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Körfez Ofset’te
Zengin davetiye ve 

kartvizit çeşitleri, her 
türlü renkli ve siyah 
beyaz matbaacılık 

hizmetleri, kaşe, mühür, 
cilt yapımı
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Zeytinde avanslı alım
Marmarabirlik 2006-2007 alım kampan 

yasındaki fiyat politikalarını açıkıao'ı.
Geçen sezon başlatılan avans alımları bu 

yılda uygulanacak.
Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi 

Taviloğlu, yaptığı açıklamada bu yıl serbest 
piyasa kurallarına göre zeytin fiyatlarının 
belirleneceğini söyledi.

Marmarabirlik kurulduğundan beri -en 
azından benim bildiğim- alım kaampanyası 
başlamadan önce Birlik, zeytin maliyetlerini 
çıkarır ve alım fiyatlarını belirleyerek, Ticaret 
Bakanlığı’na onaya gönderirdi.

Geçtiğimiz yıl yeni sisteme geçiş yani 
serbest piyasada fiyatların belirlenmesi 
uygulaması sancılı başladı.

Bu yıl da açıklanan 210 taneli zeytine 2.50 
YTL. avans alım fiyatı üreticiyi ürküttü.

Açıklamalara göre, Birlik ortakları zeytinini 
kooperatiflere verecek.

Ama kaç liradan verdiğini bilemeyecek.
Bu fiyatlar alım sezonu içinde Birlik ve tüc

carın atımlarıyla ortaya çıkacak.
Olacak olan şudur.
Geçmiş yıllarda .da tüccar baremi yüksek 

zeytinleri kooperatifin verdiği tavan fiyattan 
alarak depolarını doldurdu.

Zeytin alım işi biri sermaye işidir. 
Gemlik’te büyük zeytin tüccarının sayısı par-

I makla gösterilecek kadar azdır.
Rekoltenin yüksek olduğu yıllarda tüccar 

nakit para vererek mal alımına pek yanaşmaz.
Belli oranda zeytin alarak havuzlarına 

koyar.
Daha sonra üreticiden vadeli alıma yönelir. 

Sermaye yetmediği için bankadan kredi ala- 
ıı cağına üreticiden vadeli alımı yeğler.

Bu yıl tüccar fiyatları her zamanki gibi 
düşük tutarsa ne olacak? Serbest Piyasanın 
ölçüsü nasıl belirlenecek?

Bu konuda kimsenin birşey bildiği yok.
Onun için üretici tedirgin.
Yeni uygulamanın Marmarabirlik’te fırtı

nalara neden olacağını sanıyorum.

Polis ekipleri, Eşref Dinçer Mahallesi’nde bir kahvehaneye baskın yaptı.

Kumar oynatanlara geçil yok
Eşref Dinçer Mahallesi’nde bir kahvehanede baskın ya pah polis ekipleri H.Ç.'ye ait 
kahvehanede bazı kişiler tarafından kumar oynandığını tespit etti, polis ekipleri işyeri 
sahibi hakkında kumar oynattığı gerekçesiyle tahkikat başlattı. Haberi sayfa 3’de

Verem Savaş 
Derneği sevindirdi

Gemlik Verem Savaş Derneği üyeleri, 
22 çeşit gıdadan oluşan erzak 
torbalarını dağıttı. Dernek Başkanı 
Sevgin Arseven, 38 hastaya verdikleri 
erzak torbalarında ihtiyaç duyulan tüm 
gıda maddelerinin bulunduğunu 
söyledi. Haberi sayfa 2’de

Bursa’da genç 
bayanın şüpheli ö ûmü

19 bin Sağlık Meslek Lisesi 
, mezunu atama bekliyor

CHP Bursa Millet 
vekili Kemal Demi 
rel'in Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Recep 
Akdağ'a cevapla
ması için verdiği 
soru önergesine 
Bakan'dan yanıt 
geldi.
Yanıtta, 2006 yılı 
Bütçe Kanunu 
hükümlerine göre, 
2005 yılında ölüm, 
istifa, emeklilik ve 
diğer sebeplerden 
dolayı boşalan 
kadro sayısının 
yüzde 80'i oranında 
açıktan ve naklen 
olmak üzere 
toplam 7049 adet 
personel ataması

yapılabileceği, bu 
kapsamda kadro 
imkanları nispetinde 
Sağlık Meslek Lisesi 
Mezunlarının isti
damı yoluna gidile
ceği belirtildi. 5’de

Bursa’da 18 saat boyunca uyuyup kocası 
tarafından uyandırılmak istendiğinde 
ağzından kan gelen genç bayanın, has
tanede yapılan kontrollerin ardından 
öldüğü anlaşıldı. Genç bayanın ölümü 
şüpheli bulundu. Haberi sayfa 4’de
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Buluşma
M Gürhan ÇETİNKAYA

Ramazanlık...

Verem Savaş Derneği sevindirdi'
Ramazan geldi hoş geldi.. İnan abi 

yazdı..Kadri ağabey’de yazdı. Güzel güzel 
yazdılar eski ramazanları.

. Derler ya; “tüfek icat oldu mertlik bozuldu” 
diye..

Ramazanların da eski tadı tuzu kalmadı.
Ne zamandır dinle devlet işleri birbirine 

karıştı huzur bozuldu..
Ben de o eski razmazanları anımsatıp da 

“tekrar” yapmak yerine size bir iki “iftariyelik” 
sunmak istedim. *****

Tilki ormanda gezmektedir. Bir ağacın dalın
da asili bir geyik budu görür.

Açtır ama şüphelenir kontrol etmeye baslar 
ve görür ki bu bir tuzak. Geyik budu bir iple 
bombaya bağlıdır.

Epeyce uzağa gider ve başını kollarının üze 
rine koyarak yatar, biraz sonra kurt gelir, budu 
görür ve yatan tilkiyi de tabi... Tilkiye sorar "ne 
yapıyorsun dostum"

Tilki cevap verir "hiç... yatıyorum"
-Burada bir but var
-Evet var..
-Neden yemedin ?
Tilki sakince cevap verir;
"Bugün oruçluyum."
Kurt kendinden emin; "Ben yiyeyim o zaman"
Tilki "Buyur afiyet olsun" der.
Kurt but ’a uzanır uzanmaz bir patlama ortalık 

toz duman kurt yaralı hareketsiz 10 metre uzakta 
perişan halde yatarken tilki sa kince budu yem
eye başlar.

Bunu gören kurt;
"Lan şerefsiz hani oruçluydun"
Tilki pişkin pişkin ;
"Biraz önce top patladı duymadın mı ?" der....★★★★★
Aslan senelik izne gidecekmiş, izine 

gitmeden önce 'hareketlidir, ormanı dolaşıp 
gelince bana rapor verir' diye düşünüp vekâleti
ni tavşana bırakmış.

Bunu tüm hayvanlara e-mail atıp bildirmiş 
'Tavşan vekilimdir, ona saygısızlık ederseniz 
geldiğimde hesabını sorarım' diye yazmış.

Tavşan ertesi günü çalışmaya ormanda 
dolaşmaya başlamış.

Bakmış kurt dereden su içiyor.
Yanına yaklaşıp bir parmak atmış. Kurt 

öfkeyle geriye dönmüş, bakmış ki tavşan, mail 
aklına gelince lahavle çekip yürümüş.

Biraz daha gitmiş, bakmış fil ağaçtan meyve 
koparmış yiyor. Ona da yaklaşmış bir parmak 
atmış.

Fil ezmek üzere dönmüş bakmış ki tavşan, 
mail'i de düşünüp vazgeçmiş.

Biraz daha gitmiş bakmış ayı kovandan bal 
yiyor. Gidip bir parmak da ona atmış. Ayı bir 
hışımla dönüp tavşanı yakalamış,bir güzel 
dövmüş sonra da becerip bırakmış.

Tavşan poposunu tutarak yürürken bir yan
dan söyleniyormuş:

"Ayı oğlu ayı yine maillere bakmamış.”*****
Aşağıda anlatılanlar gerçekten olmuş. Saf 

Anadolu çocuğu mu, yoksa Çarıklı erkan mı bil
inmez..

Dışişleri Bakanı Abdullah Gül birliğin nezaket 
teftişini bitirmiş, erlerin genel kültür bilgilerini 
değerlendiriyormuş. Mesafe tahmini, ölçü, ölçü 
birimleri soruluyormuş. Abdullah Gül, Bolu'lu 
bir ere sorar:

- Benim boyum tahminen kaç santimdir?
-180 cm efendim.
Gül, doğruluğunu görünce, erin karşısındaki 

diğer bakanların da boylarının ne kadar 
olduğunu sorar, hayret bir şekilde hepsi doğru 
çıkar.

Durumu izleyen Recep Tayyip Erdoğan, mer
akını yenemez, o da sorar.

Er cevaplar: -Sayın Başbakanım, sizin de 
boyunuz 185 cm'dir.

Erdoğan, kendi boyunu da tıpa tıp bildiğini 
görünce tekrar sorar:

-Sen, hiç yanılmadın. Nasıl tahmin ediyor
sun?

-Başbakanım, ben kereste uzmanıyım, 
sivilken, Bolu'daki kereste fabrikasında kesilen 
bütün keresteleri uzunluğuna göre ben tasnif 
ederdim...

Seyfettin SEKERSÖZ

Hastalarına yönelik 
gıda yardımlarını 
sürdüren Gemlik 
Verem Savaş 
Derneği üyeleri, 
22 çeşit gıdadan 
oluşan erzak 
torbalarını dağıttı. 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesinde 
taşındıkları yeni 
yerlerini restore 
eden Verem 
Savaş Derneği 
üyeleri hastalarına 
yardımları daha 
rahat ortamda 
vermeye başladılar. 
Dernek Başkanı 
Sevgin Arseven, 
38 hastaya 
verdikleri erzak 
torbalarında 
ihtiyaç duyulan 
tüm gıda mad
delerinin bulun
duğuna dikkat 
çekti.
Bazı hastalarının 
iyileşerek liste 
dışında kalmalarına 
rağmen yeni 
hastaların daha 
fazla olmasının 
kendilerini 
üzdüğünü 
belirterek, 
"Verem Savaş 
Derneği olarak 
elimizden ne gelirse 
yapıyoruz. Bize 
maddi konuda 
destek veren 
hayırsever 
kuruluş ve insan
larımıza teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Dağıtılan gıda 
torbalarında 
4 paket makarna, 1 
paket tel şehriye, 1 
paket nohut, 1 paket 
kuru fasulye, 2 kilo 
toz şeker, 1 paket 
bulgur, 2 kilo un, 2 
kilo pirinç, 1 kilo 
çay, 1 litre süt, 2 
kilo ayçiçek yağı, 
1 kilo yeşil mer
cimek, 30 adet 
yumurta, 1 paket 
peynir, 2 kavanoz 
reçel, 2 paket

margarin, 1 kilo 
kıyma, 1 adet 
tavuk, 500 gram 
yeşil zeytin, 500 
gram siyah zeytin, 
1 adet pide ve 
1 kilo zeytinyağı 
bulunuyor.
Verem Savaş 
Derneği’ne yapılan 
yardımları makbuz 
karşılığı aldıklarını 
belirten Dernek 
Başkanı Sevgin 
Arseven, yeni

taşındıkları yeri 
mülk olarak almak 
istediklerini 
ancak maddi 
sıkıntı nedeniyle 
yardıma ihtiyaçları 
bulunduğunu 
söyleyerek, 
"Hayırsever 
insanlarımdan bize 
destek vermelerini 
bekliyoruz, bizler 
her insana değil, 
sadece hasta 
olanlara yardım

BURSA HAKİMİY€T VE 
KENT GAZETELERİNE 

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

reklamlarınız için bizi arayın

BURSA
VEREM SAVAŞI DERNEĞİ

ediyoruz. Hasta 
insanın çalışması 
mümkün değil, biz 
bu insanlarımızın 
bakımlarını üstlenip 
yeniden hayata ve 
topluma kazandır
mak için çalışıyoruz. 
Bize yapilacak 
yardımlar bu 
hasta insanlarımıza 
gidiyor. Bu nedenle 
hayırseverlerimizin 
maddi desteklerini 
bekliyoruz" dedi.

KÜRFEZ
REKLAM

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Polis ekipleri, Eşref Dinçer Mahallesi’nde bir kahvehaneye baskın yaptı.

Kumar oynatanlara geçit yok
i YazıYORUM

Seyfettin SEKERSÖZ

Kahvehanelerde 
Ramazan ayında 
çoğalan kumar 
oynama alışkanlığı 
sürüyor.
Bir kahvehaneye 
baskın düzenleyen 
polis ekipleri 
işyeri sahibi 
hakkında kumar

Tabakhaneler Bölgesi’nde
dükkanlar yıkılacak

Bursa'da son 
20 yılın sorunu 
olan Tabakhaneler 
Bölgesi'nin 
Badırga'daki 
Dericiler Organize 
Sanayi Bölgesi'ne 
taşınmasıyla 
ilgili süreç 
tamamlanıyor. 
Osmangazi 
Belediyesi Yapı 
Kontrol ekipleri, 
bölgede faaliyet 
gösteren toplam 
71 işyeri için kaçak 
yapı zaptı tuttu. 
Belediye Encümeni 
dükkanlar için 
yıkım kararı aldı. 
Bölgeden taşınmak 
istemeyen işyeri 
sahiplerinin 
dükkanları önümüz 
deki günlerde 
belediye tarafından 
yıkılacak. 
Bursa'da son 20 
yılın sorunu olan 
Tabakhaneler 
Bölgesi'nin İstanbul 
Tuzla veya Badır 
ga'daki Dericiler 
Organize Sanayi 
Bölgesi'ne taşın
masıyla ilgili süreç 
tamamlanıyor. 
Osmangazi 
Belediyesi, bölgede 
ki esnafa verdiği bir 
aylık sürenin sona 
ermesiyle birlikte 
harekete geçti. Yapı 
Kontrol Bürosu 
ekiplerinin 20 
gündür bölgede 
gerçekleştirdiği 
kaçak yapı tespit 
raporları sonuç
landırıldı.
Bölgede 57 işyerine 
de kaçak yapı zaptı 
tutuldu ve Belediye 
Encümeni de bu 

işyerlerinin yıkıl
masını kararlaştırdı. 

oynattığı 
gerekçesiyle 
tahkikat başlattı. 
Edinilen 
bilgiye göre, 
Eşref Dinçer 
Mahallesi’nde 
bir kahvehanede 
uygulama yapan 
polis ekipleri 
H.Ç.'ye ait

Böylece bölgede 
yıkım kararı çıkan 
işyeri sayısı 71 yük
seldi. Encümen 
kararının bölgedeki 
esnafın neredeyse 
tamamına tebliğ 
edildiği öğrenilir 
ken, bölge esnafına 
yaklaşık 55 bin YTL 
de kaçak yapı ceza
sı kesildiği belirtil
di. Tabakhaneler 
Bölgesi’nde yıllardır 
faaliyet gösteren 
toplam 160 esnaf
tan kalan 71'i de, 
Badırga'da yaptın 
lan yeni sanayi böl
gesindeki.dükkan
lara veya İstanbul 
Tuzla'daki sanayi 
sitesine gidebile
cek. Bu arada, 
BUSKİ'ye bölge 
esnafının suyunun 
kesilmesi yönünde 
yazı gönderdiği 
öğrenilen Osman 
gazi Beledi yesi, 
tabakhane esnafına 
Soğanlı'yı terk 
etmeleri için 
Haziran 2006'ya 
kadar süre tanı 
mıştı. Ancak, işlet
meler söz verdikleri 
sürede bölgeyi terk 
etmeyince harekete 
geçen Osmangazi 
Belediyesi tabakha 
nelerin elektriğini 
kestirmişti. Daha 
sonra araya 
bazı siyasilerin 
girdiği iddiasıyla 
esnafa 1 ay ek süre 
verilmiş, ancak bu 
süre içerisinde de 
esnaf taşınma 
işlemini gerçek
leştirmeyince, 
belediye yönetim 
yıkım kararı 
almak zorunda 
kaldı. 

kahvehanede 
bazı kişiler 
tarafından kumar 
oynandığını 
tespit etti.
Masa üzerinde 
suç delili paralarla 
birlikte yakalanan 
kahvehane sahibi 
H.Ç. hakkında 
kumar oynattığı için

Mimarlar Odası;
‘Korupark’ı durdurun’
Mimarlar Odası Bur 
sa Şube Başkanı 
Melih Türa, Koru 
park inşaatının dur
durulması için açtık
ları davanın önümüz 
deki günlerde sonuç 
(anacağını söyledi. 
Korupark'ın Emek 
Belediyesi tarafından 
verilen ruhsatla inşa 
edilmeye başlandı 
ğını anlatan Türa, 
“Ancak Büyükşehir 
yönetimi, Emek 
Belediyesi'ne gön
derdiği 3 Temmuz 
2006 tarihli yazısıyla 
ruhsatın iptal edilme 
sini ve çalışmaların 
durdurulmasını 
istemiştir. Ne yazık ki 
bu yazının gereği 
yapılmamıştır” dedi 
Mimarlar Odası 
Bursa Şube Başkanı 
Melih Türa, yasalara 
aykırı olarak inşa 
edildiğini öne Sürdü 
ğü Korupark pro
jesinin bir an önce 
durdurulmasını iste
di. Melih Türa, Koru 
park inşaatıyla ilgili 
açtıkları davanın 
sonuç aşamasına 
geldiğini söyledi. 
Beklenen mahkeme 
kararının henüz elle 
rine ulaşmadığını 
vurgulayan Türa, 
önümüzdeki gün
lerde davanın sonuç 
lanacağını umut 
ettiklerini kaydetti. 
Korupark'ın Emek 
Belediyesi tarafından 
verilen ruhsatla inşa 
edilmeye baş
landığını anlatan 
Türa, “Büyükşehir 
Belediyesi 3 Temmuz 
2006 tarih 19155 
sayılı yazısıyla ruh
satın iptal edilerek 
çalışmaların durdu
rulmasının istemiştir. 
Ancak inşaatta çalış
malar aralıksız de 
vam etmektedir.
Projenin yapı

tahkikat başlatıldı. 
Özellikle ramazan 
aylarında hortlayan 
kumar alışkanlığını 
önlemek için kahve
hanelerde başlatılan

* operasyonları sık
laştıran İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
kumar oynatanlara 
göz açtırmıyor.

ruhsatlarına ulaştık. 
Bunların da yasal 
olarak b.ir geçerliliği 
yok. Bu durumda 
Büyük şehir 
Belediyesi'nin gön
derdiği yazıda da 
belirtildiği gibi İmar 
Kanunu ve yönet
meliklere aykırılığın 
yanı sıra TCK 184. 
maddesi hükümleri 
ne muhalefet söz 
konusudur" dedi. 
Emek Belediyesi'nin 
acilen Büyükşehir 
Belediyesi'nin tali
matlarına uyması 
gerektiğine vurgu 
yapan Türa, “Talimat 
gereği ilgili parselde
ki inşaatın durdurul
ması ve 3194 sayılı 
İmar Yasası'nın ilgili 
maddelerine göre 
işlem yapılmasını 
istiyoruz. Ancak inşa 
at hızla devam edi 
yor ve Emek Beledi 
yesi konuya duyarsız 
kaldığı sürüce mah 
kemeden çıkacak 
olası bir iptal kararı 
mn uygulanabilme 
olanağı yitirilmekte
dir” dedi.
Korupark'ta inşaat 
ruhsatına dayanak 
olan projelerinin 
meslek odalarının 
denetiminden geçme 
diğine de değinen 
Türa, şunları 
kaydetti: “Türkiye'de 
yasalara aykırı bir 
şekilde inşa edilen 
devasa projeler, bir 
şekilde bitirilip kul
lanıma açılmıştır. 
Hatta yıkımda kararlı 
olan belediye başkan 
lan da görülmüş, 
ancak iptal yönünde
ki mahkeme karar
larından tam sonuç 
alınamamıştır.
Siyasi iktidarlar 
etkilenerek aflar, göz 
yummalar gibi yollar
dan da amaçlarına 
varmaktadırlar.”

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Asker konuşuyor...
Bardak dolmuş, taşmaya başlamıştı. 

Bunlar konuşuluyor ama bazıları dedikodu 
olarak görüyor, ordu sakin diyordu. Halbuki 
için için kaynıyordu..

Komutanların sert uyarıları, biri biri ardın
ca iktidarın yüzünde patlıyor..

Eleştiri konuları yılların biriktirdiği sorun
lardır. Laik Cumhuriyet ve ülkenin bölünmez 
ligi ilgili kaygılar niye birden taşma göster
di... Tepkiler eskiden de vardı ama dışa 
vurulmasına izin verilmiyordu..

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök 
zamanında bastırılan bu tepkilerin ülkenin 
esenliğine katkıda bulunmadığını, tersine 
çağ dışı zihniyeti cüretlendirdiği, daha fazla 
susmanın telafisi zor zararlar doğuracağı 
görülmüş olacak.

Kuvvet komutanlarının art arda yaptıkları 
konuşmalar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Cumhuriyetin-Laikliğin sınırlarını çiğnet
memek konusunda kararlığını vurgulayarak 
gösteriyor.. Bunun devamı da gelecektir...

Silahlı Kuvvetlerin ulus devlet, üniter 
devlet ve laik devlet niteliklerine yönelen 
tehditler karşısında ki “Koruma ve gözetme” 
görevini yasalardan «aldığını söyleyen Deniz 
kuvvetleri komutanı Or. Amiral Karahanoğlu 
Deniz Harp Okulun da “Türk silahlı 
Kuvvetlerinin Avrupalılığı tartışılmaz” 
demekle beraber, Avrupa Birliği’ne girmek 
için Cumhuriyetin temel değerlerinden 
vazgeçilmesine müsamaha edemeyecekleri
ni belirtti.

Hem de açık ve net olarak, “Bu zihniyette 
olanlar ya çekip gidecekler ya da 
Anadolu’nun içinde boğulup kalacaklardır”.

Ağızlarınıza sağlık Kuvvet Komutanları, 
milletin çoğunluğu bu sözleri bekliyordu.

Bütün bu uyarı ve eleştirilerin adresi 
elbette siyasi iktidardır...

Seneler önce 12 Mart’ta ordu muhtıra 
verdiği zaman, o zamanda bana verilmedi 
sana verildi diye yöneticiler sahip çıkmamış 
sonra da tıpış tıpış, şapkalarını alıp git
mişlerdi..

Şimdi bazı çok bilmişler ve iktidar 
yalakaları komutanların konuşmalarında 
ekonomik politikalara yönelik eleştirilerin 
bile bulunmasını, askerin kabul edilemeye
cek ölçüde siyasetin içinde yer aldığına dair 
Avrupa Birliği kaynaklı suçlamalara delil 
göstereceklerdir...

Ama şunu hiçbir zaman unutmamak 
gerekir ki Türk ordusunun konumu ile

Avrupa ordularının konumu baş başka 
şeylerdir. Onların çoğunda ordu merasim 
ordusudur. Çünkü komşularıyla bir mesele
si yoktur. Vatanı tehlikede değildir, etrafını 
onun zayıf anını bekleyen sırtlanlar sar- 
mamıştır..

Bu gidiş iyi bir gidiş değildir.. İktidar 
devlet adamlığı sorumluluğunu taşıyorsa 
aklını başına toplamalı, birkaç oy uğruna bu 
kötü gidişe dur demelidir..

Bu çıkışların sebebi olan tehlikeli birikim
leri çocukla laflarla inkar etmemek, tehdit 
olmaktan çıkarılmalarını sağlamak için 
gereğini yapmalıdır.

Fatih - Çarşamba semtleri laik Türkiye 
görüntüsünden çıkarılırsa, bu iktidarın Milli 
Eğitim bakanı “Abdest suyunun her derde 
deva olduğunu, kandaki alyuvar sayısını 
artırdığını söylüyorsa” acınacak halimize 
bir dur diyen elbette çıkacaktır. Bunun da 
ordu olması tabii bir sonuçtur.. AK parti ikti
darının aldıkları birkaç fazla oyla iktidara 
şansla geldiklerini burada kalabilmek içinde 
yanlışlarından bir an önce kurtulmaları 
gerekir. Vatanı abdest suyuyla kurtaracak 
kafaları içinde yaşatıyorsa, bu kişiler 
makamlarını çoraplarına yazarak gösteriyor
sa, halimize ağlayalım mı, gülelim mi 
bilmiyorum.!.. Aslında Vatan bunların elin
den paçasını bir kurtarabilse kurtulacak..

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Bursa’da genç 
bayanın şüpheli 

ölümü
Bursa'da 18 
saat boyunca 
uyuyup kocası 
tarafından 
uyandırılmak 
istendiğinde 
ağzından kan gelen 
genç bayanın, 
hastanede 
yapılan kontrollerin 
ardından 
öldüğü anlaşıldı. 
Genç bayanın 
ölümü şüpheli 
bulunurken, 
cesedi otopsi 
yapılmak üzere 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Merkez 
Osmangazi 
İlçesi'ne bağlı 
Pınarbaşı Mahallesi 
Aşıklar Sokak 
üzerinde meydana, 
gelen olayda 
2.5 yıldır evli 
olduğu eşi Aysel 
Pulat'ın (27) gece 
yattıktan 18 saat 

sonra hala uykudan 
kalkmaması 
üzerine eşini 
uyandırmak 
isteyen Hidayet 
Pulat (27), 
ağzından kan 
geldiğini 
farkedince 
eşini Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
götürdü.
Doktorların 
kontrolünün 
ardından, Aysel 
Pulat'ın öldüğü 
anlaşıldı. Genç 
bayanın ölümünü 
şüpheli bulan 
polis, olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı. Aysel 
Pulat'ın cesedi, 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın 
incelemesinin 
ardından otopsi 
için Bursa Adli 
Tıp Kurumu 
Morgu'na 
kaldırıldı.

SİYASİ GAZETE ■■

Cami avlusunda 
abdest alırken 

soyuldu
Bursa'da cami 
avlusunda abdest 
alan bir adam, 
cüzdanı hırsızlara 
kaptırdı.
Edinilen bilgiye 
göre, Şehreküstü 
Mahallesi 
Şehreküstü 
Camisi'nin 
avlusunda abdest 
alan Ahmet 
Kılıç'ın (46) 
askıya astığı ve 

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

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

içinde banka 
kartları, 
kimlik kartı ve 
70 YTL bulunan 
cüzdanı, kimliği 
belirsiz kişi 
veya kişilerce 
çalındı.
Kılıç'ın başvurusu 
üzerine olayla 
ilgili soruşturma 
başlatan polis, 
hırsızların 
peşine düştü.

Sayfa 4 I 
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Uyuşturucu U 
operasyonu

Operasyondaİstanbul'da sokakta 
uyuşturucu madde 
satan şebekelere 
yönelik düzenlenen 
3 ayrı operasyonda, 
16 kişi 10 kilo 28 
gram esrar, 310 
gram kokain, 2 bin 
335 tablet ecstasy 
hap ve 5 gram 
eroin maddesi ile 
birlikte gözaltına 
alındı.
Operasyonda 1997 
yılında meslekten 
ihraç edilen S.K 
adlı eski polis 
memurunun uyuş
turucu şebekesinin 
lideri olduğu ortaya 
çıktı. Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
operasyonların 
sokak üzerinde 
uyuşturucu madde 
satan kişilere ve 
şebekelere yönelik 
olarak gerçekleşti 
rildiği bildirildi. 
Narkotik Şube 
Müdürlüğü 
tarafından Truva 
adı verilen ilk 
operasyon, Avcılar 
ve Fatih'de eş 
zamanlı olarek 
gerçekleştirildi.

2 bin 191 tablet 
ecstasy hap, 
412 gram esrar, 
1 gram kokain, 
1 adet digital has
sas terazi, 2 adet 
ruhsatsız tabanca, 
25 adet fişek ve 
pet şişe (Joint) 
düzenek ele 
geçirildi. Ele 
geçirien uyuşturu
cu maddeler ile 
ilgili şebeke lideri 
olduğu bildirilen 
S.K. ile birlikte 
M.K., M.Y., S.Y., 
M.K.H., Y.A. ve 
Ö.F.B. isimli 7 kişi 
göz altına alındı. 
Yetkililer şebeke 
lideri S.K'nın 
1997 yılında 
Ankara'da polis 
iken meslekten 
ihraç edildiğini 
ve ele geçirilen 
uyuşturucu 
maddelerinin de, 
Malatya'da ki 
üniversite 
öğrencilerine 
pazarlamak için 
sevk etmek 
istediklerinin 
tespit edildiğini 
belirtti.

Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı

İ

%

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
I _ I İlil

li-ıı w ıruııı ıyuı_nı ıj-ırıı_ııx

ACILSATILIKveKİRAlIKLARINIZ İÇİNBİZİARAYINIZ |
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

Bahkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık,Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

| Balıkpazarı Eski sahil Mektep Sokak No:2 0:4 Sadık Fatma Apt M110 m2 asansörlü Mili satılık daire

ı — -- ■ —
i

î

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ne sunulan 
"il Özel İdareleri" 
ve "Belediye Gelirleri 
Kanun Tasarısı" 
tartışılıyor.
Türketici Dernekleri 
Federasyonu, 
tasarının şehirler 
dekiler için 
yaşamı çekilmez 
kılacağını savundu. 
Federasyon Genel 
Başkanı Ali Çetin, 
tasarının otoparktan 
tadilat vergisine 
kadar birçok kabul 
edilemeyecek unsur 
içerdiğini kaydetti. 
Çetin, "Tüketicilerden

iktidar milletvekillerini 
sağduyuya davet 
eden fakslar gönder
melerini istiyoruz. 
Meclisten geçerse

Cumhurbaşkam'mız 
nezdinde girişimde 
bulunacağız. Herbir 
vergi ve harç için 
dava açacağız." dedi.

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 ! GERÇEK 9TQLflŞİK
Yalova’da Termal Barajı’nın 

altında 408 m2 arsa * Çınarcık, 
Yalova 448.54 m2 arsa 

Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa
Termal Girişinde 433.02 m2 

Termal yolu Gülerce Villalarının 
altı 9880 m2 arsa

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

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Madde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Hüseyin TAŞKIRAN 
HER TÜRLÜ

LflZOGLU

LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alırh Satımı
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 ami, a şm n şa

Demirci ApL Gemlik / BURSA 65111. 0.535 736 43 10

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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19 bin Sağlık Meslek Lisesi mezunu atama bekliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel'in Sağlık 
Bakanı Prof. Dr. 
Recep Akdağ'a 
cevaplaması 
için verdiği 
soru önergesine 
Bakan'dan 
yanıt geldi.
Kemal Demirel'in 
"Sağlık Meslek 
Lisesi mezunlarının 
istihdamına ilişkin" 
verdiği soru önerge
sine verilen cevapta 
5 yıllık dönem 
içerisinde Bakanlığa 
bağlı okullardan 
mezun olan öğrenci 
lerden 5206 Ebe, 
9754 Hemşire ve 
9143 Sağlık Memuru 
olmak üzere toplam 
24103 mezun öğrenci 
sözleşmeli personel 
olarak atanmıştır" 
denildi.
2006 yılı Bütçe 
Kanunu hükümlerine 
göre, 2005 yılında 
ölüm, istifa, emeklilik 
ve diğer sebeplerden 
dolayı boşalan kadro

sayısının yüzde 80'i 
oranında açıktan ve 
naklen olmak üzere 
toplam 7049 adet 
personel ataması 
yapılabileceği, bu 
kapsamda kadro 
imkanları nispetinde 
Sağlık Meslek Lisesi 
Mezunlarının istidamı 
yoluna gidileceği 
belirtilirken, 
"Hükümetimiz döne
minde ihtiyaç duyu
lan sağlık personeli 
nin temini için. 4924, 

657 (4/B) 657 (86 
madde) ve 5371 
(devlet hizmet 
yükümlülüğü) sayılı 
kanun uygulamaları 
başlatılmıştır. 
Birinci beş yıllık 
hizmetimizin sonun
da ebe ve hemşire 
ihtiyacımızın 
tamamını gidermeyi 
hedefliyoruz. 
Özellikle köy ve 
beldelerimizde 
bulunan Sağlık 
Ocağı ve Sağlık

Ocağı Evlerinin 
ebe ve hemşire 
ihtiyaçları tamamen 
karşılanacaktır.
Kırsal bölgelerde 
sağlık hizmetini 
en ücra köşelere 
ulaştırmak için, 
Bakanlığımızın 
gezici sağlık hizmeti 
uygulaması 
geliştirilmektedir. 
Belirli merkezlerde 
istihdam ettiğimiz 
sağlık personelimiz, 
öncelikle hamileler, 
bebekler ve sürekli 
hastalığı olan 
vatandaşlarımızı 
takip etmek üzere 
önceden duyurulmuş 
tarihlerde periyodik 
köy ziyaretleri 
yapmaktadır.
Ayrıca, artık 
köylerdeki vatan
daşlarımızın da 
büyük bölümü 
112 acil 
hizmetlerinden 
yararlanabiliyor. 
Amacımız 2006 yılın
da bu uygulamayı 
bütün kırsal böl
gelere yaygınlaştır
maktır" denildi.

Dünya nüfusu
yaşlanıyor

Gelişmiş ülkelerde 
nüfus giderek 
yaşlanıyor. Avrupa 
Birliği, Amerika 
Birleşik Devletleri ve 
Japonya'da yaşlı 
nüfus oranı artıyor. 
Avrupa Birliği'nin 
istatistik kurumu 
Eurostat'a göre, 65 
yaş ve üstündeki- 
lerin oranı, halen bir
lik nüfusunun yüzde 
17'sinj oluşturuyor. 
Bu oran, 2050 
yılında yüzde 
30'a ulaşacak.
65 yaş ve üstündeki- 
lerin toplam nüfusa 
oranları, halen 
Almanya ve İtalya'da 
yüzde 19, 
Yunanistan'da yüzde 
18, Belçika, İspanya,

Portekiz, Letonya ve 
İsveç'te yüzde 17 
seviyesinde 
bulunuyor.
2050 yılına kadar üye 
ülkelerde hızla arta
cak yaşlı nüfus 
oranının, Ispanya'da 
yüzde 36'ya, İtalya'da 
yüzde 35'e, Almanya, 
Yunanistan ve 
Portekiz'de yüzde 
32'ye ulaşması 
öngörülüyor.
Amerika Birleşik 
Devletleri'nde de bu 
yaş kategorisindeki- 
lerin sayısı artıyor. 
Dünyada en fazla 
yaşlı nüfus oranına 
sahip ülke 
Japonya'da ise bu 
oran yüzde 21 'i 
bulmuş durumda.

işte dogalgaz, işte tasarruf
ABONE OLMAK İÇİN 

İSTENEN BELGE
5 NÜFUSLU AİLENİN PİŞİRME VE SICAK SU İHTİYACI İÇİN 

TÜP VE DOĞALGAZ MUKAYESESİ

(12
YILLIK 24 ADET TÜP GİDERİ

adet pişirme/12 adetstcak su amaçlı)

ABONELİK BAĞLANTI BEDELİ
180 $ + KDV

4^
4)

40 4İ 40 4O 4*)
4) 4O 4<> 4ü 4<) 4<> 4<> 40 4») 4)
YILLIK 384m3DOĞALGAZ GİDERİ 

(192m3 plşirme/1 92ms sıcak su amaçlı)

EKONOMİK, DOĞA DOSTU 
ZAHMETSİZ, GÜVENLİ

YILLIK KAZANÇ
5 NÜFUSLU 100 M2 KULLANIM ALANINA SAHİP BİR KONUTUN 

KÖMÜR + TÜP / DOĞAL GAZ MUKAYESESİ

DOGALGAZ KONFORUNU YAŞAYIN •ÛH. 1 440 YTL
PİŞİRME

G€MDR$
DOĞAL GAZ

Demirsubaşı t. Dr. Ziya Kaya Bulvarı No:3 GEMLİK I BURSA

TEL: 0.224 513 29 29

ISINMA KALORİFER PİŞİRME _ 
ıllık 192m’

KAZANÇ
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“Yaşlılık maaşı cay 
ve simide yetmiyor”

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği 
(TİED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 

yaşlılara ödenen 67,78 YTL'lik 
"Yaşlılık Aylığı"nın günün gerçek
leriyle bağdaşmadığını savundu.

Sailıl 8aMıWan aşı avansı

Türkiye işçi 
Emeklileri Derneği 
(TİED) Genel Başkanı 
Kazım Ergün, 
yaşlılara ödenen 
67,78 YTL'lik "Yaşlılık 
Ayhğr'nın günün 
gerçekleriyle bağdaş
madığını savunarak, 
"Bu durumda yaşlı 
vatandaşımız et alsa, 
onu pişirecek tüp 
alamaz. “ dedi. 
Ergün, yaptığı açık
lamada, yarınki 1 
Ekim Dünya Yaşlılar 
Günü'nün, yaşlıların 
ekonomik ve sosyal 
sıkıntılarla boğuş
tuğu bir dönemde 
kutlanacağını 
söyledi.
Ülkeyi yönetenlerin 
bugünün ve yarının 
yaşlılarının yaşam 
standardını yükselte
cek tedbirleri ivedilik
le alması gerektiğini 
vurgulayan Ergün, 
Türkiye'de şu anda 6 
Milyon civarında 
yaşlı bulunduğunu, 
bu sayının 2015 yılın
da 8 milyona çık
masının beklendiğini 
dile getirdi.
Türkiye'de yaşlıların 
içinde bulunduğu 
ekonomik sıkıntıya 
dikkati çeken Ergün, 
ülkede 65 yaş ve 
üzerindeki 920 bin 
456 yaşlının "Yaşlılık 
Aylığı" olarak bilinen 
ödemeden yarar
landıklarını bildirdi. 
Ergün, Emekli 
Sandığının, hiçbir 
sosyal güvencesi 
olmayan 1 milyona 
yakın kişiye bu ad 
altında 3 ayda bir 
toplu ödeme yap
tığını ifade etti.
-ÇAY-SİMİT HESABI- 
Bunun takdir 
edilecek bir durum 
olduğunu dile getiren

Wik Kft inlemeli! vraw.gemiikkorfezgazetesi.com

Ergün, şöyle 
konuştu: "Ancak, 
yaşları nedeniyle 
büyük bir çoğunluğu 
bakıma muhtaç 
durumda olan bu 
insanlarımıza ödenen 
67,78 YTL tutarındaki 
aylıkların, 
günümüzün 
gerçekleriyle bağdaş
madığı da ortadadır. 
Bu sadece 4 kilo
gram et parasıdır. 
Ya da bir başka 
değerlendirmeyle, 
tanesi 36 YTL olan 
yaklaşık 2 adet mut
fak tüpü parasıdır. 
Bu durumda yaşlı 
vatandaşımız et alsa, 
onu pişirecek tüp 
alamaz. Tüp alsa, 
pişirecek et bulamaz. 
Her öğünde sadece 
1 simit (0,30 YTL) 
yese ve 1 bardak çay 
içse (0.50 YTL), bu 
da günlük sadece 
beslenme için simite 
0,90 YTL, çaya ise 
1,5 YTL harcaması 
anlamına gelmekte
dir. Sadece simit ve 
çaya göre yapılan bu 
gıda harcaması 
hesaplamasında her 
yaşlı vatandaşımızın 
günlük 2,4 YTL har
cama zorunluluğu 
bulunmaktadır. Bu 
ise ayda 72 YTL 
anlamına gelmekte
dir. Oysa ki 
yaşlılarımıza ödenen 

aylık sadece 67,78 
YTL'dir."
-"1,67 YTL ARTTI"- 
1 Ocak 2006'da 66,11 
YTL olan "Yaşlılık 
Aylığı"nın 1 Temmuz 
2006'da 1,67 YTL 
artırılarak 67,78 
YTL'ye yükseltildiğini 
anlatan Ergün, 
"Yapılan 1,67 YTL'lik 
zam tüketim mad
deleriyle 
karşılaştırıldığında 
ortaya tam bir utanç 
tablosu çıkıyor. Bu 
rakam tam olarak 100 
gram dana etine, 200 
gram zeytine ya da 
250 gram beyaz 
peynire karşılık geli 
yor" diye konuştu. 
-"İNSAN ONURUNA 
YARAŞIR 
SEVİYEYE 
ÇEKİLSİN" 
- Kazım Ergün, 
"Yaşlılık Aylığı"nın 
insan onuruna 
yaraşır bir seviyeye 
çekilmesi gerektiğini 
ifade etti. Mevcut 
miktarın protein, vita
min gibi zorunlu gıda 
desteklerinin bulun
madığı, en alt 
düzeyde hesaplan
mış bir gıda harca
masına bile 
yetmediğini vurgu
layan Ergün, 
mevcut aylıkların, 
ülkenin bir ayıbı 
olarak ortada dur
duğunu savundu.

Sağlık Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
aşının özellikle bebek 
ve çocukları birçok 
hastalıktan korurken, 
aşılanmamış çocuk
larda hastalık, 
sakatlık ve ölüm 
oranlarının çok sık 
görüldüğü 
belirtildi.
Sağlık Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
aşının özellikle bebek 
ve çocukları birçok 
hastalıktan korurken, 
aşılanmamış çocuk
larda 
hastalık, sakatlık ve 
ölüm oranlarının çok 
sık görüldüğü belirtil
erek, aileler çocuk
larına gerekli aşıların 
yapılması konusunda 
daha duyarlı olmaları 
yönünde uyarıldı. 
Açıklamada, dünya 
da her yıl 'Aşı ile 
korunabilir' hastalık
lardan 1 milyon 700 
bin çocuğun hayatını 
kaybettiğine dikkat 
çekildi.
Bakanlıkça yürütülen 
'Genişletilmiş 
Bağışıklama 
Programı' kapsamın
da, bebek ve çocuk
larda görülen, difteri, 
boğmaca, tetanoz, 
verem, kızamık, 
çocuk felci, 
hemofilus influenza 
tip b (hib), kıza
mıkçık, kabakulak ve 
hepatit B hastalıkları
na bağlı sakatlık ve 
ölümlerin ortadan 
kaldırılmasının hede
flendiği ifade edilen 
açıklamada, çocuk
larda boğmaca, 
tetanoz ve kızamık 
hastalıklarının yol 
açtığı ölümlerin 
önemli bölümünün 
yaşamın ilk yıllarında 
gerçekleştiği 
belirtildi.
Yenidoğan her 
bebeğin bir yaşına 
ulaşmadan önce aşı 
takvimine uygun 
olarak bağışlan
masının, 'aşı ile 
korunabilir' hastalık
ların zararlarının en 
aza inmesini 
sağladığını vurgu
lanan açıklamada, 
şunlar kaydedildi: 
"Aşılar, vücutta 
savunma mekaniz
masını uyararak, 
hastalık etkenini 
tanıyan ve bu 
etkenle 
karşılaşıldığında 
onu yakalayıp yok 
eden koruyucu 
antikorların oluş
masını sağlar. 
Aşılanan kişi, 
hastalıklara karşı 
bağışık yani dirençli

olur. Oluşan bu 
antikorlar genellikle 
ömür boyu vücutta 
kalır ve hastalık 
etkeniyle karşılaşınca 
onu etkisiz kılmak 
için savaşır. Aşı 
hayat kurtarır. 
Bakanlık olarak 
yürüttüğümüz 
'Genişletilmiş Bağı 
şıklama Programı' 
kapsamında, aşı ile 
önlenebilir hastalık
ların zararlarını en 
aza indirmeyi 
hedefliyoruz." 
YENİ AŞILAR 
BCG (verem), çocuk 
felci, difteri-boğ- 
maca-tetanoz karma 
aşısı, hemofilus 
influenza tip b (hib) 
ve hepatit B 
aşılarının tamamının 
sağlık ocakları ile 
ana çocuk sağlığı 
merkezlerinde ücret
siz yapıldığı vurgu
lanan açıklamada, 
şunlar kaydedildi: 
"Bakanlık olarak, 
bebek ve çocuklar 
için uyguladığımız 
aşılama takvimine 
göre, aileler bebek
leri doğar doğmaz 
hepatit B, iki ay dol
unca BCG (verem), 
difteri- boğmaca- 
tetanoz karma aşısı, 

BURSAHAKfcVE 
KENTGAZETELERİNEİLANve 

REM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No :3IB GEMLİK 

(AkbankaralığıStüdyo Prestij yanı 
Tel:(0.224)51396 83 Fax:5133595

hemofilus influenza 
tip b (hib), ağızdan 
çocuk felci aşısı, 
hepatit B, üç ve dört 
ay dolunca, 
hemofilus influenza 
tip b (hib), difteri- 
boğmaca-tetanoz 
karma ile ağızdan 
çocuk felci aşısı, 
dokuz ay dolunca 
hepatit B, 12. ayda, 
kızamık-kızamıkçık- 
kabakulak kombine 
aşısı, 16-18 ay dolun
ca yine difteri-boğ- 
maca-tetanoz karma 
aşısı ile ağızdan 
çocuk felci 
pekiştirme dozunu 
ücretsiz yaptıra
bilmektedir. 
Okul dönemi 
çocuklar için de 
ilköğretim birinci 
sınıfta 'erişkin tipi 
difteri dozu' içeren 
tetanoz-difteri aşısı, 
ağızdan çocuk 
felci, kızamık-kıza- 
mıkçık-kabakulak 
kombine aşısı, 
ilköğretim sekizinci 
sınıfta öğrenim gören 
çocuklar için yine 
erişkin tipi difteri 
dozu içeren tetanoz 
difteri aşısı ile kıza
mıkçık ve hepatit B 
aşılarının uygulan
maktadır."

vraw.gemiikkorfezgazetesi.com
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OSYS'de 33 bin 
kontenjan bos kaldı Ramazanda balık bollaşlı ve ucuzladı
2006-ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programlarına 
ek yerleştirme 
işlemleri sonucunda 
74 bin 275 kişi 
bir yüksek öğretim 
programına 
yerleşirken, 
33 bin 660 
kontenjan boş kaldı. 
ÖSYM'den yapılan 
açıklamaya göre, 
yükseköğretim 
prog ramlarına 
ek yerleştirme 
sonucunda 34 bin 
827 aday Meslek 
Yüksek Okulu 
Önlisans 
programına girmeye 
hak kazanırken, 5 
bin 4 aday da lisans 
programlarına 
yerleştirildi.

Yalova’da 
gergin 

refarandum
Yalova'nın Çınarcık 
İlçesi sınırlarında 
bulunan Koru 
Beldesi'ne ait 
İlkiz Mevkii Korukent 
Bölgesi'nin Çınar- 
cık'a bağlanıp 
bağlanmayacağını, 
belirleyecek olan 
halk oylaması 
gergin başladı. 
Dün sabah 
saatlerinde başlayan 
referandum 
sırasında 
ufak çaplı arbedenin 
yaşandığı öğrenildi. 
Korukent 
Bölgesi'nde 
seçim heyecanı 
yaşanıyor.
Halkın talebiyle 
bölgenin Çınarcık'a 
bağlanıp 
bağlanmayacağını 
belirleyecek 
olan halk oylaması
na sabah erken 
saatlerde başlandı. 
Korukent 
Bölgesi'nde 
kurulan sandıkların 
başına giden 

160 bin 802 adayın 
başvurduğu ek 
yerleştirme 
sonuçları, 
'http://sohuc. 
osym.gov.tr" 
internet adresinden 
öğrenilebilecek. 
Yükseköğretim 
programına 
yerleşen adayların 
ÖSYS ek yerleştirme 
sonuç belgeleri 
yerleştirildikleri 
üniversitelere 
gönderilecek. 
Örgün yüksek 
öğretim 
programlarına 
kayıt hakkı kazanan 
adaylar 2-4 Ekim 
tarihlerinde ilgili 
üniversitelere 
başvurarak kayıt 
yaptırabilecekler.

vatandaşlar, 
kaderlerini belirleye
cek karar için 
oy kullandı.
Toplam 300 oyun 
kullanılacağı 
seçimler bir hayli 
gergin başladı. 
Vatandaşların 
yapılan üst ara
malarında, bazı 
kişilerin üzerinden 
kesici aletler çıktı. 
Bunun üzerine 
bölgeye, Çınarcık 
ilçe Jandarma 
Komutanlığına 
mensup askerler 
getirildi.
Vatandaşların 
oy kullanılan 
bölümden uzak
laştırılmak istenmesi 
üzerine, askerler ve 
kalabalık arasında 
tartışma yaşandı. 
Olayların büyümesi 
ihtimaline karşı, 
Yalova Jandarma 
Alay Komutanhğı'na 
bağlı ekipler de 
bölgeye sevk 
edildi.

Bandırma'da 
balığın bollaşması, 
balık fiyatlarının 
ucuzlamasına 
yol açtı. 
Belediye Balık 
Hali'nde palamut 
balığının tanesi 3 
YTL, hamsinin 
kilosu 1 YTL'den 
alıcı buluyor. 
Fiyatların ucuzla
masıyla vatan
daşların balıkçılara 
akın etmesi, 
balıkçıların 
yüzünü güldürüyor. 
Ramazan ayında 
Marmara Denizi'nde 
balık bereketinin 
çok iyi olduğunu 
açıklayan Bandırma 
Ticaret Odası 
Başkanı Osman 
Kocaman, 
"Bandırma'da 
geçimini balıkçılıkla 
sağlayan ailelerin 
yüzü de cebi 
de gülüyor. 
Vatandaşlar

TBMM Yeni Yasama yılına başladı
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi yeni yasama 
yılına başladı.
22'nci dönem 5'inci 
yasama yılının 
açılışı dolayısıyla 
Meclis bahçesindeki 
Atatürk Anıtı 
önünde dün tören 
düzenlendi.
Meclis Başkanı 
Bülent Arınç 
Atatürk Anıtı'na 
çelenk koydu. 
Saygı duruşunun 
ardından İstiklal

Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yoksa 
geleceğimiz yok... 

EL KOY
Avea, Telsim ve Turkcell 

hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

WWW.elkoyun.comwww.tema.org.tr

pahalı olduğu için 
kasaptan et 
alamıyor.
Fakat et ihtiyacını 
bol ve ucuz olan 
balıkla temin 
ediyor. Ramazan 
ayı sonrası da 
Marmara Denizi'nde

Marşı okundu.
Törene, Başbakan 
Vekili Mehmet 
Ali Şahin, bazı 
bakanlar, Meclis 
Başkanlık Divanı 
üyeleri, Grup 
Başkanvekilleri, 
Milletvekilleri ve 
Meclis çalışanları 
katıldı.
Meclis Genel 
Kurulu da şu 
sıralarda Bülent 
Arınç'ın başkanlığın
da toplandı. 

balık bolluğu 
sürecek. Tüm 
vatandaşlar bol 
bol ucuz balık 
satın alabilecek. 
Anadolu'nun 
balık ihtiyacını 
Bandırmalı 
balıkçılar sağlıyor.

Yeni yasama 
yılının açılışını yap
mak üzere Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi'ne gelen 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
törenle karşılandı.

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 

Belediye balık 
halinden her gün 
Balıkesir, İzmir, 
Bursa, Eskişehir, 
Ankara, Konya ve 
Kayseri'ye balık 
sevkiyatı sürüyor' 
dedi.

Sezer, Genel Kurul'da 
milletvekillerine 
hitap etti.
Yeni yasama yılı 
dolayısıyla Arınç 
tarafından dün 
akşam da 
resepsiyon verildi

http://sohuc
osym.gov.tr
http://WWW.elkoyun.comwww.tema.org.tr
http://www.elele.org.tr


2 Ekim 2006 Pazârtesi Sayfa 8

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE BU

İMİ zammı rekabeti ağırlaştırıyor
Elektrik tarifelerinde
ki yeni düzenlemenin, 
demir-çelik sek
törünün rekabet 
gücünü daha da ağır
laştırdığı bildirildi. 
Demir Çelik Üretici
leri Derneği'nden 
(DÇÜD) yapılan 
açıklamada, Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
konulan elektrik 
tarifelerindeki yeni 
düzenlemenin, üretici 
kuruluşların elektrik 
enerjisi maliyetlerini 
yüzde 20'yi aşan 
oranlarda arttıracağı 
belirtildi.
Sektörün dış ticaret 
açığının kapatılması
na ve ekonomik 
büyümeye olan 
katkısının azami 
seviyede sürdürmesi 
için enerji girdi 
maliyetlerinin 
düşürülmesi gerek
tiği vurgulanan açık
lamada, dünya çelik 
sektöründeki bir
leşmeler yanında, 
son 5 yıl içerisinde 
üretimini 3 mislinin 
üzerinde arttıran Çinli 
üreticilerin rekabet 
baskıları altında 

ciddi sıkıntılar 
yaşayan 
ve AB'ye uyum 
sürecinde başta 
çevre ve moderniza
syon yatırımları 
olmak üzere, 7.5 
milyar dolar tutarında 
yatırım yapması bek
lenen demir-çelik 
sektörünün, elektrik 
enerjisi girdi maliyet
leri açısından 
yaşadığı olumsu
zluğu daha da ağır
laştırdığı vurgulandı. 
Türkiye'nin elektrik 
üretiminin, özellikle 
hafta sonları ve 
bayram tatillerinde, 
tüketimden çok daha 
fazla olduğu göz 
önünde bulunduru
larak, büyük ölçekte 
elektrik enerjisi 
tüketen sanayi ke 
simine, hafta sonları 
ve bayram tatillerinde 
gece tarifesi uygulan
ması istenilerek, 
elektrik enerjisi 
fiyatlarında tüketim 
miktarını esas alan 
AB ülkelerindeki 
sanayi tarife grupları
na benzer bir düzen
lemeye gidilmesi 
gerektiği belirtildi.

Hurda açısından 
sahip oldukları avan
taja rağmen, halen 
AB üyesi ülkelerde 
ortalama enerji fiyat
larının, Türkiye'ye 
kıyasla yüzde 30 
civarında daha ucuz 
olduğuna dikkat çek
ilen açıklamada şu 
görüşlere yer verildi: 
"Demir çelik sek
törünün rakibi olan 
AB üyesi ülkelerden 
Ispanya ile olan fiyat 
farkı yüzde 40 seviye
sine ulaşmaktadır. 
En büyük rakipleri 
mizden Rusya'da, 
fiyatların 3 çent 
civarında olduğu bil
inmektedir. Ayrıca, 
Rusya ve Ukrayna'da, 
hurda ihracatına, ton 
başına 18-30 Euro 
vergi getirilerek, 
demir çelik sektörü 
aktif bir şekilde 
korunmaktadır.
Ayrıca, son yıllarda 
giderek en büyük 
rakiplerimiz arasına 
giren Çin Halk 
Cumhuriyeti'nde, 
düşük emek ve 
girdi maliyetlerine 
ek olarak, 2 çent 
civarındaki elektrik 

enerjisi fiyatının, 
Çin çelik üreticilerine, 
Türkiye'ye kıyasla 
büyük avantaj 
sağladı.
Söz konusu avantaj 
sayesinde, Çinli 
üreticilerin ton 
başına 50-60 dolar 
civarında indirim 
yaparak, dünya 
çelik piyasalarındaki 
ve bugüne kadar 
düşük kaliteleri 
sebebiyle 
giremedikleri, 
Türkiye'nin 
demir çelik ürünleri 
ihracatında yüzde 
42 ile en büyük 
paya sahip olan 
Ortadoğu ve 
körfez ülkelerinde de 
ağırlıklarını, önemli 
ölçüde arttırmaya 
başladıkları gözlen
mektedir. Büyük 
zahmetlerle elde 
edilen piyasaların, 
rekabet gücündeki 
zayıflama'* yüzünden 
bir kez kaybe
dildiğinde, tekrar 
ele geçirilmesindeki 
güçlükler de dikkate 
alındığında, konunun 
önemi, daha iyi 
anlaşılacaktır”

Vergi indiriminde 
tasdik raporu şart
Kalkınmada öncelikli 
yörelerde istihdam 
yaratılması ve 
yatırımların teşvik 
edilmesi amacıyla 
uygulanan gelir ve 
kurumlar vergisi 
indiriminden yarar- 
lanılabilmesi için 
yeminli mali müşavir 
tasdik raporu ibraz 
edilecek.
Maliye Bakanlığı'nın 
"Serbest 
Muhasebecilik, 
Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu 
Genel Tebliği", 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı.
Tebliğe göre, 
yıllık beyannamede 
hesaplanan gelir ve 
kurumlar vergisi 
tutarının indirime 
konu edilecek

GEMLİK

I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

kısmı 20.000 
YTL'yi aşan 
gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefle 
rinin, bu indirimden 
yararlanabilmeleri 
için yeminli mali 
müşavir tasdik 
raporu ibraz etmeleri 
zorunlu olacak. 
Yeminli mali 
müşavirlerce 
yapılacak tasdik 
ile tasdik hizmeti 
verilen mükellefin 
ilgili kanununda 
düzenlenen gelir 
ve kurumlar vergisi 
indiriminden 
yararlanılması 
için gerekli şartları 
taşıyıp taşımadığının 
ve indirim konusu 
yapılabilecek 
verginin gerçek 
tutarının 
araştırılması ve 
tespit edilmesi 
amaçlanıyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

GEMLİK ANA BAYİİ

İsıtma, sıcak su w 
kontrol citıaılarınua 
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Zeytinde 1 milyar dolarlık beklenti
Zeytindostu Derneği 
Başkanı Metin Olken, 
zeytin ve zeytinyağı 
ihracâtının kısa 
sürede 1 milyar 
dolara ulaşacağını 
söyledi.
Ölken, yaptığı 
açıklamada, 
Ispanya'nın 
ardından dünyanın 
ikinci büyük 
zeytin üreticisi 
durumuna gelen 
Türkiye'de 300 
bin ton zeytinyağı 
ve 450 bin ton 
sofralık zeytin 
üretildiğini belirtti. 
Bu üretim rakam
larıyla sektörel 
ihracatın kısa 
sürede 1 milyar 
dolara ulaşmasının 
beklendiğini 
kaydeden Ölken, 
"Türkiye'de 400 
binden fazla aile, 
geçimini zeytincilik

Aykon’la Dans
Aykon YILMAZ

Gemlik ve Deniz

ten sağlıyor. Üretim 
ve ihracatta artış 
sağlajnak için 
zeytin üreticilerinin 
doğru bil
gilendirilmesi 
şart. İlkel yöntemler

le yapılan üretim 
kalite ve rekolte 
düşüklüğüne neden 
oluyor. Üreticilerimizi 
sertifikalı zeytin 
yetiştiriciliğine 
teşvik etmek isti

yoruz. Organik tarım
la üretilen sertifikalı 
zeytinde, normal 
zeytine oranla kiloda 
2 YTL'ye yakın 
fiyat farkı bulunuyor'' 
dedi.

Hazine bugün 3 ihale düzenliyor
Hazine, bugün 
biri referans bono, 
diğer ikisi tahvil 
olmak üzere 
YTL cinsinden 3 
ihale düzenleyecek. 
Hazine, bugün 
3 ay (91 gün) vadeli 
Iskontolu referans 
bono, 22 ay (679 
gün) vadeli 
Iskontolu tahvil ve 
5 yıl (1.799 gün) 
vadeli değişken 
kuponlu tahvil 
ihalesi yapacak. 
Söz konusu ihalede 
satılacak kağıtlar 
4 Ekim Çarşamba 
günü İhraç edilirken 
geri ödeme tarihleri 
referans bono için 3 
Ocak 2007, 22 ay 
vadeli tahvil için 13 
Ağustos 2008, 5 yıl

vadeli tahvil için de 7 
Eylül 2011 olarak 
belirlendi. 91 gün 
vadeli Yeni Türk 
Lirası cinsinden 
Iskontolu bono 
ihalesinde, Ekim ayı 
içinde piyasaya 
yapılacak ödemeler 
ve kamu kurumlarına 
yapılan ROT (reka
betçi olmayan teklif) 
satışlarının geri 
ödeme tutarları 
toplamının yüzde 
10'u tutarında, 827 
milyon YTL'hk 
borçlanma gerçek
leştirilecek.
Öte yandan Hazine, 

3 Ekim Salı günü, 4 
Ekim Çarşamba yalör 
tarihli olmak üzere 
TRT240107T12 ve 
TRT070307T11

tanımlı senetlere 
ilişkin 2 ayrı değişim 
ihalesi yapacak. 
Bu ihalelerde, söz 
konusu senetlerin 
geri alımı karşılığın
da 13 Ağustos 2008 
vadeli YTL cinsinden 
iskontolu devlet 
tahvili ihraç edile
cek.İhraç edilecek 13 
Ağustos 2008 vadeli 
senedin satış fiyatı, 2 
Ekim 2006 tarihinde, 
4 Ekim valör 
tarihli olarak 
gerçekleştirilecek 
ihalede oluşan orta
lama fiyat olacak. 
Bu çerçevede, 
yatırımcılar geri 
getirilen 24 Ocak 
2007 ve 7 Mart 2007 
vadeli senetler için 
fiyat teklifinde bulu

nacaklar. Değişim 
ihaleleri Çoklu Fiyat 
İhale Sistemi'ne göre 
yapılacak olup 
ihalede Rekabetçi 
Olmayan Teklif 
(ROT) satışları 
ve İhale Sonrası 
Teklif satışları 
yapılmayacak 
Hâzine, bu hafta 
Ekim ayının en 
büyük borç ödemesi
ni gerçekleştirecek. 
Hazine 4 Ekim 
Çarşamba günü, 6 
milyar 486,5 milyon 
YTL'si piyasaya 80,7 
milyon YTL'şi de 
kamu kurumlarına 
yapılan satışların 
geri ödemesi olmak 
üzere 6 milyar 567,1 
milyon YTL borç 
ödeyecek.

İlk okuldan itibaren kafamıza soktular. 
Ülkemizin üç tarafı da denizlerle çevrilidir. 
Bu denizler sırasıyla Akdeniz, Karadeniz 
ve Ege'dir.

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede . 
yaşıyoruz ama yaşadığımız bu güzelliğin 
farkında bile değiliz. Ne ulaşım için ne de 
hobi ve zevklerimiz için kullanıyoruz onu.

İSTANBUL-GEMLİK VAPUR HATTI 
Çocukluk yıllarımda İstanbul, Gemlik 

arası vapur çalışırdı, vapurun yanaşması
na yakın babaannemin balık pazarındaki 
o güzelim Rum evinden koşturarak limâna 
gelir, o koskoca vapurun limana yanaş
masını büyük bir keyifle bıkmadan usan
madan izlerdim.

Daha sonraları o vapur seferleri 
tedavülden kaldırıldı. Gemlikliler İstan
bul'a mecburen otobüsle gitmek zorunda 
bırakıldılar. Ne de olsa devletimizin böyle 
ufak tefek ayrıntılarla uğraşacak hali yok 
ya. Gitsin Gemlikler otobüsle,gelsin ben
zin vergileri.

İDO VE GEMLİK
Ve beklenen son. Gemlik İzzet kaptan

dan sonra yine hak ettiği gerçek deniz 
ulaşımına kavuştu. Yaklaşık iki buçuk 
saati bulsa da Gemlik İstanbul yolculuğu, 
yine de karayoluna çok farklı bir rakip ve 
alternatif oldu.

Keşke yolculuklarda Belediye otobüsü 
gibi her durağa uğramadan gidebilse iuu, 
böylelikle Gemlikliler hak ettiği konfor ve 
rahata ulaşmış olacaklar

GEMLİK VE YELKEN,
Denize baktığımda en keyif aldığım 

görüntülerin başında,yelkenlerini 
açmış,doğal enerji rüzgarla hareket 
kazanan tekneleri izlemek gelir. Borusan 
firmasının katkılarıyla Gemlik yelken 
kulübünün ivme kazândığını görmek, hem 
bu sporu yapan genç Gemlikliler için hem 
de bu şöleni evlerinden, sahilden izleyen 
Gemlikliler için bir şans olsa gerek.

Eylül’de ihracat 7.7 
milyar dolara yükseldi

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

SATILIK VİLLA
' w,«" \ı' ' ./.İV.

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.535) 886 47 74

Türkiye'nin Eylül ayı 
ihracatı, geçen yılın 
aynı ayına kıyasla 
yüzde 10,48 oranında 
artarak, 7 milyar 682 
milyon 735 bin dolara 
yükseldi
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 
tarafından açıklanan 
rakamlara göre, 
Ocak-Eylül dönemi

(9 aylık) ihracatı ise 
geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
14,97 artarak 61 
milyar 449 milyon 
19 bin doları buldu. 
İhracat, Eylül ayı 
itibarıyla son bir yılda 
ise yüzde 13,31 
artarak 81 milyar 
445 milyon 334 bin . 
dolara ulaştı

'Gemlik Körfez' internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kilo aldırmayan ramazan
sofrası hazırlayın

Ramazan ayında 
hemen herkes, oruç 
tuttuğu halde kilo 
almaktan yakınır... 
İşte üç uzmandan, 
aldırmak bir yana, 
kilo bile verdiren iftar 
ve sahur sofraları... 
Beslenme tipi ve 
saatlerinin değişme
si, hareketin azal
ması nedeniyle rama 
zan ayında kilo al 
mak kaçınılmaz hale 
geliyor.
Diyetisyenlere göre 
de ramazanda ortala
ma 4-5 kilo alınıyor. 
Ancak uzmanlar 
bu ayı kilo 
almadan atlatmanın 
mümkün olduğunu 
belirtiyor. Oruç 
tutarken uzun süre 
aç kalmanın kilo 
almanın nedenlerin 
den olduğunu 
belir ten Uzmanlar, 
öğünleri iftar ve 
sahurla sınırlama- 
mayı, iftar - sahur 
arasında azar 
azar yemeyi 
öneriyor. Türk 
Kalp Vakfı Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Dr. 
Sumru Özbay, İstan
bul Cerrahi 
Hastanesi Beslenme 
ve Diyet Uzmanı 
Dr. Yasemin 
Bradley, Diyetisyen 
Aşkın Yüksel, 
ramazan için özel 
mönü örnekleri 
hazırladılar. İşte 
‘zayıflatan’ 
ramazan sofraları: 
Diyetisyen Aşkın 
Yüksel’in ramazan

'Gemlik Körfez’internette ► plikkorfezgazete$i,wııı atlfesiııi lıklayın

özel sofrası: 
SAHUR: 
Şekersiz bir bardak 
süt içine müsli 
(karıştırılmış tahıl, 
içinde bulgur vs var) 
konabilir. 2 dilim 
kepek ekmeği. 1-2 
kibrit kutusu beyaz 
peynir veya bunun 
yerine haşlanmış 
yumurta. 1 - 2 
mevsim meyvesi (1 
mandalina, 1 elma) 
5 - o tane zeytin. 
İstenildiği kadar 
çiğ sebze, marul, 
domates, salatalık.
Veya; 1-2 yumurtay
la çok az bitkisel 
yağ kullanılarak 
yapılan menemen. 
Şekersiz çay (bitki 
çayı olabilir). 2 dilim 
kepek ekmeği.
Mevsim meyvesi 
(1 elma, 1 muz).
Veya; Bir kâse 
yoğurt. 1-2 dilim 
tepsi böreği (4 - 5 
kibrit kutusu kadar). 
1 - 2 mevsim 
meyvesi. Kuru kayısı 
veya erik komposto

su (tatlandırıcıyla 
yapılan).
İFTAR:
(Çalışanlar için): 
Hurma, zeytinle 
veya suyla oru
cunuzu açın.
Bir kâse sebze 
veya mercimek 
çorbası.
1-2 dilim kepek 
ekmeği. 1-2 
kibrit kutusu peynir. 
Veya; Ekmek ve 
peyıiıı yuıiııt? yağsız: 
bir tost. Meyve (1 
elma veya mandali
na). Salata.
(Evde açanlar için): 
Izgara balık veya 
tavuk. 4-5 yemek 
kaşığı zeytinyağlı 
yemek (haftada iki 
kez barbunya veya 
pilaki). 2 dilim kepek 
ekmeği.
SAAT 21.00’DE: 
2-3 meyve 
(1 mandalina, 
1 muz, 1 elma).
Veya; Hafif bir sütlü 
tatlı (az şekerli süt
laç, muhallebi).
Veya; Dondurma.

Ramazanda diş temizliği önemli
Diş Hekimi Kürşat 
Kapusuz, Ramazan 
ayında diş çürük
lerinin artabileceğini 
ifade ederek, "İftar 
ve sahurdan sonra 
dişlerin iyi fırçalan
ması gerekiyor" dedi. 
Ramazan ayında 
yenilen yemeklerden 
sonra mutlaka diş 
temizliğinin yapıl
ması gerektiğini 
kaydeden Kapusuz, 
özellikle sahur 
yemeği yenildikten 
sonra dişlerin 
mutlaka özenle 
fırçalanması 
gerektiğini belirtti. 
Kapusuz, "İftarda 
ve sahurda yediğimiz 
yemeklerden sonra

ağızdaki dengeler 
tamamen bozuluyor 
ve bakteri çoğalması 
için uygun ortam 
oluşuyor. Sahurda 
yemek yenildikten 
sonra hemen 
yatıldığı için ağız 
içinde daha çok 
bakteri üreyebilir. 
Gün boyunca 

bakteriler ağız 
içinde daha da 
çoğalacaktır. 
Bu da diş çürük
lerinin artabileceği 
anlamına geliyor. 
Onun için özellikle 
sahur yemeklerinden 
sonra mutlaka diş
lerin fırçalanması 
gerekiyor" dedi.

GÜNÜN MENÜSÜ

Malzemeler (2 kişilik)
200 gr kuşbaşı tavuk eti
1 kereviz - 1 havuç
3-4 yaprak defne
1 çırba kaşığı biber salçası
6 silme çorba kaşığı un
1 çay kaşığı hardal
1 soğan
2 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz
2,5 çorba kaşığı galeta unu
1 çorba kaşığı margarin 
Pul kırmızıbiber, tuz
1 çay kaşığı kabartma tozu

EKMEK 
KÖFTELİ 

TAVUK

YAPILIŞI

Tavuğu margarinle kızgın 
ateşte kavurun. Kerevizi elma gibi ama 
derin soyun ve parmak biçiminde 
çubuklar halinde kesin. Havucu dilimleyin. 
Kereviz, havuç, defne yaprakları, 
kırmızıbiber, tuz, salça ve bir 
bardak suyu iyice kavurmuş olduğunuz 
tavuklara ekleyip kapak kapatarak 
pişmeyi bırakın. Bu arada unu 
kabartma tozu ile karıştırın.
Hardal, ince rendelenmiş soğan, 
maydanoz, galeta unu ve 3 çorba 
kaşığı su ile karıştırarak yumuşak bir 
hamur elde edin. Bir kaşık yardımıyla 
parçalar koparıp pişmekte olan tavuklu 
yemeğe ilave edin.
15 dakika kısık ateşte 
pişirip servis yapın.

Şeftali Fırın

Malzemeler (4 kişilik)

2 adet şeftali
25 gr badem
2 küçük acıbadem kurabiyesi
1 çorba kaşığı margarin
1 adet yumurta akı
4 çorba kaşığı tozşeker
% su bardağı su

Yapılışı

Şeftalileri, kabuklarını soymadan ortadan ikiye ayırıp 
çekirdeklerini
çıkarın. İçlerini hafifçe oyun fırın tepsisine yerleştirin.
Çıkan parçaları kıyılmış badem ve kıyılmış kurabiye, 
margarin, yumurta akı, şeker ve suyla karıştırın.
Şeftalilerin ortasına doldurup 230 derece ısıtılmış fırın
da 15 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
İsterseniz krem şanti veya kaymaklı dondurmayla da 
servis yapabilirsiniz.



2 Ekim 2006 Pazartesi SAĞLIK Sayfa 11

Sigara bebeğin 
bağışıklığını 
zayıflatıyor

Bitki çayları nasıl hazırlanmalı?

Hamilelikte sigara 
içmenin bebeğin 
bağışıklık sistemini 
zayıflattığı bildirildi. 
Sigara içenlerin 
çocuklarının sol
unum yolu enfeksi 
yonlarına daha çok 
yakalandığı biliniyor
du ancak bunun 
nedeni bilinmiyordu. 
AvustralyalI bilim 
adamları, anneleri 
hamilelikte sigara 
içen 60 bebekle 
anneleri sigara 
içmeyen veya bırak
mış olan 62 bebeği 
karşılaştırdılar. 
Bilim adamları, 
sigaranın, bebeğin 

bağışıklık siste
mindeki, bakterileri 
tanıyan ve bunlarla 
mücadele eden alıcı 
sinirlerde değişiklik 
meydana getirdiğini 
saptadılar.
Bulguları "Europian 
Respiratory 
Journal"da yayın
layan bilim adamları, 
ceninin sigaraya 
maruz kalmasının 
doğuştan gelen 
bağışıklık sistemini 
zayıflattığını ve 
sonradan kazanılan 
bağışıklık sisteminin 
gelişmesini 
yavaşlattığını sap
tadıklarını bildirdiler.

Eskiden büyük 
şehirlerde, çay denil
ince, sadece çay bit 
kişinin (Thea sinen- 
sis) fermente olmuş 
yapraklarından hazır
lanan koyu renkli, 
buruk veya acı 
lezzetli sıvı akla gelir
di. Artık başka bitki 
lerden hazırlanan 
genellikle süzme tor
balar içindeki çaylar 
da kullanılıyor ve 
bunlara "bitkisel çay" 
deniyor. Bu, son 10- 
15 yıldır ülkemizi de 
içine alan "Doğaya 
Dönüş, Yeşil Akım, 
Sağlıklı Yaşam" gibi 
kavramların yaygın
laşması sonucu 
ortaya çıktı. Büyük 
şehirlerde sadece 
"kara çay" içilirken 
Anadolu'da köylerde, 
kasabalarda ve küçük 
şehirlerde değişik 
yabani bitkiler çay 
olarak içiliyordu ve 
hâlâ içiliyor. Köylüler 
çevrelerinde yetişen 
pek çok yabani bitkiyi 
çay olarak kullanıyor 
ve onlara dağ çayı, 
yayla çayı, adaçayı. 
gibi değişik isimler 
veriyorlar.
Adaçayı: Güneybatı 
Anadolu'da ve özel
likle Muğla 
çevresinde "adaçayı" 
(Salvia triloba) bit

kişinin yapraklı dal
ları çay hazırlamada 
kullanılıyor. Bitkiye 
ve hazırlanan çaya 
adaçayı adı veriliyor. 
Adaçayı, Batı ve 
Güney Anadolu'daki 
kahvelerde bildiğimiz 
çayın yanında yaygın 
bir şekilde satılıyor. 
Müşteriye iki şekilde 
servis yapılıyor: 
Birinde çay gibi 
demlenip müşteriye 
böylece veriliyor.
Ancak tadı biraz acı 
oluyor. Diğerinde ise, 
küçük bir dal çay bar
dağına konup üzerine 
kaynar su ilave edili 
yor ve bu şekilde 
servis yapılıyor. Yerel 
halk buna "dallı" 
adını veriyor. Müşteri 
istediği renk ve koku 
ortaya çıkınca dalı . 
çıkarıyor. İkinci 
şekilde hazırlanan 
adaçayının kokusu 
daha hafif ve içimi 
daha hoş oluyor.
Yaprakları yüzde üç 

civarında uçucu 
yağın yanında 
flavonoitler ve 
triterpenik yapıda 
maddeler taşıyor. 
Koku, taşıdığı uçucu 
yağda bulunan 
sineol adlı maddeden 
ileri geliyor.
Soğuk algınlığında 
terletici, idrar artırıcı 
olarak da içilebiliyor. 
Yaprakları veya 
süzen torbayı hafif 
sarı renk ve koku 
saldığında çıkarmak
ta yarar var. Çünkü, 
fazla tutulursa acı 
maddeler de suya 
geçiyor ve içimi 
zorlaşıyor.
Adaçayını dal halinde 
aktarlarda, süzen tor
balarda büyük 
alışveriş merkez
lerinde bulmak 
mümkün.
Dağ (yayla) çayı: 
Anadolu'da çay 
olarak en çok kul
lanılan bitki grup 
larından biri de

Sideritis türleri.
Bu bitkiler Balıkesir 
çevresinden 
Kahramanmaraş'a 
kadar bütün kıyı 
şeridinde, İç Batı 
Anadolu eşiğinde, 
değişik mahalli isim
ler verilerek, çay 
olarak kullanılıyor. 
Sideritis türleri, 
ülkemizde yaygın 
olarak genellikle 
orman altında veya 
orman açıklıklarında 
yetişiyor.
Bu türlerden 
S. congesta, 
yetiştiği yörede 
kullanıldığı gibi, 

Ankara ve İstanbul'da 
da aktarlarda 
satılıyor. Genellikle 
dağ'çayı, yayla çayı 
olarak isimlendirilen 
bu bitkiden, çay şu 
şekilde hazırlanıyor: 
Bir bardak su içine 
çiçekli küçük bir 
dal parçası konup 
bir süre bekleniyor, 
bardaktakt suyun 
rengi sarımsı 
olunca, dal parçası 
ç'ıkanhp içiliyor. 
Bu çay, tadı ve 
içimiyle son derece 
hafif olma özelliği 
taşıyor. Anadolu'da 
çok sayıda 
Sideritis 
türü çay hazırlamak 
amacı ile kullanılıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ .

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEKAnza 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 51313 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 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. 51310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz__________ 51417 00

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

BELEDİYE
Santral 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 46 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

“Para tasarruf etmek için reklam 

harcamalarından kesen, 
zamandan tasarruf etmek için saati 

durdurana benzer, ”

HenryFORD

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE BMH

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 34 SAYI : 2561

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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‘Tasavvuf olgunlaştırır’
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Mustafa Kara, antrenörlerin beden, 
tasavvufçuların ise ruh terbiyecisi olduğunu söyledi.

Uludağ Üniversitesi 
ilahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Kara, 
aynı yaş ve özellik
lere sahip bir insanın 
bedenini geliştirerek, 
250 kiloyu kaldırmak

W büyükler arasında

gibi birçok üstünlüğe 
sahip olabildiğini, 
tasavvufunda kalp 
temizliği ile insanı 
olgunluğa eriştirdiği
ni söyledi.
Kara, Büyükşehir 
Belediyesi'nin düzen 
lediği Temaşa-i 
Ramazan etkinlikleri 
kapsamında Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
'tasavvuf kültürü' 
konulu konferansın
da, “İnsan bedeninde 
öyle bir güç vardır ki, 
bu bir bilenin eğiti
minde ortaya çıka
biliyor. " dedi.
Olimpiyat ve dünya 
şampiyonalarındaki 
sporcuların yıllarını 
vererek, aynı yaş ve 
özelliklere sahip 
oldukları insanlardan 
daha üstün yetenek
lerini gösterebildiği 
ne dikkati çeken 
Kara, konusunun 
uzmanı bir bilen 

eşliğinde plan, şuur 
ve disiplinli çalışma 
mn insandaki keşfe 
dilmeyen gücü orta 
ya çıkarabildiğini 
örneklerle anlattı. 
Antrenörlerinin 
beden terbiyesini, 
tasavvuf ehlinin ise 
ruh terbiyesini yap
tığını vurgulayan 
Kara, “Tasavvuf, 
gönül ve kalp temiz 
ligi, ahlak eğitimidir. 
Hacı-Bektaşi Velile 
rin, Yunus Emrelerin, 
Mevlanaların sözleri 
asırlardan günümüze 
hiçbir reklam yapıl
madan ulaşmış.
Onları onlar yapan 
mürşitleri vardı ve 
kendiliğinden bu 
mertebelere ulaş
madılar. Bu da tasav 
vufla yani gönül ve 
kalplerini temizleye 
rek yükseldiler. 
Onlar 'sevelim, 
sevilelim'dediler, 
bunu yaşa dılar, 
yaşattılar. Aynısını 
biz de söylüyoruz 
ama bizimki konuş
maktan öteye 
geçmiyor" 
diye konuştu.
Yunanca'da 

'gözlen kapamak, 
gönülleri açmak' 
anlamındaki 
'Mistizm'in yani 
tasavvufun 
dünyadaki bütün 
dinlerde olduğunu 
söyleyen Kara, 
mezhebi ve tarikatı 
olmayan bir din ola
mayacağını belirtti. 
Konuşmasında 
taklit edilmeyen, 
tercüme edilmeyen 
gelişmelerinin 
medeniyet olamaya
cağına değinen Kara, 
İslam'ın da dünyada 
gelişmiş en büyük 
medeniyet olduğunu 
ifade ederek, “İslam 
medeniyeti sadece 
dini değil, astronomi, 
fizik, tıp, sanat gibi 
bütün ilimlerde asır
lardır bir numara 
oldu. 2-3 asır önce 
Avrupa'da Arapça 
öğrenen entelektüel 
bir sınıf vardı. Bunlar 
İslam medeniyetinin 
ortaya çıkardığı, 
keşfettiği yenilikleri 
öğrenmeye çalışıyor
lardı. Tasavvufta 
İslam medeniyetinin 
bir parçasıydı" 
şeklinde konuştu.

Türkiye, 2003 yılında 
240,6 milyar dolar 
dian Gayri Safi Yurt 
İçi Hasıla (GSYH) 
ile dünya sırala
masında 22'nci 
iken, 2007'de bekle
nen 400,4 milyar 
dolarlık yurt içi milli 
gelirle, iki basamak 
atlayarak 20'nci 
sıraya yükselecek 
Uluslurarası Para 
Fonunun (IMF) son 
raporunda yer alan 
tahmini verilerinden 
derlediği bilgilere 
göre, Türkiye'nin 
2003'te GSYH'sı 
4 yılda yüzde 
66,4 artmış Olacak. 
Türkiye'nin yurt । 
içi milli geliri 2004 
yılında 302,6 milyar 
dolar, 2005 yılında 
362,5 milyar dolar 
olarak gerçek
leşirken, yıl 
sonunda 378,4 mil
yar dolara ulaşacağı 
tahmin ediliyor. 
2007'de 400,4 milyar 
dolarlık GSYH'ya 
ulaşması beklenen 
Türkiye, Polonya, 
Avusturya, Danimar 
ka, Yunanistan;

İrlanda, Finlandiya 
ve Portekiz gibi 
AB'ye üye bazı 
ülkeleri geride 
bırakacak.
2007 yilında 
Polonya'nın yurt 
içi milli gelirinin 
351,3 milyar dolar, 
Avusturya'nın 
340,6 milyar dolar, 
Danimarka'nın 
296,4 milyar dolar, 
Yunanistan'ın 266,7 
milyar dolar, İrlan
da'nın 242,8 milyar 
dolar, Finlandiya'nın 
217,8 milyar dolar, 
Portekiz'in 203,3 
milyar dolar olarak 
gerçekleşmesi 
bekleniyor.
Dünya 

sıralamasında ABD, 
2007'de 
13 trilyon 928,5 
milyar dolarlık 
GSYH ile 
birinciliğini açık 
farkla 
koruyacak 
Japonya ABD’nin 
ardından 4 trilyon 
599,4 milyar 
dolarla ikinci sırada 
yer alırken, Almanya 
3 trilyon 36,9 milyar 
dolşrla üçüncü 
sırada yer alacak. 
Çin ise 2 trilyon 
871 milyar dolarlık 
yurt içi milli 
gelirle dünya 
sıralamasında 
dördüncü sırada 
yer alacak.

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

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı 
Özel Takvim Çalışmaları - Eşantiyon Çeşitleri
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Körfez Ofset’te
Zengin davetiye ve 

kartvizit çeşitleri, her 
türlü renkli ve siyah 
beyaz matbaacılık 

hizmetleri, kaşe, mühür, 
cilt yapımı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mecliste tartışma
Dün, Belediye Meclisinde olmak isterdim.
Meclisin olağan Ekim ayı toplantısının | 

sakin başladığı, ancak, kızgın ve bağrışmalı । 
geçerken oturumun Başkan tarafından I 
kapandığını öğrendim.

Başkan neden Meclis toplantısını yarıda ı 
keserek kapadı.

Bu her zaman yaşanan bir olay değildir.
Meclisin en konuşkan üyelerinden biri 

II MHP’li Osman Doğandır.
I Doğan, yaptığı konuşmaları laf olsun diye I 
| yapmaz.

Birçok zaman mesleğinin gereği, Meclise I 
I hazırlıklı gelir ve söz alarak konuşmasını I 
I yapar. Ancak, muhalefette olduğu için olumlu I 
I olan birçok önerisi gündeme bile alınmaz. I 
I Ama o yine diyeceğini der..
| Diğer partilerden pek ses çıkmaz. Çıksa I 

bile konuşmaları etki yapmaz, ses getirmez. I
Belediye Başkanı Büyükşehir’in Gemlik'e I 

yapması gerekli hizmetleri bugüne kadar yap- I 
mamasından yakıyor. Haklıdır. Vatandaş bu I 
hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi’nce I 
yapıldığını bilmiyor ve Gemlik I 
Belediyesi’nden hizmet bekliyor.

Bu konuda Meclisin de hem fikir olduğu- I 
nunun Bursa’ya duyurulması için bir karar I 
alınmasını ister.

Buna cevap AKP’li Meclis üyesi Av. Refik I 
Yılmaz’dan gelir.

Yılmaz, diyaloğ eksikliğinden söz eder. I 
Küçük Kumla ve Umurbey Belediye I 
Başkanlarını örnek gösterir.

İşte ondan sonra Osman Doğan söz alarak I 
Başkanı sinirlendiren sözleri kullanır.

Başkan buna fena halde sinirlenir. Osman I 
Doğan’ı Meclisi karıştırmakla suçlar, Doğan I 
karşılık verir ve tansiyon hastası olan I 
Başkanın tansiyonu fırlar. Bunu Meclis üyeleri I 
hemen anlar. Başkan da durumunu anlar ve I 
tartışmanın sağlığına zarar vereceğini I 
bildiğinden oturumu kapatır.

Aslında yöneticiler çabuk kızmamalı. I 
Meclis kürsüsünde hakaret olmadığı sürece I 
herşey konuşulmalı.

Siyaset tahammül gerektir. Sabır gerektirir. I

MHP’li Osman Doğan’ın,"Hikmet Şahin ile aranızın iyi olmaması Gemlik’e 
hizmet gelmesini aksatıyor" sözü Meclisi karıştırdı

Sinirlenen Başkan oturumu kapadı
Belediye Meclisi’nin Ekim ayı ilk toplantısı tartışmalı geçti. Meclis, fay hattını Yeşil Alan 
kabul etti. Başkan Turgut, konuşmasında, Büyükşehir’in Gemlik’e hizmet getiremediğini 
söyledi. Buna cevap veren MHP’li Osman Doğan’ın sözleri Başkanın tansiyonunu yükseltti.
Belediye Meclisinin dün 
yapılan toplantısında yine 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut ile MHP’li Osman 
Doğan tartıştı. Tartışma 
konusu Belediye 
Başkanının Büyükşehir 
Beledi yesinin Gemlik’e 
yapılması gereken hizmet
leri yapmadığı için 
Meclisin de bu konuda 
karar almasını istemesi 
yol açtı.
Doğan, söz alarak yaptığı 
konuşmasında şahsi 
kanaatinin ve halkın 
görüşünün Gemlik'e 
hizmetin gelmemesinin 
nedeninin Belediye 
Başkanı ile Büyükşehir 
Belediye Başkanı'nın 
arasının iyi olmamasın
dan kaynaklandığı sözüne 
Başkan sinirlenerek sert 
cevap verdi. Başkan, 
Doğan'a "Karıştırıcısın’’ 
dedi ve sözüne kesti. Bu 
arada Başkanın kızardığı 
ve tansiyonun yükseldiği 
gözlendi. Bunun üzerine 
Başkan oturumu kapattı. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3'de

Dünkü MHP’li Osman Doğan’ın sözleri Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u sinirlendirdi. 
Başkan, Doğan’a cevap verirken tansiyonu yükseldi, oturumu kapattı.

o
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Durumdan çıkarılan vazife...
Gidişat bozuk da olsa..
Umut var..
Umut verenler var..
Cumhurbaşkanı Sezer..
Genelkurmay Başkanı Büyükanıt..
Kuvvet Komutanları..
Sorunu ortaya koyuyorlar..
Çözüm arıyorlar..
Toplumu yüreklendiriyorlar..

Hırsızlar araçlara dadandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yalova yolu 
üzerinde bulunan 
bir işyerinin önüne 
aracını park eden 
M.V. isimli vatandaş 
geri döndüğünde 
camın kırık 
olduğunu ve 
koltukta bulunan 
eşine ait çantanın

çalındığını görünce 
polise haber verdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, önceki 
akşam saat 20.30 
sıralarında Yalova 
yolu üzerinde 
bir işyerinden 
alışveriş yapmak 
için duran M.V. 
geri döndüğünde 
aracının sol ön

camının kırık 
olduğunu gördü. 
Aracını dikkatlice 
inceleyen M.V. 
camın kırıldıktan 
sonra koltukta 
bulunan eşine ait 
siyah renkli 
kadın çantasının 
çalındığını 
anlayınca polise 
haber verdi.

Olay yerine gelen 
polis ekipleri 
araştırmadan sonra 
tahkikata başladı. 
Yol kenarlarında 
bulunan işyerlerinin 
önünde duran 
araçlara dadanan 
hırsız yada hırsızlara 
karşı araç sürücü
lerinin daha dikkatli 
olmaları isteniyor.

Türkiye ciddi sorunlarla uğraşırken; 
Başbakan Amerika Birleşik Devletleri’nde.. 
Başkan Bush’la görüşecek.
Koltuğunun altındaki dosyada kuşkusuz 

bazı notlar var..
İlki Cumhurbaşkanlığı seçimi..
Denilen ve öne sürülen o ki;
Hani şu “delikten” bahseden danışman var 

ya işte onun tezgahladığı bir icazet gezisi..
Yok canım daha neler.. Koskoca 

Başbakan'a hem de Kasımpaşalı olanına 
yakışır mı ? ******

Önce Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
İlker Başbuğ,sonra Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Faruk Cömert, daha sonra Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Yener 
Karahanoğlu; kuvvetlerine ait Harp Okullarının 
eğitim - öğretim yılına başlangıç törenlerinde 
“irtica” tehdidini üzerine basa basa vurgu
ladılar.. Toplumsal dinamikleri göreve 
çağırdılar..

Başbakan ve bazı bakanlar hemen karşılık 
verdiler: Türkiye’de irticai tehdit yoktur.

★★★★★★
Önceki gün Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 

Sezer TBMM’nin açılış töreninde laikliğe vurgu 
yaparak irticai gelişimi üzerine basa basa 
anımsattı.

Ve dün:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar 

Büyükanıt, Harp Akademileri Komutanlığının 
2006-2007 eğitim öğretim yılı açılış töreninde 
beklenen konuşmasını yaptı..

Saptamalar çok yerinde..
Ve anlamlı..
Büyükanıt’ın özellikle irtica odaklı konuş

masının bir bölümünde şu sorular ve net yanıt 
vardı:

“Her fırsatta laikliği yeniden tanımlayalım 
diyenler yok mudur bunlar devletimizin en üst 
kademelerinde yer almıyor mu?

Cumhuriyetin temel nitelikleri ağır bir saldırı 
altında değil mi? Her fırsatı TSK'ya saldırı için 
kullananlar kimlerdir?

Bu listeyi uzatmak mümkün.
Bu sorulara 'Hayır, Türkiye'de bunlar yoktur' 

diyebiliyor muyuz?
Diyemiyorsak irtica tehditi vardır ve buna 

karşı her türlü önlem alınmalıdır.”
Görünen o ki Türk Silahlı Kuvvetleri 

anayasa’dan aldığı yetkiyle Cumhuriyeti koru
ma ve kollama görevinin arkasında duruyor..

Bir de TSK konuşulanları ve yaşananları 
kapalı kapılar ardında bırakmıyor, paylaşıyor.

Orgeneral Büyükanıt’ın konuşmasını değer
lendirdiğimizde öne çıkan ana fikir şöyle:

"Bu vatan topraklarında hür ve bağımsız 
olarak yaşayacaksak, Kültürümüze, tarihimize 
ve dilimize sahip çıkmalıyız. Çünkü 
yaşadığımız günlerde her üç değerimize 
saldırılar ve aşındırmalar vardır"

Türkiye’nin sürüklenmek istediği “son”u; 
Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı,Kuvvet 
Komutanları Üniversiteler, Ulusal Çıkarları 
savunan Sivil Toplum Örgütleri görüyor..

Başbakan ve Hükümeti göremiyor.
Merkez-i Hükümetin ve İstanbul aydınlarının 

göremediğini Cumhurbaşkanı ve askerin 
görmesi gördüklerini de toplumla paylaşması 
ilginç değil mi?

Vergi Dairesi yeni binasında
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Vergi 
Dairesi dün 
sabahtan 
itibaren yeni 
yerinde 
mükelleflerine 
hizmet vermeye 
başladı.
Yaklaşık bir yıl 
önce yıkımına 
başlanan Verem 
Savaş Dispanseri 
yanındaki binada 
ufak tefek 
ihtiyaçların 
dışında tüm 
malzemeler 
hazır duruma 
getirilerek hafta 
sonu taşınma 
işlemi tamamlandı. 
Hükümet binasının 
ikinci katındaki 
yerini kapatan 
vergi dairesi 
bundan sonra 
mükelleflerine 
kendi malı olan 
binada hizmet 
vermeye başladı. 
Borusan Lojistik 
tarafından 
yapılan çelik 
konsiriksiyon 
binada yerleşme 
işlemlerinin 
yanı sıra 
mükelleflere de 
hizmet veriliyor. 
Vergi Dairesi 
Müdürü 
Mehmet Sade, 
taşınma işlemini 
büyük ölçüde 
bitirdiklerini

BURSA HAKİMİV6T V€ 
K€NT GAZ€T€L€RİN€ 

İLRN ve RCKLAM ALINIR
Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın

belirterek ihtiyaçlarını da üzere olduklarını
bazı küçük tamamlamak bildirdi.

KÖRFEZ
REKLAM

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
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MHP’li Meclis üyesi Osman Doğan’ın, “Hikmet Şahin ile aranızın iyi olmaması 
Gemlik’e hizmetin gelmesini aksatıyor” sözü meclisi karıştırdı._

Sinirlenen Başkan oturumu kapadı
Belediye Meclisinin Ekim ayı ilk toplantısı tartışmalı geçti. Meclis, fay hattını Yeşil Alan 
olarak kabul etti. Başkan Turgut, Büyükşehir’in Gemlik’e hizmet getiremediğini söyledi. 
Buna cevap veren MHP’li Osman Doğan’ın sözleri Başkanın tansiyonunu yükseltti.

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Belediye Meclisi’nin 
Ekim ayı ilk toplantısı 
hareketli geçerken 
MHP’li meclis üyesi 
Osman Doğan'la 
tartışan Başkan 
Mehmet Turgut 
sinirlenerek oturumu 
kapattıktan sonra 
Meclisi terketti. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilçede 
bazı hizmetleri yerine 
getirmediğini, bunun 
için meclisin bir 
karar alarak bu 
hizmetlerin yapıl
masını istemesini, 
kendinin de 
Büyükşehir Belediye 
Meclisinde yalnız 
olmadığının görülme
si bu yetkinin alın
masını istedi. 
TARTIŞMA 
BAŞLIYOR 
Konuyla ilgili söz 
AKP Meclis üyesi 
Refik Yılmaz, Başkan 
Hikmet Şahin’in bu 
kararı yanlış anlaya
bileceğini, gelecek 
olan hizmetlerin de 
gelmeyebileceğin! 
söyledi. Küçük 
Kumla ve Umurbey 
Belediyelerinin iyi 
diyalog içinde olması 
nedeniyle güzel 
hizmetler aldığını da 
söyledi. Daha sonra 
söz alan MHP’li üye 
Osman Doğan, 
Büyükşehir hizmet
lerinin Gemlik’e 
gelmemesinin 
Mehmet Turgut ile 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’in arasının iyi 
olmaması nedeniyle 
aksadığını ileri sürdü. 
Bu söz üzerine 
Osman Doğan ile 
Başkan Turgut 
arasında sert tartış
ma yaşandı.
Başkan Turgut, 
Osman Doğan'a "Sen 
meclisi hep karıştın 
yorsun. Herşeye 
muhalefet ediyor
sun." diye sert çıktı. 
Tartışma üzerine tan
siyonu yükselen 
Başkan Turgut oturu
mu kapattı.
GÜNDEM ELE ALINDI 
Belediye Meclisi 
Ekim ayı toplantısına 
Fen İşleri 
Müdürlüğü’nün 
verdiği önergelerin 
görüşülmesiyle 
başladı.
Terme Tesisleri için 
verilen 4 teklif ile 
önergelerin imar 
komisyonuna 
havalesinin ardından

Başkan Turgut, 
Büyükşehir 
Belediyesinin 2.5 yıl
dan bu yana Gemlik’e 
gereken hizmeti 
veremediğinden söz 
ederek bazı girişimler 
için meclisten yetki 
istedi.
Gemlik çöplüğünün 
dolduğunu, katı atık
lar için aktarma istas 
yonurıun Büyükşehir 
tarafından yapılması 
gerektiğini söyleyen 
Turgut, çöplerin Ha 
mitlere götürülme 
sinin pahalıya gele
ceği için cazip 
olmadığını söyledi. 
Büyükşehirin 
Gemlik'te sadece 
İstiklal Caddesini 
kendilerine ait 
olduğunun 
bildirildiğini açık
layan Başkan Turgut, 
Meydan, Bulvar ve 
Cadde yapımları ile 
bakımlarının 
Büyükşehire ait 
olduğunu, bunun 
yanı sıra binaların 
numarataj işlem
lerinin de Büyükşehir 
tarafından yapılması 
gerektiğini söyledi. 
İtfaiye teşkilatının 
bile henüz 
Büyükşehire kabul 
edilmediğini 
söyleyen Turgut, 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
Gemlik’e hizmet ver
mediğini ileri sürdü. 
Yapılan oylamada oy 
çokluğu ile başkana 
yetki verildi.
2007 yılı Gelir ve 
Gider Analitik 
Bütçesinin 
görüşülmesi için 
Plan Bütçe 
Komisyonuna havale 
edilmesinden sonra 
İmar Komisyonu 
başkanı Cemal Aydın 
Aybey, komisyonda 
görüşülen imarla 
ilgili konular hakkın
da bilgi verdi. 
Aybey, yeni imara 
açılan yerlerden 50 
şikayet dilekçesi 
geldiğini bunların 4 

adedinin kabul edilir* 
olduğunu söyledi. 
Gelen itirazların 
önümüzdeki 
Perşembe günü 
toplanacak olan 
mecliste görüşülmesi 
kararı alınırken fay 
hattının olduğu yer
lerin yeşil alan mı 
yoksa yasaklanmış 
alan mı olduğu ise 
tartışmalara yol açtı. 
İmar Komisyonu 
görüşünün yanlışlığı
na değinen Başkan 
Turgut, yeşil alan 
yerine yasaklanmış 
alan olması gerektiği? 
ni savundu.
Yapılan oylamada 
AKP'den Başkanla 
birlikte Ali Okuroğlu, 
Nurettin Bay ve 
DYP'den Halil Çevik 
ret oyu verirken 5 
çekinsere karşılık 12 
evet oyuyla fay hattı 
üzerinin yeşil alan 
olmasına karar 
verildi.
DİNİ TESİS ALANI 
DERNEĞİN OLDU 
Minibüs Garajı içinde 
dini tesis olarak 
ayrılan yerin 
Başkanlığını Ali 
Okuroğlu'nun yaptığı 
Gemlik Merkez Cami 
Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği’ne devir 
edilmesi tartışıldı. 
Başkan Mehmet 
Turgut'un alanda 
bulunan dükkanların 
tahliye işlemlerinin 
dernek tarafından 
yapılması kaydı ile 
devir yapılmasının 
mümkün olabileceği
ni söyledi.
Meclis üyeleri tarafın
dan belirlenen 10 
YTL karşılığı dini 

tesis alanı Cami 
Derneği’ne verilirken 
tapu işlemlerine 
kadar kiraların 
belediye tarafından 
alınmasına karar 
verildi.
AYNI İKİLİ 
YİNE TARTIŞTI 
Daha önceki birçok 
oturumda Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'la karşı 
karşıya gelerek 
düşüncelerini açık
layan MHP'li Osman 
Doğan, oturumda 
kamulaştırtacak Yeni 
Çarşı ön dükkanları 
için yine tartıştılar. 
Mehmet Turgut'a, 
"Hep birlikte 
Büyükşehir Belediye 
Başkanına giderek 
Gemlik hakkında 
görüşelim, 
düşüncelerimizi ona 
aktaralım, kanaatim 
sizin Hikmet Şahin'le 
aranızın iyi olmaması 
nedeniyle hizmet 
yapılamıyor" sözleri 
ne başkan Turgut 
tepki gösterdi. 
Osman Doğan'a "Her 
konuda böyle yapı 
yorsun, kaypak 
adamsın, sözünden 
dönüyorsun,meclisi 
karıştırıyorsun" dedi. 
Doğan “ Buraya 
halkın oyuyla geldim. 
Bu kürsüden istediği
mi söylerim” 
karşılığını verdi. 
Sinirlenerek tansi 
yonunun yükseldiğini 
fark eden başkan 
Turgut oturumu 
kapattı.
Bu arada iki meclis 
üyesi başkanın 
koluna girerek dışarı 
çıkardığı görüldü.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural 

Yeni ilaçlar....
Amerika’da ve Avrupa’da çıkan yeni 

ilaçlar, Türkiye’mizde zamanında halkın kul
lanımına verilemiyor. Bu işler için Sağlık 
Bakanlığında yürütülen imza işleri, kontrol 
denen şeyler günler-aylar alıyor. Ruhsatı 
aldıktan sonra yeni ilaçların “parası geri 
ödenecek ilaçlar” listesine girmesi ruhsat 
alındıktan bir yıl sonra gerçekleşebiliyor..

Bu durumda da Emekli sandığı ve SSK 
gibi sosyal güvenlik kurumlarından yarar
lananlar, yeni ilaçları yaklaşık 50 tedavide 
kullanabiliyorlar.

Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 
“parası geri ödenebilecek ilaçlar” için bir 
liste yaptılar.. Artık her ilacın parası öden
miyor.

Uygulamada bazı sıkıntılar oldu, zanne 
derim yakında yerine oturur.

Çünkü doğru bir uygulama..
Değerlendirme süresini kısaltmak, böyle

likle halkın sağlığını korumakta çok önem- 
lidir.Böylelikle hastalara bir moral de 
kazandırılmış olur..

Ancak dedikodulara, polemiklere yer ver
memek için bu ilaçlar bu listeye alınmaya
caksa veya alınanlar listeden çıkarılıyorsa 
sebepleri gerekçeli olarak açıklanmalıdır..

Toplumun büyük çoğunluğu da yeni 
ilaçların bir an önce eczaneler de satıla- 
bilmesini istiyor. Öncelikle kanser tedavi 
ilaçlarının hiç beklemeden Türkiye’ye girme
si ve kendisine ulaşmasını İstiyor..

Ülkemizde tedavi giderleri ve şa*tları iyi 
olduğu için dışarıdan hasta geliyor..

Bu güzel durumun devamı için hekimle 
rimiz bu çağdaş ilaçlara rahatça ulaşa- 
bilmelidir.

Böylelikle inanılmaz derecede çok paralar 
harcayarak yurt dışına tedaviye gitme 
alışkanlığı da azalacak, dövizler yurt içinde 
kalacaktır..

Sanılanın aksine yeni ilaçlar masraf 
kapısı değildir. O hastanın tedavi süresini 
kısaltıyor. Gereksiz ameliyatları, tahlilleri, 
araştırmaları ortadan kaldırdığı içinde aslın
da eskisinden ucuza geliyor.

Sosyal güvenlik kurumlarının birleşmesi, 
ilaç firmalarının devlete aşırı fiyatlarla ilaç 
satma devri kapatılıyor. Bunlar iyi şeyler.

Hekimlik bu gün yalnız bilgi ve beceri ile 
yapılamıyor.

Hekimliğin yanında yeni ilaçlar, tıbbi 
malzeme ve personel gerekir..
Türk hekimliği bu gün ileri noktadadır.. 
Hatta bazı tıbbi cihazları hoyratça kullan
makta, (emar-tomografi gibi), ülke için 
gereksiz pahalı yatırımlara girmektedir.

Özel teşebbüs o alanda gördüğü 
kazançlar için Sağlık alanında girişimler 
yaparak, büyük sağlık tesisleri üretmektedir.

Halkın sağlığı en önemli yatırımdır ama 
bu işlerde de çok katakulliler 
döndürülmekte, halkta, devlette sağılmak 
istenmektedir.

Bilinçli olarak bunlara dur demekte 
gerekir...

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEMUK

■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Marmarabirlik rekolte TEMA Vakfı’ndan
beyannamesi alımına başladı

Seyfettin SEKERSÖZ

Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Kooperatifi 
2006/2007 zeytin 
alım kampanyası 
için ortaklarından 
istediği rekolte 
beyannamesi 
alımına başladı. 
Rekolte 
Beyannamesi 
atımlarının 
20 Ekim 2006 
Cuma günü sona 
ereceğini 
duyuran Kooperatif 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, ortakların 
mağduriyet 
yaşamamaları 
için Rekolte 
Beyannamelerini 
istenilen 
hususlara 
riayet ederek, 
yanlışsız 
vermelerini istedi. 
İbrahim Aksoy,

yaptığı açıklamada, 
rekolte beyanname
si vermeyen 
ortaktan 
kesinlikle ürün 
alınmayacağını 
belirtirken,

"Sehven rekolte 
fazlası ürün 
teslimatı yapılması 
durumunda, bu 
ürünlerin bedelleri 
bir yıldan önce 
ödenmeyecek,

rekolte 
beyannamesine 
yağlık, 
ezmelik, kızıl 
ve sofralık zeytin
lerin tümü dahil 
olacaktır" dedi.

i BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN I
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

2 Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SfflllK te KİRALMNIZ İÇİN BİZİ ARATINIZ

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 
Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

İ 
i 
I*

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

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atarı makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli

I t
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Macîde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

I

Esrarcılar 
kıskıvrak

Bursa-Antakya arasın 
da esrar ticareti yap
tıkları öne sürülen Ti 
kadın, 5 şüpheli 
kıskıvrak yakalandı. 
Operasyonda 4 kilo 
185 gram esrar ele 
geçirildi. Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
Narkotik Suçlar Büro 
Amirliği ekiplerinin 
düzenlediği operas 
yonda, 4 kilo 185 
gram esrar ele geçiril 
di. Olayla ilgili 5 kişi 
adliyeye sevk edilir 
ken, bir kişinin de 
halen arandığı öğre
nildi. Edinilen bilgiye 
göre, bir süredir 
Bursâ'ya uyuşturucu 
madde getirdikleri 
belirlenen Antakya 
nüfusuna kayıtlı şüp 
heli Ahmet A. (1980) 
ile Sedat Bayırh 
(1979) ile Bursa'daki 
alıcılar Selahattin D. 
(1951), Sebahattin Ö. 
(1960) ve kızı Yağmur 
0.(1987) düzenlenen 
operasyonla yaka
landı. Bursa'ya oto
büsle uyuşturucu 
getirileceği bilgisini 
alan narkotik timleri, 
terminalde gerçek
leştirdikleri uygula
mada, Antakya'dan 
gelen Ahmet A. ile 
Sedat B. ve onları 
karşılayan Selahattin 
D.'yi gözaltına aldı.

gazetemize 
‘Teşekkür Belgesi’

Tema Vakfı Yönetim 
Kurulu gazetemizi 
‘Teşekkür Belgesi’ 
ile onurlandırdı. 
Gazetemizde 
Ağaçlandırma 
ve Çevrenin 
yeşillendirilmesi, 
korunması ile ilgili 
olarak yaptığımız 
yayınlar ve 
yazdığımız yazılar ile 
haberler nedeniyle 
Türkiye Erozyonla 
Mücadele 
Ağaçlandırma ve 
Doğal Afetleri 
Koruma Vakti I tMA 
Yönetim Kurulu 
tarafından gazete 
mize teşekkür 
belgesi gönderildi. 
TEMA’nın Gemlik 
Temsilcisi İbrahim 
Yıldırım tarafından 
gazetemiz sahibi 
ve Başyazarı 
Kadri Güler’e 
bürosuna yapılan 
ziyarette Teşekkür 
Belgesi’ni sundu. 
TEMA Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Nihat Gökyiğit ve 
TEMA Mütevelliler 
Heyeti Kurucu 
Başkanı Hayrettin

Karaca imzalı 
Teşekkür 
Belgesi’nde 
‘Erozyon ve 
Çölleşme ile 
mücadele hareketine 
göstermiş 
olduğunuz yakın 
ilgiye teşekkür 
ederiz’ deniyor. 
TEMA Gemlik 
Temsilcisi 
İbrahim Yıldırım, 
‘Teşeşkür Belgesi’ni 
verirken yaptığı 
konuşmada, 
Gemlik Körfez 
Gazetesinin 
ağaçlandırma 
seferberliğine 
her zaman 
destek olduğunu, 
TEMA’nın duyuru
larını ve sloganlarını 
gazete köşelerinde 
yer vererek, 
TEMA Gönüllüleri 
arasında yer 
aldığını belirterek, 
katkı ve destek
lerinden dolayı 
gazetemize 
teşekkür ederek, 
‘Gemlik’in en küçük 
TEMA Gönüllüsü 
olan Barış Güler’i de 
kutluyoruz’ dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GERÇEK em usta
LflZOĞLUHüseyin TAŞKIRAN I 

HER TÜRLÜ 
LASTİK TAMİRİ YAPILIR.

-> 2. El ve Yeni Lastik Ahm Satımı 
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 ami, a m» ,aa i a ]ö 

Demirci Apt Gemlik / BURSA V.3J3 IJO W 10
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Fırınlarda Ramazan denetimi yapıldı “Büyükanıt haklı”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye zabıta 
ekipleri fırınlarda 
denetim yaparak 
ekmek ve pidelerin 
gramajlarını 
kontrol etti.
İlçede bulunan 23 
adet ekmek fırınında 
önümüzdeki günlerde 
denetimlerin 
süreceğini bildiren 
zabıta ekipleri, İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
tarafından 
yapılan hijyen 
denetimlerinin yanı 
sıra kendilerinin

Gramajları tartılan 
ekmek ve pidelerde

de gramaj denetimi 
yaptıklarını bildirdiler.

noksanlık fazla oldukları
görülmezken gözlendi.

Başbakan Vekili, 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt'ın 
sözlerini değer
lendirirken, "TSK'yı 
itham eden rapora 
karşı vermiş olduğu 
cevabı anlayışla 
karşılıyorum. 
Haklıdır, yerindedir" 
dedi.
Şahin, TBMM'de, 
gazetecilerin sorusu 
üzerine Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Büyükanıt'ın sözleri
ni değerlendirdi.
Orgeneral Büyüka 
nıt'ın, TSK'yı itham 
eden değerlendir 
meler içeren rapora 
karşı verdiği cevabı 
anlayışla karşıladı 
ğını belirten Şahin, 
"O raporu okumadım 
ama kendi beyan
larından çıkardığım 
sonuç o ki 
TSK'ya ve ordumuza 
o raporda ve o 
raporun irdelendiği 
toplantıda haksız 
bazı suçlamalarda 
bulunulmuştur. 
TSK'nın başı olarak 
Genelkurmay 
Başkanımızın bu 
iddialarla ilgili bir

değerlendirme yap
ması ve cevap ver
mesi, son derece 
doğaldır. Haklıdır ve 
yerindedir" diye 
konuştu.
TSK'nın, AB 
sürecinde daima 
destek olduğunu 
kaydeden Şahin, 
şunları söyledi: 
"Ancak, şu düşünce
mi sizinle paylaşmak 
isterim; Türkiye, 
yöneticilerinin 
birbirleri hakkındaki 
beyanlarına cevap 
yetiştirmek için ener
jisini sarfetmek lük
süne sahip değildir. 
Ben umuyorum ve 
diliyorum ki sizler, 
Türkiye’yi yöneten
lere, başta Cumhur 
başkanımızdan baş 
layarak Başba kanı 
miza ve en ücra nok
tadaki muhtarları 
miza şu soruyu sora
bilmelisiniz, Türkiye 
bu noktaya gelmeli 
dir: 'Türkiye için, 
halkımız için bugün 
ne yaptınız? Onun 
hangi sorununu 
çözdünüz, hangi der
dini giderdiniz? 
Türkiye'nin bana 
göre muhtaç olduğu 
budur. İnşal lah 
Türkiye, o noktaya 
gelecektir."

Zirvede gündem 'irtica' tartışması
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in yeni yasama 
yılını açış konuş
masında, irticanın, 
"Türkiye’nin iç 
güvenliğine yönelik 
ve Cumhuriyet'in 
kuruluşundan bu 
yana etkinliğini 
artırarak sürdüren bir 
tehlike" olduğunu 
söylemesinin ardın
dan Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
"Köktendincilik her 
dinde var ve her 
dinde bir problem... 
Türkiye'de bugün 
köktendinci bir tehdit 
yok. Laiklik, aşırılık
lara karşı ülkeyi ve 
halkı koruyan bir sis
temdir. Aşırılıklarla 
ilgili hükümet olarak 
bunun tedbirini alırız 
ve alıyoruz. Laiklik 
farklı yaşam tarzları 
için de bir 
güvencedir" dedi. 
Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar 
Büyükanıt da Harp 
Akademileri 
Komutanlığında 2006- 
2007 eğitim öğretim 

yılı açılış töreninde 
Türkiye'de irtica 
tehdidi bulunduğunu 
ve bu tehdide karşı 
her türlü önlemin 
alınması gerektiğini 
söyledi.
CUMHURBAŞKANI 
SEZER:"İRTİCA 
ETKİNLİĞİNİ 
ARTIRARAK 
SÜRDÜREN BİR 
TEHLİKE" 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
TBMM 22. Dönem 5. 
Yasama Yılı'nı açış 
konuşmasında ilti
canın, "Türkiye'nin iç 
güvenliğine yönelik 
ve Cumhuriyet'in 
kuruluşundan bu 
yana etkinliğini 
artırarak sürdüren bir 
tehlike" olduğunu 
ifade ederek, 
"Türkiye'de irticai 
tehdidi yeterince 
algılamayanların özel
likle son 20 yılda 
yaşanan olayları üst 
üste koyup birlikte 
değerlendirmesi, 
Türkiye'deki toplum
sal ve bireysel yaşa 
mın nereden nereye 

geldiğini iyi çözüm
lemesi gerekmekte
dir" dedi.
BAŞBAKAN 
ERDOĞAN: 
"KÖKTENDİNCİ 
TEHDİT YOK" 
ABD'de bulunan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Sezer'in köktendinci- 
likle ilgili açıklamaları 
üzerine, "Köktendin 
cilik her dinde var ve 
her dinde bir prob
lem... Türkiye'de 
bugün köktendinci 
bir tehdit yok. Laiklik, 
aşırılıklara karşı 
ülkeyi ve halkı 
koruyan bir sistemdir. 
Aşırılıklarla ilgili 
hükümet olarak 
bunun tedbirini alırız 
ve alıyoruz. Laiklik 
farklı yaşam tarzları 
için de bir güvence 
dir" yanıtını verdi. 
GENELKURMAY 
BAŞKANI 
BÜYÜKANIT: "İRTİCA 
TEHDİDİ VARDIR" 
Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar 
Büyükanıt, Türkiye'de 
irtica tehdidi bulun

duğunu ve bu tehdide 
karşı her türlü önle 
min alınması gerek
tiğini bildirdi.
Orgeneral 
Büyükanıt, Harp 
Akademileri 
Komutanlığında 
2006-2007 eğitim 
öğretim yılı açılış 
töreninde yaptığı 
konuşmasında, 
"İrtica ve bölücü 
terör" konusuna 
değindi.
"İrtica" konusunda 
kuvvet komutan
larının harp okulla 
rının yeni öğretim yılı 
açılış törenlerinde 
yaptıkları konuş
malardaki görüşlere 
kendisinin de 
katıldığını ifade eden 
Orgeneral Büyükanıt, 
şöyle konuştu: 
"Ancak ben de bu 
konuda birkaç 
hususa değinmek 
isterim. Türkiye'de 
her fırsatta 'laikliği 
yeniden tanımlayalım' 
diyenler yok mudur? 
Bu kişiler devletin en 
üst düzeylerinde yer 
almıyorlar mıdır?

Cumhuriyetimizin 
kurucusu ulu önder 
Atatürk'ün yalnız 
şahsı değil, düşünce 
sistemi Cumhuriyet 
rejimimizin temel 
nitelikleri ağır bir 
saldırı altında değil 
midir? Her fırsatı 
Türk Silahlı 
Kuvvetlerini 
yıpratmak için kul
lananlar kimlerdir? 
Toplumsal yapımızı 
bozarak insanımızı 
çağ dışı bir 
görünüme sokmak 
isteyenler yok 
mudur? Bu listeyi 
uzatmak mümkün. 
Ben şunu ifade 
ediyorum.
Bu sorulara 
'Hayır, Türkiye'de 
bunlar yoktur' 
diyebiliyor musunuz? 
Eğer diyemiyorsanız 
Türkiye'de irtica 
tehdidi vardır ve bu 
tehdide karşı her 
türlü önlem alın
malıdır."

YARGITAY BAŞKANI 
ARSLAN: "YARGI 
LAİKLİĞİ KORUR" 
Yargıtay Başkanı 
Osman Arslan, 
yargının, bugüne 
kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da 
laik Cumhuriyeti 
koruyup kollaya
cağını belirterek, 
"Yargı laikliği, 
laik cumhuriyeti 
yıkmaya teşebbüs 
edenleri ceza
landırarak korur" 
dedi. Arslan, 
"Bundan kimsenin 
şüphesi olmasın" 
diye konuştu.
Arslan, bu 
sözleri daha önce 
söylediğinde, nasıl 
koruyacağı yönünde 
sorularla karşılaş 
tığını belirterek, 
"Yargı laikliği korur. 
Nasıl mı korur? Laik 
Cumhuriyeti yıkmaya 
teşebbüs edenleri 
cezalandırarak korur" 
dedi.
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TBMM yoğun bir haftaya girdi
Yeni yasama yılına 
giren Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, 
Avrupa Birliği uyum 
paketi üzerindeki 
çalışmalarına 
devam edecek.
Meclis Genel 
Kurulu'nda, bitkisel 
üretimde verim ve 
kaliteyi yükseltmeyi 
amaçlayan 
Tohumculuk 
Yasa Tasarısı ele 
alınacak.
Vakıflar ve Sayıştay 
Kanunlan'nda 
değişiklik yapan

Polis Akademisi’nde yeni yıl
Polis Akademisi’nde 
2006-2007 Eğitim 
Öğretim yılı başladı. 
İçişleri Bakanı 
Abdulkadir Aksu, 
polisin her alanda 
yoğun bir eğitimden 
geçirilmesine büyük 
önem verdiklerini 
söyledi.
Abdulkadir Aksu, 
eğitim öğretim yılı 
açılış töreninde, 
polisin sayısını 
artırmak ve eğitim 
seviyesini 
yükseltmek için 
hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmadan bir 
dizi projeyi 
uygulamaya 
koyduklarını belirtti. 
Aksu, "Çünkü 
polis üniformasıyla,

düzenleme de 
ilgili komisyonlarda 
görüşülmeye 
devam edecek.
Yaş sebze ve meyve

ile kesme çiçekçiliğin 
sorunları bu hafta 
toplanacak araştırma 
komisyonunda ele 
alınacak.

yasaların uygu
layıcısı sıfatıyla 
devletle özdeşleşmiş 
olup devletin 
temsilcisi ve aynası 
kabul edilmektedir. 
Adaletin ilk kapısı 
veya başlangıç 
noktasıdır/' dedi.
Emniyet Genel

Müdürü Gökhan 
Aydıner de hizmet 
içi eğitime büyük 
önem verdiklerini 
kaydetti.
Törende, çeşitle 
alanlarda başarı 
gösteren Polis 
Akademisi mensup 
larına ödül verildi.

Memurlar meydanlara iniyor
Memurlar, hükümetin 
uygun gördüğü 
zam oranına tepki 
göstermek için 
meydanlara inmeye 
hazırlanıyor.
Türkiye Kamu-Sen 
Zonguldak Şube 
Başkanı Salih 
Alemdar, memurun 
isteklerine olumlu 
yaklaşmayan 
hükümeti uyarmak 
için eylem yapma 
kararı aldıklarını 
söyledi.
Sendika binasında 
basın açıklaması 
yapan Salih 
lemdar, "59. 
hükümet, kendisiyle 
toplu görüşme 
masasına oturan 
hiçbir kamu 
çalışanının gerçekçi 
isteğine olumlu 
cevap vermemiştir. 
2007 yılının Ocak 
ayında 4 kişilik bir 
ailenin yoksulluk

BURSAHAKMİYET

VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN 

ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZREKLAM
istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

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

sınırının alt sınırı, 
açlık sınırının ise 
üst sınırı olan bin 
23 YTL’nin en düşük 
memur maaşı 
olması isteğine 59. 
hükümet, 2006 toplu 
görüşmelerini yok 
sayarak en düşük 
maaşlı memura 
yüzde 4+4, yüksek 
maaşlı memura 
yüzde 3+3'ü reva 
görmüştür. Bu 
nedenle siyasi 
iradeyi uyarmak, 
daha işin başın
dayken bu belirgin 

yanlışlardan geri 
adım atmasını ve 
kamu çalışanlarının 
temsilcileri olan 
sendikaların istekle 
rine olumlu cevap 
vermesini sağlamak 
için eylem takvimini 
hazırlamış bulunmak
tayız" dedi.
Belirlenen eylem 
takvimine göre, 7, 14, 
27 ve 30 Ekim tarih
lerinde basın açıkla
maları ile AK Parti İl 
Başkanhğı'na siyah 
çelenk konulacağı 
belirtildi.

Temaşa-i Ramazan etkinlikleri BursalIları coşturuyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzen
lediği Temaşa-i 
Ramazan etkinlikleri 
kapsamında sahne 
alan Bursa’nın 
yetiştirdiği musiki 
sanatçılarından

Sinan Topçu’nun 
konseri büyük 
ilgi gördü. 
Orhangazi 
Parkı’ndaki kon
serinde Sinan Topçu, 
BursalI ünlü musikici- 
lerin ve manevi 

erenlerin bestelerini 
seslendirerek, bir ilke 
imza attı. 2 saat 
boyunca uşşak, 
hüseyni, hicaz, 
neva ve rast 
makamında eserleri 
seslendiren

Topçu, konserinin 
son bölümünde 
‘Hakka düştü yönüm 
benim’ isimli son 
albümünden de 
‘Sal’adır mümine 
gelsin’ ile ‘Hak dost
ları’ ilahilerini okudu. 
Yoğun istek üzerine 
konseri uzattı 
Topçu, 16 parça 

seslendirdiği kon
serinde Bursa’ya has 
albümü ile vatan
daşların büyük 
beğenisini topladı. 
Hayranlarının 
ilahilerini cep telefon
larıyla kayıt yapmak 
için birbirleriyle 
yarıştığı Topçu, 
yoğun istek üzerine

konserini yarım saat 
uzattı. Vatandaşlar, 
konserde 
seslendirilen 
ilahilerde zaman 
zaman duygulu anlar 
yaşarken, bazılarında 
ise hep bir ağızdan 
eşlik etmeleri coşku 
dolu görüntülere 
sahne oldu.
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Yılbaşı ikramiyesi İHALE İLANL
M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği

20 milyon YTL
Genel Amaçlı Mamografi Cihazı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2006 /142892
1- İdarenin

Milli Piyango 
İdaresi'nin 31 Aralık 
2006 yılbaşı özel 
çekilişinde büyük 
ikramiye, geçen 
yılki gibi 20 milyon 
YTL olacak.
Milli Piyango 
İdaresi Genel 
Müdürü İhya 
Balak'tan alınan 
bilgiye göre, 
yılbaşı özel 
çekilişinde bu 
yıl büyük ikramiyeler 
ile bilet fiyatlarında 
herhangi bir 
değişikliğe 
gidilmedi.
Yılbaşı özel çekil
işinde bu yıl da 
büyük ikramiye 
olarak 1 adet 
20 milyon YTL 
verilecek.
Özel çekiliş için 
2005'te olduğu gibi 
200 milyon YTL 
tutarında bilet 
bastırılacak. Toplam 
ikramiye de 118 

.milyon 960 bin YTL 
lolacak.
İdare, yılbaşında 
toplam çekiliş 
sayısını 1.741, 
toplam ikramiye 
adedini de 
2 milyon 759 bin 
566 olarak belirledi. 
Özel çekilişte tam

bilet 20 YTL, 
yarım bilet 10 YTL, 
çeyrek bilet ise 5 
YTL'den satılacak. 
Yılbaşı çekilişinin 
büyük ikramiyesi 
olan 20 milyon 
YTL, satılan bilete 
çıkana kadar çekilişe 
devam edilecek. 
Bu arada, 20 
milyon YTL'lik 
büyük ikramiyenin 
Hazine bonosunda 
değerlendirilmesi 
durumunda, 
6 aylık bononun 
yüzde 21,81'lik 
bileşik faizi 
üzerinden, talihli ya 
da talihlilere 
4 milyon
362 bin YTL yıllık 
getirisi olacak. 
Hazine bonosu, 
böylece talihlilere, 
ayda 363 bin 500 
YTL, günde ise 
12 bin 116,6 YTL 
kazandıracak. 20 
milyon YTL ile 
102 bin 564 adet 
cumhuriyet altını da 
alınabilecek. Yine 
tanesi 150 bin 
YTL'den 133 adet, 
250 bin YTL'den 
80 adet, 500 bin 
YTL'den de 
40 adet daire 
edinilebilecek.

Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yoksa 
geleceğimiz yok... 

EL KOY
Avea, Telsim ve Turkcell 

hattınızdan 3464’e mesaj atın.

WWW.elkoyun.comwww.tema.org.tr

a) adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim (Yeri/yerleri)
c) Teslim (Tarihi/tarihleri)

3- İhalenin

: Orhaniye Mah. Manastır Mevkii Gemlik / BURSA 
: 224 513 92 00 - 513 92 06-7
: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

: Genel Amaçlı Mamografi Cihazı 1 adet
: Hastane Radyoloji Birimi
: Sözleşmenin onayından sonra
15 gün içinde teslim edilecektir.

a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati

: Toplantı salonunda
___  : 12.10.2006 Perşembe günü saat 13.oo’de

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

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

posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
4.1.2. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış 

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

ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişi 
liğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

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

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

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

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu, veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Iştenmemektedir.
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 ahm veya ihale dokümanında belirlenecek 
benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekli 
ler tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belir
lenecek benzer nitelikteki ahmları ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3.2. Üretici ve/veya satıcı firma, teknik servis ve alt yapı imkanlarını TSE’den alacağı Hizmet 
Yeterlilik belgesi ile belgeleyecektir.

4.3.3. Teklif edilen cihaz veya sistemin mutlaka CE uygunluk işareti olacak ve buna ait CE belgesi 
ihale dosyasında verilecektir. Ayrıca cihazla birlikte istenilen aksesuarlardan teknik şartnamenin 4.1 - 
4.2 - 4.3.- 4.5.- maddelerinde yer alan ürünler içinde ayrıca CE belgeleri teklif dosyasında verilecektir. 
Bu belge ve sertifikaların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Akredite edilen belgelendirme kuru
luşları ya da Uluslararası Akreditasyon kurumlarınca Akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları 
tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak resmi ya'da özel işlerde gerçekleştirilen çeşitli cihazlar 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 Orhaniye Mah. 

Manastır Mevkii Gemlik / BURSA adresinde görülebilir ve 100 YTL karşılığı aynı adresten temin 
edilebilir, ihaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 12.10.2006 saat 13.oo’e kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma birimi 
ne 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 imzalanacaktır.
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. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. B - 4454

İlaçlar süper virüslere yol açıyor
Ingiltere'deki sağlık 
otoriteleri, grip 
tedavisinde kullanılan 
ilaçların tedavisi 
imkansız "süper 
virüslerin" ortaya 
çıkmasına neden 
olduğunu iddia etti. 
Sağlık Bakanlığı 
denetçilerinden Sir 
VVilliam Stevvart, grip 
ilaçlarının normal 
grip vakaları ve kuş 
gribi gibi hastalıklara 
karşı yaygın olarak

kullanılmasının, 
virüslerin mutasyona 
uğrayarak ilaca 
dirençli bir yapıya 
dönüşmesine 
yol açtığı 
uyarısında bulundu. 
Stevvart, bu tür 
"süper virüslerin" 
kamu sağlığı için 
büyük tehdit oluştur
duğunu belirterek, 
bu durumun has
tanelerde etkin olan 
MRSA adlı bakterinin

yok edilememesine 
benzediğini söyledi. 
Bu arada The 
Observer gazetesi 
manşetinde yer 
verdiği haberde, has
tanelerde yayılan bir 
bakterinin 9 ayda 49 
hastanın ölümüne 
neden olduğunu 
bildirdi.
78 hastanın bu bak
teri nedeniyle son 
derece güç bir tedavi 
süreciyle karşı

karşıya kaldığını 
söyleyen uzmanlar, 
"Clostridium difficile" 
adlı bakterinin 
daha çok ameliyatlı 
hastalara bulaştığına 
dikkat çekti.
"Süper bakterilerin" 
antibiyotikler 
nedeniyle direnç 
kazandığına inanan 
uzmanlar, yeni salgı
na hastanelerdeki 
hijyen eksikliğinin yol 
açtığını kaydetti.

http://WWW.elkoyun.comwww.tema.org.tr
mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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Bursa'de iir evin isline kaya H Çocuk şubeleri 
nezarethaneye döndü

Bursa'da, içinde 
6 kişinin barındığı 
ahşap bir evin 
üstüne kaya düştü, 
iftarı bekleyen 
aile büyük bir 
gürültü üzerine 
dışarı koştuğunda 
mutfağa giren kaya 
parçası ile karşılaştı. 
Olayda ölen 
yada yaralanan 
olmazken, evin 
mutfağı kullanılamaz 
hale geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez- 
Osmangazi ilçesi 
Mollafenari 
Mahallesi 119 
numarada oğlu, 
gelini ve iki 
torunuyla yaşayan 
Mehmet Ünlü (75) 
ve Hediye Ünlü (70), 
iftarı bekledikleri 
sırada büyük bir 
gürültü ile kendilerini 
dışarı attılar.
Çığlıklarla olup 
biteni enlamaya 
çalışan aile, iki 
katlı ahşap evin 
üst kısmında bulu

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

nan kayaların 
koparak, evin 
duvarından 
mutfağa girdiğini 
farketti.
Olayda şans eseri 
ölen yada yaralanan 
olmazken, büyük 
hasar gören 
binada, mutfak 
tamamen kullanıla
maz hale geldi.
Yaşadıklarını 
korkuyla anlatan 
Hediye Ünlü, 
duydukları gürültü 

nedeniyle çığlıklarda 
daşarı fırladıklarını 
anlatırken:
"O nasıl gürültüydü 
öyle anlatamam.
Daha kendime 
gelemedim. Hala 
ellerim titriyor. 
Allah bizi korudu. 
İçerdi bizimle 
beraber forumlarım 
da vardı. Neyseki 
kaya düştüğünde 
mutfakta kimse 
yoktu. Yoksa 
kurtulamazdı."

şeklinde konuştu. 
40 senedir bu 
evde oturduklarını 
belirten Mehmet 
Ünlü ise, daha 
önce böyle birşey 
yaşamadıklarını 
ve bu kazayı da 
ucuz atlattıklarını 
söyledi. 
Hiçbir sosyal 
güvencesi 
bulunmadığını 
kaydeden Ünlü, 
taşın evden 
çıkartılması için 
belediyeden yardım 
istediklerini 
belirterek, 
"Ancak evin 
üst kısmında 
bulunan kayalar 
tamamen yerinden 
oynamış. 
Onlarında evin 
üstüne uçması 
an meselesi. 
Belediye 
yetkililerinin 
o taşlarıda 
temizlemesini 
bekliyoruz. Yoksa 
evimizi alıp gider 
o kayalar." dedi.

Çocukların suça 
karışma oranının son 
10 yılda iki kattan 
fazla artış gösterme
si Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nü yeni 
çözüm arayışlarına 
zorluyor.
Mevcut mücadele 
yöntemi ile sonuç alı
namadığının görül 
düğü kaydedilirken, 
Emniyetin konu ile 
ilgili bilgi birikiminin 
yetersiz oldu ğuna 
dikkat çekildi.
Bu özeleştiri Emniyet 
Genel Müdür Yardım 
cısı Ramazan Er 
imzasıyla 81 il emni 
yet müdürlüğüne 
gönderilen yazıda 
yer aldı. 2000’li yıllar
dan itibaren çocuk 
birimlerinin kurul
maya başlandığının 
hatırlatıldığı yazıda; 
çocuk şube birim
lerinin terör, asayiş 
ve kaçakçılık konu
larında bilgi ve biri 
kimlerinin yetersiz 
olmasının suçların 
takibi ve soruşturul- 
masında zafiyete yol 
açtığı belirtildi. 
Bunun sonucu 
olarak çocuk şube 
birimlerinin suça 
sürüklenen çocuk
ların nezarethanesi 
haline geldiğine 
işaret edildi. Çocuk

Şube birimlerinin 
işlevini kaybettiğinin, 
bunun yerine terör, 
asayiş, kaçakçılık 
gibi uzmanlık gerek
tiren şubelerde 
“Çocuk Polisi Temel 
Eğitim Kursu” almış 
sivil polislerin görev 
lendirilmesinin 
uygun olacağı vurgu
landı. Emniyeti rahat
sız eden ve çözüm 
arayışına iten çocuk
ların suça karışma 
oranı son 10 yılda iki 
katından fazla artış 
gösterdi. Türkiye’de 
özellikle 2000’h yıllar
la birlikte çocukların 
suç işlemede kul
lanılma oranları belir
gin şekilde artmaya 
başladı. Son yıllarda 
en büyük asayiş 
sorunlarından birisi 
olan kapkaççılık ve 
yankesicilik çocuk
ların en çok kul
lanıldığı suç alan
larından birisi haline 
geldi. 2000’li yılların 
başında yaklaşık bin 
700 çocuk kapkaç ve 
yankesicilikten 
yakalanırken, 2006 
yılında ilk 6 ayda 3 
bin seviyesine yük
seldi. Aynı şekilde 
hırsızlık suçlarında 
çocukların kullanılma 
oranı da yüzde 80’ler 
seviyesinde arttı.
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
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www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2006 / 566
Bursa ili Gemlik ilçesi Demirsubaşı Mahallesi ada, parsel nosu malik

leri kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmaz Davacı Gemlik 
Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup Mahkememizde 2942 
sayılı kanunun 10 maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmış 
olup;

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya Adli 
yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği davalarda husumetin 
Gemlik Belediye Başkanlığı Gemlik adına ve adresine yöneltilmesi,

30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdur
ma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesin
leşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak 
hakkı mülkiyeti Gemlik Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecek
tir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Gemlik 
Akbank Şubesi A.Ş. Gemlik şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delil
lerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı 
olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgilinin 2942 sayılı kanunun 10 madde gereğince ilan olunur.
İli; Bursa, ilçesi Gemlik; Demirsubaşı Mah. Pafta 6, ada 236, parsel 18 
Maliki : Hürrem Peker Mahkeme Esas No ; 2006 / 566 
Taşınmazın tamamı B - 4477

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya No ; 2006 / 568
Bursa ili Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi ada, parsel nosu malikleri 

ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmaz Davacı Gemlik 
Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup Mahkememizde 2942 
sayılı kanunun 10 maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmış 
olup;

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya Adli 
yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği davalarda husumetin 
Gemlik Belediye Başkanlığı Gemlik adına ve adresine yöneltilmesi,

30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdur
ma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesin
leşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak 
hakkı mülkiyeti Gemlik Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecek
tir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Gemlik 
Akbank Şubesi A.Ş. Gemlik Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delil
lerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı 
olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgilinin 2942 sayılı kanunun 10 madde gereğince ilan olunur.
İli Bursa, ilçesi Gemlik, Hamidiye Mah. Pafta 32, ada 148, parsel 2
Maliki : Marmara Zeytin Satış Tarım Koop.
Mahkeme Esas No : 2006/568
Taşınmazın tamamı B - 4476

İLAN
S.S. 72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN 

TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
2006/2007 Zeytin alım kampanyası için 

ortaklarımızdan Rekolte Beyannamesi alın
masına 28.09.2006 tarihinde başlanıp, 
20.10.2006 tarihinde sona erecektir.

Ortaklarımızın mağduriyet yaşamamaları 
için Rekolte Beyannamesi vermesi ve aşağıda
ki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.

1- Rekolte beyannamesi vermeyen ortaktan 
kesinlikle ürün alınmayacaktır.

2- Sehven rekolte fazlası ürün teslimatı 
yapılması durumunda, bu ürünlerin bedelleri 
bir yıldan önce ödenmeyecektir.

3- Rekolte Beyannamesine yağlık, ezmelik, 
kızıl ve sofralık zeytinlerin tümü dahil olacaktır.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.
S.S. 72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN 

TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
B - 4522

m» ■rVSHI ABONE OLDUNUZ MU? 
I tlöli 6? 4 ABONE OLUN 
HSSESHS OKUYUN OKUTUN

‘GemlikKörfez’intemette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gelecek 
yıl dünya 

yirmincisiyiz 
Ekonomideki 
olumlu seyir beklen
tilere de yansıdı.. 
Türkiye, 2007 yılında 
dünyanın en büyük 
20'nci ekonomisine 
sahip ülke olacak. 
Ve bu sonuçla 
Avusturya, Yunanis 
tan, Portekiz gibi 
Avrupa ülkelerini 
geride bırakacak. 
Uluslurarası Para 
Fonu İMF'nin son 
raporunda yer alan 
tahmini veriler 
Türkiye ekonomisine 
ilişkin beklentileri 
de içeriyor.
Buna göre, 2003 yılın
da 240,6 milyar dolar
lık Gayri Safi Yurt İçi 
Hasıla ile dünya 
sıralamasında 22'nci 
sırada yer alan 
Türkiye, 2007 yılında 
beklenen 400,4 milyar 
dolarlık yurt içi milli 
gelirle, iki basamak 
atlayarak 20'nci 
sıraya yükselecek. 
İMF'nin tahmini 
verileri çerçevesinde, 
Türkiye’nin 2003 
yılına göre Gayri 
Safi Yurt İçi Hasılası 
4 yılda yüzde 66,4 
artmış olacak. 
Bu verilerle Türkiye, 
Polonya, Avusturya, 
Danimarka, Yunanis 
tan, İrlanda, Finlan 
diya ve Portekiz gibi 
Avrupa Birliği'ne üye 
bazı ülkeleri geride 
bırakacak.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.535) 886 47 74

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Ainesi iştir kişinin 
lafa bakılmaz

Bir müessese personel aradığı zaman 
gelecek kişinin referansına bakar. 
Referansını verecek kişinin kariyeri bel
lidir. Araştırılır sorulur öyle işe alınır.

Bazı duyumlara göre kulis faaliyetleri 
başlamış durumda.

Boş laflara kulak asmamak gerek. 
İleride doğacak güzel günler Gemlik 
içindir.

Sayın Faruk Güzel’in başarılı olmasını 
cani gönülden diliyorum.

Kamu taşınmazlarına kayıl
Kamu idareleri ve bu idarelere bağlı kurum ve 
kuruluşlar sahip oldukları ya da kullanımların
da bulunan taşınmazların kaydını bu yıl 
sonuna kadar çıkaracak.
Kamu idareleri ve bu idarelere bağlı kurum ve 
kuruluşlar sahip oldukları ya da kullanımların
da bulunan taşınmazların kaydını bu yıl 
sonuna kadar çıkaracak. Bakanlar Kurulu'nun 
onayladığı “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların 
Kaydına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 1 Ocak 2006'dan geçerli olmak 
üzere yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, kamu idareleriyle bu idarelere 
bağlı ve kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, 
yönetiminde ve kullanımında bulunan taşın 
mazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzen
lenmesine ilişkin esaslar belirlendi.
Buna göre, kamu idareleri, tapu kütüğünde 
adlarına tescilli olan taşınmazları, kayıtlı 
olmayanları, orta mallarını, genel kullanıma ait 
olanları, tapu kütüğünde üçüncü kişiler adına 
tescilli veya diğer kamu idarelerinin yöneti
minde olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, tah
sis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yol
larla kullanım hakkı kendilerine verilen taşın
mazların kaydını bilgisayarda veya deftere 
yazarak tutacaklar.
Kamu idarelerince kaydedilen her taşınmaz 
için daha önce belirlenmiş taşınmaz numarası 
varsa bu numara, yoksa kamu idarelerinin 
belirleyeceği taşınmaz numarası verilecek. 
Kamu idareleri kaydettikleri her taşınmaz için 
taşınmazla aynı numarayı taşıyan bir dosya 
tutacaklar.

SAHİBİNDSN SATILIK OTOMOBİLLER
CF 2004 MODEL

CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 
ÖZEL KULLANILMIŞ

CF 2000 MODEL TOYOTA COROLLA
96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ

GSM : (0,535) 394 58 24

Gemlik Gümrük Saymanlık 
Mutemetliğince alınan 18.05.2006 tarih 
ve 050720 nolu Menkul Kıymet alındısı 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
D.E.B.Y. TEKSTİL SAN. TİC.A.Ş.

'Gemlik Körfez' internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sahurda doğru beslenin
Sağlıklı bir ramazan 
geçirmek için hem 
iftarda hem sahurda 
yenen yemeklere 
özen göstermek 
gerekiyor. Boş 
mideye birden bire 
ve fazla miktarda 
doldurulan besinler 
ciddi sorunlara 
neden olabilir. 
Sahur yemeği erken 
kahvaltı olarak da 
düşünülebilir. Protein 
içeriği yüksek olan 
besinler midenin 
boşalma süresini 
uzatarak acıkmayı 
geciktirdikleri için 
sahurda tüketilmeleri 
daha uygundur. 
Yumurta, süt, yoğurt, 
peynir, kurubaklag- 
iller tercih edilebilir. 
Anadolu Sağlık 
Merkezi’nden 
Diyetisyen Cemal

. Aytaç Ak ve 
Diyetisyen Hande 
Ongun Ramazan 
ayını sağlıklı 
geçirmek İçin 
önerilerde bulunarak 
örnek iftar ve 
sahur menüsü ver

I Gece yatmadan önce 
yemek yemenin 
yanlış olduğunu 
söyleyen uzmanlara 
göre, azalan öğün 
sayısını az ve sık yi 
yerek sahur ve iftar 
dahil 1-2 ara öğünle 
en az dörde çıkarmak 
gerekiyor. Çünkü 
sahura kalkılmadan 
oruç tutulursa aç 
kalma süresi arta
cağından metabolik 
hız düşer, halsizlik, 
başağrısı, yorgunluk 
ve dikkatte azalmalar 
görülür.
Gün içinde kan şeke 
rinin düşmesini ve 
uzun süreli açlık son
rası iftarda aşırı

besin tüketimini 
engellemek için 
sahurda yavaş 
sindirilen ve besin 
değeri yüksek 
gıdaların tüketilmesi 
öneriliyor.
Yemeklerin seçi
minde çok yağlı, çok 
tuzlu ve aşırı tatlı 
besinlerden kaçın
mak, bunların yerine 
hazmı kolay, mide- 
barsak sisteminde 
uzun süre kalabilen 
lif ve sellüloz içeren 
sebze, meyve ve 
kepekli ekmek tercih 
edilmeli.
‘SAHURDA 
POSADAN ZENGİN 
ÜRÜNLER TÜKETİN’ 
Sahurda zeytin, 
peynir, esmer ekmek, 
çiğ sebzeler, süt 
veya yoğurt, meyve 
veya taze sıkılmış 
meyve suları, reçel 
ve komposto türü 
gıdalar veya 
kurubaklagil çor
baları, etli veya etsiz 
sebze yemeği, 
yoğurt, esmer ekmek 
ve meyveden oluşan 
posa içeriği yüksek 
bir öğün tüketilebilir. 
‘GÜNDE 10 
BARDAK SU İÇİN’ 

Yetişkin bir insanın 
günde en az 1,5-2 
litre su içmesi gerek
lidir. Gün içinde su 
kaybının önlenmesi 
için özellikle sahurda 
sıvı alımına önem 

verilmeli. Geceden 
itibaren iftar zamanı
na kadar uzun süreli 
açlık ve özellikle sıvı 
tüketiminin olmaması 
önemli sağlık sorun
larına neden olabilir. 
İftar yemeklerinde 
yemekle beraber su 
tüketimini biraz daha 
kısıtlayarak iftar ile 
sahur arası 2 litre 
yani 10 su bardağı 
su içmek gerekiyor. 
İftar yemeği yavaş 
yavaş ve küçük por
siyonlar halinde yen
melin Besinler azar 
azar, iyi çiğneyerek 
ve sık aralıklarla 
tüketilmeli; çok yağlı, 
çok tuzlu ve aşırı 
tatlı besinlerden 
kaçınılmalı. Çorba ve 
kahvaltılık ürünler ve 
salata ile oruç 
açıldıktan 1-2 saat 
sonra ana öğün 
tüketmek hem 
metabolizmayı 
çalıştırmak hem de 
boş mideye birden 
yemek yemenin yol 
açabileceği sağlık 
sorunlarını engelle
mek açısından önem 
taşıyor.
MUTLAKA ARA 
ÖĞÜN YAPIN’ 
İftardan birkaç saat 
sonra tüketilen ana 
öğünde etli veya 
etsiz, az yağlı sebze 
yemeği ile az miktar
da pilav, makarna 
veya börek yenebilir.

Ramazanda balık tüketin
İftar ya da sahurda 
balık tüketiminde, 
balığın pişirilme şek
linin büyük önem 
taşıdığını belirten 
Yrd. Doç. Dr. Berik, 
iftarı tuzlu balıkla 
açmanın vücut 
açısından sıkıntı 
yaratabileceğini ve 
su ihtiyacını arttıra
cağını belirtti.
Yrd.Doç.Dr. Berik, 
kızartma balığın da 
pek tercih edilme 
mesi gerektiğini 
belirterek, 
“Buğulama balık, 
boşluklu yapısı 
nedeniyle en kolay 
sindirilebilir yiyecek 
türleri arasında yer 
alır. Buğulama tipi 
pişirimlerde vitamin 
değerleri de oldukça 

yüksek oranda 
korunur. Bu nedenle 
iftar ya da sahurda 
buğulama balık 
rahatça tüketilebilir” 
dedi. Balık etinin, 
vücutta kırmızı ete 
göre daha kolay 
sindirildiğine işaret 
eden Berik, uzun bir 
açlık döneminden 
sonra buğulama 
balık yenildiğinde hiç 
ağırlık hissedilmeye
ceğini kaydetti. 
Yrd.Doç.Dr. Berik, 
buğulama balık pişir
iminde çeşitli 
malzemeler kullanıl
masının lezzet açısın
dan önemli olduğuna 
değinerek, şu 
tavsiyelerde bulun
du: “Buğulama 
balığı, çok ekşi bir 

elma, defne yaprağı 
ya da çeşitli baharat
larla daha lezzetli 
hale getirebiliriz. Yine 
gıdayı pişirirken kul
landığımız su, içme 
suyu kalitesinde 
olmalıdır. Çünkü aşırı 
klorlanmış sularda 
ortaya çıkan asitler, 
sağlık açısından risk 
taşıdığı gibi lezzeti 
de bozuyor. Haftada 
2 ya da 3 gün bu tip 
bir yiyecek 
tüketilebilir. Balığın 
etinde, ihtiyacımız 
olan tüm vitaminler, 
minareller çok zengin 
ve ideal orandadır. 
Balık tüketimi, 
gelişme çağındaki 
çocuklar, hamileler 
yaşlılar için önem 
kazanıyor.”

GÜNÜN MENÜSÜ
Renkli Biber Dolması
Malzeme
1 Kilo sarı, yeşil ve kırmızı dolmalık biber
3 Adet orta boy soğan , 2 Adet orta boy domates
1 Demet maydanoz 1 Çay bardağı pirinç
500 gr kıyma ,Tuz, karabiber
2 Yemek kaşığı margarin 1 Su bardağı su
Hazırianışı
Dolmalık biberlerin saplarını çıkarıp, çekirdeklerini iyice temizleyin ve biberleri 
ortadan ikiye kesin.
3 Adet orta boy soğanı ince ince doğrayın.
2 Adet orta boy domatesin kabuklarını soyup, çekirdeklerini çıkartın.
1 Demet maydanozu kıyın.
1 Çay bardağı ayıklanmış ve yıkanmış pirinç, 500 gr kıyma, tuz ve karabiberi karıtırım 
Biraz su ilavesi ile iyice yoğurun. Renkli biberlerin içine doldurup, çok derin olmayan 
bir tencerede 2 yemek kaşığı margarin ve 1 su bardağı su ile 40 dakika pişirin.

Tulumba Tatlısı
Malzemeler
8 KİŞİLİK
1 Çorba kaşığı tereyağı, 5 Kahve fincanı su
5 Kahve fincanı un, 4 Adet yumurta, 1 Tutam tuz 
Kızartmak için sıvıyağ
Şerbeti için :
2 Su bardağı su, 500 gr tozşeker, 1 Çorba kaşığı limon 
suyu
Hazırianışı
öncelikle şerbeti hazırlayın. Bunun için suyu tencer

eye alın. Tozşekeri ekleyin.
Kaynayınca limon suyunu ekleyip, karıştırın ve bir-iki 
taşım kaynatın. Ocaktan alıp, soğumaya bırtakın.
Hamuru için tereyağını ve suyu tencereye alın.
Su kaynayınca unu azar azar ilave edin.
Karıştırarak 5-6 dakika pişirin. Ateşten alıp, soğutun.
Daha sonra yumurtaları ve bir tutam tuzu karışıma 
yedirin. Elinizle yoğurun. Sıkma torbasına doldurun. 
Sıvıyağı hafifçe kızdırın.
Sıkma torbasındaki hamuru baş parmak kalığında yağa 
sıkın. Sallayarak kızartın. Soğuk şerbetin içine atın.
15 dakika bekletip, servis tabağına alın ve soğuk veya 
ılık olarak servis yapın.
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Tıbbi bitkileri doğru kullanın Sigarayı çok daha zehirli yapmışlar
ASTRAGALUS: Deli 
Çöven bitkisidir. 
Bağışıklık sistemini 
güçlendirme, kanserli 
hastalarda kemoter- 
apinin yan etkilerini 
azaltma, AIDS, diya
bet ve enfeksiyonlar
da kullanılır. 250 ve 
500 mg’lık kapsülleri 
günde 4 kez alınır, 
ayrıca çay ve kurutul
muş kök ekstreleri 
mevcuttur.
DULAVRATOTU: 
Literatürdeki adı 
Arctium Majus olan 
bitki, ödem çözme, 
kan şekerini 
düşürme özellik
leriyle bilinir. 
Diyabet, kanser ve 
enfeksiyonlarda hem 
koruyucu hem 
tedaviye yardımcı 
olması bakımından 
tercih edilir. Günde 
üç kez sıvı olarak 
2 mİ. kullanılması 
önerilir.
İlaç mı, zehir mi? 
DEVE DİKENİ: Safra 
taşından ve kanser
den korur, hepatit, 
siroz ve psoriasis 
hastalıklarında etki
lidir, Hamilelere öne 
rilmez. Günde 200 ile 
400 mg. kullanılır. 
KARAHİNDİBA: 
Dandelion olarak da 
bilinen bitkinin 
tamamı yenilebilir, .

yaprakları yemek
lerde kullanıldığı gibi 
kendisinden 
şarap da üretilebilir. 
Kanserden koruyucu 
ve diüretik özelliği 
vardır. Karaciğer 
toniği olarak da ter
cih edilen bitki, kuru
tulmuş solit ekstra 
olarak günde 
250 ya da 500 mg. 
alınmalıdır.
ECHINACEA: Özellik
le soğuk algınlığı 
ve gripte etkili olan 
bitkinin vatanı 
Kuzey Amerika’dır. 
Kanserden korunma
da soğuk algınlığın
da, bağışıklık sistem
ini güçlendirmede, 
enfeksiyon ve 
yaralarda faydalıdır. 
8 haftadan fazla 
kullanılması öne 
rilmez.
P re paraflarının 
değişkenliği 
nedeniyle dikkatle 

kullanılması gerekir. 
Kurutulmuş kök 
günde üç kez 200 ile 
1000 gram arasında 
tüketilebilir.
GİNKGO BİLOBA: 
Mabet ağacı olarak 
da bilinen bitki, 
dolaşım bozukluğu, 
astım, bellek kaybı, 
işitme kaybı, ani saç 
kaybı, impotans ve 
Alzheimer hastalığın
da kullanılır. Günlük 
dozu 120 ile 240 mg. 
arasında değişir. 
ISIRGAN: Kullanım 
alanları arasında 
alerji, proştat 
büyümesi, prostat 
kanseri, artrit, 
bronşit ve spazmlar 
vardır. İştah açıcı ve 
afrodizyat etkileri ile 
de bilinir. Günde 150 
ile 300 mg. kullanıla
bilir. Kurutulmuş 
yapraklarının günde 
4 ile 12 gram 
tüketilmesi önerilir.

İngiltere’deki sigara 
üreticilerinin bağım
lılığı artırmak için 
tütünlerin içine erik 
suyu, pekmez, bal ve 
kakao gibi tat
landırıcılar koyduğu 
ortaya çıktı. Bu 
durum sigarayı 
normalden daha çok 
zehirli hale 
dönüştürüyor. 
İngiliz Gıda ve 
Kimyasal Toksikoloji 
dergisinde yayın
lanan araştırma, 
sigaraların içine 
bağımlılık oranını 
artıran maddeler 
karıştırıldığını ortaya 
çıkardı. Araştırmada 
BAT, Philip Morris, 
RJ Reynolds, 
Gallaher, Japan 
Tobacco International 
gibi dünyanın 5 
büyük sigara üreti
cisinin ürünleri ince
lendi. Sonuçta da, 
her yıl sigara yüzün
den ölen milyonlarca 
kişinin yerine yeni 
tiryakiler yaratılmak 
için bu büyük fir
maların akıl almaz bir 
yönteme başvurduğu 
anlaşıldı.
Uzmanlar, şirketlerin 
doğal tütünün kötü 
tadını bastırmak ve

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

sigarayı gençler 
arasında daha çekici 
hale getirmek için 
erik suyu, pekmez, 
bal, kakao gibi mad
deleri, katkı maddesi 
olarak kullandığını 
belirledi.
SEKER TADI 
TİRYAKİLİK YAPIYOR 
Ayrıca zaten doğal 
olarak bulunan şeker 
seviyesinin bu katkı 
maddeleriyle daha 
yoğun hale geldiği 
belirtildi. Bu da 
siğarayı normalden 
daha çok zehirli hale 
dönüştürdüğünü 
ortaya çıkardı. Sigara 
karşıtı kampanyanın 
öncülerinden 
Deborah Arnott bir 
açıklama yaparak, 
“Şirketler her yıl • 

sigaradan hayatını 
kaybeden milyonlar
ca kişinin yerine yeni 
tiryakiler üretmek 
istiyor” dedi.
ÖLDÜRÜYOR? 

PHILIP Morris’in 
ürettiği Marlboro

Red King Size 
sigarasının içinde 
kakao, keçiboynuzu 
ve meyan kökü 
gibi tatlandırıcıların 
bulundu.
Bunların sigarayı 
çocuklar için 
daha çekici hale 

getirmek için 
eklendiğini söylendi. 
Tatlandırıcılar 
solunum yollarını da 
açarak dumanın 
akciğerde çok daha 
derine nüfuz etmesini 
sağlıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513^3 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
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

NÖBETÇİ ECZANE
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ENGİN ECZANESİ 
TEL: 513 37 16 

GEMLİK

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2562 

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)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Avans barem fiyatlarına Mudanya’dan tepki
Marmarabirlik yönetimini sert bir dille eleştiren Mudanya Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi Başkanı Osman Nuri Doğru, 35 bin zeytinci ailesinin 
kaderiyle oynadığını iddia ettiği Başköy’e, “Yönettiğiniz politikalar ve 

aldığınız kararlardan dolayı sizlere helal olsun!” diye seslendi.
Marmarabirlik'in 
rekolte beyannamesi 
öncesinde avans 
barem fiyatını 2,25 
YTL olarak açıkla
ması birliğe bağlı 
kooperatiflerin de 
tepkisini çekti. 
Refi Taviloğlu 
başkanlığındaki 
Marmarabirlik yöneti
mini sert bir dille 
eleştiren Mudanya 
150 Sayılı Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi Başkanı 
Osman Nuri Doğru, 
35 bin zeytinci 
ailesinin kaderiyle 
oynadığını iddia 
ettiği Başköy’e, 
“Yönettiğiniz poli
tikalar ve aldığınız 
kararlardan dolayı 
sizlere helal olsun!” 
diye seslendi. 
Akhisar iddiası 
Hasat mevsiminde 
Başköy'den iyi 
haberler bekledikleri
ni ifade eden Başkan 
Doğrur açıklanan 
rakamlar karşısında 
şok yaşadıklarını 
belirtti. Rekolte 
beyannamesi alın
madan yönetimin

fiyat açıklamasının 
altında Akhisar 
tarafından ürün alımı 
yattığını öne süren 
Doğru, “Marmara bir
lik bu fiyatları açıkla
makla, rakamları 
beğenmeyen ortak
ların mallarını koo 
peratiflere verme 
melerini sağlayacak. 
Daha sonra da 
'ortaklar mallarını 
vermediler' diyerek, 
daha evvelden plan
landığı gibi Akhisar 
tarafından 'hem iri, 
hem de ucuz' dedik
leri ürün alimini 
gerçekleştirecekler. . 
Eğer iri zeytin almak 
istiyorsanız, cesare
tiniz varsa çıkıp 
kamuoyuna ve 
ortağımıza bunu 
kendiniz söyleyin” 
diye konuştu.
Avans barem fiyatları 
ile birlikte açıkladık
ları ödeme planların
da da üreticinin 
düşünülmediğini 
belirten Osman Nuri 
Doğru, bölgede 2 bin 
500 ortağın 28 Şubat 
vadeli çeşitli yerlere 
borçları olduğunu ve

belirlenen ödeme 
takvimine göre iri 
zeytini olmayan 
ortakların borçların
dan dolayı temerrüde 
gireceğini iddia etti. 
“Bizim yüzümüz 
yok” 
Zeytin alım kampa
nyası öncesinde 
ortaklara anlatılması 
amacıyla kooperati
flere gönderilen 
genelgelerin içeriğini 
Mudanya 150 Sayılı 
Kooperatif olarak 
tasvip etmediklerini 
de anlatan Başkan 
Doğru, “Bizler, 
yönetici olarak onay
lamadığımız kararları 
ortaklarımıza ne 
söyleyecek cesare
timiz, ne de yüzümüz 
olur. Ortaklarımızın 
bilmediği ve 
bilmeleri gerektiği 
her konuyu onlara 
buyursunlar 
kendileri anlatsın. 
Anlatsınlar ki, böl
gemiz zeytincilerinin 
önümüzdeki gün
lerde nasıl kara ve 
zor günler beklediği
ni kendileri görsün
ler” diye konuştu.

TEŞEKKÜR
Gemlik TEMA Vakfı TEMSİLCİLİĞİ tarafından 

16-17 Eylül günleri Karacaali Gençlik ve İzcilik 
Tesislerinde düzenlenen 81 ilden gelen üst düzey 

koordinasyon üyelerinin katılımı ile yapılan 
toplantıya katılan ve bizlere yakınlık gösteren 

Umurbey Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Güler 
ile Küçük Kumla Belediye Başkanı

Sayın Eşref Güre'ye teşekkür ederim.
Gemlik Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Turgut'u 

ise aramızda görememekten üzüntü 
duyduğumuzu belirtir, şarkılı türkülü bir çok etkinlik

lere duyarlılık gösterip sponsorlar bulduğu halde 
TEMA Vakh'na ve İlçe Temsilciliğine yardım elini 

uzatmaması bizieri üzmüştür.
Oysa, TEMA Türkiye için hayırlı işler yapan, 

erozyonla mücadele eden, ağaçlandırma ve toprak 
reformu için savaş veren bir hayır kuruluşudur. 

TEMA Vakfı gönüllüleri doğaya ilgi gösteren, 
erozyonla mücadeleye katkıda bulunan, 

ağaçlandırma seferberliğine destek veren 
tüm doğa dostlarına teşekkür ederim.

TEMA Vakfı Ömür Boyu Gönüllü Üyesi 
İbrahim KARAASLAN

işte dogalgaz, işte tasarruf
ABONE OLMAK İÇİN 

İSTENEN BELGE
5 NÜFUSLU AİLENİN PİŞİRME VE SICAK SU İHTİYACI İÇİN 

TÜP VE DOĞALGAZ MUKAYESESİ

Ur—w

YILLIK 24 ADET TÜP GİDERİ

900 YTL

adet pişlrme/12 adet sıcak su amaçlı)

ABONELİK BAĞLANTI BEDELİ
180$ + KDV

EKONOMİK, DOĞA DOSTU 
ZAHMETSİZ, GÜVENLİ

4<> 4*> 4*> 4<> 4*> 4*> 4*1 4*1 4O
4*1 4*> 4*> 4*> 4*> 4*> 4*> 4*1

YILLIK 384m3 DOĞALGAZ GİDERİ 
(192m3 plşirme/1 92m3 sıcak su amaçlı)

YILLIK KAZANÇ

211 YTL

5 NÜFUSLU 100 M2 KULLANIM ALANINA SAHİP BİR KONUTUN 
KÖMÜR ♦ TÜP / DOĞAL GAZ MUKAYESESİ

DOĞALGAZ KONFORUNU YASAYIN
G€MDAS
DOĞAL GAZ

Demirsubaşı t. Dr, Ziya Kaya Bulvarı No: 3 GEMLİK I BURSA

TEL: 0.224 513 29 29

PİŞİRME 
yıllık iQ2ma

YILLIK KAZANÇ
laplamalar AOuatos 2000 II,atları dlkkaıa alınarak yapıün,

= 1 440 YTL

727 YTL



“Gemlik Sürücü Kursu kuruluşudur”
DOĞ ALG AZ DÖNÜŞÜM 
PROJE KOMBİ 
KOLON TESİSAT 
PETEK ÇEŞİTLERİ 
DOĞALGAZ MALZEMELERİ 
MERKEZİ SİSTEM 
KAT KALORİFERİ 
PLASTİK BORU TESİSATI 
SIHHİ TESİSAT 
FABRİKA DÖNÜŞÜM

DOĞALGAZ’DA
ÖNCÜ FİRMA

MASTAŞ RADYATÖRLERİ
YETKİLİ BAYİSİ

İbrahim USLU
Tel : (0.224) 513 11 21 Fax : 513 11 71 

Orhangazi Cad. No : 48/ C 
Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLİK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Körfez Ofset’te
Zengin davetiye ve 

kartvizit çeşitleri, her 
türlü renkli ve siyah 
beyaz matbaacılık 

hizmetleri, kaşe, mühür, 
cilt yapımı

4 Ekim 2006 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.) İstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83

Gemlik şehir içi ye Gemlik Bursa arasında yolcu taşıyacak 27 araç sahiplerine teslim edildi

Taşımacılıkta minibüs devri bitti
Taşımacılıkta yeni dönem

Gemlik Bursa arası ve şehir içi yolcu taşı
macılığının özelleştirilmesinden sonra 
Gemlik’te bu- hizmete minibüs işleticilerinin 
kurduğu S.S. 73 nolu Güzel' Gemlik 
Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi 
üstlendi.

Başkan Turgut ile başlayan bu uygulama, 
Gemlik’in Büyükşehir’e bağlanmasından 
sonra da devam etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Daire 
Başkanlığı, yaklaşık 1.5 yıldır Kooperatif ile 
sözleşmeyi yenilemedi. Kısmı hizmeti kendi
leri vermeye başladıktan sonra, bu hizmet 
yine eski sahiplerine bırakıldı.

Ama bir koşulla..
Minibüsler Gemlik Bursa arasında çalış

mayacak, satılacaktı.
Evet, Gemlik'te minibüs ile yolcu taşı

macılığı dönemi sona erdi.
Dört minibüsçü 33’er bin YTL koyarak 136 

bin YTL’ye bir otobüs alarak, Kooperatifte 
taşımacılık hizmeti verecek.

Satıldı yerine yeni otobüşler alındı. Bu, 
minibüsçü esnafının birlik ve beraberliğini 
göstergesidir.

Asıl amaç, bundan sonra vatandaşa kaliteli 
hizmet sunulmaktir. Araçların yeni olması 
araçın kalitesini gösterir.

Yolcular da araçları tahrip etmemeli. 
İşletme de yolcuya saygılı ve kurallara uymalı.

Gemlik şehir içinde ve Gemlik Bursa 
arasında 27 BMC ile yeni bir dönem başlıyor. 

| Hayırlı olsun.______

BURFAŞ’ın Gemlik Şehir 
içi ve Gemlik Bursa arası 
yolcu taşıma işini S.S. 73 
Nolu Güzel Gemlik Oto 
büsçüler ye Minibüsçüler 
Kooperatifine vermesi 
üzerine, minibüsİĞrini 
satan kooperatif ortakları 
4 kişi biraraya gelerek 
aldıkları 27 otobüsü dün 
BMC Bursa Yetkili Bayii 
Gözükara Otomobil 
Sanayi A.Ş. den düzenle
nen törenle teslim aldı. 
Otobüslerin 11 tanesi 
şehir içinde, 16 tanesi de 
Gemlik Bursa arasında 
yolcu taşıyacak.
Gemlik şehir içi ve 
Gemlik Bursa arasında - 
sıfır kilometre araçlarla 
hizmetin plaka işlemleri 
bitirilebilirpe bugün 
başlanması bekleniyor. 
Modern otobüslerde 
bilet yerine BuKart kul
lanılacak.
Törende konuşan 
Kaymakam Mehmet 
Bay gül, Kooperatif ortak
larının halka en iyi 
hizmeti vermelerini 
istedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

Kırmızı kar yağıyor...
Ülkemizde gündem o denli yoğun ki.. 
İzlemek olanaksız.
Hele bir başabakanımız var..
Onu izlemek hepten olanaksız.
Bir bakıyorsun Ankara’da..
Başını öbür tarafa çeviriyorsun Amerika’da.. 

Başkan Bush’un eline vermiş defteri, notlar 
yazdırıyor..

Şöyle bir etrafa bakınıyorsun bir köprünün 
üstünde..

Yine bakıyorsun İngiltere’de..
Blair’le baş başa..
Uçan çekirge mübarek.
Tamam..
Gitsin..
Gitmesine de.
Bari eli boş gelmesin.
Aslında o da haklı..
Konjonktüre ayak uydurmak gerek. Onun 

için de gidip görüşecek, tanışıp kaynaşacak.
Baksanıza
Türkiye'de mülk edinen yabancıların sayısı, 

62 bin 500'e ulaşmış..
779.452 kilometre kare yüzölçümüne sahip 

Türkiye'de satılan taşınmazların yüzölçümü ise 
285 milyon metrekare olmuş.

Yüzölçümü açısından Hatay, kişi sayısı 
bakımından Antalya, mülk adedi açısından işe 
İstanbul birinci imiş.

Türkiye'de mülk sahibi ülkelere bakıldığında 
yüzölçümüne göre Suriye birinci sırada yer 
alıyormuş..

O halde başabakan da “uluslararası” bir 
kimlik kazanmak zorunda..

Öyle ya..
İngilizin, Amerikalı’nın, Suriyeli’nin oyunu 

almak için onların dilinden de anlamak gerek.******
Başbakan Vekili Mehmet Ali Şahin, Fatih 

Çarşamba’daki gibi cüppeli ve sarıklı dolaşan
ları vatandaşların uyarması gerektiğini 
belirterek, "İçişleri, de gereğini yapmalı Fatih’e 
gittiğimde, geçenlerde Fevzipaşa Caddesi’nde 
dolaşmıştım yürüyerek ki Fatih’e Çarşamba’ya 
çok yakındır. Oralarda bu şekilde dolaşan 
kimse görmedim. Belki benim gözüme çarp
madı” demiş.

Başbakan Vekili. Başbakan’ın burada 
olduğu zamanlarda da Başbakan Yardımcısı;. ı 

Söylemleri ne kadar anlamlı ve inandırıcı 
değil mi?

Vallahi sen bir ömürsün Şahin..
Aklınla bin yaşa emi?

Kanser uzmanı iki doktordan biri diğerine, 
yana yakıla şunları söylüyordu:

“Bob, anlamıyorum. Seninle ben aynı 
ilaçları, aynı dozda, aynı düzende ve aynı 
kriterlere uygun biçimde kullanıyoruz. Fakat 
benim hastalarımın tedaviye cevap verme 
oranı yüzde 22, senin hastalarının ise yüzde 
74. Ki, bu oranda bir iyileşme, metastaz 
kanserinde duyulmamış birşey. Bunu nasıl 
beceriyorsun?”.

Meslektaşı cevap verdi:
“İkimiz de, tedavi için Etoposide, Platinum, 

Oncovin ve Hydröxyurea kullanıyoruz. 
Biliyorsun, biz doktorlar bu dört ilacın ismini 
birleştirip kısaca EPOH demeyi âdet edinmişiz. 
Ben bu sıralamayı değiştirdim. Hastalarıma, 
kendilerine HOPE (= ÜMİT) verdiğimi söylüyo
rum. Böylece, durumları kötü olsa bile, onlara 
yine de bir ümidin mevcut olduğunu hisset
tiriyorum.’’

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Prof. Korukçu’ya teşekkür plaketi
Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi Osman Turan ile yönetim kurulu üyeleri Uludağ Üniver

sitesi Sunğipek Yerleşkesi Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu’ya teşekkür plaketi verdi.
Korukçu, UÜ Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu’nun resmi açılışının
30 Ekim 2006 Pazartesi günü yapılacağını ve çeşitli branşlarında şu anda kayıt 

yaptıran 166 öğrencinin öğrenimini sürdürdüğünü söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan ile 
yönetim kurulu 
üyeleri Uludağ 
Üniversitesi 
Sunğipek Yerleşkesi 
Müdürü Prof. 
Dr. Abdurrahim 
Korukçu’ya Gemlik'e 
verdiği hizmet
lerinden dolayı 
teşekkür plaketi 
verdiler.
Yerleşke içinde 
kurulan UÜ Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu’nun 
kuruluşunda ve 
gelişmesinde 
zor şartlar içinde 
büyük özveri 
göstererek öncülük 
yapan Korukçu’ya 
teşekkür plaketini 
sunan Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilcisi Osman 
Turan, Meslek 
Yüksek Okulu’nun 
kuruluşunda adeta 
lokomotif görevi 
üstlenerek büyük 
çaba göstermesinden 
Gemlikliler olarak 
mutluluk duyduğunu 
söyledi.
Meslek Yüksek 
Okulu’nun bu güne 
zor şartlar altında 
geldiğini bildiklerini 
söyleyen Turan, 
3 Ekim Dünya

I Mimarlar Günü 
nedeniyle Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliği olarak 
Prof. Abdurrahim 
Korukçu’ya plaket 
vermeyi uygun 
bulduklarını belirtti. * 
Turan, "Bu çalışmalar 
inşallah Üniversiteye 
dönüşür. Mücadeleyi 
bırakmadığınız ve 
Gemlik'e üniversiteyi 
kazandırdığınız 
için sizi yürekten 
kutluyoruz.
Mimarlar Odası 
olarak bizden 
talep edeceğiniz

Uludağ Üniversitesi Sunğipek Yerleşkesi Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu’ya Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği tarafından 

hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği yöneticileri UÜ Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi Rektör Temsilcisi Prof. Abdurrahim Korukçu ile birlikte

her konuya seve 
seve destek 
vereceğimizden 
emin olun" 
şeklinde konuştu. 
AÇILIŞ 30 EKİM'DE 
UÜ Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu’nun 
resmi açılışının 
geniş bir katılımla 
30 Ekim 2006 
Pazartesi günü 
yapılacağını duyuran 
Prof. Abdurrahim 
Korukçu, Meslek 
Yüksek Okulu’nun

çeşitli branşlarında 
şu anda kayıt yap
tıran 166 öğrencinin 
öğrenimini sürdürdü 
ğünü söyledi. 
UÜ Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu’nda 
Teknik Programlar 
Bölümü Programında 
Bitkisel Üretim, 
Harita Kadastro ve 
Gıda Teknolojisi 
bölümlerinin 
bulunduğunu 
açıklayan Korukçu, 
iktisadi ve idari

Program Bölümünde 
Dış Ticaret ile 
Deniz ve Liman 
İşletmesi Bölümünde 
de Deniz ve 
Liman İşletme 
Programının 
bulunduğunu 
söyledi.
Sınıfların 30'ar 
kişiden oluştuğunu 
da söyleyen 
Korukçu, 3 adet 
kadrolu öğretim 
görevlisinin öğren
cilere öğrenim 
verdiğini söyledi.

BURSA HAKİMİVET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ

REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız için bizi arayın Tel . (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik şehir içi ve Gemlik Bursa arasında yolcu taşıyacak 27 araç sahiplerine teslim edildi

Taşımacılıkta minibüs devri bitli
YazıYORUM

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Seyfettin SEKERSÖZ
Yeni alınan 27 adet 
Halk Otobüsü dün 
düzenlenen törenle 
Bursa-Gemlik arasın
da seferlere başladı. 
Bugün sefere 
başlayan otobüsler 
yine aynı yerden 
15 dakikada bir 
hareket edecek. 
İskele Meydanı 
Festival alanına park 
eden otobüslerin 
devir törenine, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Redai 
Ekmekçi, Belediye 
Başkanı Mehmet

I Turaut. Bursa Esnaf 
Odaları Başkanı Arif 
Tak, Ulaşım Daire 
Başkanı Tacettin 
Kınay, Gözükara 
Otomotiv Sanayi Tic. 
AŞ. Sahibi Feridun 
Gözükara, BMC 
İstanbul Bölge 
Müdürleri Erdal 
Eroğlu ile Erdem 
Saydam, Otobüsçüler 
ve Minibüsçüler 
Odası Başkanı Erol 
Aksoy, 73 Nolu SS 
Güzel Gemlik Otobüs 
ve Minibüsçüler 
Kooperatifi Başkanı 
Osman Çelik, Siyasi 
parti başkan ve tem
silcileri, Sivil Toplum 
Örgütü temsilcileri, 
otobüs sahipleri ve 
vatandaşlar katıldı. 
Düzenlenen törenin 
açılış konuşmasını 
yapan Otobüsçüler 
ve Minibüsçüler 
Odası Başkanı 
Erol Aksoy, törene 
katılan tüm misafir
lere teşekkür etti.
Erol Aksoy'a otobüs
lerin alimini sağlayan 
Gözükara Otomotiv 
Sanayi Tic. Aş. 
Sahibi Feridun 
Gözükara tarafından 
plaket verildi.
Gemlik ve halkının 
her şeyin en iyisine 
layık olduğunu 
söyleyen Kaymakam 
Mehmet Baygül, kıt 
kaynaklarla koope 
ratifin halka verdiği 
hizmetin taktir 
edildiğini ifade 
ederek, "Halka 
hizmetin en iyisini 
vermeye çalışan 
kooperatif üyelerinin 
kazançlarının da 
gönüllerine göre 
olmasını dilerim" 
dedi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül'e teşekkür 
plaketini Bursa 
Esnaf Odası Başkanı

Arif Tak verdi.
1999 yılında Gemlik 
Belediye Başkanı 
seçildiğinde 11 
otobüsle taşımacılık 
yapıldığına dikkat 
çeken Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, şimdi ise 
27 araçlık yeni 
otobüs filosuyla 
çağdaş ulaşıma 
geçildiğini söyledi. 
Turgut, "Yeni araç 
almak mümkün 
olmadığı için bu 
işi Gemlikli esnafa 
vermeyi tercih ettik. 
Şimdi ilçe içinde 
ve Bursa yollarında 
halkımıza layık 
olduğu hizmeti 
verirken Gemlik 
halkına layık 
olmaya çalışmalarını 
istiyorum" dedi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
teşekkür plaketini 
BMC İstanbul 
Bölge Müdürü 
Erdal Eroğlu verdi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Recai Ekmekçi ise 
yaptığı konuşmada, 
yaklaşık 5 ay 

önce başlatılan 
görüşmelerde 
Gemlikli esnafın 
bu işi kendilerine 
verileceğinden 
kuşkulu olduklarını 
gözlemlediğini 
ancak ihaleyi alan 
Burulaş'ın aynı 
kişilerle çalışmak 
istemesi sonucu 
taşıma işini yine aynı 
kooperatife verdik
lerini ve en büyük 
yatırımında ulaşımda 
başladığını söyledi. 
Ekmekçi, otobüslerin 
hizmete başlamasıyla 
birlikte 135 
minibüsün de 
devre dışı bırakılarak 
yeni otobüslerle 
Gemlik halkına en 
iyi hizmetin verile
ceğini söyledi.
Recai Ekmekçi'ye 
teşekkür plaketini 
Gözükara 
Otomotiv Sahibi 
Feridun Gözükara 
tarafından verildi. 
BMC İstanbul 
Bölge Müdürü 
Erdal Eroğlu'da 
yaptığı konuşmada 
BMC otobüsleri 
hakkında bilgiler

verdi.
Eroğlu, "BMC 
otobüslerini tercih 
eden kooperatif 
üyelerine teşekkür 
ediyorum. Yüzde 
yüz yerli sermaye ile 
yapılan otobüslerimiz 
her yönleriyle güvenli 
ulaşım araçlarıdır. 
İzmir Pınarbaşı 
tesislerinde yılda 
22 bin araç ve motor 
üretildi.” dedi. 
Gözükara Otorhotiv 
Sanayi sahibi 
Feridun Gözükara, 
kendi firmasını 
seçen Kooperatif 
Başkanı Osman 
Çelik, Başkan 
Yardımcısı Fatih 
Keke ve Yönetim 
kurulu üyesi Osman 
Yılancı'ya teşekkür 
plaketini verdi. 
Konuşmalardan 
sonra İlçe müftüsü 
Yusuf Şahin 
tarafından okunan 
duaların ardında 
27 otobüs için 
kurban kesildi. 
Misafirler 
otobüslere binerek 
ilçe içinde tur 
attılar.

Bakan uyuyor, biz uyumuyoruz...

AK Parti dışarıya pek belli etmese de 
için için kaynıyor. Kokusu duyulmaya 
başladı.

Parti içinde öyle fırtınalar kopuyor ki, rüz
garı partiyi sarsıyor.

Partinin milletvekilleri yollarda vatan
daşlar tarafından tartaklanıyor (Giresun), 
edep dışı sözler, küfürler gırla gidiyor..

Bu kargaşa içinde AK parti yöneticileri 
hata üzerine hata yapıyor, toplumu geren 
sözler söylüyor..

Son günlerde Mecliste olanlara bir bakın;
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in önem 

verdiği projelerden beklide en önemlisi 
‘‘Özel öğretim kurumlan” yasası idi.

Geçen yasama döneminde Meclisten 
geçirmişti ama yasa Cumhurbaşkanı 
Sezer’in vetosu ile yasalaşmamıştı..

Ayni yasa ayni şekilde olağanüstü 
toplanan Meclis’in gündeminde hemen ele 
alındı.

Alındı ama yanlışlıklara bakın; Çünkü 
yasayı savunacak Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik ortalıklar da yoktu..

Sonuna kadar da Meclise gelmedi...
Utançından mı acaba ?..
Onun yerine Ticaret Bakanı Ali Çoşkun ile 

İç işleri bakanı Abdülkadir Aksu yasayı açık
lamaya, sorulara cevap vermeye çalıştılar..

Konuları olmadığı için öylesine teknik ve 
içinden çıkılmaz hale geldi ki, her iki bakan 
da yoruldular, yenildiler..

Bu kadar da olmaz demeyin, iş bilmez 
liğin, parçalanmanın adına siz meclis’te bun
lar olmamalı derseniz, hepsi oldu...

Hatta bu yasa ile Heybeli ada da Ruhban 
okulu kurulması olabileceği CHP milletvekil
leri tarafından uyarılınca, yasa alelacele 
Meclisten geri çekildi..

Bazı yasalar var ki öyle ulu orta hazır
lanamaz, ben yaptım oldu diye Büyük millet 
meclisinden geçirilemez..

Bırakın kamuovu ve Meclisi AK parti 
içinde bile tartışılmamış, bilhassa Özel öğre
tim Kurumlan yasası Lozan’dan Avrupa 
Birliğine kadar, Devlet okullarının aleyhine, 
onları vurma pahasına özel okulları teşvik 
etmeye yarayan pek çok maddeler taşıyor..

Bakan Çelik’in hazırladığı YÖK yasası da 
buna benziyordu...

Mecliste ki oturumlarda Muhalefetin, bil
hassa CHP’nin itirazları ile dengesizlikleri 
açıklanmış, yine AK parti tarafından acele 
Meclis’ten geri çekilmişti..

İş güzarhğı düşünebiliyor musunuz ? 
Büyük millet meclisini Avrupa uyum yasaları 
görüşeceğiz diye olağan üstü toplantıya 
çağırıyorsun, araya bu yasayı gizlice çıkar
maya bakıyorsun, onu da beceremiyorsun. 
Ortada ne bakan ne de komisyon var..

Ortaya bir fiyasko çıkıyor, yasa başka 
bahara kalıyor..

AK Parti’de işler iyi gitmiyor.
Çok çuvallamaya başladılar..
Ama iktidarda oldukları sürece böyle 

hatalar yapmaları, başkalarını bilmem ama 
ülkesini çok seven biri olarak beni üzüyor. 
Çünkü ülkeyi onlar yönetiyor!...

Böyle hatalar yaptıkça, olur olmaz konuş 
malar yaptıkları sürece bu hatalar sadece 
onlara değil, tüm ülkeye zarar veriyor..

Zaten Avrupa Birliğine uygun yasa çıkar
manın bir kamurfaj olduğu, araya kendi 
düşüncelerine uygun ama toplumun kabul
lenmeyeceği, gerilim yaratacak maddeleri 
sokuşturmayı bir marifet sananlar, bu 
kaçıncı yenilmelerine rağmen bu işten bir 
türlü vaz geçmiyorlar..

Milleti kör -sağır zannediyorlar..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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HEM'de kurslar başladı
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Halk
Eğitim Merkezi'nde 
2006-2007 eğitim 
öğretim yılında 
açılması planlanan 
36 branştaki 
kurslardan 
Bilgisayar
Operatörlüğü, 
Kalorifer
Ateşçiliği, Giyim, 
Ev Tekstili, 
Nakış, Ahşap 
Boyama ve
Seramik dallarındaki 
kurslar 2 Ekim 
Pazartesi günü 
başladı.
Gemlik HEM 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu 
kurs çâlışmaları 
hakkında bilgi 
verirken iş 
garantili 
Konfeksiyon

Makineleri Kullanımı 
ve Makineci 
Yetiştirme kursu 
kayıtlarının 25 
Ekim'de sona 
ereceğini duyurdu. 
Çetinoğlu, 
açılacak bu kursa

yeterli kursiyerin 
müracaat etmemesi 
durumunda 
Makinelerin Uludağ 
İhracatçı Birlikleri'ne 
iade edileceğini 
söyledi.
Kursların

kayıtlarına Kasım 
ayı sonuna kadar 
revam edileceğini 
bildiren Çetinoğlu, 
kursun olması 
durumunda 
hemen açılacağını 
söyledi.

Şehir Tiyatrosu perdeyi açıyor
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I

fi

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

120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140
Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

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

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

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

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,
ŞEKER SİGORTA

Macİde ÖZALP
Tel: 513 2474 Fax: 5141021

i

£ i 
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, 2006-2007 
sezonunu bugün 
“Yansımavv, Bir Kedi 
Gecesi Rüyası” adlı 
çocuk oyunu ile 
açıyor. Temaşa-i 
Ramazan etkinlikleri 
kapsamında farklı ilçe 
ve beldelerde sergile 
dikleri “Telgrafçı” adlı 
ortaoyunu ile büyük 
ilgi gören Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si Şehir Tiyatrosu, 
2006-2007 tiyatro 
sezonuna “Yansı 
mavv, Bir Kedi 
Gecesi Rüyası” adlı 
çocuk oyunu ile yarın 
başlıyor. İlk gösterimi 
11. Uluslararası 
Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Festivali 
açılış töreninde 
yapılan ve öyküsü 
Ertan Akman ile 
Altuğ Görgü’ye ait 
olan oyunun metni, 
VVilliam 
Shakespeare’in 
tragedyalarında kul
lanılan karakter ve 
diyalog düzeninden 
yararlanılarak oluştu
ruldu. Yönetmenliğini 
Altuğ Görgü’nün 
üstlendiği oyun, bir 
hurdalığı kendilerine 
yurt edinen kedilerin 
iktidar mücadelesini 
konu alıyor. Bugün 
başlayacak yeni 
sezonda Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu’nda genç 
sanatçıların çokluğu 
dikkat çekiyor.

Özürlüler Okulu’na
minibüs alındı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ata Mahallesi’nde 
bulunan Özel Türe. 
Özel Eğitim kurs 
Merkezine özürlü 
çocukları taşımak 
için minibüs alındı. 
Bursa Zihinsel 
Özürlüler Derneği 
Başkanı Tamer Sivri 
yaptığı açıklamada, 
dar sokaklara gire
meyen büyük oto
büsün özürlü çocuk
ları kapılarından ata
madığını söyleyerek, 
"Bundan sonra 
özürlü çocuklarımızı 
kendimiz taşıya
cağız. 5 yıldır 
faaliyet gösteren 
kurs merkezimiz 
nihayet kendi 
aracına

kavuştu. Çocuklar 
ile personel artık 
kendi araçlarıyla 
gelecekler. Gemlik 
dışından özürlü 
çocuk alamıyorduk, 
bundan sonra kabul 
edip alacağız" dedi. 
Kurs Müdürü 
Tamer Sivri, 
Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal 
İşler Daire başkan
lığı tarafından 
gönderilen 50 
adet sırt çantasını 
özürlü, çocuklara 
dağıttıklarını 
belirterek, ramazan 
nedeniyle hayırsever 
kişiler tarafından 
yapılan gıda 
yardımları için 
teşekkür etti.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GERÇEK otsusiİk
Hüseyin TAŞKIRAN _ 

HER TÜRLÜ
LflZOGLCJ

LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 açu, a mp m» i a wj

Demirci Apt Gemlik / BURSA v v M • IJO 4 J 10
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Sah Pazarı’nda Çevre Sağlık Komisyonu tarafından denetim yapıldı

Denetimler fayda etmiyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Çevre Sağlık 
Komisyonu 
tarafından yapılan 
Pazar denetimlerinde 
her hafta aynı 
görüntüler 
yaşanıyor.
Özellikle tezgah 
açma belgesi 
istenen pazarcılar 
"Evde kaldı, 
arabamda duruyor, 
yeni çıkarıcam" 
sözlerini saf 
ediyorlar.
Çevre Sağlığı 
Komisyonunu 
oluşturan Çevre 
Sağlığı, İlçe Tarım 
Müdürlüğü, Esnaf 
Odası, Belediye 
Zabıtası, ve Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
polis ekibinin de 
katıldığı denetlemede 
Pazar tezgahı açan 
esnaf denetlendi. 
Özellikle ürünlerin 
etiketleri, üretim 
yeri ve tarihine 
bakılırken bazı 
gıda maddelerinin de 
açıkta satılmaması 
uyarısında bulunuldu. 
Peynirci esnafının 
sattıkları ürünleri 
açıkta bırakmamaları 
istenirken esnafların 
büyük bölümünün 
bu uyarıları dikkate 
almadıkları belirlendi.

. Her hafta denetim 
yaptıklarını ve tüm 
uyarılara rağmen 
yine kendi bildikleri 
gibi satış yapan 
pazarcı esnafından 
uyarılara uymayan
lara yine çeşitli 
cezalar kesildi.

Teleferik’e kış bakımı yapılıyor
Bursa'nın simgesi 
Teleferik, Sarıalan- 
Kadıyayla arasındaki 
çelik çeki hattının 
değiştirilecek olması 
nedeniyle bir hafta 
hizmet veremeyecek. 
Uludağ'a Bursa 
manzaralı ulaşımı 
sağlayan Teleferik, 
Sarıalan-Kadıyayla 
arasındaki çelik 
çeki hattın 
değişmesinden 
dolayı yarından 
itibaren bir 
hafta hizmet 
veremeyecek. 
Her yıl yerli ve 
yabancı turistlerin 
büyük ilgi 
gösterdiği Teleferik, 
yaz sezonunun

kapanmasının ardın
dan bakıma alındı. 
Her kış mevsimi 
öncesinde bu tür 
bakımın yapıldığını 
belirten yetkililer, 
bu yılda Sarıalan- 
Kadıyayla arasındaki 
çelik çeki hattının 
değişeceğini bildirdi. 
1963 yılından bu 

yana Uludağ'a 
alternatif ulaşımı 
sağlayan 2 bin 
285 metre uzunluğu 
ile Türkiye'nin en 
uzun hava hattı 
olma özelliği taşıyan 
Teleferik, 9 Ekim 
Pazartesi gününden 
itibaren hizmet 
verecek.

Bu arada hat 
değişimi sonrasında 
Teleferik, kış tarife
sine geçecek.
Buna göre, Teleferik 
hafta içi 10.00 ila 
17.00 saatleri 
arasında her saat 
başı Teferrüç- 
Sarıalan arasında 
çalışacak.
Teleferik, hafta 
sonları ise 08.00 
ila 19.00 saatleri 
arasında her 40 
dakikada bir 
sefer yapacak. 
Kış tarifesinde 
Sarıalan'dan son 
seferin hafta içi 
17.30, hafta sonu 
ise 19.00 olacağı 
belirtildi.

Bursa’nın 
ihracatını 
otomotiv 
sırtladı

Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) 
aracılığıyla yılın 9 
ayında Bursa'dan 
yapılan ihracat, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 15 artarak 12 
milyar 326 milyon 
dolara ulaştı. 
İhracat çeşitleri 
arasında taşıt 
araçları ve yan 
sanayi, 10 milyar 
601 milyon dolar 
ile birinci olurken, 
bunu tekstil ve 
hazır giyim ile 
konfeksiyon 
sektörleri izledi. 
Hdefledikleri yıllık 
16 milyar dolar 
rakamına ulaşacak- 

| larını belirten
UİB Genel Sekreteri 
İbrahim Okur, 
otomotiv ve yan 
sanayinin 10 milyar 
601 milyon dolarla 
Bursa'yı sırtladığını 
söyledi. Ekim ayında 
gayret gösterip 
Türkiye ihracatının 
5 puan üzerinde, 
1.5 milyar dolarlık 
ihracat gerçek
leştirdiklerini 
ifade eden Okur, 
"Eylül ayındaki 
artış yüzde 15 
olarak gerçekleşti. 
Ocak-eylül döne
minde geçen yıl 
10 milyar 728 
milyon dolar olarak 
gerçekleşen ihracat, 
bu yıl 12 milyar 
326 milyon dolar 
oldu" dedi.

Gemlik Gümrük Saymanlık 
Mutemetliği’nce alınan 18.05.2006 tarih 
ve 580720 nolu Menkul Kıymet alındısı 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
D.E.B.Y. TEKSTİL SAN. TİC.A.Ş.

İSİM DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 

13.09.2006 günlü 2006/311 esas 
2006/424 karar sayıları ile 

ÖZDEM olan adım ÖZDEN olarak 
düzeltilmiştir. İlan olunur.

ÖZDEN ÖZTÜRK

Okur, cari açığın 
daha çok dış 
ticaret açığından 
kaynaklandığını 
hatırlatarak, 
"İhracatı artırıcı 
tedbirlere acilen 
ihtiyaç var. 
Döviz kurunda 
başlayan ve halen 
devam eden artış 
ihracat rakamlarına 
olumlu yansıyor" 
diye konuştu. 
Okur, birlik olarak 
Türkiye genelinde 
ikinci sırayı 
koruduklarını 
anlatarak, 
"İhracatçı için 
gerekli olan 
Eximbank irtibat 
bürosunun devreye 
girmesiyle perfor
mansımız artacak'1 
şeklinde konuştu. 
Bursa'dan 
ocak-eylül döne
minde yapılan 
ihracat ve değişim 
oranlan şöyle 
gerçekleşti: 
"Taşıt araçları ve 
yan sanayi: 
10 milyar 601 milyon 
dolar, yüzde 17 
Tekstil: 671 milyon 
dolar, yüzde 15 
Hazır giyim ve 
konfeksiyon: 
436 milyon dolar, 
yüzde 8 
Meyve sebze 
mamulleri: 
114 milyon dolar, 
yüzde 18 
Diğer sektörler: 
394 milyon dolar, 
yüzde 13."
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şadamlarından Başkan Şahin’e övşii ‘Rahat yaşam herkesin hakkı’
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Bursa 
Sanayicileri ve 
İşadamları Derne 
ği’nin (BUSİAD) iftar 
yemeğinin konuğu 
olarak katıldığı 
geleneksel Çekirge 
Toplantıları’nda 
gerçekleştirdiği ve 
hayata geçireceği 
yatırımları anlattı. 
Başkan Şahin, Büyük 
Yıldız Otel’deki iftar 
yemeğinin ardından 
2,5 yılda gerçek
leştirdikleri yatırım
ları öncesi ve son
rasının fotoğraflarla 
anlatıldığı sunumla 
başladığı konuş
masında, 
“Başkanlıklar gelip, 
geçici. Önemli olan 
hemşehrilerimizin 
sorunlarını çözmek, 
geçmişe güzel bir 
miras bırakmak. Bir 
gün akşam olur 
bizde gideriz, kalır 
dudaklarımızda 
şarkımız bizim. 
Amacımız bu kubbe
de hoş bir seda 
bırakmak” dedi 
Şahin’den müjdeler 
Bursa’nın en önemli 
sorunu olan ulaşımı 
bir çile olmaktan 
çıkarmak için başlat
tıkları yatırımların 
2007 yılında da 
devam edeceğini vur
gulayan Şahin, 2005 
yılında yatırım 
bütçesinin yüzde 
34’ünü, 2006’da ise 
yüzde 24’ünü ulaşım 
yatırımlarına ayırdık
ları ifade ederken, 8- 
9 yeni kavşağın daha 
müjdesini verdi. 
BursaRay’ı Uludağ 
Üniversitesi’ne 
götürecek olan C 
etabının 3-4 ay içinde 
sonuçlanacağını da 
anlatan Şahin, inşaa
ta da 2007 yılında 
başlanacağını söyle
di. Şahin ayrıca B 
etabı inşaatı sebe
biyle Ankara Yolu’n 
da yaşanan sıkıntının 
3 ay içinde normale 
döneceğini bildirdi. 
Başkan Şahin ayrıca 
BursalIların kentlilik 
bilinci ile Bursa’ya 
sahip çıkmalarını 
isterken, işadamla 
rının da çevreyi kir
letmemeleri çağrısın
da bulundu.
“Laf değil icraat 
üretmeye geldim” 
Bugüne kadar 
yaptığı hizmetleri 
eleştirenlerle 
söz düellosuna

girmediğini ve 
karşılık vermediğine 
dikkat çeken Şahin, 
konuşmasını şöyle 
tamamladı:
“Biz bu makama ‘iş 
üreteceğiz, çalışa
cağız’ diye talip ol 
duk. Burada da laf 
değil, icraat üretiyo 
ruz. Ben Büyükşehir 
Belediye Başkanlı 
ğı’na 10 yıllık bir 
tecrübemle geldim. 
Siz nasıl işadamı 
olmak için yıllarınızı 
verdiyseniz, bende 
10 yıllık deneyimim 
ile kaliteli bir 
belediye başkanlığı 
yapmak için çalışıyo
rum. Milletvekilinden, 
bürokratına, örgütü 
müzden en alttaki 
çalışanımıza kadar 
ekip ruhu ile gece- 
gündüz çalışıyoruz. 
Bende mutfakta 
onlara iyi bir aşçılık 
yapmaya çalışıyo
rum. Bakın geçen 
yılki iftarda Şükrü 
Şenkaya ile aynı 
masayı paylaştık. 
Bugün aramızda yok. 
Dün Ahmet Kurtcebe 
Altemoçin bakanımız 
da, Bilenser belediye 
başkanımızdı. Hepsi 
Bursa’ya hizmet etti 
ler. Bugün ben başka 
mm, yarın değilim. 
Bizler gelip geçiciyiz 
ama hizmetler devam 
edecek. Amacımız 
hemşehrilerimizin 
sorunları çözülsün, 
bizden sonra çocuk
larımıza güzel bir mi 
ras bırakalım. Bunu 
da tek başına bir bele 
diye başkanı yapa
maz. Herkes görevini 
en iyi şekilde yap
malı. Belediye baş

kanı belediye başkan 
lığını, milletvekili mil
letvekilliğini, öğret
men öğretmenliğini, 
İŞÇİ işçiliğini en iyi 
yapacak. Bunu 
gerçekleştirirsek, 
Türkiye’yi kalkındırır, 
global dünyadaki 
layık olduğu yere 
taşırız.” 
Başkan Şahin’e 
İşadamlarından 
teşekkür 
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi 
Başkanı Ertuğrul 
Kaplan, soru-cevap 
bölümünde söz 
alarak, Başkan 
Şahin’in yaptığı 
hizmetleri eksik 
anlattığını 
belirterek, 
“Başkanımız anlattık
ları kadar anlat
madığı yatırımları, 
hizmetleri var. 
DOSAB’taki Bursa 
Tasarım ve Teknoloji 
Geliştirme 
Merkezi’nde istihdam 
garantili ücretsiz 
kurslarda 3 bölümün 
masraflarını karşıla
yarak, hem eğitime, 
hem de işgücüne 
destek oluyor.
Ben bu hizmetini, 
yaptığı diğer yatırım
lar kadar değerli 
buluyorum. 
Kendisine Bursa 
halkı adına şükran
larımı sunuyorum” 
dedi. BUSİAD 
Başkan Vekili Arif 
Özer de, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Teknopark’ın 
yapımında katalizör 
görevi üstlendiğini 
belirterek, bundan 
dolayı Başkan 
Şahin’e teşekkür etti.

Mimarlar Odası 
Bursa Şube Başkanı 
Melih Türa, son 
yıllarda kentlere 
doğru göçün yoğun
laştığını ve dünyanın 
giderek kentsel bir 
nitelik kazandığını 
söyledi.
Politikacıların 
tüm vatandaşlar 
için iyi yaşam 
koşulları sağlaması 
gerektiğini söyleyen 
Türa, “Yoksul veya 
varlıklı herkesin 
kentlerde iyi bir 
şekilde yaşamaya, 
temiz su, ulaşım, 
elektrik ve diğer 
hizmetlere rahatça 
erişebilmeye hakkı 
var” dedi.
Mimarlar Odası 
Bursa Şube Başkanı 
Melih Türa, 2-8 Ekim 
tarihleri arasında 
kutlanan Dünya 
Konut ve Mimarlık 
Haftası, nedeniyle 
düzenlediği 
basın toplantısında, 
sürdürülebilir 
kentsel tasarımın 
önemine işaret etti. 
Dünya tarihinin 
kentlere doğru en 
yoğun göçlerden 
birine sahne olduğu
na dikkati çeken 
Türa, “1950 yılında 
dünya nüfusunun 
üçte biri kentlerde 
yaşarken, yalnızca 
50 yıl sonra bu oran 
toplam nüfusun 

Yalova Garnizon’da bomba paniği
Yalova'da, Garnizon 
Komutanlığı'nın tel 
örgülerinin kenarına 
bırakılan ve fünye ile 
patlatılan şüpheli 
çantadan iç 
çamaşırları çıktı 
Yalova girişinde 
bulunan Garnizon 
Komutanlığı'nın tel 
örgülerinin dibine 
bırakılan şüpheli 
çantayı fark eden 
vatandaşlar, polisi 
aradı. Çantanın 
bulunduğu yere 
gelen polis ekipleri 
çevrede geniş 
güvenlik tedbirleri 
alırken, bomba imha 
ekipleri çağrıldı. 
Bu esnada bölgeye 
vatandaşlar yak- 
laştırılmazken,

bazı subaylar 
şüpheli çantaya 20 
metre kadar yak
laşarak inceledi. 
Ardından özel 
elbiseler giyen 
bomba uzmanı, 
şüpheli çantanın 
yanına giderek fünye 
yerleştirdi.
Büyük bir gürültüyle

KAYIP

yarısına yükseldi;
2050 yılında ise 
bunun üçte ikiye 
veya diğer bir 
deyişle 6 milyar 
kişiye ulaşması 
bekleniyor. Dünya 
gittikçe daha kentsel 
bir nitelik kazanırken, 
politikacıların da 
kentlerin ulusal 
kalkınma için bir 
katalizör görevi 
gördüğünü ve tüm 
vatandaşlar için iyi 
yaşam koşulları 
sağlanması 
gerektiğini anlamaları 
önem kazanıyor.
Yoksul veya varlıklı 
herkesin kentlerde 
iyi bir şekilde 
yaşamaya, temiz 
su, ulaşım, elektrik 
ve diğer hizmetlere 
rahatça erişebilmeye 
hakkı var. Bunun 
nasıl sağlanabileceği 
sorusu da zaten 
günümüzde insan
lığın önündeki en 
zorlu hedefi oluştu
ruyor” diye konuştu. 
“Kentlerin karşı 
karşıya kaldığı 
aşılması zor çevresel 
sorunlar insan 
sağlığı, kentlerde 
yaşayanların yaşam 
kalitesi ve kentlerin 
kendilerinin göster
diği ekonomik 
performans açısın
dan ciddi sonuçlar 
doğurmaktadır” 
diyen Türa, şunları

Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

SENİYE BİRCAN

kaydetti:
“Kentlerin çoğu, kötü 
hava kalitesi, trafik 
yoğunluğu ve tıkan- 
.maları, alıcı ortamda
ki yüksek gürültü 
düzeyleri, kötü nite
likte bir yapılı çevre, 
bozulmuş alanlar, 
sera gazı emisyon
ları, kentsel yayılma, 
atık ve atık su üretimi 
gibi, ortak ve temel 
bir çevresel sorunlar 
paketiyle karşı 
karşıya kalmaktadır. 
Kentsel çevrenin 
iyileştirilmesinde 
yerel yönetimlerin 
belirleyici bir rolü 
vardır. Tarih, 
coğrafya, iklim, yöne
tim ve yasama 
koşulları bağlamında
ki farklılıklar, kentsel 
çevre için yerel 
düzeyde geliştirilmiş, 
özel çözümler ister. 
Yerel düzeyde genel 
olarak çevre yöne
timine özellikle de 
ulaşıma, tüm pay
daşlara etkin bir 
şekilde danışılmasını 
esas alan bütüncül 
bir yaklaşım, 
çevre ile ilgili yasal 
düzeniemeieıin 
başarılı bir şekilde 
uygulanması ve 
çevresel kalite ve 
performansta kalıcı 
iyileştirmelerin 
sağlanması 
yönündeki başarının 
anahtarıdır.” 

patlayan çantadan iç 
çamaşırları.çıktı.
Yapılan incelemede, 
çantanın bir 
vatandaş tarafından 
unutulduğu 
belirlendi. Yaşanan 
paniğin ardından 
bölge trafiğe ve 
vatandaşlara açıldı.
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Çalınan telefonlar 
artık çığlık atacak

Kadrosuz usta
öğreticiye 955 YTL

Turizmci 9 günlük

Ingiltere'de yeni 
kullanıma sunulan 
bir hizmet sayesinde 
çalınan cep telefonu 
yüksek sesle 
çığlık atacak. 
"Remote XT" adlı 
sistem sayesinde 
çığlığın yanı sıra 
cep telefonundaki 
bütün bilgiler 
merkezi bilgisayara 
aktarıldıktan 
sonra siliniyor, 
insan çığlığına 
benzer yüksek 
sesle çığlık atacak 
cep telefonunu 

! susturmak için 
| pili çıkarmak 

gerekiyor. Hırsızın 
pili tekrar takması 
halinde cep telefonu 
çığlık sesi çıkarmaya 

* devam ediyor.
Bu şekilde çalınan 
cep telefonların 

~ satılması imkansız 

Çocuklar ‘Gözcü’ ile kontrol edilecek

Sîz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yoksa 
geleceğimiz yok... 

EL KOY
Avea, Telsim ve Turkcell 

hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

WWW.elkoyun.comwww.tema.org.tr

hale geliyor. 
"Remote XT" adlı 
şirketten Mark 
VVhiteman, "Telefon 
çalındığı zaman 
değersizleşiyor. 
Cep telefonu 
pazardan çalınan 
cep telefonları 
tamamen silinecek. 
Çalınan cep 
telefonlarından 
para kazananlar için 
büyük bir afet 
olacak." dedi. 
Sistem, cep 
telefonu sahibinin 
şirkete çalındığı 
yörıcı'e u’ıûdi 
vermesi ile harekete 
geçiyor. Cep 
telefonundaki 
bilgilerin aktarılması 
sonrası bilgiler 
siliniyor. Cep 
telefonuna yeni 
kart takılsa bile 
kullanılamıyor.

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, hafta
da 40 saat derse 
giren kadrosuz usta 
öğreticinin ayda brüt 
955 YTL maaş 
aldığını bildirdi. 
CHP Ankara 
Milletvekili Yılmaz 
Ateş'in soru öner
gesini yanıtlayan 
Bakan Çelik, kadro
suz usta öğretici
lerin, ek ders ücreti 
karşılığında görev 
yaptığını belirtti. 
Birim saat ek ders 
ücretinin brüt 
tutarının 5.97 YTL 
olduğunu ifade eden 
Bakan Çelik, 
"Dolayısıyla haftada 
40 saat derse giren 
kadrosuz usta 
öğretici 31 Mayıs 
itibariyle ayda brüt 
955.20 YTL ücret 
almaktadır" dedi. 
Hüseyin Çelik,

Microsoft'un iş 
ortaklarından Netron 
tarafından geliştirilen 
Gözcü adlı programla, 
anne babalar 
çocuklarını internet 
erişimi ve web 
kullanımı konusunda 
kontrol edebilecek. 
Microsoft Türkiye'den 
yapılan açıklamada, 
yeni alınan 
bilgisayarlarla ve 
web sitesi üzerinden 
ücretsiz olarak 
dağıtılan orijinal 
VVindovvs işletim 
sistemi programı ile 
anne babaların 
kaygılarının 
giderilmesinin 
hedeflendiği 
vurgulandı. 
Açıklamada, 
yapılan 
araştırmaların, 

anne babaların 
bilgisayar satın 
alma konusundaki 
kararlarını 
maliyetten sonra 
en çok 

kadrosuz usta 
öğreticilerin mali ve 
sosyal haklarının 
iyileştirilmesi 
yönünde hazırlanan 
taslağın Maliye 
Bakanlığına 
gönderildiğini 
kaydetti.
Usta öğreticilerin 
sigorta gün 
sayılarının ise bir 
ayda girdikleri 
ders toplamı 7.5'e 
bölünerek hesap 
edildiğini ve sigorta 
primlerinin buna 
göre ilgili kuruma 
yatırıldığını ifade 
eden Milli Eğitim 
Bakanı Çelik, 2004- 
2005 eğitim-öğretim 
yılında halk eğitim 
merkezleri ve mesle
ki eğitim merkez
lerinde 11 bin 283 
usta öğreticinin 
istihdam edildiğini 
ifade etti.

etkileyen unsurun, 
çocuk ve gençlerin 
internette 
uygunsuz içerikle 
karşı karşıya 
kalmasına yönelik 
kaygı olduğunun 
ortaya çıktığına 
dikkat çekildi. 
Microsoft Certified 
Gold Partner 
olarak adlandırılan 
önemli iş 
ortaklarından 
Netron tarafından 
geliştirilen 
Gözcü'nün, anne 
babaların internet 
erişimi ve web 
kullanımı üzerinde 
diledikleri 
kontrolü kolayca 
yapabilmelerini 
sağlayan esnek ve 
kullanışlı bir 
program olduğu, 
gerekli 
ayarlamaların 
yalnızca şifreyi 
bilen anne baba 
tarafından yapıla
bildiği bildirildi.

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı'nın da 
pazar gününe isabet 
ettiğini ifade eden 
turizmciler, Ramazan 
Bayramı tatilinin 
perşembe ve cuma 
günlerinin de tatil 
edilip hafta sonu ile 
birleştirilerek 
9 güne çıkarılmasını 
istiyorlar.
Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği 
(TÜRSAB) Adana 
Bölge Başkanı 
Nesrin Göçhan, 
yaptığı açıklamada, 
bu yıl 29 Ekim 
Cumhuriyet 
Bayramı'nın da 
pazar gününe isabet 
ettiğini anımsatarak, 
tatil uzatmaya 
gidilmesi halinde 
turizmcilerin bu yaz 
sezonunda uğradık
ları zararın bir 
bölümünü telafi 
etme şansı bulacak
larını söyledi.
Göçhan, tatil köyleri, 
yıldızlı oteller, turis
tik restoranlar ve 
tur organizasyonu 
yapan firmalara 
kadar tüm turizmci
lerin umutlarını 
Ramazan Bayramı 
tatiline bağladık
larını, sezona göre 
yüzde 50'den daha 
fazla düşen fiyatların 
ise tatil planı kuran
ların işlerini kolay
laştırdığını bildirdi. 
Bayramın etkisiyle 
iç turizmin 
hareketlendiğini, tur 
organizasyonlarının 
yoğunlaştığını 
belirten Göçhan, 
“Tesislerin önemli 
bölümünün de her 
şey dahil sistemiyle 
çalışması turiste 
daha cazip geliyor. 
Bu avantajların 
yanında tesislerde 
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yoğunlaşan konser 
programları ayrı bir 
avantaj” dedi.
Göçhan, uzayacak 
bir tatilin turizme 
büyük moral vere
ceğini ifade ederek, 
"Çünkü, bu yıl 
'sezonu çok iyi 
geçirdim' diyebilen 
tesis olmadı. Birçok 
tesis boş kalmamak 
için maliyetine 
turist ağırladı. 
Tur organizasyonu 
yapan firmalar 
Ortadoğu'daki 
savaş nedeniyle 
sorun yaşadılar. 
Kış sezonu için de 
yeterince umut 
beslemiyoruz. Bu 
nedenle, uzayacak 
bir tatil turizme 'ilaç* 
etkisi yapabilir, 
adeta şeker gibi bir 
tatil yaptırtır” dedi. 
FİYATLAR 
Bu arada, Adana'da 
faaliyet gösteren tur 
organizasyonu 
firmaların 
yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
yıldızlı turistik 
tesislerde 5 gün 4 
gecelik tatilin her 
şey dahil kişi başı 
bedeli 160 YTL'ye 
kadar düştü. Üstelik 
kredi kartına 
12 aya kadar varan 
taksitler yapılabiliy
or. Özellikle Antalya 
ve Alanya'da fiyatlar 
sezona göre yüzde 
70'e kadar düştü.
Yurtiçi turlarda 
ilgi gören turizm 
merkezlerinden 
Kapadokya 
gezisinin bedeli ise 
295 YTL.
Bu fiyata, ulaşım, 
2 gece konaklama, 
3 kahvaltı ve 2 
akşam yemeği ile 
gezi ücretleri de 
dahil.

http://WWW.elkoyun.comwww.tema.org.tr
gazetesi.com
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Doğalgaz en ekonomik yakıl
Yapılan araştırmalara 
göre doğalgazın en 
ekonomik yakıt 
olduğu bildirildi. 
Bursagaz'dan 
yapılan açıklamada, 
havaların 
soğumasıyla 
birlikte kömür 
fiyatlarında artış 
yaşandığı, 
doğalgaz fiyatlarının 
ise ekim ayında 
sabit kaldığı 
belirtildi. 100 
metrekarelik 
bir evde doğalgaz 
kullanarak 
kömürden yüzde 
46.11, LPG'den 
ise yüzde 69.56 
daha az ödeyerek 
ısınma, pişirme 
ve sıcak su 
ihtiyacının karşı
landığı ifade edildi. 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
da, ekim ayında 
BOTAŞ'ın konutlar 
ve sanayi kuruluşları 
için doğalgaz 
satış fiyatların 
sabit kalacağını

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

açıkladı. BOTAŞ'ın 
açıklaması ve 
kömürde yaşanan 
fiyat artışı sonrasın
da 100 metrekarelik 
bir konut sahibinin 
yıllık ortalama 
doğalgaz gideri, 
ısınma için kömür, 
sıcak su ve mutfak 
için LPG kullanan 
aynı büyüklükteki 
konut sahibinin 
yıllık kömür ve 
LPG giderinden 
yüzde 46.1 daha 

düşük oluyor. 
Doğalgaz Cihazları 
Sanayicileri ve 
İşadamları 
Derneği'nin 
(DOSİDER) 
verilerine göre 
100 metrekarelik bir 
alana sahip sobalı 
konutta ısınma 
ihtiyacında kömür, 
mutfak ve sıcak 
su ihtiyacının gide 
rilmesinde de 
LPG tüp 
kullanılırsa 

yıllık bin 464 YTL 
harcanıyor.
Tüm ısınma, 
sıcak su ve mutfak 
ihtiyaçlarında 
LPG kullanılması 
halinde ise yıllık 
maliyet 2 bin 
592 YTL oluyor. 
Bu maliyet 
doğalgaz kullanıl
ması halinde 
kömüre oranla 
yüzde 46.11 
düşerek 789 
YTL'ye geriliyor.

Anadolu Üniver
sitesinin (AÜ) uzak
tan eğitim yön
temiyle öğretim 
yapan İktisat, 
İşletme ve 
Açıköğretim 
fakültelerine 
yerleştirilen adaylar 
ile Adalet Meslek 
Eğitimi Önlisans 
Programına başvuru 
hakkı olan adayların, 
internet başvuru 
işlemlerini 
13-24 Kasım 
tarihlerinde ek 
yerleştirme başvu
rusuyla yapabilecek
leri bildirildi 
AÜ Rektörlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, 2006 Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Sistemi 
sonunda AÜ'nün 
uzaktan öğretim 
yöntemiyle öğretim 
yapan İktisat, 
İşletme ve

Açıköğretim fakül
telerine yerleştirilen ı 
adaylar ile Adalet 
Meslek Eğitimi 
Önlisans Programına 
başvuru hakkı 
olan adayların, 
internet başvuru 
işlemleri 11 Eylül'de 
başlamış ve 29 
Eylülde sona 
ermişti. 
Ancak, söz 
konusu uygulamaya 
bu öğretim yılında 
ilk defa başlanmış 
olmasınedeniyle, 
belirlenen tarihlerde 
başvuru yapamayan 
adaylar, internet 
başvuru işlemlerini 
13-24 Kasım 
tarihlerinde ek 
yerleştirme başvu
rusuyla yapabilecek. 
Bu adayların 
kesin kayıt işlemleri I 
de 20 Kasım-1 Aralık 
tarihlerinde gerçek
leştirilecek.
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GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2006 / 564
Bursa ili Gemlik ilçesi Demirsubaşı Mahallesi ada, parsel nosu malik

leri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmaz Davacı 
Gemlik Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup 
Mahkememizde 2942 sayılı kanunun 10 maddesine göre bedel tespiti ve 
tescil davası açılmış olup;

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya Adli 
yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği davalarda husumetin 
Gemlik Belediye Başkanlığı Gemlik adına ve adresine yöneltilmesi

30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdur
ma kararı .aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesin
leşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak 
hakkı mülkiyeti Gemlik Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecek
tir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Gemlik 
Akbank Şubesi A.Ş. Gemlik Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delil
lerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı 
olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgilinin 2942 sayılı kanunun 10 madde gereğince ilan olunur.
İli Bursa, ilçesi Gemlik; Demirsubaşı Mah. Pafta 6, ada 236, parsel 24
Maliki : Umurbey Çorum
Mahkeme Esas No : 2006 / 564 Taşınmazın tamamı B - 4478

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2006 / 565
Bursa ili Gemlik ilçesi Demirsubaşı Mahallesi ada, parsel nosu malik

leri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmaz Davacı 
Gemlik Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup 
Mahkememizde 2942 sayılı kanunun 10 maddesine göre bedel tespiti ve 
tescil davası açılmış olup,

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya Adli 
yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği davalarda husumetin 
Gemlik Belediye Başkanlığı Qemlik adına ve adresine yöneltilmesi

30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdur
ma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesin
leşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak 
hakkı mülkiyeti Gemlik Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecek
tir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Gemlik 
Akbank Şubesi A.Ş. Gemlik şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delil
lerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı 
olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgilinin 2942 sayılı kanunun 10 madde gereğince ilan olunur.
İli Bursa ilçesi Gemlik Demirsubaşı Mah. Pafta 6, ada 236, parsel 17
Maliki: Hürrem Peker
Mahkeme Esas No : 2006 / 565 Taşınmazın tamamı B - 4480

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2006 / 563
Bursa ili Gemlik ilçesi Demirsubaşı Mahallesi ada, parsel nosu malik

leri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmaz Davacı 
Gemlik Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup 
Mahkememizde 2942 sayılı kanunun 10 maddesine göre bedel tespiti ve 
tescil davası açılmış olup,

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya Adli 
yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği davalarda husumetin 
Gemlik Belediye Başkanlığı Gemlik adına ve adresine yöneltilmesi

30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdur
ma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesin
leşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak 
hakkı mülkiyeti Gemlik Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecek
tir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Gemlik 
Akbank Şubesi A.Ş. Gemlik şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delil
lerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı 
olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgilinin 2942 sayılı kanunun 10 madde gereğince ilan olunur.
İli Bursa, ilçesi Gemlik; Demirsubaşı Mah. pafta 6, ada 236, parsel 19 
Maliki : Yapı Kredi Bankası Şubesi Müdürlüğü
Mahkeme Esas No : 2006 / 563
Taşınmazın tamamı B - 4479 Taşınmazın tamamı

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2006 / 567
Bursa ili Gemlik ilçesi Demirsubaşı Mahallesi ada, parsel nosu malik

leri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmaz Davacı 
Gemlik Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup 
Mahkememizde 2942 sayılı kanunun 10 maddesine göre bedel tespiti ve 
tescil davası açılmış olup,

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya Adli 
yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği davalarda husumetin 
Gemlik Belediye Başkanlığı Gemlik adına ve adresine yöneltilmesi

30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdur
ma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesin
leşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak 
hakkı mülkiyeti Gemlik Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecek
tir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Gemlik 
Akbank Şubesi A.Ş. Gemlik şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delil
lerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı 
olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgilinin 2942 sayılı kanunun 10 madde gereğince ilan olunur.
İli Bursa ilçesi Gemlik Demirsubaşı Mah. Pafta 6, ada 236, parsel 16
Maliki : Feyyaz Erçek
Mahkeme Esas No : 2006 / 567

B -4482

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 2006 / 569
Bursa ili Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi ada, parsel nosu malikleri 

ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmaz Davacı Gemlik 
Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup Mahkememizde 2942 
sayılı kanunun 10 maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmış 
olup;

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya Adli 
yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği davalarda husumetin 
Gemlik Belediye Başkanlığı Gemlik adına ve adresine yöneltilmesi

30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdur
ma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesin
leşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak 
hakkı mülkiyeti Gemlik Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecek
tir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Gemlik 
Akbank Şubesi A.Ş. Gemlik şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delil
lerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı 
olarak bildirmeniz gerekmektedir.

ilgilinin 2942 sayılı kanunun 10 madde gereğince ilan olunur.
İli Bursa, ilçesi Gemlik; Hamidiye Mah. Pafta 32, ada 148, parsel 26 
Maliki: Marmara Zeytin Satış Tarım Kooperatifi
Mahkeme Esas No : 2006 / 569
Taşınmazın tamamı_________ B - 4483

Almanya’da 
issizlerin 

çoğu Türk
Almanya'da 
Mart 2005 itibariyle 
219 bin 300 işsiz 
Türk bulunduğu ve 
bu ülkedeki yabancı 
işsizlerin çoğun
luğunu Türklerin 
oluşturduğu bildirildi. 
TİSK'in aylık yayın 
organı "İşveren" 
dergisinde yer 
alan haberde, 
Alman Ekonomi 
Enstitüsünün 
araştırmasına 
göre, bu ülkede 
yaşayan yabancıların, 
Almanlara göre 
işsizlikle daha fazla 
yüz yüze kaldıkları 
belirtildi.

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık
Lüks Tripleks Villa 

GSM: (0.535) 886 47 74
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Yeni kayıt, Plaka, 
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Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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



Sayfa 104 Ekim 2006 Çarşamba

Tansiyon hastaları 
oruç tutmasın

Yaşlı ve çocuklar ile 
hamile, kalp, 
şeker ve yüksek 
tansiyon gibi kronik 
hastalıkları olanların 
oruç tutmaları 
ciddi sorunlara 
neden olabilr. 
Uzmanlar, 
Ramazan’da sağlık 
açısından sakıncası 
bulunan kişilerin 
oruç tutmak 
istemeleri halinde 
bir hekime başvur
maları gerektiğini 
belirtiyor.
İstanbul Okmeydanı 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Dahiliye 
Klinik Şefi Prof. 
Dr. Ziya Mocan, 
bazı kişilerin sağlık 
açısından oruç tut
malarının sakıncalı 
olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Ziya 
Mocan, eğer mutlaka 
oruç tutmak 
isteniyorsa bir 
uzman hekime

I başvurulması gerek
tiğini belirterek 
“Yaşlı ve çocuklar, 
hamileler, koroner 
kalp hastaları, kalp 
krizi geçirenler, 
migren, kas hasta
ları, çok zayıf ve 
anemik olanlar, 
tüberküloz mikrobu 
taşıyanlar, ülser, 
böbrek yetmezliği 
bulunanlar, kanser, 
diyaliz, şeker, 
epilepsi, alzheimer, 
parkinson hastaları 
ile gün içinde

‘GemükKortefintemette ► mgemlild(orfezgazetesi.conı adresinitıklayın

düzenli ilaç kullanan
ların oruç tutmaları 
sakıncalı. Eğer bu 
kişiler mutlaka tut
mak istiyorlarsa 
bir uzman hekime 
başvurmalı ve 
oruçlarını onun 
kontrolünde tut
malılar” dedi.
Ramazan ayı 
boyunca beslenme 
konusuna da 
özen gösterilmesi 
gerektiğini 
kaydeden Prof. Dr. 
Mocan, iftarın 
hafif yiyeceklerle 
açılması ve her 
yemek çeşidi 
arasında 5 dakika 
dinlenilmesi öner
isinde bulundu.
Prof. Mocan, “Sahura 
mutlaka kalkılmalı.
Hafif yiyecekler 
yenmeli ve tatlı 
tüketilmemeli.

Oruç, diyet değildir. 
Aksine Ramazan 
ayında kilo alınır. 
Zaten aç 
kalınarak da diyet 
yapılmaz” dedi. 
Özellikle gelişme 
çağında oldukları 
için çocukların 
oruç tutmasının 
uygun olmadığını 
ifade etti.
“Bu çağdaki çocuk
ların düzenli ve 
dengeli beslenmesi 
çok büyük önem 
taşıyor, bu nedenle 
bunların daha 
düzenli gıda 
almaları gerekir. 
Öğrencilerin 
oruç tutması 
konsantrasyonlarını 
bozar 
ve derslerindeki 
başarı oranını 
düşürebilir.”

Ramazanda sağlık için süt için
Ankara Üniversitesi 
(AÜ) Sağlık Eğitim 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nilgün Sarp, 
temel besin mad
delerinin başında 
gelen sütün, 
özellikle Ramazan 
ayında yeterince 
tüketilmesinin sağlık 
açısından önem 
taşıdığını bildirdi. 
Prof. Dr. Sarp, sütün 
zengin besin bileşen
leri açısından hayatın 
her döneminde mut
laka yeterli miktarda 
tüketilmesi gereken 
bir gıda olduğunu 
vurguladı. Sütün 
özellikle protein, yağ, 
vitamin ve mineraller 
gibi beslenmede çok 

önemli olan besin 
öğelerini bünyesinde 
bulundurduğuna 
işaret eden Sarp, "Bu 
nedenle temel besin 
maddelerimizin 
başında gelen sütü, 
özellikle Ramazan 
ayında yeteri kadar 
tüketmek sağlık 
açısından önem 
taşıyor. Süt, enerji 
sistemimize yaptığı 
önemli katkı 
sayesinde kilo den
gesinin korunmasın
da etkili oluyor. 
Besinlerin bio yarar
lılığını artırıyor, 
Ramazan ayında 
vücudun sıvı 
gereksinimini 
karşılıyor. Aynı 

zamanda kan 
basıncının düzenlen
mesinde ve vücudun 
sıvı dengesinin 
sağlanmasında 
önemli rol üstlenen 
potasyumun yüzde 
33'ünü, kalsiyumun 
da yüzde 90'ını 
sağlıyor"dedi.

GÜNÜN MENÜSÜ
Biberiydi Tavuk
400 gr balık fileto (somon, sudak, mezgit, levrek vs.)
30 gr margarin (2 çorba kaşığı), 1 adet domates
5-6 yaprak biberiye, 2 yaprak defne, 1 çorba kaşığı sirke
1 diş sarımsak, 1 adet küçük soğan, 1/2 demet ıspanak
1 tutam toz şeker

Yapılışı

Kıymalı Bezelyeli Makarna

Domatesi küçük küçük doğrayıp bir kaşık margarin ile kavurun. Kıyılmış 
soğanı ilave edin. Biberiye, defne, sirke, kıyılmış sarımsağı da ekleyip 
kısık atelte pişmeye bırakın. Ayrı bir tavayı iyice kızdırın. Yarım kaşık 
margarin ve yıkanıp iyice süzülerek hiç nemi kalmamış gerekirse kuru
lanmış ıspanak yapraklarını kısgın tavaya atın ve sadece 1 dakika 
kuvvetli ateşte tutup servis tabağını alın. Balıklara fırça ile margarin 
sürün. Bolca tuz ve karabiber serpin. Ispanakları çıkardığınız kızgın
tavaya koyup kuvvetli ateşte her iki tarafını ikişer dakika pişirin. 
Domates sosunu ıspanakların üzerine dökün, balıkları üzerine koyup 
servis yapın.

Malzemeler (4 kişilik) 
75 g margarin , 250 g yağsız 
kıyma, 400 g kalın düdük makarna 
5 su bardağı su, 200 g bezelye, 
2 orta boy soğan 
3 adet yeşil biber, Tuz, Karabiber, 
1 yemek kaşığı şeker 
100 g çiğ krema

Yapılışı 
5 bardak suyu kaynatın, içine 
tuz ilave edin. Makarnanın 
hepsini içine atın, 12-15 dk. 
suyunu çekene kadar
haşlayın. Ayrı bir tencerede 50 g Margarin'i eritip içine 
kıyılmış soğanı ve biberi ilave edin, 2-3 dk. sararıncaya 
kadar pişirin. Kıymayı, bezelyeyi, çiğ krema ve şekeri ilave 
edip çok kısık ateşte 10 dk. pişirin, ateşten alın. Bu arada, 
makarnanın içine suyunu çekmesine yakın 25 g margarin 
katıp dikkatlice harmanlayın. Makarnayı tabaklara pay
laştırın, sosu üzerine döküp sıcak servis yapın.
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Eczacılardan kış öncesi I Vgrip aşısı çağrısı
Sağlıklı yaşlanmak için dengeli beslenin

Kütahya Eczacılar 
Odası yönetim kuru
lu üyesi Mehmet 
Hakan Akcan, 
grip aşısının Ekim- 
Kasım ayları arasın
da yaptırılması 
halinde daha etkili 
olacağını söyledi. 
Akçan, bazı hasta
lara ve 65 yaşın 
üstündeki vatan
daşlara aşının 
eczanelerden 
ücretsiz verildiğini 
hatırlatarak, "Grip 
aşısı olan kimse 
sadece gribe karşı 
ve ancak belli oran
da kofunun 
Vatandaşlarımız 
aşıhın bağışıklık 
oluşturmadığı kim
selerde ve grip 
dışındaki diğer so 
Iunum yolu hastalık
larında genel korun
ma tedbirlerine 
dikkat etmelidirler.

Solunum yolu 
hastalıklarının 
(grip, nezle, soğuk 
algınlığı topluma 
yayılmasında 
sağlamlardan çok 
hasta olanların daha 
dikkatli ve sorumlu 
davranması gerekir. 
Hastalar, hastalıkları 
tamamen 
düzelinceye kadar 
başkalarıyla 
öpüşmemeli, kucak
laşmamak ve hatta ■ 
tokalaşmamahdır 
Ayrıca yine hastalar 
ağız ve burunlarıyla 
temas ettiklerinde, 
öksürük hapşırık 
nedeniyle ellerine 
sekresyonları 
bulaştığında ellerini 
yıkamadan 
başkalarının kul
landığı telefon vb 
gibi ortak gereçlere 
temas etmeme
lidirler" dedi.

Yalova İl Sağlık 
Müdürü Dr. Engin 
Ferah, sağlıklı yaşlan
manın temelinde 
dengeli beslenmenin 
yattığını söyledi. 
İl Sağlık İl Müdürü 
Dr. Ferah, ülkemizde 
yaşlı nüfusun hızla 
artmasının bu kes
imin beslenme yön
temlerini öğrenmesini 
de önemli hale 
getirdiğini söyledi. 
Türkiye’de yaşlı 
nüfusun yüzde 3'ten 
yüzde 5.5'e yük
seldiğini ifade eden 
Dr. Ferah, yaşlıların 
yeterli ve dengeli 
beslenmesinin 
sadece diyetle 
ilişkili hastalıkları 
azaltmayacağını, 
aynı zamanda 
sağlığı geliştireceğini 
kaydetti. Dr. Ferah, 
yaşlılara yönelik 
beslenme yöntemini 
şöyle sıraladı: 
"Yeterli ve dengeli 
beslenmek için 
4 ana besin grubun
dan yani süt ve 
süt ürünleri, et, 
yumurta ve kuru 
baklagiller; sebze ve 
meyve, ekmek ve 
tahıl grubundan besin 
bulundurulmalıdır.
Böylece besin 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

çeşitliliği sağlanarak 
ferdin temel ihtiyacı 
olan protein, 
karbonhidrat, yağ, 
vitamin, mineral ile 
posa sağlanmış olur. 
Öğün sayısı arttırıl
malı ve azar azar sık 
yemek yenilmelidir 
(3 ana, 3 ara).
Sabah kahvaltısı 
kesinlikle yapılmalı ve 
atlanmamahdır.
Kahvaltının günün en 
önemli öğünü olduğu 
unutulmamalıdır.
İdeal vücut ağırlığı 
korunmalı ve besinler 
yoluyla alınan ener
jiyle harcanan enerji 
arasında denge 
sağlanmalıdır. Yağlı 
besinlerin tüketimi 
sınırlandırılmalıdır. 
Kırmızı et yerine 
tavuk, hindi eti tercih 
edilmelidir. Haftada 
en az 2 defa balık 
tüketilmelidir." 
Hayvani kaynaklı 
yağ tüketiminin 
azaltılarak, nebati 
kaynaklı sıvı yağlar 
kullanılması 
tavsiyesinde 
bulunan Dr. Ferah, 
"Az yağlı veya yağsız 
süt ve yoğurt 
tüketilmelidir.
Sindirim sisteminde 
rahatsızlık yapmaya

cak pişirme 
yöntemleri kullanıl
malıdır. Haşlama, 
ızgara ve fırında 
pişirme yöntemleri 
tercih edilmelidir. 
Yaşlılar için 
kızartma ve kavurma 
yöntemleri uygun 
değildir. Posa alımı 
arttırılmalıdır.
Posanın en iyi 
kaynağı sebze, 
meyve ve Içuru 
baklagillerdir. 
Günlük tuz tüketimi 
kısıtlanmalıdır. 
Günlük tuz miktarı 
bir tatlı kaşığından 
(4-5 gram) fazla 
olmamalıdır.
Özellikle yüksek 
kan basıncı yönünden 
tuz ilave edilmiş 
turşu, salamura vb. 
besinler, sodalı içe
cekler tüketilmeme
lidir. Kalsiyum kay
nağı olan süt, yoğurt, 
peynir gibi besinler 
günlük beslenme 
içinde mutlaka yer' 
almalıdır. Çay şekeri 
denilen ve kan 
şekerini hemen 
yükselten şeker, 
şekerli besinler ve 
hamur işi tüketimi 
sınırlandırılmalıdır.
Muhallebi, sütlaç gibi 
sütlü tatlıların 

tüketilmesi yaşlılar 
için daha uygundur. 
Günlük sıvı tüketimi 
arttırılmalıdır.
Günde 8-10 su 
bardağı sıvı tüketimi 
uygundur.
Aşırı çay ve kahve 
tüketilmemelidir. 
Ihlamur, taze 
sıkılmış meyve 
suyu, ayran yaşlılar 
için uygun içecek
lerdir. Düzenli aktivite 
yapılmalıdır.
Başlangıçta kısa 
süreli yürüyüşlerle 
başlanıp zaman 
içerisinde bu 
arttırılabilir. Besin 
tüketimini cazip 
hale getirmek için 
yiyeceklerin 
lezzet ve çekiciliği 
arttırılmalıdır. 
Bu amaçla çeşitli 
baharatlar’ 
(nane, kekik vb.) 
kullanılabilir.
Yemek yemek için 
yeterli zaman ayrıl
malı ve hızlı yemek 
yenmerhelidir.
Sindirim salgılarını 
arttırmak için yemek
ler sıcak servis 
edilmelidir. Sigara ve 
alkol kullanılma
malıdır. Ağız ve diş 
sağlığına dikkat 
edilmelidir"'dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR. RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 710
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 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

E
VIII1 VAPUR - FERİBOT

1

i
KAYMAKAMLIK

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

Yalova (226)814 10 20
Topçular (226)363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 311

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

F^
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

m İM 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

M HASTANELER

B
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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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VEZİROĞLU ECZANESİ
E. Dinçer Mah. Irmak Sok. No: 25 

Tel: 513 03 75 GEMLİK
GEMUK’IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SURELİ YAYIN
YIL : 34 SAYI : 2563

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)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Büyük Kumla’da 
izinsiz pankart 

asmaya 
1000 YTL ceza

Tabakhanelerde 
yıkım başlıyor

Büyük Kumla’da 
izinsiz olarak 
Demokratik Toplum 
Partisi (DTP) adına 
pankart asan 
2 kişi, bin YTL para 
cezasına çarptırıldı. 
Alınan bilgiye göre, 
Büyükkumla 
Beldesi'nde parti 
propagandası için 
pankart astığı öne 
sürülen H.D. ve

Bursa’da iki kız 
yurttan kaçtı

Bursa’da Sosyal 
Hizmetler İl Müdür 
lüğü'ne bağlı kız 
yetiştirme yurdun
dan kaçan 2 kız 
polisi alarma geçir- 
di.Alınan bilgiye 
göre, bugün polise 
müracat eden 
Yurt Müdürlüğü 
yetkilileri S.Ç.(17) 
ve S.K.(15) isimli 

A.T. isimli şahıslar 
jandarma 
tarafımdan 
gözaltına alındı. 
Şahıslara, 
cumhuriyet 
savcısının 
talimatıyla 
"Kabahatler 
Kanunu'na muhale
fet" suçundan 
bin YTL para 
cezası kesildi.

kızların yurda 
gelmediğini 
söylediler. Çekirge 
Polis Merkezi 
ekipleri durumu 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü'ne 
bildirdi. Konuyla 
ilgili araştırma 
başlatan polis, 
tüm birimleriyle 
alarma geçti.

Mustafa Özyurftan 
Kuran kursu sorgusu
CHP Bursa Millet 
vekili Mustafa Öz 
yurt, Kuran kursla 
rımn işleyişi hakkın
da İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu 
nun yanıtlaması 
istemiyle TBMM'ye 
soru önergesi verdi. 
CHP Bursa Millet 
vekili Mustafa Öz 
yurt, eğitim kurumu 
adı altında açılan 
Kuran kurslarının 
işleyişine dikkati 
çekerek, bu konu ile 
ilgili İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu'ya 
soru önergesi verdi. 
Mustafa Özyurt, 
Kuran kurslarının 
kaçak olarak açıl
makla birlikte, 
ilkokul çağındaki 
çocukların beyinleri
ni hurafelerle yıka 
dıklarını ve kılık 
kıyafet kanununa 
aykırı kıyafetlerle 
meydanlarda cirit 
attıklarını söyledi. 
Özyurt, Kuran 
kurslarının bu şe 
kilde çalışmasını 
eleştirerek Bakan 
Aksu'ya şu soruları 
yöneltti: "Hemen 
hemen her gün 

medyadan adresleri 
ne kadar öğrendi 
ğimiz kaçak kuran 
kurslarına hüküme
tiniz tarafından ne 
tür işlemler yapıl
maktadır. Dinimizi 
bahane ederek kılık 
kıyafet kanununa 
aykırı kıyafetlerle 
meydanlarda dola 
şan insanları en 
gellemek amacıyla 
hükümetiniz tarafın
dan yeni önlemler 
alınması düşünül 
mekte midir. 
Kaçak Kuran kursu 
açanlarla bu kursla 
ra gidenlere ve kılık 
kıyafet kanununa 
aykırı giysilerle mey 
danlarda dolaşan
lara verilebilecek . 
cezalar nelerdir. 
Hükümetinizin iş 
başına geldiği tari
hten bu yana kaçak 
Kuran kursu açan 
bu kurslara katılan 
kılık kıyafet kanu 
nuna aykırı giysiler
le meydanlarda 
dolaşan bir şahsa 
veya kuruma uygu
lanmış olan herhan
gi bir cezai müey 
yide var mıdır?"

Tabakhaneler 
Bölgesi'nin kent 
dışına taşınması 
için kararlılığını 
sürdüren Osman 
gazi Belediyesi, 
encümen kararıyla 
71 dükkanın yıkımı
na önümüzdeki bir 
kaç gün içinde 
başlayacak.
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Tabakhane 
ler'deki 71 dükkanın 
BUSKİ tarafından 
sularının kesildiğini, 
birkaç gün içinde 
elektriklerinin de 
kesileceğini ve 
hemen yıkım çalış
malarına baştana 
cağını vurguladı. 
Bursa’da son 20 
yılın sorunu olan 
Tabakhaneler Bölge 
si'nin İstanbul Tuzla 
veya Badırga'daki 
Dericiler Organize 
Sanayi Bölgesi'ne 
taşınmasıyla ilgili 
süreçte sona 
yaklaşılıyor.
Osmangazi 
Belediye Başkanı 

Orhangazi Uludağ Üniversitesi’nden 
aldığım öğrenci kimlik kartımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
HAKAN KAYA

Recep Altepe, 
bölgedeki esnafa 
taşınmaları için 
verilen bir aylık 
sürünin sona 
ermesiyle birlikte 
hareke te geçtikleri
ni söyledi.
Yapı Kontrol 
Bürosu ekiplerinin 
20 gündür bölgede 
gerçekleştirdiği 
kaçak yapı tespit 
raporlarının 
sonuçlandırıldığını 
hatırlatan Altepe, 
"Böl gedeki 57 
işyerine daha 
kaçak yapı zaptı 
tutuldu ve 
encümen bu 
işyerlerinin 
yıkılmasını karar
laştırdı. Böylece 
bölgede yıkım kararı 
çıkan işyeri sayısı 
71'e yükseldi. 
Encümen kararı 
bölgedeki esnafın 
neredeyse tamamı
na tebliğ edildi. En 
kısa sürede dükkan
ların yıkımını etap 
etap gerçekleştire
ceğiz" dedi.

İŞTE DOĞ ALO AZ, İŞTE TASARRUF
ABONE OLMAK İÇİN 

İSTENEN BELGE
5 NÜFUSLU AİLENİN PİŞİRME VE SICAK SU İHTİYACI İÇİN 

TÜP VE DOĞ ALG AZ MUKAYESESİ .
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YILLIK 24 ADET TÜP GİDERİ
(12 adet plşlrme/12 adet sıcak su amaçlı.)

900 YTL

ABONELİK BAĞLANTI BEDELİ 

180 $ + KDV 
EKONOMİK, DOĞA DOSTU 

ZAHMETSİZ, GÜVENLİ
DOGALĞAZ KONFORUNU YAŞAYIN

G€MDAS
DOĞAL GAZ

Demirsubaşı Mh. Dr. Ziya Kaya Bulvarı No:3 GEMLİK I BURSA 

TEL: 0.224 513 29 29

4l> 4Q 4») 4<> 40 4O 4*) 4O 4O . 4*1 40 40
40 40 4O 4O 40 4O 4O 4O 4O 40 40 40

YILLIK 384ms DOĞALGAZ GİDERİ 
(192m3 pişirme/1 92m3 sıcak su amaçlı)

YILLIK KAZANÇ

211 YTL

5 NÜFUSLU 100 M2 KULLANIM ALANINA SAHİP BİR KONUTUN 
KÖMÜR + TÜP / DOĞAL GAZ MUKAYESESİ ________

= 1 440 YTL

727 YTL

YILLIK KAZANÇ 
‘«Plamalar Afluatoa 2000 fiyatları dlkkata alınarak yapılmışın



GEMDAŞ YETKİ NO : 035 & tumnUMr
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Emekli işçi İbrahim Güzel, evinin mutfağında iple kendini aştı

Sağlık sorunları ölüme göH
Güne Bakış

EM Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Uyarılar..
Devletin eh üst kurumu olan 

Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile 
yürütmeyi elinde bulunduran AKP 
hükümeti arasında dünya görüşü ve 
yaşanan olayları değerlendirme de büyük 
farklılıklar yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı, AKP Hükümetinin 
yasama organı olan TBMM’nin çıkardığı 
birçok yasayı gerekçeleriyle veto ederek 
geri göndermiş, hükümet yeniden yasaları 
aynı şekilde kabul ederek yasallaşmasını 
sağlamıştır.

Cumhurbaşkanımızın 7 yıllık hizmet 
süresinin bitimine az bir süre kala TBMM’de 
yaptığı uyarı yine yankı yarattı.

Atatürkçülüğü tartışılmaz olan Sayın 
Ahmet Necdet Sezer’in Atatürk’ün kurduğu 
Cumhuriyet’in temel niteliklerine karşı 
saldırıların devam ettiğini son konuşmasın
da yineledi.

Cumhuriyetin olmaz olmaz koşulu olan 
laiklik konusunda önemli kaygılar taşıdığını 
yalnız Cumhurbaşkanı değil, Hava, Deniz, 
Kara Kuvvetleri Komutanları ile Genel 
Kurmay Başkanı da net bir şekilde dile 
getirdi.

Cumhurbaşkanı ile komutanların laiklik 
konusundaki uyarıları ötüşürken, ABD’de 
Bush ile görüşmeye giden Başbakan R.T. 
Er^Ufean’ın açıklamaları tam tersiydi.

Devletin tepesi ile yürütmenin başı 
hiçbir konuda anlaşamadı, anlaşamayacak
lar. Uyarılar ise boşa alınacak gibi değil.. 

77 yaşındaki İbra 
him Güzel adlı 
emekli işçi, sağlık 
sorunları nedeniy 
le girdiği bunalım
dan çıkamayarak, 
intihar etti.
4 çocuk babası 
Güzel’in eşinin 5 
yıldır felçli olarak 
yaşamını sürdür 
meşine dayana- 
madığı belirtildi.
Haberi sayfa 3’de

DSP İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz, basın toplantısında 
. mecliste yaşanan olayları değerlendirdi 

‘Tek sorumlu AKP Yönetimi 

Katırh Köyü Kalkınma Koopertaifi Başkanı Hulusi 
Bayrak, avans alımlarının doğru olduğunu söyledi

“Zeytin üreticisinin 
kafasını karıştırdılar”
Sınırlı Sorumlu 
Katırh Köyü 
Kalkınma 
Koopertaifi 
Başkanı Hulusi 
Bayrak, 
Marmarabirlik’in 
zeytin alım 
kampanyasında 
uygulamadığı sis
teminin doğru 
olduğunu söyledi. 
Bayrak, zeytin 
atımlarında 
Marmarabirlik’in 
avans sistemine 
yeni geçildiği için 
konuyu yeterince 
kavrayamayan 
üreticinin kafasının

karıştığını belirte 
rek, bu durumda 
ise üreticinin 
fiyatı barem 
fiyatı sandığını 
söyledi.

Haberi sayfa 2’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Ziraat Odası’na
DYP’den ziyaret

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Katırlı Köyü Kalkınma Koopertaifi Başkanı Hulusi Bayrak, avans atımlarının doğru olduğunu söyledi

“Zeytin üreticisinin 
kafasını karıştırdılar”

Bir süre önce 
kurularak faaliyete 
geçen Gemlik 
Ziraat Odası'na 
DYP’liler 
ziyarette bulundu. 
İlçe Başkanı 
Faruk Güzel ile 
yönetim kurulundan 
üyelerin bulunduğu 
ziyarette ağırlık 
zeytin fiyatları 
oldu.
Ziraat Odası’nın 
yeni hizmete girmesi 
nedeniyle tebrik 
ve kutlamak 
amacıyla ziyarette 
bulunduklarını 
söyleyen Faruk 
Güzel, sivil toplum 
örgütlerine 
her zaman 
desteklerinin 
sürdüğünü ifade 
etti.

Şu ana kadar 
Gemlik genelinde 
613 üyesi bulunan 
Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı 
Ali Çelik, 
kendilerini 
kuruluşlarından 
bu yana ilk kez bir 
siyasi parti 
başkanının 
ziyaret ettiğini 
söyleyerek 
Faruk Güzel ile 
yönetimine 
teşekkür etti. 
Oda Başkanı 
Ali Çelik, Ziraat 
Odasının çiftçiye 
vermek istediği 
hizmetlerden 
bilgiler verirken 
son günlerde 
gündemi oluşturan 
zeytin fiyatları 
konusunda da 
görüşlerini aktardı. 

Sınırlı Sorumlu 
Katırlı Köyü 
Kalkınma 
Koopertaifi Başkanı 
Hulusi Bayrak, 
Marmarabirlik’in 
zeytin alım 
kampanyasında 
uygulama sisteminin 
doğru olduğunu 
söyledi.
Zeytin alımlarında 
Marmarabirlik’in 
avans sistemine 
yeni geçildiği için 
konuyu yeterince 
kavrayamayan 
üreticinin kafasının 
karıştığını söyleyen 
Katırlı Köyü 
Kalkınma 
Koopertaifi Başkanı 
Hulusi Bayrak, 
Marmarabirlik’in 
avans ve risturn 
sisteminin 
kooparetifçilik 
açısından doğru 
bir uygulama 
olduğunu belirterek, 
şunları söyledi : 
“Birlik yönetiminin 
önümüzdeki 
günlerde

Ma vardım kampanyası telalıliı

atımlardaki uygula
masını hep birlikte 
göreceğiz. Bu geçiş 
döneminde vatan
daşın konuya 
hazırlıksız olduğu 
bir dönemde 
avans fiyatlarının 
açıklanması kafaları 
karıştırdı.
Üretici yanlış 
bilgilendiriliyor.

Bu ise, tüccarın 
işine yarar" 
Marmarabirlik 
yönetiminin avans 
sistemini açıklarken 
zeytin üreticisine 
bizzat giderek, 
konuyu anlayacağı 
bir şekilde 
açıklaması 
gerektiği halde 
bunu yapmadığını, 

bu durumda 
ise üreticinin 
fiyatı barem 
fiyatı sandığını 
söyleyen Bayrak, 
açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Bu tavır çiftçiyi 
kayırıp kollayıcı 
bir tavır değildir. 
Zeytin üreticisi 
yıllardır böyle 
bir uygulama ile 
yeni karşılaşıyor. 
Onun için kafası 
karışık. Bu karışıklık 
ise piyasadan 
serbest alım 
yapan tüccarın 
işine yarayacaktır. 
Tüccar kafası 
karışık olan 
üreticiden kaliteli 
zeytinin istediği 
fiyatta alıp 
stoklayacaktır. 
Marmarabirlik 
yönetiminin 
avansve risturn 
sistemini 
ortaklarına doğru 
ve anlayacağı 
bir şekilde anlatması 
gereklidir.”

GEMLİK

■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Başbakanlık 
tarafından valiliklere 
gönderilen bir 
genelge ile İsrail 
ordusu tarafından 
bombalanan 
Lübnan’ın

yeniden man ve 
savaşın yol açtığı 
insani sorunların 
çözülmesi 
için destek 
kampanyası 
açıldı.

Bursa Valiliği’nden 
Gemlik 
Kaymakamlığı’na 
gönderilen bir yazıyla 
Lübnan’daki savaşın 
yaralarının kapatıl
ması için açılan 

yardım ve destek 
kampanyasının 
iki ay süreceği 
bağışların ise aşağı
daki banka hesap 
numaralarına yatırıl
ması istendi.

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 
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Bursa Şubesi
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Dolar Hesabı 53000349
Euro Hesabı 58000013
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Euro Hesabı 009-4094056

KÖRFEZ 
REKLAM

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın
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Emekli işçi İbrahim Güzel, evinin mutfağında iple kendini astı

II Â II ıı

Seyfettin SEKERSÖZ

Uzun süredir eşi ile birlikte 
sağlık sorunları yaşadığı 
belirtilen İbrahim Güzel 
adlı emekli işçi evinin 
mutfağında kendini 
asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, 
önceki akşam saat 17.oo 
sıralarında Yeni Mahalle 
Uzun Sokak 22 Nolu evde 
eşiyle birlikte yalnız oturan 
İbrahim Güzel (77) eşinin ve 
kendinin sağlık sorunları 
yüzünden girdiği bunalımdan 
çıkamayarak evinin 
mutfağında kendini iple 
tavana asarak intihar etti. 
Eşinin yaklaşık 5 yıldan bu 
yana felçli olarak yaşamını 
sürdürmesine dayanamayan 
ve kendisinin de son 
günlerde ayaklarında 
başlayan rahatsızlık 
nedeniyle sıkıntılı günler

II I II

geçiren İbrahim
Güzel, evde eşinin de 
üzüntülü bakışları arasında 
eline aldığı iple mutfak 
bölümüne geçerek, ipi tavana 
bağlayarak kendini astı.
Eşinin cama vurarak 
dışarıdan geçen

DSP İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz, basın toplantısında mecliste yaşanan olayları değerlendirdi

Tek sorumlu AKP yönetimi ile meclis grubudur’
Seyfettin SEKERSÖZ

DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz, 
düzenlediği basın 
toplantısında 
Belediye Meclisi’nde 
yaşanan olayların 
tek sorumlusunun 
AKP ilçe yönetimi 
ile meclis grubu 
olduğunu söyledi. 
Marmarabirlik'te 
yaşanan avans fiyat 
krizine de değinen 
Hüseyin Poyraz, 
üreticiye büyük 
darbe vurulduğunu 
bildirdi.
Pazartesi günü 
yapılan Belediye 
Meclis toplantısında 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
istemi ile Büyükşehir 
Belediyesi’nin yap
ması gereken 
hizmetlerin yapıl
madığını öne sürerek 
meclisten destek 
istemesinin yanlışlı 
ğına değinen 
Hüseyin Poyraz, 
"Konu gündeme 
alındıktan sonra 
AKP'li meclis üyesi 
Refik Yılmaz, 
Büyükşehir Belediye 
si ile iyi diyalogları 
olan K. Kumla ve 
Umurbey Belediye 
başkanlar/ iyi 
hizmetler alıyor" 
dediğini hatırlatarak, 
"Bundan esinlenerek 
meclis üyesi MHP'li 

, Osman Doğan'ın da
Gemlik'e hizmetlerin 
gelmemesinin sebe
binin Büyükşehir 

Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ile 
arasının iyi olma 
dığını ve bu sebeple 
Gemlik'e gelecek 
hizmetlerin aksa 
dığını belirtmiştir" 
dedi.
ESEFLE KINIYORUZ 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'la 
Osman Doğan'ın 
arasındaki sert 
konuşmaların esas 
sebebinin AKP 
meclis grubu ile AKP 
ilçe yönetim kurulu
nun birlikte olup, 
Belediye Başkanı ile 
aralarındaki sürtüş
menin 
bu sebepten dolayı 
gün ışığına çıktığını 
ileri süren Hüseyin 
Poyraz, "Bu olayı 
DSP Gemlik İlçe 
Örgütü olarak esefle 
kınıyoruz. Daha önce 
verdiğimiz Büyükşeh 
re geçişle ilgili beya 
natlarımız bizim hak
lılığımızı açığa çıkar
mıştır. Gemlik halkı 
bunları görmektedir. 
Bu olumsuzlukların

vatandaşlardan yardım 
istemesi sonucu 
eve girenler yaşlı 
adamın cesedini asılı 
durumda buldular.
Olayı polise bildiren 
vatandaşlar 112 ambulansa 
da haber verdiler.
Olay yerine gelen polis 
ekipleri ipten indirilen 
İbrahim Güzel'in ölmüş 
olduğunu gördüler.
Ceset anbulansla 
Devlet Hastanesine 
götürülerek morga 
kaldırıldı.
4 çocuk babası olduğu 
bildirilen ve İbrahim 
Güzel'in Sunğipek 
Fabrikası’ndan emekli 
olduğu öğrenildi.
İbrahim Güzel'in cenazesi 
dün Kafoğlu Camiinde 
kılınan öğle namazına 
sonra ilçe mezarlığında 
toprağa verildi.

tek sorumlusu ise 
AKP ilçe yönetimi ve 
meclis grubudur" 
dedi.
ÇİFTÇİYE DARBE 
VURULDU 
Marmarabirlik . 
yönetim kurulunun 
bu sene ilk kez 
uygulamaya 
koyduğu avans 
sisteminin bir çok 
yanlışlığı da birlikte 
getirdiğini söyleyen 
Hüseyin Poyraz, 
"Açıklanan bu avans 
sistemi tamamen 
üreticiyi belirsizliğe 
ve umutsuzluğa 
itmiştir. Şöyle ki; 
geçen sene tane ve 
birim fiyatları avans 
niteliği olmasına 
rağmen fiyatlar belir
lenen değerlerde 
kalmış olup ilave 
olarak hiçbir bedel 
ödenmemiştir. Ayrıca 
bu sene açıklanan 
avans niteliğindeki 
fiyatlar bir önceki 
seneye göre yarı 
yarıya düşürülmüş 
tür. Bu zeytin üreti
cisini mağdur ve

perişan duruma 
düşürmüştür. 
Bu sene yapılan 
uygulamada 
419 tane adedi 
360 taneye 
düşürülmüştür. 
Bu üreticiye atılan 
en büyük darbeler
den birisidir.
Bu şunu 
göstermektedir ki 
Karadeniz 'deki 
fındık üreticisine 
oynanan oyunun 
aynısı zeytin üretici
sine uygulanmak
tadır. Bu hareketler 
Türkiye genelindeki 
çiftçiye indirilen 
darbedir.
AKP iktidarından bu 
yana başta çiftçimize 
olmak üzere her 
kesime vurulan 
ağır darbelerden 
biridir. Halkımız 
bütün oynanan 
ekonomik, siyasi ve 
politik oyunların 
bilincindedir. İlk 
genel seçimlerde 
bu cevabını sandıkta 
verecektir" 
şeklinde konuştu.

| Yazı YORUM
Diş Hekimi özcan VURAL

• '■>***» Iozcanvural1933@hotmail.com
I . \ I www.milliyet/blog/özcan vural

Ben de oradaydım!...
Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısını izle

mek için gittim.. Keşke gitmez olsaydım!...
Sayın okurlar; Her meclis toplantısına git

tiğimde inanın sizin adınıza üzülüyorum. Bu 
meclis Gemlik halkının kalitesini temsil etmiyor..

Daha önceki tarihler de mecliste çalışan her 
türlü meslek grubunda çalışırken seçilmiş insan
ların eğitimlerini, görgülerini, mecliste çalış
malarında gösterdikleri ciddiyet ne yaptıklarını 
bilerek yaptıkları çıkışları düşündükçe Gemlik 
Belediye Meclisi bu olmamalıydı diyorum..

Toplantı açılır açılmaz ciddiyetsizlik başlıyor.. 
Gelmeyen üyeler var. Bu gelmeyen üyelerin 
(Huzur hakkı) para almaları için yazılı dilekçe 
göndermeleri yasa gereği olduğu halde, bunu 
da Başkan anlatıp ikaz etmesine rağmen par
maklar kalkıp iniyor, gelmeyen üye hakkı 
olmayan parayı cebine indiriyor...

Oh ne ala memleket değil mi dediğinizi duyar 
gibi oluyorum !....

Şunu size yazmalıyım ki; Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u seversiniz, sevmezsiniz onu 
bilemem, yapmadığı bir çok işlerinde olduğunu, 
çalmadığı çaldırmadığı için oyumu ona verdiğimi 
daha öncede yazdım..

Bunlar bir tarafa Başkan bu meclise öğret
menlik, yol göstericilik yapıyor, ama gel gör ki 
Meclis bunlardan bir şeyler öğrenecek kapasite 
de değil..

AK Parti’nin ve Belediye Meclisi grubunun 
başkanı sevmediklerini biliyorum.

Her işine engel koyduklarını, devirme iştahı 
ile yutkundukları açık..

Bunu zaten açıkçada söylüyorlar.. Şimdi 
buna birde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
dargınlığı eklendiği söyleniyor, işin çok zor 
Başkan, sağlığın bozulmadan Başkanlığı tamam
lamayı ailece duacı olun.

Mecliste Fay hattı üzerinde15 metre yakın
lığında inşaat yapılamayacağını, bu yerlerin 
zorunlu yasaklanmış alan olduğunu ve imar 
planlarına böyle işlenmesi gerektiğini yasa 
söylediği halde, Gemlik imar planına yeşil saha 
olarak yanlışlıkla işlendiğini, bunun düzeltilmesi 
gerektiğini söylemesine, adeta ders verir gibi 
bunu da meclise defalarca Başkan açıkladığı 
halde bizim Gemlik meclisimiz yeşil saha ile 
yasaklanmış alan farkını anhyamıyor, bence 
anlıyor ama orada arsaları olan kendileri, akra
baları, arkadaşları, yandaşlarını düşünerek, 
kamu yararını bir tarafa atıp, kendi özel yarar
larını gereği oy kullandılar.

Oralar yine yeşil saha kaldı, yarın Bursa’dan 
veya Bakanlıktan ayıpları olarak geri gelecek, 
bunun dahi farkında değiller.

İçlerinde Hukukçular, Mimarlar var.. Cami yeri 
için verdikleri dilekçede o yerin Cami yaptırma 
derneğine (Devir ve tahsisjin yapılmasını istiyor
lar.!..

Bu hukukçular ve Mimarlar devir tabirin ne 
olduğunu tahsisin ne anlama geldiğini bilmiyor
lar. Ben Hekim olduğum halde bir vatandaş 
olarak bildiğim ve arasında büyük farklar olan 
bu sözleri yazılı dilekçelerine yazarak ayıplarını 
tescil ediyorlar.. İşte sizi idare edenler bunlar 
sayın Gemlik'liler bunu bilin... Cami yerini cami 
yaptırma derneğine 10 YTL ye devrettiler, yani 
sattılar..

Bence yanlış... Kötü düşünelim, bu dernek 
yarın kötü niyetli kişilerin eline geçti, ellerinde 
tapuları olduğu için bunlarda burayı başka mak
satlarla kullandılar ne olacak. Burası bu derneği 
tahsis edilmeli, kısaca Belediye ipin ucunu 
elinde tutmalıydı..

Sonunda da kavga patladı..
Kim haklı o tarafa girmeyeceğim..
Bir kere çok ayıp oldu. Meclisin kalitesizliği 

tekrar tescil edildi..
Bence Başkan daha sakin olmalıydı..
Onun tecrübeli bir kişi olarak, idarecilerin her 

zaman sert hücumlara taraf olabileceğini bildiği
ni zannediyordum, gördüğüm sağlığını dahi 
tehlikeye sokacak kadar sinirlenmesi, ağır sözler 
söylemesi idi..

Keşke Meclis toplantısına gidip bunları 
görmeseydim, duymasaydım.. J

mailto:Iozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Otobüsçüler iftarda buluştu
Seyfettin SEKERSÖZ

73 Nolu S.S. 
Güzel Gemlik 
Otobüsçüler ve 
Minibüsçüler 
Kooperatifi 
yönetim kurulu, 
üyelerine 
iftar yemeği verdi. 
Milton 
Gazinosu’nda 
verilen yemeğe 
siyasi parti 
temsilcileri de 
katıldı.
Yeni otobüslerin 
devir töreninin

Mimarlar Odası
iftar yemeği verdi

ardından 
iftarda bir 
araya gelen 
otobüsçüler 
davetlilerle 
birlikte iftar açtılar. 
Yaklaşık 20 
günden bu yana 
yoğun bir tempo 
içinde yeni 
otobüslerin servise 
sokulması ile uğra 
şan otobüsçüler 
hem iftar açtılar 
hem de yeni 
başlayacakları 
seferler için 
birbirleriyle 
sohbet ettiler.

Seyfettin SEKERSÖZ

Mimarlar Odası 
Gemlik temsilciliği 
üyeleri ile 
misafirlerine 
iftar yemeği verdi. 
İstiklal Caddesi 
üzerindeki Paşa 
Otel Restoranında 
verilen yemeğe 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ile Umurbey

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'de katıldı. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan 
ile yönetim kurulu 
üyelerinin 
düzenlediği 
iftar yemeğine 
odaya üye 
mimarlar aileleri 
ile birlikte katıldı.

3
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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

ACİLSATlUKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan_ _ _ _ _ _ _

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1 • 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 

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

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

J

f
i

I
Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 
Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Macîde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax:5141021

I

Talih kuşu 
internette

Milli Piyango'da 3 yıl 
sonra da cep tele* 
fonu, etkileşimli 
televizyon ve sesli 
cevap sistemi ile 
satış devreye girecek. 
Milli Piyango Idare- 
si'nin Bilet Satış, Çe 
kiliş ve İkramiye Yö 
netmeliği'nde yapılan 
yeni düzenleme 
uygulamaya girdi. 
Buna göre, bayiler 
toptan aldıkları 
biletleri sanal ortam 
üzerinden abonele 
rine satabilecek. 
Bayiler bankalar ile 
yapacakları sözleş 
meyle ikramiye de 
ödeyebilecek. 
Aboneler ise önce, 
sanal ortam bayii ile 
sözleşme imzalaya* 
cak. Sözleşmenin 
ardından bankalarda 
açtıracakları hesap 
ve şifreler ile sanal 
ortamda bilet alabile
cek. Bayiler, sanal 
ortamda bilet satın 
alanların listesini 
çekiliş öncesi Milli 
Piyango Idaresi'ne 
gönderecek.
İkramiye kazanan 
numaralar, çekilişi 
takiben idarenin 
internet sitesinde 
yayınlanacak.

GERÇEK oto tas™
LflZOĞLCJHüseyin TAŞK1RAN |______________

HER TÜRLÜ 
LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı 
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE ACIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 AÇIL A BM 770 M 70 

Demirci Apt. Gemlik / BURSA bu İYİ. VıOvO 1 vO W 10
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Belediye işçilerine eri dağıtıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 
Belediyesi’nde 
çalışan 93 işçiye 
toplu sözleşmeden 
doğan hakları 
olan Ramazan 
erzakları dün 
dağıtıldı.
Belediye Sergi 
Salonu’nda bir 
araya gelen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Genel İş sendikası 
Bursa Şube 
Başkanı Cengiz 
Durmuş, İşyeri 
Baş temsilcisi 
Kerim Kanat, 
temsilciler Yılmaz 
Ali Altın ve 
Ahmet Aslan'la

İsmail Aktan
vefat etti

birlikte işçilere 
erzaklarını dağıttılar. 
Bursa Metro 
Gros Market'te 
hazırlanan erzaklar 
10 kilo un, 
10 kilo pirinç, 
10 kilo çiçek yağı, 
10 kilo şeker ve 
2 kilo çaydan 
oluşuyor.
İşçilerin Ramazan 
erzaklarını 
zamanında 
aldıkları için 
sevindiklerini 
dile getiren 
Cengiz Durmuş, 
ayrıca bayram 
üzeri yazlık ve 
kışlık elbiselerinin 
de verildiğini 
söyledi.
Yazlık ve kışlık 
birer takım 
elbisenin yanı

sıra 4 gömlek, 
keten pantolon 
ve ayakkabı 
ihtiyaçlarının da

verildiğini 
söyleyen 
Sendika Başkanı 
Cengiz Durmuş,

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
işçiler adına 
teşekkür etti.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Gemlik'in eski 
muhasebeci
lerinden olan 
İsmail Aktan (66) 
tedavi gördüğü 
İstanbul Maltepe 
Süreyya Paşa 
Hastanesi’nde 
hayatını kaybetti. 
Eski Adalet 
Parti 
yönetimlerinde 
uzun yıllar 
siyaset yapan 
İsmail Aktan, 
Faruk Güzel'in 
ilçe başkanlığını 
yaptığı DYP'de 

| yönetim kurulu 
I üyeliği görevinde 

bulunuyordu. 
Sunğipek 
Fabrikasından 
emekli olan ve 
uzun yıllar 
Gemlik'te serbest 
muhasebeci 
olarak çalışan 
İsmail Aktan,

yakalandığı amansız 
hastalıktan kurtula
bilmek için tedavi 
görmekteydi. 
İki çocuk babası 
olan İsmail 
AktanHn cenazesi 
dün ikindi 
namazına müteakip 
aile dostları, 
arkadaşları ve 
siyasi parti 
temsilcilerinin de 
katılımıyla ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.

Türkiye’nin çevre 
karnesi zayıf

Ticaret Lisesi’nde
yetişkinlere kurs açılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Ticaret Meslek Lisesinde 
yetişkinlere yönelik bilgisayar 
ve bilgisayarlı Muhasebe 
kurslarının açılacağı öğrenildi. 
Konu hakkında 
bilgi veren Okul Müdürü 
Nazım Özer, kurslara 
katılmak isteyenlerin 20 Ekim 2006 
tarihine kadar Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi’ne müracaat etmeleri 
gerektiğini söyledi.

I ‘Gemlik Körfez* internette www.gemiikkorfezgazetesi.com

Türkiye’nin çevre 
karnesinin “zayıf” 
olduğu öne 
sürülürken 
Ankara’nın 
kalkınmayı 
engelleyeceği 
gerçeksiyle Kyoto 
Protokolünü kabul 
etmediği belirtildi. 
Deutsche Welle, 
Türkiye’nin AB’ye 
çevre alanındaki 
uyumunun ince
lendiği bir değer
lendirmeyi yayınladı. 
Türkiye'nin çevre 
koruması konusunda 
daha çok şey yap
ması gerektiği 
belirtilirken 
“Türkiye’nin AB’ye 
tam üye olabilmesi 
için önemli kriterler
den biri de çevre. 
Tam üyelik müza 
kerelerinde çevre 
taraması tamam
lanan Türkiye’de 
olumlu gelişmeler 
not edilirken, 
çok sayıda eksiklik 
olduğu da 
saptandı” denildi. 
TÜRKİYE ÇEVRE 
KONUSUNDA 
ÇOK ADIM ATMALI

Tarama süreci 
kapsamında çevre 
taramasının da 
yapıldığına dikkat 
çekildi. Türkiye’nin 
çevre yasaları ve 
uygulama konusun
da atması gereken 
çok adım olduğu 
belirtilen değer
lendirmede şunlar 
kaydedildi.
“Bunların başında 
Avrupa Birliği’nin 
kabul ettiği ve 
desteklediği 
Kyoto Protokolü’nün 
meclisten geçirilerek 
iklim korunması 
önlemlerinde 
uygulamaya geçilme
si geliyor. Türkiye 
ise kalkınmasını 
engelleyeceği 
gerekçesi ile 
Kyoto Protokolü’nü 
kabul etmiyor. Oysa 
Türkiye yenilenebilir 
enerjiler konusunda 
zengin bir ülke. 
Buna rağmen nük
leer enerjiyi de gün
demine alan Türki 
ye’nin atması gere 
ken ilk adım ise ka 
muoyunda çevre bi 
linçinin yaratılması.”

http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
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Temaşa-i Ramazan’da muhteşem şiir ziyafeti

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Temaşa-i Ramazan 
etkinliklerinde sahne 
alan usta şair 
Bedirhan Gökçe, 
anlattığı fıkralar ve 
seslendirdiği şiirlerle 
hem güldürdü, hem 
de duygulandırdı. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Ramazan ayının 
coşkusunu 
BursalIlara festival 
havasında yaşattığı 
etkinliklerin 
10. gününde 
Orhangazi Parkı, 
kendisini ‘Ben 
hüznünü sesine, 
sesini şiirlerine 
yüklemiş adamım’ 
diye tarif eden şair

Bedirhan Gökçe’yi 
ağırladı. Alanı 
dolduran binlerce 
BursalIya unutulmaz 
bir şiir ziyafeti sunan 
Gökçe, Erzurum’dan 
Aydın’a kadar 
birçok yöreye 
has fıkralarıyla da 
izleyenleri kahkahaya 
boğdu. Senfoniden 
arabeske, şiirlerdeki 
trajediden komediye 
konserini eşsiz 
yorumlarıyla geniş 
bir yelpazede 
sunan usta şair, 
1988 yılında bir 
TV kanalındaki 
muhabirliğinden, 
günümüze kadar 
olan geçmişindeki 
hatıralarından 
kesitler sunarken,

“Ben hüzünlerle 
sevdim şiirleri, 
hüzünlerle büyüttüm 
kendimi, küçükken 
gamzelerim vardı 
benim, büyüdükçe 
hüzne sattım hepsini” 
şeklinde hayatını 
dörtlükle dile getirdi. 
Gökçe, şiire dörtlükle 
destek istedi 
‘Dohtor bey’ ve 
‘Almanya Mektubu’ 
şiirleriyle hayranlarını 
güldüren Gökçe, 
zaman zaman 
duygusal şiirlerini 
okurken, 
“Eğer bir gün bir 
yerde, bir hüzün 
sararsa yüreğinizi, 
düşerseniz amansız 
sevdaya, bilin ki 
boğazınızda 

düğümlenen sözleri, 
sizin yerinize o 
haykıracaktır 
gökyüzüne” şeklinde
ki mısralarla şiire 
destek olunmasını 
istedi.
BursalIların ilgisi 
Gökçe’yi şaşırttı 
Ramazan ayının 
her akşamı farklı bir 
ilde sahne aldığını, 
bundan dolayı gittiği 
yerlerin isimlerini 
bile bazen 
karıştırdığını 
belirten Gökçe, 
“Ama Bursa’ya 
geldiğimi gözüm 
kapalı hissediyorum. 
Çünkü burada bam
başka bir manevi 
hava var. Zaten çok 
sevdiğim Bursa’yı 

hatırlatanlar arasında 
bu konserde olacak. 
Çünkü şiir dinletisi 
için bir de açık hava
da bu kadar kala
balığı gerçekten 
beklemiyordum. Bu 
BursalIların ne kadar 
kültürlü de olduğunu 
gösteriyor” şeklinde
ki sözleri uzun 
süre alkışlandı. 
Gökçe, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’e de 
yazdığı bir şiirini 
okuyarak, kendisini 
BursalIlarla buluştur
masından dolayı 
teşekkür etti. 
Romantik mısralar 
duygulandırdı, 
annem şiiri ağlattı 
Orhangazi

Parkı’ndaki konseri 
izleyen genç çiftler, 
romantik şiirleri 
birbirlerine sarılarak 
dinlerken, duygusal 
anlar yaşandı.
Yeni albümünün 
adını taşıyan ‘Başım 
gözüm üstüne’ adlı 
şiirini de okuyan 
Gökçe, konserini 
bitirdiği ‘Annem’ i 
söylerken, 
izleyenleri ağlattı. 
Gökçe, bu şiiri 
annesini kaybedenleri 
hüzünlendirmek için 
değil, annesi hala 
hayatta olanların 
kıymetini bilmeleri 
için okuduğunu 
belirterek, “Annele 
rinizin kıymetini 
bilin” dedi.

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

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı 
Özel Takvim Çalışmaları - Eşantiyon Çeşitleri

34 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Bursa'da silahlı dilenci gözaltına alındı

Bursa'da üzerinden 
kuru sıkı tabanca ve 
sustalı bıçak 
çıkan dilenci, 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, 2 günden 
bu yana bir şahsın 
Ulucami civarında 
dilendiği ihbarını

Fitreler SMS yoluyla verilebilecek
Türk Hava Kurumu 
(THK), Turkcell ve 
Avea ile yaptığı 
anlaşma 
kapsamında 
SMS yoluyla fitre 
bağışı toplayacak. 
Avea ve Turkcell 
aboneleri 3499'a 
"fitre" yazıp gön 
dererek, fitrelerini 
ödeyebilecekler. 
4 yıldır gerçekleş 
tirilen SMS 
uygulaması kap
samında toplanan 
fitrelerin yüzde 
50'si il ve 
ilçelerdeki sosyal 
yardımlaşma ve 
dayanışma 
vakıflarına, 
yüzde 4'ü 
Kızılay'a, yüzde 
3'ü Sosyal 
Hizmetler ve 

Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yoksa 
geleceğimiz yok... 

EL KOY
Avea, Telsim ve Turkcell 

haltınızdan 3464’e mesaj atın.

IWWW.elkoyun.com vvww.tema.org.tr

araştıran Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi zabıta 
ekipleri, Halil A.'yı 
yakaladı.
Ekipler tarafından 
Zabıta Müdürlüğü'ne 
getirilen Halil 
A.'nın (56) 
üzerinden 2 kilodan 
fazla 1 YTL'lik

Çocuk Esirgeme 
Kurumu'na, 
yüzde 3'ü de 
Diyanet Vakfı'na 
gönderiliyor.
Fitre ve zekat 
bağışı, makbuz 
karşılığı THK 
şubelerine 
yapılabileceği gibi 

bozuk para çıkarken, 
beline saklanmış 
kuru sıkı tabanca 
ve sustalıbıçak 
bulundu.
Şahsın Balıkesir'den 
2 gün önce 
Bursa'ya geldiği 
belirlendi.
1.5 günde sattığı 
yumurtalarla 690 YTL

"www.thk.org.tr" 
adresine girilerek, 
kredi kartı 
aracılığıyla da 
gerçekleştirilebiliyor. 
Ayrıca THK'nın 
"Ziraat Bankası 
Heykel Şubesi 
Ankara 3491262", 
"Halk Bankası 

BÜRSAHAKİMİYETVEKENT 
GMEMEÜMUALB

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

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

kazandığını 
söyleyen dilenci, 
Zabıta 
Müdürlüğü'nde 
gerekli işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından polis 
ekipleri tarafından 
gözaltına alınarak 
karakola 
götürüldü.

Anıt Şubesi 
Ankara 16000042' 
"İş Bankası 
Ankara Şubesi 
4200-698" 
numaralı hesap 
numaralarına da 
fitre ve zekat 
paraları havale 
edilebiliyor.

Karadeniz’de hamsi
az olunca fiyat arttı

Ordu Balıkçılar 
Kooperatifi Başkanı 
Haşan Bozkurt, 
Karadeniz'deki balık 
avının çok az olması 
sebebiyle balık 
fiyatının katlandığını 
söyledi
1 Eylül'den itibaren 
Karadeniz'e açılan 
balıkçılar çok az 
bir balıkla kıyıya 
dönmesine rağmen 
Marmara Denizi'nin 
hamsi kaynadığını 
belirten Haşan 
Bozkurt, Ordu'daki 
tezgahlarda 
bulunan hamsinin 
Marmara hamsisi 
olduğunu söyledi. 
Balıkların bir yol

‘Benim Kütüphanem’
kampanyası

Toplum Gönüllüleri 
Vakfı'nın başlattığı, " 
Benim Kütüphanem” 
projesine katkı 
sunmak üzere 
Can Yayınlan'nın 
katılımı ile ilk 
etkinlik Samsun'da 
gerçekleşiyor. 
Ünlülerin çocuklara 
kitap okuduğu 
etkinliğin 
Samsun'da 

güzergahı olduğunu, 
Marmara'dan 
Karadeniz'e 
geldiklerini belirten 
Bozkurt, 
"Hamsi şu an 
Marmara'da.
15 güne kadar 
Karadeniz'e akar. 
Karadeniz'de 
hamsi bolluğu 
yaşanırsa fiyatı 
ucuzlar. Biz de 
hamsiyi bekliyoruz” 
dedi.
Bozkurt, hamsinin 
kilosunun tezgahta 
3.5 YTL, palamudun 
tanesinin 2, 
Çinekop'un 8-10 
YTL'den satıldığını 
sözlerine ekledi.

gerçekleştirilecek 
olan ilkinde 
Nemika Tuğcu 
çocuklara kitap 
okuyacak.
Etkinlik 5 Ekim 
Perşembe günü, 
saat:09.30/15.30 
arası, Samsun 
Atatürk Kültür 
Merkezi Küçük 
Salon'da 
gerçekleşecek.

IWWW.elkoyun.com
vvww.tema.org.tr
http://www.thk.org.tr
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20 bin yeni polis alınacak Denizlerimiz çöplüğe dönüyor

Hükümet, 20 bin 
polis memuru alımı 
için ilgili yasa 
tasarısını
TBMM'ye gönderdi. 
Tasarıya göre 
9. dereceden 
20 bin polis 
memuru alınacak. 
Tasarı önümüzdeki 
günlerde Genel 
Kurul'da 
yasalaştırılacak. 
Tasarının 
gerekçesinde 
Avrupa Birliği'ne 
üye ülkelerde ortala
ma 250 kişiye bir 
polis düşmekteyken 
Türkiye'de bugün 
için polis sayısının 
165 bin 137 olduğuna 

işaret edildi ve bir 
polisin 300 kişiye 
hizmet ettiği 
kaydedildi. "Avrupa 
Birliği standartlarına 
göre bu sayının 
yetersiz olduğu bir 
gerçektir" denilen 
genel gerekçede 
daha sonra şöyle 
denildi: 
"Ülkemizin nüfus 
artışı, polisin 
hizmet götürdüğü 
nüfus ve Avrupa 
Birliği'nin 250 kişiye 
bir polis standardı 
dikkate alınarak, 
önümüzdeki 20 yılı 
kapsayacak şekilde 
hazırlanan personel 
projeksiyonuna göre, 

2006 yılında olması J 
gereken polis sayısı * 
198 bin 165, 2009 ” 
yılında 210 bin 
160, 2012 yılında da 
220 bin 296 şek
lindedir. Emniyet 
teşkilatının ihtiyacı 
olan 2007 ve izleyen 
yıllarda kullanılmak 
üzer4 mevcut kadro
larına ilaveten ek 20 
bin polis memuru 
kadrosunun ihdas 
edilmesi gerekmek 
tedir. İhdas edilen 
kadrolar, önümüz 
deki 2 yıllık sürede 
mezun olacak 
polis adaylarının 
atanmasında kul
lanılacaktır.”

Sahillerdeki 
yapılaşma ve lağım 
sularıyla çöplerin 
denizlere ve 
okyanuslara 
boca edilmesi, 
deniz kirliliğine 
yol açıyor.
Lahey'de 
yayımlanan 
BM raporunda, 
"okyanusların 
çöplüğe dönmekte 
olduğu" belirtildi. 
Denizlerdeki 
kirliliğin yüzde 
80'inin karadan 
geldiği vurgulanan 
raporda, kirliliğin 
2050 yılına kadar 
daha da artma 
riski bulunduğuna 
işaret edildi.

Raporu hazırlayan 
BM Çevre Programı 
(BMÇP) uzmanları 
sorunun özellikle 
kalkınmakta olan 
bölgeleri etkilediğine, 
zira kirlilikle 
mücadelenin mali 
bakımdan külfetli 
olduğuna 
dikkat çekti.
BMÇP yönetim 
kurulu başkanı 
Achim Steiner'ın 
takdim ettiği 
"Denizlerin durumu" 
başlıklı raporda, 
deniz kirliliğinin 
9 "kilit kriterinden" 
üçü konusunda 
ilerleme sağlandığı 
belirtildi.
Petrol kirliliği,

bu üç noktadan 
birini oluşturuyor. 
Dört kriterde ise 
gidişatın "kötü" 
olduğu 
vurgulanıyor ve 
kirli sularla 
çöplerin denizlere 
dökülmesi bu 
kriterler arasında 
sayılıyor. Rapora 
göre, tarımdan 
kaynaklanan 
fosfor ve azot, 
sahillerdeki 
eko-sistemi 
bozuyor, bu da 
zehirli yosunların 
yayılmasına ve 
oksijensiz ölü 
bölgelerin ortaya 
çıkmasına yol 
açıyor.

V
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“Türkiye enerji terminali olma yolunda”
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, 
Türkiye'nin 
"enerji koridoru" 
olmaktan öteye 
geçerek, artık bir 
"terminal olma" 
yolunda ilerlediğini 
söyledi.
Bakan Güler, 
Ankara Hilton 
Otelinde düzenlenen, 
Türkiye doğal 
gaz piyasasında 
ilk 5 yıl ile 
2007 yılı beklenti
lerinin değer
lendirildiği "Doğal 
gaz Piyasası" 
konferansında 
yaptığı konuşmada, 
doğal gâzı şehir 
içi ısıtmalarında 
ve hava kirliliği 
ile mücadelede 
elektrik üretiminde

2004 KPSS, 2008’e kadar geçerli olacak
2004 yılı Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı (KPSS) 
sonuçlarının 
geçerliliği, bu 
yılki KPSS 
sonuçlarının 
geçerlilik süresi 
olan 2008'e kadar 
uzatıldı.
Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının 
Daimi Kadrolarına 
İlk Defa İşçi Olarak
Alınacaklar Hakkında 
Uygulanacak Sınav 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelik, 
Resmi Gazetede 
yayımlanarak, 
yürürlüğe girdi.

Dolar yükseliyor, altın düşüyor
Uluslararası piyasalar 
da dün ABD Doları, 
önemli para birimleri 
karşısında değer kaza 
nırken, altın fiyatları 
düştü.
Londra döviz

SRHİBİNDCN SATIUK OTOMOBİUCR
or 2004 MODEL

CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 
ÖZEL KULLANILMIŞ

9* 2000 MODEL TOYOTA COROLLA
96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ

GSM : (0.535) 394 58 24

ise doğal gaz yerine 
yerli kaynaklar ile 
yenilenebilir 
kaynaklara dönük 
bir modeli tercih 
ettiklerini, sanayide 
doğal gazın ham 
madde olarak 
kullanılmasını da 
desteklediklerini 
kaydetti.
Şahdeniz projesinde 
kaynak çeşitliliğine 
ihtiyaç bulunduğunu 
belirten belirten

Yönetmeliğe eklenen 
geçici maddeyle 
10-11 Temmuz 
2004 tarihlerinde 
yapılan 2004 yılı 
KPSS sonuçlarının 
geçerlilik süresi, 
bu yılki KPSS 
sonuçlarının 

piyasasında dün 
1,2727 dolarda 
kapanan avro, 
dün öğlen 1,2696 
dolara düştü.
Aynı borsada önceki 
gün 1,8872 dolarda 

Güler, bu anlamda 
Kazakistan, 
Türkmenistan 
bağlantıları konusun
da da görüşmelerin 
devam ettiğini 
söyledi.
BOTAŞ'ın diğer 
projeleri hakkında 
da bilgi veren Güler, 
Silivri'deki yeraltı 
deposunu bu kışa 
yetiştirmeyi çalıştık
larını ve şu anda 
gazlı denemelere 

geçerlilik süresi 
olan 2008'e kadar 
uzatıldı.
Kamu Görevlerine 
İlk Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak 
Sınavlar Hakkında 
Genel Yönetmelik'e 
göre KPSS 

kapanan İngiliz 
Sterlini de dünöğle 
saatlerinde 1,8824 
dolara indi.
Uluslararası
BORSA ÇARŞAMBA SALI

Londra 
Zürih
Hong Kong 

578,50
578,15
576,60

GEMUK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

başladıklarını ve 
hacimi artırmak 
için yeni bir 
projelendirme 
yaptıklarını söyledi. 
Gazetecilerin 
sorularını da yanıt
layan Bakan Güler, 
Iran boru hattının 
güvenliği 
konusunda çalış
maları hızlandırdık
larını, bununla ilgili 
yakında bir ihale 
açacaklarını bildirdi. 
Güler Rusya'dan 
gelen doğal gaz 
arzında bu kış her
hangi bir sorun bek
lenip beklenmediğine 
ilişkin soruyu, "bir 
problem beklenmiyor, 
normal şartlar 
altında bir sorun 
beklenmiyor" 
şeklinde yanıt 
verdi.

sonuçları 2 yıl 
süreyle geçerli 
oluyor. Sonuçlar, 
bu süre içinde yeni 
bir sınav yapılma
ması durumunda bir 
sonraki sınava 
kadar geçerli olmaya 
devam ediyor.

piyasalarda 
altının ons fiyatının 
dün öğle saatlerindeki 
değerleri şöyle:

581,80
582,05
592,90

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Ferdi kredi ve kredi 
kartları borçlarını 
ödemeyenlerin 
sayısı, bu yılın 
Ağustos ayı 
itibarıyla 185 bin605 
kişiye çıktı. Bu 
rakam, Temmuz 
ayı itibarıyla 
178 bin 975 kişi idi. 
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
bu yılın Ocak- 
Ağustos döneminde 
ferdi kredi 
borcunu ödeme 
yenlerin sayısı 
19 bin 346, kredi 
kartı borcunu öde
meyenlerin sayısı 
da 166 bin 259 oldu. 
Ferdi kredi ve kredi 
kartları borcunu 

‘Gemlik Körfez’internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.coni

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0535) 886 47 74

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

ödemeyen kişi sayısı 
Temmuz ayında 
toplam 18 bin 233 
iken, bu rakam 
Ağustos ayında 31 
bin 23'e çıktı. 
Ağustosta ferdi 
kredi borcunu 
ödememiş kişi sayısı 
2 bin 800, kredi 
kartları borcunu 
ödememiş kişi 
sayısı da 28 bin 
223 kişi olarak 
belirlendi.
Bu yılın Temmuz 
ayında ferdi kredi 
borcunu ödememiş 
kişi sayısı 2 bin 
375, kredi kartları 
borcunu ödememiş 
kişi sayısı da 
15 bin 858 kişi idi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni
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Ramazan’da hurma
yemenin zevki bir başka

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 
kaleminden

Hurma meraklıları 
bugünlerde Mısır 
Çarşısı’nın yolunu 
tutuyor. Çünkü çarşı
da, her zevke ve 
keseye hitap edecek 
ürün yelpazesi 
tüketiciyi bekliyor. 
Mısır Çarşı’sında 
yaklaşık 12 çeşit 
hurmanın fiyatı 
2,5 ile 80 YTL arasın
da değişirken, 
Peygamber hurması 
olarak bilinen acve 
hurması 80 YTL fiyat
la satılıyor. Medine 
hurması 14 ile 16 
YTL, Iran hurması ise 
2,75 ile 5 YTL arasın
da değişiyor.
Kudüs hurması 25-35 
YTL, taze hurma 24 
YTL, mebrum hur
ması 16 YTL, Cezayir 
hurması 2,5 YTL, 
Tunus hurması 9-10 
YTL’den satılıyor. 
Kompostoluk kuru 
kayısının fiyatı 4-18 
YTL, üzüm 4-15 YTL, 
erik 6-16 YTL arasın
da satılırken, cevizin 
kilosu 16-22 YTL, 
fındık 14 YTL vişne 6 
YTL, pestil 9-14 YTL, 
incir 8 YTL’den alıcı 
buluyor. Mısır Çarşısı

Esnafları Derneği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin 
Palancı, Ramazan 
dolayısıyla işlerin 
çok iyi gittiğini ancak 
fiyatların düşük 
olduğumi söyledi. 
1-1,5 YTL’ye bile 
hurma bulunabildiği
ni ifade eden Palancı, 
İsrail’den Tunus’tan, 
İran’dan hurma geldi 
ğini, en aşağı 10-12 
çeşit hurma satışı 
yapıldığını söyledi. 
Çetin Palancı 
Ramazan ayında 
satışların 3-4 kat 
artığını ifade

ederek, “50 sene 
evvel gelen müşteri 
5-10 kilo mal 
alıyordu. Şimdi bu 
250 grama, yarım 
kiloya kadar düştü. 
2 kiloyu geçmiyor. 
Çünkü artık her 
yerde bu ürünler 
bulunabiliyor” dedi. 
En pahalı hurmanın 
peygamber hurması 
olarak bilinen 
acve hurması 
olduğunu söyleyen 
Palancı, kilosu 80 
milyon YTL olan 
acve’nin şifalı hurma 
olarak bilindiğini 
vurguladı.

Hafif 
beslen 
mideni 
koru

Ramazanda 
artan mide 
rahatsızlıklarından 
sağlıklı beslenerek 
korunabilirsiniz 
Ramazan ayında 
özellikle mide 
rahatsızlıklarında 
ciddi artış 
görülüyor.
İftarda çok yemek 
yemek, sahurda 
yemek yedikten 

hemen sonra 
yatmak reflü hasta
larının şikayetlerini 
çoğaltıyor. Oruç 
tutarken mide 
sağlığını korumak 
isteyenlerin ağır 
hamur tatlılarından, 
çay- kahve tüketi
minden ve yağlı 
gıdalardan uzak 
durmaları öneriliyor. 
Ramazan ayında 

oruç tutanların 
çoğunda mide 
yanması, gaz, 
ekşime, kabızlık 
gibi şikayetlerin 
artığına dikkat çeken 
Memorial Hastanesi 
Gastroentereloji 
Bölüm Başkanı 
Doç.Dr. Feryal 
İlkova, mide hasta
larının oruç tutarken 
nelere dikkat

etmeleri gerektiğini 
anlattı: "Oruç 
tutarken sağlıklı 
olmak için beslenme 
düzeninden ödün 
vermemek gerekiyor. 
Bu dönemde özellik
le lifli gıdalarla 
beslenmek, bol sıvı 
alınmak, yemekleri 
yavaş yemek ve 
hazmı kolay besinler 
seçmek Ramazan 

sofralarının 
vazgeçilmez kuralı 
olmalı. Hafif bir iftar, 
akşam yemeği ve 
sonrada hafif bir 
sahur yapılmalı. İftar 
yaparken özellikle 
dikkat edilmesi 
gereken sindirimi 
zor, ağır yemekler
den ve hayvansal 
gıdalardan kaçınmak 
olmalı."

GÜNÜN MENÜSÜ
Patlıcan Sufle
Malzemeler (2 kişilik)
1 çorba kaşığı margarin, 2 çorba kaşığı un
1/2 su bardağı ılık süt, 1 çorba kaşığı rendelenmiş 
kaşarpeyniri, 2 yumurta, 2 adet közlenmiş, 
ayıklanmış patlıcan, Tuz, karabiber
50 gr beyazpeynir

Yapılışı
Margarinle unu kavurun. Sütü yedirerek ekleyin, koyulaşınca ateşten 
ahn. Sufle kaplarına fırça ile margarin sürün ve rendelenmiş peynir ser
pin. Yumurtaların sarılarını beyazlarından ayırın, yumurta sarılarının 
birazını, üzerine sürmek için ayırın. Közlenmiş patlıcan, karabiber, tuz, 
yumurta sarısı ve beyazpeyniri sütlü karışıma yedirin.
Yumurta beyazlarını bir tutam tuz ile iyice çırparak kar haline getirin. 
Çok fazla karıştırmadan patlıcanlı harca katın.
Hazırladığınız sufle kaplarına bölüştürün. Üzerine yumurta 
sürerek önceden 220 derece ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

Elmalı Kek
175 g margarin 
2 adet elma, 1 su bardağın
dan az şeker, 2 su bardağı un 
4 adet yumurta 

paket kabartma tozu 
1 paket vanilya şekeri 
2 limon
4 kaşık pudra şeker
Yapılışı
Fırınınızı 175 dereceye getirip ısıtın. Elmaları rendeleyin. 
Margarini eritin. Yumurtaları bir kapta mikserle 2 dakika 
çırpın, içine şekeri ve vanilya şekerini ilave edip çırpmaya 
devam edin, erittiğiniz margarini çırparak karşıma ekleyin. 
Kabartma tozu katılmış unu karışıma yavaş yavaş yedirin, 
akıcı kıvama gelen hamuru rendelenmiş elmayla karıştırın, 
dikdörtgen kek kalıbına boşaltın, 175 derecede 50 dk. fırın
layın. 2 limonu sıkın, içinde 4 kaşık pudra şekeri eritin, 
fırından çıkan kekin üzerine sürerek soğuk servis yapın.



5 Ekim 2006 Perşembe SAĞLIK Sayfa 11

Gribi önleyecek 
burun spreyi 
geliştiriliyor

Bebeklerde ek besinlere dikkat edin

İngiltere'nin 
Warwick Üniversite
sinde görevli bilim 
adamları, 5 yıl içinde 
gribi önleyecek 
bir burun spreyi 
geliştirebileceklerini 
açıkladı.
Deneylerin hayvan
lar üzerinde yapıl
maya devam 
edildiğini belirten 
bilim adamları, 
geliştirilen spreyin, 
kuş gribinin 
öldürücü türü 
H5N1 dahil, 
gribin her türüyle 
mücadele gücüne 
sahip olduğunun 
görüldüğünü ifade 
ediyorlar.
Spreyin aynı zaman
da gribin burun akın
tısı, eklem ağrıları ve 
benzeri belirtilerine 

“Para tasarru f etmek için reklam 
harcamalarından kesen,

zamandan tasarruf etmek için saati
durdurana benzer. ”

Henry FORD

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

karşı da etkili 
olduğunu savunan 
bilim adamları, ilacın 
patentinin alınıp 
üretilmesi ve yaygın 
kullanıma sunul
masının ardından, 
insanların grip sal
gını dönemlerinde 
birkaç doz uygula
yarak, kendilerini 
hastalığa yakalan
maktan koruyabile
ceklerini öne 
sürüyorlar.

Araştırmayı yürüten 
ekibin başkanı 
Prof. Nigel 
Dimmock da 
yaptığı açıklamada, 
"Önümüzdeki 
güçlük, insanlar 
üzerinde yapılacak 
testlerin de olumlu 
sonuca ulaşması" 
dedi.

Anne sütünün bebeğe 
ilk 4-6 ay verilmesi 
kadar bu aylardan 
itibaren ek besinlere 
zamanında başlan
masının da son 
derece önemli 
olduğu bildirildi. r 
Çukurova Üniversite
si (Ç.Ü) Tıp Fakültesi 
Çocuk Acil Tıp Birimi 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Hayri Levent 
Yılmaz, bebekte tatma 
duyusunun erken 
geliştiğini, dolayısıyla 
hazırlanan mamanın 
bebeğin ağız tadına 
uyumlu olması gerek
tiğini belirtti.
Bebeğin sevmediği 
mamayı bir süre ver
mekten vazgeçip

Kadınların cildi daha hızlı yaşlanıyor
Yeni bir araştırma, 
kadınların cildinin 
erkeklerden daha 
hızlı yaşlandığını 
ortaya koydu.
Alman bilim adamları 
tarafından yapılan 
araştırmada, cildin 
güneş ışınlarından 
gördüğü zararı ve 
yaşlanmasını ölçmek 
için lazerli yeni bir 
teknik kullanıldı.
Amerikan Optik

sonra tekrar ver
menin, mücadele edip 
zorla yedirmekten 
daha iyi sönuç vere
ceğini ifade eden 
Yılmaz, mamanın ılık 
olmasının da büyük 
önem taşıdığına 
işaret etti.
Yılmaz, bebeklerde ek

Derneğinin yayını 
olan "Optics Letters" 
dergisinde yayım
lanan araştırma 
sonuçlarına göre, 
bozulması halinde 
cildin kırışmasına ve 
yumuşaklığını kay
betmesine neden olan 
kolajen ve elastin 
doku üzerindeki 
incelemeler, kadın- 
ların kolajeni erkek
lerden daha hızlı 

besine başlarken 
annelerin çok dikkatli 
olması gerektiğini 
belirterek, "İlk kez 
denenen bir besin, 
başlangıçta 2-3 çay 
kaşığı verilip, alerji 
belirtileri olup 
olmadığını kontrol 
edilir. 15-20 gün 

kaybettiğini gösterdi. 
Bir hastanın cildinde
ki kolajen dokuyu 
incelemek isteyen 
dermatologlar, bir 
hücre örneği alıp 
mikroskop altında 
incelemelerini 
yaparken, araştırma
da kullanılan teknikte, 
cildin alt tabakalarına 
bakmak ve yaşlan
mayı ölçmek için 
kızılötesi lazer ışını 

içinde herhangi bir 
alerji belirtisi 
görülmezse denenen 
besin bundan sonra 
rahatlıkla 
verilebilir"dedi. 
Bebeklerde ilk kez 
denenecek 
meyvelerin portakal, 
mandalina, limon, 
sebzenin de lahana, 
patlıcan, pırasa, may
danoz, kereviz, karn
abahar, pancar ve 
ıspanak olmamasına 
özen gösterilmesi 
gerektiğine işaret 
eden Yılmaz, verile
cek sebze ve 
meyvelerin taze ve 
olgun olmasına dikkat 
edilmesi gerektiğini 
vurguladı.

kullandı. Bilim 
adamları, yeni 
tekniğin, cildin kola
jen yapısını etkileyen 
cilt hastalıklarının 
araştırılmasına 
yardımcı olacağını da 
umuyor. Genç yaşlar
da vücudun daha 
fazla ürettiği, ancak 
yaşlanmayla üretimi 
azalan protein grubu 
kolajenler, cildin 
gücünü belirliyor.

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE U

i

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. 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 51313 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollan 51313 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

I b

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 Oti
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

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

NÖBETÇİ ECZANE
5 Ekim 2006 Perşembe 

SEDA ECZANESİ
Ahmet Dural Meydanı No: 43 

Tel: 513 70 68 GEMLİK

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2564 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Bursa’da İpek Yolu Film Festivali
Uluslararası Bursa 
ipek Yolu Film 
Festivali, Türkiye’de 
ipeğin vatanı olan tari 
hi Bursa kentinden 
bütün dünyaya ilk kez 
merhaba diyor ve 
İpek Yolu'nun iki 
ucunu buluşturmaya 
hazırlanıyor. 
13-17 Aralık 2006 tar
ihleri arasında Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si tarafından birincisi 
gerçekleştirilecek 
olan Uluslararası 
Bursa İpek Yolu Film 
Festivali, tarihini 
özenle korumayı 
başarabilen ender 
metropollerden olan 
Bursa’nın ve ülkemi 
zin kültür sanat haya 
tını saygın ve ulus
lararası bir film festi
valiyle renklendir 
meye hazırlanıyor. 
Dünya sinemasının 
seçkin örneklerinin 
bir araya getirildiği ve 
çoğu Türkiye’de ilk 
kez izleyiciyle buluşa
cak olan 40 filmden 
oluşan programıyla 1. 
Uluslararası Bursa 
İpek Yolu Film Festi 
vali, BursalI sinema
severlere iddialı bir 
sinema şöleni sun

mayı amaçlıyor. 
Tarihi İpek Yolu’nun 
önemli bir durağı 
olan Türkiye’nin hem 
Avrupa hem de Asya 
ile olan bağlarının, bu 
iki kıtanın kültürel 
değerlerinin buluş
masına ev sahipliği 
yapmak için önemli 
bir fırsat olduğu 
düşüncesinden yola 
çıkan Uluslararası 
Bursa İpek Yolu Film 
Festivaİi’nin başkan
lığını usta sinema ya 
zarı ve tarihçisi Bur 
çak Evren üstleniyor. 
Uluslararası Bursa 
İpek Yolu Film Festi 
vali, gösterim prog 
ramını hazırlarken 
İpek Yolu rotasındaki 
ülkelerin ulusal sine
malarından son dö 
nem örnekleri der 
lemeye özen göste 
rerek gerçek anlamda 
bir Avrasya Sineması 
Seçkisi oluşturuyor. 
Ispanya, Fransa, 
İtalya, Rusya, İsviçre, 
Çin, Irak, İsveç, 
Lübnan, Filistin, 
Sırbistan-Karadağ, 
Romanya, Bulgaris 
tan, Kırgızistan, Kaza 
kistan, Litvanya, Le 
tonya, Estonya,

Gürcistan, Slovenya, 
Bosna-Hersek ve 
Türkiye’den filmlerin 
izleyiciyle buluşacağı 
1. Uluslararası Bursa 
İpek Yolu Film Festi 
vali, bu ülkelerden 
çok sayıda yönetmen, 
oyuncu ve festival 
yöneticisini de 
Bursa’da ağırlayacak. 
Film gösterimleri, 
galalar, söyleşiler, ser 
giler, belgesel atölye
si ve ücretsiz sinema 
kurslarının yer aldığı 
yoğun etkinlik prog 
ramıyla Uluslararası 
Bursa İpek Yolu Film 
Festivali tüm sinema
severleri sinemayla 
dolu bir hafta geçir 
mek üzere Bursa’ya 
davet ediyor.
BELGESELCİLERİN 
GÖZÜYLE 10 KADIN 
10 BAKIŞ 
Kadınlar bir yandan 
iş hayatında, bilimde 
ve sanatta büyük ba 
şanların altına imza 
atıp ataerkil toplum 
anlayışı içerisinde 
kendi duruşlarını 
güçlendirirken öte 
yandan hala töre 
cinayetleri, aile içi 
şiddet ve cinsiyet 
ayrımcılığının 

kıskacında varoluş 
mücadelelerini 
sürdürmeye çalışıyor
lar. Uluslararası 
Bursa İpek Yolu Film 
Festivali, kadınların 
dünyasındaki bu iki 
farklı gerçekliğin irde
lendiği belgesel film
lerden oluşan seç 
kişiyle BursalI sine
maseverleri kadın
ların dünyasına yöne
lik belgesel bir yolcu
luğa çıkarıyor. 
Ümit Kıvanç’ın Naze, 
Eylem Kaftan’ın İsmi 
Güzide, Sezgin 
Türk’ün Kaf Dağı 
Düşü, Zeynep 
Özkaya’nın Hilafın 
Saçları, Yeşim Ustaoğ 
lu’nun Sırtlarındaki 
Hayat, Melek Taylan 
Ulagay’ın Karanlıkta 
Diyaloglar, Feza 
Sınar’ın Kameranın 
Ardındaki Kadın: 
Bilge Olgaç, Emel 
Çelebi’nin Gündelikçi, 
Berrin Balay ve 
Önder Özdem’in, 
Kadın’a Ağıt ve 
Mithat Alam Film 
Merkezi’nin Sezer 
Sezin isimli belgesel
lerinin gösterileceği 
10 Kadın 10 Bakış 
bölümü kapsamında,

yönetmenlerin katı 
lımıyla Kadın Hakları 
ve Belgesel Sinema 
konulu bir panel 
gerçekleştirilecek. 
ÇAĞAN IRMAK’IN 
“KABUSLAR EVİ” 
BURSA’DA 
Babam ve Oğlum 
filmiyle Türk Sine 
ması’nda kendine 
önemli bir yer edinen 
genç yönetmen 
Çağan Irmak’ın, altı 
korku hikayesinden 
oluşan ve kalabalık 
bir oyuncu kadrosu 
na sahip olan 
Kabuslar Evi isimli 
serisinin yapımı 
tamamlanan ilk üç 
filmi, Uluslararası 
Bursa İpek Yolu Film 
Festivaİi’nin Gece 
yarısı Seansı bölü 
müne konuk oluyor. 
Yönetmenin ve oyun 

cularının katılımıyla 
gerçekleştirilecek 
olan Kabuslar Evi 
korku serisinin gös
terimleri öncesinde 
üç adet kısa korku 
filmi de izleyiciyle 
buluşacak.
ÜCRETSİZ SİNEMA 
KURSLARI 
Bu yıl ilki gerçek
leştirilen Uluslararası 
Bursa İpek Yolu Film 
Festivali kapsamında 
düzenlenecek olan ve 
alanlarında yetkin 
isimlerin vereceği 
dersler sonunda 
katılımcıların sinema 
sanatına ilişkin temel 
bilgilerle donatıl
masının amaçlandığı 
Ücretsiz Sinema 
Kursları, sinemanın 
profesyonellerini 
BursalI sinemasever
lerle buluşturuyor.

İŞTE DOĞ ALG AZ, İŞTE TASARRUF
ABONE OLMAK İÇİN 

İSTENEN BELGE
° 5 NÜFUSLU AİLENİN PİŞİRME VE SICAK SU İHTİYACI İÇİN 

TÜP VE DOĞALGAZ MUKAYESESİ

YILLIK 24 ADET TÜP GİDERİ 
(12 adet plşirme/12 adetsrcak su amaçlı)

ABONELİK BAĞLANTI BEDELİ 

180 $ + KDV 
EKONOMİK, DOĞA DOSTU 

ZAHMETSİZ, GÜVENLİ

4*
4*>

4) 4> 4> 4<> 4> 4» 4»> 4*> 4>
4> 4> 4O 4<> 4> 4> 4<> 4> 4^

YILLIK 384m’DOĞALGAZ GİDERİ 
(192m3 plşlrme/1 92m3 sıcak su amaçlı)

YILLIK KAZANÇ

900 YTL

211 YTL

DOGALGAZ KONFORUNU YAŞAYIN
G€MDnS
DOĞAL GAZ

0©lısubaşıMh.Dr.ZiyaKayaBulvarıNo:3GEMljK/BURSA

TEL: 0.224 513 29 29

5 NÜFUSLU 100 M2 KULLANIM ALANINA SAHİP BİR KONUTUN 
KÖMÜR + TÜP / DOĞAL GAZ MUKAYESESİ



GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Körfez Ofset’te
Zengin davetiye ve 
kartvizit çeşitleri, 
her türlü renkli ve 
siyah beyaz baskı, 
kaşe, mühür, kitap, 
broşür cilt yapımı

İstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83

Nişanlısını iki bıçak darbesi ile öldürdü

Kumla’da cinayet Meclis imar 
konularım görüştü

I Kadri GÜLER
J kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Fasa fiso...
Yaşlar ilerlediğinde fiziksel değişiklikler 

hızlanır.
Gözaltında şişmeler, gerdanda halkalar, 

yüzde kırışıklıklar artar.
En önemlisi ise başta saçlar dökülmeye 

başlar.
Saç dökülmesinin genetik yönü de olsa, 

bu kadında da erkekde de en çok sorun olan 
değişimdir.

Dünkü Hürriyet’te 8 AKP’li milletvekilinin 
saç ektirdiği haberini okurken güldüm.

Aslında önemli bir haber olmamasına 
karşın, Başbakanın ABD’ye giderken uçağın
da gazetecilerle yaptığı konuşmada geçen 
bir konu olduğu için muzip gazeteciler dün 
bu konuya hemen el atmış..

Flaş., flaş., flaş...
“AKP ‘de 8 miletvekili saç ektirdi”
Artık işler magazinleşti.
Önceki gün Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın ABD ve İngiltere’ye yaptığı resmi 
geziyle ilgili haberleri okurken dikkatimi 
çeken konuların başında:

Başbakan Bush ile bir buçuk saat görüştü
Emine Erdoğan’ın bilinmeyen yönlerinin 

ünlü başyazar tarafından deşifre edilmesi, 
yine Başbakan’ın Ingiltere Başbakanı Bilaer 
ile uzun görüşme yapmış olması idi.

Peki bu resmi geziye kimler gitmiş, birçok 
AKP’li milletvekili, birçok ünlü gazeteci.. 
Başbakanın eşi ve kızı, Dışişleri Bakanı ve 
eşi..

Böylesine önemli bir geziden ancak ma
gazinlik birkaç haber çıkmış. 

Diğerleri fasa fiso.

Küçük Kumla 
Orman Kampı 
yanındaki Orman 
Sokakla yaşayan 
Ayşe Birgül 
Soykan(41) bir 
süre önce nişan
landığı Uğur Obuz 
(39) ile birlikte 
yaşadıkları evde, 
önceki gece alkol 
alarak tartıştı. 
Tartışma şiddete 
dönüşünce Ayşe 
Soykan nişanlısını 
iki yerinden bıçak
layarak ölümüne 
neden oldu.
Haberi sayfa 3’de

Uğur Obuz, nişanlısının 
Küçük Kumla’daki 

evinde nişanlısı 
tarafından iki bıçak 

darbesi ile öldürüldü.

Belediye Meclisi’nin dünkü oturumunda, 
İmarla ilgili komisyon görüşleri oylandı. 
İmara açılan 84 hektarlık alanda itiraz 
edilen 51 dilekçeyi görüşen İmar 
Komisyonu bunları mecliste görüşerek 
karar bağladı. Haberi sayfa 3’de

Sevkıyat bugün başlıyor
Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsa 
mında Lübnan'a gönderilecek Türk 
askerinin sevkıyatına bugün başlanı 
yor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
görevlendirilen helikopter bugün saat 
10.00'da Aksaz Deniz Üs Komutanlı 
ğı'nın bulunduğu Marmaris'ten hare 
kete geçerek UNIFIL Deniz Görev 
Kuv vetinde görev yapmak üzere 
Türkiye'den ayrılacak. Sayfa 7’de

www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın
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Gemlik Merkez Cami
Gürhan ÇETİNKAYA

Dil ve laiklik ... (1)
Sürekliliğin ana unsurlarıdır laiklik ve dil.. 
Bugün ülkede laiklik tartışılıyor..
Kılık kıyafet gözden geçiriliyor.
Türkçe yabancı sözcüklerin istilası altın* 

da..
Kutuplaşmaya varan karşıtlıklar var..
Son derece tehlikeli ve sonu belirsiz bir 

tartışmanın içindeyiz.
Gerek var mı ?
Dün çok mu önemliydi ?
Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı’nın altında 

huzur ve güven içinde yaşamıyor muyduk?
Ne değişti ?
Gerçekte çok şey değişti..
Dünyada petrol rezervleri azaldı..
Kaynaklar hızla tükenmeye başladı..
Nüfus denetimsiz bir biçimde sürekli 

arttı..
Dolayısıyla büyükler küçüklere göz dikti..
Yöntem uygulamaya konuldu..
Ulusal değerlere saldırı başladı..
Çökertme ve yok etme harekatı sistema 

tik olarak devreye kondu.
Bu aşamada..
Ulusunu sevenlere, toplumsal değerlere 

yürekten bağlı olanlara çok şey düşüyor..
Laiklikden kesin olarak ödün vermemek..
Diline sonuna dek sahip çıkmak.. 
Bütünlüğe çomak sokturmamak.. 
Çünkü;
Cumhuriyeti ve değerlerini ayakta tutan 

en etkili ve önemli ilke kesinlikle laiklikdir.
Aslında bu sözcüğün anlamı dîn ile kamu 

yaşamını birbirinden ayırmaktır.
Osmanh Devleti döneminde siyaset dinin 

din de siyasetin emrine sokulabiliyordu.
Bunun böyle olmasındaki tarihsel neden, 

İslam dininin kurucusunun hem siyasî ve 
hem de dinî lider olmasından ve bunun yıl
lardan beri bir gelenek haline getirilmiş 
olmasından kaynaklanmaktadır.

Devlet yaşamında, hukukta, aile yaşamın
da, kültürde, eğitimde laiklik ilkesi ana 
temeldir. O’nu bu karara iten amaç dinî 
değil, siyasîdir. Bunun gerçekleşmesi için de 
önce siyasetin dinin emrinden kurtarılması 
zorunluydu. Mustafa Kemal henüz genç bir 
subayken şu kanaate varmıştı: “Mevzuatını 
ve hareket tarzını Kuran’dan ve hadisten 
alan bir devlet, bilimin ve çağdaşlığın 
gerisinde kalır.”

Bir ülkenin, çağı yakalamış olan ülkelerle 
boy ölçüşebilmesi, onların arasında sürekli 
olarak sesini duyurabilmesi, o ülke yurt- 
taşlarının aklını kullanmasına ve bilime 
öncelik vermesine engel teşkil eden kurum 
ve kuralların ortadan kaldırılmasıyla 
mümkün olabilirdi. Mustafa Kemal bu 
gerçeği göz önünde bulundurmuş ve bazı 
çağdaşlık değerlerini - savaşta düşmanı 
olmasına karşın - Batılı ülkelerden almıştır.

0,1924 yılında yaptığı bir konuşmada 
“Dünya yüzündeki her şey için, maddî ve 
manevî her şey için, yaşam için ve başarı 
için en doğru yol gösterici bilimdir, teknik
tir”. “Bilimin ve tekniğin dışında yol gösteri
ci aramak, düşüncesizliktir, bilgisizliktir, 
yanlıştır", demiştir.

Bilime ve tekniğe öncelik verme 
konusunda asıl engeli oluşturan Hilafet, 
Halife'nin şahsında siyasî ve dinî temsilcilik 
bulmuştu. Bunu ortadan kaldırma planı, 
hem yurt içinde ve hem de yurt dışında 
karşıt güçlerin direnişiyle karşı karşıya 
kalmıştır.

Yaptırma Derneği kuruldu
Seyfettin SEKERSÖZ
Yeni kurulan 
Gemlik Merkez 
Camii Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği 
geçici yönetim 
kurulu ilk 
toplantısını yaptı. 
Geçici Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ali Okuroğlu'nun 
başkanlığında 
oluşturulan 
yönetimde İlçe 
Müftüsü Yusuf 
Şahin, Zekeriya 
Çakır, idris Kurt, 
Necati Demir, 
Yaşar Tutar ve 
Mevlüt Avcı yer aldı. 
Derneğin merkezi 
olarak Batum 
İş Merkezi 27 Nolu 
işyeri gösterildi. 
İlçe Müftülüğü’nde 
yapılan ilk 
toplantıda basına 
açıklamada 
bulunan geçici 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali 
Okuroğlu, yıllardır 
Gemlik'te ihtiyaç 
duyulan ve ilçeye 
yakışır bir cami 
yaptırmak için 
kolları sıvadıklarını, 
çok değerli 
kurucu üyelerle 
birlikte bu işi 
başarmak için 
yola çıktıklarını 
ifade etti.
Yaklaşık 13 ay 
önce belediyeden 
yer talep ederek 
çalışmalara 
başladıklarını 
belirten Okuroğlu, 
tüm Gemlik halkı 
ile birlikte belediye 
meclisi, siyasi parti 
yönetimleri ve sivil

toplum örgütlerinin 
de görüşleri alınarak 
şu anki yerde karar 
kılındığını söyledi. 
Gelişen süreçte bazı 
pürüzlerin çıkmasına 
rağmen bunların 
aşıldığını da bildiren 
Okuroğlu, son meclis 
toplantısında yerin 
cami derneğine 
tahşis edilmesiyle 
çalışmalara yapıcı 
olarak başladıklarını 
söyledi.
Toplumun bütün 
kesimlerinden 
destek bekledik
lerinin de altını 
çizen Ali Okuroğlu, 
"Sorumluluğumuzun 
bilincindeyiz, 
üstlendiğimiz 
görev ağır olduğu 
kadar ulvi bir 
görev olduğunun 
bilinciyle çalışmalara 
başladık" dedi. 
ÖRNEK OLACAK 
İstanbul için 
Sultanahmet 
Camii, Edirne için

Selimiye Camii, 
Ankara içip Kocatepe 
camii, başta 
Bursa olmak üzere 
ülkenin bir çok ilinde 
aynı ismi taşıyan 
Uluçami'nin ne anlam 
ifade ediyorsa 
Gemlik içinde bu 
türde muhteşem 
bir eser yaptırmak 
için gayret sarf 
edeceklerini 
söyleyen Ali 
Okuroğlu, "Tüm 
yurtta değişik 
camilere ziyaretler 
yaparak projeler 
geliştireceğiz ancak 
Gemlik'e yapılacak 
olan caminin ayrı 
bir proje olmasına 
gayret göstereceğiz" 
dedi.
Mecliste alınan 
kararın Büyükşehir 
Meclisi’nde onaylan
masının ardından 
Belediye Başkanının 
uygun bulduğu bir 
zamanda tapu devir 
işlemlerinin tören

BURSA HAKİMİYET V€ 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve RCKLAM ALINIR
Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın

düzenlenerek tüm 
halkımızın iştiraki 
ile yapılacağını 
bildiren Okuroğlu, 
"Partili partisiz 
tüm Gemlik halkının 
Sahip çıkacağı bir 
dernek yönetimi 
ile üstlendiğimiz 
bu güzel ve ulvi 
görevi başarıyla 
yapacağımızdan 
kuşkumuz yok" 
şeklinde konuştu. 
İlk toplantıya katılan 
yönetim kurulu 
üyeleri ortak yaptık
ları açıklamada, 
derneğe üye 
kayıtlarının başlatıla
cağı, sivil toplum 
örgütleri başta olmak 
üzere hazırlanacak 
proje için her kesim
den destek bekledik
lerini, Gemlik 
halkının ortak isteği ~ 
olan cami yapımı için 
tüm Gemliklilerin 
maddi ve manevi 
desteğini bekledik
lerini ifade ettiler.

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

Kız Meslek Lisesi’nden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
SELMA BAYRAKTAR

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Nişanlısını iki bıçak darbesi ile öldürdü

Kumlamda cinayet
| YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Küçük Kumla'da önceki 
gece meydana gelen 
olayda Ayşe Birgül Soykan 
(41) adlı kadın nişanlısı 
Uğur Obuz'u (39) 
bıçaklayarak öldürdü. 
Edinilen bilgilere göre 
Küçük Kumla Orman 
Kampı yanında bulunan 
Orman Sokak’ta oturan 
Ayşe Birgül Soykan, 
bir süre önce 
nişanlandığı 
Uğur Obuz 
ile birlikte yaşıyordu. 
Sık sık kavga ettiği 
öğrenilen nişanlılar 
önceki gece 
saat 23.oo sıralarında 
alkol almaya başladılar. 
Bu arada bilinmeyen 
bir nedenle aralarında 
yeniden tartışma çıktı.

Uğur Obuz'un nişanlısını 
düvdüğü iddia edildi. 
Bu arada mutfaktan 
aldığı bıçakla nişanlısı 
Uğur Obuz'a saldıran

Aşye Burgül Soykan, 
nişanlısını dizinden ve 
koltuk altından yaraladı. 
Uğur Obuz aldığı yaralarla 
olay yerinde yaşamını 
yitirdi.
Cesetle bir süre baş 
başa kalan Ayşe Birgül 
Soykan'nın bir yakınını 
araması sonucu durumu 
anlatmasıyla cinayet 
ortaya çıktı.
Olay yerine giden 
Küçük Kumla Jandarması 
Ayşe Birgül Soykan'ı 
gözaltına aldı.
Ceset savcılığın 
yaptığı incelemeden 
sonra Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Hastanesine 
kaldırılırken, dün 
savcılıkta sorgusu 
sürdürülen nişanlı katili 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.

Meclis imar konularını görüştü
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Meclisi 
2 Ekim'de yaptığı 
toplantının 
devamında dün 
sadece İmarla 
ilgili komisyon 
görüşlerini oyladı. 
İmara açılan 84 
hektarlık alanda itiraz 
edilen 51 dilekçeyi 
görüşen İmar 
Komisyonu bunları 
mecliste görüşerek 
karar bağladı. 
İmar Komisyonu 
Başkanı Cemal Aydın 
Aybey, itiraz edilen 
parseller hakkında 
meclise bilgi verirken 
bazı kararlara
MHP'li Osman Doğan 
çekince koydu.
Bir çok itiraz 
dilekçesi İmar 
Komisyonu görüşü 
doğrultusunda oy 
birliği ile kabul 
edilirken, 
Jandarma'nın lojman 
ihtiyacı için Manastır 
bölgesinde talep 
ettiği lojman isteği 
ise ret edildi.
Mecliste ilgi çeken 
bir dilekçe ise, 
bir vatandaşın 
imara açılan yerlere 
yapılan itirazların ret 
edilmesi isteği oldu. 
Gerekçe olarak bazı 
kişilerin buralarda 
kendi istekleri 
doğrultuda plan 
değişiklikleri 
yapılabileceği öne

sürülerek verilen 
dilekçe oy birliği ile 
gündemden çıkarıldı. 
Gemlik Belediye 
Meclisi Belediye

Memur ve işçilerine 
ait Norm Kadroları 
ile 2007 yılı Gelir 
ve Gider Analitik 
bütçesini

görüşmek üzere 
13 Ekim 2007 
Cuma günü 
saat 14.00 de 
toplanacak.

Hekimi Özcan VURAL
< ' | ozcanvural1933@hotmail.com

I____\ ' ■ I www.milliyet/blog/özcan vural

Taraftarlık bu değil...
Son otuz yıl içinde spor karşılaşmaları ve 

bilhassa futbol maçları çok kötü görüntüler 
vermeye başladı.. Bu gün bunlara yazarken 
dahi tüylerim diken diken oluyor, nereden nere 
ye geldik diye düşünüyorum..

Eskiler denen biz yaşlı insanlar çok zaman 
söze başlarken bizim zamanımızda diye başlar 
ve gerisini birazda abartılı olarak tamamlarız..

Bunlar doğru ama inanın futbol maçlarında 
anlatacaklarım abartısız...

Kent kulüplerinin olmadığı, küçük kentlerde 
maçların kendi aralarında yapıldığı, bunlarda 
da ancak semt mahalle veya bir kurumun ismi
ni taşıyan takımların sempatizanları bir arada 
oturarak maçı seyreden, arada söylenen espir- 
ili sözlerle karşı tarafa laf atılır, onlardan da 
edepli cevap beklenirdi.

Ayrı semtlerde olsa da eğer arkadaşınız ise 
beraber oturur beraber tezahürat yapar yan 
yana ayrı takımları alkışlardınız...

Bu üç büyük denen Galatasaray - 
Fenerbahçe - Beşiktaş taraftarları içinde böy- 
leydi.. Ben Galatasaray taraftarı olmamam rağ
men İnönü stadında veya Fenerbahçe stadında 
yan yana bir çok maçı izlediğimi bundan da 
zevk aldığımı hatırlıyorum.. Oğlum Dr. Gürcan 
Vural’la beraber en son İnönü stadında 
Beşiktaş - Bursaspor maçını seyrettim. 
Beşiktaş taraftarları arasında Bursaspor’un 
galibiyetiyle biten maçta Bursaspor’u destek
lerken Beşiktaşlı arkadaşlarım ve yanlarındaki 
taraftarlarından kötü bir söz ve hareketle 
karşılaşmadım..

Beri ne oldu da bu insanlar biri birine düş
man edildi, döner bıçaklı, taşlı -sopalı sanki 
düşman haline sokuldu. Statlar yakıldı, koltuk
lar kırıldı, arabalara saldırıldı hatta yaralandı 
öldürüldü. Bu bir vahşet gösterisi idi.

Aklı başında insanlar maçlara gitmemeye 
başladılar, kadınlar ayaklarını çekti çocuklarına 
spor zevki aşılamak isteyen babaların kavgalı 
maçlarda ne kötü durumlara düştüklerini tele
vizyonlar da korku ile seyrettik..

Bütün bunların baş sorumlusu Kulüp 
yöneticileri idi..

Kendi devrelerinde büyük başkan dedirt
mek için, taraftarlarına hava vermek için den
gesiz konuştular, amigolar yetiştirdiler, bun
lara para, menfaatler temin ettiler, bunları spor 
mafyası olarak kullandılar, kendileri locaların
da purolarını tüttürürken, afyonlaşmış taraftar
lar biri birine girdi..

Bunların çoğu eğitimsiz, hayatında kitap 
okumamış insanlardı..

Okusalardı belki biraz daha incelikli, 
hoşgörülü ve saygılı, sevgi dolu olabilirlerdi.. 
Hayvan sürüsü gibi değil insan gibi gelir 
tribünlerde otururlardı.

Ne var ki saldırganların önemli kısmı, daha 
çok taşrada yaşayıp, gelişmemiş küçük burju
valar da görülen ilkel, görgüsüz, kaypak, 
aşağılık duygusu ile alıngan türden 
kentleşmemiş kişilerin özelliğini taşıyordu..

Sınıf atlama duygusu ve arzusu onları 
sürekli nefret kusan kişilere dönüştürüyor..

Anlamayan, anlamak içinde çaba harca
mayan, dinlemeyen, düşünmeyen düşünmek 
içinde çaba harcamayan insanlar..

işte bu insanları kulüp yöneticileri kullandı 
ve kullanıyor..

Kendi vahşi zevkleri, büyüklük megaloman- 
lıkları ve paraları ile bu zavallı grubu saldır
maya ve spor da terör estirmeye yönelttin 
yor...

Beyler sizin ne olduğunuzu bizler biliy
oruz...

Üç kuruş paranız var diye kendinizi bir şey 
zannedip, büyük adam sınıfına sokmayın. 
Gülünç oluyorsunuz..

Spora da, bu insanlara da, asıl Türkiye’ye 
yazık oluyor...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Kapalı salonda çevre düzenlemesi başladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Erzurumlular 
Derneği’nden 
iftar yemeği

Seyfettin İKERSÖZ

Önümüzdeki 
yılın başlarında 
bitirilmesi 
planlanan Kapalı 
Spor Salonu’nda 
çalışmalar sürüyor.
Salon etrafında 
yapılacak çevre 
düzenlemesi için

Orhangazi 
Caddesi’ne 
bakan kısımdaki 
duvarlar 
yıkılmaya başlandı. 
Daha önce 2006 
yılı Nisan ayında 
bitirilmesi düşünülen
ancak çatı sorunu 
nedeniyle ağır 
giden çalışmalarda

sona gelinmek üzere. 
Kapalı salonun 
dış cephesindeki 
çalışmaların 
tamamlandığı 
gözlenirken 
salon tribünleri 
ile koltukların da

havalandırma ve 
ışıklandırma 
çalışmalarının da 
bittiği bildirilirken 
çevre düzenleme
siyle birlikte yıllardır 
özlemle beklenen 
Kapalı Spor

yakın zamanda 
gelmesi bekleniyor. 
Salonda

Salonu’nun en geç 
Mart ayında teslim 
edileceği öğrenildi.

Gemlik Erzurum 
lular Kültür ve 
Yaşatma Derneği 
Pempe Köşk Düğün 
Salonunda iftar 
yemeği verdi. 
Erzurumlu vatan
daşların yanı sıra 
bir çok davetlinin 
de katıldığı iftar 
yemeğine, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'ta katıldı.
Yaklaşık 500 kişinin 
katıldığı iftar

yemeğine katılan 
üyeler ile davetli 
lere teşekkür eden 
dernek başkanı 
Kadir Özaydın, 
her yıl geleneksel 
olarak verdikleri 
iftar yemeklerine 
önümüzdeki yıllar
da da devam ede
ceklerini belirterek 
dernek olarak ilçe 
kültürüne katkıda 
bulunmak için 
çaba gösterdik
lerinin altını çizdi.

l
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım,. Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

I ACİL SATILIK >e KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ l
1 120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

i

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

____________ Balıkpazan’nda 115 m2 2+1Satılık Daire 
_____ 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

E

I
I

İ

İ

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3*1 ■ 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan. 

___________________________önünde 115 m2 Bahçeli_____________________________

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Tel: 5132474 Fax: 5141021

I

I
I

w.waw.w.toÇ

Depolar gidecek 
estetik gelecek 
Orhangazi ilçe mer 
kezinde kalan Zeytin 
Tarım Satış Koope 
ratifi’ne ait depoların 
kaldırılarak şehrin 
estetik açıdan 
güzelleştirilmesi 
amaçlanıyor. 
Orhangazi Zeytin 
Tarım Satış Koope 
ratifi’ne ait zeytin 
salamura depoları 
kaldırılıyor. Belediye 
Başkanı Yusuf 
Korkusuz, ilçede 
şehir estetiğine hiç 
de uygun olmayan 
zeytin depolarının 
karşılıklı görüşmeler 
sonucunda kaldırıl
ması için büyük bir 
yol katedildiğini 
söyledi.
Bursa Vali Yardımcısı 
Nihat Arslan ile 
zeytin depolarının 
yapılacağı yeri 
inceleyen Korkusuz, 
proje ile ilgili çalış
maların başlatıldı 
ğımn sinyalini verdi. 
Korkusuz, zeytin 
depoları için İznik 
yolundaki su pom
palarının bulunduğu 
yerde belediyeye ait 
araziyi gösterdi. 
Korkusuz, "Zeytin 
Kooperatifi eski 
başkanı Süleyman 
Coşkun ile yaptığımız 
görüşmeler son 
derece olumlu geçti.

GERÇEK 9™ lastik
Hüseyin TAŞKIRAN _ 

HER TÜRLÜ

uzoolu

LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE ACIKTIK

D,£X—aı«w
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Sağlık Meslek Lisesi sorunlarla boğuşuyor
Bursa Sağlık Meslek 
Lisesi'nin yıllardır 
süren bina sıkıntısı 
bir türlü çözülemedi, 
il Sağlık Müdürlüğü 
Tamirhanesi ve 
112 Acil Servis 
Müdürlüğü ile aynı 
binayı paylaşan 
öğrenciler, yetkililerin 
seslerine kulak 
vermesini istiyor. 
Bursa Sağlık Meslek 
Lisesi'nde sorunlar 
bitmek bilmiyor. 
Öğrenci velileri, fiziki 
mekan yetersizliği 
nedeniyle çocuk
larının teneffüsleri 
geçirebilecekleri, 
spor yapabilecekleri, 
hatta teknik derslerini 
öğrenebilecekleri yer 
olmadığından 
yakındı.
Bursa Sağlık Meslek 
Lisesi Okul Aile 
Birliği Başkanı Yusuf 
Öz, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, II 
Sağlık Müdürlüğü 
yetkililerini sert bir 
dille eleştirdi.

Öz, öğrencilerin 
2001'den bu yana 
Devlet Malzeme Ofisi 
yanındaki 4 katlı 
binanın 3. ve 4. katın
da eğitim görmeye 
çalıştığına vurgu 
yaparak, "Lise 
binasının birinci katı 
112 Acil Servis 
Müdürlüğü, 2. katı ise 
tamirhane olarak kul
lanılıyor. Öğrenciler
imiz bu şartlar altında 
eğitim görmeye 
çalışıyor. Yetkilileri 
defalarca 
uyarmamıza ve yer 
tahsisi istememize 
rağmen bir girişimde 
bulunulmadı" 
diye konuştu.
Öz, 35 öğretmenin 
216 öğrenciye eğitim 
verdiğini ancak, oku
lun fiziki şartlarının 
uygun olması halinde 
yaklaşık bin 500 
öğrencinin eğitim 
görebileceğine 
dikkati çekti. Tam 
gün eğitim gören 
öğrencilerin fiziki 

mekan yetersizliği ve 
çevredeki olumsuz 
faktörler nedeniyle 
bahçeye dahi çıka
madığını belirten Öz, 
"Öğrencilerin temiz 
hava alabilecekleri 
ne bir bahçesi var, 
ne de bir kantini. 
Okul bahçesinde 
Sağlık Müdürlüğü 
araçlarını tamir eden 
tamirhaneye ait 
köpekler bahçede 
dolaşırken, öğrenci
lerimiz böyle bir 
ortamda ders 
yapmaya çalışıyor. 
Türkiye'nin 4. büyük 
kenti olan Bursa'ya 
böyle bir okul 
yakışmıyor" dedi. 
Velilerden Sıtkı 
Öcal, laboratuvar 
teknisyeni, acil tıp 
teknisyeni ve ebe 
yetiştiren bir okulda 
laboratuvar 
olmadığını, velilerin 
bu konuyu sık sık İl 
Milli Eğitim ve İl 
Sağlık Müdürlüğü 
yetkililerine dile 

getirdiklerini ifade 
etti. Öcal, "Bursa 
gibi bir kente 
böyle bir okul hiç 
yakışmıyor. Teknik 
ve fiziki yetersizlikler 
içinde eğitim 
görmeye çalışan 
öğrencilerimiz, 
mesleki hayatlarına 
başladıklarında 
eksiklik hissedecek
ler. Bu konuda 
yetkilileri göreve 
çağırıyor ve yeni 
bir okul yaptırılması 
gerektiğini bir defa 
daha vurgulamak 
istiyoruz" dedi. 
Öğrenciler de, 
bina sorununun 
yanısıra bilgisayar 
laboratuvarında 
sadece üç 
bilgisiyarla ders 
görmekten, teknik 
ve uygulamalı 
sağlık derslerini 
yapabilecekleri 
laboratuvar olma
masından dolayı 
yaşadıkları sıkıntıyı 
dile getirdiler.

Hayvanlan Koruma Günü kutlandı

Dünya Hayvanları 
Koruma Günü nede 
niyle Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi Hayva 
nat Bahçesi farklı bir 
etkinliğe imza attı. 
Botanik Park’taki 
Bursa Hayvanat 
Bahçesi’nde düzen
lenen etkinliklerde 
minik öğrenciler 
önce hayvanları 
elleriyle besledi, 
sonra da hayvanat 
bahçesinde gördük
leri hayvanları resim
lere döktüler.
Hayvanları koruma 
ve besleme konu
larında Hayvanat 
Bahçesi yetk
ililerinden bilgi alan 
öğrenciler, hazır
ladıkları pankartları 
açarak büyüklere 
mesaj gönderdiler.

Böylesine anlamlı bir 
gün için “Hayvanları 
sevmeyen insanları 
da sevmez”, “Kuşlar 
doğanın orkestra 
sidir”, Hayvanlar 
uysal dostlarımız” ve 
“sevgi hayvanda kar 
şılıksız kalmaz” gibi 
yazılar yazan çocuk
lar, hayvanların her 
ne koşulda olursa 
olsun korunmasını 
istediler. Fatih, 
Yusuf Köstem, Şahin 
Yılmaz ve Sabiha 
Köstem İlköğretim 
okulları öğrenci
lerinin katıldığı 
etkinlikler renkli 
görüntülere sahne 
olurken, etkinlikte 
Bursa Büyük şehir 
Belediyesi Bando 
Takımı da mini bir 
konser verdi.

BAŞSAĞLIĞI
Partimizin Yönetim Kurulu üyesi 

Değerli arkadaşımız,

İsmail AKTAN’ın
vefatı nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur. 

Merhuma Tanrı’dan rahmet, 
Kederli Aktan Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

DOĞRU YOL PARTİSİ
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

** vou



6 Ekim 2006 Cuma Sayfa 6

Mudanya’da Müşerref Akay rüzgarı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzen
lediği Temaşa-i 
Ramazan etkinlik
lerinde Müşerref 
Akay rüzgarı esti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, herkesime 
ve herkese hitap 
etmesi amacıyla her 
akşam farklı bir 
mekan ve farklı 
organizasyonlarla 
BursalIlara Ramazan 
ayının coşkusunu 
nostaljik bir atmos
ferde yaşatıyor.
Kent merkezinin yanı 
sıra Büyükşehir 
Belediyesi’ne yeni 
bağlanan ilçelerdeki 
vatandaşlarında 
izleyebilmeleri 
amacıyla Kestel’den

sonra Mudanya’da 
sahnelenen Temaşa-i 
Ramazan etkinlik
lerinde ilk olarak 
uzun bacaklı, jonklör, 
palyaço, sihirbaz ve 
ateş yutan adamın 
gösterileri 7’den 
70’e büyük beğeniyle 
izlendi. Zaman zaman 
çocuk izleyicilerinde 
katıldığı gösteriler, 
■görenleri hayretler 
içinde bıraktı. 
Mudanyalılar 
Temaşa-i Ramazanla 
‘Müşerref’ oldu 
Ramazan eğlencesi 
gösterilerinin ardın
dan sahneye çıkan 
Türk Sanat Müziği’nin 
güçlü sesi Müşerref 
Akay, birbirinden hoş 
şarkılarıyla hayran

larına unutulmaz 
bir gece yaşattı. 
Yıllarca çizgisinden 
ve sanatından 
taviz vermeyen 
yılların eskitemediği 
sanatçılardan 
Müşerref Akay, 
ayrılık şarkılarıyla 
izleyenleri duygu
landırırken, 
coşkulu mısraları 
seslendirirken alanı 
dolduran binlerce 
Mudanyahya çiftetelli 
oynattı. Hızını ala
mayan genç kızlar 
ise sahneye çıkarak, 
ünlü sanatçının 
şarkıları eşliğinde 
dans etti.
Yoğun istek üzerine 
sahneden inip, 
alanı dolduran

vatandaşlarla birlikte 
şarkı söyleyen ünlü 
sanatçıyı hayranları 
gül yağmuruna tuttu. 
Müşerref Akay, 
Atatürk’ün ve 
Cumhuriyet’in övgü 
dolu mısralarla dile 
getirildiği konserini 
kapattığı Türkiye’m 
şarkısını söylerken 
kendinden geçti. 
Yalın’dan Akay’a 
çini tabak 
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri 
Yalın, konser son
rasında Müşerref 
Akay’a günün anısına 
çini tabak hediye etti. 
Akay, Yalın’ın "Bazı 
sanatçılar vardır, 
gelip geçerler,

bazıları vardır gönül 
terden taht kurarlar. 
Ama Müşerref Akay, 
taht değil, yıllardır 
gönüllerimizi

titreten bir sanatçı" 
şeklindeki övgü 
dolu sözleri karşısın
da duygulandığını 
söyledi.

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

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı 
Özel Takvim Çalışmaları - Eşantiyon Çeşitleri

34 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Sevkiyat bugün başlıyor Serbest Kürsü
Erdem AKYÜREK 

CHP Gemlik İlçe Başkanı

Birleşmiş Milletler 
Barış Gücü kap
samında Lübnan'a 
gönderilecek Türk 
askerinin sevkıyatına 
bugün başlanıyor. 
Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı, 
TCG GAZİANTEp 
f-490 firkateyninin 
helikopter konuşlu 
olarak yarın 
Aksaz Deniz Üs 
Komutanlığından 
Lübnan'a 
doğru hareket 
edeceğini bildirdi. 
Deniz Kuvvetleri

Yalova’da sahte boşanma şebekesi yakalandı
Yalova'da geçtiğimiz 
aylarda ortaya çöker
tilen, aralarında 
Emniyet Müdürlüğü 
Pasaport Şubesi 
Müdürü Komiseri 
Haydar Gümüşkaya 
ve Merkez İlçe 
Nüfus Müdürü Ziver 
Zikri Demirel ile 
2 kamu çalışanın da 
bulunduğu suç 
şebekesinin, 
30 kişi hakkında 
sahte boşanma 
kararı düzenlediği 
ortaya çıktı.
Yalova'da Temmuz 
ayı içerisinde 
düzenlenen bir 
operasyonla

Mali tatil geliyor
TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu'nda kabul 
edilen ve önümüzde
ki günlerde Meclis 
Genel Kurulu'nda 
yasalaştırılması bek
lenen kanun teklifiyle 
mali tatil geliyor.
Yasa teklifine göre, 
1-20 Temmuz tarihleri 
arası "mali tatil" 
olacak. Mali tatil süre 
since kanuni sürele 
rinde verilmesi gere 
ken beyanname, 
vadesi mali tatile 
rastlayan vergi, resim 
ve harçlarla vergi 
ceza ve gecikme 
zamları, vergi ve

Komutanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik 
Konseyi'nin 
11 Ağustos 2006 
tarihli 1701 sayılı 
kararına istinaden 
Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından 
görevlendirilen 
TCG GAZİANTEP 
(F-490) firkateyni 
helikopter konuşlu 
olarak 6 Ekim 2006 
Cuma günü saat 
10.00'da Aksaz 
Deniz Üs 

çökertilen sahte 
pasaport şebekesi ile 
ilgili sorgulamayı 
derinleştiren
Yalova Cumhuriyet 
Başsavcılığı, 
ilginç bir sonuca 

cezalara karşı uzlaş
ma talep etme veya 
cezada indirim hü 
kümlerinden yarar
lanma amacıyla yapı 
lacak başvuru ve bil 
gi verilmesine ilişkin 
süreler, tatilin bittiği 
günden itibaren 7 
gün içinde ödenecek. 
Ayrıca, belirli süreler 
de yapılması gereken 
muhasebe kayıt ve 
bildirim süreleriyle 
vergi işlemlerine 
ilişkin dava açma 
süreleri de mali tatil 
süresince işlemeye
cek. Teklif, mali tatil 
süresince inceleme 

Komutanlığı'nın 
bulunduğu 
Marmaris'ten 
harekete geçerek 
UNIFIL Deniz 
Görev Kuvvetinde 
görev yapmak üzere 
Türkiye'den 
ayrılacak.
Açıklamada 
ayrıca, Türk Deniz 
Kuvvetleri'nin 
bahse konu görev 
kuvvetinde TCG 
GAZİANTEP (F-490) 
firkateyninin yanı 
sıra müteakip 
dönemlerde BURAK 

daha ulaştı. Pasaport 
şebekesinin 
yabancı uyruklu 
kadınları sahte evrak
larla Türk erkekler ile 
evli göstermekle 
kalm^arak, 

amacıyla defter ve 
belgelerin ibrazının 
talep edilmemesini 
ve mükellefler 
hakkında inceleme 
yapılmamasını, mali 
tatil süresi içinde 
gerçekleşen tebligat 
işlemlerinde sürenin, 
mali tatilin son 
gününden itibaren 
işlemeye başlamasını 
içeriyor. Gümrük 
idareleri, il özel 
idareleri ve belediye 
ler tarafından tahsil 
edilen vergi, resim ve 
harçlarla ilgili olarak 
mali tatil uygulanma
masını öngören tek

sınıfı iki Korvet 
ile görev alacağını ve 
TCG SERDAR 
(L-402) ve TCG 
İSKENDERUN (A- 
1600) gemileri ile 
de nakliye görevi icra 
edeceği belirtildi. 
Türkiye'nin, 
Birleşmiş Milletler 
Barış Gücü emrinde 
görev yapmak 
üzere Lübnan'a 
asker gönderilmesine 
ilişkin hükümet 
tezkeresi, TBMM'de 
5 Eylül 2006 tari
hinde kabul edilmişti

30 kişi hakkında 
Yalova Aile 
Mahkemesi'nden 
alınmış gibi 
gösterilerek 
sahte boşanma 
kararı düzenlediği 
ortaya çıktı. 
Şebekenin bir 
avukatın ismini 
kullanarak sahte 
boşanma kararları 
aldığının tespiti 
üzerine savcılık, 
halen Yalova 
Ağır Ceza Mahkeme 
si'nde sürmekte olan 
davayla bağlantılı 
olarak ek bir dava 
daha açmaya 
hazırlanıyor.

lifle, beyana dayanan 
ve beyanname verme 
süresi mali tatil nede 
niyle uzamış olan 
vergilerde ödeme 
süresi, uzayan beyan 
name verme süresi 
nin son gününden 
itibaren 3. günün 
mesai saatine kadar 
uzamış sayılacak. 
Mali tatil ilan edilen 
döneme rastlayan 
beyan, bildirim ve 
ödemelerin süresi, 
mali tatilin bitiminden 
7 gün sonraya 
uzatılabilecek.
Teklif, Maliye Bakanı 
na, 20 günü geçme 
mek üzere mali tatille 
ilgili değişiklik yapma 
yetkisi de tanıyor.

Bahriye Üçok’u Anarken....
En ilerici adım ve atıhmları, “Yüce değer

leri” koruma adına engelleyerek yaratılabile
cek çağdaş bir ülkeyi kör topal bir duruma 
düşürmüş olmak, bizim en büyük eksiğimiz 
olmuştur. Bu eksiklikleri zamanında gören, 
olarak karşı eleştirel bakış geliştiren, bu 
bakışlarını en anlaşılır, en yalın ve en ilkeli 
biçimde savunan insanlarımız da yok 
değildir....

İşte bu yiğit insanlardan biri olan Bahriye 
Üçok, uğursuz eller tarafından bir 6 Ekim’de 
aramızdan koparılmıştır. Ne yazık ki giden
lerin arkasından söylediğimiz ‘aydınlık 
nutukları’ dışında fazla da bir şey yapıla
mamıştır....

Bahriye Üçok’u bir hazan mevsiminde 
bağnazlığın kör baskısına kurban vermiş, 
hazanın hüznünü matemimizle sarmalayıp 
‘yaşatacağız’ inancıyla gömmüştük. Onu 
toprağa verirken, bir bakıma onu toprağa 
götüren söylemlerini de, eylemlerini de 
gömmüş oluyorduk. Hangimiz onun, bugün 
bile güncel olan konuları cesur bir şekilde 
dile getiren ve savunan ilkeli mücadelesin
den haberdarız? O Üçok ki, kadın hakları 
için, Mustafa Kemal’in aydınlık Türkiyesi 
için, çağdaş bir eğitim ortamı için ve en 
önemlisi de siyasallaşmış din anlayışından 
arınmış İslam anlayışının geçerli olması için 
çırpınıp durmuştur.

‘Kadın hakları ile ilgili Arap yarımadasın
daki devrim Hz. Muhammed’in buyruğuyla 
olmuştur. Onu Batı’daki örneklerini büyük 
farkla aşarak geliştiren siyasi liderse 
Mustafa Kemal’dir.” diyen odur. “Hacda 
ibadet adına kurban kesip sonra o kurban
ları Suudi dozerleriyle karıştırarak israf edi 
yorlar. Oysa o kurbanlar, ülkemizde kesile 
rek ihtiyaçlar oranında dağıtılırsa İslam 
açısından daha doğrudur” diyen de. 
Atatürk’ün büstlerine saldıranlara karşı can
siperane duran da, üniversitede bilimsel 
düşünceyi askıya alacak fikirlere karşı çıkan 
da odur.

“Dinsel bir baskı, gün geçtikçe ağırlığını 
arttırmakta ve gerçek bilinçli Müslümanlarla 
fanatikleşmiş yurttaşlar arasındaki anlaşma
zlıklar yüzünden bağlar gevşemeye, hatta 
kopmaya başlamıştır” diyen de...

CHP ilçe örgütü olarak
Uğurladığımız her değerimizi hoşgeldin 

sıcaklığıyla hem evlerimizde hem de bilinç
lerimizde ağırlamak dileğiyle....

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR 

KİNE1REKLSM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

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

Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Öğrencilere yurt dl$ında eAitim 5ansı
“Kültürlerarası 
değişim” amacıyla 
lise öğrencilerine 
çeşitli ülkelerde bir 
eğitim-öğretim yılı 
süresince okuma 
imkanı sağlayan AFS 
sınavlarına başvuru
lar 13 Ekimde 
tamamlanacak. 
2007-2008 eğitim- 
öğretim yılında gön
derilecek öğrencileri 
belirlemek amacıyla 
bu yıl yapılacak 
AFS'ye başvurmak 
için Türkiye 
Cumhuriyeti vatan
daşı ve lise öğrencisi 
(16-18 yaş arası) 
olmak gerekiyor. 
Ayrıca “sağlık duru
mu elverişli olma ve 
Türkiye'yi yabancı bir 
ülkede temsil edecek 
nitelikleri taşıma” 
koşulları da aranıyor. 
Sınava, denklik 
işlemlerinin yapıla
mamasından dolayı 
meslek liseleri öğren
cileri başvuramaya- 
caklar. Öğrenciler 
başvurularını okul 
müdürlükleri aracı 
lığıyla gerçekleştire
cek. Bireysel başvu
rular kabul edilmeye
cek. AFS'nin yazılı 
sınavı 4 Kasım 
2006'da, mülakat 
sınavı da 9-10 Aralık 
2006'da Adana, 
Ankara, Bursa, İstan

bul ve İzmir'de 
gerçekleştirilecek. 
Her iki sınavdan da 
geçen öğrenciler, 
yurt dışına gitmek 
için “aday” durumu
na gelecek. Öğrenci 
ler, gitmek istedikleri 
ülkelerden “kabul 
mektubu” gelmesi 
halinde de ilgili 
ülkede lise eğitimine 
başlayabilecek.
32 ÜLKE SEÇENEĞİ 
AFS (American Field 
Service) programları, 
lise öğrencilerine 
kültürel değişim 
fırsatı sağlamak 
amacıyla yürütülü 
yor. Türkiye'de, 
Türk Kültür Vakfı 
aracılığıyla uygu
lanan program, lise 
öğrencilerine farklı 
bir ülkede 1 yıla 
kadar eğitim görme 
imkanı sağlıyor. 
Öğrenciler, bu süre 
içinde, gönüllü aileler 
tarafından misafir 
ediliyor. Öğrenciler, 

eğitim görecekleri 
ülkelere okulların 
açılmasından önce 
giderek yıl boyunca 
kendilerine yardımcı 
olacak yerel AFS 
görevlileri, okul 
yöneticileri ve öğret
menleriyle tanışıyor. 
AFS kapsamında, 
Türk öğrenciler için 
ABD, Almanya, 
Arjantin, Avusturya, 
Avustralya, Belçika 
(Flaman), Belçika 
Valon, Bolivya, 
Brezilya, Kanada, 
Çin, Çek Cum 
huriyeti, Danimarka, 
Dominik Cumhu 
riyeti, Ingiltere, 
Ispanya, İtalya, 
Finlandiya, Fransa, 
Hong Kong, Hondu 
ras, Macaristan, 
Malezya, Meksika, 
Norveç, Panama, 
Paraguay, Portekiz, 
Rusya, Tayland, 
Venezüella ve Yeni 
Zelanda seçenekleri 
bulunuyor.

Yurt, kredi ve burs için başvuru 
süresi 8 Ekim’e kadar uzatıldı

Yurt, kredi ve burs 
için ek süre 
Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü'ne yurt, 
kredi ve burs almak 
için daha önce belir
tilen tarihlerde 
başvuruda buluna
mayanlara 8 Ekime 
kadar ek süre 
tanındı.
Kurumdan yapılan 
yazılı açıklamada, 
ön kayıt ve özel 
yetenek sınavıyla ilk 
kez yükseköğretim 
programına giren, 
master-doktora, 
2006-2007 öğretim 
yılında ÖSYM'den 
ve ara sınıflardan 
müracaat edemeyen 
öğrenciler ile 
yurtdışında çalışan
ların çocuklarından

Batman Kozluk Nüfus müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür. 
MUZAFFER TEZEN

değişik nedenlerle 
yurt, kredi ve burs 
müracaatlarında 
bulunamayanların, 8 
Ekime kadar kuru
mun www.kyk.gov.tr 
adresli internet 
sitesinden başvuruda 
bulunabilecekleri 
belirtildi.

Açıklamada, 
gerek ÖSYM'den, 
gerekse ara 
sınıftan daha 
önce yurt başvu
rusunda bulunan 
öğrencilerin 
başvurularının 
dikkate alınmayacağı 
kaydedildi.

V

Vaillanf un dogalgaz ısı san, 
... •■•••»■İl ■ HÜSEYİN ULUKAYA - CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ANA BAYİİ

Isıtma, sıcak su ue 
kontrol clkaılannûa 
LİDER ®

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

► SPLİT KLİMALAR
► DOGALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93

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

http://www.kyk.gov.tr
mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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IMF heyeti 9 Ekim’de Türkiye’de
Uluslararası Para 
Fonu'ndan (IMF) 
bir heyet, Stand-by 
düzenlemesine 
ilişkin değerlendirme 
çalışmalarına 
9 Ekim Pazartesi 
günü İstanbul'da 
başlayacak 
Hazine

Müsteşarhğı'ndan 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
9 Ekim'de İstanbul'da 
özel sektörle 
görüşmelere 
başlayacak olan 
IMF heyeti, 
temaslarına 
11 Ekim 2006

tarihinden itibaren 
Ankara'da resmi 
kurum ve 
kuruluş yetkilileriyle 
devam edecek. 
Değerlendirme 
çalışmalarının 20 
Ekim 2006 tarihinde 
tamamlanması 
planlanıyor.

Heyetin 
yürüteceği 
çalışmalarda; 
son makro 
ekonomik durum 
ve beklentilerle 
yapısal reformlar 
konusundaki 
gelişmeler ele 
alınacak.

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@hotmail.com

Enerji fiyatlarında artış uyarısı
Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci 
Ali Babacan, 
enerji fiyatlarındaki 
artışın, Cari işlemler 
Açığına etkisinin 
çok büyük olduğunu 
söyledi.
Babacan, yaptığı 
konuşmada, 
Cari Açık üzerindeki 
en önemli etkinin 
"enerji fiyatları" 
olduğunu vurguladı. 
Babacan, "enerji 
fiyatları 2002 
yılından bu yana 
hiç değişmeseydi, 
geçen yılki cari 
açığın Gayri Safi 
Milli Hasıla'ya 
(GSMH)'ye oranı 
yüzde 3,9 olacaktı, 
bu yılkı Garı Açığı 
ise yüzde 4 olarak 
kapatacaktık" dedi. 
Türkiye'nin dış 
ticaret hacminin de 
arttığına dikkati

çeken Babacan, 
"2002'de 36 milyar 
dolar olan 
ihracatımız, 
bu yıl 80 milyar 
doları geçecek, 
Türk Lirası'nın son 
3-4 yıl içinde 
değerlenmesine 
rağmen ihracat 
artıyor. İhracat.
Türk Lirası'nın 
değer kaybettiği 
zamanlarda dahi 
bu kadar artma

mıştır" dedi.
Babacan, enerji 
faturasının Cari 
Açık üzerindeki 
etkisine değinirken, 
"Türkiye enerji 
ithal eden bir ülke, 
petrol, petrol ürün
leri, doğal gaz ve 
kömürden oluşan 
enerji ithalatımız 
bu yıl 28-29 milyar 
dolar düzeyinde 
olacak.Türkiye, 
enerji ithalatına

dünyada en çok 
bağlı ülkelerden 
birisi durumunda. 
Enerji fiyatlarının 
düşmeyi bırakın 
bu seviyelerde 
durması bile, 
hem Cari İşlemler 
Açığına hem de 
enflasyona olumlu 
etkide bulunur. 
Enerji ithal eden 
bir ülke olarak, 
son dört yıldır, 
enerji fiyatlarındaki 
artıştan çok 
olumsuz 
etkileniyoruz"dedi. 
Babacan, enerji 
fiyatlarındaki 
artışın geçen 
yılkı maliyetinin 
9 milyar dolar 
olduğunu, bu yılki 
maliyetinin de 
13,5 milyar dolar 
olmasının 
beklendiğini 
kaydetti.

Siz de geleceğimize bugünden el koyun

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

www.elkoyun.com www.tema.org.tr

SATILIK VİLLA TURAN TRAFİK
Cumhuriyet Mahallesi’nde

Sahibinden Satılık
ADNAN TURAN

Lüks Tripleks Villa
GSM: (0.535) 886 47 74

SAHİBİNDEN SATILIK OTOMOBİLLER
CT 2004 MODEL

CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM
ÖZEL KULLANILMIŞ 

2000 MODEL TOYOTA COROLLA 
96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ 

GSM : (0.535) 394 58 24

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

K
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ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

Gemlik Yardım Sevenler Derneği 
Daha Çok İlgi Bekliyor

Gemlik'te sivil toplum kuruluşları kendi 
yağları ile kavrulmaya devam ediyor. Örnek 
vermek gerekirse, geçtiğimiz Salı günü, 
Gemlik Yardım Sevenler Derneği'ne Sayın 
Nimet Ataoğuz (namı diğer Doktor Teyze) ile 
röportaj yapmaya gittiğimde, ilk dikkatimi 
çeken şey kapıda bir tabelalarının bile olma
masıydı.

İçeri girdiğimde, kendi çabalarıyla bir 
büro kurmuş olan gönüllü kişiler, insanlara 
biraz daha fazla yardım yapabilmek için 
karşılık beklemeden canla başla çalışıyorlar. 
Bu beni gerçekten çok etkiledi. Ancak şu bir 
gerçek ki, büro derme çatma bir 
görünümde. Buraya büro malzemeleri 
yardımı olması gerekir. Faks, bilgisayar, 
masa, koltuk , sandalye vb. Böylece dernek 
daha rahat ve olumlu işler üretebilsin. 
Çünkü aktif üyeler kişilere buradan ulaşıyor
lar. Kaldı ki, iletişim içinde Nuh Nebi'den 
kalma bir telefon kullanıyorlar. Her ne kadar 
belirli kişilerden destek görseler de, bu 
yardım yetersiz kalıyor. Dernek üyeleri 
Gemlikli iş adamları ya da yeterli bir bütçeye 
sahip kişilerden daha fazla katkı sağla
masını istiyorlar. Ben buradan, duyarlı 
Gemlikliler'e seslenmek istiyorum. İhtiyaç 
sahipleri insanlara düzenli ve güvenilir bir 
yoldan yardım yapılmak isteniyorsa, Gemlik 
Yardım Sevenler Derneği'ne başvura
bilirsiniz.

Okur Mektubu
Sevgili okuyucularım geçen haftaki alt 

yapı yazıma istinaden, Amerika Birleşik 
Devletleri'nin New Jersey eyaletinde 
yaşayan ancak, ilçemiz ile ilgili her konuya, 
bir Gemlikli olarak ilgi duyan Sayın İbrahim 
Yumru'nun önerisini sizlere sunmak istiyo
rum.

"Ben Amerika’da yaşıyorum, malum 
okyanustan her daim kasırgalar oluşuyor ve 
aşırı yağışlardan dolayı devamlı bu tür su 
baskınları oluyor.

Yerel yöneticiler bunun çaresini bul
muşlar.

Size bir tanesini kısaca yazayım. Böylece 
sizde yazılarınızdan birinde başkana iletme 
fırsatı bulursunuz. Gemlik'i ele alalım. Eğer 
Gemlik, Amerika'nın bir kasabası olsa, deniz 
seviyesinin altında ilk olarak her yağmurda, 
su basan bölgeleri tespit ediyorlar ve bu 
bölgelere yerin altına büyük havuzlar yapıp 
yağmur kanallarını buna bağlıyorlar.

Bu havuzun içerisine, büyük dalgıç pom
palar yerleştiriyorlar ve havuzun üzerini 
kapatıp yeşil çim ekiyorlar. Dışarıdan bak
tığınızda yeşil bir alan gibi gözüküyor.

Yani üzerinde oynayan çocuklar veya 
oradaki insanlara bir tehlike olasılığı 
ortadan kalkıyor. Yağmurlar başladığı zaman 
yağmur suları bu kuyuya gelmeye başlayın
ca, havuzun içerisindeki şamandıra 
otomatik olarak pompanın çalışmasını 
sağlıyor.

Tıpkı evinizdeki su tankı gibi. O bölge 
düşen her yağmur tanesi pompalar ve döşe
nen borular sayesinde bölgeyi bir daha su 
basmıyor.

Şimdi, bana diyebilirsiniz ki Gemlik'te 
böyle bir havuzu yapacak arazi yok, adamlar 
yolun altına bile bunu yapıyorlar. Biz neden 
yapamayahm?

Hem de tahmin edeceğiniz gibi pahalı bir 
şey de değil. Bir yüzme havuzunun iki katı 
gibi bir paraya bunlar yapılabiliyorlar.

mailto:yeldabykz@hotmail.com
http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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Sürücülere hazan uyarısı
Konya Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
yaptığı istatistik! 
çalışmalara göre 
Ramazan ayında 
kent merkezinde 
meydana gelen 
kazaların yüzde 
46’sını arkadan 
çarpmalar 
oluşturuyor ve 
kazalar en fazla 
16.00 ile 18.00 saat
leri arasında oluyor. 
Konya Emniyet 
Müdürlüğü, 
Ramazan ayında 
sürücülerin uyarıl
ması ve buna 
paralel meydana 
gelen kazaların en 
aza indirilmesi 
amacıyla 2004 ve 
2005 yıllarına 
yönelik kaza istatis
tiklerini çıkardı. 
Araç sayısındaki 
artışın yol açtığı 
trafik yoğunluğu, 
takip mesafesinin 
korunmaması, 
yön değiştirme 
manevrasındaki 
yanlışlıklar, 
kavşaklarda geçiş 
önceliğine uymama 
ve kavşaklara 
gelirken hızı azaltma
mak gibi etkenler 
yüzünden 2005 yılı 
Ramazan ayında 
meydana gelen 
toplam kaza sayısı 
önceki yıla göre 
yüzde 17 oranında 
artarak 832’ye ulaştı. 
Aynı dönem içinde 
yaralanmalı kaza 
sayısı yüzde 5 
oranındaki artışla 
119’a, maddi hasarlı

fallikKÖrffiZ’İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

kaza sayısı ise 
yüzde 18 oranındaki 
artışla 711’e çıktı. 
Geçen yıl kazalarda 
3 kişi öldü, 
170 kişi yaralandı. 
Bu kazaların 
177’sinin 16.00 ile 
18.00 saatleri 
arasında olmasının 
en önemli nedenleri 
arasında sürücülerin 
oruç nedeniyle 
dikkat kaybının 
en yüksek seviyeye 
çıkması ve trafik 
yoğunluğunun 
artması gösteriliyor. 
Kazaların en fazla 
yaşandığı ikinci 
saat dilimi ise 
150 kaza sayısıyla 
14.00-16.00 
arasında olurken, 
en kaza 64 ile 08.00- 
10.00 arasında 
meydana geldi. 
Konya’da, trafik 
akımının yoğun 
olduğu cadde ve 
bulvarlarda iftardan 
2 saat önce 
hatalı parklara 
müdahale edilecek, 

çevre yolu kavşak
larında tedbirler alı
nacak. İftar saatine 
yakın zamanlarda 
tüm çekiciler hazır 
bulundurulacak ve 
gerek duyulması 
durumunda seri 
şekilde yararlanıla
cak. Semt pazarları 
ve seyyar satıcıların 
bulunduğu yerlere 
müdahale edilecek, 
gerektiğinde zabıta 
müdürlüklerinden 
destek alınacak. 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü, 
trafik yoğunluğunun 
azaltılması 
amacıyla alternatif 
yolları gösteren 
32 bin adet 
broşür dağıtacak. 
Ayrıca Konya 
Büyükşehir 
Belediyesi, yapılan 
çalışmalarla ilgili 
olarak Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğünden izin 
alacak ve çalışmaları 
saat 15.00’e kadar 
tamamlayacak.

Dünya hızla ısınıyor
Küresel ısınmanın 
etkisiyle Dünya hızla 
ısınıyor. En fazla sera 
gazı yayan 20 ülkenin 
temsilcileri, Meksi 
ka'nın Monhterrey 
kentinde 
biraraya geldi.
Amaç, iklim değişik
liği ile mücadele 
yollarını tartışmak. 
Sanayileşmiş ülkeler
den oluşan G-8 
grubuyla Çin, Hindis 
tan, Brezilya ve geliş 
mekte olan ülkelerin 
çevre ve enerji bakan
ları Meksika'da buluş
tu. 20 ülke temsilci
lerini bir araya getiren 
sebep ise küresel 
iklim değişikliği. 
Bakanlar, ekosistemi 
tehdit eden bu gidişe 
karşı alınacak yeni 
önlemleri belirlemeye 

çalışıyor. Bu çerçe 
vede, zengin ülkelerin 
atmosfere bıraktığı 
zehirli gazları azalta
cak ve diğer ülkelerin 
de çevreyle daha 
uyumlu şekilde 
kalkınmasını sağlaya
cak çözümler 
araştırıyor.
Uzmanlara göre, yeni 
teknolojiler geliştir 
meye gerek olmadan, 
mevcut önlemlerle 
iklim değişikliği, 10 ila 
50 yıl süreyle yavaş 
■atılabilir. Atmosfere 
en çok karbondioksit 
salan ülke olan Ame 
rika Birleşik Devlet 
leri, gaz salınımına 
sınırlama getiren 
Kyoto Sözleşmesi'ni 
imzalamıyor.
Çin ve Hindistan'dan 
kaynaklanan gâz 

salınımının da arttığı 
haber veriliyor. 
Monterrey'de küresel 
ısınmayı geciktirici 
önlemler tartışılırken, 
bilim adamları 
Akdeniz'in diğer 
denizlerden daha 
hızlı ısındığına 
dikkati çekiyor. 
Akdeniz’in değişik 
bölgelerinde 
sürdürülen araştır
malar, su sıcaklığının 
son on yılda yarım 
derece arttığını 
ortaya koydu. 
Az gibi görünen bu 
artış bile, bir çok canlı 
türünün yok olması
na, bazılarının da 
değişime uğramasına 
yolaçıyor. Bazı 
tropikal bitki ve 
hayvanlar da 
Akdeniz'e göç ediyor

GÜNÜN MENÜSÜ
SEBZE BÖREĞİ
Malzemeler (2 kişilik)

1 küçük kabak -1 küçük havuç -1 dolmalık biber
2 adet taze soğan - 50 gr taze fasulye
6 çorba kaşığı un -1 çay bardağı maden suyu
50 gr kıyma - Tuz, karabiber 2 çorba kaşığı margarin

Yapılışı

NEŞELİ TAVUK
Malzemeler (2 kişilik)

200 gr sotelik tavuk eti
2 çorba kaşığı un 
100 gr taze kaşar 
1 çay kaşığı kimyon 
Tuz, kırmızıbiber 
1/z su bardağı süt 
1 çorba kaşığı margarin

/ - * « -

Taze fasulyeyi 7 dakika haşlayın, kabak, havuç, yeşil biber, haşlanmış 
fasulye ve taze soğanı 6 cm uzunluğunda ince ince doğrayın. Un ve 
madensuyu ile sulu bir hamur hazırlayın, hamurun içine çiğ kıymayı 
ufalayın. Tuz, karabiber ve sebzelerle karıştırın. Margarini tavada kızdırın, 
elde ettiğiniz karışımdan kaşık kaşık alarak tavaya koyun, hafifçe üstler
ine bastırarak önce bir yüzlerini sonra diğer yüzlerini kızartın. Piştikçe 
kabaran sebze börekleri sıcak ya da soğuk servis yapın.

Yapılışı

Tavuk etlerini çok kuvvetli ateşte margarinle kavurun.
Kimyon, kırmızıbiber, tuz ve un ekleyip kavurmaya devam 
edin. Üzerine süt döküp bir taşım kaynatın, tepsiye yayın. 
Üzerine kaşarpeyniri serpip 200 derece ısıtılmış fırında 10 
dakika pişirin.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Havuç her derde deva Ses kısıklığını dikkate alın

Her gün yenen havu
cun akciğer kanseri 
riskini yüzde 50 azalt 
tığı, kansere karşı 
etkili olduğu gibi 
cildin kurumasını 
engellediği ve 
bağışıklık sistemini 
güçlendirdiği belirtil
di. Harvard Üniver- 
sitesi'nde havuç 
üzerinde yapılan 
araştırmalarda, 
havucun birçok fay
dasının olduğu belir
lendi. Havuçtaki Be 
ta-Karotin'in, gözleri, 
yaşlılığın getirdiği 
görme zayıflığından 
koruduğu ve bağı 
şıklık sistemini 
kuvvetlendirdiği 
belirlenen araştırma
da, havucun kadın
larda kalp enfak- 
tüsünü, felç tehli 
kesini yüzde 68 
oranında azalttığı, 
günde yenilen iki 
havucun ise 
erkeklerde kandaki 
kolesterolü yüzde 
10 oranında 
azalttığı görüldü. 
Havucun diğer 
yararları ise şöyle 

sıralandı: 
"-Beta Karotin 
(kansere neden 
olan serbest 
radikallari durduru 
yor ve bağışıklık sis
temini güçlendiriyor) 
içeren havucun en 
büyük özellik
lerinden biri de 
içerdiği bu mad
denin cildin kuru
masını engelleyen 
A vitaminine 
dönüşebilmesi.
- Her gün bir tane 
yendiğinde akciğer 
kanseri riskini 
yüzde 50 oranında 
azaltır.
- Kansere karşı 
etkili olduğu gibi 
cildin kurumasını 
engeller ve 
bağışıklık sistemini 
güçlendirir.
- Mide ye bağırsak 
kanamalarını önler, 
kansızlığı giderir, 
anne sütünü artırır. 
- Yüz ve boyun 
kırışıklıklarını 
giderir, idrar ve 
bağırsak gazlarını 
söktürür, ülserdeki 
şikayetleri giderir." 

Pek çok farklı sebebe 
bağlı olarak ortaya 
çıkan ses kısıklığı, 
uzun sürdüğü tak 
dirde normal olarak 
algılanmaması gere 
ken bir problem. Bu 
durumda kısıklığın 
altında yatan sebep
lerin mutlaka bir KBB 
uzmanı tarafından be 
lirlenmesi gerekiyor 
Bir insanın normalde 
her zaman çıkardığı 
sesten daha farklı ses 
çıkarmasına genel 
olarak ses kısıklığı 
deniyor. Buna daha 
ince, daha kaba, 
çatallı, çabuk yorulan, 
sürekli kısılabilen, 
bazı enfeksiyonlarda 
hatta hiç çıkmayan 
seslerin hepsi dahil. 
Sesi oluşturan 
mekanizma aslında 
oldukça basit. Ses 
telleri denilen kas sis
temi, kıkırdaklar ve 
sinirlerle uyarılarak 
açılıyor ve kapanıyor. 
Açıldıkları zaman 
nefes alıyoruz. 
Kapandıkları zaman 
ise aşağıdan, yani 
akciğerlerden gelen 
hava, iki ses telinin 
arasından geçerken 
bir vibrasyon oluştu
ruyor. Bu da sesin 
oluşmasını sağlıyor. 
Boğazımızdaki yani 
burnumuzun arkasın
daki geniz boşluğu

muz ve ağız boşluğu
muz bunun rezonan
sını verirken, dilimiz 
de karakterini veriyor. 
Sesin ana mekaniz
ması olan ses tel
lerinde oluşabilecek 
herhangi bir oluşum, 
hastalık ya da prob
lem ses kısıklığına 
yol açabiliyor.
Ses kısıklığının 
nedenleri 
Üst solunum yolu 
enfeksiyonları: Ses 
kısıklığının en sık 
görülen nedeninin üst 
solunum yolu enfek
siyonları olduğunu 
belirten Acıbadem 
Hastanesi Bakırköy 
KBB Hastalıkları ve 
Baş Boyun Cerrahisi 
Uzmanı Prof. Dr. 
Ferhan Öz, bu gibi 
durumlarda sesin 
birkaç gün kadar hiç 
çıkmayabildiğim 
söylüyor: "Üst so 
lunum enfeksiyonu 
yaşayan örneğin 
sinüziti olan bir kişi,, 
ses tellerine doğru 
akıntısı olduğu için 
öksürmek zorunda 
kalır. Öksürük trav
ması, seste daha 
çabuk yorulmayı 
getirdiği için ses 
kısıklığı yaratan başlı
ca sebeplerden biri." 
Sesin yanlış kul
lanımı: Prof. Dr. Öz, 
günümüzün modern 

dünyasında sesin 
yanlış kullanımına 
bağlı ses kısıklık
larının da sıkça 
görülmeye baş
landığını vurgula
yarak, "Sesini daha 
profesyonel kullanan 
insanlar yani öğret
menler, doktorlar, 
avukatlar, çağrı 
merkezleri çalışanları 
veya pazarcılar gün 
içinde çok sık veya 
çok yüksek tonda 
konuşmak duru
mundalar. Bunların 
bir kısmı yoğun ve 
gürültülü ortamlarda 
çalıştıkları için sesini 
yanlış kullananlar 
daha çok bu gruplar
dan çıkıyor" diyor. 
Sesi yanlış kullanmak 
aslında normal ses 
tonundan daha yük
sek tonda konuşmak 
ve yüksek tonda uzun 
süre konuşmak 
anlamına geliyor. 
Çevresel faktörler 
nedeniyle sesi yük
seltmek, sesin kısıl
masına yol açacak 
kadar sesi yanlış kul
lanmaya sebep ola
biliyor. Uzmanlar 
sesini yoğun kullan
mak zorunda olan 
kişilere özellikle bol 
su içmelerini öneri 
yor. "İnsanlar 
konuşurken su 
içtikleri ve ses 

tellerini ıslak tuttuk
ları süre ce, ses telleri 
çok daha rahat çalışır. 
Islak bir ortamda, 
kaygan bir zeminde, 
aşağıdan gelen 
havay la çok 
daha iyi titre şirler” 
diyor Prof. Dr. Öz. 
Nemli, klimalı veya 
basınçlı prtamlar da 
ses kısıklığına sebep 
olabilen faktörler 
arasında. Örneğin 
uçakta bağırarak 
konuşmak sesi 
yoran bir yanlış 
ses kullanımı.
Reflü ve alerji: Ses 
kısıklığına sebep olan 
hastalıkların başında 
ise reflü yer alıyor. 
Yapılan araştırmalara 
göre ses kısıklığı 
nedenlerinin yaklaşık 
yüzde 64'ü reflü 
nedeniyle oluşuyor. 
Midedeki asidin 
yemek borusuna 
kadar gelmesi ve 
bu asit salgısının 
yemek borusunun 
dışına çıkıp ses 
telleri üzerinde 
zehirleyici (toksik) 
bir etki yapması 
ses kısıklıklarına 
sebep oluyor.
Buna larengo- 
farengeal reflü deni 
yor. Bu durumlarda 
hasta sürekli olarak 
sesini temizlemek 
zorunda kalıyor.

\/l

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

Su Arıza Yalnyz185

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 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
Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz________ 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 5131425
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Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TAKSİLER

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

NÖBETÇİ ECZANE
6 Ekim 2006 Cuma 

ÇAMLICA ECZANESİ 
Semerciler Yokuşu 

Tel: 513 83 59 GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 34 SAYI : 2565 
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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Emziren anneler için eğilim çadırı Mto Sağlık ve tarım bütçeyi zorluyor
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin ve il Sağlık 
Müdürü Dr.
Serhat Yamalı, yeni 
doğum yapanları 
ve hamileleri 
emzirme konusunda 
bilgilendirmek 
için kurulan eğitim 
çadırını ziyaret etti. 
Büyükşehir 
Belediyesi, İl 
Sağlık Müdürlüğü 
ve Anne Bebek 
Dergisi'nin ortak 
çalışmasıyla 
Şehreküstü, 
Heykel ve Osmangazi 
Metro İstasyonu 
önüne emziren 
anneler için eğitim 
çadırları kuruldu. 
Yeni doğum 
yapanları ve 
hamileleri bil
gilendirmek için 
1-8 Ekim Dünya 
Emzirme Haftası 
boyunca açık kalacak 
çadırları ziyaret eden 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin ve İl Sağlık 
Müdürü Dr. Serhat 
Yamalı, anne ve 
bebekleriyle yakın

dan ilgilendi, 
il Sağlık Müdürü 
Dr. Serhat Yamalı, 
gebe ve emziren 
annelere çadırlarda 
uzman hekim, 
hemşire ve sağlık 
görevlileri tarafından 
eğitici, öğretici 
bilgiler verildiğini 
söyledi. Sağlık 
Bakanlığı'ndan 
büyükşehirlere pek 
verilmeyen "Bebek 
Dostu İl" unvanını 
alabilmek için yoğun 
çaba sarf ettiklerini 
belirten Dr. Yamalı, 
Bursa'daki bebek 
ölüm hızının Avrupa 
ülkeleri düzeyinde, 
binde 7 oranında 
olduğunu kaydetti. 
SADECE 
ANNE SÜTÜ 
YETER 
Bebeklerin, ilk 6 ayda 
sadece anne sütü 
alarak yeterli 
beslenebildiğine 
dikkati çeken Dr. 
Yamalı, 2 yaşına 
kadar da ek gıdalarla 
birlikte anne sütünün 
kullanılabileceğini 
vurguladı. Bazı 
mamaların anne 

sütünden daha 
besleyici tlduğu 
yönünde söylentiler 
çıktığını anlatan 
Dr. Yamalı, 
"Bebek için en 
önemli şey anne 
sütüdür. Özellikle de 
ilk 6 ay içinde 
bebeğe anne sütü 
dışında hiçbir gıda 
vermeseniz bile olur. 
Bu emzirme süreci 
en az bebek kadar 
annenin sağlığı için 
de önemli. Anne, 
bebeğini emzirerek 
hastalıklardan 
korunduğu gibi, 
hamilelik döneminde 
aldığı kiloları da 
bu sayede daha 

rahat verebilir" 
dedi.
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin de, 
İl Sağlık 
Müdürlüğü'nün 
bu tür çalışmalarına 
desteğini sürdüre
ceklerini belirterek, 
anne sütünün 
ve bebeği ilk 
6 ayda emzirmenin 
önemine dikkati 
çekti.

Sağlık harcamaları 
ve tarımsal destek
leme ödemeleri, 
Merkezi Yönetim 
Bütçesini zorluyor. 
2006 bütçesinde 
bazı harcama 
kalemlerinde yıllık 
ödenekler, daha 
yılın son 4 ayına 
girilmeden aşıldı. 
Bu kalemlerin 
başında da 
tarımsal destekleme 
geldi. Bütçede 
tarımsal destekleme 
ödemeleri için 
3 milyar 999 milyon 
832 YTL ayrıldı. 
Ancak daha yılın 
8 ayında, tarım 
kesimine yönelik 
destekleme 
ödemelerinde 
4 milyar 375 milyon 
226 milyon YTL 
rakamı aşıldı. 
Tarımsal 
desteklemede 
en fazla ödenek sap
ması,doğrudan 
gelir desteği 
ödemeleri ile 
ürün destekleme 
ödemelerinde 
görüldü. Doğrudan 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

gelir desteği için 
bütçeye 2 milyar 
240 milyon YTL 
ödenek konulurken, 
8 aylık ödeme 
2 milyar 656 milyon 
629 bin YTL oldu. 
Ürün destekleme 
ödemelerinde de 
785 milyon YTL'lik 
ödeneğe karşılık, 
8 aylık harcama 1 
milyar 85 milyon 
YTL'ye ulaştı. 
Bu dönemde 
hayvancılığın 
desteklenmesi 
için 540 milyon 
571 bin YTL, 
çay desteklemesine 
yönelik hizmetler 
için 90 milyon 
YTL, tarım ürünleri 
sigortası için 
775 bin YTL, 
Tarım Reformu 
Uygulama Projesi 
için de 2 milyon 
251 bin YTL 
kaynak aktarıldı. 
Sağlık harcamaların
da da 8 ayın 
sonunda sınıra 
yaklaşıldı.
Bütçeye 4 milyar 
54 milyon 696 

bin YTL sağlık 
ödeneği 
konulmasına 
karşın, 8 aylık 
harcama 3 milyar 
779 milyon 806 bin 
YTL'yi buldu. 
Aylık sağlık 
harcamalarının 
Ağustos hariç 
400 ile 600 milyon 
YTL arasında 
seyrettiği dikkate 
alındığında, 
sağlık ödeneklerinin 
de 9 ayda tamamen 
tükeneceği 
ortaya çıktı. 
Sağlıkta yeşil 
kartlılar ile ilaç 
ödenekleri Eylül'e 
kalmadan bitti. 
Bütçedeki 1,6 
milyar YTL'lik 
sağlık ödeneğine 
karşılık, yeşil 
kartlılar için 8 ayda 
devlet kasasından 
2 milyar 253 milyon 
885 YTL çıktı.
İlaçta da 640 milyon 
YTL'lik yıllık 
ödeneğe karşılık, 
8 aylık harcama 
649 milyon 
242 YTL oldu.

İŞTE DOGALGAZ, İŞTE TASARRUF
ABONE OLMAK İÇİN 

İSTENEN BELGE
5 NÜFUSLU AİLENİN PİŞİRME VE SICAK SU İHTİYACI İÇİN 

TÜP VE DOĞALGAZ MUKAYESESİ

(12

j
YILLIK 24 ADET TÜP GİDERİ

adet pişlrme/12 adetsıcak su amaçlı)

ABONELİK BAĞLANTI BEDELİ 
180 $ + KDV 

EKONOMİK, DOĞA DOSTU 
ZAHMETSİZ, GÜVENLİ

4<>
4) 4<> 4> 4»> 4> 4*1 4>
4<) 4<> 4»> 4) 4> 41)

4» 4*> 4O
4> 4> 4>

YILLIK 384m’DOGALGAZ GİDERİ 
(192m3 pişirme/1 92m3 sıcak su amaçlı)

YILLIK KAZANÇ

211 YTL

5 NÜFUSLU 100 M2 KULLANIM ALANINA SAHİP BİR KONUTUN 
KÖMÜR + TÜP / DOĞAL GAZ MUKAYESESİ

DOGALGAZ KONFORUNU YAŞAYIN
rlşIriME

1440 YTL

GCMDnş
DOĞA L GAZ

Demirsubaşı i. Dr. Ziya Kaya Bulvarı No:3 GEMLİK I BURSA

TEL: 0.224 513 29 29

İthal Küınür (OOOO kcal/ka)

727 YTL
PİŞİRME _ 
ıiiık issem*

KAZANÇ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


“Gemlik Sürücü Kursu kuruluşudur”
DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM 
PROJE KOMBİ 
KOLON TESİSAT 
PETEK ÇEŞİTLERİ 
DOĞALGAZ MALZEMELERİ 
MERKEZİ SİSTEM 
KAT KALORİFERİ 
PLASTİK BORU TESİSATI 
SIHHİ TESİSAT 
FABRİKA DÖNÜŞÜM

DOĞALGAZ’DA
ÖNCÜ FİRMA

MASTAŞ RADYATÖRLERİ
YETKİLİ BAYİSİ

İbrahim USLU
Tel : (0.224) 513 11 21 Fax : 513 11 71 

Orhangazi Cad. No : 48/ C 
Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLİK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

; J'i TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Körfez Ofset’te
Zengin davetiye ve 
kartvizit çeşitleri, 
her türlü renkli ve 
siyah beyaz baskı, 
kaşe, mühür, kitap, 
broşür cilt yapımı

7 Ekim 2006 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.) İstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel, 513 96 83

"Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi" uygulaması Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde yapılan toplantı ile velilere anlatıldı.

Sözleşme i eğitim başladı
Halk otobüsleri 
BuKART’a geçti

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Renkli simalar
Gemlik’in renkli simalarından biri daha 

aramızdan ayrıldı.
Örnceki gece bir iftar yemeğinden sanra 

büroya uğrayıp eksik kalan işleri tamladıktan 
sonra çoluk çocuk Umurbey’e doğru yol 
alarken, Dörtyol Kavşağında durmak zorun
da kaldık.

Ortada iki trafik aracının bulunması dikka
timizi çekti.

Sabah ise Dörtyolda trafik kazasında 
ilçenin renkli simalarından “Beşş beş 
lsmet”’in öldüğünü duydum.

ismet gibi Gemlik’te birçok zararsız ama 
davranışlarıyla renki bir kişilik sergileyen 
özürlü insanlar geldi geçti.

Birsüre önce de Filozof Rıza’yı yitirmiştik.
Daha önceki yıllarda Ünlü Süleyman, 

Paralı Kemal, Poşet Şükriye gibi simalar 
adeta Gemlik ile özdeşmişti.

Bu isimler ilçede özürlü olmalarına karşın 
sevilen ve insanları güldüren kişilerdi.

Stresli geçen bir günde Filozof Rıza ile 
geçireceğiniz birkaç dakika sizi rahatlatırdı.

Önceki gece üzücü bir kaza ile yaşamını 
yiteren Beş Beşş İsmet de öyle..

Ismet’i tanımayan kimse yoktur.
işyerlerini dolaşır, “Babaa, beş beş** diye 

rek gazete toplar, sevenleri ona üç beş kuruş 
vererek gönlünü alırlardı.

Bu dünyada kimi yaptıklarıyla anılırlar, 
kimi de yapamadıklarıyla..

FHozof Rıza, Poşet Şükriye, Paralı Kemal, 
Süleyman ve Baş beş ismet gibileri de
bizlere hoş dakikalar yaşattıkları için. 

Allah rahmet eylesin.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın; eğitimin kalitesini 
artırmak maksadıyla öğrenci, öğretmen ve 
velilere sorumluluk yükleyen sözleşmesi tüm 
okullarda imzalanıyor. Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nde yapılan toplantıda öğrenci velile 
rine, sözleşme hakkında çeşitli bilgi ve açıkla
malarda bulunan okul Müdürü idris Aka, 
sözleşmede öğretmenin, öğrencilere adil ve 
objektif davranması gerektiğinin belirtildiğini 
söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

Rotary 2440. Bölge Başkanı 
kulübü ziyaret etti

2440. Bölge Başkanı 
Fahri Mollalıoğlu, 
Gemlik Rotary 
Kulübü nün haftalık 
olağan toplantısına 
katıldı. Mollalıoğlu, 
“Değerlerini kaybet
miş kültür kültür 
değildir" dedi.

Haberi sayfa 4’de

Halk Otobüsleri bugünden itibaren tam 
olarak BuKART sistemine geçti. Her yolcu
nun park kenarında bulunan bilet gişesinden 
BuKART alması gerekiyor. BuKART’ı olanlar 
Gemlik-Bursa arasında 1.75 YTL’ye şehir 
içinde ise, 75 Ykr. ’ye yolculuk yapacaklar.

Haberi sayfa 2’de

“Beş beş İsmef 
trafik kazasında öldü
Gemliklilerin "Beş 
beş İsmet" olarak 
tanıdıkları İsmet 
Baykuş (51) önceki 
akşam Dörtyol’da 
karşıdan karşıya 
geçerken plakası 
belirlenemeyen bir 
aracın çarpması 
nedeniyle hayatını 
kaybetti. Sayfa 5’de

7 EKİM 2006 CUMARTESİ İMSAK 05.34 ÖĞLE 12.59 İKİNDİ 15.10 AKŞAM 18.47 YATSIM
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Dil ve laiklik ... (2)
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, dış güç

lerin bu konudaki planlarının Türkiye’nin 
içişlerine karışmak olduğunu saptayarak, 1 
Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasında 
olduğu gibi, enerjik bir şekilde Hilafet yan
lılarına karşı çıkması sonucü, 3 Mart 1924‘te 
Hilfet’in kaldırılması büyük bir çoğunlukla 
gerçekleştirilmiştir.

Böylece, Şeyhülislamlık, dinî mahkemeler 
ve fetva usulü, dervişlik nişanı, medreseler 
de kaldırılmıştır.

1928 yılında, Anayasa’daki “Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin dini Islamdır” mad
desi kaldırılmıştır. Böylece din ve mezhep 
ayrılığını kurumlaştıran yasalara son ver
ilmiş ve önce devlet laikleştirilmiştir. Yani, 
laik devlet, bundan böyle meşruluğunu ne 
Tanrı’dan ne de kişiden alacaktır; ancak ve 
sadece ulusal yönetimden alacaktır; plan
lanan devrimler birer birer gerçekleştirile
cektir: Eşit haklar, uygarlığa giden yolun 
açılması, eğitim birliğinin sağlanması, tek 
evlilik...

Özellikle Latin harflerinden oluşan yeni 
Türk alfabesi üç amaca hizmet edecektir:

Yazı ve Konuşma dilinin herkes için aynı 
olması,

Sesli harfler açısından zengin olan Türk 
diline en uygun yazı çeşidinin seçilmiş 
olması,

Dünyanın büyük bir bölümüyle iletişimin 
kolayca sağlanabilmesi...

Bu yenilikler olağanüstü bir tempoyla 
ama sadece okulda değil, okul dışı alanlarda 
da gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal’in eğitim ve öğretime 
verdiği önem o kadar açıktır ki, kendisi biz
zat yeni harflerle dersler vermiştir.

Türk Dilinin yabancı sözcüklerden 
arındırılması 1932 yılında kurulan “Türk Dil 
Kurumu” ile akademik düzeyde de destek
lendi. Bir yıl önce de “Türk Tarih Kurumu” 
yaşama geçirilmişti.. Bu kurumlar gerek 
“kültürel kimlik” ve gerekse “ulusal kimlik” 
bakımından da önemli görevler yapmışlardır, 
ve Mustafa Kemal’in özel vasiyetnamesinde 
yer almışlardır.

Laik devlete giden yolda en büyük 
engellerden birini Şeriat mahkemeleri oluş
turmuştur. Bu mahkemelerin kaldırılmasın
dan sonra, Türk Medenî Kanunu, Türk Ceza 
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar 
Kanunu çıkartılarak, devletin temeli Batı 
Hukuk Sistemine oturtulmuştur.

Bundan böyle, Türkiye Cumhuriyeti’nde 
bireylerin ilişkisini, yurttaş-devlet ilişkisini 
düzenleyen hükümlerin yasalaştırılması 
TBMM’ne, uygulaması da T.C. hükümetine 
ait olmuştur.

Artık her bakımdan özgürlüğüne kavuştu
rulan bir toplumun fertlerinin dış 
görünüşüyle de uygar olması gerekirdi. Bu 
nedenle Türk toplumu, fes, sarık, çarşaf, 
peçe gibi dinsel olduğu sanılan baş ve 
beden giysilerinden kurtarıldı.

Şimdi yeniden geriye dönüş hevesleri 
uyanıyor.

Hevesliler sahneye çıkıyor..
Uyaranlara, tehlikeyi sezenlere de 

veryansın ediliyor.
Oysa..
Bir gerçek var o da..
Çatı çökerse hepimiz altında kalırız..

‘Gemlik Körfez’ internette■
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Halk otobüsleri BuKARTa geçti
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Çarşamba gününden 
itibaren yeni 
otobüslerle 
taşımacılığa 
başlayan Halk 
Otobüsleri bugünden 
itibaren tam 
olarak BuKART 
sistemine döndü. 
Dün park kenarında 
bulunan bilet gişeleri 
önüne gelen yolcular 
BuKART almanın 
telaşına düştü.
Yeni sistemle bundan 
böyle otobüslerde 
para ödeme işlemi 
biterken her vatan
daşın cebinde yolcu
luk için BuKART 
olması gerekiyor.
Gemlik-Bursa arasın-' 
da Terminal’e uğra
madan yolcu taşıyan 
halk Otobüslerinde 
BuKART'ı olanlar 
1.75 YTL'ye yolculuk 
yaparken Kartı 
olmayanlar ise 
Büyükşehir'de 
olduğu gibi 2.00 YTL 
karşılığı tek kart alıp 
yolculuk yaparken 
öğrenciler için paso 
gerekli olduğu ve 
Burulaş'ın 
Şehreküstü bürosun
dan kart çıkarılması 
gerekiyor.
Öğrenciler paso 
kartı çıkardıkları 
taktirde Gemlik- 
Bursa arasında 
1.15 YTL'ye 
gidebiliyorlar. 
Şehir içinde ise 
BuKART'ı olanlar

r-?

li'

75 Ykr. öğrenciler 
ise pasolu 50 Ykr' 
yolculuk yapacaklar. 
Dün oldukça 
sıkıntı yaşanan

otobüslerde şoförler 
kendi kartlarıyla 
yolculara yardımcı 
olurlarken 
önümüzdeki

günlerde sistemin 
oturmasıyla 
tüm sıkıntıların da 
sona ermesi 
bekleniyor.

Gıda denetiminde kaos
Türkiye Kamu-Sen'e 
bağlı Türk Sağlık-Sen 
Bursa Şubesi Başka 
m Mustafa Köse, gıda 
denetimlerini Tarım 
Bakanlığı'na bırakan, 
yasanın ilgili mad
desinin Danıştay 
tarafından iptal 
edilmesiyle gıda 
denetiminde kaos

yaşandığını söyledi. 
Türk Tarım Orman- 
Sen ve Türk Yerel- 
Hizmet-Sen yönetici
leriyle ortak düzenle
nen basın toplantısın
da konuşan Köse, 
Tarım Bakanlığı'nın 
yetersiz personel 
nedeniyle denetim
lerin ancak yüzde

9*unu yapabildiğine 
işaret etti. Türk 
Sağlık-Sen Bursa 
Şube Başkanı Mus 
tafa Köse, 27 Mayıs 
2004 tarihinde gıda 
denetim yetkisinin 
Tarım Bakanlığı'na 
devri sonucunda, 
altyapısı oluşturul
madan yet kilerin tek

elde toplanması 
düşünü lerek 
çıkarılan kanunların 
başarısız oldu ğunun 
ortaya çıktı ğını ileri 
sürdü. Tek nik altyapı 
ve gıda de netimi 
konusunda ye tişmiş 
personel yetersizliği 
nedeniyle Ta rım 
Bakanlığı uh de sinde 
yapılmaya çalışılan 
gıda denetimle rinin 
soruna ilaç ola
madığını vurguladı.
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dleffian llanlafmi? ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız için bizi arayın Te|. (0 224) 513 96 83 Fax. 513 35 95
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"öğrenci Veli Okul Sözleşmesi1' uygulaması Celal Bayar Anadolu Usesi’nde yapılan toplantı ile velilere anlatıldı.

Sözleşmeli eğitim başladı
Seyfettin SEKERSÖZ

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın; 
eğitimin kalitesini 
artırmak maksadıyla 
öğrenci, öğretmen 
ve velilere 
sorumluluk yükleyen 
sözleşmesi 
tüm okullarda 
imzalanıyor.
Okul-veli iş birliğini 
sağlamak ve öğrenci
lerin başarısını artır
mak için bu yıl 
ilköğretim ve 
liselerde başlattığı 
"Öğrenci Veli 
Okul Sözleşmesi" 
uygulaması Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nde 

yapılan toplantı ile 
velilere anlatıldı. 
İmzalanan 
sözleşmeyle 
tarafların hak ve 
sorumlulukları 
güvence altına 
alınırken, aynı 
zamanda okul ile 
ev arasında bağ 
kurularak, velilerin 
eğitim sistemine 
daha fazla katılımının 
sağlanması 
amaçlanıyor. 
Uygulamayla 
özellikle öğrencilerin 
zararlı alışkanlıklar 
ve şiddetten uzak 
tutulması da 
hedefleniyor.
Konu hakkında 
bilgi veren Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü 
idris Aka, 
sözleşmenin 
öğrenciye, 
düşüncelerini ifade 
etme, güvenli ve 
sağlıklı bir ortamda 
eğitim görme, 
bireysel farklılıklara 
saygı gösterilmesi, 
kendisine ait bilgi
lerin gizliliğinin 
sağlanması, 
okul kurallarının 
uygulanmasında 
tüm öğrencilere eşit 
davranılması gibi 
haklar sağladığını 
söyledi.
BÜYÜKLERİME 
SAYGI
Öğrencilerin hak
larının olduğu gibi 
büyüklerine olan 
saygılarının da 
artacağından emin 
olduklarını ifade

eden İdris Aka, 
"Sözleşme, öğren
cilere okula özgü 
sorumluluklar da 
yüklüyor. Öğrencinin 
fazla para, değerli 
eşya, cep telefonu ve 
dersle ilgisi olmayan 
malzemeleri okula 
getirmesini, eğitimle 
ilgili malzemelerin 
okul dolabı dışında 
bırakılmasını yasak
lıyor. öğrenciye 
eğitim araç gereç
lerinin dikkatli kul
lanımı konusunda da 
sorumluluklar 
yükleyen sözleşme, 
ayrıca öğrencinin 
arkadaşlarına, öğret
menlerine ve okul 
çalışanlarına saygılı 
davranmasını, kaba 
kuvvete ve baskıya 
başvurmamasını 
öğütlüyor" dedi. 
Sözleşmeye göre 
velilerin de hak ve

sorumlulukları 
bulunduğunu 
bildiren Aka, 
velinin, öğrencinin 
okula devamını 
sağlamak ve 
kurallara uyup 
uymadığını 
denetlemekle 
görevli olduğunu 
söyledi.
Okul salonundaki 
toplantıda

öğrenci velilerine, 
sözleşme hakkında 
çeşitli bilgi ve 
açıklamalarda 
bulunan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdürü İdris Aka, 
sözleşmede öğret
menin, öğrencilere 
adil ve objektif 
davranması gerek
tiğinin belirtildiğini 
de ifade etti.

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Masallar diyarında mıyız?..
Masallarımızda hep bir beyaz saray vardı, 

kral, kraliçe, prenses ya da prens...
Dev insan yiyen vahşi ağaçlarla çevrili 

saraylara girmek ölümdü.
Yetimdi masaldaki sahici oğlan ile sahici 

kız...
Fakir halk da bihaber Kraldan...
Bakınız, dünyanın beyaz sarayına T.C 

Başbakanı-AKP Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın eşi kızına prens mi arıyor der
siniz? Ya da bir kuzenine...

Ya da bir dünür işimi var, bekar kuzenlere 
Beyaz Saray'ın ikinci Bush'unun kızına talip 
sanki ?

Dünyanın penceresinde merkez olan beyaz 
saray ve ikinci kral oğul Bush'un ailesi daha 
tutucu çıkıyor(!) kızları yok ortada zira......

Küresel Kral Bush'u Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan dünürcü gibi ya da çöpçatan
lık yaparcasına 'ülkenin en önemli sorunlarını 
görüşmek için günler öncesinden alınan ran
devu ile sığıştırılan dakikaları geçmeyen 
ziyaretinde PKK, Kıbrıs, Dış Politika... sorun
ları taşımak yerine, eşiyle kızıyla, Beyaz 
Saray'ın konuğu idi gündeme oturan.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, hiçbir 
başbakan çocuğunu ülkenin geleceğini 
ilgilendiren devlet görüşmesine götürmesine 
tanık olunmadı. Recep Tayyip Erdoğan'ın 
prensesi de ülkenin prensi olarak leydinin 
sorusuna yanıt vererek, ülke sorünlarına da 
el atıyor!...

O şaşalı dediğimiz Özalizm döneminde 
bile Özal'ın gündemden düşmeyen çocukları 
küresel saraya gitmediler...

İşte bence ağlanası fotoğraf budur.... 
Türbanlı Başbakan eşi ve kızı kral Bush'un 
leydisi ile objektiflere poz veriyorlar...

Biz neredeyiz dercesine? Biz buraya da 
geldik? Şaşkınlığı gözlerde...

Bu fotoğrafı onlarda unutmayacak 
Türkiye de...

Leydi Laura Bush, Emine Erdoğan ve kızı 
Sümeyye'ya, 'Türkiye'de ABD karşıtlığı neden 
bu kadar yüksek?" diye soruyor...

Kızın çok güzelmiş de, demiş olabilir 
bilmiyoruz artık, leydinin kahve ya da fotoğraf , 
sohbetinin tamamını.

"Ben Tükiye'de ciddi manada bir anti - 
Amerikancılık olduğunu sanmıyorum. 
Amerikan halkına duyulan bir sorun yok" 
diyor prenses Sümüyye.

E o zaman sorsaydı Leydi'ye Sümüyye?
Kral Bush Türkiye'deki Amerikan karşıt

larını takip ediyor...
Peki ABD'de Bush'a karşı olan 

Amerikalılar konusunda ne düşünüyorsunuz, 
leydi?

Soran yok.
Bu arada, Amerika'da devlet başkanını 

bilmeyenlerin sayısı bile bir hayliymiş..
Hatta Irak savaşından haberi olmayan 

Amerikalılarda az değilmiş...
Türkiye'de masal yaşanmıyor...
Ama masal gibi demeçler veriliyor, ülkenin 

geleceğini karartacak...
Ne fotoğraflar çekildi Türkiyem de...

21 yüzyılın fotoğrafı da Erdoğan'ın 
ailesinin Beyaz Saray'ın leydisi ile olanıdır...

Zira basında bu görüşme ile ilgili doğru 
düzgün başka bilgiye ve fotoğrafa da rastla
madım ...

Masal gibiydi, Beyaz Saray... 
öyle mi?!
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Rotary 2440, Bölge Başkanı kulübü ziyaret etti
Gemlik Rotary 
Kulübü’nün haftalık 
olağan toplantısına 
katılan 2440. Bölge 
Başkanı Fahri 
Mollalıoğlu, yemekte 
yaptığı konuşmada, 
eski değerlere sahip 
çıkılmasını isterken, 
"Değerlerini kaybet
miş kültür kültür 
değildir" dedi. 
Fahri Mollalıoğlu eşi 
Nihal Mollalıoğlu ile 
birlikte önceki akşam 
Atamer Turistik Tesis 
leri’nde yapılan iftar 
yemeğinde, rotaryen- 
ler ile biraraya geldi. 
Eşli olarak düzenle
nen yemeğe, 
Bölge Guvernör 
Yardımcısı Şükrü 
Akyollu da katıldı. 
Kulüp Onur Üyesi 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in de 
katıldığı yemekte 
konuşan 2440. Bölge 
Başkanı Mollalıoğlu, 
Gemlik Rotary Külü 
bü’nün 2005-2006 
döneminde Rotaract 
Kulübü’nü kurması 
gelecekte kulübe 
yeni genç üyelerin 
katılımını sağlaya
cağını söyledi. 
Türkiye’nin dünyada

gerektiği gibi 
tanınmadığını 
söyleyen Mollalıoğlu, 
Rotary’nin tanıtım ve 
kültür elçiliği görevini 
üstlendiğini söyledi. 
"Her rotaryen bir 
kültür elçisidir" diyen 
Mollalıoğlu, Anadolu 
toprağının matematik 
ve felsefenin doğ
duğu yer olduğunu 
belirterek, şöyle 
konuştu: ‘Anadolu’da 
kazılan her yerden 
tarih fışkırıyor. Bu 
toprakların kültürüne 
sahip çıkmak zorun
dayız. Değerlerini 
kaybetmiş kültür, 
kültür değildir.
Matematik ve felse-

yaratıldığı bir böl
genin insanlarıyız. 
Türkiye, dünyada 
toprak altı ve üstün
den çıkan değerlerle 
kendi kendine yeten 
10 ülkeden biri iken 
dünyada tahıl üreti
minde 3 ncü ülke 
iken tahıl üreten bir

Bunları sorgula
malıyız. ” 
Rotary’nin dostluk
ların paylaşımı için 
en müsait ortam 
olduğunu söyleyen 
Mollalıoğlu’na 
daha sonra Dönem 
Başkanı Demir 
Ali Sözen,

a

l
l t

s

fenin doğduğu ve ülke haline gelmiştir. armağan sundu.

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 te KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

I

t
Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire g 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atarı makineleriyle satılık dükkan, i 

Önünde 115 m2 Bahçeli SÖnünde 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

S ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER S GORTA 

MacİdeSZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Çapılan hayır ticari 
ranta dönüştürülüyor”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ramazan ayının 
başlamasından 
bu yana Belediye 
hoparlörlerinden her 
gün defalarca 
yapılan "Ramazan 
ayı süresince 
Belediye Düğün 
Salonu’nda iftar 
yemeği verilecektir. 
Tüm halkımız 
davetlidir. Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut Gemlik 
Belediye Başkam" 
sözlerinin siyasi bir 
rant olduğunu öne

| süren DSP İlçe

Başkanı Hüseyin 
Poyraz, "İnegöl'lü iş 
adamı Mehmet Yıl 
dız'ın hayrını ticari 
ranta dönüştürmek 
istiyorlar." diye 
tepki gösterdi. 
İftar yemeğinin 
AKP'liler tarafından 
organize edilmediği
ni öne süren Poyraz, 
giderlerin Belediye 
bütçesinden 
karşılanmadığını 
belirterek, "Şehir 
emini, şehri kendi
sine emanet 
edenlere şükran 
borcunu ödemek 
için mi bu yemeği

DUYURU
GEMLİK BELEDİYESİ 

SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ
BAŞKANLIĞINDAN

2006- 2007 DÖNEMİ 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ VE

TÜRK HALK MÜZİĞİ
KORO ÇALIŞMALARI

1 EKİM 2006 TARİHİNDEN 
İTİBAREN BAŞLAMIŞTIR.

KORO İÇİN KAYITLARIMIZ 
DEVAM ETMEKTEDİR.

.. .  - I

GERÇEK smuniK 
------------------------ LflZOĞLUHüseyin TAŞKIRAN

HER TURLU 
LASTİK TAMİRİ YAPILIR.

*■» 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE ACIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 

Demirci Apt. Gemlik/BURSA GSM:0.53573643 78

veriyor" dedi. 
Yemeğin giderlerinin 
İnegöl'lü iş adamı 
Mehmet Yıldız 
tarafından karşı
landığını ve çok 
yakında bu kişinin 
Gemlikli iş adamı 
olacağını da hatırla
tan Poyraz, yapılan 
Ramazan yardımının 
ticari ranta dönüş 
türülmek istendiğini 
ileri sürdü.
"Hayrın gizlisi mak
buldür" diye mi yar 
dım yapanın isminin 
açıklanmadığını da 
sorgulayan Hüseyin 
Poyraz, "Yoksa 
ilerideki aylarda 
oluşacak bazı giri 
şimlerin olumlu 
sonucunun, bağışı 
yapanın lehine 
sonuçlandırılması 
için mi bu hayır 
yapılıyor.
Rant-rant, siyasi 
rant, ticari rant, 
hepsi birbirlerini 
tamamlıyor. 
Mümkün mü iste
nileni vermemek. 
Tabi ki verilecek." 
dedi.
Hüseyin Poyraz 
başkalarının 
yardımıyla verilen 

viftar yemeğinin
Belediye tarafından 
veriliyor 
sanıldığını bunun 
ise aldatmaca 
olduğunu söyledi.
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‘Beş ies İsmet1 Ifft kazasında M Bursa’da anıt 
ağaç yola devrildi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemliklilerin 
"Beş beş İsmet" 
olarak bildikleri 
İsmet Baykuş (51) 
önceki akşam 
geçirdiği trafik 
kazası sonucu 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Hisar 
Mahallesi Trafik 
lambalarının 
olduğu yerden 
yolun karşısına 
geçmek istediği 
öğrenilen İsmet 
Baykuş'a plakası 
belirlenemeyen 
bir araç çarparak 
kaçtı.
Saat 21.15 
sıralarında meydana 
gelen olayda, 
ağır yaralı olarak 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan İsmet 
Baykuş, tüm

müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı. 
Gemlik sokaklarında 
herkesin tanıdığı 
ve sevdiği bir 
kişi olan ve 
"Beş beş İsmet" 
olarak çağrılan 
İsmet Baykuş'un 
ölümü kendisini 
tanıyanları üzdü. 
Annesinin 
geçtiğimiz yıl 
vefat etmesi 
sonucu Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi 
Ilıca Caddesi 
Aslan Sokak 1 
6 nolu evlerinde 
yaşayan ve üç 
kardeşten en 
büyüğü olan İsmet 
Baykuş'un cenazesi 
dün Çarşı camiinde 
kılınan Cuma 
namazına müteakip 
ilçe mezarlığında 
toprağa verildi.

Beş beş İsmet olarak tanınan İsmet Baykuş, 
Dörtyol’da plakası belirlenemeyen bir aracın 

çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Dörtyol'da karşıdan karşıya geçmek 
isteyen ismet Baykuş’a çarpan araç 

kayıplara karıştı.

İsmet Baykuş’un cenazesi dün Çarşı Camii’nde 
kılınan Cuma namazından sonra ilçe 

mezarlığında toprağa verildi.

Bursa’da kentin 
merkezinde yola 
devrilen anıt bir 
ağaç, trafiğin kilitlen
mesine neden oldu. 
İftar saati yolda mah
sur kalan sürücüler, 
kilitlenen trafikte geri 
gitmek zorunda 
kalınca, zor anlar 
yaşadı. Orucunu 
açamayan öğrenciler 
de şanssızlık 
yaşadıklarını söyledi. 
Dev kestane ağacı 
nedeniyle 1,5 saat 
kapanan yol, itfaiye 
ekiplerinin çalış
masıyla açıldı. 
Alınan bilgiye göre, 
önceki akşam 
merkez Osmangazi 
ilçesi Çekirge 
Caddesi üzerindeki 
korumaya alınan 
kestane ağaçların
dan birisi yola 
devrildi.
Araçlar, devrilen 
ağacın altında 
kalmaktan son 
anda kurtulurken, 
trafik kilitlendi. 
Çekirge yönüne 
gitmek isteyen 
araçlar mahsur

kalınca, imdada 
trafik polisleri 
yetişti. Belediye 
otobüsündeki 
vatandaşlar da 
oruçlarını açamadık
larını, böyle bir 
şanssızlıkla karşı 
karşıya kaldıklarını 
söyledi.
Araç sürücüleri, 
polisin gelmesine 
rağmen park 
bahçeler 
görevlilerinin 
olay yerine ulaşa
madığını belirtti. 
Devrilen ağaç 
yüzünden Çekirge 
yolunda uzun 
kuyruklar oluştu. 
Polis ekipleri, 
araçları geri 
manevra ile 
Stadyum Kavşağı'na 
çıkardı.
Bazı araç sürücüleri 
ise tersten gitmeyi 
tercih etti.
Olay yerine 1,5 saat 
sonra gelen itfaiye 
ve park bahçeler 
müdürlüğü 
görevlileri, devrilen 
ağacı keserek yolu 
trafiğe açtı.

Özel kreşleri
MEB denetleyecek

18 milyon yeni öğretmene ihtiyaç olacak
Birleşmiş Milletlere (BM) 
göre, dünyada, gelecek 
10 yıl içinde, temel 
eğitimdeki eğitimci 
talebini karşılayabilmek 
için 18 milyon yeni 
öğretmene ihtiyaç olacak. 
BM kuruluşları olan, BM 
Kalkınma Programı UNDP 
Başkanı Kemal Derviş, 
BM Eğitim Kültür ve Bilim 
Örgütü UNESCO'nun 
Genel Müdürü Koichiro 
Matsuura, Uluslararası 
Çalışma Örgütü Genel 
Müdürü Juan Somayia 
ve BM Çocuk Fonu Üst 
Yöneticisi Ann Veneman, 
dünyadaki temel eğitim 
ve eğitimci eksikliği 
konusunda ortak 
açıklamada bulundular. 
Açıklamada, temel eğitimin 
kalkınmadaki önemine dikkat 
çekilirken, bu konudaki

eğitimci eksikliğini 
giderici önlemler alınması 
gerektiği ifade edildi. 
Açıklamada, öğretmenlik 
mesleğine saygı duyul
masını sağlayacak 
önlemler alınmadan 
ya da eğitime yatırım 
yapılmadan, eğitim sorunu 
ve eğitimci kıtlığının 
önüne geçilemeyeceği 
de kaydedildi.
Dünyada, 100 milyona yakın 
çocuğun temel eğitimden 
yoksun olduğunun belir
tildiği açıklamada, temel 
eğitimden yoksun olanların 
çoğunluğunu kız çocuk
larının oluşturduğu ve 
bunların çocuk işçi olarak 
istihdam edildikleri 
vurgulandı.
Açıklamaya göre, 
Afrika, Ortadoğu, Güney 
ve Batı Asya ile Batı

Avrupa ve ABD'de 
öğretmen 
eksikliği önemli bir 
düzeyde bulunuyor. 
ABD, İrlanda ve 
Ispanya’da özellikle 
emekli olan öğretmenlerin 
yerine yeterli sayıda 
öğretmen bulunamadığına da 
dikkat çekiliyor.

Özel kreş ve gündüz 
bakımevlerini 
denetleme yetkisi 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na 
devrediliyor.
Konuya ilişkin 
düzenleme, 
Meclis Sağlık ve 
Sosyal İşler 
Komisyonu'nda 
benimsendi.
Komisyonda kabul 
edilen tasarıyla,

özel kreş ve 
gündüz bakım 
evlerinin 
açılmasında Milli 
Bakanlığı yetkili 
olacak.
Özel kreş ve 
gündüz bakımevleri, 
mevcut kapa
sitelerinin yüzde 
2'sini, ekonomik 
durumları iyi 
olmayan 
çocuklara ayıracak.

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bursa’nın kalbi yenileniyor Cargill’de yine belirsizlik

Osmangazi Belediye 
si'nin, Haşimişcan 
Caddesi'nin 
kuzeyinde yapmayı 
planladığı kentsel 
dönüşüm projesi 
gerçekleşiyor. AKP 
Grup Başkanvekili 
Çelik, kentsel 
dönüşüm ile kentin 
kalbinin yenileceğini 
belirtti, Kestel ve 
Yenişehir'de de buna 
benzer projelerin 
startını verdiklerini 
ifade etti.
AKP Grup Başkan 
vekili Faruk Çelik, 
Osmangazi Belediye 
si'nin Haşimişcan 
Caddesi'nin kuzeyin 
de gerçekleştirmeyi 
planladığı kentsel 
dönüşüm projesiyle 
ilgili TOKİ'yle muta
bakata varıldığını 
belirterek, "Kentin 
kalbi yenileniyor" 
dedi.
Ankara'da Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ) 
Genel Müdürlüğü'nde 
gerçekleştirilen ve 
yaklaşık 3 saat süren 
toplantı sonunda 
BHA muhabirine açık
lamalarda bulunan 
AKP Grup Başkan 
vekili Çelik, Osman 
gazi Belediyesi'nin, 

kentsel dönüşüm 
projesi için TOKİ ile 
anlaştığını ve pro
tokol imzalama aşa
masına geldiğini 
söyledi. Belediyenin, 
Haşimişcan Cadde 
si'nin kuzeyindeki 
Kırcaali, Tayakadı, 
Doğanbey ve Kiremit 
çi mahallelerini çö 
küntü bölgesi olmak
tan kurtaracak kent 
sel dönüşüm projesi 
için TOKİ ile birlikte 
düğmeye bastığını 
belirten Çelik, "TOKİ 
Başkanı Erdoğan 
Bayraktar, teknik 
başkan yardımcıları, 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe ve TOKİ danışman 
İarıyla uzun süren bir 
toplantı yaptık. 
Toplantı sonunda, 
Osmangazi Belediye 
si'nin, kentin kalbi 
niteliğinde olan şehir 
merkezindeki "Doğan 
bey Kentsel Dönü 
şüm Projesi"nin 
başlatılması için , 
mutabakata varıldı. 
Bursa'da şehir 
merkezinde kentsel 
dönüşüm başlıyor. 
TOKİ ile protokol 
imzalandıktan sonra 
belediye, yaklaşık bin 

910 malikle masaya 
oturacak. Örnek ver
mek gerekirse 50 
metrekarelik bir evi 
olan vatandaşa 75 
metrekarelik daire 
verilecek. 2007 yılı 
başından itibaren 
bölgedeki yıkımlara 
başlanacak" diye 
konuştu.
Kestel ve 
Yenişehir de sırada 
Çelik öte yandan 
şehir merkeziyle bir
likte Kestel ve 
Yenişehir'de de 
kentsel dönüşümün 
startının verileceğini 
ifade etti. Çelik, 
Kestel'de yapılması 
planlanan bin 300 
konutluk projenin 
ihale sürecinin başla 
dığını, aralık ayı için 
de inşaata baştana 
cağını kaydetti. 
Diğer yandan Yeni 
şehir'de de bir 
kentsel dönüşüm 
projesinin adımlarının 
atıldığını söyleyen 
Çelik, 900 konutluk 
bir proje üzerinde 
çalışıldığına işaret 
etti. Çelik, burada da 
konut yapılması plan
lanan arazilerin alım 
işlemlerinin 2007'de 
başlayacağını kaydet

ti. Üç ilçede de 
kentsel dönüşümün 
hızlandırıldığını anla
tan Çelik, özellikle 
şehir merkezindeki 
projenin oldukça 
büyük ve önemli 
olduğunu anlattı. 
Çelik, merkezde 
yapılan bu dönüşüm
le adeta kentin kâlbi- 
ni yenilediklerini 
kaydetti.
Doğanbey Projesi 
başlıyor 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ise TOKİ ile 
projenin genel kon- 
septi üzerinde anlaş 
tıklarını belirterek, 
TOKİ'nin bu bölgeyi 
kesinlikle kentsel 
dönüşüme uygun 
bulduğunu ifade etti. 
TOKİ ile daha önce 
bir ön protokol imza 
ladıklarını anımsatan 
Altepe, "Ön protokol 
sonrası fizibilite çalış
malarını, etüd ve ze 
mın etüdü çalışma 
larını gerçekleştirdik. 
İşletme yönündeki 
verileri TOKİ başkanı- 
na sunduk. Anlaşma 
sağlandı. Şimdi proje 
dosyası Başbakan'a 
sunulacak" diye 
konuştu.

Bakanlar Kurulu 
kararı ile özel Endüs 
tri Bölgesi ilan edilen 
ancak bu kararı 
Danıştay tarafından 
durdurulan Cargill ile 
ilgili yine belirsizlik 
hakim...
Bakanlar Kurulu nun 
"Özel Endüstri Böl 
gesi" kararının, Da 
nıştay 10. Dairesi 
tarafından yürütme 
sinin durdurulma 
sının ardından gözler 
yeniden Cargill'e 
çevrildi.
Bu hafta içerisinde 
Orhangazi Kayma 
kamlığı, Danıştay 10. 
Dairesi'nin, yürütme 
yi durdurma kararıyla 
ilgili tebliğini 
Cargill'e ulaştırdı. 
Kaymakamlığın 29 
Eylül 2006 tarihli 957 
sayılı evrakına göre, 
13 Eylül 2006 tarihli 
Bursa Valiliği'nin 
4912 sayılı tebligatın
da şu ifadeler yer 
aldı: "İlçemiz Gemiç 
Köyü, Karapınar 
mevkiinde, Cargill 
Tarım ve Gıda San. 
Tic. AŞ'ne ait mısır 
işleme tesisinin 
bulunduğu alanın, 
Bakanlar Kurulu 
kararı ile Özel En 
düstri Bölgesi ola rak 
ilan edilmesine 
ilişkin, 2005/8944 
sayılı Bakanlar 
Kurulu kararının 
iptali ile 1/25.000 
ölçekli Çevre Düzeni 

plan değişikliğinin 
iptali yönündeki 
Danıştay kararlarına 
istinaden, İl Çevre ve 
Orman Müdürlü 
ğü'nün 13.09.2006 
tarih ve ÇED-399 
sayılı yazısı ve 
13.09.2006 tarihli 
Valilik oluru ile 
tesisin faaliyet 
göstermesine yasal 
olarak imkan bulun
madığından, faali 
yetinin durdurulması 
yönünde karar alın
mış olup 11.10.2006 
tarih ve saat:10.00'de 
kararın uygulanması 
için, faaliyetinin dur
durulmasına ilişkin 
Tutanak Komisyo 
nunda yer alacak 
yetkili kişinin 
06.10.2006 tarihine 
kadar görevlen 
dirilmesi..."
Bakanlar Kurulunun, 
Cargill alanı ile ilgili 
aldığı "Özel Endüstri 
Bölgesi" kararının 
Danıştay 10. Dairesi 
tarafından yürüt 
meşinin durdurul
masının ardından fir
maya ulaşan tebliga
ta itiraz edildi. 
Cargill Bursa Proje 
Müdürü Kemal 
Özbelli, tebligatın fir
maya ulaştığını 
doğrularken, hemen 
ardından Orhangazi 
Kaymakamlığı'na 
tebligat ile ilgili itiraz
da bulunduklarını 
belirtti.

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

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı 
Özel Takvim Çalışmaları - Eşantiyon Çeşitleri

34 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Asker Lübnan’da
Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı, 
TCG Gaziantep 
firkateyninin 
UNIFIL Deniz 
Görev Kuvvetinde 
görev yapmak 
üzere dün Lübnan'a 
yola çıktı 
Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Genel 
Sekreterliğinden 
yapılan açıklamada, 
Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin 
11 Ağustos 2006 
tarihli 1701 sayılı 
kararına istinaden 
Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından 
görevlendirilen 
TCG Gaziantep (F- 
490) firkateyninin, 
helikopter konuşlu 
olarak dün 
Marmaris'teki 
Aksaz Deniz Üs 
Komutanlığı'ndan 
UNIFIL Deniz Görev 
Kuvvetinde görev 
yapmak üzere 
Türkiye'den ayrıldı.

Seçilme yaşı 25’e düşüyor
AK Parti seçilme 
yaşının 25'e 
indirilmesi için 
düğmeye bastı. 
Başbakan 
Erdoğan'dan vize 
alan AK Parti yöne
timine muhalefetten 
de destek geldi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Avrupa ülkelerinin 
çoğunda seçilme 
yaşının ortalama 18 
olduğunu belirterek, 
"Türkiye de genç 
nüfusa sahip bir 
ülke. Toplumun geniş 
kesimini seçilme 
hakkından mahrum 
etmek doğru olmaz" 
dedi.
Başbakan Erdoğan, 
Meclis'te hukukçu 
kurmaylarıyla 
bir toplantı gerçek
leştirdi. Toplantıda 
partili hukukçular 
tarafından hazırlanan 
Anayasa değişik
liğiyle ilgili taslak 
çalışma masaya 
yatırıldı. Seçilme 
yaşının 25'e 
indirilmesi, Türkiye 
milletvekilliği 
uygulaması, tercihli 
sistem ve daraltılmış

Açıklamada, "Türk 
Deniz Kuvvetleri, 
bahse konu görev 
kuvvetinde TCG 
Gaziantep 
firkateyninin yanı 
sıra, müteakip 
dönemlerde Burak 
sınıfı iki korvet 
ile görev alacak, 
ayrıca, TCG Serdar 
(L-402) ve TCG 

bölge gibi birçok 
düzenlemeyi içeren 
paketin kapsamı, 
süre yetersizliği 
nedeniyle daraltıldı. 
Başbakan Erdoğan, 
seçilme yaşının 
30'dan 25'e 
düşürülmesi gerek
tiğini belirterek, 
Avrupa ülkelerini 
örnek gösterdi. 
Avrupa ülkelerinde 
seçilme yaşının orta
lama 18 olduğuna 
işaret eden Erdoğan, 
Türkiye'de genç 
nüfusun oldukça 
fazla olduğunu vur
guladı. Türkiye'deki 
genç nüfus dikkate 
alındığında seçilme 
yaşının çok yüksek 
olduğunu belirten 
Başbakan

İskenderun 
(A-1600)gemileri 
ile de nakliye 
görevi icra edecektir" 
denildi.
Gabya sınıfı 
firkateynlerden 
TCG Gaziantep'te 
(F-490) 19 subay, 
203 astsubay ile 
er ve erbaş görev 
yapıyor.
135.6 metre

Erdoğan'ın, 
"Toplumun geniş 
kesimini seçilme 
hakkından mahrum 
etmek doğru değil. 
Toplumdaki genç 
nüfusu ancak parla
mentoya girecek 
genç milletvekilleri 
anlayabilir" değer
lendirmesini yaptığı 
öğrenildi.
MUHALEFETTEN 
DESTEK 
Anayasa 
değişikliğine şartlı 
destek veren CHP, 
seçilme yaşının 
25’e düşürülmesiyle 
ilgili önerinin 
tek başına gelmesi 
halinde 
görüşebileceklerini 
söyledi. CHP'den 
sonra Anavatan

Her yıl
800 bin kişi 

hava kirliliğinden 
ölüyor

uzunluğunda
13.7 metre 
enindeki 
firkateynin draftı da 
8.5 metre.
Firkateynin ağırlığı 
tam yüklüyken 4100 
tona ulaşıyor.
Firkateynde bir adet 
Sea Hawk tipi 
helikopter de 
bulunuyor.

Partisi de AK 
Parti'nin Anayasa 
değişikliği teklifini 
destekleme 
kararı aldı.
Anavatan Partisi 
Grup Başkan 
Vekili Ömer 
Abuşoğlu, iktidar 
partisinin getirdiği 
bir maddelik teklifin 
yeterli olmadığını 
belirterek, 
"Bölük pörçük 
değişiklikler iktidar 
partisinin yaklaşan 
seçimlerden endişe 
duymaları sonucun
da ortaya gelirler. 
Bunun yerine daha 
kapsamlı bir 
değişiklik isterdik. 
Zaten AK Parti'nin 
hazırladığı bir 
Anayasa değişikliği 
teklifi var. Bunu 
getirmek yerine 
sadece seçilme 
yaşının düşürülmesi 
ve bağımsız adaylar 
konusunda
2 ayrı düzenleme 
getirdiler. Biz 
yetersiz buluyoruz. 
Ama buna rağmen 
destekleyeceğiz. 
Engel oluşturmaya
cağız" dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hava kirliliğini 
azaltmanın, her yıl 120 bin kişinin ölümünü 
önleyeceğini bildirdi
DSÖ yetkilileri, her yıl tahmini 800 bin 
kişinin hava kirliliğine bağlı solunum yolu 
hastalıkları, kalp ve akciğer kanserinden, 
zamansız öldüğünü belirttiler.
Yetkililer, daha temiz fosil yakıtlarının kul
lanımıyla bu ölümlerin yüzde 15 oranında 
azaltılabileceğini kaydettiler.
Sağlık örgütü, hava kirliliğinden ölümleri 
azaltmak amacıyla bu yıl ilk kez küresel 
"Hava Kalitesi Rehberi" yayınladı.
Rehber, 3 yıl boyunca 80 önde gelen bilim 
adamıyla yapılan çalışmalar sonucunda 
hazırlandı. Rehberde, hava kirliliğinin 
önlenmesi için bazı hedefler konuldu. 
DSÖ'nün Halk Sağlığı ve Çevre Müdürü 
Maria Neira, "Kirleticilerin seviyesini 
belirlediğimiz standartlara göre azaltırsak, 
hava kirliliğinin yol açtığı ölümler yüzde 15 
azalacaktır" dedi.
Dünyadaki en kirli şehirler arasında Karaçi, 
Yeni Delhi, Katmandu, Pekin, Lima ve 
Kahire bulunuyor.
Avrupa'da ise havanın en kirli olduğu 
kentler Hollanda, Belçika ve İtalya'da 
bulunuyor.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR 

KÖRFf l m
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

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

MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AÖL’den mezun olamayanlara 
bir sınav hakkı daha tanınıyor

İçişleri’nden Valiliklere genelge
Milli Eğitim 
Bakanlığı, Açık 
Öğretim Lisesi ve 
Mesleki Açık 
Öğretim Lisesi 2. 
Dönem Sınavları 
sonucunda mezun 
olamayan öğren
cilere, bir sınav 
hakkı daha 
tanındığını açıkladı. 
Bakanlıktan yapılan 
açıklamaya göre, 
sınavlar bugün 
Ankara il merkezinde 
saat 14.00'da 
yapılacak. 
Sınava girecek 
öğrencilerin, Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü'nün 
Konya yolu üzerinde
ki Açık Öğretim 
Lisesi ve Mesleki 
Açık Öğretim Lisesi 
Halkla İlişkiler büro
suna bugün saat 
12.00'a kadar 
müracaat etmeleri 
gerekiyor. Yapılacak 
sınava girecek 
öğrencilerde 
aranacak şartlar 
şöyle: 
''-Mezun olabilmesi 
için tek dersin kredi

sine ihtiyacı olanlar. 
(Bu sınavda dersin 
kredisi ne olursa 
olsun birden fazla 
ders seçimi yapıl
mayacak. Öğrencile 
rimiz sadece bir ders 
seçebilecekler.) 
- 2005-2006 Eğitim 
Öğretim Yılı 2.döne
mi itibariyle öğrenci
lik durumu aktif 
veya donuk olanlar. 
- Açık Öğretim 
Lisesi Genel lise 
Programına kayıtlı 
olup en az 5 dönem 
veya üzerinde eğitim 
görmüş olanlar. 
- Mesleki Açık Öğre
tim Lisesi'ne kayıtlı 
olup en az 6 dönem 
veya üzerinde eğitim 
görmüş ve yüz yüze 
eğitim ile stajını

tamamlayanlar.
- Lise ara sınıf öğren
cisi olarak Mesleki 
Açık Öğretim 
Lisesi'ne kayıt yap
tıran ve Mesleki Açık 
Öğretim Lisesi'nde 
en az bir kez sınava 
girmiş olup, tasdik
namesinde alacağı 
meslek dersi 
olmayan ve stajını 
tamamlamış olanlar. 
- Lise ara sınıflardan 
ayrılarak Açık Öğre
tim Lisesi Genel Lise 
Programına kayıt 
yaptıran ve Açık 
Öğretim Lisesi'nde 
en az bir kez sınava 
girmiş olup, 2005- 
2006 öğretim yılının 
1 veya 2. döneminde 
öğrenim görmüş 
olanlar.”

Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için tedbir alınması istendi
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
81 ll'in Valilerine 
gönderdiği bir 
genelgeyle, 
gençlerin suç ve 
kötü alışkanlıklardan 
korunması için 
okullar ve 
çevrelerinde çeşitli 
tedbirlerin 
alınmasını istedi. 
Abdülkadir Aksu, 
çocuk ve gençlere 
zarar verebilecek 
hareketlerin 
yaygınlaşma 
eğilimi gösterdiğini 
belirterek, çocuk ve 
gençlerin şiddet 
hareketleri, kötü 
alışkanlıklar ve 
her türlü istismara 
karşı korunmasının 
gerektiğine 
işaret etti. 
Genelgeyle, her 
okul için uygun 
birimlerden 
rütbeli bir personelin 
görevlendirilmesi, 
öğrencileri suça 
itebilecek umuma 
açık yerlerde 
denetim ve kontrol
lerin sıklaştırılması,

şiddete meyilli 
öğrencilerin topluma 
kazandırılması 
konusunda çalış
malar yapılması 
isteniyor.
Genelgede, 
okullarda güvenlik 
tedbilerinin 
artırılarak, madde 
kullanımı ve bağım
lılığı ve her türlü 
istismarı önlemeye 
yönelik tedbirlerin 
alınması ve bu 
konuda eğitim 
faaliyetlerine 
ağırlık verilmesi

kaydediliyor. 
Aksu imzasıyla 
81 İl Valiliğine 
gönderilen 
genelgede, aile 
içinde şiddete ve 
istismara maruz 
kalan çocuk ve 
gençlerin tespit 
edilmeleri 
halinde, kanun 
hükümlerinin 
uygulanması 
konusunda azami 
derecede titiz 
davranılması 
gerektiği de 
vurgulanıyor.

GEMLİK ANA BAYİİ

ULUKAYA DOĞALGAZ ISI SAN.
HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

z Isıtma, sıcak su w 
Imrtîol cihazlannoa 
LİDER B

► DOĞALGAZ 
► KOMBİ 
► KAT KALORİFERİ 
► MERKEZİ ISITMA 

'► RADYATÖR
> ► SPLİT KLİMALAR

► DOĞALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJEA

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4 
Tel: (0.224) 513 49 93 

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

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Ev sahipleri enflasyonu takmıyor
TÜlK’in enflasyonu 
hesaplarken esas 
aldığı Türkiye gene
line ilişkin ortalama 
konut kirası eylülde 
bir önceki aya 
göre yüzde 2.39 
oranında artarak 
329.67 YTL’ye ulaştı. 
TÜlK’in enflasyonu 
hesaplarken esas 
aldığı Türkiye 
genelindeki 
ortalama konut kirası 
eylülde bir önceki 
aya göre yüzde 2.39 
oranında arttı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
tüketici fiyatları 
endeksini (TÜFE) 
hesaplarken esas 
aldığı Türkiye 
genelinde kiracı 
tarafından ödenen 
gerçek kira ücreti, 
eylülde 329.67 
YTL’ye ulaştı. 
Ortalama konut 
kirası ağustos ayında 
321.99 YTL düze 
yinde bulunuyordu. 
Enflasyonun yüzde 
1.29 oranında arttığı 
eylül ayında, kiradaki 
artış enflasyonun 
1.1 puan üzerinde 
gerçekleşti. Başka

Kapanan şirket sayısı yüzde 24.97 arttı
Türkiye Odalar 
ve Borsalar 
Birliği (TOBB), 
bu yılın 
9 ayında kapanan 
şirket sayısının 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 24.97, açılan 
şirket sayısının 
ise yüzde 12.55

bir deyişle, kiradaki 
artış oranı enflas 
yonun 1.9 katı olarak 
gerçekleşti.
UÇ BÜYÜK İL
Eylül ayında en yük
sek ortalama kiranın 
ise 436.50 YTL’yle 
İstanbul’da olduğu 
belirlendi. İstanbul’
daki ortalama konut 
kirasının bir önceki 
aya göre yüzde 
2.06’yla ortalamanın 
altında arttığı belir
lendi. İstanbul’daki 
ortalama konut kirası 
ağustos ayında 
ise 427.68 YTL 
düzeyinde 
bulunuyordu.
İzmir’deki konut 
kirasının ise ağustos 
ayına göre yüzde 
2.86’yla ortalama 
konut kirasındaki 

artış gösterdiğini 
bildirdi.TOBB'dan 
yapılan açıklamada, 
geçen yılın 9 
ayında 21 bin 41 
olan kapanan 
şirket sayısı 
bu yılın söz 
konusu döneminde 
26 bin 295'e 
yükseldi 

artışın üzerinde 
artarak 387.13 YTL’ye 
çıktığı belirlendi.
Bu ildeki ortalama 
konut kirası ağustos
ta 376.38 YTL olarak 
belirlenmişti.
Eylül ayında 
Ankara’daki konut 
kirası ise bir önceki 
aya göre yüzde 
2.56 oranında 
artarak 345.52 YTL’ye 
ulaştı. Ankara’daki 
ortalama konut kirası 
geçen ay 336.90 YTL 
düzeyinde 
bulunuyordu.
EN YÜKSEK ARTIŞ 
VAN, MUŞ, BİTLİS, 
HAKKARİ 
BÖLGESİNDE
Eylül ayında ortalama 
konut kirasında en 
yüksek artış yüzde 
5.27'yle Van, Muş,

Geçen yılın aynı 
döneminde 
73 bin 22 olan 
yeni açılan şirket 
sayısı da bu yılın 
aynı döneminde 
81 bin 183'e yükseldi. 
Bu yılın Eylül 
ayında, 2005'in 
eylül ayına göre 
kapanan şirket

Bitlis ve Hakkari 
Bölgesinde yaşandı. 
Bu bölgeyi yüzde 
4.65’le Şanlıurfa, 
Diyarbakır Bölgesi, 
yüzde 4.27’yle 
Kayseri, Sivas, 
Yozgat Bölgesi, 
yüzde 4.16’yla 
Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu ve 
Yalova Bölgesiyle, 
Tekirdağ, Edirne ve 
Kırklareli Bölgesi 
izledi.
Konya, Karaman; 
Manisa, Afyon, 
Kütahya; Adana, 
Mersin; İzmir;
Kırıkkale, Aksaray, 
Niğde, Nevşehir ve 
Kırşehir; Zonguldak, 
Karabük ve Bartın; 
Bursa, Eskişehir ve 
Bilecik; Ankara; 
Malatya, Elazığ, 
Bingöl ve Tunceli ile 
Mardin, Batman, 
Şırnak ve Siirt 
Bölgelerinde kira 
artışı Türkiye 
ortalamasının 
üzerinde gerçekleşti. 
Söz konusu 
bölgelerdeki kira 
artış oranları yüzde 
3.52’yle yüzde 2.50 
arasında değişti.

Aykon’la Dans
Aykon YILMAZ

sayısı ise yüzde 
4.47 azalarak 
2 bin 102'den 
2 bin 8'e 
düşerken, açılan 
şirket sayısı da 
yüzde 2.87 
gerileyerek 
8 bin 4'den 7 
bin 774'e 
indi

RAMAZAN DAVULU

11 ayın sultanı ramazanı yaşıyoruz hep 
birlikte. Bu ayın tadını çıkarmak için nefsi 
mize hakim olup orucumuzu tutarsak, iftar 
sofralarının tadına doyum olmaz.

Hele birde güzelce demlenmiş tavşan 
kanı çayı içtik mi...

Üzerine güzel bir şekerlemeyi hakketmiş 
oluruz. Nede olsa bir tam gün ağzımıza ne 
bir lokma ekmek, ne de su girdi.

Son yıllarda bazı şeyleri tartışmaya baş 
ladık.

Mesela Ramazan Davulunu.
Kimileri Ramazan davulunun toplumun 

geleneği olduğunu ve mutlaka devam etme 
si gerektiğini söylüyor. Kimileri de ramazan 
davulunun tamamen bir düzmece olduğunu, 
insanları rahatsız etmekten başka bir işe 
yaramadığı fikrini ortaya atıyor.

25.EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ
İşte tam bu tartışmalar yapılırken, bende 

fikrimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Ramazan davulu denen olay güncelliğini 
tamamen yitirmiştir.

Günümüzde insanlar, teknolojiyle 5 yıl 
sonraki 25.evlilik yıldönümlerini, 10 yıl son
raki 50.doğum günlerini sadece 10 saniyele 
rini ayırarak programlayabiliyorlar.

Böyle bir günde, siz gelip çağdışı kalmış 
bir metod olan davulu savunursanız. Sizden 
olsa olsa zurna olur.

Adamlar qece 3't e bir başlıyorlar, sabah 
ezanı okunana kadar uyutmuyorlar. Neymiş 
adetmiş... Gerçekçiliğini yitirmiş adetlerden 
ne kadar çabuk kurtulursak,o kadar rahat 
ederiz.

KUR CEBİNİ KARDEŞİM
Kur cebini, saatini kalk istediğin saatte. 

Milleti niye uyandırıp, birde 2 saat boyunca 
uyutmuyorsun.

Hem gelenekçilere, hem de yenilikçileri 
mutlu edecek çok iyi bir fikrim var.

Mesela Ramazan Davulu mesai saatleri 
dışında kalan Cuma ve Cumartesi günleri 
uygula nabilir.

Böylelikle herkes huzura erer...
Ama yinede bir davulcu kardeşlerimizin 

fikrini sormak lazım.
Onlar bu işe ne diyecekler.

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.535) 886 47 74

SAHİBİNDEN SRTIUK OTOMOBİLLER
cr 2004 MODEL

I CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 
ÖZEL KULLANILMIŞ

* CT 2000 MODEL TOYOTA COROLLA
96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ

L GSM : (0,535) 394 58 24

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

GEMUK

■■■GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

İstanbul protestolu 
senette de birinci

İstanbul, Türkiye'nin ticaret merkezi olduğunu 
protesto edilen senet sayısı ve miktarında da 
gösterdi. Türkiye'nin üç büyük ili İstanbul, 
Ankara ve İzmir, protesto edilen senette de 
aynı sıralamada yer aldı.
Merkez Bankası verilerine dayanarak yapılan 
hesaplamalara göre, bu yılın Ocak-Ağustos 
döneminde İstanbul'da 610 milyon 713 bin 487 
YTL'lik 109 bin 598 adet senet protesto edildi. 
Aynı dönemde Ankara'da protesto edilen senet 
sayısı 62 bin 145, miktarı 337 milyon 734 bin 
764, İzmir’de ise bu sayı 160 milyon 669 bin 
760 YTL’lik 38 bin 171 adet oldu.
Üç büyük ili protesto edilen senet sayısı 
bakımından 24 bin 731 adet ile Antalya, 18 bin 
432 adet ile Bursa, 10 bin 759 adet ile Konya, 
10 bin 138 adet ile Muğla, 9 bin 904 adet ile 
Adana, 9 bin 148 adet ile Kocaeli ve 8 bin 768 
adet ile de Balıkesir izledi.
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Ramazanda tüketim
harcamaları artıyor

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 
kaleminden

Yapılan araştırmalar 
11 ayın sultanı 
Ramazan ayında 
tahmin edilenin 
aksine aylık ortalama 
hane tüketim harca
masının daha da 
arttığını ortaya 
çıkardı.
Nüfusun büyük 
çoğunluğunun 
Müslüman olduğu 
Türkiye'de 
Ramazan 
dönemlerinde hızlı 
tüketim ürünleri 
harcamasında 
dikkat çekici bir artış 
gözleniyor. 
KMG Pazarlama 
Hizmetleri Grubu 
şirketlerinden 
HTP, hızlı tüketim 
harcama trendindeki 
bu değişime 
yönelik Ramazan 
dönemlerini daha 
ayrıntılı inceleyerek 
Ramazan Raporu'nu 
hazırladı. Rapora 
göre, 2005 yılında 
Ramazan ayında 
aylık ortalama hane 
tüketim harcaması 
yüzde 16 arttığı 
görüldü. 
Ramazan dönem
lerinde tahmin 
edilenin aksine 
hızlı tüketim ürünleri 
harcamalarında artış 
gözlemlediklerini 
belirten HTP Genel 
Müdürü Kıvanç 
Bilgeman, "Bu artışa 
yönelik hazır
ladığımız Ramazan 
Raporu’nda gördük 
ki, Ramazan ayların

da aylık ortalama 
hane tüketim ürünleri 
harcamasına kıyasla 
Ramazan ayındaki 
harcama artışı 2003 
yılında yüzde 16 iken 
2004 yılında yüzde 
25, 2005 yılında ise 
yüzde 16 oranında 
gerçekleşmiş. 2005 
yılında aylık ortalama 
hane tüketim ürünleri 
harcaması 2 bin 
450 milyon YTL iken, 
Ramazan ayında 
bu değer 2 bin 842 
milyon YTL olarak 
gerçekleşmiş" dedi. 
Ramazan aylarında 
oruç tutan hanelerin 
öğünlerinde azalma 
olmasına rağmen 
hane tüketim ürünleri 
harcamasında 
2005 yılında en fazla 
pay artışının gıda ve 
içeceklerde gerçek
leştiğini belirten 
Bilgeman, 
"Ramazan aylarında, 
Doğu Anadolu ve İç 
Anadolu Bölgesi'n 
deki haneler harca
malarını diğer 
bölgelerdeki 
hanelere kıyasla

daha
fazla artırarak gıda 
ve içecek harca
masından daha 
fazla pay alıyor. 
Kuruyemişçi ve 
büfeler hariç, tüm 
perakendeci kanal
larında daha fazla 
para harcanırken, 
en büyük harcama 
artışı et ve işlenmiş 
et ürünlerindeki 
büyümeden dolayı 
kasaplarda gerçek
leşiyor. Belli başlı 
ulusal zincirlerde 
Ramazan ayındaki 
alışveriş sepetlerini 
ortalama sepetler 
ile kıyasladığımız 
Ramazan 
Raporu’nda, 
hediyelik çikolatalar 
tüm bu kanallarda 
bulunurluğu en çok 
artan ürün grubu 
olmuş. Bunun yanın
da çorbalar da bu 
ulusal zincirlerde 
aylık ortalamaya 
kıyasla en çok 
büyüyen ilk beş 
kategori arasında yer 
alıyor" şeklinde 
konuştu.

7 YAŞ

Sahura kalkmamak
sağlık sorunlarına

yol açıyor
Sahura kalkmadan 
oruç tutulmasının aç 
kalma süresini 
artırdığı, halsizlik, 
baş ağrısı, 
yorgunluk, 
tansiyon ve kan 
şekerinin düşmesi, 
verimsizlik, depreş 
yon, konsantrasyon 
güçlüğü ve dikkatte 
azalmaya neden 
olduğu vurgulanan 
açıklamada, sahur 
yemeğinde midenin 
boşalma süresini 

uzatarak acıkmayı 
geciktiren; yumurta, 
süt, yoğurt, peynir ve 
kuru
fasulye, nohut, 
mercimek 
tüketilmesi önerildi. 
Sahurda aşırı 
yağlı, tuzlu ve ağır 
yemeklerle unlu 
gıdalardan uzak 
durulması 
gerektiği belirtilen 
açıklamada, zeytin, 
meyve, çiğ sebze, 
reçel gibi gıdaların 

sahurda tüketiminin 
yararlarına dikkat 
çekildi.
Ramazan ayında 
sıvı alımına önem 
verilmesi ve iftar 
ile sahur arasında 
10 su bardağı su 
içilmesi tavsiye 
edilen açıklamada, 
aşırı çay, kahve ve 
asitli içeceklerin 
yerine taze sıkılmış 
meyve suyu ve kom
posto tüketilmesi 
önerildi.

<5CİNÜN MENCİSCİ
Sürprizli Patates Toplan
Malzemeler (2 kişilik)
4 orta boy haşlanmış patates
250 gr ıspanak - 4 büyük dilim pastırma
1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz
1 küçük soğan - 2 domates 2 çorba kaşığı margarin 
Tuz, karabiber -100 gr kutu krem beyazpeynir
Alüminyum folyo

Yapılışı : Patatesleri ortadan kesip bir çay kaşığı ile içlerini oyun. 
Ispanağı elinizle sıkıp kıyın, 1 kaşık margarini kavurun; tuz, karabiber ve 
krem peynir ile karıştırın. Patateslerin içini ıspanakla doldurup üst üste 
kapatın. Etrafına bir dilim pastırma sarın, alüminyum folyo ile kaplayıp 
230 derece ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Domateslein kabuğunu 
soyun, blendırda domates, soğan ve maydanozu püre yapın. Kalan mar
garin ile 2 dakika pişirin. Tabaklara önce domatesli sos, üzerine patates 
topları koyup servis yapın.

BALIK KÖFTESİ
Malzemeler (2 Kişilik) 
300 gr kılçıksız balık eti 
2 dilim tost ekmeği 
2 çorba kaşığı kıyılmış 
maydonoz -1 adet soğan 
Kırmızıbiber - Kimyon - 
Tuz, un -1 adet yumurta 
30 gr margarin 
(2 çorba kaşığı)

Yapılışı
Balık etini kaynar suya atıp 2 dakika haşlayın.
Soğanı rendeleyin, ekmek dilimlerinin kabuklarını 
kesip su ile ıslatıp sıkın. Balık eti, soğan, ekmek, 
maydonoz, yumurta ve baharatları tuz ekleyerek yoğurun. 
Küçük köfteler halinde yuvarlayın ve una bulayıp tavada 
margarin ile kızartın.
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Kalp krizini 
tetikleyen 
nedenler

Hayvanlardan 
insanlara birçok 
hastalık geçiiyor

ABD'hin Harvard 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kardiyoloji 
Bölümü Program 
Direktörü Doç. 
Dr. Duane S. 
Pinto, erken yaşlar
daki kalp krizini 
birçok nedenin tetik- 
lediğini bildirdi.
Kadıköy Acıbadem 
Hastanesi Konferans 
Salonu'nda düzenle
nen "Kalp Krizi 
Önlenebilir mi?" 
konulu toplantıda 
konuşan Pinto, 50 
yaş üzerindeki kişi
lerin kalp krizini 
daha yumuşak geçir 
diğini, ancak 30 yaş 
altındakilerde ani 
ölümler görülebildi, 
ğini ifade etti. 
Kalp krizindeki en 
önemli etkenlerden 
birinin sigara içilme
si olduğunu ifade 
eden Pinto, 
sigaranın bırakılması 
halinde kalp krizi 
riskinin 1 yıl içinde 
azaldığını, akciğer 
kanseri riskinin ise 
birkaç yıl daha 
sürdüğünü anlattı.

"Birçok neden kalp 
krizinin erken 
yaşlarda ortaya 
çıkmasını tetikliyor" 
diyen Duane S. 
Pinto, ABD'de 
çocukların 
obezite sorunu 
yaşadığını, 
bunun önüne 
geçmek için 
büyük bir çaba 
sarf ettiklerini 
kaydetti. 
Sporcularda şık 
sık meydana gelen 
kalp krizlerine de 
değinen Pinto, 
"Sporcularda 
sıklıkla kalp ritm 
bozuklukları 
olur.
Buradaki zorluk 
kalp hastalıklarının 
doğuştan olması 
ve fark edilememe
sidir. Sporun 
içinde kalp hastalık
larından anlayan 
bir spor hekimi 
olmalı, ayrıca 
sporcuların aile 
öyküsü da o 
hekimin elinde 
bulunmalı” diye 
konuştu.

Aydın Veteriner 
Hekimler Odası 
Başkanı Muharrem 
Uçmaklıoğlu, 200'ün 
üzerinde hastalığın 
hayvanlardan insan
lara geçtiğini 
belirterek, vatan
daşların hayvansal 
hastalıklara (zoonoz) 
karşı daha dikkatli 
olmalarını istedi. 
Dünyadaki tıbbi 
gelişmelere rağmen 
hayvanlardan insan
lara geçen hastalık 
sayısının azalması 
gerekirken, her 
geçen gün arttığını 
ifade eden 
Uçmaklıoğlu, "Aydın 
Veteriner Hekimler 
Odası olarak, 
vatandaşlarımızı 
bu hastalıklardan 
korumak için 
çalışıyoruz" dedi. 
Son yıllarda görülen 
şarbon, kuş gribi ve 
kırım kongo hastalık
larına karşı Aydın'da 
gerekli önlemlerin 
alındığını ve çalış
maların devam ettiği
ni kaydeden Başkan 
Muharrem 
Uçmaklıoğlu, 
"Avrupa Birliği'ne 
girmek için tarih bek
lediğimiz şu gün
lerde Avrupa mükte- 
sebatının yüzde

25'inin hayvancılık, 
gıda ve mesleğimizle 
ilgili olduğu unutul
mamalıdır. Veteriner 
hekimlik mesleği, 
hayvanlardan insan
lara geçen 200'den 
fazla zoonoz hastalık 
ve hayvansal 
gıdaların kontrol Ve 
denetimleri nedeniyle 
direk halk sağlı 
üzerinde etkin bir 
meslektir. Son yıllar
da artış gösteren 
zoonoz hastalıklar, 
mesleğimizin önemi
ni daha da artırmıştır. 
Brucella, tüberculoz, 
şarbon, ruam gibi 
bakteriyel; kuduz, 
şap gibi viral, 
sistecersus, kist, 
hidetitler, trişirella 
gibi parazitler 
hastalıklar, bu 
zoonoz hastalıklara 
birer örenktir.
Maalesef zoonoz 
hastalıklar son 
yıllarda azalacağına, 
aksine artış 
göstermektedir. 
Geçen yılın sonu ve 
bu yılın başında 
insanların da 
ölümüne neden olan 
kuş gribi, ilimizde de 
görülmüş ve meslek
taşlarımızın özverili 
çalışmaları sonucu 
önlenmiştir.” dedi.

Alüminyum kaplar 
Alzheimer yapıyor
Samsun Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları 
Hastanesi Psikiyatri 
Uzmanı Lütfü Ural, 
"Alzheimer hastalı 
ğının en büyük 
etkeni alüminyum 
kaplardır" dedi. 
Canik Belediyesi 
tarafından Belediye 
Sosyal Tesisleri'nde 
düzenlenen 2. 
Ramazan Kültür 
Etkinlikleri'ne konuş
macı olarak katılan 
Psikiyatr Dr. Lütfü 
Ural, alzheimer 
(unutkanlık) hastalığı 
hakkında bilgi verdi. 
Yoğun ilgi gören ve 
yaklaşık 1 saat 
süren konferansta 
Lütfü Ural, "Son 
zamanlarda 
toplumumuzda 
unutkanlık hastalık 
haline geldi. Özellik
le ramazan ayında 
bize gelen şikayetler, 
unutkanlık sayısın
daki ciddi artışı gös
teriyor. Türk toplu 
munda yaşı 85'i 
bulan insanların 
yarısında mutlaka 
alzhaimer hastalığı 
var. Bu da ekonomik 
yapısı zayıf olan 
ailelerin evlerinde 
kullandıkları alü 
minyum kaplardan 
kaynaklanıyor.

Alzheimer hasta 
lığının en büyük 
etkeni alüminyum 
kaplardır” diye 
konuştu.
Özellikle ev 
hanımlarına uyarılar
da bulunan Ural, 
"Alüminyum ve 
teflon kaplarda ye 
mek pişirmek, alz 
heimer hastalığına 
davetiye çıkarıyor. 
Hastalığa davetiye 
çıkarmak sadece 
bunlarla da sınırlı 
değil. Düzensiz 
yaşanan hayat, 
alkol, kontrolsüz 
kullanılan ilaçlar, 
kimyasal ilaç 
böcekleri ve 
kolesterol 
yüksekliği de 
alzheimer 
hastalığını tetikleyen 
etkenlerdir.
Alzheimer hastalığı
na genç yaşta 
yakalanmamak 
için belli aralıklarla 
zihin eazersizi 
niteliğinde 
sohbetler yapılmalı. 
Ayrica içinde anti- 
doksidan maddeler 
barındıran deniz 
ürünleri, meyve ve 
yeşillikler tüketerek 
bu hastalıktan 
korunmalıyız" 
şeklinde konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamdık 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
Kanberöğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

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

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
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 İşlet 
İtfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
51313 53 
513 10 57
51313 08
513 11 33 
51310 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
51310 42
51310 92
51310 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
51345 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 *182

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

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

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

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

NÖBETÇİ ECZANE
7 Ekim 2006 Cumartesi 
YASEMİN ECZANESİ 

8 Ekim 2006 Pazar 
VEZİROĞLU ECZANESİ

MHHİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2566 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Türkülerle Bursa Nostalji İs bulmak kolaylaşacak
Bursa Büyükşehir 
Belediye Konserva 
tuan Türk Halk 
Müziği Bölümü’nün 
Ramazan etkinlikleri 
kapsamında 
Orhangazi Parkı’nda 
verdiği ‘Bursa 
Türküleri’ konseri 
izleyenlere memleket 
nostaljisi yaşattı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen 
Temaşa-i Ramazan, 
BursalIları her akşam 
farklı bir kültür-sanat 
etkinliği ile buluştur
maya devam ediyor. 
Temaşa-i Ramazan 
etkinliklerinin 
12. gününde 
Büyükşehir Belediye 
Konservatuarı 
Türk Halk Müziği 
Bölümü’nün 
Orhangazi Parkı’nda 
tamamı geçmişten 
günümüze Bursa 
türkülerinden oluşan 
konseri izleyenleri 
asırlar öncesine 
uzanan bir 
yolculuğa götürdü. 
Sunuculuğunu Deniz 
Bayrak’ın yaptığı 
konser, enstrümantal 
bir güvende ve koro
nun “Denizde 
urganım var, gümüş 
ten yorganım var” 
türküsünü seslendir

mesiyle başladı. 
Ardından saz sanat 
çılan sırasıyla 
“Evlerinin önü nane 
de maydanoz, siz 
bizim eve gelmez 
oldunuz”, “Bahçede 
erik dalı, dibinde 
gördüm yarı”, “Aşağı 
yoldan geliyor üç 
atlı”, “Şimşir pınarın 
üstüyüm”, “"Dereler 
aldı tüfek yankısı, 
göster Allah göster 
benim yarim 
hangisi”, “"Mendili 
min dört ucu, turun

cudur turuncu”, 
“Dereler doldu taşı
nan, gözlerim doldu 
yaştan”, “Cici pabu
cum cici” ve “Zeytin 
yağlı yiyemem” türkü 
lerini seslendirdi.
Türküler, 
BursalIları oynattı 
Keleş’in Delice 
Köyü’nden Hacı Dayı 
ile Himmet Atan, 
Bursa yöresinin halk 
oyunlarından örnek
ler de sergilediği 
konserdeki türküler 
vatandaşları sahneye 

döktü. 7’den 70’e 
konser alanını 
dolduran yüzlerce 
Bursali, konservatu
arın türküleri 
eşliğinde doyasıya 
oynadı. Koronun, 
Fetih dönemlerinde 
yaşanılanları 
türkülerle dile 
getirmesi ise özellikle 
konseri izleyen 
yaşlılara duygusal 
anlar yaşattı. 
Türküler eşliğinde 
köy geceleri 
Ocakta kestane 
közleyen kadınların 
canlandırıldığı kon
serin son bölümünde 
ise solistler, bakır 
çalârak, “Koca bakır 
gümlemez”, “Deve 
gelir inişten” ve “Ben 
yemenimi al isterim” 
isimli neşeli ezgileri 
şeslendirerek, yöre 
halkının.soğuk ve 
uzun geçen kış 
günlerini türkülerle 
anlattılar. Ezgi, ritim 
ve figür yönünden 
geniş yelpazede 
zengin bir repertuarla 
Bursa güvendelerinin 
ön güzel örneklerini 
sunan Büyükşehir 
Belediyesi Konser 
vatuarı, konser 
sonrasında 
vatandaşlardan 
büyük alkış aldı.

Yurtiçi ve dışında 
iş bulma imkanı 
kolaylaştırılıyor. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in onayladığı 
"Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Yasası” ile 
mesleki ve teknik 
işgücünün niteliğinin 
uluslararası stan
dartlara çıkarılması 
amaçlanıyor. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'in 
yayımlanmak üzere 
Başbakanlığa gön
derdiği yasayla kuru
lacak olan "Mesleki 
Yeterlilik Kurumu" 
dünya pazarlarında 
rekabet edebilecek 
insan gücünün 
yetiştirilmesini 

l'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

sağlayacak. 
Kurum, nerelerde, 
ne kadar işçi 
ihtiyacı olduğunu 
belirleyerek, 
işsizleri 
yönlendirecek. 
Mesleki ve teknik 
işgücü niteliğini 
uluslararası stan
dartlara ulaştıracak 
olan kurum, 
Türkiye'de çalışmak 
isteyen yabancıların 
sahip oldukları 
mesleki yeterlilik 
sertifikalarının 
doğruluğunu da 
tespit edecek. 
Mevcut çırak ve 
kalfalar ise eğitime 
tabi tutulmaksızın 
sisteme dahil ola
bilecekler.

ABONE OLMAK İÇİN 
İSTENEN BELGE BOiÜFUSLU AİLENİN PİŞİRME VE SICAK SU İHTİYACI İÇİN 

MMMgftjOP VE DOĞALGAZ MUKAYESESİ

5JJ l> •: f

ABONELİK BAĞLANTI BEDELİ 

180 $ + KDV 
EKONOMİK, DOĞA DOSTU 

ZAHMETSİZ, GÜVENLİ
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YILLIK 24 ADET TÜP GİDERİ- 
(12 adet pişlrme/12 adetsıcak su amaçi'ı)
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YILLIK 384m’DOĞALGAZ GİDERİ 
(192m3 plşlrme/1 92nr sıcak su amaçlı)

YILLIK KAZANÇ

DOĞALGAZ KONFORUNU YAŞAYIM
GCMDnş
DOĞAL G A Z

Demîrsubaşı Mh. Dr. Ziya Kaya Bulvarı No:3 GEMLİK I BURSA

TEL: 0.224 513 29 29

fe BNPFUSLUJ°° M2 KULLANIM ALANINA SAHİP BİR KONUTUN 
-^^ISÖMÜR + TÜP / DOĞAL GAZ MUKAYESESİ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


“Gemlik Sürücü Kursu kuruluşudur”
DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM 
PROJE KOMBİ 
KOLON TESİSAT 
PETEK ÇEŞİTLERİ 
DOĞALGAZ MALZEMELERİ 
MERKEZİ SİSTEM 
KAT KALORİFERİ 
PLASTİK BORU TESİSATI 
SIHHİ TESİSAT 
FABRİKA DÖNÜŞÜM

DOĞALGAZ’DA 
ÖNCÜ FİRMA

MASTAŞ RADYATÖRLERİ 
YETKİLİ BAYİSİ

İbrahim USLU
Tel : (0.2249 513 11 21 Fax s 513 11 71 

Orhangazi Cad. No : 48/ C 
Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLİK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK Körfez Ofset’te

ARAFSIZ SİYASİ GAZETE
25 YKr. (250.000 TL.)9 Ekim 2006 Pazartesi info^gcmlikkorfezgazetesi.com

Zengin davetiye ve 
kartvizit çeşitleri, 
her türlü renkli ve 
siyah beyaz baskı, 
kaşe, mühür, kitap, 
broşür cilt yapımı

İstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83

ilçe Müftülüğü tarafından düzenlenen konferans ilgi görmedi

Bilgiye toşı duyarsız kalıyoruz
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

AB dayatmaları..
Türkiye üzerine oynanan cadı kazanları 

hiçbir dönemde bitmedi.
ÂB'yi girmek için el oğlunun kapısında 40 

yıldır didinip duruyoruz.
Müzakereler başladı ya..
Bir takvime göre 15 yıl sonra bir başkası

na göre 25 yıl sonra!
Bana göre ise biraz girmemiz zor...
Ha..! AB karşıtı falan değilim.
Türkiye Cumhuriyetle yönünü batıya 

çevirmiştir.
Atatürk devrimlerinin birçoğu batı ile 

bütünleşme içindir.
Batı bana göre bilim, teknik, gelişmişlik, 

modernlik, demokrasi, sanatta, kültürde 
gelişmişlik ve refahtır..

Demokrasinin beşiği saydığımız batı, 
kendi normlarını yaratmış, ekonomisini 
düzeltmiş, globelleşen dünyada kendi yerini 
almak için güç birliğine gitmiştir.

AB, Avrupa Birliğidir, ekonomide, 
siyasette, silahlı kuvvetlerde, A’dan Z'ye her 
alanda bir standart birliğidir.

Gelin görün ki, AB’nin üyelerinden 
Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka 
Türkiye’nin birliğe girmesini engellemek için 
elinden gelen herşeyi yapıyor.

Ermeni meselesi, Kıbrıs sorunu silah 
yapılıp Türkiye aleyhine her gün yeni karar
lar alınıyor. Türkiye AB’ye girmek için bir 
dayat ile karşı karşıyadır. Bu dayatmalar 
bizim için hayati önem taşıyan konuları 
içeriyor.

Dayatma ile bir birlik içinde olunur mu?
Yakında Fransa parlementosu Ermeni 

yasa tasarısını kabul ederse Türkiye karşıtı 
cephe genişler.

Bu ise giderek Türkiye’nin AB’den uzak
laşmasına neden olur.

Belediye Kültür Merkezi’nde İlçe Müftülü 
ğü’nce düzenlenen "Camiler/Mescitlerin ve 
Din Görevlilerinin Toplumdaki Yen” konulu 
konferans ilgi görmedi. Protokol ve din 
görevlilerinin bile katılmadığı konferansta 
konuşan İlçe Vaizi İhsan Açık, yıllardır ihmal 
edilen ve halkın din görevlileri hakkında ge 
rekli bilgilere sahip olamadıkları için onlara 
sahip çıkamadıklarını belirtti. Haberi 3’de

Sağlık Bakanlığından 
“Hastalar ayakta ağaç 
edilmesin’emri verildi

Sağlık Bakanlığı, hastaların beklemeden 
hizmet almaları için gerekli önlemlerin alın
masını, doğru polikliniğe başvurmaları için 
Yönlendirme Hizmetleri uygulamasının 
başlatılmasını ve ayakta beklememeleri için 
koltuk bulundurulmasını istedi. Sayfa 4’de
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Malki’nin katil zanlısı 
Bursa’da yakalandı

İşadamı Nesim Malki cinayetinin katil 
zanlılarından olan ve hakkında gıyabi 
tutuklama kararı bulunan Burhanettin 
Türkeş, Bursa’da düzenlenen bir operas 
yonla yakalandı. Haberi sayfa 5’de

Seçim tarihi açıklandı
TBMM Başkanı Bülent Annç, Türkiye’nin, 
bir yıl sonra seçimlere gideceğini 
belirterek, "Ya 15 Ekim’de, ya 21 Ekim, 
ya da 28 Ekim’den sonra... 2007 Ekim 
ayının ikinci haftasını takiben seçimler 
var" dedi. Annç, bugün ise erken seçim 
için her hangi bir olağanüstü sebebin 
bulunmadığını belirterek, geride bıraktık
ları 4 yıl içinde, herkesin iftihar edeceği 
bir tablonun ortaya çıktığını söyledi.

Haberi sayfa 7’de

Kaçakçılıkta fatura 20 milyar dolar 
Türkiye'ye, kaçak yollarla sigaradan içkiye, çaydan 
şekere, akaryakıttan büyükbaş hayvana kadar pek 
çok mal ve ürün giriyor. Bu kaçakçılığın ekonomiye 
maliyeti yılda 20 milyar doları buluyor. Sayfa 7’de

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

Türk Usülü Başarının Formülü 
İşimiz Allah’a kalmış..
Nasıl olsa AB’yle ABD siyasal, IMF’le 

Dünya Bankası da finansal işlerimizi 
sürdürüyor.

Yolumuz yol., işimiz iş.
Allah bir zeval vermezse dünyanın ileri 

ülkeleri düzeyine çıkacağız inşallah..
Adamın biri üşenmemiş biz Türklerin 

“yaşamsal düsturunu” çıkarmış..
Okuyalım babalım nasılmış : 
işe başlamadan önce İNŞALLAH 
işe başlarken BİSMİLLAH 
Şaşırırsak ALLAH ALLAH 
Kendimize güvenirsek EVELALLAH 
Azmedersek ALİMALLAH 
İşten vazgeçersek EYVALLAH
Sonuna kadar gitmek istersek YA ALLAH 
Taahhüt edersek VALLAH BİLLAH 
Canımızı sıkarlarsa FESÜPHANALLAH 
Daha da sıkarlarsa HASBİNALLAH 
Pes edersek İLLALLAH
İşe coşku ve heyecanla sarılınca ALLAH, 

ALLAH,ALLAH...
İşi başarıyla bitirince MAŞALLAH
Eğer işi başaramazsa k HAY ALLAH....

Her memleket layık olduğu şekilde 
yönetilir...

Uçak düşmek üzere, 5 yolcu var 4 de 
paraşüt..

ilk yolcu Konaıdo;
“Ben Ronaldo’yum, dünya’nın en iyi fut

bolcusuyum. Dünya futbolunun bana ihti 
yacı var ve bu kadar hayranım varken ben 
ölmemeliyim." İlk paraşütü kapar ve uçaktan 
atlar.

İkinci yolcu, Hillary Clinton :
“Ben Amerika’nın eski başkanının 

karışıyım; New York Senatörüyüm ve gele
cekte Amerika’nın başkanı olma yolunda 
çok şanslıyım” dedikten sonra paraşütün 
birini kapar ve uçaktan aşağıya atlar.

Üçüncü yolcu, George W. Bush:
“Ben Amerika Birleşik Devletleri’nin 

Başkanıyım. Dünya’nın sorumluluğunu 
sırtımda taşıyorum. Bunun yanı sıra ülkemin 
tarihindeki en zeki başkanıyım ve ölümümle 
vatandaşlarıma olan sorumluluğumu tehlike 
ye atamam....” der demez paraşütü sırtlanır 
ve dışarı atlar.

Dördüncü yolcu yaşlı Temel, beşinci 
yolcu genç öğrenciye şöyle der;

“Ben yaşlıyım.
Hayatımı iyi bir insan olarak geçirdim, bu 

nedenle kalan son paraşütü sana vermeli 
yim; hayatının geri kalanını yaşamalısın....

Fakat küçük çocuk şöyle cevap verir:
“Telaşlanma, iyi kalpli Temel Amca ’

,ikimiz içinde paraşüt var! Çünkü 
;Amerika’nın en zeki başkanı paraşüt yerine 
benim okul çantamla atlamış da.."

Pasta...

Garanti Leasing’te çalışanlar, bir pasta 
neye, telefonla pasta siparişi vermiş.

Ve pastanın üstüne ‘garanti leasing' den 
sevgilerle." yazılmasını istemişler.

Telefonla siparişi alan görevli "leasing" 
kelimesini anlamamış.

Onlar da harf harf kodlamışlar.
Gelen pasta ‘nın üzerinde şöyle yazıyor

muş:
“Garanti... Lüleburgaz... Edirne... 

Aydın.... Samsun... İstanbul.. Niğde.. 
Gaziantep’ten sevgilerle..”

Seyfettin §EKERSÖZ 

H Eylül İlköğretim 
Okulu Okul Aile BirHği genel kurulun- 
da konuşan Okul 
müdürü Mehmet 
Duran Eylül 
İlköğretim okul^ 
çağdaş ve yeniliğe 
açık bir okul konu
muna gelmiştir
dedi. __
Bütünler Düğün 
Salonu’nda yapılan 
genel kurulda 
erkeklerden fazla 
kadın velilerin 
ilgi göstermesi 
dikkat çekti.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının 
ardından 
oluşturulan 
divan başkanlığına 
Ercan Barutçuoğlu 
getirildi.
Genel kurulun
açış konuşmasını 
yapan 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Mehmet 
Duran, geçtiğimiz 
yıl yapılan okul 
çalışmalarından 
örnekler verdi. 
Okulun akademik
durumundan 
bahseden Duran, 
iki yıl önceki 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ne 
8, öğretmen lisesine

ise 2 öğrencilerinin 
girmeyi başardığını 
geçtiğimiz yıl ise 
bu Anadolu lisesine 
18, Fen liselerine 
2 olmak üzere toplam 
20 öğrencilerinin 
başarı gösterdiğine 
dikkat çekerek 
"Gemlik'te ilk ona 
giren okulumuz her 
geçen yıl başarısını 
katlayarak hedefine 
emin adımlarla 
ilerliyor. 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
kadrosuyla her 
yeni oluşuma ve 
yeniliğe açık bir 
okuldur" dedi.
Aşağıdan gelen nes
lin çok daha bilinçli 
ve akademik olacak
larını söyleyen 
Duran, "Önceki yıllar
da okulumuza öğren

BURSA HAKİMİYET VE 
. KENT GAZETELEAİNE 
■lan ve reklam aunir

Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve ■ 

ilamlarınız için bizi arayın

ci gelsin diye 
beklerken şimdi 
gelenleri geri 
çeviriyoruz, 
nedeni ise oku
lumuzun tercih 
edilen bir okul 
konumuna 
gelmesi ve aşırı 
yığılmadır" 
şeklinde 
konuştu. 
Öğrenci velile
rine okulda yapılan 
sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerden 
bilgiler veren Okul 
Müdürü Mehmet 
Duran, "Bundan 
sonra ağırlık vere
ceğimiz konulardan 
biri de okul veli 
işbirliğini ön plana 
çıkarmaktır" dedi. 
BAŞKAN DEĞİŞMEDİ 
Daha sonra

okunan faaliyet ve 
denetim raporlarının 
okunarak kabul 
edilmesinin ardından 
seçimlere geçildi. 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Okul Aile * 
Birliği başkanlığını 
başarıyla sürdüren 
Raif Demirtaş 
yeniden başkanlığa 
getirilirken 
yönetim kurulu şu 
isimlerden oluştu:
Nilgün Aydın, Ali 
Küçük, Serdar Su, 
Mine Şimşek, 
Veysel Akkan, 
Özlem Kızılay, 
Ayfer Ağıbaş. 
Öte yanda her yıl 
geleneksel olarak 
yapılan Ramazan 
Bayramı öncesi 
Baklava Kermesi'nin 
belediyede başlatılan 
onarım çalışmaları 
nedeniyle 18 Ekim 
Çarşamba günü 
Okul Salonunda 
yapılacağı duyuruldu

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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İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen konferans ilgi görmedi YazıYORUM

Bilgiye toı duyarsız ialıpz
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik İlçe 
Müftülüğü tarafından 
düzenlenen 
"Camiler/Mescitlerin 
ve din Görevlilerinin 
Toplumdaki Yeri" 
konulu Konferans 
ilgi görmedi.
Belediye Kültür 
^rkezi’nde 
cfuzenl e nen 
konferansa ulaşım 
zorluğu çekildiği 
için davetlilerin 
gelememeleri 
nedeniyle salon 
boş kaldı.
Mustafa Uluçay'ın 
okuduğu Kuran-ı 
Kerim'in ardından 
başlayan konferansta 
İlçe Vaizi İhsan 
Açık, konular 
hakkında çeşitli 
bilgiler sundu.
Konferansın açış 
konuşmasını yapan 
İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin, cami
lerin ibadet, ilim ve 
dertlere çare bulu
nacak çok geniş 
kapsamlı vazife 
yapan mekanlar 
olduğunu söyledi. 
Konferansın 
konuşmacısı olan 
İlçe Vaizi İhsan Açık,

yıllardır ihmal 
edilen ve halkın 
din görevlileri 
hakkında gerekli 
bilgilere sahip 
olamadıkları için 
onlara sahip 
çıkamadıklarını 
belirterek, "Din 
görevlilerimizin 
kendilerini rahatlata
cak ekonomik 
yasaların çıkarıl
masından sonra 
daha iyi hizmet 
verebilecek” dedi. 
Camilerin

öncelikli olarak 
birer kamu 
kuruluşu olduğunun 
bilinmesi gerektiğini 
de anlatan İhsan 
Açık, ülkede 80 
bin adet cami 
bulunduğunu 
bunların içinde 
70 bin camide 
kadrolu din 
görevlisi hizmet 
verirken, 10 
bininde işe • 
kadrosuz hizmet 
verildiğini söyledi. 
Cami dendiğinde

İlçe Mi 
Yusuf

BURSA HAKİMİYET V( 
KENT GAZETELERİNE 

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

reklamlarınız için bizi arayın 

din görevlilerinin 
unutulmaması, 
bu kişilerin toplum 
içinde saygın 
yeri almaları 
gerektiğini savundu. 
Yaklaşık 1.5 saat 
süren konferansı 
İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin’de 
ilgi ife izledi. 
Konferansa 
protokolün ve 
ilçedeki göreyli din 
adamlarının da 
katılmaması 
dikkat çekti.

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

r W ™ Diş Hekimi Özcan VURAL
' ozcanvural1933@hotmail.com

I I www.milliyet/blog/özcan vural

Atatürkçü Düşünce Dernekleri....
Hemen her il ve ilçede olduğu gibi Keşan 

da da Atatürkçü Düşünce Dermeği var.
Bu dernekler ne iş yapar derseniz?

Atatürk devrim ve ilkelerinin, bugün olduğu 
gibi gelecekte de egemen olmasına katkı sağ 
lar..

Bir Sivil toplum kuruluşudur..
Gönüllüler çalışır.. Öğretmen, iş adamı, es 

naf, Diş hekimi, ev kadını...
Kendi yağları ile kavrulurlar ama içleri he 

yecanla dolu, vatan sevgisi öncelikli olan, top 
luma iyi şeyler vermeye çalışan bence idea 
üstler grubu...

Okuyun şimdi; Keşan Atatürkçü Düşünce 
Derneğinde ne olmuş ?...

Bir öğrenci geliyor, burs istiyor.
Nedenini anlatıyor..
“Babam, iş kazası geçirdi. Sakat kaldı. Taz 

minatsız olarak işten çıkarıldı.
Şu anda çalışamıyor. Eğitim masraflarımı 

karşılaması mümkün değil.
Ben okumak, vatanıma yararlı olmak isti 

yorum.”
Öğrencinin baş vurusu incelenir.. Görülür 

ki çocuk doğru söylüyor..
Hemen Dernek burs verir.. Nasıl verilir der

seniz? Bankaya her ay gidip verilen kartıyla 
bursunu çekecek...

Atatürkçü Düşünce Derneklerinde usul 
böyledir..

Zorunlu şartlar nedeniyle yardıma muhtaç 
olan çocukları, Dernek çalışanları ile sürekli 
yüz yüze getirmemek ve öğrenciyi rencide et 

| memek için...
Aradan beş ay geçer.. Bu öğrenci her ay 

bankadan bursunu çeker..
Bir gün bir adam gelir, koltuk değnekleriy 

le Atatürkçü Düşünce Derneğine...
Anlatır..

; “Ben burs verdiğiniz şu öğrencinin baba 
siyim. İş kazası geçirdim.

Gördüğünüz gibi sakat kaldım.. Çalışama 
dım. Bir lokma ekmeğe muhtaçdık..

Evladıma sahip çıktınız. Hakkınızı ödeye- 
mem.. Ama şöyle bir gelişme oldu. Beni taz 
minatsız olarak işten atan iş yerini, mahkeme 
ye vermiştim, Davayı kazandım.. Faiziyle bir
likte tazminatımı aldım, ayrıca da emekli 
maaşı bağlandı. Evimize yeniden ekmek gir 
di...

Sonrası derseniz sayın okurlar; “Evladıma 
verdiğiniz bursu topluca ödemek istiyorum. 
İster iade olarak alın, ister bağış olarak.

Benim durumuma düşen başkaları da var 
dır, onlar da yararlansın..”

Öder parayı... Fazlasıyla..
Eminim bu satırları okurken tüyleriniz 

diken diken ölmüş, göz yaşlarınız birikmeye 
başlamıştır. Tahmin ediyorum, çünkü ben 
öyle oldum.

Bu olay Keşan’da yaşandı.. Ama emin olun 
Türkiye’nin dört bir tarafında, Gemlikte, Kay 
seri’de, Erzurum’da, Samsun’da yaşanıyor.

Atatürk’ün kurduğu bu ülke, bu tür insan
larımız sayesinde ayakta duruyor...

Bu genç Laik Cumhuriyet içte ve dışta bir 
sürü mikroplar tarafından zayıflatılmaya, hat 
ta yıkılmaya çalışılırken, okuduğunuz gibi bu 
düşüncede olan insanlarının varlığıyla dim 
dik ayakta duruyor.

Herkes yardım yapamaya bilir.. Ya fırsatı 
olmaz, ya da maçası yetmez...

Ama herkes elini cebine atıp, karınca kara 
rınca bu derneklere yardım yapabilir.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merke 
zi telefonları şunlar..

0 312 232 43 52 — 0 312 232 43 44
Oturduğunuz il ve ilçenin Atatürkçü 

Düşünce Derneği numarasını buradan ala
bilirsiniz. internet’e bağlıysanız, orada hepsi 
var zaten..

(Bu yazı Sayın Yılmaz özdil’den hoş 
görüsüne sığınarak alıntılarla yazılmıştır.)

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Din görevlilerine iftar yemeği verildi
Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik İlçe 
Müftülüğü tarafından 
Mübarek rahmet ayı 
olan Ramazan-ı Şerif 
ve 1-7 Ekim tarihleri 
arası kutlanmakta 
olan "Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası" 
nedeniyle fiilen 
görevde bulunan 
Din Görevlileri ile 
Diyanet camiasından 
emekli olan din 
görevlilerine 
iftar yemeği verildk 
İmal Hatip 
Lisesi öğrenci 
yemekhanesinde 
verilen yemeğe, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Müftüsü Yusuf Şahin, 
Daire amirleri ile çok 
sayıda din görevlisi 
ve emeklisi katıldı. 
Okunan Kuran-ı 
Kerim ile başlayan 
iftar yemeğinin ardın
dan misafirlerine 
konuşan ilçe Müftüsü 
Yusuf Şahin, amaçları 
nın fiilen görevde 
bulunan din görevli 
leri ile diyanet cami
asından emekli olan 
din görevlilerinin bir 
araya getirmek 
olduğunu söyledi.

gösteren hizmetli 
Feti Alsancak'a 
teşekkür belgelerini

Şahin, ayrıca din 
hizmeti konusunda 
halkımızın 
kendilerinden 
beklediği hususlar 
ile camilerin t 
oplumdaki fonksi 
yonunu içeren 
konuları sohbetli 
iftar yemeğinde 
konuşmak için bir 
araya geldiklerini 
ifade etti.
İftar yemeği 
sonrasında Kuran 
kursu öğretmeni 
Rıfat Aydın ile 
diyanet hizmetlerinde 
başarılı çalışmalar

Belediye
Başkanı Mehmet 
Turgut verdi.

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 SAM <e KİMLİMİZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

1
Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 n?~ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _

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

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan, 

i n ,, , Önünde 11,5 yp2 Bahçeli  , ,

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER S GORTA

Madde ÖZALP
Tel: 5132474 Fax:5141021

Sağlık Bakanlığı’ndan 
“Hastalar ayakta 
ağaç edilmesin’ 

emri verildi
Sağlık Bakanlığı, 
hastaların bekleme
den hizmet almaları 
için gerekli önlem
lerin alınmasını, 
doğru polikliniğe 
başvurmaları için 
Yönlendirme 
Hizmetleri uygula
masının başlatıl
masını ve ayakta 
beklememeleri için 
koltuk bulundurul
masını istedi.
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Necdet 
Ünüvar imzasıyla 
il sağlık müdürlük
lerine gönderilen 
genelgede, sağlık 
hizmeti sunan 
kurumlarda ış 
akışlarının düzen
lenerek hasta 
bekleme sürelerinin 
kısaltılmasında bilgi 
sistemlerinin 
kullanılmasının

DUYURU
GEMLİK BELEDİYESİ 

SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ
BAŞKANLIĞINDAN

2006- 2007 DÖNEMİ 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ VE 

TÜRK HALK MÜZİĞİ 
KORO ÇALIŞMALARI

1 EKİM 2006 TARİHİNDEN 
İTİBAREN BAŞLAMIŞTIR.

KORO İÇİN KAYITLARIMIZ 
DEVAM ETMEKTEDİR.

önemine işaret 
edildi.
Bu konudaki 
beklenti, istek ve 
ihtiyaçların bilgi 
sistemleri tedarik 
edilirken mutlaka 
dikkate alınması 
gerektiği kaydedilen 
genelgede, 
"Kurumlarımıza 
müracaat eden 
hastaların, hiçbir 
hizmet noktasında 
beklemeksizin 
hizmet almalarının 
sağlanması esastır" 
denildi.
Bunun için hasta 
kayıt ve kabul, 
poliklinik 
muayene, röntgen, 
laboratuvar ve 
diğer birimlerde 
yeterli sayıda 
bilgisayar 
terminali kurulması 
gerektiği belirtilen | 

&

i
I f GERÇEK sne Leşin

Hüseyin TAŞK1RAN _ 
HER TÜRLÜ

LflZOGLU

LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 

Demirci Apt Gemlik / BURSA GSM:0.535736 43 78

genelgede altyapısı | 
uygun kurumlarda 
gerekli görüldüğü 
takdirde Tıbbi 
Görüntü İnceleme, 
Arşivleme ve 
İletim Sistemi 
(PACS) kurulması, 
hastaların ayakta 
bekletilmemesi 
için bekleme 
koltuğu 
bulundurulması, 
kayıt kabul işlem
lerinde sırası 
gelen hasta 
ve/veya yakınıyla 
doğrudan iletişimi 
sağlayacak şekilde 
yüksek banko 
düzeni yerine 
masa düzeni, 
LCD ekran temin 
edilmesi ye hasta
ların işlemlerinin 
oturtularak yapıl
ması istendi.

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Atatürk İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği'nin sene başı 
genel kurulu Bayraktar-1 Düğün Salonu’nda yapıldı.

Okulların ihtiyaçları bitmiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ders yılının 
başlamasıyla birlikte 
okullarda yapılan 
Okul aile birliği 
toplantılarında 
hep aynı görüntüler 
sahneleniyor. 
Öğrenci velileri 
yaptıkları ortak 
eleştirilerde 
şikayetlerini 
öncelikli olarak 
okullarda yaşanan 
eğitim kalitesi olarak 
dile getiriyorlar. 
Atatürk ilköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği'nin sene 
başı genel kurulu 
Bayraktar-1 Düğün 
Salonu’nda yapıldı. 
Saygı duruşu ve 
okunan İstiklal 
Marşı’nın ardından 

divan başkanlığına 
Okul Müdürü 
Mustafa Koreyhan 

katipliklere 
Abdurrahman 
Özkan ve seçil 
Yoldaş getirildi. 
Genel kurulda 
konuşan Mustafa 
Koreyhan, 
Atatürk İlköğretim 
Okulu’nda öncelikli 
olarak Bilgisayar 
sınıfı ile Fen 
laboratuvarının 
kurulması için 
çalışacaklarını 
belirtirken, velilerden 
bu konuda 
destek istedi. 
Koreyhan, 
öğrencilerin bu 
güne kadar 
gördükleri 
öğrenimin yanı 
sıra artık eğitime de 
ağırlık vereceklerini 
ve son zamanlarda 
okullarda konuşulan 
argo kelimelerin

I önünü kesmek 
istediklerini söyledi. 
520 öğrencinin 
öğrenim gördüğü 
Atatürk ilköğretim 
Okulu’nda kaliteyi 
artırmak için çaba 
göstereceklerini 
de anlatan 
Koreyhan, velilerin 
öğrencilerini okula

cep telefonu ve 
kesici aletleri 
getirmemeleri için 
kontrol altında 
tutmaları gerektiğini 
söyledi.
Bazı velilerin 
öğrenciler arasında 
sınıf ayrıcalıkları 
yapıldığını öne 
sürerek yaptığı 
şikayetlerin Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
mevzuatlarına 
uygun olarak 
düzenlendiği 
bildirilirken sorun
ların giderileceği 
belirtildi.
Atatürk İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği genel 
kurulunda faaliyet 
ve denetim 
kurulu raporları 
okunarak veliler 
tarafından 
oy birliği ile kabul

edildi.
Genel kurulda ayrıca 
2006-2007 öğrenim 
yılı geçici bütçe 
gelirinin 27.164 YTL. 
giderlerin ise 22.500 
YTL olarak sunumu 
veliler tarafından 
oy birliği ile kabul 
edildi.
Genel kurulda 
ayrıca yeni okul aile 

birliği yönetim 
kurulu üyeleri de 
belirlendi.
Yönetim kuruluna 
Hülya Karaduman, 
meral Efe, Danem 
Kaygısız, Cemil 
Karahan, Azize Ceza 
yir, Refik Pancar, 
Sabriye Başak, 
Havva katip ve 
Leyla Seri seçildiler.

Malki’nin 
katil zanlısı

Bursa’da 
yakalandı

İşadamı Nesim Malki 
cinayetinin katil 
zanlılarından olan 
ve hakkında gıyabi 
tutuklama karan 
bulunan 
Burhanettin 
Türkeş, Bursa’da 
düzenlenen bir 
operasyonla 
yakalandı.
Türkeş'in üzerinde 
sahte bir kimlik 
bulundu.
Bir ihbarı değer
lendiren güvenlik 
güçleri, yaklaşık 
3 gündür Bursa’da 
çeşitli yerlerde 
görülen Burhanettin 
Türkeş'i (41) 
takibe aldı.
Takip sonucu 
Burhanettin Türkeş, 
Mudanya'da bir 
kahvehanede 
yakalandı.
Türkeş'in, içinde 
yatak ve arka 
bölümünde kamera 
sistemi bulunan 
lüks otomobiline el 

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

konuldu. 
Araç, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
bahçesine getirilerek 
incelemeye alındı. 
Üzerinde bir 
akrabasına ait 
sahte kimlikle 
dolaştığı 
bildirilen Türkeş, 
sorgulanmasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
1996 yılında 
öldürülen işadamı 
Nesim Malki 
cinayetinin 
"tetikçisi" olarak 
yakalanan ve 
4 yıl yattığı 
cezaevinden 
tutuksuz yargılan
mak üzere 2004 
yılında tahliye olan 
Türkeş hakkında, 
Yargıtay'daki 
dosyanın 
esastan bozulması 
sonucu tekrar 
yakalama 
müzekkeresi 
çıkarılmıştı.

‘Gemlik Körfez’ internette wwgemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın ABONE OLDUNUZ MU? 
UriSUUiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN 

HM OUNLUK SİYASİ OAZrTY BH______________________________________________

wwgemlikkorfezgazetesi.com
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Sarkozy; “Türkiye’ye 
tam üyelik verilmemeli”

Terörle 
mücadelede

Fransa İçişleri 
Bakanı ve cumhur
başkanlığı seçiminde 
sağın favori adayı 
Nicolas Sarkozy, 
AB olarak 
genişlemeye karar 
vermeden önce kimin 
Avrupah olduğu 
sorusuna yanıt 
bulmaları ve birliğin 
reform yapıp 
genişlemeye 
sınırlama getirmesi 
gerektiğini savundu. 
Türkiye'ye tam 
üyelik verilmemesi 
gerektiğini de iddia 
eden Sarkozy'nin 
Europe's VVorld adlı 
derginin sonbahar 
sayısı için yazdığı 
makale, Sunday 
Telegraph tarafından 
özet olarak 
yayımlandı.
Avrupa projesinin 
hızını yitirdiğini, 
AB vatandaşlarının 
AB'nin hedefleri 
konusunda kuşkuya 
düştüğünü ve 
gelecekle ilgili ortak 
umudunu yitirdiğini 
ifade eden Sarkozy, 
birliğin bir reform 
ihtiyacı içinde

olduğunu kaydetti. 
Reform belgesinin 
Avrupa'nın sınırlarını 
yeniden belirlemesi, 
ortak politikasını 
yeniden tarif etmesi 
gerektiğini belirten 
Sarkozy, bunun 
zaman gerektiren 
bir reform olacağını, 
birliğin ise fazla 
zamanı kalmadığını 
öne sürdü.
Sarkozy, AB için 
yeni bir coğrafi ve 
siyasi sınır belirlen
mesi gerektiğini 
öne sürerken, 
yeni sınırların, 

birliğin yeni üyeleri 
"hazmetme 
kapasitesi" dikkate 
alınarak belirlenmesi 
gerektiğini savundu. 
Sarkozy, "Kim 
AvrupalI kim değil? 
Açıkçası bazı üye 
olmayan ülkeler 
Avrupa'nın bir 
parçası ve bunların 
tam üyelik hakkıdır. 
Bu grupta İsviçre, 
Norveç ve zaman 
içinde Balkan 
ülkeleri var. Bunun 
yanında birliğe 
katılma hakları 
tartışılır ülkeler ve 

AvrupalI olmadığı 
açıkça belirgin olan 
ülkeler var" dedi. 
Son gruptaki 
ülkeleri "Avrasyah 
ve Akdenizli" olarak 
niteleyen ve bu 
ülkelerle ilişkinin 
"tam üyelik ya da 
hiç" şeklinde 
ortaya konulmaması 
gerektiğini savunan 
Sarkozy, bu 
ülkelerle tercihe 
dayalı ortaklıklar 
kurulması 
gerektiğini iddia etti. 
Türkiye'den 
"komşumuz ve 
dostumuz" diye 
söz eden Sarkozy, 
Türkiye’nin Avrupa 
ile güvenlik 
kaygılarını ve pek 
çok değeri pay
laştığını kaydetti. 
Sarkozy, 
"Bütün 
bunlar tam 
üyelik önerecek 
kadar ileri 
gitmeden Türkiye 
ile bağlarımızı 
güçlendirmemiz 
için iyi sebepler" 
dedi.

■ । ■ ııvı işbirliği
Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Katılımcı 
Devletleri arasında, 
terörle mücadele 
konusunda işbirliği 
öngören protokol 
onaylandı.
Atina'da 3 Aralık 
2004 tarihinde 
imzalanan 
"Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği 
Katılımcı Devletleri 
Arasında Suçla 
Özellikle Örgütlü 
Suç Türleriyle 
Mücadelede
İşbirliği Anlaşmasına 
Ek Terörizmle 
Mücadele 
Protokolü"nün 
onaylanmasına 
ilişkin karar, 
Resmi Gazetenin 
dünkü sayısında 
yayımlandı.
Ek protokol 
uyarınca, 
Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği 
Örgütüne (KEİ) 
üye Türkiye, 
Arnavutluk,

Ermenistan, 
Azerbaycan, 
Bulgaristan, 
Gürcistan, 
Yunanistan, 
Moldavya, 
Romanya, Rusya 
Federasyonu, 
Sırbistan ve 
Karadağ ile 
Ukrayna 
hükümeti, terör 
eylemlerinin 
önlenmesi;
tespiti, bastırılması, 
ifşası ve 
soruşturulması için 
işbirliği yapacak. 
Üye ülkeler, 
KEİ Anlaşması 
ve KEİ Anlaşması 
Ek Protokolü 
uyarınca temas 
içinde olacaklar. 
Gerektiğinde 
taraflar acil 
iletişim hatları 
kurabilecek, 
düzenli aralıklarla 
veya olağanüstü 
toplantılar, 
istişareler 
düzenleyebilecek.

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

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı 
Özel Takvim Çalışmaları - Eşantiyon Çeşitleri
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Seçim tarihi açıklandı
TBMM Başkanı 
Bülent Arınç, 
Manisa'da, AK Parti İl 
Danışma Meclisi'nin 
toplantısında konuş
tu. Türkiye’nin bir yıl 
sonra seçimlere 
gideceğini söyleyen 
Arınç kesin tarih 
verdi: 
TBMM Başkanı 
Bülent Arınç, 
Türkiye’nin, bir yıl 
sonra seçimlere 
gideceğini belirterek, 
“Ya 15 Ekim’de, ya 
21 Ekim, ya da 28 
Ekim’den sonra... 
2007 Ekim ayının 
ikinci haftasını 
takiben seçimler 
var” dedi.
TBMM Başkanı 
Bülent Arınç, 
Manisa’da, AK Parti 
İl Danışma 
Meclisi’nce düzenle
nen toplantıda yap
tığı konuşmada, 
1982 Anayasası’nda, 
milletvekili seçim
lerinin 5 yılda bir 
yapılacağının 
öngörülmesine 
karşın, 1983 yılında 
gerçekleştirilen 
seçimlerin ardından 
erken seçimler döne
minin yaşandığına 
dikkat çekti.

Türk gençliğinde kahreden tablo
Türkiye'de genç 
kızların yüzde 44,3'ü, 
erkeklerin ise yüzde 
22,6'sı okula gitmiyor 
ya da herhangi bir 
yerde çalışmıyor. 
OECD'nin yaptığı 
araştırmanın çarpıcı 
sonuçları:
OECD’nin üye ülkeler 
bazında, "Gençlikte 
Atalet" başlığıyla 
yaptığı çalışmada, 
bu oran 29 üye 
ülkede, erkeklerde 
yüzde 8,1, kızlarda 
ise yüzde 8,2 olarak 
ölçüldü. Buna 
karşılık söz konusu 
oran, Lüksemburg'da 
sadece yüzde 2'ler 
seviyesinde 
bulunuyor. Atalet 
(bir şey yapmama) 

ı oranı OECD üyesi 
ülkelerinin yarısında 
erkelerde daha 
yüksek olarak 
belirlenirken, 
ataletin kızlarda yük

Bülent Arınç, 
“Benim başkanlığım
da, Meclis’in 5. 
yasama yılına gire
ceğiz. Bu Meclis 
açılışının, bugüne 
kadar olanlardan çok 
önemli bir farkı var” 
diye konuştu. Erken 
seçimlerin, iki neden
le yapıldığını belirten 
Arınç, şunları 
söyledi: 
“İlk olarak, genelde 
iktidarlar, muhalefeti 
kötü yakalar ve 
bunu tekrar iktidara 
gelmek için bir fırsat 
olarak kullanırlar. 
İkincisi ise 
Türkiye’de, ekonomik 
ve siyasi istikrar o 
kadar bozulur, işler 
o kadar kötü gider ve 

Kaçakçılar sınır tanımıyor

sek olduğu ülkelerde 
de fark 1-2 puanı 
geçmiyor. 
EĞİTİMDE KIZ- 
ERKEK AYRIMI 
SÜRÜYOR 
Buna karşın, 
Türkiye'de tam 
anlamıyla 
korkutucu bir 
manzara ortaya 
çıkıyor. Çalışmaya 
göre kızların yüzde 
44,3'ü, erkeklerin 

krizler o kadar 
çoğalır ki, seçimden 
başka çare kalmaz. 
Şimdi Türkiye, 5. 
yasama yılına erken 
seçim baskısı 
olmadan gidiyor. 
Şu anda kimsenin 
erken seçim lafı 
ettiğini görüyor 
musunuz? Geçmişte 
bu lafı ağzına alanlar 
vardı, bir iki ayda 
vazgeçtiler.” 
“TÜRKİYE 
SEÇİMLERE 
GİDECEK” 
Türkiye’nin, bir yıl 
sonra seçimlere 
gideceğini kaydeden 
Arınç, “Ya 15 
Ekim’de, ya 21 
Ekim, ya da 28 
Ekim’den sonra...

ise yüzde 22,6'sı ne 
okula gidiyor ne de 
çalışıyor. Bu durum; 
gençlerden kızların 
neredeyse yarıya 
yakınının, erkekler
den ise dörtte birinin 
eğitim imkanından 
mahrum kaldığı 
anlamına da geliyor. 
Söz konusu oranlar, 
okula göndermede 
hala kız-erkek 
ayrımının sürdüğünü 

2007 Ekim ayının 
ikinci haftasını tak
iben seçimler 
var” dedi.
Meclis’in, 5. yılına 
başarıyla girdiğini 
ifade eden Arınç, 
“Hepimizin her 
zaman güzel işlerle 
anacağımız bir 
dönem başladı. Bu 
dönem, siyasette ve 
ekonomide istikrar 
dönemidir. Bizi 5. 
yasama yılına 
ulaştıran şey, 
Türkiye’deki istikrarlı 
siyasi ve ekonomik 
hayattır. 2000 ve 
2001 krizleri yaşan
masaydı, bundan 
evvel erken seçim 
olmazdı. Ondan önce 
başka siyasi olaylar 
mecbur etmeseydi 
erken seçime 
gidilmezdi” diye 
konuştu.
TBMM Başkanı 
Arınç, bugün 
ise erken seçim 
için her hangi bir 
olağanüstü 
sebebin bulun
madığını belirterek, 
geride bıraktıkları 4 
yıl içinde, herkesin 
iftihar edeceği bir 
tablonun ortaya 
çıktığını söyledi.

Kaçakçılıkta 
fatura 

20 milyar dolar

Türkiye'ye, kaçak yollarla sigaradan içkiye, 
çaydan şekere, akaryakıttan büyükbaş hay
vana kadar pek çok mal ve ürün giriyor. Bu 
kaçakçılığın ekonomiye maliyeti yılda 20 
milyar doları buluyor.
Ankara Ticaret Odası'nın hazırladığı rapor, 
çarpıcı bilgiler içeriyor. "Kaçak Ekonomisi'' 
başlıklı raporda, Türkiye, "kaçak cenneti” 
olarak tanımlanıyor.
Raporda, Türkiye'ye kaçak yoldan giren 
ürünler ve ekonomiye etkileri değer
lendiriliyor. Buna göre, kaçakçıların en çok 
yüzünü güldüren, ancak ekonomiye de en 
büyük zararı veren ürün akaryakıt.
Türkiye'ye yılda 2.5 milyon ton kaçak 
akaryakıt giriyor. Son iki yılda devletin bun
dan kaybı ise 10.7 milyar YTL'yi buldu.
Kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan bir diğer 
ürün ise cep telefonu. Son on yılda ülkeye 
giren kaçak cep telefonu sayısı neredeyse 
30 milyon. Türk ekonomisine verdiği zarar 
ise 3 milyar doları buluyor. Rapora göre, 
Türkiye'ye her yıl 25 bin ton kaçak sigara 
giriyor. Sigara kaçakçılığı nedeniyle devlet, 
her yıl 2 buçuk milyar dolar vergi kaybına 
uğruyor. Şeker ve çay da kaçakçıların 
gözdesi.
Ankara Ticaret Odası'nın raporuna göre, 
yediğimiz etlerin de yarıdan fazlası kaçak. 
Türkiye'ye giren kaçak etin değeri 6-7 mil
yar dolar civarında. Ve tüm bu kaçakçılığın 
ekonomiye maliyeti yılda tam 20 milyar 
dolar. Raporda, kaçak mal ticaretinin, 
devlet için vergi ve istihdam, üretici için ise 
gelir kaybına yol açtığı vurgulanıyor.

de ortaya koyuyor. 
TÜRKİYE, OECD'DE 
AÇIK ARA 1 'İNCİ 
Türkiye, bu oranlar 
ile OECD ülkeleri 
arasında açık ara ilk 
sırada yer alıyor. 
Türkiye'ye en yakın 
orana sahip olan 
Meksika'da atalet, 
kızlarda yüzde 27,8, 
erkeklerde ise yüzde 
8,1 düzeyinde 
bulunuyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

İstanbul'da piyasa değeri 1 milyon YTL olan iki 
TIR dolusu kaçak mal ele geçirildi. 
Kaçakçıların onca riski göze alarak 
Malezya'dan getirdiği kaçak mal ise kadın iç 
çamaşırı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gümrük 
kaçakçılığına yönelik çalışmaları kapsamında, 
Bahçelievler ve Bağcılar'da iki ayrı depoya eş 
zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, Malezya'dan kaçak yollarla 
getirilen ve piyasa değeri 1 milyon YTL olan 
753 bin kadın iç çamaşırı ele geçirildi. Olayla 
ilgili oldukları bildirilen 9 kişi adliyeye sevk 
edildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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“Bizden başka test yapan yok”
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan, 
ÖSS ile ilgili olarak, 
"Sadece test yapan 
ve tüm yükseköğre
tim programlarına 
tek bir sınavla 
yerleştiren bizden 
başka bir ülke yok" 
dedi.
Yarımağan, aşağı 
yukarı tüm ülkelerde 
testin yanı sıra açık 
uçlu sorular da 
yöneltildiğini 
belirterek, sınav ’ 
sisteminden şikayet
lerin azaltılması için 
açık uçlu sorular da 
yöneltmek gerektiği
ni, ancak bunun 
yapılabilmesi için 
sınava giren aday 
sayısının önemli 
ölçüde azaltılmasının 
zorunlu olduğunu 
söyledi.
Yarımağan, yaptığı 
açıklamada, geçen 
ay Tiflis'te düzenle
nen ve birçok ülke
den uzmanların yer 
aldığı "Üniversiteye 
Giriş ve Sınavlar" 
konulu uluslararası 
bir konferansa 
katıldığını, 
ağustos ayında da 
Ingiltere'deki sistemi 
inceleme fırsatı 

bulduğunu kaydetti. 
Bu konuda 
izlenimlerini anlatan 
Yarımağan, 
şunları söyledi: 
"Burada şunu 
gördüm: Sınavı 
merkezi yapan var, 
yerel yapan var, 
sınavın yanı sıra 
mülakat yapan var. 
Aşağı yukarı tüm 
ülkelerde testin yanı 
sıra bir de açık uçlu 
sorular soruyorlar. 
Bu uygulamaya en 
geç ABD başladı, 
onlar da öğrencilere 
bir paragraftık bir 
metin yazdırıyor. 
Diğer bazı ülkeler ise 
neredeyse sınavın 
tamamını açık uçlu 
sorulardan yapıyorlar 
ve merkezi olarak 
değerlendiriyorlar. 
Bizim bu sınav 
sisteminden 
şikayetleri azalt
mamız için test 
dışında da sınav 
yapmamız lazım." 
1.5 milyon civarında
ki adaya açık 
uçlu soru 
yöneltilemeyeceğini 
belirten Yarımağan, 
"Sınava giren 
sayısının 500 binlere 
inmesi halinde bu 

mümkün olabilir. 
Bu 500 bin kişi için 
de kademeli sınav 
yaptığımızda daha 
iyi, daha sağlıklı 
sınav yapmış oluruz" 
diye konuştu.
Yarımağan, 
Türkiye'de üniversite 
sınavına 1.5 milyon 
civarında aday 
girdiği sürece sınav 
sisteminde radikal 
bir değişiklik 
yapılmasının 
mümkün olmadığını 
vurguladı.
Yarımağan, sınava 
giren sayısının 
azalması için de 
meslek lisesi 
mezunlarının üniver
siteye yönelmek 
yerine iş hayatına 
atılması gerektiğini 
kaydetti 
Özellikle Batılı 
ülkelerde üniversit
eye gitme oranının 
çağ nüfusunun 
yüzde 50'si olarak 
hedeflendiğini, 
birçok ülkede 
bu oranın yüzde 
40'lara ulaştığını 
kaydeden Yarımağan, 
Türkiye'de ise 
bu oranın yüzde 
20 olduğunu 
söyledi.

Haftanın ilk üç günü 
batı bölgeler ile 
kuzey doğu kesim
lerde, haftanın diğer 
günlerinde ise güney, 
iç ve doğu bölgeler 
de aralıklarla sağa 
nak yağış geçişleri 
bekleniyor.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlü 
ğü'nden yapılan açık
lamaya göre, bugün 
yurdun kuzey ve batı 
kesimlerinin parçalı 
çok bulutlu;
Marmara, Ege, 
Göller yöresi, Batı 
Karadeniz'in batısı, 
Orta ve Doğu 
Karadeniz kıyıları ile 
Eskişehir ve Sinop 
çevrelerinin aralıklı 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı, diğer yerlerin 
ise parçalı ve az 
bulutlu geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Yağışların, Marmara 
nın batısı ile kuzey 
Ege kıyılarında etkili 
olması bekleniyor. 
Sah günü yurdun 
kuzey ve batı kesim
lerinin parçalı çok 
bulutlu, Marmara'nın 
doğusu, Kuzey 
Ege'nin iç kesimleri, 

Batı Karadeniz'in 
batısı, Orta ve Doğu 
Karadeniz kıyıları ile 
Kars, Ardahan, 
Eskişehir ve İsparta 
çevrelerinin aralıklı 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı; diğer yerlerin 
parçalı ve az bulutlu 
geçeceği tahmin 
ediliyor.
Çarşamba günü yur
dun kuzey, iç ve batı 
kesimlerinin parçalı 
çok bulutlu, Güney 
Ege ve Batı Akdeniz 
kıyıları, Doğu 
Akdeniz'in iç kesim
leri, Orta Karadeniz 
kıyıları, Doğu 
Karadeniz, Doğu 
Anadolu'nun kuzeyi 
ile Sivas, Tokat, 
İsparta, Eskişehir, 
Bilecik ve

Afyonkarahisar 
çevrelerinin aralıklı 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı, diğer yerlerin 
parçalı bulutlu olması 
bekleniyor.
Haftanın diğer gün
leri ise yağışların 
güney, iç ve doğu 
bölgelerde aralıklarla 
devam edeceği tah
min ediliyor.
Hava sıcaklığının 
yağış alan yerlerde 2 
ila 4 derece azala
cağı, diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacağı, rüzgarın 
Marmara ve Kuzey 
Ege başta olmak 
üzere yurdun kuzey 
batı kesimlerinde 
kuvvetli ve kısa süre
li fırtına şeklinde ese
ceği tahmin ediliyor.
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Türk ekonomisine övoü “Türkiye artık 
büyüyor ve 
kalkınıyor”

Dünya Bankası 
Türkiye Direktörü 
Andrevv Vorkink, 
IMF'nin, kota payını 
arttırmasıyla 
Türkiye'nin, 
yükselen küresel 
bir güç olduğunu 
teyit ettiğini söyledi. 
Andrevv Vorkink, 
IMF'nin kota artışını 
"Türkiye'nin elit bir 
ülke haline gelişi" 
olarak yorumladı. 
Vorkink, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği'ne 
üye olmaya hazır
lanan Bulgaristan 
ve Romanya'ya 
göre daha güçlü 
bir ekonomik 
altyapıya, idari 
kapasiteye ve daha 
fonksiyonel adli* 
sisteme sahip 

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

olduğunu da 
vurguladı. 
Türkiye'ye yönelik 
uzun vadeli yabancı 
sermaye yatırımı ile 
doğrudan yabancı 
sermaye oranının 
arttığını belirten 
Vorkink bu durumu, 
"Yabancı yatırımcılar 
Türkiye’yi kısa 
vadeli yatırım 
pozisyonundan 
çıkartarak, 
uzun vadeli 
bakıyor " 
diye yorumladı.
3 yıldır Türkiye'de 
görev yapan 
Vorkink, görev 
süresinin 
dolması nedeniyle 
Kasım ayında 
Türkiye'den 
ayrılacak.

Zengin fakir
uçurumu büyüyor

En zengin ile en yok
sul arasındaki gelir 
farkı 25 kata ulaştı 
Türkiye'de toplam 
gelirden, en yoksul 
kesim binde 8, en 
zengin kesim 
ise yüzde 20,9 
pay alıyor.
Devlet Bakanı Beşir 
Atalay, DYP Hatay 
Milletvekili Mehmet 
Eraslan'ın soru

I önergesine verdiği 
| yazılı yanıtta, 2004 

Hanehalkı Bütçe 
Anketi'nden elde 
edilen gelir dağılımı 

i sonuçlarıyla ilgili 
bilgi verdi.
Buna göre, gelirden 
en az pay alan birin
ci yüzde 5'lik dilimde 
ortalama Hanehalkı 
geliri 2 bin 172 YTL 
iken, gelirden en 
fazla pay alan dil
imde ise ortalama 
Hanehalkı geliri 53 
bin 536 YTL'ye 
ulaştı.
Gelirden en az pay 
alan dilimde ortala
ma kişi başı gelir 
556 YTL düzeyinde 
bulunurken, en üst 

dilimde yer alan kişi 
başı ortalama gelir 
13 bin 444 YTL 
olarak belirlendi. Söz 
konusu iki grup 
arasında 25 kat 
hanehalkı gelir farkı 
oluştu.
Gelirden en az pay 
alan birinci yüzde 
5'lik dilimde toplam 
hanehalkı geliri 1 
milyar 856 milyon 
633 bin 692 YTL. 
Gelirden en fazla 
pay alan yirminci 
yüzde 5'lik dilimde 
toplam hanehalkı 
geliri 45 milyar 
763 milyon 808 bin 
290 YTL.
Toplam hane geliri 
ise 218 milyar 752 
milyon 312 bin YTL. 
Buna göre, gelirden 
en az pay alan ilk 
yüzde 5'lik dilimdeki 
hanehalkı, ^>plam 
gelirden yüzde 
binde 8 pay 
alırken, gelirden 
en fazla pay alan 
yirminci yüzde 
5'lik dilimdeki 
hanehalkının aldığı 
pay yüzde 20,9 oldu.

Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti) 
Samsun İl Başkanı 
Av. Ali Akyüz, AK 
Parti iktidarıyla bir
likte Türkiye'nin 
büyüdüğünü, 
geliştiğini ve 
kalkındığını söyledi. 
Gazi Belediyesi 
Sosyal Tesisleri'nde 
düzenlenen 15. AK 
Parti İl Danışma 
Kurulu Toplantısı'na 
AK Parti Teşkilat lar- 
dan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 
ve Muş Milletvekili 
Şerafattin Karayağız, 
Samsun Milletvekil 
leri Suat Kılıç, Mus 
tafa Çakır, Musa 
Uzunkaya, Cemal 
Yılmaz Demir, 
Mehmet Kurt, Ahmet 
Yeni, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz, 
İlkadım Belediye 
Başkanı Erdoğan 
Tok, Gazi Belediye 
Başkanı Süleyman 
Kaldırım, Canik 
Belediye Başkanı 
Osman Genç, 
Atakum Belediye 
Başkanı Adem 
Bektaş, AK Parti İl 
Başkanı Av. Ali 
Akyüz ile çok sayıda 
partili katıldı.
Toplantının açış 
konuşmasını yapan 

s
Batman Kozluk Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

MUZAFFER TÜZEN

Av. Ali Akyüz, 
ekonominin dibe 
vurduğu, siyasetin 
tıkandığı, yönetici
lerin sorunlar 
karşısında aciz 
kaldığı, suistimal- 
lerin ülkenin her 
yerini sardığı, vatan
daşların büyük sıkın
tılar çektiği, milletin 
itibarının zedelendiği 
bir dönemden 
bugünlere gelindiği
ni belirterek, 
"Artık milletimizin 
ışığı yükseliyor, 
Türkiye'nin yıldızı 
parlıyor. Türkiye 
artık büyüyor, 
gelişiyor ve 
kalkınıyor" dedi. 
AK Parti'nin yolunu 
kesmek isteyen kriz 
aktörlerinin bulun
duğunu söyleyen Av. 
Ali Akyüz, "Bunların 
zihninde, 'bu 
ülkenin, bu milletin 
menfaatleri, ortak 
çıkarları' diye bir şey 
yok. Bunların bu 
ülkeyi nerelere 
getirdiğini gördük. 
Türkiye'nin siyasi 
tarih kayıtlarında 
bunun açık ve 
net yeri var. 
Türkiye'yi nasıl 
delikli kuruşa 
muhtaç ettiklerine 
şahit olduk" diye 
konuştu.

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.535) 886 41 74

TBMM yoğun bir haftaya başlıyor

SAHİBİNDEN SATILIK OTOMOBİLLER
2004 MODEL

9 CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 
ÖZEL KULLANILMIŞ

M cr 2000 MODEL TOYOTA COROLLA
96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ

GSM : (0.535) 394 58 24

Meclis Genel 
Kurulu'nun bu 
haftaki gündemi, Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik hakkın- 
daki gensoru önerge
si ile seçilme yaşını 
25'e indiren Anayasa 
Değişikliği teklifi. 
Yoğun bir haftaya 
hazırlanan Meclis, 
Sah günü ilk olarak 
CHP'nin Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik

hakkında verdiği gen
soru önergesini 
görüşecek.
Gensoruda Hüseyin 
Çelik'in, OKS 
sınavının yerleştirme 
boyutuyla "tam bir 
skandala" neden 
olduğu, bu sebeple de 
Anadolu ve Fen 
liselerinin yüzde 
17.6'hk boş 
kapasiteyle eğitim- 
öğretime başladığı

belirtiliyor. 
Gensorunun ardından 
milletvekili seçilme 
yaşını 30'dan 25'e 
indirecek Anayasa 
değişikliği teklifi 
görüşülerek, ilk tur 
oylaması yapılacak. 
Teklifin ikinci tur

üzerinden
48 saat geçtikten 
sonra Perşembe 
günü 
gerçekleştirilecek. 
Meclis, Çarşamba 
günü de, 
görüşmeleri yarım 
kalan Tohumculuk

GEMUK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Kanunu Tasarısına 
devam edecek.

oylamaları ise, 
görüşmelerin
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Ramazanda ağır ve yağlı 
yemeklerden uzak durun
Ramazan süresince 
kızarmış, aşırı 
baharatlı, ağır ve 
yağlı gıdalardan uzak 
durun. Yemekleri 
yavaş yiyin, iyi 
çiğneyin, bol su için 
ve posalı besinleri 
tercih edin.
Kan şekeri normalin 
altına düşen ve 65 
yaşın üzerindeki 
şeker hastaları ile 
böbrek hastaları 
kesinlikle oruç tut
mamalı. Reflü ve 
ülseri olan hastaların 
oruç tutması sağlık
ları açısından risk 
taşıyor. Yüksek tan
siyonu olanların, 
Ramazan ayında tuz
suz perhizlerine 
sadık kalmaları 
gerekiyor.
Uzmanlar, Ramazan 
ayında yanlış beslen
me alışkanlıkları 
nedeniyle bazı sağlık 
sorunlarının ortaya 
çıkabileceğini vurgu
layarak, ağır ve yağlı 
yiyeceklerden 
kaçınılması, iftarda 
yavaş ve az miktarda 
yenilip birkaç saat 
sonra öğün takviyesi 
yapılması gerektiğini 
bildirdiler.
"Oruç Kilo 
Verdirmez Aldırır” 
İstanbul Üniversitesi 
(İÜ) İstanbul Tıp 
Fakültesi İç Hastalık 
lan Anabilim Dalı 
Beslenme Uzmanı 
Diyetisyen Dr. 
Zeynep Koç, Rama 
zan’da orucun ardın
dan bazı kişilerin 
"gözleri dönmüş" 
şekilde iftar sofrası
na oturduklarını kay
detti. Bu durumun 

falik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

organizmanın anor
malleşmesine neden 
olduğunu belirten 
Koç, özellikle kadın
ları "orucu kilo 
verme fırsatı olarak 
algılamamaları" 
konusunda uyardı ve 
"Oruç kilo verdirmez, 
aldırır" dedi.
"Ramazan süresince 
kızarmış, aşırı 
baharatlı, ağır ve 
yağlı gıdalardan uzak 
durulmasını" öneren 
Koç, şunları söyledi: 
"Oruç, sıvı gıdayla 
açılmalı. Çorba, çay 
ya da komposto ola
bilir. Özellikle çorba, 
hazım sistemini 
düzene sokması 
açısından idealdir. 
Bununla birlikte 
reçeh peynir ve 1-2 
dilim ekmekten 
oluşan karbonhidrat 
ve proteinin dengede 
alındığı hafif bir öğün 
tercih edilmeli. Orucu 
hafif öğünle açtıktan 
sonra sofradan 
kalkarak hareket 
edilmeli. İftardan 2 
saat sonra da pilav, 
etli sebze yemeği 
veya kuru baklagiller 
yenebilir. Meyve veya 
tatlı ise yemekten bir 
kaç sonra tüketilmeli. 
Sahura mutlaka 
kalkılmah ve süt, 
komposto ile kah
valtılıklar tercih 
edilmeli. Yemeğin 
ardından hemen 
yatılmamalı. Sahurda 
aşırı yemek, mideyi 
ve karaciğeri yorarak 
çabuk kilo ahırıma 
neden olur." 
Reflü Hastaları 
Özel Acıbadem 
Hastanesi iç

Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Nadir Kaya 
da, açlık ve aşırı 
yemeden kaynakla 
nan en önemli hasta 
tıklardan birinin, 
mide asitinin yemek 
borusuna geri kaçtığı 
"reflü" olduğunu 
söyledi. Bundan 
dolayı yemek boru 
sunun altında yaralar 
meydana geldiğini 
anlatan Prof. Dr.
Kaya, sonucunda ise 
göğüs Kemiğinin 
arkasında yanma, 
ağza acı su gelmesi, 
bulantı ve kusma gibi 
bulguların ortaya çık
tığını bildirdi. Prof. 
Dr. Kaya, reflü hasta
larına ilaç tedavisiyle 
birlikte sık ve az 
yemelerini tavsiye 
ettiklerini belirterek, 
"Ramazanda ise 
sahura kalkılıyor ve 
hemen yatılıyor. Bu 
nedenle reflü 
hastalığı oruç tut
maya uygun değil" 
diye konuştu.
Ülser Hastaları 
Ülserli hastalar için 
de orucun risk 
olduğuna işaret eden 
Prof. Dr. Kaya, "Uzun 
süre aç kalınmasın
dan dolayı midede 
aşırı derecede asit 
olacağından ülser 
hastaları için de oruç 
tutmak çok uygun 
değil" dedi. Nedeni 
belli olmayan "irritabl 
bağırsak sendromu" 
yaşayanları da uya 
ran Prof. Dr. Kaya, bu 
tür hastaların bol 
miktarda sıvı almaları 
ve sebze-meyve ağır
lıklı beslenmeleri ge 
rektiğini vurguladı.

Böbrek hastalarına
oruç tutmak yasak

Böbrek Hastalarına 
Oruç Yasak 
İÜ Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi İç 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Nefroloji Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Meltem 
Pekpak da, böbrek 
yetersizliğinin en 
kesin tedavisinin 
bol su içilmesi 
olduğunu vurgula
yarak, "Böbrek 
hastaları kesinlikle 
oruç tutmamalı" dedi. 
Böbrek yetersizliği 
olanların oruç tut
maları halinde 
yetersizliğin

ilerlediğine işaret 
eden Prof. Dr. Pekpak, 
"Ramazan ayında 
böbrek hastaları, iftar 
ile sahur arasındaki 
dönemde de su açık
larını kapatamıyor. Bu 

nedenle hastalığının 
farkında olmayan 
birçok kişi, ramazan 
sonrası böbrek yeter
sizliği nedeniyle dok
tora başvuruyor" 
diye konuştu.

GÜNÜN MENÜSÜ
Patlıcanlı Kebap
500 gram Koyun eti (kemiksiz)
3 küçük boy Domates
6 orta boy Patlıcan
6 yemek kaşığı Sıvı yağ (kızarırken çektiği)
2 orta boy Soğan
11/2 su bardağı Su (sıcak)
2 tatlı kaşığı Tuz -1 tatlı kaşığı Kara Biber -1/4 tatlı kaşığı Yeni bahar

. İRMİK TATLISI
500 gr. kalın irmik
200 gr. tereyağı veya 

margarin
700 gr. tozşeker 
Yarım litre süt 
1,5 su bardağı su 
1 paket şekerli vanilya 
1 tepeleme kahve

fincanı çamfıstığı

Eti 2 santimetreküp irilikte doğra. Domates ve patlıcanları yıka. Patlıcanların 
saplarını kes, aralıklı soy, boyuna ikiye böl 3 santimetre kalınlıkta doğra. 
Teflon tavada yağı kızdır, patlıcanları koy, çevirerek yumuşayıncaya değin 
kızart ve ayrı bir kaba al. Soğanı soy, yıka, ince ince doğra, patlıcanın 
kızardığı tavaya ekle, eti koy, kapağı kapat, kısık ateşte bıraktığı suyu çekene 
değin yaklaşık 40 dakika pişir. Su, tuz ve baharatı koy, 20 dakika daha pişir. 
Etleri fırın tepsisine yay, üzerine patlıcanları koy. Domatesleri yarım santime
tre kalınlıkta daire şeklinde dilimle. Patlıcanların üzerine diz. Et suyundan 
kalanı kat. önceden ısıtılmış orta sıcaklıktaki fırında 20 dakika pişir.

YAPILIŞI
1) Önce yağın bir kısmıyla fıstığı biraz kavurun; sonra 
kalan yağı ve irmiği koyup tahta kaşıkla karıştırarak 15-20 
dakika kavurun.
2) İrmik pembeleştiği zaman süt, su, seker ve vanilyadan 
oluşan şerbeti üzerine boşaltın; suyunu çekene kadar kısık 
ateşte kabarmasını sağlayın. Helva demlenirken arada 
karıştırıp.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Düzensiz E vitamini

uyku şeker 
hastalığı

riskini
arttırıyor

Düzensiz uykunun 
şeker hastalığı 
riskini artırdığı 
bildirildi.
News-medical.net 
internet sitesinde 
yer alan habere 
göre, Yeni Ingiliz 
Araştırma 
Enstitüsü'nün 
Yale Üniversitesi 
araştırmacıları 
tarafından 
yürüttüğü bir 
çalışmada, az 
ya da çok uyumanın 
şeker hastalığı 
riski taşıdığı 
ortaya çıktı. 
Araştırmada 40 
ila 70 yaşında 
bin 709 erkek 
hastanın 15 yıllık 
izlenimi sonucu, 
elde edilen verilerin

analizi yapıldı. 
Yaş, sigara içme, 
hipertansiyonu 
olma, eğitim 
durumu ve kişisel 
bakım farklılıklarının 
etkisi kontrol 
edilerek 
gerçekleştirilen 
çalışmanın 
bulgularına göre, 
günde 5-6 saat 
uyuyan erkeklerde 
tip-2 şeker 
hastalığının, 
günde 6-8 saat 
uyuyanlara göre 
2 kat daha 
fazla görüldüğü 
tespit edildi.
Günde 8 saatten 
fazla uyuyanlarda 
ise şeker hastalığı 
3 kat daha fazla 
sıklıkta görüldü.

hastalıklardan
koruyor

Nar suyu 
sofraların

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

E vitamini 
içeren besin 
maddelerinin 
virüslerden 
kaynaklanan 
hastalıklara 
karşı vücudun 
direncini yük
selttiği ve 
bağışıklık 
sistemini 
güçlendirdiği 
bildirildi. 
Uzmanlar, doğal 
ortamlarda yetişen 
buğday, pirinç, mısır, 
marul, soya, havuç, 
biber, yerfıstığı, 
kâbak çekirdeği, 
badem, susam, yeşil 
sebzelerde ve 
bitkisel yağlarda 
yoğun olarak bulu
nan E vitamininin 
virüslerden kayr 
naklanan hastalıklara 
karşı vücudun 
direncini yükselttiği
ni ve bağışıklık sis
temini güçlendirdiği
ni’belirtti. uzmanlar, 
göz sağlığı için de 
büyük önem taşıyan 
E vitamininin, retina 
gelişimi için önemli 
rol oynadığını ve 
katarak yapıcı 
etkileri düşürdüğünü 
söyledi.
Kandaki E vita
mininin oranının

fazla düşük 
olmasının insanlarda 
kansere yakalanma 
oranının yüzde 50 
artmasına neden 
olduğuna dikkat 
çeken uzmanlar, E 
vitamininin, vücudu 
akciğer, mide, kalın 
barsak ve prostat 
kanserlerinden koru
ma işlevine de sahip 
olduğunu savunuyor. 
E vitamini günlük 
ihtiyacının 1-3 
yaşlarda 6 miligram, 
4-11 yaşlarda 7 
miligram, 12-51+ yaş 
arası kadınlarda 8 
miligram ve. 12-51+ 
yaş arası erkeklerde 
10 miligram 
olduğunu vurgulayan 
uzmanlar, aşırı tüke
timinin baş ağrısı, 
hipertansiyon, mide 
bulantısı, ishal, gaz 
ve bayılma gibi yan 
etkilere neden ola
bileceğini kaydetti.

vazgeçilmezi 
oldu

Şanlıurfa'da, nar 
suyundan hazırlanan 
soslar iftar 
sofralarının 
vazgeçilmezi 
haline geldi. 
Kalp-damar 
rahatsızlıkları ile 
prostat kanserine 
karşı koruyucu 
etkisi olan nar 
suyu, Dergah 
Çarşısı'nda şişelere 
doldurularak 5 
YTL'den satılıyor. 
Nar suyunun 
kalbi koruduğunu, 
şekeri ve 
kolesterolü 
düşürerek birçok 
hastalığakkarşı 
bağışıklık sistemini 
güçlendirdiğini 
belirten nar suyu 
satıcısı Fikret 
Durmaz,

"Şanlıurfa'da 
özellikle Ramazan 
ayında, bizim 
meşhur 
yemeklerimizin 
arasından nar 
suyu hiç eksik 
olmaz. Salatalarda, 
yemeklerde çok 
fazla kullanılır. 
Özellikle bizim 
bölgemizde hazır
lanan nar sularına 
yabancı turistler 
tarafından da 
oldukça talep 
geliyor. ABD, 
Ingiltere, 
Almanya ve 
Uzakdoğu 
ülkelerinden 
gelen turistler, 
mutlaka nar suyu 
alıp kendi ülkelerine 
götürüyorlar" 
dedi.

“Para tasarruf etmek için reklam 
harcamalarından kesen,

zamandan tasarruf etmek için saati
durdurana benzer. ”

Henry FORD
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

51310 55
513 18 79
51312 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

Q2 nnU 1 J □ Z. uu
513 23 29
513 10 68Mer.Sağ.Ocağı

Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

'Gemlik Körfez' internettewww.  gemlikkorfezgazetesi.com

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.
Özel İd. Md.4 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su İşlet • 
İtfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 1414
513 13 64
524 85 86
51310 42
513 10 92
51310 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 Anza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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Mesleki Yeterlilik Kurumu kuruluyor
Teknik ve mesleki 
alanlarda milli 
yeterlilik esaslarım 
belirlemek, denetim, 
ölçme değerlendirme 
ve sertifikalandırma 
faaliyetleri yürütmek 
için gerekli sistemi 
kurmak üzere 
Mesleki Yeterlilik 
Kurumu kurulmasını 
öngören yasa 
yürürlüğe girdi. 
Ulusal ve uluslararası 
meslek standartlarını 
temel alarak, teknik 
ve mesleki alanlarda 
ulusal yeterliliklerin 
esaslarını belirlemek, 
denetim, ölçme ve 
değerlendirme, bel
gelendirme ve serti
fikalandırmaya ilişkin 
faaliyetleri yürütmek 
için gerekli ulusal 
yeterlilik sistemini 
kurmak ve işletmek 
üzere Mesleki 
Yeterlilik Kurumu 
kurulacak.
Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Yasası Res 
mi Gazete’de yayım
landı. Yasaya göre, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
na bağlı Mesleki 
Yeterlilik Kurumu 
kurulacak. Söz 
konusu kanunla 
Ulusal Mesleki 
Yeterlilik Sistemi 

oluşturulurken, 
teknik ve mesleki 
eğitim standartlarının 
ve bu standartları 
temel alan yeterlilik
lerin geliştirilmesi, 
uygulanması ve 
bunlara ilişkin yetki 
lendirme, denetim, 
ölçme ve değer
lendirme, belge
lendirme ve sertifika
landırmaya ilişkin 
kural ve faaliyetler 
belirlenecek.
Ulusal yeterlilik 
çerçevesi Avrupa 
Birliği tarafından 
benimsenen yeterlilik 
esasları ile uyumlu 
olacak şekilde tasar
lanan ve ilk, orta ve 
yüksek öğretim dahil, 
tüm teknik ve mesle
ki eğitim-öğretim 
programlan ile 
örgün, yaygın ve ilgili 
kurumların iznine 
dayalı programlarla 
kazandırılan yeterlilik 
esasları belirlenecek. 
Ulusal meslek stan
dartları çerçevesinde 
bir mesleğin başarı 
ile icra edilebilmesi 
için, kurum 
tarafından kabul 
edilen, gerekli bilgi, 
beceri, tavır ve 
tutumların neler 
olduğunu gösteren 
asgari normlar

oluşturulacak. 
Yasaya göre kuru
mun görevleri ise 
şöyle:
-Ulusal mesleki 
yeterlilik sistemi ile 
ilgili politikaların 
yıllık gelişme plan
larını hazırlamak, 
geliştirmek, uygula
masını yapmak veya 
yaptırmak, denetle
mek; bunlara ilişkin 
düzenlemeleri 
yapmak.
-Standartları belir
lenecek meslekleri 
belirlemek ve bu 
standartları hazırla 
yacak kurum ve 
kuruluşları tespit 
etmek.
-Yükseköğretim 
Yasası'na tabi teknik 
ve mesleki eğitim 
veren yüksek öğretim 
kurumlarında ulusal 
meslek,standartlarına 
uygun eğitim ve 
öğretimin yapıla
bilmesi için Yüksek 
öğretim Kurulu ile; 
orta öğretim düzeyin
deki mesleki ve 
teknik eğitim veren 
öğretim kurumlarında 
ulusal meslek stan
dartlarına uygun 
eğitim ve öğretimin 
yapılabilmesi için 
Milli Eğitim Bakanlığı 
ile işbirliği yapmak.

-Ulusal meslek stan
dartlarını temel 
alarak, teknik ve 
mesleki alanlarda 
ulusal yeterliliklerin 
esaslarını belirlemek. 
- Ulusal mesleki 
yeterlilikler alanında
ki eğitim ve öğretim 
kurumlarını ve pro
gramlarını akredite 
edecek kurumlan 
belirlemek.
- Sınav ve belge
lendirme sistemi 
kapsamında; 
yeterliliği 
belgelendirecek 
yetkilendirilmiş 
kurumlan belirlemek 
ve sınav larda 
başarılı olanlara 
sertifika verilmesini 
sağlamak.
-Türkiye'de çalışmak 
isteyen yabancıların 
sahip oldukları 
mesleki yeterlilik 
sertifikalarının 
doğruluğunu 
belirlemek.
-Ulusal mesleki 
yeterlilik standart
larını dünyadaki ve 
teknolojideki 
gelişmelere uygun 
olarak geliştirmek, 
yeterlilik standart
larını yükseltmek ve 
uluslararası alanda 
tanınmalarını 
sağlamak.

ikinci el otomobil
nivasası canlandı

Tatil dönüşünde, 
satanın çok alanın az 
olduğu ikinci el oto
mobil sektöründe, 
yaklaşan ramazan 
bayramı canlılığı 
artırdı. İşte model 
model ikinci el araba 
fiyatları...
Konya'da kurulu 
Atasoy Otomobil 
Değerlendirmenin 
şirket müdürü Fatih 
Tosun, artık otomo
billerin birçok kişi 
için lüks olmaktan 
çıkıp önemli bir 
ihtiyaç haline geldiği
ni söylediv 
Otomobil yatırım 
aracı olmasa da 
alım*satımında 
özellikle bazı 
dönemlerde yoğun
luk yaşandığını ifade 

eden Tosun, yaz 
tatili önceleri, 
uzun süreli ramazan 
ve kurban bayramı 
tatili arifelerinde 
otomobil 
piyasasının can
landığını bildirdi. 
Yaz aylarının 
sonlarında tatil 
dönüşlerinde 
ikinci el otomobil 
satanın çok alanın 
ise az olduğunu 
dile getiren Tosun, 
"Galerilerde 
satılık araç sayısı 
adeta tavan 
yapmıştı.
Yaklaşan Ramazan 
bayramı ikinci eli 
hareketlendirdi. 
Şimdi satan kadar 
alıcı da geliyor" 
dedi»

İŞTEDOĞ ALG AZ, İŞTE TASARRUF
ABONE OLMAK İÇİN 

İSTENEN BELGE

ABONELİK BAĞLANTI BEDELİ

180 $ * KDV
EKONOMİK, DOĞA DOSTU 

ZAHMETSİZ, GÜVENLİ

5 NÜFUSLU AİLENİN PİŞİRME VE SICAK SU İHTİYACI İÇİN 
TÜP VE DOĞALGAZ MUKAYESESİ

IfeüisJ İUfiMSİ ^*~t¥

YILLIK 24 ADET TÜP GİÛERİ 
(12 adet plşirme/12 adet sıcak Su amaçtı)

49 4*1 4» 4» 40 4<> 4i) 40 4)
4A 41i 41) 4»! 49 49 4*> 4<> 4<> 40 40

YILLIK 384m’ DOĞALGAZ GİDERİ 
(192m3 pişirme/1 92m3 sıcak su amaçlı)

YILLIK KAZANÇ

900 YTL

211 YTL

5 NÜFUSLU 100 M2 KULLANIM ALANINA SAHİP BİR KONUTUN 
KÖMÜR ♦ TÜP / DOĞAL GAZ MUKAYESESİ

DOĞALGAZ KONFORUNU YAŞAYIN

GEMDAS
DOĞAL GAZ

Demirsubaşı i. Dr. Ziya Kaya Bulvarı No:3 GEMLİK I BURSA

TEL: 0.224 513 29 29

SICAK SU yıllık *12 «det

PİŞİRME yıllık Uttm’

YILLIK KAZANÇ

== 1440 YTL

727 YTL



“Gemlik Sürücü Kursu kuruluşudur”
DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM
proje kombİ â DOĞ ALG AZ’DA
KOLON TESİSAT fe. MVVMhVMfc UM
PETEK ÇEŞİTLERİ I-. X1|A|| PIB1IIA
DOĞALGAZ MALZEMELERİ \ UNCU rlKMA
MERKEZİ SİSTEM
KAT KALORİFERİ
PLASTİK BORU TESİSATI MASTAŞ RADYATÖRLERİ 
FABRİKA DÖNÜŞÜM YETKİLİ BAYİSİ

İbrahim USLU
Tel: (0.224) 513 11 21 Fax : 513 11 71 

Orhangazi Cad. No : 48/ C 
Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLİK

Körfez Ofset’te
Zengin davetiye ve 
kartvizit çeşitleri, 
her türlü renkli ve 
siyah beyaz baskı, 
kaşe, mühür, kitap, 
broşür cilt yapımı

İstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83

ı

Istele’Mİ tantaalifc soyulılu
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İftar yemekleri
Ramazan ayının ortalarına geldik.
Neredeyse her gece bir derneğin veya 

bir kurumun iftar yemeği var.
Siyasi partilerden Saadet Partisi ilk 

iftarı veren oldu..
Yakında diğer siyasi partilerde sıraya 

girerek iftar yemeği düzenler..
Yani din ile siyaset iç içe girer..
Gazetemize yansıyan iftar yemeklerini 

alt alta sıralarsak, Müftülük, Erzurumlular 
Derneği, S.S. 145 Nolu Taşıyıcılar 
Kooperatifi, Ülkü Ocakları Dergisi Gemlik 
Temsilciliği, Güzel Gemlik Otobüsçüler ve 
Minibüsçüler Kooperatifi...

Sırada daha verecekler var..
Bugün Borusan Mannesmann Boru 

Sanayi ve Ticaret’in Gemlik Tesisleri’nde 
iftar yemeği var..

isteyen dernek veya kuruluş iftar 
yemeği düzenler..

Kimse niye düzenliyorsunuz diyemez..
Ama görüyoruz ki; bu yemeklere 

gidenler hep aynı kişiler..
Yani, fakir fukara değiller, ihtiyaçları da 

yok ramazanda verilen yemeğe..
İftar yemeklerine oruç tutan da tut

mayan da katılıyor..
Oysa gerçek ihtiyaç sahipleri var.
Belki aylarca boğazlarından doğru 

dürüst yemek geçirmeyenler var..
Bence iftar yemeklerine harcanan para, 

gerçek ihtiyaç sahiplerine verilse, sıkın
tıları bir nebze de olsa giderilir. Bu yemek
ler bence müsriflikten başka bir şey değil.

İskele Meydam’nda bulunan TEB’e ait 
bankamatik hırsızlar tarafından soyuldu. 
Alarm ve kamera sisteminin olmadığı 
bankamatiğin arka kapısını oksijen kay
nağı ile keserek, kasadan 44 bin YTL, 4 bin 
Avro ile 4 bin doları alan hırsız ya da hırsız 
lar kayıplara karıştılar. Haberi sayfa 3’de

“Beş beş İsmet”e 
çarpan araç bulundu 
Geçtiğimiz hafta Dörtyol’da karşıdan karşıya geç 
mek isteyen ‘Beş beş İsmet’ diye tanınan İsmet 
Baykuş’a çarptıktan sonra kaçan ve ölümüne 
neden olan şahıs ve araç Bursa’da bulundu. 3’de
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Manastır’ın sabit
telefon sıkıntısı 

giderilecek

Manastır’da 700 lük santralin dolması 
üzerine sabit telefon almak isteyenlerin 
aylarca bekleme sıkıntısının kısa bir süre 
sonra sona ereceği öğrenildi. Sayfa 4’de

Zeytin hırsızları 
serbest kaldı

Cihattı Köyü’nde önceki gün meydana 
gelen olayda zeytinlikten zeytin 
çaldıklaı. ileri sürülen A.K. ve Ü.A. adlı 
iki kiş i çıkarıldıkları mahkemece 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bıral ildi. Köy Muhtarı Seven Karabaş 
kendisine ait zeytinleri toplayan kişi- ~ 
lerin iftar saatinde kimselerin olmadığı 
bir zamanda topladıklarını söyledi. 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

Vay bizim halimize....
“Hizmet sevgi işidir..
Ben Gemlik’i çok seviyorum.”
Mehmet Turgut
Belediye Başkanı.
Bu da nereden çıktı şimdi..
Elbette bir nedeni var.
Epeydir yerel yönetime sesimiz çıkmıyor

du..
Çıkmamasının nedeni her şeyin güllük 

gülistanlık olmasından kaynaklanmıyor tabii.
Sorun çok.
Ama duyarlı olan yok.
Mesela..
Yağmur yağıyor..
Sokaklar göle dönüyor.
Her seferinde böyle..
Ancak çözüm var mı?
Yok..
Yazıyoruz, okuyan yok..
Dalga geçiyoruz, çakan yok.
İcraat diyoruz duyan yok.
Vatandaş da başının çaresine kendisi 

bakıyor.
Doğal olarak bakamıyor.
Belediye de para çok..
Olanaklar da var..
BUSKİ zaten önemli bir destek gibi duru 

yor.
Duruyor da..
Onları da harekete geçirmek gerekiyor.
Potansiyel var ama işe yaramıyor.
Neden?
Kuşkusuz bir nedeni olmalı..
Da..
Kurcalasak ucu Başkan’a dokunacak.
Onun için kurcalamayalım.
Bir de biz onun başını ağrıtmayalım.
Yeterince ağrıyor zaten.
Partisi bir yandan..
Muhalefet diğer yandan.
Hukuk daha daha öte yandan..
Dolayısıyla başkan geriliyor.
Gerilince de kulakla dil arasında iletişim 

sorunu oluyor.
Mesela ..
Gerçi yargıya intikal etti ama..
Zabıta müdürü ve memurlarıyla yaşadık

ları..
Hem de sokak ortasında ulu orta..
Oysa kol kırılır yen içinde kalır.
5 kişiyle 80 bin kişinin derdiyle uğraşan 

zabıta da hangi birine yetişsin..
insaf..
Vicdan..
Hak..
Hukuk..
Din..
iman.. ******
Kars'ta "Rusların geçmişte yaptığı altyapı 

hizmetleriyle" ilgili fıkra gibi bir televizyon 
röportajı yaşanmış.

“Kars'ta bir yerel TV, halkla röportajlar 
yapıyor. Muhabir, yaşlı amcaya soruyor:

- Şehirden, hizmetlerden memnun 
musun?

- Allah dövlete, millete, kaymakam bege, 
bölediye başganımıza zeval vermesin.

- Başka derdin yok mudur?
- Vardır...
- Nedir?
- Doksan sene önce buraya Ruslar geldi... 

Ha bu belediye binalarını,
okulları, çeşmeleri,istasyonu, yolları, 

kaldırımları yaptılar, sonra gettiler... Yaptılar 
da doksan senedir bi kere Kars'a gidek, yol
lar bozuldu mu, kanallar tıkandı mı bakak da 
tamir edek demediler..

Ha ben bu Rusların ...”

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri, özürlü 
çocuklarla birlikte 
TRT 1'de yayınlanan 
ve yapımcılığını 
Nevzat Üçyıldız'ın 
yaptığı "Umuda 
Yolculuk" programına 
konuk oldular. 
Ankara TRT 1 
stüdyolarında 
yayınlanan 
programda Özel 
Türe Özel Kurs 
Merkezi’nde yapılan 
çalışmalardan 
bahseden Tamer 
Sivri, imkan 
tanındığı zaman 
bu çocukların neler 
yapabileceklerini 
herkesin görmekte 
olduğunu söyledi. 
SRAF Projesinde 
hazırlanan binlerce 
proje arasından 
seçilen Tamer 
Sivri'nin okulda 
başlattığı Galoş 
üretimi projesini 
seçen yapımcı 
Nevzat Üçyıldız 
ve ekibi geçtiğimiz 
günlerde de okulda 
çekimler yapmıştı. 
Programa 
Tamer Sivri'nin 
yanı sıra 
Başbakanlık 
SRAP Genel 
Müdürü'de 
katılarak üretilecek 
projeler hakkında 
bilgiler verdi. 
Özel Türe Özel 
Kurs Merkezi 
Kurucusu 
Haşan Türe'nin 
de konuk olarak 
katıldığı programda 
ayrıca Kaymakam 
Mehmet Baygül'de 
görüşlerini 
açıkladı.
Tamer Sivri ile 
birlikte proje

kapsamında 
galoş üreten 
4 özürlü çocuğunda 
katıldığı programda 
ekrandan alt yazı ile 
geçen "Gemlik'ten 
sevgiler" yazısı 
büyük ilgi çekti. 
Başarılı projeler 
arasından seçilen 
Özürlüler Okulu’nun 
Galoş üretme 
projesinin binlerce 
proje arasından 
uygun bulunarak 
programa davet 
edildiklerini söyleyen 
Tamer Sivri, 
"Bu amaçla 
Gemlik'in tanıtımını 
da yapmanın 
gururunu yaşadık. 
SRAP Genel 
Müdürü, engelliler 
için yapılacak olumlu 
her projeye destek 
verecekleri yönünde 
bize söz verdi. 
Bize bu projede 
tam destek veren 
Kaymakamımız 
Sayın Mehmet 
Baygül'e teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Engellilerin 
rehabilite olmaları 
için ellerinden ne 
gelirse yapmaya 
çalışacaklarının

altını çizen Tamer 
Sivri, "Özürlü 
çocukların velileri, 
biz öldükten sonra 
çocuklarımız ne 
olacak düşüncesini 
artık yaşamayacaklar. 
Kafalarından bu

düşünceyi atmak 
istiyoruz.
Hazırlayacağımız 
projeler ile bu çocuk
ları iş yapar duruma 
getirip topluma 
kazandıracağız" 
şeklinde konuştu.

BURSR HAKİMİYET V(IfftREEj 
K€NT GAZETELERİNE HU n r E£ 

İLAN ve AEKLAM ALINIR REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

I
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Arka kapısını oksijen kaynağı ile kestikleri bankamatikteki paralan alıp kayıplara karıştılar.

fele'M bankamatik setiı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İskele Meydam’nda 
bir bahçenin yol 
kenarında bulunan 
TEB'e ait 
bankamatik hırsızlar 
tarafından soyuldu. 
Edinilen bilgiye göre, 
Cumartesi günü 
gece yarısı ortalığın 
sakinleştiği anda 
bankamatiğin 
olduğu bahçeye 
giren hırsızlar 
arka kapısını oksijen 
kaynağı ile kestiler. 
Bankamatiğin 
olduğu bölümde 
alarm ve kamera 
sisteminin olmadığı 
öne sürülürken 
kasada para 
bitiminde

merkezle irtibatı 
sağlayan sisteminde 
arızalı olduğu 
ileri sürüldü.
Arka kapıyı 
yanlarında getirdik
leri oksijen kaynağı 
ile keserek kapıyı 
açan hırsızlar, 
işlerini rahat biçimde 
hallederek güvenlik 
sisteminin olmadığı 
belirlenen kasadan 
44 bin YTL, 4 bin 
Avro ile 4 bin dolar 
parayı alarak kayı
plara karıştılar. 
Kaçarken oksijen 
takımını olay 
yerinde bırakan 
hırsızlar kayıplara 
karışırken olayla 
ilgili tahkikat 
başlatıldı.

“Beş beş İsmet”e çarpan araç bulundu
Gemliklilerin 
‘Beş beş İsmet’ diye 
tanıdıklarını ismet 
Baykuş’a çarpan 
araç bulundu. 
Geçtiğimiz 
Perşembe günü 
akşamı Dörtyol 
mevkiinde karşıdan 
karşıya geçerken 
sürücüsü belli 
olmayan bir araç, 
ismet Baykuş’a 
çarparak kaçmış 
ve ölümüne 
neden olmuştu. 
Çarpma anında 
Bursa istikametine 
kaçan 34 TC 2213 
plakalı Renault 
Megane marka 
araç Bursa 
Sanıfâl Garaj 
Mihverinde 
bulundu.
Gemliklilerin "Beş 
beş İsmet" olarak

bilip sevdikleri 
İsmet Baykuş (43) 
kaza sofrasında 
kaldırıldığı
Devlet Hastane*i’mfe 
hayatını kaybetmişti. 
Dış yan 
aynalarından biri,

trafik kazasının 
olduğu yerde bulu
nan otomobili Bursa 
kent merkezinde 
arayan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
sokak timleri, 
aracı Santral

Garaj Mahallesi’nde 
buldu. Araştırmayı 
derinleştiren ekipler, 
kaza gecesi otomo
bili kullandığını 
tespit ettikleri 
Murat V'yi de (28) 
Bursa Şehirlerarası 
Terminali'nde 
yakaladı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
götürülen zanlı, 
ifadesinin 
alınmasından 
sonra Gemlik 
Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
bağlı polis 
ekiplerine 
teslim edilerek 
Gemlik'e getirildi. 
Araç sürücüsü 
Murat V. Savcılık 
talimatıyla tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

I YazıYORUM
Diş Hekimi Özcan VURAL

jozcanvural1933@hotmail.com
—J www.milliyet/blog/özcan vural

Acemi komplocular...
Birkaç ay önce polis kaynaklı sızdırılan 

haber;
“Eryaman’daki bir hücre evine baskın 

yapıldı, aralarında özel subaylarında bulunduğu 
çeteye ait evde Başbakan Tayyip Erdoğan’a 
suikast planları ve silahlar, bombalar bulundu.” 

Televizyonlarda ve gazete manşetlerinde ki 
bu haber ülkeyi sarstı...

Vay canına dedirten bu haber müthişti..
Ülkede heyecan, gazete bürolarında koşuş

turma, televizyonlarda deprem oldu..
Muhabirler, yazarlar daha fazla bilgi almak 

için kendi imkanlarını zorladılar..
Ertesi gün haber daha da şişirildi, pompa

landı...
Büyükler, hükümet sözcüleri “Sonuna kadar 

gideceğiz" diye kameralar karşısında gerine 
gerine, birazda hoşlanarak beyanatlar verdiler.

İş daha da ileri götürüldü, polisli, ajanlı film
ler de olduğu gibi gazeteciler telefonla gizli yer
lere çağrılıp sarı zarflar içinde sözde bilgiler 
verildi..

İşi yapanlar o kadar acemilikler yaptılar ki 
gülersiniz...

Bu sarı zarflar ve krokiler Genel kurmay 
önünde gazetecilere verildi..

Türkiye’de Türk Silahlı kuvvetlerinin içinde 
derin ve büyük bir hücre yakalanmıştı..

Bu işi kimlerin yaptığı tahmin edenler hariç, 
vatandaşlar inandırılmaya çalışıldı.. Bakın ne 
hainler vardı!... Suikast yapacaklardı dendi..

Bazı subay ve astsubaylar yakalandı.. 
Normalin dışında zora başvurarak, kelepçeler, 
taksi duraklarında tevkifler, evlerine yapılan 
baskınlar, aile fertlerini, küçük çocuklarını gece 
yarısından sonra korkutacak ev aramaları..

Peki şimdi ne oldu? Suçlular nerede?..
Derin devletin “Atabeyler suikastı timi”nin 

sonu ne oldu derseniz ?..
Cevap vereyim; Koskoca bir balon.... 

Uydurma,
Hepsi serbest kaldılar, o krokiler palavra 

olduğu anlaşıldı, bu uydurma haberleri hazırla
yarak kendilerine mevki yapmak isteyen, şimdi 
ki hükümetin gözüne girerek payelenmek 
isteyenler, belki de emniyet güçleri arasına 
sızdığı söylenen Fettullah Gülen taraflarının bir 
oyunu olduğu ortaya çıktı...

En son Yüzbaşı Murat Eren sivil mahkeme
den sonra Askeri mahkeme tarafından serbest 
bırakıldı..

Kısaca bir (asıl çete bunlar) kısım güç eller
ine -yüzlerine bulaştırarak işin içinden çıka
madılar, kendilerini afişe ettiler..

Şimdi ben soruyorum;
Bu sahte krokileri çizip basına dağıtanlar 

kimlerdir ve nerelere çörekienmişierdir ?
Buna benzer sorular cevapsız kalmıştır.. 

Hükümet sözcüleri şimdi konuşsunlar..
Bu kişiler bulundukları yerde görevlerine 

devam ettikleri bilinmektedir..
Devletin kurumlarını biri birine düşürmeye 

çalışarak asıl suikastı onlar yapmışlardır..
Asıl derin komplo budun.
Derin devlet dediklerine benzemeye 

çalışmışlar..
O kadar acemi ve kötü niyetliler ki 

kafalarının basitliğinden bir film rejisörü gibi 
bile düşünememiş hata üzerine hata yap
mışlardın.

Peki bunlar bunca zaman geçmesine rağ
men niye ortaya çıkarılmadılar ?..

Onun için ben derim ki yarın başka bir grup 
yeni senaryolar hazırlayarak ortaya halkı yanıl
tacak mL ’hsenlerle çıkabilirler..

B defa acemiliklerini belli etmeden de 
çalışabilirler..

H ikümetin nereden gelirse gelsin .halkını 
gerecek yalan haberler üretecek olanları der
hal açığa çıkarıp teşhir etmeli ve cezalandır
malıydı...

Türk halkım, En güvenilir kurum seçtiğin 
ordun için her zaman yalanlar üreterek senin 
gözünden düşürmek isteyenlerin çok olduğunu 
unutma...

mailto:jozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Manastır’ın sabit telefon 
sıkıntısı giderilecek 

Manastır’da 700 lük santralin dolması üzerine sabit 
telefon almak isteyenlerin aylarca bekleme 

sıkıntısının kısa bir süre sonra sona ereceği öğrenildi

Başsavcı 
Ceyhan’a 
tayin oldu

İlçemizin her gün 
gelişen Manastır 
Bölgesi’nde sabit 
telefon sıkıntısı 
başladı.
Manastır’da 
oturanların sabit 
telefonlarla 
haberleşme 
ihtiyaçlarını 
karşılamak için 
Türk Telekom A.Ş. 
tarafından yıllar 
önce kurulan

700 lük santralin 
dolması nedeniyle, 
sabit telefon 
alması için 
Türk Telekom’a 
başvuranlar 
beklemek zorunda 
kalıyorlar. 
SANTRAL 
İLAVE 
EDİLECEK 
Mevcut santralin 
yetersiz olması 
nedeniyle sırada

bekleyenlerin 
ihtiyaçlarını 
gidermek için 
sıra bir süre 
içerisinde santrale 
ilave edileceği 
öğrenilirken, 
sıkıntının kısa 
sürede giderileceği 
öğrenildi.
Öte yandan, bir 
süre önce 
Umurbey’e 
tahsis edilen

ADSL internet 
bağlantılarının 
tamamen 
olmasından 
sonra 
yeni bağlantılar 
için isteklilerin 
ihtiyaçlarını 
karşılamak 
üzere 
kısa sürede 
yeni ADSL’nin 
tahsis edileceği 
öğrenildi.

Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün Adana’nın 
Ceyhan ilçesine 
atandı.
İlçemizde 5 yıldır 
görev yapan 
Başsavcı Ayhan 
Aygün, hizmet 
süresini tamamla
ması nedeniyle 
birinci sınıf ilçe 
kategorisinden 
Ceyhan Adliyesi’ne

Cumhuriyet 
Başsavcısı olarak 
atandı.
Görevi sırasında 
başarılı hizmetler 
yapan Ayhan 
Akgün’ün yerine 
atama yapılmadığı 
öğrenildi, 
halen ilçemizde 
Cumhuriyet Savcılığı 
görevlerini Orhan 
Güngör ve Orhan 
Elbeyli yürütüyor.

1 BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
3 Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK »e NİNALMINIZ İÇİN BİZİ MNIZ

t s 
I

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE t
Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE

Manastır Dilek Sitesinde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m? |

i

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan_ _ _ _ _ _ _

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D;4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli

i

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik £

i
i

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Macîde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

DUYURU
GEMLİK BELEDİYESİ 

SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ
BAŞKANLIĞINDAN

2006- 2007 DÖNEMİ 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ VE

TÜRK HALK MÜZİĞİ
KORO ÇALIŞMALARI 

1 EKİM 2006 TARİHİNDEN 
İTİBAREN BAŞLAMIŞTIR. 

KORO İÇİN KAYITLARIMIZ
DEVAM ETMEKTEDİR.

GERÇEK 9TO LASTİK
Hüseyin TAŞKIRAN __

HER TÜRLÜ

LflZOGLU

LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
s-> 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı

2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 ami, a pap şaa ia ,a

Demirci Apt Gemlik / BURSA U.OdO NO W 10

KAYIP
Gemlik 

Endüstri
Meslek 

Lisesi’nden 
aldığım 

tastiknamemi 
kaybettim. 

Hükümsüzdü^. 
SELAHATTİN

KUŞ

DOĞAYI SEV 
YEŞİLİ 
KORU

‘Gemlik
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Zeylin hırsızları serbest kaldı

ak

la 
er

le 
dığı

e 
ıvcılıj 
ian 
ian 
yor.

Seyfettin SEKERSÖZ

Cihatlı Köyü’nde 
önceki gün meydana 
gelen olayda 
zeytinlikten 
zeytin çaldıkları 
ileri sürülen 
iki kişi çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.
Cihatlı Köyü Muhtarı 
Seven Karabaş'a 
ait köyün
Livadiye mevkiindeki 
zeytinlikten 
topladıkları 
zeytinleri çuval 
içine koyarak 
kaçmak isteyen 
iki kişiye köy 
korucusu Necdet 
Çakır tarafından 
tüfekle ateş açıldı. 
Sırtlarına isabet 
eden saçmalarla 
birlikte olay 
yerine getirdikleri 
16 VD 248 plakalı 
kamyoneti 
bırakarak kaçan 
hırsızlar tedavi 
olmak için gittikleri 
devlet Hastanesi’nde 
göz altına alındılar. 
Zeytinliğinden 
yapılan hırsızlık 
hakkında bilgi 
veren Cihatlı Köyü 
Muhtarı Seven

k
tri 
İç 
iden 
m 
merci 
tim, 
üzdüf 
vniN 
5

[İSli 
İİIİ

nlik 
tez' 
netti 
nliktoU 
fisi.com

IMF’nin bugünkü 
programı iptal

Uluslararası 
Para Fonunun 
(IMF) İstanbul'da 
gerçekleşmesi 
beklenen ziyaret
lerinin bugünkü 
ayağının iptal 
edildiği bildirildi. 
Türk Sanayicileri 
ve İşadamları 
Derneği (TÜSİAD) 
ile Türkiye Bankalar 
Birliğinden 
(TBB) alınan bilgiye 
göre, Türkiye 
Masası Şefi 
Lorenzo Giorgianni 
başkanlığındaki 
heyetin, her iki 
kurum yönetici
leriyle bugün yap
ması planlanan 
görüşmelerin 
iptal olduğu 
kaydedildi.

Karabaş, el 
koydukları aracı 
jandarmaya 
haber vererek 
çekici ile jandarma

bölük komutanlığı 
önüne getirdiklerini 
söyledi.
İsimlerinin A.K.
ve Ü.A. oldukları

IMF heyetinin 
bugün TBB ve 
TÜSİAD 
temsilcileriyle 
bir araya gelmesi 
bekleniyordu. 
-BABACAN, 
GİORGİANNİ İLE 
GÖRÜŞECEK 
Bu arada Devlet 
Bakanı ve 
Başmüzakereci 
Ali Babacan'ın 
bu akşam 
başlayacak 
Avrupa seyahati 
öncesi Türkiye 
Masası Şefi Lorenzo 
Giorgianni ile bir 
araya gelecek 
olması nedeniyle, 
heyetin Ankara'ya 
planlanandan bir 
gün önce geleceği 
öğrenildi.

Sezer, 20 rektör 
daha atayacak

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
görev süresinin dola
cağı 2007 Mayısı'n 
dan önce 20 üniver
site nin rektörünü 
atayarak üniversite 
terdeki etkisini uzun 
süre daha devam 
ettirecek. Yeni seçile
cek Cumhurbaşkanı 
görevinin ilk yılında 
sadece, YÖK'ün öne 
receği adaylar ara 
sından 5 rektörü 
atayabilecek. 
Yüzüncü Yıl da var 
15 Kasım 2006'da 
süresi dolacak 13 
rektör için 9 ve 10 
Ekim'de üniversiteler 
de seçim yapılacak. 
Yeni rektör adaylarını 
belirleyecek üniver
siteler şunlar: 
"Aydın Adnan 

belirlenen 
hırsızlardan 
A.K.'nın abisine 
ait olduğu 
belirlenen 
kamyoneti 
bağlattıran Köy 
Muhtarı Seven 
Karabaş, zeytinliğin
deki ağaçlardan 
iftar saatinde 
kimselerin 
olmadığı bir zamanda 
toplanan zeytinleri 
çalmaya kalkan 
hırsızların daha 
öncede aynı İşi yap
tıklarından şüphe
lendiğini belirterek 
serbest kalmalarına 
tepki gösterdi.

Menderes, Balıkesir, 
Manisa Celal Bayar, 
Tokat 
Gaziosmanpaşa, Geb 
ze Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü, İzmir Yük 
sek Teknoloji Ensti 
tüsü, Kars Kafkas, 
Kahramanmaraş 
Sütçü İmam, Kocaeli, 
Mersin, Hatay Muşta 
fa Kemal, Sakarya ve 
Zonguldak Karael 
mas üniversiteleri." 
Muğla Üniversite
sinde ise kasımda 
rektör seçilecek. 
Hükümetle YÖK 
arasında gerilim 
yaratan Van 
Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi'nin 
rektörlük seçimi de 
Sezer görevini 
tamamlamadan 
önce yapılacak.

Açıköğretim 
kayıtları 
başladı

Anadolu Üniver
sitesinin (AÜ) 
2006 ÖSYS sonun
da, açık öğretim 
sistemiyle öğretim 
yapan İktisat, 
İşletme ve 
Açıköğretim 
fakültelerine 
yerleştirilen ve inter
netten başvuru 
yapan adayların 
kayıt işlemleri 
başladı.
AÜ Rektörlüğünden 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
11-29 Eylül 
tarihleri arasında 
internetten 
başvuru işlemlerini 
yapıp adreslerine 
postalanan kayıt 
kılavuzunda 
belirtilen belgeleri 
hazırlayan 
adaylar, 1 Kasıma 
kadar AÖF büroları
na kayıt yaptırabile
cek. 2-3 Kasımda da 
mazeretlerini 
belgeleyen

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
İstiklal C-ddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224)513 96 83 Fax: 513 3595

AB0NE OLDUNUZ MU?
SLllaJ abone OLUN OKUYUN OKUTUN

GÜNLÜK Sİ Y ASİ GAZETT

adayların kayıtları 
kabul edilecek. 
AÖF büroları 
14 ve 28 Ekim 
Cumartesi günleri 
kayıt işlemleri için 
açık olacak. 
Söz konusu 
uygulamaya bu 
öğretim yılında 
ilk defa başlanmış 
olması nedeniyle, 
11-29 Eylül 
tarihleri arasında 
başvuru yapamayan 
adaylar, internet 
başvuru işlemlerini 
13-24 Kasım 
tarihlerinde 
ek yerleştirme 
başvurularıyla 
yapabilecek. Bu 
adayların kesin 
kayıt işlemleri de 
20 Kasım-1 Aralık 
tarihlerinde 
gerçekleştirilecek. 
Sadece internetten 
başvuru yapmanın 
kesin kayıt için 
yeterli olmadığı 
bildirildi.

‘Gemlik Körfez' İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

fisi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Temasa-i Ramazan1 da nostalji rüzgarları esti
Ramazan etkinlik
lerinin 15. gecesinde 
sahne alan Türk müz
iğinin efsane isim
lerinden Mustafa 
Sağyaşar, yıllara mey
dan okuyan sesi ile 
hayranlarının gön
lünde bir kez daha 
taht kurdu.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Temaşa-i Ramazan 
etkinliklerinde sahne 
alan Türk müziğinin 
duayenlerinden 
Mustafa Sağyaşar, 
şarkılarıyla Bursa 
lılara unutulmaz bir 
müzik ziyafeti yaşattı. 
Geçtiğimiz aylarda 
54. sanat yılını 
kutlayan Mustafa

Sağyaşar, Ramazan 
etkinlikleri kapsamın
da Orhangazi 
Parkı’ndaki kon
serinde 1 saat boyun

ca Türk müziğinin 
klasikleşen unutul
maz parçalarını 
seslendirdi.
Türk müziğinin

yaşayan ustası, 
söylediği hareketli 
şarkılarla alanı 
dolduran 7’den 70’e 
herkesi oynatırken,

hüzünlü parçalarda 
ise duygulandırdı. 
Ömrünü sanata 
adayan ve bundan 
dolayı da ‘Devlet 
Sanatçısı’ unvanını 
alan Sağyaşar, nefesi 
ve sesi ile yıllara bir 
kez daha meydan 
okudu. Türk müziğine 
birbirinden unutul
maz eserler 
kazandıran Sağyaşar, 
vatandaşların bir 
çoğunun ‘Karam’ 
şarkısını istemesi 
üzerine, “Sizlerle 
aydınlanan bu 
güzel geceyi 
karartmayalım” 
demesine rağmen 
tezahüratlar karşısın
da bestesi kendisine

ait olan şarkıyı 
okudu. Yine bestesi 
kendisine ait olan 
‘Sabret gönül’, 
‘Unutamam seni’ 
ve ‘Sevmekten kim 
usanırdı’ parçalarını 
üstün bir perfor
mansla seslendiren 
yılların eskitemediği 
sanatçılardan 
Sağyaşar, bir çok 
şarkıda ise vatan
daşlarla birlikte 
vokal yaparak, 
gecenin coşkusunu 
artırdı. Sağyaşar’a 
eşlik eden binlerce 
BursalI, ‘Çile bül
bülüm çile’ şarkısını 
söylerken ise 
Orhangazi Parkı 
inledi.

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

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı 
Özel Takvim Çalışmaları - Eşantiyon Çeşitleri

34 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Yaz saati uygulaması sona eriyor
Yaz saati uygula
ması, bu ay bitiminde 
sona eriyor. 26 
Martta başlayan yaz 
saati uygulaması, 29 
Ekim Pazar günü 
saat 02.00'de, saat
lerin bir saat geri 
alınmasıyla sona ere
cek. Yaz saati (ileri 
saat) uygulaması, 
çalışma saatlerinin 
günün güneşli 
bölümüne alınması 
suretiyle, gün ışığın
dan daha fazla yarar
lanılması, elektrik 
enerjisinin aydınlat
mada kullanılan 
bölümünden tasarruf 
sağlanması amacını 
taşıyor. Ayrıca, yaz 
saati uygulamasıyla, 
akşam saatlerinde en 
yüksek değerine 
ulaşan enerji 
talebinin (puant 
gücü) azaltılması 
hedefleniyor.
697 sayılı Kanunun 
3097 sayılı Kanunla 
değişik 2. maddesi, 
“Greenwich'e göre 
30. derecede bulunan 
boylam dairesi bütün 
Türkiye Cumhuriyeti 
saatleri için esas

Manyetik keneler iş başında
İstanbul ve 
Antalya'da düzenle
nen "Manyetik Kene" 
adlı operasyonda, 
ATM'lere teknik 
cihazlar yerleştirerek 
kredi kartı sahteciliği 
ve dolandırıcılığı 
yaptıkları öne 
sürülen biri kadın 12 
kişi yakalandı. 
İstanbul Mali Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, Kadıköy, Üskü
dar ve Ümraniye'de 
ATM'lere teknik 
cihazlar yerleştirerek 
kredi kartı sahteciliği 
ve dolandırıcılığı 
yaptıkları belirlenen 
şebekeye yönelik 
operasyon 
düzenlendi.
İstanbul'daki 5 ayrı 
adres ve Antâlya- 
Manavgat’taki 2 ayrı 
adrese düzenlenen 
operasyonda, bu 
olaylarla ilgili olarak 
M.S, I.A, Ş.E, I.G, 
C.K, B.K, E.T, Z.M.G, 
R.T, M.A, E.S ve S.K. 
yakalandı. Gözaltına 
alınan bu kişiler 
şubedeki işlemlerinin 
ardından Kadıköy

alınır. Ayrıca 
başlangıç ve bitiş 
tarihleri belirtilmek 
ve bir saati aşmamak 
şartıyla yaz saati 
uygulamaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir” 
hükmü gereğince, 
yaz saati uygula
masının başlangıç ve 
bitiş tarihleri 
Bakanlar Kurulu 
kararları ile 
belirleniyor.
Yaz saati uygulaması 
başlangıç ve bitim 
tarihlerinde Avrupa 
ülkeleriyle birlikte

Adliyesine sevk 
edildi.
Operasyon sonucun
da, 100 adet sahte 
kredi kartı, 4 adet 
çeşitli bankalara ait 
ATM cihazlarına 
uygun kart giriş 
düzenekleri, 7 adet 
ATM cihazlarının 
çeşitli bölümlerine 
denk gelecek şekilde 
dizayn edilmiş parça, 
birer adet "makbuzu 
buradan alınız" ya da 
"paranızı buradan 
alınız" yazılı ATM 
parçası, 1 adet ATM 
cihazlarına uygun tuş 
takımı, 1 adet ATM 
cihazı kart giriş haz
nesine yerleştirilen 
skimmer cihazı ve 
2 adet USB aparatı, 
kredi kartı 
dolandırıcılığında 
kullanılan 3 adet 
skimmer cihazı, 
1 adet encoder, üzer
lerinde kredi kart 
numaraları ve 
şifreleri yazılı olan ve 
ele geçirilen ciha
zların kullanımını 
tarif eden bilgilerin 
yazılı olduğu tomar 
kağıt doküman, 2 
adet dizüstü bilgisa

hareket ediliyor. 
Uygulamaya ilişkin 
kararname teklifi, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından hazır
lanırken, Dışişleri 
Bakanlığı tarafından 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı'na gönder
ilen Avrupa Birliği 
(AB) çerçevesinde 
kabul edilen karar 
metinleri dikkate 
alınıyor.
Yaz saati uygula
masıyla, enerji 

yar, 20 adet bilgisa
yar CD'si, 1'er adet 
fotoğraf makinesi ve 
mikro kamera, 1'er 
adet çeşitli bankalar 
ve firmalar adına 
düzenlenmiş sahte 
çek aslı, 1 adet sahte 
sürücü belgesi, 
1 adet 9 milimetre 
çapında tabanca ve 
bu tabancaya ait 15 
adet fişek ele geçiril
di. Yetkililer, 
yakalanan "şebeke" 
üyelerinin çeşitli gru
plara ayrıldığı ve li 
derliğini M.S'nin yap
tığını, diğer üyeler
den I.A'nın ATM'lere 
takılan kopyalama 
cihazlarının temini ve 
çalışma sistemi ile 
ilgili organizatörlük 
yaptığı, I.G'nin 
Antalya'da döviz 

tasarrufu, AB üyesi 
ülkeler ile saat birlik
teliği ve uyum sağla
mak ve akşam saat
lerinde en yüksek 
değerine ulaşan 
enerji tüketim 
talebinin (puant 
gücünün) azaltılması 
amaçlanıyor.
Öte yandan, uygula
mayla her yıl “orta 
ölçekli” bir hidro 
elektrik santralin yıl
lık üretimi kadar 
tasarruf sağlanıyor. 
Yaz saati uygula
masıyla 1990'dan 
2004 yılına kadar 
sağlanan elektrik 
tasarrufu ise toplam 
7 milyar 41,7 milyon 
kvvh'yı buldu.
Yaz saati uygula
ması, Avrupa Birliği 
ülkeleriyle birlikte 
Mart ayının son 
pazar günü başlayıp, 
Ekim ayının son 
pazar günü bitiyor. 
Buna paralel 
önümüzdeki yıl yaz 
saatine, 25 Mart 2007 
Pazar günü saat 
01.00'de saatlerin bir 
saat ileri alınmasıyla 
yeniden geçilecek.

bürosuna gelen 
turistlerin kredi kart
larını kopyaladığı 
ve Ş.E'nin M.S'nin 
sevgilisi olduğu, C.K. 
ile B.K'nın sahte 
kredi kartı ile para 
çekip alış veriş yap
tıklarının belirlendiği
ni bildirdiler.
İstanbul'da yaşa
malarına rağmen 
yaz mevsiminde 
Antalya'ya giderek, 
buradaki turistlerin 
kredi kartlarını 
kopyalayarak 
dolandırıcılık yaptık
ları belirtilen zan
lıların, yaklaşık 20 
gün önce İstanbul'a 
gelerek ATM'lerden 
kredi kartı bilgilerini 
kopyalamaya 
başladıklarını 
kaydedildi.

‘Ermeni tasarısı
kabul edilebilir1

Sözde Ermeni 
soykırımını redde
denlerin cezalandırıl
masını öngören yasa 
tasarısının Perşembe 
günü Fransa 
Meclisi'nde yapıla
cak oylamada kabul 
edilmesi ihtimali, 
Dışişleri Bakanlığı 
yetkililerine göre 
seçim dönemine 
rastlaması nedeniyle 
oldukça yüksek 
görülüyor.
"Bu tasarı Avrupa 
kültürünün temeline, 
düşünce ve fikir 
özgürlüğüne karşı 
bir girişimdir" diyen 
bir Dışişleri yetkilisi, 
Türkiye'nin tasarıya 
karşı hem siyasi 
hem de ekonomik 
düzeyde elinden 
gelen çabayı göster
diğini ve girişimlerde 
bulunduğunu, ancak 
Fransa'da seçim 
dönemine girilmiş 
olması ve yasaya 
karşı çıkacak olan 
çok sayıda milletve 
kilinin seçim böl
gelerinde olacakları 
için tasarının 
Meclis'te kabulünün 
mümkün olduğunu 
söyledi.
Yetkili, Perşembe 
günü gündemin ilk 
maddesi olan bu 
tasarının tartışma 
bile olmadan doğru
dan oylamaya sunul
masını beklediklerini 
belirtti. Mecliste 
kabul edilmesi 
durumunda tasarının 
Senatoya ve 
Cumhurbaşkanına 
gideceği bir süreç 
bulunduğunu 
anımsatan yetkili, 
"Bununla birlikte 
Meclis'ten geçmesi 
düşmanca bir karar 
olacak ve Fransa, 
Türkiye'de birçok 
alandaki ayrıcalıklı 
konumu ve ağırlığını 
yitirecektir. İlişkiler 
yeniden gözden 
geçirilecek, birçok 
alanda ve özellikle 

ekonomik alanda 
gelecekte büyük 
projelerde Fransa 
dışlanacaktır” 
diye konuştu. 
Türkiye'de fikir ve 
düşünce özgürlüğü 
önündeki engellerin 
kaldırılması için 
çabalar sürerken, 
Türkiye'nin 
Ermenistan'a Ortak 
Tarih Komisyonu 
kurulması teklifi 
masadayken 
Fransa'nın böyle bir 
karar almasının 
"ahlaksızca" ola
cağını ve Türkiye ile 
Ermenistan arasında 
ilişkilerin nor
malleşmesini de 
engelleyeceğini 
kaydeden Dışişleri 
Bakanlığı yetkilisi, , 
bununla birlikte 
Türkiye'de gösterile
cek tepkilerin 
"ölçülü olması ve 
çığırından çıkma
ması" gerektiğini 
vurguladı.
TBMM'de Cezayir 
konusunda 
Fransa'ya karşı bir 
teklif verildiğini 
duyduklarını belirten 
Dışişleri yetkilisi, 
"Fransa ile aramız
daki soruna üçüncü 
ülkeleri karıştırma
mak gerekir. Hem 
Cezayirliler böyle bir 
şeyi istemiyorlar. 
Hem de Fransa'nın 
yaptığının aynısını 
biz yaparsak artık 
onlara 'yanlış ve 
vahim bir hata yapı 
yorsunuz' diyeme 
yiz" görüşünü 
savundu. Dışişleri 
yetkilisi, Fransa'daki 
tasarı sonunda 
yasalaşsa bile bir 
Fransız vatan
daşının, ifade özgür
lüğünü çiğnediği 
gerekçesiyle Avrupa 
İnsan Hakları 
Mahkemesi'ne 
başvurması halinde 
yasanın iptal edilme
si ihtimalinin bulun
duğunu kaydetti.
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Uyuşturucuyla savaş için 100 bin afiş
Okullarda sigara içme yaşının 9, Alkol kullanma yaşının 10, uyuşturucu kullanma 
yaşının ise 11’e indiğini söyleyen Yeşilay genel sekreteri, son zamanlarda zararlı 

alışkanlıkların kullanımının çok ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.
Yeşilay Genel 
Sekreteri Ahmet Sırrı 
Arvas İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile 
okullara yönelik 
düzenlenen çalış
malar hakkında 
bilgiler verdi.
Okullarda sigara içme 
yaşının 9, Alkol kul
lanma yaşının 10, 
uyuşturucu kullanma 
yaşının ise 11’e indi 
ğini söyleyen Yeşilay 
genel sekreteri, son 
zamanlarda zararlı 
alışkanlıkların kul
lanımının çok ciddi 
boyutlara ulaştığını 
belirtti.
Hem Yeşilay hem 
devletin diğer kuru
luşlarının bu konuda 
ciddi çalışmalar yap
tığını da söyleyen 
Arvas sözlerine 
şöyle devam etti; 
“Devletimizin bütün 
kurumlan ve yerel 
yönetimlerle çok sık 
görüşerek bu konuyla 
ilgili çalışmaları art
tırıyoruz. Bunlardan 
biride okullarda 
yapılacak olan çalış
malardır. Yeşilay’ın 
koruyucu, bilgilendiri

ci ve uyarıcı bir mis 
yon üstlenmesinden 
dolayı bu tür alışkan
lıklar edinmemiş olan 
çocuklarımızı, genç
leri korumak ve kur
tarmak amacındayız. 
Yeşilay, alışkanlık 
sahibi olan ve yardım 
isteyenlere de yardım 
eli uzatan bir 
kurumdur." 
Okullardaki çalışma 
ların ilk etapta zararlı 
maddelerle ilgili 1 
Milyon afiş kampa
nyası ile başladığını 
ve şu anda 100 bin 
afişin asıldığı okullar
da, sağlıklı ve mutlu 
hayatlara özendirici 
afişler kullanıldığını 
dile getiren Genel 
Sekreter Avras, 
“Bilindiği gibi okullar
da Yeşilay kulüpleri 
ve Yeşilay kolları var. 
Bunların aktivitelerini 
arttırıcı, ellerindeki 
materyalleri çoğaltıcı 
çalışmalar yapıyoruz. 
Yeşilay kollarına özel 
kulüp kartları, Yeşilay 
faaliyetleriyle ilgili bil
giler veren akıllı ajan
dalar, broşürler, 
kitapçıklar, Cd’ler 

hazırlayarak çocuk
larımıza ulaştırmak ve 
onlarında bire bir bu 
işin içerisinde aktif 
olmalarını sağlamak 
için çalışıyoruz. Milli 
eğitimle yaptığımız 
görüşme bu yöndey
di” dedi. Bu konuda 
devletin kurum ve 
kuruluşlarından tam 
destek alındığını da 
sözlerine ekledi.
Yeşilay’ın okullardaki 
ilk çalışmasının 
henüz uyuşturucu ile 
tanışmamış öğren
cilere yönelik olaca 
ğını söyleyen Avras, 
İkinci etapta ise mad 
de kullanan öğren
cilere yönelik çalış
malar yapılacak dedi. 
Türkiye’de uyuşturu
cu kullananların 
sayısı her geçen 
gün artıyor...
Şuanda Türkiye 
genelinde madde 
kullanımındaki 
verilerin pek 
sağlıklı olmadığını 
ve Tahmin edilenin 
çok üzerinde 
olduğunu düşün 
düklerini belirten 
Yeşilay Genel

Sekreteri Arvas, 
“Emniyetin verdiği 
bilgilere göre 
Türkiye’de 200 bine 
yakın kullanıcı 
olduğu biliniyor. 
Fakat biz daha fazla 
olduğunu tahmin 
ediyoruz. Çünkü 15 
milyon öğrencimiz ve 
gencimiz var. 
Dolayısıyla transit 
ülke olan Türkiye 
bugün uyuşturucu 
pazarı haline gelmiş 
durumda. Uyuşturucu 
kullanım oranı git
tikçe artmaktadır. Bu 
yüzden yapılan çalış
malarda geç bile 
kalınmıştır. Sadece 
Yeşilay’ın çalış
malarıyla bu sorunu 
ortadan kaldıramayız. 
Devletimizin bütün 
kurumlan da bizimle 
beraber hareket 
geçmiştir. Biz Yeşilay 
olarak işin sivil 
toplum ayağını oluş
turuyoruz ve elimiz
den geldiği kadar 
katkıda bulunmaya 
çalışıyoruz. Fakat tek 
başına bir derneğin 
kaldırabileceği bir iş 
değil. Yeşilay’ın bu 

konuda kaynağa da 
ihtiyacı var. Yeşilay 
daha büyük çalış
malar yapabilmek için 
herkesten destek 
bekliyor. Durum çok 
ciddi! Okul önlerinde, 
internet cafeler de bir 
çocuğa ulaşılabilecek 
her yerde uyuşturucu 
bulunuyor. Bu işi 
ciddiye almak lazım 
benim çocuğum 
yapmaz demeyin... 
Bu konuda anne ve 
babalara büyük 
görevler düştüğünü 
belirten Avras, "bu 
olayın en başındaki 
önleyici kurum 
ailedir. Ailelerde 
sevgi ortamı oluştu
rulmalıdır. Anne ve 
babalar çocuklarıyla 
yakından ilgilenmeli, 
sorunlarını paylaş
malıdır. Arkadaşlarına 
ve çevreye dikkat 
etmelidirler. Okuldaki 
veli toplantılarına 
katılmalı, okul geliş 
gidiş saatlerini dahi 
bilmeliler. Okul aile 
birliğinde aktif 
görevler almalılar.. 
Çocuklarıyla her 
bakımdan ilgilen

meliler, yoksa 
sonuçlar tahmin ede
meyecekleri kadar 
kötü olabilir. Çocuk 
kendini ailede mutlu 
ve huzurlu hisset
meli, ancak ailedeki 
bu güven ortamı 
okulda da devam 
etmelidir. Ramazan 
dolayısıyla sigara 
hakkında yeni bir 
çalışma başlatıldığını 
söyleyen Avras, 
“iftar saatine 
kadar zaten sigara 
içilmiyor, gelin 
bunu hiç içmemeye 
niyet edin” dedi. 
Çok aşırı tiryakiliği 
olanların Yeşilay’ın 
anlaşmalı olduğu 
tıbbi kurumlara 
yönlendirildiğini de 
belirten Avras
“Ciddi sağlık 
problemleri yaşa
madan bu zararlı 
alışkanlıklardan 
kurtulmalı, 
ertelemenin bir 
gereği yok. 
www.yesilay.org.tr 
adreinde Yeşilay 
desteklerinizi 
bekliyor... ” 
dedi.

http://www.yesilay.org.tr
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man kacakcılama göz açtırılmıyor
Sakarya Orman 
Bölge Müdürlüğü 
ekipleri orman 
kaçakçılarına göz 
açtırmıyor. Orman 
Bölge Müdürü Haşan 
Yıldız, orman kaçak 
çıhğına karşı orman 
cıların iftarlarını 
ormanda açtıklarını 
söyledi.
Sakarya Orman 
Bölge Müdürü Haşan 
Yıldız, orman kaçak 
çılarına karşı müca 
delelerin amansız bir 
şekilde sürdüğünü 
belirterek, "Ülke 
ormanlarımızın, 
örgütlü bir biçimde 
ilk kez korunması, 
Cumhuriyet döne
minde başlamıştır. 
Mevcut yasalarımız
da Orman Genel 
Müdürlüğü'ne verilen 
orman kaçakçılığını 
önleme ve mücadele 
görevi, disiplinli bir 
çalışmayı gerek
tirmektedir. Sakarya 
Orman Bölge 
Müdürlüğü olarak, 
devletimizin mevcut 
imkanlarını en verim
li ve etkili biçimde 
kullanarak orman 
kaçakçılığını önleme 
konusunda Sakarya 
bölgesinde yayılmış 
teknik ve güçlü 
ekibimizle ciddi, do

nanımlı ve deneyimli 
bir organizasyon 
oluşturduk" dedi. 
Yıldız, ormanlardan 
kaçak kesim, kaçak 
nakil, kaçak emval 
kullanma, tarla ve 
yer açma, işgal ve 
faydalanma ile izin
siz hayvan otlatma 
şeklindeki usulsüz 
faydalanmaları önle
mek için 1959 yılında 
kurulan Sakarya Or 
man Bölge Müdürlü 
ğü'nün 7 adet işlet 
me müdürlüğü, 35 
adet şeflik ve 612 
adet personeli ile 46 
yıldır Sakarya orman 
larının korunmasında 
etkili bir çaba sarf 
ettiğini kaydetti. 
Ramazan ayında 
orman kaçıkçılığı 
için iftar ve sahur 
vakitlerini seçen 
orman kaçakçılarına 
karşı önlemlerini 
artırdıklarını belirten 
Yıldız, Orman Bölge 
Müdür lüğü'nde 
bulunan 183 orman 
muhafaza memuru 
ve diğer birimlerdeki 
toplam 249 orman 
muhafaza me 
murunu iftar vakitle 
rinde kaçakçıların ge 
çeceği yerlerde 
pusuda beklettik
lerini 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

SATILIK VİLLÂ
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.535) 886 47 74

SAHİBİNDCN S ATIUK OTOMOBİLLER
CT 2004 MODEL

CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 
ÖZEL KULLANILMIŞ

«T 2080 MODEL TOYOTA COROLtA
96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ

GSM : (0.535) 394 58 24

Sayısalda 1 milyon 
YTL Aydın’a çıktı

ınvil UKUNIİ

■I "

«Milliyet

Sayısal Loto'nun 
çekilişinde 6 rakamı 
doğru tahmin ederek 
1 milyon 282 bin 770 
YTL 60 YKr ikramiye 
kazanan Aydınlı 
talihli henüz ortaya 
çıkmadı. Talihlinin 
kuponu Aydın'ın 
İncirliova llçesi'ndeki 
Eroğlu Kardeşler 
tarafından işletilen 
Sayısal Loto bayiine 
yatırdığı tespit edildi. 
Sayısal Loto’nun 
7 Ekim Cumartesi 
günü gerçekleştirilen 
çekilişindeki '2,3, 9, 
18, 22 ve 40' rakam
larını doğru tahmin 
eden Aydın'ın Incir- 
liova llçesi'ndeki 
talihli, ilçede günün 
konusu oldu.
İkramiyenin İncirlio- 
va'ya çıkmasının 
ardından vatan
daşlar, ilçede 2 adet 
olan Sayısal Loto 
bayilerine giderek 
şanslarını denedi. 
Alaaddin ve 
Süleyman Eroğlu 
kardeşler, kuponun 
yatırıldığı Gençlik 
Yaya Yolu üzerindeki 
gazete ve Sayısal 
Loto bayiinin cam
larına talihlinin 
Sayısal. Loto'y u 
kendi makinelerin 
den oynadığını 
yazdı. Meraklı vatan
daşları ni telefonla 
arayarak talihlinin 
kim olduğunu öğren
mek istediklerini 
belirten Alaattin 
Eroğlu, kuponun

kendi bayilerinden 
oynandığının 
kesinleştiğini ancak 
talihliyi kendilerinin 
de çok merak 
ettiklerini söyledi. 
Daha önce de 2 defa 
'On Numara' çekiliş
lerinde büyük 
ikramiye kazanan 
talihlilerin kendi 
bayilerinden çıktığını 
ifade eden Eroğlu, 
ilk defa Sayısal 
Loto'da büyük 
ikramiyenin kendi 
bayilerinden çıktığını 
ve işlerinin açıl
masını beklediklerini 
söyledi. Eroğlu, ta 
lihli kişiden herhangi 
bir beklentilerinin de 
olmadığını belirterek, 
"Bizi görmesini bek
lemiyoruz. Böyle bir 
beklentimizin de 
olması söz konusu 
değildir" dedi. 
İncirliova'nın diğer 
bayii Ümit Ertin ise, 
Sayısal Loto çekil
işinin hemen ardın
dan ilçede talihlinin 
merak konusu 
olduğunu kayde 
derek, "Çekiliş bittiği 
andan itibaren, incir- 
liovalılar'ı merak 
sardı. Herkes onu 
merak ediyor. Acaba 
kim diye. Herkes 
birbirine şaka 
yapıyor ve birbirin 
den şüpheleniyor. 
Gerçek talihli ortaya 
çıkıncaya kadar he 
pimiz merak içinde 
bekleyeceğiz" diye 
konuştu.

Beko 298 nr marka 
«8617 AF 61000931 seri nolu 

yazar kasa ruhsatımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

, ‘ ” SALİH DEMİR

K
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Serbest Kürsü
, | (E) Tarih Öğretmeni

Komşu ilçenin gururu: Mudanya 
Ateşkeş Antlaşması

11 EKİM 19222 .... Mudanya Ateşkeş Antlaşması 
nın imzalanışının 84. yıldönümü.... Tarihimizin en 
önemli antlaşmalarından biridir. Neden mi? Bunu 
daha iyi anlayabilme için biraz gerilere, Kurtuluş 
Savaşımız yıllarına dönmek gerekir. Hangi koşullarda 
savaşarak, nasıl bu noktaya Kadar gelebildiğimizi 
kısaca anımsamakta yarar vardır, sanırım:

- 6 -10 Ocak 1921 .... 1. İNÖNÜ SAVAŞI... Yeni 
oluşturulmaya çalışılan bir ordu... Askerin sırtına 
giyeceği elbisesi bile yok. Kış mevsiminin en soğuk 
günleri... Mehmetçik’in elindeki silahlar derme-çatma. 
Farklı marka ve silahlar, mermiler... Ayağında çarığı 
bile olmayan Mehmet’im buz gibi bir havada, kendin
den çok üstün düşman gücünü yenilgiye uğratır.

- 31 MART -1 NİSAN 1921... 2. İNÖNÜ SÂVAŞL. 
Yenilginin acısını çıkartmak, Türk Ulusu’nun daha da 
toparlanarak güçlenmesini önlemek, Eskişehir’i 
alarak Ankara’nın yolunu kesmek amaçlarıyla ikinci 
saldırı... Yine bizden çok üstün güçlere karşı kahra
manca bir direniş sonucu “Türk'ün makus giden tali
hinde yenildiği” bir savaş...

10 TEMMUZ ■ 24 TEMMUZ 1921... ESKİŞEHİR 
/KÜTAHYA SAVAŞI... İki savunma savaşında 
kazandığımız başarılardan sonra bir saldırı dene
memiz. Yeterli hazırlık yapılmadan, güçler eşitlen
meden yapılan saldırının acı sonucu.. Ağır bir yenil
gi... Daha fazla kayıp vermemek, ordunun tamamen 
yok olmasını önlemek amacıyla, toparlanabilmek 
için Sakarya doğusuna çekiliş... Afyon, Kütahya, 
Eskişehir’in yitirilişi... Halkta ve TBMM’de büyük 
umutsuzluk ve yılgınlık... İşte o arada güçlü bir ses... 
Başkomutanlık görevini 3 ay için TBMM’ce verilen 
yetkiyle üstleniş.

- 23 AĞUSTOS -13 EYLÜL 1921... SAKARYA 
SAVAŞI... Türk’ün son savunma savaşı.. Son Haçlı 
Savaşı... Anadolu’dan Türk’ü tekrar geldikleri yere, 
Ortaasya’ya sürme girişimi... M. Kemal’in yöneti
minde tam 22 gün ve gece süren şanlı ve kanlı bir 
direniş destanı. Yunan güçlerinin yenilgiye uğratıl
ması... 1683’teki II. Viyana Bozgunu’ndan ben 
süregelen geri çekilişimizin sona erdiği savaş..

-Ve nihayet bir yıl sonra 26 AĞUSTOS -17 EYLÜL 
1922 günleri arasındaki BÜYÜK TAARRUZ... 
Düşmana kesin darbenin vuruluşu... SEVR 
rüyalarının sona ermesi... Kurtuluş Savaşımız tama
men henüz sona ermemiştir. Ulusumuz ve ordumuz 
yorgundur. Son gücünü kullanmıştır. 11 EYlül 
1922’de İNGİLTERE - FRANSA- İTALYA Çanakkale 
Boğazı’nın Anadolu yakasına asker göndererek Türk 
Ordusunun ilerleyişini durdurmak isterler... İstanbul, 
Çanakkale Boğazları ve Trakya’mız Yunan güçlerinin 
ve İtilaf Devletleri’nin işgali altındadır.

12 Eylül - 23 Eylül 1922 tarihleri arasında “Üç 
Büyükler” görüşmeler yaparlar. Ingiltere, İstanbul’un 
bize bırakılmasına yanaşır. Ancak Trakya’nın 
Yunanistan’da kalmasında ve Boğazlar konusunda 
İsrarlıdır. Hatta yeni bir savaşı göze alacak kadar 
kararlıdır da....

İstanbul’daki işgal güçlerinin komutanı olan 
General HARRİNGTON’a, Boğazlar bölgesine girecek 
olan Türk askerlerine ateş açılması için emir verilmiş 
tir. Hatta bir Türk düşmanı olarak bilinen Ingiltere 
Baybakanı LLOYD GEORGE’un REUTER ajansı 
aracılığıyla 16 EYLÜL’de yayınladığı bildiri de tüm 
Ingiliz sömürgelerini, Fransa İtalya ve Balkan 
Devletlerini bize karşı savaşa davet eder. Durum son 
derece gergindir... Müslüman devletlerin, sömürge 
ulusların uyanmaları sonucu doğan baskılar 
nedeniyle Fransa ve İtalya askerlerini Çanakkale’den 
çekerler. Ingiltere yalnız kalmıştır...

3 EKİM 1922’de İSMET PAŞA, General 
HARRİNGTON (Ingiltere), General CHARPY (Fransa) 
General MOMBELLİ (İtalya) ve General MAZARAKİS 
(Yunan) savaşa son verecek antlaşma için 
Mudanya’da toplanırlar. Ancak Yunan temsilcisi 
halkımızın tepkisinden çekindiği için karaya çıkamaz. 
Görüşmeleri onlar adına Ingiliz temsilcisi yürütür.

Değerli okurlarımız! Tarih atlaslarınızı bir kez daha 
açın ve dikkatlice bakınız bize imzalatılan SEVR hari
tasına.. Ters çevrilmiş, kanatları ve bacakları 
koparılmış, tüyleri yolunmuş, bir “kaz”a benzetilmiş 
vatanımızın haritasını göreceksiniz. İncecik bir boyun 
bırakılmıştır Sivas’a doğru. Orta Anadolu’ya 
sıkıştırılmış, kıpırdarsanız onu da elinizden alırız” 
dedikleri bir toprak bırakılmıştır bize. İşte Mudanya 
Ateşkes Antlaşması böyle düşüncelerin yıkıldığı, tari
hin çöplüğüne attığımız bir haritanın yırtıldığı, büylük 
bir antlaşmadır. Sevr düşlerine, sömürgecilik 
anlayışına son vermiştir. Lozan’a temel oluşturmuşy- 
tur. Akıllıca sabırla yürütülen bir siyaset sonucu 
trakya topraklarımız kan dökülmeden kazanılmıştır. 
Ancak tarihlerinden ders almayanların, uyanamayan- 
ların ne duruma getirileceği açık açık belli iken hala 
önümüze SEVR’in benzerlerinin sürüldüğünü de 
unutmamalıyız.
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Zekafta ila, taksit dönemi
Diyanet işleri 
Başkanlığına göre, 
zekat, bir defada 
verilebileceği gibi 
taksitle de ödenebilir. 
Ücretli olduğu 
halde, temel 
ihtiyaçlarını 
karşılayamayan ve 
başka bir mal varlığı 
bulunmayan kişilere 
de zekat verilebilir. 
Bir yılda nisap mik
tarına ulaşan malın 
40'ta birinin ihtiyaç 
sahibi kişilere ve 
rilmesi demek olan 
zekatın ödenmesi 
için belli bir ayı bek
lememek, zekat ver
mekle yükümlü olan
ların da en kısa 
zamanda zekatlarını 
vermeleri gerekiyor. 
Zekatın farz olması 
için nisap miktarı 
malın üzerinden bir

kameri yılın geçmesi 
gerekiyor, buna rağ
men mal sahibi 
dilerse vakti gelme
den önce de zekatını 
verebiliyor.
Zekat, bir defada 
ödenebileceği gibi 
taksit halinde 
ödenebiliyor. 
Ücretlilere yani belli 
bir geliri olduğu 
halde, bu geliriyle 
asgari temel 
ihtiyaçlarını 
karşılayamayan ve 

başka bir mal varlığı 
da bulunmayan 
kişilere zekat ver
ilebiliyor.
Borsada alınıp 
satılan hisse senet
lerine yatırım yapan 
kişilerin, sahip olduk
ları hisse senetlerinin 
değeri nisap miktarı
na ulaşması ve 
üzerinden bir yıl 
geçmesi halinde 
40'ta bir oranında 
zekatını vermeleri 
gerekiyor.

B 
Enflasyona 
Ramazan 
etkisi 
Ekim’de

Merkez Bankası 
enflasyon değer
lendirmesinde, 
Ramazan etkisinin 
Eylül ayı enflas 
yonu üzerindeki 
katkısının 0,2 puan 
civarında hesap
landığını, söz 
konusu etkinin 
Ekim ayı enflas 
yonu üzerinde de 
belirgin olarak 
hissedileceğinin 
öngörüldü.
Değerlendirmede, 
bunun yanında 
giyim fiyatlarındaki 
mevsimsel ayarla
malar da göz 
önüne alındığında, 
Ekim ayı enflas 
yonunun geçici 
olarak yüksek 
gerçekleşebile
ceğinin tahmin

edildiği ifade edildi. 
Merkez Bankası'nın 
“Eylül Ayı Fiyat 
Gelişmeleri 
Raporu”nda, Eylül 
ayında yıllık enflas 
yonun yüzde 10,55 
olarak gerçekleştiğini 
ve bir önceki aya göre 
yükseliş gösterdiği 
hatırlatıldı.
Rapora göre, söz 
konusu artışta, 
mevsimsel ürünlerde
ki yüksek oranlı fiyat 
artışlarının etkisi 
hissedildi. Ramazan 
ayı ile birlikte gıda 
fiyatlarında yaşanan 
artışların, yeni eğitim 
ve öğretim yılının 
başlamasına bağlı 
olarak eğitim ve 
eğlence-kültür grubu 
fiyatlarında gözlenen 
artışlar ile döviz kuru

nun gecikmeli etkileri 
neticesinde, ev eşyası 
ve sağlık grubu fiyat
larında devam ederu 
artışların tüketici fi 
yatları üzerinde olum
suz etki yaparken, 
enerji ve altın fiyat
larının gerilemesinin 
Eylül ayı enflasyonu 
üzerinde olumlu 
yönde etkide bulun
duğu kaydedildi. 
Değerlendirmede* 
Kasım ayında ise gıda 
fiyatlarında düzeltme 
niteliğinde bir hareket 
yaşanma olasılığının 
bulunduğu ve bir 
önceki raporda dile 
getirilen Ramazan ve 
diğer mevsimsel 
unsurların etkisiyle, 
kısa dönemde 
enflasyonda geçici 
dalgalanmalar 

görülebileceği 
görüşünün korun
duğu da bildirildi. 
GIDADA SON 
4 YILIN EN YÜKSEK 
ARTIŞI YAŞANDI 
Merkez Bankasının 
“Eylül Ayı Fiyat 
Gelişmeleri” değer
lendirmesine göre, 
tüketici fiyatları 
yıllık enflasyonu 
Eylül ayında, gıda, 
giyim ve eğitim gru
plarındaki mevsimsel 
fiyat artışlarının 
geçmiş yılların 
üzerinde gerçek
leşmesi ve döviz 
kurunun gecikmeli 
etkilerinin bazı alt 
gruplarda azalarak da 
olsa sürmesiyle 
yükseliş gösterdi. 
Değerlendirmeye 
göre, gıda ve alkolsüz 

içecekler grubu 
fiyatlarında yüzde 
2,86 oranında artışla 
son dört yılın en 
yüksek Eylül ayı 
fiyat artışı yaşandı. 
Söz konusu 
yüksek oranlı 
artışta, 
işlenmiş ve 
işlenmemiş gıda 
ürünleri fiyat 
artışlarının ikisinin 
etkisi beraberce 
görüldü. İşlenmemiş 
gıda ürünleri 
fiyatları bir önceki 
aydaki belirgin gerile
menin ardından, Eylül 
ayında yüzde 4,92 
oranında artarken, 
işlenmemiş gıda 
ürünleri hariç 
tüketici enflasyonu 
ise yüzde 0,77 
olarak gerçekleşti.

GÜNÜN MENÜSÜ
Yoğurtlu Tutmaç Çorbası

Malzemeler
1 İt Et Suyu

Köfteii Kebap 14 Kişilik!

3 Yemek Kaşığı Un
2 Yemek Kaşığı Yoğurt
1 Yemek Kaşığı Tereyağı
1 Limon Suyu, 2 Yumurta Sarısı
1 Su Bardağı Süt, 1 Kahve Kaşığı Pulbiber
Süsleme için: Kruton Ekmek
YAPILIŞI
Bir kapta un, yoğurt, limon suyu ve yumurta sarılarını sütle karıştırın. Bir 
tencerede et suyunu kaynatın. Kaynamakta olan et suyuna yoğurtlu kanşmu 
yavaş yavaş ilave edin. Ağır ateşte 15 dakika kaynatın.
Ayrı bir kapta tereyağını eritip pulbiberle karıştırın. Hazırladığınız çorbanın 
üzerine dökün. Kruton ekmekle servis yapın.
Not: Arzuya göre üzerine taze nane yaprağı ilave edip servis yapabilirsiniz.

Malzemeler 
2 milföy hamuru 
30 gr antep fıstığı ■ 
1 çay bardağı kaşar rendesi k ' 
1 yumurta sarısı susam, 
Çöfekotu, 
Köfte Malzemesi: 
500 gr dana kıyma 
41>iber (ince doğranmış) 
1^8 tfeipet maydanoz, 6 diş, sarmısak, 
Tfîncâft pirinci (haşlanmış);

karatır ‘

Yemeğin Wifi • —
Köfte malzemelerini karıştırarak, köfte.harcını hazırlayın. Bu 
hamurdan parçalar koparın ve parmak köfte gibi şekil verin. 
Hazırladığınız köfteleri çokai yağ il tef|on tqvada, kızartın.İL | 
Diğer tarafta milföy hamuruna kaşar rendesi serpip köfteleri | 
yerleştirin. Antepfıstığı serpip rulo şeklinde sararak, tepsiye 
dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, susam ve çörekotu ser
perek fırına verin.

1 'i1 4İt1



10 Ekim 2006 Salı SAĞLIK Sayfa 11

Yüksek tansiyon 
arasında en yaygını 
olduğunu bildiren 
Prof. Dr. Erol, Türk 
Hipertansiyon ve 
Böbrek Hastalıkları 
Derneği tarafından 
2003 yılında ülke 
çapında 26 ilin kent ve 
kırsal bölgelerinde 
yapılan araştırmaya 
göre, 18 yaş üzeri 
erişkin nüfusta yük
sek tansiyon görülme 
sıklığının yüzde 31.8 
olduğunu bildirdi.
Bu oranın kadınlarda 
yüzde 36.1, erkeklerde 
ise yüzde 27.5 olduğu
na dikkat çeken Prof. 
Dr. Erol, şöyle konuş
tu: “Yüksek tansiyon, 
yaşla birlikte artış 
gösteriyor ve 40-79 
yaş arasındaki her yaş 
grubunda kadınlarda, 
hipertansiyon erkek
lere oranla daha sık 
görülüyor. Çalışmanın 
sonunda Türkiye'de 
yaklaşık 15 milyon 
hipertansiyon hastası 
bulunduğu ortaya çık
mıştır. Ayrıca 30 
yaşını aşkın her on 
sağlıklı Türk yetişkinin 
birinde, yüksek koles
terol tespit edilmiştir.” 
Prof. Dr. Erol, Türk 
Kardiyoloji Derneği 
'Hipertansiyon Çalış
ma Grubu' tarafından 
ise 'Türk Hipertansif 
Hastalarda İnme Riski' 
araştırması 
yapıldığını, araştır
maya göre yüksek 
tansiyonla hastaların 
yüzde 83'nün, ilk 10

I
Türk Kardiyoloji 
Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Çetin Erol, yüksek 
tansiyonlu hastaların 
yüzde 83'ünün, ilk 10 
yıllık süreç için yüzde 
5'ten fazla inme riski 
taşıdığını belirtti. 
Prof. Dr. Erol, 20. 
yüzyıl başlarında kalp 
ve damar hastalık
larından ölümün 
yüzde 10'un altında 
olduğunu, 21. yüzyılın 
□aşında bu oranın 
jelişmiş ülkelerde 
içte bire, gelişmekte 
>lan ülkelerde ise 
'üzde 25'e çıktığını 
»ildirdi. Kalp ve damar 
lastalıklarının tüm 
ünya genelinde 
akatlık ve ölümlerin 
n önemli nedeni 
Iduğunun kabul 
dildiğini vurgulayan 
rof. Dr. Erol, 1990 
lında yapılan bir 
aştırmaya göre, 
Türkiye’de 1 milyon 
640 bin kalp hastası 
bulunduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Erol, 1990 
yılından bu yana 
geçen süre içinde 
koroner kalp hastası 
sayısının 2.8 milyona 

yükseldiğini, kalp 
hastalığına bağlı 
ölümlerin 45-74 yaş 
grubundaki erkeklerde 
binde 8.2, kadınlarda 
binde 4.3 olduğunu 
ifade etti.

RİSK FAKTÖRLERİ 
Yüksek tansiyonun, 
kalp-damar hastalık
ları risk faktörleri

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye HO
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. *524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)______ ULAŞIM______

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________51417 00

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

hastaları dikkat!

yıllık süre içinde inme 
riskinin yüzde 5'ten 
yüksek olduğunu, 10 
yıllık inme olasılığı 
gruplarının dağılımının 
ise cinsiyete göre 
incelendiğinde, inme 
oranının kadınların 
yüzde 50'de, erkek
lerin ise yüzde 76'nda 
yüzde 10'dan daha 
yüksek olduğunu 
söyledi.
SİGARA KULLANIMI 
Prof. Dr. Erol, dünya
da her yıl en az 
4,9 milyon kişinin 

sigara kullanımı 
nedeniyle hayatını 
kaybettiğine dikkat 
çekerek, şöyle devam 
etti:
“Sigara kullanımı, 
koroner arter hastalığı 
için düzeltilebilen en 
önemli risk faktörüdür. 
Sigarayla ilişkili ölüm
lerin yüzde 35-40'nı, 
koroner kalp hastalık
ları oluşturmaktadır. 
Günde 1-4 adet sigara 
içenlerde dahi koroner 
kalp hastalığı riski art
maktadır. Sigarayı 

bırakan bireylerde, 
bırakmayanlara göre 
kalp ve damar 
hastalığına bağlı 
ölümler yüzde 36 
oranında azalmaktadır. 
Sigara dumanına pasif 
olarak maruz kalmak 
bile koroner damar 
dolaşımında bozuk
luğa yol açmaktadır. 
Türkiye'de 17 milyon 
kişinin sigara içtiği, 
yılda 100 bine yakın 
insanımızın sigaraya 
bağlı nedenlerden 
öldüğü biliniyor. 30 
yaşın üzerindeki her 
iki erkekten ve her iki 
kadından biri sigara 
içiyor. Hem koroner 
olay riskini hem de 
tüm nedenlere bağlı 
ölüm riskini 2 kat yük
selten sigara tiryaki 
liği, erkeklerde azal
ma, kadınlarda ise 
artma eğilimi göster
mektedir. Ülkemizde 
TÜMAR çalışmasında 
kalp krizi geçiren 
erkeklerin yüzde 
55'nin sigara içtiği 
saptanmıştır.”

Grip yakın 
takibe alınacak

Sağlık Bakanlığı, 
grip hastalığının 
yakın takibe alın
ması için bugünden 
itibaren 14 ilden 
vaka bildirimleri 
toplamaya başlaya
cak. Vakalardan 
alınan numuneler 
İstanbul ve 
Ankara’daki 
laboratuvarlarda 
incelenecek.
Sağlık Bakanlığı 
geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da Adana, 
Ankara, Antalya, 
Bursa, Diyarbakır, 
Edirne, Erzurum, 
İstanbul, İzmir, 
Konya, Malatya, 
Samsun, Trabzon 
ve Van’da mevsim
sel (kış) grip ile 
ilgili izleme çalış
ması yürütecek.

Bu illerdeki sağlık 
kuruluşlarından 
grip ve soğuk 
algınlığı tespit 
edilen vakalarla 
ilgili bilgiler der
lenirken, vakalardan 
alınan numuneler 
İstanbul ve 
Ankara’daki 
laboratuvarlarda 
incelenecek. 
Bakanlığa bu labo- 
ratuvarlardan aylık, 
söz konusu merin 
sağlık müdürlük
lerinden ise haftalık 
raporlar gönderile
cek. Bu raporlar 
doğrultusunda hem 
hastalığa neden 
olan virüsler hem de 
ülke genelinde bir 
salgının söz konusu 
olup olmadığı 
tespit edilebilecek.

NÖBETÇİ ECZANE
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Serim ECZANESİ 

D.Subaşı Mh. Çeşme Sk. 
Tel: 513 50 07 - GEMLİK

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2568 

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

Son ılu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
H ber 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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25 yaş bugün 
Genel Kurul’da

TBMM Genel Kuru 
lunda, milletvekili 
seçilme yaşının 25'e 
indirilmesini öngö 
ren Anayasa deği 
şikliği teklifinin ilk 
tur görüşmeleri 
bugün yapılacak. 
Genel Kurulda, tümü 
üzerindeki görüşme 
ler tamamlandıktan 
sonra teklifin mad
delerine geçilmesi, 
1. madde ile yürür
lük ve yürütme mad
deleri ayrı ayrı 
oylanacak. 
Milletvekilleri, Genel 
Kurula konulacak 
kabinlerde Anayasa 
değişikliği için gizli 
oy kullanacak. 
Anayasa değişiklik 
teklifinin 2. tur 
görüşmeleri ise 1. 
tur görüşmelerin 
üzerinden 48 saat 
geçtikten sonra 

yapılacak. Teklifin 
görüşmelerinin ikin
ci turunun perşem
be günü yapılması 
planlanıyor.
AK Parti milletvekil
leri tarafından imza
lanan teklif, Anaya 
sanın "milletvekili 
seçilme yeterliliği’"™ 
düzenleyen 76. mad
desinin ilk fıkrasın
da değişiklik yapı 
yor. Teklif, milletvek
ili seçilme yaşının 
30'dan 25'e düşürül 
meşini Öngörüyor. 
TBMM, 12 Eylül 
askeri müdahalesin
den sonra oluşturu
lan Danışma Meclisi 
tarafından hazır
lanan ve halkoyla
ması ile kabul edilen 
1982 Anayasasını, 
kabul edilişinden 
bugüne kadar 
11 kez değiştirdi.

4 kişilik bir ailenin 
açlık sınırı 555 YTL

Türk Harb-lş'in yap
tığı araştırmaya 
göre, eylül ayında 
4 kişilik bir ailenin 
açlık sınırı 555, 
geçim sınırı ise 
bin 756 YTL olarak 
belirlendi.
Türk Harb-İş'ten 
yapılan açıklamada, 
Türkiye istatistik 
Kurumu verileri 
bazı alınarak Eylül 
ayına ilişkin yapılan 
araştırmanın 
sonuçları belli oldu. 
Araştırmaya göre, 
4 kişilik bir 
ailenin asgari 
gıda harcaması, 
Eylül ayında

Ağustos ayına 
göre yüzde 3.9 
artarak, 555.56 
YTL'ye yükseldi. 
Bu oran, son bir yıl
daki en büyük artış 
olarak kaydedildi. 
"Yoksulluk sının" 
olarak da tanım
lanan asgari 
geçim haddi ise 
eylül ayında 
yüzde 1.96 
oranında arttı ve 
bin 756.10 YTL'ye 
ulaştı.
Açıklamada, 
artışın en büyük 
nedeninin 7.66 YTL 
artan kira gideri 
olduğu ifade edildi.

Ramazan topu 
elinde patladı

İzmir'in Menemen 
llçesi'nde belediye 
görevlisinin iftarda 
patlatmak için elinde 
taşıdığı top patladı. 
Elinden yaralanan 
işçi tedavi altına 
alındı.
Olay, önceki gün 
17.20 sıralarında 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Menemen 
Belediyesi'nde 
işçi olarak çalışan 
35 yaşındaki 
Bülent Karadayı, 
iftar saatinde 
patlatmak için 
topu dağlık alana 
götürdü.
Belediye aracında 
bulunan topu 
alarak götürmek 
isteyen Karadayı'nın 
taşıdığı top bir 

anda patladı. 
Patlama sonrası 
Bülent Karadayı’nın 
parmakları 
koparken, 
yüzünde de 
alevlerden dolayı 
hafif yanmalar 
oluştu.
Ambulansla 
Karşıyaka Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan 
Karadayı ilk 
tedavisinin 
ardından El ve 
Mikro Cerrahi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Belediye 
işçisinin hayati 
tehlikesi bulun
madığı öğrenilirken, 
görevliler ramazan 
topunun patlaması 
sonucu yaralandığını 
söyledi.

’MKJbOĞALGAZ, İŞTE TASARRUF I._ __ __ < nr__ ■___._____ _________ ■
ABONE OLMAK İÇİN 

İSTENEN BELGE
5 NÜFUSLU AİLENİN PİŞİRME VE SICAK SU İHTİYACI İÇİN 

TÜP VE DOĞALGAZ MUKAYESESİ
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“Gemlik Sürücü Kursu kuruluşudur”
DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM 
PROJE KOMBİ 
KOLON TESİSAT 
PETEK ÇEŞİTLERİ 
DOĞALGAZ MALZEMELERİ 
MERKEZİ SİSTEM 
KAT KALORİFERİ 
PLASTİK BORU TESİSATI 
SIHHİ TESİSAT 
FABRİKA DÖNÜŞÜM

DOĞALGAZ’DA
ÖNCÜ FİRMA

MASTAŞ RADYATÖRLERİ
YETKİLİ BAYİSİ

İbrahim USLU
Tel: (0.224) 513 ıı 21 Fax : 513 n 

Orhangazi Cad. No : 48/ C 
Martnarabirlih Depoları Karşısı GEMLİK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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Körfez Ofset’te
Zengin davetiye ve 
kartvizit çeşitleri, 
her türlü renkli ve 
siyah beyaz baskı, 
kaşe, mühür, kitap, 
broşür cilt yapımı

İstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 33 dönümlük arazi için Avcı Ailesi ile anlaştı.

Belediyeden büyük anlaşma
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik kazandı..
Gemlik Belediye Meclisi bir süre önce 

aldığı olumlu bir kararla, ilçe sınırları 
içinde belki de en büyük boş arazinin 
“Belediye Hizmet Alanı” olması için plan 
değişikliği yapmıştı.

Avcı Ailesi’ne ait 33 dönümlük bu 
arazi, halkın "Hayvan Pazarı” olarak 
adlandırdığı Çarşı Deresi’nin sağ tarafın
da, Çevre Yolu’na yakın büyük boşluktur.

Gemlik’in hiçbir köşesinde bu kadar 
büyük boş bir alan yoktur.

Belediye için yapılması düşünülen he r 
türlü hizmet bu alanda yapılabilir.

O nedenle, bu alanın Gemlik’e kazan 
dırılması için ilk adımı atan Belediye 
Meclisi’ne sonra da bu araziyi Avcı Ailesi 
ile anlaşarakGemlik’e kazandıran 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u kut
luyorum.

Sayın Turgut’un bugüne kadar Gemlik 
için yaptığı hizmetlerin en önemlisi bence 
bu alanın Belediye’ye kazandırılmasıdır.

Başkanlık görevi gelip geçici bir iştir. 
Hizmeti çalışma döneminde yapar ve 
gidersin.

Senden sonra geleceklere de hizmet 
için ortama yaratmışsan, kazanan ilçe 
halkı olur.

Avcı Ailesi’ni de kutluyorum.
Başkana zorluk çıkarmadan, arsayı 

Gemlik’e kazandırmalarından dolayı.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Bur 

sa da yapılan AKP İl Divan Toplantısı’nda 
bu müjdeyi vermiş.

Haydi hayırlısı.

Çarşı Deresi kenarında Hüse -^Belediye Başkam Mehmet 
yin Avcı varislerine ait 33 Turgut, ma! sahipleriyle yüz
dönümlük boş arsa bir süre 
önce Belediye Medisi’nde 
"Belediye Kullanım Alanı" 
olarak plan değişikliği yapıl 
mış ve kamulaştırma kararı 
alınmıştı.
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3 günlük bebeği 
kapıya bıraktılar
Dün saat 15.oo sıralarında İstiklal Caddesi 7 Nolu Aralık 
Tekel Sokak’ta bulunan Güler Kardeşler Apartmanının birin 
ci katında bulunan 19 nolu dairenin kapısına bırakılan be 
bek ağlayınca ev sahibi tarafından bulundu. Sahil Devlet 
Hastanesi personeli bebeğe Kader adını koydu. Kader 
bebek, Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edildi. 2’de
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yüze görüşerek, arsayı 4 mil 
yon 600 bin YTL’ye satın alma 
konusunda anlaştı. 2007 Bele 
diye Bütçesine konacak öde 
nekle arsanın Belediye’ye devri 
gerçekleşecek. Sayfa 3’de

info%25c2%25aegemlikkorfezgazetcsi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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₺r-J| Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Ermeni soykırımı vardır ... (1)
Fransa'nın, "Ermeni soykırımı yoktur" 

demeyi suç sayan yasa girişimi de, AvrupalI 
sözde dostlarımızın yaygaraları da bu gerçeği 
değiştirmeyecektir.

Sokak kavgası bile durup dururken çıkmaz. 
Mutlaka bir sataşma vardır. Tahrik vardır..
Taciz vardır.

Ermeni meselesi diye ısıtılıp ısıtılıp 
önümüze konan bayat yemek de böyle bir şey 
işte..

Peki nedir bu Ermeni Safsatası..
Tarihin derinliklerinde hiçbir baskı ve etki 

altında kalmadan özet bir araştırma yapalım.
Öncelikle;
Türkiye'ye yönelik Ermeni faaliyetleri’nin 

altında "Dört T" planı vardır.
Bu plan, sözde Ermeni sorununun tüm 

dünyada Tanıtılması, soykırımın Tanınması, 
Türkiye'den Tazminat alınması ve Toprak elde 
edilmesi aşamalarını içermektedir.

Oysa; 1071'de Türk hakimiyetine giren 
Ermenileri, Bizans'ın zulmünden kurtaran ve
onlara insanca yaşama hakkını bahşeden, 
Selçuklu Türkleri olmuştur.

Fatih döneminde ise, Ermenilere din ve vic
dan hürriyeti verilmiş, Ermeni cemaati için dini 
ve sosyal faaliyetlerini yönetmek üzere Ermeni 
patrikliği kurulmuştur.

Ermeniler, 19 uncu yüzyılın sonlarına kadar 
Osmanh idaresinde, Türk insanının 
hoşgörüsünden de yararlanarak, adeta altın 
çağlarını yaşamışlardır. Askerlikten muaf tutu
lan ve kısmen vergi muafiyeti tanınan 
Ermeniler, ticaret, zanaat ve tarım ile idari 
mekanizmalarda önemli görevlere yükselme 
fırsatını elde etmişlerdir.

Osmanh Devleti zayıflamaya başlayıp, 
hemen her konuda Avrupa'nın müdahalesine 
maruz kalınca, Türk - Ermeni ilişkileri _ 

.kötüleşme dönemine girmiştir.. Batilı ülkeler 
Osmanh Devleti'ni bölerek bölgesel çıkarlarına 
ulaşabilmek için Ermenilerle Türk toplumunun 
arasını açmayı hedeflemişlerdir.

Ermenilere sırasıyla, Anadolu'da: 
Armenakan ve Vatan Koruyucuları, 
Cenevre'de: Hınçak, Tiflis'te: Taşnak komiteleri 
kurdurulmuştur. Bu komitelere hedef olarak 
Doğu Anadolu toprakları, amaç olarak ise 
Osmanh Ermenileri'nin bağımsızlık kazanması 
gösterilmiştir.Bu amaçla kışkırtılan Ermeni 
komiteleri, 1890 yılındaki Erzurum isyanı ilk 
olmak üzere, Kumkapı gösterisi, Kayseri, 
Yozgat, Çorum ve Merzifon olayları, Sason 
isyanı, Babıali gösterisi, Zeytun ve Van isyanı, 
Osmanh Bankası'nın işgali, II. Abdüihamit’e 
suikast teşebbüsü ve 1909 Adana isyanlarını 
çıkartmışlardır.

Ermeniler, Türk halkına en büyük zararı, 
Birinci Dünya Savaşı sırasında giriştikleri 
katliamlarla vermişlerdir. Bu dönemde 
Ermeniler; Türk köylerine baskınlar düzenle
mek suretiyle halka büyük zarar vermişlerdir. 
Örneğin Van’ın Zeve Köyü’nün bütün halkı, 
kadın, çocuk ve yaşlı demeden, Ermeniler
tarafından öldürülmüştür.

Bir Ingiliz belgesine göre; Erme 
sız iddialarının aksine Van ve Bitli 
öldürdükleri Türklerin sayısı 300.(

arin, asıl- 
ârelerinde 
ile

400.000 arasındadır
Osmanh Hükümeti’nin bütün i 

rağmen, ülkede Ermeni olaylarır 
yoğunlaşması, erkek nüfusun as 
masından dolayı savunmasız ka 
ve çocuklarına Ermeni saldırılar 
ordunun birçok cephede savaş

liyetine 
jiderek 
re ahn-

ı Türk kadın 
ın artması ve 

alinde bulun-
ması nedeniyle mahalli isyanların topyekün bir 
ihanete dönüşmemesi için, cephe gerisinin 
emniyete alınması ihtiyacını doğurmuştur.

Devamı var...

Dün saat 15.oo sıralarında İstiklal Caddesi 7 Nolu Aralık 
Tekel Sokak’ta bulunan Güler Kardeşler Apartmanının 

birinci katında bulunan 19 nolu dairenin kapısına bırakılan 
bebek ağlayınca ev sahibi tarafından bulundu. Sahil Devlet 

Hastanesi personeli bebeğe Kader adını koydu. Kader 
bebek, Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edildi.

Seyfettin SEKERSÖZ
Yürekleri burkan 
olay dün 
Gemlik'te yaşandı. 
3 günlük olduğu 
belirlenen kız 
bebek bir evin 
kapısına terk 
edilmiş olarak 
bulundu.
Dün saat 13.15 
sıralarında İstiklal 
Caddesi 7 Nolu 
Aralık Tekel Sokak 
Güler Kardeşler 
Apartmanının birinci 
katında bulunan 
19 nolu evin kapısına 
bırakılan bebeğin 
ağlamalarını duyan 
ev sahibi kapıyı 
açtığında şok 
yaşadı.
Kapısının önünde 
terk edilmiş halde 
ağlayan bebeği 
gören ev sahip
lerinden Kubilay 
Ak durumu hemen 
polise haber verdi. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri anne 
ya da babası 
tarafından terk 
edildiği sanılan 
bebeği Sahil 
Devlet Hastanesi 
acil servisine 
götürdüler.
Doktorlar tarafından 
müşahede altına 
alınan ve 3 günlük 
kız çocuğu olduğu 
belirlenen bebeğin 
göbek bağının 
kesimi ve ayak 
tabanından iz 
alınırken sürülen 
boyanın bulunması 
nedeniyle doğumun 
bir hastanede

yapıldığı ortaya çıktı. 
Hastanede 
hemşireler tarafından 
altı temizlenen 
ve karnı doyurulup 
giydirilen bebeğe 
polis ve hastane 
personeli tarafından 
Kader ismi koyuldu.

Öte yandan ne 
şartlarda dünyaya 
geldiği bilinmeyen 
3 günlük bebeğin 
kim ya da kimler 
tarafından terk 
edildiği araştırılıyor. 
Gemlik Nüfus 
Müdürlüğü’nde

kaydı yapılan 
Kader bebeğin 
Çocuk Büro 
Amirliği tarafından 
Bursa Çocuk 
Esirgeme 
Kurumu’na 
teslim edildiği 
bildirildi.

BURSA HAKİMİMİ V€ 
K€NT GfiZ€T€L€RİN€ 

İLAN ve RCKIAM ALINIR
KÖRFEZ 

REKLAM
Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız v 

reklamlarınız için bizi arayın

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

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 33 dönümlük arazi için Avcı Ailesi ile anlaştı.

Belediyeden büyük anlaşma
Deresi kenarında ^Belediye Başkanı Mehmet

Hüseyin Avcı varislerine ait 
33 dönümlük boş arsa bir 
süre önce Belediye Meclisi’n 
de "Belediye Kullanım Ala
nı olarak plan değişikliği
yapılmış ve kamulaştırma 
kararı alınmıştı.

Turgut, mal sahipleriyle yüz 
yüze görüşerek arsayı 4 mil 
yon 600 bin YTL fiyatla satın 
alma konusunda anlaştı. 2007 
Belediye Bütçesine konacak 
ödenekle arsanın Belediyeye 
devri gerçekleşecek..

i YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Dere boyunda bulu
nan ve Avcı Ailesi’ne 
ait 33 dönüm boş 
arazinin satışı için 
anlaşmaya varıldı. 
Bir süre önce AKP 
grubu tarafından 
önerge ile meclise 
getirilen ve Gemlik'e 
kazandırılmak 
istenen arazi için 
yapılan görüşmelerin 
anlaşmayla sonuç
landığı öğrenildi. 
Avcı Ailesi’ni 
temsilen Hüseyin

। Avcı ile yapılan 
görüşmelerde 
4.6 milyon YTL'ye 
(4 trilyon 600 milyar) 
taraflar arasında 
anlaşma sağlandı. 
Plan Bütçe 
Komisyonu 
tarafından 2007 
bütçesine konacak 
olan para mecliste 
görüşülerek kabul 
edilmesi bekleniyor. 
Belediye'ye 
kazandırılacak olan 
hizmet alanı içinde 
yapılması düşünülen 
yerler için bir çok 
görüşlerin bulun
duğu belirtilirken, 
çevre düzenlemesi 
için de 910 bin YTL 
bütçeye para 
ayrılacağı öğrenildi. 
Bütçeye konacak 
para ile yapılacak 
ödemeyle birlikte 
tapu işlemlerinin de

yapılacağı 
bildirilirken, 
Avcı ailesine ait 
olan 33 dönümlük 
arazide ilçeye yakışır 
bir kültürpark, anfi 
tiyatro, kafeterya, 
yüzme havuzu, 
oyun salonları gibi

toplumun ilgisine 
ve zevkine hitap 
edecek yerler 
projelendirilecek. 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin tarihinde 
belki de en iyi ve en 
faydalı kararı veren 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut 
ile siyasi partilere 
mensup Belediye 
Meclis üyelerinin 
de katkılarıyla 
Gemlik içinde 
güzel bir eğlence 
mekanı oluşturulması 
bekleniyor.

Yeni Çarşı 6 milyon YTL’ye ihale edildi
Öte yandan yaklaşık iki yıl 
önce yıkılan ve şimdilerde 
açık otopark olarak kullanılan 
Yeni Çarşı arazisinde 
yapılacak cazibe merkezinin 
ihaleye verildiği öğrenildi. 
Edinilen bilgiye göre, 6 milyon 
YTL'ye bir firmaya verilen ihale 
ile yapılacak modern çarşının 
önünd» kalan yerler için de 
2007 belediye bütçesine 
4 milyon YTL istimlak bedeli 
ayrıldığı öğrenildi.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Ağızlarınıza sağlık...
Bu günkü AKP iktidarı PKK terörünü 

Amerika’ya, onun insafına bıraktılar. Kendi 
kaderlerini de Avrupa Birliği’ne bağladılar..

Çünkü Avrupa Birliği Türk silahlı 
Kuvvetlerinin ülke yönetimin de söz sahibi 
olmasını değil, her şey karşısında suskun 
kalmasını istiyor.

Tabiidir ki AKP’nin de en çok arzuladığı şey..
Askerler suskun kalacak, ülkenin sorunları 

karşısında tepki vermeyecek ve “demokratik
leşme uğruna” uyur -gezer olacak,.. Oh ne ala 
memleket..

Böylece Türkiye hem Avrupa Birliği’nin, hem 
de AKP’nin istediği gibi at koşturduğu bir ülke 
olacak.. Alında kaçan mı ?..

Bunu kimse yemez, nitekim yemediler, 
yemezlerde...

Üç kuvvet komutanı, Genel Kurmay Başkanı, 
Cumhur başkanı son bir hafta içinde yaptıkları 
konuşmalarla her şeyin bedava olmadığını 
söylediler..

Türkiye’de hiç kimse dindarların, mümin
lerin inancına, ibadetine karışmayı aklına bile 
getirmez. İşte ortada dönen dolap burada 
başlıyor..

Siz elinizde ki devlet gücünü oya 
dönüştürmek için din ticareti, din sömürüsü 
yaparsanız, devlet kurumlarını Cumhuriyet 
rejimine düşman kadrolarla doldurursanız, 
kısaca laikliği bir kenara atıp devleti dinsel 
anlayışla yöneltmeğe kalkışırsanız birileri sizi 
uyaracaktır..

Bu birileri; Muhalefet, sivil toplum örgütleri 
gibi siviller olduğu gibi, asker ve hatta çizmeyi 
çok aşarsanız Cumhurbaşkanı olarak elbette 
sizi uyaracaktır..

Bu durumda uyaranları değil de, ülkeyi bu 
duruma düşürenleri kınamak ve gerekirse 
hesap sormak yapılacakların doğruları değil 
mi?

Genç Cumhuriyet kimsenin babasının çiftliği 
değil...

İktidar da olanlar çarpık seçim yasasının 
lütfuna uğrayarak yüzde 34 oy alarak meclis 
de yüzde 66 milletvekilliği kazandılar.. Buna 
şükredip iyi işler yaparak geri kalan yüzde 70 
oranında ki büyük kütleyi de memnun etmeye 
çalışalım, diyeceklerine boylarına bakmadan 
üzerilerine üzerilerine gidiyorlar..

Tayyip Erdoğan “Herkes sivil iradeye uymak 
zorundadır. Buna askerler de dahil” demesi, 
tamam doğru ama sen niye yüzde 70 sana ve 
rilmeyen oya saygı göstermiyorsun.?.

Onlar bu memleketin vatandaşları değil mi, 
onların söz hakkı yok mu ?...

Türkiye Cumhuriyeti kanla - savaşla kurul
du.. Bu devlet günün birinde Avrupa Birliği’nin 
oyuncağı olalım, onların kapılarında yalvaralım, 
her dediklerine boyun eğelim, bizi aşağılasın
lar diye kurulmadı.

Bu Cumhuriyet nice badireler (İkinci dünya 
savaşı) atlattı, en zayıf olduğu anlarda bile 
hiçbir devlete eyvallah demedi, başını hep dik 
tuttu..

Bu devlet hiç zaman, bu gün olduğu gibi Din 
sömürüsünü, din ticareti yapanlara teslim 
olmadı, olmaz da, Çünkü Büyük Atatürk ve 
silah arkadaşlarına daha ödeyemediğimiz bor
cumuz var..

Büyük Atatürk Türk gençliğine hitabesinde; 
İktidara sahip olanlar gaflet, delalet, ve hıyanet 
içinde dahi olabilirler diyor.

O noktalara daha gelmedik ama eğer 
gelinirse Türk gençliği ve halkı neler yapması 
gerektiğini de biliyor.

Ben kendi adıma Kuvvet komutanlarını, 
Genel Kurmay başkanımızı, Sayın Cumhur 
başkanımız Necdet Sezer’i alkışlıyorum.

Yüreklerine ve ağızlarına sağlık...

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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İzciler çadır kurma tatbikatı yaptı
Gemlik Lisesi Ergin 
İzci grubuna mensup 
altı izci dün Hükümet 
binası önünde kamp

çadırı kurma 
tatbikatı yaptılar.
Sivil Savunma 
Müdürlüğüne ait 
olan ve hükümet 
binasının deposunda

bulunan kamp
çadırının sağlam 
olduğunu anlamak 
ve çadır kurabilmek 
için havuz 
kenarındaki

yeşillik üzerinde 
tatbikat yapan 
öğrenciler, kamp 
dönemine 
hazırlandıklarını 
söylediler.

İzci liderlerinin göze
timinde çadır kuran 
Gemlik Lisesi öğren
cilerinden Onurcan 
Çakar, Nazmi Pancar, 
Levent Bayram,

Mehmet Çağan, 
Melih Izgi ve Aziz 
Tilci başarıyla kur
dukları kamp çadırını 
yine aynı şekilde 
sökerek topladılar.

Türk askeri heyeti Beyrut’ta
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİNBİZİARAYINIZ
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYen i Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan_______

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1 • 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

__________ Önünde 115 m2 Bahçeli_________________ .

DUYURU
GEMLİK BELEDİYESİ 

SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

2006- 2007 DÖNEMİ 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ VE 

TÜRK HALK MÜZİĞİ 
KORO ÇALIŞMALARI

1 EKİM 2006 TARİHİNDEN 
İTİBAREN BAŞLAMIŞTIR.

KORO İÇİN KAYITLARIMIZ 
DEVAM ETMEKTEDİR.

K.Kumla’da Ayazma'

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

di 6 Dönüm Zeytinlik

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA 

Macîde &ZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

GERÇEK ersteniK
uıztâuıHüseyin TAŞKIRAN I

HER TÜRLÜ 
LASTİK TAMİRİ YAPILIR.

*-> 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
*-> 2. Fi Jant Alım Satımı
24 <T HİZMETE AÇIKTIR

GSIH535M

BM barış gücü 
bünyesinde 
gönderilecek Türk 
istihkam birliğinin 
Lübnan'da görev 
yapacağı yerleri 
incelemek ve yerel 
yetkililerle eşgüdümü 
sağlamak amacıyla 
Genelkurmay Başkan 
lığı'ndan 8 kişilik 
heyet, Lübnan'ın 
başkenti Beyrut'a 
gitti. Lübnan'ın 
güneyindeki Sur 
kentine önümüzdeki 
günlerde yerleştir
ilmesi planlanan 
260 kişilik istihkam 
birliğinin bu ülkeye 
gidiş hazırlıkları 
son aşamaya 
geldi. 
Türk Hava 
Kuvvetleri ne 
ait askeri bir 
uçakla Beyrut'a 
giden as keri heyeti, 
Lübnan daki barış 
gücü UNIFIL 
temsilcileri ile 
Türkiye Büyükelçiliği 
yetkilileri karşıladı. 
Alınan bilgiye göre, 
UNIFIL yetkilileriyle 
eşgüdüm çalışmala 
rında bulunacak 
olan heyet, ön 
hazırlıkları yaptıktan 
sonra Türkiye'den 
gelecek istihkam 
birliğini karşılayacak.
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Bursa, ‘Su şehri* kimliğine
yerinden kavuşacak

Evliya Çelebi’nin 
‘Velhasıl Bursa 
sudan ibarettir’ 
diye tanımladığı 
Bursa, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kentin değişik 
mekanlarına yaptığı 
havuzlarla yeniden 
bu özelliği ile 
bütünleşecek. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Merinos 
Kavşağı’nda yapılan 
hareketli su küresi 
ve ışık oyunlu 
45 metre 
uzunluğundaki 
fıskiyeli havuzun 
açılışında, 
“Bir şeyi yapabile
ceğinize inanıyor
sanız, yapabilirsiniz. 
Yapamayacağınızı 
düşünüyorsanız, 
hiçbir şey yapa 
mazsınız. Biz 
yaşayanların mutlu 
oldukları, ziyaret, 
edenlerin hayran 
kaldıkları bir Bursa 
için çalışıyoruz” 
dedi.
Havuzlar, yangın ve 
afet anında itfaiyenin 
su ihtiyacını da 
karşılayacak 
Açılışını yaptığı 
Merinos 
Kavşağı’ndaki 
havuzun yaklaşık 

| 45 metre boyunda 
ve 20 metre enindeki 
olduğunu, 9 ayrı 
yere yapılacak 
prestij model fıskiyeli 
havuzlarda ışık ve 
su hareketleriyle 
oluşan su balesi 
gösterilerinin de 
seyredilebileceğini 
anlatan Şahin, 
BursalIların günlük 
yaşamına renk 
katacak bu havuzla

rın yangın ve afet 
hallerinde ise itfaiye 
araçlarının su ihti 
yaşlarını da karşıla 
yacak şekilde hizmet 
vereceğini bildirdi. 
Su gösterileri 
büyüleyecek 
Merinos Kavşağı’nın 
dışında Esentepe 
Kavşağı İzmir Yolu 
Carrefour önüdeki 
havuzun da tamam
landığını, Orhaneli 

Yolu Beşevler 
Kavşağı ve 
Geçit’tekilerin ise 
yapımlarının devam 
ettiğini söyleyen 
Başkan Şahin, 
“Yaptığımız çalış
malar kapsamında 
Orhangazi Parkı’n 
da ki havuzu da yeni 
leyeceğiz. Ayrıca 
Santral Garaj önü, 
Kültürpark ve Kestel 
Kavşağı’na da yeni 
havuz yapacağız. 
Havuzlar sadece 
suyun aktığı değil su 
küresi ve dörtkena 
rında kademeli olarak 
alçalan hareketli 
su küreleri ile gören
leri büyüleyecek 
güzellikte” diye 
konuştu.
Bursa’nın kendisine 
değer katan birçok 
özelliğinin yanı sıra 
denize kıyıları, termal 
kaynakları ve 
dereleriyle aynı 
zamanda bir su kenti 

olduğunu belirterek, 
“Hepimizin bildiği 
gibi Evliya 
Çelebi’nin 
seyahatnamesinde 
‘Velhasıl sudan 
ibarettir’ diye tabir 
ettiği Bursa, yüzyıl
lardır bir su şehri 
olarak anılmıştır. 
Biz de Bursa’mızın 
bu özelliğinden 
esinlenerek 
temizliği ve 
berraklığı temsil 
eden suyun Bursa 
ile ayrılmaz birlik
teliğini gün ışığına 
çıkacak. ’’ diye 
konuştu.
Başkan Şahin 
daha sonra BUSKİ 
Genel Müdürü 
İsmail Hakkı 
Çetinavcı ve 
BUSKİ Genel 
Müdür Yardımcısı 
Haluk Kurt’la 
birlikte butona 
basarak, havuzu 
çalıştırdı.

Üniversitelere 
yeni ek 

yerleştirme

Üniversitelerde boş 
kalan kontenjanlar 
için yeni bir yer
leştirme yapılacak. 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merke 
zi'nden yapılan açık
lamaya göre, YÖK 
kararı uyarınca, 
2006-ÖSS sonucun
da merkezi yerleştir 
mede boş kalan kon
tenjanlar ile ek yer
leştirme sonucunda 
boş kalan ve kayıt 
yaptırmayan aday
ların yerine 2006- 
2007 öğretim yılı için 
"2. Ek Yerleştirme" 
yapılacak.
Adayların 2. Ek 
Yerleştirmede tercih 
yapabilmesi için 
2006-ÖSYS merkezi 
ve ek yerleştirmede 
hiçbir yere yerleşti 
rilmemiş (Açıköğre 
tim Fakültesinin kon- 
tenjansız program
ları hariç) olmaları 
gerekiyor.
2006 yılında özel 
yetenek sınavıyla 
öğrenci alan yük
seköğretim program
larına kesin kayıt 
yaptırmış olan 
adaylar 2. Ek 
Yerleştirmeye 
başvurabilecekler. 
Bu çerçevede, 
merkezi yer

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

leştirmede konten
janı dolmayan ve en 
küçük puanı oluş
mayan yükseköğre
tim programları, ilgili 
puanı hesaplanmış 
tüm adaylar tarafın
dan tercih edilebile
cek. Merkezi yer
leştirmede konten
janı dolan ve en 
küçük puanı oluşan, 
ancak yerleştirilen 
adaylardan birka 
çının kayıt yaptırma
ması nedeniyle kon
tenjan açığı oluşan 
kılavuzdaki Tablo 
4'te yer alan lisans 
ve Tablo 3B'de yer 
alan ön lisans pro
gramlarını yalnızca, 
programın en küçük 
puanına eşit veya 
daha büyük puana 
sahip olan adaylar 
tercih edebilecekler. 
Tablo 3A'daki ön 
lisans programları 
için en küçük 
puan koşulu 
aranmayacak.
2. Ek Yerleştirme 
için adaylar 16-18 
Ekim 2006 tarihleri 
arasında başvura
bilecekler. 2. Ek 
Yerleştirmeye ilişkin 
kılavuz bu tarihler 
arasında ÖSYM'nin 
internet sitesinde 
yayınlanacak.

‘Gemlik Körfez’ İnternette ww.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın PlönTTl AB0NE 0LDUNUZ MU? U32İJUÎM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ___

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Valiliklere
Gazi-Şehit 
Genelgesi

‘Nükleer 
Deneme 

tartışılıyor*

Gazi ile şehitlerin 
dul ve yetimleri için 
irtibat noktaları 
kurulacak.
Gazi ve şehitlerin 
dul ve yetimlerinin 
sorunlarını ilete
bilmeleri için 
valilikler bünyesinde 
irtibat noktaları 
oluşturulacak.
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
81 il valiliğine 

konuyla ilgili 
bir yazı gönderdi. 
Buna göre, gazi ve 
şehitlerin dul ve 
yetimleri için 
valiliklerde irtibat 
noktaları 
oluşturulacak.
Vali yardımcısının 
sorumluluğunda ola
cak bu masalarda, 
konuya duyarlılığı 
olan personel 
görevlendirilecek.

Uzmanlar "Doğru 
lama için zamana 
ihtiyaç var" der ken, 
amaç tartışılıyor. 
Kuzey Kore'nin 
nükleer bomba 
denemesi gerçek
leştirdiği uzmanlarca 
büyük ölçüde 
doğrulanıyor, ancak 
şüpheler de yok 
değil...
Güney Koreli ve 
Amerikalı yetkililer, 
deneme haberinin 
duyulduğu gün 
bölgede richter 
ölçeğiyle 4,2 büyük
lüğünde bir sarsıntı 
kaydettiklerini açık
ladılar. Ancak bunun 
bir plütonyum bom
basının yol açabile
ceği sarsıntının 
çok altında olduğu 
bildirildi.
Uzmanlar, bununla 
birlikte denemenin 
yapıldığı derinliğin 
de sarsıntının 
büyüklüğünde 
etkili olduğunu 
kaydediyor.
Güney Koreli 
uzmanlar, Kuzey 
Kore'nin nükleer 
silah deneme 
haberi nin gerçek 
olduğuna 

inandıklarını 
belirtti ve dene
menin başarılı olup 
olmadığını saptamak 
için 2 haftalık bir 
süreye ihtiyaçları 
olduğunu söyledi. 
Japonya da nükleer 
sızıntı olup olmadığı 
konusunda bölgede 
inceleme başlattı. 
Kuzey Kore'nin nük
leer bomba deneme
siyle ne amaçladığı 
konusunda da 
değişik görüşler var. 
Bazı Güney Koreli 
uzmanlar, Kuzey 
Kore'nin nükleer güç 
olmaktan ziyade 
Amerika'dan yeni 
ödünler koparma 
peşinde olduğunu 
söylerken, bazı 
uzmanlar da Irak'ın 
işgalinin Pyongyang 
üzerinde büyük etk
isi olduğu kanısını 
taşıyor.
Kopenhag’daki 
Asya Çalışmaları 
Enstitüsü'nden 
Geir Helgesen, 
Kuzey Kore'nin, 
mevcut uluslararası 
sistemde kendini 
koruma refleksiyle 
hareket ettiğini 
belirtiyor.

Bulgaristan’da 
radyoaktif 

sızıntı

Bulgaristan'da 
dünyanın en riskli 
nükleer santralleri 
arasında yer alan 
Kozloduy Nükleer 
Santrali'nin 
soğutma sisteminde 
radyoaktif sızıntı 
meydana geldi. 
Kozloduy Santrali 
Genel Müdürü
Ivân Genov, 

onarım için kapalı 
bulunan santralin 
bin megavatlık 
6. reaktörünün 
soğutma boru 
hatlarına radyasyon 
içeren sıvı sızdığını, 

ancak bölgenin 
kısa sürede izole 
edildiğini bildirdi. 
Bulgaristan'ın 
elektrik 
ihtiyacının üçte 
ikisini sağlayan 
Kozloduy Nükleer 
Santrali'nin en 
eski bir ve 2.
reaktörü 2 yıl önce 
kapatılmıştı.
Avrupa Birliği'nin 
isteği üzerine 3. ve 
4. reaktörlerin 
de yıl sonuna dek 
devredışı 
bırakılması 
bekleniyor.

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

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı 
Özel Takvim Çalışmaları - Eşantiyon Çeşitleri

tCörf >z Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Köşk için ilk aday ANAVATAN'dan
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı Erkan 
Mumcu, Köşk adayını 
açıkladı ve "Türkiye, 
cumhurbaşkanı 
adayı arıyorsa bunu 
gerçekten her 
vasfıyla hak eden 
kişi budur" dedi. 
Çankaya Köşkü için 
ilk isim Anavatan 
Partisi Genel 
Başkanı Erkan 
Mumcu'dan geldi. 
Cumhurbaşkanının 
halk tarafından iki 
turlu bir oylama ile 
seçilmesini her fır
satta dile getiren 
Mumcu, katıldığı 
bir programda 
cumhurbaşkanlığı 
seçimine ilişkin 
görüşlerini açıkladı. 
AKP ile CHP'nin 
anlaşarak bir 
çözüm bulacaklarını 
tahmin eden Mumcu, 
"Baykal'a beğen
dirirler Erdoğan'a

AK Parti Genel Başka 
nı ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, son 
dönemde yaşanan 
"irtica" ve "laiklik" 
tartışmalarıyla ilgili 
sert çıkarak, "Bu ül 
keye, bu ülkenin gele
ceğine, bu milletin bir
lik ve beraberliğine, 
Cumhuriyet'in değer
lerine karşı tehditler 
yok mu? Elbette var. 
Ama bunlar toplumun 
geneline yayamaya- 
cağımız aşırı uçlar 
olduğunu, takibinin de 
suç ceza sistemi 
içinde yapılması 
gerektiğini unutma 
yalım. Unutmayalım ki 
uçlarda bulunanlar da 
bizim insanlarımızdır. 
Bunu anlamayan, 
bunu hazdemeyenler 
de olabilir. Onlara 
sesleniyorum. Bugüne 
kadar onlara ne 
yönelik ne yaptınız? 
Gücünüz varsa gereği
ni mi kullandınız? 
Kazanabilecekseniz 
niye kazanmadınız. 
Ülkeyi bu dertten kur
tarabilecektiniz niye 
kurtarmadınız. Onları 
merkeze çekmenin, 
kazanmanın gayreti 
içinde olmak da ancak 
bu çatı altında olan 
hepimizin ortak 
görevidir" dedi.
Başbakan Erdoğan, 
partisinin TBMM Grup 
Toplantısında yaptığı 
konuşmanın ikinci 

seçtirirler" 
diye konuştu. 
MUMCU'NUN ADAYI 
YALÇINBAYIR 
Mumcu, "Sizin 
cumhurbaşkanı 
adayınız var mı" 
sorusuna ise yanıt 
verirken, şöyle dedi: 
"Var. Ertuğrul 
Yalçınbayır. Bu parla
mentoda cumhur
başkanı olmayı 
fevkalade hak eden, 
gerçek bir hukuk 
adamı, gerçek bir 
demokrat, gerçek 
bir memleket evladı, 
millet evladı. Hiç kim
senin itiraz edemeye
ceği bir adamdır. 
Türkiye, cumhur
başkanı adayı 
arıyorsa gerçekten 
cumhurbaşkanı 
olmayı her vasfıyla 
hak eden bir 
adamdır. Elini 
vicdanına koyan 
herkes baksın."

bölümünü "irtica" ve 
"laiklik" tartışmalarına 
ayırdı. Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
ve Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt'ın da 
katıldığı "irtica" ve 
"laiklik" tartışmalarıyla 
ilgili ayrıntılı bir 
değerlendirme yapan 
Başbakan Erdoğan, 
sert çıktı. Son 4 yıldır 
siyasi ve ekonomik 
istikrarı sağladıklarını, 
Türkiye'nin temel 
meselelerinin çözümü 
noktasında da önemli 
mesafeler aldıklarını 
kaydeden Erdoğan, 
şimdi sosyal istikrarı 
sağlamak gerektiğini 
söyledi. Türkiye'nin 
çok uzun zamandır bir 
sosyal restorasyona 
ihtiyaç duyduğunu, 
şimdi bu istikrar zemi
ni üzerinde bu atılımın 
yapılması gerektiğini 
dile getiren Erdoğan, 
bugünün dünyasında 
güçlü kalmak için 
toplumsal barışı 
zayıflatacak kav
gaların, tartışmaların 
belli uzlaşma nokta
larına taşınması gerek
tiğini söyledi. "Biz 
asgari müşterekler 
mutabakatını sağla
mak zorundayız" 
diyen Erdoğan, 
Türkiye'de asgari 
müşterekler değil 
azami müşterekler 
mutabakatının sağlan

ve “laiklik” çıkışı

ması gerektiğini 
ancak bazılarının buna 
yanaşmadığını vurgu
ladı. Türkiye'nin 10 yıl
larını içine kapanarak, 
kendi kendisiyle kavga 
ederek, kendi göl
gesinden korkarak 
geçirdiğini ifade eden 
Erdoğan, bu yılların 
kayıp olduğunu, 
bugünden sonra artık 
kendi kendisiyle kav
galı bir toplum olarak 
yaşamaya devam 
edilemeyeceğini bildir
di. Bu milletin asırlar 
boyunca kendisiyle 
barışık, aynı inanç ve 
duyguda birleşerek 
yaşadığını, bu sayede 
bu topraklarda en zen
gin medeniyetlerinden 
birinin yükseldiğini 
anlatan Erdoğan, 
"Ne zamanki birbiri 
mizden şüphe etmeye 
başladık, ne zamanki 
BtrbiHHiran derdini ve 
dilini anlamamaya 
başladık o zaman bir
liğimiz dirliğimiz 

bozuldu. Ben 
inanıyorum ki 
bugün de birbirimizle 
konuşarak, birbirimize 
saygı göstererek, 
boş vehimleri bir 
yana bırakıp 
birbirimize 
inanarak çözemeye
ceğimiz hiçbir mesele 
yoktur. Bu noktada bu 
ülkeyi seven, bu 
ülkenin geleceğine 
inanan herkese 
büyük sorumluluklar 
düşmektedir.
Toplumsal barışımızı 
zedeleyen ve 
insanımızı belli tartış
malar çerçevesinde 
karşı karşıya getiren 
anlayışlara karşı he 
pimiz topyekün uyanık 
olmalıyız. Yaraları 
kanatan değil, yaraları 
iyileştiren olmayız. 
Kavgalara taraf olan 
değil sadece toplum
sal barışa, dostluğa 
kardeşliğe taraf 
olmalıyız" diye 
konuştu.

AKP anketlerinde 
son durum

AK Parti’nin iki ay 
içinde yaptırdığı iki 
ayrı anket sonucu 
basına yansıdı. 
Anketlere göre 4 parti 
Meclis’te. CHP, ilk 
kez yüzde 15'in 
üzerinde. MHP ve 
DYP barajı aşıyor. 
AKP Genel 
Merkezi’nin son iki ay 
içinde yaptırdığı iki 
ayrı araştırmanın 
sonuçlarına ulaştı. 
Temmuz ve Eylül 
ayında yapılan 
anketler, partinin 
anlaşmalı olduğu iki 
ayrı firmaya yap
tırıldı. “Türkiye 
Gündemi” başlığı 
altında yapılan 
anketin sonuçları, 
iktidar partisinin en 
sorunlu iki ayı 
geçirdiğini 
gösteriyor. 
İKİ AY ÖNCE 
YÜZDE 32.7 
ANAR şirketi, 
partinin istediği 
üzerine Temmuz ayı 
sonunda 12 ilde 
araştırma yaptı. 
Anket sonuçları 
Ağustos ayının ilk 
haftasında Başbakan 
Erdoğan ve AKP 
yönetimine sunuldu. 
Araştırmada, AKP'nin 
oyu yüzde 32.7 
olduğu ortaya çıktı. 
Kararsızların oyu 
ise yüzde 30.5. 
EYLÜL 
ARAŞTIRMASI 
AKP yönetimi, aradan 
iki ay geçtikten sonra 
bu defa Pollmark şir
ketine yeni bir anket 
yaptırdı. Eylül ayının 
sonunda yapılan ve 
Ekim ayının ilk 
haftasında parti 
yönetimine verilen 
anketin ilk bilgilerini 
Erdoğan, ABD’ye 
giderken açıkladı. 
Başbakan Erdoğan’ın 
“yüzde 26’ya düştük" 
diye açıkladığı 
ankette kararsızların 
oyu ise yüzde 32. 
MHP VE DYP 
BARAJI ASIYOR

İki ay içinde yapılan 
ankette AKP’nin oy 
oranındaki düşüş 
dikkat çekiyor. İktidar 
partisi Temmuz ayın
dan itibaren 6.5 puan 
oy kaybı yaşadı. 
Buna karşı kararsız 
lar ve muhalefet par
tilerinin oylarında 
ciddi bir artış var. 
CHP, ilk kez AKP’nin 
yaptırdığı ankette 
yüzde 15 oranını 
geçti. MHP ve DYP, 
kararsızlar dağıtıl
madan yüzde 10 
barajına dayandı.
İki parti, kararsızların 
oyunun dağıtılması 
halinde barajı geçi 
yor. Mevcut tablo, 
önümüzdeki dönem 
MECLİS’e 4 partinin 
gireceğini gösteriyor. 
AKP’nin son iki yılda 
yaptığı anketlerin 
tamamında MHP’nin 
oyunun DYP’den 
yüksek olması da 
dikkat çekici.
ÖZEL ANLAŞMA 
AKP, anketleri 
Pollmark, Anar ve 
Denge şirketlerine 
yaptırıyor. Parti ile 
3 şirket arasında 
özel bir sözleşme var. 
Sonuçlar parti 
yönetimi dışında 
kimse ile paylaşılmı
yor. AKP, aksi yönde 
faaliyeti tespit edilen 
şirkete para cezası 
öngören sözleşme 
imzaladı.
Başbakan ne demişti 
Erdoğan, geçen hafta 
ABD gezisinde 
sırasında, uçakta 
bulunan gazetecilere 
şu açıklamayı yap
mıştı: “Kararsızlarda 
artış var. Bizden 
kararsızlara kayma 
var. Son yaptırdığı 
mız ankette kararsız 
lar yüzde 32 çıktı. 
AKP’nin oyu 
yüzde 26.2. 
Seçimden bu yana 
AK Parti’ye çıkan en 
düşük oy oranı... 
Barajı da yine 
2 parti geçiyor.”
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201)6 dünyası uzayda yayınlanacak ‘Oy pusulası 100 metre olacak’
Internet portalı 
Yahoo, tüm 
dünyadan internet 
kullanıcılarını 
2006'da Yerküre'yi 
anlatacak her türlü 
bilgiyi gelecekteki 
nesiller için toprağa 
gömmek ve uzaya 
yayınlamak üzere 
kendisine 
aöndermeye çağırdı. 
Internet kul
lanıcılarını insanlık 
tarihinin bir anını 
yakalayacak "ilk 
antropoloji projesi" 
için fotoğraf, video, 
şarkı, fikir, desen 
veya her türlü 
sayısal belgeyi 
göndermeye davet 
eden Yahoo, bu 
projeye katılmak 
isteyenlerin aşk, 
öfke, korku, acı, 
mutluluk, umut, 
güzellik ve 
"katılımcıdan" her 
şeyle ilgili belgeyi 
"Yahoo Time 
Capsule" sitesine 
gönderebileceklerini 
açıkladı.
Yahoo'nun 
"Genel Yayın 
Yönetmeni" 
Srinija Srinivasan 
projeyi Meksika'da

lıjır In-itunt »rcess ta yuu* Ikmiıl# sftas H's and d's

Siuıı.ln Fıw»maıl SîtfttjUii

E il At*

Spofl»

başkente 40 km 
uzaklıktaki 
Teotihuacan Güneş 
Piramidi'nde 25 
Ekimde başlayacak 
ve 3 gün sürecek 
törenle kutlayacak
larını belirterek, 
internetten naklen 
yayınlanacak bu 
törende en iyi 
videoların 
piramit üzerinde 
gösterileceğini ve 
kullanıcıların 
gönderdiği sayısal 
verilerin anıttan 
uzaya yayın
lanacağını kaydetti. 
Yahoo'nun projesine 
York Düşesi Sarah 
Ferguson, Endülüs 
konusundaki bazı 
düşüncelerini, 
yapımcı John

, XZZXL
Emad. inat

X5' »lifrmnycH

Woo ilk çizgi filminin 
bir bölümünü ve 
guru Deepak 
Chopra dünya barışı 
ile ilgili fikirlerini 
şimdiden 
gönderdiler. 
Yahoo'nun ilk 
antropoloji projesine 
katılacak öneriler, 
8 Kasım 2006'ya 
kadar gönderilebile
cek ve bir saklama 
konteynırına 
konduktan sonra 
bir kopyası 
VVashington'daki 
Smithsonian 
Enstitüsü ve bir 
kopyası da Meksika 
Antropoloji ve Tarih 
Enstitüsü için olmak 
üzere California 
Sunnyvale'de gizli 
bir yere gömülecek.

Oy pusulasında 
bağımsız adayların 
da yer almasını 
öngören yasa teklifi, 
TBMM Anayasa 
Komisyonu'ndan jet 
hızıyla geçti. AKP'li 
Ersönmez Yarbay, 
"Böyle bir durumda 
oy pusulası 100 
metre mi olacak?" 
diye sordu. 
Anavatan'h Edip 
Safter Gaydalı ise 
"Siyasi partilerin 
bağımsız adayları bu 
kadar düşünmesini 
anlamadım" dedi. 
ZORLAŞTIRIYOR 
MU KOLAYLAŞ
TIRIYOR MU? 
TBMM Anayasa 
Komisyonu Burhan 
Kuzu başkanlığında 
toplandı. AKP, CHP 
ve Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekille 
rinin imzasını taşıyan 
yasa teklifinin görüş 
meleri öncesinde 
komisyonda bir 
açıklama yapan 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
hükümet olarak tekli
fi desteklediklerini, 
Yüksek Seçim 
Kurulu'nun da isa
betli olacağını ilet
tiğini söyledi. Yasa

teklifinin kamuoyun
da "bağımsız 
adaylığı güçleştirici" 
bir düzenleme olarak 
nitelendirilmesine 
karşı çıkan Şahin, 
tam aksine bu düzen 
lemenin bağımsız 
adaylığı kolaylaştıran 
bir düzenleme 
olduğunu kaydetti. 
OY PUSULASI 100 
METRE Mİ OLACAK? 
Daha sonra teklif 
üzerinde söz alan 
AKP'li Ersönmez 
Yarbay, bir sivil 
toplum örgütü ya da 
sendikanın bin kişiyi 
bağımsız aday 
göstermesi ihtima
line dikkat çekerek 
"Böyle bir durumda 
oy pusulası 100 
metre mi olacak?" 
diye sordu. TBMM'ye 
bağımsız seçilerek 

gelen Anavatan Bitlis 
Milletvekili Edip 
Safter Gaydalı ise 
"Bu kadar siyasi par
tinin biraraya gelerek 
bağımsız adayları bu 
kadar düşünmesini 
anlamadım" diyerek 
espri yapınca Baş 
kan Burhan Kuzu 
"Demokrasi" yanıtını 
verdi.
SIRALAMA KURA 
İLE BELİRLENECEK 
Konuşmaların ardın
dan oy birliğiyle 
kabul edilen düzenle
meye göre, oy pusu
lasında bağımsız 
adaylar, son sıradaki 
siyasi partiden sonra 
yer alacak. Bir seçim 
çevresinde birden 
fazla bağımsız aday 
varsa, sıra, araların
da çekilecek kura ile 
belirlenecek.

V

ULUKAYA DOGALGAZ ISI SAN, 
■ MBBİMIII H(jSEYİN ÜLUKAYA . CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ANA BAYİİ

/ . Isıtma, sıcak su ne 
A kontrol çıkartanıma 
J LİOER B

► DOGALGAZ 
► KOMBİ 
► KAT KALORİFERİ 
► MERKEZİ ISITMA 
► RADYATÖR 
► SPLİT KLİMALAR
I DOGALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJE

Vaillcınt |

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

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

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

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Otomobil üretimi yüzde 15 arttı
I Ağustosta 18 bine 
I kadar inen otomobil 
I üretimi eylülde 
I yeniden artış trendine 
I girdi ve geçen yılın 
aynı ayına göre

I yüzde 15 artarak 53 
I bini aştı. Yılın ilk 
I dokuz ayındaki üre
tim de 400 bini geçti. 
Bu yıl ağustos ayında 
sert bir azalışla 18

I bine kadar gerileyen 
otomobil üretimi 
eylülde yeniden artış 
trendine girdi 50 bini 
aşarken, yılın ilk 
dokuz aylık döne
mindeki üretim ise 
400 bini geçti. 
Otomotiv Sanayii 
Derneğinin (OSD) 
verilerine göre 
eylülde otomobil üre
timi geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 15 
artarak 53 bin 465'e 
kadar yükseldi. 
Geçen yıl eylülde 46 
bin 396 otomobil 
üretilmişti. Sektör bu 

' yıl ilk kez aylık bazda 
50 binin üzerinde oto
mobil üretimini 51 bin 
883'le mart ayında 
yapmıştı. Nisanda 48 
bin 378 olan üretim 
mayısta 53 bin 465'e 
yükselmiş haziranda 
ise 55 bin 298'le rekor 
kırmıştı. Temmuzda

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.535) 886 47 74

S AHİBİNDCN SRT1UK OTOMOBİLLER
CT 2004 MODEL

CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 
ÖZEL KULLANILMIŞ

& 2000 MODEL TOYOTA COROLLA
96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ

GSM : (0.535) 394 58 24
K
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ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

52 bin 337 olan oto
mobil üretimi ağus
tosta ise 18 bin 315'a 
kadar gerilemişti. 
Sektör bu yıl ocakta 
29 bin 354, şubatta 
ise 38 bin 457 otomo- 

. bil üretilmişti.
Sektörün yılın ilk 
dokuz aylık döne
mindeki üretimi ise 
yüzde 18 artarak 400 
bin 911'e kadar çıktı. 
Geçen yıl bu 
dönemde 339 bin 760 
otomobilin üretimi 
yapılmıştı.
Eylülde Oyak Renault 
24 bin 190 otomobille 
toplam üretimin 
yüzde 45'ini gerçek
leştirdi. Toyota 15 bin 
528, TOFAŞ 7 bin 
206, Hyundai 4 bin 
550 ve Honda bin 991 
otomobil üretti.
Ocak-eylül döne
minde en fazla oto
mobil üretimini 171 
bin 990'la Oyak-

Renault gerçekleştir
di. TOYOTA 129 bin 
686 otomobille ikinci, 
TOFAŞ ise 57 bin 793 
otomobil üretimiyle 
üçüncü oldu.
Hyundai 28 bin 410, 
Honda ise 13 bin 32 
otomobilin üretimini 
gerçekleştirdi. Oyak 
Renault'un üretimde
ki payı yüzde 43'ü 
bulurken, Toyota 
yüzde 32'lik TOFAŞ 
yüzde 14'lük pay aldı. 
Hyundai'nin payı 
yüzde 7 ve Honda'nın 
payı da yüzde 3 
olarak gerçekleşti.
TOPLAM ÜRETİM 
Eylülde ticari araç 
üretimi ise geçen 
yılla yaklaşık aynı 
düzeyde kaldı ve 39 
bin 361 olarak 
gerçekleşti. Geçen yıl 
eylülde 39 bin 324 
ticari araç üretilmişti. 
Ocak-eylül döne
mindeki üretim ise 

£
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İLAN

ÖZEL 
NADİDE ATAMER 

ANAOKULU
Milli Eğitim Bakanhğı’nın 

B - 080 ÖÖG
0 19.01.01 -420.1/10672

sayılı kararı ile 
Kurum açma ve öğretime 
başlama izni verilmiştir.

B - 4665

Şehit Etem Yaşar İlköğretim 
Okulu’ndan aldığım tastiknamemi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
TAYFUR ŞENER

Endüstri Meslek Lisesi’nden 
aldığım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
MEHMET TURHAN

yüzde 5'lik arışla 326 
bin 919'a çıktı. Bu 
üretimin 273 
bin376'yla büyük 
bölümünü oluşturan 
kamyonet üretiminde 
yüzde 7'lik bir 
büyüme 
kaydedilirken, büyük 
kamyon üretimi 
yüzde 5 artarak 23 
bin 834'e çıktı. 
Minibüs üretimi 
yüzde 33 azalarak 
13 bin 498'e geriledi. 
Traktör üretimi de 
eylülde 3 bin 
423'le geçen 
yıllı yaklaşık aynı 
düzeyde kaldı, 
ocak-eylül döne
minde ise yüzde 9 
artarak 28 bin 
790'a çıktı.
Otomobil, ticari araç 
ve traktör üretiminin 
toplamından oluşan 
motorlu kara taşıtları 
üretimi eylülde yüzde 
8 artarak 96 bin 
249'a çıktı.
Ocak-eylül döne
mindeki toplam üre
tim ise yüzde 12 
artarak 756 bin 620'ye 
çıktı, sektör geçen yıl 
eylülde 89 bin 128, 
ocak-eylül döne
minde ise 677 bin 
417 adet motorlu taşıt 
üretimi yapmıştı.

210 bin
geçici işçiye 
kadro umudu

Bakanlar Kurulu 
kararının ardından 
Çalışma ve Maliye 
Bakanlıklarının 
geçici işçilerle ilgili 
başlattığı çalışma 
tamamlandı ve 
210 bin kişiye 
kadro umudu 
doğdu.
Türkiye'nin 
kanayan 
yaralarından birisi 
haline gelen geçici 
işçilik sorununun 
çözümü için Çalış
ma ve Sosyal

| Güvenlik Bakanlığı 
| ile Maliye

Bakanlığı’nın ilk 
adımı atarak başlat
tıkları çalışmayı 
tamamladığı ve 
oluşturulan 
taslağa göre 
210 bin geçici 
işçinin kadrolarının 
daimi hale 
getirileceği 
öğrenildi. 
Bakanlar 
Kurulu’nun 
konuyla ilgili 
olarak geçen hafta 
aldığı prensip 
kararının ardından 

ELEMANLAR ARANIYOR
Meslek Lisesi 

(Torna, Makine) Bölümü Mezunu 
Askerliğini yapmış 

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

MTTEKItİKOTÛIttTS»
23. Km. Kurtul Köyü Mevkii 

Gemlik/BURSA

Tel: (0.224) 522 81 801

' T İri V

geçici 
işçilerle ilgili 
olarak Çalışma 
ve Maliye 
Bakanlıkları 
bürokratları konu 
üzerinde başlattığı 
çalışmayı 
tamamladı.
ANKA’nın açıkladığı 
bilgilere göre, 
toplam 210 bin 
geçici işçiden, 
mahalli idarelerde 
çalışan 110 bin 
geçici işçi daimi 
kadrosuna kavuşa
cak. Genel bütçe 
kapsamındaki 
kamu idarelerinde 
çalışan 100 bin kişi 
ise Devlet 
Memurları 
Yasası’nın 4-B 
maddesinde düzen
lenen “sözleşmeli 
personel” 
statüsüne aktarıla
cak. Ancak bu 
gruptakilerin de 
sürekli işçi kadro
suna alınabileceği, 
buna ise bakanlar 
düzeyinde karar 
verileceği 
kaydedildi.
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Sahura kalkmayanlara uyarı
Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Meram Tıp 
Fakültesi İç 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Süleyman 
Türk, sahura kalk
madan yiyip yatıl
masının birçok sağlık 
problemine davetiye 
çıkardığını söyledi. 
Prof. Dr. Süleyman 
Türk, Ramazan ayın
da sağlıklı beslen
menin çok önemli 
olduğunu ve oruç 
tutarken günlük akti- 
vasyonu olumsuz 
etkileyecek tarzda 
beslenmemek gerek
tiğini belirterek, 
"Gece kalkmayıp iftar 
ve yatarken yenilen 
yemekle oruç tutmak, 
beden sağlığı açısın
dan sakıncalıdır. 
Özellikle uyku öncesi 
yemek yiyip hemen 
uyumak birçok sağlık 
problemine davetiye 
çıkarır. Ramazanda 
günlük gıda ihtiy

acımızı iftarla sahur 
arasına yayarak 
tedrici olarak karşıla- 
mahyız. Sadece iftar 
ve sahurda aşırı yük
lemeler yapmak 
sakıncalıdır" dedi, 
iftarda hafif yemek
lerin tercih edilmesi 
gerektiğini de dile 
getiren Süleyman 
Türk, "İftarda önce
likle hafif gıdalar 
yenilmeli, başlangıç
ta yağlı gıdalardan 
kaçınılmalıdır. Yemek 
yavaş ve dişler kul
lanılarak yani iyi 
çiğnenerek yenmeli, 
posalı yiyecekler ter
cih edilmelidir.
Kızartma ve yağlı 
besinler değil, buğu
lama ve haşlama 
yoluyla hazırlanmış 
besinler tercih 
edilmeli, tatlı olarak 
sütlü tatlılar tercih 
edilmelidir" şeklinde 
konuştu.
İnsan bedeninin 
oruçlu iken yoğun su

kaybına uğradığını 
da ifade eden Prof. 
Dr. Süleyman Türk, 
"Günlük 2-2.5 litre 
civarındaki su 
ihtiyacını da iftarla 
sahur arasına 
yayarak gidermeli, 
birden suya 
yüklenme 
meliyiz. Su yerine 
komposto, çay 
veya meyve 
suları da içilebilir. 
Sahura 
mutlaka kalkılmalı 
ve tok tutucu 
gıdalar yenmeli, 
özellikle kaynamış 
yumurta beyazı, 
ev makarnası tok 
tutucu özelliği 
nedeniyle tercih 
edilmeli, sahurda 
ağır ve yağlı 
yiyeceklerden 
kaçınılmalıdır. 
İlaç kullananlar 
doktor kontrolünde 
ilaçlarının zamanını 
ayarlamalıdır" diye 
konuştu

10 soruda sağlıklı Ramazan
Ramazan ayında 
yapılan beslenme ha 
talan ciddi rahatsız 
lıklara yol açabiliyor. 
Ramazan ayında 
beden sağlığınızı 
korumak için dikkat 
etmeniz gereken bazı 
noktalar var. Özellikle 
sindirim sistemi ile 
ilgili sorunlar 
yaşayanların ramazan 
ayında iftar ve sahur
da dengeli ve az 
yemek yiyerek sağlık
larını korumaları 
gerekiyor.
Oruç tutan kişilerin 
günlük beslenme 
şekli ve öğün sayısı 
değiştiği için beslen
me hataları yapıla

biliyor. Ciddi rahatsız 
tıklarla tanışmak 
istemiyorsanız 
Acıbadem Sağlık 
Grubu Gastroente 
roloji Uzmanı Doç. Dr. 
Murat Saruç’un öneri
lerine kulak ver 
menizde yarar var. 
1-Ramazanda, reflü 
şikayetleri olanlar 
neler yapmalı?
Reflü hastalığı, mi 
dedeki asit ve 
gıdaların yemek 
borusuna geri gelme
si ve burada tahrişe 
ve kişide göğüs arka 
sında yanma gibi 
şikayetlere neden 
olması şeklinde 
tanımlanıyor.

Acıbadem Sağlık 
Grubu Gastroente 
roloji Uzmanı Doç. Dr 
Murat Saruç, “Normal 
zamanlarda da 
toplumda sık olarak 
gözlenen bu durum 
Ramazan ayında art
maktadır.” diyerek 
şöyle devam ediyor: 
“Uzun süren açlık 
sonrası, dikkatsizce 
yüksek kalorili ve 
fazla miktarda yiye 
cek yenmesi en 
önemli nedendir. 
Ayrıca sahurda 
yemek yendikten 
sonra hemen yatıl
ması da zararlıdır. 
Yatar pozisyonda 
yiyeceklerin mideden 

yemek borusuna geri 
gelmesi kolaylaşmak
tadır. Bu faktörler, 
Ramazan ayında şid
detli reflü şikayet
lerinin görülmesine 
yol açar.” 
Bazen reflüye bağlı 
gelişen yemek 
borusu içini döşeyen 
dokunun iltihabı çok 
ciddi boyutlara kadar 
gelip, şiddetli ağrıya, 
kanamaya ve yutma 
zorluğuna neden ola
biliyor.
Bu açıdan özellikle 
daha önceden reflü 
tanısı konulmuş olan 
hastaların, Ramazan 
ayı öncesi gastroen
terologları ile 

görüşmeleri, yeni 
öneri ve ilaç değişik
liklerini öğrenmeleri 
gerekiyor. Oruç 
tutarken iftarda yük
sek kalorili ve yağlı 
yiyeceklerden kaçın
mak, reflü olasılığını 
azaltan etmenlerden. 
Doç. Dr. Murat Saruç 
diğer önerilerini şöyle 
sıralıyor:
“Ayrıca iftarda az 
miktarda yiyerek, 
iftardan 3 saat kadar 
sonrasına küçük bir 
öğün eklemek de 
mideyi aşırı doldur
mayı önleyecektir. 
Sahurda hafif yiye
cekler yemek ve 
yemek yedikten sonra 
hemen yatmamak 
gece reflülerini 
engelleyecektir. Reflü 
için, doktorunuzun 

kullanmanızı 
söylediği “proton 
pompa inhibitörü” 
türünde bir ilacın da, 
ıttaraa ve sanurda 
alınması, gün boyu 
aç kalan ve yüksek 
miktarda asit sal
gılayan midenizin 
asit salgısını 
azaltacaktır.
Sigara ve 
alkol alınmaması, 
çikolata, kahve, 
biberli, yağlı 
baharatlı yiyecekler
den uzak durulması 
önemli yarar sağlar. 
Ramazan süresince 
kilo alınmaması, sıkı 
giysiler giyilmemesi 
ve gerektiğinde 
yatak başının yük
seltilmesi de koruyu
cu önlemlerdir.”

Devamı yarın

GÜNÜN MENÜSÜ
SEBZE BÖREĞİ
Malzemeler (2 kişilik)
1 küçük kabak -1 küçük havuç
1 dolmalık biber - 2 adet taze soğan
50 gr taze fasulye - 6 çorba kaşığı ı>n
1 çay bardağı maden suyu
50 gr kıyma - Tuz, karabiber
2 çorba kaşığı margarin -

MERCİMEKLİ 
TAVUK CEBİ
Malzemeler (2 Kişilik) 
6 adet tavuk kanadı 
100 gr haşlanmış 

yeşil mercimek
3 adet taze soğan 
1 tatlı kaşığı kimyon 
Tuz, pul biber 
30 gr margarin

(2 çorba kaşığı)

Yapılışı
Taze fasulyeyi 7 dakika haşl; n. kabak, havuç, yeşil biber, haşlanmış fasu
lye ve taze soğanı 6 cm uzuı jğunda ince ince doğrayın. Un ve madensuyu 
ile sulu bir hamur hazırlayın lamurun içine çiğ kıymayı ufalayın. Tuz, kara
biber ve sebzelerle karıştırır Margarini tavada kızdırın, elde ettiğiniz karışım
dan kaşık kaşık alarak tavaya koyun, hafifçe üstlerine bastırarak önce bir 
yüzlerini sonra diğer yüzlerini kızartın. Piştikçe kabaran sebze börekleri 
sıcak ya da soğuk servis yapın.

Yapılışı

Mercimek, kıyılmış taze soğan, pul biber, kimyon ve tuzu 
hafifçe ezerek karıştırın. Tavuk kanatlarının derilerini elle 

fçe kaldırarak mercimekli içle doldurun. Margarin ile 
^da 10 dakika bir yüzü, 5 dakika diğer yüzü kavurun.

Yeşil salata ile servis yapın.
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Şok diyetler sağlığı bozuvor
Uzmanlar, şok diyet- 
lerin insan sağlığını 
bozduğunu belirterek, 
diyetle ve uzman 
kontrolünde yüzde 10 
zayıflamanın birçok 
hastalık riskini 
azalttığını kaydetti. 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi Beslenme 
ve Diyet Uzmanı 
Şengül Sangu, kilo 
vermenin birçok fay
dası olduğunu ifade 
ederek, toplam kilo
nun yüzde 10-15'ini
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vermenin pek çok 
hastalık riskini azalt- sitemi güçleniyor. almalı. Yeme
tığını söyledi. Sağlıklı Hatta depresyona alışkanlıklarını
diyet ve zayıflama yatkınlık dahi azalı değiştirmek İçin
hakkında bilgi veren yor. Ancak tüm bu değişiklikler yavaş
Sangu, şişmanlığın yararlar kontrollü ve yapılmalı. Hedefler
bir estetik problemi dengeli bir şekilde kısa süreli ve
olmaktan öte bir ki>o verildiği zaman gerçekçi olmalı,
hastalık olarak kabul ortaya çıkıyor. Yemekler yavaş
edildiğini belirtti. Haftada 0.5-1 kilo- yenerek, iyi çlğnen-
Kilolu olan herkesin 9ram kayıp sağlıklı meli. İçeriği bllin-
sağhğı için zayıflama ve kalıcı kilo kontro meyen hazır gıdalar
çabasında olduğunu ’üdür. Ağırlığınızın tüketilmemeli,
kaydeden Sangu, yüzde 10-15'ini Seyahat, tatil ve özel
"Yapılan araştırmalar kaybetmek pek çok günler iyi dengelen-
kilo vermenin sayısız hastalık riskini meli. Bol su tüketil-
faydasını ortaya azaltabilir" dedi. erek, az ve sık
koyuyor. Kilo ver Kısa sürede kilo beslenip, öğün
meye başladığınız vermeyi hedefleten atlanmamalı. Kahvaltı
andan itibaren, ve bu kurallara alışkanlığı mutlaka
insülin direnci'düşü uymayan pek çok edinilmeli. Tuzu az
yor, dokular insülini diyetin kişinin tüketerek, posalı yiye-
kullanmaya başlıyor. sağlığını bozduğunu çekler tercih
Kan şekeri, belirten Sangu, edilmeli. Kuru
dolayısıyla açlık diyet yapanlara ise şu baklagiller
kontrol altına alınıyor, önerilerde bulundu: haftada en az 2-3 kez
kolesterol ve tansi "İnsan kendisi İçin tüketilerek, düzenli,
yonu düşürüyor. Kalp uygun olan besini pratik, zevkli ve çok
damar hastalığı riski gerekli miktarlarda, yönlü uygun egzersiz
azalırken, bağışıklık doğru zamanda yapılmalı."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
"X
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itfaiye 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 Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 51310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46
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Kaymakamlık 51310 51
C,Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28
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METRO S13 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu*Esadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 513 35 71

1

Ayg 
Tek, 
Oca 
Erg 
Ipra 
Hat 
Yen 
BP 
Büt 
Akç 
Totı

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 4621-122 
Su işlet 513 45 $1-115 
îtfâlye ” ■ Hsnr

TAKSİLER

F
i

Körfez Taksi 5131821
Çfıi* W”'*"frr»8rl

Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

fTOncHrüv fTTır; cf t J “ir

Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

AKC 
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Süt, diş dostu
İçerdiği bol miktarda henüz anne karnın- ihtimali fazladır,
kalsiyum ve mine dayken başladığın- Çünkü bakteriler
ralle süt ve süt ürün- dan, annenin alacağı kolayca yerleşebilir. , 
terinin diş dostu besinlerin çok Daha sonra çürük
olduğunu kaydeden önemli olduğunu derinliği artış
diş hekimleri, savunuyorlar. gösterebilir,
hamilelerde günlük Diş hekimleri, süt ve Ağızdaki derin
bir bardak süt tüketi- diş sağlığı ile ilgili şu çürükler birer
minin doğan bebeğin görüşler üzerinde mikrop fabrikasıdır,
sağlıklı süt dişlerine duruyor: Burada üreyen bak- ;
kavuşmasını "Özellikle süt, teriler vücudun her
sağladığını belirttiler, kalsiyum ve diğer tarafına kan dolaşımı
Dişlerdeki problem- mineralleri içerdiği ile ulaşır. Kalp, '
lerin büyük sağlık için önemlidir. Anne eklem ve pankreas,
sorunlarına yol adayı her gün bir su gibi organlarda
açmaması için bardağı süt tüket- kalıcı hastalıklara
çocuğun diş bakımı- melidir. Çocuklar da neden olur. Ayrıca
na anne karnında bebeklik dönem- şiddetli baş ve
başlanması gerek- lerinden başlamak kulak ağrılarına
tiğinin üzerinde üzere süt ve süt yol açar,
duran diş hekimleri, ürünleri ile beslen- Bu yüzden süt ile
süt dişlerinin oluşu- melidir. Direnci zayıf beslenmeye önem
munun bebek olan dişlerin çürüme vermek gerekir."

Stres, bağışıklık sistemini bozuyor
Vücudun bağışıklık 
sistemini zayıflatıp 
insanları hastalıklar; 
karşı savunmasız 
bırakan stresin, bir 
çok hastalığı da 
tetikleyen unsur 
olduğu belirtiliyor. 
Bir internet sitesindı 
yer verilen stresten 
korunma yöntem
lerinde, özellikle 
Büyükşehirlerin ger
gin havasında 
yaşayan insanların 
sinirlerini kontrol 
etmeleri gerektiği 
üzerinde duruluyor. 
Sitede yer alan bil
gide "stres, insanın 
bağışıklık sistemini

zora sokuyor. acı duygusunu
Bulaşıcı hastalıklara azaltır. Hafıza ve

a karşı savunmasız düşünme yetisi
hale getiriyor. Stresle güçlenir.
başa çıkamayan Gözler daha iyi
insanlarda özellikle görmek için göz
migren ve astım, bebekleri küçülür,
aşırı kilo ve hipertan- Akciğerlerde

3 siyon hastalıkları oksijentüketimi
ortaya çıkıyor" diyen artar. Karaciğeri ■
uzmanlar, stresin 3 stoktaki glikojen şek-
evresi olduğunu ve lindeki şeker, glikoza
alarm, direnç ve dönüşür. Kalp kan
tükenme denilen bu basıncı artar, kalp
evrelerdeki vücut atışı hızlanır. Dalak
fonksiyonlarını ise kaslara oksijen taşı-
şöyle özetliyorlar: mak üzere alyuvarlar
"Alarm evresinde bir organizmaya dağılır,
tehdit karşısında Bağırsaklar hazım,
vücut derhal 'savaşa enerjiyi kaslar kullan-
hazırlık yapmak sın diye, yavaşlar,
üzere' harekete Saçlar ve vücut

D ENİZ OTOBÜSÜ
geçer. Beyin stres kılları dikilir.’’ •

rsa 256 77 84
ıdanya 544 30 60
nikapi (212)516 12 12
lova (226) 811 13 23
D İmam Aslan
ilenme Tes. 513 23 94
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ÖZER ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 56 82 GEMLİK-

VAPUR - FERİBOT
ova (226) 814 10 20
)ÇUİar (226) 363 43 19
ılhisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

ılrlerarası 261 54 00
ıbüs Terminali (18 Hat) GEMUK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 

■■■■■ gemlJk rnö~«^
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2569 

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

TÜP DAĞITICILARI

jaz 513 12 95
:gaz 513 16 37
akgaz 51316 37
jaz 513 88 43
agaz 513 22 59
başgaz 513 45 46
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Atilla İlhan anıldı
Sadri Alışık Kültür 
Merkezi tarafından 
düzenlenen törene 
katılanlara kırmızı ve 
beyaz karanfiller 
dağıtıldı. Törene 
katılanlar, Ilhan’ın 
kabri başında 
dua ederek, 
karanfilleri mezarın 
üzerine bıraktılar. 
Attila Ilhan’ın kız 
kardeşi, sinema 
sanatçısı Çolpan 
Ilhan törende yaptığı 
konuşmada, ağabeyi 
olmadan yaşadığı 
bir yılın yaşama 
sevincini kaybet* 
tirdiğini ifade 
ederek, hala onunla 
birlikte oturdukları 
Kanlıca’daki evde 
yaşadığını ve sık sık 
onu andığını söyledi. 
Attila Ilhan’ın, küçük 
şeylerden insana 
yaşama sevinci 
aşıladığını dile 
getiren İlhan, hayatla 
mücadele etmeyi, 
çalışmayı, prensipler
den vazgeçmemeyi, 
hedefleri doğru 
koymayı kendisine 
çocukluğundan 
beri Attila Ilhan’ın 
öğrettiğini kaydetti. 
Çolpan İlhan, “Sıcak 
bakışlı, hoşgörülü, 
duygusal, kibar 

ağabeyimi arıyorum. 
Onun yokluğu 
beni büyük boşlukta 
bıraktı” dedi.
Yeğeni Kerem 
Alışık da, Attila 
Ilhan’ın önemli bir 
aydın, düşün ve 
eylem adamı 
olduğunu vurguladı. 
SEZER İLE 
PERİNÇEK 
DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer de Attila 
İlhan’ın bir düşünce 
ve eylem adamı 
olduğunu belirterek, 
onun düşüncelerin 
den kendi düşünce 
lerine giden yolu 
çizdiklerini söyledi. 
Ilhan’sız bir yılın 
geçtiğine işaret eden 
Sezer, “İsterdik ki 
o yine televizyon 
ekranlarından 
hem edebi sözler 
söylesin, hem de 
bu ülkenin insanları
na ışık tutmaya 
devam etsin” dedi. 
İşçi Partisi Genel 
Başkanı Doğu 
Perinçek de “vatan 
toprağının Attila 
İlhan’ın bağrına 
düşmesiyle daha bir 
vatan toprağı 
olduğunu” belirterek, 
“İlhan, yattığı yerden 
şiirleriyle, eser ve

düşünceleriyle 
gelecek Türkiye’nin 
yaratılmasına 
katkıda bulunmaya 
devam edecektir” 
diye konuştu. 
Prof. Dr. Erol 
ManisalI ise İlhan’ın 
Türkiye’de emperya 
lizme karşı duruşun 
bir simgesi olduğunu 
ve olmaya da devam 
ettiğini dile getirdi.
ManisalI, “İlhan’ın 
en belirgin özelliği 
gerek düşünce, 
gerekse sanat ve 
edebiyat alanında 
ulusalcı cephe ile 
sanatını ve duygu
larını bütünleştirme 
yönünde önemli 
eserler vermesidir” 
dedi.
İlhan’ın siyasi 
hayatta etkili 
olduğunu ifade 
eden ManisalI, Attila 
İlhan’ın, “Türkiye’de 
birbirleriyle kavga 
eden, birbirini düş
man sanan çevrelerin 
aslında düşman 

olmadıklarını, bu kişi
lerin ulusal cephede 
bulunmaları gerek
tiğini, asıl düşmanın 
emperyalizm olduğu 
nu” söyleyen kişi 
olduğunu kaydetti. 
Ahmet Şefoğlu 
adlı bir hayranı da 
Attila İlhan’ın 
kendi hayatında 
büyük bir değişim 
sağladığını ve 
yol gösterdiğini 
belirterek, gerçek 
bir Türk genci 
olarak yetişmesinde 
İlhan’ın büyük katkısı 
bulunduğunu anlattı. 
Konuşmaların ardın
dan dualar okundu. 
Bu arada törenden 
sonra katılanlara 
lokma tatlısı dağıtıldı. 
ATTİLA İLHAN 
VAKFI
Törenin ardından 
açıklama yapan 
Çolpan İlhan, Attila 
Ilhan Bilim Kültür 
ve Sanat Vakfının 
kurulma aşamasında 
olduğunu söyledi.

. _ ■ ■ I 11 11‘Arabalar’ ilgi goruvoi

‘Arabalar’ ilgi ile 
izlniyor.
işte Filmin Konusu 
Lightning McOueen 
başarıya koşullan
mış bir yarış arabası 
dır. Beklenmedik bir 
anda kendisini Route 
66 otoyolu üzerinde
ki sessiz sakin 
Radiator Springs 
kasabasında bul
duğunda hayatın 
sadece bir finiş 
çizgisinden ibaret 
olmadığını, hayatın 
kendisinin başlıbaşı- 
na bir yolculuk 
olduğunu keşfeder. 
Piston Kupası 
Şampiyonası için 
ülkeyi baştanbaşa 
geçen Lightning 
McOueen,

Radiator Springs 
kasabasının sıradışı 
karakterlerini yakın
dan tanıma 
fırsatını bulur. 
Bunlar arasında 
esrarengiz mazisi 
olan 1951 model bir 
Hudson Hornet 
araba olan Doc 
Hudson, 2002 model 
şık ve zarif Porsche 
araba Sally Carrera 
ve paslı ama güve
nilir eski kamyonet 
Mater vardır.
Kasabada edindiği 
yeni dostlarının 
yardımıyla hayatta 
zafer, şöhret ve 
sponsorluklardan 
daha önemli şeyler 
olduğunun farkına 
varacaktır.

İŞTEDOĞALGAZ, İŞTE TASARRUF

ABONE OLMAK İÇİN 
İSTENEN BELGE

5 NÜFUSLU AİLENİN PİŞİRME VE SICAK SU İHTİYACI İÇİN 
TÜP VE DOĞALGAZ MUKAYESESİ

, o ,

ABONELİK BAĞLANTI BEDELİ
180$ +KDV

EKONOMİK, DOĞA DOSTU 
ZAHMETSİZ, GÜVENLİ

u, Liâİl <MMİ*
YILLIK 24 ADET TÜP GİDERİ

(12 adet plşlrme/12 adet sıcak su amaçlı)

4I> 4*> 4<> 4<» 4^ <<) 4U 4*> 4<> 4*b 40
4*b 4<> 4» 4<> 4*> 4*> 4*> 4*b 4*> 4*> 4*>

YILLIK 384m’DOĞALGAZ GİDERİ 
(192m’ pişirme/1 92m’ sıcak su amaçlı)

YILLIK KAZANÇ

900 YTL

211 YTL

5 NÜFUSLU 100 M2 KULLANIM ALANINA SAHİP BİR KONUTUN 
KÖMÜR + TÜP / DOĞAL GAZ MUKAYESESİ

DOĞALGAZ KOİOTITOJ YAŞAYIN

G€M >ns
DOĞAL GAZ

Demirsubaşı Mh. Dr. Ziya Ka; j Bulvarı No:3 GEMLİK / BURSA

TEL: 0.224 513 29 29

SICAK SU. 
yıllık 1B2m*

PİŞİRME _ 
yıllık 192 m*

YILLIK KAZANÇ

1440 YTL

727 YTL

<Hasap|amalar A0u«>ox zooa fiyatları dlkkala alınarak yapılmıylır)
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PROJE KOMBİ 
KOLON TESİSAT 
PETEK ÇEŞİTLERİ 
DOĞALGAZ MALZEMELERİ 
MERKEZİ SİSTEM 
KAT KALORİFERİ 
PLASTİK BORU TESİSATI 
SIHHİ TESİSAT 
FABRİKA DÖNÜŞÜM

DOGALGAZ’DA 
ÖNCÜ FİRMA

MASTAŞ RADYATÖRLERİ 
YETKİLİ BAYİSİ

İbrahim USLU
Tel: (0.224) 513 11 21 Fax : 513 11 71 

Orhangazi Cad. No : 48/ C 
Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLİK
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12 Ekim 2006 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.Öİ

Körfez Ofset’te
Zengin davetiye ve 
kartvizit çeşitleri, 
her türlü renkli ve 
siyah beyaz baskı, 
kaşe, mühür, kitap, 
broşür cilt yapımı

İstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Modem Çarşı ve satın alınan arazi konusunda açıklama yaptı

Gemlik tarihinin en büyük yatırımı yapılılı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Para biriktirmek ...
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, dün 

gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilere 
maaşlarını ödeyemeyen belediyeden, 
borçsuz bir Belediye yarattığını söylemiş.

Kısacası Başkan Turgut kasamız para 
dolu diyor.

Eylül ayında sessiz sedasız yapılan 
Modern Çarşı ihalesinden Gemliklilerin 
haberi olmadı.

Çünkü bu ihalelerin ilanları Bursa 
Gazetelerine verildi.

Ne belediyeden anons edildi, ne de 
yerel gazetelere İlanı yaptırıldı.

Yeter ki hizmet yapılsın.
Gemlik 80 bin nüfuslu bir büyük ilçe.
Belediye gelirleri de birçok İlden daha 

fazla.
Belediyelerin gelirleri Maliye Bakanlı 

ğı’ndan yapılan gelirlere kira gelirleri, 
emlak vergisi gelirleri, iskele gelirleri, 
harçlardan alınan gel'ıtler vb., gelirlerle 
belediye ayakta kalır.

Giderler ise yatırımlar, personel gider
leri, belediye içi harcamalar ve diğer 
kalemlerdir.

Eğer hizmet yapmazsanız, işçi çalıştır
mazsanız, memurunuz az olur, personel 
giderleri azalırsa, paranız kasanızda 
birikir.

Belediyelerin görevi kentleri modern
leştirmek ve yarınlara hazırlamaktır.

Para biriktirmek değil.
Parayı kasada tutmak övünç kaynağı 

olmamalı, para hizmet için harcanmalıdır.

^fîe/ed/ye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
bugüne kadar 
hiçbir belediye 
başkanının yapa 
madiği en büyük 
yatırımları 
gerçekleştirdiğini 
söyledi.
Başkan Turgut, 
toplam 13 milyon 
500 bin YTL tuta 
rındaki yatırımlar 
için hiçbir yerden 
yardım almadık
larını belirterek, 
"İşçilerin maaş 
larını ödeyemeyen 
belediyeden 
yatırım yapan 
belediye haline 
geldik” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 
haoeri sayfa 3’de

Direklerıleıı Mu çalındı
Kumla yolu üzerinde bulunan elektrik 
direklerine dadanan hırsız ya da hırsızlar 
9 adet direkten boşta bulunan 760 metre 
kabloları çalarak, kayıplara karıştılar.

Haberi sayfa 2’de

12 EKİM 2006 PERŞEMBE İMSAK 0539 ÖĞLE 1257 İKİNDİ 16.04 AKŞAM 1839 YATSI 1957

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Ahmet 
Dural Meydanı’na yapıla
cak olan Modem Çarşı 
hakkında bilgiler verdi.

Emlakçılara dolandıncı dadandı
Bursa’da kendisine ait olmayan satılık^ 
dairelerin anahtarını "Evi yakınlarıma 
göstereceğim" diye mülk sahibinden ? 
alıp çoğaltan 2 dolandırıcı, bir haftada ; 
girdiği 3 emlakçıya "Evimi kiralıyorum,* 
işte anah tan" dedi ve 5 bin YTL'yi alıp 
kayıplara karıştı. Haberi sayfa 4’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Ermeni soykırımı vardır ... (2)

26 Şubat 1921 tarihinde Türk Milli Mücadele 
sinin Önderi Mustafa Kemal Paşa, ‘Public Led 
ger’ (Philadelphia) muhabirine şunları söyle 
miştir: “Rus Ordusu, 1915’te bize karşı büyük 
taarruzunu başlattığı bir sırada o zaman Çar
lığın hizmetinde bulunan Taşnak Komitesi, 
askeri birliklerimizin gerisinde bulunan Ermeni 
ahalisini isyan ettirmişti. Düşmanın sayı ve 
malzeme üstünlüğü karşısında çekilmeye 
mecbur kaldığımız için kendimizi daima iki 
ateş arasında kalmış gibi görüyorduk. İkmal ve 
yaralı konvoylarımız acımasız şekilde katle 
diliyor, gerimizdeki köprüler ve yollar tahrip 
ediliyor ve Türk köylerinde terör hüküm sür 
dürülüyordu. Cinayetleri işleten ve saflarına eli 
silah tutabilen bütün Ermenileri katan çeteler, 
silah, cephane ve iaşe ikmallerini, bazı küçük 
devletlerin daha sulh zamanından beri kendi
lerine kapitülasyonların bahşettiği dokunulmaz 
lıklardan bilistifade ve bu maksada matuf 
olarak büyük stoklar husule getirmeye muvaf
fak oldukları Ermeni köylerinden yapıyorlardı.”

24 Nisan 1915'de Ermeni Komiteleri kap
atılmış ve yöneticilerinden 235 kişi, "devlet 
aleyhine faaliyette bulunmak" suçundan tutuk
lanmıştır. Ermenilerin her yıl "sözde soykırım 
anma günü" olarak andıkları 24 Nisan, bu tarih 
olup tehcirle alakalı değildir.

Komitelerin kapatılması, elebaşlarının ve 
bazı teröristlerin tutuklanması, olayları 
yatıştıracağına daha da şiddetlendirmiştir. 
Osmanh Hükümeti son insani çare olarak; 
savaş bölgelerindeki halk ile OsmanlI 
Devleti'ne karşı casusluk ve hıyanetleri 
görülenlerin, savaş alanlarından uzak yerlere 
"sevk ve iskanı" için 27 Mayıs 1915'de "Tehcir 
Kanunu"nu çıkarmıştır.

Sözde Ermeni soykırımı iddiası tümüyle 
uydurma olup, geçerli hiçbir belge ve kanıta 
dayanmayan, hukuki zeminden yoksun olan ve 
Türk düşmanlığı üzerine bina edilen, gerçek 
dışı bir safsatadır.

Nitekim ABD'li Ermeni profesör 
Hovannisian, 1982 yılında Münih'te yapılmış 
olan "Dünya Ermenilerinin Problemleri 
Kongresi'nde bu gerçeği, "Ermeni soykırımı 
ispatlanamamıştır. Soykırım hukuken geçer
sizdir ve zaten zaman aşımına da uğramıştır." 
şeklinde dile getirmiştir.

ABD'li Prof. Bernard Lewis ve Prof. 
Stanford Shaw da, sözde Ermeni soykırımının 
gerçek olmadığı konusundaki tezleri 
nedeniyle, Ermenilerin yoğun tepkisine maruz 
kalmıştır. Soykırım iddiası ile ilgili olarak 
Bernard Lewis, 1993 yılında "Le Monde" 
gazetesinde yayımlanan makalesinde şöyle 
yazmıştır: "Osmanh Hükümeti'nin Ermeni 
ulusuna karşı kitlesel imhayı öngören bir planı 
olduğunu gösteren geçerli kanıt yoktur. 
Türklerin "tehcire" (Ermeni halkın savaş 
alanından alınarak başka yerlere gönderilmesi) 
başvurmalarının meşru nedenleri vardır.

Çünkü Ermeniler, Osmanh topraklarını işgal 
eden Rusya ile ittifak halinde Türklere karşı 
çarpışıyorlardı". Yine Dr. Karekin Pastırmacı 
yan'ın "Anadolu-yı Şarki Şimendifer Meselesi" 
adlı kitabında, Erzurum çevresinde yaşayan
15.000 civarındaki Ermeni'nin kendi 
Türkiye'yi terk ettiği, Ermenilere Ti 
tarafından baskı yapılmadığı ve so 
bir muamelenin olmadığı yer alma

Fransa ne derse desin gerçek t 
değişmeyecektir. '

i'teğiyle 
er 
rım gibi 
dır.
dir ve asla

Ermeniler fırsatçıdır. Zayıftır.. 
Alt yapıdan yoksunlardır.
Akılla duyguyu bir arada değe 

kapasitesine sahip değillerdir.
endirme

Ancak... Türkiye Cumhuriyet akıllı, akılcı, 
açık bir politikayla ve sosyal, siyasal, 
ekonomik gücünü sürekli arttırarak “ermeni” 
safsatasını etkisiz kılabilirdi..

Hala fırsat var...

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, mecliste yaşanan gerginliğe açıklık getirdi

‘tyuı öneriyi meclise getimeveceğim”
Seyfettin SEKERSÖZ
Ekim ayı ilk toplan
tısında mecliste 
yaşanan yetki 
gerginliğine açıklık 
getiren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, "Aynı 
öneriyi bir daha 
meclis gündemine 
getirmeyeceğim " 
dedi.
Kanun gereği bu 
yetkinin kendisine 
verildiğine dikkat 
çeken Başkan Turgut, 
"Ben meclisten 
sadece manevi des 
tek ve yetki istedim. 
Meclise yeterince 
bilgi verdim ama 
destek bulamadım. 
Siyasi olarak yorum
ladılar. Benim göster
diğim sıkıntı sadece 
Gemlik'te yaşanmı 
yor, Büyükşehir'e

I___________

giren tüm ilçelerde 
yaşanıyor. Onların da 
sorunları aynı.
Bu işler iyi diyalogla 
yapılacak işler değil, 
aksine tüm ilçeleri 
ilgilendiren ve katı 
atıkların aktarma 
işlemi tüm ilçelerin 
ortak sorunu.
Hiçbir ilçede bu 
işler yapılmadı,

sokak ve cadde 
ve meydanların 
kim tarafından 
düzenleneceği 
Büyükşehir belediye 
Meclisinin alacağı 
bir karardır.
Bu işlerin yapıl
madığını tespit 
etmek amacıyla 
gündeme getirdim " 
dedi.

BUSKİ’NİN SUYU 
KESİLDİ 
BUSKİ tarafından 
çeşmelerin suyu 
kesildiğinde başkan 
kestirdi diye 
dedikodu üretildiğine 
dikkat çeken Başkan 
Turgut, "Çeşmeler
den sular kesildi, 
yeşil alanlar 
sulanamıyor ve tüm 
bu suçlamalara bele
di ye muhatap gös
teriliyor. BUSKİ ile ı 
olan sıkıntı diğer 
belediyelerde de 
var. Büyükşehir ile 
benim diyaloğum 
yoksa tüm ilçe 
belediye başkan- 
larının da diyaloğu 
yok demektir. 
Aynı isteği bir 
daha Belediye 
Meclisi’ne 
getirmeyeceğim " 
dedi.

Direklerden kablo çalındı
Seyfettin SEKERSÖZ

Kumla yolu üzerinde 
bulunan elektrik 
direklerine dadanan 
hırsızlar boşta bulu
nan kabloları çaldı.

Edinilen bilgiye göre, 
önceki gün saat 
12.30 sıralarında 
Kumla yolu üzerinde 
çalışmak üzere direk
lerin bulunduğu yere 
gelen çalışanlar yol

güzergahında 
bulunan 9 adet 
direğin arasında 
çekili vaziyetteki 
760 metre kablonun 
çalındığını anlayınca 
polise haber verdiler.

Henüz hatta çe 
kilmemiş olan kablo
ları çalan hırsız yada 
hırsızlar hakkında 
araştırma yapılırken 
olayla ilgili tahkikat 
başlatıldı.

Kumar oynatanlara göz açtırılmıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ramazan ayında 
kahvehanelerde 
gizli olarak kumar 
oynatıldığı bilgisini 
alan polis ekipleri, 
kahvehane sahibi 
hakkında işlem 
başlattı.
Edinilen bilgiye

göre, Hamidiye 
Mahallesi’nde bir 
kahvehanede 
kumar oynatıldığı 
yönünde ihbarı 
değerlendiren 
sivil polis ekipleri 
yaptıkları denetimde 
kumar oynanmasına 
izin verdiği

gerekçesiyle 
işletmeci hakkında 
tahkikat başlattı. 
Masanın 
üzerinde iskambil 
kağıtları, kumar 
için yaz boz 
kağıdı ile 5 YTL 
para bulan 
ekipler kumar

oynandığı anda 
suçüstü yaptılar. 
Kahvehane 
işletmecisi 
hakkında yasal 
işlem başlatılırken 
denetimlerin 
aksatılmadan 
sürdürüleceği 
öğrenildi.

BURSA HAKİMİVET V€ 
K€NT GAZ€T€L€RİN€ 

İLAN ve RSKLAM ALINIR
KÖRFEZ

REKLAM
Her türlü alım-satım 
eleman ilanlarınız Vd 

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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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, modem çarşı ve satın alınan arazi konusunda açıklama yaptı

Gemlik Mim en M yatırımı yapıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Belediye Başkanı 

i Mehmet Turgut, 
ihalesi yapılan Yeni 
Çarşı alanı ile Avcı 
Ailesi’nden alınan 
31.109 metrekarelik 
arazinin Gemlik tari
hinin en büyük hizme 
ti olduğunu söyledi, 
iki büyük işin 
çözümü ile Gemlik'in 
en günlerini yaşa
makta olduğunu 
söyleyen Mehmet 
Turgut, iki büyük 
hizmet hakkında 
bilgi verdi. 
ÇARŞI İHALESİ 

| 6.750 BİN YTL 
Çarşı'nın yapım 
işi ihalesine 4 Eylül 
2006 tarihinde 6 
firmanın katıldığını 
ancak 3 firmanın 
ihaleye kalabildiğini 
bildiren Turgut, 
yapım ihalesinin 
kalan 3 firma 
arasında gerçek
leştiğini bildirdi. 
Değerlendirme 
ve tebligatların 
yapılmasının ardın
dan 21 Eylül 2006 
tarihinde toplanan 

ı ihalo knmicvnnıınıın 
I en düşük fiyatı veren 

Bursa'da faaliyet
i gösteren ÖZSA 

İnşaat Turizm Ticaret 
ı Limited Şirketi'ne

6 Milyon 750 bin 
liraya verildiğini 
açıkladı, 
ilgili firma ile 
yapılacak sözleş
menin ardından 
yer tahsisine 

। geçileceğini bildiren 
Başkan Turgut, 
firmanın yapacağı 
hazırlığın ardından 
yapım işine başlana 
cağını ve 2007 yılı 
sonunda cazibe 
merkezinin teslim 
edileceğini söyledi. 
Ön tarafta bulunan 
dükkanların ise 
inşaat yapım işine 
engel olmadığını da 
söyleyen Turgut, 
yer sahipleriyle 
anlaşmanın 
sağlanamadığı 
için mahkeme 
kararıyla yer tespiti 
istendiğini açıkladı. 
BÜYÜK İLLER 
YAPAMIYOR 
"Benim yaptığım 
işleri ve hizmeti en 
büyük il belediyeleri 
dahi yapamıyor" 
diyen Başkan 
Turgut, her türlü 
işlemin Gemlik 
Belediyesi tarafından 
yapıldığını ve 
projelerin ihale ________________

ile çizdirilerek 
bedelinin 
ödendiğini söyledi. 
İnşaatın yapımı için 
harcanacak olan 
6.750 bin YTL'nin 
yine Belediyenin 
kendi olanaklarıyla 
temin ettiği paralar 
ile karşılanacağını 
ifade eden Başkan 
Turgut, "Ne devletten 
ne de kurumlardan 
hiçbir para yardımı 
almadık. Burada 
yapacağımız cazibe 
merkezinin zemi
ninde yaklaşık 150 
araçlık otopark ola
cak, inşaat 4 kat 
üzerinde 10 bin 
metrekare kapalı 
alanı kapsayacak. 
İçinde 79 işyeri, 2 
sinema salonu, 1 
eczane, 1 banka 
şubesi, 1 market, 1 
kuaför salonu ile 1 
restoran ve çocuklar 
için oyun salonu 
yer alacak" dedi. 
HANGİ BELEDİYE 
BU KADAR GÜÇLÜ 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemlik için çok 
önemli olan 
yatırımlardan ikinci 
olan Avcı Ailesine 
ait 31.109 
metrekare alanın 
Gemlik halkına 
kazandırılarak 
karşılığı olan

4.685.026 YTL'nin 
peşin olarak 
ödenerek tapusunun 
Gemlik Belediyesi’ne 
geçmesinin büyük 
il belediyelerinin 
dahi yapamayacağı 
bir hizmet olduğuna 
dikkat çekti.
Yeni Pazar Caddesi 
Dere boyu üzerinde 
bulunan eskiden 
hayvan pazarı 
olarak kullanılan 
arazinin yer sahibi 
olan Hüseyin ve 
Mehmet Avcı ile 
kız kardeşleri ile 
görüşülerek onların 
da kendi rızalarıyla 
özveride bulunarak 
Gemlik'e kazındırıl- 
masının büyük 
bir hizmet olduğunu 
anlatan Başkan 
Turgut, "Pazarlık 
sonucu anlaşma 
sağlanınca kamu
laştırılması yapılıp 
parası nakit olarak 
ödenerek tapu 
Gemlik Belediyesine 
geçti. Belediye 
borç altına sokul
madan bu alım 
gerçekleştirildi" 
dedi.
BENİM ZİRVE 
HİZMETİM OLDU 
Belediye Başkanlığı 
döneminde en 
büyük yatırım ile 
ihalenin bu hizmetler 
olduğunu söyleyen

Başkan Turgut, 
"Şimdiye kadar 
Gemlik'te bu kadar 
büyük paralarla 
hiçbir belediye 
başkanı yatırım yapa
madı. Bunu yaparken 
Belediye kesinlikle 
borç altına sokul
madı. KDV ile ödene 
cek rakam 13 milyon 
500 bin YTL tutuyor. 
Bu parayı kendi 
imkanlarımızla karşı 
lıyoruz. 3.5 aylık işçi 
maaşını veremeyen 
belediye yerine 
yüksek rakamları 
bir an da ödeyebilen 
bir belediye konu
mundayız" dedi. 
Gemlik halkı ve 
kamu oyunun yanı 
sıra sivil toplum 
örgütlerinden arazi 
üzerine yapılacak 
eğlence mekanları 
için çeşitli görüşler 
beklediğini açıklayan 
Başkan Turgut, 
"Gemlik’in 
çehresini değiştire
cek olumlu işler 
yapıyoruz. Burada 
yapacağımız eğlence 
mekanları için 
halkımızdan 
proje desteği 
bekliyoruz" dedi. 
Başkan Turgut, 
her iki yatırımın da 
Gemlik halkına 
hayırlı ve uğurlu 
olmasını diledi.

Yazı YOR UM
H Diş Hekimi Özcan VURAL 

ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Unutma....
İnsanlar genel de hızlı bir şekilde para-mal 

-mevki sahibi olduklarında kim olduklarını- 
geçmişini-çevresini hemen unutuyorlar.

Etrafınıza şöyle bir bakın; ailenizin içinde 
-mahalleniz de-ilçeniz de velhasıl her yerde 
bu kişilerden bir kaçını görebilirsiniz.

Bunlar o kadar çoktur ki yaptıkları 
hareketlerle hemen göze batarlar.

Önce kendi arkadaşlarıyla, komşularıyla, 
çevresi ile sonra da gerçeklerle ilgi ve ilişki
lerini keserler.

Hızlı bir şekil de para-mal birikimine 
kavuşanlar, hızlı bir şekil de siyasette - parti 
içinde makam gücü elde edenler, nereden 
geldiklerini çabuk unutuyor, sanal bir alemde 
yaşamaya başlıyorlar.

Bu gücün makamdan-paradan geldiğini 
bilmezliğe gelip; hakiki gücün kendinden 
geldiği varsayımına kapılıp, yalancı aynalarda 
kendilerini büyük görmeyi seviyorlar.

Para-mevki bakımından kendilerinden 
altta ki insanları çabuk unutuyor, bulundukları 
çizginin üzerindekilerle eşit ve ortak bir 
davranış ve yaşam sürdürmeye çalışıyorlar.

Siyasette Belediye Başkanı-Milletvekili - 
Bakan- idareci olanlar veya öne çıkanlar 
devletin gücünü (olanaklarını) kullanma şan
sını yakalayanlar Genel müdürler - Müdürler- 
Yöneticiler kendilerinin farklı olduklarını, her 
şeyi yalnız onların bildikleri inancına kapılı 
yorlar.

Daha önce çevrenizde-mahallenizde-ilçe 
niz de yaşayan bu kırk yıldır tanıdığınız, 
beraber gezip, eğlendiğiniz; zaman zaman da 
bazı konular da bilgisizliğine - görgüsüz 
lüğüne - eksikliklerine tanık olduğunuz bu 
kişiler makama gelince eskileri çabuk unutup» 
büyüklük gösterisi içinde oluyorlar.

Bu özel sektörde de - Kamu kesiminde de 
sık sık görülen bir toplum yarası, örf ve 
ananeleri mize yakışmayan bir durum.

Haksız ve hızlı bir şekil de mala-paraya- 
makama kavuşunca onlar da bir hazımsızlık 
oluyor, bu gücü yavaş yavaş sindirmesini 
bilemiyorlar.

Şımarıkça geliyorlar, bu gücü kaybedince 
de küskün gidiyorlar.

Ama güç ellerinde iken üstünlüklerini 
başkalarına göstermek arayışına giriyorlar...

Bu para ve mevki gücüyle başkalarından 
farklı olduklarını sergilemekten hoşlanıyorlar - 
zevk alıyorlar.

Açık söylemek gerekirse, nereden geldik
lerini, kim olduklarını, bizden farklı olmadık
larını - insanlıklarını unutuyorlar....

Eğitim sorunu (Aile-okul- çevre) geri 
kalmışlık, görmemişlik bu davranışlarının 
olağan sayılmasına yol açıyor.

Üzülsek te-Tepki koysak ta bu günkü 
Türkiye’de bunlardan çok VAR...

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

cem*

■MB Günlük SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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DYP gençliği Fransa'yı kınıyor
Seyfettin SEKERSÖZ
Fransa 
Parlamentosu'nda 
bugün görüşülerek 
kabul edilmesi 
beklenen ve 
"Ermeni soykırımı 
yoktur" diyenlerin 
cezalandırılmasını 
öngören yasa 
tasarısına tepki 
gösteren DYP İlçe 
Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın, "DYP 
gençliği olarak 
Fransa 'yı 
kınıyoruz" dedi. 
Yasa tasarısının 
kabul edilmesi / 
halinde Türk-Fransız 
ilişkilerinin de zora 
gireceğini söyleyen 
Serdar Özaydın, 
"Önümüzdeki 
günlerden itibaren 
başlatacağımız 
kampanya ile 
Fransız mallarına 
karşı boykot 
uygulama çağrısı 
yapacağız" dedi. 
Doğru Yol 
Partisi'nde yaptığı

$

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
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m?

______Balıkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire______
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

■fe

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

Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma

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

kii 6 Dönüm Zeytinlik

,'afik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta işlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA 

MacîdeGzÂLP
Tel:5132474 Fax:5141021

t
■Ş

basın açıklamasında 
Fransız tarihinin 
kara lekelerle dolu 
olduğuna işaret 
eden Serdar Özay- 
dın, "En kısa 
geçmişi olan 
Cezayir katliamları 
Fransa'nın eseridir. 
Kendilerinin 
yaptığı katliamları 
görmezden 
gelenler Türkiye'yi 
suçlayamazlar" 
şeklinde konuştu. 
Özaydın, yaptığı 
açıklamada,

Fransız politikacıların 
Ermeni iddialarıyla 
Türkiye'ye karşı 
yürüttükleri çalış
malarda gelinen 
noktanın, bir 
ülkeyi tarihi ile 
yargılamanın 
ötesinde, 
Avrupalılık ruhu 
ile bağdaşmadığını 
ifade etti.
Fransa'nın, yasanın 
kabulüyle sadece 
vatandaşlarının 
ifade özgürlüğünü 
kısıtlamakla 

t

â
&

kalmayacağına 
işaret eden 
Özaydın, Tasar/ 
yasalaşırsa Türkiye 
ile Fransa 
arasındaki ilişkileri 
kötü etkileyeceği 
kesindir. İlk etk
ilenecek olan da 
ticari ilişkilerdir" 
dedi.
DYP ve Türk 
gençliği olarak 
gereken cevabın 
Fransa'ya 
önümüzdeki 
günlerde ağır 
ödetileceğinin 
altını çizen Serdar 
Özaydın, 
"Türkiye'nin 
tarihinden ve 
halkından aldığı 
gücün ne 
boyutlarda 
olduğunu henüz 
anlayamamışlar. 
Bu kararı DYP 
gençliği olarak 
şiddetle kınıyor ve 
Fransız mallarına 
karşı önümüzdeki 
günlerde halkımızı 
boykota çağırmayı 
düşünüyoruz" dedi.

Emlakçılara 
dolandırıcı 

dadandı
Kendisine ait olma 
yan satılık dairelerin 
anahtarını "Evi yakın 
tarıma gösterece 
ğim" diye mülk sahi 
binden alıp çoğaltan 
2 dolandırıcı, bir 
haftada girdiği 3 
emlakçıya "Evimi 
kiralıyorum, işte 
anahtarı" dedi ve 5 
bin YTL'yi alıp 
kayıplara karıştı. 
BursalI emlakçılar, 
başkalarına ait 
satılık dairelerin 
anahtarını çoğaltıp, 
kendi dairesi gibi 
emlakçılara kiralatan 
dolandırıcıların 
şokunu yaşıyor. 
Son bir haftada 
3 emlakçıyı oyuna 
getiren dolandırıcı 
ların depozito ve bir 
aylık peşin kirayı 
aldıktan sonra 
kayıplara karıştığı, 
Emlakçılar Odası'nın 
da bu tür olaylara 

' karşı meslektaşlarını 
uyardığı bildirildi. 
Setbaşı'nda faaliyet 
gösteren Ev-Pa 
Emlak'ın sahibi

Ahmet Altuner de 
dolandırıcılara 
parasını kaptıran 
emlakçılardan biri... 
Nasıl dolandırıldığını 
anlatan Altıner, geç 
tiğimiz hafta evini 
kiralamak isteyen 2 
kişinin işyerine gel 
diğini ve şartlarını 
sıraladıktan sonra 
anahtarları kendi
sine teslim ettiğini 
söyledi. Daire için 
kısa sürede müşteri 
bulunduğunu ve 
gereken tüm mas
rafların yapıldıktan 
sonra ev sahibi 
kılığındaki kişilere 
depozito ve ilk ayın 
kirası peşin öden 
diğini belirten 
Altuner, "Gerçeği 1 
daha sonra fark 
ettik. Meğer bu kişi 
ler, camında 'satılık' 
yazan bu daireye 
gelip sahibiyle 
konuşmuş, alıcı gibi 
davranmışlar. 
'Evi yakınlarıma 
göstereceğim' diye 
anahtarını alan ve 
çoğalttıktan sonra 
gerçek anahtarı ev 
sahibine teslim eden 
bu kişiler, diğer 
anahtarı da bana 
getirerek, 'Evimi 
kiralamak istiyorum’ 
dedi. Çoğu zaman 
evini kiralayandan 
değil kiracıdan belge 
istediğimiz için bu 
kez de aynısını 
yaptık ve belge 
talebimiz olmadı. 
Evi kiraladığımız 
müşteriler, tam taşı
nacakken, gerçek ev 
sahibiyle anlaşan 
kiracılor ortaya 
çıkınca sonunda 
dolandırıldığımız 
anladık" diye 
konuştu. Esmer ve 
38-40 yaşlarında 
olan uzun ve yapılı 2 
dolandırıcının bugü 
ne kadar 3 emlakçıyı 
yaklaşık 5 bin YTL 
zarara uğrattığını, 
mağdur olan vatan
daşların paraları ise 
emlakçılar tarafın
dan ödendiğini 
belirten Altuner, 
vatandaşların bu tür 
olaylara karşı açık 
gözlü olması gerek
tiğini ifade etti.
Altuner, Emlakçılar 
Odası'nın da hareke 
te geçerek meslek
taşlarını uyardığını, ; 
mağdur emlakçıların 
da Cumhuriyet Sav J 
cılığı'na suç duyu
rusunda bulunduğu J 
nu sözlerine ekledi. 1



12 Ekim 2006 Perşembe rrîörrrn
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HH

Sayfa 5

Otobüs kalkış yerinde temizlik harekatı Fransa’ya 
kaşık şovlu 

protesto

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Halk Otobüslerinin 
hizmete girmesinin 
ardından park 
yanındaki kalkış 
yerlerinde de temizlik 
harekatı başladı. 
Daha önce otobüs
lerin kalkış yaptığı

Yabancı doktor tasarısı sinirleri gerdi
TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu'nun 
CHP'li üyeleri, 
yabancı doktorların 
Türkiye'de çalışması
na imkan tanıyan 
yasa tasarısının 
görüşmelerinde 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ'ın Bakanlar 
Kurulu toplantısı 
dolayısıyla korniş 
yona devam ede
meyeceğini bildirme
sine sert tepki 
göstererek 
komisyonu terk etti. 
TBMM Sağlık Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu 
"Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanunu, 
Sağlık Personelinin 
Tazminat ve Çalışma 
Esaslarına Dair 
Kanun" ile 
"Tababet ve Şuabatı 
San'atlarının Tarzı 
İcrasına Dair 
Kanun'da Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı"nı 

yerlerde engel 
olan ve trafiği 
sıkıştıran simitçi 
arabalarına 
müsaade edilmiyor. 
Vatandaşlar ile 
otobüslerin yaygın 
olduğu yerlerde 
seyyar arabalarla 

görüşmek üzere dün 
toplandı. Tasarıyla 
ilgili bilgi veren 
Sağlık Bakanı Akdağ, 
hekimlere, zorunlu 
mali sigorta imkanı 
getirdiklerini ve Türk 
vatandaşı olmayan 
hekimlerin önünü 
açtıklarını belirtti. 
Türkiye'deki 
hekim sayısının 
yetersizliğine 
işaret eden Akdağ, 
Türkiye'nin, hekim 
sayısı açısından 
Avrupa bölgesinde 
yer alan 53 ülke 
arasında 52. sırada 
yer aldığına dikkat 
çekti. Akdağ, 
Türkiye'de her 100 
bin kişiye 140 doktor 
düştüğünü bildirdi. 
Akdağ, Türkiye'de 
anestezi uzmanı 
sayısının da yetersiz 
olduğunu, bir 
anestezi uzmanına 
yaklaşık 4 ameliyat 
masası düştüğünü 
söyleyerek Türk 
hekimlerinin, bulun

simit satarak, 
hem kötü görüntü 
veren hem de tehlike 
arz eden simitçi 
arabalarına 
kooperatif yönetimi 
müsaade etmiyor. 
Simitçi arabalarından 
insanların ve 

duğu ülkenin şart
larını yerine getirmek 
kaydıyla, her ülkede 
doktorluk yapa
bildiğini söyledi. 
Bakan Akdağ, 
"Araştırdık, Alman, 
Fransız vatandaşı 
olmayan kimse 
buralarda hekimlik 
yapamaz diye bir 
kanuna rastlamadık. 
Biz bunu AB istediği 
için yapmıyoruz, 
Türkiye için 
zorunluluk" dedi. 
Konuşmasının 
ardından Akdağ'ın, 
Bakanlar Kurulu'na 
katılacağı için toplan
tıya devam edemeye
ceğini söylemesi 
üzerine, CHP Ordu 
Milletvekili Sami 
Tandoğdu tepki gös
terdi. Sağlıkla ilgili 
her düzenlemenin 
yargıdan döndüğünü 
ifade eden Tandoğdu, 
bu kadar önemli bir 
tasarıda Akdağ'ın 
bulunmamasını 
eleştirdi. "Bu şartlar

araçların kalkışların
da büyük sıkıntı 
yaşanırken zabıta 
ve otobüs 
işletmesinin yaptığı 
sıkı denetimler sonu
cu simitçilerin daha 
uzak yerlere gitmeleri 
bekleniyor.

da çalışamam" diyen 
Tandoğdu, salondan 
çıkarken AK Parti 
Uşak Milletvekili Alim 
Tunç'un, kendisine 
"Ayıp lan" dediğini 
söyledi. Bunun üze 
rine Tunç'un üzerine 
yürüyen Tandoğdu, 
"Ne yapacaksın, ne 
demek lan?" diye 
çıkıştı. Araya giren 
milletvekilleri, 
Tandoğdu ve Tunç'u 
sakinleştirmeye 
çalıştı. Komisyon 
Başkanı AK Parti 
Trabzon Milletvekili 
Cevdet Erdöl de 
Tandoğdu'ya, "Siz 
hep böyle yapıyor
sunuz" diyerek tepki 
gösterdi. Erdöl, 
Tandoğdu'nun "fevri" 
olarak nitelendirdiği 
bu davranışından 
dolayı, komisyonda 
bulunanlardan özür 
diledi. Kısa süren 
tartışmanın ardından. 
Komisyonun 
CHP'li üyeleri, 
toplantıyı terk etti

Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
Temaşa-i Ramazan 
etkinliklerinde 
sahne alan Grup 
Laçin, sözde 
Ermeni soykırımının 
inkarını suç 
sayan yasa 
teklifini oylayacak 
olan Fransa'yı 
kaşık şovla 
protesto etti. 
Temaşa-i Ramazan 
etkinliklerinin 
17.gününde 
Orhangazi 
Parkı'nda sahne 
alan Grup Laçin, 
özünü değiştirme
den modern bir 
şekilde icra 
ettikleri Türk 
Halk Müziği'ni 
kendilerine has 
tarzlarıyla 
söyleyerek herkesi 
coşturdu.
Konser boyunca 
hareketli parçalarla 
meydanı dolduran 
7'den 70'e herkesi 
oynatan grup, 
'Fidayda', 
'Bekar gezelim', 
'Sevdalım' ve 
’Ayşelerin Ayşesi' 
parçalarını 
vatandaşlarla 
birlikte vokal 
yaparak seslendir
di. Konser boyunca 
çok sevilen 
halk ezgilerini 
kendilerine has 
yorumlarıyla 
sunan grup, 
üstün performans 
ve sempatik 
hareketleriyle 

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) 5139683 Fax: 513 35 95

hayranlarının 
gönlünü bir kez 
daha fethetti. 
Son 6 ayda 3. kez 
Bursa'da konser 
verdiklerini 
belirten grup 
solisti Hakan 
Alkar, her konsere 
katılımın bir 
öncekinden 
daha çok 
olduğunu büyük 
bir mutlulukla 
gözlemlediklerini 
belirtirken, 
"Bizi 6 ayda 
3. kez sizlerle 
buluşturan 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanımız 
Hikmet Şahin'e 
sizin hem sizin, 
hem de kendi 
adımıza şükran
larımı sunuyorum" 
dedi.
Grup üyelerinden 
Teoman Dalcı, 
konserin son 
bölümünde sözde 
Ermeni soykırımının 
inkarını suç sayan 
yasa teklifini 
oylayacak olan 
Fransa'yı, "Ermeni 
soykırımı diye bir 
şey yoktur.
Bunu onaylayanı 
biz de kınıyoruz" 
şeklindeki söz
lerinin ardından 
ağzını kaşıkla 
kapatıp, diğer 
kaşıkla da ritim 
tutarak protesto 
etti. Alanı dolduran 
vatandaşlarda 
protestoya 
alkışlarla katıldı.

‘Gemlik Körfez’ İnternette www,gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın PlİfTTRR ABONE OLDUNUZ MU? 
UJ2L11ÎM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Smolyan Valisi’nden Bursa’ya ziyaret
Bulgaristan’ın 
Smolyan Valisi 
Dr. Petir Fidanov, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Vekili Recai 
Ekmekçi’yi Tarihi 
Belediye Binası’nda 
ziyaret etti.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Vekili Recai 
Ekmekçi, konuk 
valiye Bursa’nın 
tarihi ve doğal 
güzelliklerinin 
yanı sıra 
ekonomik 
potansiyelini 
anlatırken, iki ülke 
arasında enerji 

alanında başlayan 
işbirliğinin diğer 
sektörlere de 
yayılarak devam 
etmesini diledi. 
Küreselleşen dünya
da komşuluk 
ilişkilerinin ne denli 
önemli olduğunun 
ortaya çıktığını 
söyleyen Recai 
Ekmekçi, 
“İki ülke arasındaki 
komşuluk 
ilişkilerinin daha da 
geliştirilmesi için 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
her türlü fedakarlığı 
yapmaya hazırız. 
Dünya globalleşiyor

ve ülkeler arasındaki 
sınırlar artık kalkıyor. 
Bizler de bu 
dünyada artık 
savaş ve kavgaların 
yerine dostlukların 
olmasını 
istiyoruz” dedi. 
Son yıllarda iki ülke 
arasında giderek 
artan komşuluk 
ilişkilerinin mutluluk 
verici olduğunu 
belirten Ekmekçi, 
Bursa’da çok sayıda 
Bulgaristan göçmeni 
vatandaşın olduğunu 
vurgulayarak, 
Bulgaristan’dan 
Bursa’ya ve 
Bursa’dan 
Bulgaristan’a 
her gün dört-beş 
otobüs firması 
sefer yaptığına

dikkat çekti. 
Bulgar Validen 
AB desteği 
Bursa’ya ve 
Türkiye’ye ilk defa 
geldiğini ifade 
eden Bulgaristan’ın 
Smolyan Valisi

Dr. Petir Fidanov 
ise “Türkiye’ye ve 
Bursa’ya gelmeden 
önce edindiğim 
olumlu bilgilerin 
gerçek olduğunu 
görmek çok güzel. 
Özellikle Bursa’nın 
Osmanh döneminin 
izlerini taşıyarak 
tarihine sahip çıkması 
mutluluk verici.
Yeşil doğası, 
ekonomisi, sanayisi 
ve modern görüntüsü 
ile Bursa çoktan 
Avrupa Birliği’ne 
girmiş” diye konuştu. 
Bursa’nın Bulgaristan 
halkı için ayrı bir yeri 
olduğunu dile getiren 
konuk vali Fidanov, 
Bulgaristan'ın 1 Ocak 
2007 tarihinden 
itibaren tamamen 
Avrupa Birliği üyesi 

bir ülke olacağını 
belirterek, 
“Bulgaristan halkı 
olarak Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne 
girmesi için her 
türlü desteği vermeye 
hazırız. Ayrıca bizler 
Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’nde hak ettiği 
yeri alması 
taraftarıyız” dedi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Vekili Recai Ekmekçi, 
Fidanov’a Bursa'nın 
ünlü havlusu ile 
kentin tanıtıldığı 
kitap ve CD hediye 
etti. Konuk vali 
Fidanov, daha 
sonra Bursa Kent 
Müzesi’ni gezerek, 
Kent Müzesi Müdürü 
Ahmet Erdönmez’den 
bilgiler aldı.

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

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı 
Özel Takvim Çalışmaları - Eşantiyon Çeşitleri

vrC 51 B°raSok.AkbankAralığı
r%VI ■ SWIO dı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Chirac’tan, Sezer’e cevap yok
Fransız 
Parlamentosu'nda 
sözde Ermeni 
soykırımı inkarını 
suç sayan yasa 
tasarısının 
görüşülmesine tüm 
girişimlerine olumlu 
cevap alamayan 
Ankara'nın umutsuz 
bekleyişi sürüyor. 
Çıkacak her türlü 
sonuca göre izleye
ceği stratejiyi 
belirleyecek olan 
Ankara, ilişkilerin 
seviyesini düşür
menin yanı sıra 
ekonomik ambar
goyu da gündemine 
aldı. Tasarının 
yasalaşmaması 
için her düzeyde 
çalışma yapan 
Ankara, tüm bu 
girişimlerine rağmen 
olumlu bir sonuç 
elde edemedi. Başta 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, Fransız 
mevkidaşlarıyla 
görüşen Türk yet 
kilileri son ana 
kadar çalışmalarını 
sürdürürken, gelinen 
nokta Ankara'da 
umutsuzluğa neden 
oldu. Diplomatik 
kaynaklardan elde 
edilen bilgiye göre,

Yunanistan'a ağır cevap
Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Namık Tan, 
Türkiye ile yıl sonun
da bir tren kazası 
yaşanabileceğini 
söyleyen Yunanistan 
Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsüne alay 
ederek cevap verdi. 
Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Namık 
Tan, Türkiye ile yıl 
sonunda bir tren 
kazası yaşanabileceği
ni söyleyen 
Yunanistan Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsüne, 
"Yunanistan'ın uzman
lık alanı tren kazaları 
değil uçak kazalarıdır. 
Onlarla ilgilenmeleri 
tavsiye ederim" 
şeklinde yanıt verdi. 
Namık Tan, haftalık 
basın toplantısı 
sırasında, Yunanistan 
Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Yorgo 
Kumucakos’un,

Avrupa 
EÜ^tf^fasında bir 
tren Kazası yaşan
abileceği sözlerinin 
hatırlatılması üzerine

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in Fransız 
meslektaşı Jacques 
Chirac'a gönderdiği 
mektuba aradan yak
laşık 5 gün geçme
sine rağmen halen 
bir cevap alamadı. 
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül'ün de 
Fransız meslektaşıyla 
yaptığı görüşmeden 
de olumlu bir sonuç 
çıkmadı. Diplomatik 
Kaynaklar, Fransız 
hükümetinin söz 
konusu tasarıya karşı 
olduğunu belirtirken, 
ama bu konudaki 
çabaları da yetersiz 
bulduklarını belirtti. 
Tasarının kabul 
edilmesi halinde 
ortaya çıkacak olum
suz sonuçlardan hem 
Türk tarafının hem de 
Fransız tarafının et 
kileneceğini belirten 
diplomatik kaynaklar, 
şu anda Türk 
Büyükelçiliğinin 
girişimlerinin 
sürdüğünü ifade 
ettiler. Tasarının 
geçmesi halinde 
senatodan onaylan
masının belirli bir 
zaman alacağını dile 
getiren bir Türk 
diplomat, "Bu 3 ayda 
olabilir, 3 yılda ola
bilir. Fransa'da bir

Yunan meslektaşına 
sert tepki gösterdi.
Yorgo Kumuçakos’un 
geçen hafta içerisinde 
AB'de bir tren kazası 
yaşanacağına dair 
ifadeleri olduğunu 
belirten Tan, Hatta 
Yunan sözcünün 
demiryolu hattının 
takip edildiği halinde 
trenlerin yoldan çık
mayacağı gibi "bir 
takım uzmanlık 
gerektiren sözler 
söylediğini" kaydetti. 
Bu sözleri hayretle 
karşıladığını belirten 
Tan, "Çünkü 
hepimizin bildiği gibi 
Yunanistan'ın uzman
lık alanı tren kazaları 

halalarıdır.
Onlarla ilgilenmeleri 
tavsiye ederim" 
diye konuştu.

seçim var. Seçim 
malzemesi olarak da 
kullanılabilir" dedi. 
Tasarıyı gayri ciddi 
bulan diplomatlar, 
"Fransa girdikleri 
bu ayıp ile kendileri 
utanacaklar.
Avrupa kurumlan 
onları eleştirecek ve 
hukuki olarak 
yasanın iptali gün
deme gelebilecek" 
diye konuştu.
Tasarının geçmesi 
halinde Türkiye'nin 
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine 
başvurup başvur
mayacağı konusunda 
ise kurumsal 
anlamda değil ama 
bireysel anlamda 
bazı girişimlerde 
bulunulacağı 
ifade edildi.
Verilecek tepkilerin 
ölçülü olması gerek
tiğini kaydedilen

Ek yerleştirme 
kılavuzu sadece 

internette

Ek yerleştirme 
kılavuzu sadece 
internette 
Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) 
2. Ek Yerleştirme 
kılavuzlarının 
sadece internetten 
yayınlanacağı 
bildirileli.
ÖSYM'den yapılan 
açıklamada, 
Ek Yerleştirme 

diplomatlar, 
Türkiye'nin Fransız 
Büyükelçisine geri 
çekmesinin şu anda 
gündemde olmadığı 
ifade etti. Ama 
çıkacak her sonuca 
göre bir senaryo 
hazırladıklarını ve 
tepkilerini de olası 
sonuçlara göre 
zaman içinde ortaya 
koyacaklarını anlatan 
diplomatik kaynaklar, 
ilk aşamada 2 ülke 
arasındaki ilişkilerin 
seviyesinin düşürüle
ceğini söyledi.
Fransa'ya ekonomik 
anlamda bir ambargo 
uygulaması ile ilgili 
konuda ise diplomat
lar, "Eğer böyle bir 
şey yapılacaksa bu 
sadece Fransa'nın 
canını acıtmah.
Başka ülkelere bir 
zarar getirmemeli" 
ifadesini kullandı

kılavuzlarının, 
başvuruların 
alınacağı 
16-18 Ekim 2006 
tarihleri arasında 
sadece 
ÖSYM'nin internet 
sitesinde 
yayınlanacağı, 
ayrıca basılı 
olarak satışının 
yapılmayacağı 
belirtildi.

Karayalçın ‘Genel Af
konusunu değerlendirdi

Sosyal demokrat 
Halk Partisi (SHP) 
Genel Başkanı 
Murat Karayalçın, 
genel af konusunu 
değerlendirerek, 
"Çatışmış ve 
toplumda katil 
olarak damgalanmış 
kadroların affını 
dile getirmenin, 
Türkiye’nin çok 
önemsediği toplum
sal barışa fazlaca 
katkı sağlamaya
cağını düşünüyo
rum" dedi. 
Murat Karayalçın, 
Güçlü Türkiye 
Partisi Genel 
Başkanı Tuna 
Bekleviç ve 
beraberindeki 
parti yöneticilerini 
kabul etti. Genel 
Başkanı ve diğer 
üyelerinin yaş orta
laması ile çok genç 
olan partiye her 
zaman destek olma 
ya hazır olduklarını 
belirten Karayalçın, 
gündeme ilişkin de 
açıklamalarda 
bulundu.
Karayalçın, Fransa 
Parlamentosu'nda 
Bugün görüşülecek 
olan sözde Ermeni 
soykırımını reddet
meyi suç sayan yasa 
tasarısı ile ilgili 
olarak, bu tasarıyı 
sosyal demokrasi 
ve insan haklarına 
açıkça aykırı 
bulduklarını kaydet
ti. Karayalçın, 
partisini ziyaret 
eden Avrupa 
Sosyalist Partisi'nin 
(PES) Türkiye'nin 
AB üyeliğiyle 
ilgili Yüksek Düzey 
Danışma Grubu

GEMLİK
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Eş Başkanları 
Finlandiya eski 
Başbakanı Paavo 
Lipponen ile 
Yunanistan Ana 
Muhalefet Partisi 
(PASOK) Genel 
Başkanı George 
Papandreu'ya da 
bu konudaki tepki
leri ve üzüntülerini 
dile getirdiklerini 
belirtti. Lipponen 
ve Papandreu'dan 
Fransa Meclisi'ndeki 
sosyalist milletve 
killerine ulaşarak, 
onlara tepkilerinizi 
anlatmaları talep 
ettiklerini belirten 
Karayalçın, "Umarım 
sağduyu egemen 
olur ve Fransa 
Parlamentosu 
böyle bir karar 
almaz. Ancak böyle 
bir karar alınırsa 
Fransa-Türkiye 
ilişkileri ve Türkiye- 
AB ilişkilerinde 
onarılması çok 
güç bir yara açar. 
Ben, bugün Fransa 
Başbakanı Villepin'in 
demecini haberlerde 
dinledim. Fransa 
Hükümeti'nin bunu 
desteklemediğini 
söylüyor. Ama böyle 
bir demecin Türkiye 
kamuoyunda etki 
yapabilmesi, 
inandırıcı olması 
için Fransa 
Hükümeti ve siyasi 
parti genel başkan- 
larının mecliste o 
doğrultuda tavır 
sergilemeleri 
gerekmektedir.
Böyle bir demeçle 
konunun geçiştirile
meyeceği 
düşüncesindeyim" 
diye konuştu.

ABONE 
OLDUNUZ MU?
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Iran malı ucuz
otomobiller geliyor

Çevre ve Orman 
Bakanlığı Devlet 
Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü, 
Güney Ege ve Batı 
Akdeniz kıyılarında 
etkili sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağış 
bildirdi.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan yazılı 
açıklamada, şunlar 
kaydedildi: 
"Halen Muğla il 
merkezinde devam 
eden sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışın 
önümüzdeki 

günlerde şiddetini 
artırarak, yağış 
xanında esecek 
kuvvetli rüzgarla 
birlikte; Güney 
Ege ve Batı 
Akdeniz Kıyılarında 
(Bodrum, 
Marmaris, Dalaman, 
Fethiye, Muğla il 
merkezi, Kaş, 
Kemer, Kumluca, 
Finike ve Antalya 
il merkezinde) 
etkili olması bek
lendiğinden, 
yaşanabilecek 
olumsuz şartlara 
karşı ilgililerin ve 
vatandaşların 
tedbirli olmaları 
gerekmektedir."

"RT Genel Müdürlüğü 
için 3 aday

Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK), 
TRT Genel 
Müdürlüğü için 
3 adayı belirledi. 
Alınan bilgiye göre, 
üst kurul, TRT 
Genel Müdürlüğü 
için adaylarını 
belirlemek üzere 
dün toplandı.
Toplantı sonucunda 
Anadolu Ajansı 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel 
Müdürü Hilmi Bengi, 
Anadolu Ajansı 
Genel Müdür 
Yardımcısı 
Tahsin Aktı ile 
Başbakanlık

Müsteşar Yardımcısı 
Ruhi Özbilgiç aday 
olarak belirlendi.
Toplantıda adayların 
6'şar oy aldığı, 
üç üyenin ise 
oylamaya katıl
madığı ifade edildi. 
RTÜK belirlediği 
isimleri 
Başbakanlığa 
bildirecek.
Bakanlar Kurulu 
üç adaydan birini 
Cumhurbaşkam'nın 
onayına sunacak. 
TRT Genel Müdürü, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in onayının 
ardından atanacak.

Yabancı otomotiv 
şirketlerinin Türkiye 
ilgisi devam ediyor. 
İran'da üretilen 
Samand marka 
otomobillerin ihra
catı konusunda bazı 
ufak pürüzler kaldı. 
Çözüm Ramazan 
sonrası...
Yabancı otomotiv 
şirketlerinin Türkiye 
ilgisi devam ediyor. 
İran'da üretilen 
Samand marka 
otomobillerin 
Türkiye'ye ihracatı 
konusunda yaşanan 
bazı ufak pürüzlerin 
Ramazan'dan sonra 
çözülmesi bekleni 
yor. Tehran Times 

gazetesinin haberine 
göre, İran Khodro 
Şirketi yöneticileri, 
Samand'ın 
Türkiye'ye ihracatı 
konusunda mevcut 
olan bazı pürüzlerin 
İran Dışişleri 
Bakanlığı ile Türk 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı arasında 
giderilmesinin bek
lendiğini duyurdu 
Bir basın toplantısı 
düzenleyen şirket 
yöneticisi Ali Rıza 
Mirzaii, ürettikleri 
sedan tipi aracın, 
Türk standartlarına 
ve satış sonrası 
hizmetlerine uygun 
olduğunu söyledi.

GEMLİK ANA BAYİİ
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Eylül’de borsa kazandırdı Tavuk eti
Bu yılın Eylül ayında, 
finansal yatırım 
araçları arasında en 
yüksek getiriyi borsa 
endeksi sağladı. 
Borsa endeksi, 
Eylül ayında üretici 
fiyatları (ÜFE) bazın
da enflasyondan 
arındırıldığında yüzde 
1,83 , tüketici fiyatları 
(TÜFE) bazında ise 
yüzde 0,31 reel 
getirisiyle yatırım
cısının yüzünü 
güldürdü.
Yıllık değerlendirme 
lerde ise külçe altın 
ÜFE bazında yüzde 
34, TÜFE bazında da 
yüzde 34,78 ile 
yatırımcısına en 
yüksek reel 
getiriyi sağladı. 
Türkiye İstatistik

Kurumu (TÜİK), 
seçilmiş finansal 
yatırım araçlarının, 
Eylül ayı itibariyle 
reel getiri oranlarını 
açıkladı.
Buna göre Eylül 
ayında tüketici fiyat
ları (TÜFE) bazında 
enflasyondan 
arındırıldığında 
mevduat faizi yüzde 
0,13 getiri sağlarken, 
dolar yüzde 0,39 , 
avro yüzde 0,98 ve 
külçe altın da yüzde 
6,31 oranında yatırım
cısına kaybettirdi. 
YILLIK GETİRİ 
Eylül itibariyle son 
bir yıla bakıldığında 
ise en fazla reel 
getiriyi, külçe altın 
sağladı. Bunu 
mevduat faizi ve

yeniden 
ucuzladı

avro izledi.
Söz konusu bir 
yılda TÜFE bazında 
indirgendiğinde, 
külçe altın yüzde 
34,78 , mevduat faizi 
yüzde 4,84 , avro

yüzde 3,84 ve borsa 
endeksi yüzde 3,48 
oranında yıllık reel 
getiri sağlarken, 
dolar yüzde 0,05 
oranında yatırımcısı
na kaybettirdi.

PTT Bank genişliyor
Kredi kartı tahsilatın
dan havaleye, emekli 
maaş ödemesinden 
DASK ve zorunlu 
mali sigorta ve şartlı 

| nakil transferine 
kadar bir çok işlemin 
yapıldığı PTTBank'ın 
9 aylık cirosunun, 
29 milyar 769 milyon 
830 bin YTL 
olduğu bildirildi. 
PTT Genel Müdürü 
Osman Tural'dan 
aldığı bilgiye göre, 
2004 yılının Nisan 
ayında başlatılan 
PTTBank uygulaması 
kapsamında, 
Türkiye genelinde 
2 bin 926 işyerinde 
otomasyon ortamın
da hizmet veriliyor. 
Şubelerde günde yak
laşık 116 bin havale 

ve çek işleminin 
yapıldığı, yılın 9 ayın
da 9 milyon 111 bin 
753 havale kabul, 8 
milyon 999 bin 945 
havale ödeme, 6 mil 
yon 524 bin 70 çek 
kabul ve 3 milyon 86 
bin 625 çek ödeme 
işlemi gerçekleşti 
rildiği belirtildi.
PTTBank ile Akbank, 
Türkiye Finans 
Katılım Bankası, 
Asya Katılım Bankası, 
Bank Pozitif, 
Citibank, Denizbank 
AG, Denizbank, Türk 
Ekonomi Bankası, 
Finansbank, Garanti 
Bankası, HSBC, İş 
Bankası, Koçbank, 
Kuveyt Türk, Fortis 
Bank, Tekstil Bank, 
Şekerbank,

Vakıfbank, Yapı Kredi 
Bankası, Anadolu 
Bank ile imzalanan 
protokolle kredi kartı 
tahsilatı, nakit yatır
ma, bireysel kredi 
tahsilatı, öğrenci 
burs ödemesi gibi 
işlemler yapılıyor. 
Aynı zamanda 
Turkcell, Telsim, 
Avea, Türk Telekom 
ile TEDAŞ'a ait fatu
ralar ile 13 kentteki 
su faturaları tahsilatı, 
sigorta şirketleriyle 
yapılan anlaşma 
gereğince de sağlık 
ve hayat sigortası ile 

DASK ve Zorunlu 
Mali Sorumluluk 
Sigortası işlemleri 
PTTBank 
şubelerinden 
gerçekleştirilebiliyor. 
Emekli Sandığı, 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve Bağ-Kur 
emeklilerine maaşları 
ile Bağ-Kur sigor
talıların prim 
tahsilatının yanı sıra 
Emekli Sandığının 
60, Bağ-Kur'un 65 
yaş üzeri emekli 
maaşları emeklilerin 
evlerine kadar 
gidilerek ödeniyor.

Geçen hafta zam- 
lanan piliç eti fiyat
ları, satışların ge 
rilemesi üzerine bu 
hafta ucuzladı.
Piliç eti fiyatlarına 
4 Eylül’de ve 
3 Ekim'de değişik 
oranlarda zam 
yapılmıştı.
Alınan bilgiye göre, 
ö'nae gelen piliç 
eti üreticilerinden 
Banvit, 4,10 
YTL'den sattığı piliç 
etinin kilosunu 3,85 
YTL'ye, Keskinoğlu 
Piliç, 4,05 YTL'den 
sattığı piliç etini 
3,80 YTL'ye, Şeker 
Piliç 3,98 YTL'den 
sattığı piliç etinin 
kilosunu 3,45 
YTL'ye, Fat Piliç 
ise 3,95'ye sattığı 
piliç etini 3,40 
YTL'ye indirdi.
Piliç etinin işlenmiş 
ürünlerinden olan 
pirzola ve göğüs 
bonfilenin kilosu

5,5 ila 6 YTL'ye, 
kanat fiyatları da 
4 YTL'ye kadar 
geriledi. 
Piliç etinden 
üretilen, pişmiş 
döner, sucuk, 
salam, sosis, köfte 
gibi diğer işlenmiş 
ürünlerin fiylatları 
da ortalama 
yüzde 10 oranında 
ucuzladı.
Fat Piliç Genel 
Müdürü Sebahattin 
Özdemir, fiyatları 
bu hafta düşürül
düğünü belirterek, 
“Geçen hafta 
yapılan zamdan 
sonra satışlar 
önemli oranda 
azaldı. Üretici 
firmalar bunun 
üzerine fiyatlarda 
indirim yaptı” dedi. 
Piliç eti fiyatlarına 
4 Eylül’de ve 
3 Ekim'de değişik 
oranlarda zam 
yapılmıştı.

SATILIK VİLLÂ
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.535) 886 47 74

SAHİBİNDEN SATILIK OTOMOBİLLER
cr 2004 MODEL

CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 
ÖZEL KULLANILMIŞ 

2000 MODEL TOYOTA COROLLA
96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ

GSM : (0.535) 394 58 24

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

ELEMANLAR ARAN/YOR
Meslek Lisesi 

(Torna, Makine) Bölümü Mezunu 
Askerliğini yapmış 

ELEMANLAR ALINACAKTIR. 

KmmKonıurmri 
23. Km. Kurtul Köyü Mevkii 

Gemlik/BURSA 

Tel: (0.224) 522 81 80



Sayfa 1012 Ekim 2006 Perşembe

Bayramın göz bebeği ilçeler
Tarihi yapılarının 
yanı sıra doğal 
güzellikleriyle ünlü 
Karabük’ün 
Safranbolu ve 
Bartın’ın Amasra 
ilçelerinde Ramazan 
Bayramı öncesi 
yapılan rezervasyon
larla otel ve pansi 
yonların tamamı 
doldu.
Herhangi mimari 
plana dayanmaksızın 
yapılmalarına karşın, 
hiçbiri birbirinin 
görüşünü engelle
meyen 2 bin civarın
da geleneksel Türk 
evinin yer aldığı 
Safranbolu, turist
lerin ilgisini çekiyor. 
Geleneksel motiflerle 
dizayn edilmiş 
odalarda adeta 
zaman içinde yolcu
luk yapma fırsatı 
sunulan turistler, 
özellikle bayram tatil
leri ve hafta sonları 
otel ve pansiyonların 
tamamını dolduruyor.

Ramazan Bayramı 
öncesi ilçedeki 
toplam 1530 yatak 
kapasitesine sahip 
12’si turizm ve 21 
belediye işletme 
belgeli otel ve 30 
ev pansiyonunda 
yer bulunmuyor. 
Konaklama ücretleri 
ev pansiyonlarında 
kahvaltı dahil kişi 
başı günlük 25-30 
YTL, otellerde ise 
kahvaltı ve akşam 
yemeği dahil 
75-150 YTL 
arasında değişiyor. 
İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü yetkilileri, 
anıt eserleri, kanyon
ları ve mağaralarıyla 
Safranbolu’nun 
kültür turizminin 
gözdesi olduğunu, 
genellikle üç katlı, 
6-8 odalı, ihtiyaçlara 
uygun tasarlanmış 
tarihi evlerde 
konaklamak için 
turistlerin bölgeye 
ilgi gösterdiğini

belirttiler.
DOĞANIN TARİHLE 
BULUŞTUĞU 
AMASRA 
Tarihi kalesi, anıt 
eserleri, cami ve 
kiliselerinin yanı sıra 
yeşilin ve mavinin 
egemen olduğu 
doğal güzellikleriyle 
Amasra, balık ve 
salatasıyla da 
ünlü mutfak 
kültürüyle turistlerin 
akınına uğruyor.
Yaklaşık 3 bin 
yıllık geçmişin 
izlerini taşıyan 
cadde ve sokak
larıyla kültür turizmi 
açısından da 
önemli yere sahip 
turistik ilçede, 
Ramazan Bayramı 
öncesinde 1200 
yatak kapasiteli 
otel ve ev pansiyon
larının tamamı rezer
vasyonlarla doldu. 
Konaklama ücretleri 
otellerde kahvaltı 
dahil 100-120 YTL.

10 Soruda ramazan
Dünden devam..
2- Midesinde gastrit 
veya ülseri olanlar 
oruçtan nasıl 
etkilenirler?
Midesiyle ilgili sık 
şikayeti olan kişiler 
Ramazan ayı öncesi 
doktorlarıyla birlikte 
oruç için hazırlanmalı 
ve gerekli önlemleri 
almalı. Ramazan 
süresince sağlıklı 
beslenme kurallarına 
uyulması daha da 
önemli hale geliyor. 
Çünkü çok miktarda 
yemek yenmesi hazım
sızlığa, karın ağrısına, 
bulantı ve kusmaya 
neden olabiliyor.

Rahatsız olmamak için 
dengeli beslenmeye, 
gerekli tüm besin 
öğelerinden az miktar
larda yemeğe ve iftar 
ile sahur arasına yat
madan 2 saat kadar 
öncesine küçük bir 
ara öğün sıkıştırmaya 
dikkat etmek gereki 
yor. Ramazan ayında 
dikkat edilmesi 
gereken bir nokta da 
ülser hastalığı. Özellik
le mide şikayetleri 
olanların, daha önce 
mide ülseri veya kana
ması geçirmiş olan 
kişiler oruç tutmaya 
başlamadan önce mut
laka bir gastroen

terolog ile 
görüşmelerinde 
fayda var.
Doç. Dr. Murat Saruç, 
“Kontrollerin yapıl
madığı durumlarda 
oruç tutulması ciddi 
mide ve on iki parmak 
barsağı kanamalarına 
neden olabilmekte ve 
istenmeyen sonuçlar 
ortaya çıkabilmekte
dir.” diyerek bir konu
da uyarıda bulunuyor: 
“Ramazan ayı 
süresince ağrı kesici
lerin ve aspirinin kul
lanımı da özen ister. 
Zaten mide için 
oldukça zararlı olan bu 
ilaçların doktor önerisi 

olmadan kullanımı, 
oruç sırasında tehlikeli 
kanama ve mide delin
melerine neden ola
bilir. Günlük hayatta 
en çok doktorun öner
mediği, ancak kişinin 
kan sulandırıcı etkisin
den yararlanmak 
için kendi başına 
kullandığı aspirinler 
ile ortaya çıkan 
kanamalar ile 
karşılaşıyoruz” 
3-Oruç tutmak 
karaciğeri etkiler mi? 
Ramazan ayı 
süresince uzun süre 
aç kalınmasına rağ
men iftar ve sahurda 
yenilen yüksek kalorili 
hamur işleri ve tatlılar 
nedeniyle vücut kilo
muzun kontrolü zor
laşıyor. Bu kısa süre 

içinde vücut ağırlığın
da ortaya çıkan artış 
karaciğerde yağlan
maya yol açıyor.
Karaciğer yağlanması, 
ilerleyerek karaciğer 
iltihabına (hepatit) ve 
daha da ilerler ise 
karaciğer fonksiyon 
kayıplarına yol aça- 
bilen ciddi tablolara 
neden olabiliyor.
Eskiden doktorlar 
tarafından pek de 
ciddiye alınmayan bu 
durum, son yıllarda 
pek çok nedeni bilin
meyen karaciğer yet
mezliği durumunda 
altta yatan esas faktör 
olarak karşımıza çıkı 
yor. Doç. Dr. Murat 
Saruç “Yüksek kar
bonhidratlı beslenme 
insülin kan seviyemizi 

yükseltmekte bu da 
karaciğerde daha 
kolay yağ birikime 
neden olmaktadır. 
Özellikle kronik 
karaciğer hastalığı 
(hepatit) olan kişiler 
oruç tutmaya başla
madan önce doktor
larına kontrol olmalı 
ve gerekli önerileri 
almalıdır.” diyor 
ve ekliyor:
“Bu nedenle iftarda 
ve sahurda yedikleri 
mize çok dikkat etmeli, 
gereğinden fazla 
yemek yerine, dengeli 
ve ölçülü miktarlarda 
beslenmeye Ramazan 
ayında da özen göster
meliyiz. Diğer bir fak
tör de alkol tüketiminin 
Ramazan ayında azal
masıdır. Devamı var...

GÜNÜN MENÜSÜ
Mantılı Mantar Çorbası
Malzemeler (2 Kişilik)
100 gr hazır mantı, 2 adet taze soğar
3-4 adet mantar, 15 gr margarin (1 çorba kaşığı)
1 çorba kaşığı sirke, 1 adet domates
Kuru veya taze fesleğen, 3-4 sap oanak
500 mİ et suyu (2 su bardağı)
Tuz, karabiber, Soya sosu

Erişteli Tavuk
Malzemeler:
50 g margarin
400 g tavuk göğsü
2 adet kırmızı dolmalık biber
5-6 yeşil tatlı sivribiber
2-3 adet soğan
1 büyük havuç
1 yemek kaşığı şeker
1 limon, % su bardağı ince 
erişte,tuz,kimyon
2 kaşık soya sosu

Yapılışı
Mantarları ince ince doğrayın ioğanları kıyın. Margarin ile kuvvetli ateşte 
önce mantarları, ardında da s ğanları kısa süre kavurun. Et suyu ile mantıyı 
ekleyip 15 dakika pişirin. Sir! j, soya sosu, fesleğen, ıspanak ve zar şeklinde 
doğranmış domatesleri ilave edip 2 dakika daha pişirin. Karabiber ve kul
landığınız soya sosu miktarına göre eğer gerekiyorsa biraz tuz ilave edip 
servis yapın.

Yapılışı
Kıyılmış soğanı, ince uzun doğranmış biberleri ve havucu 
margarin ile birkaç dakika pişirin; içine küçük küçük 
kıyılmış tavukları ilave edin; kısık ateşte pişirin.
Kabuksuz, küp şeklinde küçük küçük doğranmış limonu 
ave edin; içine tuz, şeker, kimyon ve soya sosu katıp 

karıştırarak 3-4 dakika pişirmeye devam edin. Erişteleri 
ekleyip 10-12 dk. pişirin, sıcak servis yapın.
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Kan grubuna göre beslenme
Bir internet 
sitesinde yer ve 
rilen araştırmaya 
göre, her kan 
grubunun farklı 
özelliği ve buna 
göre de beslenme 
metodu olduğu 
belirtiliyor. 
Araştırmada ilk 
insanın kan 
grubunun '0' 
olduğu sanılıyor. 
Dayanıklı bir sindirim 
sistemine sahip olan 
bu kan grubuna sahip 
insanlarının süt ürün
lerinden, yumurtadan 
uzak durması gereki 
yor. A grubundakilerin 
vejetaryen bir diyet 
uygulamalarının 
bağışıklık sistemini 
güçlendireceği belir
tilirken, B grubunun 
süt ürünleri tüketicisi 
olduğu ve tavuk 
etinden vazgeçmeleri 
gerektiği ifade edili 
yor. 7. Yüzyıl'dan 
sonra ortaya çıktığı 
savunulan AB kan 
grubundaki beslenme 
metodunda ise hay
vansal yağların 
kesinlikle kullanılma
ması öneriliyor. 
Uzmanların, kan 
gruplarına göre 
beslenme metotları 
ise şöyle:
0 Grubu: En eskidir. 
İlk insanın kan 
grubunun '0' olduğu 
sanılır. Özellikleri eto
bur. Dayanıklı sindirim 
sistemi. Fazlasıyla 
aktif bağışıklık siste
mi. Çevresel ve

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86 
Milli Eğt. Md. 513 1174 
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tanm Müd. 513 10 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
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
Amtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

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

beslenme değişimle 
rine karşı toleranssız. 
Süt ürünlerinden, 
yumurtadan uzak dur
malıdırlar. Sıvı yağ ter
cih edilmelidir. Özel
likle zeytinyağını ter
cih ederseniz, kalp ve 
damar sağlığını da 
korumuş olursunuz. 
A Grubu: Tarımsal 
topluluklarda evrim- 
leşmiştir. Hassas 
sindirim sistemi.
Toleranslı bağışıklık 
sistemi. Sabit beslen
me ve çevre koşulları
na uyum, gerilim karşı 
sında başarılı mücade 
le. Formda ve üretken 
kalabilmek için tarım
sal beslenmeye gerek 
sinim. Kalp, şeker, 
kanser hastalıklarına 
eğilimlidir. Dolayısıyla 
vejetaryen bir diyet 
uygulandığında 
bağışıklık sistemi 
güçlenir. Her türlü eti 
diyetlerinden çıkar
malıdırlar. Eğer veje
taryen beslenmeye 
geçilmesi zaman ala
caksa, kırmızı et ye 
rine haftada birkaç 
kez balık yiyerek diyet 

uygulanabilir. Et 
arzu edildiğinde 
mümkün olan en 
yağsızı tercih edil 
melidir. Tavuk eti, 
kırmızı etten daha 
uygundur. Eti, ızga 
ra veya fırında pişire 
rek hazırlayın.
B Grubu: İnsanların 
kuzeye, daha soğuk 
ve sert koşullu böl
gelere göçüyle 

ortaya çıkmıştır. 
Güçlü bağı şıklık sis
temi. Sabırlı sindirim 
sistemi. Süt ürünleri 
tüketicisi. Dinç ve 
istekli olmak için fizik
sel ve 
zihinsel aktivite 
arasında dengeli 
olmak isteyen grup. 
Diyeti oldukça sağlıklı 
ve dengelidir. Virüs 
hastalıklarına karşı 
savunmasızdırlar. 
Sinir sistemiyle ilgili 
sorunlara karşı önlem 
alınmalıdır. Kanser ve 
kalp hastalığı gibi 
birçok ciddi hastalığa 
karşı koyabilecek 
yetenektedir. B 
Grubu'nday sanız ve 
kendinizi bitkin 
hissediyorsanız, haf
tada birkaç kez hindi 
ve sığır eti yerine 
kuzu ve koyun etlerini 
tercih etmelisiniz. 
Tavuk etinde ise B 
Grupların da ağdalaş
maya neden olan lek- 
tinler vardır. Bu 
nedenle derhal tavuk 
etinden 
vazgeçmelisiniz. 
AB Grubu: 7.

Yüzyıl'dan sonra 
doğudaki istilacı güç
lerin, batıdaki ülkeleri 
ele geçirmeleri üzer
ine, farklı ulusların 
birbirine karışması 
neticesi oluşmuş çağ
daş bir uyarlamadır. 
Bu kan grubundaki 
insanlar dünya 
nüfusunun yüzde 5'i 
kadardır. A ve B'nin 
modern karışımıdır. İki 
grubun da özelliklerini 
taşır. Bazen A 
Grubu'na, bazen B 
Grubu'na benzer, 
bazen de iki grubun 
bileşimidir. Sırrı henüz 
tam olarak bilinmiyor. 
Sindirim sistemi çok 
duyarlıdır. Mide asidi 
çok az olduğundan, 
mide kanserine yaka 
lanma olasılığı fazla 
dır. Bu nedenle C vita
mini takviyesi yap
maları çok yararlı olur. 
Bağışıklık sistemi çok 
güçlüdür. A ve B 
Grupları için sakıncalı 
olan yiyecekler, AB 
Grubu için de sakın
calıdır. Ancak diğer 
gruplara önerilmeyen 
domates; AB 
Grubu'na öneriliyor. 
Et yerken yanında 
mutlaka sebze bulun
dururun ve etin mik
tarının çok az olması
na dikkat edin.
Kilo vermek istiyor
sanız, et yemekten 
kaçınmalısınız. Çok 
fazla hayvansal 
protein almanız 
sindirim sisteminizi 
zorlar.

Anne karnındaki 
bebeğe erken teşhis

Ege Üniversitesi 
(EÜ) Tıp Fakültesi 
Tıbbi Genetik Ana 
Bilim Dalında 
uygulanan bir 
yöntemle, anne 
karnındaki bebeğin 
kromozom hastalık
ları açısından 
sağlıklı olup olma
dığı 3-4 saatte 
teşhis edilebiliyor. 
EÜ Tıp Fakültesi 
Tıbbi Genetik Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
ve Genetik 
Hastalıkları 
Araştırma-Uygulama 
Merkezi (EGETAM) 
Müdürü Prof. Dr. 
Cihangir Özkınay, 
Türkiye'de 2005 
yılında başlattıkları 
uygulamayla, anne 
karnındaki bebeğin 
kromozom hastalık
ları açısından 

Gemlik Kaymakamhğı’ndan aldığım 
Yeşil Kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Ramazan TEKER

NÖBETÇİ ECZANE
12 Ekim 2006 Perşembe 
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(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

sağlıklı olup 
olmadığının çok 
kısa sürede tespit 
edilebildiğini 
bildirdi.
Özkınay, "Son yıllar
da ileri ülkelerde 
uygulanan bu hızlı 
QF-PCR yöntemiyle, 
2 cc amniyon 
sıvısından DNA 
tayiniyle kromozom 
bozukluklarının 
yüzde 95'ini oluştu
ran sayısal bozuk
luklar teşhis ediliyor. 
Klasik amniyosentez 
yöntemiyle 14-18 
günde sonuç verdiği 
düşünülürse, bu 
yeni yöntem her 
gebeliği, özellikle 
ilerlemiş gebelik 
haftası olan aileleri 
uzun süre bekleme 
stresinden kurtar
maktadır" dedi.
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Kentlilik Bilinci hutbe olacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kentlilik bilinci 
oluşturmak için 
başlattığı ‘Kent 
Kültürü ve Kentlilik 
Bilinci Projesi’ 
Bursa’daki bütün 
camilerde cuma 
namazının hutbe 
konusu olacak. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, Kentlilik 
Bilinci Projesi’nin 
çalışma grubuyla 
birlikte Bursa 
Müftüsü Mahmut 
Gündüz’ü ziyaret 
ederek, yeni 
görevinde başarılar 
diledi. Gündüz’e 
Kentlilik Bilinci 
Projesi hakkında bilgi 
veren Bulut, 
“Kentlilik bilincine 
sahip bir toplum için 
toplumlumuzun 
en saygın 
mesleklerinden 
din görevlilerine 
büyük görev 
düşüyor. 
Okullarımızda, 
hemşehri dernek
lerinde ve çeşitli 
kurum ile 
kuruluşlarda 

kentlilik bilinci 
projemizi anlattık. 
Şimdi de camileri 
mizde dini 
vecibelerini yerine 
getiren hemşehrile 
r im ize bu projeyi 
anlatmanızı istiyoruz. 
Kentlilik bilinci 
toplumumuzda 
kültür haline 
geldikçe huzurumuz
da, yaşantımızın 
kalitesi de sağlığımız
da o ölçüde artacak
tır” dedi.
Bulut: “Bir kent, 
kentlileri ile bir 
bütündür”
Aldığı yoğun 
göçten dolayı 
Bursa’nın kontrolsüz 
büyümenin 
sıkıntısını yaşadığını 
ifade eden Bulut, 
“Bursa’nın, farklı 
kültürlerin kay
naşarak oluşturacak
ları ortak bir Bursa 
kültürüne ihtiyacı 
var. Bursa’nın güçlü 
bir kent kültürü 
geliştirebilmesi, bu 
çoğulculuğun yön- 
lendirilebilmesine 
bağlıdır. Kentli 
olmak, kentin sun
duğu imkanlara ve 
değerlerine katılma 
anlamına geliyor.

Bir kent, kentlileri 
ile bir bütündür. 
O kentteki yaşam 
tarzını belirleyen, 
kent yönetiminden 
çok kentlilerin 
kendisidir. 
Kentlilerin 
davranışları ve 
yaşam tarzları, 
kent yönetiminin 
işini kolaylaştırır 
veya zorlaştırır. 
Yani ya sorunun 
bir parçasıyız, 
ya da çözümün. 
Bursa’yı seviyorsak, 
çözümün bir 
parçası olmalıyız. Bu 
konuda da din 
görevlilerimizden 
destek bekliyoruz” 
diye konuştu. 
Kentlilik Bilinci 
hutbe konusu 

olacak
Bursa Müftüsü 
Mahmut Gündüz 

de Avrupa’daki 
örneklerini 
anlatarak, kentlilik 
bilinci çalışmasının 
ülke genelinde 
yaygınlaşarak, bir 
kültür haline 
gelmesinin zorunlu
luk olduğunu 
belirterek, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
projesine her türlü 
desteği vermeye 
hazır olduklarını 
söyledi. 
Bulut’un 
Kentlilik Bilinci 
Projesi’nin bir 
Cuma namazında 
hutbe konusu 
olması yönündeki 
talebi olumlu 
karşılayan 
Gündüz, “Bursa’ya 
sahip çıkmamız 
hepimizin görevi.” 
şeklinde konuştu

Bursa'da göz 
kamaştıran sergi

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitim Kursları’nın 

(BlISMEK) 1. dönem kursiyerlerinin 
Özdilek Alışveriş Merkezi’nde 
sergilenen el emeği, göz nuru 

eserleri büyük ilgi görüyor.
Büyükşehir 
Belediyesi’nin kentte 
var olan insan gücü 
potansiyelinin 
niteliğini artırarak, 
iş dünyasına kalifiye 
personel yetiştirip, 
bu sayede istihdam 
oluşturmak ve birey
lerin sosyal adapta
syonunu sağlamak 
amacıyla başlattığı 
sanat ve meslek 
edindirme kursların
da eğitim gören 
1. dönem kursiyer
lerin eserleri 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi’nde 
sergileniyor. 
Hat, ebru ve tezhip 

ağırlıklı tabloların 
yanı sıra ahşap 
boyama sandık ve 
tepsilerin yer aldığı 
sergideki eserler 
görenlerin gözlerini 
kamaştırıyor. Sergiyi 
gezen vatandaşlar
dan Zuhal İncedere, 
emsalinin piyasada 
çok daha pahalı olan 
eserleri BUSMEK 
kursiyerlerinin yap
tığı görünce çok 
şaşırdığını belirterek, 
“Bugüne kadar böyle 
çok ücretsiz kursa 
gittim. Ama bir kurs
ta bu kadar güzel 
şeyler öğretildiğini 
hiç görmedim” dedi.

IŞtj ^ĞALGAZ, İŞTE TASARRUF
ABONE OLMAK İÇİN 

İSTENEN BELGE
5 NÜFUSLU AİLENİN PİŞİRME VE SICAK SU İHTİYACI İÇİN 

TÜP VE DOĞALGAZ MUKAYESESİ

900 YTL

ABONELİK BAĞLANTI BEDELİ 

180 $ + KDV 
EKONOMİK, DOĞA DOSTU 

ZAHMETSİZ, GÜVENLİ

fi»

İyÂNtl ^Lu^İ

^■4J
YILLIK 24 ADET TÜP GİDERİ

YILLIK 384m’ DOĞALGAZ GİDERİ 
(192m3 pişirme/1 92m’ sıcak su amaçlı)

(12 adet pişlrme/1 2 adetsıcak su amaçlı)

4<> 4<) 41i 4*> 4<> 4O 4*1 4’1 4i)
4»> 4*) 4'i 4*1 4*> 4*1 4*1 4*1 4*>

YILLIK KAZANÇ 689|YTL
5 NÜFUSLU 100 M2 KULLANIM ALANINA SAHİP BİR KONUTUN 

KÖMÜR + TÜP / DOĞAL GAZ MUKAYESESİ

DOĞALGAZ KOTLUM) YAŞAYIM
G€M
DOĞAL GAZ

Demirsubaşı i. Dr. Ziya Kay. Bulvarı No:3 GEMLİK I BURSA

TEL: 0.224 513 29 29
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YILLIK KAZANÇ
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Körfez Ofset’te
Zengin davetiye ve 
kaırtvizit çeşitleri, 
her* türlü renkli ve 
siyah beyaz baskı, 
kaşe, mühür, kitap, 
bro şür cilt yapımı

id. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83

Bonısan’ın iftar yemeğinde konuşan Asım Kocabıyık, Üniversiteye destek sözünü yineledi

“Gemlik Ün »silesi'ne teteie ■"
Güne Bakış

Uk«S'| Kadri GÜLER
I _ kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Üniversitesine destek sözü
Önceki akşam Borusan Tesisleri’nde 

verilen iftar yemeğinde konuşan Borusan 
Holding kurucusu Asım Kocabıyık, 
Gemlik’teki Yüksek Okullar ve ileride kuru
lacak Gemlik Üniversitesine katkı sözü 
vermiş.

Gazetemizden İnan Tamer ağabeyimiz 
iftar yemeğine katıldı. O da görüşlerini 
yazacaktır.

Yemekte konuşan Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi Rektör Temsilcisi Prof. 
Abdurrahim Korukçu, çalışmalar hakkında 
bilgi verdikten sonra, Asım Kocabıyık söz 
alarak herşeyi Üniversiteden beklemenin 
doğru olmadığını, "Üniversiteler birer 
ticarethane değildir." demiş. Kocabıyık bu 
oluşuma halk desteğinin gerekliliğine 
değindikten sonra, kendisinin de beşte bir 
oranında katkı için taahhütte bulunmuş.

Asım Kocabıyık’ın taahhüdü bir senettir.
Ben de inanıyorum ki. Gemlik Suğipek 

Yerleşkesi, Uludağ Üniversitesi’nden 
bağımsız, Bursa’nın ikinci Üniversitesi 
mutlaka olacaktır.

Bunun için her türlü fiziki koşullar 
hazırdır.

önemli olan maddi destek ve açılacak 
fakültelerin binalarının yapılmasıdır. Bu da 
Asım Kocabıyık gibi eğitime gönül veren 
insanlar ve Gemlik halkı ile gerçekleşir.

Uludağ Üniversitesi de kurulacak yavru 
üniversitenin alt yapısını kurar.

Üniversiteye köstek değil, destek böyle 
olur.

Gemlik halkı daha elini taşın altına koy
madı. Sağolasın Kocabıyık baba.

Borusan Mannesmann’ın Borusan 
Tesisleri’nde verdiği geleneksel iftar 
yemeğinde konuşan Borusan Holding 
kurucusu Asım Kocabıyık, kurulacak 
bağımsız bir Gemlik Üniversitesi için 
beşte bir katkı sözü verirken, Üniversite 
için halkın desteğinin zorunlu olduğunu 
söyledi. Kocabıyık, 30 Ekim 2006 günü 
yapılacak olan Asın. Kocabıyık Yüksek 
Okulu’nun açılışına Cumhurbaşkanının 
katılabileceğini söyledi. Haberi sayfa 3’de

Manastırdaki elektrik 
direkleri tehlike yaratıyor 
Dün Manastır’da elektrik direği devrildi. 
Toprak kayması sonucu devrilen elektri' 
direği çevrede yaşayanlara korkulu anlar 
yaşattı. Direk, TEDAŞ görevlileri tarafın
dan sağlam bir zemin dikildi. Sayfa 4’de
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Kapalı Spor Salonu 
yeni yıla yetişecek

1500 kişilik seyirci tribünü ile Gemlik genç 
Iiğ in in özlemle beklediği Kapalı Spor Salo 
nu 2006 yılı Aralık ayı sonunda yapımını 
üstlenen müteahhit firma tarafından Gem 
lik İlçe Spor Müdürlü ğü'ne tamamlanarak 
teslim edilecek. Haberi sayfa 3’de

Recep Aygün, Belediye 
kiralarına haciz koydurdu 
Saadet Partisi İlçe Başkanı Müteahhit 
Recep Aygün, Çevre Yolu’nda yaptırdığı bir 
inşaat sırasında belediyenin kendisini zarara 
uğrat ması nedeniyle açtığı davayı kazandı. 
Avukatı alacağını icra yoluyla kiracılardan 
tahsil yoluna gitti. Haberi sayfa 5’de

likkorfczgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Türkiye sürükleniyor....
Dış güçler ve onların kapsama alanına 

giren iç payandalar "olmadık" safsataları 
gündeme taşıyarak Türkiye 
Cumhuriyeti'nin temellerini dinamitliyor.

Akıl ve fikirden dahası "yürekten" yok
sun bir "güruh" sürekli suyu bulandırıyor..

İyinin yerine kötüyü sunuyor..
Karmaşa ortamı yaratıyor.
Karmaşayı da niteliğine ve etki derece

sine göre bazen Ermeni Soykırımı, bazen 
irtica, bazen de bölücülük olarak 
karşımıza çıkarıyor.

Kendisini zinde tutacak "uç" emellerine 
ulaşmak için "onurunu"dahi satmaktan hiç 
çekinmiyor.

İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 
yetiştirdiği "akıllı" ve "akılcı" düşünce ve 
bilim adamları var..

"O'nlar", beyinlerinden ve yürek
lerinden yansıyan ışıklarla Cumhuriyet 
yolunu aydınlatıyor.

Emre Kongar gibi..
Emre Kongar, saptamalarıyla, düşünce 

yapısıyla, toplumsal değerlere gösterdiği 
saygıyla çok "nitelikli" bir aydınlanma 
adamı..

Her yazısında ;
Bilgi birikimi var..
Nitelik var..
Araştırma var..
Derinlik var..
Işık var..
Kongar, son günlerde bilinçli ve sistem

atik olarak tırmanışa geçen "irtica" 
konusunu irdelemiş Cumhuriyet 
Gazetesi'ndeki bir yazısında..

"Gözünüzden belki kaçmıştır" kaygısıy
la sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Kongar; irtica yanlısı insanları yani 
mürtecileri, imanlı insanlarla yani mümi 
lerle karşılaştırarak tanımlıyor:* * *

” Mürteci için siyaset sadece din açu 
dan önem taşır.

Mümin için siyaset, bağımsızlık, 
demokrasi, adalet gibi kavramları da içerir.

Mürteci, tüm devletin din esaslarına 
göre örgütlenmesini ister.

Mümin, devletten bireylerin inançlarını 
korumasını ister.

Mürteci, farklı inanç ve düşünce sahip
lerinin "katlini vacip görür”.

Mümin için, tüm inanç sahipleri ve hatta 
inanmayanlar bile saygındır.* * *

Mürteci, nefret ve kin doludur.
Mümin, sevgi doludur.* * *
Mürteci, katıdır, bağnazdır, peşin 

yargılıdır.
Mümin, hoşgörülüdür.

★ * İt

Mürteci, ne kul, ne insan, ne de vatan
daş olarak makbuldür.

Mümin hem kul, hem insan, hem de 
vatandaş olarak makbuldür.

it it it

Devlet, gerçekten laik ve de mokratik 
olan devlet, müminleri korumakla, mürte
cileri cezalandırmakla yüküml jdür."

Savcılık ve Ceza Mahkemelerine 
bilirkişi alınacak

Seyfettin SEKERSÖZ
Ceza Mahkemesi 
Kanunun 64. 
maddesi uyarınca 
Cumhuriyet 
Savcılığı ve Ceza 
Mahkemelerine 
bilirkişi alınacağı 
açıklandı.
Bursa Adli Yargı 
Adalet Komisyonu 
Başkanı M. Erdoğan 
Demirağ tarafından 
yapılan açıklamada, 
Bilirkişi olarak 
görev almak isteyen 
kişilerin istenilen 
belgelerle birlikte bir 
dilekçe ile ilgili

Başkanlığa 
31.10.2006 tarihi 
mesai bitimine 
kadar başvurmaları 
gerektiği, listeye 
kabul edilenlerin 
ayrıca yemin etmek 
üzere 05.12.2006 
günü saat 10.00'da 
ilgili başkanlıkta 
hazır bulunmaları 
istendi.
Bilirkişi olma 
isteyenlerden 
istenen belgeler 
şöyle;
1- Nüfus cüzdanı 
örneği,
2- Komisyonun 
bulunduğu il

çevresinde oturduğu 
ya da bu ilde 
mesleki faaliyetlerini 
yürüttüğüne dair 
belge,
3- Adli sicil kaydı, 
4- Uzmanlık alanına 
ilişkin diploma, ruh
satname, sertifika 
gibi, belgelerin onaylı 
örneği,^
5- Bilirkişilik 
yapacağı alanda en 
az üç yıllık deneyime 
sahip olduğunu 
gösteren belge, 
6- İki adet vesikalık 
fotoğraf,
7- Başvuru 
dilekçesinde T.C.

Kimlik numarası ve 
Vergi Kimlik 
numarasının 
belirtilmesi, 
8- Tüzel kişiler 
tarafından yapılacak 
müracaatlarda; 
şirketler için 
ticaret sicil 
memurluğundan 
alınacak ticaret 
sicil tasdiknamesi, 
diğer tüzel kişiler 1 
için halen faaliyetine 
devam ettiğini 
gösterir ilgili resmi 
kurumdan alınacak* 
belgelerin ibraz 
edilmesi gerekir.

Belediye Meclisi
Ekim ayı üçüncü 

toplantısını yapıyor
eyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi Ekim ayı 
toplantılarının 
üçüncüsünü 
bugün yapacak. 
Daha önceki 
toplantılarda 
meclise sunulan 
önergeler ile 
imar konularını 
görüşerek karara 
bağlayan 
meclis, bugünkü 
toplantısında 
2 madde görüşecek. 
Belediye meclis 
salonunda 
saat 14.00 de 
toplanacak olan 
meclis üyeleri 
2007 yılı Gelir ve

Gider Analitik 
Bütçesini 
görüşerek karara

bağlayacak olan 
Belediye Meclisi 
ayrıca Belediyede

çalışan memur ve 
işçilerine ait norm 
kadroları görüşecek.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
KÜRFEZ

R EKL m "VI
GEMLİK

■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ .U?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Her türlü alım-satırr 
eleman ilanlarınız ? 

reklamlarınız için biz» 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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Borusan’ın iftar yemeğinde konuşan Asım Kocabıyık, Üniversiteye destek sözünü yineledi

“Gemlik Üniversitesi’ne desteğe varım”
YazıYORUM

30 Ekim 2006 günü 
açılışı yapılacak olan 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
açılışına Cumhur 
başkanı Ahmet 
Necdet Sezer’in 
katılması bekleniyor. 
Borusan 
Mannesmann’ın 
Gemlik Borusan 
Tesisleri’nde verilen 
İftar yemeğinde 
konuşan Borusan 
Holding kurucu üyesi 
Asım Kocabıyık, 
kurulacak bir 
Gemlik Üniversite
si’ne destek vere
ceğini söyledi. 
Önceki akşam 
Borusan Tesisleri’n 
de düzenlenen 
yemeğe Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı

Kapalı Spor Salonu yeni yıla yetişecek
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'in uzun yıllar 
beklediği Kapalı 
Spor Salonu’nda 
nihayet sona gelindi. 
Zemin kazıklarının 
çakılmasından 
sonra yaklaşık 8 yıl 
bekleyen Kapalı Spor 
Salonu’nda 2002 
yılında yeniden 
başlayan çalışmalar
da mutlu sona 
az bir zaman kaldı. 
1500 kişilik 
seyirci tribünü ile 
Gemliklilerin özlemle 
beklediği Kapalı 
Spor Salonu 2006 yılı 
Aralık ayı sonunda 
yapımını üstlenen 
müteahhit firma 
tarafından 
Gemlik İlçe Spor 
Müdürlüğü'ne 
tamamlanarak 
teslim edilecek. 
Salon zemininde 
başlayan ziftli 
izolasyonun 
bitirilmesinin ardın
dan dün salon zemi
nine beton atıldı. 
Salon tabanına 
döşenecek olan 
ağaç parkeleri ile 
tribünlere döşenecek 
koltuklarıyla güzel 
bir görünüme 
kavuşacak olan 
Kapalı Spor 
Salonu’nda önümüz 
deki Ocak ayından 
itibaren de basketbol 
ve voleybol maçları 
nın oynanacağı öğre

Mehmet Turgut, 
Borusan Holding 
kurucusu Asım 
Kocabıyık, Borusan, 
Borçelik, Borusan 
Lojistik işletmeleri 
Genel müdürleri, 
daire müdürleri ve 
Borusan Holding 
eski İnsan Kaynakları 
Genel Müdürü 
Bülent Kurt ve 
davetliler katıldı. 
İftar yemeğinde 
söz alan Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Sunğipek Yerleşkesi 
Rektör Temsilcisi 
Prof. Abdurrahim 
Korukçu, yüksek 
okullar hakkında 
katılımcılara bilgi 
verdikten sonra 
Asım Kocabıyık’a 
katkılarından 
dolayı teşekkür etti. 
Korukçu konuşmasın 
da kurulan yüksek 
okul ve kurulacak

nildi. Giriş salonunun 
asma tavanının ise 
Kasım ayında getirile 
rek monte edileceği 
bildirilirken salona 
asılacak 2 adet skor 
bordların ise yerleri 
hazır duruma getiril
di. Binada elektrik 

fakülteler ile gelecek
te bağımsız bir 
Gemlik Üniversite- 
si’nin mutlaka 
oluşacağını söyledi. 
Daha sonra söz alan 
Borusan Holding 
kurucusu Asım 
Kocabıyık, eğitime 
olan katkısı ile ilgili 
başından geçen 
anılarını anlattı. 
Gemlik’e Borusan 
İlköğretim Okulu’nu 
yaptırmadan önce 
bir anadolu lisesi 
yaptırmak istediğini 
söyleyen Kocabıyık, 
dönemin iktidarının 
Anadolu liselerini 
kaldırma düşünce 
sinde oldukları için 
bunu gerçekleştire 
mediğini bildirdi. 
Kocabıyık, bütün 
tesislerini Gemlik’te 
topladığını, kendisi 
nin de artık Gemlikli 
olduğunu söyledikten 

işlemlerinin de hızla 
sürdüğü gözlenirken 
çevre düzenlemesi 
çalışmaları da 
devam ediyor.
2006 yılı Aralık ayı 
sonunda anlaşma 
gereği bitirilerek, 
teslim edilmesi bek

sonra, şöyle konuş
tu: “Gemlik’e gele
cekte kurulacak 
bağımsız bir üniver-' 
sitenin kurulmasını 
devletten ve üniver
siteden bekleyeme 
yiz. Üniversiteler, 
ticarethane değildir. 
Böyle bir şeyin 
oluşumunda halk 
desteği gereklidir. 
Kurulacak Gemlik 
Üniversitesi’nde 
beşte bir katkı 
sözü veriyorum." 
Kocabıyık, daha 
sonra 30 Ekim günü 
yapılacak Asım Koca 
bıyık Meslek Yüksek 
Okullan’nın açılış 
törenine Cumhurbaş 
kanı Ahmet Necdet 
Sezer’i davet ettiğini, 
Sezer’in önemli bir 
işi olmadığı takdirde 
açılış törenine katıla
cağını veya eşinin 
geleceğini bildirdi.

lenen Kapalı Spor 
Salonu’nda 2007 yılı 
Ocak ayından itiba 
ren de il düzeyinde 
profesyonel basket
bol ve voleybol 
maçlarının oynan
masına başlanacağı 
bildirildi.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Meşhur olacağım!...
Türkiye'miz de ünlü olmak çok kolaylaştı. 

Eğer baldır bacağınıza güveniyorsanız onu 
ikide bir sergiler, birkaç yüz çarpık insanın 
dolaştığı yerlerde görünür, sonrada orada 
veya kapı önlerinde rezalet çıkarır, bütün 
paparazileri başınıza toplar, bunlarda yeterli 
olmuyorsa birine olmadık iftira atar, televole 
ler de görünmeye çalışırsınız...

Ünlü olmanın başka yolları da vardır. Hem 
de yukarda yazılanları yapmadan, soyunup 
dökülmeden.. Bize amatör yazarlara göre 
uygulama var..

Kendi çapında amatör bir yazarsınız. Ses 
getirmek, ün kazanmak, isim duyurmak için ne 
yapmalıyım diye düşünüyorsanız, ben henvan 
söyleyeyim.

Bir yazı, kitap, roman yazıp sağa sola 
saldırır, örneğin "Türklüğe hakaret" edersiniz. 
Çünkü en geçerli metot bu..

Kitabınızda yer alan, Türklüğe hakar et 
içeren, Ermeni soy kırımından bahseden yalan 
yanlış sözler, içiniz sızlamadan sırf meşhur 
olmak, dış basının desteğini, alarak ödüller 
almak için sayfalara geçer...

İş bu kadar basittir...
Türk ceza yasası uyarınca hakkınızda dava 

açılır. Bu davaları ya savcılar açar, y/a da bu işi 
kendine iş edinmiş, bu yoldan meş'hur olmak 
isteyenlerde böyle bir fırsatı kaçırmazlar...

Hemen isminiz gazetelerde görünmeye 
başlar, Size hücumlar olduğu gibi, entel ve 
şeriatçı takımı sizi savunmaya geçerler.

Demokrasiden, fikir özgürlü ğünden 
bahseder, yazınızı duymayanlara da duyur
maya çalışır.. Sonra devreye dış basın ve 
nihayet Avrupa birliği girer.

Bunun "fikir ve ifade özgürlüğü " olduğu 
nu, yazıların kendi normlarına göre doğru 
olduğu keyifle, biraz da azar layarak bildirir...

Yabancı basın sizden sö.z eder, bu yargıla
manın utanç verici olduğunu vurgular, duruş
manızda yabancı temsilciler, Avrupa Birliği 
komiserleri, yabancı diplo>matlar getirilir, 
yargıya bir kez daha göz dağı verilir...

Artık bütün medya sizden söz etmektedir. 
Biliyorsunuz ki duruşmada olaylar çıkacak, 
karşıt gruplar gösteriler yapacak, sizinle 
röportajlar yapılacak, siiz evinizde rahatça otu
rurken, ortalık birbirine girecektir..

Ama korkmayın: Maıhkum olursa Avrupa 
Birliğinin çok kızacağı nı, dış basını karşılarına 
alacaklarından korkan kesim, hükümet sizi 
korumak için her türlü yola girecektir.

Duruşma günü geldiğinde aklanmanız 
istenebilir, mahkemeye bile gelmeden bu işin 
içinden çıkarsınız..

Artık büyük yazarsınız...
Sizi destekleyenler sizi göklere çıkarır, bu 

tezgahı açıklayanları da yerden yere vururlar. 
Halkımızda gözü önünde oynanan bu oyunları 
sessiz seyredip durur..

Bakalım sonu nasıl bitecek ?...

Gümüşhane Torul Nüfus 
Müdürlüğü’nden aldığım 

nüfus cüzdanımı kabettim. 
Hükümsüzdür. LEVENT KADIS

GEMLİK

Kflrfez
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Manastırdaki elektrik direkleri tehlike yaratıyor
Seyfettin SEKERSÖZ
Manastır Bölgesi’n 
deki yol kenarlarında 
bulunan elektrik 
direkleri yeni 
binaların yapımı 
sırasında tehlike 
yaratmaya başladı. 
Bölgede oturan 
vatandaşların 
sürekli şikayetlerine 
rağmen bir türlü 
önlem alınamayınca 
dün bir tanesi 
toprağın da kayması 
sonucu devrildi. 
Yeni yapılmakta 
olan binaların istinat 
duvarları için kazılan 
yolların kenarlarında 
bulunan elektrik 
direkleri yoldan 
geçen araçların da 
verdiği ağırlıkla 
devrilme tehlikesi 
yaratırken çevre de 
yaşayanlara da 
korkulu anlar yaşatı 
yorlar. Dün devrilen 
elektrik direği TEDAŞ 
ekipleri tarafından 
yapılan çalışmalar 
sonucu sağlam 
zemine çekilirken, 
can kaybı olmaması 
ise sevindirici oldu.

Bursa 
doğalgaza 

dönüyor
Bursagaz'ın Ağustos 
ayında başlattığı 
doğalgaz tesisat 
dönüşüm kampan 
yasında, geçen yıla 
göre iki kat artış 
sağlanarak 14 bin 
rakamına ulaşıldı. 
Bugüne kadar 33 
kombinin hediye 
edildiği kampanyada 
verilecek son 11 
kombi için doğalgaz 
tesisat dönüşüm
lerinin ay sonuna 
kadar yaptırılması 
gerektiği bildirildi. 
Sonbaharın son 
günlerinde Bursa 
gaz'ın düzenlediği 
kampanyalar 
ilgi görüyor.
1 Ağustos'ta 
başlayan "Doğalgaz 
Dönüşümüne 44 
Kombi" kampanya 
sında geçtiğimiz yıla 
oranla yüzde 100'lük 
bir artış sağlanarak 
14 binin üzerinde 
yeni tesisat dönüşü 
mü gerçekleştirildi. 
23 Ağustos'ta 
başlayan abonelik 
kampanyasında ise

10 bin yeni abone 
kaydı yapılarak, 
2006 yılında 
toplam 47 bin yeni 
aboneye ulaşıldı. 
Bursagaz'ın 
çekilişle ilk ay 18, 
ikinci ay 15 ve son 
ay 11 kombi hediye 
ettiği "Doğalgaz 
Dönüşümüne 44 
Kombi" kampanyası
na gösterilen ilgi 
sayesinde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre tesisat 
dönüşümlerinde 
iki katlık artış 
sağlandı. 
Kampanyaya 
gösterilen yoğun 
ilgiden mutluk duy
duklarını belirten 
Bursagaz Genel 
Müdürü Ertuğrul 
Altın, "Geçtiğimiz yıl 
Ağustos ve Eylül 
aylarında yaklaşık 5 
bin 940 tesisat dönü 
şümü gerçekleşmiş 
ti. Bu sayı 2006'nın 
aynı döneminde 
11 bin 824'ün 
üzerine çıktı. 
Bugün itibariyle

BAY MUSTAFA ÖZALP .AKTAN t

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
ğ TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK re KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I 120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE
i Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE

i Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2
Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

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

Balıkpazarı Eski sahil Mektep Sokak No:2 0:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Önünde 115m2Bahçeli_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ’

1 K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
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Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407 77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yoıd Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

ı rafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğ az Poliçesi Yapılır.
ŞEK R SİGORTA 

ac/de ÖZ4LP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

İ

DUYURU
GEMLİK BELEDİYESİ 

SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ
BAŞKANLIĞINDAN

2006- 2007 DÖNEMİ 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ VE 

TÜRK HALK MÜZİĞİ 
KORO ÇALIŞMALARI

1 EKİM 2006 TARİHİNDEN 
İTİBAREN BAŞLAMIŞTIR.

KORO İÇİN KAYITLARIMIZ 
DEVAM ETMEKTEDİR.

GERÇEK siq taşta
Hüseyin TAŞKIRAN 

HER TÜRLÜ
mzoGuı

LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı

-> 2. n Jant Alım Satımı

24 AAT HİZMETE AÇIKTIR
Dr. Zıya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 mu a a a a m ia <ia

Demirci Apt Gemlik / BURSA vöM. NO W N

rakam 14 bini 
aşmış bulunuyor. 
Kampanyamız 
31 Ekim'e kadar 
devam ediyor ve 
hala 11 kombi 
sahibi bekliyor" 
dedi. Altın, yılso- 
nuna doğru doğal
gaz tesisat dönüşü 
münün yoğunlaştı 
ğını ve yığılmalar 
yaşanabileceğini 
söylerken; BursalI 
lan soğuklar 
sert yüzünü iyice 
göstermeden 
tesisat dönüşümleri
ni tamamlayarak 
doğalgazın 
konforuna kavuş
maya çağırdı. 
Öte yandan 23 
Ağustos'ta başlayan 
ve 30 Kasım tarihine 
kadar devam edecek 
olan "Abone ol daire 
kazan" kampanyasın 
da 10 bin yeni abone 
kaydı yapıldı. 
Kampanya sayesin 
de 2006 yılında alı
nan toplam abone 
sayısı 47 bine ulaştı. 
Doğalgaz 
abonelik bedelinin 
20 YTL peşinat 
ve 6 eşit taksitle 
tahsil edildiği 
kampanya 
sırasında doğalgaz 
abonesi olanTar 
arasında yapılacak 
çekilişle 1 kişi daire, 
15 kişi de kombi 
kazanacak.

■
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Recep Aygün, Belediye 
kiralarına haciz koydurdu

Saadet Partisi İlçe Başkanı Müteahhit Recep Aygün, 
Çevre Yolu’nda yaptırdığı bir inşaat sırasında belediyenin kendisini 

zarara uğratması nedeniyle açtığı davayı kazandı.
Avukatı alacağını icra yoluyla kiracılardan tahsil yoluna gitti.

Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, Çevre 
Yolu kenarında yap
tırdığı bir inşaatta 
Belediye’nin yol 
açmayarak kendini 
zarara uğrattığı 
için açtığı tazminat 
davasını kazandı. 
Recep Aygün, 
iki yıl önce Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu üzerinde 
yaptırdığı bir 
inşaat sırasında 
Belediyenin imar 
planlarında yol 
olarak görülen 
yere, yol açmaması 
nedeniyle inşaatı 
yapabilmesi için 
yolu kendi 
imkanlarıyla açtığı 
sırada ana su 
borusunun kepçe ile

eyen numaralar değişiyor
Türkiye'de bilin
meyen numaralar 
servisinde köklü 
değişiklik yapılıyor. 
Türk Telekom'un bi 
linmeyen numaralar 
servisi 118, yaklaşık 
6 ay sonra 5 rakam
dan oluşacak. GSM 
operatörleri dahil 
tüm bilinmeyen 
numara servisleri 
118 ile başlayacak 
ve 5 haneli olacak. 
Yeni numaraların 
118XY yapısında 
olması öngörüldü. 
Telekomünikasyon 
Kurumu Lisans ve 
Sözleşmeler Dairesi 
Başkanı Müminhan 
Bilgin, yaptığı açık
lamada, bilinmeyen 
numara servislerinin 
işletmesinin özel 
sektöre açıldığını, 
geçtiğimiz günlerde 

f ^işletmecilerin ödeye
ceği asgari bedel ile 
numara tahsis ücret
lerinin Resmi Gaze 

» te'de yayımlandığını 
anımsattı.
Bilinmeyen numara 

> servisi kurarak
işletecek firmalar, 
sadece bilinmeyen 
numara vermeye
ceğini, aynı

delinmesi nedeniyle 
Belediye Encümeni 
tarafından 
kendilerine yüksek 
miktarda para 
cezası uygulandığını, 
bunun üzerine 
konunun mahkemelik 
olduğunu söyledi. 
Hukuk sürecinin iki 

zamanda istenilen 
numaraya yön
lendirme, bilet ve 
rezervasyon işlerini 
de yapabileceklerini 
anlatan Bilgin, bu 
alanda faaliyet 
gösterecek firmalara 
lisansların yıl başın
da verilebileceğini 
ifade etti.
Bilinmeyen numara 
ların yanı sıra vatan
daşların yaşamını 
kolaylaştıran hizmet
leri de bu servisler
den alabilmelerini 
öngören bir yapının 
planlandığını vurgu
layan Bilgin, bu saye 
de vatandaşların her 
türlü hizmete kolay
ca ulaşabileceğini 
dile getirdi.
Rehber hizmeti işlet
meciliğinde sadece 
erotik hatların bilin
meyen numara 
rehberlerinde yer 
alması konusunda 
çekincelerinin 
bulunduğunu 
bildiren Bilgin, 
şu anda Türk 
Telekom'un 118 
Rehber Servisi'nde 
de bu numaraların 
verilmediğini 
kaydetti 

yıl sonra bittiğini 
belirten Aygün, 
Mahkemenin 
zararımıza karşın 
Belediye’yi 36 bin 
YTL tazminat 
ödeme ye hükümlü 
kıldığını, bu 
paranın ödenmemesi 
üzerine Avukatının

aracı üretimi yüzde 6 adlı
Dünya motorlu taşıt 
aracı üretimi 2006 
yılının ilk yarısında 
yüzde 6 oranında 
arttı.
Uluslararası 
Otomotiv Sanayi 
Birliği (OICA) 
verilerine göre, 
dünya motorlu taşıt 
aracı üretimi 2006 
yılının ilk yarısında 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 6 oranında 
artarak 35,4 milyon 
adet düzeyine ulaştı. 
OlCA'nın yapmış 
olduğu tahminlere 
göre, 2006 yılı sonu 
itibariyle global üre
tim yüzde 5 oranında 
artarak 70 milyon 
adete ulaşacak. 
Dünyanın en büyük 
motorlu taşıt aracı 
üreticisi ABD, 2006 
yılının ilk 6 aylık 

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

alacağını icra 
yoluyla tahsil için 
girişimde bulun
duğunu belirtti. 
Öğrenildiğine 
göre, İcra yoluyla 
belediyenin 
bankalardaki 
nakit paralarına 
haciz konamadığı 
için kira gelirlerine 
el konabiliyor. 
Bu durumda 
İskele Meydanı’nda 
bulunan gazino 
işleticilerine 
İcra Müdürlüğü’nden 
gönderilen bir 
yazı ile kiraların 
ilgili dosyaya 
yatırılması istendi. 
Aygün, para 
Avukata yatırıldığın
da icranın 
kaldırılacağını 
söyledi.

döneminde 6,1 
milyon adet araç 
üretimi gerçekleş 
tirdi. ABD'yi 5,7 
milyon adet ile 
Japonya, 3,6 milyon 
adet ile Çin, 
3 milyon adet ile 
Almanya ve yaklaşık 
2 milyon adet ile 
Güney Kore izledi. 
Paris'te düzenlenen 
OICA Genel 
Kurulunda, OICA 
ve aynı zamanda 
Almanya Otomotiv 
Sanayi Derneği 
(VDA) Başkanı 
Prof. Dr. Bernd 
Gottschalk, 
otomotiv sanayinin, 
her yıl yaklaşık 
olarak 70 milyar 
avroluk Ar-Ge 
yatırımı yaptığı 
ve 9 milyonluk direk 
istihdam sağladığını 
kaydetti.

Emeklilere
bayram müjdesi

Sosyal Sigortalar 
Kanunu ve Tarım 
İşçileri Sosyal 
Sigortalar Kanunu 
na göre sigortalı ve 
hak sahibi olanların 
emekli aylıkları 
Ramazan Bayramı 
nedeniyle erken 
ödenecek.
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yer alan Bakanlar 
Kurulu kararıyla 
506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu 
ile 2925 sayılı 
Tarım İşçileri 
Sosyal Sigortalar 
Kanunu uyarınca 
sigortalı ve hak 
sahibi olanlardan;
-Tahsis 
numarasının son

Gecekondu 
Kanunu değişiyor
Gecekondu Kanu 
nunda Bayındırlık ve 
Iskan Bakanlığına 
verilmiş olan hak, 
yetki ve görevler, 
TOKİ'ye devredile
cek.TBMM Başkanh 
ğına sunulan Gece 
kondu Kanununda 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
Tasarısı'na göre, 
belediyeler TOKİ'nin 
izniyle gecekondu 
ıslah ve tasfiye 
sahalarındaki özel 
arazileri satın ala
bilecek veya kamu
laştırabilecek.
Gecekondu Kanunu 
kapsamında kullanı 
lacak Hâzineye ait 
taşınmazlar, daha 
evvel Bayındırlık ve 
Iskan Bakanlığı'na 
tahsis edilmesine 
yönelik uygulama 
<ara paralel olarak, 
Kanunun bundan 
sonraki uygulayıcısı 
olan TOKİ'ye bedel
siz devredilecek. 
TOKİ, Bayındırlık ve 
Iskan Bakanlığınca 

rakamı 6 olanlara 
16 [Ekimden 
itibaren, 
-Tahsis 
numarasının 
son rakamı 4 ve 
9 olanlara 17 
Ekimden itibaren, 
-Tahsis numarası 
nın son rakamı 
2 ve 7 olanlara 
18 Ekim den 
itibaren, 
-Tahsis numarası 
nın son rakamı 
0 ve 5 olanlara 
9 Ekimden itibaren, 
-Tahsis numarası 
nın son rakamı 
1, 3 ve 8 olanlara 
ise 20 Ekimden 
itibaren aylıkları 
peşin olarak 
ödenecek.

başlatılmış veya 
planlanmış işleri 
yürütmeye, bu konu- 
d<ı yeni işler yapma 
ya, gerekli görülen
leri belediyelere 
devretmeye veya 
tasfiye etmeye yetki 
li olacak. Kanunun 
yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 
Bayındırlık ve Iskan 
Etakanhğı merkez 
teşkilatında Gece 
kondu Kanununun 
uygulanması ile ilgili 
iş ve işlemleri yürü 
ten personel, aynı 
unvanla TOKİ'de 
görev yapacak. 
Kanun tasarısının 
gerekçesinde, 
dar gelirli ve 
konutsuz vatan
daşların ucuz konut 
sahibi olmalarının 
sağlanması 
amacıyla 9 Eylül 
2000 tarihine kadar 
Gecekondu Fonu 
kaynaklarının kul
lanıldığı belirtilerek, 
söz konusu fonun 
tasfiye edildi.
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Büyüksehir Belediyesi sporda da zirvede
Hayata geçirdiği 
projelerle kentin 
vizyonunu değiştiren 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, sporda da 
yaptığı yatırımların 
meyvelerini 
uluslararası yarış
malarda aldığı 
başarılarla topluyor. 
Makedonya'da 
yapılan ve 7 ülkeden 
200 sporcunun 
katıldığı 3. 
Uluslararası Masa 
Tenisi Turnuvası'nda 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Masa 
lenisi Takımı aldığı 
başarılı sonuçlarla 
Bursa'nın gururu 

oldu. 6-8 Ekim 
tarihleri arasında 
Makedonya'nın 
Kriva Palanka 
kentinde 
gerçekleştirilen 
şampiyonada 
Yücel Hürtürk 
13 yaş kategorisinde 
birinci, 15 yaş 
kategorisinde ise 
beşinci olurken, 
takım arkadaşı 
Hakan Erbay 
13 kategorisinde 
üçüncü, 15 yaş 
kategorisinde ise 
ikinci oldu. 
Karşılaşmalar 
sonucunda 
erkeklerde 4 

madalya alan 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Masa Tenisi, 
takım halinde de 
şampiyona 
birincisi oldu. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
ve Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
Muammer Subaşı, 
turnuvada üstün 
başarı gösteren 
genç sporcular 
Yücel Hürtürk ve 
Hakan Erbay'ı 
altınla ödüllendirdi. 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Müdürü 
Mahmut Turunç'ta, 
şampiyonluk 
kupasını Subaşı'na 
teslim ederken, 
yeni başarıların da 
sözünü verdi.
Göreve geldiklerinde 
Türk sporuna yeni 
yıldızlar kazandıra
caklarının sözünü 
verdiklerinin altını 
çizen Subaşı, 
"Nasıl kentin 
sorunlarına üret
tiğimiz çözümlerle 
Bursa'da büyük 

ir değişim başlat- 
sak, sporda

ûa altyapıya 
verdiğimiz 
önemin karşılığını 
madalya 
ve kupalarla 
alıyoruz.
Sporcularımız 
uluslararası yarış
malarda aldıkları 
başarılarla hem 
ülkemizin, hem 
de Bursa'mızın 
gururu oluyor. 
Sporcularımız 
genç yaşta 
aldıkları 
başarılarla ileride 
bir olimpiyat, bir 
dünya şampiyonu 
olmanın da ilk 
adımını atıyorlar" 
diye konuştu.

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

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı 
Özel Takvim Çalışmaları - Eşantiyon Çeşitleri

34 YILB TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Kamil Sönmez eğlenceye doyurdu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen 
Temaşa-i Ramazan 
etkinlikleri, 
18. gününde 
Karadeniz yöresinin 
yetiştirdiği iki ünlü 
türkücü Kamil 
Sönmez ile İbrahim 
Çan'ı ağırladı. 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne yeni 
bağlanan ilçelerde 
bu yıl ilk kez 
düzenlenen etkinlik
ler kapsamında 
sahne alan Kamil 
Sönmez ve İbrahim 
Can, türküleriyle 
Gürsu'da Karadeniz 
havası estirdi. 
Gürsu Belediyesi 
önündeki konser 
alanına ilk çıkan 
usta sanatçı Kamil 
Sönmez, hayranlarını 
söylediği türküleriyle 
coştururken, 
anlattığı fıkralarla da 
güldürdü.
Konser alanında 
gol coşkusu 
Türkiye'nin attığı 
gollerde türkülerini 
yarıda keserek, 
skoru anons eden 
Sönmez, "Ben 
türküleri, milli 
takımımızda golleri 
birbiri ardına 
sıralıyor" diye espri 
yaparken, milli maça 
rağmen kendilerini 
yalnız bırakmayaı 
BursalIlara 
teşekkür etti. 
Davetlilere çay 
dağıtan garsona, 
"Bizimde çay 
içmemiz için 

n

başkan mı olmamız 
gerekiyor?" 
şeklinde takılan 
Kamil Sönmez'in 
çayı sahneye 
getirildi. Ünlü 
türkücü, bir 
elinde mikrofonla 
türkülerini 
seslendirirken, 
diğer elinde çayını 

keyifle yudumladı. 
Gürsu'da horon 
sesleri
Sempatik hareketleri 
ve esprileriyle 
büyük alkış 
toplayan Sönmez, 
konserdeki son 
türküsünü İbrahim 
Çan'la birlikte 
söylerken, 
Gürsu'da oturan 
Karadenizliler de 
ünlü İkiliye horon 
teperek, eşlik etti. 
Türkülerle 
Türkiye turu 
Karadeniz yöresini 
en iyi yorumlayan 
genç sanatçı İbrahim 
Can da, sadece 
memleketinden 
değil, Aydın'dan 
Erzurum’a kadar 
bir çok yöreye ait 
türküleri seslendirdi. 
Söylediği türkülerle 
Gürsu'ya göçle 
gelenlerin memleket 
hasretini dindiren 
genç sanatçı, 'Kara 
tren' , 'Çift jandarma' 
, 'Sarı gelin', 'Dağlar 
dağlar' ve 'Gemiler 
Giresun'a parçalarını 
vatandaşlarla 
birlikte söylemesi, 
gecenin coşkusunu 
daha da artırdı. 
Can, 'Görmek 
istiyorum' türküsünü 
Bursaspor'a uyarladı 
'Seni görmek

istiyorum' türküsünü 
Bursaspor'a 
uyarlayarak, 
Gürsululardan 
büyük alkış alan 
İbrahim Can, 
"Herkesin tuttuğu 
bir takım olabilir. 
Ama öncelikle 
Bursaspor'u tut
malısınız. Bursaspor, 
desteklediğiniz ilk 
takım olmalı.
Çünkü Bursaspor, 
Bursa'ya yakışıyor, 
şampiyon olmayı 
hak ediyor. Bir 
Trabzonlu olarak 
Bursaspor'u en 
kısa zamanda 
şampiyon olarak 
görmek istiyorum." 
şeklinde konuşurken, 
seyircilerle 
karşılıklı yeşil-beyaz 
sloganı attı.
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Gösteriler 
nefesleri kesti 
Bu arada Gürsu'daki 
konser öncesindeki 
Ramazan şenlik
lerinde uzun bacak, 
jonglör, sihirbaz ve 
ateş yutan adamın 
gösterileri izleyen
lerin nefeslerini 
kesti. Konser 
sonrasında Gürsu 
Belediye Başkanı 
Orhan Özcü İbrahim 
Çan'a ilçelerinin 
fotoğraflarını 
yer aldığı kitap, 
Kültür AŞ. 
Genel Müdürü 
Akif Koçyiğit'te 
Kamil Sönmez'e 
günün anısına 
hediye verdi.

Kayoka Yoneyama’dan 
Büy ükşehir’e ziyaret

EXPO 2005 Dünya 
Fuarı çerçevesinde 
Türkiye'nin dost 
kenti olan ve aynı 
zamanda geçtiğimiz 
günlerde Nilüfer 
Belediyesi'nin 
kardeş şehir anlaş
ması imzaladığı 
Japonya'nın Tokai 
Şehri Belediyesi 
Meclis Başkan 
Yardımcısı Kayoko 
Yoneyama ve 
beraberindeki heyet 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Vekili Recai 
Ekmekçi’yi Heykel 
Tarihi Bina'da 
ziyaret etti.
Kardeş şehir anlaş
ması nedeniyle 
Bursa'da bir dizi 
etkinliğe katılan 
Japonya'nın Tokai 
Şehri Belediyesi 
Meclis Başkan 
Yardımcısı Kayoko 
Yoneyama ve 
beraberindeki heyet, 
doğal kaynaklan ve 
yeşil bitki örtüsüyle 
Bursa'nın Tokai 
şehri ile hemen 
hemen aynı özellik
leri taşıdığını belirtti. 
100 bin nüfusu olan 
Tokai'nin demir- 
çelik ve orkide 
şehri olduğunu ifade 
eden Yoneyama, 
iki şehir arasındaki

İLAN 

dostluk, ticaret, 
sanayi ve kültür 
alışverişinin 
geliştirilmesi 
için çalışacaklarını 
kaydetti.
Bursa'ya kara 
yolu ile geldiklerini 
ve bu yüzden şehri 
daha yakından 
görme imkanı 
bulduklarını 
söyleyen Yoneyama, 
"İki gündür 
Bursa'dayız ve bu 
güzel şehrin yeşil 
doğasından ve 
tarihi dokusundan 
çok etkilendim.
Gördüğüm kadarıyla 
Bursaı sağlıklı bir 
şehir" diye konuştu. 
İki dost ülke arasın
daki ilişkilerin daha 
da arttırılması için 
çalışacaklarını 
belirten Tokai Şehri 
Belediyesi Meclis 
Başkan Yardımcısı 
Kayoko Yoneyama, 
"Nilüfer Belediyesi 
ile kardeş şehir 
anlaşması 
yapıldıktan sonra 
bu ilişkilerimiz 
gözle görülecek 
kadar ilerleyecek. 
Tokai ve Bursa 
şehirleri arasında 
atılan bu dostluk 
köprüsü tüm 
dünyaya örnek 
olur" dedi.

M.E.B. Özel Eğitim Kurumlan Genel Müdürlüğü’ne 
25.9.2006 tarih ve B.08.O.O.ÖÖĞ-0.19.01.01-420.1/10672

Sayılı emriyle, Parsbey Mh. Değirmen Yolu Sk. No:14 
Umurbey/GEMLİK adresinde Nadide ATAMER kuruculuğundaki 
“Özel Nadide Atamer Anaokulu’na “ kurum açma ve öğretime 

başlama izni verilmiştir. İlan olunur.
İLAN

T.C.
Gemlik Kaymakamlığı Özel Nadide Atamer Anaokulu Müdürlüğü; 

Okulumuzda 2006-2007 Öğretim yılında uygulanacak ücretler 
ışağıda çıkartılmıştır.

SINIFLAR
Anaokulu

AYLIK 
400 YTL

YILLIK TOPLAM 
12x400 = 4.800. YTL

Not: Yukarıdaki üu.ate K.D.V. - yemek - servisi ücreti dahildir.
B-2000
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Fransa Meclisi Ermeni Yasa tasarısını kabul etti
Fransa Meclisi’nde Ermeni Soykırımını reddetmenin suç sayılmasını öngören yasa 

teklifini 19’a karşı 106 oyla kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı, Fransız meclisinde 
sözde Ermeni soykırımıyla ilgili yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından 

"70 milyonluk Türk halkı, asılsız iddialara istinaden düşünce ve ifade 
özgürlüğünün sınırlandırılmasını reddetmektedir" açıklamasında bulundu.

Fransa meclisi genel 
kurulu. Sosyalist 
Parti'nin sunduğu 
sözde Ermeni 
soykırımını reddet
menin suç sayıl
masını öngören yasa 
teklifini kabul etti. 
Yasa teklifi 19'a karşı 
106 oyla kabul edildi. 
Teklifin yasalaşması 
için Senato'nun da 
onayı gerekiyor. Yasa 
teklifinin Senato'ya 
götürülme kararı ise 
hükümetin elinde 
bulunuyor. 
Meclis genel 
kurulunda dün 
yapılan tartışmalarda 
hükü met adına 
konuşan Avrupa 
İşlerinden sorumlu 
Bakan Catherine 
Colona, teklife 
karşı çıkmıştı. 
Yasa teklifi, sözde 
soykırımı reddeden
lere, bir yıla kadar 
hapis ve 45 bin 
avro para cezası 
verilmesini 
öngörüyor.

“SINIRLANDIRMAYI 
REDDEDİYORUZ” 
Dışişleri Bakanlığı, 
Fransız meclisinde 
sözde Ermeni 
soykırımıyla ilgili 
yasa teklifinin 
kabul edilmesinin 
ardından ' 
*70 milyonluk 
Türk halkı, asılsız 
iddialara istinaden 
düşünce ve ifade 
özgürlüğünün 
sınırlandırılmasını 
reddetmektedir" 
açıklamasında 
bulundu. 
Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, 
"Tasarının bu 
yasal süreçte akim 
kalmasına yönelik 
tüm çaba ve girişim
lerimiz her düzey ve 
kanaldan sürdürüle
cektir" denildi. 
Açıklamada, son 
günlerde Fransa'da 
yasa tasarısına karşı 
güçlü eleştirilerin dile 
getirilmesinin,

Fransa'nın da bu 
yasa teklifini içine 
sindiremediğini, 
tasarı üzerinde 
kamuoyunda 
oydaşma sağlana
madığını ve bu talih
siz girişimin ciddi 
destek bulamadığını 
göstermekte olduğu, 
ancak bütün bunların 
olayın vahametini 
azaltmadığı 
vurgulandı. 
Fransa'da böyle bir 
yasa tasarısının 
gündeme gelmesinin 
"bir çifte standardı" 
ortaya koyduğu 
da belirtilen açıkla
mada, "Devletlerin 
inandırıcılığı, 
vaaz ettikleri 
değerlere öncelikle 
kendilerinin sahip 
çıkmalarından 
geçmektedir" denildi. 
Açıklamada, 
"Bu yasa tasarısıyla 
Fransa, Türk halkı 
nezdinde sahip 
olduğu ayrıcalıklı 

konumunu ne 
yazık ki kaybetmekte
dir" ifadesine de 
yer verildi.
ARINÇ; “UTANÇ 
VERİCİ BİR KARAR” 
TBMM Başkanı 
Bülent Arınç, Fransız 
Ulusal Meclisinin 
kararıyla ilgili olarak, 
"Utanç verecek bir 
karardır. Türk mil
letine karşı hasmane 
bir tutumdur. Bunu 
kabul etmemiz 
mümkün değildir' 
değerlendirmesinde 
bulundu.
TBMM Başkanlık 
Divanının ardından 
gazetecilerin konuyla 
ilgili sorularını yanıt
layan Arınç, sonucun 
bu şekilde çıkabile
ceği konusunda 
herkesin beklentisi 
olduğunu belirterek, 
"Türk halkının temsil 
yeri olan TBMM'de, 
Fransa Parlamentosu 
nun aldığı veya ala
cağı bu kararı, üzün

tüyle ve esefle 
karşıladığımızı ifade 
etmek istiyorum" 
dedi.
Arınç, Fransız Mecli 
si’nin bu kararının 
fikir ve ifade özgür
lüğüne tamamen zıt 
bir karar olduğunu 
vurgulayarak, şöyle 
konuştu: "Ermeni 
soykırımı vardır" 
diyen ile "Ermeni 
soykırımı yapılma 
mıştır, bu sözde bir 
Ermeni soykırımıdır" 
diyenlerin aynı 
özgürlükten istifade 
etmeleri gerekir.
Bir tarafıyla "vardır" 
diyeni kabul 
ederken, "yoktur" 
diyene ceza 

öngören bir kanun 
teklifinin kabul 
edilmesi, binlerinin 
benzetmesiyle, akıl 
tutulması olarak 
benzetmesiyle 
ama gerçekten fikir, 
düşünce ve ifade 
özgürlüğüne 
vurulmuş büyük 
bir darbe olarak 
görüyoruz." 
Arınç, sözlerini 
"Bu kararın 
Parlamentodan 
çıktıktan sonra 
yine de engellen
mesini ve Şenato 
tarafından hiçbir 
zaman kabul edilme 
meşini temenni 
ediyoruz" diyerek 
tamamladı.

DOGALGAZ
KOMBİ
KAT KALORİFERİ
MERKEZİ ISITMA
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

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

e-mail : c__demirli@yahoo.com
www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Suç gelirleri artık aklanamayacak
TBMM Genel 
Kurulu'nda, suç gelir
lerinin aklanmasının 
önlenmesi hakkında 
kanun tasarısı kabul 
edilerek yasalaştı. 
Yasayla Mali Suçları 
Araştırma Kurulu 
Başkanhğı'nda kul* 
lanılmak üzere, Mali 
ye Bakanlığı'na 61 
kadro ihdas ediliyor. 
Yasayla getirilen 
yenilikler, "Suç gelir
lerinin aklanmasının 
önlenmesi konusun
da faaliyet göstermek 
üzere Maliye Bakanlı 
ğı'na bağlı Mali Suç 
lan Araştırma Kurulu 
(MASAK) kurulacak. 
MASAK, Mali Suçlarla 
Mücadele Koordinas 
yon Kurulu ile Mali 
Suçları Araştırma 
Kurulu Başkanlığı'n 
dan oluşacak. 
Başkanlık doğrudan 
bakana bağlı olacak. 
Bankacılık, sigor
tacılık, bireysel 
emeklilik, sermaye 
piyasaları, gibi alan
larda faaliyet

gösterenlerin oluştur
duğu yükümlüler; 
nezdinde yapılan 
veya aracılık ettikleri 
işlemlerde işlem 
yapılmadan önce, 
işlem yapanlar ile 
nam veya hesapları
na işlem yapılanların 
kimliklerini tespit 
edecek. Yükümlüler 
nezdinde veya bunlar 
aracılığıyla yapılan 
veya yapılmaya 
teşebbüs edilen 
işlemlere konu mal
varlığının yasadışı 
yollardan elde 
edildiğine veya 
yasadışı amaçlarla 
kullanıldığına dair 
herhangi bir bilgi, 
şüphe veya şüpheyi 
gerektirecek bir 
hususun bulunması 
halinde, bu işlemlerin 
yükümlüler tarafın
dan MASAK Başkan 
lığı'na bildirilmesi 
zorunlu olacak.
Yükümlüler, başkan
lığa şüpheli işlem 
bildiriminde bulunul
duğunu, yükümlülük

ELEMANLAR ARANIYOR
Meslek Lisesi 

(Torna, Makine) Bölümü Mezunu 
Askerliğini yapmış 

ELEMANLAR ALINACAKTIR. 
MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ 

23. Km. Kurtul Köyü Mevkii 
Gemlik/BURSA 

Tel: (0.224) 522 81 80

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.535) 886 47 74

SAHİBİNDEN SATILIK OTOMOBİLLER
CT 2004 MODEL 

CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 
ÖZEL KULLANILMIŞ 

2000 MODEL TOYOTA COROLLA 
96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ

GSM : (0.535) 394 58 24 

denetimi ile 
görevlendirilen dene
tim elemanları ve 
yargılama sırasında 
mahkemeler dışında, 
işleme taraf olanlar 
dahil hiç kimseye 
açıklayamayacak. 
Yükümlüler, taraf 
oldukları veya 
aracılık ettikleri 
işlemlerden, bakan
lıkça belirlenecek 
tutarı aşanları 
başkanlığa bildirmek 
zorunda olacak.
Kamu kurum ve kuru
luşları, gerçek ve 
tüzel kişiler ile tüzel 
kişiliği olmayan kuru
luşlar, başkanlık ve 
denetim elemanları 
tarafından istenilecek 
her türlü bilgi, belge 
ve bunlara ilişkin her 
türlü ortamdaki kayıt
ları, bu kayıtlara erişi
mi sağlamak veya 
okunabilir hale 
getirmek için gerekli 
tüm bilgi ve şifreleri 
tam ve doğru olarak 
vermek ve gerekli 
kolaylığı sağlamakla 
yükümlü olacak. 
"CEZALAR 
AĞIRLAŞTIRILDI" 
Yasayla getirilen 
cezalar ise, "İşlem 
yapanlar veya 
hesaplarına işlem 
yapılanların kimlik
lerini tespit etmeyen
ler, şüpheli işlemleri 
bildirmeyenler, 
yükümlülüklere uyum 
sağlamaya yönelik 
sistemleri oluştur
mayanlar, belirlenen 
tutarı aşan işlemleri 
bildirmeyen yüküm
lülere 5 bin YTL idari 
para cezası verilecek. 
Yükümlünün banka, 
finansman şirketi, 
faktoring şirketi, 
ikrazatçı, finansal 
kiralama şirketi, sig
orta ve reasürans şir

keti, emeklilik şirketi, 
sermaye piyasası 
kurumu veya yetkili 
müessese olması 
halinde, idari para 
cezası 2 kat artırıla
cak. Kimlik tespiti 
yapmayan veya 
şüpheli işlemi 
bildirmeyen 
görevliye de ayrıca 
2 bin YTL idari 

para cezası 
verilecek.Yükümlülüğ 
ün ihlal edildiği tari
hten itibaren 5 yıl 
geçtikten sonra idari 
para cezası verile
meyecek. Yükümlüler 
nezdinde veya 
aracılığıyla yapılacak 
kimlik tespitini gerek
tiren işlemlerde, 
kendi adına fakat 
başkası hesabına 
hareket eden kims
eye, bu işlemleri yap
madan önce kimin 
hesabına hareket 
ettiğini yükümlülere 
yazılı olarak 
bildirmediği takdirde 
6 aydan 1 yıla kadar 
hapis veya 5 bin 
güne kadar adli para 
cezası verilecek. Türk 
parası, döviz veya 
bunlarla ödemeyi 
sağlayan belgeleri 
yurt dışına çıkaran 
veya yurda getiren 
yolcular, gümrük 
idaresinin talebi 
üzerine bunlarla 
ilgili olarak tam 
ve doğru açıklama 
yapmak zorunda 
olacak.
Yetkililerce talep 
edildiği halde 
herhangi bir açıklama 
yapılmaması veya 
yanlış ya da yanıltıcı 
açıklama yapılması 
halinde, yolcunun 
beraberindeki değer
ler gümrük idaresi 
tarafından muhafaza 
altına alınacak.

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

GEMUK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MM

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Düşünsel Boyut 
YeldaBAYKIZ 
«adili —----- M __

Gemlik Otobüsleri Çilesi ve Modernliği

Gemlik- Bursa arasındla ve Gemlik şehir 
içi hatlarında çalışan otobüslerden herkes 
şikayetçi. Otobüslerin sayısı yetersiz. 
Minibüsçülerden öğrendiiğim kadarıyla onlar, 
üç şoföre bir otobüs istemişler. Bursa 
Belediyesi dört kişiye bir otobüs vermiş. 
Onlar, 35 otobüs istemiş,, Bursa Belediyesi 
27 tane vermiş. Elbette bu da ulaşımda 
büyük bir sıkıntı yaratıyor.

Bakın bu konuyla ilgi'li bizzat yaşadık
larımı anlatayım. İşim dolayısıyla Ovaak 
ça'da bulunan bir şirkete iki gün üst üste 
gittim.

Dönüşte gittiğim yerin hemen önünde 
durak olmasına rağmen otobüse binemedim. 
Çünkü otobüs oraya kadar geldiğinde hınca 
hınç dolmuş oluyor ve yoldan kimseyi 
alamıyor.

Ben de terminalden bineyim dedim. 
Şirketin servisiyle terminale gittim. Bir de 
baktım terminalden kaldırmışlar otobüsleri. 
Oysa sabah çalışıyordu.

Bunu bilmeyenler gelip terminalin içine 
kadar yürümüşler. Minibüs ve otobüsün 
olmadığını görünce tekrar geri dönüp yolun 
karşısına geçmişler. Allah'tan beni uyardılar 
da terminalin içinde bulunan Gemlik hattına 
kadar yürüyüp, geri dönmek zorunda 
kalmadım.

Hemen yolun karşısına geçtim. Peki ter
minalin karşısındaki yoldan binebildim mi? 
Hayır. Durakta zaten bir otobüstük insan 
vardı.

Otobüs dolu gelince çok az kişi binebildi. 
Kalanlarda (ben de dahil) diğer otobüsü bek
lemek zorunda kaldık. Ancak, o da bir 
öncekinden farklı değildi.

Ben gozumu karartıp bindim otobüse. 
Ama nasıl gittiğimi bir Allah, bir ben, bir de 
otobüsün kapısı biliyor.

Ertesi gün şirket çıkışı servisle As 
Merkeze gittim de oradan otobüse bindim. 
Tabii bu durumda oturmayı falan düşünmü 
yorsunuz.

Sadece binebilirseniz şükrediyorsunuz. 
Terminale geldik belki 20-30 kişiden fazla 
insan bekliyordu. Ancak 3-5 kişiyi alabildi. 
Bir de otobüs şoförleri durakları ezberleye- 
memişler daha. İki gün üst üstte ineceğim 
durağı şoför geçiyor. Uyarıyorum ancak bir 
sonraki durakta inebiliyorum. 500 metre 
gerisin geriye yürüyerek dönüş yapıyorum.

Gelelim şehir içi ulaşımın durumuna. 
Sıkış tıkış zorla geldiğim Bursa yolculuğun
dan sonra Manastır'a iftara gidecektim. 
Önce, bizim dükkâna gidip bir şeyler aldım. 
Sonra dükkâna yakın diye de Atatürk llkoku- 
lu'nun önündeki durağa giderek Manastır 
otobüsünü beklemeye başladım Sabahki 
aynı manzara burada da var. Araba itiş tıkış. 
Durakta bekleyen yolcuların hepsi binmek 
için hamle yaptı, ama iki kişi binebildi. Ben 
ve dört - beş kişi yine beklemek zorunda 
kaldık. Yeni gelen arabada aynı şekildeydi 
ama bu sefer ben şanslıydım ve binebildim. 
Arkamda bulunan bir beyefendi binemedi. 
Bu sefer şoförle tartışmaya başladı: "Merkez 
duraktan Neden bu kadar insan dolduruyor
sunuz da, diğer duraklardakileri almamazlık 
yapıyorsunuz ?" diye. Ama şu da var ki 
şoför ne yapsın merkezden binenlere "durun 
yeter tamam siz binemezsiniz diyemez ki" 
insanlara. Yapılacak tek şey otobüs 
sayısının arttırılması ve sefer sıklığı. Sanırım 
önümüzdeki günlerde bu sorun çözüme 
kavuşturulmuş olur.

Tüm bu olumsuzluğa rağmen göz ardı 
< dilmemesi gereken bir nokta var. O da 
< otobüslerin çok modern oluşu.

Umarım halkımızda bu değerlerin kıymeti- 
ıi bilir. Çünkü biz millet olarak kamu mal

larını hor kullanmaya, koltuklara ve tutunma 
demirlerine isim kazımaya meraklıyız. 
Otobüsler ilçemize hayırlı olsun.
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Çocuğunuzu erken yatırın
Çocukların hızlı 
büyümesi için erken 
yatması gerektiği 
belirtildi.
Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Haşan 
Koç, çocuklarda 
büyüme hormonunun 
saat 22.00 ile 02.00 
arasında daha fazla 
salgılandığını, bu 
nedenle gelişmenin 
daha hızlı olması için 
çocukların erken 
yatırılması gerektiğini 
ifade etti.
Koç, yaptığı açıkla
mada, çocukların 
gelişimine doğru 
beslenme kadar uyku 
düzeni ve uyuma 
saatlerinin de önemli 
etki yaptığını anlattı. 
Çocuğun sağlıklı bir 
şekilde gelişmesinde 
büyüme hormon
larının düzenli bir 
şekilde salgılan
masının önemine 
işaret eden Koç, 
akşamın belli saat
lerinin uykuda geçir
ilmesinin, büyüme 
hormonlarının düzen
li salgılanmasında 
önemli etkisi 
olduğunu ifade etti. 
Koç, çocuklarda

Siz de geleceğimize bu n el koyun 
Çünkü toprak yoksa ge.-eğimiz yok...

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

büyüme hormonunun 
saat 22.00 ile 02.00 
saatleri arasında 
daha fazla salgı
landığını vurgula
yarak şunları kaydet
ti: "Gelişmenin 
daha hızlı olması için 
çocukların erken 
yatırılmasında büyük 
yarar vardır. Çünkü 
büyüme hormonları, 
vücut hareketsizken, 
yani enerji harca
madığı zamanlarda 
daha düzgün bir 
şekilde salgılanır.
Büyüme hormonları 
22.00 ile 02.00 saat
leri arasında salgı
landığı için, çocuğun 
bu hormonlardan 
daha fazla yararlan
abilmesi için erken 
yatmak büyük önem 
taşıyor. Çocuklar 
genellikle daha f; 'a 

www.elkoyun.comwww.tema.org.tr

televizyon seyrede
bilmek için geç 
yatma eğiliminde 
oluyor. Ancak, fazla 
televizyon seyretmek 
zaten gelişme 
çağındaki çocuğun 
göz sağlığı için 
zararlıdır." 
Çocuklarının erken 
yatmasının sağlan
masında ailelerine 
büyük görev 
düştüğünü belirten 
Koç, çocuklara 
erken yatma alışkan
lığı kazandırılması 
gerektiğini anlattı. 
Koç, büyümeyi 
düzenleyen ve 
hızlandıran Omega 
3 içeren takviye 
maddelerin akşam 
saatlerinde ver
ilmesinin, vücuda 
'ararını artıracağını 
izlerine ekledi.

Öğrencilere cep telefonu yasağı
Kopya çekiliyor, rönt 
gencilik yapılıyor, 
uygunsuz anlar 
yayınlanıyor, ders 
dinlemek yerine 
mesajlaşılıyor,- 
uğruna öğrenciler 
birbirlerini bıçaklıyor. 
Kısacası, her 
öğrencinin cebindeki 
telefon yüzünden 
eğitim zarar 
görüyor...
BAKAN HÜSEYİN 
ÇELİK EL KOYDU 
Fakat artık sınıfta 
telefon sesi duyul
mayacak. Çünkü, 
Milli Eğitim Bakanı 
çalışma başlattı.
Kurulan komisyon, 
derste cep telefonu 

kullanmanın disiplin 
suçu sayılmasını 
kararlaştırdı. Cezası 
ise okuldan atılmaya 
kadar uzanacak... 
Öğrencilere *cep* 
yasağı 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, okullarda 
cep telefonu kul
lanımını yasaklıyor.... 
Ayrıntılı rapor 
hazırlanıyor 
"Okullarda ’cep’i 
yasaklayın" haberi, 
amacına ulaştı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı Özel 
Eğitim ve Rehberlik 
Genel Müdürlüğü, 
okullarda cep 
telefonu kullanımının 

sakıncalarıyla 
ilgili bir rapor 
hazırlıyor. Bu 
rapor sonucunda, 
okullarda cep tele
fonu kullanmak tarih 
olacak. * 
Disiplin suçu 
sayılacak 
Öğrenci ile ailesi 
arasında bağlantı 
kurulmasını sağlayan 
cep telefonlarının, 
özellikle son zaman
larda kopya çekme, 
röntgencilik gibi 
birçok kötü amaçla 
kullanıldığına dikkat 
çekiliyor. Yasağa 
uymayan öğrenciler, 
disiplin suçu 
işlemiş sayılacak.

10 Soruda ramazan
Dünden devam.. 
4- Ramazanda kilo 
korunabilir mi? 
Ramazan ayı genellik
le kilo alınan bir 
dönem olarak bilini 
yor. Ancak nasıl 
beslenilmesi gerektiği 
ile ilgili bir beslenme 
uzmanının öneri
lerinin alınması ile, 
bu “Oruç tutarken de 
sağlıklı beslenme 
kurallarını yaşamı 
mızın bir parçası 
haline getirebiliriz. “ 
diyen Doç. Dr. 
Murat Saruç şöyle 
devam ediyor: 
“Bir uzman 

gözetiminde düşük 
kalorili ve dengeli 
besinlerden oluşan, 
araları iyi belirlenmiş, 
iftar ile sahur 
arasında sık öğünler 
yerleştirilmiş bir 
program ile sağlıklı 
bir vücuda sahip 
olmak için ilk adım 
Ramazan’da atılabilir. 
Iftard; ve sahurda 
bol s tüketilmesi, 
aşırı üktarda yemek 
yenil nemesi, ift da 
bir tı bak yeme .en 
sonra 15 dakika 
kadar yemeğe ara 
verilmesi, günlük 
olarak tartılarak vücut 

ağırlığını kaydetmek, 
fiziksel aktivitenin 
artırılması 
alınabilecek genel 
önlemlerdir.” 
5- Oruç tutarken 
karın ağrısına 
neden olabilecek 
durumlar nelerdir? 
Ramazan süresince 
daha sık ev 
dışında yemek 
yendiğinden besin 
zehirlenmeleri, 
parazit ve enfeksiyon 
hastalıkları da artıyor. 
Bu sebeple yemek 
yenilen yerlere ve 
gıda temizliğine 
dikkat edilmesi 

gerekiyor. Safra 
kesesi, pankreas 
hastalıklarında da 
özellikle yağlı 
beslenme sonrası 
karın ağrısı ortaya 
çıkabiliyor.
Unutulmaması 
gereken nokta, 
Ramazan’da ortaya 
çıkan karın ağrılarının 
da nedeninin 
belirlenmesi ve 
tedavi edilebilmesi 
için kişilerin vakit 
kaybetmeden bir 
hastaneye başvur
ması gerektiği.
Ramazanda da akut 
apand: sit, barsak 
tıkan nğı veya delin 
mes jibi acil tedavisi 
ger.Kli olabilecek ve 
her zaman karşılaşıla

bilecek durumlar 
görüle bileceğini akıl
lardan çıkarmamak 
gerekiyor.
6- Ramazanda bulantı 
ve kusmaya neden 
olabilen hastalıklar 
nelerdir?
Bulantı ve kusmanın 
birçok organa bağlı 
hastalığın bulgusu 
olması mümkün. 
Solunum yolu enfek
siyonundan, beyin ve 
kulak ile ilgili hasta 
lıklara, hormonal 
hastalıklardan, diğer 
enfeksiyon hastalık
larına kadar uzanan 
bir çok nedeni var. 
Ramazanda uzun bir 
açlık dönemi sonrası 
iftarda bol miktarda 
alınan gıdalardan 

sonra bulantı ve 
kusma görülebiliyor. 
“En sık rastlanılan 
nedeni gastrit, mide 
veya oniki parmak 
ülseri, besin zehirlen
meleri, safra kesesi 
iltihabı, pankreas ilti
habı gibi durum
lardır.” diyen Doç. Dr. 
Murat Saruç şu 
öneride bulunuyor: 
“Kusma genellikle 
yemekten yarım ile 
2 saat sonra ortaya 
çıkar. Ramazan’da 
ortaya çıkan kusman
ın da önemli ve acil 
tedavi gerektiren 
nedenleri olabilir, bu 
nedenle kusma 
ortaya çıktığında 
doktorunuza başvu
runuz.” Devamı var

http://www.elkoyun.comwww.tema.org.tr
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Astım aşk gibi bir hastalıktır
Astım aşk gibidir. 
Her ikisinin de tanısı 
çok kolay, tanımı çok 
zor-dur, hatta yoktur. 
Aşığı gözlerinden 
hemen tanırız. 
Astımlıyı 
öksürüğü ele verir. 
Aşk da astım gibidir. 
Çaresizdir.
Çaresi olduğunda, 
aşk da aşk değildir, 
astım da astım.
Astım, eski Mısır ve 
Yahudi yazıtlarında da 
geniş olarak yer alan 
dünyanın bilinen en 
eski hastalıklarından 
biridir. Eski 
Yunanca'da sıkıntılı 
solunum veya açık 
ağızla nefes alıp 
verme anlamında bir 
kelimedir ve yüzyıllar 
boyunca her türlü 
nefes darlığı astım 
olarak isim
lendirilmiştir. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
KüÇükusta, 
Tıbbın babası sayılan 
Hipokrat, astımın 
insan mizacındaki bir 
dengesizlikten kay
naklandığını ve 
hipofizden salgılanan 
balgamın burun ve 
akciğerlere geçme
siyle ortaya çıktığını 
yazmıştır.
Kapodakyah Aretaios 
da, o zamana kadar 
sadece bir 'semptom* 
olarak tanınan astımın 
spesifik bir hastalık 

olduğunu iddia etmiş 
ve kuru öksürük, 
hışıltılı solunum ve 
sırtüstü uyuyamama 
şeklinde bir tanımla
ma yapmıştır. Evdeki 
hava yetersiz kaldığı 
için hastaların açık 
havaya çıktıklarını, 
ayakta durarak nefes 
aldıklarını ve alabile
cekleri kadar havayı 
solumak için ağızlarını 
çok fazla açtıklarını 
belirmiştir.
Kendisi de astımlı 
olan Floyer 1698* de, 
astımı bronş 
kasılması ile 
"nöbetler halinde 
gelen nefes darlığı" 
olarak tanımlamıştır. 
Günümüzde ise, 
körlerin fil tarifi gibi 
herkesin kendine göre 
bir astım tanımı vardır, 
fakat hastalığın kesin 
ve tam, herkes tarafın
dan kabul edilen 
bir tanımı yoktur. 
Çünkü, astım esasın
da tek bir hastalık 
değil, farklı nedenleri, 
oluşum mekaniz
maları ve ortak semp
tomları olan bir 
hastalıklar grubudur. 
"Hastalık yoktur, 
hasta vardır" aforiz- 
masına en iyi örnek
lerden biri astımdır.
ASTIMIN 
TÜRKÇESİ YOK 
Astım kelimesinin 
Türkçe bir karşılığı da 
yoktur. Yelpik, akciğer 
yelpiği... gibi isimler 
önerilmiş, ancak 
hiçbiri tutma-mıştır.

Astım, astma 
şeklinde de 
söylenip yazıl
maktadır, ama 
astım demek 
daha doğrudur, 
çün-kü halk 
arasındaki 
yaygın 
söylenişi ve 
kulağa hoş 
gelen şekli 
astımdır.
Astım için Türkçe 
literatürde alerjik 

bronşit, bronşiyal 
astım, astmatiform 
bronşit, spastik 
bronşit... gibi pek çok 
başka terim de kul
lanılmaktadır. Bunun 
nedeni de, halk 
arasında kötü bir 
üne sahip olan, 
ömür boyu 
iyileşmeyecek bir 
hastalık olarak 
kabul edilen astım 
teriminden kaçmak 
olsa gerekir.
ASTIM NEDİR? 

Astım, akciğerlerimiz 
içindeki hava 
yollarının, yani 
bronşlarımızın 
çeşitli uyaranların 
etkisiyle yaygın olarak 
daralması ile ortaya 
çıkan bir hastalıktır. 
Bu daralma, ilaçlarla 
veya bazen de 
kendiliğinden tama
men düzelebilir. 
Ayrıca, astımın 
ağırlığı ve doğal 
gidişi de hastalar 
arasında çok farklıdır. 
Hatta, hastalık her 
hastada bile

değişkenlik 
gösterir. Bir dönem 
çok sık krizlere 
giren hasta, yıllarca 
hiç ilaç almadan 
çok rahat da olabilir. 
Bronşlardaki

daralmanın pek 
çok nedeni vardır:
-Bronşlar
etrafındaki 
kasların kasılması 
-Bronşlarda fazla 
miktarda ve yapışkan 
salgı yapılması 
-Bronş duvarında 
damar geçirgenliğinin 
artması sonucu sıvı 
birikimi (ödem) 
-Bronşlardaki 
damarların 
genişlemesi ve 
yeni damarların 
oluşması
-Bronşları döşeyen 
hücrelerin birbir
lerinden ayrılmaları 
ve hatta yer 
yer dökülmeleri 
-Bronş duvarının bağ 
dokusu artışı ile 
kalınlaşması
-Bronş duvarında 
eşitli iltihap 
hücrelerinin 
toplanması.

Alzheimer ilaçları
işe yaramıyormuş

Alzheimer hastaları
na yazılan belli başlı 
ilaçların işe yara
madığı ortaya çıktı. 
California Üniver
sitesi uzmanlarınca 
yapılan araştırmaya 
göre; saldırganlık, 
heyecan ve halüsi- 
nasyon eğilimlerini 
kontrol amacıyla 
Alzheimer hasta
larının çoğuna 
verilen üç "anti- 
psikotik" ilacın yan 
etkileri çok fazla. Bu 
yüzden hastalar, 
ilaçları bırakmak 
zorunda kalıyor. 
Dr. Lon Schneider 
başkanlığındaki 
ekibin yürüttüğü 
klinik çalışma, 
"zyprexa", "sero- 
quel" ve "risperdal" 
adlı ilaçların pek işe 
yaramadığını 421 

hasta arasında 
yapılan araştırmayla 
gösterdi.
New England tıp 
derğfeinde yayım
lanan araştırma, 
ilaçların ilk uzun 
.süreli plas.ebo 
karşılaştırması 
olduğu için merakla 
bekleniyordu.. 
Dr. Schmaider, 
"İlaçlar belli ölçüde 
yeırar sa ğlıyor, 
ancak b u yarar, 
hastaların ilaçları 
bırakmasına yol 
sıçan ciddi yan etki 
ler yüzlünden 
ortadan kalkıyor" 
ifadesini kullandı. 
Uyku hali, kilo alma 
ve psikotik semp
tomların ağırlaş
ması, ilaçların yan 
etkileri olarak 
sayıldı.
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Çin uzay yürüyüşü planlıyor Nobel Edebiyat Ödülü Pamuk’un
Çinli uzay adamları 
nın önümüzdeki beş 
yıl içinde uzayda 
yürüyecekleri ileri 
sürüldü. İnsanlı uzay 
uçuşları ve ay keşfi, 
Çin'in uzay çalış
malarında 
önümüzdeki beş 
yılda öncelikli 
hedefleri arasında. 
Çin Uzay İdaresi 
Müdürü Sun Laiyan, 
hükümetin hazır
ladığı "Çin'in Uzay 
Çalışmalarıyla İlgili 
Beyaz Kitap-2006' 
adlı broşürün yayım
lanması dolayısıyla 
düzenlenen basın 
toplantısında, uzay 
aracının kenetlen
mesi ve uzayda 
kalmasıyla ilgili 
denemeler yapacak
larını belirtti.
Söz konusu kitapta, 
insanlı uzay uçuşları 
ve ay keşfinin, Çin'in 
uzay çalışmalarının 
önümüzdeki beş 
yılda öncelikli hede
fleri olduğu belirtildi. 
Çin'in önümüzdeki 
beş yıl içinde insanlı 
uzay uçuşu projesini 
sürdürerek taykonot- 
ların (astronotların) 
uzay yürüyüşlerini 
ve uzay araçlarının 
birbiriyle kenetlen

mesini gerçekleştire
ceği ifade edilen 
kitapta, belirli 
büyüklükte, 
taykonotların kısa 
süre kalabilecekleri 
ve uzayda uzun süre 
kendiliğinden 
hareket edebilen 
uzay laboratuvarının 
araştırma geliştirme 
çalışmalarına 
başlanacağı ve ilk 
ay keşfi uydusunun 
uzaya gönderilerek, 
aya yönelik bilimsel 
keşif ve kaynak 
araştırma çalış
malarına başlanacağı 
ifade edildi.
"Şencou 7" (Kutsal 
Tekne) adlı uzay 
aracının büyük 
olasılıkla 2008 yılında 
fırlatılacağını 
söyleyen Sun Laiyan, 
aday taykonotların 
eğitiminin devam 

ettiğini belirtti. 
Sun, uzaya 
gidecek astronotların 
yolculuktan kısa 
süre önce 
seçileceğini, 
uzay teknolojisinin 
gelişmesiyle 
gelecekte uzaya 
bayan taykonot, 
bilim adamı, 
felsefeci ve 
hatta gazeteci 
yollayabileceklerini 
söyledi.
Çin'in insanlı uzay 
faaliyetlerinin henüz 
deneme aşamasında 
olduğuna işaret eden 
Sun, "Teknolojinin 
olgunlaşmasıyla 
uzay turizmine de 
başlayabiliriz" diye 
konuştu. Sun, 
Mars'ı araştırma 
çalışmalarına 
başlamayı arzuladık
larını da belirtti.

Nobel Edebiyat 
ödülü Orhan 
Pamuk'a verildi. 
İsveç Akademisi, 
"kültürlerin çatışma 
sembolleriyle ilgili 
çalışmaları nedeniyle 
bu ödülün Pamuk'a 
verildiğini açıkladı. 
Akademinin açıkla
masında, "yaşadığı 
kentin melankolik 
ruhunu arayışında 
Pamuk'un, kültürlerin 
çatışması ve bir
leşmesinde yeni 
semboller bulduğu" 
ifade edildi.
Nobel Edebiyat 
ödülünü 1982'den bu 
yana kazananların 
listesi şöyle:
2006: Orhan Pamuk 
(Türkiye)
2005: Harold Pinter 
(İngiltere)
2004: Elfriede Jelinek 
(Avusturya)
2003: John Maxwell 
Coetzee (Güney 
Afrika)
2002: Imre Kertesz 
(Macaristan) 
2001: V.S. Naipaul 
(Ingiltere)
2000: Gao Şingcian 
(Çin)
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1999: Günter Grass 
(Almanya)
1998: Jose Saramago 
(Portekiz)
1997: Dario Fo
(İtalya)
1996: Wislawa 
Szymborska
(Polonya)
1995: Seamus 
Heaney (İrlanda)
1994: Kenzaburo Oe 
(Japonya)
1993: Toni Morrison 
(ABD)
1992: DerekVValcott 
(St. Lucia)
1991: Nadine 
Gordimer (Güney 
Afrika)

1990: Octavio Paz 
(Meksika)
1989: Camilo Jose 
Cela (İspanya)
1988: Necib Mahfuz 
(Mısır)
1987: Joseph 
Brodsky (ABD)
1986: Wole Soyinka 
(Nijerya)
1985: Claude Simon 
(Fransa)
1984: Jaroslav 
Seifert (Çekoslo
vakya)
1983: VVilliam 
Golding (İngiltere)
1982: Gabriel 
Garcia Marquez 
(Kolombiya)
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üne Bakış

Nobel
Orhan Pamuk’un 2006 Nobel Edebiyat 

ödülünü kazanmasına sevindik mi, üzüldük 
mü anlaşılmadı.

Bir Türk edebiyatçısının edebiyat tari
himizde ilk kez Nobel kazanmasına üzülmek 
olur mu?

Çok büyük bir mutluluk bu..
Her Türk bundan gurur duymalı.
Duymayanlarımız, Orhan Pamuk’un 

ABD'de bir zamanlar Ermenilerin Türkler 
tarafından katledildiği üzerine yaptığı talihsiz 
açıklamalardan..

Bu görüşü beğenmeyebiliriz.
O, sanataçının tarihi kendi açısından 

değerlendirmesidir.
Orhan Pamuk’un o açıklamalarını ben de 

beğenmemiştim.
Nobel Edeyibat ödülünün açıklandığı gün, 

Fransız Parlementosu’nun çok azının aldığı 
bir kararla, Ermeni soykırımını inkar eden
lerin cezanladırılmasını öngören yasa 
tasarısını kabul etmesine rastlaması, 
Pamuk’un Ermeniler konusundaki açıklaması 
ile özdeştirilip, ödülün bu nedenle verildiği 
izlenimini yarattı bazılarına..

Bir Nobel’imizin olmayışını en çok 
eleştirenlerin başında yazar Çetin Altan geli 
yordu. Altan, birçok yazısında Türklerin kuru 
böbürlenmeler yerine bir Nobelimizin olma
masını, ulusal gelirin düşüklüğünü, Türk 
bilim adamlarının büyük bir buluşta imza
sının olmamasını sürekli eleştirirdi.

İşte şimdi Nobelli bir romancımız var..
Öyle veya böyle.. Nobel büyük bir 

başarıdır ve Türkiye için gurur kaynağıdır.
Yaşar Kemal yıllarca Nobel bekledi. 

Kısmet Orhan Pamuk’aymış.

Çevre Yolu mezarlık 
altından ilçeye giriş 
yapmak isteyen 33 
yaşındaki Hüseyin 
Yavuz, direksiyon 
hakimiyetini 
kaybedince takla 
atan aracıyla yolun 
karşı şeridine uçtu. 
Yavuz, hastaneye 
kaldırılırken 
hayatını kaybetti. 
Haberi sayfa 3’de Hüseyin Yavuz

MHP İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği iftar yemeğine 
MYK üyesi İsmet Büyükataman da katıldı

“Parmaktan sanatçılara 
ödül veriliyor

MHP İlçe Teşkilatının düzenlediği geleneksel 
iftar yemeğinde konuşan MYK üyesi İsmet 
Büyükataman, "Parmaktan sanatçılara ödül 
veriliyor" dedi. İlçe Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu ise ülkenin bölünme aşamasına 
getirildiğini belirtti. Haberi sayfa 2’de
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Bayram trafiği genelgesi 
valiliklere gönderildi

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Ramazan 
Bayramı'nda alınacak trafik önlemleriyle 
ilgili 81 İl Valiliği'ne genelge yayınladı. 
İçişler Bakanı Abdülkadir Aksu, özellikle 
uzun süreli bayram tatillerinde, şehirlerarası 
karayollarında trafik yoğunluğuyla birlikte 
trafik kazalarının da arttığını, bu kazalar 
sonucunda ise birçok vatandaşın hayatını 
kaybettiğini hatırlattı. Haberi sayfa 7’de ’

MSN sahtekarlanna dikkat
Bir kadının MSN adresini çalan dolandırıcılar 
zincirleme dolandırıcılığa imza attılar. Syf12’de

îemliksporilkmacmdapuanbıraktıl-’
14-16 yaş ligi 4. grupta ilk maçına 
çıkan Gemllkspor. rakibi Mudanvaspor ile 
1-1 berabere kaldı. İlk yarıyı önde kapatan 
kırmızı beyazlılar, ikinci yarıda umduk
larını bulamadılar. Haberi sayfa 4’de

gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Of aman... Aman...

Ekonomi kırık.
Esnaf kan ağlıyor.
Zincir kopuk..
Halka kırık....
Makas sürekli açılıyor..
Ülke nüfüsu 80 milyon.
Yüzde yirmisi 16 milyon.
Ulusal gelirin yüzde 80 ’i n i kontrol edi 

yorlar.
Geri kalan 64 milyon insan yüzde 20’lik 

payla idare ediyor.
Doğal olarak edemiyor..
Birbirini yiyor..
Gerilim..
Şiddet..
Sıkıntı..
Memur iki yakasını bir araya getiremi 

yor.
İşçi çalışacak iş bulamıyor.
Kamu İktisadi Kuruluşları satıla satıla 

bitti..
Özel sektör gününü kurtarıyor.
Sahi...
Kamu İktisadi kuruluşları satıldı..
Oradan gelen gelirler ne oldu ?
Uçtu mu ?
Buhar mı oldu ?
Borçlarımızı ödeyemedi mi ?
Ülke ekonomisine katkıları hala sürüyor 

mu?
İstihdam, vergi falan..
Yoksa fabrikaları alanlar başka 

hesapların mı peşinde ?
Ne kötü değil mi ?
Ekonomiyi kurtaracağım düşüncesiyle 

yola çıkacaksın..
Elinde avucunda ne varsa satacaksın..
Ama ne borcu ödeyeceksin..
Ne de geçimini sağlayabileceksin..
Kötü niyet..
SuistimaL.
Peş keş ..
Yönetim biçimi oldu..
İliklerimize işledi.
Toplumsal deformasyon..
Ülke için için oyuluyor.
AvrupalI hesap görmek, defter dürmek 

için yola koyuluyor..
Orhan Pamuk Nobel Edebiyat ödülünü 

alıyor.
Ulusun “bilinen” kalemleri alkış tutuyor.
Pamuk Efendi’nin ödül alış nedenini 

sorgulamıyorlar..
Yaşar Kemal..
Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük 

romancı değil mi?
Hem de ulusu için çalışan çabalayan.
O Nobel’i alabildi mi ?
Ne diyeyim bilmem ki ?
Karamsarlık mı ?
Umut mu ?
Ahhhh..Ahh..
Offff.Of..
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MHP İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği iftar yemeğine MYK üyesi İsmet Büyükataman da katıldı

‘‘Parmaktan sanatçılara ödül veriliyor”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

MHP İlçe Teşkilatının 
düzenlediği gelenek
sel iftar yemeğinde 
konuşan MYK üyesi 
İsmet Büyükataman, 
Türklüğe hakaret 
etmekle ünlendiğini 
ileri sürdüğü bazı 
kişilere atıfta bulu
narak "Parmaktan 
sanatçılara ödül 
veriliyor" dedi.
Milton Gazinosu’nda 
verilen yemeğe 
MYK Üyesi İsmet 
Büyükataman'ın 
yanı sıra İl Başkanı 
Necati Özensoy, 57. 
Dönem MHP Bursa 
Milletvekili Orhan 
Şen'de katılarak 
partililerle iftar 
açtılar.
Siyasi Parti İlçe 
Başkanları ile yöne
tim kurulu üyelerinin 
de davetli olarak 
katıldıkları iftar 
yemeğinde Milton 
Gazinosu salonu 
tamamen doldu.
Kuran-ı Kerim 
okunuşuyla başlayan 
iftar yemeğine 
katılanlara teşekkür 
eden ilçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
bu tür toplanmaların 
birlik ve 
beraberliğin ön 
plana çıkartılması 
amacıyla düzen
lendiğine dikkat 
çekerek yaptığı 
konuşmada ülkenin 
bölünme aşamasına 
getirildiğini söyledi. 
Kayaoğlu, "Hüküme

tin tutarsız politika 
lan yüzünden 3.5 yıl 
sonra Balıkpazarı 
camii Balıkpazarı n 
kilisesi olacak" dedi. 
PARMAKTAN 
SANATÇILAR 
AKP Hükümetinin 
4^yıllık icraatları 
sonunda ülkede 
kimlik tartışmaları 
yaşanır hale 
getirildiğini söyleyen 
MHP MYK üyesi 
İsmet Büyükataman, 
Avrupa'da artık 
Türklüğe hakaret 
eden, Türklüğü 
eleştiren sanatçıların 
destek gördüğüne 
işaret ederek, 
"Ülkede Milli 
Kimliğin tartışıldığı 
günümüzde Türkiye 
üzerinde her türlü 
dayatmanın hayata 
geçirilmekte oldu 
ğunu üzülerek görü 
yoruz. Parmaktan 
sanatçılara bile sırf 
Türlüğe hakaret

ettikleri için ödül 
veriyorlar. Bunun 
tesadüf olduğunu 
kimse söyleyemez. 
Bu kişiye Türkiye'de 
azınlık kitlelerinin 
katledildiğini söyle 
d iğ i için özellikle 
ödül verildi" 
şeklinde konuştu. 
Önümüzdeki 
seçimlerde 
sandıkta halkımızdan 
ÂKP hükümetinin 
AB’ye yaranmak 
için değiş tirdiği 
yasaları tek başına 
değiştirebilecek

yetki isteyeceklerini 
de söyleyen MHP 
MYK üyesi İsmet 
Büyükataman, 
"Mevcut AKP 
hükümetinin 
sandıkta korktuğu 
tek parti olan 
MHP, ülkenin 
tek kurtuluşu olacak
tır. MHP yetenekli 
ve genç kadrolarıyla 
önümüzdeki genel 
ve yerel seçimlerde fl 
halkımıza en iyi 
hizmeti verebiJecek 1 
tek parti olacaktır" I 
dedi.

BURSA HAKİMİVET V€ 
K€NT GAZ€T€L€RİN€ 

İLAN ve R€KLRM ALINIR
KÖRFEZ 

REKLAM
Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınayev, n 

reklamlarınız için bm ârayın

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

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mezarlık altından ilçeye giriş yapmak isteyen Hüseyin Yavuz direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı

Çevre yolunda kaza
Seyfettin SEKERSÖZ

Çevre yolundan 
ilçe merkezine 
giriş yapmak 
isteyen Hüseyin 
Yavuz (33) 
aracıyla takla 
atınca ağır 
yaralandı.
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan Hüseyin 
Yavuz hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Çevre 
Yolu’ndan Mezarlık 
altı mevkiine 
dönmek isteyen 
Hüseyin Yavuz, 
yolun yağış 
nedeniyle kaygan 
olması nedeniyle 
kullandığı 
34 PLA 13 
plakalı aracın 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek

Bursa Eğitim Meclisi 
bayramdan sonra 

toplanacak
Milli Eğitim Müdür 
Reşat Kumbasar, 
Bursa Eğitim Mecli 
si’nin Ramazan Bay 
ramı'ndan sonra top 
lanacağını açıkladı. 
Meclis toplantısında 
bir yol haritasının 
çizileceğini ifade 
eden Kumbasar, 
"Problemleri 5-6 ana 
başlıkta toplaya
cağız. Her kesimden 
katılımın sağlanması 
için çaba harcıyoruz. 
Meclis yapıldıktan 
sonra ortaya çıkacak 
ortak sonuç doğrul
tusunda Bursa Milli 
Eğitim’i için bir yol 
haritası oluşturula
cak" dedi.
Milli Eğitim Müdürü 
Reşat Kumbasar, 
eğitim sektörünün 
tüm temsilcilerini 
buluşturmak üzere 
gündeme getirdiği 
"Eğitim Meclisi"ni, 
Ramazan Bayramı'n 
dan sonra toplaya
cak. Bursa'daki 
eğitim kalitesinin 
düşüşü, sınavlard' 
alınan kötü sonuçı. 
ve ortalamaya yan
sıyan tablonun gün
deme getirilmesinin 
ardından, özel okul

ve dershane yöneti
cileri, okul aile birlik
leri başkanları ile 
sendikacıların katıla
cağı bir Eğitim Mec 
lisi'nin toplanması 
gerekliliği doğmuştu. 
Ancak meclisin eylül 
ayında toplanması 
için karar alan Milli 
Eğitim Müdürü Reşat 
Kumbasar'dan geçen 
sürede yeni bir adım 
gelmedi. Neredeyse 
yeni ders yılının 
ortalarına gelin
mişken Milli Eğitim 
Müdürü Reşat 

.Kumbasar, "Eğitim 
Meclisi"nin Ramazan 
Bayramı'ndan sonra 
yapılacağını açıkladı. 
Eğitim Meclisi'nin 
altyapı çalışmaların
da sona geldiklerini 
anlatan Kumbasar, 
meclisin ekim ayının 
son haftası ya da 
kasım ayının ilk haf
tasında toplanaca 
ğını söyledi. Oldukça 
geniş katılımlı 
gerçekleşmesi plan
lanan mecliste, 
Bur sa’da eğitim 
sorunları ve çözüm 
önerilerinin masaya 
yatırılacağını 
belirtildi.

Üreticiye tohum 
ve fidan desteği 

başvuruları başlıyor
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

tarafından uygulanan sertifikalı 
tohumculuk ve fidan desteğine 

başvurular, bugün başlıyor.
Tarım İl 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
sertifikalı 
tohumculuk ve 
fidan desteğine 
başvurular 
bugün başlıyor. 
2007 yılı yazlık 
ekim ve dikimler için 
müracaatlar ise 
07 Temmuz 2007 
tarihe kadar 
sürecek.
Uygulamadan 
yararlanmak isteyen
ler bodur ve yarı 
bodur meyve ve 
fidanları ile bahçe 
tesis edecek

üreticilerin en az 5 
dekar, diğer meyve 
fidanları ve kaplama 
bahçe yapacakların 
ise 10 dekar 
alanda çalışmaları 
gerekiyor.
Tarım II 
Müdürlüğü'ne 
yapılacak 
başvurularda 
üreticilerin, 
fatura, sertjfika, 
sertifikalı tohum 
kullanım desteği 
talep formu ve 
başvuru 
dilekçesinden 
oluşan 
dosyayı teslim 
etmeleri gerekiyor.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Orhan Pamuk! ...
Bu günün konusu Fransız meclisinin yap

tığı ayıp, ayıp ne kelime, çünkü biraz az oldu, 
rezalet, kendi hürriyet anlayışlarına bir kara 
leke...

Bu hafta içinde ikinci büyük haber; Orhan 
Pamuk’un Nobel Edebiyat ödülü alması idi.

Şunu işin başında söylemeliyim; Orhan 
Pamuk’un Nobel almasına bir Türk olarak 
çok sevindim... Bu onun hakkında ne dersek 
diyelim “Tarihi “ bir başarıdır.. Bir Türk 
yazarının aldığı ilk Nobel ödülü...

Ama sonra da hemen belirteyim; Orhan 
Pamuk beğendiğim, sevdiğim, romanlarını 
zevkle okuduğum bir yazar değildir...

Birde; Türkler hakkında söylediği yaşlan 
ve saçma itham o zamanlar da benim tüyleri
mi diken diken yapmış, Türk vatandaşı, 
kendine ben Türküm diyen bir kimsenin 
yapamayacağı bir, ihanet olarak kabul etmiş, 
Pamuk kitaplarını okumayacağımı, görmek 
bile istemediğimi çevreme söylemiştim...

Bu benim görüşümdür, kimseyi bağla
maz....

Etrafa kitap okuyor, yazarları takip ediyor, 
bir şeyler yazıyor, edebiyattan anlıyor gibi 
görünmek hiç bana uygun tarz değil...

Söylediğim gibi edebiyatçı olmadığım için 
onu da kıskanacak değilim.

Bir insan olarak tabiidir ki Nobel ödülünü 
alabilsem diye hayal aleminde biraz olsun 
fantezilerim olabilir..

Orhan Pamuk’un bu ödülü almasına 
sevindim diyorum, aynen Eouvizyon yarış
masında İngilizce (Türkçe değil) söylenen 
göbek havasıyla Sertab Erener’in seneler 
sonra kazanması, Dünya kupasında Türk 
Milli takımının ufak, futbolda adı zayıf takım
lar diye adlandırılan bir iki takımı yenerek 
Dünya üçüncüsü olduğu zaman ne kadar 
sevindiysem o kadar sevindim..

Keşke bunlar olmasaydı da ben havalara 
sıçrayacak kadar sevinseydim...

Edebiyatçı değilim diyorum ama şunu 
söylemeden de duramayacağım..

Pamuk’u “uslubu olmayan” bir yazar 
olarak tanıdım..

Yakın olarak tanıdığım bir çok kişiden de 
bunu duydum.. Romanlarına okumak 
arzusu ile başladıklarını ama okuyamadık
larını, bir çoğunun sonunu getiremediklerini 
söylerlerdi.. Romanlarının çevirilerinin bu 
dillerde daha iyi durduğunu, bu romanların 
sanki dış dünya için yazıldığı havası aldık
larını anlatırlardı....

Nobel konusuna gelince; Nobel bizlerin 
çoğumuzun sandığı gibi büyük yazarlara 
verilen, yerini bulan, siyasetle ilgili olmayan, 
değerlere verilen bir ödül değildir..

İsveç Kraliyet Akademisi bu alanda 
saygın bir jüri değildir..

İp onların elindedir, canları ne isterse, 
onlara kim şirin gözükürse, selam gön
derirse tabiidir ki onu seçeceklerdir. 
Türkiye'de bir Yaşar Kemal dururken. “Bir 
milyon Ermeni’yi kestik diyen Orhan Pamuk 
onlar için daha sempatik olur...

Nobel uzun süre “antikomünist” yazarlara 
verildi.. Şimdide artık ülkesini kötüleyen, 
batı alemine selam gönderen geri kalmış 
ülke yazarlarına veriliyor.

Mısır’da “Mahfuz” da bu gruba giriyor..
Kazananı zengin eden bir ödüldür... 

Kitapları çok satılacak, paralar akacak..
Şimdiden bu ödülün para değeri bir 

buçuk milyon dolar olduğunu bunu 
biliyorsunuzdur, bir de Orhan Pamuk bu 
ödülü protesto için İsveç’e gitme 
diyenler var.. Alında kaçan mı, adam bu 
ödülü almak için “Bir milyon Ermeniyi, ve 
otuz bin Kürd’ü “bize öldürttü, kendini, 
Türklüğünü unuttu, aldığı karpuz 
madalyasını bırakır mı ?...

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gemlikspor ilk maçında puan bıraktı 1-1

Seyfettin SEKERSÖZ

14-16 Yaş Ligi 4. 
Grupta ilk maçına 
çıkan Gemlikspor 
sahadan 1-1 
beraberlikle ayrıldı. 
İlçe Atatürk stadında 
oynanan maçta 
Mudanyaspor'u 
konuk eden

I Gemlikspor, 
beklenen mücadele
den uzak göründü. 
Rakip Mudanya

spör'un daha etkili 
oyun sergilediği ilk 
yarıda 22. dakikada 
ani gelişen kon
tratakta Kemal'le 
1-0 öne geçen 
Gemlikspor, 
ilk yarıyı önde 
kapadı.
İkinci yarıda 
Gemlikspor 
kalesinde daha 
etkili olan 
Mudanyaspor,

yakaladığı yüzde yüz 
gollük pozisyonları 
değerlendiremedi.
Maçı 1-0'la kapamak 
isteyen Gemlikspor, 
atak oynayan rakibi 
karşısında farkı 
artıramayınca konuk 
ekip 67'de Berk 
Eser'le eşitliği 
sağladı 1-1 
Golden sonra 
rakip kale önünde 
kaleciye faul

BAY MUSTAFA ÖZALP BULAKTAN fcs
Alım, Satım ve! la Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi |
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR |

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

Balıkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
_ _ _ _ _ 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _

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

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

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Madde ffZÂLP
Tel:5132474 Fax:5141021

yapan Berkan, 
ikinci sarı karttan 
kırmızı ile oyun 
dışı kalınca 
Gemlikspor kalan 
dakikaları 10 kişi x 
tamamladı. 
Maçta başka 
gol olmayınca 
Gemlikspor 
kendi evinde 
çıktığı ilk maçı 
beraberlikle kapa
yarak puan kaybetti. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : 
Erem Esirtgen (7) 
Ziya Tanoğlu (8) 
Musa Topaloğlu (8) 
GEMLİKSPOR : 
Bilal Çalışkan (6) 
Rafet (6) Veysi (7) 
Emre (8) Aydın 
(6) Metin (5) 
(Yadigar 4) Berkan 
(5) Kemal (7) 
(Gökhan 6) Volkan 
(5) Burak (5) Samet 
(6) (Metin 5) 
MUDANYASPOR : 
Fırat (6) Murat (5) 
Oğuzhan (5) Reis (5) 
Burak (6) Berk 
Kurşun (5) Berk Eser 
(7) Fatih (5) (Erdi 5) 
Sadettin (5) (Ali 
Gülaç 5) Özgür (6) 
Mehmet (5) 
(Caner 6) 
GOLLER : Dk. 22 
Kemal (Gemlikspor) 
Dk. 67 Berk Eser 
(Mudanyaspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 69 Berkan 
(Gemlikspor)

Öte yandan öz 
Karadenizspor ile 
Zeytinspor takımları 
arasında oynanması 
gereken maç 
Zeytinspor'un maça 
çıkmaması nedeniyle 
oynanmadı.

DUYURU
GEMLİK BELEDİYESİ 

SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ
BAŞKANLIĞINDAN

2006- 2007 DÖNEMİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ VE

TÜRK HALK MÜZİĞİ
KORO ÇALIŞMALARI

1 EKİM 2006 TARİHİNDEN 
İTİBAREN BAŞLAMIŞTIR.

KORO İÇİN KAYITLARIMIZ 
DEVAM ETMEKTEDİR.

Hüseyin TAŞKIRAN [__ _ _ _ _ _ _
HER TÜRLÜ 

LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik AKm Satımı 
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 Mil. a MÜ 71C 70 

Demirci Apt. Gemlik / BURSA GSNL 0.535 736 43 10
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Var olasın Asım Bey....

Açlıkta ürküten tablo

Allah, kutsal 
kitabımız Kuran-ı 
Kerim'de "Kimilerine 
öyle zenginlik veri 
rim, onlar o zengin
liğin içinde beni 
anımsayamazlar. 
Çünkü kalpleri 
mühürlenmiştir" 
buyurmaktadır.

Kimileri de 
Allah'ın nasip ettiği 
maddi varlığın 
şükrünü eda ede
bilmek, Allah'ın rıza
sını kazanabilmek 
için harcarlar. Onlar 
aynı zamanda gönül 
zenginleridirler.

Sn. Asım 
Kocabıyık da onlar
dan biri. Zengin 
olmakla beraber, 
gönül zengini de.

Ne mutlu!
Binlerce aileye iş 

verdi, aş verdi ve 
halen de veriyor.

Tam bağımsız 
lığın güçlü ekonomi 
ile sağlanacağına 
inanan Büyük 
Atatürk'e gönülden 
sevgi ve saygı 
duyan bir işadamı 

olarak; kurduğu 
Borusan şirketi ile 
dünyanın dört bir 
yanındaki ülkelere 
Türk mühendis, 
usta ve işçilerinin 
ürettiği ürünleri 
satarak Türk 
ekonomisine uzun 
zamandan beri 
büyük katkılarda 
bulunuyor.

İlçe gençliğini 
spora yöneltmek 
için ilçemizin en 
eski spor kulübü 
Güven Spor'u yıllar
ca finanse etti. 
Yelken Kulübünü 
açtı. Gemlik'ime 
okul yaptı. Camii 
inşa etti.
Belediyemize iş 
makineleri bağışladı. 
Kaliteli eğitim için 
bazı okullarımızı 
laboratuarlarla 
donattı, en işlek yol 
üzerine halkın can 
emniyeti için üst 
geçit kurdu, park
larımızı modern
leştirdi. Vergi dairesi 
binasını yeniden 
yaparak vatandaşın 

hizmetine sundu.
Askerlik 

şubesinde dikili, 
Gemlik'in her yanın
dan görülen devasa 
şanlı bayrağımız, 
bağışlarıyla 
semalarımızda 
dalgalanıyor.

Yakın bir tarihte 
de, trilyonlar harca
yarak, ülkeme ışık 
saçacak ve ülkemi 
kalkındıracak aydın
lık beyinli gençlerin 
yetişmesini 
sağlayacak olan 
yüksek okulu, 
Cumhurbaşkanımız 
Sn. Ahmet Necdet 
Sezer'in huzurlarıyla 
Uludağ Üniversitesi 
Sunğipek 
Yerleşkesi’nde 
eğitimin ve l urK 
gençliğinin hizme
tine sunuyor.

Bu eğitim kuru- 
munun, Gemlik 
Üniversitesi’ne 
dönüştürülmesi 
durumunda oluşa
cak mali giderlerin 
beşte birini de 
ödeyeceğini vaat

ediyor.
Sağ olsun!
Var olsun!
Allah kendilerine 

uzun ve sağlıklı 
ömürler versin de 
yurduma, ilçeme 
yine hayırlı 
hizmetler sunma 
bahtiyarlığına 
erişsin.

İnanıyorum ki; 
Gemlikliler, Gemlik'e 
verdikleri büyük 
hizmetleri ile 
Sn. Asım Kocabıyık'ı 
her zaman şükranla, 
iyiliklerle, güzellik
lerle anacak, 
gönüllerde yaşata
caktır.

Asım Kocabıyık 
Yüksek Okulu, 
ulusuma ve 
Gemlik ime hayırlı 
uğurlu olsun.

Büyük hayırsever 
Asım Kocabıyık'ın 
hamiyetli 
davranışları diğer 
zenginlerimize 
örnek olur da; onlar 
da verebilmenin 
mutluluğunu 
duyarlar.

Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölü 
mü Başkanı Prof. Dr. 
Utku Çapur, dünyada 
1 milyar insanın aç 
yaşadığını, 1.5 mil
yar insanın da yeter
siz ve dengesiz bes 
lenme tehdidi ile 
karşı karşıya 
kaldığını söyledi. 
Tüketicileri Koruma 
Derneği (TÜKDER) 
ile Nilüfer Belediyesi 
Yerel Gündem 21'in 
Tayyare Kültür Mer 
kezi'nde ortaklaşa 
düzenlediği "Sağlıklı 
Gıda Üretimi" konulu 
panel vatandaşlar
dan ilgi gördü.
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölü 
mü Başkanı Prof. Dr. 
Utku Çapur, Tarım İl 
Müdür Yardımcısı 
Mehmet Ali Koçkaya, 
Dünya Gazetesi 
Yazarı Dr. Yavuz 
Dizdar, TÜKDER , 
Başkan Yardımcısı 
Sıtkı Yılmaz ve 
Organik Ürün Üreti
cisi Levent Alev 
Gürsel'in konuşmacı 
olarak katıldığı pan
elde, gıda tüketimi 
ve güvenliği 
konusunda vatan
daşlar bilgilendirildi. 
Panelin açılış konuş
masını yapan 
TÜKDER Genel 
Başkanı Fikri 
Karagöz, Dünya 
Sağlık Örgütü'nün 
araştırmalarına göre 
mevcut hastalıkların 
yüzde 72'sinin 

beslenmeden kay
naklandığını söyledi, 
insanların varlığını 
devam ettirmesi için 
temel ihtiyaç olan 
gıda konusunda 
Bursa kamuoyunun 
bilgilenmesi için 
paneli organize 
ettiklerini anlatan 
Karagöz, "İnsanlar, 
'acaba sağlıklı 
besleniyor muyuz, 
güvenli gıda tükete
biliyor muyuz, tüket
tiğimiz gıdalar ne 
kadar denetleniyor 
ve denetliyoruz' 
diye merak ediyorlar. 
Sebze ve meyve 
üzerinde kalan tarım 
ilaçlarının insan 
sağlığına etkisi de 
araştırılması gereken 
bir diğer konu. 
Dünyada genetiği 
değiştirilen ürünlerin 
başında mısır, 
patates, domates, 
pirinç, soya buğday, 
kabak, bal kabağı, 
ay çiçeği, yer fıstığı, 
balık türleri ve bazı 
gıdaların geldiğini 
unutmayalım. Gıda 
seçiminde her 
zaman dikkat ede
lim" diye konuştu. 
UÜ Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Utku Çapur 
da insanların 
yaşamını sürdürme
si, gelişimini tamam
laması, yıpranan 
dokularını onarması 
ve diğer tüm fizyolo
jik gereksinimleri 
karşılayabilmesi 
için gıda tüketiminin 

şart olduğunu 
söyledi.

Temaşa-i Ramazanda Rumeli esintisi
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
Temaşa-i Ramazan 
etkinliklerinde 
Rumeli türkülerinin 
usta sanatçıları Arif 
Şentürk ve Rüstem 

_1
 'i-

Avcı'nın konseri Batı 
TrakyalIları hasret 
kaldıkları memleket
lerine götürdü. 
OsmanlI'nın mirası 
Rumeli'nin türküleri 
Temaşa-i Ramazan 
etkinliklerinde

hayat buldu.
Türk Halk Müziği'nin 
usta yorumcusu Arif 
Şentürk, Orhangazi 
Parkı'ndaki konserin 
de doğup büyüdüğü 
toprakların türküleri
ni seslendirirken, 

meydanı dolduran 
Batı TrakyalIlara da 
unutamayacakları bir 
'memleket havası' 
yaşattı. Rumeli 
türkülerinin en başa 
rıh yorumcularından 
biri olan Arif Şen 
türk, 'Ormancı' ile 
başladığı konserinde 
'Kırcaliye', 'A benim 
mor çiçeğim', 'Alişi 
min kaçları kare', 
'Versinler', 'Kızıl cık- 
lar' ve 'Dağlar dağlar 
viran dağlar'ı yanık 
sesiyle seslendirir 
ken, vatandaşlarda 
parçalara tempo 
tuttu. Zaman zaman 
bastıran yağışa rağ
men türkü dostları, 
Arif Şentürk'ün kon
serine devam etme 
sini istedi. Gördüğü 
ilgi karşısında 
sahneden inen 
Şentürk, Bursa'da 
oturan 8 yaşındaki

torunu Yağmur ile 
oynarken, alanı 
dolduran vatan
daşlara da göbek 
attırdı. Şentürk'ten 
sonra sahneye çıkan 
Rumeli göçmeni 
BursalI türkücü 
Rüstem Avcı, kon
serine kendisinin 
derlediği 'Yeşil 
çimen üzerinde', 
'Osman Aga' ve

'Rodop dağları çiçek 
döşeli' türkülerini 
söyleyerek başladı. 
'Balkan güzeli' ve 
'Deryalar arda boy
lan' türkülerinin yanı 
sıra vatandaşların 
istedikleri parçaları 
da yorumlayan 
Avcı'nın Osman 
Paşa'yı söylemesi 
konser alanındaki 
coşkuyu artırdı.
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Chirac, Erdoğan’ı aradı
Fransa Cumhurbaş 
kanı Jacques Chirac, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a, 
Fransa Parlamen 
tosu'nun sözde 
Ermeni soykırımını 
inkar edenlere 
yaptırım öngören 
kararından duyduğu 
üzüntüyü dile geti 
rerek, teklifin 
yasalaşmaması için 
elinden geleni 
yapacağı sözünü 
verdi.
Fransa Cumhurbaş 
kanı Chirac, Başba 
kan Erdoğan'ı tele
fonla arayarak, söz 
de Ermeni soykırı 
mim inkar edenlere 
yaptırım içeren karar 
dan dolayı duyduğu 
üzüntüyü aktardı. 
Edinilen bilgiye göre 
Chirac, bu kararın 
yaklaşan genel 
seçimlere yönelik bir 
gelişme olduğunu 
kaydetti. Fransa'da 
yaşayan Ermeniler'in 
oylarının bu kararın 
alınmasında etkili 
olduğunu dile getiren 
Chirac, kararın, 
Türk-Fransız 
ilişkilerinde bir 
değişikliğe yol 
açmaması gerektiğini 
ifade etti.
Başbakan Erdoğan, 
Fransız
Parlamentosu'nun 
kararının Türk

Hükümeti ve 
kamuoyunda infialle 
karşılandığını 
anlatarak Türkiye'nin, 
bu girişimin 
önlenmesi için 
zamanında gerekli 
girişimlerde bulun
duğunu hatırlattı. 
Erdoğan, Chirac'ın 
Ermenistan ziyareti 
sırasında sözde 
soykırım iddiaları 
konusundaki 
ifadelerinin de 
Türk kamuoyunda 
tepkiyle karşılandığı
na işaret etti.
Erdoğan, sözde 
soykırım iddiaları 
ile Türkiye'nin AB 
üyeliği arasında 
bir bağlantı 
kurulmasını 
benimsemelerinin 
sözkonusu 
olmadığını vurguladı. 
Fransa 
Cumhurbaşkanı 
Chirac'ın ise alınan 

bu kararın 
Türkiye’nin AB 
ile müzakerelerini 
etkilemeyeceğini 
belirttiği öğrenildi. 
Görüşmede 
Başbakan 
Erdoğan'ın, 
Türkiye'de genel 
seçimlerin 
yaklaştığına 
dikkat çekerek, 
Türkiye ile Fransa 
arasındaki ilişkilerin 
siyasete kurban 
edilmemesi 
gerektiğini 
söylediği bildirildi. 
Erdoğan'ın Fransa 
Cumhurbaşkanı 
Chirac'tan, 
parlamentodan 
geçen teklifin 
yasalaşmasını 
engellemesini iste
diği, bunun iki ülke 
ilişkilerinin daha 
fazla yara almaması 
için önem taşıdığı 
kaydedildi

Midmilyoıı imza hedefi
Bahçeşehir Üniver
sitesi, Fransız Ulusal 
Meclisi'nde kabul 
edilen "Ermeni 
Soykırımının İnkarını 
Cezai Yaptırıma 
Bağlayan Yasa 
Önerisi"ni Avrupa 
İnsan Hakları 
Mahkemesi'ne 
götürmek üzere 
1 milyon kişinin 
dilekçeyle başvuru 
hakkını organize 
edecek.
Bahçeşehir Üniver- 
sitesi'nden yapılan 
yazılı açıklamada, 
12 Ekim 2006 tarihli 
senato kararı uyarın
ca, aynı tarihte 
Fransa Ulusal 
Meclisi'nde kabul 
edilen "Ermeni 
Soykırımının İnkarını 
Cezai Yaptırıma 
Bağlayan Yasa Öne 
risi"ne karşı hukuki 
yollarla mücadele 
başlatıldığı bildiril
di.Bu amaçla üniver
site akademik kadro
su, baro başkanları 
ve vatandaşların 
katılımıyla toplantı 
yapıldığı ifade edilen 
açıklamada. Rektör 
Prof. Dr. Süheyl 
Batum'un bu toplan
tıda şöyle dediği 
bildirildi: 
"Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi, 
düşünce özgürlüğü 
ve özel yaşamın 

ihlal edilmesi gibi 
durumlarda sadece 
bir yasanın varlığı 
durumunda dahi, 
bu yasanın 
uygulanması tehlike
si altında bulunan 
kişileri potansiyel 
mağdur olarak 
kabul etmiştir.
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi böylece 
yasanın o kişiye 
uygulanmasını 
beklemeden doğru
dan uygulama 
yapma hakkı ver
miştir. Bahçeşehir 
Üniversitesi olarak, 
ilgili yasa önerisini 
kabul edilemez 
buluyor, potansiyel 
mağduriyet 
kavramından 
yararlanarak hukuk 
mücadelesini 
başlatıyoruz. Bir 
milyon kişinin 
avukatlığını 
üstleniyoruz. İlgili 
yasa önerisine 
karşı tepkilerde 
sağduyulu ve 
serinkanlı olmanın 
ve hukuksal tepki 
göstermenin büyük 
önem taşıdığına 
inanıyoruz. 
Başlattığımız 
mücadelemizin 
temel dayanağı 
budur." 
Açıklamada, 
Prof. Dr. Süheyl 
Batum'un mücade

lenin 3 ana temel 
amacının bulun
duğunu belirterek, 
bunların "yasanın 
çıkmaması için 
hukuksal baskı 
oluşturmak", 
"Türk milletinin haklı ' 
tepkisini hukuksal 
tepki olarak göstere
bilmesi için gerekli 
sağduyu ortamını 
oluşturmak" ve 
"yasanın çıkması 
durumunda geç 
kalmadan harekete 
geçmek" olduğunu 
söylediği ifade 
edildi.Açıklamada, 
Bahçeşehir 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'nin 
mücadelenin ilk 
aşamasında 
Avrupa İnsan 
Hakları 
Mahkemesi’ne 
göndermek üzere 
dava dilekçesini 
hazırlamaya 
başladığı bildirildi. 
Vatandaşların 
dilekçe için 
herhangi bir ücret 
ödemeyecekleri 
ifade edilen 
açıklamada, üniver
sitede toplanacak 
dilekçelerin ilgili 
kanunun yürürlüğe 
girmesi halinde 
Avrupa İnsan 
Hakları Mahkeme 
si'ne gönderileceği 
vurgulandı

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

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı 
Özel Takvim Çalışmaları - Eşantiyon Çeşitleri

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Bayram trafiği genelgesi valiliklere gönderildi
içişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
Ramazan Bayramı'n 
da alınacak trafik 
önlemleriyle ilgili 
81 İl Valiliği'ne 
genelge yayınladı. 
İçişler Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
özellikle uzun süreli 
bayram tatillerinde, 
şehirlerarası karayol
larında trafik yoğun
luğuyla birlikte trafik 
kazalarının da art
tığını, bu kazalar 
sonucunda ise birçok 
vatandaşın hayatını 
kaybettiğini belirtti. 
Bakan Aksu, 
"Geçtiğimiz yıllarda 
bayram tatilleri 
boyunca alınacak 
trafik tedbirleri 
konusunda önceden 
illerimiz uyarılmış, 
taşra kuruluşlarımız
da görev yapan per
sonelimizin özverili 
gayretleri ve merkez
den çıkarılan 
denetleme ekiplerinin 
çabaları sonucu, 
trafik kazalarıyla 
sonucundaki ölüm ve 
yaralanmalarda azal
malar olmuş, ancak 
bu sonuçlar yeterli 
görülmemektedir. 
Vatandaşlarımızın 
rahat ve huzur içinde 
seyahat edebilmeleri
ni sağlamak amacıyla 
personelimiz tarafın
dan her zamankinden 
daha etkin, duyarlı . 
ve titiz davranılacak- 
tır" dedi.
Meydana gelen trafik 
kazaları en aza 
indirgemek için 
Bakan Aksu'nun 
aldığı tedbirler şöyle: 
"- Terminallere giriş 
ve çıkış yapan bütün 
otobüslerin, tako- 
grafları, şoförünün 
alkol durumu, taşı
macılık yetki bel
geleri, Zorunlu Mali 
Mesuliyet ve Zorunlu 
Ferdi Kaza Koltuk 
Sigortaları, şoförlerin 
sürücü belgeleri, 
artçın fenni muayene 
dutumu ve araçlarda 
bulundurulması 
zorunlu malzeme ve 
gereçlerin bulunup 
bulunmadığı titizlikle 
kontrol edilecek arıza 
ve eksikliklerin tespiti 
halinde gerekli yasal 
işlemler yapılacaktır. 
Ayrıca, kara yolu 
güzergahlarında da 
otobüsler üzerindeki 
denetimlere ağırlık

verilecektir. Yine 
güzergah üzerinde ve 
terminallerde yapılan 
trafik kontrollerinde, 
araçlarda teknik yön
den bir aksaklığın 
bulunup bulunma 
dığı, özellikle de aşın
mış lastik kullanılıp 
kullanılmadığı, dış 
işiK uörîânimiârinin 
faal olup olmadığına 
dikkat edilecek, 
görüşü azaltan sisli, 
yağışlı ve benzeri 
havalarda gündüzleri 
de yakını gösteren 
ışıkların yakılması 
sağlanacak, far ayarı 
ve ışık donanımı 
bozuk araçlar eksik
likleri giderilinceye 
kadar trafikten men 
edilecek, yangın 
söndürme cihazı ve 
ilk yardım çantası 
bulunmayan, mevsim 
şartlarına göre gerek
li teçhizat ve zincir, 
takoz, çekme halatı 
olmayan araçların 
eksikliklerini 
tamamlamaları 
sağlanacaktır.
- Trafik kontrollerinde 
alkol, aşırı hız, hatalı 
sollama, yakın takip 
ve şerit ihlali gibi 
trafik kazalarının 
oluşumunda büyük 
rol oynayan kural dışı 
davranışların dene
timlerine ağırlık 
verilecektir. Ayrıca, 
yorgun,uykusuz 
ve dalgın araç kul
landığı tespit edilen 
sürücüler uyarılarak, 
güzergah üzerindeki 
Bölge Trafik 
Denetleme İstasyon 
Amirlikleri de dahil 

olmak üzere, müsait 
yerlerde dinlenmeleri 
sağlanacaktır.
- Sürücü ve yolcu
ların ön ve arka 
koltuklarda emniyet 
kemeri kullanmasına 
yönelik denetimlere 
ağırlık verilecektir.
- Video kamera radar
lı ekip araçlarının, 
bayram tatili 
süresince daha da 
etkili olarak 24 saat 
esasına göre faaliyet 
göstermeleri 
sağlanacaktır. - 
Denetimler yolda her 
türlü güvenlik tedbir
leri alınmak suretiyle 
çevirme noktasından 
önce yeterli 
mesafede ikaz ve 
işaretler konularak, 
yolu aniden daralt- 
maksızın ve akan 
trafiği tehlikeye 
düşürmeden yapıla
caktır. Trafik kuralını 
ihlal nedeniyle kendi
sine ceza tatbik edile
cek sürücüler ekip 
otosuna kesinlikle 
gönderilmeyecek, 
ceza makbuzu 
kesilmesi, tutanak 
tutulması gibi 
işlemler durdurulan 
ve denetime tabi 
tutulan aracın 
yanında tamam
lanacaktır.
- Trafik güvenliğini 
olumsuz yönde 
etkileyen hava, 
yol ve trafik durum
ları hakkında basın 
ve yayın organlarına 
ivedilikle bilgi 
verilecek, vatan
daşlarımızın zamanın
da uyarılması ve 

tedbirli olmaları 
sağlanacak ayrıca, 
155 ve 156 telefon 
hattını arayan vatan
daşlarımıza gerekli 
bilgilendirme ve 
yârdım sağlanacaktır. 
- Tatil süresince 
karayollarında, 
her 30 km'ye bir ekip 
otosu düşecek 
şekilde planlama 
yapılarak, gerekiyor
sa bölge trafik 
ekiplerinin şehir içi 
trafik ekipleri ile 
takviye edilmesi 
sağlanacak ve bu 
ekiplerin seyir 
halinde 
görevlendirilmesi 
konusuna özen gös
terilecek olup, trafik 
personeli maç, 
konser, toplantı gibi 
programlarda güven
lik nedeniyle 
görevlendirilmeye
cek, gerektiğinde 
bu gibi etkinliklerde 
sadece trafik tanzim 
ve düzeni amacıyla 
görevlendirilecektir. 
- Tatil süresince 
trafik ekiplerinde 
akaryakıt kısıntısına 
gidilmeyecektir.
- Şehiriçi trafik 
yoğunlunun artacağı 
düşünülen Arefe 
günü önemli 
kavşaklarda ve 
büyük alışveriş 
merkezleri civarında 
ayrıca, vatan
daşlarımızın 
yoğun olarak 
ziyaretlerde bulu
nacakları mezarlıklar 
civarında da 
gerekli trafik 
tedbirleri alınacaktır.

2. ek yerleştirme
başvuruları başladı

Üniversitelerdeki 
boş kala n konten
janlar için yapılacak 
2. ek yerleştirmeye 
başvurul ar bugün 
başlayacak.
Adayların 2. ek yer
leştirmede tercih 
yapabilmesi için 
2006-ÖSYS merkezi 
ve ek yerleştirmede 
hiçbir yere 
yerleştiril memiş 
(Açıköğretim 
Fakültesinin konten- 
jansız programları 
hariç) olmak 
gerekiyor.
2006 yılında özel 
yetenek sınavıyla 
öğrenci alan yük
seköğretim prog 
ramların a kesin 
kayıt yaptırmış olan 
adaylar 2. ek 
yerleştirmeye 
başvurabi lecekler. 
Bu çerçevede, 
merkezi yer
leştirmede konten
janı dolmayan ve en 
küçük puanı oluş
mayan yükseköğre
tim programları, ilgili 
puanı hesaplanmış 
tüm adaylar tarafın
dan tercih edilebile

Kacakta muhbire 150 YTL ikramiye
Kaçak eşya yakalanması halinde, muhbir ve 
el koyanlara, olay başına 150 YTL ikramiye 
ödenecek
Kaçak eşya yakalayanlara yılda ödenecek 
tutar 6.500 YTL'yi geçemeyecek. TBMM 
Adalet Alt Komisyonu, Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu Tasarısı ile ilgili çalışmalarını 
tamamladı. Alt Komisyon, AKP Kastamonu 
Milletvekili Hakkı Köylü'nün başkanlığında 
yaptığı toplantıda, tasarıyı bazı değişikliklerle 
benimsedi. Buna göre, kaçakçılık suçunun 
işlenmesinde kullanılan araçlara, Ceza 
Muhakemesi Kanunu uyarınca el konulacak. 
Kara nakil taşıtlarının sahiplerinin yabancı 
olması ya da aracın, soruşturma ve kovuş
turma devam ederken kaçakçılık suçunun 
işlenmesinde tekrar kullanılması halinde el 
konulan araç alıkonulabilecek.
Kaçak eşya yakalanması halinde muhbir ve 
el koyanlara ödenecek ikramiye tutarına 
sınırlama getirildi. Buna göre, olay başına 
150 YTL alacak olan kaçak eşya yakalayan
lara, yılda ödenecek tutar ise 6 bin 500 YTL'yi 
geçemeyecek.

cek. Merkezi yer
leştirmede konten
janı dolan ve en 
küçük puanı oluşan, 
ancak yerleştirilen 
adaylardan 
birkaçının kayıt yap
tırmaması nedeniyle 
kontenjan açığı 
oluşan kılavuzdaki 
Tablo 4'te yer alan 
lisans ve Tablo 
3B'de yer alan ön 
lisans programlarını 
yalnızca, programın 
en küçük puanına 
eşit veya daha 
büyük puana sahip 
olan adaylar tercih 
edebilecekler. Tablo 
3A'daki ön lisans 
programları için en 
küçük puan koşulu 
aranmayacak.
2. ek yerleştirmeye 
ilişkin kılavuz, 16-18 
Ekim 2006 tarihleri 
arasında ÖSYM'nin 
internet sitesinde 
yayınlanacak.
Adaylar, tercih form
larını internet 
üzerinden göndere
bilecekler. Başvuru 
süresi 18 Ekimde 
sona erecek ve 
uzatılmayacak.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Örgütlü suçlarda pişmanlık
Temel ceza yasalarına 
uyum amacıyla çeşitli 
yasalarda değişiklik 
yapılıyor.
Değişiklikler arasın
da, TCK'nın etkin piş
manlık hükmünün, 
örgütlü suçlarda bir 
den fazla uygulanma
ması da bulunuyor 
AKP Yozgat 
Milletvekili Bekir 
Bozdağ ile 11 mil
letvekili tarafından 
verilen ve çeşitli 
kanunlarda değişiklik 
yapılmasına ilişkin 
yasa teklifi, 17 Ekim 
Salı günü TBMM 
Adalet Komisyonu'n 
da görüşülecek. 
Daha önce Komisyon 
tarafından kabul 
edilen ve 170 ayrı 
yasada değişiklik 
öngören Temel Ceza 
Yasalarına Uyum 
Yasa Tasarısı'nın 
görüşülmesinde 
yaşanan sıkıntı 
nedeniyle, bu kez 
daha küçük bir paket 
hazırlandı. Yeni teklif, 
7 ayrı yasada 
değişiklik içeriyor. 
Buna göre, diğer 
kanunların TCK'nın 
genel hükümlerine 
uygun hale getirilme
si için 2006 yılı 
sonunda dolacak 
süre, 31 Aralık 2008'e 

kadar uzatılıyor. 
Getirilen değişiklikle, 
TCK'nın etkin piş
manlık hükmünün, 
örgütlü suçlarda bir 
den fazla uygulanma
ması öngörülüyor. 
Kasten ve taksirle 
yaralama suçları 
Kasten yaralamanın 
vücutta kemik kırıl
masına veya çıkığına 
neden olunması 
halinde verilecek 1 
yıldan'3 yıla kadar 
ceza, kırık veya çıkı 
ğin hayat fonksiyon
larındaki etkisine 
göre yarı oranında 
artırılacak.
Taksirle yaralama 
suçunun soruşturul
ması ve kovuşturul
ması şikayete bağlı 
olacak. Taksirle 
başkasının vücuduna 
acı veren veya 
sağlığının ya da 
algılama yeteneğinin 
bozulmasına neden 
olunması durumu 
hariç, suçun bilinçli 
taksirle işlenmesi 
halinde şikayet aran
mayacak.
Uyuşturucu vteya 
uyarıcı madde 
suçlarında, kişinin 
tedavi etmeyi kabul 
etmesi ve denetimli 
serbestlik tedbirinin 
gereklerine uygun 

davranması halinde, 
kullanmak için uyuş
turucu veya uyarıcı 
madde satın almak, 
kabul etmek veya 
bulundurma suçların
dan hakkında ceza 
verilmeyecek.Kanuni 
temsilcisinin bilgisi 
ve rızası dışında evi 
terkeden çocuğu rıza
sıyla da olsa ailesini 
veya yetkili makam
ları durumdan haber
dar etmeden yanında 
tutan kişi, şikayet 
üzerine 3 aydan 1 yıla 
kadar hapisle ceza
landırılacak.
Banka ve kredi 
kartlarının hukuka 
aykırı kullanımı 
Başkasına ait banka 
ve kredi kartlarını 
hukuka aykırı kulla
narak haksız menfaat 
elde edenler, malvar
lığına karşı işlenen 
suçlara ilişkin etkin 
pişmanlık 
hükümlerinden 
yararlanabilecek. 
Duruşmada suçun 
hukuki niteliğinin 
değiştiğinden bahisle 
görevsizlik kararı 
verilerek dosya, alt 
dereceli mahkemeye 
gönderilmeyecek. 
Büyük kentlerdeki 
hırsızlık ve yağma 
suçlarındaki artışlar 

ile çocukların bu 
suçlarda kullanılması 
dikkate alınarak, bu 
suçlara ilişkin 
şüphelerin varlığı da 
tutuklama için yeterli 
olacak. Nitelikli 
hırsızlık, yağma ve 
nitelikli yağma 
suçlarının işlendiği 
konusunda kuvvetli 
şüphe bulunması da 
tutuklama nedeni 
sayılacak.
Şüpheli veya sanık; 
çocuk, kendisini 
savunamayacak dere
cede malul veya sağır 
ve dilsizse, istemi 
aranmaksızın müdafi 
görevlendirilecek. 
Zorunlu müdafi 
görevlendirilmesi, alt 
sınırı 5 yıldan fazla 
hapis gerektiren 
suçlar için yapılacak 
Kamu davası açmaya 
erteleme 
Cumhuriyet savcısı, 
"uzlaşma kapsamına 
giren, üst sınırı 2 yıl 
veya daha az süreli 
hapis cezasını" 
gerektiren suçlardan 
dolayı, yeterli 
şüphenin varlığına 
rağmen, kamu 
davasının açılmasının 
5 yıl süreyle ertelen
mesine karar vere
bilecek. Mahkeme, 
sanığa yüklenen suç

tan dolayı yapılan 
yargılama sonunda 
hükmolunan ceza 2 
yıl veya daha az süre
li hapis veya adli para 
cezasıysa, hükmün 
açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar 
verebilecek. Hükmün 
açıklanma sının geri 
bırakılması durumun
da, sanık 5 yıl dene
tim süresine tabi 
tutulacak.
Cinsel suçlar 
uzlaşma dışında - 
Teklif, TCK'dakr 
uzlaşma ile ilgili 
hükümlerin çıkarıl
masını öngörürken, 
bunu Ceza Muhake 
mesi Kanunu'nda 
düzenliyor. Buna 
göre; "Suçtan zarar 
gören gerçek kişi 
veya özel hukuk tüzel 
kişisi olup soruştu
rulması ve kovuştu
rulması şikayete bağlı 
bulunan suçlarda, 
failin suçu kabullen
mesi veya doğmuş 
olan zararın tümünü 
veya büyük kısmını 

ödemesi veya gider
mesi koşuluyla mağ
dur ile fail, özgür 
iradeleriyle uzlaştık
larında veya bu 
husus Cumhuriyet 
savcısı veya hakim 
tarafından sap
tandığında kamu 
davası açılmaz veya 
davanın düşürülme
sine karar verilecek" 
hükmü, TCK'dan 
çıkarılıyor. 
Soruşturufması ve 
kovuşturulması 
şikayete bağlı suçlar; 
şikayete bağlı olup 
olmadığına bakılmak
sızın aile içi şiddet 
hariç olmak üzere 
"kasten yaralama", 
"taksirle yaralama", 
"konut dokunulma
zlığının ihlali", 
"çocuğun kaçırılması 
ve alıkonulması" ve 
"ticari sır, bankacılık 
sırrı veya müşteri 
sırrı niteliğindeki bilgi 
veya belgelerin açık
lanması" suçları 
uzlaşma kapsamında 
olacak.
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Unakıtan; ‘Vergi artışı yok1
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
harcama kalem
lerindeki artış son
rasında, faiz dışı 
fazla hedefini tuttur
mak için 2007 yılı 
bütçesinde yeni 
vergi ayarlamalarına 
gidilmeyeceğini 
bildirdi.
Unakıtan, 2007 bütçe
siyle ilgili çalış
maların devam ettiği
ni belirterek, Orta 
Vadeli Programda 
2007 bütçesi için 
yaklaşık 190 milyar 
YTL'lik bir büyüklük 
öngörüldüğünü, 
ancak ondan sonraki 
süreçte ekonomide 
yaşanan bazı 
gelişmelerin, bu 
rakamların değişti 
rilmesini zorunlu 
kıldığını vurguladı. 
Unakıtan, "Bu 
süreçte faizler yük
seldi. Bir defa faiz
lerin yükselmesi elde

olmayan sebeplerden 
dolayı, önümüzdeki 
sene faiz yükümüzü 
arttırdı. Onun dışında 
enerji fiyatları bizi 
etkiledi.
Memurlarımızla ilgili 
tnaaş zamları da 
bütçeyi etkiledi. Bir 
de, onlara (enflasyon 
farkını ödeyeceğiz) 
dedik. Bunların bir 
maliyeti var. Hepsi, 
bütçeyi olumsuz 
etkiledi ve bütçenin

yükünü artırdı"dedi. 
IMF İLE 
GÖRÜŞMELER 
Unakıtan, harcama 
kalemlerindeki artış 
sonrasında, faiz dışı 
fazla hedefini tuttur
mak için bütçede 
yeni vergi ayarla
malarına gidilmeye
ceğini de bildirdi. 
"Üzerine basa basa 
söylüyorurtı, yeni 
vergi gelmeyecek, 
yeni vergi olmaya
cak" diyen Unakıtan, 
2007'de genel bütçe 
kapsamında ne yeni

Meslek Lisesi 
(Torna, Makine) Bölümü Mezunu 

Askerliğini yapmış 
ELEMANLAR ALINACAKTIR. 

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ 

23. Km. Kurtul Köyü Mevkii 
Gemlik/ BURSA

Tel: (0.224) 522 8180

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesinde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.535) 886 47 74

OF 2004 MODEL
CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 

ÖZEL KULLANILMIŞ
CF 2000 MODEL TOYOTA COROLLA

96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ
, GSM : (0.535) 394 58 24 

vergi getireceklerini, 
ne de mevcut 
vergilerde artışa 
gideceklerini ifade 
etti.
Bakan Unakıtan, 
bütçe ve diğer 
ekonomik gösterge 
lerdeki gelişmelerin 
halen 5. gözden 
geçirme için ' 
Ankara'da bulunan 
IMF Heyeti ile 
görüşmeleri nasıl 
etkilediği konusunda 
da şu değer
lendirmeyi yaptı: 
"IMF ile görüşmel
erde sıkıntı olmuyor 
demek doğru değil 
de... Karşılıklı olarak 
tabii onların, bazı 
kabulleri var.
Bizim bazı kabuller
imiz var. Onlar 
üzerinde sürekli 
olarak görüşüyoruz. 
Biz fikrimizi onlara 
kabul ettirmek 
istiyoruz. Onlar 
kendi fikirlerini 
söylüyor. Bunlar her 
zaman böyle geçer. 
Sonunda da bir nok
taya varılır.'

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

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

melkopıu www.tema.org.tr

Gemlik Endüstri Meslek Lisesinden 
2004 - 2005 eğitim ve öğretim yılında 

aldığım diplomamı kaybettim.
Hükümsüzdür.

TALAT EVREN YÜCELEN

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Açlık sınırı 
787.77 YTL’ye 

yükseldi

Türkiye Kamu-Sen'in 
Eylül ayıı açlık ve 
yoksulluk sınırı 1 
araştırmasına göre, 
çalışan 1 kişinin 
açlık sunin 787,77 
YTL’ye yükseldi. 
Türkiye Kamu-Sen 
Genel Merkezinden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, TÜİK'in 
resmi verilerinden 
yararlanılarak 
yapılan Eîylül ayı 
açlık ve yoksulluk 
sınırı araştırmasında 
4 kişilik bir ailenin 
aylık gıda harcaması 
441,09 YTL, ortalama 
aylık kira ise 329,65 
YTL olarak belirlen
di. Ailenin aylık gıda 
ve kira harcamaları 
toplamının 770,74 
YTL olduğu, yalnızca 
gıda ve kira gider

lerinin asgari ücretin 
2 katını geçtiği, en 
düşük memur 
maaşının da bu 
giderleri karşılamak 
için 123 YTL eksik 
kaldığı saptandı. 
Gıda araştırmasında 
ise ülkelerin ekmek 
tüketimi 
karşılaştırıldı. 
Kişi başına yıllık 
ortalama 
Danimarka'da 71, 
Finlandiya'da 51, 
Almanya'da 62, 
İtalya'da 68, 
Hollanda'da 60 ve 
Ispanya'da 58,5 
kilogram ekmek 
tüketildiği, 
Türkiye'de ise bu 
rakamın 128 kilo
gram olarak gerçek
leştiği belirlendi

TİSK, vergi iadesinin 
kalmasını istedi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederas 
yonu (TİSK), vergi iadesi uygulamasının ne 
kadar eleştirilse de "belge düzeninin 
sağlanması ve vergi toplanmasında önemli 
bir uygulama” olduğunu, bu nedenle 
kaldırılmasının, beklenen sonuçları sağla
mada etkili olmayacağını bildirdi.
TİSK, Vergi Konseyi tarafından hazırlanan 
gelir vergisi sisteminin oluşturulması çalış
maları ara raporuna ilişkin görüş ve öneri
lerini sundu.Sermaye kazançları ile diğer 
kazançlar arasında net bir ayrım yapılması 
m isteyen TİSK, vergi oranlarının düşürül 
mesi ile vergi kaçağının azaltılacağını, kayıt- 
dışının kayda alınacağını ve bunun sonu
cunda vergi hasılatının artacağını savundu. 
Mükellefleri kayıt dışılığa yönelten neden
lerin en başında istihdam üzerinden ödenen 
vergi ve soysal güvenlik kesintilerinin yük
sekliğinin geldiği belirtilen TİSK raporunda, 
"Dolayısıyla istihdam üzerinden ödenen 
vergi oranlarında ve sosyal güvenlik kesin
tilerinde indirim yapılmadığı sürece, kayıt- 
dışılığın azaltılması kanaatimizce mümkün 
değildir" görüşüne yer verildi.
Kaldırılması düşünülen özel gider indirimi 
ne de (vergi iadesi) değinilen öneriler 
demetinde, "Vergi iadesi uygulaması -ne 
kadar eleştirilse de- belge düzeninin 
sağlanması ve vergi toplanmasında önemli 
bir uygulama olduğunu, bu nedenle kaldırıl
masının beklenen sonuçları sağlamada et 
kili olmayacağını düşünmekteyiz" denildi.

http://www.tema.org.tr
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Uzmanlar, “Bayram şekeri 
alırken dikkatli olun”

Gıda Mühendisleri 
Odası Konya Şube 
Başkanı ve Konya 
Tarım İl Müdürlüğü 
Kontrol Şube Müdürü 
Ramazan Çelebi, 
yaklaşan Ramazan 
Bayramı dolayısıyla 
şeker, çikolata ve 
lokum satışlarının 
arttığını belirterek, 
vatandaşları bu ürün
leri alırken dikkatli 
olmaları konusunda 
uyardı.
Ramazan Çelebi, 
Ramazan Bayramı 
dolayısıyla şeker, 
çikolata ve lokum 
satışlarının arttığını, 
bu dönemde sağlık 
açısından risk, 
oluşturabilecek 
ürünlerin piyasaya 
sürüldüğünü ifade 
etti
Özellikle bayram 
öncesinde satışı 
artan lokumların 
taze olup olmadığının 
kolaylıkla anlaşıla
bileceğini dile 
getiren Çelebi, 
şöyle konuştu: 
"Bayat lokum, insan 
sağlığı açısından 
ciddi risk taşıyabilir. 
Kaliteli ve taZe 
lokum, üzerine baskı 
uygulandığında yayıl
maz ve bu baskı kalk
tığında tekrar eski 
halini alır. Lokum elle 
iki kenarından

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemliWiorfezgazetesi.com

çekildiğinde lastik 
gibi uzar ve bu sırada 
ele yapışmaz. İyi 
pişmiş lokum, yeme 
sırasında dişe yapış
maz. Bu yüzden 
lokum alırken mutla
ka bir tane denen
melidir. Çiğ nişasta 
tadının geldiği lokum 
damak tadı açısından 
iyi olmaz ve bu 
ürünün iyi 
üretilmediğini gös
terir. Ayrıca nerede 
üretildiği belli 
olmayan lokumlara, 
ucuzluğu nedeniyle 
kesinlikle itibar 
edilmemeli." 
Çelebi, Ramazan 
Bayramı öncesinde 
"merdiven altı üre
timin" oldukça art

tığını belirterek, 
"Birçok kişi, çikolata 
yapımında kakao yer
ine leblebi tozu, 
fındık kabuğu, har
nup kullanabiliyor. 
Bazıları ise bayat 
ürünleri piyasaya 
sürüyor. Üzerinde 
küçük beyaz nok
tacıklar halinde 
çiçeklenmeler oluşan 
çikolatalar bayattır" 
diye konuştu.
Bazı ürünlerin 
Hjyenik özellikler 

yamayan ortamlarda 
retilebildiğini ifade

eden Çelebi, bu 
.edenle üretim izni 

olmayan şeker, çiko
lata ve lokumların 
alınmaması gerektiği
ni sözlerine ekledi.

Yılda 4 milyar ekmek çöpe gidiyor
Türkiye'de yılda 
üretilen yaklaşık 44 
milyar ekmeğin 4 mil
yarı israf ediliyor.
Bundan kaynaklanan 
ekonomik kayıp ise 
700 milyon dolar 
düzeyinde...
Sağlık Bakanlığı'nın, 
Dünya Gıda Günü 
dolayısıyla açıkladığı 
verilere göre, Türki 
ye'de her gün 120 
milyon ekmek üretil! 
yor. Ve bunun yakla 
şık 12 milyonu israf 
ediliyor.
Türk halkı her yıl 
ekmeğe 7 milyar 
dolar ödüyor... israf 
edilen ekmek yüzün
den boşu boşuna 
cepten çıkan para yıl
lık 700 milyon doları

buluyor. İstanbul’da 
günde 2 milyon, 
Ankara ve İzmir'de 
ise 600 biner ekmek 
israf ediliyor.
Ekmek israfında 
yüzde 70 oranı ile 
yemekhaneli iş yer
leri, hastane, yatılı 
okul, öğrenci yurdu, 
otel ve lokantalar 
başı çekiyor.
İsrafın Önlenmesi , 

için Yapılması 
Gerekenler 
Öncelikle tüketiciler, 
ihtiyaçtan fazla ek 
mek almamalı, ek 
meği poşette sakla- 
malı, poşetlenmiş 
ekmeğin, derin 
dondurucuda 
uzun süre 
bayatlamadan 
saklanabildiği 
unutulmamalı.

GÜNÜN MENÜSÜ
EV ERİŞTESİ
500 gr un, 
200 gr tereyağı, 
200 gr. kaşar peyniri, 
3 yumurta, 
tuz

Hazırlanışı:

Un; tuz, yumurta ve su yardımıyla yoğurularak
sert bir hamur elde edilir. Biraz dinlendirilip, parçalara ayrılarak, 2 cm 
kalınlığında açılıp, serilerek kurutulur, önce 3 parmak genişliğinde 
parçalar kesilir ve bunların 6 tanesi üst üste konup, 2-3 mm inceliğinde 
kıyılır. Suya sıvı yağ ve tuz konarak kaynatılır. Erişteler içine atılarak 15- 
20 dakika pişirilir. Yumuşayınca, ateşten alınıp süzülür ve soğuk sudan 
geçirilir. Yağ eritilip erişteler ilâve edilir, biraz karıştırılıp tabaklara 
alındıktan sonra, üzerine rendelenmiş peynir serpilip servis yapılır.

SICAK MUZ TATLISI
25 g margarin
4 adet muz
50 g çiğ krema
4 kaşık bal
1 su bardağından 
fazla ceviz içi

Yapılışı

Geniş bir tavada margarin’!
eritin, muzları bütün olarak iki tarafı da altın sarısı 
olana kadar hafif ateşte pişirin. Muzları tavadan alın, 
servis tabağına yerleştirmeden önce kağıt havlu 
üzerine koyun. Servis tabaklarına yerleştirdiğiniz 
muzlarrbal, ceviz ve çırpılmış kremayla süsleyip 
servis yapın.

http://www.gemliWiorfezgazetesi.com
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Diş gıcırdatması Doğal gıdalar şifa dağıtıyor
sinirlilikten kaynaklanıyor
Bruksuzim olarak 
bilinen ve genelde 
psikolojik bozukluk 
ve sinirlilikten kay
naklanan, diş 
gıcırdatması, diş 
kayıplarına, diş eti 
hastalıklarına neden 
olprken, baş ve 
yüz ağrılarını da 
beraberinde getiriyor. 
Selçuk Üniversitesi 
Ağız, Diş, Çene. 
Hastalıkları ve 
Cerrahisi Anabilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. 
Ercan Durmuş,, diş 
gıcırdatmasının, ağız 
içindeki kasların, 
alışılmışın dışında 
hareket etmesiyle 
ortaya çıktını söyledi. 
Durmuş, "Bruksizm, 
gece boyunca da 
görülebilir. Daha 
yaygın olanı, genelde 
kasların dinlenmeye 
geçtiği uyku döne
minde olanıdır. Ağız 
çevresinde bulunan 
ve gece dinlenmesi 
gereken kaslar, ritmik 
hareketlerle birbirine 
temas ederek, gece 
boyunca diş. gıcır
damasına neden 
oluyor" dedi.
Dişlerin yapısında 
ciddi anlamda 
aşınmalara ve 
madde kaybına 
neden olan diş 
gıcırdatmasının,

diş eti ve çevresindeki 
dokularda problem
lere, çenenin eklem 
bölgesinde hastalık
lara yol açtığını dile 
getiren Durmuş, bu 
alışkanlığın, özellikle 
şakak ve yanak böl
gesindeki kasların 
aşırı çalışması ■ 
nedeniyle yüz ve baş 
bölgesinde de ağrılara 
neden olduğunu 
belirtti.
Durmuş, şunları 
kaydetti: *
"Genelde psikolojik 
bozukluk ve sinirlilik, 
bruksizme neden 
oluyor. Bazen kaslar
daki rahatsızlık da 
bruksizme neden ola
biliyor. Hastalık 

kolaylıkla tedavi 
edilebiliyor. 
Nedenini 
bildiğimizde tedavi 
kolaylaşıyor.
Dişlerdeki mevcut 
rahatsızlığın 
tedavisi yapılırken 
bu duruma neden 
olan etkenlerin 
ortadan kaldırılması 
gerekiyor. Dişlerin bir 
kapanış şekli var. Alt 
ve üst çene arasına 
bir plak yerleştirerek 
geçici de olsa has
tadaki sıkıntıyı bir 
süre ortadan kaldın 
yoruz. Durumu ortaya 
çıkaran neden, 
psikiyatri servisini 
ilgilendiriyorsa oraya 
yönlendiriyoruz."

Armutun nezleye, 
balığın koroner kalp 
rahatsızlığına, 
üzümün kansızlığa, 
kekiğin bronşit ve 
astıma iyi geldiği 
belirtiliyor.
Uzmanlar, nezle olan
lara bol bol armut 
yemelerini tavsiye 
ediyor. Mideyi de 
kuvvetlendiren 
armut, hazmı kolay
laştırıyor ve çarpın
tıyı önlüyor. Balık, 
kan kolesterol 
düzeyinin dengelen
mesinde önemli rolü 
olan w-3 asitlerini 
içermesi sebebiyle, 
özellikle koroner kalp 
rahatsızlığı bulunan 
kişilerin kırmızı et 
yerine tercih etmesi 
gereken yiyeceklerin 
başında geliyor. 
Ayrıca balık, iyi bir E 
vitamini kaynağı 
olması sebebiyle de 
cilt kanserinin önlen
mesi ve yaşlılığa bağ 
h hücrelerin az zarar 
görmesini sağlaması, 
kış aylarında enfek
siyondan korunulma 
sı açısından oldukça 
önemli rol oynuyor. 
Demirin, vücuda

c'ıTc'i ji’ vcisfiT* ıTTdu" 
delerin başında yer 
aldığını hatırlatan 
uzmanlar, içinde 
demir bulunan besin 
maddelerinin başlı- 
calarını karaciğer, et, 
yumurta, ıspanak ve 
kayısı olarak 
sıralıyor.
Karnabahar ve

brokolinin, son yıllar
da beslenme alışkan
lığında önemli yer 
tutan sebzeler 
arasında yer almaya 
başladığını ifade 
eden uzmanlar, bu 
sebzelerin iyi bir C 
vitamini ve kalsiyum 
kaynağı olması sebe
biyle önemlerinin 
birer kat arttığını 
bildiriyor. Posa içe 
riği yönünden zengin 
dian bu sebzelerin, 
bağırsakların tem
belleşmesini 
engellediğini ve 
ileride oluşabilecek 
bağırsak kanseri 
riskini azalttığını 
söyleyen uzmanlar, 
bu sebeple salata 
veya sebzeli yemek 
hazırlarken brokoli 
ve karnabaharı da 
unutmamak gerek
tiğini vurguluyor. 
Uzmanlar, günün 
yoğun temposundan 
dolayı kendisini 
yorgun ve bitkin 
hissedenlerin bol bol 
taze hurma yiyerek, 
eski enerjilerine ve 

güçlerine kavuşabile
ceğini belirtiyor. 
Stresli yoğun tempo 
sebebiyle uykusu
zluktan şikayet eden
lere ise akşam 
yemeğinde büyük 
bir tabak yeşil salata 
yemeleri öneriliyor. 
Çünkü salatanın i 
çindeki maddelerin 
rahatlatıcı ve 
besleyici özelliği 
bulunuyor. 
Kansızlıktan kurtul
mak için bol bol 
üzüm yenmesi 
gerektiğini bildiren 
uzmanlar, üzümün 
ayrıca kalbi, 
mideyi ve barsakları 
kuvvetlen dirici 
olduğunu 
kaydediyor.
Taze üzüm 
suyunun, romatizma 
ağrılarını geçiren 
tabii ilaçların 
başında geldiği 
kaydediliyor. Her 
sabah çekirdekli 
veya çekirdeksiz 
kara üzümün 
suyunu çıkarın ve 
bir bardak için.

GEREKLİ TELEFONLAR

Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 

Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55 
51318 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 İO 51

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
METRO 51312 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 3240

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları .513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık ■ 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 613 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

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

NÖBETÇİ ECZANE
16 Ekim 2006 Pazartesi

inci eczanesi
İstiklal Cad. No: 5

GEMLİK
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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 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi. 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
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İMSN sahtekarlarına dikkat Balkanlarda Türkçe atağı
Internet üzerinden 
sohbet hattı olan 
MSN’de sahtekarlık 
olayları her geçen 
gün artıyor. 
Adapazarında bir 
kadının MSN adresini 

1 çalan dolandırıcılar 
zincirleme dolandın 
cılığa imza attılar: 
Internet üzerinden 
sohbet hattı olan 
MSN’de sahtekarlık 
olayları her geçen 
gün artıyor. 
Adapazan'nda oturan 
23 yaşındaki Fatma 
Baran Harmanlı'nın 3 
ay önce MSN adresi
ni çalan meçhul kişi 
ler Harmanlı'nın MSN 
adresinde bulunan 
kişilerden telefon 
dolandırıcılığı yaptık
tan sonra bu kişilerin 
de MSN adreslerini 
çalarak zincirleme 
dolandırıcılık yaptık
ları belirtildi. 
Adapazan'nda MSN 
üzerinden dolandın 
cılık suçlarında son 
iki ay içerisinde bu 
yönde 7 şikayet 
dilekçesi verildiğide 
kaydedildi.
MSN üzerinden

sahtekarlığın ilk kur
banı olan Adapazarlı 
Radyocu Fatma 
Baran Harmanlı ken- 
disisinin MSN'ni 
çalan kişilerin kendi 
adres defterinde 
bulunan kişilerinden 
zincirleme dolandın 
cılık yaptıklarını 
söyleyerek, “Benim 
MSN adresimi çalan 
kişiler adres defter
imde bulunan arka 
daşlarımdan 5 bin 
YTL'lik köntür 
dolandırdıktan sonra 
arkadaşlarımın da 
MSN adreslerini bir 
şekilde çalarak 
dolandırıcılıklarını 
yayğınlaştırdılar. 
Şu anda Adapazarı 
dışında Antalya ve 
Çanakkale'de oturan 
arkadaşlarım da MSN 
üzerinden benim do 

landırıldığım şekilde 
dolandırıldıklarını 
örgendim. Çoğu kişi 
ise utandıkları için 
benim gibi Cumhu 
riyet savcılıklarına 
başvurmuyorlar.
Adapazarılı 
Radyocu Fatma 
Baran Harmanlı 
MSN üzerinden 
yapılan sahtekarlıkta 
ise kendisine mail 
atıldıktan sonra 
MSN adresinin 
çalındığını söyley
erek, “Bana bir mail 
gelmişti. Maili açtık
tan sonra MSN 
adresime bir daha 
giremedim. Sonradan 
öğrendim ki, gelen 
mailin içerisinde şifre 
kırıcıları varmış. 
Hatta daha mail 
dışında gönderilen 
fotoğraf veya belge 
lere de şifre kırıcı- 
gizli dosya yaparak 
şifreleri kırıyorlar. . 
Burada yapılması 
gereken MSN kul
lanıcılarının tanı
madıkları kişilerden 
gelen dosya belgeleri 
kabul etmemeleri" 
dedi.

Balkan Göçmenleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği(BAL-GÖÇ) 
Genel Başkanı 
Prof. Dr. Emin 
Balkan, Türkçe'nin 
Balkanlarda yaygın
laştırılması ve 
yabancı dil 
statüsünde eğiti
minin verilmesi için 
girişimlerde bulun
duklarını söyledi. 
Kosova'dan 
Bursa'ya bir dizi 
ziyaret için gelen 
Demokratik Türk 
Partisi Mamuşa 
Milletvekili Rıfat 
Krasniç ve Mamuşa 
Belediye Başkanı 
Arif Bütüç, BAL- 
GÖÇ'ü ziyaret etti. 
BALGÖÇ Genel 
Merkezi'nde 
Başkan Emin 
Balkan, Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile 
birlikte karşıladığı 
heyetin istek ve 
sıkıntılarını dinledi. 
Ziyarette 
Balkanlardaki 
çalışmalarla ilgili 
bilgiler veren Emin 
Balkan, Türkçe'nin 
tüm Balkanlarda 
yaygın olarak 
konuşulması için 

çaba sarf ettiklerini 
belirtti. Türkçe'nin 
yabancı dil olarak 
kabul edilip, eğiti
minin verilmesini • 
istediklerini anlatan 
Balkan, "Türkiye'de 
olduğu gibi, Balkan 
lar'da da bizi birbir
imize düşürmek 
isteyenler var. 
Türkiye'de Kosova 
ve MakedonyalI göç
menler bir araya 
gelerek, birbirimize 
destek olmalıyız. Biz 
ayrım yapamıyoruz. 
Ana dilimiz çok 
önemli. Önümüzdeki 
yıl Kosova'da sayım 
var. Bursa'da çifte 
vatandaş olan birçok 
Kosovah kardeşimiz 
var. Bu sayımlar sıra 
sında bölgeye gide 
rek, oradaki kardeş
lerimize destek 
olmalıyız. Bizler üzer
imize düşen ne varsa 
yaparız. Bizler Bal 
kanlar'daki kardeşle 
rimizi hiç unutmadık, 
unutmayacağız.
Yıllardır Balkanlar'da 
ezilen Türkleri hiç 
kimse dikkate 
almadı. Ancak 
Fransızlar siyasi rant 
elde etmek uğruna 
yapacağını yaptı. Biz 

de birlik ve 
beraberlik içerisinde 
olmalıyız" dedi. 
Kosova Demokratik 
Türk Partisi 
Mamuşa Milletvekili 
Rıfat Krasniç ise 
Koso va'nın bazı 
bölgele rinde 
Türkçe'nin resmi 
dil olarak kabul . 
edildiğini, 
hedeflerinin tüm 
Kosova'da 
Türkçe'yi yaygın
laştırmak olduğunu 
belirtti. Mamuşa 
Belediye Başkanı 
Arif Bütüç de, 
konuşmasında 
yeni bir belediye 
olduklarını dile 
getirerek, 
"Anavatan 
Türkiye'nin sütünü 
içerek büyümek 
istiyoruz" diye 
konuştu. 
Tarihi ve Kültürel. 
Mirasın Korunması 
yönündeki çalış
maların Balkanlar'a 
kadar uzandığını 
belirten 
Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe de 
Osmangazi'nin yüzde 
60'ının göçmen 
olduğunu anımsattı.



“Gemlik Sürücü Kursu kuruluşudur”
DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM 
PROJE KOMBİ 
KOLON TESİSAT 
PETEK ÇEŞİTLERİ 
DOĞALGAZ MALZEMELERİ 
MERKEZİ SİSTEM 
KAT KALORİFERİ 
PLASTİK BORU TESİSATI 
SIHHİ TESİSAT 
FABRİKA DÖNÜŞÜM

DOĞALGAZ’DA 
ÖNCÜ FİRMA

MASTAŞ RADYATÖRLERİ 
YETKİLİ BAYİSİ

İbrahim USLU
Tel: (0.224? 513 ıı 2i Fax : 513 11 71 

Orhangazi Cad. No : 48/ C 
Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLİK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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Körfez Ofset’te
Zengin davetiye ve 
kartvizit çeşitleri, 
her türlü renkli ve 
siyah beyaz baskı, 
kaşe, mühür, kitap, 
broşür cilt yapımı.

İstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83

3,5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Adalet Bakanı Cemil Çiçek açıklama yaptı

Bayram tatili 3 gün
Yapılan aramalarda üç ayrı mahallede 

üç adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Terminalden 
geliş gidiş sorunu

Gemlik Bursa arasındaki taşımacılık 
hizmetleri yeniden S.S. Güzel Gemlik Mi 
nibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifine 
verildikten sonra ortaya yeni bir sorun 
çıktı.

BURULAŞ ile yapılan anlaşmaya göre, 
Gemlik’ten kalkan otobüsler Merinos 
kavşağına gidecek. Gidiş geliş güzergahı 
bu hat..

Peki Terminal ile bir yere gitmek 
isterseniz ne yapacaksınız?

İşte sorun burada başlıyor.
Gecenin bir saatinde bir bayan 

eşyalarıyla Bursa Terminaline indi, 
Gemlik’e gelecek.

Sizce nasıl gelir?
Ya İstanbul otobüsleri ile Gemlik’e 

kadar gelir, ya da varsa Yalova veya Or 
hangazi otobüsleriyle Dörtyol’a kadar 
gelir, oradan taksi tutarak evine gider. 
Veya Terminalden yürüyerek anayola 
çıkar araç bekler..

Sizin kızınız, eşiniz o saatte Gemlik’e 
gelebilir mi?

Gemlik’ten Terminal’e gitmek için, ter
minal önündeki durakta inip, bavulunuzla 
yürüyüp Terminale gitmek zorundasınız.

Kısacası aşağıya tükürsen sakal, 
yukarıya tükürsen bıyık.

80 bin nüfuslu bir ilçede Terminal’e

Başbakanlık Merkez 
Binanı nda yapılan 
toplantının ardından 
bayram tatilinin 
üç gün ile sınırlı 
olacağı açıklandı. 
Hükümet Sözcüsü 
Cemil Çiçek, tatilin 
uzatılmayacağını 
belirterek, bayram 
boyunca toplu 
ulaşım ile köprü ve 
otoyolların ücretsiz 
olacağını söyledi. 
Haberi sayfa 12’de

Adalet Bakanı 
Hükümet Sözcüsü 

Cemil Çiçek

ADD Gemlik Şube Başkanı Mehmet Kızılkaya, 
Orhan Pamuk’a verilen Nobel Ödülünü değerlendirdi 

“Nobel ödülü onur
kaynağı olamaz”

ADD Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Ali Ercan tarafından 
hazırlanan yazılı 
açıklamayı okuyan 
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, "Orhan 
Pamuk’a Nobel 
ödülü verilmesi 
Türk Ulusu için 
onur kaynağı ola
maz" dedi. 3’de

sefer konmaması, insanlara çile çektirir. 
Burulaş bu soruna acil çözüm bulmalı. 17 EKİM 2006 SALI

Silah merakımız bilmiyor
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 
umuma acık verlerde vaotıkları kontrol 

। ve aramalarda Osmaniye, Balıkpazarı ve
Cumhuriyet Mahallesi’nde ruhsatsız 3 
adet silah ele geçirildi. Haberi sayfa 3'de

Körfez’de 400 kilogram 
ağırlığında köpek 
lalığı yakalandı

Gemlikli balıkçılann ağına, Imralı açıkların 
da 3,5 metre uzunluğunda, 400 kilogram 
ağırlığında bir köpek balığı takıldı. Gemlllr 
balıkçılar, Marmara'da sık sık köpek 
görülmediğini belirtirken, halkın 
olmamasını istedi. Haberi sayfa 5*de

İMSAK 05J4 ÖĞLE 1Z56 İKİNDİ 15.58 AKŞAM 18.31 YATSIM
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y^Buluşma Minik eller okula renk getirdi
İnsanlık ve barış....

Tarih Türklerin barışçı ve iyi niyetli yaklaşımı
na örneklerle doludur.

Hiçbir zaman kin tutmazlar, öfkelerini 
yenebilecek olgunluğa sahiptirler.

Ulu önder Atatürk’ün yaşamsal önem taşıyan 
“Yurtta Barış Dünyada Barış” sözünün öncede 
sonrada hep arkasında durmuşlardır. 
Eylemleriyle de bunu hep kanıtlamışlardır. Durum 
böyle olunca Avrupalı’nın ve diğerlerinin öfkesini 
ve bitmez tükenmez “kinini”anlamak olanak 
sızdır. Ermenilere örneğin, Türkler hep kol kanat 
germiş kucağını açmıştır. Almanya, İtalya, 
Fransa, ABD ve Rusya’nın tarihi akıl almaz, yürek 
kaldırmaz azınlık mezallimiyle yazılmıştır.

Ancak ne hikmetse kendi yaptıklarını bellek
leri hiç taşıyamamaktadır.

Aslında “düşüncenin” altında yatan gerçek 
tektir. Türkiye Ortadoğu’nun laik, demokratik tek 
ülkesidir. Bu konumuyla da diğer Orta Doğu 
ülkelerinin dikkatini çekmekte, oralara ışık 
huzmeleri göndermektedir.

Ve bu ışık Ortadoğu’dan nemalananların ve 
dünya durdukça nemaİanacak olanların gözünü 
rahatsız etmekte içine işlemektedir. İşin özeti 
budur ve hedeflerine ulaşmak için de her yolu 
deneyecekleri aşikardır. Yoksa onlar bilmiyorlar 
mı, Türklerin ne denli barışçı ve insan olduk
larını? Bal gibi biliyorlar ve nesilden nesile de 
birbirlerine aktarıyorlar.. Ancak çıkarları ağır 
basıyor. Aşağıdaki Örnek Türk silahlı 
Kuvvetleri’nin bilgi ağından alıntı;.

Ulusal Kurtuluş savaşı sırasında yaşanmış 
binlerce “barış ve insanlık” öyküsünden sadece 
biri.. "Yıl 1945. Arıburnu çıkartmasında (25 Nisan 
1915) esir düşen iki ANZAK subayından biri, eşi 
ile birlikte otuz yıl sonra harp ettiği toprakları 
ziyarete gelir.

Çanakkale harp sahaları 1945’de yasak 
bölgedir. ANZAK subayı, Genelkurmay 
Başkanhğı’na müracaat ettiğinde onlara yardımcı 
olan 1915 yılında 57'ncı Piyade Alay Komutanı 
Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey’in oğlu Emekli 
Örgeneral Tekin ARIBURUN’dur. Ö ğünlerde 
Genelkurmay Başkanlığında Hava Dairesi komu
tanıdır. ARIBURUN, okyanusun öbür ucundan 
kalkıp gelen bu aileye üç gün izin alır. Onlardan 
tek ricası, Çanakkale dönüşü Ankara’ya tekrar 
gelip bir kahvesini içmeleridir. Babası şehit 
olduğu zaman sekiz yaşında olan Tekin Paşa, yıl
lardır baba özlemini içinde taşımaktadır.

ANZAK subayı, üç gün sonra Çanakkale’den 
eşi ilâ Ankara’ya döner. Tekin Paşa, onları 
karşılar ve evine götürür. Salona buyur eder. 
İkramda bulunmak için mutfağa girer. Her şeyden 
habersiz olan Tekin Paşa, salondan İngilizce, 'Bu 
komutan bizi esir almıştı' cümlesini duyar. 
Salonda, babasının üniformalı kalpaklı bir resmi 
asılıdır.

O zamana kadar babasının harp hatıraları, 
hayatta kalan arkadaşları tarafından Tekin 
Paşa'ya anlatıla gelmiştir. Bunlardan biri de 
şudur: Çıkarma sırasında esir düşen iki ANZAK 
subayı, 57'nci Piyade Alay Komu tam'nın çadırına 
getirilir. İkisi de tir tir titremektedir. Alay komu
tanı ANZAKLARDAN bilgi alabilmek için onlara 
ikramda bulunur. Üzerlerindeki tabanca, dürbün, 
Incil, vs. eşyaları alınır. Fakat kendilerine başka 
hediyeler verilir. ANZAKLARIN titremeleri hala 
devam etmektedir. O hatıra Tekin Paşa'nın zih
ninde canlanır. Hemen salona girer ve bir dolap
tan fildişi kaplı Incil’i, tabancayı ve dürbünü 
çıkararak misafirlere gösterir. İhtiyar Anzak, 
’AaaL. Eşyalarım’ der.

Tekin Paşa sorar: 'Babamın çadırında neden 
saatlerce tir tir titrediniz?'

Misafirin cevabı enteresandır:
'Bakın, bugün hayattayım; diğer arkadaşım da 

Avusturâlya'da yaşıyor; Babanız bize bir misafir 
gibi muamelede bulundu. Bugünümüzü ona 
borçluyuz. Çadırındaki bu asil muameleden 
sonra hicap duydum. Bizzat babanıza söyledim, 
fakat bizi esir alanlara işaretle anlatmıştım. Şimdi 
de size burada anlatıyorum. Çıkartmadan bir gün 
önce Limni Adası’nda bizlere hitap eden Ordu 
Komytanı,

'Sakın Türklere esir düşmeyin ve ölene kadar 
çarpışın. Çünkü Türkler yamyamdır, sizi yerler' 
demişti. Bizler de o gün esir düştüğümüzde 
çadırda yenileceğimiz saati beklerken, Türkler 
tarafından hiç beklemediğimiz centilmenlikle 
karşılaştık. Ve bu savaşta asil bir milleti yakından 
tanımış ve vatanları için ne büyük fedakarlıklara 
katlan dı klan m görmüş olduk.” 

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Lale kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
ana sınıfı öğrenci
lerinin okul 
koridorlarına 
yaptıkları resimler 
ilgi çekiyor.
Okula yeni başlayan 
öğrenciler için 
uygulamaya konulan 
çevre dostu okul 
projesi kapsamında

başlatılan çalışmalar
da küçük eller 
büyük işler başarıyor. 
Öğretmenlerinin 
gözetiminde 
koridorlara çizilen 
resimleri boyayan 
minik öğrenciler 
yaptıkları güzel 
çalışmayla büyük
lerinin sevgilisi 
oldular.
Okul beğenisini ve

Aşı olmaktan kaçamadılar
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sağlık Bakanlığının 
ı okullarda başlattığı 

aşı kampanyaları 
sürüyor.
Gemlik'te bulunan 
İlköğretim Okulları 
birinci sınıflarında 
devam eden karma 
aşıda küçük 
öğrenciler aşı

olmamak için diren
melerini rağmen 
kendilerini hastalık
tan koruyacak 
aşı olmaktan 
kurtulamadılar.
Sağlık Ocağı 
hemşireleri tarafın
dan yapılan aşı 
işleminde öğrencilere 
iki aşamalı iğne

BURSA HRKİMİYCT V€ 
K€NT GAZ€T€L€RİN€ 

İLANveRSKLAM ALINIR
Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve ■ 

reklamlarınız için bizi arayın 

öğrenmeyi öğren
cilere daha iyi sağla
mak ve okulu onlara 
sevdirmek amacıyla 
başlatılan çalışmalar
da küçük öğrenciler 
resim yapabilmek 
için okula biran 
önce gelmek içirt 
yarışıyorlar.
Öte yandan okulda 
başlatılan öğrencinin 
büyükleri kadar kendi 

yapılıyor.
Birinci iğnede 
bulunan Kızamık, 
Kızamıkçık ve 
Kabakulak aşısının 
yanı sıra ikinci kola 
da Difteri, Tetanoz ve 
Çocuk Felci aşıları 
yapılıyor.
MMR adı verilen 
karma aşının iğne

haklarının da bulun
duğunu öğrenmesi 
düşüncesiyle okulda 
bir dizi öğrenci veli 
toplantıları yapılıyor. 
Toplantıda, veli ve 
öğrencilere 18 yaşına 
kadar çocukların 
özel haklarının bulun
duğunu anlatarak 
kendi dünyalarını 
yansıtan okul 
yaratmak isteniyor.

ile yapılması 
öğrencileri 
korkutup ağlatsa da 
kollarına iğne 
yapılmasına engel 
olamıyorlar. 
Feryatlar arasında 
aşılama işi tamam
lanan birinci sınıf 
öğrencilerine bir gün 
istirahat veriliyor.

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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Yapılan aramalarda üç ayrı mahallede üç adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Silah merakımız bitmiyor
Savfattin 5FKFRSÖ7 ıh. catcı? tahanracı ila

M YazıYORUM ir >

Seyfettin SEKERSÖZ satsız tabancası ile

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekip
lerinin umuma açık t 
yerlerde yaptıkları 
kontrol ve aramalar
da ruhsatsız 3 adet 
silah ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Osmaniye 
Mahallesi’nde 
umuma açık yerde 
yapılan kontrollerde 
durumundan şüphe
lenen H.S. isimli 
şahsın yapılan 
üst aramasında 
ruhsatsız tabanca 
bulundu. 
Bahkpazarı 
Mahallesi’nde süren 
arama ve

kontrollerde polis 
ekiplerini görüp 
kaçmaya çalışan 
şüpheli K.A. belinde

taşıdığı ruhsatsız 
silahı düşürdü, 
kovalamaca sonucu 
yakalan K.A.'nın ruh-

tabancaya ait şarjör 
ve içerisinde bulunan 
fişeklere el konuldu. 
Cumhuriyet 
Mahallesi’nde yapılan 
uygulamada ise 
K.H.'nin kullandığı 
kamyonette içinde 
yapılan aramada 
poşet içine 
konulmuş koltuk 
üzerinde bulunan 
tabancaya zapt 
tutularak el 
konuldu.
6136 Sayılı Kanuna 
Muhalefet (Ruhsatsız 
Silah Bulundurmak) 
nedeniyle şahıslar 
hakkında tahkikat 
başlatıldı.

ADD Gemlik Şube Başkanı Mehmet Kızılkaya, Orhan Pamuk’a verilen Nobel Ödülünü değerlendirdi

“Nobel ödülü onur kaynağı olamaz11
Seyfettin SEKERSÖZ

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şube 
Başkanı Mehmet

I Kızılkaya, yaptığı 
yazılı basın açıkla- 

| masında son gün
lerin gündemi olan 

i Orhan Pamuk’a ve- 
1 rilen Nobel ödülünü 
। değerlendirdi.

ADD Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Ali Ercan tarafından 
hazırlanan yazılı 
açıklamayı okuyan 
Mehmet Kızılkaya, 
"Orhan Pamuk’a 
Nobel Ödülü

■ verilmesi Türk 
Ulusu için onur kay
nağı olamaz" dedi. 
Emperyalist güçlerin 
dünyayı kana 
buladıkları 1. Dünya 
Savaşı’nda Anado 
lu'nun doğusunda 
yaşanan trajik 
olayları, bölge ve 
dünya barışının 
tehlikeye atılmasını 
umursamayarak, 
kendi güdük çıkarları 
için malzeme yapmak 
isteyenler ve onların 
işbirlikçileri sözde 
soykırım iddialarını 
artık meclislere 
taşımaya başladık
larını ifade edilen 
açıklamada;
"Amaçları bu 
yalanlara tüm dünya 
kamu oyunu inandır
mak ve Türkiye 
Cumhuriyeti'ni de 
bu iddiayı tanımaya

zorlamaktır.
Ardından tazminat 
ve toprak talepleriyle 
geleceklerdir.
Bu oyunun bir 
parçası olarak Orhan 
Pamuk’a kara lekeli 
bir Nobel Ödülü 
verilmesi ve bununla 
eş zamanlı sözde 
Ermeni Soykırımını 
tanımayı mecbur 
tutan yasanın 
Fransız Meclisi’nde 
kabul edilmesi 
Cumhuriyetimizin 
ne denli büyük bir 
hıyanet cephesiyle 
karşı karşıya 
olduğunu açıkça 
göstermektedir. 
Orhan Pamuk’a
Nobel ödülü 
verilmesi Türk 
Ulusu için bir onur 
kaynağı olamaz. 
Emperyalist ve

onların uşakları 
Türkiye üzerindeki 
emellerine asla 
ulaşamayacaklar 
ve yaptıklarının 
acı sonuçlarına 
katlanmak zorunda 
kalacaklardır.

Tüm dünyanın 
ve özellikle de 
Fransa'nın 1920'ter
den çok iyi tanıdığı 
Kemalist ruh 
yeniden şahlanmak
tadır. Bu böyle 
biline" denildi.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
| ozcanvural1933@hotmail.com 

I__ 1_ I www.milliyet/blog/özcan vural

Bana onurumu verin...
Her ülke kendi ekonomik ve siyasal çıkar

ları doğrultusunda iş yapar. Zengin, 
ekonomileri oturmuş ülke siyasileri tarih 
boyunca hep bu çizgide hareket etmişlerdir.. 
Bunu hepimizin iyice bilmesi ve kabullen
mesi gerekir.. İşin temeli burada yatıyor..

Bir ülke dışarıda onurunu, saygınlığını 
yitirmişse, Avrupa Birliği kapılarında ağlaşıp 
adeta yalvarıyorsa başına bu işler gelir..

Siz kendinizi ezdirir, ulusal onurunuzu 
ayaklar altına aldırır, mahkemelerinize dışarı
dan kontrol için yabancılar girmeye 
başlarsa, uyduruk Irak hükümeti ve uyduruk 
Cumhurbaşkanı Talabani bile size kafa tutu 
yor, sizi azarlıyorsa, Amerika’dan icazet 
almak için dizi dibine oturmayı bile lütup 
sayıyorsanız Fransa’da işte böyle yapar, alay 
eder kedinin yün yumağıyla oynadığı gibi 
sizinle oynar, sizi adam yerine koymaz...

Onlar istedi diye alel acele meclisinizi 
toplar, onlar istedi diye yasalarınızı bile 
onların istediği gibi çıkarırsanız..

Eğer bir ülke ekonomisi iyi değilse, abuk 
sabuk işlerle uğraşıp gününü geçirmeye, biri 
biriyle uğraşıp üç oy alacağım diye halkına 
her gün doğruları söylemiyorsa olacağı 
budun.

Şunu iyi bili sayın okurlar; Eğer Fransa 
bu yasayı kabul etmeseydi, değişen bir şey 
yoktu. Onurumuzu, saygınlığımızı zannet
meyin ki kazanacaktık.

Yarın başka ülkeler de buna benzer uygu
lamalarla karşımıza çıkacak, bizim hüküme
timiz ağlaşacak, boykot çağrıları yapacak, 
sonra da bundan bile korkarak geri dönecek, 
o ülkelerin Türkiye’de iş yapan (kazanan) fir
malarına rica, minnet edecek, aman ne olur 
bu defa bizi kurtarın diyecek.

Biliyor musunuz; 16 ülke Ermeni 
soykırım uyduruğunu onayladı..

Anıtlar yaptılar... Bizi suçladılar..
Bunların içinde şimdi asker gönderdi 

ğimiz Lübnan bile var.. Onlarda anıtlar yap
tılar, Türkleri barbar, soykırım yapan ülke 
olarak lanetlediler..

Şimdide biz onlara yardım için asker gön
deriyoruz.. Olacak bir şey mi bu.?

Bırak o partiyi, şu partiyi Türk olarak * 
düşün için sızlamıyor mu ?

Sana ben Ingiliz Başbakanına “Tony” , 
Amerikan başkanına “Corc” diyorum lafları
na, lafla peynir gemisi yürümüyor, bunları 
anla halkım artık..

Yanı başımızda Kerkük’te yaşayan 
Türkmen kardeşlerimizin canı çıkıyor, 
evlerinden, kentlerinden uzaklaştırılıyorlar, 
Kerkük Kürtlerin Başşehri olacak diye 
adamlar meydan okuyor, biz halen kırmızı 
çizgiler çiziyoruz..

Tabii kum üzerine..
Boykot diye başladılar, yapamadılar, kork

tular ..
Büyük elçiyi geri çekelim dediler, birkaç 

hafta sonra yeniden göndereceklerini bildik
leri için bunun utancı ile yapamadılar..

Büyük Atatürk döneminde ülke fakir, 
savaşlardan çıkmış yorgun, sanayisi yok, 
fabrikaları yok, yolları yok, üniversitesi, 
yetişmiş insanları yok, yok oğlu yok ama 
onuru, saygınlığı vardı.. Ben o günleri 
yaşadım, onun için diyorum ki kürsülerdeki 
nutuklarınız, televizyonlarda ki göz boya
malarınız, iyiye gidiyoruz laflarınız sizin 
olsun, bana onurumu, saygınlığımı verin..

Ben Türk’üm, ülkemi seven adamım, bana 
bunları verin, verin diyorum...

MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HMH

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Başkan Turgut’tan Lale Kemal 
İlköğretim Okulu’na oyun grubu

ir

Seyfettin SEKERSÖZ

Lale Kemal 
İlköğretim Okulu 
bahçesine kurulan 
oyun grubuna.

öğrenciler büyük 
ilgi gösteriyor.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından 
yaptırılan oyun

grubunda bulunan 
kaydıraktan kaymak

ı isteyen öğrenciler 
kuyruk oluşturuyor. 
Öğrencilerin 
ders arasında

i BAY MUSTAFA ÖZALP F”LAK’TAN I
ler Çeşit Emlak Alım, Satım ve la Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİM BİZİ ARAYINIZ |

1
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 

s Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

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

İI
I

Bahkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1 • 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire |
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli 3T
IK.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

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

i ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

oynamaları için 
yaptırılan oyun 
gruplarına ligi 
gösteren öğrenciler 
teneffüs zilinin 
çalmasıyla birlikte 
soluğu kaydırak 
üzerine çıkıp 
kuyruğa girerek 
sıralarını bekliyorlar. 
Geçtiğimiz hafta 
içinde okulun 
bahçesine kurulan 
oyun grubunda 
okulda öğrenim 
gören öğrencilerin 
yanı sıra hafta 
sonları bölgedeki 
çocukların 
oynamalarına da 
izin veriliyor. 
Okul bahçesine 
ayrı bir hava ve 
öğrencilere 
heyecan getiren 
oyun gruplarının 
kurulmasıyla 
hareketlenen okul 
bahçesinde şimdi 
tüm öğrencilerin 
arzuları sıranın 
kendilerine gelip 
kaydıraktan kây- 
maları oluyor.

‘Gemlik
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
tıklayın

Tüketicileri Koruma 
Derneği (TÜKDER) 
Mudanya Şube 
Başkanı Hacı Emin 
Cengiz, 16 Ekim 
Dünya Gıda Günü 
dolayısıyla yaptığı 
açıklamasında bil
inçli tüketicinin öne
mine dikkati çekti. 
"En iyi gıda denetle
nen gıdadır" diyen 
TÜKDER Mudanya 
Şube Başkanı H. , 
Emin Cengiz, 
tüketicinin bilgilen
mesi için ürün 
üzerinde etiket bilgi
leri, üretim yeri ve 
kaynağının bulun
masının gerekliliğini 
dile getirdi. 
Gıdaların üretim ve 
son kullanma 
tarihleri konusunda 
da en iyi denet
leyicinin bilinçli 
tüketiciler olduğunu 
vurgulayan 
Cengiz, genetiği 
ile oynanmış 
ürünlere karşı 
dikkatli olunmasını 
istedi. 
Denetlenmeden 
üretilen gıda 
maddelerinin içinde
ki bazı zararlı mad-

delerin beyin 
ve karaciğerde 
birikip uzun 
vadede hastalıklara 
sebep olduğunu 
anlatan Cengiz, 
"Bu sebeple 
tüketiciler gıda 
maddesi alırken 

x çok dikkat etmelidir.
Vatandaşlar bu 
yöndeki şikayetlerini 
bizlere telefonla 
yapmayı tercih 
ediyorlar, yazılı 
olarak başvuruyu 
muhbirlik olarak 
değerlendiriyorlar. 
Aslında bu çok 
yanlış!
Tüketicilerimiz, 
ilçemizde Yeni 
Belediye İş 
Merkezi'nde 
ikinci katında 
faaliyet gösteren 
derneğimize 
gelerek bu konular
daki haklarını araya
bilirler" dedi.
Cengiz ayrıca tüketi
cileri, 5 Kasım tari
hinde Nilüfer llçe- 
si'nde deneme 
amaçlı olarak açıla* 
cak olan "organik 
ürünler pazarını" 
ziyarete davet etti.

DUYURU
GEMLİK BELEDİYESİ

SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ
BAŞKANLIĞINDAN

2006- 2007 DÖNEMİ 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ VE 

TÜRK HALK MÜZİĞİ 
KORO ÇALIŞMALARI 

1 EKİM 2006 TARİHİNDEN 
İTİBAREN BAŞLAMIŞTIR. 

KORO İÇİN KAYITLARIMIZ 
DEVAM ETMEKTEDİR.

GERÇEK OTO LASTİK
LflZOGLÜHüseyin TAŞKIRAN _________

HER TÜRLÜ
LASTİK TAMİRİ YAPILIR

-> 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTljg
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 aaii a ih n Şfi

Demirci Apt Gemlik / BURSA MM. U.NO IVV W 19

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İnan TAMER

Sırası Geldikçe

Büyükşehirli olduk da...

Kimileri sanıyor
du ki; Büyükşehir'e 
girmekle sorunlar 
çözülecek, daha iyi 
imkanlara kavuşula
cak.

Büyükşehirli 
olduk. Olduk da ne 
bulduk?

Ne değişti? İşler, 
yetkiler karıştı.

İradene ambargo 
kondu. Senin 
seçtiğin vekiller ye 
rine, senin adına 
sana hizmet vere
ceğini iddia edenler 
seni yönetiyor.
Senin düşünce ve 
dileklerin değil, 
onların dediği olu 
yor.

Suyun sağlıklı mı 
akıyor?

Ulaşım da rahatlık 
mı sağlanıyor?

Hastalar, öğrenci 
ler Uludağ Univer- 
sitesi'ne doğrudan 
gidebiliyor mu?

Şehir içi yollar 
eskisinden daha mı 
güzel?

Yok, hiçbiri yok.
Başvuracağın 

merci yok.
Varsayarak 

Belediye'ye başvu
ruyorsun, çoğu kez 
yetkim yok 
Büyükşehir karışır 
cevabını alıyorsun.

Belediye Başkan'ı 
sanki Marko Paşa. 
Dert dinlemekten 
asabı bozuluyor. Her 
başvurunun muhata 
bı o. Oysa eli kolu 
bağlı.

Vatandaş olarak 
ne kazandık?

Ne kazanması, 
kaybettik!

Sebil suların 
kesildi. Parkların 

sulanamıyor, çimen
ler sararıyor. Suyun 
bedeli arttı, fazla 
para öder oldun.

Emlak vergilerin 
hakeza arttı.

Bursa il merkezi 
ile adeta ilgin kesil
di.

Büyükşehirli 
olunca trafik yoğun
luğuna sebep oluyor 
diye otobüs ve 
minibüslere 
Bursa'ya yolcu taşı
ma izni verilmedi. 
Bunun üzerine S.S 
73 no' lu Güzel 
Gemlik Minibüsçüler 
ve Otobüsçüler 
Kooperatifi ortağı, 
134 minibüsünü 
gerginlik yaratma
mak ve halkına iyi 
hizmet vermek için 
satarak 27 adet son 
model otobüsü 
halkın hizmetine 
sundu. Tebrike 
şayan bir davranış. 
Kutlarız. Onlar 
görevini yaptı. 
Bizlerde vatandaş 
olarak araçları 
gözümüz gibi koru
malıyız çünkü milli 
servet. Hizmet bize.

Gel gör ki; 
Gemlik'ten Bursa'ya 
gitmek bir problem.

Bundan önce 
araçlar terminale 
gidiyor, mevcut 
araçlara binip 
Bursa'da işini göre
biliyor, aynı şekilde 
terminale dönüp 
Gemlik araçlarıyla 
rahatlıkla evine 
dönebiliyordun.

Şimdi öyle mi 
ya... Araçta 20-25 
kişi oturabiliyor 40 
kişi tepende dikili 
yor. Öğrenci yada 

hasta isen veya 
Anadolu'ya gidecek
sen onca yükünle 
Jandarma Alay 
Komutanlığı 
durağında ineceksin. 
200 metre yürüyüp, 
yazın kan, ter içinde 
kalacak, kışın ayazı 
ve soğuğunda tit 
reye titreye termi
nale varacaksın. 
Anadolu'dan geliyor
san Gemlik'e ulaşa
bilmek için 
Türkiye'nin en işlek 
ikinci yolunu aşıp 
Jandarma Alay 
Komutanlığı'nın 
karşısındaki durağa 
varacak otobüs 
bekleyeceksin. 
Merinos kavşağın
dan kalkan oto
büsler haliyle dolu 
olarak geçecek
lerinden bekle Allah 
bekle. Bu işkence 
değil de ne?

Araçlar Bursa'ya 
giderken terminal 
otobüsleri gibi termi
nale Jandarma 
Durağı kavşağından 
girerek yolcu bırakıp 
güzergahına devam 
etmeli. Ayrıca en 
azından saat 
başlarında dönüş 
için otobüsler termi
nale uğrayıp eskisi 
gibi Gemlik'e yolcu 
alabilmeli.

Bursa içinde 
Gemlik otobüslerinin 
seyahat etmelerine 
izin yok.

Vatandaşın genel
likle işi şehir 
merkezinde. O 
nedenle Gemlik 
araçlarına da ring 
seferleri yapmaları
na izin verilmeli. 
Böylece vatandaş ilk 

hareket yeri olan 
merinos kavşağına 
gitmeye mecbur 
kalmasın.

Bunlar ulaşım 
sorunları.

Vatandaş eskiden 
yağmurun yağ
masını gözlerdi. 
Şimdi yağmasın diye 
dua ediyor. On daki
ka yağan yağmurla 
caddeler, sokaklar 
göl. İşyerleri, evler 
sular altında. Altyapı 
çalışması yok. 
Rögarlar sık sık te 
mizlenmiyor. Su 
pompaları cadde 
ortalarında, hortum
lar günlerce yerlerde 
serili bekliyor. 
Yağmur yağarsa 
fazla suyu sözde 
boşaltacak.

İlçe günden güne 
hızla büyüyor, 
gelişiyor. /Xma itfaiye 
teşkilatı yerinde 
sayıyor. Yetersiz 
araç, az sayıda per
sonel.

Doğal gaz 
şebekesi bir hayli 
yaygınlaştı. Bu yıl 
çok sayıda vatandaş 
doğal gaz kul
lanacak.

Allah göstermesin 
çıkabilecek yangın
lara karşı itfaiye 
perso nelinin nasıl 
davranacağı 
hususunda eği
tilmeleri çok önemli. 
Bu hususta bir tat
bikat duyulmadı, 
görülmedi.

Evet olmak kolay 
da, oldurmak zor.

Büyükşehirli 
olduk, umudu 
destenin altında bul
duk...

Körfez’de
400 kilogram 

ağırlığında köpek 
balığı yakalandı

İmralı açıklarında 
avlanan Gemlikli 
balıkçıların 
ağına, 3,5 me tre 
uzunluğumda,, 
400 kilogram 
ağırlığında bir

I köpek balığı ttakıldı. 
: İmralı açıklarında 

avlanan Gemlrikli 
balıkçıların ağın a, 
Marmara'da pe.*k 
görülmeyen 
dev bir köpek 
balığı takıldı. 
Dursun Kapta n 
isimli gırgırın 
ağlarına taktla n 
400 kilogram 
ağırlığında, 
3.5 metre uzun
luğundaki dev 
köpek balığı, 
dün bu sabah 
saatlerinde bi r 
kamyonetle 
Bursa Balık 
haline getirildi. 
Balığın ağdan 

Lise öğrencilerine Nutuk kitabı
Samsun'un Vezirköprü İlçe Kaymakamlığı 
tarafından, lise son sınıf öğrencilerine 
'Nutuk Kitabı' dağıtıldı.
İlçe Kaymakamı Adem Arslan, ilçede bulu
nan lise son sınıf öğrencisi 836 kişiye 
cumhuriyetin kuruluşunun 83. yılı kutla
maları çerçevesinde Kurtuluş ve Kuruluş 
Destanlan'nın en özlü sunumu olan 'Nutuk 
Kitabı' dağıttıklarını ve bu kitabı her Türk 
gencinin okuması gerektiğini söyledi. 
Devletin vermiş olduğu yetkiler dahilinde 
öğrencilere her konuda yardımcı olduklarını 
belirten Arslan, ayrıca okullarda yaptıkları 
araştırmalar sonucu belirledikleri, maddi 
imkansızlıklar nedeniyle dershaneye gide
meyen 28 başarılı öğrencinin de dershaneye 
gitmesine katkıda bulunduklarını kaydetti.

tekneye 
çekilemediğini, 
bu yüzden Gemlik 
sahiline kadar 
bir sandalla 
taşındığını anlatan 
gırgırının kaptanı 
Ali Taşkeser, 
"Köpek balığının 
ağırlığı yaklaşık 
400 kilogram 
olduğu için tek
nenin içine ala
madık. Kıyıya 
getirdikten sonra 
vinç yardımıyla 
araca aldık.
Yakaladığımız 
balık Bursa 
Balık Hali’nde 
satılacak. Fiyatını 
bilmiyoruz" dedi. 
Gemlikli balıkçılar, 
Marmara'da sık 
sık köpek balığı 
görülmediğini 
belirtirken, 
halkın tedirgin 
olmamasını istedi.
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Gıda denetiminde yetki karmaşası Kapasite kullanımı
KalDer Bursa Şubesi 
Gıda Uzmanlık Grubu 
Başkanı Dr. Nejlet 
Filiz, Bursa'da gıda 
üreten ve pazarlayan 
işyerlerine yapılan 
denetimlerin, Tarım İl 
Müdürlüğü ile 
belediyeler arasında
ki yetki karmaşası 
yüzünden yetersiz 
kaldığını söyledi. 
Türkiye'de ilk kez 
KalDer Bursa Şubesi 
bünyesinde oluşturu
lan Gıda Uzmanlık 
Grubu üyeleri, 16 
Ekim Dünya Gıda 
Günü nedeniyle 
düzenlenen basın 
toplantısında, gıda 
kalitesi ve denetim
lerin yetersizliği 
konusuna 
dikkati çekti.
KalDer Bursa Şube 
Başkanı Sami Erol, 
tüketici bilincini oluş
turmayı ve kaliteli 
hizmet veren kurum
lan ödüllendirmeyi 
amaçlayan Gıda Uz 
manlık Grubu'nda 
SÜTAŞ, Uludağ Ga 
zoz, Banvit, Harput 
Limon C., Alara 
Tarım, Ülker Golf 
Dondurma ile Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Veterinerlik Fakültesi 
ve UÜ Teknik Bilimler 
Meslek Yüksek Okulu 
temsilcilerinin yer 
aldığını söyledi. , 
Başkan Erol, geliş 

mekte olan Türkiye 
nin gıda güvenliğine 
dikkatle eğilmesi, 
yaşam kalitesini yük
seltmek için tüm sivil 
toplum örgütlerinin 
de bu konuda aktif 
olması gerektiğini 
vurguladı. Gıda 
alanında uzman grup 
larında çeşitli organi
zasyonlara katılarak 
bilgiyi toplum ile pay
laşmasından yana 
olduklarını belirten 
Erol, tüketici bil
incinin ancak böyle 
oluşturulabileceğine 
işaret etti.
KalDer Gıda Uzman 
lık Grubu Başkanı UÜ 
Teknik Bilimler Mes 
lek Yüksek Okulu 
Öğretim Görevlisi Dr. 
Nejlet Filiz ise eğitim, 
sağlık ve çevre konu
larında çalışma 
uzmanlık grupları 
oluşturan KalDer'in, 
son olarak gıda 
sağlığı, güvenliği ve 
hijyenini amaçlayan 
"Gıdada Kalite 
Uzmanlık Grubu"nu 
bünyesine kattığını 
belirtti. Sağlıklı 
beslenme sorununun 
evrensel bir nitelik 
kazandığını vurgu
layan Dr. Filiz, bu 
konuda uluslararası 
işbirliği ve koordi
nasyonun önemine 
dikkati çekti.
Birleşmiş Milletler

Gıda ve Tarım 
Örgütü'nün (FAO) 
bu yılki temasının 
"Gıda Güvencesi için 
Tarıma Yatırım" 
olduğunu anımsatan 
Dr. Filiz, "En başta 
çiftçi ve üreticinin 
desteklenmesi ve 
yatırıma oradan 
başlanması isabetli 
bir olacak. Bunun 
için tüccar, korniş. 
yoncıi, marketçi, 
ihracatçı ya da itha
latçılar, yoksul kesim
lerdeki ürün alım fi 
yatlarını desteklerse 
o bölgenin kalkınma 
sına yardımcı olacak
tır. Böylece kazançla 
rın bir kısmı da yatırı
ma aktarılarak, gıda 
güvenliği zincirinin 
oluşturulması 
sağlayacak" dedi. 
"Üretilen gıdalar 
eşit dağıtılsın" 
Dünyada yaşanan 
açlığın ve yetersiz 
beslenmedin nede 
ninin, nüfus artışı ya 
da üretim yetmezliği 
olmadığını savunan 
Dr. Filiz, "Günümüzde 
tarımsal üretime ne 
kadar sermaye yatırı 
lırsa artış o kadar 
büyük oluyor. Nüfus 
artışının gıda üreti
mindeki artışa yetişe
memesi, bize üre
timin ve paylaşımın 
adaletli bir şekilde 
sağlanamadığını 

açıkça gösteriyor. 
Aslında dünyada şu 
anda herkesi 
besleyecek kadar 
gıda var. Üretilen 
gıdalar insanlar 
arasında eşit bir şekil 
de paylaşılsa, herkes 
günde 2 bin 760 ka 
lori alacak. Bu da sağ 
lıklı ve üretken bir ha 
yat sürmek için ge 
rekli olandan fazla bir 
enerjidir. Bu problemi 
çözmek ise insan
ların, devletlerin ve 
uluslararası kuru
luşların ölindedir” 
diye konuştu. 
Türkiye'nin yıllardır 
gıda açısından 
kendine yeterli, 
birkaç ülkeden biri 
olarak tanımlandığını 
anlatan Dr. Filiz, 
yeterli ve dengeli 
beslenme yönünden 
özellikle hayvansal 
gıdalarda aynı şeyi 
söylemenin mümkün 
olmadığını ifade 
etti. Toplumun 
protein tüketimi 
düşerken, hububat 
ürünlerine daha 
ağırlık vermesi, 
sağlıksız ve 
dengesiz beslenmeyi 
beraberinde 
getirdiğini anlatan 
Dr. Filiz, gıda 
güvencesininde 
önemli bir sorun 
olarak gün yüzüne 
çıktığını dile getirdi.

yerinde saydı

imalat sanayiinde 
kapasite kullanımı, 
bu yılın Eylül 
ayında yüzde 82,8 
oldu.Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK), Aylık İmalat 
Sanayi Eğilim 
Anketi Eylül ayı 
sonuçlarını açıkladı. 
Ankete cevap veren 
2 bin 810 iş yerinden 
derlenen verilerin 
Eylül ayı geçici 
sonuçlarına göre,

2005 yılı Eylül 
ayında yüzde 82,7 
olan üretim değeri 
ağırlıklı kapasite 
kullanım oranı, 
bu yılın aynı 
ayında 
0,1 puan artarak 
yüzde 82,8 
olarak hesaplandı. 
Kapasite 
kullanım oranı 
geçen ay 
yüzde 79,7 
olmuştu.

‘Gemlik Körfez’ internette 
Www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Temasa-i Ramazanda Fasıl keyfi
Bursa Büyükşehir 
Belediye 
Konservatuarı 
Türk Sanat Müziği 
Bölümü’nün 
Temaşa-i Ramazan 
etkinlikleri 
kapsamında 
Orhangazi 
Parkı’nda verdiği 
‘fasıl’ dinleyenlere 
unutulmaz bir 
nostalji yaşattı. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Temaşa-i Ramazan 
etkinliklerinin 
22. gününde 
BursalIlar, sanat 
müziğine doydu. 
Büyükşehir 
Belediye 
Konservatuarı 
Türk Sanat Müziği 
Bölümü’nün fasıl 
heyetinin konseri 
soğuk havaya, 
rağmen büyük 
ilgi gördü.
Fasıl heyetinin 
kanun, klarnet, 
ud, darbuka, 
bendir ve def 
ustalarından 
oluşan sanatçıları, 
kürdili hicazkar 
ve hicaz 
makamındaki 
unutulmaz 
şarkılarla konseri 
dinleyenleri 
geçmişe götürdü. 
Konservatuarın 
solistleri Bahadır 
Sevik, Fahri 
Dibekoğlu ve Salih 
Berkmen’in 
seslendirdiği 
parçaları büyük bir 
keyifle dinleyen 
vatandaşlar, eski 
şarkılar eşliğinde

anılarını tazeledi. 
Türk Sanat 
Müziği’nin büyük 
ustalarının 
bestelediği ‘Kapın 
her çalındıkça’, 
‘Seni ben ellerin 
olsun diye mi 
sevdim’, ‘Kırmızı 
gülün adı var’, 
‘Pencere açıldı 
Bilal oğlu’, ‘Şen 
gözlerine neşe 
veren bjr çiçek 
olsam’, ‘Nice sevdi, 
nice yandı, nice 
bağlandı gönül’ ve 
‘Bir kendi gibi zalimi 
sevmiş yanıyormuş’ 
şarkılarını

seslendiren fasıl 
heyeti, dinleyenlere 
hüzünlü anlar 
yaşattı.
Bu arada fasıl 
heyeti, 5 Kasım 
Pazar günü

Tayyare Kültür 
Merkezi’ndeki 
yeni sezonun 
ilk konserine 
sanat müziği 
sevenleri davet 
etti.

Ozyurt’tan İç İşleri
Bakanlığı’na soru önergesi
CHP Bursa 
Milletvekili Prof.Dr. 
Özyurt, okulların 
açılmasıyla birlikte, 
terör provokasyon
larına yönelik 
güvenlik güçlerinin 
ne gibi önlemler 
aldığını, İçişleri 
Bakanlığı’na yönelik 
önergesiyle 
sorguladı. 
CHP Bursa 
Milletvekili Prof.Dr. 
Mustafa Özyurt, 
okulların ve buna 
bağlı yurtların açıl
masıyla birlikte 
buralarda faaliyet 
başlatması 
muhtemel terör 
örgütlerine karşı 
alınan önlemlerle 
ilgili İçişleri 
Bakanlığı’na 
bir soru 
önergesi verdi. 
Soru önergesinin 
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu 
tarafından yanıtlan
masını isteyen 
Prof.Dr. Özyurt, 
PKK ve diğer 
terör örgütlerinin 
okullara yönelik 
provokatif eylemler 
planlandığının 
tespit edildiğini ve 
bu yönde 81 ilin 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne uyarı 
yazısı gönderildiğini 
kaydetti.
Yazıda özellikle 
yüksek öğrenim 
kurumlarında ve 
bunlara bağlı 
yurtlarda olumsuz 
eylemlere kalkışıla- 
bileceğine dikkat 
çekildiğini 
anlatan Prof.Dr. 
Özyurt, örgütlerin 
özellikle şehir

merkezinden 
uzak noktalardaki 
yurtları eylemleri 
için tercih edebile
ceği uyarısının da 
emniyet müdürlük
lerine gönderilen 
yazıda yer aldığını 
kaydetti.
Böylesine önemli 
bir konuyu 
öğrencilerin 
medyadan 
öğrenmesinin 
tedirginliğe 
neden olacağını 
savunan Prof.Dr. 
Özyurt, emniyet 
yetkililerinin 
önlem alıp 
almadığını 
sorguladı. Özel ve 
vakıf öğrenci 
yurtlarının 
denetimlerinin 
nasıl yapıldığını 
da soran Prof.Dr. 
Özyurt, özellikle 
vakıf yurtlarının 
denetimlerinin ne 
sıklıkta olduğunu 
ve yöneticilerinin 
güvenlik soruştur
masının yapılıp 
yapılmadığını 
merak ettiğini 
dile getirdi.
Prof. Dr. Özyurt, 
soru önergesinde, 
Bursa'daki 
yurtlarda da ne 
gibi önlemler 
alındığını sordu.

Genç çiftçi projesi yeni yılda da sürecek
İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Ali Altuntaş, 
genç çiftçi projesin
den oldukça başarılı 
sonuçlar alındığını, 
söz konusu projenin 
önümüzdeki yıl da 
uygulanacağını 
söyledi.
İl özel İdaresi 
tarafından gerçek
leştirilen Genç 
Çiftçi Projesi'nde 

yer alan rehber 
öğretmenler ve 
genç çiftçiler, 
2006 yılı çalışmalarını 

değerlendirilmek 
ve 2007 yılında 
yapılacak yeni 
çalışmaları ele 
almak üzere bir 
araya geldi. 
İl Özel İdaresi 
misafirhanesinde 
gerçekleştirilen 
buluşmada İl 
özel İdaresi Genel 
Sekreteri Ali 
Altuntaş, Tarım 
İl Müdürü Yardımcısı 
Mehmet Ali Koçkaya 
ve Genç Çiftçi 
Projesi'nin fikir 

babası Prof. Dr. 
Halil Bölükoğlu da 
bulundu. İftar 
yemeği ile başlayan 
programda, 
genç çiftçiler bir 
süredir ayrı 
kaldıkları kamp 
arkadaşlarıyla 
hasret giderdi. 
Programın açılış 
konuşmasını yapan 
İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri 
Ali Altuntaş, 
genç çifti projesinin 
başlangıcından 

bugüne kadar 
gelen süreci 
değerlendirirken 
“Kamp döneminde 
11-15 yaş 
aralığındaki 
gençlere yönelik 
eğitimler 
düzenledik. 
11-15 yaş 
aralarındaki 
çocuğu seçmemizde
ki en büyük 
etken de, o 
yaşlardaki çocukların 
daha iyi kavramaları 
ve daha zor unut

malarıdır. Oldukça 
başarılı sonuçlar 
aldığımız proje 
2007'de de devam 
edecek” dedi. 
Genç çiftçilere 
“Kamp size ne 
öğretti, Kampın 
devamlılığını istiyor 
musunuz ve 
Kampta öğrendik
lerinizi uygulama 
alanına sahip 
misiniz?” sorularını 
yönelten Prof. Dr. 
Halil Bölükoğlu da 
aldığı olumlu cevap

lardan dolayı 
mutluluğunu 
saklayamadı. 
Bölükoğlu, 
“Sizleri böylesine 
mutlu ve olgun 
görmek beni çok 
gururlandırıyor. 
Genç çiftçi Projesi 
ile aslında hepiniz 
sağlam bir karakter 
kazandınız. Sizlerden 
istediğim bundan 
sonra da aynı başarı 
ve azimle hayata 
devam etmenizdir” 
diye konuştu.
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Fransız mallan raflardan kaldırılıyor Teziç, Fransız nişanını geri gönderdi

Sözde Ermeni 
soykırım iddialarını 
inkar edenlerin 
hapis ve para 
cezasıyla ceza
landırılmasını/ 
öngören kanun 
teklifinin Fransa 
Parlamentosu'ndan 
geçmesinin 
ardından, yurt 
genelinde başlatılan 
tepki ve protestolar 
devam ediyor. 
Erzurum'un önemli 
alışveriş merkez
lerinden olan 
TEMA Mağazaları, ; 
Fransız mallarının 
satılmasını protesto 
için Fransız 

ürünlerini raflardan 
kaldırdı. Erzurum 
ve bölge illerde 
24 Şubesi bulunan 
TEMA Mağazalan'n 
da alınan kararın 
ardından raflarda 
satışa sunulan beyaz 
eşyadan kozmetiğe, 
gıdadan giyim 
sektörühe bütün 
Fransız malları 
toplandı. Tema 
Mağazaları Finans 
Müdürü Fatih Koçak, 
Fransa'nın tarihi 
şerefle dolu Türk 
milletine karşı aldığı 
böylesi bir kararın 
kabul edilemez 
olduğunu belirterek, 

"Türkiye hakkında 
hiçbir ülkenin böyle- 
sine bir karar alması 
haddi değildir. 
Biz de Erzurum'da 
Fransa'nın kararını 
protesto etmek için 
Fransa ürünlerini 
mağazalarımızda sat
mama kararı aldık. 
Mutfak gereçlerinden 
kozmetiğe, gıdadan 
giyime bütün Fransız 
mallarını mağazamız
dan toplattık. Bu 
eylem müşterilerimiz 
tarafından da olumlu 
olarak karşılandı. 
Bundan böyle bura
da Fransız ürünlerini 
satmayacağız" dedi.

YÖK Başkanı Prof.Dr. 
Erdoğan Teziç, 2 yıl 
önce Fransa Cumhur 
başkanı Jacques 
Chirac'ın kararıyla 
kendisine verilen ve 
Fransa'da en yüksek 
-nişen olarak kabul 
edilen liyakat nişanı 
m, Fransa'daki yasa 
teklifinin kabulüne 
tepki amacıyla Chi 
rac'a yazdığı bir mek
tupla iade etti. ;
YOK'ten yapılan açık
lamada, Teziç'in, 
Fransa Cumhurbaş 
kanı Jacques Chi 
rac'ın kararıyla 17 
Eylül 2004 tarihinde 
kendisine verilen 
Legion d'Honneur'ün 
en üst derecelerin 
den biri olan Comman 
deur liyakat nişanını 
Fransa'ya iade ettiği 
bildirildi. Açıklamada, 
şöyle denildi: 
"Fransa Ulusal 
Meclisi'nin Ermeni 
soykırımını reddeden
lere ceza öngören 
yasa önerisini kabul 
etmesine tepki olarak 
Commandeur 
nişanının Türkiye'deki 
tek sahibi olan Teziç, 
Fransa'daki en yük
sek nişan kabul 
edilen Commandeur 
nişanını dün bir 
mektup eşliğinde 
Chirac'a gönderdi. 1.

Napolyon döneminde 
başlayan ve dünyada 
çok az sayıda kişiye 
verilen bu nişan, ilk 
defa Fransa'ya iade 
edilmiş olacak." 
-Mektup-
Teziç, Chirac'a gön
derdiği mektupta, 
Fransa Ulusal 
Meclisi'nin, 12 Ekim 
2006'da gerçek
leştirdiği toplantıda 
"Ermeni soykırımının 
inkarını suç sayan" ' 
kanun tasarısını kabul 
ettiğini anımsatarak, 
şunları kaydetti: 
"Sayın Cumhurbaş 
kanı, yapılan açıkla
malarda bu önerinin 
milletvekillerinin gir
işimi ile gündemde 
yer aldığı, hükümetin 
bunun dışında kaldığı, 
yer yer tarafınızdan 
dile getirilmektedir. 
Oysa Ekim başında 
Ermenistan'a gerçek

leştirdiğiniz resmi 
ziyarette 'Türkler'in 
Ermeni soykırımı yap
mış olduğunu' ifade 
etmekle bu konunun 
Fransa'nın bir devlet 
politikası olduğu, 
hukuken bütün açık
lığıyla teyit edilmiştir.. 
Ermeni soykırımının 
inkarını suç sayan 
metin, henüz kanun
laşmamış olsa da bu 
konunun Fransa'nın 
bir devlet politikası 
haline gelmiş olması 
karşısında sizin 
tarafınızdan Türki 
ye'deki Büyükelçi 
liğiniz aracılığı ile 
bana tevdi edilen 
Fransa'nın en yüksek 
devlet nişanlarından 
biri olan 'Comman 
deur de la Legion 
d'Honneur'ü taşıya
mayacağım için 
mektubumla iade 
ediyorum.*; '

v — .J H B
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Hâzineden tahvil ihalesi Şans oyunlarının 
tiryakisi 

Yunanlılar

Hazine bugün 5 yıl 
vadeli altı ayda bir 
sabit kupon ödemeli 
tahvil ihalesi 
düzenleyecek. 
Söz konusu 
ihalede satılacak 
kağıtlar yeniden 
ihraç olup, geri 
ödemesi 
19 Ocak 2011'de 
yapılacak.
Hazine Çarşamba 
günü, 1 milyar 
73,5 milyon YTL'si 
piyasaya, 32,4 

ELEMANLAR ARANIYOR
Meslek Lisesi 

(Torna, Makine) Bölümü Mezunu 
Askerliğini yapmış 

ELEMANLAR ALINACAKTIR. 

NmrrEmnmıuri 
23. Km. Kurtul Köyü Mevkii 

Gemlik /BURSA

Tel: (0.224) 522 8180

milyon YTL’si de 
kamu kurumlarına 
yapılan satışların 
geri ödemesi 
olmak üzere, 
toplam 1 milyar 
105,9 milyon YTL 
iç borç ödemesinde 
bulunacak.
Söz konusu 
ödemenin 445,6 
milyon YTL'si YTL 
cinsinden, 660,3 
milyon YTL'si de 
döviz cinsinden 
olacak

Meclis lojmanları satılıyor

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi lojmanları 
B1 ve B2 blokta 
toplam 163 konut, 
"açık artırma (teklif 
alma)" yöntemiyle 
satışa sunuldu. 
Büyüklükleri 55 ile 
220 metrekare 
arasında değişen 
konutlar, 139 bin 320 
YTL'den başlayan 
muayyen bedellerle 
satışa çıkarıldı. 
Başvurular, dün 
başladı. Ziraat 
Bankası Emek 
Şubesi'nce yürütülen 
başvuru işlemleri, 
31 Ekim Sah günü 
saat 12.30'da sona 

| erecek. Başvuru 
| sırasında nakit 
olarak 20 bin YTL 
katılım teminatı 
yatırılacak. Alıcı 
adaylarından, satın 
alınmak istenen her 
taşınmaz için ayrı 

teminat alınacak. 
Taşınmazlar, açık 
artırmaya muham
men bedellerle 
çıkacak. Vadeli 
satışlar yüzde 25 
peşinat oranı için 
48 ay, yüzde 35 
peşinat oranı için 
60 ay, yüzde 45 peşi
nat oranı için 72 ay 
vade ile satılacak. 
Peşin ödemelerde, 
yüzde 22 indirim 
yapılacak. Ziraat 
Bankası, peşin atım
larda uygun 
koşullarda kredi 
imkanı da 
sağlayacak.
Açık artırma, 31 
Ekim Sah. saat 
14.00'de, toplu 
Konut İdaresi 
Başkanlığı'nda 
yapılacak. Açık 
artırma noter huzu
runda ve idarece 
düzenlenecek.

Dünyada şans 
oyunlarına en fazla 
parayı Yunanlılar 
akıtırken, Türkiye, 
44 ülke arasında 
35'inci sırada yer 
alıyor. Milli Piyango 
İdaresi Genel 
Müdürlüğünün 
Dünya Piyangolar 
Birliği istatistik
lerinden derlediği 
verilere göre, talih 
oyunlarına en 
büyük ilgiyi 
Yunanlılar 
gösteriyor. Bu 
ülkede her yıl kişi 
başına ortalama 
392,18 dolarlık şans 
oyunu oynanıyor. 
Yunanistan'da 
1 yıl içinde talih 
oyunları için 
ceplerden çıkan 
para da 4 milyar 
302 milyon dolara 
ulaşıyor.
Kişi başına 
piyangoda 
Yunanlıları 
346,76 dolarlık 
harcama ile 
Norveçliler izliyor. 
DanimarkalIlar 
şans oyunlarına 
yatırdıkları kişi 
başına 330,08 dolar 
ile üçüncü, 
FinlandiyalIlar ise 
329,70 dolar ile 

dördüncü sırada 
bulunuyor.
Şans oyunlarına ilgi 
sıralamasında, bu 
grubu 323,80 dolar 
ile de ispanyollar 
takip ediyor. ABD'de 
şans oyunlarına kişi 
başına yılda 111,59 
dolar, İtalya'da da 
60,67 
dolar yatırılıyor. 
Bu rakam Türkiye'de 
ise 12,45 dolar 
seviyesinde kalıyor. 
Buna göre Türkiye, 
söz konusu tutar ile 
44 ülke arasında 
35'inci sırada yer 
alıyor.Verilere göre, 
kişi başına şans 
oyununun lideri 
Yunanistan, 
sayısal oyunların da 
en fazla oynandığı 
ülke durumunda 
bulunuyor.
Her Yunanlının 
cebinden sayısal 
oyunlar için ortalama 
386,05 dolar 
çıkıyor.
Türkiye'de ise 
sayısal oyunlara 
kişi başına 
8,71 dolar yatırılıyor. 
Bu arada internet 
ve spor oyunlarına 
en fazla ilgiyi ise 
Güney Koreliler 
gösteriyor.
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Gemlik Gümrük Müdürlüğünce tescilli 
14.09.2006 tarihli EX 43865 - EX 43885 - 

EX 44092. EX 43869 sayılı Gümrük 
Çıkış beyannameleri zayi olmuştur.

Hükümsüzdür.
Haksan Otomotiv Mamülleri San. Tic. A.Ş.

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce tescilli 
15.09.2006 tarih ve 14632-14634-14650 • 

14633 nolu önstatü belgeleri zayi olmuştur. 
Hükümsüzdür.

Haksan Dış Tic. Koli. Şti.

Bursa Serbest Bölge Müdürlüğünden 
tescilli 14.09.2006 tarih ve 22145-22177- 
22148-22146 nolu serbest bölge işlem 
formlan zayi olmuştur. Hükümsüzdür. 

Haksan Dış Tic. Koli. Şti.

http://www.elele.org.tr
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Çocuğunuz uyumuyor mu? ÇİZİYORUM
Bebeklerin doğduk
larında, uyku proble
mi yaşadıkları sır 
değil. Ancak bu, Her
ki yaşlarda da devam 
edebilir. Peki nasıl 
başa çıkacaksınız? 
Uyuma zorluğu 
çocuklarda sıkça 
karşılaşılan bir 
sorun. Çocukların 
dörtte birinin uyuma 
zorluğu çektiği tah
min ediliyor. Bazıları 
daha bebeklikten 
itibaren bu sorunu 
yaşarken, bazıları 
daha sonra, bazıları 
da diş çıkarma 
esnasında, ya da bir 
hastalığın ardından 
eski rutine geri 
dönemediklerinde 
yaşarlar.
Araştırmalar;
9 aylık çocukların 
yüzde 22'sinin, 
1-2 yaş arasındaki 
çocukların yüzde 15 
ila 20'sinin ve 3 ve 
üzeri yaştaki çocuk
ların yüzde 16'sının 
uyku problemi, 9 
aylık çocukların 
yüzde 42'sinin, 1-2 
yaş arasındaki 
çocukların yüzde 20 
ila 26'sının ve 3 ve 
üzeri yaştaki çocuk
ların yüzde 14'ünün 
uykularında sık 
uyanma problemi 
yaşadığını gösteri 
yor. Bebeklerin 
hemen hepsi dünya 
ya geldiklerinde 
düzensiz bir şekilde 
uyuyor ve anne- 
babalar böyle bir 
durumu baştan bek- 
lediklerindan buna 
hazırlıktılar.'Ancak ilk 
6 aydan sonra, yeni 
problemler başlıyor. 
Örneğin; daha önce 
sorunsuz uyuyan 

çocukların yüzde 
50'sinde, gece 
uykusunda uyan-. 
ma problemi 
görülebiliyor.
Emekleme çağı ve 
okul öncesi çağ- 
dakiler için ortala
ma uyku gereksi 
nimi Aşağıdaki 
rakamlar ortalama 
rakamlardır. Her 
çocukta kendine 
göre farklılıklar 
görülebilir.
Yaş Saat 
12 aylık 13, 5 saat 
2 yaş 13 saat 
3 yaş 12 saat 
5 yaş 11 saat 
Sık rastlanan uyku 
problemleri için öne 
riler: Gece uyuma 
problemleri Yatma 
zamanı için bir rutin 
yaratın. Mesela 
çocuğunuza bir 
bardak süt içirmek, 
banyo yaptırmak, ya 
da pijamasını giy
dirmek gibi. Ancak 
yarattığınız rutinin 
basit olmasına özen 
gösterin. Aksi 
takdirde, her gece 
uğraşıp durmak 
zorunda kalırsınız. 
Emekleme çağındaki 
çocuğunuzun uykuya 
dalması için ona 
zaman tanıyın. Eğer 
çocuğunuz huzursu
zluk çıkarıyorsa, 
yanına hemen git
meyin. Ancak çok 
uzun bir süre de 
yalnız bırakmayın, 
yoksa iyice 
huysuzlanabilir. 
Sessizlik sağlayın. 
Bu,hem çocuğunuzu 
uykuya hazırlar, hem 
de gecenin, gündüz
den farklı bir zaman 
dilimi olduğunu 
kavramasına yardım

Barış Güler’in 
kaleminden 7 YAŞ

cı olur. Buna alter
natif olarak, sessiz 
bir ortam yaratmak 
yerine, çocuğun evde 
duymaya alıştığı ses
lerin devamını 
sağlayın. Bazı çocuk
lar, evin içindeki gün
lük sesleri duydukları 
vve sizin yakınların
da olduğunuzu 
bildiklerinde daha 
mutlu ve huzurlu 
hissederler.
Çocuğunuzun yatma 
zamanına doğru 
biraz yavaşlayıp, 
sakinleşmesini, din
lenmesini sağlayın. 
Bu, hareketlilikten 
uykuya geçişi kolay
laştırır. Eğer 
çocuğunuz, onu 
yatırdıktan sonra 
uyumayıp kalkıyorsa, 
kararlı davranıp, 
onu tekrar yatağına 
götürmelisiniz.
Bazen bu zaman alsa 
da, eninde sonunda 
yatma saati 
olduğunu anlayacak
tır. Erken kalkma
Kalın perdeler ya da 
pancurla çocuğu
nuzun odasını 
karartın ve ışığın 
girmesini engelleyin.

Fazla kilo zekayı diisiiriiyof
Bilim adamları 
uyarıyor. Fazla kilolar 
kalp ve damar
larınızın yanısıra 
beyniniz için de iyi 
değil. Fransız bilim 
adamlarının yaptığı 5 
yıl süren araştır
masının sonuçlarına 
göre fazla kilo zeka 
düzeyinin düşmesine 
de neden oluyor. 
Fransız bili- 
madamlarının yaptığı 
araştırma, kilo 
almanın zekayı 
seviyesini de 
düşürdüğünü 
ortaya koydu. 
Araştırmada yaşları 
32 ila 62 arasında 
değişen 2 bin 200 

kişiye 
4 zeka testi 
uygulandı 
Araştırma 
sonucunda 
obez yani 
aşırı kilolu 
olanların nor
mal kilolulara 
göre sözcük 
testlerinde 
daha başarısız 
oldukları belirlendi. 
Normal kiloda olanlar 
sözcük testlerinde 
kelimelerin yüzde 
56’sını hatırlarken 
obez olanlar 
sadece yüzde 
44’ünü hatırlayabildi. 
Bilimadamları 5 yıl 
sonra aynı testleri

aynı kişiler üzerinde 
tekrar uyguladı.
5 yıl sonra obez yani 
aşırı kilolu olanların 
hatırlama kabileyet- 
lerinin yüzde 44’den 
yüzde 37.5’e düştüğü 
tespit edildi. Normal 
kiloda olanların 
hatırlama kabiliyet
leriyse aynı kaldı.

GÜNÜri MENÜSÜ
Sebzeli Makarna
Malzemeler:
50 g Margarin, 5 su bardağı su, 400 g yassı makarna, 1 adet 
kırmızı dolmalık biber, 1 adet yeşil dolmalık biber, 1 patlıcan 
1 kabak, 2 baş taze soğan, 8 diş sarmısa, Fesleğen, 50 g 
ıspanak yaprakları, 100 g çiğ krema, Pul biber
5 g kimyon, Tuz, 1,5 yemek kaşığı şeker

Sarmısaklı Tavuk Sis

Yapılışı
Biberleri ince uzun şeritler, patlıcanı ve kabağı 1,5 cm'lik küpler halinde doğrayın; 
sebzeleri geniş bir fırın tepsisine yayın, üzerlerine eritilmiş margarin sürün, 175 
derecede 20 dk. fırınlayın. 400 g makarnayı suda 15 dk. karıştırarak haşlayın ve 
suyunu çektiğinde içerisine 25 g margarin ilave edin, böylece yapışmasını önlemiş 
olursunuz. Bir teflon tavada kalan margarin'i eritin, içine kıyılmış sarmısakları atın, 
1 dk. kısık ateşte sarartın, haşladığınız makarnayı içine karıştırın, 1 dk. daha pişirin, 
fırından çıkmış olan sebzeleri de harmanlayın, ateşten alın, içine kimyon, şeker, tuz 
ve çiğ kremayı ekleyip karıştırın. Taze soğanı 3 cm'lik çubuklar halinde dilimleyin, 
ıspanak yapraklarını elinizle ikiye bölün, hepsini makarnanın içine harmanlayın, 
sıcak servis yapın. Arzuya göre üzerine rendelenmiş parmesan veya kaşar peyniri 
ile fesleğen yaprakları ilave edilebilir.

Malzemeler (2 kişilik) 
400 gr ızgaralık tavuk eti 
1 demet maydanoz 
Tuz, karabiber 
4 adet tahta şiş 
4-6 diş sarmısak 
4 adet mantar 
1 çorba kaşığı margarin
Yapılışı 
Tavuk etini incecik
dövdürün. Maydanozu kıyıp, margarin, tuz, karabiber 
ile karıştırın. Tavuk dilimlerinin üzerini bu karışımla 
tamamen sıvayıp, sıkı sıkı sararak rulo yapın.
Rulodan bir santim kalınlığında dilimler kesin, tavuk 
dilimlerini tahta şişlere geçirin. Aralara diş diş sar
ımsak, mantar yerleştirin ve fırın ızgarasında veya 
hafif yağlı tavada pişirin.
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Baş dönmesinin nedenleri neler?
Baş dönmesi, sık 
görülen bir yakın
madır. Hastalar 
baş dönmesinin; “ 
etrafımda her 
şey dönüyor, yer 
altımdan kayıyor " 
gibi sözcüklerle 
anlatırlar.
Baş dönmesine 
hemen her zaman 
eşlik eden bulantı, 
kusma, yürümede 
zorluk eşlik eder. 
Nörolog Doç. Dr. 
Serdar Dağ yazdı. 
Psödovertigo ise, 
hasta tarafından 
sersemlik hissi, hava
da ya da bulutlarda 
yürümek gibi aktarılır. 
Psödovertigo en sık 
görüldüğü tablolar, 
anksiyete atakları, 
ağır anemiler (kansı
zlık), hipotansiyon 
(düşük tansiyon) ve 
hipoglisemidir (düşük 
şeker düzeyi).
Vertigoları aşağıdaki 
gibi sıralayabiliriz. 
Nörolojik Kökenli 
Vertigo : Bu tür baş 
dönmesi bazı epilepsi 
(sara hastalığı) tür
lerinde ender de olsa 
görülür. Beynin 
Cerebellum denen kıs
mının hasarlarında; 
baş dönmesi görülür. 
Nörolojik kökenli baş 
dönmelerinde, baş 
dönmesine eşlik eden 
başka semptomlarda 
vardır.

Menlere Hastalığı : 
Tekrarlayan baş dön
mesi atakları, kulak 
çınlaması ve zaman 
içerisinde tekrarlayan 
ataklarla yerleşen 
sağırlık vardır.
Tipik bir atakta; ani 
başlayan birkaç 
dakika ile saatler 
arasında süren baş 
dönmesi ve değişen 
şiddette kusma 
bulunur. Kulakta 
çınlama vardır. Atak 
sıklığı hastadan has
taya farklılık gösterir. 
Pozisyonel Vertigo: 
Başın ani pozisyon 
değiştirmesine, gövde 
uyum sağlayamaz ve 

yataktan kalkma; 
başın çevrilmesi v.b. 
nedenlerle baş dön
mesi atakları ortaya 
çıkar. Ataklar, genelde 
bir dakikadan az 
sürer. İşitme ve çınla
ma baş dönmesine 
eşlik etmez. Bazen 
yaşlılarda bu tür baş 
dönmesi; birkaç 
saniye sürer ve yıllar
ca devam eder.
Vestibüler Nörinit: 
Sıklıkla tek bir baş 
dönmesi atağı ile 
beliren selim bir 
tablodur. Bu türde 
de, çınlama ve sağırlık 
yoktur. Hastalar, 
genelde genç-orta 

yaş erişkinlerdir. 
Hastaların hemen 
hemen hepsi, birkaç 
hafta önce geçirilmiş 
üst solunum yolu 
(grip vs..) enfeksiyonu 
bilgisini verirler. 
Bu baş dönmesinin 
nedeni, tam ispatlan
mamış olsa da virüs 
denen bir mikrop türü 
sorumlu tutulmaktadır. 
Vertigo atağı ve 
kusma günler 
içinde şiddetini 
azaltarak geçer.
Ani hareketle 
başlayan fenalık 
hissi ise, haftalarca 
kalabilir.
Tanı ve Tedavi: 
Baş dönmesi ile 
başvuran hastayı, 
hekim iyice dinlemeli, 
detaylı bir muayene ile 
düşündüğü baş dön
mesi türünü, hastaya 
yaptırdığı tetkiklerle 
doğrulamalıdır. Bu 
tetkikler, baş dön
mesinin türü doğru 
tespit edildikten 
sonra baş 
dönmesine sebep 
olan bir etken varsa, - 
bunun tedavisi yapıl
malıdır. Hastalıkla 
ilgili; hasta ve hasta 
yakınına bilgi verilmeli 
ve baş dönmesinin 
tedavisi düzenlendik
ten sonra hastanın 
tekrardan hekim ile 
ilişki kurulması 
önerilmelidir.

Yemekten sonra 
yapılmaması gereken 7 şey

Uzmanlar, 
yemeklerden önce 
ve sonra yapılması 
gerekenler gibi 
yapılmaması 
gerekenleri de 
araştırarak ortaya 
koyuyor, işte 
yemeklerden 
hemen sonra asla 
yapılmaması 
gereken 7 kural. 
-Sigara içmeyin: 
Uzmanlarca 
yapılan deneyler, 
yemeklerden 
hemen sonra içilen 
bir sigaranın 10 
sigaraya eşdeğer 
olduğunu 
kanıtlamıştır. 
(Kanser olma 
riski daha 
yüksek.) 
-Hemen meyve 
yemeyin: 
Yemeklerin 
peşinden yenen , 
meyveler midenin 
havayla davul 
gibi şişmesine 
neden olur.
-Çay içmeyin : 
Zira çay yaprakları 
yoğun asit içerir. 
Bu madde tüket
tiğimiz gıdalardaki 
proteinin hazmını 
zorlaştırıyor.
- Kemerinizi

gevşetmeyin: 
Yemekten sonra 
kemeri gevşetmek 
kolaylıkla bağırsak 
düğümlenmesine 
ve tıkanmasına 
neden olur.
-Banyo yapmayın: 
Banyo yapmak 
ellerdeki, bacakl ar
daki ve vücuttaki 
kan akışını hız
landırır, böylect; 
mide çevresind.eki 
kan miktarı bu 
durumda azalıır. 
Bu da midemizin 
sindirim 
sistemini zayıflatır. 
-Yürümeyin: 
İnsanlar çoğu 
zaman, yemekler
den sonra 100 
adım yürümek 
99 yaşına kadar 
yaşamanızı 
sağlar derler. 
Gerçekte bu doğru 
değildir. Yürümek 
sindirim siteminin 
aldığımız gıdalardan 
besinlerin emilimini 
engeller.
-Hemen uyumayın: 
Aldığımız gıdalar 
yeteırince sindirile- 
mez.. Bu durum 
bağırsağımızda 
gastrit ve enfeksi 
yorıa önderlik eder.

E.
VI

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 3742
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK

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

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 311

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)R

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

TÜP DAĞITICILARI

|—- Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

B
HASTANELER

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

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

• TAKSİLER

i
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
____________________________________ ,_______ L_______________

17 Ekim 2006 Salı 
KAHRÂMAN ECZANESİ 

Demirsubaşı Mah. Şehit 
Cemal Sok. No: 9 GEMLİK
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2575 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) .
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81 ile 81 öğrenci yurdu yaptırılacak
Bayram boyunca 
toplu ulaşım ile 
köprü ve otoyolların 
ücretsiz olmasına 
karar verildi.
Konu ile ilgili 
açıklama Hükümet 
Sözcüsü Çiçek'ten 
geldi. Çiçek, 
tatil süresine de 
açıklık getirdi.
Hükümet 
Sözcüsü Cemil 
Çiçek, Ramazan 
Bayramı'nda 
otoyollar ve 
boğaz köprülerinin 
ücretsiz olacağını 
açıkladı.
Çiçek» 3 günlük 
tatilin uzamayacağını 
da bildirdi.
Çiçek, kamuda 
işçi ikramiyelerinin 
18 Ekim'de 
ödeneceğini de 
sözlerine ekledi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
başkanlığında, 
Başbakanlık 
Merkez Binasında 
dün yapılan 
toplantı yaklaşık 
3.5 saat sürdü. 
Bakanlar Kurulu 
toplantısı 

sonrasında açıkla
malar yapan 
Adalet Bakanı 
ve Hükümet 
Sözcüşü Cemil 
Çiçek, toplantıda 
gündeme gelen 
konuları açıkladı. 
Bayram boyunca 
toplu ulaşım ile 
köprü ve otoyollar 
ücretsiz olmasına 
karar verildi. 
Hükümet Sözcüsü 
Cemil Çiçek, 
Ramazan Bayramı 
tatilinin uzatılmaya
cağını açıkladı. 
Buna göre resmi 

tatil üç gün ile 
sınırlı olacak. 
Bayram 23 Ekim 
2006Pazartesi 
gününden başlıyor. 
Perşembe ve 
cuma günü normal 
mesailer sürecek. 
Çiçek, Fransa'daki 
Mectis'ten geçen 
teklifle ilgili 
soruları da 
yanıtladı.
Çiçek, "teklif 
henüz yasalaşmadı. 
Konunun 
takipçisiyiz ve 
engellemeye 
çalışıyoruz" dedi.

Ankara Valisi ve 
Vilayetler Hizmet 
Birliği Başkanı 
Kemal Önal, yük
seköğretim yurt
larının devlet tarafın
dan yapıldığını, 
ancak ortaöğretimin 
sahipsiz kaldığını 
söyleyerek, bu 
amaçla 81 ile kız ve 
erkek öğrenci 
yurdu yapılacağını 
açıkladı.
Adana'da bir araya 
gelen Ankara
Valisi Kemal Önal, 
Adana Valisi Cahit 
Kıraç, Bolu Valisi 
Ali Serinağa, Mersin 
Valisi Hüseyin 
Aksoy, Çankırı 
Valisi Ali Haydar 
Öner, Samsun 
Valisi Haşan 
Basri Güloğlu, 
Kahramanmaraş 
Valisi İlhan Atış, 
Gaziantep Valisi 
Süleyman Kamçı, 
Osmaniye Valisi 
Zübeyir Kemelek ve 
İstanbul Vali 
Yardımcısı Cumhur 
Güven Taşbaşı,

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Seyhan Otel'de bir 
değerlendirme 
toplantısı yaptı. 
Basına kapalı 
toplantının 
ardından valiler, 
daha sonra Vali 
Cahit Kıraç'ın 
makamına geçerek 
kent hakkında 
brifing aldı. 
Ardından söz alan 
Kemal Önal, il 
Özel İdareleri ile 
ortak olan 
Vilayetler Hizmet 
Birliği'nin 
en büyük sivil 
toplum kuruluşu 
olduğunu söyledi. 
Bu kuruluşun 
yatırımlarını eğitime 
kaydırdığını özellikle 
kız çocuklarının 
okuması için 
yapılan kampa
nyalara destek 
olduğunu belirten 
Kemal Önal, bu 
kapsamda 81 ile 
kız ve erkek 
öğrenci yurdu 
yapacaklarını belirtti. 
Adana'nın 
Saimbeyli ilçesi'nde 

yapılacak ve 
1 milyon YTL'ye 
mal olacak 240 
kapasiteli kız 
öğrenci yurdunun 
temelini attıklarını 
anlatan Önal, 
“Yüksek 
öğretim için 
devlet yurtlar 
yapıyor.
Sahipsiz olan 
orta öğretimler 
için de illerin 
valililerinin de 
katkılarıyla yurtlar 
yapıyoruz. Yurt 
yapımları şu an 
27 ilde devam 
ediyor. Onların 
tamamlanmasının 
ardından diğer 
illere de 

yapılacak” dedi. 
Valiler buradaki 
toplantının 
ardından eski 
Kız Lisesi 
olan Adana Valiliği 
Kültür ve Sanat 
Merkezi'ni ve 
Taşköprü'yü 
gezerek Adana 
Valisi Cahit 
Kıraç'tan bilgi aldı.

a,. dog^lgaz, işte tasarruf
ABONE OLMAK İÇİN 

İSTENEN BELGE

İ JJ d İ 3

5 NÜFUSLU AİLENİN PİŞİRME VE SICAK SU İHTİYACI İÇİN 
TÜP VE DOĞALGAZ MUKAYESESİ

^**3
ı&uU L^|

YILLIK 24 ADET TÜP GİDERİ

900 YTL
(12 adet pişlrme/12 adetsıcak su amaçlı

ABONELİK BAĞLANTI BEDELİ

180 $ + KDV
EKONOMİK, DOĞA DOSTU 

ZAHMETSİZ, GÜVENLİ

DOĞALGAZ KONFORUNU YAŞAYIN
GCMDRS
DOĞAL GAZ

Demirsybaşı Mh. Dr. Ziya Kaya Bulvarı No:3 GEMLİK I BURSA

TEL: 0.224 513 29 29

4l> 4*1 4*1 4*1 4*1 4*1 4*1 4*1 4*1 4*1 4«> 4*)
4*1 4*1 41) 4*) 4*1 4*k 4*1 4*1 4*1 4*1 4*1 41)

YILLIK 384m’ DOĞALGAZ GİDERİ
(192mJ pişlrme/1 92m3 sıcak su amaçlı)

YILLIK KAZANÇ

211 YTL

5 NÜFUSLU 100 M2 KULLANIM ALANINA SAHİP BİR KONUTUN 
KÖMÜR + TÜP / DOĞAL GAZ MUKAYESESİ

1 440 YTL

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Körfez Ofsetle
Zengin davetiye ve 
kartvizit çeşitleri, 
her türlü renkli ve 
siyah beyaz baskı, 
kaşe, mühür, kitap, 
broşür cilt yapımı

İstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nde panoya asılan nazım planı için görüş bildirilmesi istendi

8 Mefei 25 üt nazım planı toıılaılı
Güne Bakış

I Kadri GÜLER
I kadri_guler@hotmail.com

25 binlik Nazım İmar Planı giz mi?
Gemlik’i kentleşmesini uzun süre ilgilendire

cek olan 25 binlik Nazım İmar Planı Büyükşehir 
Belediyesi'nce hazırlatılmış.

Dün, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Gemlik 
Temsilcisi Osman Turan’ı makamında ziyaret 
ettiğimde, konuğu eski Bursa Osmangazi 
Belediye Başkanı ve eski Bursa Serbest Bölge 
Genel Müdürü Basri Sönmez vardı.

Basri Sönmez ile dostluğumuz Bursa 
Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’ne dayanır.

Ben, Bursa Hakimiyet'te çalıştığım sıralarda 
gazetemize sık sık gelir görüşürdük.

Beğendiğim bir Fen İşleri Müdürü idi ve 
Bursa’ya büyük hizmetleri oldu.

Mimarlar Odası panosunda G,emlik’i yakından 
ilgilendiren 25 binlik Nazım Planlar asılıydı.

Ben plancı değilim, ama, bu konuda ilgililerden 
kısa bilgiler aldım.

Mimarlar Odası Temsilciliği bu konuyu Gemlik 
halkının görüşüne açıyor. Bu nedenle bir toplantı 
düzenleyecek. Umurbey Belediyesi daha hızlı 
davranarak Sivil toplum kuruluşlarına mektup 
yazıp görüş istemiş.

Gemlik Belediyesi’nden ise ses çıkmıyor. Hatta 
Başkanın planlardan haberinin olmadığı şeklinde 
açıklamaları olmuş.

Hayret edilecek şey değil mi? 80 bin nüfuslu 
bir ilçenin Belediyesi,, kendisiyle ilgili çok önemli 
bir konuda bilgisiz görülüyor.

2 bin nüfuslu Umurbey Belediyesi ise hassas 
davranıp sivil toplum örgütlerinden görüş istiyor. 
25 binlik nazım planlar sır mı ki gizleniyor?

Konu Gemlik’i ilgilendirdiği için enine boyuna 
tartışılmalı.

Yerleşim Bölgelerinin 
Anayasa'sı konu 
munda olan 
1/25000'li Nazım 
Planı Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği’nde 
panoya asıldı.
Gemlik Mimarlar 
Odası Temsilcisi 
Osman Turan, planın 
Kasım ayı ortalarında 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi'nde görüşül 
meye başlayacağı 
tarihe kadar görücüye 
çıkan planın tüm 
ilçe halkının görüş 
düşünce ve bilgilerini 
aktarmalarını istedi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

GTSO’darı aidat uyarısı 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’ndan 
yapılan açıklamada, yıllık aidat ve 2006 
yılı munzam aidatı ikinci taksitlerinin, 31 
Ekim 2006 Salı günü mesai bitimine kadar 
tahsil edileceği belirtildi. Sayfa 2’de

‘Bacalarınız ölüm tütmesin’
Büyükşehir Belediyesi, temizlenmeyen baca 
ların yangına davetiye çıkardığını, lodostu 
havalarda ise zehirlenmelere neden olduğu 
nu hatırlatarak, vatandaşları uyardı. Syf 7’de
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“Gemlik’le zeytin 
üretilmesi isteniyor mu?” 
Umurbey Belediye Başkan Fatih Meh met 
Güler Marmarabirlik Genel Merkezinin 
açıkladığı zeytin avans fiyatları ile zeytin 
üretimi hakkında görüşlerini açıkladı. 
Güler, serbest piyasada oluşan fiyatlardan 
hangi bölgede, hangi ilçede oluşan fiyat 
dikkate alınacaktır? sorusu merak ettiğini 
söyledi. Haberi sayfa 5’de

gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Başkası olma kendin ol...
İnsan kendi ayaklarının üzerinde dura

biliyorsa insan.
Güdümlüyse yaratıktan ne farkı var..
Bağımsızlık, özgürlük, özgüven yaşam

sal önem taşıyan erdemler..
Kesinlikle kaybolmaması, sıkı sıkı 

sarılınması gerekiyor.
Ki kaybolunca...
İnsan insanlığından ulus ulusluğundan 

çıkıyor.
Hata üzerine hata yapılıyor.
Akıntıya kürek çekiliyor.
Boşa kafa yoruluyor.
Bu yazı da yaşamlarını kendi kararları 

ile düzenlemek yerine başkalarının etki 
alanına girenler için yazılmıştır.

İçi sıkılıyordu. Anlayamadığı bir duygu 
içini burkuyordu.

En iyisi ona gitmekti.
O yardımcı olabilirdi.
Telefon açtı kahine.
" İmkansız, tam çıkmak üzereydim." 
"Lütfen" dedi kadın, kendisini kirama 

yacağını düşünerek....
Çok zengindi kadın, ülkenin en zengin

lerinden. Doğaüstü güçlere inanırdı ve 
kahinin müdavimlerindendi...

Tabii ki kahin böyle iyi bir müşterisini 
kıramamıştı.

Karşılıklı oturuyorlardı.
Önlerindeki suya baktı kahin,
Kaşları çatıldı, gözbebekleri büyüdü, alt 

dudağı düştü, kafasını kaldırıp ona baktı 
"çok üzgünüm" dedi, durakladı, belli ki 
söylemek istemiyordu.

"Ne?" dedi kadın ısrarla ve kahin söyle
di :

"Su'da yarını göremiyorum..." yıkılmıştı 
kadın.

Medyum bugüne kadar hiç yanıl
mamıştı.

Yarın olmadığına göre bu gece ölecekti 
Ne yapmalıydı?
Evine gitti, vasiyetini yazdı, biraz tele

vizyon izledi.
Uykusu gelmişti. Son gecesiydi ve ne 

yapacağını bilmiyordu.
En iyisi uyumaktı.
Böylece ölürken hiçbir şey hissetmezdi. 
Yatağına uzandı, gözlerini kapattı ve... 
Derin bir uykuya daldı.
Uyandığında güneş yeni doğmuştu, 
Kuş sesleri geliyordu.
"Cennette miyim?" diye düşündü. 
Her şey gece bıraktığı gibiydi.
Kalktı, sabahlığını giydi, salona indi, 
Herşey normal gözüküyordu
Kahin bu kez yanılmış mıydı acaba? 
Masanın üstündeki gazeteye gözü ilişti.. 
Manşette şöyle yazıyordu : 
"Ünlü kahin öldü"

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
MOrjD/j ABONE OLUN
■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■ OKUYUN OKUTUN

GTSO’dan aidat uyarısı
Seyfettin ŞEKERSÖZ GTSO

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(GTSO) yıllık aidat 
ve 2006 yılı munzam 
aidatı ikinci 
taksitlerinin, 
31 Ekim 
2006 Salı günü 
mesai bitimine 
kadar tahsil 
edileceği uyarısında 
bulundu.

Başkarilığı'ndan 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
oda üyeleri, 
borçlarını Oda'nın 
www.gtso.org.tr 
adreşli web 
sitesinden, 
Üye Borç Sorgulama 
bölümünü kullanarak 
da öğrenebiliyor. 
Açıklamada yıllık 
aidat ve 2006 yılı

munzam aidatı ikinci
taksitlerinin 
31 Ekim 2006 
tarihine kadar 
Oda veznesinden, 
Garanti Bankası'nın 
tüm şubelerinden ve 
www.garanti.com.tr 
adresinden 
internet bankacılığı 
aracılığıyla 
ödenebileceği 
kaydedildi. 
Açıklamada yılın

Haziran ve Ekim
aylarında iki eşit 
taksitte tahsil 
edilen aidatların 
süresi içinde 
ödenmemesi 
halinde, ödemede 
geciken her ay 
için yüzde 
2.5 oranında 
gecikme zammı 
uygulamak 
zorunda kalınacağı 
hatırlatıldı.

Lale Kemal İlköğretim Okulu’nda 
ikinci el giysi kermesi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Lions Kulübü 
ile Lale Kemal llköğ 
retim Okulu Okul Aile 
Birliği işbirliğin de 
Bayram öncesi ikinci 
el giysi kermesi 
açıldı.
Pazar gününe kadar 
açık kalacak olan 
kermeste temiz ve 
kullanışlı ikinci el 
giysi ve ayakkabılar 
ucuz fiyatla satışa 
sunuluyor.

emlik Lions Kulübü 
Dönem Başkanı 
Dursun Özbey, Lions 
Kulüplerinin "Bizim 
Okul Projesi" kap
samında Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’na destek 
olmaya çalıştıklarını 
ifade ederek "Önce
likli olarak okulun 
ihtiyacı olan projek
siyon makinesini 
okula kazındırmak 
istiyoruz. Buradan 
elde edeceğimiz 
gelirle birlikte çeşitli 
etkinliklerden elde 
ettiğimiz paraları da 
bir araya getirerek 
üyelerimizin katkı 
larını da alarak pro
jeksiyon makinesini

okula kazındıracağız" 
dedi.
Özbey, ayrıca Lale 
Kemal İlköğretim 
Okulu Ana Sınıfına 
ihtiyacı olan dolap ’ 
alacaklarını sözlerine 
ekledi. Okulun ' 
toplantı salonunda 
öğrenci velileri ile 
bölge halkına açılan 
giysi kermesi bayram 
nedeniyle arife günü 
olan Pazar gününe 
kadar açık kalacağı 
öğrenildi.

BURSA HAKİMİ¥€T V€ İT Ö R F F 7
K€NT GRZ€T€L€RİN€ R O R F K M.

İLAN ve ACKLAM ALINIR REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gtso.org.tr
http://www.garanti.com.tr
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Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nde panoya asılan nazım planı için görüş bildirilmesi istendi tl YazıYORUM

Biiyitehir Belediyesi
25 binlik nazım planı hazırladı

Seyfettin SEKERSÖZ

Yerleşim 
Bölgelerinin 
Anayasa'sı 
konumunda olan 
1/25000‘li Nazım 
Planı Mimarlar 
Odası’nda 
görücüye çıktı. 
Gemlik’in 25-30 
yıllık geleceğini 
karşılayacak olan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik 
Planlama Bölgesi 
1/25000 Ölçekli 
Nazım imar Planı 
Mimarlar Odası'nda 
tüm Gemliklilerin 
görüşüne açıldı. 
Planın Kasım 
ayı ortalarında 
Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde 
görüşülmeye 
başlayacağı tarihe* 
kadar görücüye 
çıkan planın tüm 
ilçe halkının 
görüş düşünce ve 
bilgilerini aktar
malarını isteyen 
Gemlik Mimarlar 
Odası Temsilcisi 
Osman Turan, 
"Bu plan Gemlik 
için gelecektir ve 
bu planı sivil toplum 
örgütleri başta 
olmak üzere tüm 
siyasilerimiz ile 
vatandaşlarımızın 
buraya gelerek 
görmelerini ve 
düşüncelerini almak 
istiyoruz" dedi.
Gemlik Belediyesi’ne 
gelen ve adeta bir 
sır gibi saklandığı 
öne sürülen 
1/25000'lik 
Nazım Planını her 
Gemliklinin gelip 
görmesi gerektiğini 
savunan Osman 
Turan, "Bu plan 
hakkında görüşlerini 
olumlu ya da 
olumsuz afmak 
için Bursa Şehir 
Plancıları Odası 
Başkanı Raşit 
Tuna, 27 Ekim'de 
Gemlik'e gelerek 
açıklamada bulu
nacak" dedi.
Yaklaşık 10 gün 
önce Mimarlar 
Odasına asılarak 
incelemeye alınan

Gemlik’in 1/25000'lik 
Nazım imar Planı 
hakkında 
toplumun her 
kesiminden 
gelebilecek 
itirazların da Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde değer
lendirileceğini 
bildiren Mimarlar 
Odası Temsilcisi 
Osman Turan, 
"Gemlik halkı 
olarak bu plana 
duyarlı bakıp 
incelememiz 
gerekiyor. Herkesi 
buraya davet edi

yoruz, gelsinler 
incelesinler ve 
görüşlerini 
bildirsinler.
Plan Büyükşehir 
Meclisinde Kasım 
ayı ortalarında 
görüşülecek, 
eğer hiçbir itiraz 
olmazsa doğrudan 
geçer ve sonrasında 
yapılacak itirazlar 
geçersiz olur" 
hatırlatmasında 
bulundu.
Öte yandan 
Gemlik için ilk 
kez hazırlanan 
ve 25-30 yıl içinde

başka bir planın 
da hazırlanmayacağı 
göz önüne 
alındığında 
Anayasa konu
mundaki bu planın 
Gemlik’in daha 
fazla genişlemesine 
olanak tanımadığı 
görülüyor. 
Şu andaki 
yapılaşmanın 
bittiği bölgelerin 
planda özellikle 
Tarımsal niteliği 
korunacak özel 
mahsul alanları 
olarak belirlenmesi 
dikkat çekiyor.

Diş Hekimi Özcan VURAL
z Jozcanvural1933@hotmail.com

L___A_W—_J www.milliyet/blog/özcan vural

Grip kapıda sizi bekliyor!....
Grip aşısı olmanın tam zamanı..
Çünkü Grip değişken, puslu, soğuk 

havayı sever.. Yani bu günleri, tam sonba
harın başlangıcını...

Hava bir gün yaz gibi, diğer gün yağ
murlu, soğuk, kış gibi olduğu zaman, işte bu 
dengesizlikler vücudunuzu şaşırtır bu da 
grip virüsüne yarar.

Bu havalarda her an, her yerde karşınıza 
çıkar size sevimsiz merhaba der...

Bu günller tam zamanı diyoruz, zira her 
geçen gün gribe yakalanma riskiniz artıyor, 
kış geldi kapımızda...

Ayrıca şunu bilmeniz gerekir ki, aşı olduk
tan sonra ki 15 günde vücuda ki antikorlar 
tam olarak faaliyete geçmediği için bu 
zaman içinde bulaşma riskiniz devam ediyor 
demektir..

Aşı olmak için acele edin dememizin 
sebebini, açıkladım zannederim..

Birde işiniz gereği sürekli insan içinde 
ise, kapalı alanlarda çalışıyorsanız, dolmuş
ta, otobüste, çalıştığınız dairede, bankada 
tehlike altındasınız..

Grip virüsü kapmış veya grip hastalığı 
geçirenlerin size bir metre yaklaşması 
hastalığın bulaşması için yeterlidir..

Grip bilhassa yaşlı insanlar da ve çocuk
larda tehlikeli bir hastalıktır..

Genç, sağlıklı ve bilhassa insanlarla fazla 
temasta olmayanlar yaptırmayabilir..

Çünkü yakalansalar da bu hastalık bu 
kişilerde yıpratıcı etki yaratmıyor..

Ama bu hastalıktan korunmak için her yıl 
bir kere aşı olmanız yeterli.

Bu aşıda kolayca yapıldığı için biz hekim
ler yaptırmakta yarar var diyoruz...

Grip aşısı hemen hemen grip olmamanın 
garantisi..,

Bu virüsün çok değişken olmasına rağ
men, Dünya Sağlık Örgütü her yıl yaptığı 
araştırmalara göre bu aşının içeriğini 
değiştiriyor.

Sebep; Bu virüs her sene değişime uğra
yarak karşımıza çıkabiliyor..

Dünya Sağlık Örgütü de salgın olasılığını 
göz önüne alarak, en etkin virüse yönelik bir 
aşı hazırlıyor..

Bunun için bir yıl önceki aşıyla vücudu 
nuz da oluşan antikorlar, bu yeni virüs 
karşısında etkili olmayabiliyor...

Bunun için her yıl yeniden aşı olun di 
yoruz...

Aşının soğuk zincirin olması, böyle sak-' 
(anması ve hangi bölgeye yapılacağı da 
önem taşıyor. Aşının buz dolabında yan 
raflarda bekletilmesi gerekir..

Enjeksiyondan iki dakika önce buz 
dolabından çıkarılıp, oda sıcaklığında avuç 
içinde bekletilmesiyle enjeksiyon kolay
laşır...

Yapılacağı yer de kolunuza, tam çiçek 
aşısının yanına olmalıdır.

Zira kolun daha alt kısımlarına aşı 
yapılırsa ağrı - şişme artabilir..

* 60 yaş üstü kişiler, Kalp-damar sistemi, 
akciğer, Böbrek hastaları. Diyabetliler.

* Bağışıklık sistemleri baskılanmış kişiler. 
Kanser hastaları, organ ve kemik iliği nakli 
yapılanlar.

• Uzun süreli kortizon ve Aspirin tedavisi 
görenler...
Bunlar birinci derecede risk grubudur.. Daha 
sonra gelenler;

• Bunlarla yakın temasta olanlar.. Sağlık 
personeli (Hekimler - Hemşireler)

• Sık sık seyahat edenler, öğretmenler, 
askerler »sporcular, fabrika gibi iş yerleri..

Kimler olmamalı derseniz; * Hamileler 
- 6 aydan küçük bebekler..

• Yumurta ve tavuk proteinine alerjisi 
olanlar.

• 38 derecenin üstünde ateşi olanlar..
İşte size bildiğimiz kadarıyla Grip ve 

aşının yararlarını anlattık.
Hemen gidin aşınızı yaptırın..
Yoksa günlerce salya sümük yatarsınız..
Kısaca bizden söylemesi..
Sağlıklı günler dileğiyle......

mailto:Jozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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İnan TAMER

Sırası Geldikçe

Recai Tezsever'i de Yitirdik

Tatlıcıdan misilleme

İftara yarım saat 
kala birbirinize iyi 

. iftarlar dileyip ayrıla
caksınız, sabah 
olduğunda belediye 
yayın aracından 
yapılan bir anons 
işiteceksiniz: "Eski 
nikah memuru Recai 
Tezsever yefat 
etmiştir.
Cenazesi..."

İnsanın inanası, 
kabullenmesi 
gelmiyor.

Yaşamla ölüm an 
meselesi. Bir anda 
insan dünya 
değiştiriveriyör.

O kadar hırsa, 
tamaha değmez bu 
dünyada.

Bu anons beni 
yıllar öncesine 
götürdü. Elbîseci 
Halit Ağa (Aydın), 
Pirinççi İsmet 
(Armağan), Kavaf 
Ali (Karayel),

Gedelekli İsmail 
(Aşık), Tibel Ahmet 
(Yüzücügil), 
Karsaktı Ali Osman 
(Ceylan), Kemani 
Nihat, Remzi Hoca 
(Cantürk), Paşa 
İsmet (Çakıcı), Kılay 
Abdullah, Terzi Ali 
(Güney), Özer 
(Atalık) ve Recai 
Tezsever. Hepsi 
hayat dolu, şen 
şakrak,* matrak, 
yemesini, içmesini 
ve eğlenmesini bilen 
hoş sohbet, etrafını 
neşelendiren, 
güldüren insanlardı. 
Bu gruptan şimdi 
Remzi Hoca, Terzi 
Ali ve Özer hayatta 
kalanlar. Onlara 
Allah hayırlı ömürler 
versin dilerim.

Recai, benim 
çocukluk ve ilk 
gençlik arkadaşım. 
Babalarımız,

annelerimiz iyi dost 
ve arkadaştılar. 
Mazbut bir yaşam
ları vardı Tezsever 
ailesinin. Gemlik'in 
çarşı meydanındaki 
meşhur Çınarlı 
kahvesi babasınındı. 
Recai ilk gençlik yıl
larında kahveha
nenin işletme 
müdürlüğünü yapı 
yordu. Çınarlı 
kahvenin yanması 
sonrası memuriyete 
atıldı, Gemlik Vergi 
Dairesine memur 
oldu. Zeki oluşu ve 
başarılı çalışmaları 
ile dairenin 
tahakkuk şefliğine 
terfi etti. Bir çok 
vergi mükellefini 
aydınlatarak ceza 
görmemelerini ve 
devletin vergi gelir
lerini arttırmayı 
sağladı. Tayini çıkın
ca görevinden

BAY MUSTAFA ÖZALP F”LAK’TAN i
Her Qâtife|EffilakAlım,Sâtım vej S Hizmetleri i

III
Daire, Zeytinlik, Villa, DükKan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SAM ve KİRALIKLARINIZ İÇİM BİZİ ARAyiNIZ

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE
Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÖX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2
Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

a
I

S Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balikpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-JİO m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli ■

ayrıldı, Gemlik 
Belediyesi nikah 
memuru oldu.
Görevi süresince 
binlerce gencin 
nikahını kıydı. 
Evlenme cüzdan
larında imzası, 
bugün için ondan 
kalan bir hatıra.

Recai Tezsever 
gururu, kibiri 
olmayan, her kesim 
insanla arkadaşlık 
kurabilen, alçak 
gönüllü, şen ve 
şakacı bir hemşe 
rimizdi.

Dost meclis
lerindeki uzun 
soluklu gülüşleri 
hala kulaklarımda. 
Çoğu arkadaşının 
kulaklarında da.

Bu dünyasını en 
iyi şekilde değer
lendirdiği gibi, örf 
ve adete bağlı dini 
bütün, ibadete 
düşkün bir 
arkadaşımızdı aynı 
zamanda.

İş gören, iş 
bitiren bir yapıda 
olduğundan çok 
kişinin hayır duasını 
aldı.

Allah'ta onu çek
tirmeden, çekme
den, yakınlarına 
bıkkınlık yermeden 
aramızdan aldı.

Şen, şakacı idi, 
şaka gibi gidiverdi 
sonsuzluğa seven
lerinin omuzlarında.

Allah rahmet 
eylesin.

Sevenlerinin başı 
sağ olsun.

Eşine, evlatlarına, 
akraba, dost ve 
arkadaşlarına Allah 
uzun ömürler ve 
dayanma gücü 
versin.

Bursa Muhallebiciler 
Pastacılar Yufkacılar 
Sütçüler Odası 
Başkanı Necip Daş, 
ramazan ayında tatlı 
satışı yapan değişik 
iş kolundaki esnafa . 
tepki gösterdi. Daş, 
ramazandan sonra 
tatlı fırınlarında 
ekmek üretecekleri
ni, pastanelere de 
döner tezgahı koya
caklarını söyledi. 
Türkiye'de ramazan 
ayı ile birlikte tatlı 
satışında patlama 
yaşanıyor. Pazardaki 
bu durum ise hem 
seyyar satıcıların 
sayısını artırıyor, 
hem de değişik iş 
kollarındaki esnafın 
tatlı satışı yapmasına 
neden oluyor. 
Kuruyemişçisinden 
tekel bayiine, 
fırıncılara varana 
kadar birçok esnafın 
ramazanda perak
ende tatlı satışına 
girişmesi ise Bursa 
Muhallebiciler 
Pastacılar Yufkacılar 
Sütçüler Odası'ndan 
tepki aldı. Oda 
Başkanı Necip Daş, 
bayram sonrası tatlı 
fırınlarında ekmek 
üreteceklerini, pas

tanelere de döner 
tezgahı koyacaklarını 
söyledi. Herkesin 
işini yapması 
gerektiğini söyleyen 
Başkan Daş, 
"Bizim mesleğimiz 
de herkesin gözü 
var" dedi.
Fabrika işçilerinin 
bile yıllık izinlerini 
ramazan ayında 
kullanarak merdiven 
altı imalathanelerden 
aldıkları tatlıları köşe 
başlarında sattıkları
na dikkati çeken 
Daş, "Önce bu 
kişiler hijyenik değil. 
Bizim üyelerimizin 
imalathanesini 
vatandaş her zaman 
görebilir. Ama 
tekel bayiinde satılan 
tatlının imalathanesi
ni nerede göre
ceksiniz?" diye 
konuştu.
Seyyar tatlıcıların 
vergi, kira, SSK gibi 
binlerce YTL'yi bulan 
giderleri olmadığı ve 
kalitesiz malzeme 
kullandığını için 
piyasa fiyatının altın
da mal satışı yap
tığını kaydeden 
Daş, denetimlerin 
yetersizliğinden 
yakındı.

DUYURU
GEMLİK BELEDİYESİ 

SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ
BAŞKANLIĞINDAN

2006- 2007 DÖNEMİ 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ VE

TÜRK HALK MÜZİĞİ 
KOriO ÇALIŞMALARI 

1 EKİM 2006 TARİHİNDEN 
İTİBAREN BAŞLAMIŞTIR. 

KORO İÇİN KAYITLARIMIZ
DEVAM ETMEKTEDİR.

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
GERÇEK OTO LASTİK

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
9 ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA 

Mâcîde ÖZALP
Tel: 513 2474 Fax: 51410 21

‘Gemlik 
Körfez’

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
tıklayın

Hüseyin TAŞKIRAN _ 
HER TÜRLÜ

LflZOGUl

LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
-> 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı 

2. El Jant Alım Satımı
24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR

Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 ami, a pap jaa i a
Demirci Apt Gemlik / BURSA Nl. İL W0 IW W I0

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Umurbey Belediye Başkan Fatih Mehmet Güler Marmarabirlik Genel Merkezinin 
açıkladığı zeytin avans fiyatları ile zeytin üretimi hakkında görüşlerini açıkladı

‘Genlikle atfı üretilmesi isteniyor ımı!"
Umurbey Belediye 
Başkan Fatih Mehmet 
Güler, yaptığı yazılı 
basın açıklamasında 
Marmarabirlik Genel 
Merkezinin açıkladığı 
zeytin avans fiyatları 
ile zeytin üretimi 
hakkında görüşlerini 
belirtirken gelişmiş 
ülkelerde bu fiyatların 
serbest piyasa 
koşullarında değil 
aksine müdahale ile 
oluştuğunu söyledi. 
Marmarabirlik fiyat
ları açıklarken bun
ların avans fiyat 
olduğunu ve gerçek 
fiyatların piyasada 
oluşacak olan 
fiyatlara göre 
belirleneceğini açık
ladığını ve gerçek 
fiyatın da piyasada 
oluşması beklendiği 
görüşüne katılmayan 
Güler, "Oysa 
tarım alanında da 
gelişmiş ülkelerde 
fiyat serbest piyasa 
şartlarında değil,

I aksine müdahale ile 
oluşur. Bu ülkeler 
tarım politikalarının 
bir sonucu olarak, 
köylük alanlarda 
yaşayan tarım 
ürünü üreticilerinin, 
şehirlerden yaşayan
lar kadar temel 
hizmetlerden (altyapı, 
eğitim,sağlık, spor, 
eğlence vb.) fay- 
dalanamadığı 
düşüncesi ile tarım
sal üretimi destekler. 
Maalesef ülkemizin 
ciddi bir tarım poli
tikası yoktur. Fakat 
yine de serbest piya 
şada bir fiyat oluşa
bilir. Piyasalarda her 
zaman en büyük alıcı 
fiyatın da en büyük 
belirleyicisidir. Bu 
sebeple Marmara 
Bölgesindeki zeytinin 
1/3'nü alan bir 
alıcının (Marmara 
Birlik) fiyat oluş
masında etkin bir rol
oynamaması 
gerçekçi bir yaklaşım 
olarak görülemez. 
Böyle bir yaklaşımla 
sağlıklı bir piyasa fi 
yatı oluşamaz. Böyle 
bir yaklaşım piyasada 
peşin alım yapan 
küçük alıcıların 
piyasa fiyatını belir
lemesini sağlar. Kaldı 
ki zeytindeki serbest 
piyasa her ilçede 
hatta her beldede 
ayrılıklar da gösterir. 
Yani Gemlik'te 
serbest piyasada

oluşan fiyat ile 
Erdek, Mürefte, 
Edincik, Marmara 
Adası serbest 
piyasasın da 
oluşacak fiyatların 
arasında farklılıklar 
olacaktır" dedi. 
Üreticinin merak 
ettiği bir başka 
konunun ise "Serbest 
piyasada oluşan fiy
atlardan hangi 
bölgede, hangi 
ilçede oluşan fiyat 
dikkate alınacak tır? 
Yani Marmara Birlik 
gerçek alım 
fiyatlarını belirlerken, 
piyasadaki fiyatın en 
yüksek olduğu böl
geyi mi, yoksa en 
düşük olduğu bölgeyi 
mi dikkate alacaktır? 
Yoksa her bölgede 
ayrı ayrı oluşan 
piyasa fiyatları, o böl
genin 
Marmarabirlik'te ki 
liste fiyatını mı oluş
turacaktır?" sorusu 
olduğunu ifade eden 
Güler, "Sanırım en 
adili en son seçenek 
tir. Yani gerçekten 
piyasada oluşan fi 
yatların Marmara bir
lik zeytin alım liste
sine yansımasıdır" 
şeklinde konuştu.
Ayrıca, Marmarabirlik 
yönetiminin dünyada
ki bazı kooperatifleri 
örnek göstererek 
avans fiyat açıkla
masını yapmak 
zorunda olduklarını, 
bunun kooperatifçi
likte bir çığır aça
cağını düşündüklerini 
belirttiklerini hatırla
tan Güler, "Ancak, 
örnek aldıkları koo 
peratifler; bölgelerin 
de üretilen ürünün 
hemen hemen tama 
mini satın alabilmek
te ve değerlendire
bilmektedir.
Kooperatiflerin bir 
uygulaması dikkate 

alınır iken, diğer 
uygulamaları dikkate 
alınmamaktadır.
Şöyle ki; Marmara 
Birlik 2005-2006 
sezonunda rekor 
düzeyde bir alım 
yapmış (50.000 ton 
civarı); ancak bu 
alım bölgede üreti 
len zeytinin 1/3'ünü 
oluşturmuştur. Yine 
bu yıl içinde pazarla
ma faaliyetlerini , 
geliştirdiklerini 
ifade ederek rekor 
seviyede satış yaptık
larını belirtmişlerdir. 
Ve kendileri için 
başarılı sayılan bu 
çalışmalar net
icesinde de yaklaşık 
20.000 ton zeytini 
pazarlayabilmişlerdir. 
Asıl çıkmaz 
buradadır. Marmara 
Birlik yalnızca bir açı
dan gelişmiş ülkel
erdeki kooperatifleri 
örnek alırken diğer 
özelliklerini dikkate 
almamaktadır. Bu 
durum da kararlarının 
sağlıklı olmasını 
engellemektedir.
Bu gün itibariyle 
bakıldığında 
Marmarabirlik 'in 
30.000 ton civarında 
stoğu mevcuttur. Bir 
başka deyişle bu 
pazarlama hızıyla 1,5 
yıllık stoğu bulun
maktadır. Bu sebeple 
üreticimiz, Marmara 
birlik'in bu yıl ki 
fiyat politikasını 
zeytin almamak 
üzerine kurduğunu 
düşünmektedir ve 
yapılan açıklamalar 
da samimi bulunma
maktadır. Çünkü 
Marmarabirlik zeytin 
üreticisinin kuru
luşudur. Sorumlulu 
ğu yalnızca aldığı 
zeytini depolayıp, 
pazarlamak ve kar 
elde etmekle sınırlı 
değildir. Aynı zaman

da zeytin piyasa 
larında fiyatın oluş
ması, ülkenin tarım 
politikasının içinde 
zeytinin hak ettiği 
yerini alması için 
politikalar ve strateji 
ler üretmek de önemli 
sorumlulukların- 
dandır. Fakat ne 
yazık ki Marmarabir 
lik Yönetimi yaptığı 
açıklamalar ile bu 
sorumluluklarının 
farkında olmadığını 
göstermektedir.
Geçtiğimiz yıl zeytin 
atımlarını durdurduğu 
dönemlerde basına 
sayfa sayfa ilanlar 
vererek kendi hak
lılıklarını anlatmaya 
çalışırken , 1 yıl 
geçmesine rağmen 
aynı gayreti aynı has
sasiyeti üreticinin 
haklarını koruyacak, 
zeytinle ilgili bir 
tarım politikası oluş
turulması yönünde 
göstermemişlerdir. 
Marmarab irlik 'in 
zeytinle ilgili nasıl 
bir tarım politikası 
izlenmesi gereklidir 
konusunda bir 
görüşü var mıdır? 
Var ise bile bu görüş 
ortakları tarafından 
bilinmemektedir.
Bu tarım politikasının 
geliştirilmesi 
konusunda neler yap
mıştır? Yaptı ise bun
lar ortakları tarafın
dan bilinmemektedir. 
Maalesef her geçen 
yıl özellikle bölge • 
mizdeki zeytin üreti
cisinin durumu daha 
kötüye gitmektedir. 
2002 yılından beri 
yaptığımız uyarı ve 
önlemler dikkate 
alınmamaktadır.
Ve Marmarabirlik 
yalnızca dar bir 
bakış açısıyla 
yönetilmektedir. 
Korkumuz bu 
yönetim anlayışının 
uzun vadede 
Marmarabirlik’in de 
sonunu hazırlayacak 
olmasıdır. Bütün 
bölge ortaklarına 
eşit yaklaşımda bulu
nan demokratik bir 
temsil ve yönetim 
anlayışı içinde 
yönetilen güçlü bir 
Marmarabirlik 
görmek üreticinin 
beklentisidir.
Çünkü güçlü bir 
Marmarabirlik güçlü 
üretici demektir" 
görüşünde 
bulundu.

BuKart’ta vize 
işlemleri modern 

teknolojiyle başladı

Bursa’da tüm toplu 
ulaşıma araçlarında 
avantajlı ve konfor
lu yolculuk imkanı 
sağlayan Bu Kart 
kullanan öğrenci, 
öğretmen, yaşlı, 
engelli, emniyet 
mensubu, zabıta ve 
postacıların 
kişiselleştirilmiş 
kartlarının 2007 
yılı vize işlemleri 
BursaRay 
Şehreküstü 
Istasyonu’nda 
başladı.
Burulaş Genel 
Müdür Ali Kaya, 
kişiselleştirilmiş 
BuKart sahiplerinin 
aynı haktan 2007 
yılında da yararlan
abilmeleri için kart
larına vize işlemleri
ni yılsonuna kadar 
yaptırmaları gerek
tiğini söyledi. Vize 
işlemelerinin hafta 
içi ve cumartesi 
günleri mesai 
saatleri içinde 
BursaRay 
Şehreküstü 
istasyonu’nun doğu 
girişinden 
yapıldığını belirten 
Kaya, “Vize işlem
lerinin işleyişinde 
her yıl birçok 
sıkıntılarla 
karşılaştığımız gibi 
vatandaşımıza da 
kaliteli ve hızlı bir 
hizmet veremiyor- 
duk. Geçen yıl ilk 
defa başvuruda 
bulunan vatan
daşımız kartını 1-2 
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ayda alabiliyordu. 
Sıramatik olmadığı 
için kuyruk kav
gaları ve saatlerce 
vakit israfı yaşanıy
ordu. Arızalı kart
ların yenilenme 
işlemleri 2-3 hafta 
sürüyordu. Ayrıca 
işlemlerde insan 
hataları yaşanıyor
du. Kişiselleştirme 
bürosunun teknolo
jisini geliştirdik. 
Bütün bu sıkıntıları 
Türkiye’de ilk defa 
Bursa’da uygulanan 
yapay zeka sistemi 
ile giderdik “ dedi. 
Öğrenciler için 10 
YTL, diğer kart 
sahipleri için 15 
YTL’ye yapılan 
kişiselleştirilmiş 
BuKart sahiplerini 
vize işlemler için şu 
evraklar gerekiyor: 
- Öğrenci: Yeni 
dönem öğrenci 
belgesi, 
-Öğretmen: Son aya 
ait maaş bordrosu 
veya görev yeri bel
gesi ya da M.E.B. 
personel kimlik 
kartı, 
- Yaşlı: Nüfus 
Cüzdanı fotokopisi, 
- 65 Yaş Üstü(2022 
sayılı kanuna göre): 
Banka Maaş Defter 
Fotokopisi, 
- Engelli: 
Rapor ya da 
engelli kart 
fotokopileri, 
- Emniyet - zabıta - 
posta görevlileri: 
görev yeri belgesi.
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Bursa’da motorsiklet kazalarına karşı eğitim seferberliği
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 
Motosikletli Çalışma 
Grubu, motor kul
lanan sürücülere 
yönelik eğitim sefer
berliği başlattı. 
Bursa’da motosiklete 
gönül veren kişilerin 
Yerel Gündem 21 
çatısı altında bir 
araya geldiği 
Motosikletliler Çalış
ma Grubu’nun, son 
yillarda motosiklet 
satışlarındaki patlama 
sonrasında artan 
kazalara karşı başlat
tıkları sosyal sorum
luluk projesi büyük 
ilgi görüyor. 
Motosikletliler Çalış
ma Grubu Sözcüsü 
Can Aydoğan, moto
siklet kullanımının 
bilinçli bir şekilde 
yapılabilmesi amacıy
la oluşturdukları 
grubun başlattığı 
eğitim çalışmasıyla 
trafikte can ve 
mal kaybının 
önlenmesinin hedef 
lendiğini söyledi. 
6 ayda 28 vatan
daşımızı motosiklet 
kazasında kaybettik 
Son 3r4 yılç|a;40 binin 
üzerinde motosiklet 
satıldığını ancak 
bunu kullananların 
ise hiçbir eğitimden 
geçirilmediğine dikkat 
çeken Aydoğan, bu

yılın ilk 6 ayında 
motosiklet kazasında 
28 kişinin hayatını 
kaybettiğini ve onlar
ca kişinin de sakat 
kaldığının altını çi 
zerek, başlattıkları 
eğitim seferberliğinin 
önemini vurguladı. 
Türkiye'de motosiklet 
kullanımı kültürünün 
yaygın olmadığına 
değinen Aydoğan, 
“Üstelik Avrupa’daki 
gibi araç sürücü
lerinin motosiklet ve 

bisiklet kullananlara 
karşı hassasiyetlileri 
çok az. Avrupa’da 
trafikteki öncelik 
sırası önce yaya, 
sonra motor ve bisik
let daha sonra araç 
sürücüsü şeklindedir. 
Ama ülkemizde bu 
kültür yok. Buna bir 
de eğitimsiz motosik
let sürücülerini 
eklediğimizde ortaya 
ürkütücü bir tablo 
çıkıyor. Bugün yap
ığımız bu çalışmanın 

başlatılmaması 
halinde yarın geç ola
cağı endişesini taşı
yarak eğitim seferber
liği başlattık” dedi. 
A’dân Z’ye ücretsiz 
motosiklet eğitimi 
Aydoğan, sürücü 
kazalarının motosiklet 
hakkında yeterli bil
giye sahip olmaması, 
sürücünün güvenliği 
için koruyucu aparat
larını kullanmaması, 
trafik kural ve kanun
lara uygun sürüş 

yapılmaması ve yol 
şartlarının uygunsuz 
luğu gibi nedenlerden 
kaynaklanan trafik 
kazalarının eğitim ve 
motosiklet bilincinin 
yerleşmesiyle gider
ilebileceğini söyledi. 
Yerel Gündem 21 
Motosikletliler 
Çalışma Grubu’nun 
BUTTİM’deki fuar 
alanı otoparkındaki 
ücretsiz güvenli 
sürüş tekniği 
konusunda eğitimine 

çok sayıda motosiklet 
sürücüsü katıldı.
Güvenli sürüş 
konusunun ana hat
ları ve prensiplerinin 
anlatıldığı eğitimde, 
iyi sürüş için gerekli 
olan zihinsel hazırlık 
TATKU (Tara, anla, 
tahmin et, karar ver 
ve uygula) ile görüş, 
zemin tutuşu, viraj 
alma, frenleme, solla
ma, şehir sürüşü gibi 
konular hakkında 
katılımcılara bilgiler 
verildi. Eğitime 
katılan sürücülere 
kask kullanmanın 
öneminin anlatıldığı 
broşürler de verildi. 
Med Line’a ait bir 
ambulans ise 
muhtemel 
kazalara karşı 
eğitim süresince 
hizmet verdi.
Motosiklet tutkunları 
Enduro’da buluşuyor 
Aydoğan ayrıca 
Motosikletliler Çalış
ma Grubu üyelerinin 
doğayı seven moto
siklet tutkunlan* 
anlamına gelen 
Endurö’ adı altında 
sanal ortamda 
buluştuğu 
*www.enduroturkiye. 
com' adresinden de 
teorik ve yaptıkları 
çalışmalar hakkında 
bilgi edinebilecekleri
ni de sözlerine 
ekledi.

TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ...
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Büyükşehir 
Belediyesi, temizlen
meyen bacaların 
yangına davetiye 
çıkardığını, lodostu 
havalarda ise 
zehirlenmelere 
neden olduğunu 
hatırlatarak, vatan
daşları uyardı. 
İtfaiye Başkanı 
Orhan Doğan, 
Büyükşehir loğo- 
sunu kullanarak, 
baca temizliği 
yaptıran özel şir
ketin yetki bel
gesinin iptal 
edildiğini belirterek, 
vatandaşların bu 
konuda 221 10 11 
nolu telefondan bilgi 
ve yardım alabile
ceklerini söyledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı Orhan 
Doğan, temizlen
meyen bacaların 
yangına davetiye 
çıkardığını, lodoslu 
havalarda ise 
zehirlenmelere yol 
açtığını hatırlatarak, 
vatandaşların şimdi
den tedbirlerini 
alarak bacalarını 
temizletmeleri 
uyarısında bulundu. 
Her yıl lodoslu 
havalarda zehirlen

me ve can 
kayıplarının artık 
sıradan bir olaymış 
gibi görüldüğüne 
dikkat çeken Doğan, 
“Sobaların iyi kurul
ması, bacaların 
temizlenmesi ve 
getirtilen kurallara 
uyulmasıyla lodoslu 
havalarda yaşanan 
can kayıplarını 
önleyebiliriz. 
Bacalar artık 
ölüm tütmesin” 
dedi. Doğan, 
düzenli olarak 

temizlenmeyen 
bacaların iyi 
çekmediğinden 
kurum ve ziftlerin 
birikmesi sonucu 
tıkandığını 
belirterek, “Tıkanan 
bacalar içinde ~ 
bulunan karbon- 
monoksit gazını 
odaya vererek 
zehirlenmelere 
neden oluyor. 
Ayrıca bacalarda 
biriken yağ, kurum 
ve ziftler zaman 
zaman tutuşarak 

yangın tehlikesi de 
oluşturmaktadır. 
Bir çok üzücü 
hadiseyi binanın 
büyüklüğüne göre 
10-20 YTL gibi bir 
ücretle önleyebile
ceğimizi unutma
malıyız” diye 
konuştu. 
“Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
adını kullanılarak 
yapılan tehditlere 
inanmayın” 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin adının 
ve logosunun kul
lanılarak ev ve işyer
lerine cezai işlem 
yapılacağı tehdidiyle 
‘temizlik uyarısı’ 
yapıldığını da ifade 
eden Doğan, vatan
daşların yetki belge
si iptal edilen bu fir
maya temizlik yaptır
mamaları konusun
da uyararak, bu tür 
şikayetlerin 
itfaiyenin 
221 10 11 ve 110 
nolu telefonlarına 
bildirilmesini istedi. 
Doğan, vatan
daşların bacalarını 
temizleme konusun
da yine aynı 
numarayı arayarak, 
bilgi alabileceklerini 
de sözlerine ekledi.

Türkiye Harp Malulü 
Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği 
(TÜMŞAD) Bursa 
Şube Başkanı 
Hüseyin Hüsnü 
Çınar, Fransa'nın, 
Türk milletinin ezeli 
düşmanı olduğunu 
sözde soykırımı 
kabul etmeyenlere 
hapis ve para cezası 
veren yasayı kabul 
etmekle ortaya koy
duğunu söyledi. 
TÜMŞAD Bursa 
Şube Başkanı 
Hüseyin Hüsnü 
Çınar, Ermeni mese
lesinin tarihçilerin 
değerlendirmesine 
bırakılması gerektiği 
ifade etti ve Türkiye 
Cumhuriyeti'ne 
yöneltilen haksız 
suçlamaların sona 
erdirilmesi için tutar
lı bir politikaya 
ihtiyaç olduğunu 
söyledi. Büyük 
Önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
"Yurtta Sulh 
Cihanda Sulh” 
vecizini hatırlatan 
Çınar, "Biz böyle 
bir milletin 
mensuplarıyız. 
Aksine Türklere 
soykırım uygulan
mıştır, Rumların 
Kıbrıs'ta Türk 
halkına yaptıklarına 
ne denir? Soykırım 

batıkların icat 
ettikleri ve 
uyguladıkları 
kavramdır. 
Emperyalizm, 
sömürgecilik gibi 
kavramlar kend i- 
lerindedir. Fransa 
önce Cezayir'de 
uyguladığı soykırıma 
baksın. Alma nya 
Yahudilere S'oykırım 
uyguladığında 
OsmanlI İm parator- 
luğu onlara kucak 
açmış ve himaye 
etmiştir" dedi. 
Türkiye'd e yaşayan 
Ermeni k ökenli 
Türk vatandaşlarıyla 
Türk halkının hiçbir 
sorunu olmadığını 
kaydeden Çınar, 
buna Örnek olarak 
da Ermeni kökenli 
Türk vatandaşı 
Arman Bıçakçı'yı 
gös,terdi. Adı geçen 
kişimin derneklerinin 
üyosi ve İstanbul 
Şuıbe yönetim 
kurulu üyesi 
olduğunu kaydeden 
Hüsnü Çınar, 
"Biz ona Armağan 
diyoruz, en az bizim 
kadar Türk bayrağını 
ve vatanını savun
maktadır. Bir sorun 
varsa ki, Ermeni 
meselesinin muhata
pları Türkiye Cumhu 
riyeti ve Ermenis 
tan'dır" dedi.

Temaşa-i Ramazan Sergisi TKM’de açıldı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Ramazan ayının 
huzur ve coşkusunu 
festival havasında 
yaşattığı etkinlikler 
kapsamında bu ayın 
atmosferine uygun 
geleneksel el sanat
ları eserlerin yer 
aldığı sergi, Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 

açıldı.
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın, tamamı 
BursalI sanatkarlar 
tarafından yapılan 
el emeği göz 
nuru eserlerin yer 
aldığı serginin 
açılışında, Bursa’da 
kültür ve sanata ve 

rilen önemin gün 
geçerek arttığını 
söyledi. Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 
sanat galerilerinde 
sergiler için artık sıra 
verildiğini anlatan 
Yalın, kültür ve sana
ta verdikleri önemin 
Bursa’da var olan bu 
potansiyeli harekete 
geçirdiğini belirtti.

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Ramazan ayının 
coşkusunu 
BursalIlara bu yıl 
farklı mekanlarda 
düzenlediği çeşitli 
etkinliklerle yaşat
tığını hatırlatan Yalın, 
“Etkinlikler kap
samında açtığımız 
Temaşa-i Ramazan

Sergisi’nde de 
Ramazan ayının 
atmosferini bütün
leştiren el emeği 
göz nuru eserler 
yer alıyor. Hepsi 
birbirinden güzel, 
görenlerin hayranlık 
duyacakları eserlerin 
yer aldığı sergiyi 
bütün BursalIları 
bekliyoruz” dedi.
Irgandı 
Köprüsü’ndeki 
sanatkarların yaptığı 
çini, el yazması, ebru, 
hat, teşbih, sedef el 
emeği göz nuru eser

lerin yer aldığı 
sergi, Ramazan 
Bayramı’na kadar 
gezilebilecek. 
Açılışa sanatkarın 
yanı sıra 
Bursa Kültür ve 
Sanat Turizm 
Vakfı Başkanı 
Ahmet Erdönmez, 
Kültür AŞ. Genel 
Müdürü Akif 
Koçyiğit, Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler 
Daire Başkanı 
Gülay Yıldınm ve 
sanatseverler katıldı.
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MEB, cep telefonu toplantısı yaptı
"Ek Ders Ücret 
Esasları" ile ilgili 
uygulamada yaşanan 
sıkıntıların giderilmesi 
amacıyla yeni 
düzenlemeye gitti. 
Bakanlık, bu konudaki 
sorunların giderilme
siyle ilgili olarak 
daha önce Maliye 
Bakanlığı’ndan aldığı 
olumlu görüşün 
ardından, yeni düzen
lemeyi Sayıştay 
Başkanlığı'na götürdü. 
Sayıştay Genel 
Kurulu’ndan da 
geçtiği öğrenilen "Ek 
Ders Ücret Esasları" 
düzenlemesi, 
Bakanlar Kurulu’ndan 
geçerek yürürlüğe 
girecek. Edinilen bil
gilere göre, mevcut 
uygulamada branşı 
rehberlik gibi ek ders 
saati ve ücrhti tam 
olan branşlardan 
koordinatör okul 
müdür yardımcılarına 
sağlanan haftalık 6 
saatlik ek derse girme 
mecburiyeti kaldırdı 
yor. Aynı sorunun 
yaşandığı mesleki 
ve teknik eğitim 
okullarında da yeni 
düzenlemeyle ek 
ders saatleri mağdur 
duruma düşen 
öğretmenlere 
kaydırıldı.
YİBO’DA EK DERS 36

SAATE ÇIKARILIYOR 
Bakanlık yeni 
düzenlemeyle, Yatılı 
Bölge ilköğretim 
Okulu (YİBO) ve 
Pansiyonlu ilköğretim 
Okulları'ndaki (PİO) 
müdür, müdür yardım
cısı ve belleticilerin 
haftalık ek ders 
saatlerini 25 saatten 
36 saate çıkarıyor. 
Fedakarca ve 
Özveriyle çalışan 
öğretmenlerin moti
vasyonunun artırıl
ması ve buralarda 
çalışmanın teşvik 
edici olması nedeniyle 
böyle bir düzenlemeye 
gidildiği öğrenildi. 
Daha önce ek ders 
ücreti alamayan 
çalışanlar, yeni düzen- 
lemeyle ek ders ücre
tine kavuşturuluyor. 
Mevcut uygulamada 
Özelleştirmeden 
MEB'e geçen uzman
lar, bakanlık müfettiş
leri, sivil savunma 

uzmanları, tesis 
müdürleri ve mali 
hizmetler uzmanları 
da yeni düzenlemeyle 
ek ders ücreti alabile
cekler. Maaşlarda 
ortalama aylık 310 
YTL artış sağlayacak 
yeni düzenleme 
bakanlık merkez 
ve taşra teşkilatı 
çalışanlarınca 
sevinçle karşılandı. 
Ramazan Bayramı 
sonrasında Bakanlar 
Kurulu’ndan geçmesi 
beklenen "Ek Ders 
Ücret Esasları" 
düzenlemesiyle, 
geçici görevle çalışan
ların uğradığı ek ders 
kayıplarının da önüne 
geçiliyor. Mevcut 
uygulamada geçici 
görevlendirmenin 6 
ayı geçmesi halinde 
ek ders alamayanlar, 
artık geçici 
görevlendirme 
süresince ek ders 
alabilecekler.

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
okullarda cep tele
fonu kullanımına 
kısıtlamanın ne ola
cağına ilişkin, okul 
yöneticileri, öğret
menler, veliler ve 
öğrenci meclisi 
başkanlarının katıla
cağı geniş katılımlı 
bir anket düzenleye
ceklerini söyledi. 
Milli Eğitim 
Bakanhğı'nda 
Hüseyin Çelik 
başkanlığında konuya 
ilişkin toplantı düzen
lendi. Toplantıda, 
okullarda cep telefon
larının kullanımı 
konusu ele alındı. 
Toplantıda, çeşitli 
öneriler dile getirildi. 
Çelik, toplantıdan 
sonra yapacakları 
ankette yer alacak 
soruları psikolog ve 
pedagogların da bulu
nacağı bir uzmanlar 
grubunun hazırlaya
cağını ve anketin 
elektronik ortamda 
gerçekleştirileceğini 
anlattı.
Çelik, anket sonuçları 
değerlendirildikten 
sonra bir önlemler 
paketi hazırlanacağını 
ifade ederek, bunun 
okullara gönderile
ceğini söyledi. Çelik, 
cep telefonu ile işle-

nen suçların disiplin 
suçu kabul edileceği
ni, cep telefonunu 
kopya çekme, mesajla 
taciz etme, görün
tüleme ve ders 
esnasında kullan
manın disiplin yönet
meliğinde düzen
leneceğini bildirdi. 
Toplantıda, okullarda 
cep telefonu kul
lanımıyla ilgili öner
ilen ve uygulanması 
benimsenen öneriler
den bazıları şöyle: 
"-Ders ortamlarında 

cep telefonu 
kullanımı kesinlikle 
yasaklansın. 
-Kamerası ve blue- 
tooth özelliği bulunan 
telefonlar okullarda 
kullanılmasın, sadece 
konuşabilmeyi 
sağlayan telefonlara 
izin verilsin.
-Okullarda "Türk 
Telekom Aile Kartı" 
adıyla telefon kabin

leri kurulsun. Öğren
ciler bu telefonlardan 
ailelerini ödemeli 
olarak arayabilsin.
-1-3 veya 1-5. sınıflar
daki öğrencilerin 
cep telefonu taşıması 
yasaklansın.
-Adalet Bakanlığı'nca 
hazırlanan 'Bilişim 
suçlan' ile ilgili yasa 
taslağına cep tele
fonuyla işlenen 
suçların da dahil 
edilmesi için Milli 
Eğitim Bakanlığı 
görüş bildirsin." 4 
Toplantıda, bazı öne 
riler hem ekonomik 
hem de pedagojik açı
dan uygun bulun
madığı için kabul 
edilmedi. Bu 
çerçevede okullara 
özel güvenlik sistem
leri kurulması, kamera 
ile x-ray cihazı veya 
elektronik şemsiye 
konulması önerileri 
benimsenmedi.
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Petrol 60 doların üzerinde

Uluslararası 
piyasalarda petrolün 
varil fiyatı 60 dolar 
seviyesinin üzerine 
çıktı.
ABD tipi hafif ham 
petrolün Kasım 
teslimi fiyatı 52 sent 
artışla varili 60,46 
dolara yükseldi.
Londra Brent 
petrolünün Aralık 
teslimi fiyatı da 
47 s₺ntdeğer 
kazanarak varili 
62,13 dolar oldu.
Petrol fiyatlarının 

yükselmesinde,

Petrol İhraç Eden 
Ülkeler Örgütünün 
(OPEC) daha önce 
aldığı üretim kısıntısı 
kararının ardından 
19 Ekimde Katar'da 
biraraya gelerek 
üye ülkeler arasında 
kısıntının nasıl 
dağılacağı ve diğer 
detayları görüşmek 
üzere toplanması 
etkili oldu.
Öte yandan ABD'de 
mevsim koşullarının 
sertleşmesiyle ilgili 
hava tahminleri de 
artışı etkiledi.

ELEMANLAR ARANIYOR
Meslek Lisesi 

(Torna, Makine) Bölümü Mezunu 
Askerliğini yapmış 

ELEMANLAR ALINACAKTIR. 

INMTTEKIIİKÖTOIIJTSM 
23. Km. Kurtul Köyü Mevkii 

Gemlik/BURSA

Tel: (0.224) 522 81 80

liftin seçim 
ekonomisi endişesi
Uluslararası Para 
Fonu (IMF) heyeti, 
gözden geçirme 
çalışmalarında, 
sosyal güvenlik 
reformuna ağırlık 
verdi.
Bütçe çalış
malarını tamam
layan IMF heyeti, 
sosyal güvenlik 
reformu 
çerçevesinde, L 
sosyal güvenlik 
kuruluşlarının 
2007 yılına ilişkin 
finansman beklenti
leri konüsunda 
çalışmalar 
yapıyor.
IMF heyeti çalış
malarında ayrıca, 
enflasyon hedefle 
mesi, Halk 
Bankasının 
özelleştirme süreci, 
Gelir İdaresi ve Gelir 
Politikası konularını 
da ele alıyor. Heyet, 
sosyal güvenlik. 
reformu 
çerçevesinde, genel 
sağlık ve emeklilik 
sigortasına ilişkin 
gelişmeler ve sis
temin birleşmesiyle

ortaya çıkacak 
yeni finansman den
gesini de görüştü. 
Öte yandan, IMF 
heyetinin temasların
daki sorgulamaları, 
2007 yılında en 
fazla seçim 
ekonomisi uygu
lanacağından endişe 
ettiklerini ortaya 
koydu.IMF heyeti 
üyeleri, gerek Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan, gerekse 
bürokratlarla yaptık
ları görüşmelerde, . 
seçim nedeniyle ' 
önümüzdeki yıl 
bütçe ödeneklerinin 
aşılmasından 
korktuklarını dile 
getirdiler.

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

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464'e mesaj atın.

melkoyun.com TEMAA www.temaxng.tr

Akaryakıt 
istasyonları
gözaltında

Gelir idaresi 
Başkanlığı, pom
palara yazar kasa 
uygulaması 
çerçevesinde, 
akaryakıt istasyon
larında yaygın 
ve yoğun vergi 
denetimleri başlattı. 
Gelir İdaresi
Başkanhğından 
yapılan açıklamaya 
göre, akaryakıt sek
töründeki kayıtdışı 
satışların önlenmesi 
ve karşılıksız vergi 
kullanımının önüne
geçilmesi amacıyla 
uygulamaya 
konulan pompalara, 
yazar kasa uygula
ması kapsamında 
bugüne kadar 7 bin 
558 istasyonda 
pompalara ödeme 
kaydedici cihaz

bağlandı.
Söz konuş u uygula
maya ilişkin usul ve 
esasları b elirleyen 
tebliğ, sirküler ve 
genelgelerde belir
tilen düz.enlemelere 
uyulup uyulmadığını 
tespit için de 
14 Ekiım 2006 tarihin-
den iti baren ülke 
çapında yaygın ve 
yoğun vergi denetim
lerine geçildi.
Hafta sonlarında 
sürdü.rülecek bu 
denetimlerde
akary akıt istasyon
larında, pompalara 
yazaırkasa bağlanıp 
bağlanmadığını ve 
araçların plaka 
numaralarının ödeme 
kaydedici cihazlara 
girip girilmediğine 
bakılıyor.

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 O 505 TL 

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

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.535) 886 47 74

SAHİBİNDİN SRTIUK OTOMOBİUCR
cr 2004 MODEL

CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 
ÖZEL KULLANILMIŞ

2000 MODEL TOYOTA COROLLA
96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ

GSM : (0.535) 394 58 24

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

GCMUK

MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MM

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

■■a
GAZETELERİNEİLANveREMAUNIR

II

KIIFEl IHIN
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

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

melkoyun.com
http://www.temaxng.tr
http://www.elele.org.tr
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Çocuklarla yüz yüze iletişimi arttırmalıyız
Kahramanmaraş İl 
Sağlık Müdürlüğü Akıl 
ve Ruh Sağlığı Şube 
Müdürü Psikolog 
Erdoğan Gürgen, elek
tronik ortamda yapılan 
iletişimin bireyin duy
gusal gelişimini azalt
tığını ve çocuklarda 
değişik patolojik 
öğelerin ortaya çık
masına yol açtığını 
söyledi.
Gürgen, son günlerde 
liselerde yaşanan 
şiddet görüntüleri ile 
gündeme gelen 
"Çocuklarda davranış 
bozukluğu" sorunun
dan korkmamak 
gerektiğinin altını 
çizdi. Birçok çocuğun 
bu görüntüleri tasvip 
etmeyeceğini belirten 
Gürgen, "O kadar 
öğrenci arasında bu 
şekilde davranış 
bozukluğu mutlaka 
çıkacaktır. Ama müda
hale etmek lazım. Bu 
görüntülerden çok 
korkmak gerekmiyor. 
Panik olmak yerine, 
sorunu araştırıp bunu 
tartışmak lazım. 
Çocuklarda cep tele
fonu olmasaydı da bu 
şiddeti gösterecekler
di. Kullandığı araca 
takılmamamız gereki 
yor. Aile en temel fak
tör. Ailenin parçalan
mışlığı çocuğu şid
dete yöneltir" dedi. 
"Okullarda cep tele
fonu yasaklanmalı mı, 
yasaklanmamalı mı?" 
tartışmasına da deği
nen Gürgen, "Kamera 
olması çocuğu tahrik 
mi ediyor? Ben böyle 
olduğunu düşünmü 
yorum. Burada kontrol 
edilmesi gereken şey, 
çocuğu nasıl yetiştire
ceğimiz meselesidir. 
Telefon, internet, tele
vizyon bizim gibi 
toplumlara biraz hızlı 
giriyor. Batı toplumu 

gibi teknoloji evrimi 
geçirmiyoruz. Bizim 
gibi ülkelerde etkisi 
daha fazla oluyor. 
Bunun gibi 
teknolojik araçlar, 
gelişmekte olan 
ülkelerde şizoit 
tepkiler oluşturur. 
Yasaklamak da 
çözüm olmuyor. 
Bu sefer de idare
ciler çocuklarla 
çatışıyor. Çocuklarla 
çatışan değil de 
öğreten kurumlan 
tercih etmeliyiz" 
diye konuştu.
"Okulda denetimi 
doğru yapamazsanız, 
rehberlik yapa
mazsanız, sorunlu 
öğrencilere zamanın
da yardımcı ola
mazsanız, okul 
kapılarını denetleye- 
mezseniz, o zaman 
bunlar ortaya çıkar" 
diyen Gürgen, 
"Gelişmekte olan 
toplumlar teknoloji 
kullanımında sıkıntı 
çekiyor. Teknolojiyi 
kendi karakterine 
sokarken, kendi 
kültürleriyle çatışıyor. 
O zaman da şizoit 
yapılar ortaya 
çıkabiliyor" şeklinde 
konuştu.
Yüz yüze iletişimin 
gittikçe azaldığına 
dikkat çeken Gürgen, 
şunları söyledi: 
"Televizyon, radyo, 
cep telefonu, internet; 
baktığınız zaman artık 
günümüzde kişilerin 
iletişiminin yüzde 
50'sini bunlara 
ayırdığını görüyoruz. 
Esas sorun burada. 
Asıl tehlike de burada. 
Bunun azaltılması 
gerekiyor. Bir elek
tronik aracı kullanıyor
sunuz, elektronik 
ortamda haberleşiyor
sunuz. Bu ortam 
bireyin sosyalleşmesi

ni azaltıyor. Çocuk
ların gelişiminde 
duygusal sistemin 
gelişmesi gerekiyor. 
Elektronik ortamda 
oluşan imaj, kişinin 
duygusal gelişimini 
azaltıyor ve bu da 
şiddet ya da değişik 
patolojik öğelerin 
ortaya çıkmasına daha 
rahat bir ortam sağlı 
yor. Ancak yüz yüze 
geliştirilen sıcak 
iletişimde, bu kadar 
yoğun sorunlar ortaya 
çıkmaz. Elektronik 
ortamda bireyin yerine 
koyduğunuz çok daha 
zor ve karmaşık sah
neleri oluşturuyor. Bu 
da kontrolü zayıflatı 
yor. Bu yüzden 
duygusal gelişim 
yavaşlıyor. 'Çocuklar 
cep telefonu kullan
malı mı, kullanmamalı 
mı?’ sorusuna 
gelince; amacı aşan 
bir konuşma varsa, 
yalnızlaştıran, oradaki 
dokuyu kültürü 
zayıflatan bir ortam 
varsa daha dikkatli 
olmak gerekir. 
Yasaklamadan ziyade 
yerine birşey koymak 
lazım. Parçalanmış 
aileyi, engellenmiş 
çocuğu, şiddeti 
ortadan kaldıracak
sınız. Bunlarla ilgilen
mek gerekiyor, yoksa 
kullanılan araç 
üzerinden değil kul
lanan insan üzerinden 
hareket etmek 
gerekir."

Okul öncesi eğitim yararlı
Marmara Üniversitesi, 
Milli Eğitim Bakanlığı 
ve UNlCEF'in işbir- 
liğiyle yürütülen proje 
kapsamında yapılan 4 
araştırma, okul öncesi 
eğitimin özellikle 
sosyo-ekonomik ve 
kültürel açıdan düşük 
ailelerden gelen 
çocuklar için çok 
önemli ve yararlı 
olduğunu ortaya 
koydu. Çocuklara en 
az bir yıllık okul önce
si eğitim olanağının 
sağlanması ilköğre
time uyumu kolay
laştırıyor. Marmara 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ayla 
Oktay'ın başkanlığında 

yürütülen "Okul Önce
si Eğitimden İlköğre
time Geçiş" projesi 
kapsamında, okul 
öncesi eğitim almış ya 
da almamış olmanın, 
çocukların farklı alan
lardaki 
gelişimleri üzerindeki 
etkisi araştırıldı.
2003-2004 eğitim öğre
tim yılında, İstanbul'
daki ilköğretim 
okullarının birinci 
sınıfına devam eden 
okul öncesi eğitim 
almış ve almamış 72- 
83 ay arasındaki 248'i 
kız toplam 490 öğren
ci, "sosyal duygusal 
uyum", "bilişsel hazır 
bulunuşluluk" ve

"hareket gelişim 
düzeyleri" açısından 
karşılaştırıldı. 
Araştırmada elde 
edilen bulgulara 
göre, sosyal duygusal 
uyum düzeyi okul 
öncesi eğitim almış 
çocuklarda, kız öğren
cilerde ve tek çocuk
larda daha 
fazla.Annenin öğrenim 
düzeyi düştükçe 
çocukların sosyal duy
gusal uyum düzeyi 
azalıyor. Ancak, 
öğrenim düzeyi düşük 
annelerin çocukları 
okul öncesi eğitim 
aldıklarında sosyal 
duygusal uyum 
düzeyleri artıyor.

Kıymalı Bezelyeli Makarna
Zeytin ve Fıstık Soslu Kuzu

Malzemeler (2 kişilik)
150 gramlık iki kalın parça kuzu eti
75 gr beyazpeynir, Kekik, 2 diş sarmısak
1 tatlı kaşığı dolma fıstığı, 2 tatlı kaşığı nişasta
1 tatlı kaşığı salça, 1 su bardağı et suyu
7-8 adet çekirdeği çıkarılmış zeytin, 1 çorba kaşığı margarin 
Kırmızıbiber, Tuz, karabiber

Yapılışı
Et parçalarını tuzlayıp biberleyin ve margarinle tavada kuvvetli ateşte kavurun. Bu 
arada beyazpeyniri ufalayın. Sarmısağı dilim dilim kesin. Peynir, sarmısak, kekik, 
kırmızbiber ve salçayı karıştırın. Keskin bir bıçakla dışı iyice kızaran et parçalarının 
ortalarından derin bir kesik açın, peynirli karışımı buradan doldurun, fırın kabına 
yerleştirip 230 derece ısıtılmış fırında 5 dakika pişirin. Bu arada fıstıkları tavada yağ 
ilave etmeden kavurun. Zeytin dilimlerini ve et suyunu ekleyin. Nişastayı biraz 
soğuk su ile eritip zeytinli sosa ekleyin, bir taşım kaynatın. Servis tabaklarına sosu 
döküp üzefine fırından çıkan etleri yerleştirip servis yapın.

Malzemeler: 
75 g margarin 
250 g yağsız kıyma 
400 g kalın düdük makarna 
5 su bardağı su„200 g bezelye 
2 orta boy soğan 
3 adet yeşil biber 
Tuz„Karabiber 1 yemek kaşığı 
şeker 100 g çiğ krema 
Yapılışı 
5 bardak suyu kaynatın, içine tuz ilave edin. Makarnanın 
hepsini içine atın, 12-15 dk. suyunu çekene kadar haşlayın. 
Ayrı bir tencerede 50 g Margarin'i eritip içine kıyılmış 
soğanı ve biberi ilave edin, 2-3 dk. sararıncaya kadar 
pişirin. Kıymayı, bezelyeyi, çiğ krema ve şekeri ilave edip 
çok kısık ateşte 10 dk. pişirin, ateşten ahn. Bu arada, 
makarnanın içine suyunu çekmesine yakın 25 g margarin 
katıp dikkatlice harmanlayın. Makarnayı tabaklara pay
laştırın, sosu üzerine döküp sıcak servis yapın.
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Açlık kan şekeri 
düşmesini tetikliyor

Soba zehirlenmelerine dikkat

Kan şekeri 
düşmesinin bazı 
rahatsızlıklara yol 
açabildiği bildirildi. 
Bursa Yüksek 
İhtisas Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi İç 
Hastalıkları 
Klinik Şefi Doç. 
Dr. Sedat Demir, 
kan şekeri düşük
lüğünün, yük
selmesinden 
daha tehlikeli bir 
durum olduğunu 
söyledi.
Kan şekeri 
düşmesinin, 
diyabet hastaların
da görülebileceği 
gibi, sağlıklı insan
larda da ortaya çık
abildiğini belirten 
Demir, 
şunları kaydetti: 
"Diyabet hastaların
da fazla miktarda 
şeker düşürücü 
ilaç kullanıldığında 
ortaya çıkan kan 
şekerinin düşmesi, 
sağlıklı insanlarda 
uzun süren açlıklar, 
yeterli sıvı alına
madığı zaman 
görülebilir.

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Genellikle aşırı 
halsizlik, fenalık 
hissi, kendini kötü 
hissetme, bitkinlik 
ve zihnin 
bulanmasının 
ardından gelen 
soğuk terleme 
ile ortaya çıkar. 
Kan şekeri 
düşmesi hızlı 
ilerlerse, arkasın
dan şok gelebilir, 
beyin dokusunda 
ciddi tahribatlar 
oluşabilir. 
Kan şekeri 
düşüklüğüne 
en basit çözüm, 
ağızdan birkaç 
kesme şeker 
vermek veya 
şekerli şerbet 
içirmektir." 
Demir, kan şekeri 
düşmesinin, 
oruç nedeniyle 
ramazan ayında 
sık rastlanan 
bir durum olduğuna 
işaret ederek, 
"Kan şekeri 
düşmesi, beslen
mesine dikkat 
etmeyen ve sahura 
kalkmayanlarda sık 
rastlanır" dedi.

Reflü bebeklerin 
akciğerini vuruyor

Reflü sonucu sık 
tekrarlayan ve 
bazen bebek uyku
dayken gerçekleşen 
kusmalar, mide içer
iğinin akciğere kaç
masına neden ola
biliyor
Gaziantep Üniver
sitesi (GAZÜ) Tıp 
Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve 
Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Metin Kılınç, bebek
lerde 6 aya kadar 
mideyle yemek 
borusu arasında 
bulunan kapağın 
gevşek olduğunu, 
bu nedenle mide 
içeriğinin yemek 
borusuna geri kaç
ması olarak tanım
lanan reflünün, 6 
aya kadar normal 
karşılandığını belirt
ti. Bebek düz 
yatırıldığı zaman 
ağzından emdiği 
sütün ya da 
mamanın gelmesi 
nin normal olduğu 
nu, bunun önüne 

geçmek için bebek
lerin 30 derece açılı 
yataklarda yatırıl
masını önerdiklerini 
ifade eden Kılınç, 
"Böylelikle yer çeki
mi etkisiyle mide 
içeriği geri gelmez. 
Mide içeriğinin geri 
gelmesinin ciddi 
riskleri var.
Reflü sonucu sık 
tekrarlayan ve 
bazen bebek uyku
dayken gerçekleşen 
kusmalar, mide içer
iğinin akciğere kaç
masına neden ola
bilir. Bu durum, 
bronşit, zatürre, 
astım ve alerjik 
hastalıklara zemin 
hazırlar" dedi.
Kılınç, 6. aydan 
sonra kusmaların 
devam etmesi, 
bebeğin sık sık 
akciğer enfeksiyonu 
geçirmesi durumun
da reflünün ciddi bir 
şekilde değer
lendirilmesi ve bu 
konuda gerekli 
tetkiklerin yapılması 
gerektiğini kaydetti.

Kış aylarının yaklaş
masıyla soba 
zehirlenmelerine 
karşı vatandaşların 
dikkatli olması 
gerektiğini belirten 
Özel Hayat Divan 
Hastanesi 
Başhekimi Dr. 
Sedat Kavas, her 
yıl onlarca insanın 
soba zehirlenmeleri 
nedeniyle hayatını 
kaybettiğini, soba 
zehirlenmelerine 
karşı vatandaşların 
dikkatli olması 
gerektiğini söyledi. 
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan Dr. 
Kavas, kış aylarının 
yaklaşmasıyla 
vatandaşları soba 
zehirlenmelerine 
karşı uyardı. Her 
yıl onlarca insanın 
soba zehirlenmeleri 
nedeniyle hayatını 
kaybettiğine dikkat 
çeken Dr. Kavas, 
bu tür sorunları 
ortadan kaldırmak 
için önceden tedbir 
almak gerektiğini 
ifade etti. Dr. Kavas, 
"Öncelikle sobaların 
fiziksel problem
lerinin giderilmesi 
gerekiyor. Mevcut 
bacalara periyodik 
bakım, kullanılan 
soba ve boruların 
uygunluğu ve 
çürümüş olmaması
na dikkat edilmelidir, 
özellikle odalarda 
mangal ve tüp gaz 
kullanılmamalı.
Kullanılacaksa 
yatmadan önce 

odadan uzaklaştırıl
malı ve önce 
yanan sobaya 
kömür atılmamalı, 
kömür atılırsa 
yandığından emin 
olunmalıdır. 
Mümkünse yatak 
odalarında soba 
kullanılmaması daha 
uygun olur" dedi. 
Sobaların üstten 
tutuşturulması, 
boruların sağlam 
olması ve baca 
temizliğinin 
düzenli olarak 
yapılması gerek
tiğinin altını çizen 
Kavas, "Aksi 
takdirde baca 
gazının tepmesi 
sonucu gaz içindeki 
çok zehirli karbon- 
monoksit gazı 
zehirlenmelere 
neden olmaktadır. 
Karbonmonoksit 
gazı, ağır bir gaz 
olduğu için zemine 
yakın bölümlerde 
daha yoğun bulun
ması nedeniyle 
yer yatağında 
yatan insan 
daha erken 
zehirlenmektedir. 
Karbonmonoksit 
gazının yüzde 1'lik 
bir yoğunluk olduğu 
takdirde 2-3 saatte 
ölüme sebebiyet 
verebilmektedir. Kişi 
uzun süre karbon
monoksit gazına 
maruz kalınca 
beyinde önlene
meyen hasarlar 
ortaya çıkar" şek
linde konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı
i

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. .513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 311

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

e

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 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 
SuAnza Yalnyz185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 211
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 5İ3 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

i AKCAN PETROL 513 10 79 
YERLİ YURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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W geçen hafta neleri okudu? Türk tasarımcı ‘Otomobil Oscar’ında finalde
Türk okuru 
geçtiğimiz hafta en 
çok hangi kitapları 
satın aldı? Hangi 
kitaplar geçtiğimiz 
hafta Türk okurunun 
gönlünü çelmeyi 
başardı. İşte tartış* 
maya kapalı çok 
satanlar listesi 
Haberî Kitap 
Dünyası tarafından 
hazırlanan geçtiğimiz 
haftanın en çök 
satılan kitaplar listesi 
aşağıdaki gibidir. 
Her türlü reklam ve 
tanıtım kaygısından 
uzak olarak hazır- 
lağımız liste, dağıtım 
şirketleri ve satış 
mağazalarından 
gelen raporlara göre 
derlenmiştir...
1- Baba ve Piç — 
Metis - Elif Şafak 
2- OsmanlIyı Yeniden 
Keşfetmek - Timaş . 
Yayınları — llber. 
Ortaylı
3- Başın Öne 
Eğilmesin - 
Sabahattin Ali’nin; 
Romanı m Hıfzı Topuz 
4- Seıi Ölünce Kim 
Ağlar - Goâ Basım 
Yayım - Robin 
Sharma

5* Latife Hanım - 
Doğan Kitap - İpek 
Çalışlar
6* Ninatta'nın Bileziği 
- Doğan Kitap - 
Ahmet Ümit
7- Efendi 2 - Doğan 
Kitap - Soner Yalçın
8- Beklenen - İthaki 
Yayınları - Kathleen 
Mcgowan
9- Metal Fırtına 3 - 
Altın Kitaplar - 
Orkun Uçar
10- Çok Güldük, 
Ağlamayalım - 
EVerest Yayınları - 
Kürşat Başar
11- Tarihimizle 
Yüzleşmek - Remzi 
Kitabevi - Emre 
Kongar
12 - İstediğiniz Kişiye 
8 Dakikada Nasıl 
Evet Dedirtirsiniz? - 
Yakamoz Yayınevi - 
Kevin Hogan

13- Hac - Can 
Yayınları - Paulo 
Coelho
14- Aşka Şeytan 
Karışır - Okuyan Us 
- Hande Altaylı
15- Aşk Bir Kere - 
Doğan Kitap - 
Maeve Binchy 
16- Şeytan Marka 
Giyer - Altın 
Kitaplar - Lauren 
VVeisberger
17- Leyla’nın Evi - 
Remzi Kitabevi - 
Zülfü Livaneli
18- Abdülhamid’in 
Kurtlarla Dansı - 
Ufuk Kitapları - 
Mustafa Armağan 
19- Enver Paşanın 
Anıları 1881-1908- 
Iş Bankası - Halil 
Erdoğan Cengiz- 
20- Futbol Ateşi - 
Sel Yayıncılık - 
Nick Hornby

'Yılın otomobili* 
seçimlerinde, finalde 
yarışacak otomo
biller belirlendi. Jüri 
üyelerinin oylarıyla 
41 aday otomobilden 
8'si finale kaldı. Türk 
tasarımcı Murat 
Güler'in dizaynı olan 
Ford S-Max de final
istler arasına girmeyi 
başardı.
Avrupa'da 'yılın oto
mobili' seçimlerinde 
sonuca yaklaşılıyor. 
22 ülkeden 58 Car 
of The Year (Yılın 
Otomobili) jüri 
üyesinin, finalde 
yarışacak finalist oto
mobilleri belirlemek 
için yaptığı oylama 
sonuçlandı. Buna 
göre 41 aday otomo
bil arasından;
Citroen C4 Picasso, 
Fiat Grande Punto, 
Ford SMax, Honda 
Civic, Opel Çorsa, 
Peugeot 207, Skoda 
Roomster ve Volvo 
C30 'yılın otomobili' 
için finalist oldu. 
Ancak bu yıl seçim
lerde bir ilk yaşandı. 
Jüri üyelerinin oyla

KAYIP Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksek Okulu’ndan aldı 
ğım öğrenci kimliğim ve Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. GÜNEY KARAKOÇ

maları sonucunda iki 
otomobil aynı puanı 
alınca, finalist oto
ların sayısı 7 değil, 8 
otomobile yükseldi.
8 FİNALİST
Car of The Year'ın 
kurallarına göre 
aslında 7 finalist 
seçiliyor. Ancak, jüri 
üyeleri bu yıl, 8 oto
mobil arasında ikinci 
bir değerlendirme 
yapıp, 'yılın otomo
bili' için puan vere
cekler. En fazla puanı 
toplayan finalist, 
2007 yılının otomobili 
seçilecek. Yılın oto
mobili seçimlerinin 
sonucu, 13 Kasım'da 
açıklanacak.
OTOMOBİL OSCAR'I 
Car of The Year 
kurallarına göre, her 
jüri üyesinin 25 
puanı bulunuyor. Bu 
25 puan finalde 
yarışan 7 otomobil 
arasında (bu yıl 8) 
bölüştürülebiliyor. 
Ancak, finalde 
yarışan her otomo
bile puan vermek 
gibi bir zorunluluk 
yok. Sadece üyelerin 

bir otomobile vere
bilecekleri en yüksek 
puan 10 olabiliyor. 
Jüri üyeleri, fiyat, 
donanım, tasarım, 
motor performansı, 
çevre ve ekonomi 
gibi birçok faktörü 
değerlendirerek 
puanlama yapıyor. 
Yeni bir otomobilin 
aday olabilmesi için, 
o yıl içinde en az 5 
Avrupa ülkesinde 
satışa sunulması ön 
şart olarak gerekiyor, 
Ötomobil Oscar'ı 
olarak tanımlanan 
'yılın otomobili' 
seçimleri 42 yıldır 
yapılıyor. Geçen yıl 
jüri üyelerinin 
oylarıyla 2006'nın 
otomobili Renault 
Clio III seçilmişti. 
2000 yılında 
Toyota Yaris, 
2001'de Alfa 
Romeo 147, 2002'de 
Peugeot 307, 2003'te 
Megane II, 2004'te 
Fiat Panda, 2005 
yılında ise Toyota 
Prius, 'yılın otomo
bili' ödülünü kazan
mıştı.
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Körfez Of şefte
Zengin davetiye ve 
kartvizit çeşitleri, 
her türlü ırenkli ve 
siyah beyaz baskı, 
kaşe, müh ür, kitap, 
broşür cillt yapımı

İstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler açıklandı

Cm W ödülleri sahiplerini ti
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ramazan da bitiyor..
Bugün ramazan ayının 27’nci günü.
Kadir gecesi bu gece..
Ben de bir Haziran ayında Kadir Gecesi 

dünyaya gelmişim.
0 nedenle adımın Kadir olmasını istemiş 

annem, ama nüfus memuru Kadri yazmış.
0 nedenle Kadir Gecesi bende daha da kutsal

laşır.
Oruç ayının nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz.

Günler göz açıp kapanasıya gelip geçiyor.
Ramazan Bayramı yaklatıkça insanlarda telaş 

artıyor.
Bayram alışverişleri başladı.
Bazı mağazalar dolup taşıyor.
İnsanlarda bir heyecan ki sormayın.
Yollar insan almıyor.
Gemlik’in trafiği ise bilhassa akşam saat

lerinde arap saçı..
Nasıl düzelecek bu trafik sorunu bilen 

olmadığı gibi çözüm üreten bir kurum da yok..
Gemlik büyürken, sorunlar yumak yumak 

oluyor.
Çözüme kavuşmuş tekbir sorun yok.
Sorunlarla büyüyoruz.
İşte önümüzde Büyükşehirce hazırlatılan 25 

binlik Nazım İmar Planı..
Bu plan görüşülerek Gemlik’in geleceği 

karara bağlanacak.
Yapilacak planların anayasası olacak olan bu 

plan, önümüze kondu.
Plancılıktan anlayanlar işin üzerine gitmeli.
Ticaret ve Sanayi Odası, uzman getirtip plan 

hakkında görüş almalı. En önemlisi ise Belediye
meclislerinin bu konuda hazırlıklı olmaları. 

Ramazan ayı bitiyor, sorunlar bitmiyor. 

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği resim, şiir 
ve kompozisyon yarışmalarında derece alan 
öğrenciler açıklandı. Öğrencilere ödülleri 
Cumhuriyet Bayramı töreninde verilecek. 
Gazetemizin küçük ressamı ‘Çiziyorum’ 
köşesi çizeri Barış Güler, resim dalında 
birçok büyüğünü geçerek üçüncü oldu.

Haberi sayfa 3’de

o'ılartsıllııldımlasıcıİBiılıyM

Kent Konseyi’nin 46. toplantısı Tayyare 
Kültür Merkezi’nde uluslararası davetlilerin 
yanı sıra çok sayıda üyenin katılımıyla 
yapıldı. Toplantıda, Bursa'da Yoksullukla 
Mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve 
hayata geçirilen projeler anlatıldı. Sayfa 2*de

Sürücülere bayram trafigi üyarısı 
Bayramdan önce trafik kontrollerinin arttığını 
belirten yetkililer, “Sürücülerimiz uykusuz 
yola çıkmamalı ve yolculuk sırasında trafik 
kurallarına uymalı" dedi. Haberi sayfa 3’de
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Bu gece Kadir gecesi
Kur’an-ı Kerim’in 
inmeye başladığı 
Ramazan ayının 
27 ncisi gecesi 
olan Kadir Gecesi, 
tüm İslam alemin 
de bu gece 
kutlanacak.
Kadir Gecesi 
için Kur’an-ı 
Kerim’dek i 
suresinde, 
yaradan 
"Doğrusu biz 
Kur'ân'ı Kadir 
gecesinde 
indirmişizdir. 
Kadir gecesinin 
ne olduğunu sen 
bilir misin?

Kıadir gecesi bin 
aydan hayırlıdır. 
Melekler ve 
Cebrail o gecede 
Jiablerinin 
izniyle her 
türlü iş için 
inerler. O gece, 
tanyerinin ağar
masına kadar 
bir esenliktir." 
buyurmuştur. 
Bu gece, 
müslümanlar 
Kur’an okuyarak, 
dua ederek, 
Tann’dan 
günahların 
bağışlanmasını 
dileyecekler.

Bayram tatili 
‘paket turlarına’ 

dikkat
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, 
Ramazan Bay ra mı'nın yaklaşması 
dolayısıyla yoğunlaşan seyahatler sonu
cunda tatilcilerin mağduriyetlerini gider
mek amacıyla turizm sektörüne yönelik 
denetimlerin sürdüğünü, denetimler 
sırasında sözleşme esaslarına aykırı 
paket tur düzenle yenler hakkında da 
cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Haberi sayfa 7’de
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‘Memurin Faslı’ 
3 Kasım’da Kültür 

Merkezi’nde 
sahnelenecek

Bursa’da yoksulluk haritası çıkarılıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği'nin 
organizasyonunda 
Gemlik'e gelecek 
olan Tiyatro Birikim 
3 Kasım'da Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
hem büyüklere 
hem de küçüklere 
oynayacak.
Tiyatro Birikim 
sanatçılarının 
oynadığı ve Coşkun 
Irmak'ın yazdığı 
H. Sevim Işık'ın 
yönettiği 2 perdelik 
müzikli komedi 
"memurin faslı" 
isimli oyun 3 Kasım 
2006 Cuma günü 
saat 20.00 de 
Belediye Kültürj 
Merkezi’nde 
oynanacak. 
5 kişiden oluşan 
oyun bir "orta 
oyunu" ne tek bir 
insanı ne de tek bir 
öyküyü anlatır.
Çalgılı, şarkılı, 
danslı, keyifli 
bir oyun. 
Söz "Memurların 
sözüdür", 
"Memurların 
Fash"dır. Dolayısıyla 
bir insanın değil, 
milyonlarca insanın 
öyküsüdür.
Tek bir tarafı tutmaz, 
çuvaldızı kendine 
batırır. "Memurin 
Faslı", "Yaşamını 
Sürdürmek" adına 
"Yapmak zorunda 
kalma"ların, 
vazgeçmelerin, 
yön değiştirmelerin 
doğurduğu komik 
durumları irdeler. 
"Yaşam gayesi" 
içindeyken, unutu
lanları gözler 
önüne serer.
Bunları eğlendirerek

sunar, hoşça vakit 
geçirirken düşün 
düren bir oyun. 
GÜNDÜZ 
ÇOCUKLARA 
Aynı gün küçükler 
için oynanacak 
olan "Cimri Bey'in 
altınları” isimli 
oyun ise gün 
boyu 4 matine 
olarak küçüklere 
sahnelenecek. 
Ömer Naci 
Topçu'nun yazdığı 
ve H. Sevim Işık'ın 
yönettiği oyun iki 
perdelik müzikli 
çocuk oyunu.
Yine Tiyatro Birikim 
sanatçılarının 
oynayacağı 
oyunun çocuklar 
tarafından 
eğlenerek izlenmesi 
bekleniyor.

Uluslararası 
Yoksullukla Mücadele 
Günü ana temasıyla 
toplanan Bursa Kent 
Konseyi, sözde 
Ermeni soykırımını 
inkar etmeyi suç 
sayan yasayı 
onaylamasından 
dolayı Fransa’yı 
kınama kararı aldı. 
Kent Konseyi’nin 
46. toplantısı Tay 
yare Kültür Merkezi’n 
de uluslararası 
davetlilerin yanı sıra 
çok sayıda üyenin 
katılımıyla yapıldı. 
Konsey Başkanı Se 
dat Yalçın, Uluslara 
rası Yoksullukla 
Mücadele’nin ele 
alındığı oturum 
öncesinde Kent 
Konseyi Yürütme 
Kurulu olarak Fransa 
Parlamentosu’nda 
sözde Ermeni 
soykırımını inkar 
etmenin suç sayıldığı 
yasayı onaylamasın
dan dolayı bu ülkenin 
kınanması yönünde 
aldıkları kararı oyla
maya sundu.
Salonu dolduran 
bütün üyelerin 
oylarıyla Fran 
sa’nın kınanması 
kararlaştırıldı; 
Konsey Fransa’yı 
kınayacak 
Bursa Kent Konseyi 
imzalı, ‘Sivil tepki’ 
başlıklı, alınan 
kararın temeli barış 
ve özgürlük üzerine 
bina edilmiş olan 
Avrupa Birliği

kriterlerine, İnsan 
Hakları Evrensel 
Beyannamesine, 
Türkiye- Ermeni 
ilişkileri bağlamında 
dünya ve bölge 
barışına, düşünce 
hürriyetine ve özgür
lüklere indirilmiş bir 
darbe olarak nite
lendirilen kınama 
yazısında, "Bursa 
Kent Konseyi olarak, 
bu yasayı temel hak 
ve özgürlükler, insan 
haklan, demokrasi ve 
barış için Fransa 
Parlamentosu adına 
tarihe geçmiş bir 
kara leke olarak 
görüyor ve şiddetle 
kınıyoruz" şeklinde 
görüşlere yer verildi. 
Köklü demokrasi 
kültürü ile övünen 
Fransa’nın 75 milyon 
Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşının nefretini 
kazandığı da vurgu
lanan kınama yazısın
da birçok dünya ülke
si ve demokratik 
kuruluş tarafından da 
şiddetle eleştirilen bu 
yasal düzenlemeyi 
son tahlilde hayata 
geçirilmeyeceği ümi

dine de yer verildi. 
Kent Konseyi 
Başkanı Sedat Yalçın, 
kınama yazısının 
Fransa Cumhurbaş 
kanı Jacgues Chirac 
başta olmak üzere 
Fransa Parlamento 
su’na Türkiye 
Başkonsolosluğu ile 
Büyükelçiiiği’ne gön
derileceğini belirtti. 
Yalçın daha sonra 
Kent Konseyi’nin 
46. toplantısında 
17 Ekim Uluslararası 
Yoksullukla Mücadele 
Günü münasebetiyle 
Bursa’da yoksullukla 
mücadele konusunun 
ele (ılınacağını 
söyledi.
Bursa’nın yoksulluk 
haritası çıkartılıyor 
Toplantıda Yerel 
Gündem 21 ve 
Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, Bursa’da 
Yoksullukla Mücadele 
konusunda yaptıkları 
çalışmaları ve hayata 
geçirdikleri projeleri 
anlattı. Bulut, 
Birleşmiş Milletlerin 
‘Bin Yıllık Kalkınma 
Hedefleri’nde yoksul

lukla mücadele kap
samında dünyada 
2015 yılına kadar 
günlük 1 doların 
altındaki nüfusun en 
aza indirilmesinin 
planlandığını bildirdi. 
Bulut, Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
gelir seviyesi düşük 
kişilerin tespiti ve 
yardımların daha 
sağlıklı dağıtıl
masının sağlanması 
amacıyla Bursa’nın 
yoksulluk haritasının 
çıkartılacağını, bu 
yöndeki çalışmaların 
bir-iki ay içinde 
tamamlanacağını dile 
getirdi. 
Büyükşehir 
Belediyesi sosyal 
belediyecilikte de 
öncü
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın ise, 
yeraltı ve üstündeki 
çalışmaların yanı 
sıra sosyal belediye
cilikte de toplumun 
ihtiyaçlarını 
karş ılad'. klann,’ 
söyledi. Son 2 yılda 
10 bin öğrenciye 
kırtasiye, 14 bin 
aileye gıda, 151 ton 
kömür yardımı yap
tıklarını, her yıl bin 
500 üniversite öğren
cisine burs verdikleri
ni ifade eden Yalın, 
“Gezici sağlık 
araçlarııhızda 2500’e 
yakın vatandaşımızı 
ücretsiz tedavi ettik. 
Huzurevindeki yoksul 
vatandaşlarımızın her 
türlü ihtiyaçlarını 
karşılıyoruz. Bazı 
mahallelerde yoksul 
yaşlılara evlerinde 
ücretsiz hizmet veriy
oruz. Geçen yıl 4 bin 
olan sanat ve meslek 
edindirme kurslarının 
kapasitesini bu eği 
tim döneminde 5 bine 
çıkarttık. İlaç, engel 
tilere akülü araba gibi 
birçok yardımlarla da 
ihtiyaç sahiplerinin 
yanında olmaya 
çalışıyoruz" dedi.

‘Gemlik Körfez' internette BURSA HAKİMİYET V€ 
K€NT GAZETELERİNE 
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Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler açıklandı

ozcanvurall 933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Cumhuriyet idilleri sahiplerini buldu 
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği 
resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece alan öğrenciler açıklandı. 

Öğrencilere ödülleri Cumhuriyet Bayramı töreninde verilecek.
Gazetemizin küçük ressamı ‘Çiziyorum’ köşesi çizeri 

Barış Güler, resim dalında birçok büyüğünü geçerek üçüncü oldu.
Seyfettin SEKERSÖZ

Cumhuriyet
Bayramı nedeniyle 
düzenlenen 
Resim-Kompozisyon- 
Şiir yarışmasında 
dereceye giren 
öğrenciler 
belli oldu.
İlköğretim Okulları 
arasında iki birincilik 
alan Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri başarılı 
olurken, resim . 
yarışmasında 
üçüncü olan Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu birinci sınıf 
öğrencisi Barış Güler 
büyüklerin arasından 
sıyrılarak dereceye 
girmeyi başardı.
RESİM
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin katıl 
dığı Resim yarışma 
sında Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu’n 
dan 7. nci sınıf 
öğrencisi Merve Can 
birinci, Atatürk 
İlköğretim Okulu 
8 nci sınıf öğrencisi

II
5
J

Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları başladı

Seyfettin SEKERSÖZ

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı'nın 
83. kutlamalarına 
hazırlanan okullarda 
hazırlıklar sürüyor.

Müge Şahin 
ikinci oldu. 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
1’nci sınıf öğrencisi 
ve gazetemizin 
‘Çiziyorum’ köşesi 
çizeri Barış Güler’in 
çalışması ise 
üçüncü seçildi. 
İLKÖĞRETİM 
OKULLARI 
KOMPOZİSYON 
Kompozisyon 
yarışmasında 
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
8 nci sınıf öğrencisi 
Sevil Ayna birinci, 
Kurşunlu Nursel 
Çağlar İlköğretim 
Okulu 6^ıcı sınıf 
öğrencisi Gizem 
Battal ikinci, 
özel’ Aykent İlköğre
tim Okulu 7 nci 
sınıf öğrencisi 
Emre Fışkın 
üçüncü oldu. । 

Şiir yarışmasında 
ise Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
8 nci sınıf öğrencisi

Okulları temsil 
eden bando ekipleri 
ise aralarına yeni 
katılan öğrencilerle 
birlikte çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. 
29 Ekim 2006

Melike Sülbü birinci, 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu 7 nci sınıf 
öğrencisi Cansu 
Yokuş ikinci, 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu 8 nci 
sınıf öğrencisi 
Melis Gandar 
üçüncü oldu. 
ORTAÖĞRETİM 
OKULLARI 
RESİM 
Ortaöğretim 
okulları arasında 
düzenlenen 
Resim yarışmasında 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 10 ncu sınıf 
öğrencisi Özge 
Emre birinci olurken 
bu dalda başka 
katılım olmadı. 
KOMPOZİSYON 
Kompozisyon 
yarışmasında 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
11’ nci sınıf 
öğrencisi özlem 
Aris bir kez daha 
birinci olurken, 
İmam Hatip Lisesi 
10’ncu sınıf öğrencisi

Pazar günü İskele 
Meydam’nda 
kutlanacak olan 
Cumhuriyetimizin 
83. yılı kutlamaların 
da en iyi bandocu 
olabilmek için

Hilal Eşrefoğlu 
ikinci, Gemlik 
Lisesi 11’nci sınıf 
öğrencisi Öznur 
Çiğdem Karakaş 
üçüncü oldu. ŞİİR
Şiir yarışmasında 
İmam Hatip Lisesi 
10 ncu sınıf öğrencisi 
Lale Baykây birinci, 
Gemlik Lisesi 11’nci 
sınıf öğrencisi 
Ece Doğan ikinci, 
Anadolu Ticaret ve 
Ticaret Meslek 
Lisesi 9 ncu sınıf 
öğrencisi Bahtinur 
Şıkbasan ise 
üçüncü sırayı aldı. 
İlçede yapılan 
yaçşmada birinci : 
olan öğrencilerin 
eserleri il'de 
yapılacak yarışmaya 
gönderilirken 
derece alan tüm 
öğrencilere birer 
takım eşofman |jle 
birincilere birer 
kol saati ödülleri 
Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarında 
verileceği öğrenildi.

sokak içlerinde 
çalışan bando 
ekiplerinin 
çalışmalarını 
çevreden geçen 
vatandaşlar 
ilgiyle izliyor.

Durmadan dalgalanıyoruz!...
Dalgalı kur, dalgalı kur derken, Türkiye 

nin ekonomisi de dalgalanmaya başladı..
Dışarıda ufacık bir rüzgar estiğinde, bizde 

oynamalar başlıyor...
Önce döviz kuru inip çıkmaya başlıyor..
Döviz kuruyla yapışık olan Borsa da ve 

faizlerde, Altında oynamalar oluyor..
Bazılarının gözü, kulağı bu rakamlarda. 

Döviz fiyatını, borsayı, faizi izliyor..
Bu işleri iyi bildiklerini söyleyenler bu 

oynamalardan, rant elde edip, cüzdanlarını 
doldurmaya bakıyorlar...

Geri kalan büyük bir kesim var ki; “Benim 
ne param var, ne de dövizim.”

“Bana ne borsadan, dövizden, faizden” 
deseler de, kazın ayağı öyle değil..

Önünde sonunda bu borsa, döviz, faiz 
ekonominin tümünü etkiliyor.

Sonunda da sen ondan kaçsan da o gelip 
seni buluyor, faturasını öde diyor..

Sayın okurlar devamlı bildiğimiz kadar 
yazıyoruz; Bütün bu dalgalanmaların.

Borsa da ki oyunların nedeni yanlış 
ekonomi politikası..

Bu yanlış ekonomik politika sonunda her 
şeyin temeli olan bu dövizi, üreterek, emek* 
le, alın teriyle değil, borçla, dışarıya yüksek 
faizler ödeyerek kazanıyoruz.. Kısaca 
başkasının kesesinden yiyip, içiyoruz ama 
2!amanı gelince de öde diyorlar, faturayı 
önümüze koyuyorlar, o zamanda borcunu 
ödeyemeyecek durumda ki müflis olarak 
bizi adam yerine koymuyorlar....

Ekonomi politikası üretime dayandırılır, iyi 
mal üretir ve ihraç edersek önce işsizlik aza
lır sonra da bizim olan döviz gelir..’

Bu döviz sağlam, bize ait dövizdir, kimse 
üzerinde oynayamaz..

Bu dövizin bolluğunu ve düzenini üretim 
belirler.. Fiyatı da ayni kalır» .

Döviz fiyatını ancak üretim girdilerinin 
fiyat değişimi etkiler..

Ekonomi politikaları yüksek faiz, ucuz 
dövize dayandırıl ise üretim artırılamaz..

Ucuz dövizle çok ithalat yapılır, üretim 
azalır, işsizlik artar..

İhracat geliri ülkenin döviz ihtiyacını 
karşılamaz, bu kere de döviz bulmak için 
yabancılara yüksek faiz vererek ülkeye döviz 
çekmeye çalışırız..

Şimdi anladınız mı oynanan oyunları 
hemşerim. ?

Bu dövizi getirenler (Buna sıcak para di 
yorlar) bizim onlara yüksek faiz vermemizin 
sebebini bildiklerinden risk gördükleri, biraz 
rüzgar etsimi hemen paralarını alıp çeker 
giderler..

Yüksek faiz, paralarını kârlı işletmek için 
gelenler paralarını çekmeye kalkınca 
piyasalar dalgalanır, döviz fiyatı, altın artar, 
Borsa düşer., daha sonra bu vartaları atlatıp 
biraz düzelince, bu parası olanlar tekrar 
ortaya çıkar, dövizlerini getirirler, bizde 
bilmeyenler; Oh durumumuz iyi diye şişinir
ler.

Türkiye bu tür “gel - git” içinde yuvarlanır 
durur.

Türkiye işte bu çalkantı içinde iken tüm 
halk, özellikle üretim yapacakların yarınları 
göremedikleri için üretime karar verip, 
yatırım yapamaz..

Ekonomi politikasında ki bu yanlışlık 
düzeltilmedikçe yarınlarımız sağlıklı olarak 
gelişmez, halkın refahı artmaz. Alınan 
borçlarla günü gün etmeye, halkın gözünü 
boyamaya ,her şey iyi gidiyor, bana oy ver 
de, bir donem daha borçlarla sefa süreyim 
diyen politikacılar sahnesi olur.

Olan biten budur..
Ben her zaman söylüyorum, ekonomist 

değilim, bu işi iyi bilen
Ekonomi profesörlerinden alıntılar 

yaparak sizlere aktarıyorum..
Gerisi senin aklına, izanına kalmış, anlaya 

biliyorsan kafanı kaldır, sor, senin 
koyun,başındakilerin çoban olmadıkların 
haykır. Söyle ki herkes işini doğru dürüst 
yapsın, bu vatana ve evlatlarına yazık 
olmasın...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Özürlü çocuklar top oynayacak

Seyfettin SEKERSÖZ

İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan 
Özel Türe 
özel Kurs 
Merkezinde 
eğitilen özürlü 
çocuklara 
op hediye etti. 
Futbol, basketbol 
ve voleybol 
toplarını Kurs 
Müdürü 
Tamer Sivri'ye 
hediye eden 
Burhan Arıkan, 
özürlü çocukların 
gerekli rehabilite 
eğitimini almaları 
için İlçe Spor 
Müdürlüğü olarak 
yardımcı 
olacaklarını söyledi. 
Özürlüler Okuİu’nda 
eğitim gören 65 
özürlü çocuğun 
okul içinde topla 
oynayarak vakit 
geçirmelerinin . 
onlar için iyi ola
cağını ifade eden

Kİ

Semazenler sevgi 
için dondu

Özürlüler Okulu 
Kurs Merkezi 
Müdürü Tamer 
Sivri, zor şartlar 
altında başladıkları 
süreçte büyük 
aşama kaydettikleri
ni belirterek, 
"Şu anda özürlüler

okulu olarak ses
imizi duyurmaya 
başladık, bizim 
burada yaptığımız 
işleri özürlü aileleri 
gelerek yerinde 
görüp bize her türlü 
desteği veriyorlar. 
Kurs merkezimiz

Her ^iiCEjtilâjÇf Alim, Satım ve] ima Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

I

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE
i &

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 n?

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

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

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1 • 110 m2 asansörlü »kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan, 

önünde 115 m2 Bahçeli .

i
%

bölgede tüm 
olumsuz şartlara 
rağmen amacına 
ulaşmaya çalışan 
bir merkez 
konumuna geldi. 
Bize her konuda 
destek veren 
kurum ve 
kuruluşlar ile 
hayırsever insan
larımıza bir kez 
daha teşekkür 
ediyorum" dedi. 
İlçe Spor 
Müdürü Burhan 
Arıkan'da 
özürlüler okuluna 
hediye ettiği 
20 adet topu 
Tamer Sivri’ye 
verirken 
duygulandığı 
ifade ederek, 
"Bizlerin birer 
parçası olan 
özürlü çocuk
larımıza destek 
olmaya devam 
edeceğiz, 
onların eğitimleri 
için yapılacak 
katkıda bizimde 
payımız olsun 
istedik" 
şeklinde konuştu.

Bursa Buyukşehır 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
Temaşa-i Ramazan 
etkinlikleri kap
samında gerçek
leştirilen sema 
gösterisinde 
semazenler, 
izleyenlere Hazreti 
Mevlana’nın asırlar 
öncesinde verdiği 
sevgi ve kardeşlik 
mesajlarını bir kez 
daha hatırlattılar.' 
EŞursa Mevlana 
Kültürünü Tanıtma 
ve Yaşatma 
Derneği’nin sema 
grubunun Tayyare 
Kültür Merkezi'ntieki 
gösterisi büyük ilgi 
gördü. Sofi müziği 
eşliğinde meylevi 
başının postunun 
serilmesi ve 
dervişlerin

hocalarını 
selamlamasıyla 
başlayan gösteri 
izleyenleri büyüledi. 
Yunus Emre’nin 
Hazreti Mevlana 
için yazdığı mıs- 
raların yanı sıra 
sevgi ilahileri 
semazenlerin 
gösterisi eşliğinde 
söylenirken, 
gördükleri tablodan 
etkilenen bşzı 
vatandaşlar 
gözyaşlarını 
tutamadı.
Mevlana’nın 
sevgi ve kardeşlik 
mesajlarının

i iletildiği gösteri 
mevlevi 
başının ettiği 
dua ile sona 
ererken, duaya kon
seri izleyen vatan
daşlarda eşlik etti.

DUYURU
GEMLİK BELEDİYESİ 

SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ
BAŞKANLIĞINDAN 

2006- 2007 DÖNEMİ 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ VE 

TÜRK HALK MÜZİĞİ 
KORO ÇALIŞMALARI 

1 EKİM 2006 TARİHİNDEN 
İTİBAREN BAŞLAMIŞTIR. 

KORO İÇİN KAYITLARIMIZ
DEVAM ETMEKTEDİR.

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
GERÇEK OTO LASTİK

Yalova’da Termal Barajı’ nı 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 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

5 i 
I 
i

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
tıklayın

Hüseyin TAŞKIRAN LflZOGLCJ

HER TÜRLÜ 
LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 ami, a paj şaa ]A ŞA

Demirci Apt Gemlik / BURSA Wlflı V.M IW W 10

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yayalara saygı kalmadı
Seyfettin SEKERSÖZ

İbrahim Akıt Caddesi 
üzerinin araç 
trafiğine kapatıl* 
masının ardından 
İstiklal caddesine 
çıkışlar park 
yerinde dönüştü. 
Gürle İş Merkezi 
önünden geçerek 
kaldırımdan inmek 
yada kaldırıma 
çıkmak isteyen 
vatandaşlara park 
eden araçlar engel 
oluyor. Yürüme 
engelli vatandaşların 
kaldırıma çıkmalarına 
engel olan sürücüler 
ise park ettikleri 
araçları saatlerce 
almayarak hem trafiği 
hem de yayaları zor 
durumda bırakıyorlar. 
Günün her saatinde 
boş kalmayan İstiklal 
Caddesi kaldırımları 
ile yayaların iniş yap
tıkları yerlere araç 
park eden sürücü
lerin bu hareketleri 
ise en çok rahat 
yürüyemeyen vatan
daşlar ile özürlüleri 
sıkıntıya sokuyor. 
Aracının ön camına 
iliştirilen ceza mak
buzuna rağmen park 
yasağını ihlal eden 
sürücülerin şikayeti 
ise meydan yakınında 
yeterli otoparkın 
bulunmayışı oluyor.

Bayram baklavaları 20 YTL
Seyfettin SEKERSÖZ

11 Eylül İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği'nin her yıl 
düzenli olarak 
yaptığı Baklava 
satışları başladı. 
Okul salonunda 
toplanan Baklava 
tepsilerinin 
tanesini
20 YTL'den satan 
Okul Aile Birliği 
üyeleri okulun 
çeşitli giderlerinde 
kullanılmak üzere 
gelir sağlıyorlar. 
Her yıl Belediye 
Sergi Salonu’nda 
yapılan Baklava 
satışlarını bu yıl 
okulda sürdüren 
Okul Aile Birliği 
üyeleri öğrenci 
annelerine 
yaptırdıkları 140 
tepsi baklavayı 
bayram öncesinde

Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu Genel 
Başkanı Halil 
İbrahim Balcı, 
ekmek üretiminde 
Fransız menşeli 
ürünleri kullanma
ma kararı aldıklarını 
bunun da F:ransız 
işletmelerini yılda 
365 milyon dolar 
zarara uğraıtacağım 
söyledi.
Balcı, Adama Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası'nda düzen
lediği basın toplan
tısında, Fransa 
Parlamentosu'nun 
sözde Ermemi 
soykırımını reddet
menin suç sayıl
masını öngören 
yasa teklifini kabul 
etmesinin tarih 
sayfalarında siyasi 
bir linç olarak yerini 
alacağını belirterek, 
"Bu karar, Fransız 
Devrimi'nin birinci 
ilkesi olan ve bütün 
dünyada halk 
hareketlerine ilham 
veren özgürlük 
ilkesinin kendi 
elleriyle çiğnenmiş 
olduğunu bütün 
dünyaya deklare 
etmiştir” dedi.
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu olarak 
karara karşı yapıla
cak çalışmaların 
bütün kademesinde 
yer alacaklarını 
söyleyen Balcı, 
"Ülke menfaat
lerinin korunması 
için her zaman 
elimizi taşın altına 
koyacağız.
4 milyon üyesi 
ve ailelerle birlikte 
20 milyona ulaşan 
esnaf teşkilatını 
harekete geçirme

zamanı gelmiştir. 
Bunun için 
ekmekte kullanılan 
her türlü Fransız 
menşeli malı 
boykot edip 
kullanmayacağız" 
diye konuştu. । 
Fırıncı esnafına 
ekmek yapımında 
kullanılan Fransız 
menşeli maya ve 
katkı maddelerinin 
kullanılmaması 
çağrısında bulunan 
Balcı, şunları 
söyledi:
"Yasa reddedilene 
kadar ekmek 
yapımında Fransız 
menşeli ürün 
kullanılmayarak 
Fransa'yı boykot 
edeceğiz. Türkiye 
ile Fransa arasında 
yılda 10 milyar 
dolarlık ticaret 
hacmi bulunmakta. 
Fransızların 
yaptığına karşılık 
bu ticaret hacmini 
sürdürmek onlara 
fırsat vermek ve 
çanak tutmaktan 
başka bir şey 
değildir. Fransızlar, 
Türkiye'deki ekmek 
maya ve katkı 
maddeleri pazarın
da yüzde 40 
oranında pazara 
sahip. Bu da 
onlara günlük 1 
milyon dolar, yıllık 
365 milyon dolar 
kazanç sağlıyor. 
Bundan sonra 
ekmeklerde Fransa 
menşeli maya ve 
katkı maddesi 
kullanmayarak 
tepkimizi ortaya 
koyacağız. Fransa 
Türk'ün gücünü 
anlayacak."

satışa çıkardılar. 
Baklavaların 
evlerde özenle 
yapılması talebi 
artırırken birbirinden 
çeşitli baklavalara 
ilçede bulunan 
dershanelerden de 
destek geliyor.

‘Gemlik Körfez’ 
internette

■■■ oûhlOk sIymI uzan ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Öğrenim kredisi ve 
burslara zam

Okul öncesi eğitime zam yok

Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürü Haşan 
Albayrak, üniversite 
öğrencilerine verilen 
öğrenim kredisi ve 
burs miktarlarının 
130 YTL'den 150 
YtL'ye yükseltildiğini 
bildirdi.
Albayrak* zamlı 
kredileri eski 
öğrencilerin 7 Ocak, 
yeni öğrencilerin 12 
Ocak 2007'de 
alacaklarını söyledi. 
Albayrak, öğrenim 
kredisi ile burs mik
tarlarının 1 Ocak 
2007 tarihinden 
itibaren geçerli 
olmak üzere 

artırıldığını kaydetti. 
Albayrak, bu 
çerçevede kredilerin 
ön lisans ve lisans 
öğrencileri için aylık 
130 YTL’den 150 
YTL'ye, master 
öğrencileri için 260 
YTL'den 300 YTL'ye, 
doktora öğrencileri 
için de 390 YTL'den 
450 YTL'ye yük
seltildiğini belirtti. 
Albayrak ayrıca, 
ÖSS'de dört puan 
türünün her birinde 
ilk 100'e giren öğren
ciler ile milli sporcu
lara verilen burs mik
tarlarının da 450 
YTL'ye çıkarıldığını 
ifade etti.

Bu yıl ilk kez 
kredi ve burs almaya 
hak kazanan öğren
cilere 12 Ocak 
2007'de ödeme 
yapılacağını belirten 
Albayrak, "Yeni 
öğrencilere kredi ve 
bursları bu sene ilk 
kez Ocak ayında 
verilecek. Eskiden 
nisap-mayıs aylarını 
buluyordu" dedi. 
Albayrak, eski 
Öğrencilerin de 
kredilerini, 
7 Ocak 2007'den 
itibaren banka 
kartlarıyla |
şubelerden 
alabileceklerini 
söyledi. 

ğı, Türkiye'de okul 
öncesi çağ nüfus 
oranını yükseltmek 
için Doğu ve Güney 
doğu illerini kap
sayan "Ücretsiz 
Beslenme Kampan 
yası" başlatma kararı 
aldı. Kampanya Sivil 
Toplum Kuruluşları'n 
dan da tam destek 
gördü.
MEB, kampanyayı 
Anne Çoçuk Eğitim 
Vakfı, Çağdaş Yaşam 
Derneği, TÜSİAD ve 
Danone ile işbirliği 
içerisinde yürütüyor. 
Anaokulu ve sınıflar
da kampanyayla 
çocuklara sabah 
kahvaltısı verilecek. 
Özellikle okullaşma 
oranının yüzde 
20'nin altında olduğu 
doğu ve güneydoğu 
illerinde kampanya 
yürütülecek. Bu 
illerde gelir seviyeyi 
düşük maddi durumu 
iyi olmayan velilerin 
teşvik edilip 48-72 ay 
yaş grubundaki 
çocuklarını, anaokul- 
la rina göndermeleri 
sağlanacak. I 
Kampanya, Ramazan 
Bayramı sonrasında 
başlayacak. Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
geçen sene bezer 
kampanyalar düzen
lemiş okul öncesi 
öğrenci sayısında 
yüzde 17,5'luk artış 
sağlamayı başar

mıştı. Okul öncesi 
Eğitim Genel Müdürü 
Remzi İnanlı, konuya 
ilişkin yaptığı açıkla
mada, bu sene alı
nacak sonuçlarla 
Sekizinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plam'nda 
hedef gösterilen 48- 
72 aylık çocuklardaki 
okullaşma oranı olan 
yüzde 25'nin yakala 
mp bu oranın geçile
ceğini belirtti ve, 
"Geçen sene okul 
öncesi eğitimdeki 
öğrenci oranımız 
yüzde 22 idi. Ancak 
okullaşma oranıyla 
ilgili son veriler bu 
ay itibariyle elimize 
ulaşmadı.
Düzenleyeceğimiz bu 
kampanyayla diğer 
çalışmalarla yüzde 
25'in üzerine çıka
cağımızı ümit ediyo
rum" dedi.
Zam bu sene He yok 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 3 yıldan 
beri özellikle büyük 
kentlerde "varoş" 

olarak tabir edilen 
gecekondu böl
gelerindeki veliler 
için anaokulu ve 
anasınıfı ücretlerine 
bu yılda zam yapma
ma kararı aldı. Genel 
Müdür İnanlı, 570 bin 
öğrencinin eğitim 
verildiği müstakil 
anaokulu ve ilköğre
tim okul ücretlerine 
bu sene zam yapma
ma kararı alıp 
velilere destek 
almayı hedefledikleri
ni açıkladı. İnanlı 
anaokulu ve anasınıfı 
öğrenci ücretlerinin 
illerde Ücret Tespit 
Komisyonlan'nca o 
ilin ve okulun । 
bulunduğu çevrenin 
şartlarına göre 
ücretlerin 
ayarlandığını 
belirterek, 
anaokullarında 
ücretin maksimim 
150 YTL, en düşük 
ücretin ise 40 YTL 
olduğu bilgisini 
verdi.

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

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı 
Özel Takvim Çalışmaları - Eşantiyon Çeşitleri

UF rfo7 Afc İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığırvunez uıseı
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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ATLAR İÇİN BALYALANMIŞ KURU OT alımı işi açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2006 /156638
1. İdarenin
a) adresi
b) Telefon ve faks no
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim (^rihi/tarihleri)

3. İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Teknik şartnamesine göre : 30.000 Kg. 
Atlar için Balyalanmış Kuru ot

: Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığı Gemlik / BURSA

: Sözleşmenin tebliğini müteakip 7 (yedi) iş günü 
içinde defaten teslim edilecektir.

: MSB BURSA İç Ted. Blg. Bşk. lığı 1 Nolu 
İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu

: 31.10.2006-10.00b) Tarihi ve saati . _
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:
4.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik 

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

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

ve/veya Sanayi Odası’ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişi 
liğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

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

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

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

4.1.5. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi I
4.1.8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyan

namesi
4.1.9. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.11. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

olduklarına dair nüfus cüzdanı suretlerini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 
kurulduklarını gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunacaklardır. .

’ 4.1.12. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname
4.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde (4.1.2.) (4.1.3.) (4.1.4) (4.1.11) (4.1.12.) de yer alan bek 

gelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına, göre belirlenecektir.
6. İhale dokümanı MSB BURSA İç Tedarik Bölge Başkanlığı adresinde görülebilir ve 20.00 YTL 

karşılığı MSB BURSA İç Tedarik Bölge Başkanlığı İlan memurluğu adresinden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler 31.10.2006 tarihi saat 10.oo’a kadar MSB BURSA İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu 
İhale Kom. Başkanlığı adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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

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

teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:
Tüzel kişiliklerde şirketi temsile yetkili kişi/kişiler ve şirketin % 51 hissesine sahip ortak /ortaklar, 

T.C. Kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını ihale komisyonuna sunacaklardır. B - 4848

Hava sıcaklığı artıyor
Hava sıcaklığının 
hafta sonu batı böl
gelerinden başla
yarak tüm yurtta arta
cağının tahmin 
edildiği bildirildi. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdür 
lüğü yetkililerinden 
aldığı bilgiye göre, 
sağanak yağış, yur
dun güney ve batı 
kesimlerinde etkisini 
sürdürüyor. 
Bazı merkezlerde, 
son 24 saat içerisin 
de yağış miktarları 
metre karede, 
Antalya'da 191,

İHALE İLANI 
T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI 

BURSA

: Dikkaldırım Cad. 16070 - Çekirge-Osmangazi- BURSA 
: 0 224 232 21 50 Fax : 0 224 233 06 43

Marmaris'te 108.6, 
Muğla'da 86.4, Fini 
ke'de 80.8, Kuşada 
sı'nda 80.2, Manisa 
da 49.7, İzmir'de 30, 
Afyon karahisar ve 
Kütah ya'da 28, 
Uşak'ta 27, Dalaman 
da ise 22 kilogram 
olarak belirlendi. 
Bugün yurdun 
güney, batı kesim
lerinde etkisini 
sürdürecek sağanak 
yağışların, Cuma 
günü iç ve doğu 
bölgelerde, 
Cumartesi günü 
ise yurdun doğu 

kesimlerinde etkili 
olduktan sonra 
yurdu terk etmesi 
bekleniyor. 
Hava sıcaklığının, 
hafta sonu batı böl
gelerden başlayarak 
tüm yurtta artacağı 
tahmin ediliyor. 
Güney bölgelerde 
bugün ve yarın 
görülecek etkili, 
sürekli sağanak, gök 
gürültülü sağanak 
yağışların neden ola
bileceği olumsuz 
şartlara karşı vatan
daşların ve yet 
kililerin tedbirli

olmaları gerekiyor. 
Bu arada yetkililer, 
Ramazan 
Bayramı'nda 
yurtta hava 
durumuna ilişkin 
detaylı raporun 
Cuma günü yayın
lanacağını bildirdiler. 
Bazı basın yayın 
organlarında bayra
ma ait verilen hava 
durumu raporlarının 
kurum kaynaklı 
olmadığını belirten 
yetkililer, vatan
daşların bu raporlara 
itibar etmemelerini 
istediler.

Bayram tatili 
‘paket turlarına’

dikkat

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Âli Coşkun, 
Ramazan Bayra 
mı'nın yaklaşması 
dolayısıyla yoğun
laşan seyahatler 
sonucunda tatilci
lerin mağduriyetleri
ni gidermek amacıy
la turizm sektörüne 
yönelik denetimlerin 
sürdüğünü, denetim
ler sırasında sözleş 
me esaslarına aykırı 
paket tur düzenle । 
yenler hakkında da 
cezai işlem uygu
lanacağını bildirdi. 
Bakan Coşkun 
konuya ilişkin yap
tığı yazılı açıklama
da, paket turlar ko 
nusunda tüketiciler 
tarafından bakanlığa 
ulaşan şikayetler 
arasında, kayıt yap
tırılan turların iptal 
edilmesi, tur içi 
sözleşme imza
landıktan sonra 
ekstra ücret talep 
edilmesi, paket 
tur firmasının 
sözleşmedeki taah
hütlerin yerine geti 
rilmemesi veya kıs
men yerine getirme
si, tur iptalleri son
rası tüketiciye iade 
edilmesi gereken tur 
ücretlerinin kanuni 
süreden daha geç 
iade edilme, turların 
tanıtım için yapılan 
reklam ve ilanlarda 
farklı fiyatlar belir-n 
tilmesi, paket tur 
sözleşmesinde belir
tilen otellerin konfor 
ve hijyen şartları 
bakımından kötü 
durumunda olması 
yönünde şikayetler 
geldiğini belirtti.
Coşkun, paket tur 
şikayet olarak 
adlandırılan bu tür 
şikayetlerdeki dikkat 
çekici artış 
nedeniyle Türkiye'de 
faaliyet gösteren tur 
operatörleri ve seya
hat acentelerinin 
önce uyarıldığını 
daha sonra da dene
time alındığını kay

detti. Coşkun, 4077 
sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında 
Kanun'deı yapılan 
değişiklikle paket 
turlar da kanun kap
samına alındığını 
anımsattı.
Türecinin Korun 
ması Hakkında Ka 
nunda yapılan deği 
şiklik ve çıkarılan 
uygulama yönetme 
liği uyaırınca, paket 
tur başlamadan ön 
ce yaz ılı bir sözleş 
me yapılması ve bu 
sözleşmenin bir 
nüshasının tüketi
ciye verilmesinin 
zorunlu olduğu 
belirteni Bakan 
Coşkun, yapılan 
paket tur sözleşme 
lerünin en az 12 
pu nto ve koyu siyah 
harflerle düzenleme
si gerektiğini dile 
getirdi. Paket tur 
sözleşmelerinin iyi 
niyet kurallanna 
âykırn düşecek 
biçimde tüketici 
aleyhine dengesiz 
liğe neden olan hak
sız şartlar içerme 
mcjsi gerektiğinin 
al tını çizen Coşkun, 
aksi durumunda bu 
hükümlerin geçersiz 
olacağını ifade etti. 
Seyahat Acentesinin 
paket tur hakkında 
bilgi isteyen tüketi
ciye tanıtım amaçlı 
bir broşür vermek 
zorunda olduğunu 
vurgulayan Coşkun, 
broşürün içerdiği 
hususların seyahat 
acentesi için 
bağlayıcı olduğunu 
söz konusu özellik
lerde yapılacak 
değişikliklerin ancak 
broşürde açıkça 
belirtilmek ve 
sözleşme akdedilme 
den önce tüketiciye 
bildirilmek şartıyla 
sözleşme 
akdedildikten sonra 
ise tarafların açık 
mutabakatı ile 
değiştirilebileceğini 
belirtti.
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Sürücülere bayram trafiği uyarısı
Bolu Emniyet 
Müdürlüğü Bölge 
Trafik ekipleri, 
bayram tatilinden 
önce D-100 kara 
yolunun Bolu 
Dağı kesiminde 
ve Abant kavşağında 
kontrollerini 
artırarak,

I sürücülerden 
dikkatli olmalarını 
istedi.
Bolu Emniyet 
Müdürlüğü 
trafikten sorumlu 
Müdür Yardımcısı 
Mustafa özgür, 
sürücülerin 
bayram tatiline 
çıkmadan önce 
araçlarının bakımını 
yaptırması gerektiğini 
söyledi, özgür, 
“Sürücülerimizin 
yol şartlarına göre 
araçlarını hazırlaması, 
kendilerini yola hazır 
hissetmesi gerekiyor. 
Sürücülerimiz 
uykusuz yola çıkma
malı ve yolculuk 
sırasında trafik kural
larına uymalı” dedi. 
Bayramdan önce 
trafik kontrollerinin 
arttırıldığını 
kaydeden özgür, 
"Güzergah boyunca 
ekiplerimiz belirlemiş

olduğumuz 
noktalarda, hız 
kontrolü, alkol gibi 
kontrolleri yapıyor. 
Güzergahta her 
30 kilometrede bir 
ekibimiz sabit veya 
seyir halinde trafik 
kontrollerini 
sürdürecekler” 
diye konuştu. 
Muhtemel kazalara 
karşı hazırlıklı 
olduklarını söyleyen 
Özgür, şunları 
kaydetti: 
“Bolu Dağı'nda 
meydana gelebilecek 
bir kazada trafiğin 
durması esnasında 
yolun trafiğe 
devam etmesi için 
en seri şekilde 

kazaya 
müdahale 
edilecek.
Ve diğer araçların 
trafik seyrini 
kolaylaştıracak 
tedbirler alınacak.” 
Kaza anında trafik 
ekiplerinin trafiği 
rahatlatacağını, 
trafiği belirli yerlerde, 
belirli duraklarda 
baraj şeklinde 
durduracağını 
belirten Özgür, 
“Çalışmaları seri bir 
şekilde yaptıktan 
sonra yolu trafiğe 
açacağız.
Personel ve araç 
gereç olarak çalış
malarımızı devam 
ettireceğiz” dedi.

Türkiye, 18!m 5'ııci büyük man
Türkiye, bu yılın 
Ocak-Temmuz 
döneminde 
AB'den 
gerçekleştirdiği 
26.9 milyar 
avroluk ithalatla 
Japonya'yı geride 
bırakarak 
5'inci büyük 
pazar konumuna 
yükseldi. 
Bu dönemde 
Türkiye'nin 
AB'den ithalatı, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 18 arttı. 
Kesinleşmiş 
verilere göre yılın 
ilk 7 ayında 
Türkiye'nin 
AB'ye yaptığı 
ihracat ise yüzde 
18 artarak 22.3 
milyar avroya 
çıktı.Türkiye 
böylece Ocak- 
Temmuz döneminde 
AB ile olan ikili 
ticaretinden 4.7 
milyar avro açık 

‘Gemlik Kofa' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

verdi. Geçen yılın 
aynı döneminde 
bu rakam 4 milyar 
avro seviyesindeydi. 
AB'nin en çok 
ihracat yaptığı 
ülkeler arasında 
155.6 milyar avroyla 
ABD, 49.1 milyar 
avroyla İsviçre, 
36.5 milyar avroyla 
Rusya ve 34.6 
milyar avroyla 
Çin, Türkiye'nin 
önünde sıralandı. 
Son bir yılda 
AB'den ithalatı 
sadece yüzde 
2 artan Japonya, 
25.6 milyar avroyla 
Türkiye'nin gerisine 
düşerken, bu ülkeyi 
21.4 milyar avroyla 
Norveç, 15.7 milyar 
avroyla Kanada, 
13.2 milyar avroyla 
Hindistan ve 12.7 
milyar avroyla 
Güney Kore izledi. 
Türkiye, yılın ilk 7 
ayında AB'ye olan 
ihracatını da yüzde

18 artırarak 22.3 
milyar avroya 
çıkarmasına karşın 
7'nci sırada kaldı. 
Bu dönemde 
AB'nin ABD'den 
ithalatı 103.1 milyar 
avro, Çin'den 
ithalatı 101.9 
milyar avro, 
Rusya'dan ithalatı 
80.9 milyar avro, 
Norveç'ten ithalatı 
47 milyar avro, 
Japonya'dan 
ithalatı 44.4 
milyar avro ve 
İsviçre'den ithalatı 
41.1 milyar avro 
düzeyinde 
gerçekleşti. 
AB'ye yaptığı 
22.3 milyar 
avroluk ihracatla 
bu ülkelerin ardında 
sıralanan Türkiye'yi, 
21.4 milyar avroyla 
Güney Kore, 13.1 
milyar avroyla 
Hindistan ve 10.9 
milyar avroyla 
Kanada izledi.

r VVaillrîîıtULI™D0GALGAZ ısı SAN'■ 1 HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI
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► KOMBİ 
► KAT KALORİFERİ 
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
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Tel: (0.224) 513 49 93
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“Ekonomi etkilenmedi” Ettim am wlia

Bakanı Kemal 
Unakıtan, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın rahatsız 
lığının, ekonomiyi 
olumsuz etkilmediği- 
ni söyledi.
Unakıtan, TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonuna 
gelişinde, gazeteci
lerin sorularını 
yanıtladı. "Sayın 
Başbakanın rahatsız 
lığı, ekonomide bir 
rahatsızlık yarattı 
mı?" sorusuna 
Unakıtan, "Hayır, 

ELEMANLAR ARANIYOR
Meslek Lisesi

(Torna, Makine) Bolümü Mezunu 
Askerliğini yapmış 

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

IÜRATTEKNİKOTONATSANAYİ
23. Km. Kurtul Köyü Mevkii 

Gemlik/BURSA

Tel: (0.224) 522 81 80

hayır... Başbakanın 
durumu, doktorlar 
tarafından kamuoyu
na da anlatıldı.
Sayın Başbakanı 
mızın biraz dinlen 
meye ihtiyacı var. 
Dinlendikten sonra 
her şey normal bir 
şekilde devam ede
cek" yanıtını verdi. 
Unakıtan, "Ekonomi 
etkilenmesin diye 
erken taburcu edildi 
deniliyor" sözlerine 
de "Hayır, hayır , 
öyle şey olmaz" 
karşılığını verdi.

Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı (ÖİB), 
Türkiye Elektrik 
Ticaret A.Ş'nin 
(TETAŞ) TEDAŞ'a 
sattığı elektriğin fi 
yatına yaptığı yüzde 
23,9 zammın ardın
dan, Türkiye Elektrik, 
Dağıtım A.Ş'nin 
(TEDAŞ) maliyet
lerinin yüzde 15 art
tığını belirterek, bu 
maliyet artışının 
tüketiciye yansıtıl
ması gerektiğini, 
aksi takdirde dağıtım 
özelleştirmelerinin 
zora gireceğini 
bildirdi. 
TETAŞ'ın yaptığı 
zammın ardından 
TEDAŞ, bağlı bulun
duğu OİB'ye maliyet
lerinin yüzde 15 
oranında arttığını 
bildirdi. Bunun üzer
ine "ÖİB, Enerji ’
Piyasası Düzenleme 
Kurumu'na (EPDK) 
gönderdiği yazıda, 
Türkiye Elektrik 
Ticaret A.Ş. 
(TETAŞ) tarafından 
20 elektrik dağıtım 
şirketine 1 Eylül-31 
Aralık 2006 tarihleri 
arasında satılan 
elektriğin fiyatının 
8,63 Ykr/kilo- 
vvattsaat'den (kWh) 
10,69 Ykr/kWh'ya 
çıkarılması yüzünden 
dağıtım şirketlerinin 

enerji alım maliyet
lerinin yüzde 15 
oranında arttığına 
dikkati çekti.
Yazıda, bu yüzden 
20 dağıtım şirketinin 
tarife metodolojisi 
çerçevesinde maliyet 
artışının, tüketici 
tarifelerinin artışı 
anlamına geldiği 
belirtilerek,TETAŞ'ın 
zammının tüketici 
tarifelerine yan
sıtılarak, oluşan 
yeni fiyatın uygulan
mak üzere TEDAŞ'a 
bildirilmesi, aksi 
taktirde bu hususun 
elektrik dağıtım 
özelleştirmelerine 
ciddi bir engel oluş
turacağı bildirildi. 
ÖİB'nin EPDK'ya 
gönderdiği söz 
konusu yazıda, 
TETAŞ'ın yaptığı 
zammın TEDAŞ 
tarafından uygulan
mamasının iki kurum 
arasında 21 Haziran 
2006 tarihinde 
imzalanan geçiş 
dönemi sözleş
mesinin 5. mad
desinin 2. paragrafı
na aykırı olduğunu 
belirtti. TETAŞ'ın 
yaptığı artırımın 
nihai tüketiciye yan
sıtılması, bu olmazsa 
da EÜAŞ'ın fiyatının 
8,63 Ykr olarak sabit 
tutulmasını istedi.

K.D.V.'de
beyan süresi

uzatıldı

Maliye Bakanlığı, 
Eylül 2006 dönemine 
ait katma değer 
vergisi beyan
namelerinin 
verilme süresini, 
26 Ekim akşamına 
kadar uzattı.
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan imzasıyla 
yayımlanan |CDV 
Sirküleri ile KDV 
beyannamelerinin 
teslim tarihinde, 
Ramazan Bayramı 

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

KAHRAMAN GAZİLEFiİMİZ İÇİN

TSK ELELE VAKFI
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 O 506 TL 

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

nedeniyle uzatıma 
gidildi.
Buna göre, Kanun 
gereği 20 Ekim । 
akşamına kadar 
verilmesi gereken 
KDV beyan nameleri, 
bu tarihin 
Ramazan I3ayramı 
öncesine rastlaması 
nedeniyle, ilgili 
vergi dairesine 
26 Ekim akşamına 
kadar teslim 
edilebilecek.

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.535) 886 47 74

SftHİBİNDCN SftTIUK 0T0M0BİU6R
CT 2004 MODEL

CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 
ÖZEL KULLANILMIŞ

CF 2000 MODEL TOYOTA COROLLA
96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ

GSM : (0.535) 394 58 24.

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

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE |

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

■■İMENI 
KKİUkviRMU
KİRfEl REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3® GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel:(0.224)513 96 83Fax:5133595

http://www.elele.org.tr
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Çocuklarınızı bu anketle koruyun
Son günlerde sıkça 
gündeme gelen 
“çocuk pornosu” ve 
tacilere karşı çocuk
larınızı korumanız için 
Psikolog Alanur 
Özalp, bir anket 
oyunu tasarladı.
İşte anket soruları: 
Çocuk pornosundan 
korunmak, çocuğun 
böyle bir deneyim 
yaşayıp yaşamadığını 
öğrenmek ya da 
konuyla ilgili bi 
linçlenmesini sağla
mak için ailelerden, 
çeşitli sorulardan 
oluşan oyunlara 
başvurmalarını 
isteyen Özalp, “Tedbir 
Ülkesi İçin Pasaport” 
oyunu hazırladı. 
Oyunda “Büyük biri 
sana, soyunman ve 
onu okşaman için 
para veya hediye tek
lif ediyor” ne yaparsın 
gibi sorular yer alıyor. 
Psikolog Alanur 
Özalp, ailelerin çocuk
larını çocuk pornocu- 
lardan korumaları ya 
da çocuklarının böyle 
bir deneyim yaşayıp 
yaşamadığını öğren
meleri için oyuna 
başvurmalarını istedi. 
Alanür Özalp 
ANKA’ya yaptığı açık
lamada, ailelerin, 
çocuk pornosu 
konusuna oldukça 
hassas yaklaşılmaları 
gerektiğini belirtti. Bu 
konuda yapılan açıkla
malarda seçilen cüm
lelere dikkat edilmesi
ni isteyen Özalp, “Bir 
çocuk internetten 
pornografik 
materyalle karşılaşmış 
olsa ya da yüz yüze 
gelmiş olsa bile et 
kilenebilmesi için bu 
durumun uzun bir 
süre devam etmiş 
olması gerekmektedir. 
Böyle bir durumla 
karşı karşıya gelmiş

ve sıkıntı içinde olan 
çocuklardaki duy
gusal değişimleri ise 
aileler rahatlıkla fark 
edebilirler” dedi. 
“ÇOCUKLARINIZA 
CİNSEL BİLGİ VERİN” 
Özalp, “Aileler 
Çocuklarına cinsellik 
konularında bilgiler 
vermelidir. Bütün bu 
bilgilendirmeler önce
den yapılmış olsa da 
çocuk cinsel bir 
tehlikeyle karşı 
karşıya geldiğinde 
konuyu ailesiyle 
rahatça konuşa
bilmeli, paylaşabilme- 
lidir” derken, şu 
önerilerde blundu: 
“Bu konular gündeme 
geldiğinde aileler 
çocuklarının 
eşyalarını karıştır
madan, onları sorguya 
çekmeden önce 
uzman bir psikologla 
konuşup çocuğun 
yaşına göre nasıl bir 
yaklaşım yapılacağı 
belirlenmelidir.
Yapılması gereken 
konuşmalar çocuğu 
endişelendirmeden, 
korkutmadan, suçla
madan yapılmalıdır. 
“OYUN YÖNTEMİNİ 
KULLANIN” 
Çocuğu porno 
istismarından koru
mak, çocuğun böyle 
bir deneyim yaşayıp 
yaşamadığını öğren
mek ya da konuyla 

ilgili bilinçlenmesini 
sağlamak için ailelerin 
çeşitli sorulardan 
oluşan oyunlara 
başvurmalarını 
isteyen Özalp, “Tedbir 
Ülkesi İçin Pasaport” 
oyunu hazırladı.
Oyun ve oyunda yer 
alan sorular şöyle: 
“Tedbir ülkesinde 
büyükler ve küçükler 
mutluluk içinde yaşar
lar. Sen de bu ülkeye 
gitmek ve orada bir 
tedbir kahramanı 
olmak ister misin? 
Oraya varmak için 
kendini koruyabilmen 
lazım. Bunun için de 
tehlikeli durumların 
neler olduğunu bilip 
onlardan sakın
malısın. Yoluna çıkan 
tuzakları atlatmak için 
yanında ne götüre
ceksin? Gitmeden 
önce, daha güçlü 
olmak için sırlarını 
anlatabileceğin ve 
sana yardım edebile
cek ailenden yetişkin 
bir yol arkadaşı bul.” 
1;. Kibar görünen bir 
□ey, ona yardım 
etmen için onunla bir
likte gitmeni istiyor ne 
yaparsın?
2. Arkadaşınla oynu 
yorsun. Bir komşu, 
size yeni bilgisayar 
oyunu göstermek için 
sizi evine davet ediyor 
ne yaparsın?
Devamı yarın...

ABONE OLDUNUZ MU?
_______ GEMLİK

□öHS? ABONE OLUN
SBsSSS OKUYUN OKUTUN

GÜNÜN MENÜSÜ
Kereviz Çorbası
Malzemeler (4 kişilik)

50 g margarin
1 kg kereviz
4-5 adet orta büyüklükte soğan
1 büyük patates, 4 bardak su
1 su bardağı süt
50 g çiğ krema
taze öğütülmüş karabiber
tuz,1/2 limon
1 tutam kekik
Yapılışı

Soğanı kıyıp margarin ile sararıncaya kadar kavurun, patates ve kerevizi 
ilave edin, içine su ve süt ekleyip kapağı kapalı tencerede 40 dk. kısık ateşte 
'haşlayın, ateşten alın.
Haşlanan karışımı blender ile püre haline getirin; yarım limonu sıkın; tuz, karabiber, 
kremayı ekleyip karıştırın; üzerine kekik serperek servis yapın.

Şeftali Fırın
Malzemeler (4 kişilik) 
2 adet şeftali 
25 gr badem 
2 küçük acıbadem kurabiyesi 
1 çorba kaşığı margarin 
1 adet yumurta akı 
4 çorba kaşığı tozşeker 

su bardağı su
Yapılışı 
Şeftalileri, kabuklarını 
soymadan ortadan ikiye ayırıp çekirdeklerini 
çıkarın. İçlerini hafifçe oyun fırın tepsisine yerleştirin. 
Çıkan 
parçaları kıyılmış badem ve kıyılmış kurabiye, 
margarin, yumurta akı, 
şeker ve suyla karıştırın. Şeftalilerin ortasına doldurup 
230 derece ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.
Sıcak servis yapın.
İsterseniz krem şanti veya kaymaklı dondurmayla da 
servis yapabilirsiniz.



19 Ekim 2006 Perşembe SAĞLIK Sayfa 11

Horlama deyip geçmeyin Türkiye’de yılda 50-60

Acıbadem Bursa 
Hastanesi Kulak 
Burun Boğaz 
Uzmanı Prof. Dr. 
Levent Erişen, halk 
arasında pek önem
senmeyen horlama 
ve uykuda nefes 
kesilmesi hastalık
larının altında ciddi 
rahatsızlıkların yata
bileceğim söyledi. 
Horlama ve uykuda 
nefes kesilmesi 
hastalıkları hakkın
da bilgi veren Prof. 
Dr. Erişen, horla
manın hastalık 
olarak görülmesi 
için bazı alametleri 
olduğunu belirterek, 
"Horlama, uyku 
sırasında nefes alıp 
verirken, havanın 
burun ve gırtlak 
arasında geçmesi 
sırasında, küçük dil 
ve yumuşak damak
la birlikte boğaz ve 
çevresindeki 
yumuşak dokuların 
titreşimiyle ortaya 
çıkan anormal ve 
gürültü lir sestir. 
Horlama hastalık

I mıdır diye sorarsak, 
bu sorunun cevabı 
hem evet, hem 
hayırdır. Aslında 
çoğumuz, en azın
dan normal erişkin
lerin yarısı ara sıra 
horlar. Bu oran yaş 

ve kiloyla birlikte 
erkeklerde daha 
fazla artar, özellikle 
çok yorgun olduğu
muzda, alkolü fazla 
kaçırdığımızda, 
uyku ilacı, kas 
gevşetici ve alerji 
ilaçları gibi derin 
uykuya sebep olan 
ilaçlar aldığımızda 
hepimiz horlayabili
riz. Bu tür horla
malar hastalık 
olarak kabul 
edilmemelidir. Yine 
sadece sırtüstü yat
tığımızda, yani 
pozisyonla ara sıra 
ortaya çıkan horla
malar da bu gruba 
girmektedir" dedi. 
Uykuda nefes 
kesilmesi hastalığı 
hakkında da açıkla
malarda bulunan 
Erişen, "Basit horla
madan tamamen 
farklı ve son derece 
ciddi bir hastalıktır. 
Bu hastalıkta da 
temel mesele horla
ma olmasına rağ
men, diğer bariz 
yakınmalar, has
tanın yatak arkadaşı 
tarafından görülen 
uyku sırasında 
nefes kesilmeleri, 
uykudan yorgun 
uyanma ve gün içi 
yoğun uyuklamadır. 
Hastalığın belirtileri,

çok yüksek sesle 
horlamak, uyku 
sırasında sık sık 
nefes kesilmesi 
yaşamak, gece 
yarısı sık sık boğu
lacakmış gibi uyku
dan uyanmak 
hastalığın en belir
gin belirtileridir. 
Uykuda nefes 
kesilmesi ciddiye 
alınması gereken bir 
hastalıktır. Sebebi 
uykuda nefes 
kesilmesi demek, o 
süre için vücudun 
oksijensiz kalması, 
kalbın daha zor kan 
pompalaması ve 
buna bağlı olarak 
birçok anormal 
reaksiyonların 
gelişmesi demektir. 
Bu anormal reaksi 
yonlar her gece 
birkaç kez olmak 
üzere aylarca, yıllar

ca devam ettiğinde, 
zaman içinde yük
sek tansiyona, kalp 
spazmına, kalp 
büyümesine ve 
diğer ciddi kalp- 
damar-akciğer 
hastalıklarına 
sebep olabilir" 
diye konuştu. 
Erişen, uykuda 
nefes kesilmesinin 
tedavisinin tıbben 
zorunlu olduğunun 
altını çizerek, bazen 
birçok cerrahi 
işlemin aynı ânda 
veya aşamalı olarak 
farklı zamanlarda 
uygulanması gerek
tiği gibi, uyurken 
maske takılması ve 
ağız içine bazı pro
tezlerin yerleştiril 
mesi gibi cerrahi 
dışı yöntemlerin de 
uygulanabildiğini 
sözlerine ekledi.

bin tüp bebek atılıyor
Ülkemiz, pek çok 
alanda olduğu gibi 
tıbbi alanda da 
dünyanın ilgisini 
çekmeye başladı. 
Türkiye'nin en 
başarılı olduğu 
alanlardan biri olan 
tüp bebek tedavisi 
de aynı şekilde yurt 
dışında pek çok 
insan ve kuruluş 
tarafından takdir 
ediliyor.
Jinemed Sağlık 
Merkezleri Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Teksen 
Çamlıbel, yazdı. 
Özellikle Avrupa'da 
ulusal sağlık sistem
lerinin tıkanması 
sonucunda tüp 
bebekle ilgili parasal 
yardım devlet tarafın
dan yapılmamakta ya 
da kısıtlandırılmakta. 
Buna ek olarak pek 
çok Avrupa 
ülkesinde gebelik 
şansını arttırıcı bazı 
yaklaşımlara izin ver
ilmemektedir.
Örneğin, üç tane 
embriyo transferi 
bazı ülkelerde yapıl
mamakta, mikroen- 
jeksiyon dediğimiz 
en yeni tüp bebek 
yöntemi sadece belli 
bazı gruplaranıygu- 
lanmakta. Bazı ülkel
erde ise embriyo 
dondurmaya

müsaıade bile ver
ilmemekte.
Bütün bunlara ek 
olarak Avrupa 
ülkelerindeki tüp 
bebek maliyetleri 
ülkemizdeki 
maliyetlerle 
kıyaslandığında çok 
yüksek. Tüm bu 
gelişmeler 
Türkiye'nin, bir tüp 
bebek merkezi haline 
gelmesine yol açtı... 
Yumurta Dondurma 
Üllkemizde de düşük 
kanser türlerinde 
yumurtalıklar tahrip 
o İmadan önce 
yumurtalıkların bir 
kısmının alınarak bir 
kısmının donduru- 
I arak saklanması ve 
kanser tedavisi bittik
ken sonra ileride bu 
kadınlar için anne 
olma şansının korun
ması teknolojisine 
izin çıktı. Bu ileri 
teknolojiyi Prof. Dr. 
Kutluk Oktay ve 
Jinemed ekibi 
Türkiye'de başarıyla 
uygulamaktayız.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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Jandarma İmdat 156
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Statyum 514 00 95
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Milli Eğt. Md. 513 n 74
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Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
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ilçe Tanm Müd. 51310 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

Bursa 256 77 84
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Bütünler Likitgaz 513 80 00
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TAKSİLER
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İsrail Gazze’de yeni silah deniyor Nasrettin Hoca Temelin hemşerisi mi?
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İsrail Gazze’de yeni 
silah kullanıyor 
Eşi görülmemiş 
yaralara rastlanıyor, 
iç organlar zarar 
görüyor, hastanelere 
erimiş halde cesetler 
getiriliyor. İşte bunlar 
İsrail'in Filistinli-lere 
karşı yeni bir silah 
denediğininin kanıtı: 
Lübnan bombardı
manında uluslararası 
hukuk kurallarını 
çiğneyerek misket 
bombası kullandığı 
iddia edilen İsrail, 
şimdi de Gazze’deki 
operasyonlarda yeni 
bir tür silah kullan
makla suçlanıyor. 
İsrail ordusunun, 
Gilad Şalit adlı 
askerin kaçırılması 
sonrasında Haziran 
ayı sonlarında 
Gazze’de başlattığı 
operasyonlarda kul
landığı silahlar yeni 
bir tartışma yarattı. 
Zira Gazze 
Şeridi’ndeki hastane 
lerde görev yapan 
Filistinli doktorlar, 
tedavi için getirilen 
yaralılarda daha önce 
benzerine rastla
madıkları yaralar

gördüklerini 
belirtiyor. 
Ingiliz The Guardian 
gazetesinin haberine 
göre Filistinli 
doktorlar, kurbanların 
bedeninde, dışta 
büyük şarapnel 
parçalarına rastla
madıklarını; ancak 
iç organların zarar 
gördüğünü ve 
bunların üzerinde 
ince bir toz 
tabakası bulun
duğunu söylüyor. 
Yaralıların vücutların
da bulunan şarapnel
lerin de küçük delik
lerden vücuda 
girdiği, bu şarapnel 
parçalarının da rönt
gen cihazlarında 
görülmediği 
belirtiliyor.
DENEME

AŞAMASINDAKİ 
BOMBANIN ADI 
PUDRA BOMBASI 
Gazze’de görev 
yapan doktorlar, 
hastanelere erimiş ve 
tanınmaz halde geti 
rilen ceset sayısında 
da artış yaşandığını 
vurguluyor.
Bu durum İsrail’in, 
ABD’de hala deneme 
aşamasındaki bir 
silah olan ‘ağır 
hareketsiz metal 
patlayıcıyı’ kullandığı 
iddialarını gündeme 
getirdi. Pudra bom
bası olarak da 
bilinen bu bomba, 
karbon, bakır ve 
Ûjngsten karışımı 
kimyasallar 
içeriyor ve küçük 
alanlarda büyük 
hasar yaratıyor.

“Temel Kimdir” 
kitabında Nasreddin 
Hoca’nın da 
Karadenizli olabileceği 
iddia ediliyor. Kitabın 
telif geliri “Temel’den 
Fadime’ye” adıyla kız 
öğrencilere burs 
olarak verilecek.
- Karadenizli Temel 
sonunda kimliğine 
kavuşuyor. Halkın 
katılımına açılan 
‘Temel Kimdir?’ pro
jesini kitaba çeviren 
Heyamola Yayınevi, 
51 kişinin katılımıyla 
hazırlanan 'Temel 
Kimdir’ kitabında 
Karadeniz fıkralarının 
vazgeçilmez karakteri 
Temel’i tartışıyor. 
Heyamola 
Yayınlan’nın “Temel 
Kimdir” çağrısı geniş 
yankı buldu ve kitap 
olarak geri döndü. 
‘Temel Kimdir’ 
kitabını çok yakında 
‘Fadime Kimdir’ 
kitabı izleyecek. 
TEMEL YALNIZCA 
BİR FIKRA 
KAHRAMANI MI? 
Yayınevi ‘Temel’ 
kitabı hazırlamaya 
neden gereksinimi 
duyulduğunu şu 
sözlerle açıklıyor: 
“Önüne gelenin Temel 
fıkrası anlattığı, daha 

çok da anlatanın zekâ 
düzeyine, ‘Temel’ ter
cihine göre şekillenen 
furyayla saldırıyla 
karşı karşıyayız. 
Temel'e ait olmayan, 
montaj, çeviri, 
yakıştırma kokan 
fıkraların bazen mak
sadı aşan etki yarat
tığına ve halkın tep
kisini çektiğine 
birkaç kez şahit olduk. 
Elinizdeki alçak gönül
lü kitapla hem böylesi 
yanlış anlamaları 
azaltmak, hem de 
Temel'in yalnızca bir 
fıkra kahramanı 
olmadığını hatırlatmak 
istiyoruz. Temel, 
Fadime’nin eşi, 
kardeşi, babası 
olmasının yanı sıra 
öğrenci, gazeteci, 
eylemci, öğretmen, 
iş adamı, imam, 
fotoğrafçı, mimar, 
yapı ustası, futbolcu, 
antrenör, doktor, 
araştırmacı, edebi 
yatçı, tulumcu, 
kemençeci, sendikacı, 
politikacı, balıkçı, 
arıcı, yaylacı...
Temel ve Fadime’nin 
ayrı ayrı, birlikte 
oynadıkları oyun 
çeşitlerine özellikle 
göz atın; anlayana 
Hopa’dan Sinop’a

kadar oynanan 
yüzlerce oyun...”
NASREDDİN HOCA 

İLE TEMEL HEMŞERİ 
Mİ? Bahai-Velet Çelebi 
Izbudak- tarafından 
derlenen Nasreddin 
Hoca fıkrası: 
“Hoca bir gece mol
lası Imad ile evine 
giderken birkaç 
hırsızın bir evin 
kilidini törpülediklerini 
görür. Imad, 
Hoca’ya adamların ne 
yaptığını sorar. Hoca: 
Iklığ çaldıklarını 
söyler. Imad: Ama 
sesi çıkmıyor 
deyince, Hoca: Onun 
sesi yarın 
çıkar, der.” 
Fıkranın Karadeniz 
fıkraları arasındaki 
şekli: 
“Dursun gece yarısı 
evine dönerken bakar 
ki adamın biri testere 
ile evin pencere 
demirini kesiyor. 
Adama ne yaptığını 
sorunca adam gayet 
soğukkanlı: Görmeyi 
misin, kemençe 
çalayirim der. 
Dursun: O ne biçim 
kemençe ki sesi çik- 
mayi, deyince adam: 
bu kemençenun sesi 
yarin çikacak 
yarin, der.”
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LGAZ, İŞTE TASARRUF
ABONE OLMAK ÇIN 

İSTENEN BELGE
5 NÜFUSLU AİLENİN PİŞİRME VE SICAK SU İHTİYACI İÇİN 

TÜP VE DOĞALGAZ MUKAYESESİ
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ABONELİK BAĞLANTI BEDELİ

180 $ + KDV
EKONOMİK, DOĞA DOSTU 

ZAHMETSİZ, GÜVENLİ

DOĞALGAZ KONFORUNU YAŞAYIN
GEMPRŞ

D O Ğ A L GAZ
Demirsubaşı t. Dr Ziya Kaya Bulvarı No:3 GEMLİK I BURSA

TEL: 0.224 513 29 29
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YILLIK 384m3 DOĞALGAZ GİDERİ

YILLIK KAZANÇ 689YTL

5 NÜFUSLU 100 M2 KULLANIM ALANINA SAHİP BİR KONUTUN 
KÖMÜR + TÜP / DOĞAL GAZ MUKAYESESİ_

/ KÛMÛn^

SICAK SU

1440 YTL
yıııik « ton

"‘*1 Kömür (6000 kcal/ko)
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727 YTL

KAZANÇ
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20 Ekim 2006 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Körfez Ofset’te
Zengin davetiye ve 
kartvizit çeşitleri, 
her türlü renkli ve 
siyah beyaz baskı, 
kaşe, mühür, kitap, 
broşür cilt yapımı

ı.-.r -------------------------------------------- --------

İstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83

Karsak Deresi ve dere çevresinde su üzerinde görülen yüzlerce baygın haldeki balık vatandaşlar tarafından toplandı Belediyede çalışan 96 işçiye bayram 
paraları ve ikramiyeleri ödendi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kim doyuracak..
Ramazanın toplu iftar yemekleri yarın son 

bulacak.
ilçemizde neredeyse hergün bir yerlerde 

iftar yemekleri düzenlendi.
En önemlisi ise Belediye’nin, GEMSİAD’in ve 

Kızılay Derneği’nin ramazan ayı boyunca muh
taçlara iftar yemeği ve sıcak yemek dağıtmasıy- 
dı.

Ramazan ayının havası içinde bu durum hoş 
görülebilir.

Ancak, bu ayda midelerine birkaç çeşit sıcak 
yemek giren bu insanlar, bundan sonra onbir ay 
bu yemeği göremeyince ne olacak?

Bence önemli olan, bu insanlara aş vermek 
değil, iş vermektir.

Oysa ekonomisinin iyiye gittiği iddia edilen 
benim ülkemde, işsizlik günboyu artıyor.

Yani insanlar evlerine aş götüremiyorlar.
Sorun, ülke insanına devamlı iş bulmak, 

sosyal güvenlik şemsiyesi altına almaktan 
geçer.

Çalışamayacak durumda olan yaşlılar ve 
hastalara ise yerel yönetimlerin kuracağı 
aşhaneler tarafından evlerine kadar ücretsiz 
yemek götürmekten geçer.

Gemlik daha bir aşevine ve huzur evine 
kavuşamadı.

Oysa nüfusu 80 bini geçen Gemlik’te bu iki 
sosyal kurumunun bugüne kadar kurulması 
gerekirdi.

Yerel yönetimler bu konuyu önemsemeli ve 
programına almalı.

Avcı Ailesi’nden satın alınan 32 dönümlük 
alan bunun için en uygun yerdir.

Dün sabah saatlerinde kıyıda deniz üzerinde 
görülen baygın haldeki balıklar vatandaşlar 
tarafından kapışıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü 
ilgilileri, balık örneklerini alarak İl Tarım 
Müdürlüğü laboratuvarlarına incelemeye 
gönderdiler. Yetkililer, laboratuvar sonuçları 
çıkana kadar balıkların yenmemesi gerek
tiğini hatırlattı. Haberi saylfa 2’de

TSK’dan öğrencilere bayram ayakkabısı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ihtiyaç 
sahiplerine verilmek üzere gönderilen 
ayakkabılar dün 11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nda dağıtıldı. Haberi sayfa 12’de
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, çalışan 
96 işçinin Bayram paraları ile İkramiyeleri
ni ödeyerek bayram öncesinde işçilere 
bayramı yaşattı. Başkan Turgut, bayram 
öncesi paranın ilce esnafına da yaraya
cağını belirterek, "Böylece, işçinin de 
esnafında bayram öncesinde cebine para 
girmiş olacak" dedi. Haberi sayfa 3’de

Ulaşım zammını protesto 
eden öğrenciler indirim 

yaptırmayı başardı
Ulaşım zammını protesto eden üniversite öğ 
rencilerinin ısrarlı tepkisi, Büyükşehir Belediye 
si'ne geri adım attırdı. Büyükşehir Belediyesi 
nin ulaşıma yaptığı yüzde 25 oranındaki zam 
ma yaklaşık bir aydır tepki gösteren Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) öğrencilerinin Görükle-UU 
Kampu su güzergahında önerdiği fiyat 
indirimi teklifi olumlu sonuçlandı. Sayfa 3’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ruhsatsız tabanca 
ile tehdit etti

Seyfettin SEKERSÖZ

Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’nde 
bir kahvehanede 
yaşanan olayda 
A.H.G. isimli bir 
şahsın üç kişiye 
hem ateş ettiği 
hem de tehdit 
ettiği öğrenildi. 
A.H.G. ile aralarında 
husumet olduğu ileri 
sürülen A.G.'nin 
arasında çıkan 
tartışma neticesinde 
şüpheli A.H.G. belin
den çıkardığı taban
cayı aynı masada

oturan Y.N. ve 
A.N.'ye de doğrul
tarak 5 el ateş 
ederek tehdit 
ettiği gerekçesiyle 
görevli polisler 
tarafından göz 
altına alındı.
Olayda kullanılan 
tabancanın 
ruhsatsız olduğu 
anlaşılırken 
1 adet dolu 9 mm 
fişek ile olay 
yerinde bulunan 
5 adet 9 mm kovan 
muhafaza altına alı
narak tahkikata 
başlandı,

“Dogalgazda problem 
yok, kışa hazırız”

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, 
"Doğalgazda 
herhangi bir prob
lem yok. Normal 
şartlar altında 
kışa hazırız" dedi. 
Bakan Güler, 
Eskişehir Valisi 
Kadir Çalışıcı, 
Boru Hatları ile
Petrol Taşıma A.Ş. 
(BOTAŞ) Genel 
Müdür Yardımcısı 
Şakir Arıkan, 
BOTAŞ Doğalgaz 
İşletmeleri Direktörü 
Murat Akkaya ile 
birlikte BOTAŞ 
Eskişehir CS-5 
Kompresör 
Şefliğinde 
incelemelerde 
bulundu.
Yetkililerden brifing 
alan ve daha sonra 
tesiste inceleme 
lerde bulunan 
Güler, Ankara'daki 
Yapracık 
Doğalgaz İşletme 
Direktörlüğünü

denetlediklerini 
belirtti.
Türkiye'yi kış 
öncesinde enerji 
konusunda hazır 
hale getirmek için 
çalışmalar yaptık
larını ifade eden 
Güler, şöyle 
konuştu: 
“Eskişehir 
Kompresör 
Şefliğindeki çalış
malar gayet güzel. 
Burada gayet güzel 
bir çalışma ortamı 
var. Hazırlıklar 
tamam. Buradan 
Bilecik'in Bozüyük 
ilçesindeki boru 
hattını takip ederek, 
Bursa'ya kadar olan 
yatırımları ve çalış
maları inceleyeceğiz. 
Eskişehir'den çok 
memnun bir şekilde 
ayrılıyorum. Doğal 
gazda herhangi bir 
problem yok. İnşal
lah kışın da bir 
sorun olmayacak. 
Normal şartlar altın
da kışa hazırız."

'Gemlik Körfez' internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Karsak Deresi ve dere çevresinde su üzerinde görülen yüzlerce baygın haldeki balık vatandaşlar tarafından toplandı

Şok mu, zehirlenme mi?
Seyfettin SEKERSÖZ

Dün sabah saat
lerinde kıyıda deniz 
üzerinde görülen 
baygın haldeki 
balıklar vatandaşlar 
tarafından kapışıldı. 
İlçe Tarım Müdürlüğü 
ilgilileri, balık 
örneklerini alarak 
İl Tarım Müdürlüğü 
laboratuvarlarına 
incelemeye 
gönderdiler.
Vatandaşları 
uyaran ilgililer 
laboratuvar 
sonuçları almamışa 
kadar balıkların 
yenmemesini ve 
ağır metal zehirlen
mesi olabileceğini 
söylediler.

| GÖREN ŞAŞIRDI
I Dün sabah erken 

saatlerde deniz 
kenarına giden 
Gemlikliler 
deniz üzerinde 
sersemlemiş 
durumda yüzler 
ce balık görünce 
toplamaya başladı. 
Deniz ve dere 
balıklarının baygın 
duruma gelmesine 
anlam veremeyen 
vatandaşlar, 
ellerinde kepçe 
ve sandallarla 
balık topladılar.
Yılan balığı, kalkan, 
kefal, istavrit gibi 
balıklarla büyük
boyda sazan 
balıklarıyla, küçük 
boyda tatlı su 
balıklarının 
sersemleyerek 
deniz üzerine 
çıkmasının havaların 
birden soğumasına 
bağlı olarak deniz 
suyunun soğuması 
sonucu şoka 
uğrayarak baygın 
hale gelmiş olabile
ceklerini söylediler. 
Balıkçılar ise 
Günbatısı rüzgar
larının havanın 
etkisiyle suda büyük 
ısı kaybı yaşanmasın
dan bu tür olaylarının 
zaman zaman ortaya 
çıkabileceklerini 
bildirdiler.
Durumun İlçe 
Tarım Müdürlüğü

bildirilmesi 
üzerine Çevre 
Sağlığı ekipleri 
Karsak Deresi 
çevresinden 
su örnekleri 
aldılar.
Baygın durumdaki 
balıklardan 
örnekler de alan 
ekipler, örnekleri 
İl Tarım Müdürlüğü 
labratuvarlarına 
incelemeye 
gönderdiler.
Bu arada
Karsak Deresinin 
sularının kirli 
aktığı, suların 
azaldığı, 
dere ağzında da 
büyük kum 
birikintilerinin 
ortaya çıktığı 
görüldü.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Belediyede çalışan 96 işçiye bayram paraları ve ikramiyeleri ödendi

Belediye işçisi erken bayram yaptı
] Yazı YO RUM

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

Seyfettin SEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
çalışan 96 işçinin 
Bayram paralan ile 
İkramiyelerini 
ödeyerek bayram 
öncesinde 
işçilere bayramı 
yaşattı.
Ramazan ayı 
içinde yaklaşık 
100 bin YTL'ye varan 
ödeme yaptığını 
açıklayan Mehmet 
Turgut, bunların 
8 milyon 630 
YTL'sinin bayram 
parası, 84 bin 630 
YTL'sinin kendi 
kasalarından çıkan 
Devlet ikramiyesi 
olduğunu ve 6 bin 
152 YTL'nin de 
ramazan erzak gideri 
olduğunu söyledi. 
Toplu sözleşmeden 
doğan haklarını alan 
96 işçiye bayram 
öncesinde aileleriyle 
birlikte bayram ’ 
yaşatmak istediğini 
ifade eden Başkan 
Turgut, işçi başına 
yaklaşık 1000 YTL 
ödeme yapıldığına 
dikkat çekti.
Bayram öncesi I 
verilen paranın 
ilçe esnafına da 
yarayacağını söyledi. 
Turgut, "Böylece, 
işçinin de esnafında 
bayram öncesinde

lllasını zammını protesto eden öğrenciler indirim yaptırmayı basard
Ulaşım zammını 
protesto eden üniver
site öğrencilerinin 
ısrarlı tepkisi, 
Büyükşehir Belediye 
si'ne geri adım attırdı. 
Görükle ile Uludağ 
Üniversitesi arasında 
90 YKr'ye yolcu 
taşıyan minibüslerin, 
bir hafta içinde fiyat
larını 60 YKr'a çeke
ceği açıklandı. 
Büyükşehir Belediye 
si'nin ulaşıma yaptığı 
yüzde 25 oranındaki 
zamma yaklaşık bir 
aydır tepki gösteren 
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) öğrencilerinin 
Görükle-UÜ Kampu su 
güzergahında önerdiği 
fiyat indirimi teklifi 
olumlu sonuçlandı. 
Zammı protesto için 
dün bir kez daha 
Büyükşehir Belediye 
si binası önünde 
toplanan üniversiteli 
gençler, daha önce 
yetkililerle yaptıkları 
görüşmelerde vaat 
edilenlerin yerine

cebine para girmiş 
olacak" dedi.
İşçilerin bayram 
öncesi ikramiye 
ve bayram 
paralarının 
ödenmiş olmasından 
mutluluk duyduk
larını belirten 
Genel İş Bursa 
Şubesi Başkanı 
Cengiz Durmuş'da 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
işçiler adına 
teşekkür etti.
Durmuş, 
"Ödemelerden 
dolayı çok mutluyuz, 
bayram öncesi 
verilen paralar 
nedeniyle şubem, 
temsilcilerim ve 
çalışan işçiler 
adına sayın 

getirilmemesine tepki 
gösterdi. Öğrenciler 
adına basın açıkla
ması yapan Mehmet 
Berki Kanalp, Büyük 
şehif Belediyesi'nin •' 
geçen yıl ulaşımdan 8 
milyon YTL kar elde 
ettiğini ancak, 
belediyelerin ticaret 
hane olmadığının 
unutulmaması gerek
tiğini söyledi. Yüksek 
zamlarla ulaşım hak
larının gasp edildiği 
nin savunan Kanalp, 
"Otobüslere binecek 
parayı zor bulan 
öğrenciler, yeni zam
ların ardından son 
çare olarak 'tabanvay'ı 
tercih ediyor ancak, 
bu bizim kaderimiz 
değil. Zamlar mutlaka 
geri çekilmeli, abon
man tarifesine 
geçilmeli, vize ücret
leri kaldırılmalı ve oto
büs sefer sayıları 
artırılmalı" dedi.
Açıklamanın ardından 
belediye bina sının 
önüne kadar yürümek 

Mehmet Turgut'a 
teşekkür ediyorum. 
Ramazan ayı 
erzaklarımız ile 
yazlık ve kışlık 
takım elbiselerin 
dağıtımından sonra 
şimdi de bayram 
ve ikramiyelerin 
alınmasından 
mutlu olduk 
Başkanımızın 
bize gösterdiği 
yakınlığa ve 
desteğe teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Öte yandan Ramazan 
ayı müddetince 
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
hazırlanan yemekler
den 300 kişiye 
evlerine giderek 
dağıtıldığını açık
layan Başkan 

isteyen gençlere, 
Emniyet Müdür 
Yardımcısı Sırrı Tuğ 
engel oldu. Eylemin 
izin verilen bölge 
dahilinde gerçekleştir
ilebileceğini anlatan 
Tuğ, belediye yetk
ilileri ile görüşülmesi 
için binaya yalnızca 5 
kişi alınacağını belirtti. 
Uzun süre emniyet 
güçleri ile tartışan 
öğrenciler geçiş izni 
alamayınca oturma 
eylemi gerçekleştirdi. 
Eyleme katılan öğren
cilerden 5 kişi, 
Büyükşehir Belediye 
si Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri Yalın 
ile zammın geri çek
ilmesi için masa ya 
otururken, diğer 
öğrenciler de dışarıda 
sloganlar atarak tepki
lerini sürdürdü.
Toplantıda alınan 
kararlan öğrencilere 
açıklayan Yalın, öğren
ciler zamma tepki 
göstermeden önce 
Büyükşehir

Turgut, yemek 
almaya 
gelemeyen, 
rahatsız, yaşlı ve 
kimsesiz insanlara 
yapılan yemek 
yardımlarına 
katkı sağlayan 
hayırsever insanlara 
da teşekkür etti. 
Düğün salonunda 
her akşam 1200 
kişiye iftar 
yemeği de 
verdiklerinin 
altını çizen 
Başkan Turgut, 
"Dağıttığımız 
yemeklerle 
her gün yaklaşık 
2 bin kişi sıcak 
yemekle karınlarını 
doyurma fırsatı 
buldular" dedi.

Belediyesi'nin 
Görükle-UÜ Kampusu 
güzergahında fiyat 
indirimine gitmeyi 
zâten planladıklarını 
söyledi. İmza aşaması
na gelen yeni tarifeye 
göre 90 YKr olan fi 
yatların önümüzdeki 
bir hafta içinde 60 
YKr'ye çekileceğini 
müjdeleyen Yalın, 
"Öğrencilerimizin 
yapacağımız bu 
indirimden haberi 
yoktu ve onlara 
bayram hediyesi 
olsun dedik.
Ayrıca üniversiteye 
giden 48 numaralı 
otobüslerin de 
sefer sayısını artırdık. 
Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Daire 
Başkanlığı sayesinde 
4'ü körüklü 11 yeni 
araç da hizmete 
girdi. En geç bir hafta 
içinde Görükle 
minibüsleri için 
öngördüğümüz fiyat 
indirim de devreye 
girecek." dedi.

Mehmet Ağar!...
Doğru Yol Partisi’nin siyasi yelpazede 

sağda yer aldığını ve içinde muhafazakâr bir 
kesiminde olduğunu hepimiz biliyoruz.

Son günlerde Doğru Yol Partisi Başkanı 
Mehmet Ağar ilginç çıkışlar yapıyor. 
Televizyonlarda Abbas Güçlü’nün “Genç 
bakış" programında Üniversiteli gençlerle 
yaptığı geniş açılımh konuşmalarını geç 
vakitlere kadar sürmesine rağmen takip 
ettim..

Ancak ele aldığı ve gençlerin sorularına, 
ele alınan konuların hassasiyeti dolayısıyla 
net cevaplar veremiyor.

İrtica var mı yok mu? Sorusuna;
Liberal dünya görüşünü desteklediği belli 

ama partisinin muhafazakâr kesimini 
düşünerek net cevaplar veremiyor, onları 
caydırmak istemiyor.. Var diyemiyor..

Sonra Türkiye’de belli olan, sayısı her 
geçen gün artan “Kararsızlar” safına geçmiş 
olan Sosyal demokrat ve Liberal seçmeni, 
kime oy vereceğim diye düşünen bu büyük 
kütleyi kendine çekmek istiyor..

Zira CHP’nin bu kesim için bir siyasi ca 
zibesi kalmadığını görüyor...

Ancak Liberal dünya görüşüne meylet
tiğine göre, Mehmet Ağar’ın siyasi konuş
malarında daha açık ve net konuşması bek
leniyor...

“İktidar da olsaydım askeri konuştur
mazdım, Asker konuşuyorsa hükümet yok 
demektir” şeklinde bir çıkışı oldu...

Açıklık gerektiren bu sözler dikkat çeki
ciydi..

Gerçi sonradan adeta düzeltir gibi 
“Gerekeni ben yapar, konuşması için askere 

I neden bırakmazdım” diyor, adeta iki tarafa 
da gülücük gönderiyordu..

Ağar bu defa Güneydoğu gezisi sırasında 
PKK’nın ateşkesi ile dağda ki militanlara af 
kokusunda affı ağzına almadan şöyle 
söylüyor;

“Bir kere ortamın stabil hale gelmesi 
gerekir, sonra kalıcı çözümler üretilir.

Halk huzur istiyor.. Bölünme değil. 
Bunların dağdan inmeleri sağlanmalı.,, 
mesele bir daha silahların patlamamasını 
sağlamaktır. Devlet husumet yeri değildir.

Dağda silah sesleri olacağına, düz ovada 
siyaset yapsınlar.”

Bu sözlere itirazlar artarken, bazrı kesim
lerde barış isteyenler Ağar’ın sözlerine ihti 
yatla kulak veriyorlar.

Çünkü zamanında DYP liderinin PKK ile 
mücadelede nasıl sert davrandığını da bili 
yorlar..

Buna karşılık, Türkiye’nin önemli bazı 
kararlar alma aşamasına geldiği bir gerçek.. 
Bu yaklaşım cesur bir adım..

Ağar diyor ki korkacak bir şey yok, 
“Türkiye’nin bölünmesi de, bazılarının yan
sıtmaya çalıştıkları kadar, kolay değil”

Kolay değil tabiidir ki....
Bunun aksini savunanlar ise Türkiye’yi 

kolayca dağılacak zayıf bir ülke olarak gös
terip, konudan yakışıksız bir şekilde siyasi 
puan toplamak adına istismar ediyorlar... 
Laik, demokratik genç Türkiye güçlüdür, 
öyle kolayca kimseye pabuç bırakmaz bu da 
bu köşenin açıklaması olsun..

Ancak Mehmet Ağar’ın bu mesajlarını 
daha açık vermesi gerekiyor..

Bunu yaparken de seçmenlerini akılcılıkla 
ikna etmesi gerekir..

“Adam gibi lider” sloganıyla yola çıkmış 
olan Mehmet Ağar’ın işi zor..

Kendisinden önce bu partide çöreklenen, 
siyasetin dinozorları, kendi mekanlarına 
dışarıdan hop diye gelen birini kolay kolay 
kabullenemez, ayağı takılsın diye bekler, 
hatta gerekirse kendi çelme takarlar..

Bakalım önümüzdeki günlerde neler 
göreceğiz....

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Celal Bayar’da öğrenciler Koray Karbay dedi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Okul Projesi ve 
Demokrasi anlayışı 
olarak adlandırılan 
Okul Meclis 
Başkanlığı seçimleri 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
çekişmeli geçti. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı talimatı 
ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın

dan başlatılan okul 
meclis başkanlığı 
seçimleri için dün 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencileri 
sandığa gitti.
Üç adayın katıldığı 
seçimlerde okula 
gelen öğrenciler 
taraf bldukları 
başkan adayı için 
oy kullandılar. 
Adem Tosun, V. 
Koray Karbay ve

Sina Tanış'ın Okul 
Meclis Başkanlığı’na 
aday oldukları 
seçimlerde V. Koray 
Karbay rakiplerini 
geride bırakarak 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi'ni İlçe Meclis 
Başkanlığı seçim
lerinde temsil etme 
hakkı kazandı. 
597 öğrencinin 
katıldığı seçimlerde 
oyların 291'ini alan

V. Koray Karbay 
birinci seçilirken 
rakipleri Adem 
Tosun 205, Sina 
Tanış 78 oy alırken 
22 oy geçersiz 
sayıldı.
BAŞKANLAR İL'E 
GÖNDERİLECEK 
’Büyükşehir 
statüsünde olan 
ilçelerde Milli 
Eğitim Müdürlükleri 
gözetiminde

belirlenecek 
bir tarihte diğer 
okullardan 
seçilecek 
adaylar arasında 
üç meclis 
başkanı seçilecek. 
Seçilecek bu 
adaylar İl merkezine 
gönderilecek ve ‘ 
burada yapılacak 
seçimlerde Okul 
İl Meclis Başkanı 
seçilecek.

İl Meclis Başkanı 
seçilecek 
öğrenci 
Ankara'ya 
giderek TBMM'de 
siyasilerle 
görüşerek onların 
oturumlarına 
katılacak ve bilgiler 
alarak öğrenci 
arkadaşlarının 
sorunlarını onlara 
iletme olanağı 
bulacak.
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BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN |
1 Her Çeşit Emlâk Alini, Satım ve KiıOTma Hizmetleri |İ

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi Ş
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR t

ACİL SAM te KİBALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ f
120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE |

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE Ş
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 |

i Balıkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı

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

1 
i s

Balıkpazarı Eski sahil Mektep Sokak No:2 0:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire |
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. »

Önünde 115 m2 Bahçeli g

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik 5
Yalova’da Termal Barajı’nın Trafik, Kasko Dask, ACI badem Sağlık VG |

altında 408 m2 arsa-Çınarcık, Her TM Sigorta İşlemleri V6 |
Yalova448.54 m2arsa n r -v ı K

Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa DOğalgaZ POİIÇGSI Yapilir. g
Termal Girişinde 433.02 m2 SEKER SİGORTA B

Termal yolu Gülerce Villalarının * , j» »
altı 9880 m2 arsa MaClde ÖZALP g

Umurbey’de 12 dönüm arazi t.i . m 94 74 t™. Cd4 dfl 94 g
ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta IVI. v İv vr 1 *r rdA. J i*t lu 41

TBMM’de fındık tartışması
TBMM Genel 
Kurulunda, AK Parti 
ve CHP milletvekilleri 
arasında yine fındık

tartışması yaşandı. 
Başkanvekili Sadık 
Yakut'un başkanlığın
da, saat 13.00'te

DUYURU
GEMLİK BELEDİYESİ 

SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ
BAŞKANLIĞINDAN

2006- 2007 DÖNEMİ 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ VE

TÜRK HALK MÜZİĞİ 
KORO ÇALIŞMALARI 

1 EKİM 2006 TARİHİNDEN 
İTİBAREN BAŞLAMIŞTIR.

KORO İÇİN KAYITLARIMIZ 
DEVAM ETMEKTEDİR.

GERÇEK <neiflniK 
- LflZOĞLUHüseyin TAŞKIRAN _ 

HER TÜRLÜ
LASTİK TAMİRİ YAPILIR.

-> 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
-> 2. El Jant Alım Satımı
24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR

Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No: 3 
Demirci Apt. Gemlik / BURSA GSM:0.535?3643 78

toplanan TBMM 
Genel Kurulu'nda 
gündemdışı söz alan 
AK Parti Trabzon 
Milletvekili Asım 
Aykan, Hükümetin, 
Toprak Mahsûlleri 
Ofisi (TMO) marife 
tiyle fındığa müda
halede bulunduğunu 
belirterek, "Bu 
olmasaydı şu anda 
fındık fiyatı 1 dolar 
civarında olacaktı" 
dedi.
Aykan'ın gündemdışı 
konuşması üzerine 
söz alan Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Mehdi Eker de 
FİSKOBİRLİK'in 
geçen yıl yaşadığı 
sorunlar nedeniyle bu 
yıl Hükümetin üreti
ciyi mağdur etmemek 
için TMO'yu devreye 
soktuğunu anımsa
tarak, şunları kaydetti: 
"11 Eylülden itibaren 
TMO 50 noktada, daha 
sonra da 70 noktada 
fındık alımına başladı. 
3 bin tona yaklaşan 
günlük alımla, dün 
itibariyle TMO, 67 bin 
610 ton fındık alımı 
gerçekleştirdi. Bugün 
itibariyle de üreticiye 
172 trilyon 151 milyar 
394 milyon lira para 
ödendi.
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Kumlalı bayanlar fakirleri sevindirdi
Seyfettin SEKERSÖZ

Kumla'da faaliyet 
gösteren Kültür ve 
Sosyal Yardımlaşma 
Derneği üyeleri 
hazırladıkları 
ramazan torbalarını 
yardıma muhtaç 
ailelerin evlerine 
götürerek onları 
sevindirdiler.
Dernek Başkanı 
Saime Aktürk, 
hazırlanan 15 
torbadan oluşan 
paketlerde yarım kg. 
çay, 2 kg. toz şeker, 
2 paket margarin, 
2 paket makarna, 
1 paket arpa şehriye, 
1 paket tel şehriye, 
1 kg. nohut, 1 kg. 
kuru fasulye, 1 paket 
mercimek, 1 paket 
bulgur, 1 paket süt, 
1 adet tavuk, 2 kg. 
un, yarım kg. zeytin 
ve peynir, 1 kg. 
zeytinyağı ve 30

yumurta bulun
duğunu bildirdi.
Hayırsever insanların 
Ramazan ayında 
derneğe verdikleri 
zekat ve yardımlarla 
fakir ailelere yardım 
etmeye çalıştıklarını

söyleyen Dernek 
Başkanı Aktürk, 
ayrıca dernek 
faaliyetleri içinde 
düzenlenen kermes 
ve gezilerden elde 
edilen gelirlerinde 
gerekli yerlere har

candığını belirterek, 
geçen yıl 8 
öğrenciye verdikleri 
bursun bu yılda 
devam ettiğini ve 
bayram öncesinde 
20 çocuğu giydire
ceklerini bildirdi.

DYP’li hanımlar hastaları unutmadı
Seyfettin SEKERSÖZ 
I
Kadir gecesi 
olması nedeniyle 
dün sağlık 
kuruluşlarını 
ziyaret eden 
DYP kadın kolu 
üyeleri hastalara 
şifalar dileyip 
kandil simidi 
dağıttılar.
DYP Yönetim 
Kurulu üyesi ve 
Kadın Kolları 
Başkanı Safiye 
Çevik ile 
arkadaşları 
özel yaptırdıkları 
200 adet kandil 
simidi ile 
birlikte 
hastanede 
bulunan tüm 
hastaları 
dolaşarak onlara 
şifa dilerken hazır
ladıkları kandil 
simitlerini 
de dağıtarak 
onları unutmadık
larını gösterdiler.

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

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

www.tema.org.tr

ATM’lerden
1 milyon 

YTL çaldılar

Bursa, İstanbul, Eskişehir, Zonguldak, 
Afyonkarahisar, Samsun ve Erzincan'daki 
çeşitli bankaların ATM cihazlarını oksijen 

kaynağıyla keserek para çaldıkları öne 
sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların, 28 ATM 
cihazından toplam 
918 bin YTL, 4 bin 
dolar ve 4 bin avro 
çaldığı belirlendi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya . 
göre, son günlerde 
ATM cihazlarındaki 
soygun olaylarındaki 
artış üzerine harekete 
geçen güvenlik 
güçleri, yaklaşık 
2 ay önce bir 
çalışma başlattı. Bu 
çerçevede seminerler 
düzenlenerek, 
Bursa'daki tüm banka 
yetkilileri ATM soy
gunlarına karşı bil
gilendirildi. Bu arada, 
soygunları gerçek
leştirmiş olabilecek
leri tahmin edilen 
kişiler, güvenlik güç
lerince takibe alındı. 
Kısa süre önce bir 
vatandaşın ihbarı 
üzerine Tophane 
Mahallesi'ndeki bir 
banka şubesine 
giden ekipler, burada
ki ATM cihazını soy
mak istedikleri öne 
sürülen kişilerin kul
landığı otomobilin 
plakasını vatan
daşlardan aldı.
Plakadan yola 
çıkılarak düzenlenen 
operasyonlarda, K.S. 
(33), A.B. (42), K.A. 
(36), H.T. (35), S.A. 
(30), K.T. (51), F.H.
(41) ve S.A. (32) 
yakalandı.

YAKLAŞIK 1 MİLYON 
YTL ÇALINMIŞ 
Gözaltına alınan 
zanlıların, Bursa, 
İstanbul, Eskişehir, 
Zonguldak, Afyon 
karahisar, Samsun ve 
Erzincan'daki çeşitli 
bankaların ATM 
cihazlarını oksijen 
kaynağıyla keserek 
918 bin YTL, 4 bin 
dolar ve 4 bin avro 
çaldıkları belirlendi. 
Zanlılşr, sorgulamala 
rının tamamlanma 
sının ardından adli 
yeye sevk edildiler. 
Bursa Emniyet Mü 
dürü Tahsin Demir, 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, ihbarda 
bulunan vatandaşla 
rın duyarlılığına 
teşekkür etti.
Zanlıların titiz şekilde 
yürütülen takip sonu
cunda yakalandığını 
ifade eden Demir, 
"Vatandaşlarımız bize 
şüpheli gördükleri 
her olayı ihbar eder
lerse, hemen hemen 
her olayı çöze
ceğimize inanıyorum. 
Yeter ki ihbarda 
bulunsunlar. Bu 
konuda çekinmesin
ler, bizi arayan kişileri 
gizliyoruz” dedi. 
Konuyla ilgili bir 
kişinin daha 
arandığını kaydeden 
Demir, banka 
yetkililerini de daha 
dikkatli olmaları 
konusunda uyardı.

întefnette6rfeZ’

GEMLİK

■■■ OÛNLÛK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN

http://www.tema.org.tr
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Jnivefsite yönetimlerinde kadınlara ver yok
Türkiye'de kamu 
üniversitelerindeki 
öğretim üyelerinin 
yüzde 39'u, yönetici
lerin yüzde 21.9'u, 
rektörlerin yüzde 
3.7'si, dekanların ise 
yüzde 13.7'si kadın
lardan oluşuyor. 
Eğitim-Sen, 
13 ilden seçtiği 
16 kamu üniver
sitesinin rektör, 
rektör yardımcısı, 
dekan, dekan 
yardımcısı, enstitü 
müdürü ve bölüm 
başkanlıklarındaki 
kadın oranlarını 
araştırdı.
Eğitim-Sen Genel 
Başkanı Alaaddin 
Dinçer/in verdiği 
bilgiye göre, 
Türkiye'de kamu 
üniversitelerindeki 
öğretim üyelerinin 
yüzde 39'unu, 
rektörlerin yüzde 
3.7'sini, rektör 
yardımcılarının 
yüzde 11.3'ünü,

dekanların yüzde 
13.7'sini, dekan 
yardımcılarının 
yüzde 72.4'ünü, 
enstitü müdürlerinin 
yüzde 16.9'unu, 
bölüm başkanlarının 
ise yüzde 22.7'sini 
kadınlar oluşturuyor. 
Yine, araştırma 
kapsamındaki 
16 üniversitedeki 
toplam 1201 
yöneticinin yüzde 
21.9'u kadın.
Araştırmalarının, 
"üniversite 

yönetimlerinde 
kadınların yer 
almasının ne 
denli güç olduğunu 
çarpıcı bir şekilde 
gösterdiğini" ifade 
eden Dinçer, 
üniversitelerin cin
siyet kompozisy
onunun daha eşit
likçi bir şekilde 
oluşması için, 
çok kapsamlı bir cin
siyet eşitliği strate
jisinin hataya geçir
ilmesi gerektiğini 
vurguladı.

“Ecevit’in koma
durumu devam ediyor”
Beyin kanaması 
sonucu kaldırıldığı 
GATA'da tedavi 
gören eski Başbakan 
Bülent Ecevit’in 
koma durumunun 
devam ettiği ve 
hayati tehlikesinin 
sürdüğü bildirildi. 
GATA'dan yapılan 
açıklamaya göre, 18 
Mayıs 2006 akşamı 
saat 19.00'da hiper
tansiyon atağı sonu
cu gelişen beyin 
kanaması sebebiyle 
ameliyat edilen ve 
ameliyat sonrası 
Anestezi ve 
Reanimasyon 
Anabilim Dalı 
Yoğun Bakım 
Ünitesinde takip 
edilen Ecevit'e 
yapılan son 
radyolojik kontrolde 
beyinde yeni bir 
değişiklik olmadığı 
saptandı.
Oluşabilecek basınç

artışlarını kontrol 
etmek amacıyla 
takılan şantın 
sağlıklı olarak 
çalışmaya devam 
ettiği belirtildi. 
Ecevit'in spontan 
solunumu olmasına 
karşın, zaman zaman 
yapay solunum 
cihazıyla solunum 
desteğinin 

sürdürüldüğü kay 
dedilerek, Ecevit'te 
zaman zaman akci 
ğer enfeksiyonu ge 
liştiği, bununla ilgili 
tedavilerin uygulan 
dığı, özellikle akciğer 
enfeksiyonu olduğu 
dönemlerde dolaşım 
sistemi desteğine de 
ihtiyaç duyulduğu 
ifade edildi.

İMİ İllisi 
sayısı aaltlr

Türkiye'yi ziyaret' 
eden yabancıların 
sayısı, Eylül ayında, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 9.4 azaldı 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Eylül ayına 
ilişkin "Giriş- 
Çıkış Yapan 
Ziyaretçiler 

lstatistikleri"ni 
açıkladı.
Buna göre, Eylül 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
giriş yapan 
yabancı ziyaretçi 
sayısı yüzde 9.4) 
oranında azalarak 
2 milyon 267 bin 
146 kişiye düştü. 
Türkiye'ye gelen 

yabancılar aracında 
Almanlar birinci 
oldu. Almanları, 
Ruslar, İngilizler, 
Bulgarlar, 
HollandalIlar, kan
lılar, Amerikalılar ve 
UkraynalIlar izledi 
Türkiye'den çıkış 
yapan yabancı 
ziyaretçi sayısında 
da Eylül ayında, 

geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 3.2 oranında 
azalma meydana 
geldi. Eylül ayında 
Türkiye'den çıkış 
yapan yabancı 
ziyaretçi sayıcı 
2 milyon 496 bin 
134 kişi olarak 
belirlendi 
Öte yandan,

Türkiye'yi ziyaret 
eden yabancıların 
sayısı bu yılın Ocak- 
Eylül döneminde, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 5.5 azalma, 
aynı dönemde 
Türkiye'den çıkış 
yapan yabancı 
ziyaretçi sayısı da 
yüzde 5 azaldı.

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

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı 
Özel Takvim Çalışmaları - Eşantiyon Çeşitleri

Körfez Ofset
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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İHALE İLANI
Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası hizmeti alınacaktır

BURSA MUAMMER AĞIM DEVLET HASTANESİ
2007 YILI YEMEK PİŞİRME DAĞITIM VE SONRASI HİZMETLERİ İHALESİ hizmet alımı işi açık ihale

usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No
1. İdarenin
a) Adresi
b) telefon ve faks no
c) Elektronik posta adresi
2. İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 2006/150509

: ORHANİYE MAH. ÇEVRE YOLU ÜSTÜ GEMLİK - BURSA 
: 224 513 92 00 - 224 513 92 07
: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

Devlete 100 bÂn 
eleman alınacak

: Hastanemiz 2007 yılı malzemeli yemek pişirme, 
dağıtım ve sonrası hizmetleri
Kahvaltı : 65.000 Adet
Normal Yemek (Öğle-Akşam) : 175.000 Adet

b) Yapılacağı yer 
c) İşin süresi 
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer

Diyet yemeği : 17.000 Adet
: Bursa Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
: 01.01.2007 - 31.12.2007 - 365 gün

b)Tarihi - saati

: Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
Manastır binası toplantı salonu

: 21.11.2006 - 10.oo
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

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

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

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

ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

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

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

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

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4İ1.7. [hale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname
4 1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan ış deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye 
kullandırılmayacağına ilişkin taahütname

4.3. Mesleki ve teknik yterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dunda kamu veya özel sektörde sözleşme 

bedelinin en az % 70 i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin) % 30 oranından az olmamak üzere tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
a) İstekliler

1 1-Aşçı başı (Aşçı belgesi olacak) 1 kişi
2- Aşçı (hamur, diyet, veya et ve sebze aşçısı) 3 kişi
3- Aşçı yardımcısı 4 kişi
4- Garson 4 kişi
5- Bulaşıkçı 3 kişi olmak üzere toplam 15 kişiyi çalıştıracağına dair taahütnameyi teklif dosyasına 

vereceklerdir.
Ayrıca bünyesinde en az 1 Gıda Mühendisi ya da Diyetisyen çalıştırdığına dair taahütname vere

cek, bu kişinin onaylı diploma suretini ve maaş bordrosunu teklif dosyasında ibraz edeceklerdir.
b) İstekli besin zehirlenmeleri ve yemek pişirme ile yemek ısıtmalarından meydana gelebilecek 

yangınlara karşı hastanemiz adına hizmet süresinin tamamını kapsayacak şekilde sigorta yaptıracağı
na dair sigorta poliçe taahhütnamesi verecektir.

4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Isteklilerce işin teknik şartnamesinin 1.1. maddesinde belirtilen gerekli araç ve gereçlerin temin 

edileceğine dair taahhütname teklif dosyasında verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak isteklinin resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdiği her 

türlü malzeme dahil yemek pişirme ve dağıtım sonrası hizmetleri 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 adresinde görülebilir ve 150 

YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur.

8. Teklifler 21.11.2006 tarihi saat 10.oo a kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Manastır 
binası toplantı salonu adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

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

ci teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 4801
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ABONE OLDUNUZ IVIU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin, bu yılın 
sonuna kadar 
devlete kadrolu ve 
sözleşmeli olmak 
üzere 100 bin 
civarında eleman 
alınacağını bildirdi. 
Genel Kurulda, 
Milletvekili 
Seçimi Kanununda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kanun 
Teklifinin 
görüşmeleri 

। üzerinde 
I milletvekillerinin 

eleştiri ve sorularını 
yanıtlayan Şahin, 
Türkiye'nin ve 
dünyanın en önemli 
sorunlarının başında 
işsizlik sorunu 
geldiğini söyledi. 
Şahin, Türkiye'deki 
işsizlik oranının 
yüzde 8.8 olduğunu 
belirterek, bu yılın

sonuna kadar 
devlete kadrolu ve 
sözleşmeli olmak 
üzere 100 bin 
civarında eleman 
alınacağını 
kaydetti.
İşsizliği azaltmak 
için özel sektörün 
ve yabancı yatırım
cının ülkede yatırım 
yapmasının sağlan
ması gerektiğini 
ifade eden Şahin, 
Türkiye'nin gittikçe 
yabancı yatırımcı 
için cazibe merkezi 
haline geldiğini 
söyledi.
Mehmet Ali Şahin, 
seçilme yaşını 
30'dan 25’e 
indirerek, daha 
önce verdikleri bir 
taahhütü yerine 
getirdiklerini ve 
gençleri siyasete 
daha çok çekmek 
istediklerini 
sözlerine ekledi

RTÜK’ten Fransız 
reklamlarına fren
RTÜK'ten Fransız 
reklamlarına fren 
Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK), 
radyo ve televizyon 
kuruluşlarına 
“Fransız kaynaklı 
medya ürünlerini 
yayınlamamalarını 
tavsiye etti.
RTÜK'ten yapılan 
yazılı açıklamada, 
Üst Kurul'un 
gerçekleştirdiği 
toplantıda, yayın 
kuruluşlarına 
"Fransız kaynaklı 
medya ürünlerini 
yayınlamama 
tavsiyesinde bulun
ma" kararı aldığı 
bildirildi.
Açıklamada, 
şunlar kaydedildi: 
"Türk halkının

tarihine karşı 
yapılmış büyük 
bir haksızlık olan ve 
Türk-Fransız 
dostluğunu bozma 
niteliği taşıyan, 
sözde Ermeni 
soykırımını inkar 
edenlerin ceza
landırılmasını 
öngören yasa 
önerisi gündemden 
tamamen 
çıkarılıncaya kadar, 
Türkiye'de yayın 
yapmakta olan 
radyo ve televizyon 
kuruluşlarına 
Fransız kaynaklı 
medya ürünlerini 
yayınlamamalarının 
tavsiye edilmesine 
oy birliğiyle karar 
verilmiştir."

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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65 bin özürlüye müjdeli haber
Sosyal güvencesi 
olan, ancak ailesinde 
fert başına düşen gelir 
asgari ücretin üçte 
ikisinden az olan 
özürlülere "bakım 
hizmeti" verilmesini 
öngören yasa teklifi, 
TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu'nda 
benimsendi. Teklif 
Ramazan Bayramı'n 
dan sonra Genel 
Kurul'da yasalaştırıla
cak. Yasadan 65 bin 
özürlünün faydalan
ması bekleniyor. 
TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu 
bugün toplanarak 
AK Parti İstanbul 
Milletvekili Lokman 
Ayva'nın, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu 
(SHÇEK) Kanunu'nda 
değişiklik yapılmasını 
içeren yasa teklifini 
ele aldı. Teklif, AK 
Parti ve CHP'li mil 
letvekillerinin deste 
ğiyle benimsendi. 
Teklifin görüşmeleri 
sırasında AK Parti'li 
üyelerin verdiği 
önergeyle SHÇEK 
Kanunu'na, "yaşlı 
bakım merkezleri", 7- 
18 yaş arasında suça 
yöneldikleri tespit 
edilen kız ve erkek 
çocuklara yönelik

"koruma bakım ve 
rehabilitasyon merke 
zi" ve duygusal, cinsel 
ve fiziksel istismara 
uğramış çocuklara 
yönelik "bakım ve 
sosyal rehabilitasyon 
merkezi" tanımları da 
yerleştirildi.
Komisyona teklifiyle 
ilgili bilgi veren Ayva, 
Özürlüler Yasası ile 
sosyal güvencesi ol 
mayan, bakıma muh
taç özürlülere bakım 
hizmeti verilmesine 
imkan tanındığını hatır 
latarak, sosyal güven 
cesi olan ancak maddi 
imkanı yetersiz özür
lülere de bu imkanın 
verilmesi gerektiğini 
belirtti. Ayva, teklifin 
bu hizmetin kapsamını 
genişlettiğine işaret 
etti. SHÇEK Genel 
Müdürü İsmail Barış, 
teklifin yasalaşması 
halinde 65 bin özür
lünün bakım hizmeti 
desteğinden yarar
lanacağını belirterek, 
bu amaçla 2007 yılı 
bütçesine 110 milyon 
YTL ödenek konul

duğunu bildirdi. Barış, 
bir soru üzerine, "bakı 
ma muhtaç özürlüye 
gündüz bakımı verili 
yorsa bir asgari ücret, 
yatılıysa iki asgari üc 
ret ödeneceğini" 
kaydetti. Önümüzdeki 
günlerde Genel 
Kurul'da yasalaştırıl
ması beklenen teklife 
göre, her ne ad altında 
olursa olsun her türlü 
gelirleri toplamı esas 
alınmak suretiyle; 
kendilerine ait veya 
bakmakla yükümlü 
oldukları aile bireyi 
sayısına düşen ortala
ma aylık gelir bir aylık 
net asgari ücretin üçte 
ikisinden az olan bakı
ma muhtaç özürlülere, 
resmi veya özel bakım 
merkezlerinde ya da 
ikametgahlarında 
bakım hizmeti vere
cek. Bakıma muhtaç 
özürlülere sunulacak 
bakım hizmetinin 
karşılığı olarak belir
lenecek kişi başına 
aylık bakım ücreti 
tutarı, 2 aylık asgari 
ücretten fazla olama 
yacak. Bakıma muhtaç 
özürlülerden, SHÇEK 
ve diğer resmi kurum
larca bakılanla*" dışın
da kalanların bakım 
ücreti, bu amaçla 
kurum bütçesine 
konulacak ödenekler
den karşılanacak

Kapkaççılara ağır ceza geliyor
Büyük kentlerde 
artan hırsızlık ve 
yaralama olaylarına 
karışan kişilerin 
serbest bırakılması 
nın toplumda yarat
tığı rahatsızlık dikka 
te alınarak ceza kanu 
nunda değişikliğe 
gidileceği bildirildi. 
TBMM Adalet Korniş 
yonu'nda 43 madde
lik 'Bazı Kanunların 
Ceza Maddelerinde 
Değişikli Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi' 
görüşülüyor. 
Komisyon yasa tek
lifinin 18 maddesini 
bazı değişikliklerle 
kabul etti.
Toplantıda AK Parti 
Yozgat Milletvekili 
Bekir Bozdağ ve arka 
daşlarının verdiği 
önergeyle hırsızlık ve 
yağma suçlarının 
cezalarında artışa 
gidildi.
Ceza Muhakemesi 
Kanunu'nun (CMK) 
142, 148 ve 149. 
maddelerinde 
yapılan değişiklikle, 
hırsızlık ve kasten 
adam yaralama
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suçlarına da tutuklu 
yargılama getirildi. 
CMK'un tutuklama 
nedenlerini düzen 
leyen hükmünde 
değişiklik yapıldı. 
Büyük kentlerde 
artan kapkaç dahil 
hırsızlık ve yaralama 
olaylarına karışan 
kişilerin serbest 
bırakılmasının 
toplumda yarattığı 
rahatsızlık dikkate 
alınarak yapılan 
değişiklikle, 'silahla 
kasten yaralama, 
hırsızlık ve yağma' 
suçları, tutuklama 
kararı verilecek 
suçlar arasına eklen
di. CMK'ta değişiklik
—i---------------------- 

yapılarak, ağır ceza 
mahkemesinin 
görevine girmeyen 
suçlarda en çok 
6 ay olan tutukluluk 
süresi 1 yıla çıkarıldı. 
Bu süre, zorunlu 
hallerde 6 ay daha 
uzatılabilecek. 
Tasarının 
görüşmeleri sırasın
da TCK'nın 301. 
maddesiyle ilgili 
değişikliğinde gün
deme gelmesi 
bekleniyor. 301'le 
ilgili değişiklik öner
gesinin komisyonda 
gündeme gelmemesi 
halinde, TBMM Genel 
Kurulu'nda gündeme 
gelmesi bekleniyor.

---------------------------------- •--------T

V

I

GEMLİK ANA BAYİİ

DOGALGAZ 
KOMBİ 
KAT KALORİFERİ 
MERKEZİ ISITMA 
RADYATÖR 
SPLİT KLİMALAR
DOĞALGAZ SOBASI 

► TESİSAT ve PROJE

Isıtma, sıcak su mo 
kontrol cihazlar ınûa 
ita ılı

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4 
Tel: (0.224) 513 49 93 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Bakanlar elektrikte çelişkili
Elektriğe zam 
sinyaline bakanlar
dan çelişkili 
açıklamalar geldi. 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı (ÖİB), 
Türkiye Elektrik 
Ticaret A.Ş'nin 
(TETAŞ) TEDAŞ'a 
sattığı elektriğin fi 
yatına yaptığı yüzde 
23,9 zammın ardın
dan, Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş'nin 
(TEDAŞ) maliyet
lerinin yüzde 15 art
tığını belirterek, bu 
maliyet artışının 
tüketiciye yansıtıl
ması gerektiğini, 
aksi takdirde dağıtım 
özelleştirmelerinin 
zora gireceğini bildir
di. Bu gelişmenin 
ardından Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hilmi Güler, 
elektiriğe 4 yıldır zam 
yapılmadığını 
belirterek, "Biz bu 
gibi kararları tek 
başımıza bakanlar 
olarak veremiyoruz. 
Özelleştirme İdaresi

de tek başına 
veremez" dedi. 
Maliye Bakanı 
Unakıtan ise zammın 
tüketiciye yansıtıl
mayacağım belirtti. 
GÜLER: ELEKTRİĞE 
4 YILDIR ZAM 
YAPILMADI 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, Özelleş 
tirme İdaresi Başkan 
lığının elektriğe zam 
yapılması gerektiği 
talebiyle ilgili olarak, 
"Biz bu gibi kararları 
tek başımıza bakan
lar olarak veremi 
yoruz. Özelleştirme 
İdaresi de tek başına 
veremez" dedi. 
Güler, "Defalarca 
ifade ettim, bu gibi 
kararları biz tek 
başımıza bakanlar 
olarak veremiyoruz. 
Özelleştirme İdaresi 
de tek başına 
veremez. Bunu 
özellikle ifade ediyo
rum. Bizim bakanlar 
olarak birbirimizle 
görüşerek yaptığımız

ELEMANLAR ARANIYOR
Meslek Lisesi

(Torna, Makine) Bölümü Mezunu 
Askerliğini yapmış 

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ
23. Km. Kurtul Köyü Mevkii 

Gemlik/BURSA

Tel: (0.224) 522 81 80

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM(0535) 886 47 74

SOHİBİNDCN SABUK OTOMOBİllffl
cr 2004 MODEL

CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 
ÖZEL KULLANILMIŞ

CF 2000 MODEL TOYOTA COROLLA
96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ

GSM : (0.535) 394 58 24

böyle bir ifade ortaya 
koymakta ki ben 
koyduğunu 
zannetmiyorum, 
doğru değil.
Neticede bu bir enerji 
politikası mesele
sidir. Ekonomiyle 
yakından ilgili olduğu 
için bu gibi kararları 
ben enerji bakanı 
olarak bile tek başı
ma ifade etmediğim 
gibi, böyle bir kuru
mun da ifade etmesi 
doğru olmaz.
Konuyla ilgili bakan
larla görüşerek 
ekonominin ana

yapmamakla aynı 
zamanda enflas 
yonun düşmesine de 
önemli katkılarda 
bulunduk." 
UNAKITAN: ZAM 
TÜKETİCİYE 
YANSITILMAYACAK
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
elektrik zammının 
tüketiciye 
yansıtılmayacağım 
belirterek, "Yakında 
Enerji Bakanı ile 
birlikte bir toplan
tımız var. Buna 
çözüm getiriyoruz" 
dedi.

--------- ,---------- ---------------------------  
İLAN

S.S. 72 SAYILI GEMLİK 
ZEYTİN TARIM

SATIŞ KOOPERATİFİ’NDEN
2006/2007 İşyılı Zeytin Alım 

Kampanyasında, kooperatifimizce ortak
lardan mübayaa edilecek zeytinlerin Köy 
alım merkezlerinden, Kooperatifimiz 
depolarına nakliye işi 31 Ekim 2006 Sah 
günü saat H.oo’de Kooperatifimizde 
kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye iştirak teminatı 100.00 YTL 
olup, Nakliye Şartnamesi mesai saatleri 
dahilinde kooperatifimizde görülebilir.

Kooperatifimiz 2886 sayılı kanuna tabi 
olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya pazarlık suretiyle yapmakta serbest
tir.

İlgililere ilan olunur.
B - 4860

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

GEMLİK

■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ

e- mail: yeld abwcz@hotmail.com

Gemlik Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi ve Halk Duyarsızlığı

Gemlik Devlet Hastanosi'ne yaklaşık iki 
aydır gitmiyordur/n. Geçt iğimiz Cuma günü 
teyzemin ameliyatı için oradaydım. Dört gün 
süreyle bulunduğum hastanenin gerek 
içinde gerekse dışındsı bir takım gözlem
lemelerim oldlu.

Birincisi; yeni otopark, hastaneye yeni bir 
görünüm kazandırmış. Otopark, bir nebze 
olsun o çok yoğun trafiği rahatlatmış.Yine de 
insanlar arabalarını, ön tarafa park etmek 
için büyük çıaba sarf ediyor. Bu da 
görevlilerin iışini zorlaştırıyor.

İkincisi, a meliyathanenin ve hasta 
yatakhanelerinin bulunduğu binaya girerken 
"lütfen galoş" giyiniz yazılı bir dolapla 
karşılaşıyorsunuz. Ancak içinde ne galoş ne 
de başka bir şey var. Doğal olarak yukarıya 
galoşsuz çıkıyorsunuz. (Hastaneden ayrıla
cağım son gün galoş koyulmuştu dolaba)

İkinci kattan itibaren, yine içinde birkaç 
galoş olan d olap karşınıza çıkıyor. Uyarı lev
hası olsa da kimse bu yazıyı dikkate almıyor. 
Galoş giymeyen insanımızda bu konuda 
oldukça hatalı. Ama, dolapların başında (en 
azından giriş kapısında) görevli olmalı, (bir 
kurala uymak için uyarı yeterli olmalıdır, ama 
biz daha o «düzeye gelemedik).

(Oysa ki, son zamanlarda hastanelerde 
enfeksiyondan ölen o kadar çok yeni doğan 
bebek ve yetişkin insan var ki, hâlâ ders alın
mıyor anlaşılan. O koridorlarda, onlarca 
insan geziniyor. Bu da orada yatan hastalar 
için önemli bir tehdit oluşturuyor.

Geçtiğimiz senelerde galoş dağıtan 
görevliler vardı. Bu sene bu uygulama 
kaldırılmış saınırım. Ziyaretçiler, gerektiğinde 
doktorlar ve diğer çalışanlar da galoş giymeli 
ki hijyen büyük ölçüde sağlansın.

Üçüncüsü Pazar günü hastane merdiven
leri tozdan geçilmiyordu. (Hafta içi gerekli 
süpürme ve silme işlemi yapılıyor.)Bu binada 
tadilat olduğu bir gerçek, bunun sonucunda 
kirlilikte kaçınılmaz. Ancak, bu sağlık sek
töründe geçerli bir neden olmamalıdır. Hafta 
sonları da gerekli temizlik yapılmalıdır. Çün 
kü ziyaretçiler akın akın hastaneye geliyorlar.

Dördüncüsü ise tuvaletler.
Nedense biz bu konuda da medeni olama 

dik. Buraları temiz tutmayı öğrenemedik. 
Hastane görevlileri ne yapsın? Kaç kere te 
mizliyorlar, ama sonuç yine sıfır.

Beşinci olarak gelelim, hastanenin gürül 
tülü ortamına. İnsanlar, hastane koridorların
da sanki evde ya da alelade bir yerdeymiş 
gibi yüksek sesle konuşuyor.

Bunu yapan kimi hasta, kimi refakatçi, 
kimi de hastane: çalışanı.

Orası hasta olan insanların yattığı yer. 
Sessizlikte en önemli kural olmalı.

Altıncı olarak size en çok dikkatimi çeken 
ilginç bir şeyden bahsetmek istiyorum.
Hastane kantininde oturuyorum. Hastane 
bahçesinden gıeçen her 20 - 30 kişiden biri 
yere tükürüyor ve sigara izmaritlerini yerlere 
atıyor.

Bu kadar da olmaz.
Sağlığımızı kazanmaya geldiğimiz yerde 

bile böyle davranırsak, ben artık diyecek bir 
söz bulamıyorum.

Bunlar değerlendirilmesi gereken hata
lardır. En kısa zamanda hem biz bilinçlen- 
meliyiz, hem de yetkililer ellerinden geleni 
yapmalıdırlar.

Yalnız bir vatandaş olarak söylemeden 
edemeyeceğim, saydıklarım dışında bizim 
hastanemiz bir çok hastaneden daha düzenli 
ve güzel.

mailto:abwcz@hotmail.com
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Çocuklarınızı bu anketle koruyun
Dünden devam..
3. Çok sevdiğin bir 
büyük, senin canını 
sıkan bir şeklide seni 
okşuyor ve sır olarak 
saklamanı söylüyor, 
a) Korkarsın veya 
utanırsın ve bu 
konuyu hiç kimseyle 
konuşamazsın.
b) Kaba olmamak 
için ondan hoşlan- 
masan bile kabul 
edersin.
c) ‘Hayır’ dersin ve 
hemen seni koruya
cak bir yetişkine 
konuyu anlatırsın.
4. Yolda giderken 
takip edildiğin his
sine kapılıyorsun 
ne yaparsın?
5. Büyük biri sana, 
soyunman ve onu 
okşaman için 
para veya hediye 
teklif ediyor 
a) Hediyeleri 
seversin onun için 
kabul edersin.
b) Tereddüt edersin, 
fakat neden 
olduğunu çok iyi 
bilmeden alırsın.
c) Herhangi birinden 
hediye kabul 
edilmez.
Reddedersin ve 
oradan uzaklaşırsın 
6. Bir büyük seni 
korkutuyor ve iste
diğini yapman veya 
vermen için seni 
tehdit ediyor ne 
yaparsın?
7. Büyüklerine senin 
için önemli olan bir 
şey anlatıyorsun 
fakat sana inanmı 
yorlar ne yaparsın?
8. Parkta, caddede 
bir adam sana cinsel 
organını gösteriyor, 
a) O kadar korku ve 
utanç duyarsın ki, 
yerinden kımıldaya- 
mazsın 
b) Ondan sıyrılmaya 

ve kaçmaya 
çalışırsın 
c) "Durun" diye 
çok yüksek sesle 
bağırırsın ve 
"İmdat" diye yardım 
çağırırsın
9. Eve geç kaldın 
tanımadığın bir 
bayan, senin evinin 
yakınında otur
duğunu söylüyor ve 
seni eve götürmeyi 
teklif ediyor ne 
yaparsın?
10. Apartmanın 
bodrum katındaki 
bisikletini almaya 
gideceksin.
Tanımadığın biri 
sana yardım etmek 
için beraber inmeyi 
teklif ediyor ne 
yaparsın?
11. Bir arkadaşın 
sana seni şok eden 
çıplak insan resim
leriyle ilgili 
fotoğraflar ya da 
filmler gösteriyor. Ve 
televizyona çıkmak 
için aynısını yapmanı 
söylüyor 
b) Ne yapacağını 
bilemezsin ve donup 
kalırsın 
c) "İstemiyorum" 
dersin ve bu konuyu 
bir büyüğüne 
anlatırsın.
a) Bu konu seni sıkar 
utanırsın fakat kabul 
edersin
12. Dışarıda tek başı* 
nasın büyük biri 
senin fotoğraflarını ’ 
çekmek istiyor.
Onunla gidersen 
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ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

sana fotoğraflarını 
vereceğini söylüyor 
ne yaparsın?
DEĞERLENDİRME 
En Çok ‘a’
Vizesinden varsa: 
Dikkat! Tehlikeler 
Ülkesine gittin. 
En Çok ‘b’ 
Vizesinden varsa: 
Tedbirsizlik Ülkesin- 
desin.
En çok ‘c’ 
Vizesinden Varsa: 
İşte Tedbir Ülkesin- 
desin.
12 Adet "c" 
Vizesinden varsa: 
İşte bir Tedbir Ülkesi 
Kahramanısın.
Neleri sevip, neleri 
sevmediğini yalnızca 
sen bilirsin. Eğer 
seni sıkıntıya sokan 
teklifler yapılıyorsa, 
karar vermene 
yardımcı olması 
için, kendine şu 
soruları sor: 
Annem veya babam 
bunu onaylar mı? 
Anne-babamı haber
dar etmeye veya 
polisi/güvenliği 
aramaya imkanım 
var mı?
Risk almadan bu yer
lere yalnız başıma 
gidebilir miyim?
Eğer ihtiyacım olursa 
birisi bana yardıma 
gelecek mi?
Eğer, kafanda bu 
sorulardan herhangi 
birine 'Hayır’ cevabı 
verirsen, sana 
yapılan teklifi kabul 
etmemelisin!

GÜNUNffENÜSÜ Fırında
Malzemeler (2 kişilik) 
350 gr haşlanmış barbunya 
fasulyesi 
1 büyük soğan 
4-5 diş sarmısak 
2 çorba kaşığı margarin 
50 gr tost kaşarı 
2 çorba kaşığı kıyılmış 
maydanoz,Tuz, kırmızıbiber

Ya p 111 ş ı
Kalın dilimler halinde doğradığınız soğanı margarinle 
tavada kavurun.
Haşlanmış fasulyeleri çatalla hafifçe ezin. Sarmısakları 
küçük küçük

Ekşili Çorba
Malzemeler (4 kişilik), 
50 g margarin 
1 kg pırasa 
12 adet pazı yaprağı 
1/2 bardak kırmızı mercimek 
tuz 
karabiber 
2 kaşık nar ekşisi 
1 yemek kaşığı şeker 
6 bardak su
Yapılışı
Mercimek ve dilimlenmiş pırasayı 6 su bardağı suda haşlayın, blender'da püre 
haline getirip tencereye geri koyun, hafif ateşte margarin'i ekleyerek tekrar bir 
taşım kaynatın.
Pazı yapraklarını saplarından ayırıp ortadan kopartarak çorbaya ekleyin, 30 sn. 
ateşte tutun.
Ateşten alın; içine nar ekşisi, tuz ve şeker karıştırıp servis yapın

doğrayıp soğanlara ekleyin. Hemen ardından fasulyeleri 
de ekleyip
devamlı karıştırarak 4-5 dakika kavurun. Maydanoz, tuz 
ve kırmızıbiber
ekleyip ateşten alın, fırın kabına yayın. Kaşarpeynirini 
şeritler halinde kesin. Fasulyelerin üzerini kafes biçi
minde kapatın, önceden 200 derece ısıtılmış fırında 
pişirip servis yapın.
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Bayramda tatlıya dikkat
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Diyetisyeni Sevinç 
Yetişen, ramazan 
ayında bir ay din
lenmeye çekilen 
midenin, bayramda 
tatlı ve hamur işi 
yiyeceklerle yorul
maması gerektiğini 
belirterek, bu yiye
ceklerin fazla 
tüketilmesinin hiper 
tansiyon, kalp ve 
damar hastalıkları 
ile diyabete zemin 
hazırladığını bildir
di. Yetişen, 
ramazanda oruç tut
manın kişinin 
beslenme duru
munu önemli 
ölçüde etkilediğini, 
ayrıca kan limiti, 
lipo protein, pro
tein, C vitamini ve 
hemoglobin değer
leri üzerinde de etki 
yaptığını kaydetti. 
Yapılan araştır
malara göre, 
ramazan ayı boyun-1 
ca toplam yiyecek 
alımı azaldığı için 
kilo kaybı görülme
si gerekirken, öğün 
sayısı ikiye inme
sine rağmen, tatlı 
ve tahıl ağırlıklı 
beslenen Türk 
toplumunda, 
nüfusun yüzde

25'inde kilo ahmı 
görüldüğüne dikkati 
çeken Yetişen, oysa 
şekerli ve hamurlu 
gıda tüketimini azal
tarak standart kilo
yu yakalamanın 
mümkün olduğunu 
vurguladı.
Yetişen, ramazan 
süresince en çok 
karşılaşılan sorun
lardan birinin de 
sebze, meyve ve su 
tüketiminin azal
masıyla oluşan kon- 
stipasyon (kabızlık) 
olduğunu 
belirterek, vücudun 
sağlıklı şekilde 
işlevini yerine 
getirebilmesi için 
her türlü gıdanın, 
ramazanda da 
düzenli olarak 
tüketilmesi gerek
tiğini söyledi. 
Ramazan süresince 

değişen beslenme 
alışkanlığının, biraz 
dikkat edilmesi 
durumunda, 
bayram sonrası 
yine eski şekline 
döneceğini ifade 
eden Yetişen, 
şunları söyledi: 
"Ramazanda 
bir ay dinlenmeye 
çekilen mide, 
bayramda tatlı ve 
hamur işi yiyecek
lerle yorulmamalı. 
Özellikle, ağır 
hamur tatlıları, 
kızartmalar, yağll 
yiyecekler fazla 
tüketilmemelidir. 
Bayramın ilk gün
lerinde az ve sık 
aralıklarla sebze ve 
meyveye ağırlık 
vererek beslenmeli, 
vücudun eski 
düzenine dönmesi 
sağlanmalıdır"

Depresyon kadınları seviyor
Kanser ile kalp ve 
damar hastalıkların
dan sonra yaşam 
kalitesini bozan 
3. hastalık olarak 
adlandırılan ve 
daha çok üretken 
dönemde 
görülmesiyle sosyo 
ekonomik zararlara 
yol açtığı belirtilen 
depresyon, 
"kadınları daha 
çok seviyor". 
Ege Üniversitesi 
Psikiyatri Ana Bilim 
Dalı öğretim 
üyelerinden Doç. 
Dr. Fisun Akdeniz, 
"99 Sayfada 
Depresyon" isimli 
kitabında, duygu 
durumundaki bir 
hastalık olan 
depresyonun 
tanımlanmış 
9 belirtisi bulun
duğunu belirterek, 
bunları, 
"karamsarlık, 
haz alamama, uyku 
bozukluğu, iştahla 
ilgili değişiklikler, 
halsizlik, kon
santrasyon

I bozukluğu, kendine 
güvensizlik, 
hareketlerde artış 
ya da sürekli 
yatma isteği ile 
intihara eğilim" 
olarak sıraladı. 
Akdeniz, karamsar 
ve çökkün ruh hali

ile haz alamamanın, 
depresyonun 
olmazsa olmazları 
arasında bulun
duğunu, hastalığın 
tanısının konulması 
için 9 belirtiden 
5'inin görülmesinin 
yeterli bulunduğunu 
kaydetti. Akdeniz, 
"psikiyatrinin 
nezlesi" olarak 
adlandırılan 
hastalığın, kadınlarda 
erkeklere göre iki 
kat daha sık 
görüldüğünü bildirdi. 
Doç. Dr. Akdeniz, 
hastalığın 
kadınlarda daha sık 
görülmesinin neden
lerini şöyle açıkladı: 
"Östrojen hormonu, 
özellikle üreme 
çağında belli bir 
'düzeyde, öncesinde 
çok yüksek değil ve 
menopoz ile birlikte 
tekrar düşmeye 

başlıyor. Östrojenin 
azlığı depresyonla 
ilgili olabilir mi 
diye araştırılmış ve 
olayın östrojen 
hormonunun 
beyni etkilemesiyle 
bağlantısının 
olduğu görülmüştür. 
Sonuçta kadınlar 
biyolojik olarak 
sürekli hormonsal 
dalgalanmaya 
maruz kalıyorlar.
Üreme hormonlarıyla 
birlikte beyindeki 
birçok madde de 
dalgalanıyor.
Beyindeki iletimi 
sağlayan 
serotonin, noradren- 
alin, dopamin gibi 
maddeler var.
Östrojen, bu 
maddeleri etkiliyor. 
Bu da kimi hastalık
lara yatkınlık, kimi
sine karşı koruma 
sağlıyor.'
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Danıştay kararı gere 
ğince dün kapatılaca 
ğı duyurulan Car 
gill'e, Orhangazi 
Kaymakamlığı 1 gün 
daha süre verdi.
Cargill Orhangazi 
Tesisi'nin Özel En 
düstri Bölgesi ilan 
edilmesi ve 1/25.000 
Çevre Düzeni Planı 
değişikliğine ilişkin 
Danıştay 6. Dairesi 
tarafından verilen 
yürütmeyi durdurma 
kararının ardından 
fabrikadaki üretime 
bugün son verilecek. 
Dün uygulanacağı

TSKMan öğrencilere bayram ayakkabısı
Seyfettin SEKERSÖZ

Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından 
ihtiyaç sahiplerine 
verilmek üzere 
gönderilen 
ayakkabılar 
okullarda öğrencilere 
dağıtılıyor.
Dün 11 Eylül 
ilköğretim Okulu 
bahçesinde düzenle
nen törenle dağıtılan 
ayakkabılar 
öğrencilere 
bayram öncesinde 
mutluluk getirdi. 
Gemlik Garnizon 
Komutanlığı ve 
Kaymakamlık 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı işbirliğinde 
dağıtılan 
ayakkabıların 
okullara dağıtım 
törenine katılan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin öğren
cilere ayakkabılarını * 
dağıttılar.
Öğrencilere Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
tarafından yapılan 
yardımın sürekli 
devam ettiğine

işaret eden 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
"Türk ordusu 
halkımızın içinden 
çıkmıştır ve onların 
her zaman da 
hizmetinde olmaya 
devam edecektir. 
TSK halkından 
aldığını yine 
halkına vermek 
suretiyle gönderdiği 
325 çift ayakkabı 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı tarafından

öğrencilerimize 
dağıtılıyor.
Yılda 400 bin YTL'yi 
fakirlere dağıtan 
vakıf, 60 bin YTL 
gıda, 60 bin YTL 
eğitime harcayarak 
ilçede kayıtlı 
yaklaşık 4 bin 
kişiye en iyi hizmeti 
vermeye çalışmak
tadır" dedi.
Bayram öncesinde 
ayakkabılarını alan 
öğrenciler sevinçli 
halde evlerine gittiler.
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CargilPde üretime bugün son verilecek
açıklanan ancak 
bugüne ertelenen 
kapama kararını takip 
için fabrikanın önün 
de toplanan sivil top 
lum kuruluşu temsil
cileri, Cargill'i huku 
kun çevresinden 
dolaşmaya 
çalışmakla suçladı. 
Cargill Proje Yatırım 
Müdürü Kemal Özbel- 
li ise, Danıştay'ın al 
dığı kararın imar, plan 
lama ve inşaatla ilgili 
olduğunu ve fabrika 
nın üretimi durdur
ması yönünde her
hangi bir karar 

olmadığını kaydetti. 
Özbelli, hukuka say 
g ılı olduklarını ve ya 
pılacak tebliğe uya
caklarını da vurgu
ladı.
Kurulduğu günden 
beri Bursa ve ülke 
gündeminde tartış
malara neden olan 
Cargill Orhangazi 
Mısır İşleme Tesisleri, 
yarın Bursa Valiliği 
tarafından Danıştay 6. 
Dairesi'nin aldığı 
karar doğrultusunda 
kapatılıyor.
Bakanlar Kurulu 
tarafından tesisin 

kurulduğu alanın 
Özel Endüstri Bölgesi 
ilan edilmesi ve 
1/25.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planı değişik
liğine ilişkin Bursa 
Barosu öncülüğünde 
sivil toplum kuruluş 
larının yargı yoluna 
gitmesinin ardından 
Danıştay 6. Dairesi 
yürütmenin durdurul
ması yönünde karar 
almıştı. Kararın ardın
dan Bursa Valiliği, 
yasal uygulama 
süresinin son günü 
olan bugün fabrikayı 
mühürletip,  

tesislerdeki üretime 
son verecek.
STK'lar tepkili 
Yasal uygulama 
süresinin bugün 
olduğunu öne süren 
sivil toplum örgütleri 
ile bazı siyasi parti 
temsilcileri, Cargill 
Orhangazi Fabrikası 
nın önüne gelerek bir 
basın açıklaması 
yaptı. Sivil toplum 
örgütleri adına açıkla
ma yapan Nilüfer 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Mehmet 
Kartal, Cargill'in 
hukukun çevresinde 
dolaşma çabasında 
olduğunu savundu.

Fabrikanın 
kapatılmasını 
görmek için 
Orhangazi'ye geldik
lerini ancak hayal 
kırıklığına uğradık
larını vurgulayan 
Kartal, bu işin peşini 
bırakmayacaklarını vı 
takip edeceklerini 
kaydetti. Kartal, 
Cargill'in savun
malarını da 
gerçekçi bulmadık
larını ahlatarak, 
"Fabrika mühür
lendiğinde 
üretime nasıl devam 
edecek. Kapatma 
ile fabrika sahasına 
giriş çıkış da 
yasak" diye konuştu.
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İlçeye uyuşturucu maddesi sokmak isteyen 3 kişi yakalandı

Uyuşturucu satıcılarına darbe
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Başbakan kurtaran balyoz..
Siyaset zor iştir.
Bu uğraşa soyunanlar, gece gündüz demeden 

koşturmak zorundadırlar.
Hele bir de bir siyasi partinin yöneticisiyseniz işte 

o zaman yandınız. Evinizdeki çoluğunuzu 
çocuğunuzu zor görürsünüz.

Bu durum yukarlara çıktıkça daha da zorlaşır.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün 

başına gelen herhalde hiçbir siyasinin başına 
gelmemiştir.

Başbakanlık uğraşısı zorun da zorudur.
Yoğun programlara yetişmek için bir o yana bir bu 

yana durmaksızın koşuştururlar.’
Bu arada zaman zaman kürsüden inerken tökez 

leyen başbakanlar gördük ama, fenalaşarak aracının 
içinde mahsur kalanını hiç duymamıştık.

Bu başbakanın suçu değil.
Peki, Başbakan araçta fenalaşınca, telaşlanan 

aracının anahtarını almadan inen şoförün mü yoksa 
çok donanımlı aracın mı kabahat acaba.

Sonuçta kan şekeri düşerek baygınlaşan 
Başbakanı kurtarmak için, aracın camları bir inşaat* 
tan alınan balyozla kırılarak kurtarma gerçekleşti 
rilmiş.

Bu balyozu kutlamak lazım.
Zeki bir AKP’li milletvekili bu önemli balyozu 

inşaattan alarak saklama kararı almış. Akıllık etmiş. 
Günün birinde açık artırma ile satışa çıkarıp 
dünyalığını elde edebilir.

İyi de bu yoğun çalışma temposunda Başbakan 
sahura kalkmadan nasıl oruç tutar?.

İşte asıl sorun burada. Devletin en önemli 
makamındaki zat, aç acına görev yaparken canından 
olacaktı. Düşündürücü değil mi? Din ulamaları bunu 
konuşmalı.

Okurlarımın bayramını kutlarım...

Bursa ve Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekip
lerinin bir ihbarı değerlendirerek yaptıkları 
operasyonlar sonucu ilçeye uyuşturucu mad
desi sokmak isteyen 3 kişi yakalanarak 
gözaltına alındı.İstanbul'dan temin ettikleri 
çok miktarda uyuşturucu esrar maddesini 
Gemlik'e getireceği bilgisini alan polis ekip
leri, 3 kişiyi Dörtyol’da kıskıvrak yakaladı. 3’de

Cargill 
kapatıldı 
Orhangazi Kaymakamlığı 
Danıştay 6. Dairesi'nin 
aldığı karar doğrultusun
da Cargill'in kapatma 
kararını uyguladı. 1O'da

Sallandık
Dün, yurdun doğu böl
gesinde meydana gelen 
yer sarsıntıları saat 
21.15’te ilçemizde de 
hissedildi. Dipten gelen 
ve merkezi Balıkesir 
olan depremin şiddetinin 
5.2 olduğu öğrenildi. 
Deprem, 2-3 saniye sürdü. 
Deprem nedeniyle ilçede 
kısa bir panik yaşandı

21 EKİM2006 CUMARTESİ İMSAK 05.48 ÖĞLE 12.55 İKİNDİ 15.54 AKŞAM 1126 YATSIM

Ramazan ayı yarın sona eriyor

Bayram için ■ 
önlemler alındı

11 ayın sultanı Ramazan ayı yarın sona 
eriyor. Ramazan Bayramı Pazartesi, Sah ve 
Çarşamba günleri kutlanacak. Bayram 
nedeniyle ilçemizde yoğun bir bayram 
telaşı görülürken, dün büyük marketlerde 
alışveriş izdihamı yaşandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 
resmi bayramlaşma Ramazan Bayramı’nın 
birinci günü saat 11.oo’de Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılacağı duyuruldu. Proto 
kol, bayramlaşmadan sonra Emniyet Mü 
dürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Gemlik 
Muammer Ağım Devlet Hastanesini ziyaret 
ederek, görevliler ile bayramlaşacak.
Dün İlçe Kaymakamlığında, İlçe Emniyet 
Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanının da 
katıldığı ‘asayiş’ toplantısı yapıldı.
Bayram süresince emniyet güçlerinin ala
cağı güvenlik önlemleri gözden geçirildi. 
Kaymakam Mehmet Baygül, Gemlik 
halkının huzurlu bir bayram geçirmesini 
dileyerek, Gemliklilerin bayramını kutladı

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özaydın; “Fatih Güler 
tendi reklamını yapıyor”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Yerleşke Müdürü Prof. Abdurrahim Korukçu'dan bilgi aldı.

Hukuk Fakültesi kesinleşti

DYP İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı 
Serdar Özaydın, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler'in Marma 
rabirlik hakkında 
yaptığı açıklamayı 
eleştirerek, 
"Umurbey Belediye 
Başkanı yaptığı 
açıklamalarla üret! 
cimizin üzerinden 
reklam yaptığını 
düşünüyoruz" dedi. 
Serdar Özaydın, 
yaptığı yazılı basın 
açıklamasında, 
Marmarabirlik'in 
geçen seneki fiyat 
ve alım politikasıyla 
alakalı yaptığı açıkla
malar ve düzenlenen 
mitingin, birliğin ne 
alım nede fiyat poli
tikasını etkilemediği
ni belirterek, 
"Bu konuda bu güne 
yapılan tüm açıkla
malar başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. 
Üreticimize bu 
açıklamaların hiçbir 
faydası olmamıştır. 
Bu açıklamalarla 
sadece Umurbey 
Beleaiye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
kendini tanıtmıştır. 
Sayın başkan 
Marmarabirlik'in 
fiyat ve alım poli
tikasını haklı 
olarak eleştiriyor. 
Ancak bu eleştiriler 
Marmarabirlik 'in 
fiyat ve alım poli
tikasını etkilemez. 
Eğer gerçekten 
başkan üreticimizi 
düşünerek bu 
açıklamaları yapıyor
sa, kendisine bir 
önerimiz var.
Umurbey Belediye 
Başkanı olarak, 
önderlik yapıp 
bölgedeki 

belediyelerle iş ve 
güç birliği yaparak 
çok güçlü bir alt 

yapı ile kooperatif 
kurulabilir. 
Eğer bu kooperatif 
kurulur ise diğer 
ilçeler (Mudanya- 
Iznik-Orhangazi) 
örnek alarak 
kooperatif 
kuracaklardır" 
görüşünde 
bulundu.
Marmarabirlik'in 
zeytin piyasasında 
tek tabanca 
olarak üreticiye 
yönelik tüm 
oyunların ancak 
bu şekilde 
engellenebileceğini 
öne süren Serdar 
Özaydın, "Üreticimiz 
zor şartlar altında 
ürettiği ürününü 
ancak bu şekilde 
değerlendirme 
şansı bulur" dedi. 
Marmarabirlik'in 
fiyat ve ahm 
politikasını 
kesinlikle 
onaylamadıklarını 
söyleyen 
Özaydın, "Ancak 
önümüzdeki yıl da 
Marmarabirlik'in 
üreticiye karşı 
fiyat ve alım 
politikasını 
değiştireceğini 
tahmin ediyoruz. 
Eğer Sayın 
başkan bu | 
önerimizi dikkate 
alır ise gerçekten 
üreticimizi 
düşünerek açıkla
maları yaptığını 
kabul edeceğiz. 
Aksi takdirde 
üreticimizi kulla
narak reklam 
yaptığını 
düşünmeye devam 
edeceğiz ve bunu 
sayın halkımızla 
paylaşacağız" 
şeklinde konuştu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa Millet 
vekili Kemal Demirel, 
İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek ve yönetim 
kurulu üyeleriyle 
birlikte Uludağ 
Üniversitesi 
Sunğipek Yerleşke 
si’nde bulunan Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu’nu 
gezerek Yerleşke 
Müdürü Prof. 
Abdurrahim Koruk 
çu'dan bilgi aldı. 
Prof. Korukçu, 
“Fabrikadan 
Üniversiteye” slo
ganıyla başladıkları 
çalışmalarda gelinen 
noktayı özetlerden 
üniversitenin 
resmi açılışının 
14 Kasım 2006 Salı 
günü saat 11.30 da 
yapılacağını duyurdu. 
"Bu enkazdan 
Cumhuriyetimize 
ve Atatürk'e yakışır 
bir ilim yuvası 
yarattık" diyen Prof. 
Abdurrahim Korukçu, 
tüm Gemliklilerin 
özlemle beklediği 
Hukuk Fakültesinin 
de Yerleşke içinde 
yer almasının 
kesinlik kazandığını 
müjdeledi.
Devletten gerekli 
yardımların alınama- 
masına rağmen 
rektörlüğün kampüs 
giderlerinden yaptığı 
kısıtlamalarla

Sunğipek yerleşke- 
si’nde çalışmaları 
sürdürdüklerini 
anlatan Prof.

Korukçu, herkesin 
gördüğünde 'Burası 
üniversite olamaz' 
dedikleri yeri cennete 
dönüştürdüklerini 
söyledi.
MUCİZE OLMUŞ 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu binasını . 
gezerek incelemede 
bulunan CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, gördükleri 
karşısında adeta 
şok olduğunu ve 
Gemlik adına 
büyük sevinç 
yaşadığını söyledi. 
Bina içinde 

öğrencilerin 
eğitim ve öğretimleri 
için hazırlanan 
sınıflarda inceleme 
yapan Kemal 
Demirel, ders 
yapan öğrencilerin 
arasına oturarak 
eski öğrencilik 
yıllarını hatırladı. 
Yerleşke'den 
mutlulukla ayrılan 
Kemal Demirel, 
"Cumhuriyetin 
çocukları emiyi 
ve güzel eğitime 
layıktır. Onlara 
bu güzel imkanı 
yaratanları 
kutluyorum" dedi.
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İlçeye uyuştrucu maddesi sokmak isteyen 3 kişi yakalandı

Uyuşturucu satıcılara darbe
Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa ve Gemlik 
Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerinin - 
yaptıkları 
operasyonlar 
sonucu ilçeye 
uyuşturucu maddesi 
sokmak isteyen 
3 kişi yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Öğrenildiğine göre 
bir istihbaratı 
değerlendiren 
Bursa Narkotik 
Büro ekipleri, çevre 
il ve ilçelerden 
uyufeturucü esrar 
maddesi getirerek, 
bu maddeleri 
K.F. ve E.O.'ya 
sattığı ileri sürülen 
A.D. isimli şahısı 
izlemeye aldı. 
Gemlik polisi de 
edilerek önceki gün 
İstanbul'dan temin 
ettikleri çok miktarda 
uyuşturucu esrar 
maddesini Gemlik'e 
getireceği bilgisini 
alarak önlem aldı. 1 
Yalova’dan Gemlik'e 
gelen şehirlerarası 
otobüslerin yolcu 
indireceği yerlerde 
önlem alan polis 
ekipleri, saat 23.oo 
sıralarında bir 
kamyonetle 
gelerek park eden 
K.F. isimli şahsın 
aracından indiği 
esnada durumu 
fark etti.
K.F. polisten 
kaçmaya çalışırken 
kovalamaca 
sonucu yakalandı. 
Şahsın yapılan üst 
aramasında 1 adet 
ruhsatsız tabanca ile 
4 mermi bulunarak 
muhafaza altına 
alınırken, bu kişinin 
ilçeye uyuşturucu 
getiren A.D. ile 
irtibatlı olduğu 
anlaşılması 
üzerine olay yerinde 
beklemeye alındı. 
Bir süre sonra 
A.D.'nin İstanbul'dan 
gelen otobüsten 
inerek ticari bir 
taksiye binip 
şüphelilerden

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEMLİK
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K.F. ile görüşmek 
üzere anlaştıkları 
yere geldiğinde 
polis ekipleri tarafın
dan yakalandı. 
Şüpheli A.D.'nin 
üzerinde yapılan 
aramada suç unsu
runa rastlanmazken 
elinde taşıdığı çanta
da yapılan aramada 
beklenen esrar 
maddesi bulundu. 
Çantanın içinde 
3 kilo 190 gram yeşil 
renkli esrar maddesi 
olduğu umulan 
kenevir bitkisi 

parçacıkları bulundu. 
Şahsın yapılan 
sorgulamasında 
esrar maddesini 
şüphelilerden 
K.F. ile E.O.'ya 
getirdiği öğrenildi. 
A.D.'nin alınan 
ifadesinde ayrıca 
söz konusu uyuştu
rucu maddelerin 
bir kısmını 
şüphelilerden 
E.O.'ya getirdiğinin 
anlaşılmasından 
sonra Cumhuriyet 
Savcıhğı’ndan alınan 
arama kararı ile

şüpheliye ait 
ikamette yapılan 
incelemede 
1 adet 7.65 mm 
çaplı tabanca ile 
bu tabancaya ait 
bir şarjör ve 5 adet 
dolu fişek bulunarak 
muhafaza altına 
alındı. Uyuşturucu 
madde ticareti yap
mak suçuyla göz 
altına alınan sanıklar 
çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildiler.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Husumete!
tüfekle 

yaralama
Seyfettin SEKERSÖZ

Önceki akşam 
meydana gelen 
yaralama olayında 
bir kişi tüfekle 
vurularak ağır 
şekilde yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Balıkpazarı 
Mahallesi Alemdar 
Caddesi Bayraktar 
Apartmanı’nda 
oturduğu öğrenilen 
M.S. isimli bir 
kişiye eşiyle 
birlikte yürürken 
daha önce araların
da husumet olduğu 
ileri sürülen Y.B. 
tarafından tüfekle 
ateş edildi.
M.S.'ye doğrulttuğu 
tüfekle 2 el ateş 
eden Y.B. yere 
yığılan M.S.'nin

Silah satıcıları

17'si hayalet tabanca 
olarak adlandırılan 
24 tabanca ele geçirildi.

Antalya'da gerçek
leştirilen "hayalet" 
operasyonunda 
silah kaçakçılarına 
ağır darbe vuruldu. 
Biri makinah, 
17'si de hayalet 
tabanca olarak 
adlandırılan 24 
tabanca ele geçirildi, 
20 kişi gözaltına 
alındı.
Antalya Emniyet 
Müdürlüğü 
kaçakçılık şubesi 
ekiplerince 
gerçekleştirilen 
operasyonda 
Güneydoğu'dan 
kaçak silah 
getirip Antalya'da 
satan 5 kişilik 
şebeke ve 
bunlardan silah 
satın alan 15 kişi 
yakalandı.
Otomatik

üzerine 4 el daha 
ateş ederek 
kayıplara karıştı. 
Kaldırıldığı 
Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nde 
tedavi altına 
alınan M.S. 
hayati tehlikesi 
olduğundan 
kendi isteğiyle | 
Bursa'da bulunan 
bir özel hastaneye 
sevk edildi.
Polis ekiplerinin 
olay yerinde 
yaptıkları f 
incelemede 6 adet 
boş kovan bukırak 
muhafaza altına 
alırken M.S.'yY 
vurduğu ileri 
sürülen şüpheli 
Y.B.'nin aranmasına 
devam ediliyor.

tabancanın 
daha önce 
çeşitli kurşunlama 
olaylarında 
kullanıldığı 
belirlendi.
Operasyonda, 
17'si kontrol 
cihazlarında 
yakalanmayan ve 
hayalet silah 
olarak bilinen, 
birisi de makinalı 
olmak üzere 
çeşitli çap ve 
markada 24 
tabanca ele 
geçirildi.
Ayrıca paketlenerek 
satışa hazır 
duruma getirilmiş 
35 gram kokain, 
90 uyuşturucu 
hap ve 20 gram . 
esrar ile bunları 
satan 4 kişi 
gözaltına alındı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Yeditepe Üniversitesi’ne 

davet edildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Celal Bayar 
Anadolu 
Lisesi'nden 
2 öğretmen ve 
3 öğrenci Yeditepe 
Üniversitesi'nin 
davetlisi olarak 
3 günlük 
programa 
katılacaklar.
Yeditepe 
Üniversitesi 
2006-2007 eğitim 
yılı tanıtım 
çalışmaları 
çerçevesinde 
Üniversitede 
okuyan öğrencilerin 
daha önce | 
okudukları 
seçkin liselerin

yönetici 
ve rehber 
öğretmenleri ile 
son sınıf 
öğrencilerine 
yönelik üç günlük 

- bir program
düzenledi. 
Üniversite'den 
yapılan davette 

yamacın üniversite 
tercihleri ve 
kariyere 
yönlendirme 
konularında 
yönetici ve 
öğrencileri 
bilgilendirmek, 
üniversiteyi ve 
İstanbul'u 
yakından tanı
malarına olanak 
sağlamak olduğu

açıklandı. 
21-23 Ekim 
2006 tarihlerinde 
yapılacak olan 
Programa katılmak 
üzere İstanbul'a 
giden Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdür Yardımcısı 
Çelil Güllü, 
Rehber öğretmen 
Halil Çelik ile 
öğrencilerden 
Şaid Sönmez, 
Özlem Sezer ve 
Özlem Aris, 
üniversitenin 
Şile'de bulunan 
"Uygulamalı 
Otelcilik Eğitim 
Merkezi" Doğa* 
Kulüp tesislerinde 
ağırlanacak.

'Gemlik Körfez' internette w/.gemlikkorfezgazetesi.com

U SBAYMUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
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Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR ,

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

i 
i 
İ

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

3 
«s

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ .
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan_ _ _ _ _ _ '

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D;4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli

i

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

1 Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun
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 
—- - - - - - - - - -
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Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA 

MâcîdeÛZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Karapasaoglu; “KOY-DES 
Projesi başarı ile sürüyor”
AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu, şehirde yaşayan 

vatandaşlar hangi alt yapı hizmetlerinden yararlanıyorsa, 
köylümüzün de aynısına sahip olacağını belirterek, KÖY-DES 

projesine 2007 yılında 2 milyar YTL ödenek ayrıldığını söyledi.
Adalet ve Kalkınma Partisi 
Bursa Milletvekili Plan ve 
Bütçe Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Altan 
Karapaşaoğlu, gazetemize 
yaptığı açıklamada, köylerin 
alt yapısını desteklemek 
amacıyla, uygulamaya konan 
KÖY-DES projesi kapsamında 
İl Özel İdareleri ile Köylere 
Hizmet Götürme Birliklerine 
2006 yılında 2 milyar YTL 
bütçe ayrıldığını, bu ödenektep 
su ve yol olmayan köylere 
hizmet götürüldüğünü söyledi. 
Altan Karapaşaoğlu gazete 
mize yaptığı açıklamada, 
KÖY-DES projesi kapsamında 
2006 yılının ilk 9 ayında 15.987 
km. köy yolun asfaltlandığını, 
9.625 km. kdy yolu stabilize 
malzemesi ile kaplandığını^.... 
1.216 km. yolunda onarımmin 
yapıl dığını belirterek, “Bunlara 
ilaveten 2.854 köprü ve sanat 
yapısı yapıldı" dedi. 
Karapaşaoğlu, “1923 yılından 
2005 yılına kadar 93.109 km., 
köy yolu asfaltlanmıştır. Yani 
82 yılda yapılan toplam köy 
yolu asfaltının yüzde 17’si 
2006 yılının ilk 9 ayında yapıldı. 
Yıl sonuna kadar hedefimiz 
17.000 km.dir. Bu bir rekordur. 
Bu rakamlarda gösteriyor ki 
Cumhuriyet tarihinde köylere 
yönelik ayrılan en büyük 
kaynak 2006 yılında 
gerçekleşmiştir" dedi.
Altan Karapaşa oğlu, 2006 
yılının Ekim ayı itibariyle 
Türkiye’deki köy içme suyu 
proje sayısının 4.153 öldüğünü, 
yıl sonuna kadar 7.747 projeyi 
tamamlamayı hedeflediklerini 
söyledi.
Karapaşaoğlu açıklamasında, 
ilk 9 ayda 665 köy ve yerleşim 
yerinin kanalizasyonunun 
tamamlandığını, yıl sonuna

Aitan Karapaşaoğlu

kadar 1182 köy ve yerleşiıp 
yerinin kanalizasyonunun 
tamam (anacağını bildirdi. 
Karapaşaoğlu; açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Şehirlerimizde yaşayan 
vatandaşlarımız hangi alt yapı 
hizrrletlerinden yararlanıyorsa, 
köylümüz de aynısına sahip 
olacaktır. Bu köylümüzün 
doğal hakkıdır.”
Köylünün tarımsal üretimden 
daha fazla sağlamak amacıyla 
356 tarımsal sulama projesinin 
bu yılın Ekim ayına kadar 
tamamlandığını belirten 
Karapaşaoğlu, bu sayının 
yıl sonuna kadar 582 ye 
çıkacağını belirterek, 
“Bugüne kadar büt geden bu 
amaçla 1 milyar 475 milyon 
YTL kaynak ayırdık.
Yıl sonuna kadar bu rakam 
2 milyar YTL ye ulaşacaktır.
2007 yılında KÖY-DES projesi 
için 2 milyar YTL ödenek 
ayrılmış. Böylece 2007 yılında 
projenin amaçları doğrultu 
sunda çalşmalar devam ede
cek. Su ve yolu olmayan köy 
kalmayacaktır" dedi.

GERÇEK OTO LfiSTİK
LRZOGLUHüseyin TAŞKIRAN 

HER TÜRLÜ
LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı 

-> 2. El Jant Alım Satımı
24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR

Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 aau, a pm m hu
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'Gemlik 
Körfez'. 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
tıklayın

w/.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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‘M W Istelesi ihtiyaca cevap W
Seyfettin SEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Narh köyü 
Iskelesi’nin hasarlı 
ve bakımsız olması 
nedeniyle ihtiyaca 
cevap vermediğini 
belirterek, Ulaştırma 
Bakanı Binali 
Yıldırım'a yazılı 
önerge verdi.
Narh Köyü’nün 
Gemlik Körfezinin 
en güzel yerlerinden 
birinde yer aldığını 
ifade eden Demirel, 
deniz kıyısında olan 
Narlı'nın nüfusunun 
yaz aylarında 
oldukça arttığına 
dikkat çekerek, 
"Köyün halen 
mevcut olan iskelesi 
gerek hasarhhğı 
nedeniyle, gerekse 
bakımsız ve küçük 
olması nedeni ile 
ihtiyaca cevap 
verememektedir" 
dedi.
Köy muhtarlığının 
2002 yılında

Bakanlığa yapmış 
olduğu müracaat 
sonucunda; 
yatırım programına 
teklif edileceğinin 
bildirildiğini ancak 
geçen bunca yıla 
rağmen konuyla ilgili 
olarak her hangi bir 
faaliyet olmadığını 
belirten Kemal 
Demirel, verdiği 
önergede "Gerek 
turizmin desteklen
mesi, gerekse bölge 
halkının ihtiyaçlarının 

karşılanması açısın
dan Narlı Köyü Iske- 
lesi’nin ihtiyaca 
cevap, verebilecek 
düzeyde tadilatının 
yapılması büyük 
öhem taşımaktadır. 
Bu konuyla ilgili 
olarak Mart ayı 
içerisinde vermiş 
olduğum Yazılı Soru 
Önergesine bir cevap 
verilmemiştir. Bu. 
konuyla ilgili olarak 
bölge halkının 
isteği ve benim

hassasiyetimi tekrar 
dile getiriyor ve 
konuyla ilgili 
cevapların verilmesi 
konusunda ilgilerinizi 
bekliyorum" dedi. 
Kemal Demirel, 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldirım'ın 
yazılı olarak cevapla
ması için verdiği 
önergede şu sorular 
bulunuyor:
"1- Bakanlığınızın, 
Narlı köyü iskelesinin 
tadilat, tamirat ya da 
yeniden yapılmasıyla 
ilgili planlanmış 
çalışması var mıdır? 
2- Varsa bu çalışma 
hangi aşamadadır?
3- Eğer yoksa bu 
sorunun çözülmesi 
için neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
4- Narlı köyünün 
turizme verdiği katkı 
düşünüldüğünde 
iskelenin yapıl
masının çok önemli 
bir çalışma olduğunu 
düşünüyoruz, 
bu konudaki görüş
leriniz nelerdir?"

Temaşa-i Ramazan’da 
tasavvuf keyfi

Orhangazi Parkı'nda 
muhteşem bir 
tasavvuf müziği 
konseri veren Mürşit 
Kavurmacı, dinleyi
cilere duygu dolu 
bir gece yaşattı. 
Büyükşehir Bele 
diyesi'nin düzenle 
diği ramazan etkin
liklerinde Kadir 
Gecesi nedeniyle 
sahne alan BursalI 
musiki sanatçısı 
Mürşit Kavurmacı, 
ilahileriyle dinleyen
leri bir kez daha 
duygulandırdı.
Orhangazi Parkı'nda 
verilen tasavvuf 
konserini dinleyen 
yüzlerce vatandaş, 

sanatçıya hayran 
kaldı. Son albümü 
'Vakti Seher' ile bü 
yük bir çıkış yaka 
layan Kavurmacı, 
sesi ve eserleriyle 
büyük beğeni topla 
dı. Genç sanatçı, 
geçmişin izini 
taşıyan ilahilerin 
yanı sıra günümüz 
bestekarlarından da 
eserler seslehdire 
rek dinleyenleri 
duygulandırdı. Bu 
arada Temaşa-i 
Ramazan etkinlikleri 
bugün Fatih Kısapar 
mak'ın Orhangazi 
Parkı'nda vereceği 
konserle son 
bulacak.

Gemlik Muhtelif Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası

Ramazan Bayramının 
Esnaf ve Sanatkarımıza, 

Usta, Kalfa ve Çıraklarımıza, 
Tüm Halkımıza 

Hayırlı Olmasını; 
Mutlu, Sağlıklı, Başarılı, 

Bereketli ve Kazançlı Günler 
Getirmesini Dileriz.

Yönetim Kurulu Adına Başkan
İbrahim Talan

Tüm üyelerimizin 
ve Saygıdeğer

Gemlik Halkının
Ramazan Bayramını 

Kutlar, Sağlık ve
Mutluluklar dileriz.

GEMLİK TİCARET VE 
SANAYİ ODASI
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içimizden biri....
Gemlik Yardımsevenler Derneği Başkanı

Dr. Nimet Ataoğuz
Hazırlayan :Yelda BAYKIZ

Röportaj turumuzun 
bu durağındaki 
konuğu, Gemlik'e 
uzun yıllar hem 
sağlık hem de sivil 
toplum örgütlülüğü 
alanında hizmet 
vermiş olan 
Sayın ‘Doktor Nimet’ 
Ataoğuz... 
İlçemizdeki birçok 
insana sağladığı 
yaşamsal destekler 
dolayısıyla Doktor 
Teyze olarak tanınan 
Sayın Ataoğuz 
ile röportaj yapmak 
çok keyifli idi. 
Bu keyfi siz okuyucu
larımızla paylaşmak 
istedik.
Yelda BAYKIZ: 
- Yıllarınızı çevreniz, 
deki insanlara adarhış 
ve aynı zamanda aile
sine de gereken ilgiyi 
en üst boyutta göster 
miş biri olarak sizi 
yakından tanımak 
istiyoruz.
Nimet Ataoğuz: 
- Efendim ben 1925 
Bursa doğumluyum. 
1948 İstanbul Tıp 
Fakültesi mezunu 
yum. Yine aynı yıl 
Tıp Fakültesi'nden de 
sınıf arkadaşım olan 
eşim sîzlerinde bildiği 
gibi Dr. Sayın Aziz 
Ataoğuz ile evlendim. 
Yelda BAYKIZ : 
- Peki çocuklarınız? 
Nimet ATAOĞUZ: 
- Biri kız biri oğlan 
olmak üzere iki 
evladım var. Oğlum 
Cüneyt Ataoğuz, şu 
an Gemlik'te ticaret 
ile uğraşıyor. Biri 
Ceyda ve diğeri Cem 
adlarında bir kızı ve 
bir oğlu var. Kızım 
Şey m a Ataoğuz, 
onunda Emre adında 
bir oğlu var.
Yelda BAYKIZ : 
- Doktor Teyze, sizin 
de belirttiğiniz gibi, 
eşiniz Gemlik'in en 
eski doktorlarından 
olan Aziz Bey. Siz de 
aynı yıl ve mekânda 
doktor olarak hayata 
atılmışsınız. Eşinizle 
aynı mesleği paylaş
manızın olumlu ve 
olumsuz yönlerini 
zaman zaman hisset
tiniz mi?
Nimet ATAOĞUZ: 
- Tabii ki bu olay bize 
hep olumlu olarak 
yansıdı. Biz Doktor 
Bey ile tam tamına 58 
yıllık evliyiz. Bunca 
yıldır beraber olduğu
muza göre demek ki 
bu kadar sene 
birbirimize hep

destek olmuşuz. 
Meslek ve evlilik 
yaşamımız boyunca 
her konuda birbirimi
zle uyum içerisinde 
beraberliği 
sürdürüyoruz.
Yelda BAYKIZ: 
- Sizinle özdeşleşmiş 
olan doktorluk 
mesleğinizle ilgili 
bilgi verebilir 
misiniz?
Nimet ATAOĞUZ: 
-1948'de mezun 
olduktan sonra, 
mesleğim dolayısıyla 
Anadolu'nun çeşitli 
yerlerinde görev 
yaptım. İnsanların 
derdine dertnan 
olmaya çalıştım. 
Uzun zaman sonra 
Gemlik'e geldim.
Yelda BAYKIZ : 
- Gemlik'e geldikten 
sonra Gemlik Verem 
Savaş Dispanseri’nde 
yıllarca hizmet 
verdiniz değil mi? 
Nimet ATAOĞUZ: 
- Evet efendim, ben 
1952'de Gemlik'e 
geldiğimde Gemlik 
Verem Savaş 
Dispanseri'nin 
kuruculuğunu yap
tım. Ve 10 yıl burada 
Gemlik halkına dok
tor olarak hizmet 
verdim. Daha sonra 
emekli olup muayene
hanemde hastalarımı 
kabul ettim.
Yelda BAYKIZ : 
- Yaşamın en önemli 
boyutunu oluşturan 
sağlığı yerine 
getirmek bir doktor 
için en büyük 
mutluluk olsa gerek.
Doktor Teyze, uzun 

süren meslek ha 
yatınızda sizi 
etkileyen bir anınızı 
bizimle paylaşır 
mısınız?
Nimet ATAOĞUZ: 
- Elbette paylaşırım. 
Onca zaman zarfında 

başımdan onlarca 
olay geçti. Ancak 
sizinle beni hâlâ 
güldüren ve bir o 
kadar da düşündüren 
bir anımı paylaşmak 
isterim. Anadolu'da 
görev yaptığım yıllar
da bir gün bir bayan 
hastam, çocuğum 
olmuyor; diye 
muayenehaneme 
geldi. Ben de çeşitli 
tedavilerden sonra 
çocuğunun olmasını 
sağladım. Aradan bir 
süre geçti. Bir gün 
kapım çalındı.
Karşımda da o bayan 
ve kucağında da 
•küçücük canlı bir 
kuzu. "Hayırdır?" 
dedim. Bana o doğal 
haliyle: " Çioktor 
Hanimi siz bana kuzu 
bağışladınız, ben de 
size bir kuzu 
getirdim." dedi. Bu 
anımı hiç unutmam. 
Yelda BAYKIZ : 
- Bu tatlı anınızdan 
sonra sizin doktorluk 
dışındaki farklı bir 
uğraşınıza değinmek 
istiyorum. Siz insan
lara yardım etmek 
amaçlı birtakım gir
işimlerde bulunuyor
sunuz. Bunun en 
önemli göstergesi de 
halkın benimsediği 
sivil toplum kuru
luşlarının başında 
gelen Gemlik Yardım 
Sevenler Derneği. 
Dernek ile ilgili bize 
biraz bilgi verebilir 
misiniz?
Nimet ATAOĞUZ: 
- 1965 yılında Gemlik 
Yardım Sevenler 
Derneği'ni kurma 
kararı aldık. İlk kuru
cusu olarak o zaman
larda tıpkı şimdi 
olduğu gibi yardıma 
muhtaç kişilere 
destek olmaya 
başladık. Çok şükür 
tam 41 senedir bilfiil 

çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.
Yelda BAYKIZ : 
- Derneğinizin bu 
zamana kadar 
gerçekleştirdiği 
faaliyetlerden, genel 
başlıklar dahilinde 
örnekler verebilir 
misiniz?
Nimet ATAOĞUZ: 
- En önemli faaliyet
lerimizi örneklendire
cek olursak başta 
sünnet cemiyetleri, 
bütçesi olmayan 
ancak gelecek vaat 
eden çocuklarımıza 
burs ve tabii ki yiye
cek ve giyecek 
yardımları. Bir de 
unutmadan, oku
malarına destek 
verdiğimiz öğrenci
lerin hepsi şu an 
çok önemli yerlerde 
ler. Kimi doktor, 
mühendis vs. oldular. 
Biz de bunlarla gurur 
duyuyoruz.
Yelda BAYKIZ : 
- Tüm bunların altın
dan kalkabilmek için 
belirli bir bütçe 
yaratılması kaçınıl
maz olsa gerek. 
Dernek fonunuzu 
nasıl sağlıyorsunuz? 
Nimet ATAOĞUZ: 
Şimdi şöyle 
anlatayım.
Bizim yıllık 15 YTL'lik 
bir aidatımız var.
Daha sonra 
Türkiye'nin çeşitli 
yerlerine yardım 
amaçlı geziler düzen
liyoruz. Faril zaman 
ve yerlerde yine 
yardım bazlı yemek
lerimiz oluyor.
Ama Gemlik'te 
bulunan birkaç 
yardımsever kişi 
bize fahri olarak 
yardımda bulunur. 
Örneğin bir 
çocuğun tüm 
okul masraflarını 
karşılıyorlar.

Yelda BAYKIZ : 
Derneğinizin yardım 
yapacağı kişileri çok 
iyi seçtiğiniz gözle 
görülür bir gerçek. 
Gemlik'te destek 
bekleyen bunca 
ihtiyaç sahibi kişiye 
çevremiz insanları ne 
kadar duyarlı acaba? 
Nimet ATAOĞUZ:
Gerçeği söylemek 
gerekirse, birtakım 
kişiler dışında yardım 
alabileceğimiz kişiler 
çok sınırlı. Tek tek 
insanlarımızdan para 
isteyeceğiz diye çok 
çaba gösteriyoruz. 
Ve Gemlik'te zor 
durumda olan vatan
daşlar için gerekli 
yardımları her 
zaman bekliyoruz. 
Yelda BAYKIZ : 
Gemlik Yardım 
Sevenler Derneği 
kurulduğu yıldan bu 
yana hiç erkek üyeye 
sahip olmamış. 
Ülkemizin çeşitli 
yerlerinde az da 
olsa Yardım Sevenler 
Derneği çatısı 
altında beyleri 
görmemiz mümkün. 
Nimet ATAOĞUZı 
Doğru. Bizim 41 yıllık 
mazimizde hiç erkek 
üyemiz olmadı. 
Beyler üye olmaktan 
ziyade bu açığı 
dışarıdan maddi ve 
manevi destek 
sağlayarak kapat
maya çalışıyorlar. 
Yelda BAYKIZ : 
Derneğinizin en 
önemli özelliği, 
karşılık beklemeden 
tüm üyelerinizin özel 
yaşamından zaman 
ayırarak büyük bir 
özveri ile çalışması. 
Bu da bu işten zevk 
alındığını gösterir. Siz 
neler diyeceksiniz? 
Nimet ATAOĞUZ: 
Evet, bu çok önemli. 
Biz tüm arkadaşları 
mızla her ne kadar 
büromuz çok verimli 
olmasa da büyük 
bir dayanışma 
içerisindeyiz. Çünkü 
biz derneğimizin 
adında da anlaşıla
cağı gibi, yardımı 
seven kişilerden 
oluşuyoruz. Yeri 
gelmişken ben 
sizin aracılığınız ile, 
beraber çalıştığımız 
tüm dernek üyelerine 
teşekkür ediyorum.
Yelda BAYKIZ : 
Gemlik'e uzun 
yıllar olumlu yönde 
hizmetler vermiş 
biri olarak, söz 

yerindeyse 'yaşayan 
bir Çınarsınız' 
Gemlik'e ilk geldiğiniz 
1952 senesi ile 
içerisinde bulun
duğumuz 2006 senesi 
arasındaki fark nedir? 
Nimet ATAOĞUZ: 
Bu soruya vereceğim 
tek yanıt, eskiden 
Gemlik'te sokağa 
çıktığımızda herkesi 
tanır ve herkesle 
selamlaşırdık.
Şimdi ise ne yazık ki 
göç dolayısıyla 
çok kalabalık olan 
ilçemizde kimse 
kimseyi tanımıyor. 
Vurgulamak istediğim 
bir nokta da şudur: 
Gemlik Körfezi mis 
gibiydi o zamanlar. 
Şimdi ise kirlilikten 
ve kötü kokudan 
geçilmiyor.
Yelda BAYKIZ : 
Söyleşimizi noktala
madan önce eşiniz 
Dr. Aziz Bey'in 
memleketi 
Kastamonu'da 
bulunan müze, 
ailece insanlara 
hizmet sunmaya 
adanmış yaşam
larınızın önemli bir 
kısmına farklı bir 
örnek teşkil ediyor. 
Kastamonu'ya yolu 
düşünler için neler 
diyeceksiniz?
Nimet ATAOĞUZ: 
Doktor Bey 
Kastamonulu'dur. 
Atalarının yaşadığı 
konak bugün 
Liva Paşa Konağı 
Etnografya Müzesi 
olmuştur. Dernek 
üyelerimiz geçen 
sene burayı 
ziyaretleri sırasında 
beni ve eşimi 
aradıkları zaman 
çok onurlanmıştık. 
Eğer oralara 
yolu düşen olursa, 
mutlaka ziyaret 
edilmelidir diye 
düşünüyorum.
Yelda BAYKIZ : 
Doktor Teyze, önce
likle sizinle tanışmak
tan büyük onur duy
dum. Bana bu kadar 
işiniz arasında 
değerli zamanınızı 
ayırdığınız için 
spnsuz teşekkürler... 
Nimet ATAOĞUZ: 
Efendim, göster
diğiniz âlâka için asıl 
ben size teşekkür 
ederim. Sizin gibi hoş 
ve kültürlü bir bayan
la sohbet etmek beni 
çok mutlu etti. Çalış
ma yaşamınızda 
başarılar dilerim.
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Başkan Turgut, iftar geleneğini bozmadı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Kadir gecesine 
rastlayan Perşembe 
günü iftar 
yemeği verdi. 
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut'un 
her yıl düzenli 
olarak Kadir 
gecesinde verdiği 
iftar yemeğinde 
düğün salonu 
katılanları almadı. 
Belediyenin 
otoparkı ile meclis 
salonuna da 
hazırlanan masalarda 
iftarlarını açan 
davetlilerle 
Başkan Turgut, 
tek tek ilgilendi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün ailesiyle 
birlikte katıldığı 
iftar yemeğine 
AKP ilçe teşkilatı 
tam kadro ile 
katıldı.
Her yıl düzenlediği 
iftar yemeğine 
bu yıl ilçe dışından 
hiçbir siyasetçinin 
davet edilmediği’ 
gözlenirken, 
Başkan Turgut, 
Mübarek Kadir

Döktaş’ı 202 milyon dolara Finliler aldı
Döktaş AŞ'nin şubat 
ayından buyana sür 
dürülen satış süre 
cinin galibi, Finlandi 
yalı Componenta 
Corporation firması 
oldu. Finli firma Koç 
Holding iştirak
lerinden Döktaş’ı 
202 milyon dolara 
satın aldı.
Orhangazi'nin köklü 
sanayi kuruluşların
dan Koç Holding 
bünyesindeki Döktaş 
Dökümcülük AŞ, 
sonunda yabancı 
sermayenin oldu. 
Yüzlerce kişinin 
istihdam edildiği 
Döktaş’ı FinlandiyalI 
Componenta Corpo 
ration firması 202 
milyon dolara 
satın aldı.
Satışla ilgili yazılı

gecesinde teşekkür et/i. araya getirmenin
düzenlediği 
iftar yemeğine 
katliamlara

bir açıklama yaparak 
fabrika çalışanlarını 
bilgilendiren 
Döktaş Genel 
Müdürü Yaylalı 
Günay, “Geçen 
şubat ayından beri 
süren çalışma, 
görüşme ve 
pazarlıklar sonucu, 
FinlandiyalI firmaya 
hisselerin devri 
sonuçlandı. Bu 
çalışmanın ilk 
gününden itibaren, 
Döktaş ile ilgilenen 
ve stratejik olarak 
güçlerini birleştirmeyi 
planlayan Finlandiya 
kökenli bir döküm 
fabrikaları grubu olan 
Componenta firması 
Döktaş'ta bulunan 
Koç Holding 
hisselerini satın 
almak üzere ilk imza

Turgut, "Böyle 
bir akşamda 
insanlarımızı bir dedi.

yı attı. Bundan 
sonra, kanuni 
işlemler tamamlanıp, 
nihai devir 
yapılacaktır” dedi. 
Nihai devir süresinin 
5 ile 8 haftayı bula
bileceğine dikkati 
çeken Günay, 
şunları kaydetti: 
“Componenta grubu 
ile ilgili ilerde daha 
detaylı bilgiler 
verilecek. Şirket ve 
imkânları çalışanlara 
tanıtılacaktır. Kısaca 
Döktaş ile benzer 
işler yapıyor olmaları 
nedeniyle uyum ve 
geçişi kolay ve 
problemsiz olacaktır. 
Siz çalışanlar için 
değişen hiç bir husus 
bulunmamaktadır. 
Çalışmalarınız, 
günlük normal

mutluluğunu 
yaşıyorum "

seyrini devam 
■ettirecektir.
Componenta'nın 
Döktaş hisseleri için 
ödeyeceği milyonlar
ca dolar bedel, 
Döktaş'ın mevcut iş 
hacmi ve bu iş 
hacmini yaratmış ve 
yaşatan siz Döktaş 
çalışanları, yani insan 
kaynağı, bilgisi ve 
tecrübesi içindir. Bir 
yandan çalıştığımız 
şirketimizin değerini 
yükselten, bir yandan 
da sizlerin konumunu 
güçlendiren katkıla 
rınız ve emekleriniz 
için sizlere teşekkür 
ediyorum. Bir sonuca 
varılmış olması, 
kararsızlıktan ve 
işlerin sürüncemede 
kalma sından her 
zaman iyidir.”

Bayramda trafik için 
özel önlemler alındı

Bayram çoşkusunun 
hüzne dönüşme mesi 
için sürücülerin, 
dikkatli olmaları 
gerekiyor.
Sağlık Bakanlığı, 
sürücüleri uykıt|suz 
yola çıkmamaları 
ve sık sık mola 
vererek dinlenmeleri 
konusunda uyardı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü de "Ön 
ve |rka koltukta 
emniyet kemerli , 
kullanmayanlar için 
yasal işlem yapıla
cak” uyarısında 
bulundu. Bayramda 
karayollarında, her 
30 kilometrede 
bir ekip otosu 
bulunacak.
Bu bayram da yine 
yollar kalabalık 
olacak...
Rakamlar, tatil 
dönemlerinde 
kazaların arttığını 
ortaya koyuyor... 
Ramazan Bayramı 
tatillerinde son 6 
yılda tam 696 kişi 
hayatını kaybetti... 
İşte bayramın 
kabusa 
dönüşmemesi 
için uymamız 
gereken basit ancak 
hayati kurallar: 
Aç ve uykusuz yola 
çıkmayın.
Uzun yolculuklarda 
oruç tutmayın.
Sık sık mola verin. 
Şeker gibi gevşem
eye neden olan kar
bonhidrattan zengin 
besinler yerine kuru 
üzüm, erik ya da A 
ve C vitaminlerinin 
zengin olduğu taze 
meyve ve sebzeleri 
tercih edin.
Yolculuk sırasında 
uyanık kalmayı 
sağlayan et, yumur
ta, fındık, fıstık ve 
ceviz gibi gıdalar

ABONE OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

tüketin.
Uzun yolculuklarda 
suyun yanı sıra 
taze sıkılmış meyve 
suyu içerek sıvı 
ihtiyacınızı 
karşılayın.
Molalarda çay, kahve 
ve kolalı içecekler 
yerine süt, meyve 
suyu, ıhlamur, 
kuşburnu gibi bitki 
çaylarını tercih edin. 
Yola otobüsle koyu
lacaklar için de 
uyarılar var: 
Hareket saatinden 
en az 10 dakika 
önce otobüsünüzü 
bulmuş olun. 
Terminal içinde, 
yazıhanelerdeki 
banko görevlileri ile 
dükkanlardaki tez
gahtarlar dışında 
müdahalelere itibar 
etmeyin.
Çanta ve eşyanızı 
yanınızdan ayır
mayın.
Tanımadığınız insan
ların ikramlarını 
kabul etmeyin. 
Bayram dolayısıyla 
Emniyet de önlem
lerini yoğunlaştırdı... 
Sürücü ve yolcuların 
ön ve arka koltuklar
da emniyet kemeri 
kullanmasına yöne
lik denetimlere ağır
lık verilecek.
Tatil süresince 
karayollarında her 
30 km'ye bir ekip 
otosu düşecek 
şekilde planlama 
yapıldı.
Denetimlerde yalnız
ca ön koltukta değil 
arka koltukta da 
kemer takılıp 
takılmadığına 
bakılacak. 
Önde ya da 
arkada kemer tak
mayanı ise 49 YTL 
ceza bekliyor.
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İnternet kuruluna yeni düzen Ozyurt’tan sağlık ve ihale sorgusu
Ulaştırma Bakanlığı, 
Internet Kurulu'nun 
dinamizme kavuştu
rulmak, internet 
politikaları üretmek 
için yeniden yapı
landırılacağını 
açıkladı. Ulaştırma 
Bakanlığı, internet 
Kurulunu, dinamizme 
kavuşturmak ve 
internet politikalarını 
üretmek için yeniden 
yapılandıracak. 
Ulaştırma 
Bakanhğı'ndan 
yapılan açıklamada, 
ana hizmeti 
Bakanlığa danışman
lık hizmeti vermek 
olan internet 
Kurulu'nun, 
internetin gelişim 
sürecinde ulusal 
hedefleri belirlemek, 
uygulamada gözle
nen aksaklıkları 
gidermek, ilgili 
kurum ve kuruluşları, 
sivil toplum 
örgütlerini bir araya 
getirerek diyalogla 
bir ortak eylem planı 
oluşturmak amacıyla 
kurulduğu belirtildi. 
Bakanlığın 
Türkiye'de kepdi 
konusunda tek 
merkez olan AB 
destekli "Bilgi 
Üniversitesi Bilişim

Teknolojisi Hukuku 
Uygulama ve 
Araştırma Merkezi" 
ile iş birliği protokolü 
gerçekleştirdiği 
belirtildi.
Açıklamada, 
protokol 
çerçevesinde çeşitli 
alanlarda yeniden 
yapılanma çalış
malarına başlandığı 
vârgulandı. 
Açıklamada, bu 
kapsamda İnternet 
Kurulu'nun 
dinamizme kavuştu
rulması, internet 
politikaları üretme 
konusunda daha 
etkin olması 
amacıyla, kurulun 
yeniden yapılandırıl
masına ihtiyaç 
'duyulduğu ifade edil

di. Açıklamada, 
yeniden yapılandırıla
cak olan kurulun 
IPV6 (6'ıncı nesil 
internet protokolü) 
ve Telematik (Seyir, 
yolcu ve araç 
güvenliği için mobil 
iletişim sistemi) 
gibi alt görev çalışma 
komisyonları da 
dahil olmak üzere 
faaliyetine kısa bir 
süre sonra 
başlanacağı belirtildi. 
Açıklamada, Yeniden 
yapılandırılacak olan 
kurulun, kamu kurum 
ve kuruluşları, alt 
yapı teknoloji hizmeti 
veren kuruluşlar ile 
servis ve içerik 
sağlayıcılar ve sivil' 
toplum örgütlerinin 
yer alacağı belirtildi.

CHP Bursa 
Milletvekili Prof.Dr. 
Özyurt, Bursa'daki 
bazı sağlık kurum- 
larında ramazan 
dolayısıyla yemek 
saatlerinin değişti 
rilmesi ile otoyol 
projesinin müteahhi
di Gülsan inşaat'ın 
uygulamalarını 
soru önergeleriyle 
meclise taşıdı. 
CHP Bursa 
Milletvekili Prof.Dr. 
Özyurt, Bursa'daki 
bazı sağlık kurum- 
larının ramazan 
nedeniyle yemek 
ve mesai saatlerinin 
değiştirilmesi ile 
otoyol projesinin 
müteahhidi Gülsan 
firmasının uygula
malarını, hazırladığı 
soru önergeleriyle 
TBMM'ye taşıdı.
Sağlık kurumlarında- 
ki farklı uygulamalar
la ilgili soru öner-

. gesinin Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ 
tarafından yanıtlan
masını isteyen 
Prof.Dr.Özyurt, 
Beşevler,

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Arabayatağı, Atıcılar, 
Demirtaş ve Hürriyet 
sağlık ocaklarının 
mesai saatlerinin 
neden değiştirildiğini 
sorguladı. Söz 
konusu kurumlarda; 
daha önceleri vatan
daşların gece 
24.00'e kadar hizmet 
aldıklarını hatırlatan 
Özyurt, sağlık 
ocaklarının personel 
yetersizliği, ödenek 
yetersizliği, gece 
hasta azlığı ve 
kamunun imkanları 
gibi bahanelerle 
mesainin 17.00'de 
son bulduğunu 
belirtti.
Mesai saatlerindeki 
bu düzenlemelerin 

bölgedeki vatan
daşları mağdur 
ettiğini ifade eden 
Prof.Dr.Özyurt, 
uygulama nedeniyle 
insanların küçük bir 
rahatsızlığı için bile 
sağlık ocağı yerine 
hastanelerin acil 
servislerine akın 
ettiğini dile getirdi. 
Bu durumun 
hastanelerdeki 
yoğunluğu arttırdığı
na dikkati çeken 
Prof.Dr.Özyurt, 
sağlıkla ilgili diğer 
bir önergesinde, 
Devlet Hastanesi . 
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Hastanesi'ndeki 
kahvaltı saatinin 
sabah saat 04.00'e 
çekilmesini sorgu
ladı. Oruç tutulan 
hastaların yararına 
yapılan değişiklikle, 
oruç tutmayan birçok 
hastanın da mağdur 
ettiğini bildiren 
Özyurt, bu konuda 
bakanlığın herhangi 
bir talimatının olup 
olmadığına yanıt 
istedi.

V

İlhnf ULI™ DOGALGAZ ISI SAN.
IlImlI I HÜSEYİN ULUKAYA’ ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ANA BAYİİ

Şamama Buramınız Kutlu Olsun

A isrtma, sıcak su ve 
; 4 kontrol cihazlarında 
W ÜDtR

DOGALGAZ 
KOMBİ 
KAT KALORİFERİ 
MERKEZİ ISITMA 
RADYATÖR 
SPLİT KLİMALAR

Vaillant

iTıHiZ

MS---------------------- T|L ULUKAYA1
D0ĞAL6AZ ISISANAYİ f

Tel:513 88 26

Vaillant

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

D0GALGA7 3ORA3I Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4 uuufthVML UUUMUI Je|. (0 224) 513 49 93

TESİSAT ve PROJE e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com


21 Ekim 2006 Cumartesi Sayfa 9

İkinci el otoda bayram bereketi
Kredi faizlerinin 
yükselmesinin ardın
dan "sıfır" otomo
billerden kaçan 
talebi iyi değer
lendiren ikinci el 
oto galerilerinin, 
yaklaşan Ramazan 
Bayramının da 
etkisiyle satışlarını 
önemli oranda 
artırdığı bildirildi. 
Bursa İkinci El Oto 
Galericileri Çarşısı 
(Oto-Koop) Başkanı 
Rasim Hazar, 
yaptığı açıklamada, 
ikinci el otomobil 
piyasasının, 
yaz öncesinde 
hareketlenmeye 
başladığını, ancak 
uzun süren durgun
luk döneminde, 
ellerinde biriken 
otomobilleri 
bugüne kadar tama
men satamadıklarını 
belirtti.
Hazar, kredi faiz

lerindeki artışın, 
talebin "sıfır" 
otomobillerden 
kullanılmış otomo
billere yönelmesine 
neden olduğunu 
ifade ederek, buna 
rağmen stoklarında 
bulunan araçlara 
yaklaşık bir yıldır 
zam yapmadıklarını 
vurguladı.
Ramazan 
Bayramı'nın yaklaş
masıyla birlikte 
satışlarının daha da 
ivme kazandığına 
dikkati çeken 
Hazar, "1-2 yıl 
öncesinden elimizde 
biriken otomobilleri 
dahi sattık" dedi. 
Hazar, ellerinde 
eski fiyatlarla aldık
ları otomobil 
kalmadığı için 
bundan sonra 
edinecekleri otomo
billerin daha pahalı 
satılabileceğini

ELEMANLAR ARANIYOR
Meslek Lisesi 

(Torna, Makine) Bölümü Mezunu 
Askerliğini yapmış 

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

■ÎTEKNİKOTOIİATSANAVİ
23. Km. Kurtul Köyü Mevkii 

Gemlik/BURSA

Tel: (0.224) 522 81 80

i
Gemlik Vergi Dairesi onaylı bastırmış 

olduğum 39301-39350 ve 
39401- 39450 nolu 2 cilt fatura ile 

14651-14950 nolar arasındaki 
sevk irsaliyesi ciltlerim kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.
AliÖZTÜRK 

Gemlik Vergi Dairesi 7090024588

ŞRHİBİNDBN SATILIK OTOMOBİLLER
cr 2004 MODEL

CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 
ÖZEL KULLANILMIŞ

CT 2000 MODEL TOYOTA COROLLA
96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ

GSM : (0.535) 394 58 24

bildirdi.
"KUŞ SERİSİ" 
YİNE RAKİPSİZ
Müşterilerin yine 
düşük modelli ve 
fiyatı 10 bin YTL’nin 
altındaki otomobilleri 
tercih ettiğini vurgu
layan Hazar, "Kuş 
serisi" olarak bilinen

TOFAŞ'ın ' 
'Doğan", "Şahin" 
ve "Kartal" model
leriyle "Uno"ve 
Renault'nun 
"Broadvvay" ve 
"Spring" model
lerinin en çok talep 
gören otomobiller 
olduğunu bildirdi.

Köprü ve otoyol 
geçişlerine Eylül'de 
yapılan zam, ek 8 
milyon YTL 
kazandırdı.
İstanbul boğaz 
köprüleri ile 
işletmedeki 6 paralı 
otoyol geçişlerinden, 
Eylül sonu itibariyle 
elde edilen toplam 
gelir ise 294,5 milyon 
YTL'ye ulaştı.
Karayolları Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre 1 Eylül 2006 
tarihinde köprü ve 
otoyollara yapılan 
zam, karayollarına 
bir ayda ilave 8 
milyon YTL 
kazandırdı.
Ağustos ayında 
boğaz köprülerinden 
yapılan geçişlerden 
12 milyon 784 bin 
212 YTL gelir elde 
edilirken, bu rakam, 
zammın yapıldığı 
Eylül ayında ise 16 
milyon 996 bin 890 
YTL'ye yükseldi. 
Paralı otoyolların 
Ağustos ayı topıam 
geliri 23 milyon 827 
bin 450 YTL olurken, 
Eylül ayında ise bu 
miktar 27 milyon 473

Türkiye'de bu yıl Temmuz ayında, Haziran- 
Temmuz-Ağustos dönemini kapsayan üç 
aylık hareketli ortalamalara göre işsizlik 
oranı yüzde 8,8 oldu. Geçen yıl aynı 
dönemde işsizlik oranı yüzde 9,1 oranında 
bulunuyordu.
Türkiye istatistik Kurumu'nun (TÜİK) üçer 
aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı 
Hanehalkı İşgücü Anketi'nin "Haziran- 
Temmuz-Ağustos" dönemini kapsayan 
Temmuz 2006 sonuçlarına göre, bu 
dönemde işgücüne katılım oranı ise yüzde 
49,3 olarak hesaplandı.
İşsizlik oranı kentlerde yüzde 11,5, kırsal 
kesimde yüzde 5,1 olarak belirlendi.
Bu arada, 2006 Haziran ayı itibarıyla işsizlik 
oranı yine yüzde 8,8 düzeyinde idi.

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

Köprü ve otoyol zammı 
8 milyon YTL kazandırdı

bin 598 YTL'ye 
yükselmiş oldu. 
TOPLAM GELİR 
300 MİLYON YTL'YE 
YAKLAŞTI 
Verilere göre, İstan
bul boğaz köprüleri 
ile paralı otoyollar
dan Eylül sonu 
itibariyle elde edilen 
gelir de, 294 milyon 
521 bin 670 YTL 
olarak gerçekleşti. 
Toplam gelirin 179 
milyon 728 bin 15 
YTL'lik bölümü paralı 
otoyollardan elde 
edilirken, aynı 
sürede boğaz 
köprülerinden ise 
114 milyon 703 bin 
564 YTL gelir 
sağlandı.
Bu arada Eylül sonu 
itibariyle paralı oto 
yoklardan 108 
fnilyon 399 bin 
araç, boğaz 'Köprü- 
leriinde^ jse 104 
milyon 503 bin 
577i olmak üzere 
toipiâm 212 milyon 
902 bin 840 araç 
geçiş yaptı.
Bu yıl toplam geçiş 
ücreti gelirinin ise 
400 milyon YTL’yi 
aşması bekleniyor.

tanı erili» efeyoo M
Memur Emeklilerine "enflasyon farkı" 
ödemelerine başlandı. Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı, Emekli Şandığı Genel 
Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Emekli 
Sandığından emekli olan adi malullük, vazife 
malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1 mil 
yon 688 bin 486 kişinin, Temmuz 2006 tari
hinden geçerli olmak üzere aylıklarında 
oluşan ve kamuoyunda "enflasyon farkı” 
olarak bilinen yüzde 2,32 oranındaki fark 
tutarları, aylık almakta oldukları banka 
şubelerine gönderildi.
Buna göre Emekli Sandığından aylıklarını 
üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. 
grupta aylık alanlara temmuz-ağustos-eylül- 
ekim olmak üzere "4 aylık" tutarında, 2. 
grupta aylık alanlara, temmuz-ağustos-eylül- 
ekim-kasım olmak üzere "5 aylık" tutarında, 
3. grupta aylık alanlara temmuz-ağustos- 
eylül-ekim kasım-arahk olmak üzere "6 
aylık" tutarında, aylıklarını birer aylık olarak 
alanlara da temmuz-ağustos-eyiül-ekim 
aylarına ait "4 aylık" tutarında aylık farkı 
tahukkuk ettirildi.

K
A
YI
P Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

MUZAFFER EREKLİ

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım
nüfus cüzdanım ile SSK Sağlık karnemi

S kaybettim. Hükümsüzdür. 
SEVGİ NALÇACI
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Küçük Barış’a bir 
ödül de okulundan

Gazetemizin küçük ressamı ‘Çiziyo
rum’ köşesi çizeri Barış Güler, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği 
ilköğretim okulları arasında ‘Cumhu 
riyet Bayramı’ konulu resim yarış
masında Gemlik 3’ncü olurken, bir 
ödül de öğrenim gördüğü Özel Aykent 
İlköğretim Okulu’ndan aldı. Okul salo
nunda dün düzenlenen törende, resim 
yarışmasında okul birincisi olan 
Barış Güler ile şiir ve kompozisyon 
yarışmalarında da dereceye girenlere 
.ödülleri Okul Müdürü Ahmet Cevdet 
İşler tarafından verildi.

Cargill kapatıldı
Orhangazi Kaymakamlığı Danıştay 6. Dairesi'nin aldığı karar doğrultusunda 

Cargill'in kapatma kararını uyguladı. Kaymakamlık emriyle tesise giden Sağlık Grup 
Başkanlığı'na bağlı 4 Çevre Sağlığı teknisyeni üretim yapan makineleri mühürledi.

Bursa kamuoyu 
gündeminde yıllardır 
tartışılan Cargill 
Orhangazi Tesisi, 
sivil toplum örgüt
lerinin uzun süren

hukuki mücade
lesinin ardından 
kapatıldı.
Danıştay 6. Daire 
si'nin aldığı karar 
doğrultusunda

Orhangazi Kayma 
kamlığı tarafından 
görevlendirilen Sağlık 
Grup Başkanlığı'na 
bağlı 4 sağlık teknis 
yeni, fabrikaya 

giderek emisyon ve 
deşarj makinelerini 
mühürledi. 
Mühürleme işlemi 
yapılırken Cargill 
Türkiye Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Murat 
Tarakçıoğlu, Cargill 
Türkiye Yönetim 
Kurulu Murahhas 
Azası Mustafa Sayın 
ataç ve Cargill Türki 
ye Proje ve Yatırımlar 
Müdürü Kemal 
özbelli de hazır 
bulundu.
Cargill Türkiye 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel 
Müdürü Murat 
Tarakçıoğlu, davala 
rında haklı olduklarını 
ve haklı oldukları için 
kazanacaklarını belir 
terek, yakın zamanda

yeniden üretime 
geçmeyi umduklarını 
kaydetti. Cargill 
Türkiye Proje ve 
Yatırımlar Kemal 
özbelli de, üretim 
yapan makinelerin 
mühürlendiğine 
dikkati çekerek, idari 
binayı kullanmayı 
sürdüreceklerini 
kaydetti. Cargill 
personelinin de 
bayram izninde 
olduğunu ve ilk etap
ta önemli bir sorun 
yaşanmayacağını 
belirten özbelli, 
mücadeleye devam 
edeceklerini vurgu
ladı. özbelli, Cargill 
olarak üretimin 

durmasını bir askıya 
alış olarak kabul 
ettiklerini ve yakın 
gelecekte haklılık
larının anlaşılarak 
üretime yeniden 
geçeceklerini 
umut ettiklerini 
kaydetti.
Öte yandan Cargill 
yöneticileri TBMM 
Tarım Komisyonu'nda 
görüşülen toprak 
kanunu ile ilgili de 
hukukçularının 
çalışacağını ve 
yararlanma olanağı 
olması durumunda 
Cargill'in de bu 
kanundan yararlan
mak isteyeceğini 
sözlerine ekledi.
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Bayram öncesi grip uyarısı Bayramda dişlerinize iyi bakın
Osmaniye İl Sağlık 
Müdürlüğü Bulaşıcı 
Hastalıklar Şube 
Müdür Vekili Halk 
Sağlığı Uzmanı Dr. 
Umur Gürsoy, grip 
mevsiminin başladı 
ğına dikkat çekerek, 
bayram tebriği için 
tokalaşıp öpüşen 
vatandaşları uyardı. 
Ülkenin iklim koşul 
lan nedeniyle grip 
mevsimine girildi 
ğine işaret eden 
Gürsoy, "Grip, 
solunum yolu ile 
bulaşan ve kendi 
kendine geçen bir 
hastalık olmakla 
birlikte, 65 yaş 
üzerindeki yaşlılar, 
kalp, şeker, müzmin 
bronşit, astım gibi 
hastalıkları olan 
bireylerde daha ağır 
veya ölümcül seyret
mektedir. Öte yan
dan ülkemiz ve 
dünya, kuş gribin 
den köken almış 
yeni ve daha önce 
tanınmayan bir grip 
salgını beklentisi 
içindedir. Kuş 
gribinden köken 
almış bu yeni grip 
mikrobu, diğer grip 
salgınlarından çok 

daha geniş ve ağır 
seyretmekte; çok 
sayıda ölüfne, kamu 
hizmetinin aksaması
na ve ekonomik 
kayıplara neden 
olmaktadır. İlimiz ve

bölgemizin büyük 
kuş göç yolları 
üzerinde olması, 
tehlikeyi daha da 
artırmaktadır. Bu 
nedenlerle yaklaşan 
Ramazan Bayramı 
nedeniyle toplumda 
tebrikleşmeler; 
kurumlar arası kutla
ma törenleri ve ev 
ziyaretleri artacağın
dan halkımızın olası 
bir grip salgınından 
korunması için bazı 
tedbirleri yerine 
getirmesi hayati 
önem taşımaktadır" 
dedi. Gürsoy, gripten 
korunmak için alın
ması gereken tedbir
leri şöyle sıraladı: 
"Açıkta satılması 
zaten yasak olan 
kümes hayvanları ve 
kuşların satın alın
maması; özellikle 
bunların ehil olma 
yan kişilerce ve 
çocuklarca lastik 
eldivensiz kesilme 
mesi, temizlen

memesi gerekir. 
Öksürük, ateş, aşırı 
halsizlik, boğaz ve 
baş ağrısı gibi yakın
maları olanların ve 
böyle hasta kişilerle 
temas edenlerin 
ziyaret ve toplu 
namazlar, sinema, 
konser, spor 
karşılaşması, okul 
gibi kalabalık yerlere 
gitmemesi, sağlam 
kişilerle tokalaşma
ması ve öpüşmeme
si gerekir. Hastalık, 
öksürük ve hapşırık 
sırasında bir metre 
çevredeki insanlara 
tükürük damlacıkları 
yolu ile bulaştığın
dan, öksürük ve 
hapşırma sırasında 
tokalaşma yapıl
mayan el ile ağzın 
kapatılması ve en 
iyisi mendile 
hapşırtması ve 
mendilin çöp poşe
tine atılıp, ellerin her 
defasında sabunla 
yıkanması gerekir.”

Türkiye Diş Hekimleri 
Birliği (TDB) Başkanı 
Celal Korkut, "Şeker 
Bayramı"nda yenile
cek tatlı ve şeker
lemelerin diş sağlığı
na zarar vermemesi 
için dikkatli olunması 
gerektiğini bildirdi. 
Celal Korkut, yaptığı 
açıklamada, halk 
arasında "Şeker Bay 
ramı" olarak da ad 
landırılan Ramazan 
Bayramı’nda tatlı tü 
ketiminin arttığını, 
bunun da ağız ve 
diş sağlığı açısından 
risk oluşturduğunu 
söyledi.
Bayramda yapılan 
ziyaretlerde doğal 
olarak misafirlere 
tatlı ikram edildiğini 
dile getiren Korkut, 
diş sağlığını koru
mak adına vatan
daşlara "tatlı 
yemeyin" demenin 
de doğru olmadığını 
kaydetti.
Korkut, bayramda 
her gidilen yerde 
tatlı, çikolata veya 
şeker ikram edildiği
ni belirterek, "Ancak 
her ziyarette diş 
fırçalamak mümkün 
değil. İnsanlar 
ellerinde fırçayla 
gezemezler. Tatlı 
yendikten sonra bol

KAYIP GemlikLisesinden aldığım diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. YAŞAR EREN KAYA

suyla ağzın çalkalan
ması faydalı olacak
tır. Yemeklerden 
sonra da mutlaka 
dişler fırçalanmalı" 
diye konuştu.
Ağız ve diş sağlığına 
sadece bayramlarda 
değil her zaman 
önem verilmesi 
gerektiğini anlatan 
Korkut, "Diş sağlığı
na her zaman dikkat 
edilmeli, bayramlarda 
ise çok daha fazla 
önem gösterilmeli" 
dedi.
Çocuklar ve Tatlı 
Celal Korkut, çocuk
ların bayramları bol 
bol şeker ve tatlı 
yeme imkanı bulduk
ları için çok sevdiğ 
ine dikkati çekerek, 
şunları söyledi: 
"Çocuklara 2.5-3 
yaşından sonra diş 
fırçalamanın 
öğretilmesi gerekir. 
Bu yaştan önce 
çocukların dişleri tül

bentle silinebilir veya 
anne-babalar tarafın
dan fırçalanabilir.
Çocuklardan şekeri 
uzak tutmak 
mümkün değil ve 
doğru da, değil. 
Önemli olan şekerin 
kullanılma şeklini 
doğru öğretmek." 
Korkut, bazı anne 
babaların süt dişi 
döneminde çocuk
larının, "nasıl olsa 
yenileri çıkacak" 
diye dişler ini 
fırçalamasını çok 
fazla önemsemedik
lerini belirterek, 
zamanından önce 
çürüyen veya 
enfeksiyon 
nedeniyle çekilen 
dişlerin arkadan 
gelen kalıcı dişlerde 
bir takım zararlara 
neden olduğunu, 
aynıca gelecekte 
ortodontik sorunlara 
neden olabildiğini 
bildirdi.
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2579 

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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Polietilen Kap ve Plastik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti 
Mehmet Yasar

Fabrika: Görükle Sanayi Bölgesi Bursa-lzmir Yolu 20. Km. BURSA 
Tel: 0.224 483 43 00 • 01 ■ 02 Fax: 0.224 483 43 03 

e-mail:info@polikap.com URL: http://www.polikap.com

"BİZİ ARAMADAN ZEYTİN DEPONUZU ALMAYIN' 
"KALİTEMİZİ BİLİYORSUNUZ FİYATLARIMIZI SORUN"

GEMlik 'MaLLinin 
Ramazan Bayramini 

KutLar, sAçlık, 
MUTluluk ve Haşari dolu 

q ÜnLeR dİlERİZ.

POLİETİLEN DİKEY ve YATAY SU - ASİT DEPOLARI

> DİKEY VE YATAY SU - ASİT DEPOLARI
> ZEYTİN - TURŞU - SALAMURA KAPLARI
> ZİRAİ İLAÇLAMA (PULVARİZATÖR) DEPOLARI
> GENEL AMAÇLI TAŞIMA VE

KONFEKSİYON ARABALARI
> KAPALI VE AÇIK TİP SİLOLAR
> TEMİZLİK HİZMET ÜRÜNLERİ
> OYUN GRUPLARI
> KANOLAR
> SAKSILAR
POLİKAP, ürünlerini çevreye saygılı, geri 
dönüşümlü, insan sağlığına ve gıda maddelerine 
zararsız bir hammadde olan, ithal malı 
UV Stabilizanlı lineer polietilenden üretmektedir. 
POLİKAP, üstün hizmet anlayışını, koşulsuz 
müşteri memnuniyetini, satış sonrası hizmeti, 
satıştan önceki ilgiden daha önemli kabul ederek, 
sizleri memnun etmeyi ilke haline getirmiştir. 
İDDİA EDİYORUZ! Benzer ürünler içinde kalitesi 
en yüksek ve fiyatı en uygun olanı POLİKAP ürünleridir.

POLİKAP’! ARAYINIZ!

Sîzlere masanızdaki telefon kadar yakınız.

mailto:info@polikap.com
http://www.polikap.com


“Gemlik Sürücü Kursu kuruluşudur”
DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM
proje kombİ DOG ALG AZ’DAKOLON TESİSAT MVUMkUMfc. MM
PETEK ÇEŞİTLERİ pjBRH A
DOĞALGAZ MALZEMELERİ UNUU HKMA
MERKEZİ SİSTEM
KAT KALORİFERİ 
PLASTİK BORU TESİSATI 
SIHHİ TESİSAT 
FABRİKA DÖNÜŞÜM

İbrahim USLU
Tel: (0.2243 513 11 21 Fax : 513 11 71 

Orhangazi Cad. No : 48/ C 
Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLİK

MASTAŞ RADYATÖRLERİ 
YETKİLİ BAYİSİ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAMETE
26 Ekim 2006 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Körfez Ofsetle!
Rengin davetiye ve 
kartvizit çeşitleri, / 
her türlü renkli v e 
siyah beyaz basfa;... 
kaşe, mühür, kî;tap, 
broşür cilt yapımı..

İstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83

Bayramın ikinci günü merkezi Gemlik Körfez’i olan depremle sallandık

5.2'lik deprem korkuttu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Seri katil Gemlik’ten çıktı
Ramazan Bayramı’ndan birkaç gün 

önce Balıkpazarı semtinde meydana 
gelen tüfekle yaralama olayındaki şahıs 
Yiğit Bekçe’ydi.

Yiğit, polisçe çok yakından bilinen, 
suça meyilli, hap bağımlısı bir gençti.

Gemlik’teki silahlı, bıçaklı olaylarda 
kimlerin bu işleri yapacağı bellidir.

Emniyet de bu kişileri yakından 
tanıdığı gibi, uzaktan da gözetim altında 
tutar.

Toplasanız bir elin parmakları kadar 
olan bu suç makinaları, Gemlik’in imajı
na büyük zararlar verirler.

Yiğit Bekçe’nin, Balıkpazan’nda eski 
arkadaşı Melih Süren’i yaralamasından 
sonra kaçmasının ardından ard arda 
tüfekle işlenen seri cinayetleri işleyen 
kişilerden olması, Gemlik’i Türkiye’nin 
gündemine oturttu.

Nihayet sapık katiller Ankara’da yaka
landılar da insanlar oh., dedi.

Bursa’dan Mersin’e kadar gittikleri 
her yerde masum insanları öldüren 
sapıklardan birinin Gemlik’li olması, 
Gemlik’in imajına yine büyük darbe 
vurdu.

Bayramlaştığım bir arkadaşıma, 
kendilerini telefonla kutlayan arkadaş 
lan, Gemlik’in semtine bile uğramak 
istemediklerini söylemiş!

Birkaç sapık ve ruh hastasının 
Gemlik’e verdikleri zarar kolay kolay 
ortadan kaldırılamıyor.

Böylelerini aramızda barındırmamızın 
cezasını çekiyoruz, çekeceğiz de..

Ramazan Bayaramı’nın ikinci günü 
Merkezi Gemlik Körfez’i olan 5.2 şid
detindeki deprem ilçemizde korku 
yarattı. Depremden sonra ilçemizde 
Kaymakam Mehmet Baygül başkan
lığından Kriz Masası oluşturuldu. 
Bursa Valisi Nihat Canpolat incele
meler yapmak üzere ilçemize geldi. 
Kandilli Rasathanesinden alınan bil
giye göre 5.2’1 ik depremin ardından 
dün de saat 14.56’de merkezi Gemlik 
Körfez’i olan 3.7 şiddetinde deprem 
meydana geldi. Haberi sayfa 3’de

Balıkhaneye şok baskın... 
Birahaneler Bölgesi gözetim altında... 
Polis göz açtırmıyor...

İlginç sustalı bıçak ele geçirildi...
Haberleri sayfa 2’de

Geçtiğimiz hafta av tüfeğiyle aralarında 
husumet olduğu ileri sürülen arkadaşını 
av tüfeğiyle ağır yaralayarak kaçan Yiğit 
Bekçe daha sonra arkadaşı Mehmet 
Kara has an ile 3 günde Bursa, Sakarya, 
İçel, Adana ve Ankara’da 7 kişiyi acı
masızca öldürdü. Masum insanları hiç 
yoktan öldüren seri katillerin Bursa’dan 
başladıkları cinayet turu Ankara’da son 
buldu. Gemliklilerin yakından tanıdığı 
Yiğit Bekçe ve arkadaşları sorgularında 
önce suçları birbirlerinin üzerine 
atmaya çalıştılar. Daha sohna cinayet
leri birbirlerine ‘nazire’ olsun diye 
işlediklerini söyleyerek, suçlarını itiraf 
ettiler. Yiğit Bekçe ‘cinayet, gasp, 
yağma gibi suçlara karıştığı 
gerekçesiyle tutuklanarak, Sincan 
Cezaevine kondu. Haberi sayfa 5’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Balıkhaneye $ok baskın
Seyfettin SEKERSÖZ

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
bayram öncesinde 
Balıkhaneye 
şok baskın 
düzenledi.
Mahkeme kararıyla 
yaptıkları yapılan 
şok operasyonda 
3 adet ruhsatsız 
tabanca ile 
10 gram esrar ve 
sustalı bıçak 
ele geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Gemlik 
Balıkhanesine 
sabah 05.oo ile 
O8.oo saatleri 
arasında yapılan 
şok baskında 
Balıkhanede 
bulunan tüm 
yazıhaneler,

araçlar ve kişiler 
didik didik arandı. 
Yapılan aramalarda 
I.Ö. ile E.M.'de 
ruhsatsız silah 
bulunurken 
N.O. isimli 
şahısta hem 
ruhsatsız tabanca 
hem de 10 gram 
esrar bulundu. 
Balıkhaneye sabah 
saatlerinde gelen 
her kişiyi arayan 
polis ekipleri ayrıca 
Ş.K. isimli şahsın 
üzerinde bir adet 
sustalı bıçak 
ele geçirdi.
Hakim kararıyla 
yapılan baskında 
ele geçirilen ruhsat
sız tabanca, esrar 
ve sustalı bıçak zapt 
edilirken tahkikat 
başlatıldı.*

Polis göz açtırmıyor
Seyfettin SEKERSÖZ

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
ekiplerinin bayram 
mahkeme kararıyla 
yaptığı kontroller 
sürerken Hisar 
Mahallesi civarında 
bir araçta yapılan

aramada bir adet 
ruhsatsız tabanca 
ile 7 adet fişek 
ve 39.5 gram 
esrar ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, İlçe genelinde 
bayram öncesi 
başlatılan uygula
malar sırasında

görevli ekiplerin 
durdurdukları bir 
kamyonette 
1 adet 9 mm. 
çapında ruhsatsız 
Browning marka 
tabanca, 7 adet 
fişek ile şüpheli 
N.O.'da yapılan üst 
aramasında avcı

yeleğinin 
küçük cebinde 
naylon 
poşet içerisinde 
39.5 gram gonca 
tabir edilen 
esrar maddesi 
bulunarak zapt 
edilirken tahkikat 
başlatıldı.

İlginç sustalı bıçak ele geçirildi
Seyfettin SEKERSÖZ

Edinilen bilgiye 
göre, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
yaptıkları huzur 
operasyonunda 
F.T. isimli bir şahsın

üzerinde ilgi çekici 
bir sustalı bıçak 
ele geçirdi.
Osmaniye Mahallesi 
civarında umuma 
aç^k yerlerde 
yapılan kontrollerde 
üst araması yapılan

şüpheli F.T.'nin 
üzerinden "ming 
jian" ibaresi bulunan 
bir yüzü çıplak, bir 
yüzü işlemeli, sol 
tarafında açılmaya । 
yarayan düğme ve 
sırt kısmında emniyet

mandalı bulunan 
değişik bir sustalı 
bıçak bulundu. 
Sustalı bıçak 
muhafaza altına 
alınırken şüpheli F.T. 
hakkında tahkikat 
başlatıldı.

Birahaneler
Bölgesi 

gözetim altında
Bursa’ya gitmek eziyet oldu

Seyfettin SEKERSÖZ

Bir ihbarı 
değerlendiren 
İlçe Emniyet 
lyiüdürlüğü 
ekipleri yaptıkları 
kontrollerde 
bir kişinin 
üzerinde esrar 
maddesi buldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Demirsubaşı 
Mahallesi

। iskele Meydanı 
birahaneler önünde

bekleyen bazı 
kişilerin esrar 
içtikleri ihbarını 
alan polis ekipleri 
baskın düzenledi.
Yapılan üst ara- | 
malarında S.l.
isimli bir kişinin 
üzerinde kağıt 
içinde sarılı 
olarak darah 
ağırlığı 5.5 gram 
gelen esrar 
maddesi buldular. 
Olayla ilgili polis । 
tahkikatı başlatıldı.

Seyfettin SEKERSÖZ

8URSAHAKİMİYETVEKENÎGAZETELERİNE  

ÜhtREUUK

Her türlü alım-satım, eleman ilanlarınız 
ve reklamlarınız için bizi arayın 

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

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

Bayram tatilinde 
Bursa'ya gitmek 
isteyen vatandaşlar 
halk otobüslerine 
hücum edince 
uzun kuyruklar 
oluştu.
Burulaş ile yapılan 
anlaşmanın 
sonucunda minibüs
lerin devre dışı 
kalmasıyla birlikte 
ulaşım sorunu da 
başladı.
Halk otobüslerinin 
yanı sıra terminale 
yolcu taşıyan 
minibüsler Gemlik- 
Bursa arasında 
ulaşımda büyük 
rahatlık getiriyordu. 
Büyükşenir 
Belediyesi’nin bir 
süre tahsis ettiği 
otobüste ayakta 
dahi yolculuk

etmeye razı olan 
yolcuların kuyruklar
da kendilerine 
sıra geldiğinde oto
büse binmeyip bir 
sonraki seferi bek
lemeleri nedeniyle 
bayram tatilinde 
park kenarında uzun 
kuyruklar oluştu, 
özellikle öğleden 
sonra başlayan sıkın-

tı akşamın ilerleyen 
saatlerine kadar 
sürdü.
Aynı çile ise 
dönüşte Bursa için
deki güzergahta 
bulunan duraklarda 
yeniden yaşandığı 
görüldü.
Büyükşehir 
otobüslerinin 
anlaşma gereği

seferlerinin iptal 
edilmesinden 
sonra 9 metrelik 
otobüslerle 
Bursa'ya yolcu 
taşıyan kooperatifin 
yaz aylarının 
yoğun yolcu 
temposuna nasıl 

» cevap verecekleri 
şimdiden merak 
edilmeye başlandı.
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Bayramın ikinci günü merkezi Gemlik Körfez’i olan depremle sallandık

I Diş Hekimi Özcan VURAL 
| ozcanvural1933@hotmail.com

J www.mllliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

5.2lik deprem korkuttu
Ramazan 
Bayaramı’nın ikinci 
günü Merkezi 
Gemlik Körfez’i 
olan 5.2 şiddetindeki 
deprem ilçemizde 
ve çevrede 
korku yarattı.
Önceki gün saat 
15.01 de dipten gelen 
sarsıntı ile neye 
uğradıklarını şaşıran 
Gemlikliler evlerini 
ve işyerlerinden 
kaçarak boşluklarda 
toplandı.
Deprem tüm 
Marmara Bölgesinde

hissedilirken, can 
ve mal kaybının 
olmaması sevindirdi. 
Depremden sonra 
ilçemizde Kaymakam 
Mehmet Baygül 
başkanlığında bir kriz 
masası oluşturuldu. 
Depremden sonra 
ilçe Emniyet 
Müdürlüğü ile 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı’na ve 
Devlet Hastanelerine 
herhangi bir 
başvurunun yapıl
madığı bilidirildi. 
Bursa Valiliğine

bağlı Acil Afet 
Biriiği’ne bağlı bir 
ambulans depremden 
sonra Gemlik'e 
gelerek koşullandı, 
5.2 büyüklüğündeki 
depremin ardından 
hissedilir artçı şok
ların yaşanmaması 
nedeniyle meydan
lara ve kordonlara 
toplanan ilçe halkı 
sakinleşerek 
evlerine döndü. 
İlçe Kaymakamı 
Mehmet baygül, 
depremde Gemlik’te 
ve köylerinde hiçbir

can ve mal kaybı 
yaşanmadığını 
söyleyerek 
vatandaşların 
sakin olmalarını, 
depremlere karşı 
her zaman hazırlıklı 
olmaları istedi. 
VALİ GEMLİK TE 
Öte yandan Bursa 
Valisi Nihat Canpolat, 
depremden sonra 
saat 20.oo sıralarında 
Gemlik'e gelerek 
Kaymakam Mehmet 
Baygül den bilgi aldı. 
Alınan önlemleri 
yerinde inceledi.

SALI GÜNÜ MEYDANA GELEN 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM VE SONRAKİ DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
2006.10.25 14:56:03 40.4232 28.9962 14.6 3.7 GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.25 14:12:07 40.4677 29.0643 . 15:8 - - 2.9 GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.25 06:41:55 40.4393 29.0363 ’ 12.7 2.9 - - GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.25 06:36:59 40.4477 29.0198 24.6 2.7 GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.25 04:01:14 40.4192 29.0140 9.0 , 2.9 GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.25 03:56:55 40.4083 29.0043 10.3 3.6 GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.25 01:10:45 40.4518 29.0450 22.4 2.8 - - GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.24 21:00:04 40.4303 29.0350 7.1 3.0 GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.24 19:06:37 40.79^2 27.7445 17.6 2.9 MARMARAJDENİZİ
2006.10,24 17:52:01 40.4450 29.0307 14.6 3.0 - - GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.24 17:00:21 40.4240 28.9947 14.3 5.2 -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)

Bayramlaşma coşkulu geçti 
r ■BM. ‘ iKwm

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ramazan 
Bayramı nedeniyle 
düzenlenen resmi 
bayramlaşmaya 
bu yıl bir önceki 
yıla göre ilgi 
daha fazla oldu. 
Belediye Düğün 
Salonunda yapılan 
bayramlaşmaya 
ilçede bulunan 
tüm siyasi 
partilerin başkan 
ve yönetim 
kurulları katılırken 
sivil toplum 
örgütleri, ilçe ve 
köy muhtarları 
ile resmi ve özel 
kurum daire 
müdürleri de 
hazır bulundular. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Stajyer 
Kaymakam 
Çağlayan Aydın, 
İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin'in 
bulunduğu protokol 
masasına gelenler 
bayramlaşmanın 
ardından birbirlerinin 
bayramını kutladılar.

İşin şakası yok!....
Türkiye daraldı mı, işler kötüye gitmeye 

başladı mı “Asker ne diyor” sorusu ortaya 
çıkar. Açık gizli bir çok laf ortada dolaşır 
durur.

Buna çeşitli yazarlar kendi bakış açıların
dan, bazıları özlemlerinden, bağlantılarından 
veya kuyruk acılarından cevaplar bulmaya 
çalışırlar..

Ardından “Asker müdahale eder mi” 
sorusu gelir.

Buna da herkes kendi bağlantılarına göre 
bir cevap bulur.

Şu anda Türkiye yine böylş bir günler 
yaşıyor..

Çeşitli köşelerde “darbe” tartışmaları 
başladı.. Kimi seviniyor, kimi ise demokrasi
den bahsediyor, ahkam kesiyor..

Ha şu durumda beni keyiflendiriyor.. İslam
cı kesime yakın yayın organlarının, 

Televizyon ve radyoların keyifleri kaçtı.
Kuşku ve hatta korku açığa çıkmaya başladı, 
şimdiden kendisine ince balast ayarı çekenler 
var... ।

Askeri müdahale konusunun tekrar 
gazetelere taşınmaya başlamasının nedeni 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst komutasında ki 
görev değişikliği..

Türkiye’de uzun zamandır bu görev 
değişikliğiyle ilgili yayılan beklenti; Ağustos ta 
göreve gelen komutanların, bir önce ki komu
tan gibi iktidara hoş görü ile yaklaşmayacağı 
idi. Çünkü bu komutanlar Laik Cumhuriyet’ten 
hiç taviz vermez gözüküyor, ve öyle konuşuy
orlardı.

Türkiye’de 3,5 askeri müdahale oldu. 
1960-1971-1980 müdahalelerinden sonra 
,önceki devirlerde olanları düşünerek müda
halelere karşı bir çekicilik bulurlar. Işlef kötü 
gitti mi “Asker gelsin, düzeltsin” derler.

Gerçi bunu söyleyenler bir müddet sonra 
demokrasiden, siyasetten bahsedip ordu 
gitsin derler. Bu boyacı küpümü ki ördü ' her 
şeyi hemen düzeltsin.

Halk AKP’nin tabanında çeşitli tarikatlar ve 
cemaatlerin etkili olduğunu, Din devleti özlemi 
içinde yaşadığını, “Demokrasi benim için 
amaç değil, araçtır” diyenlerin çok olduğunu, 
abdest suyunun alyuvarları artırır diyecek 
kadar ilim ve bilimden uzak kafaların iktidarda 
olduğunu öğrendi..
Buna bazı Belediyelerin yolsuzlukları, sersem
ce hareket ve sözlerle 28 Şubat günlerini hatır
lattığını da eklemek gerekir. Un akıtan da bu 
işin bonusu..

Bu izansız, cahilce ye anlamsız işlerine rağ
men AKP’nin yakında yapılacak seçim de 
yeniden iktidar olma ihtimalinin yüksekliği 
bazı çevreler de umutsuzluk geleceğe ilişkin 
karamsar beklendiler yarattı...

Askeri darbelerin özlemi bunun için 
gözüküyor.

Lâf olarak veya gizliden taşınan “Olsa fena 
olmaz” düşüncesi çeşitli yollarla etrafı ile pay
laşılmaya başlanır.

Muhalefetin zayıflığı, sivil toplum örgüt
lerinin gerekli tepkileri koyamayışları bir de 
buna vatandaşın kayıtsızlığı eklenirse iş asker 
düşmüyor mu? ...

Bir de Anayasa “Orduya laik Cumhuri yeti 
koruma ve kollama” görevi veriyorsa, bu koru
mayı iktidarlar yapamıyorsa görevinde ciddi 
olanlar gereğini yapacaklardır..

Gerçi Askeri öne iterek siyasi ya da toplum
sal yarar sağlamayı umut edenler her zaman 
olmuştur. İstediklerini bulamazlarsa bu defa da 
karşı tarafa geçerler.

Aklının çok olduğunu zannedenler, 
geçmişten, tarihten ders almayanlar, hep 
yanılmışlardır ve başlarını belaya sok
muşlardır..

Ben daha sizlere ne diyeyim; Her şey orta
da, Allah vatanını sevenlere yardım.etsin diye
lim ve bu dua ile sözümüzü tamamlayolım..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.mllliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Dalından 
tahmini 12 ton 

zeytin satılacak
Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim 

Merkezi Komutanlığımdaki 
987 ağaç zeytin ürünü görücüye çıktı..

Gemlik Askeri 80 inin kaplık, fiyat 0.10 YTL
Veteriner Okulu ve yüzde 20 sinin artırılarak en
Eğitim Merkezi ise yağlık yüksek fiyatı
Komutanlığı olduğu belirtildi. verene
tarafindan 12 bin kilo verileceği
oluşturulan zeytinin satışının öğrenildi.
zeytinliklerde kilosunun 27 Ekim 2006
bulunan 987 1.40 YTL den gilnü Komutanlık
yetişmiş ağaç başlayacağı, .Merkezi’nde
ürünü tahmini alıcının KDV ve saat 11.oo de
12 bin kilo zeytin damga vergisini yapılacak olan
ağacında satışa satış gerçek zeytin satışına
çıkarıldı. leştiğinde katılacakların
Satışla ilgili olarak ödeyeceği açık Ziraat Bankası
alınan biligilere lanırken, t Gemlik Şubesine
göre 2006 yılı isteklinin birden bugün saat I6.00
ürünü 12 bin fazla olması ya kadar 250 YTL.
kilo zeytinin halinde belirtilen teminat yatırmaları
yaklaşık yüzde taban istendi.

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 »e KİRÂLMNIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 120 rp2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 
_ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ • •

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan_ _ _ _ _ _ _  

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atarı makineleriyle satılık dükkan.

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

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Macide ÖZALP
S Umurbey’de 12 dönüm arazi Tpı. 94 74 CI4 4fl 04
3 ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta Icl. 0 lö Tua. U H İv AI

Tatil dönüşü feribotlarda kuyruk çilesi

Bayram tatilinin 
dün sona ermesiyle 
birlikte tatilcilerin 
Akdeniz ve Ege 
bölgelerinden geri 
dönüşünde 
çile çekildi. । 
Anadolu yakasından 
İstanbul istikametine 
geçecek olan 
tatilciler, Çanakka 
le'de vapur

beklerken uzun 
kuyruklar oluşturdu. 
Çanakkale-Eceabat 
ve Lapseki- 
Gelibolu feribot 
iskelesinden 
geçecek olan 
tatilcilerin yoğunluğu 
sebebiyle 
Çanakkale'den 3, 
Lapseki'den de 3 
feribot olmak üzere

toplam 6 vapur saat
siz olarak çalıştırıldı. 
Bunun dışında ise 
Çanakkale ve 
Çardak'ta 
bulunan küçük 
özel feribotlarda, 
şehir içindeki 
yoğunluğu eritmek 
için boğazda \ 
saatsiz seferler 
yaptı.

IBayram harçlığını saklamak çin yutmuş
I

İ

i s i t?

Hakkari'de kendisine 
verilen 25 YKr 
bayrant harçlığını 
kardeşinden gizle
mek için yutan 
küçük Emrullah, Van 
devlet hastanesinde 
ameliyat edildi. 
Hakkari'nin Bulak 
Mahallesi’nde 
yaşayan Emrullah 
Zerek (3) bayramda 
yakınları tarafından 
kendisine verilen 25 
YKr kardeşinden giz 
lemek için ağzına 
aldı. Ağzındaki 
parayı daha sonra 
yutan Emrullah 
Zerek, annesi 
Meryem Zerek'in 
yanına giderek ken
disine verilen parayı 
yuttuğunu söyledi. 
Hakkari Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan ve röntgeni

£

çekilen Zerek'in yut
tuğu paranın soluk 
borusunda olduğu 
tespit edildi. 
Hakkari'de ameliyat 
için gereklijtıbbi 
cihazların olmaması 
nedeniyle Van'a sevk 
edilen küçük 
Emrullah, Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.
Sağlık Müdürü 
Ahmet özer'in tali-

matıyla izinli olduğu 
için evinden çağrılan 
göğüs cerrahisi 
bölümü doktoru, 
parayı yutan 
Küçük Emrullah’ı 
ameliyata aldı. 
Yaklaşık bir saat 
süren ameliyatın 
ardından Küçük 
Emrullah'ın yuttuğu 
para soluk borusun* 
dan ağız yoluyla 
çıkarıldı.

GERÇEK oısLfisTiK
LflZOĞLUHüseyin TAŞKIRAN I 

HER TÜRLÜ 
LASTİK TAMİRİ YAPILIR.

'->• 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı 
r-> 2. El Jant Alım Satımı
24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR

Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 AML A mp iaa n 70
Demirci Apt. Gemlik / BURSA U.OiJO IW W 10

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 
tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlikli Yiğit Bekçe yakalandı
Geçtiğimiz hafta av tüfeğiyle aralarında husumet olduğu ileri sürülen 

arkadaşım av tüfeğiyle ağır yaralayarak kaçan Yiğit Bekçe daha sonra 
arkadaşı Mehmet Karahasan ile 3 günde Bursa, Sakarya, İçel, Adana ve 

Ankara’da 7 kişiyi acımasızca öldürdü. Masum insanları hiç yoktan 
öldüren seri katillerin Bursa’dan başladıkları cinayet turu Ankara’da 

son buldu. Gemliklilerin yakından tanıdığı Yiğit Bekçe ve 
arkadaşları sorgularında cinayetleri birbirlerine ‘nazire’ olsun 

diye işlediklerini söyleyerek, suçlarını itiraf ettiler.
Geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü 
aralarında husumet 
olduğu ileri sürülen 

। Melih S'yi av tüfeğiyle 
| vurarak ağır 

GEMLİK

O TURUNCUM
AÇIK ÖĞRETİM - İNGİLİZCE 

KPSS - BİLGİSAYAR KURSLARI
ACIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

KURS KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR
A.Ö.F MERKEZİ ESKİŞEHİR'DEN 
GELEN ÖĞRETMENLERİMİZLE 

ARTIK A.Ö.F'Yİ BİTİRMEK 
DAHA KOLAY...

yaralayan Yiğit Bekçe 
(29) olay yerinden 
kaçtıktan sonra 
buluştuğu Mehmet 
Karahasan (24) ile 
birlikte 3 günde tam 

yedi kişiyi öldürdük
ten sonra yakalandı. 
Türkiye'yi dehşete 
boğan pompalı seri 
katiller Mehmet 
Karahasan ile Yiğit 
Bekçe önce Bursa’da 
Hüseyin Çalışkan’ı, 
Kocaeli’nde Fatih 
Kılıç’ı, Sakarya’da 
M. Çakır’ı, İçel’de 
Özcan Köse’yi, 
Adana’da B. Ciritçi’yi, 
en son cinayetleri 
olan Ankara’da Enver 
Aycık’ı ile Necati 
Yüksel’i |ıiç 
yoktan öldürdüler. 
Bekçe ve Karahasan 
cinayet turları sırasın
da kaçtıkları ve gasp 
ettikleri arabaları da 
yakarak, çoğu zaman 
yaya kaçmayı 
başardılar. 
Ankara’daki' cinayet
lerinden.sonra kaçan 
ve gasp etmek iste-

dikleri araç 
Jandarma İstihbarat 
Teşkilatı’nda çalışan 
sivil jandarmalara 
denk gelince 
yakayı ele verdiler. 
Jandarmaya doğrul
tulan tüfek tutukluk 
yapınca, jandarma 
tarafından etkisiz 
hale getirilen 
Bekçe ve Karahasan 
yakalandılar. 
Daha sonra 
cinayetlerde ilgisi 
olduğu ileri sürülen 
üçüncü kişi Aykut 
O.'nun yakalandıktan 
sonra hiçbir amaç 
gütmeden sırf 
birbirlerine 'nazire 
olsun' diye adam 
öldürdüklerini itiraf 
ettikleri belirtilc|i. 
Uyuşturucu hap 
alarak, birbirlerine 
işledikleri cinayetleri 
anlatan zanlıların, 
daha sonra kendi 
anlattıklarının 
etkisinde kalıp 
'cinayet öyle 

işlenmez 
böyle işlenir' 
diyerek masum 
insanların ölümüyle 
sonuçlanan olayları 
peş peşe gerçek
leştirdikleri 
öne sürülüyor.
HAP ALIP 
ÖLDÜRMÜŞLER 
Mehmet Karahasan 
ile Yiğit Bekçe 
ifadelerinde 
birbirlerini suçladı. 
Uyuşturucu ve hap 
kullandıkları için 
bilipçleri yerinde 
olmadığından 
ifadelerinin 
alınabilmesi için 
ayılmaları beklenen 
zanlılar, cinayetleri 
birbirlerinin üzerine 
atmaya çalıştılar. 
Gözaltında 
tutuldukları 
Gölbaşı Jandarma 
Karakolunda yaklaşık 
12 saat sorgulanan 
zanlılar, sorulara 
kaçamak yanıt I 
verdiler.

"Hap ve uyuşturucu 
bağımlısı" olduklarını, 
yorgun düştüklerinde 
yine hap alarak 
kendilerine gelip 
güçlendiklerini1' 
belirten zanlılardan 
Mehmet Karahasan 
"Ben kimseyi 
öldürmedim, silahı 
kullanan Yiğit idi" 
dedi. Yiğit Bekçe 'de 
"Asıl azmettiren 
Mehmet'tir, tüm 
cinayetleri 
uyuşturucu alıp 
o işledi" dediği । 
öğrenildi.
Gemlik'lilerin yakın
dan tanıdığı seri 
katillerden Yiğit 
Bekçe’nin çeşitli 
suçlardan 18 sabıkası 
bulunuyor 
TUTUKLANDILAR 
Gölbaşı İlçe 
Jandarma Komutanlı 
ğı’nda sorguları 
tamamlanan ve 
adliyeye sevk edilen 
Mehmet Karahasan 
ve Yiğit Bekçe 
nöbetçi savcı tarafın
dan sorgularının 
yapılmasının ardın
dan tutuklama 
istemiyle mahkemeye 
sevk edildi.
Nöbetçi mahkeme, 
Mehmet 
Karahasan ve 
Yiğit Bekçe’nin 
"Cinayet, Gşsp, 
Yağma" gibi suçlara 
karıştıkları gerekçe
siyle tutuklanmasına 
karar verirken zanlılar 
Sincan cezaevine 
gönderildi.

SENE KAYBI YAŞAMAYIN TURUNCUM’A CELİN..
BCJRSA'YA GİDEREK BOSUNA YOL PARASI 

HARCAMANIZA VE ZAMAN KAYBI YASAMANIZA 

F ARTIK GEREK YOK...turuncum açik öğretim kurslari artik gemlİk'te,,
Ahmet Dural Meydanı Akmanlar Işhanı Kat: 1

Tel: (0.224) 514 44 45 - 514 44 46 GEMLİK

. AnJuır> r . .



26 Ekim 2006 Perşembe Sayfa 6

Gemlik Lisesi’nde Meclis Başkanı Anıl Özkan oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Okul Projesi ve 
demokrasi anlayışı 
olarak adlandırılan 
Okul Meclis 
Başkanlığı seçimleri 
çekişmeli geçiyor. 
Gemlik Lisesi’nde 
yapılan ve 3 adayın 
yarıştığı Okul 
Meclis Başkanlığı 
seçimini Anıl 
Özkan kazandı. 
Sabah saatlerinden 
itibaren okul kanti
nine gelen Gemlik. 
Lisesi öğrencileri 
destekledikleri 
adaya oylarını 
verdiler.

1259 öğrencisi 
bulunan Gemlik 
Lisesi’nde Okul

Meclis Başkanlığı 
seçimlerine katılım 
yüzde elliyi

bulmadı. 
564 öğrencinin 
oy kullandığı 
seçimde Anıl 
Özkan 193 oy alırken, 
rakipleri Tolga 
Tanrıverdi 188, 
Erdi Şahin ise 
177 oy alabildi.
Katılımın az olduğu 
seçimlerde ayrıca 6 
oy geçersiz sayıldı. 
Saat 16.00 da 
başlayan sayımda 
büyük heyecan 
yaşanırken, 
Okul Meclis 
Başkanlığı 
seçimi tam bir 
demokratik 
havada geçti.

Öğrencilerin 
kendi adaylarının 
kazanması için 
destek verdiği 
seçimleri önde 
bitiren Anıl Özkan

Çemlik Lisesi’nin 
2006-2007 yılı Okul 
Meclis Başkanı 
seçilirken arkadaşları 
tarafından omuzlara 
alınarak kutlandı.

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

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri • 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı 
Özel Takvim Çalışmaları - Eşantiyon Çeşitleri

ILLİK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ _
Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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İHALE İLANI
Temizlik Hizmeti Alınacaktır

BURSA M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
MALZEMELİ TEMİZLİK İŞİ HİZMET ALIMI İHALESİ hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No 
1.İdarenin

: 2006/ 151987

a) Adresi
b) Telefon -Faks numarası

: ORHANİYE MAH. ÇEVRE YOLU ÜSTÜ GEMLİK/BURSA 
: 224 513 92 00 - 224 513 92 07

c) Elektronik posta adresi
2. İhale konusu hizmetin

: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

. Askeri Veteriner OkuF/u ve 
Eğitim Merkezi Komutalığında 
yılın ikinci at satışı yapılıyor

a) Niteliği, Türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer
cj İşin süresi

3. İhalenin

: 2007 yılı 65 kişi ile birlikte 
Malzemeli Temizlik İhalesi Alımı

: Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Gemlik /BURSA
: 01.01.2007 tarihinde başlayıp

31.12.2007 tarihinde sona erecektir. 365 gün

a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi - Saati

: Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu 
: 23.11.2006 - 10.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
4.1. İtv>l°ye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasırfa veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3ı 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 yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

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

4.1.5. Şekli ve,içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kul- 
landırılmayafcağına ilişkin taahhütname ♦

4 3 V içki ye teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4 v •" belgeleri

_ \'iı eş yıl içinde yurt içinde veya'yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin 
en az c û < ..nda gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle 
ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş 
deneyim belgesi

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel duruma ilişkin belgeler
İsteklinin sözkonusu hizmette çalıştırılması istenen 65 personelin % 40 oranında yani asgari 26 kişinin 

ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde temizlik hizmetlerinde en az 120 gün kesintisiz olarak çalıştırıldığı
na dair 4 aylık sigortalı prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi (aylık sigorta 
prim belgesi verilmesi halinde bu belgeler birbirini takip eden kesintisiz 4 (dört) aylık dönem için) verilme
si zorunludur.

4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Teknik şartnameye göre bulundurulması gereken makineler 5 yaşından büyük olmayacaktır. Makine 

tesis ve eMpmanların isteklinin kendi malı olması şart değiltiir. Ancak isteklinin kendi malı olan makine 
tesis ve ekipman, fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit 
tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile teşvik edilir. 
Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütname sunulması gerekir. Geçici 
ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre 
edinilmiş ekipmanla kira sözleşmesi eklemek ve ihalenin ilk ilah tarihine kadar ki kiraların ödendiğini bel
gelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak 
değerlendirilir.

KULLANILACAK MAKİNELER
1- Korrtbine yer yıkama makinesi 3 adet 3- Kapaklı çöp kovası ♦
2- Elektrik süpürgesi (sessiz)
3- Cila makinesi

15 adet
3 adet

(ayak ile açmalı battal) 
4- Kapaklı çöp kovası

50 adet

4- Hah Yıkama makinesi 1 Adet (ayak ile açmalı orta boy) 50 adet
5- Zemin,ıslak vakum temizleyici 

. KULLANILACAK EKİPMANLAR
2 Adet 5- Çöp arabası

6- Çöp kovası kapaklı (B.boy)
3 adet
30 adet

1- Pres kovalı temizlik seti arabası
2- Tıbbı atık için toplama arabası 

(Krom çelik kaplama)

22 adet

3 adet

7- Dört tekerlekli taşıma arabası 2 adet

4.3.4. Kalite ve standartda ilişkin belgeler: İsteklinin ihale konsu iş ya da benzer işlerle ilgili ISO kalite 
yönetim sistem belgesine sahip olmalı ve bu belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti teklif dosyasında ve 
rilmelidir. Bu belge Türkak onaylı belgelendirme kuruluşu dışında bir kuruluştan alınmışsa Türk 
Akreditasyon Kurumunca teyit edilmiş belge olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak bu ihalede benzer iş olarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel sek
törde yapılan genel temizlik hizmetleri 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 biriminde adresinde görülebilir 

ve 150 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur.

8. Teklifler 23.11.2006 tarihi saat 10.oo a kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu 
adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istek
liyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif ve 
rilecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
temin vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 4802

at satışa çıktı

Gemlik Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi 
Komutanlığı 
At Üretim ve Eğitim 
Tabur Komutanlığı 
bu yılın ikin at 
satışını yarın 
gerçekleştirecek. 
Komutanlıktan 
yapılan at satiş 
duyurusunda . 
satışların yarın 
saat 14.oo de 
At Üretici ve 
Eğitim Tabur 
Komutanlığı’nda 
birer birer yapılacak. 
Didem, Coşar, 
Aybüke, Aslanbey, 
İksir, Gülsuyu, 
Çiltay ve Lejyon 
adlarındaki 4 adet 
yarım kan İngiliz,

4 adet safkan 
Ingiliz atları 
300 YTL. ile 
15.000 YTL. 
Tahmini bedel ile 
50 YTL. baraj fiyat
larıyla açık arttırma 
suretiyle sâtılacdk. 
Satışa katılmak 
isteyenlerin 
Kıraat Bankası 
Gemlik Şubesindeki 
Komutanlığa 
aât 997632 nolu 
hesabına 50 YTL. 
Teminatı bugün 
saat 16.oo ya 
kadar yatırması 
gerekiyor.
Alıcıların atları 
görmeye banka 
teminat makbuâu 
ile gelmeleri 
isteniyor.

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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İHALE İLANI
Veri Hazırlama ve Otomasyon Sisteminin İşletilmesi hizmeti alınacaktır

BURSA M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
Veri hazırlama ve otomasyon sisteminin işletilmesi hizmeti alımı işi ihalesi hizmet alımı işi açık ihale

usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No
1. İdarenin
a) Adresi
b) Telefon -Faks numarası 
c) Elektronik posta adresi 
2. İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve miktarı

: 2006 /153246

: ORHANİYE MAH. ÇEVRE YOLU ÜSTÜ GEMLİK/BURSA
: 224 513 92 00 - 224 513 92 07
: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

Yeni bir yağışlı 
hava geliyor

b) Yapılacağı yer
c) İşin süresi
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer

: 63 kişi ile veri işleme ve otomasyon sistemini 
işletecek vasıflı personel alımı işi

: Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Binaları
: 01.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri arasında 365 gün

: Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu 
: 28.11.2006 - 10.00b) Tarihi - Saati __________ ____

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 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 olmas^halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış 

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

ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

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

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

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

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Sekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla 

hissesine s^hip 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 veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin 

en az % 70 i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle 
ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş 
deneyim belgesi . .

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel duruma ilişkin belceler
Çalıştırılacak 63 personel en az lise veya dengi okul mezunu ve Milli Eğitim Bakanlığından onaylı 

Bilgisayar kullanma sertifikasına sahip olacaktır.
4.3.3. Kalite ve standartda ilişkin belgeler : İsteklinin ihale konusu iş ya da benzer işlerle ilgili ISO 

kalite yönetim sistem belgesine sahip olmalı ve bu belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti teklif dosyasın
da verilmelidir. Bu belge Türkak onaylı belgelendirme kuruluşu dışında bir kuruluştan alınmış ise 
TÜRKAK Akreditasyon Kurumunca teyit edilmiş belge olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak resmi ya da özel hastanelerde yapılan veri işleme ve otomasyon sis
temlerini işletecek personel çalıştırmasına dayalı hizmet işleri 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 Orhaniye Mah. Çevre yolu 

üstü Gemlik / BURSA adresinde görülebilir ve 150 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye tek
lif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 28.11.2006 tarihi saat 10.oo a kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu 
adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulu
nan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan . 
istekli |Je her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam | 
bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
temin vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar: 63 kişiye asgari ürüt ücretin % 10 (yüzde on) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden 

aynı hesaplamalar yapılarak ücret verilecektir.
Yılbaşı, resmi ve dini bayram günleri personel çalıştırılmayacaktır. B- 4876

Yurdun kuzey 
kesimlerinin yeni 
bir yağışlı havanın 
etkisine gireceği, 
yağışların hafta 
sonuna kadar 
devam edeceği 
bildirildi.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünün 
internet sayfasında 
yer alan 
meteorolojik 
uyanda, doğu 
bölgelerinde 
süren yağışlara ilave 
olarak, I 
bugün kuzey 
kesimlerin yeni 
bir yağışlı havanın 
etkisine gireceği 
belirtildi.
Yağışların, hafta 
sonuna kadar 
yurdun kuzey ve 
doğu bölgelerinde 
etkisini sürdüreceği 
ifade edildi.
Doğu Akdeniz, 
Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu 
bölgelerinin 
güneyinde 
görülen sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak 
yağışların da 
bugün Marmara'nın 
doğusu, Karadeniz 
ile Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu

Bölgesi'nin 
doğusunda, 
27 Ekim Cuma 
günü Marmara'nın 
doğusu, Karadeniz, 
İç Anadolu 
Bölgesi'nin 
doğusu, Doğu 
Akdeniz ile 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu i 
bölgelerinde 
devam edeceği 
kaydedildi.
Yağışların Doğu 
Karadeniz kıyıların
da etkili ve 
sürekli olması 
bekleniyor.
Yağışlı hava, hafta- 
sonunda da yurdun 
doğu bölgelerinde 
etkili olmaya 
devam edecek. 
Marmara, İç Eg< 
İç Anadolu'nun 
batısı ile Batı ve 
Orta Karadeniz'in iç 
kesimlerinde yoğun 
şekilde görülen 
sisin, yoğunluğunu 
azaltarak yurdun 
kuzeybatı kesim
lerinde etkisini 
sürdüreceği* 
tahmin ediliyor. 
Hava sıcaklığı, 
bugün yurdun kuzey 
ve doğu kesim
lerinde, Cuma günü 
tüm yurtta 3-5 
derece azalacak.

Türkiye, istihdam vergilerinde dünya birincisi
Türkiye'nin, 30 
Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü 
(OECD) ülkesi içinde, 
istihdam vergilerinin 
ağırlığı bakımından 
birinci sırada yer 
aldığı bildirildi. 
Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu'nun 
(TİSK) hazırladığı, 
"Avrupa Birliği'ne

Üyelik Sürecinde AB 
Ülkeleri ve Diğer 
Aday Ülkeler Karşı 
sında Türkiye'nin 
Durumu” adlı rapor
da, işverenlerin işçi 
adına ödenen gelir 
vergisi ile işsizlik si 
gortası dahil, SSK'ya 
ödediği işçi ve iş 
veren primlerinden 
oluşan istihdam 
vergilerinin ağırlığı

bakımından, 
"2001'den bu yana 
olageldiği gibi, 
2005'te de şampiyon
luğunu sürdürdüğü" 
ifade edildi.
Rapora göre, 
Türkiye'de ortalama 
işçilik maliyetinin 
yüzde 42,7'si istih
dam vergilerine 
ayrılırken, bu oran 
OECD genelinde

ortalama yüzde 27.7, 
AB'nin 15 eski 
üyesinde ortalama 
yüzde 31.6, ABD'de 
yüzde 11.9, İrlanda'da 
ise yüzde 8.1 
düzeyinde bulunuyor. 
Vergi ve prim 
oranının, ABD, Çek 
Cumhuriyeti ve Slo 
vakya'da geçen yıl, 
bir önceki yıla göre 
düşerken, Türkiye'de

sabit kaldığı ifade 
edilen raporda, rakip 
ekonomilerin, işsizliği 
önlemek için istih
dam vergilerini azalt
tığına dikkat 
çekildi. Üretim üzerin 
deki ağır vergi 
yükünün yeni yatırım
ları engellediği, kayıt 
dışını büyüttüğü, 
ekonominin rekabet 
gücünü ve istihdam

artışını zayıflattığı 
görüşüne yer verilen 
raporda, vergi, 
SSK primi, işsizlik 
sigortası primi, 
kıdem tazminatı gibi 
ücret dışı iş gücü 
maliyet ödemelerinin, 
OECD ortalaması 
hedeflenerek, belirli 
bir takvime bağlı 
şekilde indirilmesi 
talep edildi.

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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İnşaat sektörü tam gaz ‘Yeni asgari ücret 
663 YTL olmalı’

Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
verilerine göre, 
2000-2006 döne
minde 500 bin 
ipşaat, 430 bin de 
iskan ruhsatı verildi. 
Toplam inşaat ruh
satının yedide Ti 
İstanbul'da alındı. 
TÜİK'in, 2000-2006 
yılları arasında, 
belediye sınırları 
içindeki konut, 
ticari, sanayi, । 
sıhhi, sosyal, 
kültürel yapılara 
ilişkin “yapı ruhsatı” 
ve ”yapı kullanım 
izin belgesi(iskan 
ruhsatı)” verileri, sek
tördeki hareketliliği 
ortaya koyuyor.
Yapılan hesaplamaya 
göre, bu dönemde, 
yurt genelindeki 
toplam inşaat 
ruhsatının yedide 1'i 
İstanbul'da ahndL 

ELEMANLAR ARANIYOR
Meslek Lisesi 

(Torna, Makine) Bölümü Mezunu 
Askerliğini yapmış 

ELEMANLAR ALINACAKTIR. 

MT TEKNİK OTO»S»i 
23. Km. Kurtul Köyü Mevkii 

Gemlik/BURSA 

Tel: (0.224) 522 8180

İSİM DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 

2006/329 Esas No 2006/484 karar sayısı 
ile 05.10.2006 günü 

‘SAİT olan adım ‘SERAP’ olarak 
düzeltilmiştir. İlan olunur.

SERAP GÜNLÜ

s AHİBİNDCN SATILIK OTOMOBİUCR
tr 2004 MODEL

CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 
ÖZEL KULLANILMIŞ

CT 2000 MODEL TOYOTA COROLLA
96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ

GSM : (0.535) 394 58 24

Giresun Dereli Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
KENAN UZUN

“Herhangi bir yapının 
inşaatına başlana 
bilmesi için verilen 
izin belgesi” 
anlamına gelen 
inşaat ruhsatı 
sayısı, 2000'de 
79 bin 140 idi.
Bu rakam, 2001'de 
77 bin 430'a, 
2002'de 47 bin 
242'ye geriledi. 
2003'te yükselişe 
geçti ve 53 bin 843 
oldu. 2004'te 75 bin 
495, 2005'te de 114 
bin 254'e ulaştı. 
İnşaat ruhsatı sayısı, 
2006 yılının ilk yarı 
sında da 52 bin 721 
olarak hesaplandı. 
Yapı tamamlandıktan 
sonra alınan “yapı 
kullanım izin belge
si”, başka deyişle 
“iskan ruhsatı” için 
de 2005'e kadar aza
lan bir seyir gözlendi. 
2000'de toplam 90

bin 849 olan iskan 
ruhsatı sayısı, 
2001'de 86 bin 155, 
2002'de 65 bin 180, 
2003'te 57 bin 542, 
2004'te de 40 bin 
792'ye düştü.
İvme, 200Ş'te yön 
değiştirdi ve toplam 
“yapı kullanım izin 
belgesi” sayısı 
64 bin 126 oldu.
2006 yılının ilk 
6 ayında alınan 
iskan ruhsatı sayısı 
da 26 bin 314 
olarak belirlendi. 
2005'DEKİ ARTIŞ 
2005 yılında hem 
yapı hem de iskan 
ruhsatı sayılarında, 
önceki yıla göre 
ortalama yüzde 
55 artış meydana

geldi. Konut 
kredilerinin düştüğü, 
inşaat sektörünün 
ivme kazandığı bu 
yılda, özellikle 
büyükşehirlerde artış 
iki katına kadar 
yükselme gösterdi. 
Örneğin İstanbul'da 
“yapı ruhsatı” sayısı 
2004'te 10 bin 862 
iken 2005'te 20 bin 
22'ye yükseldi. 
Ankara'da da 
5 bin 273'ten ♦
9 bin 61'e, 
Bursa'da bin 
979'dan 4 bin
395'e, Antalya'da 3 
bin 866'dan 6 bin 
834'e, Adana'da bin. 
198'den *
2 bin 676'ya çıktı.

Türk-lş Genel Baş 
kanı Salih Kılıç, As 
gari Ücret. Tespit 
Komisyonu'nun 
ivedilikle toplanması 
gerektiğini belirterek, 
"Yeni asgari ücret en 
düşük devlet memu
ru maaşı olan 663 
YTL’ye yaklaşmalı ya 
da açlık sınırı olan 
584 YTL'nin üzerinde 
olmalıdır" dedi.
Kılıç, "1 Ocak 2007 
tarihinden geçerli 
olacajc yeni asgari 
ücretin ne kadar 
olması gerektiğine" 
ilişkin yaptığı açıkla
mada, mevcut asgari 
ücretin reel satın 
alma gücünü kaybet
tiğini, bu ücretin bi 
limsel, objektif, 
güvenilir veri 
kavramına uygun 
tespit edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Belirlenen asgari 
ücretin net olarak 
ödenmesi gerektiğini 
ifade eden Kılıç, 
bunun Anayasa'nın 
"gelire ve gücüne 
göre vergi verilmesi" 
içerikli 73. madde
sine aykırı olduğunu 

659 bin işsize
800 milyon YTL’lik 

ödeme yapıldı
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan, 30 Haziran 
2006'ya kadar işsiz kalan 659 bin 111 kişiye 
800 milyon 364 bin 374 YTL tutarında "işsiz
lik ödeneği" verildi.
İşsizlik Sigortası Foçu verilerine göre, ilk 
ödeneğin verildiği Mart 2002'den 30 Haziran 

. 2006'ya kadar geçen sürede 4447 sayılı 
"İşsizlik Sigortası Yasası" uyarınca, kendi 
kusuru olmaksızın işini yitiren ve yasanın 
aradığı koşullara uygun işsizlere toplam 800 
milyon 364 bin 374 YTL tutarında işsizlik 
ödemesi yapıldı.
Bu dönemde işsizlik ödeneği alabilmek için 
Fon'a, 740 bin 106 kişi başvurdu.
Bunlardan 659 bin 111'i işsizlik ödeneği 
almaya hak kazandı. Prim kesintilerinin 
Fon'a aktarıldığı 1 Haziran 2000'den 30 
Haziran 2006 tarihine kadar geçen sürede 
ise İşsizlik Sigortası Fonu'nda toplam 21 
milyar 776 milyon 85 bin 991 YTL toplandı. 
Fon'a, her ay çalışan işçinin brüt ücreti 
üzerinden işçi ve devlet yüzde 1'er, işveren 
yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4 oranın
da prim ödeniyor.

kaydetti. Kılıç, 
"Asgari ücretten 
vergi kesilecekse* 
dahi bunun en djüşük 
vergi oranıyla 
kesilmesi gere'Kir" 
diye konuştu.
Kılıç, asgari ücretin 
gelişmiş AB ülkele 
rinde ortalama bin 
200 dola.r olduğunu, 
buı ücretin Türkiye'de 
ise 500 doları dahi 
bulmadı ğına dikkati 
çekti. Hcik-iş Genel 
Başkanı Salim Uslu 
da Asgzıri Ücret 
Tespit Komisyonu 
nun acilesn toplan
ması önerisinde 
bulundu,. Asgari 
ücretin tespitinde 
ciddi bir felsefe 
değişikliiğine 
ihtiyaç bulunduğunu 
vurgulayan Uslu, * 
asgari ücretin 
sadece mahiyet 
unsuru 
değil, aynı zamanda 
yoksullukla 
mücadele, ve 
gelir ada itsizliğini 
giderme,<de kullanıl
ması gereken en 
önemdi enstrüman 
olduğunu söyledi.

___________________ l



26 Ekim 2006 Perşembe r^antt4-j Sayfa 10

MEB’den şiddete
karşı filmli mücadele

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), okullardaki 
şiddete karşı 
mücadele amacıyla, 
"Huzurlu ve 
Güvenli Bir Okul 
İçin Benim de 
Yapabileceklerim 
Var" sloganıyla, 
ünlü isimlerin rol 
aldığı kısa filmler 
hazırlattı.
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, medya 
yöneticilerine 
göndereceği 
mektupta, şiddete 
karşı mücadele 
çerçevesinde 
filmlerin televizyon
larda prime 
time kuşağında 
yayınlanmasını 
isteyecek.
Çoğunluğunda 
gazeteci ve 
dizilerde oynayan

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

■M OÜNLÜK SİYASİ GAZETE '

ABONE 
OLUN 

OKÜYUN 
OKUTUN

sanatçıların 
rol aldığı filmlerde, 
öğrencilere, 
öğretmenlere, 
velilere, okul 
çevresindeki 
esnafa, 
internet kafe 
sahiplerine ve # 
okul servis şoförler
ine yönelik mesajlar 
veriliyor.
Fatih Terim, Savaş

Dinçel, Halil 
Ergün, Tarık 
Pabuççuoğlu, 
Aydan Şener, 
Vahide Gördüm, 
Mehmet Ali Birand, 
Fehmi Koru, 
Coşkun Aral, 
Tayfun Talipoğlu ve 
Jülide Ateş'in rol 
üstlendiği filmlerin 
her biri 40'ar saniye 
sürüyor.

Okullarda cep’e yasak Aile Kart’a ilgiyi arttırdı
Milli Eğitim 
Bakanlığının 
okullarda cep 
telefonu kullanımına 
kısıtlama getirme 
çalışmaları, 
öğrenciler için 
ankesörlü telefondan 
ödemeli arama 
imkanı sağlayan 
Aile Kart uygu 
lamasına ilgiyi artırdı. 
Türk Telekomüni 
kasyon A.Ş, 1 
Temmuz 2006 tari
hinde başlattığı Aile 
Kart satışında kısa 
sürede 250 bine 
ulaştı. Yıl sonuna 
kadar 450 bin 
Aile Kart satılması 
hedefleniyor.
Milli Eğitim 
Bakanlığının 
okullarda cep tele
fonu kullanımının 
kısıtlaması çalış- 

pıaları kapsamında 
alınacak önlemler 
arasında, cep ■ 
telefonu yerine, 
Türk Telekomun 
Aile Kartı'nın 
kullanılması, bunun 
için okullarda 
telefon kabinleri 
kurulması 
önerisi de yer 
alıyor.
Türk Telekom 
yetkililerinden alınan 
bilgiye göre, 
Bakanlığın, cep 
telefonu kullanımını 
kısıtlama çalışmaları, 
şirketin Aile Kart 
uygulamasına ilgiyi 
artırdı. Talep gelmesi 
halinde okulların 
çoğunluğunda 
bulunan ankesörlü 
telefonların artırıl
ması ya da olmayan 
okullara kurulması

için Türk Telekomun 
imkanlarının yeterli 
olduğu belirtildi. 
Türk Telekom, 
1 Temmuzdan 
itibaren başladığı 
Aile Kart 
satışlarında
okulların açıldığı

Eylül ve Ekim 
döneminde büyük 
artış yakaladı. 
Kısa sürede 250 
bine ulaşan 
satışların yıl 
sonuna kadar 
450 bine ulaştırılması 
hedefleniyor.

AİLE KART N/^SIL 
KULLANILIYOR?
Türk Telekomun 
Aile Kartı, öğrenci, 
asker ve iş gereği 
sürekli seyahat 
edenler hedef 
alınarak geliştirildi. 
Kart, çipteki 
abone bilgileri ile 
Siemens smart 
kartlı ankesörlü 
telefonlara takılarak 
görüşme yapılmasına 
imkan sağlıyor.
Telefon görüşmesinin 
ücreti ise abone 
olunan sabit 
telefon faturasına 
yansıtılıyor. Bir 
bakıma ödemeli 
arama sistemini 
öngören Aile Kart, 
ülke genelinde 
52 bin smart kartlı 
ankesörlü telefonda 
kullanılabiliyor.

Kartı sadece sabit 
telefon abonesi 
olanlar satın 
alabiliyor. Aile 
Kart ile şehiriçi, 
şehirlerarası, 
milletlerarası, cep 
ve araç telefonları 
aranabiliyor. 
Abonenin kartla 
ilişkilendirdiği 
sabit telefon hattı 
şehirlerarasına 
ve milletlerarasına 
kapalı olsa bile 
Aile Kart ile her 
yer aranabiliyor. 
Aile kart ile ' 
yapılacak telefon 
görüşmelerine 
ait ücretler kartın 
ilişkilendirildiği 
sabit telefonun 
dahil olduğu tarife 
paketi üzerinden 
ücretlendiriliyor.

http://www.elele.org.tr
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En çok kullanılan 
ilaç antibiyotik

22 milyon kişi
kronik hastalıkların

Gazlı içecekler 
kemik erimesine

neden oluyor

Türk halkı en çok 
antibiyotik tüketiyor. 
Şu yılın 8 ayında en 
çok tüketilen ilaçlar 
arasında antibiyotik
ler birinci sırada yer 
alırken, bunu sıra 
sıyla romatizma, ağ 
rı kesici, soğuk al 
gınlığı ve öksürük 
ilaçları izledi. 
İlaç Endüstrisi 
İşverenleri Şendi 
kası'ndan alınan bil
giye göre, Türki 
ye'nin 2006 Ocak- 
Ağustos dönemine 
ilişkin ilaç pazarı 
değer olarak yüzde 
10, kutu olarak 
yüzde 11 oranında 
büyüdü 
Bu yılın Ocak- 
Ağustos döneminde 
Türk ilaç pazarında 
tedavi gruplarına 
görd en çok 
tüketilen ilaçlar 
arasında yüzde 
16.5'luk pazar payı 
ile antibiyotikler 

birinci sırada yer 
aldı. Bu oranı yüzde 
13'lük pazar payı ile < 
romatizma, yüzde 
8.7'lik pazar payı ile 
ağrı kesici, yüzde 
7.9'luk pazar payı ile 
soğuk algınlığı ve 
öksürük takip etti. 
Türkiye, 8 ayda 182 
milyon dolarlık 
ilaç ihracatı 
gerçekleştirdi. * 
Bu rakamla 
Türkiye'nin ilaç 
ihracatı bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 5,7 
gerilemiş oldu.
Yine bu dönemde 
ilaç ithalatı bir 
önceki yıla 
göre yüzde 
7 oranında artan 
Türkiye, dünyada 
ilaç üretiminde 
kendine yeten 18 
ülke arasında yer 
almasına rağmen, 
2 milyar dolarlık ilaç 
ithal etti.

Sağlık 
Bakanlığınca 
hazırlanan 
"Kronik Hastalıklar 
Raporu"na göre, 
Türkiye'de 
yaklaşık 22 
milyon kişi kronik 
hastalıkların 
etkisi altında 
yaşıyor 
Raporda, kronik 
hastalıklar 
grubunda yer 
alan kalp-damar, 
yüksek tansiyon, 
şeker ve kronik 
obstrüktif akciğer 
hastalıklarında

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

etkisinde

(KOAH), sigara 
ve alkol kullanımı, 
sağlıksız beslenme, 
stres ve hareketsiz 
yaşam tarzı en 
önemli risk 
faktörleri Alarak 
kabul ediliyor. 
Türkiye'de 
yaklaşık 15 milyon 
kişide yüksek 
tansiyon, 4 
milyon kişide

। şeker, 3 milyon 
kişide KÛAH ve 
2 milyon kişide 
koroner kalp 
hastalığı 
bulunuyor.

I

İsveç'in önde gelen 
gazetelerinden 
Svenska 
Dagbladet'te yayın
lanan bir habere 
göre, gazlı içecekler 
kadınlarda kemik 
erimesine sebep 
oluyor.
ABD'de yapılan 
kapsamlı bir 
araştırmaya yer 
veren gazete, gazlı 
içeceklerin özellikle 
kadınlarda kemik 
erimesi riskini 
arttırdığına 
dikkat çekti.
Yarısı erkek ve 
yarısı kadın olmak 
üzere 60 yaşın 
altında 2 bin 500 
kişinin katıldığı 
deneyler sonucu, 

her gün gazlı 
içecek tüketen 
kadınlardaki 
kemik yoğunluğu
nun ayda bir 
kez bu tür içecek 
tüketenlere göre, 
yüzde 3.5 daha 
düşük olduğu 
tespit edildi. 
Öte yandan^ 
araştırma 
1960'tan 1990 yılına 
kadar gazlı 
meşrubat 
türü içeceklerin 
satışının 3 misli 
arttığını belirtiyor. 
Araştırmada 
ayrıca, bu içecek
lerin yüksek dozda 
kafein ve fosfor 
asidi içerdiğine de 
yer veriliyor.

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 2467
513 32 40
513 23 24
514 35 50

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

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

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

TAKSİLER

RESMİ DAİRELER

TEK Anza 
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 Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Şu İşlet 
İtfaiye

DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇJ ÇÇZ£hl.
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 
5İ3 37 42 
513 15 07
513 14 14 
513 13 64 
524 85 86 
513 10 42
513 10 92 
513 1045
513 77 77 
51318 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
5İ3 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 513 23 94

(2.26) 811 13 23 
İDO İmam Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

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
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00
AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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SENA ECZANESİ 
Demirsubaşı Mah.
Taksim Sok. 9/D 

Tel: 513 0İ 02 GEMLİK

CEMÜK'İN İLK OÜHLÛK OAZSTESİ

CS»

■aasn günlük sIyasI gazete ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2580 

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

Sorumlu Yazı işleri 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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Bayramda yine
ır

yollar kana bulandı
Trafik kazalarında 13 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
Tüm uyarılara rağ
men trafik kazaları 
can almaya devam 
ediyor. Bayramın 
üçüncü gününde, 
yurdun çeşitli yer
lerinde meydana 
gelen trafik kazaların
da 13 kişi öldü, 37 
kişi yaradandı. 
İstanbul Halkalı'da, 
34 YA 4 bin 232 
plakalı otomobil, 34 
YN 887 plakalı İETT 
otobüsüyle çarpıştı. 
Kazada, Bilal Keskin, 
Emrah Karameşe, 
Gökhan Tatlı ve 
Has^p Yavuz 
hayatını kaybetti. 
Kayseri-Malatya 
Karayolu'nun 40'ıncı 
kilometresinde, 38 
NU 352 plakalı oto
mobil, 38 AU 235 
plakalı otomobille 
çarpıştı. Kazada, 
Doğan ve Hüseyin 
Şaştımoğlu öldü, 5 
kişi yaralandı.

Kayseri-Niğde 
Karayolunda ise, 38 
NP 863 plakalı bir 
minibüs, şarampole 
yuvarlandı. Kazada, 
Adem Güzel hayatını 
kaybetti, 13 kişi yara
landı.
Seydişehir-Konya 
Karayolu'nun 
30'uncu kilome
tresinde 42 NB 797 
plakalı motosiklet, 
42 ZD 055 plakalı 
kamyonetle çarpıştı. 
Kazada, İhsan Kör ve 
Harun Özen hayatını 

kaybetti, 
3 kişi yaralandı. 
Kütahya- 
Afyonkarahisar 
Karayolu'nun 
26'ıncı kilome
tresinde de, 43 EC 
960 plakalı otomobil 
devrildi. Kazada, 
Tuğba Çelik öldü, 
7 kişi yaralandı.
Konya, Gaziantep, 
Trabzon ve 
Giresun'daki 
kazalarda ise üç 
kişi Öldü, 9 kişi 
yaralandı.

Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK), 
çocuk ve gençlerin 
yayınların zararlı 
etkilerinden korun
ması amacıyla 
uygulanan akıllı 
işaretlerin "akıllıca 
kullanılmadığını" 
tespit etti. 
Üst Kurul, Akıllı 
İşaretler Sembol 
Sistemi'nin hatalı 
uygulandığı 
gerekçesiyle yayın 
kuruluşlarını uyardı 
Alınan bilgiye göre, 
RTÜK, çocuk ve 
gençlerin televizyon 
yayınlarının zararlı 
etkilerinden 
korunmaları * 
amacıyla 
geliştirilerek, 
23 Nisan 2006 t 
tarihinden itibaren 
televizyon ekranların
da kullanılmaya 
başlanan ve 
daha sonra 
bölgesel ve yerel 
televizyon 
kanallarında da 
yaygınlaştırılan, 
Akıllı İşaretler 
Sembol Sistemiyle 

ilgili bazı hatalı 
uygulamalar 
tespit etti.
Üst kurul tarafından 
yürütülen çalışmalar 
sonucunda, 
televizyon 
kanallarının hem 
program içeriğine 
uygun olmayan 
yaş ve içerik 
kategorilerine ait 
semboller kullandık
ları hem de 
sembolleri ekranda 
yeterince uzun 
süre tutmadıkları 
belirlendi.
Bunun üzerine 
Üst Kurul, televizyon 
kanallarında görevli 
kodlayıcılara bu 
hususları bildiren 
bir yazı gönderdi.
Yazıda, Akıllı İşaretler 
Sembol Sistemi'nin 
televizyon kanal
larının özverili 
çabalarıyla 
sürdürüldüğü 
belirtilerek, sistemin 
doğru ve etkili bir 
şekilde uygulan
masını sağlamak 
üzere RTÜK 
tarafından 

yürütülen 
çalışmalarda 
belirlenen hatalı 
uygulamalar 
hakkında bilgi 
verildi.
Doğru bir kodlama J 
için kodlayıcıların 1 
öncelikle 
program türlerini 1 
(sinema/televizyon ■ 
filmleri, dizi filmler, j 
kuşak programlar, ,1 
reality showlar, 
yarışmalar, talk 
shovvlar) kodlamaları 
gerektiği belirtilen 
yazıda, spor 
karşılaşmaları, 
dini programlar ve | 
konserlerin, kod
lanacak türler arasın
da bulunmadığına j 
dikkat çekildi.
Yazıda, küçükleri, fl 
yayınların olası zarar
larına karşı korumak 
amacıyla gerçek- 1 
leştirilen bu uygula- | 
manın, işaretlerin fl 
özüne zarar verme- 1 

|den ve kamu yararı > 
duyarlılığı 
çerçevesinde 
sürdürülmesinin ] 
önemi vurgulandı.

V

İsıtma, stcak su« 
kontrol cihazlarında 
ÜDER M

► DOGALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA
► RADYATÖR
► SPLİT KLİMALAR

► DOGALGAZ SOBASI X
► TESİSAT ve PROJE

Vadtanh;!

u 
X

^Voillant «Vaillant

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Jel; (0.^513 49 93

e-mail : c_d^rrjırli@yahoo.com
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

mailto:rli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com


99“Gemlik Sürücü Kursu kuruluşudur 
DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM 
PROJE KOMBİ 
KOLON TESİSAT 
PETEK ÇEŞİTLERİ 
DOĞALGAZ MALZEMELERİ 
MERKEZİ SİSTEM 
KAT KALORİFERİ 
PLASTİK BORU TESİSATI 
SIHHİ TESİSAT 
FABRİKA DÖNÜŞÜM

DOĞALGAZ’DA 
ÖNCÜ FİRMA

MASTAŞ RADYATÖRLERİ 
YETKİLİ BAYİSİ

İbrahim IUSLU
Tel: C0.224J 513 il 21 Fax : 513 11 71 

Orhangazi Cad . No : 48/ C 
Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLİK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SIYASI GAZET^ '«■■■■i
27 Ekim 2006 Cuma info@geinlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

KörfezOfset’te
Zeıiginı davetiye ve 
kartvizit çeşitleri, 
her türlü renkli ve 
siyah beyaz baskı, 
kaşe, mühür, kitap, 
broşür cilt yapımı

lad. Akbank Aralığı Tel/513 96 83

SGemlik Şoförler Odası Başkanı Ayhan Gündoğdu ile 145 Nolu S.S. Gemlik Treyler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İbran im Onsekiz ortak açıklama yaptı

'‘Taşımacılıkta yabancılara peşkeş çekiliyor”
Güne Bakış

LjjO I Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yine deprem
Bayramın 2. günü Gemlik Körfezi merkezli 

5.2’lük deprem, dikkatleri yine Marmara 
Denizi’nde olması beklenen depremlere 
çevirdi.

Geçtiğimiz hafta Balıkesir merkezli 
depremin ardından, Gemlik Körfezi’ndeki 
deprem, unutmuş olduğumuz deptem 
gerçeğini hatırlattı..

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Naci Görür'ün bugün gazete 
mizde de çıkan haberinde olduğu gibi Gemlik 
Körfezi’nin altı aktif faylarla dolu..

Bu her an bir depremle karşı karşıya kala
biliriz demektir.

Yine televizyon muhabirleri ile görüşen 
Gemlik Belediyesi’nin şehir planlarını 
çizdirdiği Uludağ Üniversitesi öğretim 
görevlisi Murat Özbaya’nın açıklamaları 
dikkat çekicidir.

Özbaya, yerel yönetimi suçluyor. 1999 
depreminden sonra iki kat olan yapılaşmanın 
siyasi rant uğruna 4 kata çıkarıldığını söylü 
yor, tehlikeye dikkat çekiyor.

Şu bir gerçek ki, başta devlet ve yerel 
yönetimler olmak üzere herkes depremi unut
tu.

Marmara Bölgesi’nde deprem unutulacak 
bir olay değil diyor yetkililer.

Üzerimizdeki ölü toprağını bir kenarıya 
atmalı ve depremle ilgili her an hazırlıklı 
olmalıyız.

Deprem bölgemizin gerçeği, onunla yaşa
mayı bilmeliyiz.

Serbest Bölge’de bulunan sanayi kuruluşları 
nın yöneticilerinin Gemlikli nakliyeciler ile 
servis taşıyıcılarına iş vermemelerine Şoför 
ler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ayhan 
Gündoğdu ile 145 Nolu S.S. Gemlik f reyler 
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı 
İbrahim Onsekiz tepki göstererek, “Firma 
yöneticileri el altından ihale yaptık diyerek 
özellikle SivaslI taşımacılara iş vererek bizleri 
açlığa itiyorlar” dediler. Haberi sayfa 5’de

Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir ve Gemlik 
depremlerinin anlamlarını değerlendirdi.

“ieııılilıaiiif faylarla dolu”
Prof. Dr. Naci Görür, 
Balıkesir ve Gemlik 
depremlerinin jeolojik 
anlamını değerlendire 
rek, Balıkesir ve 
Gemlik depremlerinin 
büyük Marmara 
depreminin ayak ses
leri olduğunu söyledi. 
Görür, Ukranya 
gemisi ile yaptıkları 
araştırmayı hatırlatarak, 
"Gemlik Körfezi’nin 
altının aktif faylarla 
dolu olduğunu gördük. Bu batlardaki deprem
lerin Kuzey Anadolu Fayı’nın orta ve güney 
koluna ait sarsıntılar olduğunu belirledik. 
Oradaki faylar aktif. Yani bu küçük depremler 
beklenmeyen depremler değil... 7.6 büyük
lüğünde bir deprem olmasını bekliyoruz.
Bu deprem fayın bulunduğu yerden. 10 km’lik 
bir alanı etkileyecek." dedi. Sayfa 6’da

Yiğit Bekçe’nin tüfekle yabaladığı Merih Süren, 
(( tedavi gördüğü hastanede konuştu 

“Ölü numarası vaoarak kurtuldum’

7 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü öne 
sürü len seri katil Yiğit Bekçe’nin, Kadir 
Gecesi Gemlik'te yaraladığı eski arka 
daşı Merih Süren, olay günü kendisine 
6 el ateş edilmesine rağmen ölü taklidi 
yaparak kurtulduğunu söyledi. Yiğit 
Bekçe, arkadaşının öldüğünü sanarak, 
olay yerinden kaçmıştı. Sayfa 7’de

mailto:info@geinlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Deprem çadırları 
ortaya çıktı

Havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle Dörtyol’da TIR devrildi

Demlen TIR'ın camından lııladı

Seyfettin SEKERSÖZ

17 Ağustos 1999 
tarihinde yaşanan 
depreminden sonra 
sıkça gördüğümüz 
deprem çadırları 
yeniden ortaya çıktı. 
Tanesi 250 YTL'den 
satışa sunulan 

çadırlar taksitle de 
satılıyor.
Bayramın ikinci 
günü yaşanan 
5.2'lik depremle 
gündeme oturan 
Gemlik'te hayat 
normale dönerken 
kurulan kamp tipi 
deprem çadırları 
insanları çeşitli 

'Gemlik Körfez' internette 
www.genıliktorfezgazetesi.coın

8B1İİE1İİEKENIMEİE  

UMUM 

Her türlü alım-satım, eleman ilanlarınız 
ve reklamlarınız için bizi arayın 

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

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

düşüncelere 
itebiliyor.
Gemlik dışından 
getirilen numune । 
çadırları tanıtan 
satıcılar bir 
ailenin sadece 
barınabileceği 
bu çadırları 
avda 25 YTL 
taksitle satıyorlar.
Uzun süredir 
beyinlerden 
uzakta kalan 
deprem korkusu 
yeniden kabusa 
dönüşürken 
ilçede yaşayan 
herkes birbirine 
ne olacak sorusunu 
yöneltiyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Seyfettin SEKERSÖZ

Dün saat 13.30 
sıralarında 
Gemlik girişinde 
meydana gelen 
kazada TIR sürücüsü 
ağır yaralandı.
İlçe girişinde bulunan 
trafik lambalarına 
50 metre kala 
havanın yağışlı ve 
yolun kaygan 
olması nedeniyle 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybeden 
Mahmut Çelik 
kullandığı 
67 TP 668 plakalı 
TIR’ın sağ tarafa 
yatması nedeniyle 
kırılan camdan 
dışarıya fırladı. 
Kazada ağır 
yaralanan TIR 
sürücüsü Mahmut 
Çelik olay yerine 
gelen 112 
Ambulansı ile 
Muammer 
Ağım Sahil Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Kazadan sonra 
uzun süre trafiğe 
kapanan yolda 
uzun kuyruklar 
oluştu.
Devrilen TIR’ın

Here üstüne »arlı eta araçlar kaldırılıyor
Seyfettin SEKERSÖZ

İbrahim Akıt 
Caddesi üzerine 
park eden 
araçlar çekicilerle 
kaldırılıyor. 
BUSKİ'nin 
verdiği tehlikeli 
raporundan 
sonra kapatılan 
dere üstüne 
demir bariyerleri 
kaldırarak park 
eden araçlar trafik 
ekipleri tarafından 
çağrılan çekicilerle 
kaldırılıyor, 
özellikle 
Ahmet Dural 
Meydam’na 
yakın bölgelerde 
yaşanan park yeri 
sıkıntısını çözmek 
için hiçbir çözüm , 
üretilemezken

sürücüler demir 
bariyerleri

kaldırarak araçlarını durumunda
park etmek kalıyorlar.
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3009 zeytin üretici kooperatife rekolte beyannamesi verdi

Marmarabirlik (||L YazıYORLM

4850 ton zeytin alacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi zeytin 
alım rekoltesini 
kapattı.
Dün itibariyle 
Kooperatife rekolte 
beyanında bulunan 
3009 üretici toplam 
4 bin 850 ton zeytin 
vereceğini bildirdi. 
2006-2007 zeytin 
sezonunda 
kooperatife 
bağlı ortakların 
verdiği rekolte 
bildirimlerinin 
bekledikleri orand^ 
gerçekleştiğini 
söyleyen Kooperatif 
başkanı İbrahim 
Aksöy. ~Bu yıı 
geçen yıl ki gibi 
genel merkez tarafın
dan zeytin almaları 
erken kapatılmazsa 
beklediğimiz oranda 
zeytini üreticimizden 
alacağız" dedi.
Geçtiğimiz yıl 
ortaklardan 
5 bin 700 ton 
rekolte beyanı 
alındığını bildiren 
Aksoy, alım 
kampanyanın 
genel merkez 
tarafından erken 
kapatılması 
sonucu 1.700 ton 
zeytini üreticiden 
alamadıklarını 
belirtti.
Bu yıl ise geçen 
yıla oranla yine

bekledikleri bir 
rekolte bildirimi 
yaşadıklarını ifade 
eden İbrahim 
Aksoy, genel 
merkez tarafından 
zeytin alımlarının 
Kasım ayı içinde 
açıklanmasıyla 
kampanyanın 
başlatılacağını 
duyurdu.
Kooperatif olarak 
her türlü çalışmayı 
tamamladıklarının 
altını çizen Aksoy, 
"2006-2007 
rekolte bildirimi 
kooperatifimizin 
beklediği rakamlara 
ulaştı. Genel * 
merkez eğer geçen 
yıl olduğu gibi 
kampanyayı

erken kapatmazsa 
üreticimizden 
bize bildirdikleri 
beyanlarm 
hepsini almak 
istiyoruz.
Üreticimizi 
mağdur etmemek 
için 
ne gerekiyorsa 
yapacağız" 
şeklinde konuştu. 
NAKLİYE İHALESİ 
31 EKİM’DE 
YAPILACAK 
Öte yandan 
Gemlik kooperatifine 
bağlı 30 ahm 
merkezinden 
alınacak zeytinlerin 
kooperatif 
depolarına getirme 
ihalesinin de 
31 Ekim 2006

Salı günü 
yapılacağı 
bildirildi.
Gemlik Kooperatif 
binasında 
yapılacak taşıma 
ihalesiyle tüm 
çalışmaların 
tamamlanmış 
olacağını 
duyuran Gemlikl 
Kooperatif 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, "Üreticimiz 
endişe duymasın, 
alımlar için her. 
türlü çalışmayı 
tamamladık.
Aksama 
olmaması için 
önlemlerimizi 
alarak kampanyanın 
başlama gününü 
bekliyoruz" dedi.

Hisartepe’de yangın
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Hisar Mahallesi 
Küçük Hisar mev 
kiinde bir evde çıkan 
yangın büyümeden

söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, 
Z.Ç.'ye ait evin bir 
bölümünde elektrik 
kontağından çıktığı 
anlaşılan yangın

evde yaşayanlar ile 
itfaiye ekiplerinin 
erken müdahalesi 
sonucu büyümeden 
söndürüldü.
Yangına olay anında

müdahale ettiği belir
tilen R.Ç.'nin hafif 
şekilde yandığı tespit 
edilen yangın olayıy
la ilgili tahkikat 
başlatıldı.

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

r D‘$ Hekimi Özcan VURAL
lozcanvural1933@hotmail.com

I ■. sL I www.milliyet/blog/özcan vural

Bir bayram anısı!...

Bayramlar herkesi olduğu gibi beni de 
heyecanlandırır, çok zaman da eskilere 
götürür.. Hayatın belli dönemlerinde o günkü 
şartlara göre enteresan olaylar bir tatlı anı 
olarak kalıyor..

Bazen hiç beklemediğiniz karşılaşmale^r, 
geçmişte olan bir anıyı tekrar gözler önlüne 
getiriyor.. Geçmişte olan bir bayram an ım beni 
her zaman gülümsetirken, birde buna bu 
anının baş aktörü katılınca, anı daha da zevkli 
oluyor...

Şöyle başlayayım ;
1950 yıllarında Resmi bayramla, Cumhuri 

yet Bayramı, 19 Mayıs*Gençlik bay ramı gibi 
bayramlar bilhassa Ankara’da çok görkemli 
kutlanırdı.;

Bir memur ve öğrenci şehri olan o zamanki 
Başkent Ankara’da, televizyo nun, cep telefon
larının olmadığı sade ama onurlu hayatı içinde 
bu bayramlar heyecanla bek denen ve tören
lerinin seyredilmesi için her; türlü olanaktan 
yararlanarak gidilmeye çalışılan yerlerdi....

O yıllarda askeri öğren ci olan ben ve benim 
gibi asker -sivil öğrenciler için davetiye veya 
özel kartlarla girilebiline'n Ankara 19 Mayıs 
stadına girmek bir hayaldi.. Çünkü bu daveti 
yeler Bakanlıklarda memurlara, üst rütbeli 
memur veya ââkeri erkana verildiği için biz 
öğrencilere yer kalmazdı..

Benim gibi bazı askeri öğrencilerde 
bayram törenlerini görebilmek için işi zorlayıp 
dururduk..

Bir Yalova - İstanbul vapurunda üst güver 
teye girdiğim zamam orada oturmakta olan 
Albay’ı görünce hayatımda hiç unutmadığım 
bu yüzü hatırladım.

“Albayım; beni hatırlamazsınız ama sizinle 
beraber 1951 yılı 1'9 Mayıs törenleri için stada • 
girmiştik, daha da doğrusu sizin sayenizde 
girmiştik, hatırlanınız mı?” dediğimde, yüzüme 
baktı, olayı zannederim hatırladığı için o da 
güldü..

O yıl bayrama girecekler için Eski meclis, 
daha sonra Gençlik parkı önünde güvenlik 
güçleri barikat kutırar, ancak davetiyesi olanlara 
geçiş hakkı verirdi. _

Askerliğini ya panlar bilir, Harp okulunda 
okuyan askeri öğrencilere, resmi kıyafetli iken 
polis gücü karışımadığı için bizler sayısı 100 
civarında askeri öğrenci bu barikatları aşarak 
stad kapıları önüne kadar gelebildiğimiz halde 
kapıda davetiye miz olmadığı için giremiyor, 
yine de bir şeyler olabilir beklentisi ile usan
madan bekliyorduk... Birden bir gür askeri 
komut bizlerii şaşırtmasına rağmen hemen 
düzene geçmemizi sağladı..

“Askeri öğrenciler beşli safa geçin” Askeri 
öğrenci olmanın kolaylığı ile verilen emirlere 
uygun “Rahat - Hazır ol” “Uygun adım marş” 
komutları ile yüz civarında bir öğrenci kıtası 
yürüyüşe geçtti, Başta genç bir yüzbaşı sert 
adımlarla giriş kapısına yöneldik.. Nereye, 
niçin gidiyorduk bilmiyorduk.

Biz askerdik verilen emirlere de uygun, 
yürüyerek giriş kapısından geçip tribünler 
önüne kadar geldik.. GençYüzbaşı bize 
dönerek; “Dağılabilirsiniz, ben de bu 
merasime giremiyordum” diye bağırarak 
gülmeye başladı. O zaman ne yapıldığını anla
maya başladık.

Yüzbaşı da davetiyesi olmadığı için 
giremediği stada kurduğu bir askeri birlik 
komutanı olarak girmiş, bizleri de içeriye sok
muştu..

İşte yıllar sonra karşılaştığım albay bu genç 
yüzbaşı idi..

Ona hayatımda böyle güzel bir anı bırak
tırdığı için, her zaman teşekkürler edip andım. 
Bunu da hayatım boyunca çevreme zevkle 
anlatıyorum.

Bu genç yüzbaşıyı saygı ve zevkle selamlı 
yorum.....

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:lozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Yeni Mahalle’de
TF

market soydular
Yeni Mahallede 
bulunan bir 
markete giren 
hırsızlar para ile 
sigara çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, M.Y.'ye ait 
marketin arka 
pencere camını 
kırarak içeriye 
giren hırsız yada 
hırsızlar 100 YTL 
para ile 200 YTL 
değinde olduğu

belirtilen 
sigara çalarak 
kayıplara karıştılar. 
Uzun zamandır 
bakkal yada 
market tipi 
dükkanlara 
yönelik hırsızlık 
olaylarında 
azalma 
gözleniyordu.
Olayla ilgili 
tahkikat 
başlatıldı.

DUYURU
GEMLİK BELEDİYESİ 

SANAT \/e KÜLTÜR DERNEĞİ
BAŞKANLIĞINDAN

2006- 2007 DÖNEMİ 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ VE 

TÜRK HALK MÜZİĞİ 
KORO ÇALIŞMALARI

1 EKİM 2006 TARİHİNDEN 
İTİBAREN BAŞLAMIŞTIR.

KORO İÇİN KAYITLARIMIZ 
DEVAM ETMEKTEDİR.

Özdilek Dere üstüne köprü yapıyor
m ■■ -v • :■

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Rıfat Minare varis
lerinden aldığı arazi 
üzerine alış veriş 
merkezi inşaatına 
başlayan Özdilek, 
dere üstüne ilçeden

ulaşım köprüsü 
yapıyor.
Yapımına 
aşlanan köprü 
ile Gemlik'ten 
Özdilbk tesislerine 
ulaşım daha kolay 
olacak.

8 metre eninde 
ve yaklaşık 15 metre 
uzunluğunda yapılan 
köprü ile Endüstri 
Meslek Lisesi’nin 
dereye bakan tarafı
na gelenler buradan 
köprüyü kullanarak

Özdilek tesislerine J 
rahatça ulaşma 
imkanı bulacaklar. J 
Özdilek’iıl aynı şekil 
de Zeytin hali tarafın
da da yolun üzerin 
den ulaşım köprüsü 
kuracağı öğrenildi. ■

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi i
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR İ

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİNBİZİARAYINIZ
TAPU TAKIP İŞLERİ YAPILIR

&
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesinde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

t t
i Bahkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
s 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde) Yeni Devlet Hastanesi Altı 

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

2

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1 • 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli •

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA 

Mac/de ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

I 
i
i

Yaz saati uygulaması sona eriyor
26 Mart 2006 Pazar 
günü başlayan yaz 
saati uygulaması, 
29 Ekim 2006 Pazar 
günü saatlerin 
02.00'de 1 saat 
geri alınmasıyla 
sona eriyor.
Gün ışığından 
daha fazla faydalan
mak ve elektrik 
enerjisinin aydınlat
mada kullanılan 
bölümünden tasarruf 
sağlamak amacıyla 
uygulanan yaz 
saati uygulamasıyla 
akşam saatlerinde en 
yüksek değerine

ulaşan enerji 
talebinin de azaltıl
ması amaçlanıyor. 
Başlangıç ve bitim 
tarihlerinde Avrupa 
ülkeleriyle birlikte 
hareket edilen 
yaz saati uygulaması 
sayesinde, enerji 
tasarrufunun yanı 
sıra AB üyesi 
ülkelerle saat 
birlikteliği ve 
uyum sağlamak da 
hedefleniyor.
Öte yandan, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı'ndan

alınan bilgiye göre, 
26 Mart-29 Ekim 
2006 tarihleri 
arasındaki yaz 
saati uygulamasıyla 
yaklaşık 888 
milyon kilovvattsaat- 
lik (kwh) elektrik j 
enerjisi tasarrufu 
sağlandı.
Yaz saati uygula
masıyla yaz saati, -i 
AB ülkeleriyle 
birlikte Mart 
ayının son Pazar 
günü başlayıp, 
Ekim ayının 
son Pazar günü 
bitiyor.

GERÇEK sneiflniK
Hüseyin TAŞKKAR 

HER TÜRLÜ
LflZOGLÜ

LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
2. El Jant Ahm Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 

Demirci Apt. Gemlik / BURSA «sı ısı nuın

‘Gemlik 
Körfez' 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com
tıklayın 1

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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“Taşımacılıkta yabancılara peşkeş çekiliyor”
Serbest Bölge’de bulunan sanayi kuruluşlarının yöneticilerinim 

Gemlikli nakliyeciler ile servis taşıyıcılarına iş vermemelerine Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Ayhan Gündoğdu ile 145 Nolu S.S. Gemlik Treyler 

Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İbrahim Onsekiz tepki gösterdi.

ı I
in

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Serbest Bölge ile 
Limanlarda yapılan 
yük ve servis 
taşımacılığının 
Gemlik dışında 
faaliyet gösteren 
yabancılara 
peşkeş çekildiğini 
ileri süren 145 Nolu 
S.S. Gemlik Trayler 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi 
Başkanı İbrahim 
Onsekiz ile 
Gemlik Şoförler 
Odası Başkanı 
Ayhan Gündoğdu, 
Gemlikli siyasiler ile 
Belediye Başkanını 
göreve davet ettiler. 
İbrahim Onsekiz ile 
Ayhan Gündoğdu, 
yaptıkları ortak 
açıklamada, 
özellikle Serbest 
Bölge içinde 
faaliyet gösteren

yabancı firmalara 
Gemlikli esnafın
ancak taşeronluk 
yapabildiklerine

dikkat çekerek, 
"Firma yöneticileri 
el altından ihale 
yaptık diyerek

li |

/la

at-

GEMLİK

TURUNCUM
AÇIK ÖĞRETİM - İNGİLİZCE

KPSS - BİLGİSAYAR KURSLARI
ACIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

KURS KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR
A.Ö.F MERKEZİ ESKİŞEHİR'DEN
GELEN ÖĞRETMENLERİMİZLE

ARTIK A.Ö.F'Yİ BİTİRMEK 
DAHA KOLAY...

SENE KAYBI YAŞAMAYIN TURUNCUM’A GELİN....
BURSAYA GİDEREK BOSUNA YOL PARASI 

HARCAMANIZA VE ZAMAN KAYBI YASAMANIZA

ARTIK GEREK YOK...
TURUNCUM AÇIK ÖĞRETİM KURSLARI ARTIK GEMLİK’TE..

Ahmet Dural Meydanı Akmanlar İşhanı Kat: 1 
Tel: (0.224) 514 44 45 - 514 44 46 GEMLİK

özellikle SivaslI 
taşımacılara iş 
vererek dizleri açlığa 
itiyorlar" dediler. 
LİMANLAR 
YABANCILARA 
ÇALIŞIYOR 
Limanlardan yük 
taşımacılığı ile servis 
taşımacılığının 
Gemlik dışından 
yerleşen firmalara 
verilerek bir çok 
esnafın ekmeğinin 
ellerinden alındığına 
dikkat çeken 
başkanlar, 
"Bize 'sizinle 
birlikte olurum, 
yolun önüne önce 
kendimi atarım' 
diyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u neden 
yanımızda 
göremiyoruz. 
Hani Gemlik'i 
ve Gemliklileri 
çok seviyordu, 
bu mu sevmek. 
Bizleri açlığa 
itmek mi insanları 
sevmek. Gemlik'in

dibindeki iş yer
lerinden neden 
bizlere ekmek 
yedirilmiyor.
Bu işten Gemlikli 
yüzlerce aile 
geçinirken şimdi 
hepsi perişan 
durumda.
Tırlarımız ile 
Gemlik Kamyoncular 
Kooperatifine 
bağlı bir çok araç 
iş bekliyor" diyerek, 
Gemlikli siyasetçi 
ile Başkan Mehmet 
Turgut'u kendilerine 
yardımcı olmaya 
davet ettiler.
KEMAL AKIT 
MÜCADELE ETTİ 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt’ın kendileri 
için çok mücadele 
verdiğini söyleyen 
İbrahim Onsekiz, 
"Ne yazık ki 
yaptığı girişimlerden 
sonuç elde edemedi, 
kendisini dinleme 
diler. Buradan

kendisine teşekkür 
ediyoruz. Yabancı 
firmaların Gemlik'te 
hiçbir kayıtları 
olmamasına 
rağmen buralardan 
iş alabiliyorlar, 
nedeni de bu işyer
lerinin müdürlerinin 
yabancı olmalarıdır. 
İhaleleri el altından 
kendi hemşehrilerine 
veriyorlar.
Bu kişilerin SivaslI 
olmaları ise dikkat 
çekiyor" dedi. 
PEŞKEŞ 
ÇEKİLİYOR 
Başta İstanbul 
olmak üzere İzmit 
limanlarından 
yabancıların yük 
almalarının mümkün 
olmadığına 
dikkat çeken 
İbrahim Onsekiz, 
"Gemlik limanından 
ise sadece yabancılar 
iş alabiliyor. Yanımız 
da ki Orhangazi'de 
yabancıların servis 
taşımacılığı yapması 
mümkün değilken 
serbest bölgeye 
onlar işçi getiriyorlar, 
biz ise sadece 
bakıyoruz.
Yabancılara 
bizim limanlarımız 
ile serbest bölge 
taşımacılığı resmen 
peşkeş çekiliyor" 
şeklinde konuştu. 
Gemlikli esnafa 
yapılan haksızlıklara 
dur demenin artık 
zamanı geldiğine 
işaret eden İbrahim 
Onsekiz ile 
Ayhan Gündoğdu, 
S plakaların dışında 
serbest bölgeye 
ilçe dışından taşı
macılık yapıldığını 
ve yetkililerin de 
buna nedense 
göz yumduklarını 
ileri sürdüler.

BURSA HAKİMİV€T V€ |f jî n e E 7
K€NT G AZ€T€l€RİN€ U H F t £

İLRN ve REKLAM ALINIR REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız için bizi arayın w. (g.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir ve Gemlik depremlerinin anlamlarını değerlendirdi.

“Gemlik aktif faylarla dolu”
Prof. Dr. Naci Görür, 
Balıkesir ve Gemlik 
depremlerinin 
Marmara ve özellikle 
de İstanbul için 
jeolojik anlamını 
değerlendirdi. 
Görür'e göre 
tehlike kapımızda... 
Bir hafta arayla önce 
Balıkesir Manyas 
Gölü, sonra Gemlik 
Körfezi’nde meydana 
gelen 5.2’lik deprem
ler, büyük Marmara 
depreminin habercisi 
İni, yoksa bölgedeki 
gerilimi azaltan yararlı 
depremler mi? Bu 
soruya yanıt veren 
uzmanların neredeyse 
tamamı beklenen 
büyük Marmara 
Depremi ile bu 
depremler arasında bir 
ilişki olmadığını açık
ladı. Hatta bu deprem
lerin farklı 
fay hattında gerçek
leştiğini belirterek, 
bölgedeki stresi 
boşalttığı için iyi bile 
olduğunu söyledi. 
Ancak bir uzman farklı 
görüş açıkladı.
ITÜ Maden Fakültesi 
öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Naci Görür, 
meslektaşlarının 
aksinet Balıkesir ve 
Gemlik depremlerinin 
büyük Marmara 
depreminin ayak ses
leri olduğunu söyledi.

Naci Hoca da deprel 
min ayak şeşlerini 
detaylarıyla anlatarak, 
soruları cevaplandırdı. 
Büyük depremin 
ayak sesleri Balıkesir 
ve Gemlik depremleri 
büyük depremin 
habercisi diyorsunuz. 
Bunu neye dayeyıarak 
söylüyorsunuz? 
Bilimsel verilere 
dayanıyorum. Çünkü 
1999’dan beri deprem 
üzerine çok sayıda 
çalışma yaptım ve 
yanmaya devam 
ediyorum. Ama ne 
halkımız ne de yöneti
cilerimiz bilime güven
mediği için, küçük 
depremlerden sonra 
teselli sözleriyle 
rahatlayabiliyorlar. 
Yüzbinlerce insanın 
ölümüne neden olacak 
büyük deprem, bu 
küçük depremlerle

‘ben geliyorum’ 
diyor.
Aksi görüşler var 
ama. Bölgedeki aşırı 
stresin, bu küçük 
depremlerle 
boşaldığını 
söylüyorlar...
Böyle bir şey yok.
Bu bölge 365 gün, bu 
büyüklükteki deprem
lerle beşik gibi 
saltansa bile yine de 
ordaki stresi 
boşaltamaz.
Bu küçük depremler
den sonra hemen 
büyük bir deprem 
olacak ya da bunlar 
büyük depremin 
öncü sarsıntıları 
demiyorum. Ben 
diyorum ki bu 
küçük depremler, 
Marmara’daki stresin 
arttığını gösteren, 
büyük depremin 
ayak sesleri.

Fay kolları farklı 
ama tabaka aynı 
Ama depremler 
Kuzey Anadolu Fay 
hattının farklı kolları 
üzerinde oldu. 
Biri diğerini etkileye
bilir mi?
Elbette farklı kolları 
üzerinde oldu. Bunu 
ben de söylüyorum. 
Büyük depremi Kuzey 
Anadolu Fay Hattı’nın 
kuzey kolunda bekli 
yoruz. Bu depremler 
bu fayın güneyinde 
kalıyor. Ancak burada 
önemli olan nokta şu; 
Bolu’nun doğusundan 
gelen Kuzey Anadolu 
Fay Hattı’nın üç ayrı 
kolu var. Bu faylar 
birbirine paralel, 
doğu batı uzanımh. 
1999’daki Gölcük ve 
Büzce depremlerinden 
sonra, Adapazarı-lzmit 
arasındaki kolda, 
Körfez’in denize 
açıldığı yere kadar 
135 kilometrelik bir 
kırık oluştu. Bu fayın 
güneyindeki blok 
5.5 metre batıya doğru 
kaydı. Bu da 
Marmara’nın altındaki 
kabuğu yükledi. Bu 
kabuk stres altına 
girdi ve gerilmeye 
başladı. Her yıl 
2.5 cm hareket ediyor. 
Bu hareket de 
Marmara’yı zorluyor, 
stres biriktiriyor.

Son zamanlarda olan 
küçük depremler bu 
stresi boşaltmaz mı? 
Hayır. Bu küçük 
depremler stres 
boşaltıyor ama devede 
kulak diyebileceğimiz 
kadar. Yine söylüyo
rum, bu depremlerden 
365 gün olsa bile, 
buradaki stresi boşalt
maya yetmez. Stres 
birikimiyle, 
Marmara’nın altındaki 
kabuk Kuzey Anadolu 
Fayı’nın kuzeyi boyun
ca kırılacak. Asıl geri 
limin olduğu hat da 
bü. Bu hat Adalar’ın 
güneyi ile Tekirdağ 
arasındaki deniz altın
daki fay. Bu kırılacak. 
Bu kırıldığı takdirde 
7.6 büyüklüğünde 
bir deprem olacak. 
Stres enerjisi o 
kadar artmış ki 
Peki Balıkesir ve 
Gemlik’teki deprem
lerin, büyük depremin 
sinyalleri olduğu 
sonucuna nasıl 
ulaşıyorsunuz? 
Burada biriken 
stres enerjisi 
Marmara’nın 
çevresini de zorluyor. 
Balıkesir ve 
Gemlik’teki depremler 
bu enerji birikimi ve 
zorlanmanın esefleri 
olarak ortaya çıkıyor. 
DUI dUcûVl' S'Û"eS' 
enerjisi o kadar artmış 
ki, bu depremler 
yaşanıyor.
Daha somut bir örnek
le şöyle anlatayım; 
Bir.tahta masaya 
çok ağır bir baskı 
uyguladığınızı 

düşünün. Masa 
bu baskıya bir 
süre sonra dayanama
yarak kırılır. 
Ancak kırılmadan 
önce, masada 
bazı çatlaklar 
oluşturur. İşte bu 
küçük depremler, 
masadaki çatlaklar. 
Sonuçta masa 
büyük bir gürültüyle 
kırılır. İşte bu da 
büyük Marmara 
depremi olacak. 
Gemlik aktif 
faylarla dolu 
Siz bir kaç ay önce 
Gemlik hakkında 
Ukrayna gemisi ile 
araştırma yaptınız. 
Araştırmanızın 
sonuçları nedir? 
Gemlik jCörfezi’nin 
altının aktif faylarla 
dolu olduğunu 
gördük. Bu batlardaki 
depremlerin Kuzey 
Anadolu Fayı’nın orta 
ve güney koluna ait 
sarsıntılar olduğunu 
belirledik. Oradaki 
faylar aktif. Yani 
bu iAiçük depremler, 
beklenmeyen 
depremler değil... 
Büyük deprem 
1999 depremi 
kadar büyük etki 
yaratacak mi?
Çok daha fazla olacak. 
Çünkü Gölcük 
uepreıTiirîue bİÎG 
Avcılar’da insanlar 
öldü. 7.6 büyük
lüğünde bir deprem 
olmasını bekliyoruz. 
Bu deprem fayın 
bulunduğu yerden 
10 km’lik bir alanı 
etkileyecek.

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

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri» 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı 
Özel Takvim Çalışmaları - Eşantiyon Çeşitleri

34 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 3595
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Yiğit Bekçe’nin tüfekle yaraladığı Melih Süren, tedavi gördüğü hastanede konuştu

‘İli numarası yaparak kurtuldm"
53 saatte 7 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen seri katil Yiğit Bekçe'nin, 

Kadir Gecesi Gemlik'te yaraladığı eski arkadaşı Merih Süren, olay günü 
kendisine 6 el ateş edilmesine rağmen ölü taklidi yaparak kurtulduğunu söyledi.

Seri cinayetlerde 
‘avukat’ krizi

Yiğit Bekçe ve 
arkadaşı Mehmet 
Karahasan'ın işlediği 
olaylar Türkiye gün
demine otururken, 
seri cinayetlerden 
bir gün önce 
Gemlik'te Bekçe 
tarafından tüfekle 
yaralanan eski 
cezaevi arkadaşı 
Merih Süren (19), 
tedavi gördüğü 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi'nde 
olayı anlattı. 
Hamile eşi Nevin 
Süren ile evlerine 
giderken Yiğit 
Bekçe'nin kendisini 
takip ettiğini 
anlatan Merih Süren, 
"Uyuşturucu hap 
insanı böyle suç 
makinesi yapıyor. 
Uyuşturucu hap kul
lanan bir kişi annesi
ni de babacını keser. 
Hapları içip içip 
bedavaya insanları 
öldürdüler. Bu 
saatten sonra benim 
böyle bir arkadaşım 
yok, masum insan
ların canlarını 
yaktılar. Devlet 
cezasını versin" dedi. 
Kolundan ve bacak
larından saçmayla 
yaralanan Merih 
Süren'in olay günü 
yanında bulunan 
5 aylık hamile eşi 
Nevin Süren de 
kurtulduklarına 
inanamadığını 
ifade etti.
"TEKBİR GETİR SENİ 
ÖLDÜRECEĞİM" 
Yiğit Bekçe ile 
daha önceleri suç 
ortağı olduğunu, 
Yalova'daki evlerinde 
kaldığını ve kendi 
ailesiyle ters düştü 
ğünü ifade eden 
Merih Süren, 
"Ağabeylerimin 
uyarısını dinlemedim. 
Onunla gezdim, toz
dum. Yalova'da iki üç 
olayda çatışmaya 
beraber girdik.
Gemlik'te olaylara 
karıştık. Cezaevine 
beraber girip çıktık. 
Çıktığımızda dosttuk. 
2005 yılında benim 
evimi bastı. Evime 
geldiğinde benden

250 milyon para iste
di. Ben bu parayı 
verdim. Çay demle
memi istedi. Çayı 
demledim, parayı 
verdim. Roche hap
ları yuttu. Ondan 
sonra bana 'tekbir 
getir, seni öldüre
ceğim' dedi. Ben 
bundan kusma 
numarasıyla tuvalete 
giderek kurtuldum. 
Oradaki tüfeğimi 
aldım. Bu sefer onu 
etkisiz hale getir | 
meye çalıştım. 
Ayağına korkutmak 
amacıyla patlattım. 
İki tane silahı varmış. 
Silahların birisini 
aldım. Diğerini yatak 
odasına almaya 
giderken arkamdan 
ateş etmeye bpşladı. 
Ben de bir el ateş 
ederek onu vurdum. 
Emniyeti arayıp tes
lim ettim. Ben de o 
da tutuklandı. Bursa 
E Tipi Cezaevi'ne git
tik. Yiğit Bekçe'den 
şikayetçi olmadım. 
Çıktık, yine dost 
olduk" dedi.
"KANDİL 
GECESİ VURDU" 
Evlenip yeni bir yuva 
kurduğunu ve kötü 
hayattan kurtul
duğunu anlatan 
Merih Süren, 
"Kandil gecesi 
camiye gidip duamı 
ettim. Eşimi kayın
pederimden alıp eve 
giderken 3 kişi bizi 
takip etti. Yanında 
Mehmet Karabasan 
da olabilir. Karanlıkta 
bana ateş etmeye 

başladı. Eşimi önüme 
alarak korudum.
Seken saçmalar 
eşime de gelmişti. 
Allah'a çok şükür 
bir şey yok.
Ben ölü numarası 
yaptım. Ellerim 
kanlıydı, kanı 
başıma sürdüm. 
Tüfeği başıma 
dayayınca ölü 
numarası yaptım. 
Eşim de bir yandan 
feryat ediyordu. 
Onun feryadı ve 
benim ölü numarası 
yapmam üzere, 
öldüğümü düşünerek 
kaçtı. Kaçarken de, 
'Gemlik'te Merih 
Süren diye birisi yok' 
şeklinde bağırıyordu. 
Bu şahıs dengesiz, 
akıl yok. Uyuşturucu 
hap kullanan birisi. 
Çocukluğundan 
çok kişinin canı 
yanmıştır. Bedava 
hapları içip içip 
insanları öldürdüler. 
Gereksiz şeyler 
bunlar. Benim 
arkadaşımdı ama 
bu saatten sonra 
böyle arkadaşım yok. 
Allah'a çok şükür, 
hamile eşime ve 
doğacak çocuğuma 
beni bağışladı" 
diye konuştu 
"POLİS O GÜN 
YAKALASAYDI 
KATLİAMLAR 
OLMAZDI"
Baba olmaya 
hazırlanan Merin 
Süren, tedavi 
gördüğü ortodepi 
kliniğinde durumu
nun iyi olduğunu, 

bacağından 
ameliyat olacağını 
ifade ederek, 
"Gemlik
Emniyet Müdürlü 
ğü'nün Viğit Bekçe’yi 
o gece yakalamaları 
gerekirdi. Beni 
vuruyor, ilçeden 
kaçıyor. O saatten 
sonra cinayetleri 
işliyor. Buna neden 
önlem alınmadı.
Aklım ermiyor. 
Hizi/ bir şekilde 
davranılsaydı, bu 
kadar insan ölmezdi. 
Uyuşturucu hap alan 
bir insandan korka
caksın, annesini de 
babasını da keser. 
Ben psikologların 
annesiz ve babasız 
büyümenin bu 
olaylara sebep 
göstermesi görüşüne 
katlimi yorum. 
Biz de annesiz 
babasız büyüdük" 
şeklinde konuştu.
"HAMİLE
EŞİN DRAMI"
Olay günü saçmalar
dan şans eseri yara 
almadan kurtulan ve 
eşinin öldüğünü 
düşünerek sinir 
krizi geçiren 5 aylık 
hamile Nevin Süren 
de, bir an olsun 
eşinin yanından 
ayrılmıyor. Nevin 
Süren, "Birden 
ateş etmpye 
başlayınca korktum. 
Seken saçmalar 
bana gelmeye 
başladı. Kaçtım.
Arkamı döndüğümde 
eşim ölü gibi 
yatıyordu. Öldüğünü 
düşündüm.
Çığlık atmaya 
başladım, inanılmaz 
bir korku. Zaten 
gözü dönmüş 
gibiydi. Allah 
kandil gecesi 
eşimi çocuğuma 
bağışladı. İnsanlara 
acıyorum, 
üzülüyorum.
40 günlük bebeğiyle 
baş başa kalan 
anneler. Belki 
benim de 
bebeğim babasız 
kalacaktı. Şanslıyız 
çok şükür" 
diye konuştu.

Türkiye gündemini 
sarsan seri 
cinayetlerde avukat 
krizi yaşanıyor.
Yasa gereği Ankara 
Barosu Ceza 
Muhakemeleri 
Kanunu (CMK) 
Kurulu tarafından 
atanan avukatların 
davadan çekileceğini 
açıklaması ortalığı 
karıştırdı.
Ankara Barosu CMK 
Kurulu Üyesi Onur 
Tatar, avukatların 
çekilme yetkisinin 
olmadığını söyledi. 
Tatar, yaptığı açıkla
mada, üst sınırı 5 yıl 
ve üzeri olan suçlar 
bakımından yasanın 
öngördüğü müdafilik 
sisteminde avukat 
ataması yapılmasının 
sanığın talebine 
bağlı olmadığını, 
mahkeme tarafından 
re'sen atama 
yapıldığını kaydetti. 
Avukatların zorunlu

‘Seri cinayetlerde 
kimin ihmali var’

CHP Grup Başkan 
vekili ve İzmir 
Milletvekili Kemal 
Anadol, 7 kişiyi 
öldüren iki. kişinin 
hiçbir kontrol nok
tasına takılmadan 
1944 kilometre yol 
katetmelerinde kim
lerin ihmali ya da 
sorumluluğu 
olduğunu sordu. 
Anadol, İçişleri 
Bakanı Abdülkadir 
Aksu'nun cevap
landırması istemiyle 
TBMM Başkanlığına 
sunduğu soru öner
gesinde, Bursa'dan 
başlayarak Sakarya, 
İzmit, Mersin ve 
Ankara'da 7 kişiyi 
öldüren Yiğit Bekçe 
ve Mehmet Karaha 
san'ın tüm Türkiye'yi 
dehşete düşürdü 
ğünü belirtti. Kemal 
Anadol, cinayeti 
işleyenlerin eşkalle 
rinin ve kullandıkları 
araçların plakalarının 
belli olmasına rağ
men yakalanmama 
sının, vatandaşlarda 
bazı şüphelere yol 
açtığını vurguladı. 
Cinayeti işleyenlerin 
geçtiği 1944 kilome
trelik yol güzergahın 
da kaç trafik ve gü 
venlik kontrol nok
tası olduğunun açık
lanmasını isteyen 

müdafilikten 
çekilmesi için haklı 
bir gerekçelerinin 
olması gerektiğini 
vurgulayan Tatar, 
"Mesela sanığın 
avukatı tehdit etmesi 
gibi. Sanığın seri 
katil olması,, 
tecavüzcü olması 
müdafisinin 
olmaması hakkını 
vermez" diye 
konuştu.
Avukatların çekilme
di durumunda 
haklarında TCK'nın 
görevi kötüye kullan
ma suçundan dava 
açılacağını ve baro 
tarafından disiplin 
cezası çarptırıla
cağını belirten 
Tatar, CMK 
avukatının 
çekilebilmesinin 
ancak sanığın 
kendi avukatını 
tutması durumunda 
olabileceğini ifade 
etti.

Anadol, plakalarını 
bile değiştirmeye 
gerek duymayan bu 
kişilerin herhangi bir 
kontrol noktasında 
durdurulup durdurul
madığını sordu. Bu 
kişilerin kontrol nok
talarında durdurul
muş olmaları halinde 
ser i cinayetleri işle 
dik lerinden şüphele
nilen ve aranan kişi 
ler olduklarının ne 
den anlaşılmadığını 
öğjrenmek isteyen 
Anadol, şunları kay
detti: "Araç plakaları 
belli olan bu kişilerin 
hiiçbir trafik veya 
güvenlik noktasına 
takılmadan geçmele 
rinde kimlerin ihmali 
ya da sorumluluğu 
vardır? Plakaları ve 
eşkalleri belli bu 
kişilerin 1944 kilo
metrelik yolculukları 
boyunca gözden 
kaçmasında ihmali 
ya da sorumluluğu 
olan personel 
hakkında herhangi 
bir soruşturma 
başlatıldı mı? 
Soruşturma 
sonunda görevi 
ihmal ya da 
sorumluluğu tespit 
edilen personel 
hakkında ne gibi 
işlem yapmayı 
düşünüyorsunuz?"
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Tatil yolunda kanlı bilanço: 104 ölü
5 günlük bayram tatili 
süresince meydana 
gelen trafik kazaların
da 104 kişi hayatını 
kaybetti.
Bayram tatilinin 
başladığı geçtiğimiz 
hafta sonu ülke 
genelinde meydana 
gelen trafik 
kazalarında 63 kişi

dursa’daki trafik kazası bir dramı ortaya çıkardı
Bursa'da, arife günü 
meydana gelen 
trafik kazasından 
dram çıktı. 
Alınan bilgiye göre, 
İstanbul'da yaşayan 
Sibel Çalışkan (37) ve 
14 yaşındaki oğlu 
Seçkin Çalışkan, bir 
hafta önce Bursa'nın 
Orhangazi İlçesi 
Çakırlı Beldesi'nde 
oturan ailesine 
bayram ziyaretine 
geldi. Sibel Çalışkan 
ve oğlu, arife günü 
beldeden bayram 
alışverişi için 
Orhangazi'ye gitti. 
Dönüşte 34 EA 1451 
plakalı otomobilin 
direksiyonuna geçen 
ehliyetsiz sürücü 
Seçkin Çalışkan, eski 
Apeks fabrikası 

yaşamını yitirdi. 
Bayramın birinci ve 
ikinci günlerindeki 
kazalarda ise 18 kişi 
öldü. Tatilcilerin 
dönüş yoluna 
çıktığı kazalar hız 
kesmedi.
Yozgat'ta iki 
otomobilin çarpış
ması sonucu mey

yakınlarında yol 
kenarındaki 
elektrik direğine 
çarptı.
Elektrik direği 
ikiye bölünürken, 
Seçkin Çalışkan olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Ön koltukta 
oturan ağır yaralı 
Sibel Çalışkan içinse, 
polis ve vatandaşlar 
seferber oldu.
Sıkışan anneyi çıkar
mak için polis ve 
vatandaşların çabası 
yetmeyince, Gemlik 
Belediyesi'nden 
yardım istendi. Bu 
esnada vatandaşlar, 
bir zeytin fidanlığın
dan elektrik hattı 
çekip spiral kesme 
makinesiyle aracın 
kapılarını keserken,

dana gelen kazada 
altı kişi öldü, 
iki kişi de yaralandı. 
Meydana gelen 
diğer kazalarda da 
17 kişi yaşamını 
yitirdi. Böylece 
tatilin başladığı 
günden itibaren ölen
lerin sayısı.

acıya boğdu.
Genç kadının yakın' 
lan fenalık geçirdi.

araçtan çıkartılan 
Sibel Çalışkan'ın 
öldüğü anlaşıldı. 
Sibel Çalışkan'ın 
babası Ali Ari'nin da, 
20 yıl önce elektrik 
direğinden düşerek 
hayatını kaybettiği 
öğrenildi. Baba ile 
kızı ve torununun 
aynı sonu 
paylaşması, ailesini

104'e yükseldi. 
Kazalarda, 479 
kişi de yaralandı. 
Ramazan ve 
Kurban 
bayramlarında, 
son 5 yıl içinde 
meydana gelen 
kazalarda ölenlerin 
sayısı 982.

Sağlık Bakanlığı’na 
13 bin personel •

Sağlık Bakanlığı, 
sağlık personeli 
ihtiyacını karşılamak 
için 13 bin sağlık 
personeli alacak.
13 bin personelin 10 
bini devlet memuru, 
3 bin 600'ü ise 
sözleşmeli olacak.
Alınan personelin 10 
bininin-657 sayılı ♦ 
kanuna bağlı devlet 
memuru statüsünde 
3 bin 600'ünün ise 
sözleşmeli olacağı 
bildirildi. Bakanlık, 
yeni personel almak 
için önce uzun 
süredir yer 
değiştirmeyi 
bekleyen personelin 
yerlerini değiştire
cek daha sonra ise 
yer değiştirmeden 
dolayı boşalan 
yerleri atamalarla 
dolduracak.
YÖK verilerine göre, 
lise ve dengi okul 
mezunu olan ve 
halen bir yerde 
çalışmayan yaklaşık 
48 bin sağlık per
soneli bulunuyor. 
Ayrıca 10 bin» 

önlisans ve 25 bin 
de lisans mezunu 
sağlık personeli 
atama bekliyor. 
Atama bekleyen 
hemşire sayısı 
ise 8 bin.
YER DEĞİŞTİRME 1
İMKANI |
Sağlık Bakanlığı 
daha önceki ytllard? ' 
aldığı kamuoyunda 
çakılı kadro olarak 
anılan 4924. sayılı I 
sözleşmeli perso I 
netinden isteyenin 
yerini değiştirecek.
Hizmet puanı ve ter
cih edilen bölgedeki 
talebe göre atama 
yapılacak. Yer 
değiştirmek isteyen 
sağlık personeli, 30 
Ekim- 8 Kasım tarih
leri arasında başvu
rularını ÖSYM'ye 
yapacak. Tayin 
talebinde bulunan 
personelin yeni 
görev yerleri belir
lendikten ve perso 
nel açıkları netleştik
ten sonra buralara 
yeni personel 
alınacak.

Kocasını 
dedektif

3 çocuk annesi, 
internette kendisini 
aldatan 20 yıllık 
eşini dedektif gibi 
izledi. Koca, büyük 
buluşmada 
karşısında karısını 
bulunca şok oldu. 
Karı-kocanın 
kavgası 
hastanede bitti. 
Tekirdağ'ın Çorlu 
ilçesinde bir kadın, 
internetteki bir 
sohbet sitesinde 
kendisini aldat
tığını iddia ettiği 
20 yıllık eşini 
bıçakla yaraladık
tan sonra üzerine 
sıcak su döktü. 
İddiaya göre, Çor
lu'nun Muhittin 
Mahallesi'nde 

yaşayan 3 çocuk 
annesi Gülsüm A. 
(36), 20 yıllık eşi 
Ömer A'nın (42) bil
gisayarda devamlı 
sohbet programlarına 
girmesi üzerine 
aldatıldığı şüphesine 
kapıldı. Bunun üze 
rine Gülsüm A, eşinin 
sürekli girdiği sitede, 
şiirlere başka 
biriymiş gibi yorum
lar yazarak, eşine 
özel mesajlar gönder
di. Ömer A'nın başka 
birisi sandığı eşine 1 
ay boyunca sürekli 
e-posta göndermesi 
ve "telefonda görüşe
lim" ısrarı üzerine 
Gülsüm A, gırtlak 
kanseri olduğunu, 
konuşamayacağını, 

sadece mesajlaşa- 
bileceğini söyledi. 
Eşinin mesajlaşma 
teklifini kabul 
etmesinin ardından 
yeni aldığı cep 
telefonu numarasını 
Ömer A'ya veren 
Gülsüm A, bir süre 
eşiyle cep telefonuyla 
mesajlaştı ve 
Ramazan Bayramı'n 
da buluşmayı 
kararlaştırdılar.
KARŞISINDA 
EŞİNİ GÖRDÜ... 
Ömer A, bayramın 
ikinci günü, internet
ten tanıştığı ve 
cep telefonundan 
mesajlaştığı kişiyle 
İstanbul'un 
Gaziosmanpaşa 
ilçesinde buluşmak 

için yola çıktı. Ömer 
A, buluşma yerinde 
20 yıllık eşi Gülsüm 
A. ile karşılaştı. 
Olaya sinirlenen 
Ömer A, eşiyle birlik
te Çorlu'daki evlerine 
gitti. Çiftin olayla ilgili 
tartışmaları kavgaya 
dönüştü. Ömer A'nın, 
eşi Gülsüm A'ya 
yumruk atması üze 
rine Gülsüm A. da 
ekmek bıçağını eşine 
atarak göğsünden 
yaraladı.
Çocuklarının 
yardımıyla sakin
leştirilen Ömer A. 
ve Gülsüm A. çifti, 
daha sonra yatak 
odalarına gittiler. 
Gülsüm A, bir süre 
sonra çaydanlıkta 

kaynattığı suyu, 20 
yıllık eşi Ömer A'nın 
üzerine döktü. Sağlık 
ekiplerinin eve gel 
mesiyle Çorlu'daki 
özel bir hastaneye 
kaldırılan Ömer A, yo 
ğun bakım servisinde 
tedavi altına alındı. 
Gülsüm A'nın ise 
burnunun kırıldığı ve 
hastanedeki tedavisi 
nin ardından göz altı
na alındığı bildirildi.
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Aile konutunun satışında eş rızası şart
Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu, aile konutu
nun eş rızasına 
dayanmadan 
devredilmesinin 
geçersiz sayılması 
gerektiğine hükmetti, 
alınan bilgiye göre, 
Sivas Aile 
Mahkemesinde dava 
açan eş, kocasının 
kendisinin rızasını 
almadan aile konu
tunu satması üzerine, 
üçüncü kişiler 
üzerindeki tapu kay
dının iptali ve eşi 
üzerine tesciliyle 
taşınmaza "aile 
konutu" şerhi konul
masını talep etti. 
İlk yargılamada 
davayı kabul eden 
yerel mahkeme, 
Yargıtay 2. Hukuk 
Dairesi'nin kararı 
usul yönünden boz
ması üzerine, "satın 
alan kişilerin, tapu 
kaydına göre konu
tun aile konutu 
olduğunu ve davacı

eşin hilafına 
satıldığını bilmedik
leri, bu kişilerin iyi 
niyetinin korunması 
gerektiği" gerekçe
siyle davayı reddetti. 
Sivas Aile 
Mahkemesinin, 
kararın tekrar bozul
ması üzerine ilk 
kararında direndi. 
Davacı eşin yaptığı 
temyiz başvurusu 
üzerine dosya 
Yargıtay Hukuk 
Genel Kuruluna geldi. 
Kurul, yerel mahke
menin direnme 
kararını bozdu. 
Kurul, Türk Medeni 
Kanunu'nun 194. 
maddesinde "aile 
konutu şerhi"nin 
düzenlendiğine 
ve buna göre 
"eş rızası" şartı 
arandığına ve şerhin 
yokluğunda üçüncü 
kişilerin iyi niyetinin 
aranmasına gerek 
olmadığına işaret etti. 
"Aile konutu,

eşlerin bütün yaşam 
faaliyetlerini 
gerçekleştirdiği, 
yaşantısına buna 
göre yön verdiği, 
acı ve tatlı günleri 
içinde yaşadığı, 
aralarla dolu bir 
alandır" denilen 
Hukuk Genel Kurulu 
kararında, eşlerin, 
bu kadar önem 
taşıyan bir mal 
varlığıyla ilgili tek

başlarına hukuki 
işlem yapmasının, 
diğer eşin yararlarını 
zedeleyeceği vurgu
landı. Kararda, "aile 
konutu şerhi"nin, 
eşin rızası alınmadan 
gerçekleştirilen 
kazandırıcı işlem
lerin, üçüncü kişinin 
iyi niyetine rağmen 
geçersiz sayılacağına 
yönelik olduğu 
kaydedildi.

Vergi levhaları da
internet ortamına taşındı

Gelir İdaresi 
Başkanlığı, vergi 
beyannamelerinin 
ardından vergi lev
halarını da elektronik 
ortama taşıdı.
Buna göre, gelir ver
gisi mükellefleri ile 
sermaye şirketlerinin 
merkezlerine, 
şubelerine, satış 
mağazalarına kolay
ca görünüp oku
nacak şekilde asmak 
zorunda oldukları 
vergi levhalarına,

internet üzerinden 
ulaşmak mümkün 
olacak.
Şunun için
/ www.gib.gov.tr/vergi 
levhasi/vergilevhasi. 
html" internet adresi 
kullanılacak.
Vatandaşlar bu 
adresteki tabloya, 
satış fişi veya fatura 
üzerindeki bilgileri 
girecek ve alışveriş 
yaptıkları mükellefe 
ait vergi levhasına 
ulaşabilecek.

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.535) 886 47 74

SAHİBİNDEN SATILIK OTOMOBİUtfl
cr 2004 MODEL

CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 
ÖZEL KULLANILMIŞ

«3° 2006 MODEL TOYOTA COROLLA
96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ

r 1 GSM : (0.535) 394 58 24

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'te Deprem Gerçeği
Bayramın ikinci günü Gemlik ve yakın 

çevresinde yaşanan 5,2 şiddetindeki 
deprem bir kere daha beklenen tehlikenin 
farkına varılmasını sağladı.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu 
artık su götürmez bir gerçek. Oluşumların 
yüzlerce yıl öncesinde de yaşandığını ve 
günümüzde de yaşanacağını bilimin daha 
da ilerlemesiyle daha iyi kavrama şansını 
yakalıyoruz.

Bakın üç gün önce yaşadığımız deprem, 
Gemlik'in bir fiziki etkinliği. Yetkililer 1rJ99 
depreminden önce ve sonra Marmara* da 
özellikle de Gemlik'te böyle bir depremin ola
cağını işaret etmişlerdi. 99 depremimden 
sonra iyice gerginleşen fayların, bir çıkış 
yolu arayacağını herkes artık kabul etmelidir.

Doğal afetler yaşanılan çevrenin olmazsa 
olmazıdır. Bunlar, elbette başımıza bir gün 
gelecek. Ama buna hazırlıklı yakalanmakta, 
bizim yapacağımız en iyi görevimiz olmalıdır. 
Yıllardan beri bunu en iyi yaşayan dünya 
halklarından biri olarak bazı şeylerden ders 
almalıyız. Başta yöneticiler olmak üzere (bize 
telkini artık bırakıp elle tutulur bir önlem 
alsınlar) bizler de payımıza düşenleri yap
malıyız. Şimdi saat 17:00'fla deprem 
yaşadığımız o gün yapılan açıklamaları 
beraber okuyalım.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Prof. Naci Görür: "Uranya gemisi 
ile Gemlik Körfezi'nde yaptığımız araştır
malarda; Gemlik KörfeziVıin altının aktif fay
larla dolu olduğunu haritaladık. Marmara'nın 
güney kısmı (bizim bulunduğumuz yer), 
kuzey kısmına nazaran 10 kat daha fazla 
enerji biriktiriyor. Bu da en az yedi büyük
lüğündeki depremlerle boşalır. Bilimde, 
küçük küçük sarsıntılarla enerji boşalır gibi 
söylentilere yer yoktur. Yaşanan bu 
depremde çok büyük bir depremin ayak ses
leridir. Deprem durmaz. Depreme hazırlıklı 
olunmalıdır."

Prof. Ahmet Ercan: "Yer oluşumu tüm 
hızıyla sürüyor, Gölcük depreminden sonra 
enerji Imralı, Mudanya ve Armutlu'da birik
miştir. En az 6,4'lük bir depremle olması 
gerekir kj enerji boşalsın. Bursa ve çevresin 
de altı şiddetine kadar yıkım olmaz (yani can 
ve mal kaybına sebebiyet vermez).

Gördüğünüz gibi söylenenler hiçte iç açıcı 
değil. Demek ki, bunun sonunda bazı olaylar 
gerçekleşecek. Ama elimiz kolumuz bağlı da 
oturmamalıyız. Gemlik, Türkiye'nin bir çok 
yerinde olduğu gibi çarpık yapılaşmadan 
nasibini almıştır. İlçemizde bulunan çok katlı 
yapılar ve çürük binalar tehlikeye davetiye 
çıkarıyor.

Deprem gerçeği ile artık yaşamayı öğren
meliyiz. Biz halk olarak artık sadece 'sakin 
olun, geçti, tedbiri elden bırakmayın' söylem
lerin çok ötesinde icraat bekliyoruz. O gün, 
sallandığımızda herkes aşağı indi. Tüm sahil, 
caddeler ana baba günüydü. Hepimizin 
deprem cahili olduğu bir kere daha ortaya 
çıktı. Sallanırken merdivenlerden inenler, 
saçak altlarında oturanlar vs.

Elimizden yetkililerden bir söz duyabilmek 
için beklemekten başka yapabileceğimiz bir 
şey yoktu. Oysa, yol yakınken zafiyet tespit 
edilmeli ve gerekenler yapılmalıdır.

Halkımızda bilinçlendirilmelidir.

http://www.gib.gov.tr/vergi
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Çocuğunuza aşırı 
baskı yapmayın

Başbakanlık Aile 
Araştırma Genel 
Müdürlüğü, aileleri 
çocuklarına aşırı 
baskı yapmamaları 
konusunda uyardı. 
*Aile Eğitim Rehberi' 
çıkaran Başbakanlık 
Aile Araştırma Genel 
Müdürlüğü, "Aşırı 
baskı çocukların 
cinsel sağlıklarını 
bozar" uyarısını 
yaptı, özellikle genç
lerin cinsel yaşam
larına yönelik ilginç 
tavsiyelere yer ve 
rilen kitapçıklarda, 
"Çift cinsiyetti çocuk
larınızın cinsiyetini 
erkenden belirleyih 
ve cinsiyet değişik
liğine erken yaşta 
karar verin" 
önerisi yapıldı. 
Başbakanlık Aile 
Araştırma Genel 
Müdürlüğü, 7 
kitapçıktan oluşan 

| 'Aile Eğitim Rehberi' 
çıkardı. Hazırlanan 
'Ruhsal ve Duygusal 
Özürlüler* adlı 
kitapçıkta ailelere ve 
gençlerin cinsel 
yaşamlarına yönelik 
bir dizi tavsiyeler yer 
aldı. Ailelerden, 
gençlerin cinsel 
yaşamları üzerine 
fazla baskı yapma
maları istenilen 
kitapçıklarda, cin
siyet değişimine 
erken yaşlarda karar 
verilmesi gerektiği 
de bildirildi. 
Başbakanlık Aile 
Araştırma Genel 
Müdürlümü tarafın
dan hazırlanan 
'Ruhsal ve Duygusal 
Özürlüler' adlı kitapta 
yer alan bazı öneri ve 
uyarılar şöyle: 
"- Erkek çocuğun 
babayı, kız çocuğun

ÇİZİYORUM
7 YAŞ

anneyi benimsemesi 
sağlıklı cinsel kimlik 
gelişimi için 
zorunludur.
- Aile içinde cinsel 
konulara karşı aşırı 
tutumlar, cinsel kim
lik .gelişimini olum
suz etkileyebilir.
- İleri derecede 
suçlamalar, aşırı 
(denetleme, ergenlik 
öncesi ve sonrası 
çağda çocuğa ya da 
gence bir miktar 
gizliliğin tanınma
ması, çocuğun 
uyarıcı, kışkırtıcı 
tutumlar, yanlış 
bilgi vermeler, ağır 
günah duygusu, 
suçüstü yakalanma 
endişeleri,-cinsel 
korkular ve Çekin
genlikler ya da 
abartılı cinsel 
davranışlarla yüklü 
bir cinsel kimlik 
gelişintine yol 
açabilir.
- Normal sağlıklı 
çocukların cinsel 
kimlik gelişmesini 
etkileyen anne- 
babanın cinsiyet

beklentisi, cinsiyet
leri belirsiz doğan 
bebeklerde daha çok 
önem taşımaktadır.
-^5 yaşına kadar 
erkek olarak 
büyütülen çift cin
siyeti i bir genç, adet 
görmeye başladığın
da ailenin gence kız 
elbisesi giydirmesi 
ve kendisinden kız) 
cinsiyetine uygun 
davranması söylen
mesi sonucunda 
gencin ruhsal sorun
ları ortaya çıktığı 
bildirilmiştir.
- Cinsiyet değişikliği 
ne kadar geç yapılır
sa ortaya çıkan ruh
sal sorunlar artmak- , 
ta, bireyin ve ailenin 
uyum sağlaması 
zorlaşmaktadır.
- Cinsiyet belirsizliği 
olan çocuklarda 
hekjme erken başvu
rarak çocuğa en 
uygun cinsiyetin 
belirlenmedi, ileride 
çıkabilecek cinsiyet 
değiştirme sorun
larını ortadan kaldıra
bilecektir." dedi. .

vırusu

Barış Güler’in kaleminden

ŞİİR KÖŞESİ

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 43199 36 Faks: 431 07 36 
web: www.elele.org.tr

GENLİK

| GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■ 

ABONE 
OLUN 

OKUYUN
OKUTUN

soğuğu 
seviyor

Trakya Üniversitesi 
(TÜ) Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Drt 
Faruk Yorulmaz, kuş 
gribi virüsünün suda 
22 derecede 4 gün, 0 
derecede ise 30 gün 
canlılığını sürdüre
bildiğini söyledi.
Yorulmaz, yaptığı 
açıklamada, kuş gri 
binin farklı bir virüsle 
ortayaçıkabilen 
hastalık olduğunu 
bildirdi. Hasta veya 
hastalıktan ölmüş 
hayvanlarla yakın 
temasla, göz yaşı, 
burun akıntısı, 
dışkılara temasla ve 
virüsün karıştığı 
havanın solunmasıyla 
kuş gribinin bulaşa-. 
bildiğini ifade eden 
Yorulmaz, kanatlı 
hayvanların etleri ve 
yumurtaları iyice 
pişirilerek yendiğin 
de, hastalığın bulaş
madığını söyledi.

Demir Ali BAYDAR
BANANE

■ Geçti civan ömrüm, çektiğim yeter 
■Bayram olmuş, seyran olmuş banane 
Benim yaşantımdan sefalet tüter 
Bayram olmuş, seyran olmuş banane

Ne bir evim var, ne kat üstüne kat
Ne bir devran sürdüm ne de saltanat 
Ne kayığım, ne sandalım ne de yat 
Bayram olmuş, seyran olmuş banane

Sana nasip olmuş çifte saraylar 
Bol viskiler, pirzola ve havyarlar 
Benim ise soframda yok hıyar 
Bayram olmuş, seyran olmuş neyime

Şendeki cesaret bende ne arar 
Sende vurgun, hortum, dolar var 
Sende zulüm, bende feryat ahu zar 
Bayram olmuş, seyran olmuş banane

Sende inci, mercan takılar
Dolu getirir boş götürür sakiler 
Bende yok lavanta, güzel kokular 
Bayram olmuş, seyran olmuş banane

http://www.elele.org.tr
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Üzüm, tek başına eczane
Ordu Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Turan Karadeniz, A, 
B1, B2, C vitamininin 
yanı sıra bünyesinde 
potasyum, magnez 
yum içeren üzümün 
insan sağlığı açısın
dan tek başına bir 
eczane olduğunu 
söyledi.
Üzümün yararlarının 
sayılamayacak kadar 
çok olduğunu dile 
getiren Prof. Kara 
deniz, özellikle baş 
ağrısı ve kansere 
karşı üzümün koruyu
cu etkisi olduğunu 
dile getirdi. Asabı 
bozulanların da üzüm 
yemesi gerektiğini 
kaydeden Prof. Dr. 
Karadeniz, üzümün 
yararlarını şöyle 
sıraladı: "Üzüm 
bağışıklık sistemini 
kuvvetlendirmektedir. 
Böbrek ve karaciğerin 
işlevini artırır, 
karaciğer hastalıkları 
ve kansızlığın 
tedavisinde etkilidir. 
Kanın temizlenme
sine, vücutta yağların 
erimesine yardımcı 
olur. Vücutta biriken 
zararlı maddelerin 
dışarı atılmasını 
sağlar. Yağlı bileşik
lerin kılcal Birikmesini 
engelleyerek ve kanı 
sulandırarak kalp- 
damar sisteminin 
düzenli çalışmasına 

yardımcı olur. İçerdiği 
resveratrol maddesi 
sayesinde kansere 
karşı vücudu koru
makta görev almak
tadır. Vücudu 
virüslere karşı dirençli 
hale getirir. Kabuk ve 
çekirdekleri mideye 
zarar vermeden 
sindirimi hızlandırır, 
bağırsak sisteminin 
çalışmasını 
düzenler, bağırsak 
sancısını giderir. 
Cüzamdan kurtulmak 
için bolca kuru üzüm 
yenilmelidir. Hamilelik 
veya bacaktaki şişlik
lerin giderilmesinde 
ekşi üzüm suyu lapası 
şiş uzuvlara sarıl
malıdır. Cinsel gücü 
artırır, genel vücut 
zayıflığını giderir.
Sedeften kaynaklanan 
yaralara sürülerek şifa 
bulunur. İçerdiği 
besin, vitamin ve 
mineraller sayesinde 
güzellik iksiri ve 
zayıflama rejimlerinde 
kullanılmaktadır.
Beyinin enerji kay
nağıdır. Cildin taze ve 
temiz bir görünüm 
almasını sağlar, alerji 

ve kireçlenmelerde 
iltihap oluşumunu 
engeller. İçerdiği 
biflavonoidler 
sayesinde C vita
mininin etkinliğini 
artırır. Kuru üzüm ağız 
kokularını gidermekte, 
akciğer hastalığına, 
asap bozukluğuna,

unutkanlığa, kansız 
lığa, karaciğer 
zafiyetine, ses kısık
lığına iyi gelmektedir. 
Üzüm yaprağı suyu 
dizanteriye ve göz 
nezlesine karşı şifalı 
gelmektedir. Taze 
üzüm anne sütünü 
çoğaltmaktadır. 
Böbrek hastalıklarına 
taze üzüm iyi gelmek
tedir. Kansere karşı 
bol bol taze üzüm 
yenilmelidir. Tatlı 
üzüm cinsel gücü 
kuvvetlendirir. Taze 
üzümle kuru üzüm 
birlikte yenirse bağır
sak hastalıklarına ve 
kolite iyi gelmektedir. 
Kara üzüm, kalp, 
karaciğer, dalak, tnide 
ve dimağ hastalıkları

na şifâ verir, Kalbı’, 
kuvvetlendirir, nefes 
darlığına iyi gelir. 
Damar sertliğine kuru 
üzüm iyi gelmekte, 
öksürüğü kesmekte, 
safrayı izale etmekte, 
balgamı gidermekte, 
ağız içi yaralarını 
iyileştirmektedir. Kuru 

üzüm baş ağrısını 
dindirmekte, idrar yol
ları iltihaplanmasına 
şifalı olmakta, cinsel 
gücü artırmaktadır. 
Genel zayıflığa kuru 
üzüm iyi gelmektedir. 
Vücudun aşırı dere
cede yorgunluğu ve 
bitkinliğinde kuru 
üzüm hoşafı içilme
lidir. Kuru üzüm iç 
yağ ile dövülüp derin 
ve iltihaplı yaralar 
üzerine konursa, ilti
habı ^dışarı çıkarır, 
siğillerin üzerine 
konursa eritir. Kuru 
üzüm el ayak titreme
sine ve sinir zafiyetine 
iyi gelir, ses kısıklığını 
giderir. Kuru üzüm 
hoşafı adet kanını 
söktürür, vereme ve 

basura lyıgeımeıue, 
öksürüğü kesmekte, 
kireçlenmeyi önle
mektedir. Aşırı adet 
kanamasını önlemek 
için kuru üzüm 
yenilmelidir. Kuru 
üzüm bağırsak iltihap
larına şifalı gelmekte
dir. Şeklinde konuştu.

Yüksek tansiyonu 
farkında olmak 

ilk aşama
Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Giray Kabakçı, kan 
basıncının etkin bir 
şekilde kontrol 
edilmesiyle inmede 
yüzde 35-40, kalp 
krizinde yüzde 20- 
25, kalp yetersi
zliğinde yüzde 50 
azalma sağlanabile-* 
ceğini bildirdi.
Kabakçı, hipertan
siyonun kalp-damar 
hastalıklarında 
önemli bir risk fak
törü ve önlenebilir 
bir ölüm nedeni 
olduğunu belirterek, 
"Hipertansiyon 
tedavisinde ilk 
aşama, kişinin kan 
basıncının yüksek 
olduğunun farkında 
olmasıdır" dedi. 
Kan basıncının etkin 
bir şekilde kontrol 
edilmesiyle inmede 

yüzde 35-40, kalp 
krizinde yüzde 20- 
25, kalp yetersi- 
Cliginde yüzde 50 

zalma sağlanabile
ceği n i kaydeden 
Kabakçı, 
"Hipertansiyon 
tedavisinde ilk 
aşama, kişinin kan 
basıncının yüksek 
olduğunun farkında 
olmasıdır" diye 
konuştu.
Kabakçı, 
"Hipertansiyonun 
kalp-damar ve beyin
le ilgili hastalıklar 
için önemli bir risk 
'faktörü olduğu 
unutulmamalıdır. Bu 
hastalık diğer risk 
faktörleri ile beraber 
değerlendirilmeli, 
tedavi stratejisi buna 
göre belirlenmelidir. 
Tedavide, hedef kan 
basıncı değerlerinin 
sağlanması ön 
planda tutulmalıdır" 
dedi.

■
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GEREKLİ TELEFONLAR * RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

I

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86 
Milli Eğt. Md. 513 n 74 
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tanm Müd. 513 10 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK ' Yalova (226)814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31i 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)

B

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER

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

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

Su Arıza Yalnyz185

■

TAKSİLER

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBET/Çİ ECZANE
27 Ekim 2006 Cuma 
OZAN ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 121/3
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YIL : 34 SAYI : 2581 
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Sorumlu Yazı işleri 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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Canpolat; tem toplantısı düzenlenecek'
Vali Nihat Canpolat, 
İTÜ Jeofizik Kurumu 
Onursal Genel Baş 
kanı Prof. Dr. Ahmet 
Ercan'ın önerisi üzeri 
ne önümüzdeki ay 
içerisinde Bursa'da 
bir deprem toplantısı 
düzenleneceğini 
söyledi.
Vali Canpolat, 
"Deprem ve alınması 
gereken önlemler 
konusunda söyleye
cek sözü olanı bilim
sel olmak kaydıyla 
dinlenceye hazırız. 
Bunların arasında 
uygulayabilecekler
imizi de uygularız" 
dedi.
Vali Nihat Canpolat, 
Gemlik Körfezi'nde 
meydana gelen 5.2 
şiddetindeki deprem 
de Bursa'da herhangi 
birlcan ve mal kay
bının yaşanma- 
masının sevindirici 
olduğunu kaydetti. 
Vatandaşlara öncelik
le sakin olmalarını 
tavsiye eden 
Canpolat, binaların 
da mutlak suretle 
kontrol edilerek, 
gerekli önlemlerin 
alınmasını istedi.

İTÜ Jeofizik Kurumu 
Onursal Genel Baş 
kanı Prof. Dr. Ahmet 
Ercan'ın deprem 
konusunda anlata
cakları olduğunu, 
kendisine bildirdiğini 
ve bunun üzerine 
Bursa'da onları 
dinleyeceklerini 
söylediğini anlatan 
Canpolat, "Böyle bir 
talep gelince biz de 
bilimsel olarak 
söyleyecek sözü 
olanı dinlemeye hazır 
olduğumuzu dile 
getirdik. Burada 
ortaya çıkacak 
görüşlerden uygu
layabileceklerimiz 
olursa bunu da 
yaparız. Bu şekilde 
yarın ben söylemiş
tim ya da söylemek 
istedim ama dinlen
medi serzenişlerinin 
de önünü kesiyoruz" 
dedi.
Önümüzdeki gün
lerde Bursa'da Prof. 
Ercan'ın yanı sıra 
Azerbaycan'dan 
getireceği|uzman- 
ların da katılacağı bir 
toplantı yapılacağını 
ve bu toplantıya 
söyleyecek sözü 

olan herkesi bek
lediklerini vurgu
layan Canpolat, 
"Benim Deprem 
Konseyi toplama 
yetkim yok. Zaten 
geçen yıl Deprem 
Konseyi toplantısını 
Bursa'da yaptı. 
Ancak sözü olanları 
da her zaman dinle 
riz. Bunun dışında 
Kandilli Rasathanesi 
ve Kocaeli Üniver
sitesiyle irtibatımız 
var. Sürekli 
görüşüyoruz. 
Marmara Bölgesi 
ve Bursa'da yaşanan 
yer olaylarını ve 
alınması gereken 
tedbirleri tartışıyoruz 
ve alabileceğimiz 
önlemleri de ah 
yoruz" diye konuştu. 
Vali Canpolat, 
1999 depreminin 
ardından Bursa'daki 
kamu binalarının 
periyodik olarak 
kontrol edildiğini, 
yıkılması gereken
lerin yıkıldığını ve 
güçlendirilmesi 
gerekenlerinde 
bölüm bölüm 
güçlendirildiğini 
kaydetti.

Cargill’den karşı atak1
Orhangazi'deki mısır 
işleme fabrikasının 
Danıştay kararıyla 
kapatılmasının ardın
dan yürütmenin dur
durulması için 1. 
İdare Mahkemesi'ne 
dava açtı.
Danıştay 6. Dairesi 
tarafından alınan 
kararla geçtiğimiz 
hafta üretimi durdu
rulan ve kapatılan 
Cargill Mısır işlemesi 
Fabrikası'nın Türkiye 
Yönetimi'nden karşı 
atak geldi. Cargill 
Türkiye Yönetimi, 
Bursa 1. İdare 
Mahkemesi'ne yap
tığı başvuruyla üre
timin durdurulması 
kararıyla ilgili yürüt
meyi durdurmâ 
kararı alınması 
yönünde dava açıl
ması talebinde 
bulundu. Cargill 
Proje ve Yatırım Mü 
dürü Kemal Özbelli, 
Danıştay'ın aldığı 
kararın inşaat izin
lerini kapsadığını, 
üretim ruhsatlarının 

iptaline ilişkin 
olmadığını kaydetti. 
Üretim ruhsatlarının 
iptaline ilişkin bir 
karar olmaksızın fab
rikanın kapatıl
masının yasal 
olmadığının altını 
çizen Özbelli, "Bu 
bağlamda fabrikanın 
üretimine son veril 
mesiyle ilgili karara 
karşılık Bursa 1. İda 
re Mahkemesi'ne 
yürütmeyi durdurma 
davası açtık. Öte 
yandan fabrika kap
atılmasına rağmen 
143 çalışan vardiyalı 
sistem ile fabrikadaki 
stokların eritilmesi 
ve makinelerin 
bakımı için çalış
malarını sürdürüyor. 
Ayrıca hiçbir 
çalışanın 
sosyal hakları iptal 
edilmedi" dedi. 
Öte yandan Orhan 
gazi'deki fabrikada 
çalışan 4 Türk 
mühen dişin, Cargill 
ABD Yönetimi 
tarafından Polonya,

Suriye, Rusya ve 
İngiltere’de kurulacak 
tesislerde 
görevlendirildiğini 
kaydeden Özbelli, 
tesisin kapatılmasıy
la ilgili de ABD 
Büyükel çiliği'nin 
kendilerin den bilgi 
istediğini sözlerine 
ekledi.
Bu arada TBMM 
Tarım Komisyonu 
tarafından verilen af 
önergesi ile dargill'in 
durumundaki başka 
şirketlerin de önünü 
açacak. Bazı sivil top 
lum örgütleri verilen 
önergenin Cargill'e 
özel olduğunu savu 
nurken, Özbelli, af ile 
getirilecek imkanların 
Cargill'i kâpsaması 
halinde, bundan fay
dalanacaklarını 
söyledi. Tarım Korniş 
yonu'nun önergesi 
TBMM'de yasalaşıp, 
Cumhurbaşkanı Ah 
met Necdet Sezer 
tarafından da onay
lanırsa Cargill de af 
için başvurabilecek.

V

Vaillani™aD0GALW ısı su... I H(jSEY|N ÜLÜKAYA . CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI
GEMLİK ANA BAYİİ

Isılına, sıcak su ne 
kontrol cihazlarıma

DOGALGAZ 
KOMBİ 
KAT KALORİFERİ 
MERKEZİ ISITMA 
RADYATÖR 
SPLİT KLİMALAR
DOGALGAZ SOBASI 

► TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93 

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

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com


“Gemlik Sürücü Kursu kuruluşudur”
DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM 
PROJE KOMBİ 
KOLON TESİSAT 
PETEK ÇEŞİTLERİ 
DOĞALGAZ MALZEMELERİ 
MERKEZİ SİSTEM 
KAT KALORİFERİ 
PLASTİK BORU TESİSATI 
SIHHİ TESİSAT 
FABRİKA DÖNÜŞÜM

DOĞALGAZ’DA
ÖNCÜ FİRMA

MASTAŞ RADYATÖRLERİ
YETKİLİ BAYİSİ

İbrahim USLU
Tel: (0.224) 513 ıı 21 Fax : 513 11 7/ı 

Orhangazi Cad. No : 48/ C 
Marmarabirlik Depoları Karşını GE/MLİK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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Körfez Ofs'et’te
Zengin deıve'dye ve 
kartvizit çeşitleri, 
her türlü renkli ve 
siyah beyaz baskı, 
kaşe, mühür, kitap, 
broşür cilt yapımı

İstiklal Cad. ı Aralığı Tel. 513 96 83

En büyük bayramımız kutlu olsun...
Cumhuriyetin ilanının 83. yıldönümü yarın tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de düzenlenen törenlerde kutlanacak. 
Atatürk ve arkadaşlarının 29 Ekim 1923 günü TBMM’ye sundukları bir yasa teklifi ile saltanatın yerine yeni devletin 
yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğu kabul edildi. Cumhuriyet’in 83. yıldönümü törenleri bugün saat 13.oo’de Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunularak başlayacak. Törenlere, yarın saat 11.oo’de İskele Meydanı’nda devam edilecek. Sayfa 3’de l
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cumhuriyet
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 83. 

yıldönümü bugün törenlerle kutlanmaya 
başlanacak.

Atatürk “En büyük eserim” dediği Cumhu 
riyet Türk ulusunun en büyük bayramıdır.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında yurdu 
düşmaplar tarafından işgal edilen ve ordusu 
dağıtılan OsmanlI, bu işgal ve paylaşım 
karşısında hiçbir şey yapamamış, düşmanla 
Sevr Anlaşmasını imzalamak zorunda 
kalmıştı.

Oysa bu paylaşıma karşı koyan ve 
Anadolu’ya geçerek düşmana karşı Türk 
halkıyla bağımsızlık mücadelesi başlatan 
Atatürk ve arkadaşları, Büyük zaferden sonra 
yeni Türk Devleti’ni kurdu.

600 yıllık OsmanlI Imparatorluğu’nun ye 
rine kurulan TBMM, 29 Ekim 1923 günü 
saltanatı kaldırarak halk egemenliğine 
dayanan Cumhuriyet’i ilan etti.

Artık babadan oğula devredilen bir saltanat 
devri kapanmış, yerine halkın seçtiği yöneticil
er gelmiştir.

Cumhuriyetin kurulmasından bugüne 83 yıl 
geçmesine karşın, Cumhuriyetin kurucusu 
Atatürk’ün çağdaş, modern, laik, kalkınmış 
Türkiye idealine ulaşamadık.

Atatürk devrimlerine şovenler, inanmayan
lar, şeriat özlemcileri bile Cumhuriyetin ve 
demokrasinin boşluklarından yararlanarak 
ülke yönetimine gelebildiler.

Cumhuriyetin 83. yıldönümünde Atatürk 
ilke ve devrimlerine inananlar kenetlenmeli, 
karşı devrimcilerin karşısında tek yumruk 
olmalıdırlar.

En büyük Bayramınız kutlu olsun.

Bursa Şehir Plancıları Odası Başkanı Raşit Tuna, 25 binlik nazımi planını değerlendirdi

“Plan Gemlik’in büyümesini mtıellifff1
Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilciliği’nde yapılan 
plan incelemesinde, 
25 binlik nazım planların
da birçok eksiğin 
bulunduğunu söyleyen 
Bursa Şehir Plancıları 
Odası Başkanı Raşit 
Tuna, “Planda fay 
hatları görülmediği 
gibi üniversite alanı da 
işaretlenmemiş" dedi. 
Tuna, planda sanayi 
alanlarının büyüdüğünü, 
Gemlik’in büyümesinin 
engellendiğini belirtti.

Seyfettin ŞEKER S ÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Kaymakam Mehmet Baygül’ü ziyaret etti

Demirel, deprem konusunda Bayındırlık 
Bakanlığına soru önergesi verecek

Kemal Demirel, Bayındırlık Bakanlığına 
Gemlik’in deprem konusunda hassas bir 
yerde olduğunu ve nasıl bir çalışma içinde 
bulunacakları konusunda soru önergesi 
vereceğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

mailto:info@gemlikkorfezgazctcsi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Kaymakam Mehmet Baygül’ü ziyaret etti

Demirel, deprem konusunda Bayındırlık
Bakanlığına soru önergesi verecek

Buluşma
Depremi ciddiye 
almak gerek....

Ünlü bir yazara sormuşlar:
-Ankara’nın en çok nesini seversin?
Yanıt vermiş:
- İstanbul’a dönüşünü..
Ben de ...
Tatilin en çok Bursa’ya dönüşünü 

seviyorum.
Ancak bu kez dönüşte tedirgin olduk..
Merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5,2 

şiddetindeki deprem yüreğimizi hoplattı.
Çok şükür sadece sallanarak atlatıldı 

deprem..
Ancak;
Toplumsal özürümüz olan duyarsızlık 

yukarıdan aşağıya kadar hepimizi bir ur 
gibi sarmış.

Ders almıyoruz.
Çok merak ediyorum..
Devlet ricali 24 Ekim 2006 saat

17.00’den bu yana ne yapıyor ?
Gemlik’in geleceği ile ilgili ne tür 

önlemler alıyor..
Haa Sezarın Hakkı Sezara..
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet 

Turgut “tüm baskılara direnerek’’ çok iyi 
bir uygulamanın arkasında duruyor.

Çok katlı yapılara İ4in vermiyor..
Yeterli mi kuşkusuz değil..
Ancak yine de önlem..
Bu arada ..
Kriz merkezim çok merak ediyorum.
Nasıl bir yer..
Ne tur acil ihtiyaç maddeleri var..
Aracı , gereci , personeli yeterli mi ?
Devlet ricalinden biri önümüze düşerde 

bizi gezdirirse çok memnun olurum.
17 Ağustos depreminin Türkiye’ye 

kazandırdığı kriz merkezleri umarım 
yaraya melhem olacak biçimde donan
mıştır.

*****
Adamın biri falcıya gitmiş. Adamın avuç 

içini inceler incelemez, falcının yüzü 
karışmış? Adam telaşla sormuş:

- Hayırdır... Halim, ahvalim çok mu 
kötü?"

Falcıdan cevap gecikmez:
- Üzgünüm... Pek yakın bir vakitte, tüm 

Türkiye'nin felaketine sebep
olacak bir iş yapacaksın!..."
Kendini deccal gibi hisseden adam

cağız ne yapsın? Derhal, kendini en yakın 
demiryoluna atıp rayların üzerinde hayatı
na son verecek ilk treni beklemeye başlar. 
Aynen, Anna Karenina misali... 
Derkeeeeen, yandaki çayırda top oynayan 
çocuklardan biri topu demiryoluna kaçırır. 
Tam o anda da, yaklaşmakta olan trenin 
çuf çuf sesleri duyulur.

Çocuğu rayların üstünde gören adam, 
kendi makus talihini unutup çocuğa doğru 
bir hamle yapar. Oğlanı kaptığı gibi, son 
anda rayların dışına yuvarlar.

Tren uzaklaşınca, talihsiz adam döner 
çocuğa sorar:

- İsmin nedir yavrum?"
- Tayyib "

'Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesLCom

Seyfettin SEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Gemlik'te 
meydana gelen 
deprem nedeniyle 
ilçe teşkilatı ile 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ü ziyaret 
ederek geçmiş olsun 
dileklerini bildirdi. 
Meclise verdiği soru 
önergeleriyle bilinen 
Kemal Demirel, 
Bayındırlık Bakanlı 
ğı'na Gemlik’in 
deprem konusunda 
hassas bir yerde 
olduğunu ve nasıl bir 
çalışma içinde bulu
nacakları konusunda 
soru önergesi 
yereceğini söyledi. 
İlçe ziyaretinde İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek ile partililer 
tarafından karşılanan 
Demirel, tüm Gemlik 
halkına geçmiş olsun 
dileklerini iletti 
"Gemlik'te hava ve 
savumuz gibi fay hu', 
timiz da var" diyen 
Demirel, deprem 
konusunda gerekli 
çalışmaların yerel 
yönetimler tarafından 
başlatılması gerek
tiğini savundu. 
AH VAH DEMEYELİM 
Deprem olduktan 
sonra ah vah 
demenin gidecek 
hayatları geri getire
meyeceğinin bilin 
cinde olunması 
gerektiğine değinen 
Demirel, hükümetler 
ve siyasiler değişse 
dahi ülkede deprem 
staratejisinin saptan
ması gerektiğini 
söyledi.
Depremin teknik 
dışında siyasi boyu
tunun da bulunduğu
na dikkat çeken 
Demirel, "Şehir 
planlarında siyasi 
değil, deprem 
bilinciyle politikalar 
üretmeliyiz" dedi.
YEREL 
YÖNETİCİLERE 
İŞ DÜŞÜYOR~ 
Gemlik’te öncelikli 
olarak yerel yönetim
lere büyük işler

düştüğünün altını 
çizen Demirel, 
"Vatandaş kendi 
başına bu görevin 
altından kalkamaz. 
Gemlik Bursa'nın en 
hassas bölgesidir. 
İnsanlar uyur ama 
deprem as^a uyumaz. 
Herkes görevini 
savsaklamadan 
yapmalıdır" 
şeklinde konuştu. 
BEKLEDİĞİMİZ 
OLUŞUMDU 
CHP İlçe binasında 
yapılan mini 
toplantıda bulunan 
Mimarlâr Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, 
depremin bekledikleri 
bir oluşum 
olduğunu söyledi. 
Osman Turan, 
Deprem Dede olarak 
bilinen Ahmet Mete 
Işıkara'yı Gemlik'e 
getirdiklerinde taktir 
yerine eleştiri aldık
larını ifade ederek, 
"Gemlik'te sadece 
30 bin adet ceset 
torbası hazırlığı 
yapıldı. Bunun dışın
da depremle ilgili 

bir çalışma olmadı. 
Doğru uygulamalarla 
inşaat sektörü 
yürüyebilir. Gemlik 
tıkandı, dağlara açıl
mamız kaçınılmaz 
oldu" diye konuştu. 
ASILSIZ DEDİKODU 
YAPILIYOR 
Kemal Demirel ile 
CHP yönetimi daha 
sonra Kaymakam 
Mehmet Baygül'ü 
makamında ziyaret 
ederek Gemlik halkı 
adına geçmiş olsun 
dileklerini bildirdiler. 
Gemlik'te beklenen 
hasarın olmadığını 
söyleyen Kaymakam 
Baygül, bazı kesim
lerin asılsız dediko
dular ile halkın 
kafasını karıştırdık
larını söyledi.
Vatandaşlardan 
hasar konusunda 
herhangi bir talebin 
gelmediğine dikkat 
çeken Baygül, 
"Vatandaşları 
sakinleştireceklerine 
gerçek dışı bilgilerle 
asılsız haberler 
yayınlanıyor.
İnsanın psikolojisi 

buzulsa da deprem 
bilinciyle yaşantımızı 
sürdürmek zorun
dayız. Şimdiye 
kadar yapılan hatalar 
inşallah bundan 
sonra tekrarlanmaz. 
Acı gerçeklerle 
yaşarmak durumun
dayız" dedi.
CHP Milletvekili 
Kemal Demirel 
Emin Dalkıran 
Kordonu üzerinde 
depremden hasar 
gördüğü ileri 
sürülen bazı binaların 
dış cephelerinde ince 
lemelerde bulundu. 
CHP Bursa Millet 
vekili Kemal Demirel, 
Ankara'ya dönü 
şünde Bayındırlık 
Bakanhğı'na 
Gemlik'le ilgili soru 
önergesi vereceğini 
söyledi. Demirel, 
önergesinde Gem 
lik'te meydana gelen 
depremin ardından 
özel bir çalışma yapı 
lacak mı, bu konuda 
nelerin yapılabileceği 
konularının bulu
nacağını bildirdi.

BURSA HAKİMİVCT V€ 
K€NT GAZETELERİNE 

İLAN ve A€KLAM 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.gemlikkorfezgazetesLCom
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Bursa Şehir Plancıları Odası Başkanı Raşit Tuna, 25 binlik nazım imar planını değerlendirdi

“Plan Gemlik’in büyümesini engelliyor”
Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nde yapılan plan incelemesinde, 25 binlik nazım planların
da birçok eksiğin bulunduğunu söyleyen Bursa Şehir Plancıları Odası Başkanı Raşit Tuna, 
“Planda fay hatları görülmediği gibi üniversite alanı da işaretlenmemiş” dedi. Tuna, planda 
sanayi alanlarının büyüdüğünü, Gemlik’in büyümesinin engellendiğini belirtti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Şehir Plancıları 
Odası Başkanı 
Raşit Tuna, Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliği’nde 
ilk kez gördüğü 
1/25 binlik Nazım 
Planında fay 
hatlarının belirlen
memiş olduğunu 
söyledi.
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan ve 
yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
yaklaşık 2 saat 
nazınl plan üzerinde 

Jnceleme yapan
Raşit Tuna, planda 
Umurbey’e 
gösterilen özenin 
Gemlik'e

gösterilmediğini 
söyledi.
Kendisinin plan 
üzerinde kişisel 
görüş belirterek

bağlayıcı olamaya
cağının altını 
çizön Raşit Tuna, 
planın iyi etüt 
edilmediğini

söyledi.
Planda 30-50 
yıl için jeofizik 
ve jeolojik etütlerin 
iyi yapılması

gerektiğini 
savunan Raşit 
Tuna, Gemlik'te 
yerleşimirf Kumla 
ve Kurşunlu 
bölgelerine 
kaydırılmış olduğunu 
söyledi.
Kentin merkezinde 
genişleme yapıl
madığına dikkat 
çeken Tuna, 
"Merkezde zaten 
bir genişleme 
olanağı yok, 
yerleşimin kent 
dışına yayılmasına 
özen gösterilmiş" 
dedi.
Planda nüfusun 
nasıl yönlendirile
ceğine dair bir 
çalışma görülmedi 
ğine de dikkat çeken 
Tuna, planın bir 

yasa olduğunu ve 
kesinlikle sivil 
to>plum örgütleri 
başta olmak üzere 
Gemlik'lilerin mutlaka 
plan üzerinde 
görüş belirtmeleri 
gerektiğini söyledi. 
Öte yandan plan 
üzerinde açıklama 
yapan Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilcisi 
Osman Turan, 
11 Kasım 2006 
Çarşamba günü 
"Deprem ve 
Gemliğin geleceği" 
konulu panel 
düzenleyecelflerini, 
bu panele 
herkesin gelerek 
düşünce ve 
görüşlerini 
bildirmelerini istedi.

En büyük bayramı 
yarın kutluyoruz

Cumhuriyetin ilanının 83. yıldönümü yarın tüm yurtta olduğu 
gibi ilçemizde de düzenlenen törenlerde kutlanacak.

Atatürk ve arkadaşlarının 29 Ekim 1923 günü TBMM’ye 
sundukları bir yasa teklifi ile saltanatın yerine yeni devletin 

yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğu kabul edildi.

ADD’den bayram yürüyüşüne davet

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyetimizin 
83. yılı kutlamaları 
bugün başlıyor. 
Saat 13.oo de 
Atatürk Anıtı’na 
sunulacak 
çelenklerle 
başlayacak olan 
kutlamalarda törenler 
yarın iskele Meyda 
nı'nda yapılacak. 
Törenler saat 11.oo 
de İskele Meydanı’n 
da Kaymakam, 
Garnizon Komutanı 
ve Belediye 
Başkanının tören 
alanında bulunan 

askerlerin, 
öğrencilerin, kurum- 
ların ve halkın 
bayramını kutla
masıyla başlayacak. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
ardından Kaymakam 
Mehmet Baygül 
günün anlam ve 
önemini belirten bir 
konuşma yapacak. 
Öğrencilerin 
okuyacakları şiirlerin 
ardından 
Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle 
düzenlenen yarış
malarda dereceye 
giren öğrencilere 

ödülleri verilecek. 
Askeri veteriner 
Okulu timlerinin 
yapacakları 
gösterilerin 
ardından halk 
oyunları 
gösterileri yapılacak. 
Törene katılan 
ekiplerin tören geçiş 
gösterilerinden 
sonra geçit töreni 
yapılacak.
Gece saat 19.oo da 
düzenlenen fener 
alayından sonra 
İskele Meydanı 
festival alanında 
Türk Sanat Müziği 
konseri verilecek.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
Gemlik halkı 29 Ekim 
2006 Pazar günü 
saat H.oo’de iskele 
Meydanı’nda yapıla
cak olan bayram 
yürüyüşüne çağırıldı. 
ADD’nin yazılı 
açıklamasında, 
29 Ekim 1923 
tarihinin Türkiye 
Cumhuriyetinin 
kuruluş yılı olduğu, 
ulusal egemen
liğimizin tüm 
dünyaya ilan 
edildiği gün 
olduğu açıklandı. 
Açıklamada, 
"Ulu önder 
Atatürk’ün önder
liğinde çağdaş, 
laik, bilimsel 
temeller üzerine 
kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
en büyük bayram 
günüdür bugün” 
denildi.
ADD açıklamasında, 
"En büyük 

bayramı daha 
coşkulu 
kutlamak, halkın 
katılımını sağlamak 
Cumhuriyetimize 
sahip çıkmak ve 
değerlerimizi 
korumak amacıyla, 
ADD öncülüğünde 
yerel dernekler 
siyasi partiler 
ile yapılan 
toplantıda bayram 
günü halkımız 
ile birlikte tören 
yürüyüşüne katılma 
kararı alındı. 
Tüm Gemlik 
halkını bayram 
yürüyüşüne 
katılmaya 
çağırıyoruz” denildi. 
Açıklamada şu 
görüşlere yer verildi: 
"Cumhuriyete 
ve Cumhuriyetin 
değerlerine sahip 
çıkmak için, 
bayramlardaki 
coşku ve 
heyecanı yeniden 
canlandırmak için, 
Türkiye 
Cumhuriyetinin 
bölünmez 

bütünlüğünü 
göstermek için, 
laiklik karşıtlarına 
kararlılığımızı 
göstermek için, 
sözde soykırım 
yılanlarına karşı 
durmak için, 
ABD ve AB 
emperyalizmine 
karşı duruşumuzu 
güçlendirmek için, 
ulusal çıkarlarımızın 
korunması için, 
birlik ve beraberlik 
duygularımızı 
güçlendirmek için, 
sivil toplum bilincine 
sahip çıkmak için 
Atatürk ilke ve 
devrimlerine 
devrim kanunlarına 
sahip çıktığımızı 
göstermek için. 
29 Ekim 2006 Pazar 
günü saat H.oo’de 
Türk bayraklanmızı 
alarak İskele 
Meydanı’ndaki 
tören alanında 
buluşup bayram 
yürüyüşüne tüm 
halkımızı ve kuru
luşlarımızı katılımını 
bekliyoruz" denildi.
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Cumhuriyet için koştular

Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri 
Cumhuriyet 
Bayramını koşuyla 
karşıladılar.
Okul bahçesinde 
Okul Müdürü 
Hayrettin Minare 
ve Beden Eğitimi

Öğretmeni 
Sibel Özgen 
nezaretinde 
toplanan öğrenciler, 
Ahmet Süren 
Meydanı’na kadar 
yürüdüler.
Burada Türk 
Bayrağını elleri 
üstüne alan 
öğrenciler tempo 
ile okullarına

kadar koştular.
Okulun Cumhuriyet 
Bayramı etkinlikleri 
çerçevesinde 
düzenledikleri 
Cumhuriyet 
koşusuyla 
öğrencilere bilinç 
kazandırılırken 
yapılan koşuyu 
vatandaşlar 
ilgiyle izlediler.

Seyfettin SEKERSÖZ

Ulu önder Atatürk'ün 
doğumunun 
125 inci yılı 
nedeniyle Gemlik 
İlçe Kütüphanesi 
Müdürlüğü okuyucu 
salonunda sergi 
açıldı.

Atatürk'ün 
çocukluk, okul, 
aile, askerlik, 
düşünce ve 
okuduğu 
kitapların yanı 
sıra Cumhuriyet 
Bayramını konu 
alan sergi 
27-31 Ekim 2006

tarihleri arasında 
açık kalacak. 
Kütüphane 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada 
tüm halkımızın 
sergiyi gezerek 
Atatürk ile ilgili 
geniş bir bilgi 
edinmeleri istendi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
i 
i

i

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATİLIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN B'Zİ ARAYINIZ

120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE

I
İ

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan_ _ _ _ _ _

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

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

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax:5141021

II
I

İ 
i

İŞ

I

s

Yeni Çarşı arsasına araç alınmıyor i

Seyfettin SEKERSÖZ

Geçtiğimiz günlerde 
ihalesi yapılan 
Yeni Çarşı arsasına 
artık araç park 
edilmeyecek. 
Ahmet Dural 
Meydanı tarafından 
giriş yapılan arsaya 
şerit çekilirken 
ihaleyi alan firmaya 
arsa tesliminin 
yapıldığı öğrenildi. 
Bilindiği gibi 
Bursa'da faaliyet 
gösteren ÖZSA 
İnşaat Turizm 
Şirketine 6 milyon 
750 bin YTL'ye 
ihale edilen yerde 
Gemlik'e yakışır bir 
cazibe merkezi

yapılacak. 
Önümüzdeki 
günlerde inşaat 
yapımına 
başlanacak

olan cazibe 
merkezinin 
2007 yılı sonunda 
bitirilerek teslim 
edilecek.

GERÇEK em unis
LflZOGLUHüseyin TAŞKIRAN ____________

HER TÜRLÜ 
LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
0r. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 

Demirci Apt Gemlik / BURSA GSM: 0,535 7364378
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AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıktı partililer ile Gençali’ye giderek dert dinledi

Wi He mahalle arasında M'
Seyfettin SEKERSÖZ

Nüfusu arttığı için 
köy statüsünden 
çıkarılarak Gemlik'e 
mahalle olarak 
bağlanan Gençali'de 
sorunlar bitmiyor. 
Köy statüsünde iken 
her türlü ihtiyaçlarını 
kendilerinin 
karşıladığını anlatan 
vatandaşlar, çareyi 
siyasetçilere dert 
yanarak arıyorlar. 
AKP Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı ile birlikte 
Gençali'ye giden 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
yaklaşık bir saat 
boyunca dert 
dinleyerek 
sorunlara çözüm 
aradılar.
İl Genel Meclisi ile 
Belediye Meclis 
üyeleri ve yönetim 
kurulu üyelerinin de 
bulunduğu ziyarette 
Geıv,.ılı'de oturanlar, 
bulundukları yerin 
köy mü yoksa 
mahalle mi olduğunu 
tam olarak anlaya
madıklarını 
söylediler.
HİZMET NEDEN YOK 
Köy olduğu dönemde 
Gençali'de b^şta su 
ihtiyacı olmak üzere 
kendi çöplerini 
kendi araçlarıyla 
topladıklarını 
anlatan vatandaşlar, 
"Şimdi ise hiçbir 
hizmet alamıyoruz, 
çöplerimiz gerektiği 
gibi toplanmıyor, 
köysek araçlarımızı 
neden elimizden 
aldılar, köy tüzel 
kişiliğine ait tapu-

larımızı neden aldılar. 
Eğer mahalle ise 
neden hizmet gelmi 
yor. Neden bizim 
ulaşım sorunumuz 
devam ediyor.
Kurşunlu minibüsçü- 
lerine neden mahkum 
ediliyoruz, neden 
bize halk otobüsleri 
gelmiyor. Neden 
çocuklarımız 
2 kilometrelik yolu 
yayan yürüyorlar. 
Biz kimiz ve bize kim 
hizmet verecek" 
sorularını ardı 
arkasına bir 
çırpıda sıralıyorlar. 
Lağımlarının bile 
dışarıya aktığını 
söyleyen Gençali 
halkının sorunlarını 
dinleyen AKP 
Bursa Milletvekili 
Sedat Kızılcıklı ile 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, sorunları 
yerinde tespit etmek 
için geldiklerini ve 
çözüm bulmak için

çalışacakları 
sözünü verdiler. 
KURŞUNLU BİZİ 
İSTEMİYOR 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir'in kendilerini 
istemediğini ileri 
suren Gençali halkı, 
"Onun sözünü 
dinleyen siyasiler 
neden bizim 
görüşümüzü 
almadan mahalle 
yaptılar. Gemlik 
neresi, Kurşunlu 
ise sınırımız. Bize 
hizmet ğelmiyorsa 
biz ne yapacağız" 
diyerek sorunlarına 
çözüm bulunmasını 
istediler.
AKP ilçe Başkanı 
Enver şahin ile 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı, yaptıkları 
telefön görüşmeleri 
ile ulaşım 
sorununa çözüm 
bulacaklarını 
söyleyerek yakın

zamanda 
Gençali'de 
Gemlik mi yoksa 
Kurşunlu mu 
sorununa çözüm 
için referandum 
yapılması için 
imza toplanmakta 
olduğunu söylediler.

KONGRE İLANI
Petrol-İş

(Petrol Kimya, Lastik İşçileri Sendikası) 
Yardımlaşma Derneği Başkanlığından
Petrol-lş (Petrol Kimya, Lastik İşçileri 

Sendikası) Yardımlaşma Derneği’nin 12 
Kasım 2006 günü saat 12.oo’de Balıkpazarı 
1 Nolu Cad. Sefa Sok. No : 1 GEMLİK
adresindeki lokalimizde 6. olağan gerel 
kurulu yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci 
toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte 
tekrarlanacaktır.

Duyurulur.
Petrol-lş işçileri Yardımlaş/ma Derneği

Yönetim Kurulu adına Başkan Turan Yılmaz

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi ve saygı duruşu
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun 

okunması
4- Denetim kurulu çalışma raporunun 

okunması
5- Yeni tüzüğün görüşülerek kabul 

edilmesi
6- Raporların görüşülerek ibrası
7- Ybni yönettim ve denetim kurullarının 

seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONEOLUN OKUYUN OKUTUN

GEMLİK

TURUNCUM
AÇIK ÖĞRETİM - İNGİLİZCE 

KPSS - BİLGİSAYAR KURSLARI
ACIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

KURS KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR
A.Ö.F MERKEZİ ESKİŞEHİR'DEN 
GELEN ÖĞRETMENLERİMİZLE 

ARTIK A.Ö.F'Yİ BİTİRMEK 
DAHA KOLAY...

SENE KAYBI YAŞAMAYIN TURUNCUMA GELİN...,
BURSA'YA GİDEREK BOSUNA YOL PARASI

HARCAMANIZA VE ZAMAN KAYBI YASAMANIZA

ARTIK GEREK YOK...

TURUNCUM AÇIK ÖĞRETİM KURSLARI ARTIK GEMLİK’TE..
...........•  ......J;..................... .. . ....... .........

Ahmet Dural Meydanı Akmanlar Işhanı Kat: 1 
Tel: (0.224) 514 44 45 - 514 44 46 GEMLİK
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Büyük Kurtarıcı 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 
Türk Ulusu’na 
armağan ettiği 
Cumhuriyetimizin 
83. yıldönümü 
kutlu olsun....

66N0LU
S.S. GEMLİK MOTORLU TAŞIYICILAR 

KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU VE BAŞKAN

Yaşar TUTAR
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Cumhuriyetimizin 
83. yıldönümü tüm ulusumuza 

kutlu olsun....

DOĞRU YOL PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI 

YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE BAŞKANI 

Faruk GÜZEL
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■^■loONUOK SİYASİ OAZETeHHHH

Türkiye’nin turizm 
gelirinde azalma

Türkiye'nin turizm 
geliri, bu yılın üçün 
cü çeyreğinde (Tem 
muz, Ağustos, Eylül) 
yüzde 8,9 oranında 
geriledi. Türkiye İsta
tistik Kurumu "Çıkış 

s Yapan Ziyaretçiler ile 
Giriş Yapan Vatan 
daşların Turizm 
Harcamaları ve Pro 
fili, 2006 Yılı Üçüncü 
Çeyreği" sonuçlarını 
açıkladı. 
Buna göre, Türki 
ye'nin turizm geliri 
bu yılın üçüncü 
çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 8,9 
oranında azalarak 8 
milyar 36 milyon 
970,9 bin dolar oldu. 
Geçen yılın aynı 
döneminde ise 8 mil
yar 819 milyon 210 
bin dolar turizm 
geliri gerçekleşmişti. 

~Bu dönemde^en yük- 
^sek turizm’geîîrF3 

milyar 162 milyon 
678 dolar ile 
Ağustos ayında 
gerçekleşti. Eylül'de

Çelebi; ‘Asgari ücrette yeni yöntem belirlenmeli’
DİSK Genel Başkanı 
Süleyman Çelebi, 
asgari ücret konusun 
da, günün yaşam 
standartlarını gözö 
nüne alan yeni bir 
değerlendirme yönte
mi belirlenmesi 
gerektiğini belirtti 
Çelebi, "iktidar ve 
işveren temsilcilerin 
ce ’anti demokratik' 
olarak oluşturul
duğunu" savunduğu 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonunun,

2 milyar 518 milyon 
556,8 bin dolar, 
Temmuz'da ise 2 
milyar 355 milyon 
736,2 doları gelir 
elde edildi. Ocak- 
Eylül döneminde kişi 
başı ortalama harca
ma yabancılarda 
671 dolar, vatan
daşlarda ise 1.119 
dolar oldu. ■ 
2006 yılının üçüncü 
çeyreğinde toplam 
çıkış yapan ziyaretçi 
sayısı 10 milyon 139 
bin 451 olarak belir- 
lendi-|Giriş Yapan 
Vatandaş Ziyaretçiler 
Anketi çalışması 
sonuçlarına göre, 
2006 yılının 3. 
dönem turizm gideri, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 7,4 oranında 
artarak 819 milyon 
isfe bin 733 doları 
çıktı. Bu rakamın 785 
milyon 426 bin 596'ı 
kişisel, 33 milyon 
772 bin 137'ı ise 
paket tur harca
malardan oluştu.

Kasım ayında topla
narak, asgari ücreti 
"yine kendi bildikleri 
biçimde belirleyecek
lerini" öne sürdü.
DİSK olarak yıllardır 
dile getirdikleri 
önerileri bir kez daha 
kamuoyunun dikka
tine sunmak istedik
lerini belirten Çelebi, 
öncelikle Türk-lş'e 
çağrıda bulunduk
larını söyledi. 
Çelebi, şöyle 
devam etti:

ELEMANLAR ARANIYOR
Ön muhasebe bilen ve bilgisayar kullanabilen 

BAYAN ELEMAN
Tecrübeli BAY ve BAYAN garson alınacaktır.
MAMMA MIA PİZZERIA

, Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

SAHİBİNDEN SATILIK OTOMOBİLLER
■■■■■onMBnBHKBBmnMnKRKKaMnHnH

çr 2004 MODEL
CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 

ÖZEL KULLANILMIŞ 
CF 2000 MODEL TOYOTA COROLLA

96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ
GSM : (0.535) 394 58 24

Sigarada fiyata 
göre ÖTV alınacak
Maliye Bakanlığı, 
sigaradan alınan 
özel tüketim vergisi 
oran ve tutarlarına 
zam yapmaya hazır
lanıyor.
Edinilen bilgiye 
göre, Gelir Politika 
lan Genel Müdürlü 
ğü, tütün ve tütün 
mamulleri üzerindeki 
özel tüketim vergisi 
uygulamasının 
değiştirilmesi için 
çalışma başlattı. 
Bu çalışmada, 
öncelikle sigara 
üzerindeki asgari 
maktu verginin 
yeniden düzenlen
mesi benimsendi. 
2007 yılı başında 
devreye girmesi 
planlanan yeni sis
temde, tütün ve 
tütün mamulleri 
üzerindeki tek tip 
asgari maktu vergile 
me son bulacak. 
Halen paket başına 
1,20 YTL olan asgari 
maktu vergi uygula
masının, satış bedeli 
düşük sigaralarda

"Türk-lş, her yıl. 
olduğu gibi yalnız 
asgari ücretin belir
lenmesi sürecinde 
muhalefet şerhi 
koyarak değil, bu yıl 
Asgari Ücret 
Kondisyonundan çek
ilerek, emekçilerin 
birlikte tutum 
almasını sağlamalı ve 
işçi sınıfını konu 
mankeni olma 
pozisyonundan 
çıkarmalı, bu suça 
ortak olmamalıdır."

yüzde 70, satış be 
deli yüksek sigara 
larda ise yüzde 50'lik 
bir vergi yükü oluş
turduğuna dikkati 
çeken yetkililer, yeni 
vergileme rejimi ile 
öncelikle bu eşit 
sizliğe son verile
ceğini belirttiler. 
Buna göre yeni sis
temde, özel tüketim 
vergisindeki asgari 
maktu tutarlar, satış 
fiyatına bağlı olarak 
değişecek. Bu 
amaçla ülkemizde 
satılan sigaralar, 
satış bedellerine 
göre kategorilere 
ayrılacak. Fiyat art
tıkça, asgari maktu 
vergi de artacak. 
Böylece, bütün 
sigaralardaki 
asgari maktu 
vergi yükü eşit 
hale getirilecek.
Yeni vergileme sis
temine geçilirken, 
sigara üzerindeki 
asgari maktu 
vergi tutarları da 
arttırılacak.

"Türkiye'de açlık 
sınırı 600 YTL 
civarındadır" 
diyen Çelebi,' 
'iktidar, kamuda 
çalışan memurların 
asgari ücretini 
663 YTL olarak 
belirlerken, 
işçilerin asgari 
ücretini bunun 
yarısına razı etme 
çabaları işverenlerin 
dayatmaları 
sonucudur" 
dedi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa 

GSM : (0.535) 8864774

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

Serbest Kürsü
Tünay YAKUPOĞLU

And. Tek. L. Tek. L. ve End. Meslek Lisesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Cumhuriyetimizin 83. yılında...
Türk Ulusunun, bugün ve gelecekte hem 

tam bağımsız hem de aklın ve bilimin önder
liğinde Türk kültür değerlerinin, çağdaş 
uygarlık seviyesine çıkarılma esasları 
Mustafa Kemal tarafından belirlenmiştir.

Temelinde, Türk kültürü ve insanlığın bin
lerce yıllık vazgeçilmez değerleri olan bağım
sızlık, özgürlük, yurt ve insan sevgisi bulu
nan gerçekçi düşünce ve ilkelerin bütünüdür 
Atatürkçülük..

Atatürkçülük, devlet yönetiminde ulusal 
egemenliği esas alır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
dayanak noktası da budur.

Mustafa Kemal Atatürk, 1919’un 19 
Mayısında Samsun’dan başlattığı Ulusal 
Kurtuluş Savaşrmızda Türk Ulusunun, ulusal 
birlik ve beraberliğe verdiği tartışmasız 
öneme güveniyordu.

Arkasına aldığı Türk Ulusu ile başlattığı 
mücadelenin daha en başında “Tek bir ege
menlik var; o da Milli Egemenliktir. Ülkeyi 
yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır” di
yerek, Türk Ulusu’na olan inancıyla birlikte 
zaferden sonra hükümet şeklinin Cumhuriyet 
olacağını da ifade ediyordu.

23 Nisan ı920’de açılan TBMM, ulusun 
devlet yönetiminde karar ve söz sahibi 
olduğunun göstergesidir.

Atatürk’e göre “Demokrasi prensiplerinin 
en çağdaş ve mantıklı tatbikini temin eden 
hükümet şekli Cumhuriyetti”

Binlerce yıllık tarihi içinde köklü değerlere 
şahip Türk Ulusu için en uygun yönetim şek
liydi Cumhuriyet.

Ancak böyle bir yönetim şekliyle, bilim ve 
teknolojiyi kendine yol gösterici kabul eden 
uluslar, çağdaş uluslar seviyesine çıkabile
cekti.

Türk Ulusu, ulusal kimliğini yitirmeden bu 
coğrafyada hak ettiği yeri kazanmalıdır. Bu 
da aklince bilimin yol göstericiliğinde; 
ulusal değerlerimizi kaybetmeden, bağımsız 
lık ve insan olma onurunda vazgeçmeksizin, 
ulusal birlik içinde yurt sevgisine, ülke 
bütünlüğüne gereken önemi vermemizle 
gerçekleşebilir.

Bilgi taşıyıcı değil, bilgi üreticisi olduğu
muzda dünya arenasında aklımızın ve . 
yaratıcılığımızın eserleriyle yer edindiğimizde 
Samsun’da başlayan mücadele ruhunu haya
ta taşıyor olacağız.

Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine 
çıkma; sözde Atatürkçülükle değil, vatanı 
sadece konuşmalarda, bayramlarda ve şiir
lerde anımsayarak değil, gerçek vatan; Ülus, 
Cumhuriyet ve Atatürk sevgisiyle kendi 
ulusumuzu, değişen dünya değerlerinin 
yanında bilim ve teknolojiyle, sanatla, 
kültürel değerlerimizle ifade ederkert gerçek
leşmiş olacaktır.

Çocuklarımıza, çağdaş aydınlık 
düşüoceUtei; bağımsız özgür düşünce 
tohflftaıjft serpiştirebildiğimizde. Atatürk ve 
AtaflKçflak varlığını sürdürebilecektir. 
Çünft OWun 83 yıl önce “Yaşasın

ruhu taşrçRJrWF' -w «F
O, bize inandı. Ve t^zim yafSrnarnız ğere 

ken tek şey; O’na olan inancımiîı çağdaş 
boyutlarda, değişen dünya çehresiyle ifade 
edîSy!^:’urlfihurjyefi'hin niteîlkle^hî 
belirleyermtaturk ilke ve devrimlerinjn yıl- 
maz.savuöucuları olduğufftuzckU değerlerini 
yitirrBrnMaklm ve bffimiıOhd&Öği 
ayrıhTİayâa^çağdaş T Ürk Devletinin 
taşları olâMldMiz.

şehlpırnıjin Vattın toprağı için yaptığı muca 
dele /arınttfrımtt olan çocımlarımeın omuz

Şüncedelfade^ni butaAM^vMMİMmni 
içine sindfrfebilffiiş ve türfY’tSanlSjHf ytflflmara 
taşıyabileceğimiz nice 83. yıllara, i 
Cumhuriyetle...
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Cumh uriy etimizin 
83. yıldönümü tüm ulusumuza 

kutlu olsun....
145 NOLU

MjO S.S. GEMLİK TRAYLER MOTORLU 
TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ

GEMLİK

BAŞKAN
İbrahim ONSEKİZ ve

YÖNETİM KURULU

AZOT Sanayi Yolu Nakliyeciler Parkı 
GEMPORT Liman Giriş Yolu Karşısı - GEMLİK 

Tel : (0.224) 524 74 75 Fax : (0.224) 524 74 77 
info: gemliktirkoop.com

gemliktirkoop.com
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenler

Hilal EŞREFOĞLU Ortaöğretim Kompozisyon 2. si
İmam Hatip Lisesi 10/B

Aydınlık çağda yürü, aydınlık çağda ölü!

Kalemim akıp gidiyor, 
gökyüzünde bir yıldızın kayması 
gibi. Gece, evet şu anda benim 
dünyam karalık. Bir güneş doğa
cak sabaha. Doğacak ama tüm 
insanlar da buna inanmakta. Ya 
güneş doğmazsa... Ya bir kaç 
günlüğüne de olsa vatanımıza 
karanlık hakim olursa... Bunu 
kimse düşünmüyor. Bunları ben 
değil doğa söylüyor. O günleri 
görmüş güneş, o günleri 
yaşamış toprak anlatıyor. 
Bahçedeyim. Yıldızlar da yazdık
larımı okumak için yaklaşmıştı 
sanki bana... Binlerce hatta mil 
yonlarca yıldız bir tek güneşe 
eşit mi?. Hayır değil. Koskoca bir 
ay ışığı dahi yetmiyordu vatana. 
Saatteki yelkovan da bir deniz 
dalgası gibi ilerliyordu usulca. 
Karanlık çağ deniyordu bence 
buna. Biz güneşin dünyamıza 
hakim olmasını isterken nice 
baykuşlar, yarasalar saldırmıştı 
vatana. Hayır, hayır. Biz ne 
baykuşu istiyoruz ne de 
yarasayı. Çekilsin onlar 
vatanımızdan. Biz güneşi isti 
yoruz.. Güneş hakim olsun

işte toprak, işte vatan. Arada 
tek bir engel bile kalmamıştı. Bir 
güneş doğdu vatana gözleri 
deniz mavisiydi. Gözlerini gören 
umman dahi kızarmıştı, utanmıştı 
adeta. Evet bir doğdu vatana, 
saçlarını gören buğdaylar serdi 
ler tohumlarını toprağa boydan 
boya. Beklenen güneş o idi. 
Kemal, Kemal, Kemal... Yer gök 
aydınlandı güneş rengi saçların
da. Sen doğdun ya... Artık ne 
baykuş var dünyamızda ne de 
yarasa.

Bret, cumhuriyet bu işte.

Gizem BATTAL İlköğretim Kompozisyon 2. si
zmUAlTAL Nurşel Çağlar İlköğretim Okulu 6/A

Cumhuriyet
Cumhuriyete nasıl kavuştuk 

bileniniz var mı? Belki hepimiz 
Biliyoruz ama ders kitaplarından 
ve ansiklopedilerden. Ama o 
günleri hissetmek lazım. Seksen 
üç sene öncesine döndüm ve ne 
olmuş ne bitmiş herşeyi hisset
tim.

Kurtuluş Savaşı sırasında halk 
bitmiş haldeydi. Savaştan savaşa 
koşa koşa neredeyse sağlıklı 
insan kalmamıştı. Hepsi vatan 
için çalışmış ve çalışmaya 
devam ediyorlardı. Elinde 
ekmeği, sırtında giysisi yokken 
savaştılar ama alınları açıktı. Her 
zaman o büyük önderin dediğini 
yaptılar. Belki karınları açtı ama 
gönülleri toktu. Belki sırtlarında 
giysi yoktu ama vatan onları, 
onlar vatanı kucaklamış ve enine 
boyuna sımsıcak sarmıştı.

Aralarından bir er dostu tam 
yanında can verirken bir el ateş 
etti. Ardından vatanı için can 
verdi. Dostunun yanına uzandı. 
Dostu için kalbi sızlarken o da 
yaşama gülümseyerek veda etti.

Kurtuluş Savaşı’nda savaşan

Başımızda istediğimiz güneş dur
makta seçim bu işte. Ülkeme, 
vatanıma Mustafa Kemal doğ
makta. Gazi dedemin, şehit 
babamın toprakta kalan al kanına 
ne baykuş konacak ne de 
yarasa...

Şehit anaların, şehit mektup 
larında kalan gözyaşları artık 
kurumakta.

Üzülme ana, üzülme baba. 
Milletimiz ayağa kalkıyor yokuş 
yukarı akan Sakarya gibi. Ulu 
önderimiz başımızda. Bize 
hediye ettiği yüce miras 
vatanırrtızda halen uygulanmak
ta. O güneşin ateşinde hepimiz 
başları yeni eğilmiş başaklar gibi 
olgunlaşmakta ve kızarmaktayız. 
Artık ay topraklı vatanımızda 
güneş hiç eksik olmayacak. 
Seçimle başa gelen liderler elin
deki her biri bir Kemal adlı 
meşalelerin binlercesini vatanın 
dört bir yanına yaymakta.

Haydi kızlar okula!!! Artık 
cesaret kalktı. Hoperlörler bunu 
duyursun. Vatanımın her 
bucağında bayram olsun. 
Gökkubbeye bayrağımız asılsın.

Cumhuriyet’ Kalktı bu güzel 
kelime ile siyah kubbe, esaret. 
Olsun bütün vatanım şenliklerle 
rengarenk. Yaşasın özgürlük, 
yaşasın Cumhuriyet!

Gölgeni gör! Bu güneşteki 
gölgeni gör! Alnındaki al ışığı 
gör! Senin gölgen senin seçimin. 
Sen vatanda kendini gör!
Vatandaşsın gölgeni gör! Yurtta 
özgürlüğün aynadaki yüzünü 
gör! Şehit topraklarında açan 
gülleri gör!

Aydınlık çağda yürü ve aydın
lık çağda önü 

sadece erler değildi. Kadınlar 
vardı sırtında mermi taşıyan. 
Küçük bebeklerinden giysi 
esirgeyip erlere veren. Onları 
kınamayan. O an onlar için 
önemli olan yurdu kurtaracak 
erlerdi. Onları adeta yürekleri ile 
sardılar.

Siz birisi için üzerinizdeki 
elbiseyi çıkarıp verir misiniz? 
Onlar verdiler. Şavaş kazanıl- 
masa bebekleri yaşamayacaktı. 
Çünkü Türk diye bir şey kalma 
yacaktı. İşte bu savaş fedakarlık
larla beraber kazanıldı. Bir çok 
yönden düşmanlar bizden güçlü 
olmalarına karşın savaşı 
kazandık. Çünkü bizde çok güçlü 
bir şey vardı, en az silah kadar 
güçlü olan; inanç, işte özgünlüğe 
böyle kavuştuk.

Özgürlük kolay kazanılmaz. 
Bunun kıymetini bilmeli ve 
özgürlük meşalesini elimizde 
daima tutmalıyız.

Cumhuriyet demek özgürlük 
demek.

Size sesleniyorum geçmişten 
ders alıp geleceğe bakın.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

7 YAŞ

İlköğretim okulları arasında yapılan Cumhuriyet konulu 
resim yarışmasında 3. ncü gelen Özel Aykent İlköğretim 
Okulu 1-B sınıfı öğrencisi Barış Güler’in çalışması

Ortaöğretim Şiir 1. si 
İmam Hatip Lisesi 10/B

Lale BAYKAY

Bu vatan bizimdir
Sessizdi Ankara, sessizdi o anlarda 
Karışmıştı vatan, ağıt ve gözyaşına.

Sarmıştı düşman; her yanı bucak bucak, 
Kimse yok ortada canım vatanı kurtaracak.

Eller, başlar öne eğilmiş, herkes bir çare, 
Asker önde ilerliyor, ama nereye?

En umutsuz bir anda çıktı ortaya, 
Emindi, inançlıydı yurdu kurtarmaya.

Topladı askerini, düzeltti orduyu, 
Anlattı hepsine kurtuluşun birlikte olduğunu

İnandı millet mavi gözlü bu adama, 
İlk adımlar atıldı feraha, aydınlığa.

Esaret devri bitecekti artık, 
Gelecekti vatana huzur ve saygınlık.

0 mavi gözlü Ata önde, Türk ordusu ardında 
Girdi Edirne, Trakya ve Anafartalar'a.

Atatürk’tü adı bu cesur yüreğin, 
Kalbi onda atıyordu Türk milletinin.

0 gün milletin şüphesiz bayramıydı, 
0 gün sevinen tek ulus Türk insanıydı.

Tarihe kazındı bu günden sonra 29 Ekim, 
Akıllarda kaldı Ey Atam! yaptığın hareketin.

Sen sadece Atatürk değilsin, 
Sen Türk milletini ebediyete götürensin.

övün! Ey milletim övün ki, yer gök tanık olsun 
Sevin! Ey milletim sevin ki, düşmanlar duysun.

Senin eserin medeni Cumhuriyet, 
Senin bıraktığındır çağdaş zihniyet.

Bize düşen bıraktığın mirası korumak, 
Güzel yurdumuzu en üste taşımak.

“ Sen şehit oğlusun incitme yazıktır Atalarını, 
Sen yurdun çocuğusun verme sakın vatanım"

Bu vatan bizimdir, hep bizim kalacak.
Herkes böyle bilsin Türk ulusu aynlmayacak.

Melike ilköğretim Şiir 1. si
SÜLBÜ Şükrü Şenol İlköğretim 

Okulu 8/C

Ekim’in yirmi dokuz’u

Kararan bir devrin ağarmasıydı, 
Bugün 1923 Ekim’in yirmi dokuzu. 
Türklüğün dünyaya son yağmuruydu, 
Bugün 1923 Ekim’in yirmi dokuzu.

Atamın en değerli emanetisin, 
Özgürlüğün sembol, sevgi selisin, 
Bayrağımda açan al beyaz gülüsün 
Bugün 1923 Ekim’in yirmi dokuzu.

Can, kan demedik siperi yaptık gögüste, 
Düşmanı yok ettik; Ayşe, Mehmet el ele, 
Ulaştık bugünkü çağdaşlığa Mustafa Kemal'le 
Bugün 1923 Ekim’in yirmi dokuzu.

Bugünler kolayca geçmedi ele, 
Söyle bir dönde tarihe bak hele 
Maraş, Antep, Çanakkale gelsin dile, 
Bugün 1923 Ekim’in yirmi dokuzu.

İşte vatan, ulus, bayrak artık özgürsün, 
Atam rahat uyu, ilkelerinle gönlümüzdesin, 
Tann 'dan dileğim sonsuzluğu sürsün, 
Şanlı 1923 Ekim’in yirmi dokuzu!

ABONE OLDUNUZ MU?
tau

□öBffl ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN



28 Ekim 2006 Cumartesi SAĞLIK Sayfa 11

Mantarlar insan hayatını tehdit ediyor
Bilinçsizce toplanıp 
yenen mantarların 
zehirlenmelere ve 
hatta ölümlere neden 
olabildiği bildirildi. 
Samsun'un 
Vezirköprü İlçesi 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi 
Dr. Hikmet Tereci, 
bilinçsizce toplanıp 
yenen mantarların 
insan hayatını tehdit 
ettiğini söyledi. Son 
zamanlarda mantar 
zehirlenmelerinin 
arttığına dikkat çeken 
Dr. Hikmet Tereci, 
yağmur yağmasıyla 
mantarların çok 
sayıda yetişmesi 
nedeniyle türü belli 
olmayan mantarların 
toplanarak satışa 
sunulduğunu vurgu

Kanser ilacı Neupogen ödeme listesinde
Maliye Bakanlığı yeni 
ruhsat ve satış izni 
alınmış bazı ilaçlarla 
Sağlık Bakanlığı'nın 
yazısı üzerine geçen 
ay listeden çıkardığı 
Neupogen isimli 
kanser ilacını yeniden 
ödeme listesine aldı. 
Maliye Bakanlığı, 
geçen ay bedeli 
ödenecek ilaçlar lis
tesinden çıkardığı 
kanser ilacı 
Neupogen'i Sağlık 
Bakanlığının isteği 
üzerine yeniden 
ödeme listesine aldı. 
Maliye Bakanlığı 2006 
Yılı Tedavi Yardımına 
İlişkin Uygulama 
Tebliği'nde yeni 
değişiklikler yaptı. 
Maliye Bakanlığı 
Müsteşarı Haşan 
Basri Aktan imzasıyla 
kamu kurum ve kuru
luşlarına bir genel
geyle duyuruldu.

Prostat tarinin ilaçla ledainıle yeni umul
Diyabet ve epilepsiyi 
tedavi etmek için kul
lanılan iki ayrı ilacın 
birlikte kullanılması, 
prostat kanserinin 
tedavisinde umut 
veren sonuçlar 
ortaya çıkardı. 
Fransa'daki Sağlık 
ve Tıbbi Araştırma 
Kurumu'ndan (Inserm) 
hekimlerin yaptığı ve 
fareler üzerinde 
olumlu sonuçlar 
veren araştırmada, 
iki ilacın birlikte

pGemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ladı. Çevreden 
toplanan mantarların, 
karaciğer veya böbrek 
yetmezliğinden ölüme 
kadar birçok ciddi 
sonuca yol açabile
ceğini kaydeden 
Tereci, "Bu mevsimde 
açıkta satılan, 
kontrolü yapılmamış 
mantarların yenilme 
mesi gerekir. Son 3 
günde mantardan

Yapılan değişikliklerle 
yeni ruhsat ve satış 
izni almış ilaçlarla 
Sağlık Bakanlığı İlaç 
ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğünün 21 
Eylül 2006 tarihli 
yazısı nedeniyle 
Neupogen isimli ilaç 
Bedeli Ödenecek 
İlaçlar Listesine 
yeniden alındı. 
Kanser tedavisinde 
kullanılan Neupogen 
geçen 12 Eylül'de 
yapılan bir değişiklik

kullanılmasının, 
tümörün gelişimini 
engellediği ve 
kanserin sıçraması 

zehirlenerek 
10 vatandaşımız 
hastanemize başvur
du. Mantarlarda 
zehirlenmenin en 
büyük nedpni, 
yenilebilir mantarlarla 
zehirli mantarların 
görüntü olarak birbir
lerine çok benzemesi 
ve türlerinin tam 
olarak bilinememe- 
sidir" dedi.

le bedeli ödenen 
ilaçlara ilişkin listeden 
çıkarılmıştı.
Buna 30 Ekim 
2006'dan geçerli 
olmak üzere sonra 
Neupogen 30 Miu 
Flk, Neupogen 30 Miu 
5, Neupogen 48 Miu 
FLK, Neupogen 48 
Miu 5'in bedeli kamu 
tarafından ödenecek. 
Ayrıca Neupogen'le 
birlikte toplam 
71 ilaç da öderde 
listesine alındı.

sırasında tümörün 
yayılma mekaniz
masını durdurduğu 
belirlendi.

Tomografi akciğer kanserinin 
erken teşhisinde etkili

ABD'de yapılan bir 
araştırma, bilgisa
yarlı tomografinin 
(CT) akciğer 
kanserinin erken 
döneminde kanserli 
tümörleri belirlemek
te etkili olduğunu ve 
hastaların yaşama 
şansını neredeyse 
2 kat artırdığını 
ortaya koydu.
Kanser riski taşıyan 
31 bin 567 kişiyi 
inceleyen araştırma
cılar, bunlardan 
yüzde 1,3'ünde 
kanser hücrelerine 
rastladı. 1995-2005 
yıllarında incelenen 
bu kişilerin 484'ünde 
biyopsi yoluyla 
kanserli tümörler 
doğrulanırken, bun
lardan 302'si teşhis
ten sonraki aylarda 
ameliyat oldu ve 
10 yıl daha yaşama 
şansları yüzde 
80 oranında arttı.
Ameliyat edilmeyen 
hastalardan S’ı ise 
5 yıl sonra 
yaşamını yitirdi. 
Doktorlar, uzun 
zamandır kanserli 
hücrelerin erken 
saptanmasının ciddi 
anlamda yaşam 
süresini uzatıp uzata-

Haplarınızı 
kırmadan yutun

Eczacı ve doktorlar, 
ilaçların kolay yutul
ması için kırılıp ezi 
lerek parçalara ayrıl
masının çok riskli 
olduğu ve ölüme yol 
açabileceği uyarısın
da bulunuyorlar... 
Sağlık uzmanları, 
tabletlerin ezilmesi 
halinde ilacın 
üzerindeki özel 
tabakanın bozulduğu
na ve sonuçta çok 
riskli yan etkiler 
doğabileceğine dikkat 
çektiler. Ezilen ilacın 
yutulmasından sonra 
kana karışma 
süresinin kısaldığını 
belirten uzmanlar 
bazı ilaçların kana 
erken karışmasının 
istenmeyen sonuçlar 
yarattığını açıkladılar. 
İlacın doğru şekilde 
kullanılmasının çok 
önemli olduğunu 
vurgulayan Ingiliz 
uzmanlar, doktorların 
ve hemşirelerin bu 
konuya özel dikkat 
göstermesi çağrısın
da bulundu.

m^yacağı konusunda 
pek emin değillerdi 
ve yanlış alarm ve 
gereksiz biyopsiler
den endişe ediyor
lardı. Bu nedenle 
bilgisayarlı tomo
grafinin tavsiye 
edilmediği ABD'de 
akciğer kanserlerinin 
sadece yüzde 16'sı 
kanser daha da 
ilerlemeden 
belirlenebiliyordu. 
Araştırma ayrıca, 
bu bilgisayarlı rönt
gen tekniğinin 60 yaş 
ya da üzerindeki 
sigara kullananlar ya 
da geçmişte sigara 
kullanmış olanlaırda 
akciğer kanserini 
tespit etme oranının 
yüzde 2,7 oldu
ğunu gösterdi. 
Araştırmayı yürüten
lerin başında bulu
nan New York'ta'ki
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Cornell Üniver
sitesinden Dr. 
Claudia Henschle, 
bilgisayarlı tomografi 
yönteminin
ABD'de 200 dolardan 
az olduğunu ve 
erken dönemde 
tespit edilen tümörün 
alınması için yapı|an 
müdahalenin, 
ilerlemiş derecedeki 
kanserli tümörü 
almak için gereken 
ameliyattan yarı 
yarıya az maliyetli 
olduğunu söyledi. 
Araştırmaya 
maddi destek veren 
Amerikan Kanser 
Derneği'nden Dr. 
Robert Smith de 
''Bu araştırmanın 
bilgisayarlı tomo
grafinin hayat 
kurtarabileceğini 

gösterdiğini" 
belirtti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sebahattin Sesli, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayı ile uygulanan imar planlarında eksiklik olduğunu söyledi.

“Bursa’nın yüzde 70’i yüksek riskle karşı karşıya”
Jeofizik Mühendisleri 
Odası Başkanı 
Sebahattin Sesli, 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi'nin onayı ile 
uygulanan imar 
planlarında eksiklik 
olduğunu belirterek, 
Bursa'nın yüzde 
70'inin deprem 
konusunda yüksek 
riskle karşı karşıya 
olduğunu kaydetti. 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Adem Özdemir 
ile İTÜ Jeofizik 
Kurumu Onursal 
Genel Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet 
Ercan arasında 
yaşanan tartışmayı 
da değerlendiren 
Sesli, binalarla ilgili 
konuşmanın belli bir 
meslek grubunun 
tekelinde olamaya
cağını ifade etti. 
Bursa'da zemin 
sınıflandırılmasının 
bilimsellikten öte 
siyasi bir kararla 
yapıldığını ileri 
süren Jeofizik 
Mühendisleri 
Odası Başkanı

Sebahattin 
Sesli, yapılan 
uygulamayla 
bazı meslek 
sınıflarının etkin 
hale getirildiğini 
ancak uygulamanın 
yanlış olduğunu 
savundu.
Büyükşehir Belediye 
Meclisi tarafından 
onaylanarak uygu
lanan imar planının 
bazı meslek grupları 
dışında uyarılara 
aldırış etmeden hazır
landığını ileri süren 
Sesli, "Hem geçen 
dönem hem de bu 
dönem itiraz ettik. 
Bu itirazımız yazılı 
olarak ellerinde 
mevcut. Ancak 
uyarılarımıza |culak 
asmadılar" dedi. 
Zemin etütlerinin 
çok basit ve belli 
meslek örgütlerini 
koruyacak şekilde 
kararlaştırıldığını 
öte süren Sesli, 
özellikle inşaat 
Mühendisleri 
Odası'nın korun
duğunu ancak

deprem ve deprem 
güvenliği konusunun 
kimsenin tekelinde 
olamayacağını kay-? 
detti. Sesli, yapılaşma 
konusunda alınan 
siyasi karar nedeniyle 
meydana gelebilecek 
olumsuzluklardan 
hem siyasilerin hem 
de meslek odalarının 
sorunlu olacağını 
iddia ederek, "Binalar 
yapılmadan önce 
depreme dönük sis
molojik ölçümlerin 
mutlaka yapılması 
lazım. Her türlü sis
mik araştırmalarla 

mikro bölgelendirme 
yapmak gerekir. Bu 
çalışmaların standart
ları bellidir. Ona göre 
yapılır. Burada üçlü 
çalışmanın (jeoloji, 
jeofizik, jeoteknik) 
yapılmalını istiyoruz. 
Bunun yapılmasının 
ardından her meslek 
gurubu üzerine 
düşeni yapar ve kısır 
tartışmalar sona 
bulur" diye konuştu. 
İmar planları 
konusunda 
tamamen ranttan 
ve siyasetten uzak 
karar verilmesi gerek

tiğini vurgulayan 
Sesli, belediye imar 
yönetmeliğinin 
eksiklerinin zaman 
kaybetmeksizin 
giderilmesinin büyük 
önem taşıdığını 
anlattı. Prof. Dr. 
Ahmet Ercan'ın 
"Bursa'da yanlış 
uygulamalar var. 
Bursa yanlış yöne 
gidiyor" açıklamaları
na destek veren 
Sesli, İTÜ Jeofizik 
Kurumu Onursal 
Genel Başkanı ile 
aynı görüşte 
olduklarını kaydetti.

Bursa'nın geneliyle 
ilgili bir sorun 
yaşandığını ve 
olası bir depremde 
kentin yüzde 70'inin 
büyük risk taşıdığını 
savunan Sesli, 
"İmar planında 
eksiklikler var. 
Özellikle zemin 
etütleri konusunda... 
Eksikliklerin olası 
bir deprem anında 
özellikle sıvılaşmanın 
yoğunlaşacağı 
kesimlerde doğura
cağı sonuçlar 
oldukça büyük 
olacaktır. Özellikle 
ovadaki yapılaşma
da... Bu da Bursa'nın 
yüzde 70'ine yakın 
bir yapılaşma alanını 
kapsıyor. Ancak 
Göçmen konutları, 
Özlüce'nin arkası, 
TOKİ evlerinin 
bulunduğu bölgeler 
doğru seçilmiş 
bölgeler. Ovada 
yapılaşmayı 
doğru bulmuyoruz. 
Oraya da bina 
yapılır ancak çok 
maliyetli olur" dedi.
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Cumhuriyetimizin 83 yıldönümü nedeniyle tüm yurtta törenler düzenlendi

Coşkuyla kutladık
Cumhuriyetimizin 83., törenleri cumartesi günü saat 13.oo’dc

ı Atatürk Anıtı’nda yapılan törenle başladı. Dün İskele Meydanında
devam eden törenlere halk büyük ilgi gösterdi. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Araba içinde infaz
Şehir plancısının görüşleri

Bursa Şehir Plancıları Odası Başkanı 
Raşit Tuna, geçtiğimiz hafta içinde ilçemize 
gelerek Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilciliği’nde 25 binlik Gemlik Nazım 
Planlar hakkında görüş bildirdi.

25 binlik planlar Gemlik için çok önemli.
Onun için her sivil toplum kuruluşu ve bil

hassa Belediyedeki siyasi parti grupları, bu 
konuda uzman görüşü alarak mecliste konu 
görüşülmeden hazırlıklı olmaları gerekir.

Devamı sayfa 5'de

rfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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^Buluşma Araba içinde infaz
Cumhuriyet....

| 83 yıl önce kuruldu....
Cumhuriyet meşalesi 83 yıldır ulusun 

üzerini aydınlattı..
İçini ısıttı..
Ancak..
Cumhuriyet hiç bu denli hırpalanmadı.
Kurumlan yıpratılmadı..
Demokrasi, laiklik, hukuk yara aldı..
Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarı zedelen

di..
Uzun soluklu karşı devrim süreci iyi 

işledi...
Yobazlar temelleri attı..
İşbirlikçi aydınlar harcı kardı..
Bugün...
Tasarım uygulamaya kondu..
Altın varaklı özel odalarda yenilen 

şaşaalı yemekler..
Özelleştirme adı altında gerçekleştirilen 

“peşkeş” operasyonu..
Zincirleme cinayetler..
Uyuşturucu bataklığı..
Yobaz kalkışma girişimleri..
Kuşatılmış mahalleler.
Ruhsatsız otelde uzun süreli .dinlenme 

ler..
Yat gezileri..
Balyoz yardımıyla yaşama yeniden 

dönüşler..
Tesadüfler..
Rüşvet...
İltimas..
Adam kayırmacılık..
Derken..
Cumhuriyeti yıprattılar..
Ulusu ulus yapan değerleri yok ettiler.
Oysa...
Cumhuriyete giden yollar ne kadar da 

sıkıntılıydı..
Kan vardı...
Gözyaşı vardı..
Can vardı..
Ama inanç vardı..
Ama gurur vardı..
Ateşle imtihan edilen Türk’ün onurlu 

mücadelesi vardı..
En büyük Komutan Mustafa Kerfıal 

Atatürk’ten aldığı emirle “Yere yatıp süngü 
takan” Türk’ün baş edilmez cesareti 
vardı..

Cumhuriyet mücadele ve cesaretin 
ödülü olarak Türk ulusuna armağan 
edilmişti..

Ne yazık ki ...
Cumhuriyeti koruyamadık ve kollaya- 

madık..
Cumhuriyetin 83.yılını buruk bir 

biçimde kutlarken ;
Mustafa Kemal Atatürk’ten, İsmet 

İnönü’den, Fevzi Çakmak’tan, Kazım 
Karabekir’den Eyüp Çavuş’tan, Nene 
Hatun’dan, Mustafa Onbaşı’dan, Er 
Mehmet’ten özür diliyoruz.

'Gemlik Körfez’ internette
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Balıkpazarı Sefa Sokak’ta kullandığı özel aracında kıstırılan sabıkalı Haşim Seymen adlı 
şahıs basımları tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.. Seri cinayetlerin katili 

Yiğit Bekçe'den sonra Gemlik yeniden cinayet ile Türkiye gündemine oturdu

Seri cinayetler katili 
Yiğit Bekçe'nin 
Gemlik'ten başlayarak, 
Mersin'e kadar arka 
daşıyla işlediği cina 
yetlerle Türkiye'nin 
gündemine oturan 
Gemlik bu kez 
yeni bir cinayetle 
gündeme girdi. 
Cumartesi günü 
saat 9.40 sıralarında 
Balıkpazarı Alemdar 
Caddesi’ndeki 
evinden çıkan ve 
34 ZP 5083 plakalı 
özel aracına binen 
Haşim Seymen (21), 
Atatürk İlkokulu yanın
daki Sefa Sokak’tan 1 
Nolu Cadde’ye doğru 
giderken, yolunu bir 
araçla kesilerek, yay 
lım ateşine tutularak 
olay yerinde 
infaz edildi.
ÇEŞİTLİ 
SABIKALARI VAR 
Cinayetin işlenmesinin 
ardından katiller 
kaçarken, çevre sakin
leri silah sesleri üze 
rine pencerelere ve 
balkonlara çıkarak 
ne olduğunu 
anlamaya çalıştılar. 
Gemlik'te 2004 yılında 
bir kişinin öldürülmesi, 
2005 yılında bir kişinin 
otomobilinde uğradığı 
silahlı saldırı sonucu 
yaralanması olayları 
da dahil çeşitli suçlar
dan sabıkası olan 
Haşim Seymen'in 
öldürülmesi ilçede 
yankı uyandırdı.
Haşim Seymen'e 
tabancayla ateş ettiği 
ileri sürülen Soner B. 
16 Z 3965 plakalı oto
mobille olay yerinden 
kaçtığı iddia edildi. 
Polis ekipleri tarafın
dan olay yerine çağrı 
lan sağlık ekiplerinin 
yaptığı muayenede 
Haşim Seymen'in 
hayatını kaybettiği 
belirlendi.
Eski Pazar Caddesi 
üzerinde kahvehane 
işlettiği ve Kasım ayı 
tertibiyle askere 
gideceği öğrenilen 
Haşim Seymen'in 
uğradığı silahlı 
saldırının 

daha önce karıştığı 
cinayetle ilgisinin bulu 
nup bulunmadığının 
araştırıldığı öğrenildi. 
10*BOS KOVAN 
BULUNDU ' 
Haşim Seymen’i 
öldürenlerin silahın
dan çıkan 4 kurşun 
vücuduna rastlayarak 
ölüme neden olduğu, 
aracın çevresinde ise 
10 boş kovan bulun
duğu polisçe yapılan 
incelemede görüldü. 
Seymen’in yanında 
taşıdığı tabancayı 
çektiği, ancak kullana
madığı sanılıyor. 
Cinayetin işlenmesin
den sonra olay yeri 
polis tarafından 
güvenlik çemberine 
alınarak inceleme 
başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt olay 
yerine gelerek, olay 
yeri inceleme birimi de 

araç içinde ve 
çevrede delil belirleme 
çalışması yapatı. 
Bu arada yüzlerce 
kişi cinayet haberini 
duyunca olay 
yerine doluştu. 
Cumhuriyet Savcısının 
olay yerinde yaptığı 
incelemeden sonra 
ceset Cenaze 
Arabasıyla Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak 
otopsiye alındı.

Olayla ilgili 
emniyetçe değeı- 
lendirme yapılırken, 
yollar kesilerek 
sık|bir arama 
çalışması başlatıldı. 
Öte yandan Haşim 
Seymen’in cenazesi 
dün öğle namazından 
sonra Balıkpazarı 
Camiinden kaldırılarak 
İlçe Mezarlığında 
toprağa verildi. 
Polis katilleri 
farıyor.

'““S KÖRFEZ REKLAM
nvNI Wİlta V I İl İN t İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK

İLAN ve RCKLflM ALINIR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Cumhuriyetimizin 83 yıldönümü nedeniyle tüm yurtta törenler düzenlendi

Coşkuyla kutladık
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 
83. yılı kutlamaları 
cumartesi 
günü saat 13.oo de 
Atatürk Anıtı’nda 
düzenlenen törenle 
başladı.

* Atatürk Anıtı’nda 
sunulan çelenklerin 
ardından törenlere 
dün İskele 
Meydam’nda 
devam edildi. 
Törenler,

| Kaymakam
I Mehmet Baygül, 

Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay Özen Şenyiğit 
ile Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
tören alanında 
bulunan askerlerin, 
okulların, kurum 
ve kuruluşlar ile 
halkın bayramını 
kutlamasıyla başladı. 
Saygı duruşunun 
ardından okunan 
İstiklal Marşı'ndan 

t sonra Kaymakam
Mehmet Baygül 
günün anlam ve 

t önemini belirten 
| konuşma yaptı.

I Kaymakam
* Baygül. konuşmasın

da Türk milletinin 
yoksul ve güçsüz 
durumdan dünyaya 
meydan okuduğunun 
altını çizerek, 
"Türk ulusu 
bağımsızlık için 
milyonlarca aileyi 
feda etti: Yok olmuş 
imparatorluk 
küllerinden yeni 
bir Türkiye 
Cumhuriyeti 
kuruldu. Cumhuriyet 
ise çağın en modern 
yönetim şeklidir.
Biz ve bizden sonra 
gelecek nesiller 
bu Cumhuriyetin 
kıymetini bilmelidir" 
şeklinde konuştu. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
tarafından ilköğretim 
ve ortaöğretim 
okulları arasında 
düzenlediği 
Cumhuriyet konulu 

' şiir ve kompozisyon
"ı yarışmalarında

dereceye giren 
( öğrenciler, şiir ve 

kompozisyonlarını 
okudu.
Daha sonra

Birlikler, okullar 
ve kuruluşların 
katıldığı geçiş 
töreni ile sona erdi. 
Törenlerin ardından 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği tarafından 
düzenlenen 
Cumhuriyet 
yürüyüşü 
gerçekleştirildi.
Gece saat 19.oo da 
düzenlenen 
fener alayından 
sonra İskele 
Meydanı’ndaki 
festival alanında 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği korosu 
tarafından
Türk Sanat 
Müziği konseri 
verildi.

İ İM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Yazı YORUM

Meclisin saygınlığı! ....
Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent 

Arınç televizyon ekranlarında 2006 yılı çalış
malarını anlatırken dert yanarak şöyle söyle
di..

“Bu ülkede hiçbir kurum Meclis kadar, 
Milletvekili kadar acımasızca eleştirilmemiş, 
saygınlığı zedelenmemiştir.”

Meclis başkanı kendi kuruluşunu saygın
lığı üzerinde konuşurken, daha önce yapılan 
anketlerde Meclis’in halkın güvendiği 
kurumlar sıralamasında ancak 13 (on üç) 
üncü olduğunu da biliyor olmaydı..

Birinci kim derseniz; Tür|< ordusu burada 
da birinci oldu...

Saygınlığını kaybetmesinde en büyük 
etkeninde basın olduğunu söyleyerek, bı^ 
kayıptan kendilerini sıyırmaya, yine işin 
kolayına kaçtı...

Oysa Sayın Arınç gibi Meclisin sayçjin- 
hğının azalmasından yakınanlar halkın 
şikayetçi olduğu, konuları da bilerek konuş
malıydı..

Bu gün Büyük Millet Meclisi’ne kJmler 
seçilebiliyor ?..

Bana yasaları hatırlatıp, bu şart lara uyan 
herkes seçilir demeyin !... 7

Siz de biliyorsunuz ki bu günkarde 
sadece genel başkana yakın kişi ler, büyük 
paralar harcayabilecek güce sahip olanlar, 
iyi particilik yapanlar..

Milletvekili seçilmenin yolu bilgi biriki
minden, eğitimli olmanızdan, hu vatana 
bağlılığınızdan ülkeye hizmet etme aşkındar 
değil de, üyesi olduğunuz partiye çok bağış 
yapmaktan, aşiret ağası, tarikat mensubu 
olmanızdan geçiyor..

Bu ülkenin has evlatları, içi ülkesine 
hizmet aşkıyla yananlar, dış ülkelerde bizi iy 
temsil edenler, bilgisinden, genel kültürün
den yaranılanması gjereken üst derece 
bürokratlar listeye ÎSile giremez...

Sonra ne olur, okuyun, kendiniz değer
lendirin...

2005 senesinde Türkiye BMM başkanlığı
na tam 218 (ikiyüa: on sekiz) milletvekili 
hakkında dokunulmazlığının kaldırılması 
tezkeresi geldi..

Bu tezkereler Meclis Başkanının sümeni 
altında bekletiliyor..

Kimi Genel kurulda, kimi Komisyonlar da 
oyalandı, işleme konmadı..

Bunlar yargıya bırakılsaydı bu 218 kişide 
bazıları beklide ce.za alacak, akla kara ortaya 
çıkacaktı.. Ama dokunulmazlık zırhı buna 
izin vermiyor.. ,

Bunun içinde seçimde dokunulmazlığı 
kaldıracağız diyorlar, başa geçince de bu 
tatlı oyuncaktan vaz geçemiyor, söyledikleri
ni unutuyorlar !...

Böyle olunca da sokaktaki vatandaş 
adam yaralamaktan, cinayetten, çıkar amaçlı 
suç örgütü oluşturmaktan, sahte fatura, 
hayali ihracat’tan suçlanan vekillerinin 
yargılanmamasından dolayı Meclisine 
güvenmiyor..

Sayın Millet vekilleri; Meclisin yeniden o 
eski saygınlığını kazanmasını istiyorsanız, 
basını suçlamak yerine, Siyasi partiler yasa 
sini değiştirin, partilere bağış verme siste 
mini kaldırın, adayları parti üyeleri seçsin, 
parti ağaları bu işe karışmasın, Her 
seçimde namusunuzu ortaya koyarak söz 
verdiğiniz, “Dokunulmazlık" zırhını kaldırın.

Bu ülkede millet suç işlerse yargıya 
gidiyor ama vekili suç işlerse serbest..

Böyle şey olabilir mi Allah için vic
danınıza sorarak cevaplayın ?

Bunları yapamıyorsanız sonrada çıkıp 
yakınmayın...

Bizleri abdal yerine koymayın..
Çünkü Meclis’in saygınlığını zedeleyen 

biz değiliz...
Sîzsiniz... Bunu biliyorsunuz...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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II II

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK7AN

120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE

Balıkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Her Satım ve Kiralama Hizmetleri

Abdurrahinı Korukçu 
tarafından ödülleri 
dün Cumhuriyet 
Bayramı törenlerinde 
verildi.

Kaymakam Çağlayan 
Aydın, Cumhuriyet 
Başsavcısı Orhan
Güngör ve
Üniversite^ Yerleşke

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atarı makineleriyle satılık dükkan.

,______ ■■ ■ ______ Önünde 115 m2 Bahçeli_________  ,

Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ııiiıı ııkuyıeıııtı ve 
ortaöğretim okulları 
arasında düzenlediği 
şiir, kompozisyon, 
resim ile bisiklet 
yarışları, ergin izci

kız ve erkek takımları 
yarışları ve kros 
yarışmalarında 
derece alanlara 
Kaymakam Mehmet 
baygın Garnızön 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Stajyer

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİLSATILIKveKİRAUKLARINIZ İÇİNBİZİARAYINIZ
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 ıtf SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

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

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Macîde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu’nu yaptırarak, eğitime katkıda bulunmuştu

Kemal Kılıç vefat etti
:in ŞEKERSÖZ

smlik’in tanınmış 
ccar ve hayırsever 
adamlarından 
mail Kemal Kılıç 
7) vefat etti, 
tun yıllar

I

Daddesi’nde zeytin 
tüccarlığı yapan 
I. Kemal Kılıç, 
eşiyle birlikte ismini 
/erdikleri Lale 
Kemal Kılıç

ılu’nu 
tırarak eğitime 
ük katkıda

Tire'de dünyaya 
gelen ve babasının! 
memuriyeti nedeniyle 
ortaokulu Gemlik'te 
okuyan Kemal 
Kılıç, Hukuk

Fakültesi’nden Fabrikasını kuran
ayrılarak ticarete 
atılmıştı.
1969 yılında
Mina Ayçiçek

hayırsever işadamı 
Kemal Kılıç, 
Gemlik Belediye 
Meclis üyeliği ile

Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan 
ve Başkan yardım
cılığı görevlerinde de 
bulundu.
Gemlik Ticaret 
Borsası’nda iki- 
dönem Meclis 
Başkanlığı'da 
yapan Kemal 
Kılıç, Naile Lale 
Kılıç'la evli idi. 
Tedavi gördüğü 
Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nde 
hayatını kaybeden 
hayırsever iş 
adamı Kemal Kılıç, 
dün kılınan ikindi 
namazına 
müteakip dost, 
akraba ve sevenleri 
tarafından ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.

Kazıdan kuru kafa çıktı
»s

4

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeni Çarşı 
arsasında 
yapılacak olan 
inşaat için 
başlatılan 
kazı çalış- । 
malarında insan 
kafatası çıktı. 
Cumartesi günü 
başlatılan zemin 
etüt çalışmaları 
sırasında kepçe 
makinesinin 
kazdığı yerde 
yaklaşık 100 yıl 
öncesinden 
kaldığı sanılan 
insan kafatası 
nın çıkması 
vatandaşların 
büyük ilgisini 
çekti. İnsan kafa 
tasının yakın 
zamandan 
kalmasının

mümkün ola
mayacağını 
savunan vatan
daşlar, 
kafatasının 
çürümeye 
başlamasının

en azından 
yüz yıl öncesin
den bir insanın 
buraya 
gömülmüş 
olmasına 
bağlıyorlar.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Şehir plancısının görüşleri
Raşit Tuna’nın verdiği bilgilere göre, 25 

binlik Nazım İmar Planlarında büyük eksik
likler var.

İlçenin çevresindeki sanayileşme planda 
teşvik edilerek genişletilirken, bu büyü 
meye karşılık Gemlik’te bir büyüme öner
miyor.

Kentsel büyüme Küçük Kumla ve 
Kurşunlu ve Umurbey Beldelerin de 
büyümeye özen gösterilmiş.. Bu özen 
Gemlik’e verilmemiş.

Ama bir süredir yağmalanan ve ruhsat
sız işletilen Bursa yolundaki kereste 
Depoları ile büyük söylentilere neden olan 
eski cezaevi veya eski Terminal yeri “Konut 
Dışı Kentsel Alan” oluvermiş..

Uludağ Üniversitesi’ne verilen eski 
Sunğipek Fabrikası bir eğitim kurumu 
olduğu halde planda (Ü) ile gösterilmesi 
gerekirken gösterilmemiş,

Iznik’den gelen Karsak Deresi boyunca 
devarp eden ve denizden Mudanya’ya 
doğru giden fay hattı planda hiç görülmü 
yor.

Odun Depolarının olduğu yerler, Küçük 
Sanayi Sitesi’nin karşısındaki yol boyu 
alanlar “Konut Dışı Kentsel Alanlar” oluver
miş..

Yani kısacası yeni rant alanları I 
yaratılmış.

Küçük Sanayi Sitesi’nin karşısı fiilen 
işgal edildiği halde bügün de hiçbir kuru
luşa yasal işlem yapılmıyor, kaçak işletmel- 

| er komik cezalarla geçiştiriliyor.
Bir süre öqce büyük paralarla satın alı

nan ve liman yapılacağı duyulan zeytinlik 
(konut alanından çıkarılarak) sanayi alanı 
yapılıvermiş.

GEMPORT’un ruhsatsız inşaatına 
başladığı yeni alan da bu kapsam içine 
alınmış..

* 25 binlik Nazım İmar Planı Gemlik için 
önemli.

Hesaplara göre 2020 yılında Gemlik’in 
nüfusu 230 bin olacak!

Bana göre böyle büyümeyi Gemlik 
kaldıramaz.

Yerleşim olarak buna olanak olmadığı 
gibi bu büyümeyi kaldıracak bir alt yapı 
Gemlik’te yok..

80 bin nüfuslu Gemlik’in sorunları tama
men çözülemezken, 230 binlere yükselen 
yani bugünün 3 katı bir Gemlik’i 
düşünebiliyor musunuz?

Gemlik ne bir Orhangazi, ne bir İnegöl, 
ne de bir Karacabey’dir.

Bir tarafı samanlı, bir tarafı Katırlı 
dağlarıyla çevrili dar bir alanda sıkışmış 
kalmıştır.

Gemlik’in nüfusunu 100 binin üzerine 
çıkarmak Gemlik’e ihanettir.

O zaman Gemlik yaşanamaz bir kent 
haline gelir.

Şehir Plancısının dediği gibi Nazım 
Planlarda sanayileşmeye özellikle önem 
verilmiş, birinci sınıf tarım alanları depocu
lara peşkeş çekilmiş..

Bu planı Ankara’da bir firmaya yaptır
mışlar.

Plancılar ne zaman geldi, ne zaman 
inceleme yaptı, kimlerle görüştü, kimlere 
danıştı bilen yok.

Ama birileri mutlaka biliyor. [
Bilenlerde istediklerini çizdirmişler.
Bu plan Gemlik’in önünü açmaz.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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“Bu ülkeyi şirket gibi görüyorlar”
Seyfettin SEKERSÖZ 
Cumhuriyetin 
83 yılı nedeniyle 
basın açıklaması 
yapan CHP ilçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, açık açık 
"Ben ülkemi pazarla
makla sorumluyum!" 
diyenlerin bu ülkeyi 
şirket gibi gördük
lerini ileri sürdü. 
Türkiye Cumhuriyeti, 
aynı görüş birliği 
içinde bütünleşen 
Türk toplumunun, 
tarihte eşine ender 
rastlanan bir azim 
ve irade ile zafere 
ulaştırdığı Kurtuluş 
Savaşı’nda akıtılan 
kanların sonucunda 
kurulduğunu 
hatırlatan Akyürek, 
"Kurtuluş savaşının 
insanlık tarihinin 
kaydettiği en büyük 
var oluş mücadele 
lerinden biri olmuş
tur. Türk milletinin, 
büyük komutan 
Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah 
arkadaşlarının 
önderliğinde, yedi 
düvele karşı ortaya 
doyduğu bağımsızlık 
savaşı sonucunda 
kurduğu yeni 
devletiyle bir kez 
daha tarihteki onurlu 
yerini almıştır.
Ancak, ilanından 
83 yıl sonra 
Cumhuriyet çok 
sıkıntılı ve büyük 
risk altında yeni 
bir dönemi 
yaşamaktadır. 
Atatürk ile birlikte 
tekrar onurumuzu 
kazandık. Yıpranmış, 
ezilmiş, onuru 
kırılmış bir ulusa ne 
kadar fakirde olsa 
büyük onur 
kazandırdı.
Dünya’da saygın 
bir millet olarak 
tekrar doğduk. 
Peki şimdi ne oldu? 
AB'ye girme uğrund 
verdiği tavizler 
Türkiye Cumhuri 
yeti’nin kuruluş

senedi Lozan anlaş
masını delme nok
tasına dayandı.
Lozan anlaşması ile 
tesis edilmiş bulu
nan karşılıklılık 
ilkesinden 
vazgeçilmesi ve 
vakıflarla ilgili İstan
bul Rumlarına tek 
taraflı bazı hak ve 
imtiyazlar verilmek 
istenmesi, Sevr'e 
dönmek demektir. 
Azınlıklara tek taraflı 
taviz vermek, Sevr' 
de vardır" dedi.
Şimdi ise düştü 
ğümüz durumlara 
anlam verilemedi 
ğine dikkat çeken 
Erdem Akyürek, 
Avrupa için veril 
meyen ödün kal 
madiğini ileri sürdü. 
Bin bir güçlükle 
kurulan en önemli 
kurumlarımızın bir 
bir satılmakla 
olduğuna değinen 
Akyürek "Paralar 
nereye gidiyor belli 
değil? Elde edilen 
gelirler yatırıma mı 
harcanıyor tabi ki 
thayır? Durum orta
da. Kötü gidişin 
sorumlusu üniver
sitelermiş gibi 
rektörlere çatıldı. 
Yabancılara toprak 
satışlarına karşılık 
ilkesi gözetilmeden 
izin verilmesi hem de 
köy sınırları içerisin
deki tarım arazileri 
de dahil olmak üzere 
açık açık 'Ben ülkemi 
pazarlamakla sorum

luyum!’ diyenler 
bu ülkeyi şirket gibi 
görüyorlar. Kime 
satsam kardır misali. 
Yedi düvel yıkamadı 
bunlar yıkıyor. Ama 
unutulmasın bu ülke 
hepimizin. Bu ülke 
kolay kolay bir 
yerlere gelmedi.
Kolay kolay bu 
değerlerimizi de 
kimse alamaz. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi bireyleri 
kadınıyla genci 
ve tüm Türk gençliği 
olarak buna asla 
izin vermeyiz.
Bu vahim durumun 
düzelmesi için 
Atatürk'ün gençliğe 
hitabesinde 
verdiği öğütler 
doğrultusunda canla 
başla mücadele 
edilecektir. Kimse 
kaygı duymamalı. 
Tek korkumuz, 
aydınların, basın 
ve vatandaşların 
duyarlı olmadığıdır. 
Başka Türkiye yok. 
En az bu ülkenin 
düşmanları ve ihanet 
içerisinde olanlar 
kadar cesur, kararlı 
ve azimli olmak 
zorundayız.
Biz Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak 
tüm duyarlı 
vatandaşlarımıza 
sesleniyoruz. 
Ülkemizin içine 
düştüğü bu durpm- 
dan sandıkta 
mücadele vererek 
kurtulalım" dedi.

“Atatürk inkılaplarını korumada, 
yaşatmada kararlıyız”

Seyfettin SEKERSÖZ

Anadolu Eğitim 
Sendikası 
Bursa İl Temsilciliği 
Basın ve Halkla 
İlişkiler Sekreteri 
Mustafa Kemal 
Yılmaz, Cumhuriyet 
bayramı nedeniyle 
yaptığı yazılı 
basın açıklamasında 
"Cumhuriyetle 
gerçekleştirdiğimiz 
Atatürk inkılaplarını 
korumada, 
yaşatmada 
kararlıyız" dedi. 
Cumhuriyetin 
yeni bir 
yıldönümünü 
daha yaşamaktan 
mutluluk duyduk
larını belirten 
Mustafa Kemal 
Yılmaz, "Halkın, 
halk tarafından, 
halk için yönetilmesi 
demek olan 
demokrasi, en 
faydalı ve olumlu 
meyvesini 
Cumhuriyetle verir. 
Bu gerçeği, 
vatanımızın geleceği 
İçin en sağlam 
temel sayan Atatürk, 
Kurtuluş Savaşı’na 
başlarken bu ışıklı 
kaymaktan güç aldı. 
Türk ulusu, tarihin 
ilk çağlarından beri 
demokrasi ilke ve 
alışkanlıklarına 
bağlı, devlet 
yönetiminde 
erkeğine ve kadınına 
eşit hak ve görevler 
tanıyan bir büyük 
ulus olarak ün 
yapmıştır. İler
lemede, çağdaş 
uygarlığa erişmede 
en köklü dayanağın, 
demokrasi içinde 
kalkınma olduğuna 
inanıyoruz.
İnsan hak ve 
hürriyetlerini en

Mustafa Kemal Yılmaz
olumlu şekilde 
değerlendiren 
ekonomik, kültürel 
ve sosyal gelişme 
imkanlarını en 
faydalı yaşayış 
düzenine yönelten 
Cumhuriyet 
yönetimine 
bugün kavuştuk. 
Cumhuriyetle 
'doğan Cumhuriyet 
çocukları bugün 
olgunluk yaşındadır. 
Filiz, fidan, fidan 
köklü bir ağaç 
olmuştur artık. 
Geriliğin rüzgarları, 
bilgisizliğin yağ
murları bu ağacı 
etkileyemez.
Cumhuriyetle 
kazandığımız 
insanca yaşama 
ülküsüne 
yürekten bağlıyız. 
Cumhuriyetle 
gerçekleştirdiğimiz 
Atatürk inkılaplarını 
korumada, yaşatma
da kararlıyız" dedi. 
Cumhuriyet 
yönetiminirt 
kolay kazanılmadığı- 
na işaret eden 
Yılmaz, bu anıtın 
harcında nice 
şehitlerin ölümsüz 

cesareti, nice 
gazilerin şeref 
payı olduğunu 
belirterek 
"Yaşayanların 
yaşayacaklara, en 
değerli armağanı

Cumhuriyet 
yönetimi olacaktır. 
Bu büyük 
armağanın her 
yıl daha ileriye 
ve güzele 
götürülmesinde, 
yetişen kuşakların 
sarsılmaz inancı, 
yorulmaz 
çalışkanlığı, 
yanılmaz 
bilgisi en büyük 
destektir.
Cumhuriyet 
Bayramının bu 
yıldönümünde 
her Türk kendine 
en gerçek kılavuz 
olarak bilgiyi, 
tekniği seçmenin, 
en güçlü dayanak 
olarak da imanı ve 
cesaret almanın 
mutluluğu içindedir 
Atatürk ve 
devrimlerine 
bağlılığını her yıl 
yeni bir sevinç ve 
kıvanç günü olan 
bu büyük bayramı 
Türk ulusu için yeni 
bir görâş kaynağı 
olarak 
selamlıyoruz 
Anadolu Fgitim 
Sendikası olarak, 
1923 yılında çetin 
mücadelelerle 
Kurulmuş olan 
Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
tüm kazanımlarını 
savunuyoruz. 
Ülkemizin daha 
uygar bir yapıya 
ulaşması için 
sonuna kadar 
mücadele etme 
sözü veriyoruz. 
Atatürk'ün 
öğretmenleri olarak 
demokrasinin, 
eşitliğin, hukukun, 
laikliğin ve 
devletin karşısında 
olan tüm güçlerin 
karşısında 
olacağız" dedi.

Gazi maaşlarına yüzde 12.77 zam
Aralarında 3 İstiklal 
Savaşı gazisinin de 
bulunduğu gazilerin 
maaşları yeni yılda 
yüzde 12,77 , muhtaç, 
güçsüz ve kimsesi
zlere ödenen 65 yaş 
aylığı da yüzde 8,30 
oranında artacak.
2007 Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanun Tasarısı 
ile Emekli Sandığı 
verilerine göre, gazi 
ler ile vatani hizmet 
tertibinden aylık alan
ların halen 5.400 olan 
gösterge rakamı,

Ocak ayında 5.600'e, 
Temmuz ayında ise 
5.750'ye yükselecek. 
Bu şekilde yüzde 
2,32'lik enflasyon 
farkı ile birlikte halen 
241,62 YTL olan gazi 
maaşı, Ocak ayında 
16,26 YTL artarak, 
257,88 YTL'ye 
çıkacak.
Temmuz'daki 
gösterge ve katsayı 
artışı da gazi maaşları 
ile vatani hizmet ter 
tibinden aylık alanlara 
14,61 YTL zam olarak 

yansıyacak. Buna 
göre, gazi ve diğer 
hak sahiplerinin eline 
2007'nin ikinci 
yarısında da 272,49 
YTL geçecek.
Gazi ve vatani hizmet 
tertibinden aylık alan
ların dul eşlerinin 
halen 4.325 olan 
maaş göstergesi de 
Ocak'da 4.500'e, 
Temmuz'da 4.600'e 
çıkacak. Gösterge ve 
maaş katsayılarındaki 
artış, dul eşlerin 
halen 193,52 YTL olan 

aylık maaşını Ocak 
ayında 207,23 YTL'ye, 
Temmuz ayında ise 
217,99 YTL'ye 
yükseltecek.
Bu arada vatani 
hizmet tertibinden 
aylık almakta olan
ların çocuklarına 
ödenmekte olan yetim 
aylığındaki 3.000 
gösterge rakamı da, 
Ocak'dan itibaren 
3.100, Temmuz’dan 
itibaren ise 3.200 
olacak. Bu da, 
halen 134,23 YTL olan

yetim aylığının 
Ocak'da 142,75 
YTL'ye, Temmuz'da 
da 151,65 YTL'ye çık
masını sağlayacak. 
Bu şekilde yeni yılda 
gazi ve vatani hizmet 
tertibinden aylık alan

ların maaşlarında 
kümülatif olarak 
yüzde 12,77, dul 
eşlerin maaşlarında 
yüzde 12,64, 
yetim aylıklarında ise 
yüzde 12,97 artış 
meydana gelecek
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Okullarda pod ve Mp3 çalara sınırlandırma Korsan yazılıma karşı
işbirliği girişimi

Okullarda öğrenciler 
tarafından cep tele
fonlarının yanı sıra 
iPod, mp3 çalar, 
kamera, ses kayıt 
cihazı gibi araçların 
kullanımı da sınır
landırılacak.

j Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), eğitim-öğre- 
tim ortamlarında 
cep telefonlarının

I iletişim amaç|ı 
kullanılmasına 
çözüm üretme 
sürecine katkı 
sağlamak hedefiyle 
"Bilişim Araçları

Kullanım Anketi" 
düzenledi.
Internet üzerinden 
düzenlenen anketle, 
cep telefonlarının 
eğitim-öğretim 
ortamlarında kul
lanımının tüm 
öğrenciler için mi 
yoksa belli sınıf 
öğrencileri için mi 
kısıtlanacağı, 
ses ve görüntü kaydı 
yapma özelliği 
bulunan telefonlara 
izin verilip verilmeye
ceği, cep telefon
larını kötü amaçla 

kullananlar için 
caydırıcı yaptırım
ların artırılıp 
artırılmayacağı 
belirlenecek.
Anket sonuçlarına 
göre, cep telefon
larının yanı sıra 
mp3 çalar, iPod, 
kamera, ses kayıt 
cihazı gibi bilişim 
araçlarının eğitim- 
öğretim ortamlarında 
kullanımının da 
belli esaslara 
bağlanmasının 
amaçlandığı 
öğrenildi.

Yazılım lisans 
haklarını korumak 
üzere faaliyet 
gösteren Business 
Softvvare Alliance 
(BSA) ile Türkiye 
Bilişim Derneği 
(TBD), sektörü kor
san yazılıma karşı 
ortak çaba göster 
meye çağırdı. 
BSA Genel Koordi 
natörü Tolunay 
Tomruk ve TBD 
Hukuk Çalışma 
Grubu Başkanı Av. 
Mehmet Ali Koksal, 
korsanla mücadele 
konusunda toplumun 
bilinçlendirilmesi ge 
rektiğini söylediler. 
Korsan yazılımın 
Türk bilişim 
sektörünün önünü 
kapattığını anlatan 
Tomruk, Ortadoğu 
ve Afrika'da 
korsan kullanımın 
yüzde 57, Türkiye'de 
ise yüzde 65 
olduğunu bildirdi. 
Tomruk, Türkiye'de, 
bu oranın yüzde 
10 düşürülmesiyle

36 bin kişiye 
istihdam sağlana 
bileceğini belirterek, 
bu oranda bir 
azalmanın 
Türkiye’yi 
bölgesinde, 
bilişim sektöründe 
en büyük yapacağını 
Kaydetti.
Korsan yazılımın 
Türk gençliğinin, 
Türk bilişim 
sektörünün önünü 

kestiğini ifade 
eden Tomruk, 
korsanı, sivil 
toplum kuruluşlarıyla 
işbirlliği ve 
denetimlerin 
etkinleştirilmesi 
ile durdurabilecek
lerini dile getirdi. 
Tomruk, korsanın 
insanların bil
inçlendirilmesi ile 
'önlenebileceğini 
söyledi.

Milli Eğitim Bakan 
lığı, Danıştay'ın, 
"Bakanlık tarafından 
yurt dışına lisan
süstü öğrenim 
için öğrenci 
gönderilmesi 
işlemiyle ilgili 
yürütmenin 
durdurulması" 
karalanın ardından, 
"mülakatsız bir 
seçim yaparak 
adayların mağdur 
olmayacağı yeni bir 
değerlendirme 
yapılacağını" bildirdi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığından 
yapılan yazılı açıkla
mada, Bakanlıkça 
başlatılan yurt dışına 
1416 sayılı Kanun 
kapsamında her yıl 
1000 yüksek lisans 
ve doktora öğrencisi 
gönderilmesi 
projesiyle ilgili 
Yüksek Öğretim 
Kurumu (YÖK) 
tarafından Danıştay'a 
açılan davanın 
sonuçlandığı

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

belirtilerek, şunlar 
kaydedildi: 
"Danıştay, 
YÖK'ün yurt 
dışına yüksek 
lisans ve doktora 
öğrencisi gönderme 
yetkisinin 
kendisinde olduğu 
iddiasını reddet
miştir. Danıştay, 
öğrencilerin seçi
minde mülakat 
yapılmasına 
karşı çıkmıştır. 
Bakanlığımız, 
Danıştay'ın bu 
kararının ardından 
mülakatsız bir 

seçim yaparak 
adayların mağdur 
olmayacağı yeni 
bir değerlendirme 
yapacaktır. Yapılan 
ilk incelemede 
sonucun çok da fazla 
değişmeyeceği 
anlaşılmıştır." 
Açıklamada, 
Danıştay'ın kararı 
doğrultusunda 
yapılan yeni düzen
leme ile yurt dışına 
gönderilecek 
öğrencilerin lis
tesinin gelecek 
hafta ilan edileceği 

bildirildi.

Eğitimde kanlı bilanço
2005-2006 öğretim yılı ile bu yılın son bir buçuk ayı içinde 

okullarda 2474 olay meydana geldi. 47’si ateşli, kesici, 
delici aletler ile gerçekleşen olayların 9’u ölümle sonuçlandı.
Milli Eğitim Bakan 
lığı’nın okullarda 
şiddeti önlemek 
amacıyla yürüttüğü 
çalışmalar kapsamın
da okullar olayları 
sanal ortamda 
Bakanlığa iletiyor. 
Bu çerçevede, 
istatistiklerin tutul
maya başlandığı 
26 Nisan 2006 tari
hinden bu yana 
kaydedilen olaylar 
türlerine göre analiz 
edildi. Olayların 
kaydedilmeye baş
landığı tarihten 
itibaren bugüne 
kadar geçen sürede, 
yaz tatili göz önünde 
bulundurulmadığın- 
da, okullarda toplam 
2 bin 474 olay mey
dana geldi. Bu olay
lara, 6 bin 224 
öğrencinin karıştığı 
tespit edildi. 
Olayların türü ince
lendiğinde, en fazla

“yumruk, tekme, 
tokat ve benzeri” 
fiziksel zarar 
veren şiddete 
başvurulduğu 
belirlenirken, 
“zorbalık, tehdit, 
sataşma”, 
“dedikodu, lakap 
takma”, “eşyaya, 
mala zarar verme”, 
“çalma, gasp” ile 

“okula silah, kesici, 
delici alet getirme” 
olaylarının da yaygın 
olduğu saptandı. 
Meydana gelen 
olaylar arasında 
alkol, uyuşturucu, 
ilaç ve diğer madde 
kullanımı, çete oluş
turma ve katılma ile 
cinsel taciz de 
bulunuyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’da Cumhuriyet coşkusu
Türkiye Cumhuri 
yeti'nin kuruluşunun 
83. yıldönümü tüm 
yurtta olduğu 
gibi Bursa'da da 
törenlerle kutlandı. 
Törende bir konuşma 
yapan Vali Nihat 
Canpolat, sözde 
Ermeni soykırım iddi
alarını eleştirerek, 
"Dünyanın başta 
Afrika kıtası olmak 
üzere birçok yerinde 
yaptıkları katliamın 
ellerine bulaşan kanı 
henüz kurumamış 
ülkelerin, Türk 
Milleti'ni soykırımla 
suçlamalar! çok 
anlamlıdır. Bizim tari
himizde bizi utandıra
cak hiçbir şeyimiz 
yok" dedi.
Türk milletinin 
dünyanın en büyük 
varolma savaşını 
kazanıp yeniden 
doğuşunun yıldönü 
mü olan 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı, 
tüm Türkiye'de 
olduğu gibi Bprsa'da 
da coşkulu törenlerle
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kutlandı. 
Bursa'daki törenler 
Heykel Atatürk Anıtı 
önünde 09.00-09.30 
saatleri arasında Zeki 
Müren Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi Or 
kestrası ve Korosu' 
nun verdiği konserle 
başladı. Aynı saat 
lerde Vali Nihat 
Canpolat, Büyükşehir 

Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ve 
Garnizon ve 
Jandarma Bölge 
Komutanı Tuğgeneral 
Osman Baykurt, 
Tarihi Valilik 
Binası'nda bayram 
kutlamalarını kabul 
etti. 09.30-10.00 saat
leri arasında öğren
cilerden oluşan 
"Gençiik Korosu”, 
cumhuriyet şarkıları 
nı seslendirdi. 
Ellerinde bayraklarla 
Ata'nın huzurunda 
cumhuriyete sajhip 
çıkan gençler, 
marşları da büyük bir 
coşkuyla söyledi.
Vali Nihat Canpolat, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şafyin ve Garnizon ve 
Jandarma Bölge 
Komutanı Tuğgeneral 
Osman Baykurt ve 
protokol mensu
plarının kutlama 
alanında yerlerini 
almalarıyla birlikte 
törenlere geçildi. 
^Canpolat, Şahin ve 
Baykurt'un halkın ve 
öğrencilerin bayra
mını kutlamasının 
ardından İstiklal 
Marşı okundu. 
Törene AKP Bursa 
Milletvekilleri Altan

Karapaşaoğlu, Zafer 
Hıdıroğlu, Sedat 
Kızılcıktı ve Faruk 
Anbarcıoğlu, AKP İl 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak, İl Genel 
Meclis Başkanı 
Mehmet Tuçak, CHP 
İl Başkanı Abdullah 
Özer, Anavatan 
Partisi İl Başkanı 
Orhan Efe, 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin, 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, Baro 
Başkanı Asude Şenol 
ve çok sayıda pro
tokol üyesi katıldı. 
Canpolat'tan anlamlı 
mesaj!
Kürsüde bir konuşma 
yapan Vali Nihat 
Can polat, laik 
demokratik 
cumhuriyetin son
suza kadar var 
olacağına, Türk Mille 
ti'nin ebediyete kadar 
Atatürk'ü kalbinde ve 
gönlünde yaşatacağı
na inancın tam 
olduğunu vurguladı. 
Türkiye Cumhuri 
yeti'nin 83. yılını 
büyük bir gurur ve 
mutlulukla kutlan 
dığını vurgulayan 
Canpolat, 
''Cumhuriyetimizin 
kurucusu büyük 
Atatürk'ü, O'nun 
kahraman silah 
arkadaşlarını, bu 
toprakları bize ebedi 
vatan kılan aziz şehit
lerimizi bir kez daha 
rahmetle, minnetle 
anıyorum. İnsanlık 
onuruna en çok 
yaraşan idare sistemi 
olan cumhuriyet, rrtil- 
letimizin geçmişten 
geleceğe uzanan 
tarih yolculuğunda 
çok önemli bir, 
dönüm noktasını 
teşkil etmektedir" 
dedi.

Bütçe yarıya indi
Değiştirilen İl Özel İdareleri Kanunu ile 
hizmet alanı ve sorumlulukları artırılan 
ancak, yeterli kaynak aktarılamayan il özel 
idareler bütçe oluşturmakta zorluk çekiyor. 
Gelirler Kanunu'nun bir an önce yenilen
mesini bekleyen Bursa İl Genel Meclisi de 
2007 yılı bütçesini yüzde 50 oranında 
düşürdü ve 80 milyon YTL olarak belirledi. 
Gündemdeki Gelirler Kanunu yasalaş
madığı takdirde İl Özel İdaresi, aradaki 80 
milyon YTL'lik farkı ek bütçe olarak 
yatırımlara yansıtamayacak.
Bursa İl Genel , 
Meclisi, önümüzdeki 
haftadan itibaren 
2007 yılı bütçesini 
görüşmeye 
başlayıyor.
Yasa gereği bütçe 
görüşmelerini 
kasım ayında 
yapacak olan meclis, 
20 gün boyunca ard 
arda toplanacak. 
Geçen yıl rekor bir 
bütçe yapan 
Bursa İl Genel 
Meclisi, 2006 yılını 
}60 milyon YTL 
bütçeyle kapatmıştı 
ancak, yasayla 
sorumluluk alanı 
genişletilen İl Özel 
İdaresi gelirlerinde 
artış olmayınca, 
hazırlardan bütçe 
açık verdi. Ortaya 
çıkan açığı borçla
narak kapatan İl 
Özel Idaresi'nin 
bu yılki bütçesi de 
80 milyon YTI olarak 
hazınlandı.
Geçen yıl yaşanan 
sorunların bir kez 
daha yaşanmaması 
için çaba harcayan İl 
Genel Meclisi, bu yıl 
düşük bir bütçe 
hazırlarken, yıl 
içerisinde ortaya 
çıkacak gelir 
artışlarını da ek 
bütçeyle Bursa'nın 
hizmetine sunmayı 
planlıyor.
"Temkinli davrandık" 
İl Genel Meclisi 
Başkanı Mehmet 
Tunçak, 2 yıl önce 
yürürlüğe giren yeni 
yasayla il Genel 
Meclisi'nin yetki 
ve konum itibariyle 
tam bir yerel 
parlemento haline 
getirildiğini ancak, 
aradan geçen zaman 
zarfında gelir artışı 
sağlanmadığını 
söyledi. Gelirler 
Kanunu'nun bir an 
önce çıkması gerek
tiğini vurgulayan 
Tunçak, "Yerel 
Yönetimler Kanunu 
sonrasında 
büyükşehir

belediyelerininin 
gelirlerinde önemli 
artışlar oldu.
Mücavir alan dışında 
kalan yerler ile 
eğitim ve sağlık gibi 
alanlarda önemli 
yatırımları olan il 
özel idareleri ise 
yetkilerinde ve 
hizmet alanlarında 
genişleme yaşadı. 
Gelirlerinde ise 
yeterli artış olmadı. 
Bu düzenlemenin 
Gelirler Kanunu ile 
yapılması gerekiyor । 
ancak, henüz kanun 
çıkmadı. BU neneme 
2007 bütçesini 
temkinli hazırlama 
yoluna gittik.
Eğer kanun yürür
lüğe girer ve İl Özel 
İdaresi yeni gelirlere 
kavuşursa ek 
bütçe yapmayı 
düşünüyoruz. 
Örneğin 200 
milyon YTL kaynak 
gelirse, 120 milyon 
YTL de ek bütçe 
yapacağız" dedi.
Okullarda bağış 
yükü hafifleyecek 
2007 yılında eğitim 
ve sağlık alanına 
ağırlık vereceklerini 
belirten Tunçak, 
2006 yılındaki "yol 
ve susuz köy kalma
ması" yönündeki 
hedeflerine ulaştık
larını kaydetti. Okul 
inşaatlarının yanı 
sıra küçük onarım- 
lara ve okulların 
temizlik il güvenlik
lerine ilişkin projeleri 
hayata geçirecekleri
ni anlatan Tunçak, 
"Küçük onarımlar ve 
tadilatlar okullarımız 
için oldukça önemli. 
Okullarımız da bu 
işlerini görmek için 
velileri sıkıştırarak 
bağış toplama yolu
na gidiyor. Biz bunu 
karşılayınca bağış 
sorunu da tamamen 
ortadan kalkacak 
diyemem ama 
ailelerin yükü 
hafifleyecek" 
diye konuştu.
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'Ust sınır1 önerisi AKP’yi harekete geçirdi Serbest Kürsü 
• _____:________________Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan'ın 
'Milletvekili seçilme 
yaşına üst sınır geti 
rilmeli. Siyaset 
emeklilikten sonra 
yapılacak bir iş 
olmamalı' yönündeki 
önerisi AK Parti'yi 
harekete geçirdi. 
AK Parti Karaman 
Milletvekili Mevlüt 
Akgün, bazı mil
letvekillerinin şid
detli muhalefetine 
rağmen hazırladığı 
Anayasa değişiklik 
teklifini bu hafta 
imzaya açacak. 
Akgün, milletvekili 
seçilme yaşının 65 
ile sınırlandırılmasını

Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

seçilme yaşının 65 
ile sınırlandırılmasını 
öngören Anayasa 
değişiklik tdklifi 
hazırlayan AK Parti 
Karaman Milletvekili

mada, "Milletvekil 
terinin bir bölümün
den destek telefon
ları geldi. Ancak belli 
bir yaş üstü olan 
vekiller bana tepki

öngören teklifini 
hafta başında 
Başbakan Erdoğan'a 
da sunacak.
Başbakan'ın söz
lerinin kendisini 
cesaretlendirdiğini 
belirten Akgün, 
"Belli bir yaşa gelen 
insanlara tapuda bile 
doktor raporu 
istenirken, devlet 
yönetenlerden rapor 
alınmıyor" diyerek 
seçilme yaşına mut
laka üst sınır getir
ilmesi gerektiğini 
vurguladı. Başbakan 
Erdoğan'ın 'Seçilme 
yaşının tavanını da 
belirlemek lazım. 
Siyaset emeklilikten 
sonra yapılacak bir 
iş olmamalı* yönün
deki sözleri, bundan 
bir süre önce

Mevlüt Akgün'ü 
harekete geçirdi. 
Yaklaşık 15 gün önce 
hazırladığı teklifi mil
letvekillerine gön
deren Akgün, 
Başbakan'ın söz
lerinin ardından 
çalışmalarını hız
landıracak.
Hazırladığı teklifi 
önce Başbakan 
Erdoğan'a sunacak 
olan Akgün, daha 
sonra Anayasa tek
lifini imzaya açacak. 
Anayasa değişiklik 
teklifini TBMM Baş 
kanlığı'na vermek 
için 184 milletvekilin
in desteğini arayacak 
olan Akgün, hazır
ladığı teklifle ilgili 
ilginç tepkiler 
aldığını söyledi. 
Akgün yaptığı açıkla-

gösterdi. Bazıları 
yaptığımın fantezi 
olduğunu ve yaş 
konusuyla fazla 
uğraşmamam gerek
tiğini bildirdiler. 
Kimisi genel merkez 
yönetiminin tepki 
göstereceğini 
belirterek, çalışmam
dan vazgeçmemi 
istediler. Bazıları ise 
şakayla karışık 
'Yanımıza uğrama, ne 
yapacağımız belli 
olmaz' diye tepki 
gösterdi" diye 
konuştu.
Hazırladığı teklifi mil
letvekillerine sun
duğunu ancak tek 
tek imza hopla
madığını belirten 
Akgün, 
"Başbakanımız'ın bu 
açıklamasından 
sonra teklifimi imza
ya açma zamanı 
gelmiştir. Başbaka 
nımız'ın açıklamaları 
beni cesaretlendirdi. 
Milletvekili seçilme 
yaşına mutlaka bir 
üst sınır getirilme
lidir. Türkiye'de 
emeklilik yaşı 65'tir. 
Belli yaştaki insanlar 
tapuya gittiğinde 
doktor raporu 
isteniyor. Ancak 
devlet yönetenlerden 
doktor raporu alın
mıyor. Buna bir kural 
getirilmelidir. Türk 
siyasetinin önü 
açılmalıdır" değer
lendirmesini yaptı.

Cumhuriyet 83. yaşında....
Cumhuriyet sözcüğü dilimize Arapça’dan geçmiştir. Cumhur kelimesi ahah, 

halk veya büyük bir kalabalık anlamına gelmektedir. Batı dillerinde karşılığı ise 
Latince kökenden geçen “RES PUPLİCA” dır. Cumhuriyette asıl olan halk'tır, 
halkın mutlak yönetimidir. Yöneticiler, işbaşına seçimle gelmektedir. 
Yöneticilerin ömür boyunca makamda kalmasına, kalıtım yoluyla makamın 
babadan oğula geçmesine ve devredilmesine karşıdır. Cumhuriyetin hukuksal 
temel felsefesi “Kayıtsız şartsız ulus egemenliğidir”

İslam öncesi Türk devletlerinde devlet başkanlığı görevi Göktann’nın bağışı 
ile belli bir soya ve kişiye verilmektedir. Devletin başındaki kişinin görevini, tam 
yerine getirip getirmediğini denetlemek için meclisler bulunmaktaydı.

İslam devletlerinde ise devlet başkanı halifedir. Halife tüm müslümanların 
hükümdarıdır. İmam olduğundan aynı zamanda camideki ibadeti de yönetir.

OsmanlI devletinde ise; ilk beylerin seçimi eski Türk geleneklerine* uygun 
olarak yapılmıştır. Yönetime, ölen sultanın en büyük oğlu geçer (Fatih 
Kanunnamesi ile) Daha sonra I. Ahmed döneminde Konular kurala göre ölen 
padişahların soyundan en yaşlı ve akıllısının tahta geçmesi kuralı konur.

Cumhuriyet fikri 1789 Fransız Devrimiyle Avrupa'ya ve dünyaya yayılmaya 

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.535) 886 47 74

ELEMANLAR ARANIYOR
Ön muhasebe bilen ve bilgisayar kullanabilen

BAYAN ELEMAN
Tecrübeli BAY ve BAYAN garson alınacaktır.
MAMMA MIA PİZZERIA

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

başlamıştır. Bu devrim ile kudret ve kuvvetini ilahi kaynaktan aldığı 'iddiası olan 
“Monarşi” yönetimi, yerini Cumhuriyet yönetimine bırakmıştır. Egemenlik 
kavramı da ilahi-kutsal iradenin temsilcisi olan kraldan alınıp ulusa 
devredilmiştir. Bu kavram bizde, batıdan tam 134 yıl sonra 1923 te Atatürk’ün 
sayesinde Türkiye’de hukuksal ve siyasi yerini bulmuştur.

Fransız Devrimi'nin yaydığı ilkelerden OsmanlI aydınları ve özellikle de genç 
subaylar etkilenmişlerdir. I. ve II. Meşrutiyet yönetimleri bu etkilenmelerin de 
Sbnuçlarından biri olarak ilan edilmek zorunda kalmıştır.

Atatürk, Samsun’a hareket etmeden önce mücadelesinin 'dayanacağı 
düşünceleri kafasında bütünleştirmiş, 19 Mayıs 1919’dan itibaren de bu 
düşüncelerini uygulamaya koymuştur. 22 Mayıs 1919’da Samsun’dan İstan
bul’a gönderdiği mesajda; “Millet tek vücut olup egemenlik esasını, Türklük 
duygusunu hedef kabul etmiştir” demektedir.

22 Haziran 1919 da Amasya Genelgesinde M. Kemal “Milletin, bağımsızlığını 
yine milletin azmi ve iradesi kurtaracaktır” diyerek Kurtuluş Savaşı’mızın 
başladığını dünyaya duyurur. “Millet bir süre ben de onl.arı yöneten bir 
çobanım" diyen padişahın saltanatının yerini, millet egemenliğine bıraka
cağının mesajı verilmektedir. M. Kemal, bu genelgenin yayınlanmasından sonra 
9. Ordu Müfettişliği görevinden alınmak istenmiştir. İçişleri Bakanı Ali Kemal’in 
emrini dinlememiş, görevini sürdürmüştür. Ta ki 7/8 Temmuz 1919 Erzurum 
Kongresi öncesine kadar...

Atatürk, Erzurum Kongresi’nin toplanacağı sıralarda bir gece arkadaşları ile 
yaptığı konuşmalarında bakın neler söylüyor:

Süreyya Yiğit:
Başarılı olduktan sonra dahi iş bitmiyor. Paşam, memleketin sürekli çalış

maya ve devrimler yapmaya ihtiyacı vardır.
Şeklindeki düşüncesini belirttikten sonra konu ülkenin sosyal yapısına 

geçildi. Paşam vatanın kurtulmasından sonra “Cumhuriyet” ilanının şart 
olduğunu belirttikten sonra:

- Mazhar not defterin yanında mı? diye sordu
- Hayır Paşepn...
- “Zahmet oıacak ama, merdiveni bir inip çıkacaksın. Al da gel” dedi.
Nerede ise sabah olacaktı. Hemen aşağıya indim. Not defterini alıp geldim. 

O, hatıra defterime günü gününe her olayı not edişime hem memnun olur, hem 
de bazen şaka yapmaktan kendisini alıkoyamazdı.

- Hafızalarımız zayıfladığı zaman Mazhar Müfit’in defteri çok işimize yaraya
cak... derdi.

Defteri getirdiğimi görünce, sigarasından birkaç nefes çektikten sonra:
- Ama bu defterin bu yaprağını kimseye göstermeyeceksin. Sonuna kadar 

gizli kalacak. Bir ben, bir Süreyya; bir de sen bileceksin. Şartım bu..
Dedi. Siy*eyya da, ben de :
- Buna emin olabilirsiniz Paşam... dedik.
Paşa, bundan sonra:
- öyleyse önce tarih koy!... dedi.
Koydum: 7/8 Temmuz 1919 sabaha karşı...
Tarihi sayfanın üzerine yazdığımı görünce
- Pekala... Yaz! diyerek devam etti.
- Zaferden sonra hükümet şekli “Cumhuriyet” olacaktır. Bunu size daha 

önce de bir sorunuz nedeniyle söylemiştim. Bu bir.
İki: Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken muamele yapıla

caktır.
Üç: Tesettür kalkacaktır.

— Dört : Fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka

SAHİBİNDEN SATILIK OTOMOBİLLER
CF 2004 MODEL

CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 
ÖZEL KULLANILMIŞ

«M 2000 MODEL TOYOTA COROLLA
I 96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ

GSM : (0.535) 394 58 24

I 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

giyilecektir.
Bir anda kalem elimden düştü ister istemez... 

Yüzüne baktım. O da benim yüzüme baktı.
- Neden durakladın?
- Darılma ama Paşam, sizin de hayal perest 

taraflarınız var dedim. Gülerek:
- Bunu zaman tayin eder. Sen yaz... dedi.
Yazmaya devam ettim:
- Beş : Latin harfleri kabul edilecek.
- Paşam kafi.. Kafi..
Dedim ve biraz da hayal ile uğraşmaktan bıkmış bir 

insan tavrıyla:
- Cumhuriyet ilanına muvaffak olalım da üst tarafı 

yeter! diyerek, defterimi kapadım ve koltuğunun altına 
sıkıştırdım. İnanmayan bir adam tavrıyla

- Paşam sabah oldu. Siz oturmaya devam edecek
seniz hoşça kalın.... diyerek yanından aynldım.

Devamı yarın..
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Kadınlar sabahlan daha suratsız oluyor ÇİZİYORUM
Ingiltere'de Uyku 
Konseyi tarafından 
yapılan araştırma, 
birçok erkeğin, 
sabahları kadınların 
daha suratsız 
olduğu şeklindeki 
görüşünü doğrular 
sonuçlar ortaya 
çıkarttı.
Kadınlar sadece 
daha çok suratsız 
olmakla kalmıyor, 
aynı zamanda bu 
aksi ruh hali 
kadınlarda daha 
uzun sürüyor.
Araştırmada, 
erkeklerin yüzde 
24'ü sabahları 
yataktan asla 
suratsız birşekilde 
kalkmadıklarını 
söylerken, 
kadınlarda bu 
oran sadece yüzde 
14 oldu.
Araştırmada ayrıca, 
bu ruh halinin 
kadınların yüzde 
13'ünde 2 ile 4 
saat sürdüğü,

oysa şynı süre 
boyunca suratsız 
olan erkeklerin 
oranının yüzde 10 
olduğu ortaya çıktı. 
Ankete katılanların 
yüzde 41 ’i sabahları 
huysuz olmalarının 
başlıca nedeninin 
uykusuzluk 
olduğunu söyledi. 
Uyku Konseyi'nden 
Jessica Alexander 
kadınların suratsız 
olmasının belki de 
uyku kalitesiyle

Barış Güler’in kaleminden
1 YAŞ

açıklanabileceğini 
belirtti.
Kadınların sadece 
yüzde 9'u her gece 
iyi uyurken bu oran 
erkeklerde yüzde 
15. Her 10 
kadından 3'ü uyku 
sorunlarından 
partnerlerinin horla
masını sorumlu 
tutarken, erkeklerin 
sadece yüzde 
13'ü partnerlerinin 
horlamasından 
yakındı.

6 milyon öğrenciye beslenme mektubu
İlköğretim çağındaki 
çocuklara doğru 
beslenme alışkanlık
larının kazandırılması 
için 6 milyon 600 bin 
öğrenci ve velisine 
mektup gönderilecek. 
Mektupta ailelere bir 
dizi uyarı var.
Sağlık Bakanlığı, 
ilköğretim çağındaki 
çocuklara doğru 
beslenme alışkanlık
larının kazandırılması 
amacıyla Milli Eğitim 
Bakanlığı ile yürüt
tüğü "İlköğretim Okul 
larında Beslenme 
Eğitim Programı" 
kapsamında 6 milyon 
600 bin öğrenci ile 
velilerine mektup 
gönderecek.
Sağlık Bakanlığı yet 
kililerinden aldığı bil
giye göre, Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı 
Necdet Ünüvar imza
sıyla gönderilecek 
mektuplarda velilere, 
çocuklarının çok hızlı 
bir büyüme ve 
gelişme dönemi 
içinde bulunduğu ve 
eskisinden daha fazla 
ev dışında beslendiği 
hatırlatılarak, 
beslenme alışkanlık
larının; çocuklarının 
sağlığını, başarısını, 
güçlü ve mutlu 
olmasını etkilediğinin

altı çizilecek. 
Çocuklarının sevdiği 
her besinin onlar için 
yararlı olmadığının 
ifade edileceği mek
tupta, velilerden 
çocuklarına; "Kemik, 
diş ve kaslarının 
gelişimi, yaşı ile ağır
lığına göre ideal boy 
uzunluğuna sahip 
olabilmesi için; her 
gün 2-3 su bardağı 
süt veya yoğurt, 1 
kibrit kutusu kadar 
beyaz peynir, 
Hastalıklara karşı 
daha güçlü olması, 
gözlerinin, dişlerinin, 
cildinin sağlığı ve 
kabız olmaması için; 
her gün 5 porsiyon 
taze sebze veya 
meyve, Beyin gelişi
minin tam olması, 
hastalıklara karşı 
dirençli olması ve 
kansızlıktan korun
ması için; her gün 2-3 
köfte büyüklüğünde 

et (tavuk, balık veya 
hindi) ya da 1 tabak 
kuru baklagil yemeği 
(kuru fasulye, nohut, 
mercimek vb.), buna 
ilave olarak haftada 
3-4 kez 1 adet yumur
ta, Enerji sağlaması, 
sinir sisteminin 
güçlenmesi için; her 
gün 4-6 orta dilim 
ekmek, 1 tabak pilav 
ve ya makarna, 1 
kase çorba veya 1 
orta dilim börek" 
yedirmeye özen 
göstermeleri 
istenecek. 
Çocuklarını günde 3 
ana ve 2 ara öğün 
şeklinde beslemeleri 
gerektiğine işaret 
edilen mektupta, 
velilere ayrıca şu 
önerilerde bulunula
cak: "Sabah kah
valtısı çocuğunuzun 
okul başarısı için 
önemlidir, kahvaltı 
yapmadan güne 

başlatmayınız, 
öğün atlatmayınız. 
Ara öğünlerde 
çocuğunuzun 
sağlıklı beslenmesi 
için meyve, ayran, 
süt, taze meyve 
suları, peynirli 
sandviç, küçük kek 
veya poğaça gibi 
besinleri tercih 
ediniz. İyotlu 
tuz tüketiniz, 
iyotlu tuzunuzu 
koyu renkli cam 
şişelerde ağzı 
kapalı saklayınız. 
Tuzu yemeğe 
ocaktan indirmeye 
yakın katınız ve 
yemeği pişirdiğiniz 
kabın ağzını 
kapalı tutanız. 
Çocuğunuzun vücut 
organlarının düzenli 
çalışması için günde 
2 - 2,5 litre su/sıvı 
tüketmesini 
sağlayınız.
Çocuğunuzun vücut 
ağırlığındaki değişik
liklere (şişmanlık , 
zayıflık) dikkat ediniz. 
Okul beslenme çan
tasını evde yapılmış 
bir tost, yumurta, 
kek, poğaça, börek 
vb., taze meyve, 
ayran, salatalık, 
domates ve havuç 
gibi yiyeceklerle 
hazırlayınız.

Bebeğinizi kucağa alıştırın i
Halk arasında "bebeği kucağa almayın 
alışır" şeklindeki yaklaşımın bilimsel 
gerçeklere aykırı olduğu, aksine kucağa alı
nan bebeğin huzur bulduğu, anne-bebek 
arasındaki bağı güçlendirdiği bildirildi. 
Bebekler kucağa nasıl alınmalı?
Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü) Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nurdan Evliyaoğlu, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, doğumdan hemen sonrp anne 
ve bebeğin ayrı kalmalarının bebeğin gelişi
mini ve annenin davranışını olumsuz etk
ilediğini belirtti. Evliyaoğlu, bebeğin kucağa 
alınmamasının, anne-bebek bağının kurul
masını önlediğini, bebeğin ağlaması ve 
huzursuzluğunun yanı sıra annenin de mut
suz ve güvensiz olmasına yol açtığını ifade 
etti. Emzirme ve kucağa almanın, annenin 
bebeğiyle yakın ve sevgi dolu bir ilişki kur
masına yardımcı olacağını vurgdlayan 
Evliyaoğlu, oysa toplumumuzda aile büyük
lerinin, bebek doğduğunda "sakın kucağa 
almayın alışır, kırkında öğrendiğini 40 yıl 
unutmaz" şeklinde öneride bulunduklarını 
anlattı. Bazı bebeklerin diğerlerinden daha 
fazla kucağa alınmak ve taşınmak istedikler
ine dikkati çeken Evliyaoğlu, "Annelerin 
bebeklerini kucakta taşımasının geleneksel 
olduğu topluluklarda ağlama sorunu, 
annelerin bebeklerini kucağa çok almadık
ları ve ayrı bir yatakta yatırdıkları toplum- 
lara göre daha azdır" dedi.
Evliyaoğlu, kucağa alınmanın bebeğin en 
doğal gereksinimlerinden biri olduğunun 
unutulmaması gerektiğine dikkati çekerek, 
şunları kaydetti: 'Doğumdan hemen sonra 
bebek anne kucağına verilmeli ve emzir
ilmelidir. Kucağa alınan bebekler daha az 
ağlarlar ve daha iyi gelişirler. Doğumda 
sonraki ilk saatleri içeren du} h dönem 
boyunca anne ve bebek ayrı ka amalidir. 
Aksi takdirde, bebeğin gelişimi ve nnenin 
davranışı olumsuz etkilenecektir. Uj *ın ve 
ideal olan bebeğin annesiyle aynı oda > 
beraber olmasıdır. Aile-bebek arasından' 
psikolojik bağın oluşmasında dokunma, 
kucağa alma ve sevgi çok önemlidir.”
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Ağız kokusuna taşı elma Kalp hastalıklarının en iyi ilacı balık
Sağlıklı beslenmede 
sanılandan daha fazla 
faydalı olan elmanın, 
ağız kokusunu da 
giderdiği bildirildi. 
KBB Uzmanı Opr. 
Şenol Civelek, 
içerisinde birçok 
mineral ve vitamin 
bulunduran ve su 
içeriği bol olan 
elmanın ağız 
kokusunu giderdiğini 
belirtti. Civelek, 
yemeklerden sonra 
yenen elmanın, 
çoğu zaman diş 
fırçalamak kadar 
etki yaptığını, çünkü 
elma çiğnenirken 
dişlerin arasının 
çok iyi şekilde 
temizlediğini vurgu
ladı. Her öğünden 
sonra elma yenmeşjni 
tavsiye eden uzman
lar, bağırsak kanser
ine yakalanma riskini 
de azaltan elmanın 
diğer faydalarını 
şöyle sıralıyor: 
"Zayıflamak için: 
Elmada sadece 
50 kalori vardır ve 
içindeki petkinden 
dolayı doyurucudur. 
Zayıflamak için 
mükemmel bir 
meyvedir. Düşük 
kalorili olduğu için 
şişmanlığı önler, kan 
şekeri düzeyini ve 
yüksek tansiyonu

olumlu bir şekilde 
etkiler.
Kabızlık için: Öğle 
yemeğinden önce 
yenen bir elma, 
bağırsakta 
bakterilerin çoğalıp 
azalmasını ayarlama
da rol oynar ve bu 
sayede kabızlığı önler. 
Bağışıklık için: 
Elmadaki C 
vitamini vücudun 
savunma sistemini 
kuvvetlendirir. 
Bunun sonucu 
olarak soğuk algınlığı 
virüsleri vücuda 
giremezler.
Dişler için: 
Yemeklerden sonra 
yenert elma, çoğu 
zaman diş fırçalamak
tan daha iyi etki 
yapar. Çünkü elma 
çiğnenirken dişlerin 

arası çok iyi bir şe 
kilde temizlenir. 
Kolesterol için: 
Elmadaki petkin 
maddesi, zararlı 
kolesterolü düşürür; 
atardamarları 
koruyan faydalı 
kolesterolü yükseltir 
Kalp için: Elmadaki 
etkili maddelere yeni 
keşfedilen "pheny- 
lalanin" maddesi 
vücutta bulunan ve 
kalbin çalışmasında 
destek olan Q 
enzimini 
faaliyete geçirir. 
Demir eksikliği: 
Demir, C vitaminiyle 
birleştiğinde organiz
ma tarafından 
mümkün olduğunca 
iyi şekilde alınır. 
Elmada her ikisi de 
vardır."

Kalp hastalıklarının 
en iyi ilacının içerdiği 
koruyucu yağ asidi 
sebebiyle balık 
olduğu ve her yaşta 
insanın bu gıdayı 
tüketmesi gerektiği 
bildirildi.
Kalp hastalarının 
sofralarından balığı 
eksik etmemesi ve 
günde ortalama 350 
gram yağlı balık 
tüketmeleri gerek
tiğine dikkat çeken 
Kardiyoloji Uzmanı 
Dr. Haşan Kadı, 
balıkta herkes için 
yararlı A, B ve D vita
minlerinden bol mik
tarda bulunduğunu 
söyledi. İhtiva ettiği 
koruyucu yağ 
asidiyle balığın kalp 
hastaları için önemli 
bir besin olduğuna 
dikkat çeken Kadı,

C vitamini deposu kivi
Türkiye'de son 15 
yıldır üretimi yaygın
laştırılan kivinin, grip 
ve soğuk algınlık
larının çabuk atlatıl
masını sağladığı 
belirtildi. Anayurdu 
Çin olan ve son yıl
larda manav ve mar
ketlerde satılmaya 
başlanan kivinin 
birçok derdin devası 
olduğu belirtildi.

"Balıkta doymamış 
yağ asitleri fazla. 
İçerdiği koruyucu 
yağ asidiyle balık, 
kalp hastalarının ter
cih etmesi gereken 
bir gıda. Bu özel
liğiyle tam bir kalp 
dostu. Japonya'da 
kalp hastalıklarının 
az görülmesinin 
nedeni balık tüketi
minin fazla 
olmasıdır" dedi. 
Balığın kolesterol 
açısından da fakir bir 
et olduğunu, bu 
bakımdan kırmızı ve 
beyaz.etten daha

Kivinin bir tanesinin 
sahip olduğu C vita
mini miktarının, bir 
insanın alması 
gereken günlük C 
vitamini İhtiyacından 
bile fazla olduğu 
kaydedildi.
Samsun Tarım ll| 
Müdürü Sadullah 
Kirenci, harika 
meyve kivinin grip ve 
soğuk algınlığının 

sağlıklı olan balığın 
düzenli olarak 
tüketilmesi gerektiği! 
ni vurgulayan Kadı, 
"Balıktan istenen 
faydanın sağlan
abilmesi için 
pişirilmesine de 
dikkat etmek 
gerekir. Balığı 
ızgarada 

ya da fırında 
pişirmek daha 
sağlıklı. Yağd a 
kızartıldığı z aman 
kolesterol '/e yağ 
oranı artnyor. 
Avantajımı kaybe 
diyor" diye konuştu.

çaıbuk atlatılmasını 
saığladığını dile geti 
reırek, "Kolesterol 
seviyesini düşüren 
kivi, .ayrıca karaciğeri 
çalıştırır, safra 
ifra7iatım çoğaltır. 
Kanı temizler ve 
göğüs hastalıklarının 
teıdavisinde çok 
faydalıdır.” dedi.
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tfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86 
Milli Eğt. Md. 5131174 
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. »513 10 57 
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

,ı

1m

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

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

K

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

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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
SuÂnza Yalnyz185

E TAKSİLER

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

İ: V AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
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YIL : 34 SAYI : 2583 

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 OFSIjT 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK । 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Yeni yağışlı hava geliyor Doğu’da sel 4 can aldı
Türkiye, bugünden 
itityaren yeni bir 
yağışlı havanın 
etkisine girecek. 
DeVlet Meteoroloji 
İşleri Genel
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, halen yurdun 
doğu kesimlerinde 
etkili olan yağışlı 
hava, yurdun güney 
ve batı kesimlerini de 
etkileyecek. Güney 
ve batı kesimler, 
bugünden itibaren 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisine 
girecek.
Yurt genelinde 
bugün görülecek 
sağanak yağışların, 
Marmara, Ege, 
Akdeniz, İç Anado 
lu'nun kuzeybatısı, 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'nun batısı 
ile Bolu, Düzce ve 
Zonguldak 
çevrelerinde etkili 
olması bekleniyor. 
Yağışlar, sah günü 
Trakya ve Doğu 
Karadeniz kıyıları 
dışında tüm yurtta 
devam edecek. 
İstanbul, Kocaeli ve 
Sakarya illeri başta 
olmak üzere 
Marmara'nın güney

ve doğusu, Ege, 
Akdeniz, iç Anadolu, 
Batı Karadeniz, Orta 
Karadeniz'in iç 
kesimleri, Dqğu 
Anadolu'nun güney 
ve batısı ile 
Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde sah 
günü etkili ve sürekli 
yağış olacağı tahmin 
ediliyor. Yurdun 
kuzey ve doğu kes
imlerinde çarşamba 
günü devbm edecek 
yağışların, perşembe 
günü yurdu terk ede
ceği, ancak yine 
aynı gün akşam 
saatlerinden itibaren 
batı bölgelerinin 
yeni bir soğuk ve 
yağışlı havanın etki
sine gireceği tahmin 
ediliyor. Hava sıcak
lığının pazartesi ve 

sah günü yağış alan 
yerlerde azalacağı, 
çarşamba ve 
perşembe günleri 
biraz artacağı 
ancak cuma günü 
kuzeybatı kesimler
den başlayarak 
hissedilir derecede 
azalacağı bildirildi. 
Rüzgarın, pazartesi 
akşam saatlerinden 
sonra özellikle sah 
günü batı bölgelerde 
kuzey ve kuzeybatı, 
doğu kesimlerde 
güney ve güneydoğu 
yönlerden orta 
kuvvette, Marmara, 
Ege, Batı Karadeniz 
ile yağış alan yer
lerde yağış anınca 
kuvvetli ve kısa süre
li fırtına şeklinde 
eseceği tahmin 
ediliyor.

Yurdun doğusunda 
cuma gününden beri 
etkili olan yağış 
nedeniyle bir çok ev 
ve iş yerini su 
basarken, yağışlarda 
4 kişi öldü, 2 kişi 
kayboldu. 
Şanlıurfa'nın 
Ceylanpınar ilçesin 
deki etkili yağışın 
ardından oluşan su 
baskını ve selden 
zarar görenler için 
Kızılay tarafından 
gönderilen 60 yatak, 
500 battaniye ve 
kumanyadan oluşan 
2 karftyonluk yardım 
malzemesi bölgeye 
ulaştı. Bölgede zarar 
tespit komisyonları 
çalışmalarına 
başladı.
Şanlıurfa Valisi Yusuf 
Yavaşcan, 28 ekim 
cumartesi gününden 
it^aren kent 
merkezinde etkisini 
yitiren yağışların 
aynı gün Ceylanpınar 
ilçesinde şiddetini 
arttırdığını ifade 
ederek, şunları 
söyledi: 
"Ceylanpınar'da 2 
kişi hayatını kaybetti, 
2 kişi de kayboldu. 
Kaybolanların hayat

ta olup olmadıklarını 
bilmiyoruz, ancak 
arama çalışmaları 
devam ediyor. 
Önceki gün de 
ilde 2 vatandaşımız 
hayatını kaybetmişti. 
İl merkezi ve bazı 
ilçelerde etkili olan 
yağışların ardından 
yaşanan su baskını 
ve sel nedeniyle 
4 kişi öldü, 2 kişi 
kayboldu.^.
Ceylanpınar Mevlana 
ve Gaziantep mahal 
lelerinde toplam 13 
evde hasar meydana 
geldi. 50 civarında 
evi ise sû bastı.
Kayıp olan Alaatin 
Anık'ın (19) cesedine 
ise ulaşıldı.
Ceylanpınar'da 

sel nedeniyle yak
laşık 300 civarında 
evde hasar 
rtıeydana geldi. 
Van'ın Özalp 
İlçesinde etkili 
olan yağış nedeniyle 
bir evin çatısının 
çökmesi sonucu 
5 yaşındaki Meral 
Naylon öldü. 
Diyarbakır ve 
Siirt'de de sağanak 
yağış nedeniyle 
100 ev ve işyeri ile 
bazı okulları 
su bastı.
Bitlis'in Tatvan 
ilçesinde ise 8 
mahallede 
derelerin taşması 
sonucu 
150 ev sular 
altında kaldı.
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/ Isıtma, sıcak su ne 
A kontrol cihazlarında 
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DOGALGAZ 
KOMBİ 
KAT KALORİFERİ 
MERKEZİ ISITMA 
RADYATÖR. 
SPÜT KLİMALAR
DOGALGAZ SOBASI 
TESİSAT ve PROJEL,

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26
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*Tel: (0.224) 513 49 93
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Körfez Ofset’te
Zengin davetiye ve 
kartvizit çeşitleri, 
her türlü renkli ve 
siyah beyaz baskı, 
kaşe, mühür, kitap, 
broşür cilt yapımı.^

İstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83

İlçemizde düzenlenen okul spor faaliyetlerine Büyükşehir’den imza engeli geldi CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel 
Bayındırlık ve İskan Bakanından bilgi istedi

Büyükşehir’den okul
sporlarına darbe

Her yıl ilçe merkezinde düzenle
nen okul spor faaliyetlerine 
Büyükşehir’den imza engeli geldi. 
İl Milli Eğitim'in Gemlik'te seçilen 
İlçe Lig Sekreterine imza yetki 
verilmemesine tepki gösteren 
bazı okul yönetimleri, ll'e önce 
lisans işlemleri için, daha sonra 
ise kuralar ve belirlenecek tarih 
lerde sabahın erken saatlerinde 
kendilerinden çok üstün kulüpler 
destekli okullarla yapacakları 
karşılaşmalarda başarılı olma 
farının zorluğuna dikkat çekerek 
yarışmalardan çekilecekleri 
sinyalini verdiler. Haberi syf 3’de

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, TBMM Başkanlığı’na verdiği 
yazılı önergede Bayındırlık ve Iskan Bakanı 
Faruk Nazif özak’a “Gerr^ik’in birinci dere
cede deprem bölgesi olması nedeniyle 
Bakanlığın yapılaşma ve imar durumlarıyla 
ilgili olarak yeni bir planlama ve düzenleme 
yapılması yönünde çalışmaları mevcut 
mudur" diye sordu. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yeşil sermaye
Yeşil sermayenin en büyük kuruluşların* 

dan Yimpaş’ın, halkı nasıl soyduğunu gün
lerdir gazete ve televizyonlarda izliyorsunuz- 
dur.

Allah’ın adını kullanarak, kurdukları şir
ketlere halkı ortak yapacaklarını vaad 
ederek, yurt içinden ve yurt dışından bin
lerce vatandaşın paralarını alıp, tarikatları ve 
İslamcı partileri destekleyenler kırmızı bül
tenle aranırken, iktidarın bakanlarıyla 
cenazelerde biraraya geliyorlar.

Devamı sayfa 5’de

Fener Alayı ve konser 
halkı sokağa döktü

Cumhuriyetimizin 83. yıldönümü nedeniyle düzen
lenen Fener Alayı ve Türk Halk Müziği konserine 
alk büyük ilgi gösterdi. Haberi sayfa 4’de

Bursa’ya deprem sınavı
Manyas ve Gemlik'te gerçekleşen sarsın
tıların ardından yaşanan korku devam 
ederken, şehirlerde deprem tatbikatları 
hızlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi 
AKOM öncülüğün de planlanan tatbikat 
ile Bursa'nın deprem sınavından geçiril- ' 
mesi amaçlanıyor. Haberi sayfa 7’de

demlikte kameralı sisteme geçilmeli'
MHP İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu, 
ilçe mizde son günlerde meydana gelen 
polisiye olayların çözümünün ilçenin 
belli merkezlerine kamera konmasından 
geçtiğini söyledi. Haberi sayfa 8 de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ders....
Geçenlerde bir yazı yazmıştım..
Yaşamdan bir kesit vardı..
Gerçekleri yansıtıyordu..
Serdar Ünver..
Şair., öğretmen..
Aradı:
“İnsanlar siyasal yazılardan bıktı.. Yaşama 

dair konulara insanoğlu daha çok gereksinim 
duyuyor..”

Doğru..
Siyaset.. Ekonomi... Günlük kargaşanın 

içinde boğulan insanı daha da bunaltıyor..
Gerçi yazmadan da olmuyor..
Serdar’ın şahsında “okurun” isteğini dikkate 

alalım ve bir Letonya masalını sizlerle pay
laşalım..

Eminim daha yararlı bir iş yapmış oluruz..*******
Eski bir Letonya masalı
Çok eski zamanlardan birinde kötü bir âdet 

varmış. Yaşlılar artık iyice ihtiyarlayıp iş yapa
maz duruma geldiklerinde ormana götürülür, 
orada yırtıcı hayvanlara bırakılırmış. Böylece 
zaten az olan yiyeceklerin, çalışan gençlere 
yetmesi sağlanmaya çalışılırmış. İhtiyarları belli 
bir yaştan sonra evde tutmak yasak olduğundan 
kimse yaşlı anne babasını evde gizleyemez, 
komşusu görüp ihbar edecek diye korkarmış.

İşte bir gün yaşlılardan birini oğlu ormana 
götürüp bırakmak istemiş. Kış mevsimiymiş. 
İhtiyar, oğul ve küçük torun beraberce ormana 
gitmişler. İhtiyarı bırakmış dönüyorlarmış ki, 
küçük torun oyuncak kızağını dedesinin yanında 
unuttuğunu fark etmiş. Babasına dönüp 
almalarını söylemiş. Babası umursamayınca da: 
"Kızağımı almalıyım, yoksa sen yaşıânaıglnaâ 
seni neyle ormana götürüp bırakacağım" demiş. 
Oğul o an anlamış ki, ihtiyar babasının kaderi, 
yaşlandığında kendi kaderi de olacak. Dönüp 
babasının ellerini çözmüş. Alıp eve geri getir
miş. Samanlıkta saklayıp her gün ona gizlice 
yemek vermeye başlamış.

Bir süre sonra köyde hayvanlar arasında bir 
hastalık yayılmış. Hayvanlar birbiri arkasından 
ölüyormuş. İhtiyar oğluna şöyle demiş: 
"Hastaları iyilerden ayır. Onlara şu, şu otlardan 
ilaç hazırla. Sağlıklılara da şöyle şöyle yap." । 
Oğlan ihtiyar babasının dediklerini yapmış. 
Gerçekten de onun hayvanları arasında ölüm 
azalmış. Çoğu kurtulmuş.

Bayram geldiğinde her sene olduğu gibi, o 
sene de köy halkı kurbanlar kesmeye başlamış. 
İhtiyar oğluna şu öğüdü vermiş: "Köyde hayvan 
çok azaldı. Senin de fazla hayvanın yok. Bu 
sene kurban kesme." Gerçekten de bir iki ay 
içinde bütün köy tarlalarda çalıştırılacak hayvan 
sıkıntısı çekmeye başlamış. Ama ihtiyarır) 
öğüdünü dinleyen gencin hayvanı varmış.

İlkbahara doğru köyde artık ekmek yapacak 
tahıl bile kalmamış.Ama asıl sorun, tohumluk 
olarak kullanabilecek kadar bile tahıl olma
masıymış. Tarlaya ne serpeceklerini, gelecek 
senenin mahsüjünü nasıl hazırlayacaklarını 
bilemiyorlarmış. İhtiyar bu konuda da oğluna 
öğüt vermiş:

"Yavrum, ahırın çatısı samanla doldurulmuş
tur. Onları çıkar, yeniden döv. Oradan tohumluk 
buğday çıkarabilirsin." Oğlan, ihtiyar babasının 
dediği gibi yapmış. Köyde tohumluğu olan tek 
aile onlar olmuş. Bütün köy halkı bu gencin 
büyücü olduğunu düşünmeye başlamış. Öyle 
ya, herkesin işi kötü giderken, bu evde garip bir 
şekilde kötülüklere bir çare bulunuyormuş. Evi 

I gözlemeye başlamışlar.
Sonunda da gerçek anlaşılmış, ihtiyar 

babanın hala yaşadığı ortaya çıkmış. Köylüler 
genci krala şikayet etmiş. Kral önce yasalarını 
hiçe sayan gence kızmış. Ama olup bitenleri 
dinledikten sonra iyi ve yerinde bir öğüdün çok 
şeyi değiştirebileceğini kabul edip, ihtiyarlarla 
ilgili yeni bir kanun çıkarmış.

"Bundan böyle çocuklar, anne ve babalarına 
yaşlılıklarında bakacaklar. Onların gönlünü hoş 
tutacaklar. Çünkü onların hayat deneyim
lerinden her zaman için öğrenebilecekleri şeyler 
vardır." 

Çevre aslili yamama işlemi başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bir süre önce Büyük 
şehir Belediyesi tara 
fından çevre yolunda 
başlatılan düzenleme 
çalışmaları sürüyor. 
Orta kısımda yapılan 
tel örgülerle vatan
daşların geçişleri 
düzenlenirken yol 
kenarlarına yapılan 
tretuvarlar da bitirildi. 
Çevre yoluna değişik 
bir güzellik veren 
çalışmalardan sonra 
şimdi de yol kenar 
larında açılan boşluk
lara asfalt döküm 
işlemi yapılıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından başlatılan 
çalışmaların çevre 
yolunda yaşanan 
ölümlü kazaları 
önlemesi bekleniyor.

Cumhuriyet sergisi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle yapılan 
Resim- Kompozisyon 
ve Şiir yarışmasında 
derece alan 
eserler sergilenmeye 
başlandı.
Belediye sergi 
Salonu’nda açılan 
Cumhuriyet 
Sergisinde İlköğretim 
ve Lise öğrencilerinin 
büyük ilgi göstererek 
katıldıkları tüm 
eserler sergileniyor. 
Yarışmada birincilik 
alan eserler İl'de 
düzenlenen yarışma 
ve hazırlanan 
sergiye katılırken 
diğer eserler sergiyi 
gezenlerin 
ilgisini çekiyor.

açıldı

BURSA HAKİMİYCT V€ KÖRFEZ 
K6NT GRZ€T€l€RİN€ _ _ „ . _ J 

İLAN ve RCKLRM ALINIR ntKiAM
Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 3595
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İlçemizde düzenlenen okul spor faaliyetlerine Büyükşehir’den imza engeli geldi«

Büyükşehir’den okul
sporlarına darbe

Hadi gidin buradan! ...

Seyfettin SEKERSÖZ

Her yıl ilçe 
merkezinde 
düzenlenen okul 
spor faaliyetlerine 
Büyükşehir’den 
imza engeli geldi. 
Daha önceleri 
bağımsız olarak 
İlçe Lig Heyeti 
tarafından organize 
edilen okul spor 
faaliyetleri 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
seçilen ilçe Lig 
Sekreterine 
imza yetkisi 
vermemesi 
nedeniyle yapılamaz 
duruma geldi. 
Gemlik'in 
Büyükşehir'e dahil 
edilmesinin ardından 
çıkarılan pürüzler 
bir türlü çözüle
mezken geçtiğimiz 
hafta içinde görev 
verilen Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Beden Eğitimi 
Öğretmeni Ali 
Görücü'ye 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
imza yetkisi 
vermemesi nedeniyle 
etkinlikler zora girdi. 
Okullardaki 
sportif faaliyetlerin 
aidatlarının 
yüzde 15'inln 
merkeze 
gönderilmesine 
rağmen sıkıntının 
Büyükşehir'e batılan 
Keleş, Gürsu ve 
Mudanya'nın dışında 
sadece Gemlik'te 
yaşandığı 
ortaya çıktı.
İsmi geçen 3 ilçede 
okul sayısının 
yeterli olmaması 
nedeniyle grup 
kuramadıkları için 
sportif yarışmaları 
Bursa il içinde 
yaptıkları gözlenirken 
Gemlik'ten katılacak 
okul takımlarının 
önce lisans için 
ll'e gidecekleri, 
daha sonrasında 
ise kuralar dahil 
her maçı İl Lig 
Heyetinin belirleye
ceği yerlerde 
oynamaları gerekiyor. 
Gemlik İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün____

ö YazıYORUM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Gözetiminde 
İlçe Lig Sekreterine 
imza yetkisi 
verilmesi ve 
işlemlerin Gemlik'te 
yapılması istenme
sine rağmen 
bu isteğin geri 
çevrilmesi 
neticesinde Gemlik'te 
uzun yıllardan bu 
yana sürdürülen 
okul spor yarışmaları 
da tehlikeye 
girmiş durumda. 
Geçtiğimiz günlerde 
Bursa'da yapılan 
atletizm yarışmaları
na bu nedenle 
hiçbir okulun 
katılmadığı öğre
nilirken Bursa 
ilde yapılacak diğer 
yarışmalar olan 
satranç, voleybol 
ve futbol karşılaş
malarına da okulların 
katılmak istemedik

leri ileri sürülüyor. 
OKUL SPpRLARINA 
DARBE OLACAK 
İl Milli Eğitim'in 
Gemlik'te seçilen 
İlçe Lig Sekreterine 
imza yetki 
verilmemesine 
tepki gösteren 
bazı okul yönetimleri, 
ll'e önce lisans 
işlemleri için, daha 
sonra ise kuralar 
ve belirlenecek 
tarihlerde sabahın 
erken saatlerinde 
kendilerinden çok 
üstün kulüpler 
destekli okullarla 
yapacakları 
karşılaşmalarda 
başarılı olmalarının 
zorluğuna dikkat 
çekerek yarışmalar
dan çekilecekleri 
sinyalini verdiler. 
Gemlik'ten isteyen 
okulun kendi isteği

ile lisans işlemlerini* 
yaparak İlde 
yapılacak 
yarışmalara katıla
bilecekleri de 
belirtilirken bu 
okulların sayıları 
ise az olacağı 
bekleniyor. 
Geçtiğimiz yıla 
kadar İlköğretim ve 
Lisdler arasında 
yapılan ve Gemlik 
Lisesi spor salonun
da oynanan 
Voleybol karşılaş
maları ile İlçe 
stadında yapılan 
tüm okulların 
öğrencileriyle 
birlikte destek 
verdiği tüm sportif 
karşılaşmaların 
darbe alacak 
olması okullarda 
şimdiden endişe 
yaratmaya 
başladı.

Kentler de bilhassa büyük kentler de 
yaşamak gittikçe zorlaşıyor..

Taşı toprağı altın diye köylerden koşarak 
gelenler zannederim bu gidişle köylerine 
dönmeyi düşünmeye başladılar.

Nefes almak için tükettiğimiz hava dışın
da neredeyse her şeyden vergi istenilmesi 
için tasarılar hazırlanandı, alınan vergi
lerinde oranları yükseltilecek.

Kim mi yapacak bunu, AKP yapacak 
AKP...

İktidar kaz gibi gördüğü vatandaşı öyle
sine hırs ve hınçla yolmaya hazırlanıyor..

Belediyeler yasasında ve diğer yasalarda 
yapacakları değişiklikler ve koymayı 
düşündükleri vergilerle, Belediyeleri 
zenginleştirip, halkı fakirleştirecekler.

Acaba diyorum; AKP yaşamını pahalı 
hale getirerek kırsaldan kentlere yönelmiş 
göçe karşı bilinçli bir politika mı oluşturu 
yor..?

Seçime de az kaldığı bir dönemde bu 
vergileri koymanın akılcı olmayacağına 
göre, geriye bir ihtimal kalıyor..

Bu acıtıcı ve yıldırıcı vergileri getirmenin 
izahı, hesabını bilmeyen, israfa ve yolsuz 
luğa batmış bir yönetim anlayışının çare 
sizliği mi acaba ?.

Cari açıkları büyüyen, şimdiden borcu 
100 milyar dolara yaklaştığı söylenen AKP 
hükümetinin meclise sevk edilen tasarısında 
-Konaklama vergisi - otopark vergisi - 
kahvehane ve inter cafelere eğlence vergisi 
- taksi durak - tüp gaz- Doğal gaz - elektrik 
- su tüketimi vergiye alınıyor...

Burada sıralarsan yerimizi dolduracak, 
bazılarını okuduğunuz da buda olmaz diye
ceğiniz, güleceğiniz vergiler var.

Belediyenin yolunu genişlettiği, park 
yaptığı veya metro götürdüğü bölgelerin 

değer artışı olduğunu söyleyerek emlak 
vergisinde birkaç misli artırışlar, şerefiye 
vergileri alacak...

Sayın okurlar; Eğer bir hükümet yetkili
sine veya Millet vekillerinizi görebilirseniz 
sorun (Seçim yaklaşıyor, görünürler ve size 
şirin gözükmeye çalışırlar, onun için bu fır
satları kaçırmayın ..)

İktidar vergileri bu kadar çeşitlendirip 
artırmadan önce, yerel yönetimlerde ki 
israfın ve yolsuzluklar sebebiyle uğranılan 

«maddi kayıpların hesabını biliyor mu ?..
Hiç zannetmem, zaten sfz sorsanız da 

hemen konuyu atlatmaya bakarlar..
Emekliler, şehit aileleri, özürlüler sahip 

oldukları ve yaşadıkları tek konut için ( 200 
metre kareden küçük) vergi ödemiyorlardı..

Tasarıda emeklilerden bu hak geri alını 
yor... Niye?...

Emeklilerin maaşımı artı, adamlar birden 
refaha mı erdiler, yoksa sayın Milletvekilleri 
bizim maaşımız çok diyip bir kısmına 
emeklilere mi verdiler ?

Yoksa AKP hükümeti emeklilere "Büyük 
kentlerden çekip gidin, burası size göre 
deği, köyde yaşayın, dağda yaşayın, hatta 
çabuk ölünde benim başıma bela olmayın 
mı demek istiyor? ...

400-500 lira emekli aylığı alan Bağ 
-Kur'lu - SSK’ı bu para ile taşınmak istese 
bile, nakliyeye bu para yetişmez..

Zaten dünyası kararmış, evine bir ekmek, 
bir lokma yiyecek götürme yorgunluğunda 
olan emeklilere, ziyafet sofraları, zengin iftar 
sofraları göstermek insafsızlığını bari yap
mayın, zira onlarla alay ediyormuş gibi olu 
yor.

Sen yiyemedin ben yiyorum..
Adalet ve merhamet duygusunu kaybet

miş bir yönetim anlayışının her türlü görün
tüsü var bu tasarıda^

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Cumhuriyetimizin 83. yıldönümü nedeniyle düzenlenen Fener Alayı ve Türk halk Müziği konserine halk büyük ilgi gösterdi

İ
.120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

I
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

i

ı

Fener Alayı ve konser halkı sokağa döktü

s

i

l
Yalova’da Termal Barajı’mn 

altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 
Yalova 448.54 m2 arsa 

Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa
Termal Girişinde 433.02 m2

Termal yolu Gülerce Villalarının 
altı 9880 m2 arsa 

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

Cumhuriyet Bayramı 
etkinliklerinde düzen 
lenen Fener Alayı ile 
Türk Halk Müziği 
konserine vatandaşlar 
büyük ilgi gösterdi. 
Cumhuriyet Bayramı 
törenlerinin ardından 
İlçe Ergin İzci Grubu 
nun oluşturduğu 
öğrenciler önceki 
akşam Endüstri

Meslek Lisesi 
önünden başlattıkları 
Fener Alayında 
güzel görüntüler 
sergilediler.
Yol güzergahında 
vatandaşların 
alkışlarıyla yürüyen 
izci grubu Belediye 
Bandosu eşliğinde 
iskele meydanına 
ellerinde meşaleler 
ile geldiler. Fener 
alayı yürüyüşünden

sonra ise Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit'in de 
izlediği Türk Sanat 
Müziği konseri verildi. 
Gemlik Belediyesi 
Kültür ve Sanat 
Derneği Türk Halk 
Müziği Korosunun 
seslendirdiği konseri 
vatandaşlar alkışlarıy
la renklendirdiler.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her.Çeşi.tEmlâkAhm, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİHBİZİARAYINIZ

Kayhan MahallesFnde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

ı 
I

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

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

________________________Önünde 115 m2 Bahçeli_______________________

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA 

MâcîdeÖZÂLP
Tel: 5132474 Fax: 51410 21
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel Bayındırlık ve İskan Bakanından bilgi istedi

Gemlik depremi TBMM’de Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletveki Kemal 
Demirel, TBMM 
Başkanlığı’na verdiği 
yazılı önergede 
Bayındırlık ve 
İskan Bakanı 
Faruk Nazif Özak’ın 
cevaplandırmasını 
istediği Gemlik 
Depremleriyle 
ilgili olarak 
“Gemlik’in birinci 
derecede deprem 
bölgesi olması 
nedeniyle Bakanlığın 
yapılaşma ve imar 
durumlarıyla ilgili 
olarak yeni 
bir planlama ve 
düzenleme yapılması 
yönünde çalışmaları 
mevcut mudur” 
diye sordu.
Demirel cevaplan
masını istediği 
önergesinde “Gemlik 
deprem konusunda 
hassas bir noktadır. 
Bu nedenle olabile
cek depremlere 
yönelik olarak ön 

çalışmalar yapılmalı. 
Ayrıca, bölgedeki 
yapılaşmayla 
ilgili önlemler 
alınmalı ve ileriye 
yönelik olarak 
halkımıza gerekli 
uyarılar zamanında 
yapılmalı ve 
düzenlemeler 
uygulamaya 
konulmalıdır.” dedi.
Demirel Bakanlıktan 
Gemlik için acil 
deprem stratejisi 
belirlenmesini

isterken şehir 
planlarının siyasi 
değil, deprem 
bilinciyle hareket 
edilerek politikalar 
üretilmesi gerektiğine 
de değindiği öner
gesinde cevaplan
masını istediği soru
ları şöyle sıraladı: 
Gemlik’te meydana 
gelen depremlerden 
sonra ilçede 
ne gibi çalışmalar 
yapılmıştır. 
Hasar gören

binalara yönelik 
helet yapılmakta, 
blânlânmaktadır? 
feolğö birinci 
Üer^öede deprem 
bölgesi olduğundan 
yapılaşma ve imar 
durürhlarıyla ilgili 
ölârak yeni bir 
planlama ve 
üzönleme yapılması 
yönünde çalışmalar 
hıevcut mu?
İlçedöki mevcut 
binalarla ilgili, 
depreme yönelik 
blarâk herhangi 
bir çâlışma 
yapılmış mıdır? 
Halihazırda olabile
cek depremde tehlike 
arzetmesi muhtemel 
yapilârla ilgili # 
olarak neler yapmayı 
planlıyor sunuz? 
Gemlik ve çevre 
köylerde olabilecek 
herhangi bir 
depfeme karşı tedbir, 
tatbikat Ve 
bilğılendirme 
yönünde neler 
yapılmaktadır?

Yeşil sermaye...
Bu ülkenin saf halkını yıllardır soyup 

soğana çeviriyorlar.
Hatırlayın suntayı mobilya diye ihraç 

ederek, devletten KDV alan yeğenleri..
Hayali ihracatçıları..
Banker facialarını..
Banka batıranları, arsa vurguncularını.
Bankaların içini boşaltarak kendi şirketle 

rine para aktaranları..
“Verdimse ben verdim” diyen 

Cumhurbaşkanını?
Son 30 yılda yüzlerce halkı soyma girişimi 

gerçekleşmiş.
Bu halk yine de uslanmamış, allah, 

peygamber, din iman diyerek kendilerine ( 
gelen ve fabrika kuracağız, sizi de ortak yapıp 
islami usullere göre kar payı dağıtacağız 
diyen madrabazlara kanarak ellerindeki, 
avuçlarındaki birikimlerini teslim etmişiler.

Konya da bu yöntemle kurulan onlarca 
Holding battı..

Bunların en büyükleri ise Yozgat’ta kuru
lan Yimpaş’tı.

İşte onun ve yan kuruluşlarının da içi bo 
şaltılmış. t

Şirketler adına para toplayan yöneticiler 
ise halkı dolandırmaktan kırmızı bültenle 
aranıyor.

Şirket kurucusu ve yönetim kurulu 
başkanı ise elini kolunu sallayarak devlet 
erkanının yanında saf tutuyor.

Bu soyguncu gürüğurt, dün de bugün de 
belli siyasi partilerle ilişkileri içli dışlı.

Bağımsız yargı siyasi erkten arınarak bir 
soruşturma başlatırsa görün bakın neler neler 
ortaya çıkacak.

V
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taıır ye emeklilerinden veda yemeği Ekmek tüketimi ile 
Guinness’teyiz

Gemlik Memur ve 
Emeklileri Derneği 
üyeleri tayini çıkan 
arkadaşlarına dernek 
lokalinde veda 
yemeği verdi.
Tibel Otel 
karşısında 
bulunan dernek 
lokalinde bir 
araya gelen 
memur ve emeklileri, 
Çanakkale'ye 
tayini çıkan 
üyelerinden 
Bekir Göksel'e vefa 
örneği gösterdiler. 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’nde 
yaklaşık 3 yıldan 
bu yana görev 
yapan Bekir Göksel, 
Çanakkale Gümrük 
Müdürlüğü'ne 
tayin oldu.

Hüseyin Yurttaş, 
tayini çıkan 
arkadaşları 
Bekir Göksel'e 
tayin olduğu 
Çanakkale'de 
başarılar diledi.

Aynı zamanda 
Bursa Zihinsel 
Özürlüler Derneği 
üyesi de olan 
Bekir Göksel, 
arkadaşları 
düzenledikleri

veda gecesinde 
çeşitli hediyeler 
vermeyi de 
ihmal etmediler. 
Memur ve 
Emeklileri 
Derneği Başkanı

Türkiye,kişi başına 
200 kilo ekmek tüke
timiyle Rekorlar 
Kitabına girdi 
Türkiye, yılda kişi 
başına 200 kilo ( 
ekmek tüketimiyle, 
Guinness Rekorlar 
Kitabının 2007 yılı 
basımında "en çok 
ekmek tüketen ülke" 
olarak yer aldı. 
Guinness Rekorlar 
Kitabı eski Türkiye 
fahri temsilcisi 
Prof. Dr. Orhan 
Kural, yaptığı 
açıklamada, 
Guinness Rekorlar 
Kitabı'nın 2007 yılı 
kitapçığında 
Türkiyelin sadece 
bir konuyla yer 
aldığını söyledi. 
Kitapçıkta 
Türkiye'nin en çok 
ekmek tüketen ülke 
olarak bulunduğunu 
belirten Kural, 
"Kitapçık henüz yeni 
yayımlandı. Burada 
Türkiye, kişi başına 
yılda 200 kilo ekmek 

tüketimiyle yer aldı. 
2006 yılı kitapçığın
da ise 6 ayrı rekorla 
yer almıştık" dedi. 
Guinness Rekorlar 
Kitabının 2007 
basımında, yılda 
kişi başına en çok 
tüketilen ürün 
ile yer alan diğer 
ülkeler şöyle: 
Et: Arjantin 
(56,3 kilo) 
Bira: Çek 
Cumhuriyeti 
(İ 57 litre) 
Elma: Moldova 
(79,9 kilo) 
Donmuş et: 
Norveç (35,5 kilo) 
Peynir: Yunanistan 
(27,5 kilo) 
Şarap: Lüksemburg 
(79,5 litre) 
Mısır gevreği: 
İsveç (10,4 kilo) 
Bal: Güney 
Afrika (2 kilo) 
Dondurma: 
Avustralya
(16,6 litre) 

Çay: İrlanda 
(2,6 kilo)

Şehir Tiyatrosu’nda perde açılıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, 2006 - 
2007 sanat sezonu ilk 
turuna 3 oyun ile 
başlıyor.
Şehir Tiyatrosu, 
sezona bugün usta 
sanatçı Haldun 
Taner’in ölümsüz 
yapıtı olan ve 
Osmanh döneminde 

Bursa’da kurulan 
ilk tiyatronun 
öyküsünün anlatıldığı 
“Sersem Kocanın 
Kurnaz Karısı" ile 
başlayacak.
BursalI tiyatro 
sever ile ilk defa 
buluşacak olan 
“Sersem Kocanın 
Kurnaz Karısı" Bursa 
Kültür tarihinin de 

önemli bir dönemini 
konu alıyor.
Her hafta salı 
günleri saat 20:30’da, 
cumartesi günleri 
ise saat 15:00’de 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde 
izlenebilecek.
İlk turun diğer 
oyunları çocuklar için 
Özellikle çocuk 
tiyatrosu alanında 
başarılı çalışmalara 
imza atan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, 
£006 2007 sanat 
"sezonunda da 
çocukları unutmadı. 
İlk gösterimi 11. 
Uluslararası Çocuk 
ve Gençlik Tiyatroları 
Festivali açılış 
töreninde yapılan 
ve öyküsü Ertan 
Akman ve Altuğ 
Görgü’ye ait olan 
“Yansımavv, Bir

Kedi Gecesi Rüyası" 
adlı oyunun 
metinleri, VVilliam 
Shakespeare’in 
tragedyalarında 
kullanılan karakter 
ve diyalog düzenin
den yararlanılarak

oluşturuldu.
Her hafta çarşamba 
günleri saat 
11:00 ve 14:00’de 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde izlenime 
sunulacak.
Beceriksiz bir 

palyaço’nun dost 
arayışını konu alan 
“Kuşbakışı" adlı 
oyun her hafta 
perşembe günleri 
saat 11:00 ve 14:00’de 
Çocuk Sanatevİ’nde 
izlenime sunulacak.
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ACI KAYBIMIZ
Borsa’mizin 1995 - 2005 dönemi arası Meclis Başkanı, 

Değerli Ağabeyimiz
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I. Kemal KILİÇ’ı

o) 
tan

)urg

kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. 
Merhuma Tanrı’dan rahmet, < 

ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

GEMLİK TİCARET BORSASI

Bursa’ya deprem sınavı ‘Zemin
Arka arkaya yaşanan 
iki depremin ardın! 
dan, gözler yine ilgili 
kurumların aldıkları 
önlemlere çevrilir 
ken, İstanbul'dan 
sonra Bursa'da da 
geniş çaplı bir dep 
rem tatbikatı yapıl* 
masının planlandığı 
kaydedildi.
Büyükşehir Belediye 
si AKOM öncülüğün 
de planlanan tatbikat 
İle Bursa'nın deprem 
sınavından geçi 
rilmesi amaçlanıyor. 
Manyas ve Gemlik'te 
gerçekleşen sarsın
tıların ardından yaşa 
nan korku devam 
ederken, şehirlerde 
deprem tatbikatları 
hızlandırıldı. İstanbul 
Valiliği, Türk Silahlı 
Kuvvetleri'yle 7, 8 ve 
9 Kasım'da 5 ilçede 
gerçekleştireceği 
deprem senaryosu
nun son hazırlıklarını 
tamamlarken, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si de kentte geniş 
çaplı bir tatbikat için 
kolları sıvadı.
Büyükşehir Belediye 
si Afet Koordinasyon 

Merkezi Başkanı 
Sabri Yalın, Bursa’da 
ilçeleri kapsayan bir 
deprem tatbikatı 
gerçekleştirmek için 
çalışmalara başladık
larını söyledi. 
Ramazan Bayramı'n 
dan önce bu tatbika 
tın planlandığını 
ancak gündem 
yoğunluğu nedeniyle 
sarktığını dile getiren 
Yalin, "Şu anda 
Bursa'da olması muh 
terrielen şiddetli bir 
depremle ilgili senar 
yol&r hazırlanıyor. 
Olası bir depremde 
ne yapılmalı, ilçe 
belediyeleri nasıl 
hareket etmeli, 
AKOM'un hazırlığının 
ne durumda olduğu 
bu tatbikat ile gözler 
önüne serilecek.
Valilik ve ilçe beledi 
yeleriyle temasa 
geçeceğiz. Eğer hazır 
hklâr tamamlanırsa, 
hazırlanan senaryo 
dahilinde, Bursa'yl 
kasım ayı içinde bir 
deprem sınavından 
geçireceğiz.
Çünkü deprem 
bir iki gün geçtikten 

sonra unutulacak 
bir olgu değildir. 
Her an hazır olun
ması gerekir" 
diye konuştu. 
Yıldırım Belediyesi 
hazır 
Bu arada, Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin, 
belediye olarak her 
türlü tatbikata hazır 
olduklarını belirtti. 
Çarpık yapılaşmayla 
yıkımların yanı sıra 
yeni planlamaları ve 
toplu konut 
projeleriyle de 
mücadelelerini 
sürdürdüklerini dile 
getiren Keskin, 
"15 kişilik sivil 
savunma ekibimiz 
var. Bursa'da yakın 
zamanda yaşanan 
Intam binalarının 
çöküşünde ve 
Karaköy'deki 
yangında ilk 
müdahale ekipleri 
arasında Yıldırım 
Belediyesi de vardı. 
Ayrıca Bursa'da ilk 
deprem envanteri 
çalışmaları da 
Yıldırım'da 
başladı

Jeoloji Mühendisleri 
Odası tarafından 
yapılan yazılı açıkla
mada, olası bir 
depremde doğabile
cek zararların en 
aza indirilmesi için 
jeolojik ve jeoteknik 
çalışmaların daha da 
titizlikle yapılması 
gerektiği belirtildi. 
Manyas ve Gemlik 
merkezli yaşanan 
sarsıntıların ardından 
ilgili meslek 
odalarından yapılan 
uyarılar da arttı. 
Son olarak Jeoloji 
Mühendisleri Odası 
tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, 
olası bir depremde 
doğabilecek 
zararların en aza 
indirilmesi için 
jeolojik ve jeoteknik 
çalışmaların daha 
da titizlikle yapılması 
gerektiği belirtildi. 
Jeoloji Mühendisleri 
Odası'ndan yapılan 
açıklamada, 
4 gün arayla yaşanan 
sarsıntıların, 
Kuzey Anadolu 
Fay Zonu'nun i

sondajı şart*

Güney kolunda bir 
stres birikimi olduğu
nun ortaya koyduğu 
belirtildi. Bu güney 
kolundan en çok 
etkilenecek bölgenin 
Bursa olduğuna 
dikkat çekilen 
açıklamada, söz 
konusu durumun 
Bursa ve çevresinde
ki aktif fay hatlarını 
harekete geçirebile
ceğinin göz önünde 
bulundurulması 
gerektiği ifade edildi. 
Olası bir depremde 
doğabilecek zararları 
en aza indirmek için 
jeolojik ve jeoteknik 
çalışmaların daha 

titizlikle yapılmasının 
şart olduğuna da 
vurgu yapılan 
açıklamada, 
zemin etüdü ile 
ilgili yapılan 
çalışmalarda en 
gerçekçi 
bilgilerin, "zemin 
sondajlarıyla" 
alındığına işaret 
edildi.
Bu arada Bursa 
ve çevresinde 
yapılan tüm zemin 
sondajı çalış
malarının Jeoloji 
Mühendisleri 
Odası tarafından 
takip edildiği de 
vurgulandı.
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Mle fcamerah sisteme geçilmeli'
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, ilçemizde son 
günlerde meydana 
gelen polisiye olay
ların çözümünün 
ilçenin belli merkez
lerine kamera kon
masından geçtiğini 
söyleyerek, Belediye 
Başkanını göreve 
davet etti.
Kayaoğlu, açıkla
masında “Cumhuri 
yet Bayramı kutlama 
larına gerekli özenin 
gösterilmediğini, 
oysa Cumhuriyetin 
Bayram olarak kut
lanmasında o günkü 
ruhu hissetmemek, o 
günkü coşkuyu yaşa
mamak millet olarak 
en büyük kayıpları 
mızdan biri olarak 
karşılınıza çıkıyor” 
dedi. Kayaoğlu, 
“Cumhuriyet etkinlik
lerinin canlı olarak

belediye operlöründe 
yayınlanmaması, 
etkinliklerin hiç 
anons edilmemesinin 
Cumhuriyete karşı 
duyulan sevginin bir 
göstergesi değil 
midir?” dedi.
Ramazan Bayramın 
da, gerekse Cumhu 
riyet Bayramı günü 
tüm Türkiyede ilçe

nin adının yanlış 
tanınmasına neden 
olan silahlı saldırı 
ların faillerinin belli 
olması halinde cina 
yetlerin Hatay’a 
kadar devam 
etmesinde ve 
Gemlik’te olayların 
önlenmesi için 
kameralı sisteme 
geçilmesinin

Emniyet Müdürü 
tarafından istenme
sine karşın, 
bugüne kadar 
hiçbir şeyin 
yapılmamasın 
üzüntüsünü yaşadık
larını söyledi. 
Kayaoğlu, “Kamera 
sistemi mutlaka 
gerçekleştirilmelidir. 
İlçemizin kara nokta
larına, okul önlerine, 
kordon boyuna ve 
büyük caddelere 
kurulacak bir 
kamera ağı 
caydırıcı olacağı 
kadar olaylara 
anında müdahale 
açısından çok 
yerinde bir karar 
olacağı 
kanısındavız” 
dedi.
Kayaoğlu, 
Belediye Başkan! 
Mehmet Turgut’u 
bu öneriyi hayatâ 
geçirmeye 
davet etti.

Uyuşturucu trafiğine büyük darbe
6 bin operasyonda 80 milyon YTL'lik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis uyuşturucu 
tacirlerine göz 
açtırmıyor...
Yurt genelinde 
9 ayda 6 binin 
üzerinde operasyon 
düzenledi.
Ele geçirilen uyuştu
rucuların piyasa 
değeri 80 milyar 
YTL'yi buldu.
En fazla gözaltı 
ise İstanbul'da 
gerçekleştirildi. 
6 binden fazla 
operasyonda 
yaklaşık 13 bin kişi 
gözaltına alındı, 
işte 9 aylık bilanço... 
7 ton esrar, 6 ton 
eroin, 63 kilo kokain,

182 kilo afyon, 
487 kilo baz 
morfin, 9 milyon 
Captagon,

1 milyon 300 bin 
Ecstacy hap ile 
18 bin 500 sentetik 
ilaç ele geçirildi.

Ele geçirilen 
uyuşturucuların 
piyasa değeri 
yaklaşık 80 milyar 
YTL'yi billurken, 
operasyonlarda 
en fazla gözaltı 
İstanbul'da 
gerçekleşti. 
Operasyonlarda 
en çok Captagoh 
hap Gaziantep'te, en 
fazla esrar ise 
Diyaıfcakır'da ele 
geçirildi.
81 il içerisinde 
Ardahan'da hiç 
bir uyuşturucu 
olayının meydana 
gelmemesi ise 
dikkat çekti.

Eğitim ve araştırma 
hastaneleriyle 
üniversite has
tanelerinin göz klin
iği veya bölüm
lerinde uzmanlık 
eğitimi alan asistan 
doktorlar tarafından 
düzenlenen gözlük 
Cam ve çerçeveler
ine ilişkin reçeteler 
SSK târafindan 
karşılanacak.
Eğitim ve araştırma 
hastaneleriyle 
ünİVerSitd has
tanelerinin göz 
kliniği veya bölüm
lerinde uzmanlık 
eğitimi alan asistan 
doktorlar tarafından 
düzenlenbn gözlük 
cam ve çerçeveler
ine ilişkin reçeteler 
ilğili öğretim üyesi, 
uzman veya klinik 
şefinin kâşe ve imza
sı aranmaksızın 
SSK taralından 
karşılanacak.
SSK’nin asistan dok
torlar tarafından 
yazilan gözlük 
reçetelerine ilişkin 
genelgesi Kurum 
Başkan Vekili Özkan 
Dalbay ve SSK 
Genel Müdür Vekili 
İbrahim Ulaş imza

sıyla yayımlahdi. 
Genelgede, SKK 
mevzuatında 
gözlük cam ve 
çerçevelerine 
ilişkin düzenleme 
lerde göz asistan 
doktorları tarafıhdan 
düzenlenen gözlük 
reçetelerinin 
karşılanıp karşılan
mayacağı konusun
da açık bir düzen
leme yapılmadığı 
anımsatıldı. Andak 
bundan böyle eğitim 
ve araştırma has
taneleriyle ünivdrsite 
hastanelerinin göz 
kliniği veya bölüm1- 
lerinde uzmanlık 
eğitimi alan asistah 
doktorlar tarâfıhdan 
düzenlenen gözlük 
cam ve çerçdvöleh 
ine ilişkin reçeteler, 
çalışılan klinik Veya 
bölümün reçete 
üzerinde belirtilmesi 
Ve diğer usul vb 
esaslara uygun 
Olması kaydıyla, 
ayrıca ilgili öğretim 
üyesi, uzman veya 
klinik şefinin kaşe 
ve imzası aran
maksızın SSK 
tarafından 
karşılanacak.

HER TURLU
LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı 

-> 2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 

Demirci Apt Gemlik / BURSA GSM: 0.535 736 43 78

DUYURU
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 

11.10.2006 gün 2006/345 esas, 
2006 / 494 karar nosul ile OGÜT olan 

soyadım “ÖĞÜT” olarak değiştirilmiştir.
Duyurulur.

Halil İbrahim OGÜT (ÖĞÜT)

Getrdik Lisesi’nden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
. MUSA DEMİRAYAK

Merkez Bankası uyardı
Merkez Bankasl'ndah kamu çalışanlarına 
yapılacak ortalama yüzde 12,2'lik zam 
konusunda uyarı geldi.
Bânka, kamu çalışanlarının maaşlarına 
yapılacak zammın, enflasyondaki düşüş 
sürecini desteklemeyeceğine dikkat çekti.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 19 
Ekim'de yaptığı toplantıya ilişkin değer
lendirmelerin özetini açıkladı.
Açıklamada, kamu kesimi faiz dışı harca
malarında yaşanan yükselişlere ve bu kap
samdaki ücret ve maaş artışlarına dikkat 
çekildi. Kurul, enflasyondaki düşüş 
sürecinin tahmin edilenden daha yavaş 
gerçekleşme riskine vurgu yaptı.
Bu durumda orta vadeli hedeflere ulaşıl
ması İçin sıkı para politikasına devam 
edilmesi istendi. Para Politikası Kurulu, faiz 
oranlarının da üzün Süre yüksek seyrede
bileceği uyarısında bulundu.
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Ingiltere’nin gözde ülkesi Türkiye
|HKre Ticaret ve 

Müsteşarı 
Steve Smith, 
Türkiye'yle karşılıklı 
ticaretlerinin yıllık 
9 milyar dolar 
olduğunu söyledi. 
Samsun Ekonomi 
Eğitim Merkezi 
tarafından düzenle-

Türkiye'nin her 
zaman destekçisi 
olduklarını belirten 
Smith, "Biz, 
Türkiye'nin her 
zaman yanındayız. 
Türkiye, Ingiltere için 
önemli bir ülke. Güç 
birlikteliği kurmamız 
gerekir. Türkiye İle

bin Türk öğrencinin 
eğitim gördüğünü 
dile getiren Smith, 
Ingiltere'de 350 bin 
Türk'ün yaşadığını 
da sözlerine ekledi. 
Samsun Ekonomi 
Eğitim Merkezi 
Başkanı Ayhan 
Ayvaz, derneklerini

Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

Serbest Kürsü

Cumhuriyet 83. yaşında....
Dünden devam....

nen eğitim kurumda 
ilk dersi veren 
Ingiltere Ticaret ve 
Yatırım Müsteşarı 
Steve Smith, 
Karadeniz'in her 
yönüyle yatırıma açık 
bir bölge olduğunu, 
Ingiltere olarak yeni 
yatırım planları 
aradıklarını kaydetti.

1553 yılından bu 
yana ticari bağımız 
var. Karşılıklı ticare
timiz yıllık 9 milyar 
dolar. 2006 yılı 
sonunda yüzde 11 
artış sağlanmasıriı 
hedefliyoruz. Türkiye 
yatırım için bizim için 
önemli bir ülke" dedi. 
Ingiltere'de şu an 20

AB hibe programın
dan 89 bin 
Euroz kaynak 
sağlandığını, 
Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
başlattığı eğitime 
derneklerinin çatısı 
altında devam ede
ceklerini kaydetti.

Gün ağarmıştı. Süreyya (Yiğit) da benimle birlikte odadan çıktı.
Aradan uzunca bir zaman geçer... Cumhuriyetin ilan edilişinin ilk 

aylarında birinde Çankaya’da akşam yemeklerinde birkaç defa:
- Bu Mazhar Müfit (Kansu) yok mu? Kendisine Erzurum’da tesettür 

kalkacak, şapka giyilecek, latin harfleri kabul edilecek dediğim zaman def
terini koltuğunun altına almış ve bana hayalperest olduğumu söylemişti.

Demekle kalmadı, bir gün önemli bir ders de verdi. Şapka Devrimini

KOÇAK GAYRİMENKUL BANKASI
GEMLİK ŞUBESİ

GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK, EKSPERTİZ, YATIRIM, 
FİNANSMAN, PAZARLAMA, PROJE KONTROL, 

PARSELASYON HİZMETLERİNDE

YETKİLENDİRİLMEK ÜZERE
DENEYİMLİ VEYA YBTİŞTİRİLEBİLECEK 
MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ ALINACAKTIR.

«Tel : 0 224 512 08 58

yâpmış olarak Kastamonu’dan dönüyordu. (1925 yılı)
Ankara’ya geldiğinde önünden geçiyor, ben de kapı önünde bulunuyor

dum. Manzara’yı görünce gözlerime inanamadım. Kendisinin ve yanında 
oturan Diyanet İşleri Başkanının birer şapkası vardı. Ben hayretle bu man
zarayı seyrederken, otomobili durdurttu, beni yanına çağırdı ve birden: - 
Azizim Mazhar Müfit Bey, kaçıncı maddedeyiz? Notlarına bakıyor musun?

Yukarıda Mazhar Müfit Kansu’dan aktardığımız anıdan da anlaşılacağı 
gibi Cumhuriyetin ilanının ve yapacağı devrimler! çok önceden tasar
ladığını anlıyoruz.

Erzurum ve Sivas kongrelerinde, ulusal birlik ve beraberlik oluşturulun- 
caya kadar halife ve padişaha ümit bağlayan, milli mücadelenin içinde yer 
almış kimseleri de incitmeyecek şekilde “Ulusal irade” ilkesi bu kong 
relerin kararlarında yer almıştı. Her iki kongreye katılanlar arasında 
pâdişahçı ve mandacı görüşte olanlar da vardı. M. Kemal ise “millet 
Egemenliği” temelinde ısrarla duruyordu. “Efendiler, bu vaziyetgkarşısında 
bir tek karar vardı. O da Milli Hakimiyete dayanan, kayıtsız şartsız bağım
sız yeni bir Türk devleti kurmak... İşte daha İstanbul’dan çıkmadan evvel 
düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz 
uygulamaya başladığımız karar, bu karar olmuştur.”

23 Nisan 1920 TBMM açılınca artık adı konulmamış Cumhuriyette ilan 
edilsiyle birlikte, bu kelime kullanılmaya çalışıldı. Fakat TBMM’yi oluştu
ranlar halkın oylarıyla seçilmişlerdi. Halkın gerçek temsilcileriydi. 
CUmnuriyete giden yolda çok önemli bir adım atılmıştı.

Kurtuluş Savaşımız sırasında “ulusal egemenliği” kendine rehber edin
miştir M. Kemal. Bu ilkeyi dış düşmanları yenmekte, hem de içerde işbir
liği ve ihanet çevrelerini meşruluk temelinden yoKsun bırakmak ve de 
düşündüğü büyük devrimi sağlam bir temele oturtmak için kullanmayı

liginin gözü asgari ücrette
başarmıştır.

Büyük zaferin kazanılmasından sonra 1 Kasım <922’de “Saltanatı” 
kaldırarak Cumhuriyete bir adım daha yaklaşmıştır.

Kurtuluş Savaşı sırasında birlik ve bütünlük gerektiren konularda 
kölayca birleşen meclisin işleyişi, barışla birlikte bir takım sorunları da 
ortaya çıkardı. Muhalefet artık gerçek yüzünü göstermeye başlamıştır. 
Ekim 1923 yılında ortaya çıkan bir hükümet bunalımını fırsat bile Atatürk; 
eh uygun zaman ve ortamın oluştuğunu görerek rejimin gerçek adını

İşçiler, yılbaşında 332 
avroya karşılık gelen 
ancak 289 avroya 
kadar gerileyen brüt 
asgari ücretin, Asgari 
Ücret Tespit Komis 
yonu tarafından yeni 
den belirlenmesi için 
gün sayıyor.

Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, 1 Ocak 
2007'den itibaren 
geçerli olacak asgari 
ücreti belirlemek 
üzere Kasım ayında 
toplanacak.
Komisyonun bu yıl 16 
yaşından büyükler

ELEMANLAR ARANIYOR
Ön muhasebe bilen ve bilgisayar kullanabilen 

BAYAN ELEMAN 
Wbeli BAY ve BAYAN garson alınacaktır. 
MAMMA MIA PİZZERIA 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

için brüt 531 YTL 
olarak belirlediği 
asgari ücret, 
yıl başında 332 
avroya karşılık 
gelirken, döviz 
fiyatındaki artışla 
birlikte bu miktar 
43 avro azalarak 
289 avroya 
düştü.
Türk-lş Araştırma 
Müdür Yardımcısı 
Enis Bağdadioğlu, 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye'de asgari 
ücretle çalışanlara 
ilişkin resmi 
veri bulunmadığını 
söyledi.

SAHİBİNDEN SATILIK OTOMOBİLLER
O & 2004 MODEL
CITROEN BERLİNGO COMFORT 25.000 KM 

ÖZEL KULLANILMIŞ
4F2000 MODEL TOYOTA COROLLA

M 96.000 KM. BAKIMLI TEMİZ
> GSM : (0.535) 394 58 24

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

köydü ve “Cumhuriyet” in ilanına karar verdi.
Hükümet bunalımının çözümü konusıînda kendisine gelineceğini tah

min eden Atatürk, 28 Ekim 1923 gecesi birlikte yemek yemekte olduğu 
yâkın arkadaşlarına “Yarın Cumhuriyet” ilan edeceğiz” dedi. Aynı gece 20 
Ocak 1921 tarihli anayasada gerekli değişiklikler yapıldı.

Ertesi gün meclise verilen önergeyle 158 milletvekilinin oylarıyla 
“Türkiye Cumhuriyeti” kurulmuş oldu. Aynı gece M. Kemal oybirliğiyle ilk 
Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Cumhuriyet bir yönetim biçimidir. Halkın kendi kendini yönetmesidir. 
Dünya’daki en iyi yönetim biçimidir. Bizler bu yönetim biçimini çok zor 
elde ettik. Çok zorlukla elde edilen Cumhuriyetin korunması da elbette 
kolay olmayacaktır.

Atatürk, bunu ilan etmekten çok daha zor olanın, bunu korumak 
olduğunun bilincinde olarak “Cumhuriyet bedava kazanılmış değildir. 
Bunu elde etmek için kan döktük ve benim naçiz vücudum elbet bir gün 
toprak olacaktır ama Cumhuriyet ilelebet devam edecektir. Benim için bir 
taraflılık vardır. Ben bir tarafım O da Cumhuriyet taraftarlığıdır, yani 
düşünsel ve toplumsal devrim taraftarlığıdır” diyerek Cumhuriyetin öne 
mini vurgulamış ve bu değerli mirası korumayı da şu sözleriyle: “Ey Türk 
Gençliği! Birinci vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini ilelebet muhafaza 
ve müdafaa etmektir. Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti 
iM———biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek

sîzlersiniz. Cumhuriyet fikirce, ilimce bedence 
kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. 
Düşüncesi özgür, vicdanı özgür, bilgisi özgür 
kuşakları Cumhuriyet sayesinde yetiştirebiliriz” 
diyerek Gençliğe emanet etmiştir.

Kaynaklar:
1. Türkiye Cumhuriyleti Tarihi Cilt II Atatürk Araştırma 

Merkezi
2. Türk Devrim Tarihi, Prof. Dr. Toktamış Ateş, Bilgi 

Üniversitesi yayını
3. Atatürk’ten Anılar, Kemal Anbumu, İş Bankası yayını
4. Atatürkçü Düşünce El Kitabı Cilt II, Atatürk Araştırma 

Merkezi
5. Atatürk hakkında Hatıralar, Belgeler, Prdof. Dr. Afet 

İnan, Işbankası Yayını
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Gençlik araştırmasında ürperten rapor
Ege Üniversitesi 
Çocuk Ergen 
Psikiyatri Anabilim 
Dalı'na başvuran 
ortalama yaşı 16 olan 
323 çocuk ergen 
arasında yapılan 
araştırma, sigara kul
lanma yaşının 12.3'e 
düştüğünü ortaya 
koydu 
Alkole başlama yaşı 
12'den 6'ya kadar 
indiği, madde bağım
lılığı yaşının ise 
ilkokul seviyesine 
kadar düştüğü 
Türkiye'de, madde 
kullanım yaşı da 
aşağı iniyor. Ege 
Üniversitesi Çocuk 
Ergen Psikiyatrisi 
Anabilim Dalı (EGE- 
BAM)'ndan Prof.Dr. 
Cahide Aydın, 
Prof.Dr. Hakan 
Çoşkunol, uzman Dr. 
Zeki Yüncü, Ender 
Altıntoprak ve 
pratisyen Dr. Ayşe 
Türkan Bayram, 
çocuk ve ergenlere 
yönelik bağımlılık 
merkezi olan 
EGEBAM'a iki yıl 
süresince başvuran 
kişilerin sosyo- 
demokrafik 
göstergelerini 
inceledi. 
SİGARADAN SONRA 
ENÇOK ESRAR 
KULLANILIYOR 
EGEBAM'a iki yıl 
içinde başvuran, 
yüzde 88.5’İ erkek,

inyağı ile gelen güzellik
Sağlıklı beslenmede 
zeytinyağının 
önemine dikkat 
çeken uzmanlar, 
"Zdytinyağı, yaşlan
manın, hem genel 
olarak doku ve 
organlar, hem de 
beyin fonksiyonları 
üzerindeki etkilerini 
azaltır" diyor. 
Uzmanlara göre, 
Akdeniz mutfağının 
geleneksel lezzeti 
zeytinyağı, düşük 
kolesterollü oluşu 
nedeniyle kalp 
sağlığı açısından çok 
önemli, içeriğindeki 
zengin E vitamini 
sayesinde kansere 
karşı koruyucu bir 
etkiye sahip. 
Çocukluktan 
yaşlılığa yaşamın 
her döneminde 
sağlık ve gelişim 
üstünde son 
derece etkili olan 
zeytinyağının fay
daları saymakla

yüzde 11.5'i kız 
olmak üzere toplam 
323 kişinin kayıtları 
incelenerek yapılan 
araştırmada, madde 
kullanma yaşı 13.7 
olarak belirlendi. 
EGEBAM'a başvu
ranların yüzde 
94.4'ünün sigara kul
landığı, yüzde 
93.8'inin sigara dışın
da madde kullanığı 
tespit edildi.
Araştırma sonuçları
na göre, 16.2 yaş 
ortalamasında olan 
bu kişilerin yüzde 
75.2 ile esrar, yüzde 
53.8 ile inhalan, 
yüzde 43.6 ile 
ekstazi, yüzde 43.2 
ile alkol, yüzde 31.4'ü 
benzo, yüzde 2.6'si 
kokain, yüzde 1.7'si 
ise hap, yüzde 0.3'ü 
de opioid kullanıyor. 
Gelişmiş ülkelerde 
madde kullanım 
yaygınlığının 
gelişmekte olan 
ülkelerle 

bitmiyor.
İşte bunlardan 
bazıları:
- Kalp-damar 
hastalıklarının önlen
mesinde önemli 
rol oynar.
- Yaşlanmanın, hem 
genel olarak doku ve 
organlar, hem de 
beyin fonksiyonları 
üzerindeki etkilerini 
azaltır.
- Hücreleri korur. 
İçeriğindeki Oleiprine 
adlı madde, hücreleri 
yenileyerek kansere 
karşı hücreleri korur. 
- İyi huylu koles
terolü yükseltir.
- Kilo alimim önler. 
Zeytinyağının çok 
tüketildiği Akdeniz 
ülkelerinde şişmanlık 
oranı çok düşüktür. 
- İyi bir antioksidan 
olduğundan serbest 
radikallerin zarar
larını azaltır. - İltihap
lı (enfeksiyon) 
hastalıkların oluş

karşılaştırıldığında 
daha yüksek 
olduğuna dikkat 
çekilen araştırmada, 
sigara dışı madde 
kullanımında ilk 
tercih edilen ya da 
sıklıkla kullanılan 
maddenin esrar 
olduğu belirlendi. 
Bunu sırasıyla, 
yüzde 33.3 ile uçücu 
maddeler, yüzde 
19.2 ile alkol, yüzde 
3.6'yla ekstazi, 
yüzde 1 ile 
benzonun izliyor. 
SİGARAYA 
BAŞLAMA YAŞI 12 
Sigaraya başlama 
yaşının 12.3 olduğu
nun saptandığı 
araştırma uzmanları, 
özellikle gençler 
arasında yasadışı 
madde kullanımının 
giderek yaygınlaşma 
eğiliminde öldüğü, 
bu kişilere yönelik 
yeni tedavi strateji
lerinin geliştirilmesi 
önerisinde bulundu.

masını önler. 
- Mide asidini 
azaltır, mide 
tarafından en iyi 
tolere edilen yağdır. 
- Sindirimi kolay
laştırır, değerli 
maddelerin 
bağırsakta 
emilimini sağlar. 
- Safra kesesi 
yoluyla taşların 
oluşumunu 
azaltır.
- İçerdiği yüksek 
orandaki E vitamini 
sayesinde beyin 
ve sinir kürelerinin 
yaşlanmasını 
yavaşlatır.
- İçerdiği vitamin 
ve minerallerden 
dolayı gelişme 
çağında kemik 
yapımını 
kuvvetlendirirken, 
yaşlılıkta 
kemiklerin zayıfla
masını önler.
- Saç ve tırnakları 
güçlü tutar.

Her 100 kadından birinde yeme bozukluğu var
Ingiltere'de Her 100 
kadından birinde 
anoreksiya nevrosâ 
ya da bulumla I 
nevrosa gibi yeme 
bozukluğu bulun
duğu ve kadinların 
yüzde 60*ının yeme 
ve içmeyi kendine 
güvenle bağlantılı bir 
psikolojik problem 
haline getirdiği belir
tildi. Independent ön 
Sunday gazetesinin 
yaptırdığı kapsamlı 
araştırmanın 
sonuçları, 1 milyon 
150 bin ingillzin 
klinik düzeyde yenle 
bozukluğu çektiğirii 
ortaya koyarken, bü 
hastalardan 5'te 
1’inin hastalıkları 
yüzünden hayatını 
kaybettiklerini gös
terdi.
Independent on 
Sunday gazötesi, 
anoreksiya hasta
larının yüzde 90'ının

kadın olduklarını, 
sadece geçen bir 
yılda 6000 yeni 
anoreksiya nevfosa 
hastasının kliriik 
kayıtlarına eklendiği
ni araştırma sonu
cunda töspit ettikleri 
ni duyurdu.
Bu aradâ, bulumia 
hastalarının yüzde 
70'inin ihtiharı 
düşündükleri, yüzde 
46'sının sürekli 
kendilerine zarar 
verdiği ğibi çarpıcı 
sonuçlara da dikkat 
çeken gazete, bu tür 

hastalarla yapılniış 
röportajlara da gehiş 
yer verdi.
Hükürrietin de 
Ingiltere çapındaki 
bütün aile hekimler
ine genelge gönder
erek, aşırı zayıf 
hastalarını ''anorek
siya ya da bulurriia" 
kuşkusuyla izlemeye 
almaları talimatını 
verdi. Hükümetiri 
böylece söz konusu 
hastaları erken aşa
mada tespit edip, 
tedavi edilmesini 
hedeflediği belirtildi.

QUM.UK
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Ayaküstü yemek sağlığı bozuyor Kilo verirken yoğurttan yararlanın

Günümüzde özellikle 
çocuklar ve gençlerin 
vazgeçilmezi haline 
gelen ayaküstü 
beslenme sağlığımızı 
tehdit ediyor.
Zira, bu tür beslenme 
alışkanlığı pek çok 
sağlık problemini de 
beraberinde getiriyor. 
Fast-food diye 
adlandırılan hazır 
yiyeceklerin hızla 
yenmesi, başta 
koroner kalp hastalık
ları ve kanser olmak 
üzere bir çok kronik 
hastalık riskini de 
beraberinde getiriyor. 
Uzmanly, bir patates 
kızartmasıyla bile 
yenilen yanmış 
yağların fevkalade 

| vücuda özellikle 
I karaciğer ve kalp 

sağlığına yan etkileri 
olduğunu söylüyor. 
Ateşte Tutulan 
Etlere Dikkat!
Hazır hızlı besinlerin 
ateşe çok yakın pişi 

rilen türlerinin de 
olduğunu hatırlatan 
uzmanlar, doğrudan 
ateşe tutulan etlerin 
nitrlt nitrozemin gibi 
kanserojen mad
delerin oluşmasına 
neden olabileceğini 
belirtirken, "Bunların 
da tüketilmesi çok sık 
tüketilmesi çok hızlı 
yenilmesi sindirimi, 
mide bağırsağı 
karaciğeri, kalbi 
yoracaktır." diyor. 
Dışarıda Yemek 
Yerken Neler 
Tercih Edilmeli 
Dışarıda yemek 
yerken uzmanların 
tavsiyesi ise daha 
çok fırın ve ızgarada 
pişmiş besinler, 
balık ve tavuklu 
sandviçlerle birlikte 
taze meyve suyu 
tüketilmesi... Böylece 
alman kalori ve yağ 
miktarının zararlı 
boyutlara ulaşması 
Önlenebiliyor.

Yoğurt kilo vermek 
isteyenler için ideal 
bir besin kaynağı. 
Yararları saymakla 
bitmeyen yoğurdun, 
yağ yakma özelliğiyle 
çabuk kilo vermek ve 
özellikle karın böl
gesindeki fazla kilo
lardan kurtulmak 
isteyenler için ideal 
bir besin olduğu 
belirlendi.
ABD'de yâpılan bir 
araştırmada, düşük

Kuşburnu selülite de iyi geliyor
Bir süre önce "Çiller 
Çayı" olarak da 
anılan Anadolu'da 
çok bilinen ve 
tüketilen bir bitki 
olan kuşburntı 
içerdiği vitaminlerle 
tam bir şifa kaynağı. 
100 gram kuşburnun- 
da 500 ile 1700 
miligram C vitamini 
bulunuyor. 
I^uşburnunda ayrıca 
A, B1, B2, K, P vita
minleriyle protein, 
mineraller, potasyum, 
sodyum, kalsiyum, 
magnezyum, fosfor, 
meyve asitleri ve 
şeker bulunuyor. 
Çekirdeğinde ise 
vanilin var.
Kuşburnu, bulaşıcı 
hastalıklara ve soğuk

kalorili rejimlerine 
yoğurt seçeneğini 
ekleyen ve günde üç 
Öğün yağsız yoğurt 
yiyen aşırı kiloluların,

yoğurtsuz bir diyet 
programı uygulayan
lara oranla % 22 daha 
fazla kilo verdikleri ve 
% 61 daha fazla yağ

algınlığına karşı, 
bedenin savunma 
Sistemlerini 
güçlendiriyor, genel 
güçsüzlüklere ve 
yorgunluklara karşı 
da kullanılıyor.
Besleyici ve 
güçlendirici, hafif 
müshil, idrar sök- 
türücü özelliğiyle 
kabızlık ve safrake
sesi, böbrek ve 
mesane rahatsızlık
larında rahatlık 
sağlayan kuşburnu 
âyhca, böbreküstü 
bezlerini çok olumlu 
etkileyerek önemli 
hormonların üre
timine destek 
sağlıyor. Kuşburnu, 
yara iyileştirici ve 
kanı temizleyici 

özelliğinin yanı sıra 
böbrek ve idrar yolu 
taşları ve kumlarında, 
kanlı idrarda, gut 
hastalığında, soğuk 
algınlığı A/e gripte, 
bitkinlik durumların
da, rahim kanamasın
da, mide krampların
da, yanıklarda, 
yaralarda, yağlı 
yemeklere karşı 
duyarlılık durumların
da da kullanılıyor. 
Kan yapıcı, tansiyon 
düzenleyici, vücudun 
hastalıklara karşı 
direncini artırma gibi 
özelliklerinin yanı 
sıra hemoroit ve 
ülser gibi hastalıklar
da da yararlı oluyor. 
Çok yoğun vitamin 
zenginliği nedeniyle 

yaktıkları tespit edil
di. Yoğurt yiyenlerin 
ayrıca, karın böl
gelerinde % 81 daha 
fazla yağ yaktıkları 
ortaya çıktı. 
Tennessee Üniver- 
sitesi'nde yapılan 
araştırmaya (çatılan
lardan Dr. Michael 
Zemel, yoğurt yiyen
lerin kas kütlesinin 
de diğerlerine oranla 
iki kat fazla koruduk
larını belirtti.

gözlerin dostu olan 
kuşburnunu düzenli 
tüketen yani günde 
2-3 bardak kuşburnu 
içen kadınların 
selülit derdi de 
sona eriyor.
Kuşburnu, A vitamini 
ve karotenoidler içer
mesi nedeniyle, gece 
körlüğü ve diğer göz 
problemlerinin yanı 
sıra akne gibi bpzı 
cilt bozukluklarını 
önlüyor, bağışıklığı 
artırıyor, kansere 
karşı koruyucu etki 
gösteriyor. İçerdiği 
B1 vitamini, kan 
oluşumuna yardımcı 
oluyor, kavrama 
yeteneği ve beyin 
fonksiyonlarını 
geliştiriyor.
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geReklî telefonlar RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANEİtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174 
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapl (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imâm Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94 3l Ekim 2006 Salı 

SERVET ECZANESİ
VAPUR - FERİBOT

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

I

i Kaymakamlık 51310 51
C.Savcı lığı 51310 53
C.SaVcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
K

Otobüs

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

ULAŞIM GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
■■■■■i GEMLİKMETRO 513 12 12

Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanbetoğlu-Esadaş 514 45 49
Anitur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygâz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İprağaz 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

KHBM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MB9S

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 34 SAYI : 2584

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

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 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 60

1 AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) I



31 Ekim 2006 Salı Sa

5 Kasım Bursa’da
Şehreküstü (Fomara) Saat: 14.oc
Araçlar, Gemlik İskele Meydanından saat 11.30fda hareket edecektir
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