırakmışsınız.” bütün bunlar güzel 
şeyler ama bir Gemlikli olarak -vatandaş olarak 
bilmek istiyorum-kaç paran var?

Daha doğrusu* bu para senin değil, Beledi 
yenin yani Gemliklinin.

Ben bankada kaç param var, bilmek istiyo
rum.

Gazetemizde yapılan söyleşilerde, Doğruyol 
Partisi ilçe başkanı Sayın Faruk Güzel, benim 
de katıldığım güzel sözler söylüyor..

Aranızdaki polemik, siyasi parti söylemleri 
beni ilgilendirmez.

Sayın Güzel, zamanında şunları yaptı, yap
madı lafları artık geçmişte kalmış meseleler...

İlçelerdeki Belediyelerde bence particilik 
hesapları olmamalı. Buradan siyasal rantlar 
elde etmek, etrafını zengin etmek uğraşları o 
kadar ayan beyan belli oluyor ki, bunları 
yapanların ahnlarında kara bir leke olarak, 
bütün ailesine, soyuna sopuna kadar uzam 
yor...

Yalnız nereden gelirse gelsin doğru doğru 
dur..

“Vatandaştan topladığın parayı bankalarda 
biriktirmekle belediyecilik olmaz.”

Güzel, “Paramız var, niye bunla iş yapmı 
yoruz?” diyor.

“Gemlik gençliğine canım feda olsun” di 
yorsunuz. “Gemlik’i seviyorum” diyorsunuz. 
Bunlar güzel sözler. Eminki doğru da, ama yal
nız kuru kuruya sevmekle bu işler olmaz.

Gençlik sokaklarda geziyor. Bir iki uyduruk 
tel örgülü - beton zeminli spor alanları ile 
gençliğe bir şey vermiyorsunuz. Mademki bol 
paranız var, bu para öbür dünyaya da götürül 
meyeceğine göre, sosyal tesisler yapın, spor 
alanlarını genişletin. Eski Halkevleri misali 
Kültür Sarayları yapın. Yakınımızda Küçük 
Kumla’da Heykeltıraş Prof. Tankut Öktem gibi 
bir kıymet duruyor. Gemlik meydanları, kor
donları heykellerle süsle. Bütün Türkiye'de 
güzelliğiyle ses getirirsiniz.

Çarşı Meydanı uzun zamandır virane gibi 
duruyor.
' İnşaata hazır değilse, yıkıp çarşı esnafını 

niye zor duruma soktunuz?
Doğal gazı Gemlik'e getirdiniz. Teşekkürler. 
Çamuruna da - çukuruna da razıyım.

Burada sizi tenkit edenler haksızlık yapıyor.
Sayın Başkan, Sayın Güzel’in bir tarafının 

sızlaması veya buna benzer sözler ikinizin 
aranızda ki mücadeleden kalan tortular olarak 
görüyorum.

Sayın Belediye Şaşkanı Mehmet Turgut, 
Gemlik Belediyesinin bankalarda biriktirilmiş 
olan kaç lirası var?

Bunu herkesin bilmesi gerekir.
Yarın bu paralara Büyükşehir Belediyesi el 

koyar, bizlere de üstüne su içrpek düşerse, 
unutmayın ki bunun altından kimse kalkamaz. 
Bu parayı açıkla ve bir an evvel bu parayı sos 
yal yatırımlara dönüştür..

Sayın Mehmet Turgut, “Çalmaz ve çaldır
maz” Bu çok güzel. Onun için sana oy verdik. 
Ama Sayın Başkan, biraz da sosyal işlere para 
harca. Biriktirmek bir şeye yaramıyor.

Gerekirse borcunda olsun yalnız ki iyi işler 
yapılsın...  , . „J]

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu'nda 
öğrenciler tarafından 
oluşturulan
Sivil Savunma 
Kulübü’nün 
Gemlik İtfaiyesi ile 
ortaklaşa düzenlediği

Yangın ve Tahliye 
tatbikatı yapıldı. 
Tatbikat öncesinde 
yapılan siren 
sesleriyle 
öğrencilerin 
yangın öncesinde 
sınıflarını nasıl terk 

edecekleri anlatıldı.
Gemlik İtfaiye 
Amiri Abdullah 
Sal tarafından 
öğrencilere yangın 
ve yangına müdahale 
hakkında bilgiler 
verildi.

Yangına nasıl müda
hale yapılacağını 
uygulamalı olarak 
öğrenen minik 
öğrenciler daha 
sonra itfaiye ekibinin 
kontrolünde yakılan 
ateşi ve mutfak 

tüpünü söndürdüler. 
Okul Müdürü 
Hayrettin Minare 
yapılan faaliyetin 
minik yavrularımıza 
yarar sağlayacağını 
söyleyerek," 
Günlük hayatta 

karşılaşılabilecek 
olumsuzluklara 
karşı öğrencilerimizi 
bilgilendirmeye 
ve faaliyetler 
yapmaya 
devam edeceğiz" 
dedi.
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Faciaya kıl payı
Eski Devlet Hastahesi’nin yanında bulunan Rahmi Bilgin'e 

ait evin bahçesindeki yaşlı çam ağacı, fırtınaya dayana
mayınca, evin üstüne devrildi. Bilgin ailesinin mutfakta 

bulunması facia yaşanmasını önledi.

Sırası Geldikçe

Seyfettin ŞEKERSOZ

Pazar günü öğle 
saatlerinde meydana 
gelen şiddetli fırtına 
nedeniyle devrilen 
çam ağacı, büyük bir 
faciaya yol açacaktı. 
Eski Devlet 
Hastanesi’nin 
yanında bulunan ve 
Rahmi Bilgin'e ait 
evin bahçesindeki 
çam fıstığı ağacı, 
sert esen fırtınaya 
dayanamayınca, büyük 
bir gürültüyle yanındaki 
evin çatısına devrildi. 
O sırada evinde 
eşiyle birlikte oturmakta 
olan Rahmi Bilgin, 
ne olduğunu 
anlayamadığını, 
evinin üstüne çökmekte 
olduğunu görünce 
çareyi evin 
dışına kaçmakta 
bulduklarını söyledi. 
TEHLİKE GELİYORUM 
DEDİ ve ÇELDİ 
Daha önce başka bir 
çam ağacının yanda 
bulunan yıkama yağla
ma servisinin bulun
duğu işyerine devrildiği 
görüldü. Evin 
durumunun ne 
olacağını bilemeyen 
Rahmi Bilgin, kara 
kara düşünmekten

kendini alamıyor. 
Evinin bahçesinde 
bulunan ve zeminin 
yumuşak olması 
nedeniyle rüzgarlı 
havalarda ağaçların 
devrilmesinden 
korktukları İçin 
ağaçları kesmek 
istediklerini 
söyleyen Bilgin, bazı 
kişilerin yaptıkları

şikayet sonucu kesim 
İşini gerçekleştlreme 
diklerini söyledi. 
Tesadüf sonucu can 
kaybının olmadığı 
olayda, evinin üstüne 
devrilen ağacın 
yaptığı hasarı 
nasıl onaracağını 
düşünen Bilgin Ailesi, 
“Ne yapacağımızı bil 
mlyoruz." dedi.

İnan TAMER
Yeşil - Kırmızı

1923 yılında Ali Sami Yen Başkanhğı’nda Türk İdman ittifakı 
Cemiyeti kurulmuştu.

Cemiyet, 1924 yılında Türk Futbol Federasyonuna dönüştü.
“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” diyen 

Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk; yurdun dört bir 
tarafında, Cumhuriyeti emanet ettiği, güvendiği Türk gençliğini 
örgütleyerek spora yöneltmek, direktifleri ile Türk İdman ittifakı 
Cemiyetine talimatı vermişti.

Cemiyetin düzenlediği tek tip ana sözleşmelerle yurdun dört 
bir yanında Türk idman Ocağı veya Türk İdman Yurdu adıyla 
spor kulüpleri kuruldu.

Türk İdman ittifakı Cemiyeti yönetmelikleri üzerine kurulan 
Türk İdman Yurdu veya Türk idman Ocağı adlarını taşıyan kuru
lu kulüplerin ortak rengi Yeşil-Kırmızı idi.

Türkiye’nin kurtarılması için kurulan TBMM, Kurtuluş 
Savaşı’na katılan, yardım eden, Asker-sivil Türk Kahramanlarını 
istiklal Madalyası ile ödüllendirdi.

TBMM üyeliğinde bulunup cephede savaşa katılmayanların 
istiklal madalyaları yeşil kurdeleli, savaşa bizzat katılan askeri 
zevatın kırmızı kurdeleli, kurtuluş mücadelesine sivil destek 
verenlerin madalyaları beyaz kurdeleli, hem TBMM üyesi, hem 
savaşa katılanların madalyaları Yeşil-Kırmızı kurdelaları taşıyor
du.

Düşman kovulmuş, Cumhuriyet kurulmuş, Genç Türkiye 
Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet edilmişti.

Türkiye Cumhuriyetini çağdaş milletler seviyesine ulaştıra
cak, Türkiye Cumhuriyeti'ne uluslarasındaki şeçkin yerini 
sağlayacak olan Türk gençliğini, İstiklal Savaşımıza katılmış, 
savaşı idare etmiş, TBMM'nin seçkin üyeleri yerine koyduğunun 
nişanesi olarak gençliğin spor yapacağı spor kulüplerine Yeşil- 
Kırmızı renkli formaları önermiş ve uygulatmıştır.

Gemlik’te de Türk İdman İttifakı Cemiyeti’nin tek tip statüle
rine uygun olarak Gemlik idman Yurdu adında bir spor kulübü 
kurulmuştu,

Bu kulüp 1930 yılında adını Güvenspor olarak değiştirmekle 
birlikte Yeşil-Kırmızı renklen benimseyip korumuştur.

Gemlik eşrafından Kerim Bey (Kumla). Muhtar Bey (Alemdar) 
Kahveci Necati (Arca), Benzinci Sami (Beceren), Pastırmacı 
Eşref (içli), Şirin Ali, Arap Musa, İbrahim Turan, Başkatip Niyazi 
(Çamlıca), İzzet Çırpan futbol oynadılar, yüzme yarışlarına 
katıldılar. Daha sonraları kulübün yönetiminde de görev aldılar.

Kulüp, evvelce yazdığım gibi uzun yıllar Gemlik’ti gençlerine 
spor yapmalarını sağladı ve varlığını korudu.

1946-1950 dönemleri arasında Gemlik Kaymakamı olan Refik 
Kuzucu (Merhum) Belediye Gazhanesi’nde korunan gaz yağı 
tenekesi başına 25 kuruşluk katkı ile kulübün giderlerini 
karşılayacağı bir uygulama sonucu masraflar karşılanmış ve 
1948 yılında kulübün 33.000 TL’sı nakti varlığı zamanın Bursa 
Valisi rahmetli Haşim işcan’ın imar hamleleri arasındaki Bursa 
Atatürk Stadı inşaatına katkı olarak Kulüp Başkanı rahmetli Milli 
Eğitim Memuru Süreyya Cantürk tarafından teslim edilmişti.

Bursa Atatük Stadının o günün değeri ile maliyeti 100.000 
TL’sı olduğuna göre stadın üçte birin de Gemlik Güvenspor’un 
katkısı vardır.

Gelin görün ki; ihtilal sonrası 1964 yılında Bursa Amatör 
Kulüplerin beşinin birleşmesi sonucu profesyonel Bursaspor 
Kulübü kuruldu.

Bursaspor profesyonel bir kulüptür.
Devlet Amatör kulüpleri gözetip korumakla görevli olmasına 

rağmen stad Bursaspor’a tahsis edilmiş, Amatör Kulüplere 
Atıcılar Sahası, Merinos Sahası gibi alt yapısı gayet olumsuz 
stadlar gösterilmiş, maçlar bu doğrultuda gösterilen yerlerde 
oynatılmıştır.

Biz bu duruma itiraz ettik. O günün Bölge Müdürü Binbaşı 
Mehmet Gürel’di. Bize maçların atıcılar sahasında oynanma tali
matı imzaları ile verilmişti, itiraz ettik. Atıcılar sahasında 
konkurhipik çalışmalarının da yapıldığının hayvan artıklarının 
bulunduğu yerlerde sportif faaliyetlerin yapılamayacağını, ısrar
ları halinde maçlara katılamayacağımızı, Atatürk Stadı’nın 
parasının 1/3 ‘ünün Güvenspor tarafından verilmiş olduğunu 
ifade ettik. Bunun üzerine Gemlik Güvenspor’un maçları 
Bursaspor’un maç saatleri.öncesi Bursa Atatürk Stadyumu’nda 
oynandı.

Şimdi Gemlik’i Gemlikspor temsil ediyor. Gemlikspor’un 
Bursa Amatör Kulüpleri ile olan maçları Atatürk Stadı’nda 
oynanmalıdır.

Atatürk Stadı’nın maç gelirlerinden Gemlikspor’a pay ayirılıp 
ödenmelidir.

Bu Gemlikspor’un, Gemlik’lilerin hakkıdır.
Hak, hakkı olana teslim edilmelidir.
Hakkı teslim almak için Gemlikspor yönetimi uğraş verme

lidir.
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Babasının kullandığı otomobilin altında Mı
Bursa'da, 4 yaşındaki bir kız çocuğu, arkasından 

koştuğu babasının kullandığı otomobilin 
altında kalarak hayatını kaybetti.

‘Bursa’da heyelan 
çok olağan’

Edinilen bilgiye göre, 
kaza Yıldırım İlçe- 
si'nde Ulus Mahallesi 
Baş Sokağı'nda önceki 
gün meydana geldi. 
Akraba ziyaretinden 
dönen Mustafa Toplu 
(27), 16 J 3366 plakalı 
otomobiliyle evinin 
önünde geri manevra 
yaparken arkasından 
koşan 4 yaşındaki kızı 
Hiranur'u göremedi. 
Bir taşın üzerinden geçtiğini sanan baba, 

feryatlar üzerine 
aracından indi. Gördü 
ğü manzara karşısında 
şoke olan baba, he 
men kızını alarak Yük 
sek İhtisas Hastane 
si'ne kaldırdı. Fakat 
küçük kızın ölüm 
haberi bütün aileyi 
yasa boğdu. Minik 
Hiranur Toplu, Ulus 
Abidler Camii'nde dün 
kılınan cenaze 

namazının ardından 
Hamitler Mezarlığı'nda 
defnedildi. Kahve işle 
ten 3 çocuk babası 
Mustafa Toplu, 
"Misafirlikten dön
müştük. Eşim-Fatma 
ve çocuklarım 
Aleyna (6), Hiranur 
(4) ve Dindar (1) oto
mobilden indi. 
Ben de aracı evin 
önüne park ediyor- . 
dum. Hiranur 

annesinin elinden kur
tulup arkamdan koş
muş. Ben geri geri 
giderken onu fark 
etmedim. Aracın bir 
şeyin üzerinden 
geçtiğini fark ettim 
ama taş zannettim. 
Çünkü orada bir taş 
vardı. Fakat feryat 
sesleri üzerine 
indiğimde üzerinden 
geçtiğimin kızım 
olduğunu gör düm. 
Hemen hastane ye 
kaldırdık. Maalesef 
kurtarılamadı" dedi. 
Topal ailesinin akra
baları Mehir Aydın 
ise, "Bizden döndük
lerinde kazayı 
haber aldık.'jHerkes 
yıkıldı" diye konuştu. 
Cenazenin 
defnedilmesinden 
sonra taziyeleri 
kabul eden baba, 
metanetini korudu.

TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası İl 
Temsilcisi Mustafa 
Arık, Uludağ 
yamaçlarındaki 
Bursa'da arazi yapısı 
nedeniyle, heyelan ve 
akma gibi olayların 
her zaman söz konusu 
olabileceğini bildirdi. 
TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası 
İl Temsilcisi 
Mustafa Arık, 
yazılı olarak 
yaptığı açıklamada, 
Uludağ'ın eteklerinde
ki Bursa'nın tektonik 
olarak zengin bir 
yerleşim bölgesi 
olduğunu bildirdi. 
Bursa'nın bu 
özelliği ile zemin 
yapısında birçok kırık- 
çatlak sisteminin 
gelişmiş olduğunu 
ifade eden Arık, “Özel
likle su aldıklarında 
bırakmaları çok zor

olan geçirgenlikleri az 
killi-siltli malzemelerin 
oluşturduğu eğimli 
arazilerde, heyelan ve 
akma gibi olayların 
görülmesi her zaman 
söz konusudur. Bu 
tip jeolojik-jeomorfolo- 
jik yapıyı ortaya 
çıkartmakta Jeoloji 
Mühendislerinin görev 
alanı içinde yer almak
tadır. Bu nedenle 
Şehir Plancılarının 
İmar Planı öncesi 
planlayacakları alanın 
büyüklüğüne göre 
1/5000 yeya 1/10000 
ölçekli İmar Planına 
yönelik jeolojik- 
jeoteknik raporu 
istemeleri gerekmekte- * 
dir. Belediyelerimizin 1 
de bu konuya has
sasiyet göstererek 
Şehir Plancılarına 
yardımcı olmaları 1
gerekmektedir" diye I
konuştu. 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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I Memura sicil allı gündemde TIR şarambole yuvarlandı
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
20 binden fazla 
memuru ilgilendiren 
sicil affına ilişkin 
yasa tasarısının 
çarşamba günü 
Meclis gündeminde 
görüşülerek 
yasalaşabileceğini 
söyledi.
Şahin, Devlet 
Konukevi'nde düzen
lenen "2006 Vakıf 
Medeniyeti Yılı" 
konulu basın toplan
tısına gelişinde 
gazetecilerin 
sorularını cevapladı. 
Memur sicil affına 
ilişkin bir soruyu 
cevaplarken Şahin, 
söz konusu düzenle
menin 20 binden 
fazla memurun sicil 
affına içerdiğini 
anımsattı. Memur 
konfederasyonlarıyla 

Çaptıkları toplu 
görüşmeler sırasın- 

Ua söz konusu çalış
mayı Meclis'e sevk 
edecekleri taah

hüdünde bulunduk
larını belirten Şahin, 
1 yıla yakın zamandır 
Meclis'te bekleyen 
Memur Sicil Affı 
Yasa Tasarısı'nın 
bu çarşamba günü 
Genel Kurul gün
demine alınacağını 
söyledi. Şahin, 
affın aynı gün 
yasalaşmasını 
beklediğini de 
dile getirdi.
Kamu Personel 
Reformu ile ilgili bir 
soruyu yanıtlarken 
de Şahin, söz 
konusu çalışma 
kapsamında yer alan 
ve başlangıç için 
öngörülen kamu 

çalışanlarına 
.40+40 YTL 
ödenmesi 
düzenlemesinin 
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
görüşülmeye 
başlanacağını 
kaydetti.
Kamu Personel 
Reformu'nun 
tamamıyla ilgili çalış
manın ise ikinci kez 
Bakanlar Kurulu 
gündemine geleceği
ni vurgulayan Şahin, 
bu konuda 50'den 
fazla kurum ve kuru
luştan görüş aldık
larını, bu görüşleri * 
değerlendirdiklerini 
vurguladı.

Gemlik Orhangazi 
karayolunda 
dün sabaha karşı 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
Ali Gülter’in 
kullandığı 
34 BH 4722 
plakalı yüklü 
TIR, şarampol 
yuvarlandı. 
Öğrenildiğine göre, 
Bursa’dan İstanbul’a 
oto yedek parça 
götüren Ali Gülter 
yönetimindeki

34 BH 4722 plakalı 
TIR, saat-03.oo 
sıralarında yolun 
kaygan olması 
nedeniyle 
sürücünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
araç yoldan 
çıkarak, şarampole 
yuvarlandı. 
TIR’daki yükler 
çevreye saçıhrken, 
araç sürücüsü Ali 
Gülter tesadüf 

eseri yara 
almadan kurturdu. 
TIR’ın dorse ve 
çekicis ise büyük 
hasar görcjü. 
Çevreye saçılan 
oto yedek parçaları 
firma tarafından 
toplanarak, 
başka bir araca 
yüklendi.
Önce çekici daha 
sonra da dorse 
gelen kurtarıcı ile 
şarampolden 
çıkarıldı.

REGAL
PC SHOP

NOWOX 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

488 USD t KDV 
Kredi Kartına 12 taksit

Nowox 1
Asus Anakart 
Amd 2600 64+

256 Ram 
17” Monitör 
40 gb. Hdd 

52X Cd Rom

378 $ + KDV

Nowox 2
Amd 3000 64+ 

512 Ram 
80 gb Hardisk 

128 Ekran Kartı 
Cd Writer 

Asus Anakart

580 $ + KDV y «i ka f«a + 1Ö-. !S>

FİRMANIZI İNT6BN€T€ TOSIVORUZ
REFERANSLARIMIZ "»“Ğ™ ~

ŞEHİRLERARASI ARAMALAR k 25 65 165
WTüisŞrtrtfiiuiKer4iıCı»s " Ntti'MıM WfaMn;itK takiU'Mmt^

ULUSLARARASI AHMHAR b. ® .J®,
F taftilıaU.nuttS takta J'iiıs tokıhllrH

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop.

Gemlik Lions Kulübü

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

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb1com

NOWOX BİLGİSAYAR 
Gazhane Cadb No: 14

Gemlik / BURSA
Tel: (0.224) 512 25 63

www.gemliknowox.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb1com
http://www.gemliknowox.com
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OKS başvuruları 5 Mart’a kadar uzatıldı
Fen, Anadolu ve 
Sosyal Bilimler 
liseleri, özel okullar, 
polis kolejinde oku
mak isteyen öğrenci 
ler ile devlet parasız 
yatılı okuyacak 
ilköğretim 8. sınıf 
öğrencilerinin katıla
cağı Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavı 
(OKS) için bugün 
sona erecek başvuru 
süresinin 5 gün 
uzatıldığı bildirildi. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
yetkilileri, sınava 
başvuramayan aday
lara 5 gün ek süre 
tanınmasını karar
laştırdı. OKS'nin yarın 
sona ermesi plan
lanan başvuru süresi, 
5 Mart Pazar gününe 
kadar devam edecek. 
2006-2007 öğretim 
yılında resini ve özel 
fen liseleri, sosyal bi 
limler liseleri, Anadolu 
liseleri, Anadolu 
öğretmen liseleri, 
Anadolu meslek 
liseleri, Anadolu 
teknik liseleri, 
Anadolu imam-hatip 
liseleri ve sağlık

I meslek liselerinde 
| okumak isteyen 

öğrenciler 
OKS'ye katılacak. 
Polis kolejinde öğre 
nim görecek öğren 
çiler ile Türkiye Özel 
Okullar Birliği'ne 
bağlı merkezi sistem 
sınavıyla öğrenci alan 
özel okulların öğrenci
leri ve parasız yatılı 
okumak isteyen 8. 
sınıf öğrencileri de bu 
sınava başvuracak.

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, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3*1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

Başvuru ve yer
leştirme ile ilgili işlem
lere ait açıklama ve 
kurallar, 2006 Orta 
Öğretim Kurumlan 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı ile 
Devlet Parasız Yatılılık 
ve Bursluluk Sınavı e- 
Başvuru kılavuzların
da yer alıyor. Adaylar 
bu kılavuza Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
"www.meb.gov.tr" 
internet adresinden 
ulaşabilecek.
Başvurular, internet 
ortamında okul 
müdürlüklerince 
yapılacak. Özel okullar 
için başvurularda 
farklı bir yöntem 
izlenecek. Türkiye 
Özel Okullar Birliği'ne 
bağlı okullarda öğre 
nim görmek için bu 
sınava başvuran aday
ların işlemleri, bu 
kurum tarafından 
yayınlanan kılavuzda 
yer alıyor. Kılavuzlar, 
birliğe bağlı özel 
okullardan, il 
milli eğitim müdürlük
lerinden^ ilköğretim 
okullarından ve ders 
hanelerden 3 YTL 
karşılığında alınabile
cek. Sınav için ayrıca 
13 YTL ödenecek.

Adaylar, başvuru 
formlarını okudukları 
ilköğretim okulu 
müdürlüğüne 
onaylattıktan sonra 
bulunduğu ildeki 
Sınav Yürütme 
Kurulu'na bağlı özel 
okula teslim edebile
cek veya postayla 
gönderebilecek. 
Adaylar, okul tercih
lerini başvuru sırasın
da yapacak. Adaylar, 
sınavlardan birine, 
ikisine veya üçüne 
birden başvurmak 
isterlerse farklı 
ücret ödeyecek. 
Sadece OKS'ye 
başvuran adaylar 13 
YTL, OKS ile Devlet 
Parasız Yatılılık ve 
Bursluluk Sınavı'na 
başvuran adaylar 15 
YTL, OKŞ ve Polis 
Koleji Aday Tespit 
Sınavı'na başvuran 
adaylar 18 YTL; OKS, 
Devlet Parasız 
Yatılılık ve Bursluluk 
ile Polis Koleji Aday 
Tespit Sınavı'na 
başvuran adaylar 
20 YTL, sadece 
Devlet Parasız 
Yatılılık ve Bursluluk 
Sınavına başvuran 
adaylar 10 YTL 
ödeyecek

Gelir vergisi sil baştan değiştiriliyor
Kurumlar Vergisinin 
ardından Gelir Vergisi 
Kanunu da sil baştan 
değiştiriliyor. Vergi 
Konseyi Gelir Vergisi 
Kariunü'nun yeniden 
yazımı için çalışma 
başlattı. Yasa 
Taslâğı'nın Ağustos 
ayı sonuna kadar 
tamamlanarak, Maliye 
Bakanlığı'na sunul
ması bekleniyor. Yeni 
düzenleme, ücretliler 
için "asgari geçim 
indirimi", serbest 
meslek mensupları 
için de "beyin amor
tismanı" getiriyor. 
İlkeli, basit, sade, adil, 
eşit, sürdürülebilir, 
verimli ve etkin bir 
gelir vergisi sistemi 
öngören yeni düzen
leme ile "gelir vergisi 
tabanını yaygınlaştır
ması, yaşanabilir bir 
vergi ortamı sağlan

İkinci cemre] 
suya düştü I

Baharın ve havaların 
ısınmaya başla
masının müjdecisi 
olarak bilinen cem
renin havadan sonra 
dün suya düşmesi ile 
birlikte kırlarda açan 
çiçekler renk cüm
büşü oluşturdu. 
Bodrumlular cemreyi 
ye baharı kırlarda 
lale, gelincik ve 
papatya toplayarak 
karşıladı.
Geçmişten 
günümüze her yıl 
Şubat ayının 20'nci 
günü ilk olarak 
havaya düşen cemre, 
inanışlara göre dün 
de suya düştü. 
Bodrum'da yaklaşık 
on gündür süren 
soğuk ve yağışlı 
havanın ardından 
baharın müjdecisi 
cemrenin İkincisinin 
suya düşmesi ile 
havalar ısınmaya, kır
lar açap çiçeklerle

ması, mükellef odaklı 
bir yapı oluşturulması, 
Türkiye'nin rekabet 
gücünün artırılması, 
kayıtdışı ekonominin 
önlenmesi ve 
vergi güvenliğinin 
güçlendirilmesi” hedef 
leniyor. 14 ülkenin 
gelir vergisi rejim
lerinin de incelendiği 
taslak çalışmasında 
ortaya çıkan ana 
başlıklar şöyle: "İşçi 
ve memurlar için 
"asgari geçim indiri
mi" öngörülüyor.

renklenmeye başladı. 
Bodrum'da hava 
sıcaklığı 4-5 derece 
birden artarak 20 
dereceye yaklaştı. 
Havanın ve suyun 
ısınmaya başlaması 
toprakta gizlenen 
tohumları, kış 
uykusundaki ağaçları 
uyandırdı. Kış mevsi
minin yavaş yavaş 
etkisini kaybetmeye 
başladığını görer^ 
Bodrumlular da kır

. Doktor, avukat gibi 
serbest meslek men
suplarına yönelik 
"beyin amortismanı" 
düşünülüyor. İstihdam 
üzerindeki vergi 
yükünün azaltılması, 
kentsel rantların 
vergilendirilmesi ve ev 
ekonomisine vergisel 
teşvik planlanıyor." 
Vergi Konseyi Başkanı 
Uysal, yeni düzenle
menin kayıt dışı 
ekonomi ile mücade 
leye de katkı sağlaya
cağını söyledi.

lara koştu. Bazıları 
ise sahillerdeki 
kafeteryaları 
doldurdu, sıcak ve 
güneşli havanın 
tadını çıkardı. 
İnanışa göre bu 
tarihten sonra 
baharın müjdecisi 
olarak bilinen cemre 
son olarak 5 Mart 
tarihinde toprağa 
düşecek, sıcaklıklar 
iyice artmaya 
başlayacak.

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 2474 Fax: 51410 21

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.meb.gov.tr
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Bankaların kart oyununa gelmeyin Barbaros BALMUMCU

Barbarosça

Kredi kartları ile ilgili 
yasa Meclis'ten 
geçerken, milyonlar 
kişinin gözü şimdi 
Sezer'de. Tüketiciler 
Birliği Genel Başkanı 
Bülent Deniz ise ise 
kartzedeleri uyardı. 
KREDİ Kartları Yasa 
Tasarısı Meclis’ten 
geçerken, milyonlar
ca kişinin gözü 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer’e odaklandı. 
Kartzedeler, Sezer’in 
yasayı onaylamasını 
beklerken, Tüketiciler 
Birliği Genel Başkanı 
Bülent Deniz, 
kartzedeleri uyardı. 
Tüketicilerden panik 
yapmamasını isteyen 
Deniz, “Bankaların 
oyununa gelmeyin, 
hiçbir şeye imza 
atmayın” dedi.
Yasanın Meclis’te 
kabul edilmesinin 
ardından bankaların 

i da harekete geçtiğini 
ifade eden Deniz, 
“Bankalar, kredi kartı 
borcu olanları anlaş
ma yapmaya çağırıp, 
yeni bir ödeme planı 
sunuyorlarmış. 
Tüketiciler, sakın bu 
oyuna gelmesin ve 
imza atmasın.

Terim’den ‘aday kadro’ açıklaması
Milli Takımlar Teknik 
Direktörü Fatih Terim, 
milli takımın kapısını 
hiç bir oyuncuya ka 
patmadıklarını söyledi. 
Terim, bazı futbolcu
ları neden kadroya 
almadığını da 
açıkladı.
Terim: Milli takımın 
kapısın.) hiç bir oyun
cuya kapatmadık 
Terim, Çek 
Cumhuriyeti ile 
1 Mart Çarşamba 
günü İzmir'de 
yapılacak özel maç 
öncesinde yardım
cıları Oğuz Çetin ve 
kaleci antrenörü Eser 
Özaltındere ile basın 
toplantısı düzenledi. 
Malta'da Malta- 
Moldova maçını 
izlediğini belirten 
Terim, ”Moldova, 
Malta'ya göre daha iyi 
bir takım. Malta'da da 
eskiye göre ilerleme 
var” dedi. Terim, 
yardımcısı Müfit 
Erkasap'ın da 
Almanya'da yapılacak 
Bosna Hersek-

Bankalara kulak 
asmasınlar” diye 
uyardı. Deniz, 
“Sezer, yasayı 
onayladıktan sonra 
bunlar telafi 
edilecek” dedi. 
7 milyon kişi 
yararlanacak 
9 milyon kredi kartı 
mağdurundan 7 
milyonunun bu 
yasadan yarar
lanacağının altını 
çizen Deniz, “İcraya 
düşenler, dönem 
sonu borcunun öden
mesi için yazılı ihtar 
çekilmiş olanlar, 
31 Ocak 2006 tarihine 
kadar temerrüde 
düşenler yarar
lanacak ancak bor
cun asgari ücretini 
ödeyenler yararlana
mayacak” ifadesini 
kullandı. Deniz, 
yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihten 
itibaren 60 gün 
içerisinde yazılı 
talepte bulunulması 
gerektiğini belirterek, 
taleplerin kredi 
kartını veren kuru
luşa veya avukata, 
PTT yolu ile iadeli 
olarak veya noterden 
gönderilecek ihtar
name ile yapılabile

Japonya maçını 
izleyeceğini kaydetti. 
Terim, (A) Milli, A2 ve 
Ümit Milli takımlarının 
ilk kez bir arada kamp 
yaptığını, iskeleti 
oluşturacak 69 oyun
cunun bir arada 
bulunmasından 
memnuniyet duy
duğunu kaydederek, 
şöyle konuştu: 
“Milli takımın kapısını 
hiçbir oyuncuya kap
atamayız. Gerektiği 
zaman sıkışık bir 
durumda, formda olan 
oyuncuyu kadromuza 
katar, oynatırız. Bu 
resmi maç olur. Şimdi 
yeni oyuncuları 
görmek zorundayız, o 
yüzden böyle bir 
değişime karar verdik. 
15 sene önce nasıl bir 
grupla başladıysak, 
bu da öyle...
Hepsinden çok 
ümitliyiz. Kısa zaman 
içinde bazıları üst 
düzeye gelecektir. 
Aralarında başka şe 
kilde devam edenler 
olursa, yenilerini billu

ceğini söyledi.
60 gün içerisinde 
başvurunun 
yapılmaması halinde 
tüketicinin hakkını 
kaybedeceği 
uyarısını yapan 
Deniz, bankanın 
başvuruyu kabul 
etmemesi durumun
da, tüketicinin bulun
duğu yerdeki Tüketici 
Mahkemesi'ne 
dilekçe ile başvu
rarak dava açması 
gerektiğini vurguladı. 
Yasadan önce icra 
takibi başlatılmışsa 
taleple birlikte icra 
işlemlerin duracağını 
kaydeden Deniz, 
“Borç yapılandırması 
düzenli ödenirse 
dosya kapanır.
Yasadan sonra ilk 60 

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

ruz.” Eylül ayına kadar 
hazırlık maçlarının 
süreceğini, gruptaki 
her takımın gücüne 
göre maçlar yapacak
larını kaydeden Terim, 
Mayıs ayında Amerika 
ya da Almanya'da bir 
turnuvaya katıl
malarının söz konusu 
olduğunu belirtti.
SOL KANAT KONUSU 
Terim, Türkiye'de sol 
ayaklı futbolcu sıkın
tısı bulunmadığını, 
Uğur Boral, İbrahim 
Akın, Ferhat, Eren, 
Mustafa Keçeli, Orhan 
gibi oyunculara sahip 
olduklarını belirtti. 
Hamit, Nihat, Selçuk, 
Serhat, İbrahim 
Toraman ve Fatih 

günde talep 
yapılmışsa kesinlikle 
icra takibi ve masraf 
eklenemez” dedi. 
Malları haczedilmiş 
olanların talepte 
bulunmaları ve ilk 
taksidi ödemesi 
durumunda bu mal
ların iade edileceğini 
vurgulayan Deniz, 
icra takibi başlamış 
ve maaşa haciz 
konulmuş ise icra 
dairesine başvuru 
yapılarak yasada 
öngörülen şekilde 
yapılmış ödeme planı 
belgesinin bir sure
tinin ibraz edilerek, 
maaş üzerindeki 
haczin kaldırıl
masının talep 
edilebileceğini 
ifade etti.

Amatör Birinci Küme Küçük Kumla 
Yavuz Selim Maçıyla Start Aldı
Gemlik'te güzel bir zeminde futbol oynamaya 

elverişli ve hava serindi. Yavuz Selim taraftar
larının tezahüratlarıyla maç başladı.

Maçın ilk on dakikasından sonra yağmur 
altında oynanmaya başlandı. Küçük Kumlaspor 
ilk onbeş dakika maça iyi başladı. Bu oyunla 
Yavuz Selim takımını baskı altına aldı ve ne varki 
golü Yavuz Selim Kaptanı Uğur atmasına rağ
men maçı Küçük Kumlaspor kırkbirinci dakikada 
Memduh’un attığı golle beraberliği sağladılar. 
Küçük Kumla’da takım oyunu yoktu buna rağ
men ilk devre 2-1 Yavuz Selim üstünlüğü ile 
sona erdi.

İkinci devre ilk onbeş dakikası K.Kumla güzel 
oynamaya çalıştı. Gözle görülen bir şey varsa da 
futbol oyununda takım oyunu gerektiği gibi 
malesef yoktu.

Son dakikalara girerken yedikleri gollerle 
mağlup oldularb Sonuç: Yavuz Selim: 5 Küçük 
Kumla: 1

Kumlaspor’a tavsiyem; Takım ruhunun 
yaratılmasıdır. Diğer maçlarda galibiyet haber
lerini bekliyorum.

Dikkati çeken bu maçın bazı örnek olacak 
davnranışları yazmadan geçemeyeceğim. Futbol 
adına Yavuz Selim taraftarlarının Kumlaspor’a 
destek tezahüratı, Yavuz Selim Başkanı’nın yal- 
nış davranışlara müsade etmemesi, Yavuz Selim 
Başkanı’nın spor okulu yapacağız demesi bu 
hareketleriyle kanıtlar gibiydi. Bizlere böyle 
başkanlar dileğiyle.

Gemliksporbu hafta deplasmanda oynadığı 
Namık kemal maçında hakemin tutarsız karar
larıyla 1-1 berabere kaldılar.

Her ne kadar genç takımla maça çıkıyorlarsa- 
da bu netice bana göre Haydar Yiğit ve tale
belerinin deplasmandan puanla dönmeleri 
başarıdır.

Onlara güvenim her zaman sonsuzdur. 
Yöneticilerin maçlara gitmelerini bekliyorum.

Tekke'nin sakatlıkları 
nedeniyle kadroya 
çağrılmadığını vurgu
layan Fatih Terim, 
bu konunun yanlış 
anlaşılmaması 
gerektiğini söyledi. 
Bir gazetecinin, Hakan 
Şükür'e de Bülent 
Korkmaz gibi bir milli 
maçta plaket ve 
rilmesinin söz konusu 
olup olmadığını sor
ması üzerine Terim, 
“Hakan Şükür ve diğer 
arkadaşlara hizmet
lerinden dolayı her 
dakika teşekkür eden 
bir insanım. Bu 
konuyu da federasyon 
başkanımızla görüşe
ceğim, gereken neyse 
yapılır” dedi.

İŞYERİMİZE ELEMAN ALINACAKTIR.
1- İşyerimizin temizlik işlerini yapacak bayan 
eleman alınacaktır (tıbbi sekreter olarak 
yetiştirilmek üzere).
Aranan özellikler: Lise mezunu, bilgisayar 
kullanmayı bilen ve hızlı klavye kullanan, 
20-30 yaşları arasında.
2-İşyerimizde Radyoloji Teknisyeni olarak 
çalışacak bay eleman alınacaktır.
Aranan özellikler: Askerliğini yapmış, 
İlgili Lise veya Yüksekokulların Radyoloji 
Teknisyenliği bölümü, veya ilgili lise veya 
yüksekokulların Acil Tıp Teknisyenliği, 
Sağlık memurluğu bölümü mezunu olması 
gerekmektedir.

TOMOKAY Özel Sağlık Hiz. LTD. ŞTİ 
Adres: Dr. Ziya Kaya mah. Dutluk sok.

No: 3 - 16600 Gemlik / BURSA
Tel: 0224 513 65 29 - 30
Faks: 0224 513 65 18 tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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Görünmeyen tehlike:
Elektro manyetik alanlar

Samsun Anabilim 
Dalı ÖğretimOndokuz 
Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Tıp Fakültesi 
Radyoloji Üyesi Doç. 
Dr. Çetin Çelenk, 
elektro magnetik 
alanların görün
meyen tehlike 
olduğunu belirterek, 
bu alanlara maruz 
kalanlarda baş 
ağrısı gibi değişik 
etkilerin ortaya çıka
bileceğini söyledi. 
Bütün elektrikli 
cihazların güçleri 
oranında elektro 
magnetik alan mey
dana getirdiğini; 
endüştrileşme ye 
teknolojinin 
gelişimine bağlı 
olarak giderek artan 
elektrik enerjisinin 
kullanımı ve ihti 
yacıyla "Elektro 
Magnetik Kirlenme" 
olarak tanımlanabile
cek yeni bir çevre 

l sorununun ortaya 
çıktığını dile getiren 
Doç. Dr. Çetin 
Çelenk, "Elektro 
magnetik kirlilik 
görülmemesi ve etki
lerinin hemen ortaya 
çıkmamasından 
dojayı yok sayılmak
tadır" dedi. Çelenk, 
elektro magnetik 
alanlarını etrafımızda
ki tüm akım taşıyan 
kablolar, elektrikli 
aletler, yüksek geri 
lim hatları, TV ve bil
gisayarlar, FM ve TV 
vericileri, mikrodalga 
fırınlar, mobil telefon
lar, uydu antenleri ve 
verici antenlerin 
oluşturduğunu 
kaydetti.
Evlerde kullanılan 
çamaşır makinesi, 
bulaşık makinesi, 
buzdolapları, mikro
dalga fırınlar, saç 
kurutma makinesi, 
elektrikli tıraş 
makinesi, elektrikli 
ısıtıcılar vb. her 
birinin etrafında elek
tro magnetik alan 
bulunduğuna işaret 
eden Çelenk, "Dış 
elektrik alanların 
aksine magnetik 
alanlar, insan vücudu 
tarafından bozulma
zlar ve herhangi bir 
zayıflamaya uğra
madan vücuda 
nüfuz ederler"

diye konuştu.
"BAZI KİMSELER 

DAHA HASSAS" 
Elektro magnetik 
çevre kirlenmesinin 
artan radyo, TV 
kanalları ve özellikle 
cep telefonları 
nedeniyle gündeme 
geldiğini hatırlatan 
Çelenk, elektro mag
netik alanlara maruz 
kalan insanlarda geri 
döndürülemez sorun
lar yaşanabileceğini 
söyledi. Cep telefon
larının dikkatli kul
lanıldığında, elektro 
magnetik alanlar 
açısından kısa va 
dede çok ciddi bir 
tehlike taşımadığını, 
ancak tehlikeli peri 
yodun özellikle ara 
ma esnasında ve 
biraz da konuşma 
anında olduğunu 
ifade eden Çelenk, 
"Tehlikeyi artıran 
diğer bir unsur da 
Konuşma suresidir. 
Telefon vücuttan 
özellikle hassas 
organlardan mümkün 
olduğunca uzakta 
taşınmalı, uzun süreli 
oturmalarda cihaz 
vücuttan en az bir 
metre uzakta kalmalı, 
telefon konuşmaları 
mümkün olduğu 
kadar kısa olmalı, 
bebeklerin cep tele
fonundan ortalama, 
bir metre uzakta 
olmalarına dikkat 
edilmeli, kalp pili 
veya işitme cihazı 
kullananların cep 
telefonu kullanma
malarına özen gös
terilmesi sağlık 
açısından fay- 
damızadır. Cep tele
fonları elektro mag
netik alan yaydıkları 
için buna duyarlı 
cihazları da etkile
mektedir. Kalp pili, 
işitme cihazı en 
önemlilerindendir.
Cep telefonlarını 2-15 
dakika arasında kul
lananlarda kullan
mayanlara göre 2 kat, 
15-60 dakika arasın
da kullananlarda 3 
kat ve 60 dakikadan 
fazla kullananlarda 
ise kullanmayanlara 
göre 6 kat oranda 
baş ağrısı olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bazı 
kimseler elektro

magnetik alanlara 
diğerlerinden daha 
hassastır. Bu 
kimselerde bilgisayar 
monitörlerine ve 
diğer elektrikle 
çalışan aletlere karşı 
aşırı hassasiyet 
oluşabilir ve reaksi 
yonlar açığa çıkabilir. 
Bu reaksiyonlar; 
boğazda kuruluk 
hissi, gözde prob
lemler (ağrı ve görme 
bozukluğu), baş 
ağrısı, alerji, uykusu
zluk, seslere karşı 
hassasiyet, işitme 
zorluğu, yorgunluk 
şeklinde kendini 
gösterir" uyarısında 
bulundu.
"ELEKTRİKLİ 
ALETLERİ 
KENDİNİZDEN 
UZAK TUTUN" 
Doç. Dr. Çetin 
Çelenk, elektro 
magnetik alanların 
zararından kurtulmak 
için yapılması 
gerekenleri ise 
şöyle sıraladı: 
"Elektrikli aletleri 
kendimizden 
mümkün olduğunca 
uzakta çalıştırmalıyız. 
Bu sayede elektro 
magnetik etki 
mesafeyle hızla 
azalacaktır.
Kullanmadığınız alet
leri ya kapalı tutmalı 
ya da fişten çıkar
malıyız. 'Stand by' 
konumunda kaldığı 
sürece elektro
manyetik kirlilik 
oluşacaktır. Düşük 
radyasyonlu bilgisa
yar ekranı kullan
maya özen göster
meliyiz ya da ekran 
filtresi kullanmalıyız, 
mümkünse plazma 
ekran tercih etmeli 
yiz. Ekonomi (halojen 
ve floresan) lam
baları mümkünse 
kullanmamalıyız. 
Kullanıyorsak 
kendimizden uzakta

tutmalıyız. Gece 
lambası ve pkuma 
lambası olarak da 
kullanmamalıyız. 
Dinlendirici bir 
uykuya geçmek için 
en ideal koşul 
yatak odasında TV 
ve radyo bulunma
masıdır. Cep 
telefonunu kullan
madığımız sürece 
kapalı tutmalıyız. 
Gerekmedikçe cep 
telefonlarını kullan
mamalıyız. Açıkken 
üzerimizde bulundur- 
mamalıyız. Özellikle 
kalp üstünde, bel ve 
göğüste bulundurma- 
malıyız. Günlük 
konuşma süremiz 
10 dakikayı 
geçmemeli. 16 yaş 
altındaki çocukların 
cep telefonu kullan- 
mamalarıda 
önerilmemektedir. 
Yüksek gerilim ve 
akımdan dolayı enerji 
iletim hatlarının 
çevresinde ve baz 
istasyonu yakınında 
olmayan evleri 
seçmeliyiz.
Yatağımızı elektro 
magnetik alanlardan 
olabildiğince uzağa 
koymalıyız. Elektrikli 
battaniye kullanma
malı ya da yatmadan 
önce battaniyeyi 
ısıtıp, sonra fişten 
çekerek kullan
malıyız. Fotokopi 
makinelerinden 
(yüksek manyetik 
alan) en az 50 santim 
uzakta durmalıyız. 
Elektrikli saat, radyo, 
alarmı ve elektrikli 
tıraş makinesini şarjlı 
veya pilli kullanmayı 
tercih etmeliyiz. TV 
ekranlarından (ön ve 
arkasından) en az
2 metre uzakta 

bulunmalıyız. 
Çamaşır, bulaşık vb. 
makineler çalışırken 
yakınında durma
malıyız."

■Gemlik Körfez’ internette www.gernlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayıri;;

ŞİİRKÖŞESİ
Celal BAY

Sen de eğil

Titriyor yüreğim kıpır kıpır 
Binip rüzgârın kanatlarına 
Uçuyor bozkır ufuklarına.

Titriyor yüreğim kıpır kıpır
Çoraklaşmış topraklara hayat veren 
Azgın değil, yıkıcı değil 
Usul usul akan ırmak gibi.

Titriyor yüreğim kıpır kıpır
Sağa, sola sallanan yeşil yapraklar;
Al, beyaz, mor, sarı
Gül tomurcuklarındaki 

su damlacıkları;
Sığırcıkların, serçelerin hop hop 

atan kalbi gibi.

Ya tanrım!
Yok aslında fazla umut
Boynumuza geçirilen hamut
Çekmiyor yükünü artık
Çekilesi gibi de değil
Olmaz mı yani, biraz da sen eğil 9 
Varalım ortak bir karara
Biz de uğramayalım fazla zârara
Sözün kısası, titriyor yüreğim 

kıpır kıpır!

Hamam aynı, tas yüzükoyun...

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN 4 
BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÖÇ .

KOŞULLAR ALTINDA CANLARINI /
ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

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

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

http://www.gernlikkorfezgazetesi.com
http://www.elele.org.tr
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Sağlık Bakanlığından mantar uyarısı
Sağlık Bakanlığı, 
vatandaşları mantar 
zehirlenmeleri 
konusunda uyardı. 
Türkiye'de, özellikle 
bahar aylarında man
tar zehirlenmelerine 
bağlı ölümlerde artış 
olduğuna dikkat 
çeken bakanlık, 
"Yabani mantarlardan 
uzan durun" 
uyarısında bulundu. 
Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Merkezi 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
Zehir Danışma 
Merkezi'ne yapılan 
başvurularda yabani 
bitki zehirlenmelerinin 
önemli bir yer tuttuğu 
bildirildi. Açıklamada, 
ülkemizde mantar 
zehirlenmelerimin 
önemli bir halk sağlığı 
olarak varlığını 
sürdürdüğü belirtil
erek, zehirli veya 
yenilen mantarlar 
konusunda oluşacak 
toplumsal bilinçle 
»mantar zehirlenmele 
Yine bağlı ölümlerde 
ânuınli bir oranda 
.azalma olacaoı vurgu
landı Zehirli veya 
yenilen mantarlar 
konusunda, vatan
daşların önemli bir 
bölümünün mevcut 
yanlış ve kalıplaşmış 
bazı inanışlar doğrul
tusunda hareket ettiği 
belirtilen açıklamada, 
şu uyarılara yer 
verildi: "Ormanlık

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
Statyüm 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 <5
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 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
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 8843
jpragaz 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

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

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

alanlar ve kırlarda 
kendiliğinden yetişen 
mantarların 
yenilebilenlerini 
zehirlilerinden ayır
mak oldukça zordur. 
Zehirli mantarları 
kolayca tanımak için 
pratik ayrım noktaları 
bulunmamaktadır. 
Kulaktan dolma, yan
lış, kalıplaşmış ve bi 
limsel değeri olmayan 
inanışlarla mantarları 
tanımaya ve yorumla
maya çalışmak çok 
ciddi sonuçlar 
doğurmaktadır.
Yanlış inanışlar 
doğrultusunda 
toplanan ve tüketilen 
mantarlar ölümlere 
yol açmaktadır.
Hemen hemen bütün 
mantar zehirlenmeler
ine Amanita 
Muscarina' ve 
'Amanita Phalloides' 
adı verilen iki 
cins zehirli mantar yol 
açmaktadır. 'Amanita 
Muscarina'nın zehri 
yüksek ısıda bile 
etkisini kay
betmediğinden, 
bu cins mantarlar 

pişirilerek yense dahi 
3 saat içinde zehirlen
me belirtileri gösterir. 
Bu grup mantarlara, 
başta İstanbul ve 
yakın çevresi olmak 
üzere, Marmara 
ve Karadeniz böl
gelerinde sık olarak 
rastlanmaktadır. Bu 
nedenle, özellikle bu 
bölgelerde yaşayan 
vatandaşlarımızın 
daha dikkatli olması 
gerekiyor." 
"YABANİ 
MANTARLARDAN 
UZAK DURUN" 
Açıklamada, mantar 
zehirlenmeleri ve 
buna bağlı ölümler
den korunabilmek için 
yabani mantarlardan 
tümüyle uzak durul
ması gerektiği vurgu
lanarak, seraıarua 
özel olarak yetiştirilen 
ve marketlerde 
ambalaj içinde 
satılan, firma adı ve 
adresi belli olan man? 
tarların tüketilmesinin 
zehirlenmeleri 
önleyeceği kaydedildi. 
Mantar zehirlen
melerinde, gerek 

tanı gerekse tedavi 
takibi için güçlü bir 
laboratuar desteğine 
ihtiyaç olduğu ifade 
edilen açıklamada, 
"Yabani mantar yiyen 
ve göz yaşarması, bol 
tükürük salgısı, ter
leme, mide bulantısı, 
kusma, karın ağrısı, 
ishal, baş dönmesi, 
karın bölgesinde 
kramplar ve göz 
bebeklerinde küçülme 
şikayetleri görülen 
hastalar vakit 
kaybetmeksizin 
kusturulmahdır. Hasta 
en kısa zamanda dok
tora yetiştirilmeli, 
mümkün ise hastanın 
yediği mantar örneği 
de beraberinde 
götürülmelidir. 
Hastanede hastanın 
midesi yıkanarak, 
aktif karbon uygula
malarına başlanmalı 
ve hastanın serum- 
elektroiit dengeleri 
takip edilerek diürez 
uygulamalarına 
geçilmelidir. Hastanın 
kliniğinin düzelmesi 
birçok mantar 
türünde yanıltıcı ola
bilir. Bü düzelme mut
laka biyokimyasal ve 
hematolojik kan 
testleriyle teyit 
edilmelidir. Yeterli 
düzeyde tedavi edile
meyen vakalar ağır 
karaciğer yetmezliği 
ve ölümle sonuçlan- 
abilmektedir" bilgile 
rine yer verildi.

Bir asrı aşkın 
süredir milyonlarca 
insan tarafından kul
lanılan Aspirin'in 
halen akut ağrılarda 
iyi bir çözüm olduğu 
bildirildi.
Klinik Farmakoloji 
Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Cankat 
Tulunay, "Aspirin, 
Amerikan Başağrısı 
Konsorsiyum'u 
tarafından akut baş 
ağrılarında ilk tercih 
olarak tavsiye edili 
yor. Şu anda çok 
pahalı fiyatlar ile 
satılan 'Triptan' 
grubu ilaçlar ile 
karşılaştırıldığında 
Aspirin eşdeğer etki 
göstermekte, hatta 
bazı ağrılarda daha 
etkili olabilmektedir" 
dedi. Özellikle baş 
ağrılarında, bel 

| ağrılarında, kas ve 
eklem ağrılarında 
Aspirin'in etkili 
olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Tulunay, 
"Aspirin ile 
ekonomik ve etkili 
bir ağrı tedavisi 
sağlanabiliniyor. 
Bununla birlikte 
gereksiz yere kul
lanılan pahalı ağrı 
kesiciler yerine kul
lanılacak Aspirin ile 
ekonomik kayıpların 
da önüne geçilebilir" 
diye konuştu.
Ağrı ve ağrı kesiciler 
hakkında halkı bil
gilendirme toplan
tıları kapsamında 
konuyla ilgili bilgi 
veren Tulunay, 
ağrının, insanlar için

tanrının bir lütfü 
olduğunu ye birçok 
hastalığın teşhisi ve 
tedavisinin 
kökeninde öncelikle 
hissedilen ağrının 
yattığını ifade etti. Bu 
amaçla ağrı bif- 
gilendirme toplan
tıları başlattıklarını 
kaydeden Tulunay, 
ağrı konusunda halkı 
bilgilendirmenin, 
sağlıklı bir gelecek 
için büyük önem 
taşıdığına dikkat 
çekti. Tulunay, ağrıya 
karşı bilinçli bir yak
laşımın Türkiye'ye 
çok büyük kazanım
lar sağlayacağını 
söyledi. Tanısı konul
mayan ağrının tedavi 
edilemeyeceğini, 
bunun da gerek 
insan hayatında 
gerekse de Türkiye 
ekonomisine ciddi 
olumsuz etkilerinin 
olacağını anlatan 
Tulunay, şunları 
söyledi: "Maalesef 
Türkiye'de birçok 
kişi ağrılarıyla birlik
te ıstırap içinde 
yaşıyor. Bu nedenle 
çocukların okula, 
yetişkinlerin ise işe 
gidemediği oluyor. 
Ağrıları gidermek 
için kullanılan yanlış 
ilaçlar hem can kay
bına hem de ciddi 
miktarda ekonomik 
kayıplara neden 
oluyor. Gelişmiş 
ülkeler bütün bun
ların önüne geçe
bilmek için ülkeleri 
nin ağrı haritasını 
çıkarmış durumda.”

I
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Elazığlılar Derneği’nden 
Ayhan Aygün’e plaket

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Vedat Say 
ile yönetim kurulu 
üyeleri ziyarette 
bulundukları 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Aygün'e teşekkür 
plaketi verdiler.
Başkan Yardımcısı 
Hasan Coşkun ile 
Genel Sekreter 
Mehmet Ali Yücel'in 
de bulunduğu 
ziyarette Başsavcı 
Aygün'e sosyal 
etkinliklere 
katılımları ve çalış
malarından dolayı 
Elazığlılar Derneği 
olarak teşekkür 
plaketi verildi.

I Başsavcı Ayhan 
i Aygün. Gemlik 

Elazığlılar 
Derneğinin 
ziyaretinden mutlu- 

. luk duyduğunu

ifade ederken, sivil 
toplum kuruluşu 
olan derneklerin 
bünyelerinde 
barındırdıkları 
üyelerine devletin 
kurumlan hakkında 
yeterli bilgiler 
aktararak, bunların 
onların bilinçlen

mesini sağla
malarını ve onları 
bu yönde motive 
etmeleri gerektiğini 
söyledi.
Toplumun her 
kesiminin önce 
kendisinden 
itibaren yasalara 
uyum göstermesi

ve kanunlara 
uymasıyla bir 
çök sorunun 
kendiliğinden 
çözümleneceğini 
söyleyen Ayhan 
Aygün, dernek 
üyelerine 
ziyaretleri için 
teşekkür etti:

II

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Anavatan Partisi 
Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar Özay- 
dın, görevinden istifa 
ettiğini açıkladı.
2005 Haziran ayında 
Anavatan Partisi İlçe 
Gençlik Kolları başkan
lığına getirilen ve 
bugüne kadar partisi 
için elinden geldiğinin 
en iyisini yapmaya 
çalıştığını ifade eden 
Ozaydın, yaptığı yazılı 
basın açıklaması ile 
Gençlik Kolları başkan
lığı görevinden istifa

ettiğini açıkladı. ti 
Serdar Özaydın, a* .l 
masında "Ana vata' 
Partimize ülkemizvf 
Gemlik'imiz için hfay 
ettim, fakat severe\ 
yaptığım bu görev ■ 
gördüğüm lüzum liI 
rine partimizin dab ’ 
ileriye gitmesine işle 
rimin yoğunluğundan 
dolayı engelliyorum, 
düşüncesiyle ve göre 
vime talip olan genç 
arkadaşlarımın önünü 
açmak amacıyla 1 
Gençlik Kolları 1 
başkanlığı görevimde! 
istifa ediyorum” dedi.
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