
Otobüs bekleyenler arasına dalan özel oto dehşet saçtı
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börtyo! Mevkiinde bulunan BP Petrot İstasyonu önünde mey-
dana gelen kazada 77 AZ 294 plakalı özel oto kırmızı ışıkta ani
fren yapınca facia yaşandı. Bursa'ya gitmek için otobüs
bekleyen Türkan Ekmekçi, Birsen Türkm€h, Beıfin Türkmen'in
üzerine dalan öze! oto, Türkan Ekmekçi'nin ölümüne neden oldu.
Kazada araç sürücüsüyle birlikte anne kızı da ağır yaralandı.
§eyfettin ŞeXrnSÖZ
Yalova'dan Bursa'ya
gitmekte.olan Gürkan
Urekli (28) yönetimin-
deki 77 AZ.294
plakalı özel oto,
Dörtyol Mevkii'ndeki
BP akaryakıt istas
yonu girişi önünde
kırmızı ışıkta ani fren
yapması sonucu
direkslyon hİklmi
letintkaybederek,
}ol kenarında
Bursa'ya gitmek için
otobüs bekteyenlerin
erasına daldı.
kazada Türkan
Ekmel«ça (42|, olay
yerinde ölürken,
Birsen Türkmen (41)
ve kızı Berfin
Türkmen (6) ağır
yararlanarak, Gemlik
Sahil Devlet Hastane
§i'ne kaldırıldı.
Burada yapı|an
tedaviden sonra
yara|ılar, Bursa
Devlet Hastanesi'ne
sevkedildi.
Özel araç sürücüsü
Gürkan urekli ise
Muammer Ağım
Devlet Hastanesi'ne
kaldırılarak tedavi
altına a!ındı.
Ürekli'nin be| kemiği
ve kaburgalarında
kırıklar olduğu
belirlendi.
kazada otobüs
bekleyen yolcuların
arasına dalan öze|
öraç ise bankete
çarparak elektrik
tellerini kopardıktan
sonra, ters olarak
yola düştü. Kazadan
§onra araç sürücüsü
Gürkan Ürekli
gözaltına a|ındı.
Olay ile ilgili
§oruşturma
Cumhuriyet Savcılı
ğı'nca başlatıldı.
Ote yandan saat
18.oo sıralarında da
Bursa'dan
Gemlik yönüne gelen
6 araç, Sunğipek
rampasında yolun
yağışlı olması
nedeniyle zincirleme
kaza yaptı.
Kaza da, ölen ve
yaralanan olmadığı
öğrenildi.

77 AZ 294 pfakalı özel oto Dörtyol'da ani fren yapınca |ol kenarında
bekleyenleri biçti takla atarak elektrik tellerini kopardı.

Özel otonun çarptığı Türkan Ekmekça (42t olay yerinde ölürken, lzmir'e
gitmek için araç bekleyen Birsen Türkmen(41) ve küçük kızı Berfin
Türkmen (6) ağır yaralandı.
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Sayın Cumhurbaşkanı ...

Sayın Cumhurbaşkanı Necdet Sezer gibi
Cumhuriyet ilkelerine bu kadar hassas
Cumhur başkanını belki gelecekte dinleye-
meyeceğiz..

Yeni yasama yılının açarken yaptığı
konuşmayı rejimi yönelik en büyük tehdit
saydığı irticanın ve panzehiri olan laikliğin
üstüne kurdu. Bence çok iyi de yaptı..

Çünkü bu gidişle Sezer'in yer|ne Tayip
Erdoğan gelmeye çalışacak, beceremezse
onun göstereceği biri seçilecek, meclis
çoğunluğu onlarda.

Gelecek olan da irtica tehlikesini kaöul
etmeyecek...

Başbakan Amerika'ya giderken uçakta
şöyle konuşuyor; "Bu irtica tartışmaları
gereksiz, irtica kavramını artık Türkiye'nin
gündeminden düşürmek lazım."
Komutanlardan sonra Cumhurbaşkanı buna
cevap verdi...

"Türkiye'de irticai tehdidi yeterince algıla-
mayanların öze|likle son 20 yılda y§anan
olayları üst üste koyup birlikte değer-
lendirmesi, toplumsal ve bireysel yaşamın
nereden nereye geldiğini çözümlenmesi
gerekmektedir."

Cumhurbaşkanı ve Komutanlar ile AK
parti arasında ki teşhis farkı, Cumhuriyet
değerlerinin korumasız|kalacağı konusunda-
ki toplumsal tedirginliğin başta gelen sebe-
bid ir..

"Cumhuriyet kazanımlarının ortadan
kaldırılması, laiklik kavramının içinin boşal
tı!ması, irticai tabanın giderek genişletilme,
si, kadrolaşma ve dini toolumsallaştırma ve
siyasete yansıtma çaballrının yoğunlaş-
ması, toplumda gerginliği artırmaktadır."

"Laiklik ilkesi, Türkiye Cumhuriyetini
oluşturan tüm değerlerin temel taşıdır."

Bunun ne kadar önemli olduğunu bir
türlü anlamayanlara, daha doğrusu kendi
yararları için. anlamıyor gibi görünenlere,
Onu korumak adına göze alınacak fedakir,
lıkların neredeyse sınır tanımayacağını açık,
!amıştır.

" (Anayasa ile) temel hak ve özgürlüklerin
laik Cumhuriyet'i zedeleyecek biçimde
kötüye kullanılması önlenmiş, gerekirse Laik
Cumhuriyet'i korumak için temel hak ve
özgürlüklerin sınırlandırılabileceğini kabul
edilmiştir."

Bunu4 anlamı elbette çeşitli türlerini
geçmişte yaşadığımız askeri müdahalelere
üstü kapalı şekilde onay vermek veya ben
zerlerine çağrı yapmak değildir..

Sezer aksine Laikliği sivil toplum örgüt,
lerinin koruması gerektiğini savunan ifade
ler kullanmıştır..

"Dinin siyasal amaçla kullanılmasının
önlenmesi, devrim yasalarının ödünsüz
uygulanması ve devlet organlarının yetkileri,
ni duraksamaya düşmeden kullanmaları
zorunludur."

Ayrıca rejimin güvencesi olan Silahlı
Kuvvetler'in siyaset üstü tutulmasını da
herkesin temel bir sorumluluk olarak
algılanmasını istemiştir..

Özetle Sayın Cumhurbaşkanı,
Cumhurbaşkanı seçildiği günden beri
makamında, yaşantısında, kısaca eş|yle
beraber örnek olmuştur..

Tarih ilerde bunu yazacak,Türk halkının
çoğunluğu onu saygıyla, sevgi ile anacak,
bundan sonra gelecek Cumhurbaşkanlarına
örnek olarak gösterecektir.

Sayın Gumhurbaşkanı Ahmet Necdet
Sezer sen Cumhuriyete yakıştın, ama bizler
Laik Cumhuriyete yakışamadık...
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ıTürk Sanat Muzı korosundan anlamlı kons r
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği Türk Sanat Müziği korosunun

Gumhuriyetimizin 83. yıldönümü nedeniyle KüItür Merkezi'nde verdiği konser büyüleüi
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Cumhuriyetin 83.
yıldönümü nedeniyle
düzenlenen
Türk Sanat
Müziği konseri
Belediye Kültür
Merkezinde
yapıldı.
Gemlik Belediyesi
sanat ve kültür
Derneği'nin şef
Erdinç'Çelikkol
yönetiminde
verdiği konsere
Kaymakam
Mehmet Baygül,
Garnizon
Komutanı
Topçu Kurmay
Albpy Özen
Şenyiğit, Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut ile
davetliler katıldı.
Geçtiğimiz yıl
Belediye Düğün
Salonu'nda
verilen Cumhuriyet
konseri bu
yıl Belediyede

yapılan onarım
nedeniyle Kültür
Merkezi'nde

yapıldı.
Türk Sanat
Müziğinin ünlü

bestekarlarının
eserlerinin
ses!endiri!diği

konserde ayrıca
Atatürk'ün
çok sevdiği

eserlere de
yer
verildi.
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l. Mllli Eğitim
Bakanlığı llköğretim

'deııetiml

j
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denetimi
Mıııı Eği
Bakan lığı'
(MEB) kad

olarak çalış_F,
öze| dershane ve
etüt merkezlerinde
çalışan öğretmenler
mercek altına
a!ınacak. MEB,
bakanlığa bu
yönde gelen
ihbarların artması

-frii]j§enel Müdür
;iı;{fğkııı yükseı
***b-ezgin imza!ı'+'!nceteme başlatıl-

sın" yazısı, ll ve
llçe Milli Eğitim
Müdürlükleri'ne
gönderildi.
lnceleme yazısında,

devlet memurlarının
yasal hak ve
sorumluluklarını
düzenleyen i!gili
kanun ve
yönetmellk hükümleri
hatırlatıldı.
Yazıda, sorumlular
hakkında hukuki
düzenleme!er
doğrultusunda
işlem yapı!ması
gerektiği bildirildi.

§AY ilu§TAtA üııLP EMLAK,TA},|
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Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İşLERı ynPıLıR

AciL §ATıLııI ı,e ıI|RALıKLARıNız icill gizi ARAyıNız

Kayhan Mahatlesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATILlK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATILlK LUX OllnrDenizi gören, 3+1, 140 m2

120 m2 3,* 1 SATıLıK LÜX DAİRE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lüüstakiI Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesı A[tı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpuuı Eski sahil lılektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1. 110 m2 asansödü .kombili satılık daire

Bağ.Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı. içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan

Onünde 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 SağIık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

DoğaIgaz Poliçesi Yapılır,

§EKER sıGORTA
ıtacide Özııp

Tel : 5132474 Far 514 10 21
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Son zamanIarda Mi!i
Bayram kutlamaları sanki
külfet. Vatandaşın, törenin
nerede yapılacağını görüp
anlaması için önceden
yapı|mış bir hazırlık göze
çarpmamakta. Yasak savma
kabi!inde törenler düzen-
leniyor.

Daracık bir alanda kutla-
ma. İskele bitişiği dotdu-
rulup alan kazanı!dıktan
sonra. törenler bu alanda
düzenlenmeye başladı.

Bundan 50-60 yıl önce
Gemlik'in nüfusu 4-5 bin
iken M|lli Bayram kutla-
maları bugünkü yeni a!an-
dan daha büyük o|an eski
belediye önü şimdiki
hükümet konağı önündeki
alanda yapılıyordu. Şimdi
Gemlik'in nüfusu B0 bin,
Kibrit kutusu gibi bir alanda
sozde tören.

Çocuklarımızın, gençle
ri mizin, sporcularımızın,
sanayi kuruluşu temsilci-
lerinin, sivil toplum kuru-
luşları üyelerinin, siyasi
partililerin ve de halkın
büyük katılımı bu dar alana
mümkün olmuyor.

Bu ulusun en büyük
bayramı olan 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı kutla-
maları sönük ve hercümerç
içinde oldu. Az sayıda

Biraz Özen ..ı
öğrenci ile ve her okulun
bando takımının gürültü,
patırtıları içinde resmi geçit
töreni arzu edildiği şekilde
görkemli olmadı.
Karmakarışık bir düzen
içinde protokol önünden
geçaşler. Töreni yüksekten
izleyen az sayıda protoko!.

Bu Devleti, bu
Cumhuriyeti kuran Büyük
Atatürk'ün tören alanında
bir resminin dahi olmayışı,
Bayram bitmeden Atatürk
anıtına sunulan bazı çelenk-
lerin sahiplerince alınması
dikkat çekti.

Atatürkçü Düşünce
Derneği'nin öncüluğünde
düzenlenen bazı siyasi parti
ve sivil toplum örgütleri ile
beraber yapılacak
Cumhuriyet yürüyüşünün
önceden belediye yayın
aracı ile halka ilanına bile
izin verilmemesi toplıı,,ıda
üzüntu yarattı.

Çok sayıda Eve ve ı5ve
rine bayrak asılmaması.
tören esnasında bayrak ve
flamaları, halkımızın alkışla-
maması dikkat çekicidir.

Bu duyarsızlığın, yasak
savarcasına yapılan tören-
lerin coşku yaratmamasın-
dan ötürü olduguna inanı
yo ru m.

Şimdi soralım..

O stadyum ne güne
duruyor?

19 Mayıs kutlaması hariç
niye diğer Milli Bayram gün-
lerinde törehlerin bu statta
yapılması uygun bulunmu
yor?

O stat milletin malı değil
mi?

Futbolcu çiğneyecek,
millet üstüne basamayacak.
Olacak iş mi.

Sorumlular! Lütfen Mllll
Bayramlara biraz daha
önem verip özen göstere-
!im. Halkın paneller!e, sine-
ma vizyon gösterileriy|e,
konferanslarla ilgisini aıt-
tırarak katıllmını sağlayalım.
Böylece milli duyguları
ge!iştirip, pekaştirelim.

Mazideki kara günleri
yaşaya n az sayıda
insanımız kaldı. Düşmanın
ztı lıııünu büyüklerinden din-
l.yip mılli duygularla
yctışmiş rıeslinde sayısı
gtın be gün azalıyor.

Mazide yaşanınış kara
gunleri ve eziyetleri
bugunkü küşak|ara anlatıp
ögretmezsek; miIli duygu-
lardan yoksun bir ulusun
payidar olarnayacağın ı

gÖnÜJlerine koyup benim_
setmezsek. korkarım
bugunleri de arar oluruz.
Allah göstermesin!

rJezı(

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_gu ler@ hotmail.com

Kazalar
kazaların nedenleri arasında mutlaka sürü

cü hataları da bulunmaktadır.
Ancak, dünkü kazada Gemlik'te Terminal

'in olmamasının hiç mi suçu yok.
Yol kenarında otobüs bekleyen anne kız ve

akrabasının, bir fren sesi ile üzerlerine gelen
araç ile hayat|arı karardı.

Bu insanların tek suçu yol kenarında araç
beklemeleridir.

Oysa, Gemlik'de adam gibi bir otobüs Ter
minali olsa idi, bu insanlar yol kenarında oto-
büs beklemezler, terminale giderek istedikleri
yere gidebilirlerdi.

Yıllardır hiçbir neden yokken Gemlik'e
Terminal yapılmadı. Sekiz yı|dır Terminalin
yerinin değiştirilmesi için uğraşanlar, neden
bu yeri değiştirmek istediler kamu oyuna bu
nun yanıtını hiçbir zaman vermediler.

Çünkü, planda Terminal olarak be!irlenen
alan, eş dost ve ahbabın da ondan.

Onlar korunurken, insanlar ölüyor.
kimin umurunda?
Gemlik dışında nüfusu büyük tüm ilçeler

çoktan Termina!ine kavuştu.
Şimdi top Büyükşehir BelediyesindÖ.
Belediye Meclisinin belirlediği yeni Termi

nal alanı planlara işlendi.
Ama, bu kez Bursa Mimarlar Odası bu

planın iptali için hakkında dava açtı.
Ne zaman yapılacağı konuşunda hiç kimse

birşey bilmiyor,
Bilse|erdi bunu açıklarlardı.
Dörtyol kavşağındaki kazalarda daha kim-

leri kaybedeceğiz belli degil.

Umurbey'de
|Vl uhfeşem Deniz Fllanzaralı

332 m2 ve 2100 m'
ıni aüet arsa satılıktır.

GSM : (0.532) 362 82 23

Gar lll'e $lAD deste
BUSİAD, MAKSİFED
ve ORSİAD, ortak bir
açıklama ile Cargil|'e
yönelik kapama
kararının global ser-
mayenin yatırım için
Türkiye'ye bakışını
olumsuz yönde et
kilediğini duyurdu.
Açıklamada, yargı
kararına duyulan
saygı dile getirilerek,
"yatırımları ile ülkem-
izde katma değer
yaratan yabancı ser-
mayenin gücendiril
memesinin ülkemizirı
yatırım açısından
güvenilirliği
hususunda büyük
önem taşıdığına
inanıyoruz" deni!di.
Cargill konusunda
TBMM'den çalışma
talep edilen açıklama-

da. "Türk idaresi.
doğrudan yatırım
yapmış. dolayısıyla
ülkemize teknoloji
getirmiş. yeni istih-
dam ve iş imkanları
ile katma değer
yaratan yabancı
sermaye için bir çıkış
yolu bulmalıdır"
görüşüne yer verildi.
Bursa Sanayicileri ve
lşadamları Derneği
(BUSlAD), Orhangazi
Sanayici ve lşadam
ları Derneği ile Marma
ra ve Kuzey Anadolu
Sanayicileri ve İşa
damları Dernekleri
Federasyonu, ortak
bir basın açıklama
yaparak, yargı kara
rıyla kapatılan Cargill
için bir çıkış yolu
bulunması istendi.

BUSlAD Başkanı
All lhsan Yeşilova.
ORSlAD Başkanı
Necdet Uçkanlar ve
MAKS|FED Başkanı
Serhas Bekişoğlu'nun
imzasını taşıyan ortak
açıklamada, ilk olarak
amacın üzüm yemek
olması gerektiği dile
getirildi. Cargill'in
uluslararası bir firma
olduğuna vurgu
yapılan açıklamada,
"Dünya üzerinde 75
milyar dolardan iazla
cirosu bulunan car
gill firmasının Orhan
gazi'de 210 dönümlük
araziye inşa etmiş ol
duğu, 7 yıldır çalışan,
yılda 250 milyon do
lar ciro yapan, Türk
köylüsüne senede 50
milyon dolar mısır

ı
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ürunıi parası ödeyen
fabrikası, yargı kararı-
na istinaden kapatıl
mıştır. Duşuncemize
göre. tüm izinIerini
devletin ilgıli makam-
larından alarak inşaa
tını bitirip faaliyetine
başlamış olan, çevre
kirliliğine neden olma
dığını, sağlıksız ve
denetimsiz üretim
yapmadığını, iş güven
liğine ve çalışanları
nın haklarına saygılı
olduğunu, vergisini
kanunlarımıza uygun
şeltilde verdiğini
çeşitli vesilelerle ve
belgelerle göstermiş
olan Cargill'in kapatıl-
masının olumsuz yan-
sımaları önlen-
melidir" denildi.
"Geçmiş yıllarda,

yargıya da uymayan
bazı idari kararlar ile
gerçekleştirilen bu ve
bunun gibi }abancı
sermaye yatırımtarı,
sonradan alınan ve
saygı duyduğumuz
yargı kararları ile
ülkemize gelecek
yabancı sermaye için,
Cargill olayında ki
gibi olumsuz bir ör
nek oluşturmaktadır"
şeklinde konuya
ilişkin öz düşüncenin
aktarıldığı açıklama,
şöyle devam etti:
"Bilindiği gibi;
Cargill'in kapatılma
sebebi, firmaya karşı
deği! tam tersine yatı
rım iznini veren idari
makamlara karşı
açılan davaların idari
makamların aleyhine
son uç la nmasıdır.
Doğru olan, daha
yatırım yapılmadan
önce böyle olumsu-
zluklara sebep olacak
hususların göz önün

de bulundurutması ve
yabancı sermayenin
ona göre yönlendiril
mesidir. Yoksa, özel-
likle yabancı sermaye
yatırımlarına yönelik
olan karar|arın sık sık
değiştirilmesi, global
sermayenin yatırım
için ülkemize bakışını
olumsuz yönde etki
ler ki, hiçbirimiz
bunu arzu etmeyiz.
Yabancı yatırımcıları
ülkemize çekebilmek
için Başbakanımızın
dahil olmak
üzere kişise| ve
kurumsal çaralar
sürdürülürken,
yatırımları ile
ülkemizde katma
değer yaratan
yabancı sermayenin
de gücendirilme
mesinin ülkemizin
yatırım açısından
güvenilir|iği
hususunda büyük
önem taşıdığına
inanıyoruz."

Y
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ucuı tatlle turlzmcl te k

gelse de
turizmcilerin
tepkisini çekiyor.
Turizmcilere göre'
işin püf noktası
tatili erken plahla-
mak. Böylece daha
uygun fiyata çok
daha iyi tesislerde
tatil yapma imkanı
yakalamak mümkün
olabiliyq.

ınur abo
ı Yı

s Türkl e
Sağanak yağış
özellikle pek çok
yerde hayatı
o!umsuz etki!iyor.
Yağış!ı hava başta
Marmara Bölgesi
olmak üzere
Antalya, Gaziantep
ve Mersin'de
hayatı olumsuz
etkiliyor.
Marmara Bölgesi'nde
yağışla birlikte
hava sıcaklığında
düşüş yaşanıyor.
Yağmurun etki!i
oldpÖu illerin başın-
da lstanbul geliyor.
Etkisini sürdüren
sağanak yağış
nedeniyle yollarda
oluşan su birikintileri
yüzünden şehir içi
trafikte aksamaIar
yaşandı.
Boğaziçi ve Fatih
§ultan Mehmet
köprü!erinde de
araç kuyrukları
oluştu. Deniz oto-
büsü seferlerinde de
aksamalar yaşandı.
Çanakkale'de etkili
olan fırtına nedeniyle
de Gökçeada ve
Bozcaacia'ya feriboı
sefer|eri yapı lam ıyor.
Çanakkale
Boğazı'n dan
geçecek küçük
tonajlı gemiler
de güvenlik
açısından Gelibolu
ve Bozcaada açık-

larında bek|etiliyor.
Tekirdağ'da ise saat-
teki hızı 60 kilometre
otan fırtına yaşamı|
etkiliyor.
Güney Bö|geleri de
Yağış Altında
Antalya, Gaziantep
ve Mersin yöresinde
de sağanak yağış
hayatı btklllyor.
Antalya'da, son
24 saatte
metrekareye
137 kilograrn yağış
düştü. Sağanak
1ağmur sebebiyle
bazı semtlerde
evleri su bastı.
Dere yataklarının
taşması sonucu

u r

bazı araç.lar selıı
kapıldı. Ozellikle
sahil kesiminde
etkili olan yağış,
ulaşımda
aksama!ara
yo! açıyor.
Gaziantep'de ise
yaklaşık bir saali
süren yağış sonuöu,
kent merkezindeıkl
bazı cadde ve
sokaklarda
su birikintileri oluştu,
yaklaşık 60 evin alt
katını su bastı.
Sağanak yağış, ı
Bozyazı-Anamuı, ve'
Silifke-Mersin
karayollarında
ulaşımı aksattı.

Y
ı

Beş yıldızh otellerde 9 ila 19 Avro'ya tatil
kampanyası, turizmci!erin tepkisini çekiyor.

"Bu tür kampanyalar,
turizmi yaralayan bir
pazarlama yöntemi."
Antalya'da beş
yıldızlı otellerde
9 ila 19 Avro'ya
tatil kampanyası,
turizmcilerin
tepkisini çekiyor.
Turizmci!er, bu
tür kampanyaları
"turizmi yara!ayan
bir pazarlama
yöntemi" o|arak
niteliyor.
Turizm sezonunun
geçen yılları
aratması, acenteleri
de yeni arayışlara
yöneltti. Çözüm
ise yerli turiste
cazip kampan-
yalarda aranıyor.
Nitekim tur
operatörleri kış
sezonundan başla-
yarak, yerli turistin
ilgisini çekecek
tatiI seçenek!eri
hazırladı.
Antalya'da bazı
seyahat acentelerinin
"9 ve 19 Avro'ya
beş yıldızlı otelde
tatil kampanrysı"

adeta talep
patlaması yarattı.
Yıllardır süregelen
"yabancıya ucuz
yerliye pahalı tatil"
eleştiriIerini de
bir ölçüde önledi
kampanyalar.
Ancak, 31 Mart'a
kadar sürecek bu
kam panya,
tatilciler için cazip a
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından
Görük|e'de Çevre YoIu'na paralel
150 bln metrekare alan üzerine

yapıIan Bursa Kent Hali'nin
fiziki gerçekleşmesi yüzde 80'e ulaştı.

Temeli 1 Temmuz Salı
günü Tarım ve Köy
lşleri Bakanı Mehdi
Eker'in de katıldığı
törenle atılan Bursa
Kent Hali'nin ana
binasının prefabrik
kolon ve kirişleri
konuldu. 2 bin 500
m2 alan üzerine kuru-
lan 5 katlı idari bina
i!e 40 bin m2 kapalı
alana inşa edilen 152
adet dükkanının
bulunduğu kompleks
te ayrıca; spor tesis-
leri, otopark alanları,
2 bin tonluk soğuk I

hava deposu, 5 bin
tonluk su deposu,
kamyon ve tır garajı,
sandık depo!ama
aIanı, et balık ke
simhanesi, satış
dükkanlArı ve
akaryakıt istasyonu
ile rekreasyon alan-

ları da yer alacak.
"Kent Hali Türkiye'ye
örnek olacak"
Fiziki gerçekleşmesi
yüzde 80'e ulaşan
kent Hali hizmete
açıldığında
Türkiye'ye örnek ola-
tak. Bugüne kadar 22
bin m3 beton, 3 bin
680 ton demir ve 32
bin m2 çatı kapIa-
ması yapılan Kent
Hali inşaatında ayrı-
ca, yağmursuyu ve
altyapı çalışmaları
da tamamlandı. Bu
arada Kent Hali'ne
u!aşımı kolaylaştıra-
cak 2,5 kilometrelik
yol ve köprü yapımı
için de 6 Aralık 2006
tarihinde ihaleye
çıkılacak. Çevre
yoluna ve şehir
merkezine u!aşımı
sağlayacak yol,

2 şerit gidiş ve
2 şerit geliş olarak
yapılacak.
Tamamlandığında
görüntüsü ve tekno
lojik donanımıyla

a

Türkiye'nin en
modern haIi olacak
Bursa Kent Hali 2007
yılı Mayıs ayında
hizmete açılması
planlanıyor.

aatıılı
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ıAtıtıosfere azsalıınında
en hızlı artı Türkl e'de

Sera etkisi yaratan
gazların atmosfere
salımında en hız!ı
artışın Türkiye'de
olduğu, atmosfere
en çok zehirli gaz
bırakan ülkenin
ise ABD olduğu
belirtildi.
gıın irıım Değişlkliği
Sekreterliğinin
raporuna göre,
1990-2004 yılları
arasında sera etkisi
yaratan gaz salımı
oranlarıyla ilgi!i
40 ülkenin
değerlendiriIdiği
tabloda, Türkiye
yüzde 72,6 artış!a
birinci sıraya
yerleşti.
Türkiye'yi yüzde 49
ile lspanya, yüzde
41 ile Portekiz,
yüzde 26,6 ile
kanada ve yuna
nistan, yüzde 25,1
ile Avustralya izledi.
Söz konusu gazların
sa!ımında en çok

azalma olan ülkeIerin
başını ise yüzde
60,4 ile Litvanya
çekiyor. Bu ülkeyi
yüzde 58,5 ile
Letonya, yüzde
55,3 ile
Ukrayna, yüzde 51
i!e Estonya, yüzde
49 ile Bulgaristan,
yüzde 41 ile
BeIarus, yüzde
41 ile Romanya ve
yüzde 32 ile Rusya
takip ediyor.
Rapora göre, en
hızlı artışın olduğu
Türkiye'de 1990
yılında atmosfere
bırakı!an karbondiok-
sit oranı 170,2 ton
iken, 2004'te bu
rakam 293,8 tona
yükseIdi.
Yüzde 13,8 artışla
Türkiye'nin hayli
gerisinde kalan ABD
ise 1990'da 6.'l03,3
ton, 2004'te ise
7.067,6 ton karbon-
dioksidi atmosfere

saldı. Bu rakam,
Avru pa'da
1990'da 4.252,5 ton
iken 2004'te 4.228
tona indi.
Sanayileşmlş ülkeler-
den Almanya 1990'da
1.226,3 ton karbon-
dioksidi atmosfere
bıraktı, 2004'te
bu miktar yüzde
17,z'aak bir düşüşle
1.015,3 ton oldu.
Kyoto Protokolü

uyarınca 35 ülke
sera etkisi yaratan
gazların saIımını
2008-2012'ye kadar
1990'lardaki
seviyenin yaklaşık
yüzde 5 altına
indirmeyi kabul
etmişti. Kyoto
Protokolü 6-17
Kasım günlerinde
Nairobi'de bakanlar
düzeyinde yeniden
değerlendirilecek.
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satıcılara asak

Diyanet İşleri
Başkanlığı,
camilerde dilenci
ve seyyar satıcılara
yasak getirdi.
MüftüIükleri
genelgey!e uyaran
Diyanet lşleri
Başkanı Ali
Bardakoğlu,
camilere ve
avlulara dlIenci
ve seyyar satıcı
girmemesi için
önlem alınmasını
istedi.
Diyanet, camılerde
kötü görüılüme yo!
açan ve cemaati
rahatsız eden dilenci
ve seyyar satıcılara
karşı harekete geçti.
Di!encilerin cami
avlusuna bi!e
girmemesi için kol-
ları sıvayan Diyanet,
kendi yayınları dışın-
da korsan dini kitap
satan seyyar
satıcıları da camiler-
den uzaklaştıracak.
Diyanet |şleri
Başkanı Prof. Dr.
A!i Bardakoğlu,
Türkiye genelindeki
il müftülüklerine bir
genelge göndererek,
camilerdeki seyyar
satıcılar ve dilenciler
konusunda tedbir
alınmasını istedi.
CHP Ordu
Milletvekili sami
Tandoğdu'nun soru
önergesini cevap-
!andıran Diyanet
lşleri Başkanı
Bardakoğlu, cami-
lerin bahçelerini ve
bahçe duvarIarını
kirleten, kötü
görünüme yol
açan tüm sorunları
çözmek için
harekete geçtiklerini
bildirdi. Bardakoğlu,
cemaati rahatsız
eden her türlü sey-
yar satıcının, özellik-
!e başkanlık yayın-
ları dışındaki
kitapların satışında

direnen seyyar
satıcıların, di!enci-
lerin, ayakkabı
boyacı!arının
cami önlerinden
uzaklaştırılması
amacıyla bir genelge
yayımladığını kay-
detti. Bardakoğlu,
m üftülüklerden
seyyar satıcılaşa
ve dilencilere
karşı gerekli tedbiri
almasını isteyerek,
"Bu konuda
belediye!erden de
yardım alın"
talimatını verdi.
BardakoğIu,
camilerin çevre
düzenlemesinin
g üzelleştirilmesi
amacıyla bir dizi
önlem de aldıklarını
açıkladı.
Gamilerde çevre
bilincinin geliş
tirilmesi ve çevre
düzenlemesini
önem verilmesi için
mimar ve peyzaj
mimarı görevlendire-
ceklerini belirten
Bardakoğlu,
başkanlığa 4 rrlimar
görevlend irilmesi
için Maliye Bakan
lığı'na yazı yazdık-
larını ifade etti.
Bardakoğlu
ayrıca, Diyanet
lşIeri Başkanlığı'nın
20 bin imam hatip,
müezzin, Kuran
Kursu yöneticisi,
vaiz kadrosuna
ihtiyacı olduğunu
vurguladı. Son 4
yıldİ Diyanet lşleri
Başkan!ığı'ndan
diğer kurumlara
bin 850 personelin
yatay geçlş
yaptığını dile
getiren Bardakoğlu,
bakan!ıklara farklı
kadrolarla 2005
yılında 283,2006
yılında ise 17
personelin naklen
tayin edildiğini
bildirdi.
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Türkiye lş Kurumu'ndan yapılan
açıklamada, Türkiye Elektrik

Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü'ne daimi ve geçici
statüde işçi alınacağı bildirildi

Cı_1
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2004 -2005 öğretim yılında
Gemllk Lisesi'nden aldığım diplomamı

kaybettim. H ükü msüzdür.
0sıııaıı AGDEMlR

Türkiye İş Kurumu,
Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim
Şirketi Genel
Müdürlüğü'he ait
çeşitli illerdu daimi
ve geçici statüde
işçi a!ınacağını
duyurdu. lşte işçi
a|ımı şartları:
TEDAŞ Genel
Müdürlüğü'he ait
çeşitli illerde daimi
ve geçici statüde
işçi aIımıyla ilgili
açıklamada bulunan
Türkiye İş Kurumu
Bingöl lı ıvııiaıirıi
Mehmet Fesih Güler,
rnüracaatların 13
kasım'a kadar
Türkiye lş Kurumu
Bingö! ll
Müdürlüğü'he yapıl-
ması gerektiğini
belirtti.

Güler, "2004 veya
2006 KPSS'ye giren
fakülte mezunu
idari memur, mimar,
elektrik, inşaat,
inakine, harita
rnühendisi ve
Meslek Yüksek
Okulu(MYO)
elektrik ve harita
teknikeri ile Teknilt
Lise mezunu, elek-
trik mesleklerinde
daimi ve geçici
statüde işçi alı-
nacaktır" dedİ.
Güler, açık işlere
dUrumu uyanların
en geç 13 Kasım
2006 tarihine kadar
Türkiye lş Kurumu
Bingö! ll
Müdürlüğü'ne
rnüracaatta
bulunmaları gerek-
tiğini ifade etti.

14 kent markal a acak'
kültür ve Turizm
Bakanlığı, 14 ilin
turizm gelirlerini artır-
mak için yeni proje
başlattı. 14 kent
markalaştırılarak öne
çıkarılacak. lşte isim
isim markalaştırıla-
cak 14 ilimiz:
Amasya'nın başı çek-
tiği kentler Bursa,
Edirne, Gaziantep,
Hatay, Konya,
Kütahya,'Manisa,
Nevşehir, Kars,
Mardin, Sivas,
Şanlıurfa ve Trabzon.
Şehir turizminin can-
landırılması için de

Paris, Londra,
Montreal ve Prag
örnek a!ınacak.
XÜLrÜR ve Turizm
Bakanı Atilla Koç,
kü!tür turizmini
canlandırmak
amacıyla marka kent
projesi hazırlatıyor.
Projeyle
birlikte 14 kent
marka!aştırılarak
ön plana çıkartılacak
Amasya'nın başı
çektiği kentler
sırasıyla Bursa,
Şdirne, Gaziantep,
Hatay, Konya,
Kütahya, Manisa,

Nevşehir, Kars,
Mardin, Sivas, Şanlı
urfa ve Trabzon.
Bakan!ık, şehir turiz
mlni canlandırmak
amacıyla da ayrıca
çalışmalar başlattı.
Bu doğrultuda şehir
turizmi yapılan Paris,
Londra, Montreal ve
Prag şehirleri örnek
alınacak. Proje için
be!irlenen şehirler ise
lstanbul başta olmak
üzere Ankara, İzmir
ve Antalya olacak.
Bakan!ık yetki!ileri,
14 şehrin seçilme
sinde şehirlerin zen-

gin tarihi ve kültürel
değerlere sahip olma
ları, kü|türel gelişim
bölgeleri içerisinde
bulunma!arı, diğer
turizm türlerinden
bir kısmını da bünye
lerinde barındırmaları
kıstaslarının yer
aldığını belirttiler.
Bu şehirlerin tarihi
ve kültüre!
kimliğinin
ön plana çıkartılması
amacıy!a yapılacaklar
Türkiye Turizm
Stratejisa 2023
Raporu'na da
yansıdı.
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İflasın eşiğine gelen
BOTAŞ'ın içinde
bulunduğu mali kriz-
den çıkışı için kısa
vadeli tek çare doğa!-
g.aza zam yapı!ması...
Uç ay aradan sonra
ikinci zam yolda...
Enerji Bakanlığı'na ve
ilgili kuruluşlara gön-
derdiği bir yazı ile
içinde bulunduğu mali
krizi net bir şekilde
taraflara bildiren
BOTAŞ'ı kurtarmak
lçin iki seçenek var.
Eherji Bakanlığı ya
BOTAŞ'a para aktara-
cak ya da zam yapma
yolunu tercih edecek.
Edinilen bilgiye göre,
Eherji Bakanlığı
bürokratları ve
hÜkümet çevrelerinde
BOTAŞ'a para aktarma
seçeneğinin bütçe
dengeleri açısından
sıkıntıya neden ola-
cağı görüşü hakim. Bu
nedenle ikinci
seçeneğin deivreye

ıJerenler ı

Tüçkiye lşveren
seAdikaları
Konfederasyonu,
Türkiye'de işgücü
maliyetinin çok yük-
sek olduğunu, buna
karşı!ık ücrete göre
verim!iliğin düşük
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gireceği belirtiliyor.
Enerji Bakanlığı
çevı|elerinde para
aktarma ve yaklaşan
kış nedeniyle vatan-
daşın tepkisini alma-
mak için BOTAŞ için
kaynak oluşturu!ması
ve doğal gaza düşük
bir zam yapılması
seçeneğinin de devr-
Öye sokulacağı da
konuşuluyor. Bir yetk-
ili ise kredi ku|lanma
limiti dolan BOTAŞ
için yeni uluslararası
krediler bulunmasının
daha makul olacağını
söyledi.

ucu ma ıı etlnden
ı

ı aĞusros,TA
DOĞALG AZA ZAM
YAPıLMlşTl
Elektrik sektöründe
yaşanan sıkıntının
önüne geçmek için
konut ve sanayide
kullanılan
doğalgaza
1 Ağus'tos 2006'da
yüzde 6,8 zam
yapılmıştı. Doğal9azl
fiyatı 39.9 YKr'dan
42.6 YKr'ye yük-
selmişti. BOTAŞ,
doğalgaza 1

Mart'ta yüzde 5.83,
1 Haziran'da da yüzde
5.74 zaıh yapmı§tı.

ika e
2005 yılında çalışılan
saat başına işgücü
ma!iyeti nominal
olarak yüzde 10.74,
işçi başına yıl!ık orta-
lama işgücü ma!iyeti
ise ortalama yüzde
9.51 oranında artış
gösterdi. 2005 yılında
çalışılan saat başına
ortalama işgücü
maliyetinde yüzde
2.37, işçi başına yıllık
ortalama işgücü
maliyetinde yüzde
1.23 oranında reel
artış meydana geldi.
2005'te çalışılan saat
başına brüt giy-
dirilmiş ücret yüzde
1.16, çalışılan saat
başına net giydirilmiş
ücret 1.73 oranlarında
reel artış kaydetti.

1,5 yı|lık bir zaman
diliminde hedef
patikaya yakın saya-
cağının tahmin
edi!diğini kaydetti.
Anılan faiz
patikasının mevcut
bilgi setine
dayanılarak oluş
turulan bir politika
çerçevesini ifade
ettiğini ve yeni bilgi-
lerin bu patikayı
değ iştirebileceğ in in
de unutulmama*
gerektiğini söyleyen
Yılmaz, "sonuç
olarak enflasyondaki
düşüş eğiliminin
2007 yılının ikinci
çeyreğinden itibaren
belirginleşeceği ve
para politikasının
ortalama kontrol
ufku olan 1,dyıllık
bir süre içinde
enflasyonun orta
vadeli hedeflere
yakınsayacağı tah-
min edilmekte" dedi.

Merkez Bankası
Başkanı Durm uş
Yı!maz, yıl sonunda
enflasyonun yüzde
9.2 ile yüzde 10.6
arasında gerçek-
leşebileceğini
söyledi. Yılmaz,
2007 ve 2008 için
oldukça umut!u
kon uştu:
Merkez Bankası
Başkanı Durmuş
Yı|maz, yıl sonunda
enflasyonun yüzde
9.2 ile yüzde 10.6
arasında gerçekleşe-
bileceğini söyledi.
Merkez Bankası
Başkanı Durmuş
Yılmaz, 2006
Enflasyon Raporu'nu
düzenlediği bir basın
toplantısı i!e açık[adı.
Yılmaz, 2006 sonün-
da ef|asyonun yüzde
70 ihtimaI ile yüzde
9.2 ile yüzde 10.6
arasında gerçekleşe-
ceğini; 2008'in ilk
çeyreğinde ise
yüzde 1.7 ile yüzde
5.2 arasında ola-
cağını söyledi.
Yılmaz, 2007 yılının
ikinci çeyreğinden
itibaren enflasyonda-
ki düşüş eğiliminin

t
olduğu bildirdi
iilıİy;T;;;;;;
sendikaları konfede
rasyonu (TİsK) 2005
Yılı Çahşma lstatistik-
leri ve lşgücü Maliyeti
Araştırması'nın
sonuçlarına göre,

i se belirginleşeceğini
kaydetti.
Merkez Bankası için
önemli olanın geçici
dalgalanmaIarın
deği!, enflasyonun
orta vadede hedefe
yakınması olduğunu
belirten Yılmaz, para
politikasının mevcut
sıkı duruşunun
2007 yılının son
çeyreğinin başına
kadar korunduğu ve
sonrasında ölçülü
bir faiz indirimine
gidi!diği bir senaryo
altında; enflasyonun
2008 yılının ilk
çeyreği sonunda
yüzde 1,7 ile yüzde
5,2 aralığında
gerçekleşeceği ve
böylece enflasyonun

K rtez

Ramazah bayramı
§üresince havanın
güneşli ve sıcak
olması nedeniyle
Antalya Toptancı
Haline bol miktarda
ürün girişi olurken,
sebze ve meyve
fiyatları düştü.
Antalya ve
çevresinde Ramazan
bayramı süresince
güneşli ve sıcak bir
havanın hakim
olması nedeniyle se
ralardan bol miktarda
ürün toplandı. Bu
nedenle sebze fiyat-
ları geçen haftaya
göre önemli
oran!arda geriIedi.
Geçen haftaya göre,
dolma!ık blberin fi
yatı 10 YKr, muhacir
ve sivri biberin fiyatı
20 YKr, brokolinin
fiyatı 20 YKr, sera
domatesinin fiyatı 20
Ykr, yayla 1M cinsi

efı

domatesin fiyatı 40
YKr, ıspanağın fiyatı
20 YKr, marulun fi
yatı 20-30 YKr, patlı-
canın fiyatı 20-70
YKr, pırasanın fiyatı
40 YKr, salatalığın
fiyatı 10 YKr, karn-
abaharın fiyatı ise
100 YKr ucuzladı.
Antalya'da dünden
itibaren etkili olmaya
başlayan sağanak
yağışların, sebze ve

mewe fiyatlarını et
kileyeceği kaydedlldi.
Antalya Toptancı Hal
yetkilileri, ihracatın
hızlanması ve
yağışların uevam
etmesi halinde sebze
fiyatlarının tü keticiye
olumsuz yansıya-
cağını, ürün toplan-
masında sıkıntı
yaşanabileceğini ve
fiyatlarda artış bek-
lediklerini bildirdiler.

ebze me atları ucuzladı

ELEMANLAR ARANİYOR
ön muhasebe bılen ııe b/gis ayar kullanabiten

BAYAN ELErıı1AN

TecrübeliBAY ye BAIıAJV garşon alınacaktır,

MAMMA MİA PLZZERİA
. Müracaatlann şahsen yapılması ica olunur, .

lstlllal 0addesi Akbankfarşısı 5'3 53 6ü7 GE/^ILİK
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GSM : 0.535) 394 58 24
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Geçen yüzyılın
sonlarına dek
psikologlar, 6 yaş
altındaki çocukları,
hayalle gerçeği ayıra-
mamaları ve başka
açıdan bakma
yeteneğine henüz
sahip olmamaları
nedeniyle, kesinlikle
bilinçli yalanın dışın-
da tutuyorlardı. Ama
görüldü ki bu yanlış
bir tanımlama.
Bazı psikolog!ar,
çocuğun yalanını,
yetişkinlere karşı
bir savunma
mekanizması olarak
görüyorlar. Peki bu
ne kadar doğru?
Yalancılık küçük
yaşlarda başlıyor.
"Kedi büyüklüğünde
bir kelebek gördüm"
diyor iki buçuk
yaşındaki kızınız vd
devam ediyor,
"Yok yok, bizim ev
büyüklüğündeydi!'
Psikologlar ise,
gerçekliklerin bu
türden abartılmış
biçimiıli yalan değil,
"hayalgücünün
çiçek açması"
olarak görüyor.
Çünkü uzmaırlar, çok
küçük çocukların saf
dünyalarında oluş-
turdukları bu düş-
lerin, birini aldatma
isteği ve bilinci
göremediklerini ifade
ediyorlar... Ancak
çocukların bu saf
dünyayı kaç yaşına
kadar koruyİbaldlk-
leri konusunda bilim
adamları tam bir
rakam veremiyorlar.
Geçtiğimiz yüzyılın
sonlarına dek
psikologlar, 6 yaşın
altındaki çocukları,
hayal ile gerçeği
ayıramarşıaları ve bir
başka açıdan bakma
yeteneğine henüz
sahip olmamaları
nedeniyle, kesinlikle
bilinçli yalan konusu-
nun dışında tutuyor-
lardı. Oysa buğün
yapılan deney
sonuçları bize gös-
teriyor ki okul öncesi
çağdaki çocuklar da
biIinçli bir biçimde
çevrelerini aldata-
biliyor ya da en azın-
dan bunu deniyorlar.
Üç ve daha bürük
yaştaki çocuk|arın
"Ben yapmadım"ı
bilinçli bir yalan mı,
yoksa bu sıkıntılı
durumdan kurtulmak
amacıyla başvur-
duğu ve kendisinin
bile tam anlaya-
madığı masum bir
yöntem mi?

Toronto Univer-
sitesinde Joan
peskin bu konuda
yaptığı deney
sonucunda ilginç
sonuçlara ulaşmış:
Çocuklar, birçok
oyuncak arasından
en çok hoşlarına
gideni seçmişler.
Sonra çocuklara biri
"iyi" diğeri "kötü"
olmak üzere iki kukla
tanıştırılmış ve bu
kuklalar çocuk!ardan
oyuncak!arı almaya
çalışmış...
Kuk|alar çocuğa
hangi oyuncağı en
çok sevdiğini sorun-
ca çocukların tümü
"iyiö kuklaya
rahat! ı kla favorilerini
gostermişier. Üç ve
dört yaşındakiler
"kötü" kuklaya da en
sevdik!eri oyuncağı
göstermişler; "kötü"
kukla da derhal onu
kapıp götürmüş...
Beş yaş ve üstü
çocuklar ise ağı-
zlarını sıkı tutmaları
sayesinde oyuncak-
larını kuklaya kaptır-
mamayı başarmışlar,
ikinci turda dört yaş
grubu da dÜrumu
kavramış ve yaJan
söylemeye başlamış.
Yalnızca talihsiz üç
yaş çocukIarı sevgili
oyuncaklarına tekrar
tekrar veda edip
gerçeklik düzleminde
kalmayı sürdür-
müşler...
Psikologlar, giderek
karmaşıklaşan
yaşam ortamında
başarı!ı bir ya|ana
giden yolun üç
basamaklı olduğunu
söylüyor:
Çocuk, öncelikle
diğerlerinin
davranışlarını etk-
i!eyebildiğ ini
keşfediyor. Sonra,
diğerlerinin de ken-
disi gibi düşünceleri
olduğunu ve bunları
hileyle değiştirebi!e-
ceğini kavrıyor.
Son olarak da, karşı
tarafın kendisini
sürekli gözlediğini
fark ediyor ve yüz
ifadelerini ve vücut

er?

dilini kontrol etmeye
ve diğerlerinin kendi
iç dünyasına ilişkh
görüşlerini giderek
daha zekice etkilem-
eye başlıyor.
Uzmanlara göre, bu
yetenekler yalnızca
yalan söylemek için
gerekli değil.
"BunIarın gelişmesi,
bi1 van an da xlanlı
düşünme ve sosya
zekadaki gelişmeyi
gösteriyor"
Bazı psikologlar, bir
çocuğu ancak
yalanları başarıya
ulç§tıÖında, özel ve
kendine ait bir iç
dünyası oIduğunu
kavradığını iddıa
ediyorlar. Çocukluk
ve gençlik dönem-
lerinde ancak en
yakın arkadaşlara
verilen 'çok gizli'
sırlar, oluşmakta
olan iç dünya ve
kişiliğin anatomisinin
kıvrım larım
vurguluyor.
Dikkat çkici biçimde
yalan söyleyen
çocuklar ise ayrı bir
kategori oluşturuyor.
Bunların büyük
bölümünün daha
sonra suç işledikleri-
ni, a!kol ya da uyuş-
turucu bağımlısı
oldu.klarını gösteren
araştırmalar hiç de
azımsanacak gibi
değil. Ancak,
çocuğun bu kimliği
benimsemesi,
büyüdüğü ortamla
doğrudan bağlantılı.
Kendini iyi ve rahat
hissettiği, ciddiye
alındığını ve
kendisine güven
duyulduğunu blldlğl
bir aile ortamında
anti-sosyal, yalancı
bir kişiIik geliştirmesi
gerçekten de çok
küçük bir olasılık...
Ev kadar büyük
kelebekler ve
köprünün üzerindeki
mavi filleri,
Avustralyalı ünlü
sosyolog John
Barnes "fantastik
dünyaya birer
davetiye'olarak
yoru m luyor.

ı( 0
Kışın, soğuk yüzünü
gösterdiği bugün-
lerde, mühendis!er-
den soba ve şofben
zehirlenmelerine karşı
'bacanızı mutlaka
temizleyin'uyarısı
geldi. TMMOB Makine
Mühendisleri Odası,
baca çekişini artırmak
için baca ya!ıtımı yap-
tırılmasını, pencere
veya duvar delinerek
yapılan bacalarda ise
delinen kısımda
sızdırmazlık sağlan-
masına dikkat
edilmesini istedi.
TMMOB Makine
Mühendisleri Odası
Başkanı Emin
Koramaz, baca
bakımlarının sonba-
har aylarında yaptırıl-
ması gerektiğini vur-
guladı. A!çak basınçlı
havalarda ölüm olay-
larının arttığına dikkat
çeken Koramaz,
bacalar standart!ara
uygun değilse a!çak
basınçlı havalarda
soba yakılmaması
gerektiğine işaret etti.
Bacaları n, sta ndartl ara
uygun yaptırılarak,
baca çekişini artırmak
için baca yalıtımı yap-
tırılması gerektiğini
anlatan Koramaz,
pencere veya duvar
delinerek yapılan
bacalarda, de!inen
kısımda sızdırmaz|ık
sağlanmasının mutla-

ıı baca temiz ıı

ı

ı]l
yangınlara neden
olur. Bacalar, kömür
kultanı !dığı taltdirde
2 ayda bir, slvı, gaz
kullanıldığında ise
3 ayda bir temizletti
rilmeli. kullanılan
yakıtın standartlaia
uygunluğu kontro!
edilmeli. lzin belgşi
olmayan satıcı!ardan
kömür alınmamall.
kullanılan her türlü
ısıtma cihazının ka!ite
belgesini halz olup
olmadığına, garanti-
lerine ve garanti
sürelerine dikkat
edilmeli.

ocııklar ııeden h

ııı

ııı alan sön

Y

tlnutmane
ka sağlanması
gerektiğine değındi.
Dumanın geii
tepmesini önlemek
için de bacaların en
üst noktasının,
çatının en ü§t nok-
tasından 1 rrıetre
daha yüksel( ve
Pacanın şapkalı
ölması gerektiğini
an|attı. Ankdra, Anka
lzin belgesi olmayan
§atıcılardan kömür
ülınmamalı
Tekniğine uygun
imalatı, temiz!iği ve
bakımı yapılrnayan
bacalar zehirlenme ve

İ

fieza

Çr
ıı

çlzıYoRuM
Barış Güler'in kaleminden

!

L

ı,

İ

ç. ,_.".,.^i"

s
ı
b,

9,.;)(t*fu*,
ıtş$;p(

\

/
I

l

7 YAş

ş//R K0ŞESI
aao aa

D.Aıı
BAYDAR

PoIis

Kötülüğün karşısırıda
sen varsın daima
Kötüteri hapse
Atarsın sen polis dmca.

Seni hep seyme liyiz
Kötü l ü kten v azg eç m e l iy iz
Görevin çok zor
Sana kolaylıklar dileriz.

senden korkarım daima
Ama bilirim çok seçma
söz kondurmam sana asla
Haydi, yez kötüye ceza.
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Rahat soluk almanın o u kolon kanserinin
D vltamininden e or a ak sesleri

ı
İ
ı

D vitamininin sadece
kemiklerin
gelişmesinde veya
raşitizm hastalık!arının
önlenmesinde etkili
olmadığı, bu hayati
vitaminin depresyon,
diabet, obezite, anemi,
kalp yetmezliği ve
çeşitIi kanserlerin
tedavisi için büyük
önem taşıdığı
belirtiIiyor
vitaminlerin vücuttaki
etkileri konusunda
araştırmalar yapan
Beslenme ve
Metebolizma ıJznıanı
Prof. Dr. Ahmet Aydın,
"D vitamini içeren
meyvelerden iazla
yiyenlerin solunum
işlevlerinin az yiyen-
lerden daha iyi olduğu
görülmektedir. Yapılan
hasta takiplerinde D
vitamini Üksikliğinin
akciğer fonksiyon-
larını etkilediği ortaya
çıkmıştır. D vitamini
yaş ilerledikçe
yıpranan, sigara ve
kirli havanın etkisi ile
ölup giden akciger
dok tıs[ı n ı,ı rı yen ilen-
mesini saglar "

dıye konuştu
E_KşrKl_igi Kansere
yo=| qçıyo1
Bu yıl ABD'de yaşları
20'nin üzerinde olan
14 bin 91 sağlıklı
kişinin üzerinde
yapılan incelemede
solunum fonksiyonları

güçlü olanların D vita-
mini içeren meyve ve
sebzeleri bol miktarda
tükettikleri belirlendi.
Bu araştırmanın D
vitamininin vücuttaki
önemini bir kez daha
gözler önüne
serdiğine dikkat çeken
Prof. Ahmet Aydın,
"Çoğu kişi D vita-
mininin sadece kemik
gelişimi için gerekli
olduğunu zanneder.
Halbuki beyin. ka!p,
mide, pankreas ve
mineral metabolizması
ile doğrudan ilişkisi
oImayan organların da
yüksek oranda D vita-
minine ihtiyacı vardır.
Bu yüzden sadece
kemik hastalığından
(raşitizm ya da osteo-
malazi) korunacak
kadar D vitamini
aImak yeterli değildir.
vücuttaki D vitamini
eksikliği, depresyon,
diabet, obezite, anemi,
kalp yetersizliği ve
çeşitli kanserler başta
olmak üzere yirmiye
yakın hastalığa pebep
olmaktadır" şek!inde
konuştu. Cemil
yıldız D vitamını
eksikliğinin belirtileri
YorgunIuk, halsizlik,
baş dönmesi
Nefes aImadh güçlük
Bulanık görme,
uykusuzluk, titreme,
iştahsızlık Deride, göz
kapaklarının iç kısmın-

da, avuçta soluk!uk
Çarpıntı -Bacaklarda
ödem (parmakla
basınca iz kalır)
Tırnaklbrda kaşınma
Toprak yeme
EksikIiğin sebep
olduğu hastalık!ar:
Bebek ve çocuklarda
büyüme o!umsuz
etki!enir. Çocukların
fiziksel aktivitesi ve
okul başarısı azalır.
Haı|talıklar sık görülür.
Gebelerde anne ölüm-
Ierine sebep olur,
bebek ölümleri artar,
düşük doğum ağır!ıklı
vakalar artar.
Yetişkin|erde ise
işgücü azalır, aşırı
bir yorgunluk gorülur,
hastalıklar sık
gorulmeye başlar.
Hangi besınlerde
bulunur?: D vitamini
eksikliğinin giderilme-
si için bu vitamini ihti-
va eden besinlerin
bo|ca tüketilmesi
gerekir. Et, tavuk,
balık, karaciğer,

yumurta, kurubakla
giller, tahıllar, yeşi!
yapraklı sebzeler,
pekinez, tahin, süt,
peynir, ıspanak,
pırasa bo! miktarda
D vitamini içerir.
Türkiye'de tablo
kötü Yapılan araştır-
malarda bütün
dünyada olduğu gibi
Türkiye'de de
yaygın bir D vitamini
yetersizliği.olduğu
belirlendi. ozellikle
D vitamini eksikliğinin
kadınIarda yüzde
80'lğrin üzerinde çık-
ması gelecek nesil-
lerin sağlığını tehdit
edici bir gçlişme
olarak nite'lendi.
Bunun başIıca
sebeplerı ıse; çarpık
kentleşme, sigara
kullanımındaki artış,
doğal besinlerden
uzaklaşma, meyve
sebze tüketimindeki
azalma ve düzensiz
beslenme olarak
sıralandı.

Kalın bağırsak
kanseri olarak da
bilinen kolon kanseri
en çok görülen
kanser türleri arasın-
da üçüncü sırada.
Ozellikle 50 yaş ve
üzerindekileri tehdit
ediyor Kolon ka.nseri
50 yaşından sonra
görülen kanserler
içinde sıkIık derecesi
açısından önemli bir
yer tutuyor. lstatis-
tikler bir milyon
nüfuslu bir toplumda
yılda ortalama 500
kanser vakasının
görüldüğünü
ortaya koyuyor.
DUZENLl TARAMA
Düzenli sağlık tara-
ma|arın yapıldığı
toplumlarda ise
kolon kanserlerinde
ciddi bir oranda bir
azalma söz konusu.
Bu da erken tanının
önemini bir kez
daha gösteriyor.
Acıbadem Hastanesi
Kozyatağı
Gastroentero!oji
Bölüm Şefi Prof. Dr.
Nurdan Tözün'50
yaş ve üzerindeki
erkek ve kadınlar,
birinci derece akra-
balarında kolon
kanseri görülenter,
kendisinde ve
ailesinde meme,
yumurtalık kanseri
olanlar, kalın bağır-

sağında polip bu|u-
nanlar yüksek risk
taşımaktadır.' diyor.
HASTAL|K
BELİRTİLERİ
Kolay belirti ver-
meyen ve yavaş
büyüyen bir kanser
türü olan kolon
kanserinin geç
ortaya çıkan belirti-
lerini şöyle sıra!a-
mak mümkün:kabız
lık, ishal, bağırsak
alışkanlığının
değişmesi, karın
ağrısı, dışkıda kart,
sebebi bilinmeyen
ani kilo kaybı, demir
eksikliği anemisi.
öNı_rNte!ı_ln ]ırlz
Sigara kolon kanseri
riskini arttıran
etmenlerin başında
geliyor. Sigara dışın-
da kolon kanseri
riskini azaltan ıaktör-
leri Prof. Dr. Nurdan
Tözün şöyle açıklı
yor: 'Günde 1500
mg. kalsiyum alımı,
gün!ük yapılan rutin
eg3ersizler, yağlı
gıdalardan kaçınma
ve sağlıklı kiloda
olmak da bu riski
azaltan etkenIer-
dendir. Yapılan
araştırma!ar yakın
gelecekte selenyum
ve diğer oksidanların
kolon kanserini
önleyeceğine
işaret ediyor.'
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DENiZ OTOBÜSÜ
l

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı |212| 516 1212
Yalova (226) 811 13 23
lDO lmam Aslan
DinIenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

ltfaiye
polis İmdat

Jandarma İmdat
Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLİK YaIova
Topçular
Eskihisar

(226) 81 4 10 20
(226| 363 43 19
(262| 655 60 31

oToBÜS

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAşlM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAGİTİCİLARİ
METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıtur 514
Kamil Koç 513

12 12
20 77
10 72
45 49
47 71
35 71

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Sta§um
0rm.Böl.Şef.
Mılıı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
KarayoItarı
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.

özeı io. ıvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

Halk Eğitim Müd.

513
513
514
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
524
513
513
513
513
513

20 66
45 03
00 95
12 86
11 74
13 53
10 57
13 08
11 33
10 95
37 42
15 07
14 14
13 64
85 86
10 42
10 92
10 45
77 77
18 46

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

TAKSiLER

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Santra| 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185
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AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NoBETçi r czANE

lKasım 2006 Çırşambaıı
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TtLi0,224513 91 27
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I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE I

YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAYI : 2585

FlyATı : 0.25 yTL. (KDv Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım yeri : KöRFEZ OFSET
Matbaacl ık-Yayıncıl ık-Reklamcılık Tes.isi
İstiklat Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini baynm Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz}
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AGİ KAYBİMLİ
Gemlik'in saygın ve değerli işadamlarından

Ağabeyimiz,

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz,
frlerhuma Tanrı' dan rahmet,

ailesine ye yakınlanna başsa ğlığı diler,

seyen lerİnİn acılarım paylaşırız,

ELSAN ELEKTRIK (Aktlf Enerjl Ltd.)
Abdullah AY ve Kardeşleri
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1(örfez set'te
Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her tür!ü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühüı kitap,

|stiklal Cad. Akbank Aralığı Tet, 513 96 83

Marmarabirlik'in Gemlik'ten 1987 ton zeytin alacağını
açıklamasına 72 Nolu Gemlik Kooperatlfl'nden tepki geldi. A ürek beledi e

llcemllk'l asadan
sllmek istl orl ar'
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başkanlarını Gemllk Bursa

arasında se ahate
ı

Y
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Cumhuriyet Halk Partisi Gemtik İçe Başkanı
Erdem Akyürek, Bıırsa Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet şahin ile Gemlik Belediye
Başkanı Mehmet Turgut'a yazdığı mektubun-
da 4 Kasım 2006 Cumar tesf gühü saat 15.oo
de halkın şikayetlerini yerinde incelemek
üzere Bursa'ya beraber seyahat etmeye
davet etti. Akyürek, halkın sıkıntılarına yetki
lilerin kulaklarını tıkadığını söyledi. Syt 2'de

Marmarabirlik' i n kota açıkla-
maslnda Gemtik 72 Nolu
Kooperatifi'nden 7 987 ton
zeytin alacağını açıklamasına
Kooperatif Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Aksoy
tepki gösterdi. Aksoy,
"Kooperatiflerin içinde en
az zeytini Gemlik Kooperatifi
abcak. Bu haksızlıktır.
Kota lar adi l dağ ıtı lm tyor.
Bunun arkasında İznik
Kooperatifi var." dedi.

Seyfeftin ŞEKERSÖZ'ün
haberi sayfa 3'de

ıı

Kadri GULER
kadri_gu ler@ hotmail.com

Marmarabirlik'te kota sorunu..
Marmarabirlik 2006-2007 üretim yılı zeytin

alım kampanyasını 3 Kasım günü başlatıyor.
Birlik uzun yıllardan beri kampanya

açıldığında zeytin alım fiyatlarını da açıklar,
piyasa buna göre oluşurdu.

lMF'nin dayatmalarıyla, üretici Birliklerde
yeniden yapılandırmaya gidildikten sonra
serbesf piyasa ekonomisinde zeytin alım-
larının da piyasa ekonomisine göre alınması
için düğmeye basıldı. Haberi sayfa S'de

ı ıD§P'lller ınltln
Demokratik sol
Parti İlçe örgütü
5 Kasım 2006
Pazar günü
Bursa'da yapılacak
mitingin hazırlık-
larını sürdürüyor-
lar. DSP'liler,
mitinge katılımının
yüksek olması
için parti meclisi
üyesi Zabit Demir
Gemlik'e geldi.
Haberi sayfa Z'de

hazırlı ında
Y

e

ada
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Hırsızl ar
otobüs

te lerl ne
dadandı

Küçük otolardan
teypleri çalan
hırsızlar şimdi de
otobüslere
dadandılar.
Edinilen bilgiye
görÖ, önceki
gün sabah saat-
lerinden park
ettiği otobüsüne
gelen H.A. şoför
mahallinin bulun-
duğu kapının kele-
bek camının kırık
olduğunu gördü.
kapıyı dikkatlice
açan H.A.

otobüsün oto
teybinin çalındığını
anlayınca durumu
polise bildirdi.
Küçük araçların
oto teyplerini çal-
makla seslerini
duyuran
hırsızlar şimdi de
park halindeki
otobüslerin
teyplerini çalmaya
başladılar.
Olay yerinde
inceleme yapan
polis ekipleri
tahkikat başlattı.

KPS$ ba vuruları ba ladı
Seyfettin ŞeXenSÖZ

kamu kurum ve
kuruluşlarına ilk defa
atanacak persone!in
seçme ve yerleştirme
sınavt için kılavuz
verilmesine başlandı.
llçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'nde
başIayan kılavuz
dağıtımı 8 Kasım
2006 tarihinde
sona erecek.
kpss kılavuzu almak
isteyenler 3 YTL
karş.ı l ığ ı n da kılavuzla
rını llçe Mllll
Eğitim Müdür!üğü'n
den alabilecekler.
Resmi Gazete'de
yayımlanan "Kamu
Görevlerine llk Defa
Atanacaklar lçin
yönetmelik" kamu
görevlerine atan-
manın sınav

sonuçlarına
göre yapı!masını
öngörüyor.
Kılavuzda yer alan
kadro ve sözleşmeli
pozisyonlara yapıla-

cak yer!eştirmelerde
10-11 Temmuz 2004,
01-02 Temmuz 2006
ve 17 Eylül 2006
tarih!erinde yapılmış
olan kamu persone!

Seçme Sınavı (2004-
KPsS, 2006-KPSS/1
ve 2006-KPSS-2)
sonuçları geçer!i
olacak.ı

İııtiİünH$uDffi

YDsP'lller mltin hazırlı ında
Demokratik sol parti
l|çe örgütü 5 Kasım
2006 Pazar günü
Bursa'da yapılacak
mitingin hazırlıklarını
siirdürüyorlar.
Fömara Meydanı'nda
yapılacak olan
mitingde konuşacak
olan DSP Gene!
Başkanı Zeki Sezer'in
Bursa mitingine
önem verdiğini
söyleyen DSP'Ii!er,
mitinge katı!ımının
yüksek olması için
parti meclisi
üyesi Zabit Demir
Gemlik'e geldi.
Ankara plakalı propa-
ganda minibüsü ile
Gemlik'teki 18 köy 3
beldeyi ve muhtarları
ziyaret edeceklerini
söyleyen Zabit Demir,
Demokratik sol

Parti'nin Türkiye'de
iktidara gelmiş,
ortak olmuş
partiler arasında en
temiz kalmış parti
olduğunu söyledi.
Delmir, şöyle
konuştu.
"Bıı temiz partiyi
Sayın Bülent Ecevit
25 Ağustos 2004 tari-
hinde bize teslim etti.
Genel Bl§kanımız
Sayın Zeki Sezer
görevi devralır almaz
Sayın Ecevit'in bize
gösterdiği doğrultuda
Türkiye'yi köy köy
şehir şehir dolaşarak
halkı köylüyü, çiftçiyi,
işçiyi, esnafı, fakiri
fukargyı, çalışanı
çatış'mayanı ziyaret
ediyor sorunlarını
dinliyor. Partimizin
düzenlediği kapalı

salon ve açık hava
mitinglerinde.onlara
hitap ediyor. Ulke
sorunlarını ve çözüm
önerilerini anlatıyor.
Bu toplantların
devamı olan Bursa
mitingi 5 Kasım 2006
Pazar günü Fomara
Meydanı'nda yapıla-
caktır. Ben ve ilçe
başkanımız Sayın
Hüseyin Poyraz,
ilçe yönetim kurulu
üyeleri eski yönetici-
lerimiz, eski il genel
meclisi üyelerimiz
ve partili üyelerimiz
ile birlikte 3 belde
hal kı n ı n m u htarl arı n ı,
sivil toplum örgütleri-
ni ziyaret ediyoruz.
Ve hepsini pazar
günü yapılacak
büyük mitinge davet
ediyoruz"

a
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Ak rek
Cumhuriyet Halk
Partisi Gemlik İlçe
Başkanı Erdem
Akyürek, Bursa
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet şahin
ile Gemlik Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut'u yeni
hizmete giren oto-
büsler ile Gemlik
Bursa arasında
seyahate davet etti.
Akyürek, konu ile
ilgili gazetemize
yaptığı yazılı açıkla-
mada, Gemlik Bursa

eha
güzergahındaki halk
otobüsü işletmesin-
den şikayetlerin her
gün arttığını, halkın
sıkıntılarına yet
ki!ilerin kulaklarını
tıkadıklarını söyledi.
Akyürek, açıklama
sında şu görüşlere
yer verdi: "Gemlik
Bursa hattı 36 km
olup neredeyse
şehirlerarası bir yol
mesafes indedir. Bu
güzergahta çalışan
otobüslerde oturma
yerlerinin iki katı

ayakta yolcu taşıma
kapasiteli küçük oto-
büslerin alınması 60-
70 yaşlarındaki insan-
ların ayakta gitmesine
neden olmaktadır.
Bunu hangi akla
hizmet, hangi hakka
hizmet kuralı ile
bağ d aştı ra bi l i rs i n iz. "
Erdem Akyürek,
Gemlik Bursa hattın-
da giden otobüslerin
terminale girmemesi-
ni de eleştirdi.
Akyürek, "Bursa ter-
minalinde inen yolcu-

lar hiç düşünülme
miş. En kısa zamanda
Terminale ayrı bir hat
veya mevcut güzer-
gahta çalışan otobüs
lerin terminalin bir
noktasına girip çık-
maları sağlanmalıdır"
dedi. Akyürek,
Bursa'da çalışan ve
öğrenim gören genç
kızların hangi koşul
larda Bursa'dan Gem
lik'e dönüş yaptıkları
nı, hangi duraklardan
ne koşullarda araçla
ra bindiklerinin de

araştırılmasını istedi.
Akyürek, başkan!ara
yazdığı mektubunda
şikayetçi olan sahış
larla temasın kurulup
kurulmadığını sordu.
Akyürek, başkanları

ırdı

4 Kasım 2006 Cumar
tesi günü saat 15.oo
de halkın şikayetlerini
yerinde incelemek
üzere Bursa'ya
beraber seyahat
etmeye davet etti.

beledi kanlarını Gemllk Bursa arasında se ahate a
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Bir Cumhuriyet gecesi...

İstanbul'da Kadıköy'de Bağdat Cad
desindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları-
na ben de katıldım.
(Onun için GemIlkte Atatürkçü Düşünce
Derneği üyesi olarak aralarında buluna-
madım.)

Bağdat Caddesindeki kutlamalardan çok
etkilendim, gururlandım, adeta gözlerim dol
du.. Laf olsun, salrfa dolsun dlye söylemi
yorum.

Bu yaşa geldim, kızım Canan- torunuRı
lrmak'la kol kola bu yürüyüşü büyük bir haz
ve kıvanç içinde gücüm teterince heyecan-
!a, marşlar söyleyerek adeta adım adım Cum
huriyeti içimize sindirerek yürüdük...

Kadıköy Belediyesi'nin renklendirip can-
landırdığı resimlerde Atatürk'ün ve lsmet
|nönü'nün yan yana bizlere güvenle bakan
resimleri gördükçe içime bir sıcaklık yayı!ı
yordu...

Cadde boyunca sıralanmış ve hemen
hepsi yabancı isimler taşıyan şık mağaza
ların, cafelerin kaldırımlarda kurdukları deva
sa hopar!örlerle bangır bangır..

Onuncu Yı! Marşı, Harbiye Marşlarını din-
lemek tüylerimi diken diken ediyordu..

Ne şenlikti bu...
Bu arada şunu da yazmalıyım ki Gumhuri

yetin 83 yı!ını kutlarken hala Onuncu Yıl
Marşına dönüyoruz. Bir Ellinci Yıl Marşı
bestelendi, ama halk bu marşı tutmadı.
Bizlere, heyecanlarımıza hitap edemedi ki,
halen bu güzel marş (Onuncu Yıl) marşını
heyecanla bağıra bağıra söy!üyoıuz..

Bazen marş yetmeyeceği için bu heye-
cana uyan yabancı parçalarda çalınıyordu.
Günün anlam ve önemine değilse de genç
Iiğe uygundu...

Sonra tekrar Harbiye Marşına dönü!üyor-
du..
. " Yaşa Varo! Harbiye... Yıkılmaz satve.

tinle .. Göklerden gelen bir ses.
Sana ne diyor dinle...
Kanta irfanla kurduk ,, Biz bubumhuri

yeti ..

Yıldırımlar yaratan ... Bir ırkın
ahfadıyı z..."

lşte Cumhuriyet böyIe kurulmuştu. Çok
şükür ki onu koruyan, kollayanlarda vardı.
Bu gece de Atatürk'ün ihtiyarları, gençleri,
torunları kol kola güvenle yürüyorlardı..

Sonra binlerce motorsikletleı müthiş bir
uğultu |çinde geçtiler.. }

Bence Cumhuriyet kutlanıyordu ama
astında İktldar da protesto ediliyordu..

Zaman zaman etrafıma baktım, bir tane
bile türban!ı kafa göremedim..

Acaba bu geceyi, heyecanını görmemek
için yerin altına mı girmişlerdi diye düşün
düm..

Halbuki bu onlarında bayramı olmalıydı..
Bu ülkenin bağımsızlığını sağlayan, evle

rinde güvente oturtan, minarelerde ezan
sesi duyuran, camilerinde ibadet edilmesini
sağlayan bu Cumhuriyeti içlerine sindirme
!eri, insan olarak vefa borçları olması gere
kir..

Onun için ben her zaman söylüyorum,
birkaç yobaz'ın hareketi sizleri karamsarlığa
sevk etmesin.. Koruyanlar ve kollayanlar ,

ve Atatürk gençliği bir sel gibi gelir, bunları
silip süpürüı geride bir kir kalmaz..

Gelecek sene yine Bağdat Gaddesi'nde
Cumhuriyet Bayrarnı kutlamalarına katılma
duygusu ile orada olan herkesi, Kadıköy'ün
Belediye Başkanlığını yaşlı bir Harbiyeli
olarak gözlerim buğulanarak selamlıyorum.

Yaşlı Atatürk gençlerine bu güzel geceleri
de gösterdiğiniz için binlerce sevgi, saygı .

Güze!, ınlık ünlere ,he beraber..

Marmarabi rl i k' i n kota açı klaması nda Gem lık 7 2 Nol u Kooperatlfi'nden
1987 ton zeytin alacağını açıklamasına Kooperatif Yönetim Kurulu
Başkan ı İbrah im Akso' tep(i- gösterdl. Aksoy,- " Kooperatifletln içinde
en az zeytini Gemlik Kooperatlfi alacak. Bu haksızIıktır. Kota|ar adil
dağıtılmıyor. Bunun arkasında İznik Kooperatifi var." dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmarabirlik
Genel Merkezi'nin
önceki gün aldığı
kota kararıyla
Gem!ik'ten alınan
zeytinin 1987 tona
indirilmesine tepki
gösteren Gemlik
Kooperatif Başkanı
lbrahim Aksoy,
'Birlik yönetimi
aldığı kararlarla
Gemlik zeytin
üreticisini piyasadan
silmek istiyor" dedi.
Geçtiğimiz yıl
başlayan sıkıntının
bu yıl yaşanm aya-
cağın ı televizyonlara
çıkarak açıklayan
Birlik Ba şkanı
Refi Tavıltıglu
i!e ekibinin aldığı
sgn kararla
kooperatiflere
uyguladığı kotanın
Gemlik'e darbe
olacağını savunan
Aksoy, " Diğer
kooperatiflerin
içinde en az zeytini
Gemlik kooperatifi
alacak, bu haksızlık-
tır. kotalar adil
dağıtılmıyor, üretici
tepkili ve eylem
yapabilecek durum-
da. Bunun sorumlu-
ları da seçimlerde
bize desiek
vermeyen lznik
delegeleridir' dedi.
ünrrici eirrcrx
Avans fiyatlarla
üreticinin ipini
çeken Marmarabirlik
yönetim inin
şimdi de
açıkladığı kota ile
kooperatifleri
birbirine düşür
düğünü söyleyen

Ak soy ''Tüccar
bazı bolgelerde
3.600 ile 2.900
arasında fiyatla l
zeytin alımlarına
başladı. Birlik bu
fiyatlardan sonra
nasıl fiyat yükselte-
cek. 4 bin 826 ton
rekolte bildirimi
olan Gemlik'e
1987 ton kota
uygulaması bölge
zeytinini diğer böl-
gelere ezdirmektir.
lri zeytin sıkıntısı
çekiliyor diyen
birlik başkanına
soruyoruz, tüccar
iri zeytini nereden
buluyor. lznik,
Orhangazi depoları
kendi bölgelerinden
gelen zeytinlerle
dolu, bizim
bölgemizden zeytin
alınmıyor, her
kooperatif rekolte
dışında alım
yapmasını istedik
ama bize destek
verilmedi'

şeklinde konuştu.
MUCADELEMİZ
GEMLİK İÇİN
Tüm güçleriyle böl-
gesindeki
zeytinciliğin
bitmemesi için
mücadele verdiklerini
söyleyen Aksoy,
birlik delegelerine
bilgi verilmeden
bazı kooperatifleri
ko!layarak kota
hazırlanmasının
Gemlik'e zarar
verdiğini ve
zeytinciliğin bitme
noktasına getirile-
ceğini ileri sürdü.
Rekoltenin bu yıl
65 bin ton olduğunu
ve bunun 32 bin
tona düşürüldüğüne
dikkat çeken
Aksoy, 'Gemlik
bir ilke imza
atarak proje
geliştirdi ve
her kooperatif
rekoltesinin dışında
kalan ürünü alsın
dedik, ama bizi

I

dinlemediler, banka
kredileriyle bunu
yapıp zeytinimizi
satabilirdik I
Marmarabirlik
zeytin satamazsa
gelecek yıl
durum daha
kötüye gidebilir'
uyarısında
bulundu.
Uyg u I anan
kota!arla Geın!ik
zeytinini bölge
dışındakilere
peşkeş çekerek
bitirme noktasına
getiren Genel
Merkeze üreticilerin
ateş püskürdüğünü
söyleyen lbrahim
Aksoy, bölge
zeytinini bu
duruma
düşürenlerin
başında |znik'li
delegelerin
Refi Taviloğlu
yönetimine
bağlı!ıklarından
kaynaklandı ğın ı

ileri sürdü.
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O}lill§Aill Güvenllk Firması hizmete

tu rnel er, to pl antı l a r,
seminerler, özel
topl antı l ar, açı l ı şl ar,
konferanslar, toplu
geziler, sergiler defile
ve benzerleri gibi bir
çok organizasyon-
larııtzda davetiyesiz
misafirlere yada
istenmeyen mad-
delere karşı katılım-
cıların davetiye ve
giriş kontrollerinin
yapılması, konıık yön-
lendirme, kalabalık
kontrolü, alan
sınırlama, sergilenen
malzeme veya eser-
lerin gözetimi hizmet-

lerini sunuyoruz.
Amacımız sizin
yerinize tedbir almak,
güvenlik hizmetlerini
çağın gereğine öre
ş.ağlamaktır" dedi.
Ozel Güvenlik Şirketi
Faa.tiyet İzin Belgesi
lle ozel Güvenlik
Eğitim Kurumu
Faaliyet lzin
Betgesi'ne sahip
olan ONN|SAN Özel
Güvenlik Firması
18 yaşını Htirmiş,
sabıkası bulunmayan,
fiziki yapısı düzgün
olan bayan ve erkek
her isteyene eğiti ı

lrdi

vererek seıtifika
vererek onlara iş
imkanı yaratıyor.
Her işletmenin
kendine göre bir
yapısı, karakteristik
özelliği, profili ve
taşıdığı bir r|ski
bulunduğunu
belirten Ertuğrul
Kara, 'Çözümler her
işletmenin özelliğine
göre analiz edilme-
lidir. oNrvisAil
Güvenliğin başarı
sının sırrı etkin ve
ekonomik çözümler
sunmakta saklıdır"
şeklinde konuştu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa ve çevresinde
30'dan tazla kurum,
kuruluş ve işyerine
güvenlik hizmeti
veren oNNlsAN
Güven!ik Firmasının
Gemlik Şubesi
hizmete girdi.
Orhangazi Caddesi
üzerinde hizmete
giren Gemlik'in şu
anda tek güvenlik
firmasının yetkili
temsilciğini Volkan
Tosun yapıyor.
oNNlsAN Güvenlik,
Koruma, Eğitim ve
Ticaret Ltd. Şirketi
Genel Müdürü olan
(E) 1. Sınıf Emniyet

Müdürü Ertuğrul
Kara, Gemlik ve böl-
gesinde firmanın tek
yetkilisi olan Volkan
Tosun'un güvenlik
ihtiyacı olan ve bu
hizmeti almak
isteyenlere hizmet
vermeye başladığını
duyurdu.
lçişleri Bakan|ığı
onaylı olan ve
Bursa'nın ilk güvenlik
hizmeti vermeye
başlayan ilk firması
olduğu belirtilen
ONN|SAN Güvenlik
Hizmetlerinde lş
merkezleri, Tesis
ve lşletmeler, Valet
Parking Sistemi,
Özel Organizasyonlar,

Kişiye Özel Koruma
(VlP) Market ve
Alışveriş Merkezleri,
Fabrika Sahip!eri
veya Yöneticileri ile
Güvenlik kamera ve
Elektronik sistemleri
hizmetleri veriliyor.
Bursa Özel Güvenlik
sektörü lş Adamları
ve yöneticileri
Derneği Başkan!ığı
ve TOBB'nin Ozel
Güvenlik sektör
Meclisi başkan
Yardımcılığı görevleri-
ni üstlenen Genel
Müdür Ertuğrul Kara,
Gemlik haritası
önünde verdiği
bilgilerle 'Gemlik'in
güvenlik hizmetlerine
biz talibiz" dedi.
Önümüzdeki yıllardan
itibaren polis ve
askeri korumanın
kalkacağının da
bilindiği ülkemizde
özel güvenlik sistemi-
nin büyük önem
taşıdığına işaret eden
Ertuğrul Kara,
verdikleri hizmeüer-
den bahsederek
'Güvenlik ihtiyacını
zın arttığı, açık kapalı
alan konserleri,

ı t

BAY ililu§TAtA ÖııLP İililLAil,TA],t
Her Çeşit Emlak A!ım, Satım ve Klralama Hizmetleri

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İşLenİ

ıcİı sATıLıK 
'ıe 

ıI|RALıKLARıIıız i

120 m2 3 + 1 SAT|LIK LUX DAIRE

YAPıLıR

iıı ıizi ARAyıNız

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören lboa 65 m'sATlLlK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATIL|K LÜX DAİRE Denizi gören,3+1, 140 m2

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lıılüstakil Ev (Bahçe lçinde}Yeni Devlet Hastanesi AItı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpaıan Eskisahil lılektep Sokak l'|o:2 D:l §adık Fatma Ap[ 3+1.110 m2 asansörlü {ombilisat|ık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle ştılık dükkan.

. Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın

altında 408 m2 arsa - Çınarcık,
Yalova 448.54 m2 arsa

Termal Bağı'nda 407.77 m2 arsa

Terma! 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 SağIık ve

Her TürIü Sigorta lşIemleri ve

DoğaI gaz Poliçesi Yapılır,

§EKER sıGORTA
ilacido özAlp

Tel : 5132474 Far 514 10 21

a

[|luda
Y

Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat
Fakültesi Fdsefe
Bö!ümü, Nilüfer Yerel
Gündem 21 ve Bursa
Felsefe Gönüllüleri
Grubu'nun birlik-
te!iğiyle düzen!enen
"Uludağ Bilgi, Bilim
ve sanat konfera
nsları", 4 Kasım
Gumarteşi günü
başlıyor.'
lki ay sürecek
"Uludağ Bilgi, Bilim
ve sanat konfera
nsları" değişik konu
ve konferansçıların
katılımı ile gerçek-
leştirilecek. Konak
Kültürevi'nde 4
kasım Gumartesi
günü saat 17.00'da
başlayacak konferans
zincirinin ilk halkasın-
da, Hacet tepe
u niversitesi'nden
Prof. Dr. Harun Tepe,
"Etik ve Meslek
Etikleri" üzerine bir
sunum yapacak.
Konuyla ilgili yapılan
yazı!ı açıklamada,
toplumun her kes-
imine açık olan
"Uludağ Bilgi, Bilim
ve Sanat
Konferansları"yla,
bireylerde çağımızın

konferansları ba 0r
nen ve sorumluluk
sahibi, insan hak ve
ödevl*i doğrultusun.
da yaşayan ve davra
nan aydın bireylerin
topluma kazandırıl-
masına yönelik önem
li bir adım atılmış ola-
caktır. konferanslar
dizisinin yüzde 75'ine
dinleyici olarak
katJlanlara "Katılım
Be[gesi" verilecek.
Böylece bu belgeyi
ça!ışanlar kendi alan-
larında kulIanabilecek
veya bir anı olarak
sak!ayabilecek. "
söz konusu konfer-
ans lar zincirinin
radyo programları
aracı!ığıyla daha
geniş kitlelere aktarı!-
masının da plan-
landığına vurgu
yapılan açıklamada,
"Şu ana kadar
yapılan ön kayıtlar
her yaştan ve her
düşünceden insanın
etkinlikle i!gilendiğini
göstermektedir.
Farklılıkların bir araya
gelerek, bilgi şölenin
de bu|aşacağı
'Ulu dağ Bilgi,
Bilim ve sanat kon
feransları'na herkesi
bekliyoruz." deni|di

sorunlarını fark etme,
onların neler olduğu
nu doğru tespit etme
ve sorgulama yoluyla
eleştirel ve rasyonel
düşünme bilinci
kazandırmaya katkı
sağlamanın amaç-
landığı b.elirtildi.
Uludağ Universitesi
Fen-Edebiyat Fakül
tesi Felsefe Bölümü,
Nilüfer Yerel Gündem
21 ve Bursa Felsefe
Gönüllüleri Grubu
tarafından yapılan
açıklamada, şu
görüşlere yer veri!di:
"Bilgi, bilim ve
sanatın ne olduğu,
ele aldığı sorunlar ve
bu sorunlara yak-
laşım yöntemi ve
çözümlerinin, farklı
konferansçı ve konu-
lar çerçevesinde
katılımcılara aktarı l-
ması düşünülmekte-
dir. Bu konferans
dizisine katılan kişi-
lerin bağımsız, özgür
ve bilgiye dayalı
düşünmeleri gerektiği
yönünde deneyim ve
farkındalık
kazanacağı planlan-
maktadır... Etkinlikle
felsefe bi|gisi ve bi
limsel bilgi ile düşü-

ı
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lnan TAMER

"Her canlı ölümü tada-
caktır."

"Rabbinize döndürüIe-
ceksin iz."

Yaradanın beyanı bu.
Sırası gelen gidiyor.

Çünkü emir yüksek yerden.
Yolcu!uk ebedi aleme.
Sırası gelen Kem1l Kılıç

Ağabeyi de 29 Ekim günü
yolcu ettik sonsuzluğa.

Kemal Kılıç ağabey ile
arkadaş ve dostluğumuz 50
yıI öncesinden başlar. Bu
dostluk ve arkadaşlık
ö!ümüne kadar devam etti.
Gemlik Ticaret Borsası'nda
bir dönem de beraber çalış-
mamız oldu.

Şen, şakrak, hatırnaz,
nüktedan, yardım sever,
alçak gönüllü, güleç yüzlü,
a!ışverişi sağlam dürüst,
zengih liğinden şımarmaffi |ş,
mütevazi bir insandı kemal
Kı!ıç Ağabey

İşyeri yeret, ulusal ve
dünya haberlerinin top-
landığı haber merkezi ldl. ı

Her türlü bilgi o mekana
u!aşırdı.

Kemal Kı!ıç ııı
Dostlar meclisinin

müdavimleri, yerel konuları,
ticareti, ekonomiyi, dünya
sorunlarını konuşur, tartışır-
lardı.

Sanki işyeri değil, fikir
platformu idi ofisi.

Gırgır, nükte, kahkaha ve
kahveler, çaylar, yemek|er.

Bonkör ve cömert, yufka
yürekli, dertten anlayan,
dert dinleyen, sorun
çözücü, iş bitiren bir
insandı Kema! Kı!ıç.

"Korkma arkandayım"
diyerek kaç arkadaşını
teşvikleri ile ev sahibi, iş
yeri sahibi yaptı. Ticaret
Borsası'nın yeni yerinde
yapılması için katkıları ve
uğraşları unutulamaz.

En önem!isi, insana
yatrrım yaptı Kemal Ağabey.

İtçenin göç a]tnış, en
yoksul yöresine bir ilkoku!
yaptırarak, armağan etti
ulusuna. Okulu yaptığı gibi
her türlü giderini de O
karşıladı.

Binlerce kişi o ilim
yuvasından feyz alıp istik-

bale güvenle bakacaktır.
Kemal Kılıç ve eşi LaIe

Hanım'da o ilim müessesesi
var oldukça, velilerden,
öğrencilerden hep hayır
dua alacak, adları sonsuza
dek yaşayacak.

Kema! Ağabey kadar
perhametli ve hayırsever
eşi Lale Hanım kardeşim de
inanıyorum ki; sevgili
eşinin adını yaşatmak için
daha başka hayırlı işler
yapacak ve destekleyecek.

Kemal Ağabey! Sen
sıranı savdın. Çekmeden,
çektirmeden güle oynaya
Rabbine kavuştun.

Binlerce genç evladın
oldu. Dünyada hayır def-
terin açık. Alacağın hayır
dualar Rabbinin nzasını
kazanmanı dilerim sağlar.

Eli boş çıkmadın ebedi
yolculuğa...

Allah senden razı olsun.
Mekanın Cennet olsun!

Eşinin, yakınlarının,
dosttlrının ve
arkadaştarının başı sağ
olsun.

Dı

Kadri GÜı_en
kadri_g u ler@ hotmai t.com

Marmarabirlik'te kota soruntı..
Geçtiğimiz yıI başlayan bu uygulamaya bu

yıl da devam edlliyor.
Avans sisteminin nasıl ça!ıştığını bilme

yen üreticiIerde bir tedirginlik havası esti.
Konuyla ilgi!i doğru dürüst açıklama yapıl-

mayınca oklar Birliğe yöneIdi.
Zeytin üretici ürününün kaç liradan alın-

cağını bi!miyor.
Bu sistemde bilinmez de.
Piyasa açıldığında tüccarın aldığı fiyat ile

Birlik'in fiyatı piyasayı belIrleyecek.
Marmara bölgesinde üretilen sofralık ve

yağ!ık zeytinin en büyük alıcısı Marmarabir
Iik'tir.

au yıJ aIması beklenen ürünün toplan mik-
tarı 63 bIn kilodur.

Tüccarın piyasadaki yeri bunun çok altın-
dadır. Bir de üretlci zeytinini kimseye vermez,
çiğ olarak kabına koyar. Olgunlaşınca satar.

Bugün Gemlik tipi sofralık zeytinin 200-
220 tanelisi süpermarketlerde 10 YTL. ve
üzerinde satı!ıyor. Bu zeytinin üretlciden çiğ
olarak a!ındığı fiyat geçtiğimizyıl4 YTL. ldl.

Kısacası zeytin alımlarında piyasının en
güç|ü alımcısı Marmarabirlik olduğuna göre
piyasayı da yine Marmarabirlik oluşturacaktır.

Dün, Birlik'ten yapılan açıklamada, koope
ratiflerden alınacak zeytin kotaları açıkladı.
Gemlik 72 Nolu Zeytin Kooperatifi'nden a!ı-
nacak zeytin miktarı 1987 ton.

Gemlik yöresinden bu kadar az zeytin
alınırsa, bilin ki birçok üretici ürününü koope
ratife veremeyecek demekti ı:.

Bu neyi getirir, zeytinin ucuz olarak tüc-
cara satılmasını.

Birlik yönetimi kooperatifler arasında kota
esaslarını neye göre aldı bilmiyoruz. Ama
görülen o ki Bir|ik'in muhalifi olan kooperatif
ler cezalandırı|ıyor.

Bu gidiş Birliğin dağılmasını getirir, dikkat
li oIuna.

Bursa'da l ası s anlardadün
ı

ı

Bursa iş dünyası,
konut ve sanayide
kullanılan doğalgaza
yapılan 5,8 ve 5.4
oranındaki zammın
kabul edilehilir
olmadığını savundu.
Zammın geri alın-
masını talep eden
SlAD temsilcileri,
aksi takdirde Türk
sermayesinin rekabet
gücünün azalacağı
uyarısında bulundu.
Müstakil Sanayici ve
İşa.damtarı Deİneği
(MUS|AD) Bursa
Şubesi Yönetim
Kurulu Baş.kanı
Dr. Ahmet Ozkul,
doğalgaza yapılan
zammın ekonomiyi
büyük oranda
etkiIeyeceğini
belirterek,
"Konutlara 5.8'!ik
ve sanayiye 5.4'lük
uygulanan doğalgaz
zamları girdileri art-
tıracak ve maliyetleri
olumsuz etki!eyecek-
tir. Kaçak doğalgaz
kullanım bedellerinin

sanayiciye
yüklenmesini doğru
bulmuyorum. Olması
gereken özel sektör-
den kullanım bedelin-
in karşılığını almaktır"
dedi.
GESıAD
Doğalgaza yaklaşık
iki yılda yüzde 45 zam
yapan BOTAŞ'ın, fiyat
ları en son 1 Ağus
tos'ta yüzde 6.8
oranında arttırdığının
altını çizen Bursa
9enç Sanayici
lşadamları ve Yöneti
cileri Derneği
(GESİAD) Yönetim

Kurulu Başkanı
Denizhan Sezgin ise,
"A!acak!arını tahsi!
edemeyen ve
banka!ardan
sağIadığı kredilerde
güçlük çeken
BOTAŞ'ın çözümü
doğalgaza zam
yapmakta bulması
sanayiciyi olumsuz
etkileyecek ve
enerji maliyetlerini
arttıracaktır"
şeklinde konuştu.
NoSAB
Nilüfer Organize
Sanayi Bölgesi
(NOSAB) Yönetim

Kuru!u Başkanı
Ya!çın Aras |se,
BOTAŞ'ın yaşadığı
darboğaz sonucu
Elektrik Uretim AŞ ve
Ankara Elektrik Gaz
ve Otobüs
lş!etmesi'nden (EGO)
yaklaşık 9 milyar
YTL'Iak alacağın uzun
süredir tahsil edile-
memesinin faturası
nın sanayiciye kesil
mesinin kararına
tepki gösterdi. Aras,
"Firma, ithal ettiği
doğalgaz ve memur
maaş ödemeleri için
gerekli kaynağı çeşitli
bankalardan kredi
ku!lanarak sağlamak-
ta. Ancak son
dönemde bu kredi-
lerin ödemelerinin
yarattığı baskı
nedeniyle BOTAŞ'ın
finansman den-
gelerinde yaşadığı
sorunu zam yaparak
atlatmayı planlaması
Türk ekonomisini kri-
tik bir sürece soka-
caktır. Bu zam diğer

yandan sanayicinin
ve ihracat yapan fir-
maların girdi maliyet-
lerini altüst edecek.
Borcunu ödemeyen
kurum!arın yükünün,
sanayiciye ve halka
yüklenmesi kabuI
edilebilir deği!" dedi.
RUMELıslıö
Rtırrıellll yonetlcl
lş AdamIarı ve
Sanayiciler Derneği
(RUMELısıAD)
Başkanı Vehbi Varlık,
yükselen girdi
maliyetleri yüzünden
zor günler yaşayan
sanayicilerin yeni
zamla ağır bir darbe
daha aldığını söyledi.
Varlık, "Bu resmen
beynimize tabanca
dayanması demektir.
Enflasyonun yüzde
9-10'lar seviyesinde
olduğu Türkiye'de
doğalgaza enflas
yonun kat be kat
üstünde yapıldı.
Bu olağanüstü bir
o!ay. Kamudan
alacağı 9 milyar

YTL'yi tahsil ede-
meyen BOTAŞ
yönetimi bence
hemen istifa etmeli.
BOTAŞ siyasi
baskılar altında
katmamalı. Özel
sektör borcunu
ödemediğinde nasıl
ki gazını kesiyorsa,
EGO'nun da
musluğunu kessin.
Sanayicinin ve
ihracatçının bunca
fedakarlığına rağmen
yapılan yüzde
5.4'lük zam çok ayıp.
Kış gelirken hem
vatandaşın hem
de sanayicinin kul-
landığı doğalgaza
yapılan bu zam
çok adaletsiz.
Zarar kapatmak
için zam yapılmaz.
Bana göre, BOTAŞ
yönetimi hemen
istifa edip, yapıIan
hata!ar örnek
davranışlar
sergilenerek
düzeltilmelidir"
diye konuştu.



mı ezK2 Kasım 2006 Perşembe

DYP Genel Başkanı
Ağar Karacabey'de,
belediye hizmet-
lerinin açılışına
katılırken, DSP Lideri
Sezer ise Şehreküstü
Meydanı'ndan halka
seslenecek.
Siyasi partilerin
iyiden iyiye seçim
atmosferine girdiği
şu günlerde liderler
de kent turlarını
hıziandırdı. Bu
çerçevede DSP
Genel Başkanı Zeki
Sezer ile DYP Lideri
MÜhmet Ağar,
pazar günü
Bursa'ya gelecek.
Yaptığı ilginç açıkla-

o §a fı6
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Sezer ve A ar or
Y

eıı
Bursa, 5 Kasım Pazar günü lkl llderl ağırlayacak.

malarıyla son
gün|erin en çok
konuşulan Iideri
olan Mehmet Ağar.
DYP'Ia Karacabey '
Belediye Başkanı
Ergun Koç'un
gerçekleştirdiği
hizmetlerin açılış
törenine katılarak,
yaklaşık bir yıl önce
verdiği "Bursa'ya
her ay geleceğim"
sözünü de tutmuş
olacak. Karacabey'e
he!ikopter ile
geleceği öğrenilen
Ağar, belediyenin
hazırladığı programa
katıldıktan sonra
Bursa'dan ayrılacak.

son olarak
partisinin il başkan-
lığı tarafından
düzenlenen iftar
yemeğine katılmak
üzere Bursa'ya
gelen ve Özgen Çay
Bahçesi'ndeki
yemekte binlerce
kişiyi çevresinde
toplayan Ağar, bu
ziyaretinin hemen
ardından, pkk ile
ilgili Türkiye
gündemine bomba
gibi düşen açıkla-
ma!arı yapmıştı.
Bursa'nın hafta
sonunda konuk ede-
ceği bir diğer lider
ise DSP Genel

Başkanı Zeki Sezer.
Yurt gene!indeki
mitinglere start veren
Sezer, 5 Kasıp
Pazar günü shat
14.00'da Şehreküstü
Meydanı'nda
Bursalılar ile
buluşacak. Sezer,
5 Kasım'dan önce 2
fasım Perşembe
günü Erzurum'da,
4 kasım cumartesi
günu ise İstanbul'da
düzenlenecek mitin-
gler ile halka sesle
necek. DSP Lideri
Sezer'in, miting Üışın-
daki Bursa programı
nın henüz netleş
mediği belirtildi.

PTT 166,
Posta Telgraf
Teşkilatı'nın
(PTT) 166. kuruluş
yıldönümü çeşitli
etkinliklerle
kutlanıyor. PTT
Bursa çalışanları da
düzenlenen bir
törenle kurumun
166. yaşını kutladı.
PTT'nin 166.
kuruluş yıldönümü
kutlamaları kap-
samında Bursa'da
görevli personel
Atatürk Anıtı'na
çelenk sundu.
Daha sonra ll
Müdürü lsmail Fedai
ve bazı yöneticiler
vali yardımcısı Ali
Taşkın Ba!aban'ı
ziyaret etti.
PTT ıı
Müdür!üğü'nde
de personelin
katılımıyla tören
düzenlendi. Törende
konuşan PTT İl

Müdürü lsmail Fedai,
kuruluşun kurulduğu
23 Ekim 1840 tarihin-
den beri halka en iyi
hizmeti sunmavı
hedef edindiglnl I

kaydetti. Ozverili
çaiışmaiarı ile kuru-
mun toplum gözün-
den saygın bir
yer edindiğine
işaret eden Fedai,
hizmet yelpazesini
genişleten PTT'nin
alanında Eittikçe
devleştiğini

a
ifade etti.
Fedai, kurumun mev-
cut başarılarını her
geçen gün daha da
ileriye taşıdığını
vurgulayıp, "166
yıllık tecrübesini
teknoloji ile birleşti
rerek, günümüz re
kabet ortamında ken-
dini yenileyerek çağ.
daş hizmetler üreten
ve sürekli gelişen
kuru!uşumuz tarafın.
dan sunulan hizmet-
lerin, üIkemizin
her yerine, hatta en
ücra köşçsindeki
vatandaşımıza
ulaştırılması şüphe-
siz ça!ışanlarımızın
özverisi i|e gerçek-
leşiyor. Emin adım-
larla iler|ediğimiz
hizmet yolunda
hizmetlerimizi yerine
getirr4ede en
önemli ilkemiz, ortak
kurumsal amaç ve
hedefler etrafında
aynı inançIa bir-
leşmektir" dedi.
PTT ça!ışan!arının
her türlü zor,
şartlarda görevini
eksiksiz yerine
getırme çabasıııda
olduğunun altını
çizen Fedai,
önümüzdeki
dönemd9 hizmetlerin
çeşitliliği ve
kalitesini daha da
ileriye götürecekleri-
ni sözlerine ekledi.

ında
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TIJBİ{IYE'NIN EN KALITELI ve EKONOMIK
O O o

DAVETIYELEBI EN []YG[JN FIYATLARIA ...
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işIeri

Fatura & İrsaliye & El İtanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cllt & Kitap & Dergl & Katalog basımı
Özel Takvim ÇaIışmaları - Eşantiyon Çeşitleri

köffez ofset lstiklal Cad, Bora Sok, Akbank Aralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEtvlLİK

Tel : (0,224) 513 96 83 Fax : (0,224) 513 35 95MATBAACİLİK - YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK
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r Ecıalle a acaklarah

TE|S Başkanı Eczacı
Nurten Saydan,'oda
uygunluk belgesi'
şartı aranmamasının
çok çeşitli sorunlar
doğuracağını savu-
narak, taslağın
değiştirilmesi ni iste-
di. Ankara Eczacı
Odası Başkanı Eczacı
Hilmi Şener, taslağın
bu şekliyle yasalaş-
ması halinde meslek-
le ilgisi olmadığı
halde'diploma kirala-
yarak eczane açan"
muvazaalı eczane
sayısında patlama
yaşanacağını, bunun-
da beraberinde yol-
suzlukları getireceği-
ni savundu.
Sağlık Pakanlığı,
6197 sayılı Eczacılar
ve Eczaneler
Hakkında kaııtırıclı
Değişiklik
Yapılmasına Dair
kanun Tasarısı
Taslağı'nı Bakanlar
Kurulu'nda imzaya
açılmak üzere
Başbakanlığa

gönderdi. Ancak
bakanlık, eczacılık
mesleğinin kanayan
yarası haline gelen
'm uvazaa'n ın önlen-
mesi noktasında
eczane açılma!arında,
'oda uygunluk belge-
si' aranması şartına,
mestek örgütlerinin
uyarılarına rağmen
söz konusu tasarıda
yer vermedi.
Bakanlar kuruluna
sunulan Eczacılar ve
Eczaneler Hakkında
Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair
kanun Tasarısı
Taslağı'n ın 2. mad-
desinde yeni eczane
açılması koşulları
şöyle ifade edildi:
"EczaclIar ve
Eczaneler Hakkında
Kanunun 5. maddesi
aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Serbest eczaneler,
ec2acılık yapma
hakkına sahip bir
eczacının sahip ve
mesul müdür!üğünde

il sağlık müdür-.
|üğünün teklifi üze
rine valilikçe onay-
lanmış bir ruhsatla
açılır. Eczacılar açmış
olduğu eczanenin
başında bllfill
bulunmak
mecbu riyeti nded ir!er.
Eczane açmak,
devretmek veya
başka bir yere
nakletmek isteyen
eczacılar, yönetmelik-
te be!irlenen belgeler
ile birlikte bulunduğu
ilin sağ!ık müdür-
lüğüne dilekçe ile
tıaşvurur. Eczane
açmak isteyenlerin
beigeieri nl n tam
olması halinde en
geç on beş iş günü
içerisinde ruhsat-
name düzentenir ve
eczacıya teslim edilir.
Düzenlenen ruhsatlar
Sağlık Bakan!ığı'na

a

ve Türk EczacıIarı
Birliği'ne bildirilir".
TEİS,TEN MESLEK
öncürı_ERlNE,oRTAK HAREKET,
çAĞRısl
TEİS Başkanı Eczacı
Nurten Saydan,
Sağlık Bakanlığı'na
yazılı başvurarak,
söz konusu
taslaktaki ifade!erin,
"Eczane açmak,
devretmek veya
başka bir yere
nak!etmek
isteyen eczacı!ar,
yönetmelikte
belirlenen belgeIer
ve eczacı odası
uygunIuk belgesı
ile birlikte
bulunduğu ilin
sağlık müdür!üğüne
dilekçe ile
başvurur"
şeklinde değişti
rilmesini istedi.

lık
Sağlık BakanIığı'nca hazırlanan ve

Bakan|ar KuruIu'nda imzaya açı|mak üzere
Başbakanlığa gönderilen, Eczacılar Ve

Eczaneler Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TasIağı'nda
eczane açılmasında'oda uygunluk be|gesi'
aranması şartına yer verilmemesi, sağlık
meslek örgütlerinin büyük tepkisini çekti.

Ac ıı hastal ar
qerı
üUı-

etırl lıne ecek

Sağlık Bakanlığı,
aciI servislerden
daha donanımlı bir
hastaneye sevk
edilen hastaların
"branşında yeterli
hekim bulunmadığı"
ya da "cihazların
arızalı" olduğu gibi
gerekçe!erle geri
çevrilmemesi için
önlem alınmasını
istedi.
Sağ!ık Bakanljğı
Müsteşarı Necdet
Unüvar imzasıyla
yayınlanan
genelgede, acil
servislerde ilk
müdahalenin ardın-
dön durumu ağır
olanların daha
donanımlı bir
hastaneye sevki
gerekenler için
koordinasyon
sağlanan hastane
yöneticilerinin,
bazı gerekçelerle
bu hastaları kabul
etmeyerek geri
çevirdikIerinin
anlaşıldığı belirtildi.
Unüvar, söz konusu
hastane yönetici-
lerinin, "boş yatak
olmadığı, branşında
yeterli uzman
hekim bu!unmadığı,
cihazlarının
arızalı olduğu"
gibi gerekçelerle
bu hastaları geri
çevirme!erinin
olumsuz sonuçlar
doğurduğuna
işaret effi.
Geçtiğimiz ay!arda
yayın!anan
genelgede de
acil hizmetlerde
yatakların nasıl
kullanılacağı
konusunda
düzenleme yapılması
ve bu hususlara
hassasiyetle

uyulmasının
istendiğini hatırlatan
Unüvar, şunlara
dikkat çekti:
"Acil sağ!ık hizmet-
lerinde aksaryıaya
ve olumsuz
olaylara sebebiyet
verilmemesi
açısından hasta
yataklarının en
uygun şekilde
kullanılması,
tıbbi cihazlara ait
arızaların en kısa
sürede giderilmesi,
arızanın onarımı
aşamasında
hastanedeki
diğer cihazlardan
yararlanılması ve
nöbet hizmetleri
konusunda
gerekli tedbirlerin
zamanında
alınması elzemdir."
ünüvar, acil
durumlarda
zaman kaybının
önlenmesi ve
sevk işlemlerinde
koordinasyonun
aksatı!madan
yürütülmesi
amacıyla baştabip-
likler tarafından
hastanelerdeki
mevcut yatak,
boş yatak, yoğun
bakım yatağı ve
ku!lanılabilir
durumdaki cihazlara
ait bilgiIerin
güncellenerek
düzenli ve sürekli
olarak 112 Acil
komuta Merkezi
Hastane
Entegrasyon
Bölümüne öncelikle
gönderilmesini,
her il merkezinde
AciI Komuta
Merkezi tarafından
sevk durumlarında
koordinasyonun
sağlanmasını istedi.

uzıilaıl ııe ba retınenl0re nmlı ınaı-
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Uzman ve başöğret-
men olacak öğret-
menler önümüzdeki
günlerde belli olacak.
Buna göre bZ nln
öğretmen uzman,
325 öğretmen
başöğretmen
unvanı alacak.
Uzman öğretmenlerin
kasım ayı maaşları
80, başöğretmenlerin
ise 160 YTL zamlı
ödenecek.
MEB'in öğretmenler
için 2004 yılında
getirdiği kariyer
sisteminden sonra
Türkiye, ilk
'başöğretmen've
'uzman öğretmen'Ie
kasımda tanışacak.
Oğretm en ler,
eylülde
başvurdukları

'Kariyer
Basamaklarında
Yükselmeye
İllşXln Değerlendirme
Sınavı'nın
sonuçlarını merakla
bekliyor.
Bakan Çe!ik,
'Öğretmen', 'uzman

öğretmen' ve
'başöğretmen'
şek!indeki kariyer
basamaklarının
öğretmenlerin
motivasyon larını
yükselteceğine
işaret etti.
ÇeIik, uygulamanın

ilk meyvelerini
önümüzdeki gün-
lerde alacaklarını
kaydetti.
Öğretmenlerin
osyM tarafından
yapılan yazılı
sınava ilave olarak
sicil ve perfor-
mansları dikkate
alınarak objektif
kriter!er doğrul-
tusunda değer-
lendiri!diklerini
anlatan Çelik,
sistemin ayrımcılığa

yo! açmayacağının
a.Itını çizdi.
Ote yandan uzman
ve başöğretmenlik
sertifikaları,
bakanlık amblemli
ve altın yaldız
çerçeve!i olacak.

a
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Aşağıda adl soyadl yaah mükellefler bilinen adresinde aranmışlarsa da bulunamamlş olup kendilerine bu ilan listğsinde
yazılı vergi ceza ihbarnameleri teblig edilmiştir.

lşbu ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracat etmeleri veyahut taahhütlü
mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıth resmİ teblİğ yapllacaktlİ.

llan tarihinden itibaren 1 ay içinde Vergi Dairemize müracaat etmeyen veya adresini bildirmemiş olanlara 1 ayın sonun-
da tebliğ yapllmış sayılacağl 213 sayılı V.U.K'un 103-'t04-105 ve 106 ıncı maddeleri gereğince ilanen,tebliğ olunur. 8-5043

ıııüxrı_ı_rr!ıı AMME ALACAĞİN
Vergi Kim. No Adı Soyadı - Ünvan Adresi YlLl NEV.ı MıKrARı
011 005 2104 Akabe Elektrik Ltd. Demirsubaşı M. 1 Nolu C. No:27 GEML|K 2001 KDV 1 .949,1 0
024 005 9201 Hamdi Akgün K.Kumla Siteler M. Yapıkuranlar Sit.GEMLlK 2001 KDV 1.394,11
177 005 3982 lsmail Birdat Ham. M. Krom Sk. Krom Ap. No:6 GEMLİK 2001 GA 1.262,90
178 006 0258 Bitinya Sigortacılık Ltd. Ham. M. lstiklal C. GürIe !şhanı No:50 GEML|K 2001 sMV 3.370,74
109 005 8525 Ayberk İnş Ltd. Yeni Zeytin HaIi No: 28 GEMLIK 2001 sTP 4.135,67
091 006 0703 lbrahim Aşan Ham. M. Gürle İş M. No : 5 GEMLİK 2001 sMV 2.535,13
088 004 5847 Nizamettin Aslan Ham. M. Orhangazi C. Yenizeytin hali karşısı No:58 2001 sTP 1.281,61
123 005 6218 Ferudun Aybek Umurbey GEMLİK 2001 G.FAızı 5.534,91
070 000 6273ı Mete Apak Dr. Ziya Kaya M. End. illes. Lisesiarkası GEMLİK 2001 GAı 4.989,26
139 002 3210 Baloğlu Meşrubat Ltd. Engürücük Köyü GEMLIK 2001 sTP 1.205,06
114 004 2733 Müjdat Aydın Ham. M, O.gazi C. Ayşem Sit. GEMLİK 2001 GA 2.814,25
254 004 5204 Çiftciler İnşaat Ltd.Şti A.Dural Meydanı AP.manlar Pasajı GEMLİK 2001 sTP 1.648,73
280 01 4 2,,o1 Birol Demircan Ham. M. Orhangazi Cd. No:1 GEIJILİK 2001 KDV 2.357,08
169 005 4119 Hasan Biçen B.Pazarı M. Şerefiye Sok. 5/A GEMLİK 2001 KDV 2.072,94
131 007 5756 Ozcan Bahtiyar Cum. M, Kumla C. Yakamoz Slt. B Bl. No: 3GEML|K 2001-2002 GV.FON.Vzc 2.480,16
1 54 003 4336 Adnan Baykal K.Kumla Siteler M.8 Durak No : 16 GEMLIK

B.Pazan M, 2 Nolu§ad. No:51 GEML|K

2001.2002-2003 KDV.GV.Vzc 15.811,71
236 022 alzs Erhan Çelik 2001.2002-2003 BuTKdDV.Vzc 2.751,20
259 002 5853 lbrahim Çakaloğlu Ham. M. Orhangazi C, Sevgi Sk No : 9 GEML|K 2001.2002.2003 GV.FON.Vzc 5.136,44
273 020 2612 Dekorest Ltd.Ştl. Dr. Ziya Kaya Mh. İstiktal C. No : 105/ GEMLİK 2004 ützc.usul 1.268,18
278 o20 8941 serdar Demir Güzelyalı M. Ankara Ç. Ünal Ap. K.Kumla /GEMLIK 2003-2006 Vzc.USUL 1.309,52
354 003 6148 Ayhan Ergen Osmaniye M. Maltepe S. No : 3/1 GEMLİK 2001_2005 BUTK.KDV.VZc 2.833,00
391 005 3026 Gemlik Birlik Nak. Oto Eşref Dinçer M, Asilhan Atalay |ş M. No : 19/1 GEML|K 2001.2002.2003 KDV.KA.Vzc 29.330,02

ıvıüxeı_ı_rriı,ı AMME At ACAĞİN
slclı_ ı,ıo Adı Soyadı - Unvan YıLl NEV-ı Mı}$ARı Adresi
540 000 2288 Birol Kaynak 2004 UsUL-V.zıYAı 3.152,7 4 Ham. Y. Pazar C. Billur S. No. 2 GEMLIK

Ham. Y. Pazar C. Billur S. No.2 GEMLIK540 000 2288 Birol Kaynak 2004 STOPAJ.KDV 2.000,24
555 029 4815 Hüseyin Kılınç 2004-2005 USUL.V.zlYAı 1.417 ,0q Kurtul Köyü GEMLİK

556 020 9828 Mahmut Kıraç 01-02-03 BA-KDV 1.682,18 Beysel Sitesi Kurşunlu GEML|K

556 020 9828 Mahmut Kıraç 01-02_03 V.zıYAı 1.682,18 Beysel Sitesi Kurşunlu GEMLlK

687 004 3140 yusuf özen 2004-2005 GA_STP 1.445,10 Ataevler M.Başak C.Türkmetal Site GEMLlK

687 004 3140 yusuf ozen 2004-2005 V.zıYAı 2.045,10 Ataevler M.Başak C.Türkmetal Site GEML|K

689 019 4893 Şahin Özer 2004_2005 USUL.V.zıYAı 16.817 ,62 Ham. M. Umur S. No : 14 GEML|K

689 019 4893 Şahin İ5zer 2004-2005 STP-KDV 11.465,42 Ham. M. Umur S. No : 14 GEMLIK

758 010 0942 Nuran Sedef 2001 KDV 3.737,50 Dr. Ziya Kaya M. Fatih C.No 78 GEMLİK

758 01 0 0942 Nuran Sedef 2001 V.zıYAı 3.737,50 Dr.Ziya Kaya M, Fatih C,No 78 GEML|K

954 000 8077 Adviye Yı!dırım 2004_2005 uSULs.V.zıYAl 6.960,00 Orhaniye Kayıkhane No : 98 GEMLIK

954 000 8077 Adviye Yıldırım 03-04-05 GA_KDV 4.560,00 Orhaniye Kayıkhane No : 98 GEML|K

662 01 2 9240 Oz Yavuzlar Ltd. 1999-1998 GW.cEZA.KDV.}u 63.975,86 İstlklal C. No : 53/A GEMLİK

731 002 8773 Habip Polat 1 995 KDV.cEZA.G,Fıizi.cı 1.295,43 E. Dinçer M. Anıl Sk. No : 3 GEML|K

732 005 1846 Polimteks Ltd. 1996.1997 KA4EZA.HARÇ4W.KDV 43.473,66 İstiklal C.No : S8 GEMLlK

812 004 0354 Mehmet Şimşek 2001 KDv 1.680,01 Hamidiye M. Şanlı S. No : 23 GEMLİK

2003l243 Özgür Bilgi 2001 TAPU HARC| CEZA 1.632,74 Maltepe Onur S. No : 79 ÇAN}OYA /ANKARA

20031671 Şermin Ören 2002 TAPU HARCI CEZA 1.691,39 Baba İlyas Cad. No : 8 BURSA

20031671 pembe kızılkan 2002 TAPU HARC| CEZA 1.691,39 Baba llyas Cad. No : 8 BURSA

0009062005_ Mahir Alşal 2004 TAPU HARC| CEZA 1.618,65 Attıntepem Ali Paşa S. Kervan Apt. 126 K.YALIİST

0009062005- Şükrü Erdem 2004 TAPU HARC| CEZA 1.234,60 Reyhan M. Salihoğlu A. No : Z2 BURSA

2005 YlLı Bahire Çetiner 2005 TAPU HARC| CEZA 1.659,30 Manastır Baytaş Villa]an GEMLİK

2006 YlLı Gökhan Tabakoğlu 2006 lDARl PARA cEzAsl 7.144,00 Orhangazi Karayolu üzeri

2006 M. All Ozgönül 2006 lDARl PARA CEzAsl 7.144,00 Hamidiye M. llıca Ca. No : 17
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azdacaft
Türkiye, bu akşam,dah
itibaren yeni bir soğuk
ve yağışlı havanın
etkisine girecek.
Hafta sonunda sıc:ık-
!ık 8 lla 10 derece eı4-
lırken bazı bölgeleı,e
yılın ilk karı yağacaık.
Yağışlar yurt geneliin
de etkili olmaya
devam edecek.
Hava tahminleri
Dairesi Başkanı
Kemal Dokuyucu,
"Yeni gelecek
yağ,ş kütlesi yurduın
kuzeybatı kesirn-
lerinden başlayarak,
bu geceden itibarerı
etkisini arttırmaya
baş|ayacak"
diye konuştu.
Bu akşam saatlerinıie
Marmara, Ege ve
batı Akdeniz'de
sağanak yağış görüle-
cek. Yağışın, Cuma
günü Marmara'nın
doğusu, lç Ege,
Akdeniz, lç Anadolıı,
Karadeniz ile doğu ,ve

Güneydoğu Anado!ı.ı
bölgelerinde devam
etmesi bekleniyor.
Bazı bölgeIere de yılın
ilk karı yağacak.
Dokuyucu,
"Özellikle perşembe
ve cuma günü
Trakya'da yağışların
kar şeklinde
olması mümkün.
cuma ve cumarte
si'ye geIdiğimizde lç:

Ege, Marmara'nın
güneyi, lç Anadolu
nun kuzey ve batısı
ile Karadenizin iç
kesimlerinde kar
yağışının yer yer
etkili o!ması
bekleniyor. " dedi.
Hava sıcaklığı da
Guma günü kuzeybaıtı-
dan başlayarak yurt
genelinde 8 ila 10
derece azalacak.
Dokuyucu,
"Dolayısıyla
Marmara bölgesine
baktığımızda
sıcaklıklar gündüz
10 derecenin altına,
lç Anadolu'da
5-6 dereceye
düşmesi mümkün.
Yine iç bölgelerde
geceleyin sıfırın
altına düşmesi
bekleniyor. "
diye konuştu.
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Motorın, gazyagı ve
jet yakıtının rafineri
çıkış fiyatlarında
dünden geçerli
indirime oidildi.
lndiriminhotorinin
pompa fiyatlarına
yüzde 2,2
oranında yansıması
bekleniyor.
Motorin, gazyağı ve
jet yakıtının rafineri
çıkış fiyat!arında
ihdirime gidildi.
Dünden geçerli
düzenlemey!e
motorinin çıplak
rafineri çıkış
fiyatı yüzde 4,8
oranında indirim!e,
ıhetreküpü (bin litre)
737,83 YTL'den
702,52'ye geriledi.
Vergili rafineri
çıkış fiyatı dikkate
alındığında ise söz
konusu indirimin
pompa fiyatlarına
yüzde 2,2 oranında

yansıması
bekleniyor.
Bu arada gazyağının
çıplak rafineri
çıkış fiyatında
yüzde 5 indirım
yapılırken, metreküp
fiyatı 736,68 YTL'den
699,70 YTL'ye indi.
lndirimin perakende

fiyatlara yüzde
2,4 oranında yansı-
ması bekleniyor.
Aynı şekilde jet
yakıtının çıp!ak
rafineri fiyatı da,
metreküpte yüzde
5 azalarak 736,68
YTL'den 699,70
YTL'ye indi.

ı

Enerji tasarrufu
yaparak, Türkiye
ekonomisine yılda 4
milyar YTL kazandır-
mak mümkün...
Enerji maliyetlerinin
ekonomi üzerindeki
yükünü de hafiflet-
meyi amaçlayan
Ener|i Verimliliği
Kanunu
Tasarısı Meclis
Başkanlığı'na
sunu|du.
Tasarı gelecek
10 yıl için şu
hedefleçi içeriyor.
Türkiye'deki enerji
yoğunluğu, OECD
ülkelerinin bu
günkü ortalamasına
yaklaştırılması için en
az yüzde 30 oranına

indirilecek.
Böylece üretim, iletim
ve dağıtım aşamala
rında yeni tesis
yatırımı ihtiyacı, fosil
kaynak ithilatı ve
seragazı emisyonları
azaltılacak.
Küçük ölçekli

nilenebilir enerji

Sıyfı 9

kaynaklarının kul-
lanım ı yaygınlaştırıla-
cak. Toplum genelin
dD, verimlilik ve tasar-
ruf bilinci geliştirile-
cek. okullar ve
kışlalarda, Türkiye'nin
enerii durumu, enerii
kaynakları, günlük
hayatta enerjinin
verimli kullanımı
konusunda
dersler verilecek.
Kamuoyunun
bilinçlendirilmesi için
radyo ve televizyon-
larda yarışma, kısa
film ve çizgi filmler
yayınlanacak. Bu
yayınların sabah
07.00 ile akşam 23.00
arasında yapılması
zorunlu kılınacak.
Sanayi işletmelerinde
enerii yöneticisi
görevlendirilecek.
Enerjinin verimli kul-
lanımına ilişkin uygu-
lama pğelerine
değişik oranlarda
destek verilecek.
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kredi kartı borcunu
ödemeyenler i!e
gecikmeli ödeyenleri
gösteren negatif nite-
likli ferdi kredi ve
kredi kartlarının
sayısı, Ey!ül ayında,
bir önceki aya göre
yaklaşık yüzde 4,7
oranında azaldı.
Merkez Bankası veri-
lerine göre, Ağustos
ayında toplam 29 bin
958 adet olan negatif
nitelikli ferdi kredi ve
kredi kartları toplamı,
Eylül ayında 28 bin
551'e indi.
Aynı dönemde ferdi
kredi borcunu öde-
rnemiş kişi sayısı
yüzde 27 ,1 artarak
2.608'den 3.314'e
çıkarken, kredi kart-

lül'de anldıısı E

ları borcunu öde-
memiş kişi sayısı
yüzde 7,7 gerileyerek
27.350'dan
25.237'ye düştü.
Ayrıca, bu yılın 9
ayında, negatif
nite!ikli ferdi
kredi ve kredi kartları

toplamı 239 bin
493 olarak belirlendi.
Bunun 22 bin
494'ü ferdi kredi
borcunu ödemeyen-
|erden, 216 bin 999'u
kredi kartları bor-
cunu ödemeyenler-
den oluştu.

Yılınaı,0 0ılOıllı nkllıılı ııı lugdi

meyecektir"
diye konuştu.
Kamu çalışanlarına
2007|yılı içln
öngÖrülen artışın
enflasyondakl
düşüş sürecine
destek veremeyeceği-
ni tekrarlayan Merkez
Bankası Başkanı,
özellik|e, yerel
yönetimlerin
harcamalarına dikkat
ğdilmesi uyansın
da da bulundu.
Durmuş Yılmaz,
Merkez Bankası'nın
bağımsızlığının sorgu-
lanmasının maliyetinin
çok yüksek olacağını
da sözlerine ekledi.

a
Merkez Bankası Başka
nı Durmuş Yılmaz, yı|
sonunda, yüzde 5
enflasyon hedefinden
belirgin bir sapma
yaşanacağını ancak,
alınan kararların etk-
isiyle enflasyonun
yeniden düşüş eğilim-
ine gireceğini söyledi.
Yılmaz, bugün 2007
bütçesini görüşmeye
başlayacak olan
Meclis Plan ve Bütçe
Komisyonu'na ekono-
mideki son duruma
ilişkin bildl verdi.
Durmuş Yılmaz,
komisyon üyelerini,
enflasyon, kur poli-
tiltası, finansal
piyasalardaki
gelişmeler, büyüme,
istihdam ve cari açık
konularında
bilgiletıdirdi.
Yılmaz, enflasyonla
mücadelede önemli
mesafeler alındığını
ancak fiyat istikrarının
henüz sağlana-
madığını söyledi.
Yıl sonu yüzde 5

enflasyon hedefinden
belirgin bir sapma
yaşanacağını kayde-
den Yılmaz, "Ahnan
kararların etkilerinin
ilerleyen dönemlerde
daha kuwetli
hissedilmesi i!e
enflasyon, düşüş
eğilimine geri
dönecektir" dedi.
Siyasi süreçleri dikka-
tle takip ettiklerini
vurgulayan Durmuş
Yılmaz, "Bu süreçlerin
enflasyon hedeflerim-
izi etkilemesi duru-
munda, Merkez
Bankası politika
faizleri aracılığıyla
tepki vermekten çekin-

KOÇAK GAYRİMENKUL BANKASİ
GEMLİX ŞUBESİ

GAYRİMENKUL DANİŞMANLİK, EKSPERTİZ, YATİRİM,
FİNANSMAN, PAZARLAMA, PROJE KONTROL,

PARSELASYON HİZM ETLERİ İİ Pe

YETxi LEN oi nİ LM EK ÜzeRE
DEN EYİMLİ veYe YETİşTinİı_eeiı-ecex
MüşTERI TEMsiı-cllERl ALıNAcAKTıR.

Tel : 0 224 512 08 58

ELEMANLAR ARANİYOR
0n muhasebe bitenve b/gı's ayar kullanabilen

BAYAN ELEtrılAN

Tecrübeli B AY v e B AY AiJ garson alınacaktır,

MAMMA MİA PLZZERİA
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Türkiye'de her 5 kişi-
den birinde psikiyat
rik sorun olduğu, bu
hastaların sadece
3'te birinin hekime
gittiği belirtildi.
Türkiye'de her 5 kişi-
den birinin psikiya-
trik sorunlar yaşadı
ğını kaydeden Denizli
Devlet Hastanesi
(DDH) Psikiyatri
Uzmanı Dr. Hüsnü
Menteşecğ!u, "Sağlık
Bakanlığı'nın 1998
yılında Türkiye nüfu
sunun ne kadarının
psikiyatri hastası
olduğunu belirlemek
için yaptığı araştır-
mada, her 5 kişiden
birinin psikiyatrik
sorunlar yaşadığı
ortaya çıktı. Sorun
yaşayan hastaların
sadece 3'te biri heki
me, bu oranın da
sadece 3'te birlik
kısmı psikiyatri
uzmanına başvur-
maktadır.
Damgalanma
korkusu halkımızda
hala daha etkilidir.
'Psikiyatriye ğlttl5l ne
göre akıl hastasıdır'
damgasını yememek
için psikiyatriyle isim
befızer!iği olan beyin
cerrahisi, nöroloji
gibi branşlara git-
mektedirler. Bir
başka dedikodu da
psikiyatri i!açlarının
akıl hastalığına, ikti-
darsızlığa, beyin
kanserine ve intihara
yol açtığıdır.
Bunların tamamı asıl-
sızdır" dedi.
Dr. Menteşeoğlu,
özellikle ileri yaşlar-
da tedavi edilmeyen
psikiyatrik bozukluk-
Iarının, irritabl kolon,
kalp, şeker, yüksek
tansivon gibi

hastalıklar için bir
risk faktörü
olduğunu belirterek,
"Kanser, kalp, şeker
gibi kronik hasta!ık-
ların yarısında
depresyon vardır.
DÖpresyon tedavi
edilmezse hastalık
ölümcü! olabilir.
Anne ya da babadan
birisinde ruh
hastalığının olması,
çocuğun da psikolo-
jisini olumsuz etkiler.
Ruhsal sorunların
öeyıh xıinyasınoan
kaynaklandığına ve
dolayısıyla iIaç gibi
tıbbi yöntem!erle
iyileştirilebileceğine
hala inanılmıyor.
'Benim sorunum
psikolojik. Doktor
bana ne yapacak?'
diye düşünülüyor.
lnsanlar en çok
beyinlerinin çok dolu
olduğundan, yorgun-
luktan ve unutkanlık-
tan yakınıyorlar ama
bunun bir psikiyatrik
sorundan kay-
nakIandığını bilmi
yorlar. Sadece beyin-
lerini boşaltıp rahat-
!amak istiyortar"

açı k!amasında
bulundu.
2020 yılında en
önem!i sağlık soru-
nunun depresyon
olacağını ve depres
yon nedeniyle ölüm-
lerin kalp hastalık-
larından sonra ikinci
sırayı alacağını açık-
layan Menteşeoğlu,
"Artık elimizde
depresyon, şizofreni,
panik atak, manik
atak, soslal fobi,
obsesif kompulsif
bozukluk, cinse!
sorun!ar, cinsel
istekte azalma ve
artma, anksiyete,
paranoya, Alzhçimer
hastalığı ve intihar
girişimi gibi psiki
yatrik hastalıklarda
yeni ve etkili
iIaçlarım.z yar. Aynı
şekilde çocuk
psiftolojisi alanında
da hıkkat eksikliği
hiperaktivite bozuk-
luğu, tikter, davranış
bozukluk!arı, yatak
ıslatma, ergentik çağı
krizi gibi alanlarda
yeni ve etkili
ilaçlarımız mevcut"
diye konuştu
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Sağ!ık!ı bir geleceğin,
maddeye değil,
sevgiye bağlı kurula-
cağı düşüncesinden
hareketle, gençleri ve
aileleri bilinçlendir
mek üzere kadın ve
Aileden sorumlu
Devtet Bakan!ığı, lçiş-
leri Bakanlığı, Malll
Eğitim Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığı'nın
organizasyonu ile
düzenlenen kampanya
Bilecik'te de
başlatıldı.
Bilecik lı sagııı<
Müdürü Vekili Dr.
Sedat Kılınç, "Zararlı
madde kullanımı
sadece gençleri ve
aileleri değil bütün
toplumun geleceğini
karartmaktadır. Madde
bağımlılığı tüm dünya-
da olduğu gibi ülkem-
izde de gittikçe artan
ve geleceği tehdit
eden önemli bir
sosyal sorundur.
Gençlerin zararlı
a!ışkanlıklara başIama
nedenlerinin başında
merak, arkadaş
baskısı ve aile sorun-
ları gelmektedir.
Gençleri ve toplumu
tehdit eden madde
ku!lanımına yol açan
etkenler arasında iç
ve dış güç, hız!ı
kentleşme ve toplum-
sa! değişimden kay-
naklanan değer aşın-

ması, aile değerleri
ve aile bağlarındaki
çözülmeler gibi pek
çok faktör yer almak-
tadır" dedi.
Kılınç, "Merak
nedeniyle zararlı
madde kullanmaya
başlamayı önlemek
ve arkadaş baskısını
azaltabllınek için de
gençlere "Hayır"
demeyi öğretmek
gerekmektedir.
SorunIarıyla baş
edebilen, kendine
yetebilen gençler
yetiştirmek gerekmek-
tedir. Her toplumsal
sorunumuzda olduğu
gibi bu önemli sosyal
sorunda da top!umun
en temel birimi olan
aile, bir yandan soru-
nun kaynağı, öte yan-
dan çözümün adresi

Y

olarak karşımıza
çı kmaktad ır.
Gençlerimizi madde
bağımlılığından koru-
mada en büyük
görev ai!eye
düşmektedir.
Madde kullanımın ın
temelinde zayıf aile
bağları, aile parçeılan-
ması, aile içi sağlıksız
iletişim, arkadaş ııe
çevre etkisi ile sorun-
lardan kaçış yatmak-
tadır. Yapılan araştır-
malarda, çocuk!aı,a
i!gi ve sevgi değil
sadece maddi doyum
sağlayan, onların her
isteğini hemen yerine
getiren ailelerin
çocuklarının madıle
kullanımına daha
meyilli oldukları
tespit edilmiştir"
diye konuştu.
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Blr ılda 50 bin sa a kita okudu
Anta!ya'nın Alanya
ilçesinde bir yılda 50
bin sayfa kitap
okuduğu bildirilen
kız öğrenci, okul
yönetimi tarafından
ödülIendirildi.
özel ufuk Lisesi
yönetimi, Meltem
Karatepe adlı
öğrenciye bir yılda
50 bin sayfa kitap
okuduğu için altın
ve başarı plaketi
sundu.
Meltem Karatepe,
kitap okumayı
çok sevdiğini
belirterek,
"sabah bir kitaba
başlamışsam gün
boyu o kitabı

elimden
düşürmem" dedi.
Günde ortalama bir
kitap okuduğunu
ifade eden Karatepe,
rehberlik öğret-
meninin yön-
lendirmesiyle edebi
ve tarihi kitaplar

okumayı tercih
ettiğini ifade ederek,
"Ozellik!e tarihi
kitap lardan aldığım
hazzı ifade edemem.
lnsan, okudukça
seçici olmaya
başlıyor" diye
konuştu.
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Kızılcı ın fa dalarını blll A k

en bulundu

Y

sonbahar mevsiminin
habercisi olarak
bilinen kızılcık
meyvesinin, yaprağı,
ağacın kökü, gövdesi
ve kabuğuyla tam bir
şifa kaynağı olduğu
belirti!di.
EyIül ve ekim
aylarında meyvelerini
veren kızılcık,
Karadeniz'de ve İstan-
bul'un Karadeniz'e
yakın yamaçlarında
bol miktarda yetişiyor.
Meyvesi, yaprağı,
ağacının kökü, gövde-
si, kabuğuyla bir şifa
kaynağı olan kızı!cığç
yararları şunlar:
"Beyninde bulunan
epifiz bezi, hava
karardıktan sonra
melatonin adı verilen
bir hormon salgılar.
Yaşam ritmimizi ve
uykumuzu bu hor-
mona borçluyuz. Uvku
beyni dinlendirir,
güçlendirir, hücre

yenilenmesini sağlar,
bağışıklık sistemini,
oksidasyonu onarır ve
tüm yaşam kalitesini
yükseltir. Ote yandan
önemli hormonların
salgılanmasına
yardımcı olur. Birçok
bilim adamı melatonini
en önemli anti-oksi-
dan olarak tanımlarlar.
Me!atonin takviyesi
günümüzdeki temel
anti aging tedavi-
lerinden birisi o|muş-
tur. Bu hormonun
doktor kontrolünde
kullanımı, bağışıklık
sistemini ve yaşam
kalitesini etkili bir
şeki!de yükseltir.
Melatonin ilaçlarının
birçoğu kızılcıktan
yapılır. Uyku sorunları
olan kişilere, gece yat-
madan önce bir bar-
dak kızılcık suyu
içilmesi tavsiye edilir.
Kızılcık kanın pıhtı!aş-
masını artırır. Çiğden

or musunuz? ssh
ı
ı

veren

Pe ıno bir ok derde deva
ı

Bt,i>.ı ııın lnegöl İlçe-
.. Ktıl:ır-a }r yı]',ıı-lo
yurtdışına blber
s,ılçası ıhrauatl yapan
r,ı1.1Ço Koyu
[.ırımsal Kalkınma
Kooperatifi, ürün-
lerinin arasına
tropikal meyve
pepinoyu da ekledi.
Onceki gün Kulaca

Köyü Tarımsal
K,ı|l. ııı,\ ı Kr.ı,J,ıprıtıfl
tesislerini ziyaret
eden lnegöl Ziraat
Odası Başkanı Niyazi
Ozbil, pepinoyla ilgili
olar4k kooperatifin
emektar başkanı
Ahmet Uğur'dan bilgi
aldı. Türkiye'de ve
lnegöl'de yeni olan

pepinonun tropikal
bır ıııo.yvo oldııguıu,
güneşi ve suytı çok
sevdiğini belirten
Uğur, 25 Mayıs 2006
tarihinde deneme
olarak 1.5 dönüm
arazide pepino
ekim ine başladıklarını
söyledi. Uretime
baş!adıklarından bu

yana 3 ton civarında
ürün aIdıklarını anla-
tan Uğur, "Bu ürün-
lere iç piyasada
oldukça raçlbet var,
ancak ş[J ancla
talebı karşılaıt]amız
mümkün değil.
Onümüzdeki yı!
pepinoyu daha geniş
alanlara yayarak,
üretim kapasitesini
arttırmayı düşü-
nüyoruz" dedi.

hazırlanmış kızılcık
suyu veya kaynatarak
yapılan kızılcık şer-
beti, kan pıhtıIaş-
masını düzenler.
Kızılcık kabuğuçateş
düşürücü ve güç|ü
bir ishal kesicidir.
Özellikle bayan!ar
sık sık sistit ve idrar
yolu enfeksiyonu
geçirir!er. Kızılcık bu
sorunların tedavisine
yardımcı otur. İdrar
enfeksiyon!arının
çoğuna e-cdli adı
verilen bir bakteri

neden olur.
kızılcıkta bulunan
benzoik asit
bakteri!erin
çoğalmasını
engetler
ve vücudumuzdan
atılmasını kolaylaştırır.
Kızılcık suyu, şerbeti
veya kompostosu
idrarımızdaki
asit miktarını arttırır.
BöyIece böbrek
taşlarının tedavisinde
kullanı!ır. Bu arada
idrardaki ağır
kokuları da giderir."

Fransız ve lsviçre!i
araştırmacı!ar, aç!ık
hissini uyandıran
geni buldu.
lsviçre'deki Fribourg
üniyersitesiyle
Fransa'daki Strasbo
urg üniversitesinin
uzmanları, beyin ve
bütün vücutta aktif
olan "Per 2" adlı
genin, açlık hissini
haber veren sinyal-
leri ürettiğini tespit
etti. Uzman|ar, genin
i_.ı tı lu nmasının.
obezite ve alkolizm
gibi sorunlarla
mücadelede çığır
açabi!eceğini
düşünüyor.
"Current Biology"
adlı dergide yayın-
lanan makalede, bu

yemek saatleriyle
fiziksel tepkilerin eş
zamanlılığına i!işkin
keşfin, uykusuzluk
ve depresyon gibi
dertlerin tedavisi için
yeni yöntemler
geliştiri!mesi
bakımından da
ümit verici olduğu
belirtiIdi.
Uzmanların araştır-
masına göre,
biyolojik saatin gece
mesaisi veya saat
farkı yüzünden
bozulması halinde
insan alkole daha
iazla meylediyor.
Uzmanlar,
"Per 2"nin vücut
ağırlığına da dolaylı
etkisi o!duğunu
düşünüyor.

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yalova |226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94
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Jandarma İmdat
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Gar. Kom.
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Topçular
Eskihisar
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513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAşlM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAĞİTİCİLARİ
METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 51aAnıtur 514
Kamil Koç 513

12 12
20 77
10 72
45 49
47 71
35 71

HASTANELER

TEK Arıza 513
TEK İşletme 513
Statyum 514
Orm.Böl.Şef. 513
Malll Eğt. Md. 513
Halk Kütüphane 513
Askerlik Şb. }sı3
Karayollan 513
Liman Baş. 513
Ma| Müd. 513
Nüfus Md. 513
Özeı io. rııo. 513
Tapu Sic!. Müd. 513
Müftüıük 513
Gümrük Md. 524
Tekel Md. 513
Ver. Dairesi Md. 513
İlçe Tanm Müd. 513
İlçe Seç. Md. 513
Halk Eğitim Müd. 513

20 66
45 03
00 95
12 86
1174
13 53
10 57
13 08
11 33
10 95
37 42
15 07
14 14
13 64
85 86
10 42
10 92
10 45
77 77
18 46

BELED YE
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
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Aygaz
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Ocakgaz
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ipragaz
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Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz
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513 16 37
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GEREKLl TELEFONLAR RESM| DAİRELER DENlZ OTOBUSU

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İştet. 513 45 21-122
Su İşlet 513 45 21 -115
lttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25
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Seyfettin ŞeXrnSÖZ

Bayanlar Futbol
Ligindeki
tek temsilcimiz
Gemlik Zeytinspor
Futbol takımı
sporcularını
deprem korkuttu.
Pazar günü ilk
maçını ilçe stadında
oynaması gereken
Zeytinsporlu
kızlar, yaşanan
deprem iıedeniyle
Gemlik'e
ğelemeyeceklerini
bildirdiler.
Takımın büyük
çoğun!uğunu
Çemlik dışından
gelen kızların
oluşturduğu
Zeytinspor
Futbol Takımı
liglere katılmama
kararı aldı.
Futbol Federasyonu
tarafından
organize edilen
Bayanlar futbol
ligi hafta sonu
başlayacak.

tlns

lki grupta 16
takımın katılacağı
belirtilen ligde
Bursa'nın tek
temsilcisi
Zeytinspor olmuştu.
Çekilen kura
sonucu itk maçını
Pazar günü ilçe
stadında
karddeniz

Ereğli Belediyesi
ile oynaması
gereken Zeytinspor
Bayan Futbol
Takımı ilk
antrenmanında
yaşadığı deprem
korkusuyla
maçlara
gelemeyeceklerini
söy!ediler.

GemIik'teki
sportif
faaliyetlere rant
katması beklenen
Zeytinspor'un
bayanlar futbol
liginden çekilmesi
futbolseverler
tarafından
üzüntüyle
karşıIandı.

r0ıll |e orlukızları hrkuttuı ı
Roman aSenatos

Y

ltlm slst
incele

ıı

emınıe

cek
Osmangazi
Belediyesi ve Bursa
Genç lşadamları
Derneği 1aucleo1
davet!isi olarak
Bursa'ya ge!en
Romanya Senatosu,
senatörleri ve mil-
letveki!lerinden
oluşan 41 kişilik
heyet, Bursa'daki
eğitim sistemiyle
ilgili bilgi aldı.
Tarihi Merinos
Tren lstasyonu'nda
gerçekleştiri!en
"Tü rkiye-Rornanya
Dost!uk Yemeği"nde
Osmangazi Belediye
Başkanı Recep
Altepe ve BUG|AD
yönetim kurulu
Başkanı Hayati
Canlılar ile bir araya
gelen heyet, Bursalı
işadamlarıyla görüş
alışverişinde bulun-
maya ve Bursddaki
özel eğitim kurum-
larının sistemini
incelemeye geldik-
lerini ifade etti.

Yemekte konuşan
Başkan Recep
Altepe, Bursa'nııı
tarih ve turizm kıınti
olduğunu, son yııllar-
da tarihi dokunu n
ortaya çıkarılmas;ı
amacıyla önemli
çalışmalara imza
atıldığına dikkati
çekerek,
Romarryalı
heyete, kentle ilgi|i
bilgiler aktardı.
Romanya Milli
Eğltim Bakanlığı
Eğitim Komisyonu
Başkanı Vasilescu
Lia Olguta da
Türkiye ve
Roılıanya'daki
üniversitelerin
dünya klasmanınıla
ilk 500'e girecek
statüde olduğunu,
bu bakımdan
Türkiye ile eğitim
sistemiyle ilgili
karşılıklı işbirliği
ve bilgi paylaşımı
yapmayı istediklerini
ifade etti.ıK,Köfeiı,, ne t ıes cı

Y

ı

GEMLİK ANA BAYİİ

u Lu mYA DOGALGAZ ı§ı $A}|,
ı, l ı ıı _ _ | __ı_ ı v

HUSEYİN ULUKAYA .CUNEYT DEtıllİRLİ oRTAKLİGİ
ünİ

,"

U

) DOGAIGAZ
ı

) l(0],IBl

) ı$Tı$L0nirıni

) ],IERı(EZı ı§ıT],IA

) RADYATön
ıı

) SPLIT rul]ıIALAR
U

) DOGALGAZ §OBA§ı

) TE§I§AT ue PR(IJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224l_ 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
TeI: (0.224) 513 49 93

e-mall : c_demirli@yahoo.com
wvvw. u l u kaya.ti ca ret-ltd. com

,ffi
lsünıa,
konttol

LiOEn

;ilffiİi

\

'. :..

utuİilYA

D
{ı*
uş
ı
a

i

iı
:(

ffi
i';ıiIan

ıJ
ı.-
L_ı
ı{

§N§
ıodııeııısıruıvi
Ten5t3 88 16



MüHENDislix
i'Gemlik Sürücü Kursu kuruluşudur"

ooĞnıc.ız nöxfışüıu
pRoJE ıroıuri
I{oLoN rnsisRr
pETEK çnşirı-nni
ooĞ nı. G Az lıl A.LzE,ıuEı-eni
MERI{Ez| sisreıu
I(AT ıtnı-oninEni
rı-RsriK BoRu resisRrı
sıtıtıı rnsisnr
nnnninn oöxüşüıu

ııIASTAŞ RADYATÖRLERi

YETı(Lı BAYısi

lbrahim uslu
Tel : (o.zz4) 5ı, |ı 2r, For 3 5ı, ı,r, 7a

Orhangazi Gad. No ı 48/ C
Iüattn at abiflih Dep olan Karşıs ı GBIı]LİK

3 Kasım 2006 Cuma

GEMLix,İrt iı_x GÜNLÜK GA,ZETESıGEMLıK
ıı

TARAFSİZ SİYASİ Gı ^4ETEi n fo@'ı ge m l i kko r fe zgazetesi. c o m 25 YKr. (250.000 TL.)

_

}(ödez 0het'te
Zbngln davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz bas
kaşe, mühür, kita
bröşür cilt yapım

Gemlık Zaraat Odası Başkanı Ali Çelik,
Marmarabirlik'in Gemlik'e verdiği kotayı eleştirdi.

tiYa amı
0zürlüler Okulu'na

orl arsa Atatürk Büstü isteni 0r

bırakı ltslnler"
Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik,
Marmara bi rl i k yöneti m i n i ol u ştura n
kişilerin Gemlik'in adını kullanarak
kendi bölgeleri n i n zeyti ni ni sa tmakta
olduklarını ileri sürdü. Çelik, "Yıllardır
tüm yurda Gemlik zeytini olarak gön-
derilen zeytinler şimdi Marmarabirlik
zeytini olarak tanıtılıyor, kendi zeytin-
lerihi Gemlik zeytini diye pazarlayarak
bizleri silmek istiyorlar" dedi. Ali Çelik,
Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya
kooperatiflerin in Birli k'ten ayrılarak
kendi bü nyelerinde kooperatiflerini
kurmalarını istedi. Haberi sayfa 3'de

Ata Mahallesi'ndeki Ozürlüler Okulu bahçe-
sine Atatürk büstü bağışı için yardım bek-
leniyor. Okul bahçesinde bulunan kaidenin
boş kaldığını söyleyen Tamer Sivri, 'Zor
şartlarda eğittiğimiz çocuklarımız bahçede
bulunan kaide de Atatürk büstünİ,j görmek
istiyorlar." diyerek, hayırseverlerden ve kuru
luşlardan yardımcı olunmasını istedi. 2'de
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Kadri GULER
kadri_g u !er@ hotmail.com

Doğa! afetler
Manyas, Gemlik depremi derken,

Güneydoğu Anadotu ile lstanbul'da yaşanan
seller, doğal afetler konusunu Türkiye gün-
deminden inclirmiyor.

Diyarbakır'da yağan yağmurlar su taşkın-
larına neden olmuş. Dere yataklarına kuru-
lan konutlar fse su altında kalarak 23
insanımız canından ve yüzlerce insanda
malından etmiş...

Devamı sayfa 5'de

ı[ülIarnıara'da 
hü

ıı

k

0k'de reın helirtlsi
rÜaİraK Marmara Araştırma Merkezi
Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden
yapılan açıklamada, "Marmara Bölgesih
de yoğun gözlem ağında toplanan verile-
re göre, bölgeyi etkileyebilecek büyüklük-
te deprem işaret eden herhangi bir belirti
bulunmamaktadır, Doğal olarak bu iki
depremin artçıları geçen zamanla
azalarak devam etmektedir' denildi.

Haberi sayfa 7'de

[ula ıı 'den sıkı denetim
Maliye, belgeleri tek tek inceliyor, sahfe-
cilere göz açtırmıyor. Maliye Bakanlığı,
geçen yıl 5 bin 800 satıcı ve 22 bin 500
alıcının kayıtlarını inceledi.
lncelemede, bin 300 vergi mükellefinin
sahfe belge kullandığı, 6 bin 359 mükel
lefin de bu belgeleri kullanarak vergi
kaçırdığı belirlendi. Bu süre içinde tespit
edilen sahfe belge tutarı toplamı ise
1 milyar 700 milyon YTL'yi buldu.
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan konuyla
ilgili, "Eğer siz dünya çapında bir şirket
olmak istiyorsanız, eğer şirketinizi
büyütmek istiyorsanız, eğer verimli
bir şirket idare etmek istiyorsanız,
muhak kak sureffe kayıt içine geçmek
mecburi yetiniz var. Siz devletten
birşey çalmaya kalkarsanız, sizin
mdlıİıİ çalınİr onu bilin' dedi.
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Gürhan çETİNKAYA

Özlem...

Günler geçiyor..
Akşam o!uyor..
Yıllar geçiyor..
Omürler tükeniyor..
Kavga...
Gürültü...
Patırtı...
Ulusal değerleri bir bir yok ediyor..
Oysa insan
cahit sıtkı Tarancı'nın
"Memleket lsterim" şiirindeki şu dizelere

nasıl da özlem duyuyor:

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

ı\llemleket isterim
Ne zengin fakiı ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikiyet ölümden olsun.

lşte ben böyle bir memleketin özlemini
taşıyorum. Sanıyorum benim gibi milyon!arca
insan aynı duyguları taşıyor..

cahit sıtkı'nın dizeleri nasıl?
Yüksek perdeden konuşan bir başbakanın

olduğu, hakkın, hukukun, yasanın kuralın ı
tanınmadığı, sevgini yerini yergiye, saygının
ise kaygıya bıraktığı, at izinin it izine karıştığı,
kara paraların din iman ayaklarıyla aklandığı
ülkemizde özlem dqyulmayacak gibi mi ?

******

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşama

Sağotsun lbrahim Üna!..
Bursa Devlet Tiyatrosu'nun "Yaşar Ne

Yaşar Ne Yaşamaz"t sahnelediğini öğrenmiş.
Bize de duyurdu.
Onun sayesinde önceki gün yazan Aziz

Nesin'e 1978 yılında Madaratı Roman ÖOtlltinll
kazandıran başyapıtının qyarlamasını
Yıldırım Barış Manço KültÜr Merkezi'nde
izledik.

Oyunu Ali Düşenkalkar yönetmiş.
Kadro çok güç!ü..

1977 yılında kaleme alınan başyapıt,
bürokrasiyi, "kutsal devlet" düşüncesini
eteştiriyor. lşin üzücü yanı, yazılmasının
üzerinden yıllar geçmesine karşın yapıtta
eleştirilenlerin halen, belki daha da artmış
olarak, sürmesi.

"Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", nüfus
kağıdı olmadığı için başına olmadık işler
açılan Yaşar'ın maceralarını anlatıyor. Yaşar
Yaşamaz'ın yaşadıkları kimi zaman güldürü
yor kimi zaman hüzünlendiriyor.

Müzikli danslı oyun, süresi uzun olsa bile
sıkılmadan, ilgiyle iz!eniyor.

Gidiniz ve izleyiniz..
Memleketin hal-i pür melalinin dünden

daha farklı olmadığını kendi gözlerinizle
görünüz.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaklaşık beş yıldan
bu yana faaliyet
gösteren Ata
Mahallesi'ndeki
özürlüler okulu
bahçesine Atatürk
büstü bağışı için
yardım bekleniyor.
özürlüler okulu
Müdürü Tamer Sivri,
özürlü çocukların
Atatürk büstünü
görmek istediklerini

've hayırseverterin
kendiIerine
yardımcı
olmalarını istedi.
Oku! bahçesinde
bulunan kaidenin
boş kalmasından
rahatsız olduklarını
ifade eden
Tamer Sivri,
'Zor şartlarda
eğittiğimiz
çocuklarımız
bahçede bulunan
kaide de Atatürk

ıı

Bursa zihinsel
Enge!li Çocukları
Koruma Derneği
olarak Bayram
öncesinde başlatılan
kampanyada
toplanan giysiler
Batman'a gönderiIdi.
ozürlüler okulu
Müdürü Tamer
Sivri'nin Gem!ik ve
çevresindeki özür-
lülere yaptığı yardım-
ların Batman'a kadar
ulaşması memnunluk
yaratırken, top|anan
giysiler dün kolilere
konarak kargo ile
gönderildi.
Gumhuriyet llköğre-
tim Okulu ile TSO
Gazi ltköğretim
Okulu öğrencileri ve
ailelerinin yaptığı
giysi yardımlarına
Sümer mağazasından
da destek geldi.
Sümer mağazası hiç
kul!anılmamış yeni
kazakları Batman'a
ulaştırmak için
Ozür!üler Okulu'na
bağışladı.
Cumhuriyet ltköğre-
tim ile TSO Gazi
!lköğretim okulların-
dan toplanan 17 koli
giysiyi ambalaj yapan
özürlü çocuklar ile
öğretmenleri yardım-
ların yerine utaşması
için çaba gösterdiler.
Koli|erle gönderilen
giysilerin yaşanan sel

büstünü görmek
istiyorlar. Okulumuza
ziyarete gelenler
'neden Atatürk
büstü yok' diyerek

felaketinden sonra
daha bir anlam
kazandığına işaret
eden Tamer Sivri,
'Gemlik'e çok uzak
olan Batman'daki
ihtiyaç sahiplerine
gönderdiğimiz
giysiler onlara biraz
olsun destek olacak-
tıı: sel felaketinde
tüm ihtiyaçlarını
kaybeden bu insan-
larımıza yardımcı
olmak bizleri mutlu
ediyor, bize destek
veren okul yönetim-
leri ile mağaza
sahiplerine teşekkür
ediyorum'dedi.
10 KASıM,DA
ANıTK^ BıR,E
Öte yandan her yıl
düzenli olarak özür!ü

eleştiride bulunuyor-
lar. Bu konuda
hayırsever insan-
larımız ile kuru-
luşlarımızdan

çocukların 10 Kasım
törenlerine katı!mak
için Ankara'ya gön-
deren Tamer Sivri,
9 Kasım akşamı
yine Ankarq'ya
gidileceğini açıkladı.
Bursa Büyükşehir

yardımcı olunarak
Atatürk Büstü
kazandırılmasını
istiyoruz' şeklincle
konuştu.

Sııyfı 2

0r

0zürlüler Okulu'ndan Batınaıı|a ard]]ıl

BeIediyesinden temin
edilen bir otobüsle
Ankara'ya gidecek
olan özürlü çocuklar,
öğretmenleri ve
aiIeleri Anıtkabir'deki
anma törenlerine
katılacak!ar.



Sayfa 3 HABER

Gemfik Z.raat Odası Başkanı Ali Çellk,
Marmarabirlik'in Gemlik'e verdiği kotayı eleştirdi.ı

ı3Ya amı orl arsa
bırakı ltsinlef'

Gemfik Zaraat Odası Başkanı Ali Çelik, Marmarabirlik yönetimini oluşturan
kişilerin Gemlik'in adını kullanarak kendi bölgelerinin zeytinini satmakta
olduklarını i|eri sürdü. Çelik, "YılIardır tüm yurda Gemlik zeytini olarak gön-
derilen zeytin|er şimdi Marmarabirlik zeytini olarak tanıtıIıyor, kendi zeytin-
lerini Gemlik zeytini diye pazarIayarak bizleri silrqek istiyorlar" dedi. All
Çelik, Gemlik, drhangazi, Iznik ve Mudanya koo'peratiflerinin Birlik'ten
ayrılarak kend a bü nyel eri nde kooperatiflerini kurmalarını istedi.
Seyfettin ŞrXenSÖZ

Marmarabir!ik
yönetiminin
önceki gün
açıkladığı
kooperatifIere
kota zorunluluğuııa
Gemlik ziraat
Odası Başkanı
Ali ÇeIik'ten
tepki geldi.
Çelik; Marmarabır lik
yönetlmini eleştirır
ken, "Yapamıyorlarsa
bırakıp gitsinler'
şeklinde konuştu.
Marmarabirlik
yönetiminin bir
ayda tam dört keç
karar değiştirerel«
kooperatifleri adeta
birbirleriyle kötü
duruma düşürdük-
lerini ileri süren
Ali Çetik, 'lnsanlar
kenğ içlerinde
çok iyi olabilirler
ancak bu onların
bir şirketi iyi idare
edebilecekleri
anlamına gelmez"
dedi.
GEıınılx,lıı

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çe!ik, Marmarabirlik'in Gemlik'ten
1987 ton zeytin almak istemesinin zeytinciyi perişan edeceğini

kotan ı n yü ltseltilmesi n i gerektiğ i n i söyled i.

üreticisini ve durumda bizim yetişiyor, diğer
Gemlik zeytinini bölgemizdeki bölgeler o zaman
ezmek anlamına üreticiyi tüccarın başlarının çaresine
gelir. Bu görüşe kucağına bakacaklar.
asla izin vermeye- atıyorlar' dedi. Şimdi ise Gemlik .
ceğiz'şeklinde XOOPeRarlrl_en adı altında kendi
konuştu. AYR|LSIN bölgelerinin
Ünerlc! rÜccnne Marmarabirlik'in zeytinini
resı_lru eoİı-İvon önde gelen lznik, Marmarabirlik
Kendi bölgelerinin Orhangazi, zeytini diyerek
zeytinini pazarlamak Gemlik ve Mudanya pazarlıyorlar.
için mücadele kooperatiflerinin Gemlik'e verilen
veren Genel Merkez kesinlikle birllkten 1987 ton zeytin
yönetimini topa ayrılarak kendi alımı üreticiyi
tutan Ali Çelik, bünyelerinde perişan eder,
"Yıllardır tüm yurda bir kooperatif tüccarın önünde
Gemlik zeytini oluşturması gerek- yem olıır, amaçları
olarak gönderilen tiğine işaret eden Gemlik zeytinine
zeytinler şimdi Gemlik Ziraat az kota vererek
Marmarabirlik Odası Başkanı ezmektir, kesinlikle
zeytini olarak Ali Çelik, 'Bıı müsaade edilmemeli
tanıtılıyor, kendi sayede bölge ve Gemlik'in kotası
zeytinlerini zeytinciliği kurtulur yükseltilmelidir,
Gemlik zeytini ve kendi aralarında aksi halde
diye pazarlayarak rekabet doğar. istenmeyen
bizleri silmek En önemli sofralık olaylar gelişebilir'
istiyorlar. Bu zeytin buralarda uyansında bulundu.

sıRTlNDAN
c#çlNİYoRLAR
Marmarabirlik
yönetimini
oluşturan kişi!erin
Gemlik'in adını
kullanarak kendi
bölgelerinin
zeytinini satmakta
olduklarını ileri
süren Ali Çe!ik,
"Amaçları Gemlik'ten
az zeytin alarak
bu bölge üreticisini
bitirmektir.
Zeytin denince
tüm yurtfa sadece
Gemlik akla
gelirken açıklanan
kota bölge
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Dis Hekimi Ozcan VURAL
o."İnrrral 1 933@notma il.com
www.m i l liyeUblog/özcan vural

YİMPAŞ rezaleti...

Televizyonlarda dün seyrettiğim zaman,
karar verdim ki Başbakan'ın şekeri yüksel
miş. Kendimden biliyorum, kanda şeker
oranı yükselince insanlar asabi oluyor, sesi
yükseliyor, çatacak yer ve kişi aranıyor..
Evet evet aranıyor...

. AKP il Başkanlarına hitap ederken
YIMPAŞ rezaleti etrafında yürüyen tartış-
maların AKP'yi vurmaya yönelik olduğunu
söyleyerek, kasıtlı olduğunu, medyayı ve
muhalefeti bir arada suçlamakla kalm?yıp,
öfke içinde bağırıyor;

"Hesdplarını iyi yapsınlaı kaybeden ken
dileri o!ur."

Doğru söz yüksek sesle söylenmese de
anlaşı!ır...

Başbakan yalnız bağırmıyor ayni zaman-
da tehdit ediyor...

Din sömürüsü yapmış, gurbetteki binler
ce kişiden milyarlarca euro parayı dolan
dıran bu kişilerin-holdinglerin yaptıkları do
landı;ıcılıkIardan kimi sorumlu tutacağız...

Sayın Süleyman Demirel, İktldarda ol
duğu günlerde Fırat kıyısında, kaybolan bir
koyundan bi!e, Başbakan olarak sorumlu ol
duğunu söylemişti..

Gazetelerin araştırmaları, halkın din
duygularını.ne kadar şeytanca kötüye kulla
nı!dığını, her gün çarşaf çarşaf açıklyor...

Mehmet Ali Birand'ın "32. gün" prog
ramınoa "Faız yemek, Kibe yolunda anne jle
zina etmekle eş değerdir" diyecek kadar adi
leşen, para için din-iman, her şeyini satan
bu insanların band'larını yayınlıyor...

Din adamları böyle sözlerin Peygam
berirnize yapıştırılmasının doğru o!madığını,
Peygamberimizin hiçbir zaman kötü sözü
ağzına almadığını, bunIarın yalan olduğunu
söylüyorlar...

Şimdi rezalet ayyuka çıkınca "TefeciIeri
bulup bize iftira ediyorsunuz" diyor.

Bunların tefeci oldukIarını zamanında
açıkça söyleseydi, yasa da bunların yapı
şırdı. Almanya'da şikayet eden işçiye "Bana
mı sordun da verdin" diye azarlayacağına,
halkı korumakla görevli olduğunu bilmeliy-
dı..

Bu görevleri yapmamaları, bu düzenbaz
lara örtülü koruma sağlamıştır..

Şimdi gazetelerde, halkın ağzında, kahve-
hanelerde neler konuşulduğunu, doğru eğri
iddiaların, partisindeki bir çok ryilletvekiline
ve hatta Bakantara kadar bulaşfığını, top
lana paraların taksim edildlğini, Nakşibend
tarikatından partilere kadar bölüşül düğünü
anlatılıyor...

Başbakan Erdoğan basını susturamaz...
Susan kesim daha kötü, belkide olmamış
şeyleri de ilave ederek anlatır oğlu anlatır...

Bu durumdan kurtulmanın tek yolu, Mec
!is araştırma komisyonun önerisini yerine
getirip hemen ince!emelerin başlaması, tef
tiş kurullarının dürüstçe bu işin üzerine git
mesini sağlamak, halkın karşısına başı dik
çıkmaktır..

Ben söylüyorum; Bu iş AKP'nin üzerine
yıkı!ırsa (öyle görünüyor) çok puan kaybe
der, seçimde Bakan'larla, mitletvekilleriyle
yan yana bu adamların resimleri seçim pos-
teri olur, hiç bir partide bunun altından
kalkamaz. "get lan", "ananı da al", "askerlik
yan gelip yatma yeri değitdir" diyen Baş
bakan bağırarak bu rezaleti, karşısındakini
korkutarak kapatamaz..

Kimseyi doğru söylerken korkutamaz
sınız, onları koruyacak, kollayacak bir rüz-
gar hamdolsun Türkiye'nin üzerinde esi
yor....
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etlerlttlhkını ereldeıı ha latahllirlı'
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin,
Fas'ta düzenlenen
Dünya Birleşmiş
kentler ve yerel
yönetimler
Teşkilatı (UCLG)
Toplantısı'nda
yerel yönetim!erin
medeniyetler
ittifakında
vazgeçilmez
bir rolünün bulun-
duğunu belirterek,
"Barış içinde ve
daha insani bir
dünyayı yerelden
başlatabiliriz" dedi.
Dünyada yerel
yönetimleri
güçlendirmek,
geliştirmek, yerel
topluluklar arasında
işbirliği ve bilgi
aktarımını sağlamak
amacıy|a kurulan
Birleşmiş Kentler
ve yerel yönetimler
Teşkilatı'nın
Fas'ın tarihi kenti
Marakeş'te yapılan
toplantıların
2. gününde
'Medeniyetler lttlfakı'
konusu ele alındı.
Paris Belediye

Başkanı ve UCLG
Başkanı Bertrand
Delanoe'in oturum
başkanlığını yaptığı
'Medeniyetler lttlfakı'
konulu ana oturumda
konuşan Bursa
Büyükşehir BeIediye
Başkanı Hikmet
Şahin, çok kültürlü
ancak sadece bir
beşeriyete sahip
bir dünyada
yaşadığımızın
altını çizerek,
"Çok kültürlülük
diihya kurutduğu
günden bu yana
varolan bir gerçek.
Ve bu olgu giderek
küreselleşen
günümüz dünyasında
daha da fazla
hissedi!iyor. Tek
beşeriyet, insanlığın
daima ideali oldu
ve artık gün-
demimizde neredeyse
tümüyle meşgul
ediyor. Ancak aramız-
da sınırlar da var.
Bu sınırlar çok
farklı nitelikler.
Fiziksel, zihinsem,
tarihsel, ekonomik,
toplumsal ve
dinsel. sınırlar tek

beşeriyete ulaşmak
için sarf ettiğimiz
bitmek bilmez
çabalarımız engel
oluyor. Bunları
tümüyle ortadan
kaldırabilmek yada
en azından
tahammü! edilebi!ir
bir düzeye indirmek
için karşılıklı
anlayış, paylaşma
ve da!ıanışla ruhu
içinde bir diyalog
baş!atmalıyız.
Bunun için as!ında
zenginliğimiz olan

kültürel farklılık-
larımızı inkar etmek
zorunda değiliz.
Tarihin de bize
gösterdiği gibi fark-
lılarımızı koruyarak
birlikte yaşayabi!me
hedefimize ulaşmanın
en iyi yollarından
biri kent yaşamıdır
ve kentlerdir.
O halde yerel
liderIer temsilciler
ve hemşehriler
olarak, daha iyi
daha barışçı ve
daha insani bir

dünya için birlikte
hareket edelim,
birlikte yaşayalım.
Barış içinde ve
daha insani bir
dünyayı yere!den
baş!atabiliriz"
diye konuştu.
TopIantıda, !spanya
Başbakanı Jose
Luis Rodriguez
Zapatero ile
Başbakan Recep
Tayip Erdoğan'ın
eşbaşkan lığı nda
yürütülen
Mede n iyetler lttlfa Fıı

Projes| içiıı Akıl
Adam|ar Grubu'nun
yıl sonunda açıklaya-
cağı sonuç belgesine
şimdiden 42 ülkenin
destek verdiği vurgu-
lan ırkeıı, lsıtanbut'da
12-13 Kasıım günleri
yapılacak genel kuru|-
da sonuç kıelgesine
son şeklinin verile-
ceği bildiritdi.
Şahin'le bin!ikte
Rabat (Fas)
Belediye Başkanı
ve Fas yerııl
Yönetimler Bir!iği
Başkanı Örner
El Bahraoui, Lahey
Belediye Bıışkanı
wim Deetrnan ve
Bi rleşm iş llıl i ! !et!er
Medeniyetlıır
|ttltakı Paneı!i
Temsilcisi ltJlanue!
Manonelles'da
aynı oturunıda görüş-
lerini dile getirdiler.
Toplantıya lıirlik
üyesi dünyıının
çeşitli kentlerinden
314 belediye
başkanı ve,yerel
yönetim tenısilcisi
ve uzmanlardan
oluşan 300'ü aşkın
davet!i katılıCı.

a
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Daire,Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP ıSİ_ERİ YAPİLİRJıırı

AC|L SATIL|I( ııe I(|RAL|I(LAR|İ,1|Z l

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT|L|K LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 m

Her Çeşit Emlak AIım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

ll.| Bızl ARAYıI\IıZ

Mahallesi'nde denizi

120 m2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAıRE

3 oda 65 m' sATlLlK DAIRE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lıılüstakil Ev (Bahçe lçinde}Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpuan hkisahil tılektep §okak }'|o:2 D:l §adık Fatma Apt,3+,|.110 m2 asansörlü {ombili satılık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle ştılık dükkan.

Onünde 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

Terma! 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 lşIemleri ve

Doğalgaz Poliçesi YapıIır,

§EKER §ıGORTA
}racide Öıııp

Tel : 5132474 Fax: 514 10 21

Bü ük

Büyükşehir belediye
lerinin görev ve yetki-
lerini düzenleyen
5216 sayı|ı Büyük
şehir Belediye
Kanunu'nun 7. mad-
desine aykırı olarak
Gürsu'da bir süre
önce faaliyete geçi
rilen Gürsu Beledi
yesi Toptancı Hali,
verilen 24 saatlik ek
sürenin ardından
mühürlendi.
Bursa Büyükşehir
BeIediyesi tarafından
dün verilen 24
saatlik sürenin
dolmasının ardından
Büyükşehir
Belediyesi Zabıta
ekipleri, Gürsu
Belediyesi
Toptancı Hali'nde
faaliyet gösteren
16 işletmeyi
mühürleyerek kapattı.
5216 sayılı

Büyükşehir
Belediye Kanunu'nun
"Her çeşit toptancı
hallerini ve
mezbahaları yapmak,
yaptırmak, işletmek
veya işlettirmek,
imar planında
gösterilen yerlerde
yapılacak olan

özel hal ve mezba-
haları ruhsatlandır-
mak ve denetlemek
Büyükşehir
Belediyesi'nin
görev, yetki ve
sorum!ulukIarı
arasındadır" şeklin-
deki 7. maddesinin
Büyükşehir Beledi
yesi sınırları içinde
kalan hal alanlarıyla
ilgili olarak tüm yetki-
leri tartışmasız bir

e e

biçimde Büyükşehir
Belediyesi'ne
verildiğini söyleyen
Büyükşehir
Belediyesi Zabıta
Daire Başkarrı
Hüseyin Koçak,
kanun gereği Gürsu
Belediyesi Tıoptancı
Hali'nde faaliyet
gösteren 16 işletme
ile hal girişirıi
mühürIeyerek kapat-
tıklarını belirtti.

ehir Beledi esı izinsiz faali

en Gürsu Hali'ni mühürledi

t

e
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Eski Kooperatif Başkanı Ahmet Şahin, Marmarabirlik bünyesinde bu!unan
sekiz kooperatifin yükünü çekemez duruma geldiğini söyledi.

ınlza
birllkte hareket edin"

iisu la aca Y

Seyfettin ŞrXrnSÖZ

Marmarabirlik'te
yaşanan kota krizi
sürerken Gemlik
Kooperatifi eski
başkanlarından
Ahmet Şahin,
bu durumun
şimdiki yönetimden
kaynaklandığını
ileri sürdü.
Marmarabirlik'in
bünyesinde bulunan
sekiz kooperatifin
yükünü çekemez
duruma geldiğine
işaret eden Ahmet
Şahin, bir!ik
yönetimini suçlamak
yerine çare aram3k
gerektiğini söyleÜi.
Şimdiye kadar
fiyatların birlik
tarafından belir-
lendiğine dikkat
çeken Ahmet Şahin,
bu sene ise tüm
Tarıır\ Satış
kooperatif lerinin
piyasanın be!irlenme-
sine yöneldiğini ve
bunun da lMF'nin
uyguladığı
devlet politikası
olduğunu söyledi.

il Tarım
Müdürlüğü'nün
beIir!ediği bir kiIo
zeytin maliyetinin
2.583 YTL olduğuna
dikkat çekerek,
"Uretici tedirgin,
Gemlik Kooperatif
Başkanı ise devamlı
birlik yönetimi ile
lznik yönetimini
suçlamaktadır.
Uzaktan suçlamak
yerine lznik yönetimi-
ni yanına alıp
ortaRların meselesini
birlik yönetiminde
beraber görseler
daha ifi olur. Kendi

beceriksizliklerini
örtbas etmek için
ortakları birlik yöne-
ti mi ne karşı 

^kı şkı rtı p
yan gelip yttıyorlar.
lbrahim Aksoy 'birlik
yönetimi ortakların
karşısına nasıl çıka-
cak'diyor. Kendileri
hazır havuzdaki
zeytine kumanda
ıede m iyo rl a r, h ı rs ızl a r
depolarda cirit atıyor.
Emniyet teşRılatı
bir kamyon yüklen-
miş vaziyette
kooperatifin depo-
sunda çalıntı
zeytin yakaladı,

kendileri halkın
karşısına nasıl
çıkıyorlar.
Gemlik'ten alınacak
zeytinin 1987 tona
indiğini söylüyor,
yan gelip
yatacağınıza
köylerde dolaşıp
ta ortakların
rekoltesini 10 bin
tona çıkarsaydınız
Gemlik'in ihtiyacı
olan 5 bin tona
sahip olurdunuz.
Her sene köy
kahvelerine giderek
rekolte öncesi şu
tarihten şu tarihe
kadar rekolte alı-
nacak, şu tarihlerde
kongre yapılacak
diye delegelerin adı
yazılırdı. 3 senedir
bu uygulanmıyor.
Kimseye haber
vermeden kendi
yandaşlarının
rekoltesini aldılar.
Ortakları tuzağa
düşürdüler, şimdi
birlik yönetimini
suçluyorlar, bu
insanlık ayıbıdır, ana
sö3leşme ihlalidir'
şekllnde konuştu.

ıı

Kadri GÜı_en
kadri_g u !er@ hotmai l.com

Doğal afetler
Bunca bela, bunca musibet neden hep

geri kalmış üIkelerin başına ge!ir..
Deprem Pakistan'ı, Bengatd€ş'i, lran'ı,

Türkiye'yi yerle bir ediyor.
Japonya'da, ABD'de 7 şiddetin

üzerindeki depremler çok hafif hasarlarla
atlatılıyor.

Bilme ve tekniğe önem veren, yapılarını
deprem şiddetlerine göre inşa eden ülke
lerde deprem sorun olmaktan çıkıyor.

Deprem bilim adamları günlerdir tele-
vizyonlarda Marmara Denizinde bir
depremin beklendiğini, lstanbu!'da 7 şid-
detin ıüzerindeki bir depremde binlerce
insanın öleceğini, binlerce evin yıkıla-
cağını söylüyor!ar.

Ve diyorlar kl, yapılarınızı deprem
tekniğine göre inşa edin, edilmemişleri de
güçlendirin.

Deprem bölgelerinde çok katlı yapılaş-
madan kaçının...

Tüm uyarılara karşın yetkilililerden ses
yok..

Öyleyse ölüme hazır olun deniyor.
lşte Diyarbakır'da yaşanan su baskını..
İşte lstanbul Beykoz derelerine inşa

ediImiş, evlerin durumu ortada..
Her şiddetli yağıştan sonra yaşanan bu

facia değil mi?
Çarpık kentleşme, buna siyasilerin göz

Vummaları feleketlere davetive çıkarıyor.
Hiç sıkılmayın, biz 1999 depremini unut-
tuk.

Geçenlerde hatırlatmak için biraz sa!-
ladı ama değişen bir şey olmadı.

Güney'e Doğü'daki sel felaketi de bir
süre sonra unutulacak..

Bağıracağız çağıracağız yine çarpık
kentleşmeyi sü rdü receğiz.yanık vakaları cerrah bekll 0r

ll SaglıX Müdür|üğü, şehir merkezindeki 3 devtet hastanesinden herhangi birine açmayı plan-
ladığı "yanık vakası ünitesi"ni, plastik cerrahi uzmanı bulamadığı için aylardır bekletiyor.

iı sa6ııı< Müdür
Yardımcısı Dr. Mesut
Güven, mevcut şart-
larda bu üniteyi kur-
manın uygun olmaya-
cağını, yakında SpğIık
Bakanlığı'ndan plastik
cerrahi kadrosu

isteyecekIerini
söyIedi.
2 milyonu aşkın nüfu
suyla Türkiye'nin 4.
büyük ili olan Bur
sa'da hiçbir devlet
hastanesinde "yanık
vakası ünitesi" bu!un-

muyor. Aci! servislere
başvuran yanık
vakalarını yıllardır
Uludağ Universitesi
Tıp Fakültesi
Hastanesi'pe gönder-
mek zorunda kalan
Çekirge Devlet
Hastanesi, Şevket
Yılmaz Devlet Hasta
nesi ve Muradiye
Devlet Hastanesi
hekimleri, yanık
vakası ünitesinin
eksikliğini her geçen
gün dah a tazla
hissediyor.
Va!i Nihat Canpolat'ın
5 ay önce verdiği özel
ta!imatta harekete
geçen lı sagııl Müdür
lüğü, ünitenin kurul-
ması için hastane
arayışına geçmişti
ancak, geçen süre
zarfında herhangi bir
adım atılamadı. Mali
açıdan hastane döner
sermayelerine ağır
yük getirmeyecek
olan ünitenin 5 aydır
kurulamaması tepki
toplarken, gecikmenin
çok daha farklı bir

nedenden kay-
naklandığı ortaya
çıktı. Hastane seçmek
için ko|ları sıvayan
l! Sağlık Müdür|üğü,
sağlık kurumlarında
yanık vakası ünitesine
görevIendiri!ecek
bir plastik cerrahi
uzmanı bulunmadığını
fark etti.
Muradiye Devlet Has
tanesi'n de 2, Çekirge
Devlet Hastanesi'nde
1, Şevket Yılmaz
Devlet Hastanesi'nde
ise 1 plastik cerrahi
görev yaparken, yeni
kurulacak üniteye
atama yapılamayacağı
için olumlu bir
adım atılamadı.
Hastanelerdeki sağlık
persone!i dağılımında
yeni düzenleme veya
yeni atama yapı!-
masını gerektiren
yanık vakası ünitesi
plastik cerrahi kadro-
su için ll Sağlık
M üd ür!üğü'n ü n
bundan sonra
izleyeceği yol ise
merak konusu.
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Bursa ve Yenişehir polisinin
ortaklaşa düzenlediği operasyonda,

6.5 kilo esrarla, 209 kilo kaçak
tütün eIe geçirildi. Operasyonda,
1 biri kadın 3 kişi gözaltına alındı

Bursa Kaçakçı!ık
Organize Suçlar
Şube Müdürlüğü
Narkotik Suçlar
Büro Amirliği ile
Yenişehir Emniyet
Müdürlüğü ekip-
lerinin düzenlediği
ortak operasyonda
6.5 kilo esrarla 209
kilo kaçak tütün
ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre,
Diyarbakır'dan
Yenişehir'e esrar
getirileceği yönünde
ihbar alan polis ekip-
leri, ilçede ça!ışma
başIattı. Yapılan
çalışmaların ardın-
dan esrarın lnegöl
caddesi'ndeki bir
eve getiriIdiğini
saptayan polis, söz
konusu adrese saat
23.00 sıralarında

baskın düzenledi.
Savcı!ık izniyle
evde yapılan arama-
da 6.5 kilo esrar ile
209 kilo kaçak tütün
ele geçirildi. Bunun
üzerine ev sahibi
34 yaşındaki Mesut
O. ve eşi Birgül
O.(29) ile 33 yaşında-
ki Abidin Y. gözaltına
alındı. Elde edilen
kaçak tütün ile
esrann piyasa
değerinin 20 bin
YTL civarında
olduğu ifade
edilirken, Yenişehir
Gumhuriyet
Başsavcılığı,
sanıkların sorgusu
için polise ek
gözaltı süresi
verdi. Olayla ilgili
soruşturma

era§ 0nuEşar0

su or.
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Büyükşehir
Belediyesi Şehir
Tiyatrosu,
2006-2007 tiyatro
sezonuna
"sersem kocanın
kurnaz karısı"
ad!ı oyun ile
'merhaba' dedi.
Yaz boyunca
her yerde tiyatro
projesi kapsamında
Bursa'nın farklı
ilçe, belde ve
semtlerinde tiyatro
severlerle buluşan
ve as!ında hiç
perde kapatmayan
Büyükşehir
Belediyesi Şehir
Tiyatrosu (BBŞT),
2006 - 2007
sanat sezonunu
Haldun Taner'in
ünlü yazar
Mo!|iere'in
"George Danden"
oyunundan
uyarladığı "Sersem
kocanın kurnaz
Karısı" adlı oyun
ile açtı. l

Tayyare Kültür
Merkezi'nde
gerçekleşen ve
çok sayıda
sanatseverin
izlediği oyun
Bursa Kültür tari-
hinin de önemli
bir dönemini konu
aldı. Ahmet Vefik

Paşa'nın Bursa'da
vaIi iken kurduğu
"Bursa Osmanlı
Tiyatrosu"nda
yaşanan olayları
vE sonrasını,
MoIliere'n in
George Danden
komedisinin üç
ayrı yorumu
eşliğinde anlatan
oyunun yönetmen-
liğini, Bursa
Devlet Tiyatrosu
Sanatçısı Feyha
Çelenk yaptı. .
Büyükşehir
Belediyesi
Şehir Tiyatrosu
sanatçılarının
oyunda sergilediği
üstün performans
Bursalı sanatseverler

tarafından büyük
beğeni topladı.
Oyun sonrası
sanatçıları ayakta
alkışlayan
sanatseverler,
Büyükşehir
Belediyesi Şehir
Tiyatrosu'nun
Bursa'daki kültür
sanat hayatına ayrı
bir renk kattıklarını
belirtti. "Sersem
kocanın kurnaz
Karısı" ad|ı oyun yıl
sonuna kadar her
hafta salı günleri
saat 20:30'da,
Cumartesi günleri
saat 15:00'de
Tayyare Kültür
Merkezi'nde
izlenebilecek.

Genç Gelişim Derne
ği'nin koordinatör-
lüğü ve OSYEG 21'in
sponsorluğunda
gerçekleştirilen "Bize
Katılın" projesi ile
Bursa'da buluşan 4
ülkeden 27 genç,
Türkiye'de karşılaş
tık!arı manzaranın
tahmin ettiklerinden
çok farklı olduğunu
belirtti.
Bursa'da buluşan
4 ülkeden 27 9enç,
düşündüklerinden
farklı bir Türkiye
manzarasıyla karşı
laştıklarını ifade etti.
"Bize Katılın Projesi"
hakkında bilgi veren
Osmangazi Beledi
yesi Yerel Gündem
21 (OSYEG 21) Genel
Sekreteri Rıfat Ba
kan, gençlerin farklı
kültürleri tanımasını
ve karşılık!ı bilgi
alışverişini sağlayan
çalışmanın Türkiye
nin tanıtımında
önemli rol oynaya-
cağını belirtti. Bakan,
"Özettikle Avrupa'nın
geleceği olan genç-
lerin Türkiye hakkın-
daki görüşlerinin
önemli olduğunu
düşünerek projeye
sponsor olduk ve
inanıyoruz ki genç
lere yönelik tanıtım

projeleri Türkiye'nin
dış arenalardaki ima-
jını daha kuwetli
kılacaktır" dedi.
Bu arada proje kap-
samında Bursa'da
buluşan gençlerden
lspanyol Joaquim
Arrufat lbanez, çalış-
maya yeni kültürler
tanımak, yeni insan-
larla buluşmak ve
kültürler arasındaki
farklı lıkları öğrenip,
Türk kültürünü de
tanımak amacıyla
katıldığını söyledi.
lspanya grubunun
birçoğunun tatille
rinde en azından bir
kere Fas'ı ziyaret
ettiğini belirten lba
nez, "Biz Fas gibi bir
ülke ile karşıIaşa-
cağımızı düşthüyor-
duk. Ancak gördük ki
ülkeniz, en az bizim
kadar.Avrupalı bir
ü!ke. Ulkelerimiz
arasında önem!i ben-
zerlikler olduğunu
düşünüyor.!z" dedi.
lbanez, projeyle
beraber farklı ü|kel-
erdeki genç!ik orga-
nizasyonlarının nasıl
çalıştığı, oralardaki
gençlerin hayata
karşı bakış açılarının
nası| olduğu hakkın-
da bilgi edindiklerini
kaydetti.

Sı 6

"Bize Katı!ın"
Projesi'nin l(atı!ım-
cıları kaynaştıran,
birbirlerini daha iyi
tanıtmaya yardım
edici bir özelliğe
sahip olduğunu
söyleyen lspanyo|
genç, "Gene! olarak
programın ve pro_
jenin oldukça ilginç,
bir o kadar da bil-
gilendirici olduğunu
düşünüyorum" dedi.
Letonya'dan katılan
Zone Leikuma ise,
"Türkiye'ye
ge|diğimizde kültüre|
şok yaşadığımızı
söyleyebi!iriz. Önce-
likle trafiğin akış
şekli garip geldi
bize. Letonya'da
trafik çok daha
kuralcı akarken,
Türkiye'de sürücü-
lerin daha iazla
esnek o|duğunu
gördük. Bunun yanı
sıra misafirpeıver-
liğinize hayran
kaldık. Her ne kadar
zamana olan yak-
laşımınız biraz esnek
olsa da sonuç
itibarıyla sonuca
ulaşmasını biliyor-
sunuz. Ayrıca
Türkiye'deki nüfusun
genç olduğu da
aşikar" diye
konuştu.
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da yoğun sayıda
gerçekleştirilen
"mikrosismolojik,
kaynak suyu ve
toprak radon gazı"
gözlemlerinde anor-
mal bir duruma işaret
edecek bir bulgu
mevcut değildir. 28
Ekim günü yetki!ilere
yapılan açıklama da
bu yönde olmuştur.
Kamuoyunun Öilimsel
dayanağı olmöyan ve
tarafımızca açıklan-
mayan haberlere
itimat etmemeleri
önemle duyurulur"
ifadelerine yer verildi.
Spn günlerde bazı
haberlerde
"TÜBİTAK'ın elinde
150 adet cihaz var,
eleman yok!uğundan

reın helirtlsl 0k0kı
TUBITAK Marmara Araştırma lıllerkezi Yer ve Deniz

BiIimIeri Enstitüsü'nden yapıIan açıkIamada,

"lvlarmara BöIgesi'nde yoğun gözlem ağında toplanan

verilere göre, bölgeyi etkileyebilecek büyükIükte

deprem |şaret eden herhangi bir belirti bulunmamak.

tadır. Doğa! olarak bu iki depremin artçı|an geçen

zamanla azalarak devam etmektedi/' deniIdi.

Açıklamada, 5.2
büyük!üğündeki 20
Ekim 2006 Kuş Gölü
ve 5.2 büyüklüğünde-
ki 24 Ekim Gemlik
Körfezi depremleri
sonrası deprem
açısından durumun
normal seyrettiğine
dikkat çekilerek,
"Son günlerde haber-
lerde ifade edildiği
üzere, 28 Ekim 2006
tarihinde İzmit
körfezinde tarafımız-
ca araştırma yapıldığı
yönündeki açıkla-
malar abaıtılarak ve
rilmektedir. Halbuki,
kurumumuzun İzmit
Körfezi'ni de içine
alan Marmara
Bölgesi'nin genelin-
deki araştırma alanın-

dolayı bu cihazlar
kullanı!mıyor"
şeklinde gerçek
dışı açıklama!ara
yer verildiğini belirten
yetkililer, şu
açıklamayı yaptı:
"TUBıTAK MAM,
Bayındırlık ve
lskan Bakanlığına
bağlı Afet lşleri
Müdür!üğü ve 14
üniversite ile işbirtiği
halinde mikrodeprem-
sellik dahil yoğun
deprem çalışmalarını
tüm cihazlarını aktif
olarak ku!lanarak -

kurum ciddiyeti

ve sosyal sorumluluk
bilinci ile gerçek-
!e.ştirmektedir.
TUBıTAK
TARAL 1007
Araştırma Programı
destek!i projesi
kapsamıpda gözlem
istasyonu kurmak
için satın alacağı
cihazlarla gözlem
istasyonlarının sayısı
da artırılacaktır.
Bütün bu çalışmalar,
ülke genelinde yer
bilimleri camiası
tarafından bi l inmekte-
dir ve takip edilmek-
tedir."

0laylı köyün

muhtarı

intihan kalkıştı
Edinilen bilgiye
göre, Müşküle
Köyü'nde bu!unan
bazı vatandaşların
organizasyonu ile
geçen Pazar günü
yapılan aza seçim-
Ierinde, 49 yaşındaki
Muhtar Emin
Tektaş'a tepki olarak
akIi dengesi bozuk
olduğu iddia edilen
4 kişi aza yapıldı.
Köyde toplanan su
paralarının muhtarlık
yerine, kurulacak
kooperatifte değer-
lendirilmesini iste-
dikleri kaydediIen
9tup, muhtar Emin
Tektaş'ın bu talebi
kabul etmemesi
üzerine bir organi
zasyon yaptı. Akli
dengesi bozuk kişi-
lerin aza olmasının
ardından Müşkü!e
Köyü Muhtarı Emin
Tektaş köyü terk etti.
llglnç oylarıünın
haber yapılması ile,
muhtarın köyde
basın açıklaması
yapacağı duyuruldu.

Bursa'nın lznik
ltçesi'ne bağ!ı

Müşkü!e Köyü'nde
akli dengesi yerinde

olmayan kişiIerin
aza seçildlğl iddiası

üzerine köyün
muhtarı intihara

ka!kıştı

Ancak köylülerin de
haberler üzerine
öfkelenmesi i!e
ortam iyice gergin-
leşti. Akşam saat-
lerinde muhtarın
açıklamasını almak
için Müşküle'ye
giden basın mensup
ları köye sokul-
mazken, 2 gündür
köyden uzak olan ve
cep telefonlarına
cevap vermeyen
muhtar ise
köye döndü.
Köy meydanında
beylik tabancası ile
vücuduna 1 el ateş
eden muhtar Emin
Tektaş, vatan-
daşların şaşkın
bkışları arasında
yere yığıldı. Daha
önce Cumhııriyet
Halk Partisi Bursa l!
Başkan Yardımcılığı
görevinde de bulu-
nan Tektaş'ın kolun-
dan yaralandığı ve
jandarma ekipleri
tarafından lznik
Devlet Hastanesi'ne
getirildiği bildirildi.
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kısa döneme
ş.özleşmeli subay|ık
universite mezunu
olmasına karşın,
kendisi istemese de
askerliğini kısa
dönem yapmak
zorunda kalan üniver-
site mezun|arı da
artık sözleşmeli
subay olabilecek.
MSB, üç yılda
sayıları 573'ü bu|an
sözleşme!i subay-ast-
subaylar için kimi
o!umlu olumsuzluklar
getiren yeni düzen-
lemeler içeren
yasa tasarısını
TBMM'ye sundu.
"Türk Silahlı
kuwetlerinde
lstihdam Edilecek
Sözleşmeli Subay
Ve Astsubaylar
Hakkında yasada
Değişiklik
Yapılmasına Dair
yasa Tasarısı
TBMM'ye sunuldu.
Tasarıyla,21 Haziran
2001'den bu yana
yürürlükte olan
4678 sayıIı yasanın
değiştirilmesi
öngör{lüyor.
3 YILDA 573
SÖZLEŞMELİ SUBAY_
ASTSUBAY OLDU
Tasarı gerekçesınde,
bu konuda ilk uygula-
manın Mart 2003'te
başladığı ve askeri
eğitimlerini tamam-
layan toplam 451
subay ve 122 astsub-
ayun 30 Ağustos
2003'ten itibaren
sözleşme!i statüde
Türk silahlı
kuvvetlerine
ait çeşitli sınıf
okullarında eğitime
başladıkları bi!dirildi.
Ilk uygulamalar sonu-
cunda; ön sözleşme

sırasında iaşe ve
ibatelerin Devlet
tarafından karşılan-
ması; sözleşmeli ast-
subaylık için eğitim
seviyesinin yük-
sekokul seviyesine
yükseltilmesi;
sözleşme süresinin
sonunda Türk silahlı
kuvvetlerinden
ayrılan|arın hizmet
ettikleri sürenin yarısı
kadar sağlık hizmet-
lerinden yararlan-
ması; askerlik
yükümlü!üğünü yer-
ine getirmiş sayılma
gibi konularda sorun-
lar yaşandığı ve
tasarıyla bunlarla
ilgili düzenleme yapı!-
ması amaçlanıyor.
KİSA DONEMLER DE
SOZLEŞMELİ SUBAY
OLABİLECEK
Tasarıya göre; artık
kısa dönem erbaşlık
yapan üniversite
mezunları da terhis
o!mayı beklemeksizin
sözleşmeli subay!ığa
başvurabilecek.
YEDEK SUBAYIN
slclı- NoTu EN Az
85 oLMALı
Sözleşmeli subay
olmak isteyen ve
askerliğini asteğmen
olaraK yapan ve yap-
makta olanların yanı
sıra sözleşmeli ast-
sybay olmak isteyen
uzman erbaşların; bu
görev!er| sırasında
sicil tam notunun
yüzde seksenbeşi
veya daha üstünde
sicil notu almış
olması gerekecek.
ASKERİ DOKTORA
3 YİLDAN SONRA
UZMANLıx eĞlrlıvıl
izlııi
Sözleşmeli tabip
subay olarak

çalışırken, Tıpta
uzmanlık sınavını
kazananlarsa, kıt'a,
kurum ve karar-
gahlarda üç yıllık
hizmetini tamam-
ladıktan sonra
uzmanlık eğitimine
başlayabilecek.
Yine tasarıya göre
artık sözleşmeli
subay ve astsubay
olarak işe başlan-
masından sonra
deği!, "askeri eğitimö
sırasında da "yetkili
sağ!ık kuru!Iarınca
verilen kararlara
göreö "göreve
devamı mümkün
olmayan|arınö TSK
ile ilişiği kesilecek.
Sözleşmenin imza-
lanmasından sonra.
görevini yaparken
saldırıya uğrayanlar
hariç olmak üzere bir
sözleşmeli subay-ad-
subayın, sözteşme
tarihinden itibaren bir
takvim yılı içinde
aldıkları hava değişi-
mi, istirahat ve ben
zeri sıhhi izin süresi
toplamı doksan günü
geçenlerin de
sözleşmesi fes-
hediliyordu. Ancak
bu süre içerisine
"tedavi kurumlarında

k

yatarak tedavi olma
sürelerininö hariç
olacağı da yasaya
işlenecek.
eĞlrlıtılN üçTE
BlRİNE KATİLMAYAN
AYRİLACAK
Sözleşmeli subay ve
astsubay adayı
olarak katıIdığı askeri
eğitimin, sağlık sebe-
pleri hariç olmak
üzere, üçte birine
çeşitli sebeplerle
katılmayanların da
ilişiği kesilecek.
Sağlık nedenleriyle
ilgili olaraksa ayrıca
yönetmelik hazır-
lanacak.
sözLEşMELl AsT-
SUBAYİN DERECE
yüKsELMEsl
KOLAYLAŞACAK
Halen yürürlükteki
yasada sözleşme!i
subay ve astsubayın
15 flll hizmet yılını
doldurmasından
sonra rütbe verilmek-
sizin bir üst dereceye
yükseltilmesi uygula-
ması bu!unuyor.
Tasarıy!a sözleşmeli
astsubayların derece
yükseltmesi için
gereken söz konusu
fiili hizmet süresi 3
yıl düşürülerek 12
yıla çekiliyor.
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Gençlik ve Spor
Gene! Müdürlüğü,
ödül yöngtmeliğinde
değişikliğe giderek,
ödüllerin bundan
sonra taksitle
verilmesini
kararlaştırdı.
Resmi Gazete'de
yayınlanarak yürür-
lüğe giren yeni
yönePeliğe göre,
bundan sonra
ödüller, federasyon
başkanının teklifİ,
ödül değerlendirme
komisyonunun
görüşü ve genel
müdürün onayıyla
aynı nitelikteki takip
eden müsabakanın
tarihine kadar büyük-
lerde 4, gençlerde ve
ümitlerde 3, yıld ızlar-
da ise 2 eşit taksitle
verilecek.
Yeni yönetmelik,
teknik direktörler
veya antrenörler
için de geçerli
olacak.
leni yönetmelikte
lıapılan bir diğer
değişiklik ise ödül-
lerin durdurulması
veya geri alınması
yönünde yapı!dı.
Yapılan değişikliğe
göre dopingll olduğu
tespit edilenlere,
doping için numune
vermekten kaçınan-
lara, dopingle ilgi!i
uluslararası kuralları
ihlal eden veya
doping sebebiyle
tedbirli olarak ceza
kurullarına sevk
edilenlere, devtetin,
ülkesi ve milleti
ile bö!ünmez
bütün!üğü ve

Sayfe 8
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Cumhuriyetin
nite!iklerinden
herhangi birini
değiştirme veya
ortadan kaldırmaya
yönelik faal iyetlerden
dolayı hakkında
Cumhuriyet
Başsavcılığı
tarafından
soruşturrna
başlatılanlara,
ödülün ilk taksit
veya takip eden
taksitlerinin alın-
masından sonraki
dönemde, bir müsa
bakada veya herhan-
gi bir şekildq doping
li olduğu tespit
edilenlerin, ilk
müsabakadan alnıış
olduğu ödülün tak-
sitleri ödenmiş ise
geri alınmayacağına,
ancak kalan taksit_
lerin ödenmemesine
karar veri!di.
Ayrıca, olimpik
olrnayan branşların
ödül yönetmeliğinde-
ki belirsizlik de bu
yeni yönetmelikle
ortadan kaldırıtdı.
Kurulacak komisyon,
olimpik olmayan
branşlarda
kazanılacak
başarılara göre
ödül verilmesini
sağlayacak.
Komisyon, müst
abakaların önemi,
ilgili spor dalının
gelişmiş!iği,
katıIımcı ülkelerin
sporcu sayısı ve ülke
tanıtımına katkısı
gibi husu$ları göz
önünde bulun-
durarak ödülün mik-
tarına karar verecell

ö
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uIuslararası para
Fonu (lMF) Türkiye
Temsilcisi Hugh
Bredenk?mp,
sağlık sektöründeki
harcamaların çok
iazla arttığını ve
o noktada yeni
önlemlerin alınabile-
ceğini bildirdi.
Bredenk?]Tıp, "Kayıt!ı
Ekonomiye Geçiş
Sempozyumu"nda
gazetecilerin doğal
gaz zammı konusun-
daki bir sorusu üze
rine, şunları kaydetti:
"KlT'terin finansmanı
faiz dışı tazla
anlamında çok
önemli. Bunların

katkısı verimlilik
artışı kadar fiyat
ayarlamalarıyla da
olacak. Doğal gaz
zammı hükümetin
adım attığının bir
göstergesi...
Elektrik finansmanını
da mantıklı yere
oturtmak için
hesaplama!arın
iyi yapılması
gerekiyor."
Gelir artırıcı
önlemler yerine
harcama!arın kısı|-
ması gerektiğini,
rakamların bunu gös-
terdiğini belirten
Bredenk?ffip, "Öze|-
likle sağlık sektörün-

deki harcamalar
çok fazla arttı. O nok-
tada yeni önlemler
alınabilir. Sosyal

güvenlik ve sağ!ık
tarafından harca-
malar kısılmalı"
diye konuştu.
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Çukurova'da, şiddetli
yağışların binlerce
dönüm pamuk, mısır,
soya ve yerfıstığı
ekili aIanlarda zarara
yol açtığı bildirildi.
ureticiler, mevsim
normal!erinin
üzerinde seyreden
yağışlar nedeniy!e
Elnlerce dönüm eki!i
pamuk ve mısır tar-
lalarının sular altında
kaldığını, ürün
ka!itesinin
düştüğünü,
çamurlaşma
nedeniyle de yer-
fıstığı ve soyanın
tarlada çürümeye
başladığını söyledi
ler. Yüreğir Ziraat
Odası Başkanı
Durmuş Halis ise,
yaptığı açıklamada,
3 gündür sağanak
halinde yağan yağ-
murlardan çiftçilerin
büyük zarar
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Gemlik'te Huzurevi, Sosyal Hizmetler ve
Kadın Sığınma Evi

Gemlik halkının, toplumsal hizmet alanında,
yetkililerden bazı beklentileri var. Bunlardan
bir tanesi de kimsesizlerin, başını sokacak bir
yerin en kısa zamanda hizmete sokulmasıdır.
Şöyle irdeleyecek o!ursak kimlerdir bu insan-
lar?

Gemlik'te geçtiğimiz yıllarda huzur evi kuru-
lacaktı. Bu tür söylemleri sürekli duyu yorduk.
Yeri de Hasanağa Kampı'nın bulunduğu bölge
oIacaktı. Fakat bu projede askıda kaldı
sanırım. Oysa, Gemlik'ir1 nüfusu artık 80.000
kişiye ulaştı. Kadın ve eikek kimsesiz o kadar
çok yaşlı var ki. Biliyorum ki, bu tür bir yer
kuru|duğunda, Gemlik başta olmak üzere
çevre i!çelerden yaş!ılar buraya ilgi göstere-
cek. Kimi aylığını, kim malını bağışlayacak
yeterli hizmet alabilmek için. Kimi de devlet
g üvencesinden yarar!anacak.

Dün, bir çocuk gördüm Eski Pazar
caddesi'nde. Her halinden sokak çocuğu
olduğu belliydi. "Tel2e arabanın camlarını
sileyim mi?" diye sorduğunda, bakışlarında
farklı bir içtenlik vardı. Her gittiğimiz yerde, bu
çocuklara rastlamamız mümkün. Kimi aile içi
şiddetten kaçmış, kimi zorla çalıştırılıyoı kimi
de gerçekten kimsesiz. Bu çocukları top!uma
kazandılmak gerek. Çünkü yarın öbür gün
potansiyel tehdit oluşturacaklar. GemIik, ne
yazık ki göç sebebiyle birçok kişinin uğrak yeri
oldu. Kalabalık ailelerin de tercih ettiği iIçem-
izde, bazı aileler çocuklarını başıboş bırakıyor.
Bu yüzden, sosyal hizmetler ve rehabilitasyon
merkezi yerinde bir atılım olacaktır.

Bununla da bitmiyor elbette. Gemlik'te
sokakta yatan akIi dengesi yerinde olmayan
çok insan var. Orada burada günlerini geçiri
yorlar. Duyarlı vatandaşlar yemek ya da giye-
cek verecek de hayatını devam ettirecekler.
Ayrıca evinde mutlu olmayan, şiddet görmüş
düşkün kadınlarımızın da var!ığı göz ardı edile-
meyecek bir gerçek.

Bence sosyal devlet olmanın en önemli
şartı toplumsa! şartlarda halkın yanında olmak-
tır. Eğer Gemlik'e böyle kapsamlı bir sosyal
tesis açılırsa, Gemlikli hayrrseverIer de buraya
çeşitli katkılarda bulunur. llerleyen zamanlarda
gündeme umarım bu konu da alınır.

Eski Sahildeki Çalışma

GemIik'in eski sahilinde aylardır süre gelen
çalışma, artık vatandaşların tepkisini çekmeye
başIadı. Bilinen o ki, bu hummalı çalışmanın
Gemlik'e katkısı olduğudur. Ancak, tek bir iş
makinesi iIe sürdürülen çalışmanın ne zaman
biteceği merak konusu. Bu işin ivedilikle yapıl-
ması gerekir. Sahilde buIunan tüm iş yerleri ve
ev sahipleri gürültüden ve tozdan, çok sıkıntı
çektiklerini söylüyorlar. Yetkililere duyurulur.
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Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden aldığım
nüfus cüzdamını kaybettim. Hükümsüzdür.

Şenol KARADENİZ
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Gemlik Lisesi'nden 1996 - 1997 öğretim
yılında aldığım diplomamı kaybettim.

Hükümsüzdür. Fatma USLU
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Gemlik Ticaret Lisesi'nden aIdığım

tastlknamemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Sinan AKGÜN
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gördüğünü, bölgede
çok önem arz eden
pamuk, mısır, soya
ve yerfıstığının
kalite ve fiyatının
düştüğünü,
hasadının da zor-
laştığını belirtti.
Halis, "Makineli hasat
için ilaçlanan ve
erken açan pamuklar,
yağışlarla birlikte
sular altında kaldı,
çamurlaştı. Kalite ve
fiyatı yarı fiyatına
düştü. Pamuk çiğidi
20-25 YKr, pamuk 40
YKr'ya indi. Mısır
koçanları, fırtınadan
yere düştü, çamura
bu !andı. Yerfıstığında
da, topraktaki aşırı
nemlenme nedeniyte
kök çürümesi oluştu.
Soya fasulyesi yağ-
murdan döküldü.
Hasat çok zorlaştı.
Çiftçi ne yapacağını
şaşırdı" dedi.

HaIis, İçişleri
Bakanı Abdu!kadir
Aksu ile Tarım ve
Köyişleri Bakanı
Mehdi Eker'in
Güneydoğu'daki se!
felaketi sonrası bölg-
eye gitmesini mem-
nuniyetle karşıladık-
larını, aynı duyar!ılığı
Çukurova'ya da
göstermelerini
beklediğini söyledi.
Ziraat Mühendis!eri
Odası Adana
Şube Başkanı
Ayhan Barut da,

son yağışların
bölgedeki tarımsal
üretime önemli darbe
vurduğunu, özelIikle
aşırı yağışlar sonucu
Adana'da tarımı
yapılan pamuk, mısır,
yerfıstığında önemli
zararlar o!uştuğunu
söyledi. Barut,
"Aşırı yağış nedeniy
le pamukta renk ve
benek oluştu, ka!ite
kaybı oldu. Yağmur
yiyen pamuk piyasa-
da 70-75 YKr'dan
45-50 YKr'ya düştü.
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Rize ziraat odası
Başkanı Nevzat Paliç,
Türkiye'deki çay bit
kilerinin en fazla
30 yıllık ekonomik
ömrünün kaldığını
söyledi.
Paliç, yaptığı açıkla-
mada, Türkiye'de
geçmişi 1927
yılındaki denemeye
kadar uzanan çay
tarımında, resmi
rakamlarla 767 bin,
gayri resmi rakamlar-
|a 850 bin dekar
alanda 204 binin
üzerinde üreticinin
çay tarımı
yaptığını be!irtti.
Son yıllarda yaş
çay üretiminin 1

milyon ile 1 mi|yon
200 bin ton arasında
olduğunu ifade eden
Paliç, "Bundan da
200-220 bin ton
civarında kuru çay
elde ediImektedir.
Türkiye'de çayın yurt
içi tüketimi ise 250

bin ton civarındadır.
Türkiye dünyada çay
alanlarının qenişliği
bakımından altıncı,
kişi başına çay tüke-
timi bakımından da
dördüncü sırada
bulunmaktadır" dedi.
Paliç, Türkiye'deki
çay bitkisinin Çin
melezi denen türden
olduğunu kayde
derek, "Her bitkinin
oIduğu gibi çayın da
belirli bir ekonomik
ömrü vardır. Çay

bitkisinin ortalama
ekonomik ömrü 100
yıldır. Türkiye'deki
çay bitkisinin olduğu
türün ortalama ömrü
ise 60-70 yıIdır.
Bu sürenin sonunda
hem çay bitkisinden
alınan verim hem de
üretilen çayın
kalitesi düşmektedir"
diye konuştu.
Türkiye'deki çay
bitkilerinin bir
bölümünün
ekonomik ömrünü

doldurduğunu,
bir kısmının da en
iazla 20-30 yıllık
ekonomik ömrü
kaldığını diIe getiren
Paliç, şunları
söyled i:
"Günümüzde çay
bitkisinden eskisi
gibi verim atınama-
maktadır. 20-30 yıl
sonra ise belki de bu
bitkilerden hiç ürün
aIınamayacaktır. Her
yıl düzenli olarak
yapılan budama ise
bu soruna çare
değildin Çay bitki|eri
tamamen sökülerek
yerlerine yeniden
dikim yapılmalıdır.
Ancak bu yapı!ırken
üreticilerimiz mağdur
edilmeme!idir. Çünkü
sökülen çay bitki-
lerinden ortaIama
5 yı[ sonra ürün alın-
abi!ğcek, dolayısıyla
üretici ürün kaybına
uğrayacaktır."
şek!inde konuştu.

Düştinsel Boyut
Yelda BAYKIZ
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Mutlu ve huzurlu
evliliğin aile içi
iletişim in kalitesine,
i!işkilerdeki
samimiyete bağlı
olduğunu söyleyen
Psikolog Yasemin
Abdallah çiftlere
önemIi tavsiyelerde
bulundu.
Mutlu ve huzurlu
evliliğin ön koşulu
aile içi iletişimin
kalitesine,
iIişkilerdeki
samimiyet ve sıcak-
lığa dayanır. Evlilik
için de bu durumu
oluşturmanın birkaç
önemli noktası
bulunmakta,
bunları da şöyIe
sıralayabiliriz;
1- soRUNLARıNızı
KONUŞMAYİ
GEclKtlnıııeylııı
Evliliğin ilk zaman-
larında çiftler
ellerinden geldiğince
tartışma ve
kavgadan sakınırlar.
Zaman ilerledikçe
kendilerini öfke-
legdiren ve rahatsız

eden durumlara artık
tahammül etmek
istemezler. Bazen
çiftlerden biri hiç
uygun olmayan
ortam ve zeminde
biriktirdiği duygu-
larını aniden ortaya
çıkarabilir. Oysa
eşiyle arasında
yaşadığı sorunun
yakınmadan, şikayet
etmeden duygularını
ifade ederse sorun
büyümeden
çözü|ebilir. Fakat
her iki çiftte önce
dinlemeyi çok iyi
bilmeliler. Ve ilişkiyi
rakip duruma
dönüştürmekten
ziyade, çözüm odaklı
konuşmaIılar.
z- lı_l§xlNlzoe
SUÇLU ARAMAY|N;
SORUNU OLUŞTU_
RAN NEDENLERİ
BULUN!
lllştlnlzae suçlu
aramaya çalışmayın,
zira bu durum
kendi üzerinize
düşünmenize engel
olur. onemli olan
karşınızdaki kişiyi
suçlamaktan ziyade;
kendi davranışlarınız
üzerine düşünmek ve
düzeltmeye çalışmak
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önemlidir. Mutlu
evliIiklerde çiftler
haklı olmaktan çok;
mutlu olmak için
çaba sarf
etme!idirler.
3- YıKıcı
lraorı_rRDEN
KAçıNıN!
Aranızda çıkan tartış-
malarda birbirinizin
öfkelerini doyurmaya
çalışmayın.
Karşınızdaki sizi
öfkelendirmeye
çalışırda siz de

duruma kapı!ıp
öfkelendiğinizde,
zaten ilişki çığırından
çıkacağından,
karşı tarafın
öfkesini doyurmuş-
sunuzdur. Sizi sinir-
lendirerek amacına
u|aşmış olacaktır.
sonradan telafisi
mümkün o!mayan
ifadelerden kaçının!
lıışrınızı hiçbir
zaman kimin
kazanacağı şekle
dönüştürmeden
mutlu ve huzurlu bir-
!iktelikler için çaba
sarf edin. Unutmayın
ki; tartışma bir konu
üzerinde insanların
farklı fikirlerde
o!ması demektir ki
çokta olağan bir
durumdur. sadece
karşıt fikir!erinize
saygılı olarak, benlik-
lerinizi zedelemeden
ortak fikre varabi!ir
ve uzlaşma
sağlayabilirsiniz.
4_ GUN ıçıNDE
YAŞADİGİNİZ
OLUMSUZLUKLARİ
evı_lı_lĞ|Nlze
YANSİTMAYİN!
Gün içindeki
huzursuzluğunuzun
bedelini eşinize yan-

rtı

sıtmaya hakkınız
yok! Bazen sizi üzen,
öfkelendiren durum-
da akşam ilişkinizi
kavgaya dönüştür-
erek rahat!amak
isteyebilirsiniz
bilinçaltı olarak ama
bu karşı tarafa
yapılan bir haksızlık-
tır. Rahatlamayı
eşinize sığınarak,
üzüntünüzü ona
ifade ederek sağ!aya-
bilirsinlz. Bu aynı
zamanda eşinizi de

onure edecel(tır.
Zira ilişkiniz
yatıştırıcı bir hal
alabi!ir. Birbirinizin
yatıştırıcı nesnesi
olmaya ça!ışın ki
ev!i!ikteki bütün-
leşmeyi yakalaya-
bilesiniz.
5- HER KARARıNıZıN
lçlı.ıoe MuTLAKA
EŞİNİZ OLMALİ!
Ev|i|iğin en fazla
tartışma yaratEp
durumlardan
biri de karşılıklı
konuşmadan alınan
tek taraflı kararlardır.
Önemli yada önem-
siz, küçük yada
büyük kara.rlar önem-
Ii değiIdir. Onemli
oIan havatınızı bir-
Ieştirdiğıniİi iddia
ettiğiniz eşinizi her
kararınıza katarak,
fikirlerine değer
vererek, bütün
olduğunuzu tekrar
ve tekrar eşinize
göstermiş olursunuz.
Evliliğinizi iyi ve
doğruya götürecek
her teorik bilgiyi
evliliğinizde
uygulamaya
çalışarak,
deneyimsel ilişki
yaşamaya çalışın!

ı
Son günIerde aşırı
yağışIarın yolaçtığı
sel ve su baskınları,
bir çok sorunu da
beraberinde getirdi.
Bunlardan biri de
fğlaketln sağlık
boyutu.
Kanalizasyon
sularının şehir
şebekesine karışması
koIera, sıtma, ishal
gibi birçok hastalığı
beraberinde
getirebi!iyor.
Aşırı yağmurla gelen
se! sonucu maddi,
manevi sıkıntıların
yanında tedbir a!ın-
mazsa sağlık prob-
lemleri de kapıda...
Kanalizasyon
sularının içme suyuna
karışma risklerinin
bulunduğunu belirten
Dr. Ufuk Avcıoğlu
şunları söyledi.
"Ko!era, sıtma da
dahil olmak üzere her
türlü ishal, parazit
mikrobu da dahil
olmak üzere bir çok
hastalık için zemin
o!uşturacaktır."
Bu bölgelerde
yaşayanların ku!-
landıkları sulara mut-
laka dikkat etmesi
gerektiğini belirten Dr.
Avcıoğlu , "Parazitler
de dahil olmak üzere
birçok mikrop sıcak
ile dezenfekte ediliyor.
yani mümkün
olduğunca kaynatı!ıp
soğutulmuş suları
kullanma!arı faydalı
o!ur. sebzeleri sirkeli
suda bekletmek de

doğa! antiseptik
olarak bir çözüm
olabi!ir." dedi.
lshal, ateş gibi
belirtilerde, ihmal
etmeden bir sağ!ık
kuruluşuna gitmek
gerektiğini be!irten
Avqoğ!u, "lshat,
üşüme, titremeyle

yükselen ateş
ya da üşüme titreme
olmadan yükselen
ateş en önemli
ipuçlarımız, bunlar
olduğunda mutlaka
en yakın sağlık
kuruluşuna
gitmek de yarar var."
uyarısında bulundu.
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Barış Güler'in kaleminden
7 YAş
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Siz de geleceğirnize bugünden el koyun
Çünkü toprak yoksa geleceğiıniz yok...

EL ı(oYLrN
Avea, Telsim ve Turkcell hattınızdan 3464'e mesaj atın.

'i=tA_
WWW.elkOyun.com uıuıw,tema,org,tr
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ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA

şlRKETi crı,ııı MüDüRıüĞü,ıı DEN

Asilhan Atay lş Merkezi Kat:Z No:34
Gemlik / Bursa'da olan

Selda SEYMEN'l

Acentamız olarak çalışmak aramızda
bulunan acentalık sözleşmesi lle cari kanun,
kanun hükmünde kararname ve tarifeler ile
sirküler hükümleri dahilinde hareket ederek
yangın, nakliyat,kaza, makine, montaj ve
sağ!ık branşında sigorta söz|eşmesi yap-
maya ve prim tahsiline yetkili olmak üzere
vekalet verilmiştir.

Keyfiyet 7397 sayılı sigorta denetleme
kanunu gereğince ilan olunur...

B-1600
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Hı liseml nedl nasıl tedavl edlllr? arakanser0
uzman Doktor
Hasan Suat Erdem,
Başbakan Erdoğan'ı
hastanelik eden
Hipoglisemi
hastalığının özellikleri-
ni anlattı ve bu
hastalık ile nasıl
mücade!e edilmesi
gerektiğini izah etti.
Hipoglisemi, kan şe
kerinin olması gere
kenden daha düşük
olması anlamına gelir.
kan şekerinin düşük-
lüğü ve buna bağlı
olarak terleme, çarpın-
tı, baş dönmesi,
bulanık görme, kon-
santrasyon güçlüğü
ve koma gibi belirti-
|erin açığa çıkmasıdır.
Hafif hipoglisemiler
pek sorun yaratma-
zlar, ama uzamış Ve
ağır hipoglisemiler
komaya kadar gide-
bilen, yaşamı tehdit
edici sorunlara yoi
açabilir. Kısaca bu
bu!guları özetleyecek
olursak: Açlık hissi,
terleme, solgun!uk,
kişi!ik değişikliği,
sinirlilik, titreme, baş
dönmesi, yorgunluk,
görme bozukluğu,
baygınlık, dikkat
kaybı, ani hiddetlen-
meler, koma
rıipocı_isEMi reonvi
ve SONUÇLAR!
Eğer hipog!isemide
olduğunuzdan
kuşku!anıyorsanız
yapacağınız ilk şey
kan şekerinizi ölçmek-

tir. Sizi izleyen sağlık
ekibinin hangi düzeyin
altında hipoglisemi
tedavisi uygulaya-
cağınızı öğren-
me!isiniz. Ancak her
zaman kan şekerinizi
ölçme olanağı bula-
mayabilirsiniz.
Örneğln kan şekeri
ö!çme cihazınız
yanınızda olmayabilir.
Bu durumda tedavi
uygulamadan eve git-
meyi sakın düşün-
meyin. HeIe eve kadar
otomobi! kullanmanız
gerekiyorsa. Belirtileri
hemen tedavi edin.
- yanınızda her zaman
şeker bu!undurunuz.
- Yalnız başınıza çok
uzun yürüyüşlere veya
uzun mesafeIi yüzm-
eye gitmeyiniz. Eğer
kan şekeriniz düşükse
özellikle yemekten
hemen önce araba
ku!!anmayınız.
- Eğer ataklarınız sık
oluyorsa, mutlaka
doktorunuza
danışınız. H ipogliseyi
çikolata, dondurma,
süt, baklava gibi
yiyeceklerle tedavi
dilmemeIidir.bu
gıdalardaki yüksek
yağ miktarları nedeni
ile şekerin emilimini
yavaşlatır.
- Şekeri aldıktan
15 {akika sonra
tekrar kan şekerinizi
ölçmelisiniz. Kan şe
keri hala düşükse aynı
dozda şekeri tekrar

tedavisini de tıur

§ı

ABD Karmanos
Kanser
Enstitüsünden
Prof. Dr. Ömer
Küçük, bazı
yeni kanser
tedavilerine
sigara içmeyen-
lerin içenlerden
10 kat iazla yanıt
verdiğini.bildirdi.
Akdeniz Univer-
sitesi (AÜ) Tıp
Fakültesinde
düzenlenen
"Onkolğide Yeni
Gelişmeler" konulu
sempozyuma
katılan karmanos
kanser Enstitüsün
den Medikal
OnkoIojist Prof. Dr.
Omer Küçük, yaptığı
açıklamada, araştır-
mala;a göre tüm
kansbr türlerinin
üçte birinin sigaraya
bağlı olarak ortaya
çıktığını kaydetti.
Akciğer kanserinin
yanı sıra ağız,
gırtlak, yemek
borusu, mesane
kanser!erinde de
sigara kullanımının
etkilı olduğuna
dikkati çeken Prof.
Dr. Küçük, "Ancak
bunlar içinde qkciğer
kanseri en önemlisi.
ErkekIerde ve kadın-
larda en çok görülen
kanser tipi. Prostat

0r

kanseri de erkek-
lerde çok görülen
bir kanser türü ama
prostat kanseri bir
kişiyi ö!dürüyorsa,
akciğer kanseri bun-
dan 10 kat tazla
kişiyi ö!dürüyor"
diye konu.ştu.
Prof. Dr. Omer
Küçük, kanser
tedavisinde sigara
içenlerde tedaviye
yanıtın bile daha
az olduğuna
dikkati çekti.
Ozellikle yeni dene-
nen tedavilerde
sigara içmeyenlerde
çok daha iyi
sonuçIar a!ındığını
vurguiayan Küçüx,
"Bazı yeni kanser
tedavi yöntemlerine
sigara içmeyenlerin
içenlerden 10
kat fazla yanıt
verdiği görüldü"
diye konuştu.

almalısınız. Eğer en
yakın yemeğiniz veya
ara öğününüz ilk
yarım saat içinde
değilse bir ara ögünü
a!ma!ısınız. Bilinç
kaybına yol açan
hipoglisemiye ağır
hipoglisemi denir.
Eğer hipogliseminin
ilk belirtileri önem
senmez ve tedavi
edilmezse veya doğru-
dan ağır hipqlisemi
ge!işebillr. Bu durum
beynin şekersiz
kalmasına bağ!ı
olarak ortaya çıkar.
Ağır hipoglisemi
gerçekten çok aci!
|ir tıbbi durumdıır.
Bazı hastalar
hipoglisemi atağı
sırasında çok sinir|i ve
aksi olabilir. Tedavi ve
yardım girişimlerini
engelleyebilirler.
Etrafınızdakiler buna
kulak asmama!ı ve
tedavi ve yardım
konusunda ısrarcı
olmalıdırIar. Böylece

sizi komadan ve
hastaneye gitmekten
kurtarabilirler.
Eğer bilinciniz
hipog!isemiye bağlı
olarak kapandıysa
herhangi birşey yiyip
içemezsiniz. Bu
durumda bir başkası
tedaviyi üstlenmelidir.
Bilinci kapalı
hipoglisemik bir
hastada yapılacak
en güvenli şey bir
başkası tarafından
injekte edilecek gluk-
agondur. Glukagon
pankreas tarafından
üretilen ve karaciğer-
den kana şeker
salınımını uyaran bir
hormondur. Ayrıca
insülin salınımını da
baskı|ar. Glukagon
karaciğe-rinde depo
şeker bulunmayan
insanlarda işe yara-
maz Eğer ağır hipog
lisemi geçirdiyseniz
sizi izleyen sağIık
ekibinin bundan ha
berdar olması gerekir.
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GEREKL! TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ittaıye
polis İmdat

Jandarma lmdat
Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Bö|.Şef.
Miııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayollan
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıııa.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İ!çe Tanm Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
51337 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1 2 12 

,YaIova |226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT
KAYMAKAMLlK |226| 814 10 20

|226'1 363 43 19
(262| 655 60 31

Yalova
Topçular
EskihisarKaymakamlık

C.Savcı!ığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBUs

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00

(18 Hat )
uLAşıM

METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 51a
Anıtur 514
Kamil Koç 513

12 12
20 77
10 72
45 49
47 71
35 71

TÜP DAĞİTİCİLARİ

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

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

BELED YE
Santn! 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs !şlet. 513 45 21-122
Su İşlet 5l3 45 21 -115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İş!. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz l85

TAKsıLER

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
5,t3 30 33
513 14 25
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Sahibi : Kadri CÜl_en

Sorumlu Yazı İşteri 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 : KORFEZ OFSET
Matbaac! ık-Yayı ncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiktal Cad. Eİora Sok. No:3rB GEML|K
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5 Kasım Bursa'da

Şehreküstü (Fomara) Saat ı 14,oo
Araçlar, Gemlik lskele trIieydanı'ndan saaf 11,30'da hareket edecektir
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l(öfez Ohet'te
Zengln davetiye vd
kartvizit çeşitleri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
bröşür ciIt yapımı

l',,TT' l Cad. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83

ldala: Evrakta sahtecilik yaparak müşterilerinin araçlarının
freıİ muayenelerini yaptıiarak devleti dolandırmak.

Yeşil ışıkta karşıya geçrnek
isteyen yayaya kamyon çarptı

Takl
ı

-ı o eras

l tutuklandı

Dör ol'da ıne
onund a o um lü kaza

ıı

*

İlçemizde trafik takip hizmetleri veren
büroların sahiplerinin de katıldığı. evrakta
sahteciIik yaparak müşterilerine ait araçların
fren muayenelerıni yaptırarak devleti
dolandırdıkları iddia edilen şahıslar, Bursa
ve Gemlik polisinin yaptıgı operasyon ile
gözaltına alındıktan sonta dün çıkarıldıkları
mahxemede 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye gore, içlerinde eski 2
Emniyet Trafik Başkomıserlerinin de bulun-
dugu 11 klşi Bursa Emrııyeti'nce gözaltına
alındıktan sonra sorgu landı lar.

Dün. Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan
sanıklar Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargı-
landı.

Mahkeme sanıklardan Erkan Z., Mustafa T..
Ahmet Ö., Hüseyin K., Abdullah K. ve Adnan
T.'ı tutukladı. Tutuklanan şahıslar. Bursa E
tipi Cezaevine gö4derildi.

Mahkemeye sevk edilenlerden Celil E,
Nizamettin Ş, All Ç. Mustafa A ile adını öğren-
emediğimiz bir kişi tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bıraktı.

Olay Gemlik'te buyük yankı yarattı.

Yolun kaşısına
geçmeye çalışan
Sebahattin Çukur
yayla adlı şahıs
Dörğol kavşağııı
da kamyon altında
kalarak feci bir
şekilde parçala
narak can verdi.
Haberi safa 3 de

Gemlik Mınibüscüler ve Otobüsculer Odası Başkanı Erol Aksoy,

Bursa Terminali'ne giriş sorununun çözüldüğünü söyledi ve ekledi:ı'iiula

6kı

ımda devrı m

arattık"

GE[l|lDA dan u
Erol Aksoy, Gemlik
Bursa arasında yolcu
taşıyan otobüslerde
ayakta gidilmesine
gösterilen tepkinin
haksız olduğunu,
bir otobüsün 6

sefer yaptığını ve
450 yolcu taşıdığını
ortalamönın 28 kişi
olduğunu söyledi,
Hiçbir ilçede bulun-
mayan modern oto-
büslerle yolcu taşı-
macılığında devrim
yaptıklarını söyleyen
de sefer koyduklarını

arı
Gemlik Dogalgaz Şirketi GEMDAŞ dan
yapılan açıklamada doğalgazın kullanımının
yaygınlaşmasıyla birlikte bazı sıkıntıların
yaşandığının belirlendiği bildirilerek,
vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Açıklamada, vatandaşlaran fesisat yaptıra-
cakları firmanın yetkisinin bulunup bulun-
madığını araştırması, firma seçerken çok iyi
araştırılması yapmas, gerektiği, komşu ve
tanıdıklara mutlaka danışılması istendi.
Ayrıca, fi rmalarla yapılan konuşmaları
yazıya dökülmesi, projenın tesisat yapıl-
madan önce GEMDAŞ'ca onaylanması ve
kontrolünün yapılması istendi.

Erol Aksoy

Aks oy, tJ l u d ağ Ü n iv e rsitesihe
bildirdi. Haberi sayfa 3'de

icüne Bakış
Kadri GULER
kaclri gtrler,, ı tıotırlaıl.com

Dörtyol kazaları..
Dün Gemlik girişindeki kazada yine bir

can gitti.
Dikkat ederseniz Gemlik girişinde son

zamanlarada ard arda kazalar yaşantyor.
lhi haftada neredeyse bir düzine trafik

kazası yaşandı. Bunların kimi maddi hasar-
lıydı, kimiyse ölümle sonuçlaııdı.

Kazaların nedenleri biliniyor. Dün, yine
üst geçidi kullanmayan yaşlı sayılacak bir
şahıs, kamyon altında kalarak feçi şekilde
öldü. Devamı sayfa S'de
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Gürhan ÇETlNKAYA
"lnsan" a dair bir

"dayanışma" hikayesi..
insanlararası dostlukLe dayanışma ne ırk

tanıyor ne renk..
Onemli olan aynı ülküye inanmak..
Erdem.. Onur.. İnsanca yaşama hakkı.. Bu

kavramları özümseyebi l mek..
Doğumla ölüm arasında geçen yaşam

sürecinde uygulayabilmek..
ÖaUn vermeden.. Egilip bükülmeden..
Aşağıdaki öyku bir ornek..
Star gazetesi'nden Aynur Çaglı ka]eme

almış..
Mexico City'de 200 metre finali koşulmuş.

Amerika|ı (siyah) atIetler TommierSmith ile John
Carlos birinci ve üçüncü gelirken, ikinciligi
AvustralyaIı (beyaz) Peter Norman kazanmış.

Madalya töreni için bekledikleri sırada,
Carlos, Peter Norman'ın yanına ge|erek sormuş:

- İnsan haklarına inanıyor musun?
- Evet, inanıyorum.
- Peki ya Tanrı'ya?
- Bütün kalbimle...
Bunun üzerine, iki siyah atlet kafalarındaki

eylem planını açıklamışlar, Nörman tereddütsüz
katılrıı ış,

- Ben ey|eminizi destekleyeceğim, bana ne
. vanmam oerektiğini söyleyin!

llk defa, o gurıler için muthış bır provo ı(asy-
oıı iıatta devrim sayılacak biı eylem planlıytır iki
genç adam: Amerika'daki ırk ayrımcılığını ve
siyahlara reva görülen fakir|iği ve ikinci sınıf
vatandaşlığı protesto edecekler... Ama nasıl?

Fikir Norman'dan geliyor.
Bir çift siyah deri eldiven buluyorlar, sağ

tekini Tommie, sol tekini John eline geçiriyor;
fakirliği sembolize etmek için çıplak ayakla
kürsüye çıkıyorlar, başları kederle öne eğik.
sıkılı yumruklarını havaya kaldırıyorlar.
OnIerinde duran beyaz atlet Peter Norman da.
dayanışmasını göstermek için kalbının üstüne
'İnsan Hakları İçin Olimpiyat Projesi Hareketi'nin
kokartını iğneliyor.

Amerikan milli marşı çalarken plan icra
ediliyor ve eylem koyuluyor.

Ve tabii dünya birbirine giriyor. Amerika
ayağa kalkıyor. Olimpiyatlar bile golgede kalıy-
or, dünya gazeteleri yumrukları havada siyah
atletlerin fotoğrafını birinci sayfadan veriyor..,

Amerikan Olimpiyat Komitesi iki siyahın spor
kariyerini o saniye bitiriyor. Eylem amacına
ulaşmış, Amerika'daki zenci azınlıgın durumu

ı dünya gtındemine girmiştir. Smith ve Carlos ı
Spor hayatıarını (Ve buna baglı olarak gelecek-
lerini) feda etmişler ama dünya tarihine
geçmışlerdir. Dünyadaki yüz milyonlarca ezilmiş
siyahın ilahı haline gelmişlerdir.

Peki ya Avustralyalı beyaz Peter Norman?
Norman'ın da hayatı kararmış. Tommie Smith

anlatıyor:
"Peter, bir beyazdı. O günlerde siyahların

haklarını savunma cesareti gösteren, onurlu ve
belkemiği sahibi beyaz çok azdı. Peter.
Avustralya'ya döndüğünde kimse yüzüne bak-
madığı gibi, herkes tarafından yargılandı. Onun
da atletizm kariyeri bitti, spor çevrelerinden dış-
landı. Tehditler, işsizlik ve tecrit nedeniyle oyle
sıkıntılı günler yaşadık ki, üçümüzün de ilk evli
liği sona erdi."

Avustralya Devleti Norman'ı ö]ene kadar
affetmemiş ama... Norman intikamını mezara
götürmüş: 1968 Olimpiyatları finalinde ikinci
olurken kırdığı 200 metre Avusturalya rekoru
hala, 38 yıl sonra kırı|amamış.

Ölene kadar süren 'eylem kardeşliği'
İki Amerikatı ve bir Avustralyalı 'lanetli'

atletin o gün baş|ayan 'eylem kardeşliği've
dostlukları ömür boyu sürmüş. Aradan geçen 38
yıl boyunca, yazışmışlar, buluşmuşlar,
görüşmüşler.

Ta, geçen hafta, Peter Norman evinin
bahçesinde kalp krizi geçirip 64 yaşında ölene
kadar.

":Ho Sayfa 2
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Yeşil ışıkta karşıya geçmek isteyen yayaya kamyon çarptı

Dört da0 ı,

Yolun karşısına
geçmeye çalİşan

Sebahattin Çukur-
yayla adlı şahıs

Dörğol kavşağında
kamyon attında
kalarak feci bir

şekilde parçalandı
Gemlik DörtyoI
kavşağında meydana
gelen trafik
kazasında sebahattin
Çukuryayla (64)
adlı şahıs öldü.
Kaza dün saat 11.30
sıralarında
meydana geldi.
Mudanya Taşıyılar
Kooperatifi'ne
kayıtlı Kemal
Çubukçu'nun
kullandığı l
16 JD 604 plakalı
kamyon Bursa
Orhangazi yönüncl,
seyrederken,
Gemlik Dörtyol
kavşağında yeşil
ışığın yandığı sırada
Gem!ik yönünden
gelen ve karşıya
geçmeye çalışan
sebahattin
Çukuryayla ad!ı
şahısa çarptı.
Çarpma sonucu,
sebahattin
Çukuryayla
olay yerinde
parçalanarak
can verdi. Olaydan
sonra kamyon
sürücüsü göz a!tına
alınırken kaza ile i!gi
soruşturma Cumhu
riyet Savcılığı'nca
başlatıldı.
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Beledl e llllec azart
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unu lanııı §

ı

esı to 0l';
Gemlik Belediye
Meclisi kasım ayı i!k
topIantısın ı Pazartesi
günü saat 14.00 de
yapacak.
Meclis salonunda
yapılacak toplantıda
görüşülecek konular
içinde Disiplin
Amirleri Yönetmeliği,
Sici! Amirleri
Yönetmeliği ile
(Avu kat-M ühendis-
Mimar) gibi
söz!eşmeli personel
a!ımlarının yanı sıra
imarla ilgili konular
ve verilecek önergel-
er görüşülerek karara
bağ!anacak.
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yolcularclan gelen
taleplerı BURULAŞ'a
i!eterek çözüm
istediklerini bildiren
Aksoy, 1 Ekim'den
itibaren Uludağ
üniversitesi'ne her
sabah saat 07.30'da
direk sefer düzen-
lediklerini açıkladı.
TERMINALE
ciniı_rcex
Bursa dışından
TerminaIe gelen
yolcuIarın Gemlik'e
dönüşlerinin zor
olması nedeniyle bir
süredir Büyükşehir
yetkilileri ile yapılan
görüşmelerin olumlu
geçtiğini ve gerekli
iznin aIındığını açık-
Iayan Erol Aksoy,
önümüzdeki gün-
lerde Bursa'dan
gelecek otobüsün
Terminale girerek
Gemlik'e yolcu ala-
cağını müjdeledi.
Aksoy, "BLJrsa
dönüşlerinde yarım
saatte bir kalkan
otobüsler Terminal
girişi havuz önünde
Büyükşehir tarafın-

dan yaptırılmakta
olan kapalı durakta
bekleyecek yolcu-
larımızı alarak
Gemlik'e gelecektir.
Du rağ ı n bitiril mesiyle
birlikte Terminale
otobü slerilniz
Bursa dönüşlerinde
girerek yolcu almaya
başlayacaklar"
dedi.
Oda Başkanı
Erol Aksoy, yolcu
yoğunluğuna da
açıklama getirerek.
"Yolcuhun yoğun
olduğu anlarda sefer
sayımızı her beş
dakikaya kadar
indirerek yoğunluğu
azaltacağız"
şeklinde konuştu.
PARK YASAĞİ
TABELA İLE OLMAZ
otob üslerin
Kayıkhane'ye
kadar gitmeleri için
yapılan talep!erinde
karşılandığına
dikkat çeken Aksoy,
otobüsün son durak-
ta dönüş sıkıntısı
yaşadığını söyledi.
Otobüslerin yolcu-

larını bıraktıktan
sonra Kayıkhane
semtinden geri
geri dönmek zorunda
kaldığını Belediye ye
iIettiklerini ve alanın
genişletilmesine
karşın duraklara
araçların park
etmeleri neticesi
otobüslerin
dönemedikIerinden
şikayetçi olduklarını
söy!edi.
Aksoy, "Duraklara
park yasağı tabelası
koymakla bu işler
çözümlenmez.
Park eden araçlara
müsaade edilmemesi
lazım" dedi.
Minibüscüler ve
otobüscüler odası
Başkanı Erol Aksoy,
son olarak yaptığı
açıklamada bir
çok Büyükşehir'de
40 kilometrelik
ulaşımın 3.5 YTL
olduğunu Gemlik'te
ise 30 kilometrelik
ulaşımın 1.75 YTL ile
en düşük seviyede
tutulduğunu
sözlerine ekledi.

§el Oüne

G ü neydoğ u
Ana dolu
Bölgesi'nde
selin bilançosu
agır!aşıyor.
Bölgede selden
ölenlerin sayısı
35'e çıktı.
Diyarbakı r, Şa nl ıurfa,
Nusaybin ve
Mersin'de sele
kapılarak kaybolan
7 kişi aranıyor.
Harran'da 140 Ev
sular Altında
Şanlıurfa'nın
Harran llçesi'nde de
140 evi su bastı.
Evlerinde mahsur
kalarak çatılara
çıkan vataııdaşlar
kurtarı Idı.
Bölgede çoX sJyıda
büyük ve kuçükbaş
hayvan telef oldu.
Sağanak yağışın
ardından van ve
Hakkari'de de su
başkınları oldu, bazı

"rl"r hasar gördü.
Zarar gören vatan-
daşlara gıda ve
malzeme yardımı
sürüyor.
Bölgeye 1 milyon
410 bin YTL nakdi
yardım, 6 seyyar
mutfak, 505 çadır, 6

, bin 150 battaniye
gönderildi.
E!azığ'da sağanak
yağış sebebiyle
üreticinin pancar
toplayamaması
yüzünden Şeker
Fabrikası üretimi
durdurdu.
Sel Ulaşımı da
Etkiledi
Sel, ulaşımda da
aksamalara yol açtı.

Diyarbakır-Şanlıurfa
Karayolu'nda
ulaşım Cehennem
Köprüsü'nün
çokmesi sebebiyle
sağIanamıyor.
Karakeçi
Koprüsü'ndeki
çökmeler nedeniyle
de Şan|ıurfa-
Mardin Karayolu'nda
ulaşım aksıyor.
Bakanlar ve
Mi!!etv ekilleri
Bölgede
Tarım ve Köyişleri
Bakanı Mehdi Eker,
Sağ!ık Bakanı Recep
Akdağ ile Bayındırlık
ve lskan Bakanı
Faruk Özak'ın
bolgedeki inceIe
meleri de sürüyor.
Adalet ve kalkınma
partisi ile
Cumhuriyet Halk
Partisi de bölgeye
birer heyet gönderdl.
CHP: "Sel BölgeIeri
Afet Yasası
Ka{ı§amına
Alınmalı]
CHP Genel Başkan
yardımctsı cevdet
Selvi, seI felaketinin
meydana geldiği
bölgelerin Afet
Yasası kapsamına
alınması gerektiğini
söyledi.
Cevdet SeIvi,
Diyarbakır'da
duzenlediği basın
toplantısında,
sel felaketinin
ardından hastalık
tehlikesinin baş
gösterebileceğini,
bu nedenle acil
önlemIer alınması
gerektiğini be!irtti.

Y
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Erol Aksoy, Gemlik Bursa arasında yolcu taşıyan otobüslerde ayakta gidllmesine gösterilen
tepkinin haksız olduğunu, bir otobüsün 6 sefer yaptığını ve 450 yolcu taşıdığını ortalamanın

28 klşi olduğunu soyledi. Hiçbir ilçede bulunmayan modern otobüslerle yolcu taşımacılığında
devrim yaptıklarını soyleyen Aksoy, Uludağ Universitesi'ne de sefer koyduklarını bildirdi.

Seytettin ŞEKERŞaZ

Gem Iik-Bu rsa
arasında yolcu
taşımacıIıgının
diger iIçelere göre
modernizasyon ve
uygulama açısından
devrim oldugunu
ileri süren Gen,ılik
Minibüscüler ve
otobüsculer odası
Başkanı Erol Aksoy,
'Hiçbir ilçede
bulunmayan modern
otobüslerle yolcu
taşımacılığında
devrim yarattık" dedi.
yolcu otobü§lerinde
yolcuların kalabalık
oluşları ve GemIik
Bursa arasının uzak
olup şehirlerarası
olduğtınu ileri
sürerek açıklamalar
yapıln,ıasının yanlış
olduguna deginen
Aksoy, " Gemlik
Bursa arası çalışan
otobüslerimizin
doluluk oranı bir
ofobüs için 450ı
kişidir. Bir araç
günde 6 sefer
yapıyor ve doluluk
oranı sefer başına
tek gidiş olarak
28 kişidir. İndirimli
fiyatların çıkarıl-
masıyla üyelerimize
1 .116 YTL kalmak-
tadır. Büyükşehir'e
verilen kira bedeli
ise bir ay için 100 bin
YTL'dir. Alınan 27
otobüsün bedeli
jse 5 milyar YTL'dir.
Modern otobüsleri
mizin ayakta yolcu
taşıdığı yolundaki
eleştirilerin bizleri
düşünmeden
yapılan haksız
eleştiriler olduğuna
inanıyoruz" dedi.
ULUDAĞ
ü r.ıivr Rsiresi,rıe
SEFER BAŞLADİ
Bir süredir

ıGemllk körfez' internette

tılııııı, g eın l İ kko rfpzg azetes İ,c0 ın
K rİez
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Seyfettin ŞrXenSÖZ
Bursa zihinsel
Özürlüler Derneği
tarafından Gemlik'e
getirilen Kocaeli',iiyatro Birikim
sanatçılarının
sahnelediği oyunu
küçük öğrenciler
severek izlediler.
TSo Gazi ltkö5retim
okulu salonunda
oynanan "Cimri
Bey'in a!tınları"
adlı çocuk
gyununun yazarı
Omer Naci Topçu,
yönetmeni ise
H. Sevim !şık.
Beş kişi!i}<
müzikli çocuk
oyu n u nda
sergilenen eğlence!i
sahneleri ilk kez

tiyatro
seyreden
kuçuıfıer merakıı
gözlerle izlerken
salon tamamen
doldu.
iı<ı uaıumae
TSO Gazi

llköğretim Okulu'nda
sahnelenen
uımrı ğey ın

altın!arı" isimli
oyun Kültür
merkezinde de
diğer okullara
izlettiriIdi.

hntll ö

U

reııcilere de reın anlatıldı

Gemlik Sivi! Savunma
Müdürü Mustafa Emirkaya,
ÖzeI Aykent llköğretim
Oku!u öğrencilerini'Deprem'
konusunda bilgilendirdi.
Emirkaya, depremin
bir doğa olayı olduğunu
belirterek, "Dünyanın her
tarafından depremler
oluyor. Onem!i olan depremin
olması deği!. Deprem
anında ve sonrasın da
nasıl davranaca ğımızdır.
Bu konuda bilgili olursak
ve kurallara uyarsak
depremle yaşamayı
öğreniriz" diyerek,
öğrencilere depremde yapıl-
ması gerekenleri anlattı.

§ilY ffitl§T$Fil üş*Lp §ilLAK,TA},|

Daire,Zeytinllk, Vllla, Dükkan, Arsa, Arazı
TAPU TAKİP iŞİ_ERİ YAPİLİR

AciL $ATıLıK ı,e K|RALııIı.ARIIııZ iciıl ıizi ARAylNız

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 6I

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT!LlK LÜX DAİRE Denizi gören,3+1, 140 m2

iT*Y iT§rri( ft a iiFI: 71 I ıı

120 m2 3 + 1 sATıLlK LÜX DA|RE

Ba!ıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayrı Daireli İı4üstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1.110 m2 asansörlü *ombili satılık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan

Onünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpuan Eski sahil lıılektep

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nı n

altında 408 m2 arsa - Çınarcık,
Yalova 448.54 m2 arsa

TermaI Barajı'nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 n2
Termal yolu Gülerce Villalarının

altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzakIıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağ|ık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi YapıIır,

§EXER §ıGORTA
ilrrc,dc öırtP

TeI : 5132414 Fax: 514 10 21

BURSA HAKİUİYET
vE KEilT GAZETELERıilE
İııı ve REKı-AM ALıNıR

nssrıt nttısw
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B Crlıll_İX

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

iGemllk

Körfez'
internette
ııvlytıJ.gemIİkkorfez

gazetesı.com

tıklayın
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72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinde 2006-2007 zeytin sezonu açıIdı

le
Seyfettin ŞEKERSOZ

Marmarabirlik
Genel Merkezi
taraf ında n
başlatılan 2006-
2007 sezonu zeytin
alımlarına dün
başlandı.
72 Nolu Marmara-
birlik Gemlik
Zeytin Tarım Satış
Kooperatifine
bağlı 31 alım
merkezinde
başlatılan zeytin
aIımlarında
üreticilerin
açıklanan kota
nedeniyle sıkıntılı
oldukları gozlendı
Koo.nn ı atif ortak_
larınlh şoıı tı, ş yı
içindc kc.ıupıeratılt,
verdikleri rekolte
beyannameleri baz
a!ınarak belirlenen
kotalar üreticiler
tepki gösterirken
dün Gem!ik
Kooperitif depoları-
na getirilen
zeytin!er ortaklara
beIirlenen kota
üzerinden alındı.
GEMLiK
yöNETiMl
İEpKILT-
Ote yandan
Gemlik için
açıklanan kotanın
gerçeği yansıt-
madığını öne süren
Kooperatif Başkanı
Ibrahim Aksoy,
"Genel Merkez'in
açıkladığı kota ile
bizim hesabımız
tutmuyor" dedi.
Genel Müdür
vekili Abdullah
Şenol'un
" Gemlik kooperati-
fimizin 5 yıllık ortala-
ma ürün kotaşı
1805 ton iken,
yonetim kurulumuz
bu miktarı 2500 ton
olarak belirledi"
açıkIamasını ise
"Bilinçli olarak
yapılan bölgecilik"
olarak yorumlayan
lbrahim Aksoy,
ortaklıktan çıkarılan
üyelerin daha
önce verdikleri
rekoltelerinde
bu rakama dahi!
olduğunu ancak bu
üyelerin şimdi ortak
olmadıkları için
Gemlik kotasının
yapılan hesaplara
göre 1987 ton
olduğunu söyledi.
BZE_JAaU
VEB§INLEB
Kendilerine 2500
ton kota verdiklerini
ancak bunu alımlarda

kabul etmediklerıı,ıı
soyleyen Aksoy,
"Madem bize 2500
ton kota veriyorlar
bunu bize yazılı
olarak göndersinler,
bizde orlaklartmızı
aydınlatalım. Hem
bunu yapmıyorlar
hem de yanlış kota
açıklamasında
bulunuyorlar. Biz
bunun hesabını
ortaklarımıza
veremiyorLüz"
şekIinde konuştu..
GENEL MUDURLUK
YAN ıLTıYoR
GeneI Müdür!ükçe
Gemlik kooperatifine
verilen kotanın
2479 ton olduğunu
ve son beş yılın
ortalaması alındığın-
da ise 1987 ton
gıktığını açıklayan
lbrahim Aksoy,
" Birliğimiz son
beş yılda çıkan
o rta kl a rı n ki lo l a rı n ı n
yüzde 27.5 oranında
hesaplayarak
kotayı 2479 ton
olarak fespit
etmektedir. Fakat
bu çıkan ortaklarda
ürün teslim
edemeyeceğinden

kotamız 1987 tona
düşınektediA Kota
son beş yılda
rekolte veren ortak
sayısına gore
hesaplanmıştır.
Bu durumda çıkmış
ortağın hakkını
kooperatifin
kotasının içinde
göstermemek
gerekir. Rekolte
veren kişi sayısı
3007 olduguna göre
bizim kotayı 3007
kişi üzerinden
hesaplamamız
gerekir. Bu yıl
rekolte veren 3007
kişiye 2479 ton
bölersek kotamız
dogru olur.
Genel merkez
kooperatifimize ,

ait İota hesapla!
masını basına
2479 ton olarak
verip kamu oyunu
yanıltmaktadır.
Genel Müdür vekilin-
in yaptığı açıkla-
maların yanıltıcı
olduğunu ortak-
larımızın bilmeleri
gerekiyor'dedi.
Gemlik'te zeytin
alım kampanyası
öncesinde

ha ladı

üreticiden belirlenen
tarih içinde
4 bin 700 ton
rekolte beyannamesi
aldıklarını belirten
Aksoy, " Madem
kota uygulayacak-
lardı, ortaklardan
beyanname almadan
önce neden bilgi
vermediler, bu
bilinçli olarak
yapıldı" diyerek
eleştirdi.
lbrahim Aksoy,
ayrıca lznik
kooperatif yöne-
timiyle sıkıntı yaşa-
madıklarını ancak
içlerinden bazı
delegelerin Refi
Taviloğlu yönetimini
destek!edikleri
için şimdi büyük
sıkıntı çekildiğine
işaret ederek,
"Artık birlikte
hareket etme
zamanımız gelmiştir,
bölgenin en iyi z.ey-
ti nini yeti ştiren lznik,
Orhangazi, Gemlik
ve Mudanya'nın
kurucusu oldukları
Marmarabirlik'e sahip
çıkmalarının zamanı
gelmiştir' diye
kon uştu.

ı

ıl a ıınları sıkıılt ılı
Güne Bakış
Kadri GÜı_en
kadri_gu ler@ hotma il.com

Dörtyol kaza!arı..
Dörtyol da kazalalar bugünlerde olmu

yör.
Kavşak yapıldığından beri Dörtyolda

kazalaür oluyor.
Son zamanlarda kazalarda bir artış

gözIeniyor.
Kazaların o!uş şekilleri belli.
Burada sürücü hataası olduğu kadar,

yayaların da hataları var.
Dünkü kazada olduğu gibi hem üstgeçit

kullanılmıyor, hem de yeşil yanarken, yani
trafik akışı içinde anayo! geçilmek isteni
yor.

Bunun yanında karayollarının hatası
yok mu?

Var tabii.
Kavşak yonca şekIinde yapılsaydı bu

tür kazalar hiç olmazdı.
Eski Belediye Başkanlarımızdan Nezih

Dimili döneminde yayalar için Borusan'a
yaptırtılan üst geçit üzülerek söy!emek
gerekirse kullanı|mıyor. Kullanılama
yacağını o günlerde de yazdık, çizdik.
Aldıran olmadı.

Dörtyola yayaların gezçmesi için bir alt
geçit yapılsaydı, yaya kazaları olmazdı.
Sunğipek Fabrikasına doğru alt geçit
yap||acak uygun eğim de mevcutken..

Ası! sorun Gemlik'te terminal olmaması
nedeniyte, İstanbul ve Bursa yönüne gide-
ceklerin Dörtyolda beklemeleri.

İşte bu arada ışıklarda duramayan
araçların meydana getirdiği kazaları gorü
yoruz. Can alıyor. Oyleyse Büyükşehir
Belediyesi geçikmeden Terminal sorununu
çözmeli.

Gemlik'e t ursa yönünden giriş ve
Gemlik'ten Orhangazi yönüne dönüş
kaldırılmalı, Umurbey Köprü!ü Kavşağı
ivedilikle yapılmalı.

o zaman sanırım kazalar ortadan kalkar.

ı
ı ı
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Müracaat : Yaşar KÖSE
0 533 497 83 42
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Siz de geleceğimize bugünden el koyun

Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...
EL KoYuN

Avea, Telsim ve TurkcelI hattınızdan

3464'e mesajatın.
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Rekabet l ltimne Y

yani döviz kurundaki
dalgalanmanın önüne
geçilerek, enerji ve
diğer girdi maliyet-
lerinin ayarlanmasın-
da sanayicinin
menfaatIeri
düşünülerek hareket
edildiği sürece
Cumhuriyetin 100.
yılında 500 milyar
dolara u!aşmak hayal
değildir" dedi.
Kendi bünyelerinde
gerçekleştirdikleri
seminerler|e ı
ihracatçı
işletmelerin ulus-
lararası eği!imler
hakkınCa bilgi
paylaşımını sağladık-
larını belirten okur,
buradaki amacın
ihracatçıların dış
piyasalarrlaki rekabet
gücünü aitırmak
olduğunu söyIedi.
"İhracatta Başarı İçin
etkin yönetim ve
Strateji" konusunda
konuşma yapan
Nurgül Erdoğan ise
seminerlerin rekabet

art Bü ük ehir

e
Uludağ lhracatçı Birliği, dış ticarette rekabet gücünün artırıl-
ması için düzenledlği eğitim seminer|erine devam edlyor. Beledl
Uludağ lhracatçı
Birliği (UİB) ve İhra-
catı Geliştirme Etüt
Merkezi'nln (İGEME)
birlikte düzenlediği
"İş Sistemi Yönetimi"
konulu eğitim
semineri, İcelvle
uzmanları ve
ihracata yönelik
çeşitli sektöre
mensup işletme
sahiplerinin katılımı
ile uıB konferans
salonunda
gerçekleşti.
U lB Genel Sekreterı
ıbrahim okur ve
icrrılE Marmara
Bölge Müdürü
Nurgül Erdogan,
icerulr Marmara
Bölge Mudür
yardımcısı ozden
Çatalbaş ve İGElvlE
uzmanları Fatih
Aydın ve Zeynep
İyiler'in katıldıgı
seminerin konu
başlıklarını,
"lhracatta Başarı
İçin Etkln Yönetim ve
Strateji", "Pazar

Potansiye!inin
9lçrlmesi ve Hedef
U|ke Seçimi",
"Hedef Pazara
Girişte Kul!anılacak
iletişim Araçları"
ve "Satış
Dokümantasyon
Hazırlanması"
oluşturdu.
Seminerin açılış
konuşmasını yapan
UİB Genel Sekreteri
İbrahim Okur, 30
Ekim-5 Kasım tarih-
lerinin Dış Ticaret
Haftası olduğunu
belirtirken, ülkemizin
yılsonu itibarı lle
u!aştıgı B2 miIyar
dclaı,lık ihr:cat
rakamının Türkiye
ekonomisi açısından
azımsanamaz bir
gerçek olduğunu
vurguladı. UlB
olarak, Cumhuriyet'in
100. yı!ında 500
milyar dolar ihracat
hedeflediklerini dile
getiren Okur,
"İhracata dayalı
kalkınma modeli ile

gücünü artırıcı bir
etki yaratacağını
ifade ederken,
"Değişimin
yoğunbir şekilde
yaşandığı bu
yüzyılda bilgi
teknolojilerinin
üretime yansıma!arı
göz ardı ediIemez"
diye konuştu.
Dünden bugüne
teknolojinin geldiği
son noktayı
gösteren örnekler
veren Erdoğan,
"TeknoIojik
gelişimin
innovasyona
etkilerini
dü şü nd üğü m üzde
patent konusunun
önemi de gözler
ön üne serilmiş
oluyor. Ama bugün
Türkiye'de
bugüne kadar
patentten elde
ettiğimiz gelir
Amerikanın 1

haftalık patent
gelirine eşdeğer'j
dedi.

ı

Büyükşehir Belediye
konservatuarı
Türk Sanat Müziği
Bölümü 2006-2007
konser sezonuna,
5 Kasım Pazar günü
start veriyor.
Yaz datilinin ardın-
dan yeni sezona
muhteşem bir
konserle başlayacak
olan Büyükşehir
Belediye
konseıvatuarı
Türk Sanat Müziği
Bölümü. Tayyare
l([iltur Merkezi'nde
gerçekleşecök
konser ile
sanatseverlerin
karşısına çıkacak.
5 kasım pazar
günü saat 20.00'de,
Tayyare Kültür
Merkezi'nde iki
bölum halinde
gerçekleştirilecek
sezonun ilk
konserinde,
"Muhayyer

enı sezon

konservatuarı nda

kurdi" makamında
eserler seslendirile-
cek. Şefliğini
Fahri Dibekoğlu'nun
üstleneceği
konserin ilk
bölümünde koro,
günümüzün
sevilen şarkılarına
da yer verecek.
Bu arada,
Bursa'da Türk
m üzigin in
tanınması ve
yaygınlaşması
an la m ında
buyük bir yeri
olan ve 20.
egitim yılını
geride bırakan
Bursa Büyükşehir
Belediye
konservatuarı,
egitim
çalışmalarının
yanı sıra verdıgi
konserlerle cle
kent kültür yaşan-
tısına ayrı bir
misyona sahip.

BuRsR HRHıMıV€T U€

ı{€NT GRZ€TCL€Rİııe
İmıı v9 R€ı{t0l\ll RIıNıR

İstik!al Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
(Akbank aralıgı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0.224| 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Osmangazi BeIediye
si Yerel Gündem 21
Gençlik MecIisi
"Dünya Gençleri
Bursa'da Buluşuyor"
sloganıyla hazır-
ladığı "Sürdürülebilir
Kalkınma ve Gençlik
Hareketi" projesi 7-
12 Kasım tarihleri
arasında Bursa'da
gerçekleştirilecek.
Projenin tanıtım
toplantısına katılan
Osmangazi Be|ediye
Başkanı Recep
Altepe, 9 ülkeden 22
genç katılımcının yer
alacağı projenin,
hem kültürlerin bir-
blrlerini daha iyi
tanıması hem de Tür
kiye'nin tanıtımı an
lamında büyük önem
taşıdığını söyledi.
Osmangazi Beledi
yesi Yerel Gündem
21 (OSYEG) Gençlik
Meclisi tarafından
hazır!anan "Sürdürü
lebi!ir kalkınma ve
Gençlik Hareketi"
projesl, Osmangazl
Belediye Başkanı
Recep Altepe'nin de
katıldığı toplantı i!e
tanıtı|dı.
Almira Otel'de düzen
lenen top!antıda
konuşan Altepe, pro
je kapsamında 9 ül
keden 22 genç katı

! ourıuxsı"ısıcızçrt I

erl Bursa eıı
lımcının Bursa'da
blr araya geIeceğini
kaydetti. Altepe,
AB destekli projenin
içeriğini "BM Binyıl
kalkınma Hedefle
ri'nin oluşturduğunu
kaydetti. Osman gazi
Belediyesi Yerel
Gündem 21
Gençlik Meclisi
tarafından hazır-
lanan projenln
Osmangazi ve
Bursa'nın adının
Türkiye ve dünyada
duyrulması açısın-
dan büyük önem
taşıdığına dikkati
çeken Altepe,
"Farklı kültürlerin
birbirlerini daha
iyi anlama ve
tanımasını sağla-
mak, gençler arasın-
da ırkçılık ve yaban
cı düşmanlığını
azaltmak, kültür
çeşitliliğinin demok
rasi, insan hakları,
eşitlik ve sürdürüle
bilir kalkınma
anlayışını genç
katılımcılarının daha
iyi anlamalarını
sağlamak ve BM
Binyıl Kalkınma
Hedefleri'nin yerel
ve ulusal düzeyde
farkındalığını
artırmak temel
amaç." dedi.

leınl
Dün r

0
Danıştay 6. Dairesi'nin kararı üzerine

mühürlenen Cargill Orhangazi Mısır İşleme
Tesisleri'nin işçileri, valilik önünde eylem yaptı.

Valilik binasına toplu halde girişlerine izin
verilmeyen 80 işçiden 3'ü. görüştükleri Vali

yardımcısı celalettin yüksel'e fabrikanın
kapanması durumunda mağdur olacaklarını ilefti.
Cargill Orhangazi izin verilmeyen firma
Mısır lşleme ça!ışanlarından
Tesisleri'nin 3 işçi. goruştükleri
Ramazan Bayramı Vali Yardımcısı
öncesi Danıştay 6. YükseI'den fabrikaya
Dairesi'nin kararı yeniden faaliyet
doğrultusunda izninin veri|6gsini
mühürlenmesi. taIep etti.
firma çalışan|arını Basına kapalı olarak
ayağa kaldırdı. gerçekleştirilen
Sorunlarını anlatmak görüşmenin ardından
üzere sağanak yag- çıkışta. gazetecılerin
mura aldırış etmeden sorularını yanıtlayan
Bursa Valiliği'nın işçi temsilcisi
yolunu tutan Mustafa Cem
80 Cargill işçisi, Bilgın. Vali Yardımcısı
Vali Nihat Canpolat'la Yüksel'e ufgula-
görüşmek ıstedi. madan kaynaklanan
Ancak Canpolat'ın magduriyetlerini
programının an]attıklarını söyledi.
uygun olmaması Cargill Fabrikası'n
nedeniyle işçiler, dan direkt ve dolaylı
Vali Yardımcısı yoldan yaklaşık bin
Celalettin Yüksel'e aitenin geçindigini
yönlendirildi. anlatan Bilgin, tesisin
Toplu halde valilik mühürlenmesiyle bir-
bınasına girışlerine likte bu aile]erin işsiz

kalma tehlikesiyle
yüz yüze geldigini
kaydetti. Her ne
kadar ucret]i izinde
olsalar da gelecekten
endişe duyduklarını
vurgulayan Bilgin,
"8 yıldır bu fabrikada
çalışıyoruz. Bugüne
kadar yasa ve
yonetmeliklere
aykırı davranıldığını
görmedik. Fabrikanın
çevreyi kirlettiğine de
şahit o]madık. Bu
kadar insanı işsiz
bırakmanın. mağdur
etmenin gerekme"diği-
ni düşünuyoruz. n

Umudumuz şudur ki
önümüzdeki günlerde
bu problem çözülsün.

Gereken!er yapılsın
ve bizler.işsİz
kalmayaıım,
çalışmalarımıza,
işimizin başına
en kısa zamanda
dönelim" dedi.
Ta|eplerinin Vali
Nihat Canpolat'a
iIetilmesini de
istediklerini ifade
eden bilgln,
soruna bir an önce
çözüm buIanmasını
gerektiğini vurguladı.
Bilgin'in açıkla-
masının ardından
Cargill işçileri
geldikleri gibi
sessiz bir şek|lde
Bursa Va!iIiği'nin
önünden ayrıIdı.
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u arı§ı
gereken konularla
ilgi!i emniyet
yetkililerinin bazı
tavsiyeleri şöyle:
- "Kışa giriş bakımına
radyatöre antifriz
koymakla başlaya-
bilirsiniz."
- "Aracınızın kolay
çalışması için elektrik
marş ve şarj dinamo-
larını kontrol ettirin,
akünüzün bakımını
yaptırın."
- "Kışın donan
cama kesinlikle
sıcak su dökmeyin,
cam çatlar. normal
çeşme suyu yavaş
ama iyi bir buz
çözücüdür."
- "Soğuk havaIarda
aracınızın el frenini
kesinlikle çekmeyin,
eğer el freni don-
muşsa aracı arkadan
ve önden iterek
sıkışan freni açmaya
çalışın"
- "Kötü bir |astik
her zaman kaza
sebebidir."

küle Kö
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Emniyet yetkilileri,
kış aylarında
havaların soğuması
ile birlikte motorlu
araçlara kışlık
bakım yapılması
gerektiğini hatır-
latarak, araçlarına
kış bakımı yaptır-
mayan sürücülerin
zor durumda kalabile-
cekleri uyarısında
bulundular.
Kış aylarının
yaklaşması ile
araçların soğuk
hava şartlarına
göre hazırlanması
sorumluluğunun
sürücülerde
oldugunu ifade eden
emniyet yetkilileri,
sürucüleri araçlarının
kış bakımlarını
yaptırmaları
konusünda
uyararak, bakıma
radyatöre antifriz
koymakla
başla nabileceğini
belirttiler.
Kış aylarıyla birlikte

araçlarda elektrik
sarfiyatının artacagı
işaret edi!erek, ilk
olarak elektrik
marş ve şarj
dinamolarının
kontrol edilmesi
ikinci olarak da
akülerin bakımının
yaptırılmasının
önemine dikkat
çekildi.
Emniyet yetkilileri.
yakıt fi]tresiııin ıç ıııe
kaçacak s[Ji"tılı

donmasının, aracın
çalışmasını zor-
laştıracağını, kar-
büratörün içine kir ve
tortuların girmesinin
ise yakıt sarfiyatını
arttıracağı gibi aracın
isJenilen düzende
ça lışması n ı

engelleyeceğini
belirttiler.
Surucülerin kış
oncesi bakımı yaptır-
masının yanl slra
dikkat etme|eri

Bursa'nın İzııik İlçe-
si'ne bağlı Müşküle
Köyü'nd e 29
Ekim'de yapılan
seçimlerde,
halkın muhtara
tepki olarak goreve
getırdıgı aklı
dengesi olmayan
kışılerın aza!ıkIarı,
llçe Seçim Kurulu
tarafından
iptal edi!di.
Köy muhtarı
Emin Tektaş'ın
intihar girişimiyle
bir kez daha
gündeme gelen
Müşküle Köyü'nde
akli dengesi yerinde
olmayan 4 kişinin
azalığı onaylanmadı.
lznik İlçe Seçim
Kurulu üyeleri,
llçe Kaymakamı
Hüseyin Avcı ile
toplantı yaptı.
Açıklanan karara
göre, biriırci
sıradaki Mehmet
Olgun'un okur
yazar olmadığı,
ikinci sıradaki lsmait

Talan'ın akli
dengesinin yerinde
oImadığı ve okur
yazar olmadığı,
üçüncü sıradaki
Şüleyman Güleç'in
kısıtlı ve okur
yazar olmadığı,
dördüncü
sıradaki Halil
Özka ba kç ı'n ın
okur yazar
olrnadığı, yedek
üyelerden Ali
Sargın ve lbrahim
Güvenç'in ise
akli dengesinin
yerinde olmadığı
bild irild i.
llçe Seçim Kurutu,
üyelikleri iptal
edilen bu kişilerin
yerine asil azalıklara
Nazif Tosun,
Şemsettin Talan,
Hasan Olgun ve
Seyfi Çalık'ı getirdi.
kararın hukuki
dayanakları da
maddeler halinde
ltçe Seçim Kurulu
tarafından
açıkIandı

olma

aıalıkları l

an azaların

rhaıl
Bursa lnşaat
Mühendisleri odası
Orhangazi temsi|cisi
lzzet Sekban, 6 ve
üzerinde büyüklükte-
ki bir depremde
Orhangazi'nin yüzde
70'inin zarar görebile-
ceğini iddia etti.
Manyas ve Gemlik
Körfezi'nde yaşanan
5.2 büyüklüğündeki
sarsıntılarla tekrar
gü ndeme gelen
deprem sonrasında
Kızılay Genel
Müdürlügü Afet
Müdaha|e ve Yardım
Müdür|üğü'nün hazır-
ladığı raporla ilgili
görüşlerlni belirten
Sekban, raporu haklı
bulduğunu kaydetti.
Orhangazi'yi de
tehdit eden Kuzey
Anadolu fay hattının
ilçede ciddi sıkın-
tılara sebep olabile-
ceğini söyleyen
Sekban, açıklamasın-
da şu ifadelere
yer verdi:
"1999 yı!ında mey-
dana gelen Marmara
Depremi'nin ardından
Orhangazi'de yapılan
inşaatlarda deprem
riski görmüyorum.

üıdg 70'l r kaltını§ıl]l

ı

aıı a

Çunkü yeni deprem
yönetmeligi gereği
2000 yılı itibariyIe
yapılan binalarda
depreme karşı tedbir
alındı. Ancak bu tari-
hten önce yapılan
binaların çoğunda
güçlendirme
yapılmalı. 6 ya da
üzerindeki bir
deprem
Orhangazi'nin yüzde
7O'inde zarara sebep
olabilir. Bunun için
vatandaşların her an
deprem olabilecek-

miş gibi hazır
olmaları ve depreme
karşı gerekli
tedbirleri almaları
gerekiyor."
Muradiye
Mahallesi'nde zemi-
nin bilinenin tam
aksine batakIık
olmadıgını savunan
Sekban. "Buna rag-
men C umhuriyet
Alanı merkez
alındıgında, yukarıda
kalan kısımda zemin
daha saglam. Aşağı
kalan kısım ise buna

göre daha zayıf"
diye konuştu.
Orhangazi Belediyesi
kayıtlarına göre,
yeni deprem yönet-
meliğinin çıktığı
2000 yılından bu
yana ilçe merkezinde
350 yeni binaya
inşaat ruhsatı verildi.
yetkiIiler bu binaların
depreme daha
dayanıklı olduğunu
savunurken,
Orhangazi'de yak-
laşık 5 bin 500 bina
bulunduğu be!irtildi.
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Ma|iye Bakanı Kema|
Unakıtan, enflasyon
hızla düşerken,
ekonomide sürekli
büyümenin ilk defa
kendi iktidarları
döneminde
yaşandığını söyledi.
Unakıtan, "2007
bütçesinin mali
disiplinin devamını
sağladığını iddia
ediyorum" dedi.
Meclis P|an ve Bütçe
Komisyonu'nda, 2007
yılı bütçesipin tümü
üzerindeki görüşmeler
yapıldı.
CHP'la milletvekilleri,
yatırım öngörmediğl,
işsizlik ve faiz yükü
getirdiği iddiasında
bu|undukları 2007
bütçesinin yoksulluk
yaratacağı
eleştirisinde bulundu.
Eleştiri leri yanıtlayan
unakıtan ise ilk defa
iktidar!arı döneminde
enflasyon hızla

düşerken, ekonomlde
büyümenin gerçek-
leştirildiğini belirtti.
Bunun istikrarlı poli-
tikalar ve mali disip|in
sayesinde sağ-
Iandığını kaydeden
Unakıtan, aynı
politikaların
sürdürülmesi halinde
2013 yılında kişi
başına düşen milli
gelirin 10 bin
do|arın üstüne
çıkabileceğini bildirdi.
2007 yılı bütçesinin
Türkiye'nin gele-
ceğine ışık tutacağını
ifade eden unakıtan,
"iddıa edıyorum Kı
bu bütçe, mati
disiplinin, istikrar!n
devamını-sağtayah,
Türkiye'n in güvenliği-
ni, milli gelirini
artıra n, faki r-fukaraya
önemli ödenek
ayıran ve özürlüyü
koruyan bir bütçedir"
diye,konuştu.

Asgari ucretin
ocak ve Temmuz
2007'de yiizde
4 artırılması
öngörülüyor.
lşsizliğin ise gelecek
yıl yüzde 9.8 olarak
gerçekleşmesi
bek!eniyor.
Resmi Gazete'nin
mükerrer sayısında
yayımlan an 20a7
Yı!ı Programı'nda,
"2007 yılında prime
esas kazanç alt
sın|rının, asgari
ücretteki artışa
parale! olarak
ocak ve Temmuz
aylarında yüzde 4
olarak artırılmastntn"
öngörüldüğ ü
bi!diri!di.
SSK'da prime esas
kazancın alt sınırı
16 yaşından
büyükler için
tespit edilen brüt
asgari ücret kadar,

üst sınırı ise alt
sınırın 6,5 katı
kadar uygulahıyor.
Asgari ücret halen
16 yaşından büyük
işçiler için aylık brüt
531 YTL, net ise
380 YTL 46 YKr
düzeyinde bulunuyor.
yüzde 4 artırılması
durumunda asgari
ücret brüt 552 YTL 24

YKr, net ise yaklaşık
395 YTL 68 YKr'ye
yüksele.cek.
Asgari Ucret Tespit
Komisyonu'nun bu
ayın içinde toplan-
ması bekleniyor.lşsiz-
lik oranının bu yıl
yüzde 10.1 oranında
gerçekleşeceğinin
öngörüldüğüne yer
veriten programda,

gelecek yıl, öngö
rülen büyüme ve
yatırım drtışlarına
bağlı olarak istih-
damın yaklaşık 330
bin kişi artması ve
işsizIik oranının bu
yılki seviyesinin
altında kaIarak,
yüzde 9.8 oranında
gerçekleşmesinin
beklendiği kaydedildi
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SSK'da ku!lanı!an
"e-bildirge"
uyg ulamasına,
Emekli Sandığı ve
Bağ-Kur'lu!arın da
dahil edilmesi
için ça!ışma
sürdürüldüğü
bild irildi.
SSK'da 1 Mayıs
2004'ten itibaren
uygu!anmaya
başlanan ve
işverenlerin,
çalıştırdıkları
işçilerin aylık prim
ve hizmet belgelerini
24 saat boyunca
internetten kuruma
göndermelerine
imkan tanıyan
"e-bildirge" proje-
sine, sosyal
güvenlik reformu
çerçevesinde
Emekli Sandığı ve
Bağ-Kur'a bağlı
olarak çalışanların da

§aıllı letllle ka
ı

nıı 0nı 0r

dahil edilmesi
yönünde ça!ışına
yapIlıyor.
Uygulamaya geçilme-
si durumunda,
kamu kurum ve
kurıı!uşlarında
Emekli Sandığı'na
bağlı olarak çalışan-
ların bildirgeleri de
her ay "e-bl|dirge"
üzerinden yeni
oluşturulan
Sosya! Güvenlik

Kuru m u'na
gönderiIecek.
Halen Bağ-Kur'a
bağlı olan işverenler
de çaIıştırdıkları
işçiler adına gön-
derdikleri aylık
prim ve hizmet
belgelerine kendi
bilgilerini de
ek!eyecekler.
Bağ-Kur'a bağ!ı
olarak kendi adına
ça|ışanların ise

prim!erini yatırmak
üzere bankaya
gittiklerinde,
bi!gilerini banka
sistemine
aktarmalarının
sağlanması
planlanıyor.
YetkiliIere göre,
SSK'nın yürüttüğü
"e-bi!dirge"
uygu|aması ile ay
sonunda yaşanan
kuyruklar sona
erdirildi, işgücü ve
kırtasiye tasarrufu,
sürat ve güven!|
beyan sağlandı
Bu aydan itibaren,
2 ve daha f azla
sigortaIı çalıştıran
işverenlerin, aylık
prim ve hizmet
belgelerini SSK'ya
"e-bildirge" ile
internet üzerinden
gönderme!eri
gerekiyor.
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§os üvenIikte

ık beklentlsi
Sosya! güvenlik
kuruIuşlarının açığı
nın gelecek yıl yak-
laşık 12,8 Milyar YTL
olması öngörülüyor.
Bu miktar, Gayrisafi
Yurtiçi Hasılanın
(GSYlH) yüzde 2'sine
denk düşüyor
lşsizlik Sigortası
Fonunun toplam var-
lığının ise 2007'de 30
milyar 258 milyon
YTL'ye ulaşacağı
tahmin ediliyor.
Resmi Gazetenin
mükerrer sayısında
yayınlanan "2007 Yılı
Programı"na göre,
gelecek yıl sosyal
güvenlik kuru!uşla
rının devlet katkısı
dahil toplam geliri
nin 70,1 milyar YTL,
giderinin 82,8 milyar
YTL, açığının da yak-
laşık 12,8 milyar YTL

olması öngörülüyor.
Sosyal güvenlik
kuruluşlarının gelir-
leri, GSY|H'nin yüzde
1 1 ,1 'ine, g iderleri
yüzde 13,1'ine, açık-
ları da yüzde 2'sine
denk düşüyor.Sosyal
güvenlik sisteminin
bütçe üzerindeki
yükünü azaltmak
amacıyla
önümüzdeki yı!
kayıt dışı
istihdamı azaltacak
ve prim tahsilatlannı
artıracak tedbirler
alınması planlanıyor.
Bu kapsamda prim
alacaklarına yönelik
icra işlemlerine hız
veriImesi ve
sözkonusu tahsilat-
ların yapılmasında
dışarıdan hizmet
satın a!ınması
öngörü!üyor.
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Kü ük dün al arda
de reme dlkkat

Bursa'da Ozel Hayat
Hastanesi doktorları.
son zamanlarda karşı
karşıya kalınan
deprem gerçeğinin
çocuklar üzerindeki
etkilerine dikkat
çekti.
Hayat Hastanesi dok-
torlarından psikolog
Filiz Yakmaz, çocuk-
ların deprem gerçe
gınden korktuk]arını
belirtti. Bu korkunun
zaman zaman
çocuğun gelişmesine
engel olabileceginin
altını çizen Yakmaz,
"okul öncesi
dönemdeki çocuklar
deprem felaketinin
insan kontrolu dışııı-
da gerçekleştiğine
inanmazlar. Anne
babasının onayla-
ınadıgı bır duşüııcesi
ya da davranışı
nedeniyle başlarına
geldigini sanırlar.
Böylece bir suçlııluk
duygusuna kapılır-
lar" cledi.
Okul ç,ıçlırıdaki
çoctık[,ııııı ıse tabıı
olaylaı ı anlayabıle-
ceklerıni, ancak
boylesine büyuk bır
felaketi daha once
yaptıkları kötu bir
davranıştan dolayı
kendilerine verilen
bir ceza olarak
algı layabi Iecekleri ni
vurgulayan Yakmaz,
ergenlerin depremi
algılayışının da
yetişkinlerinkine ben-
zediğini, ancak bu
felaketin kendi
başlarına gelmiş
olmasından ofke
duyacaklarını bel irtti.
Psikolog Filiz
Yakmaz, çocukların
değrem felaketi
karşısındaki tepki-
lerinin birbirinden
fark!ı olabileceğini
ifade ederek.
"Bazıları depremın
hemen ardından bir
takım davranış
değişiklikleri gös-
terirken, bazıları gün-
ler, haftalar, hatta
aylarca hiçbir şey
o|mamış gibi

davraı{ıp daha sonra
problemli davranışlar
serg ileyebilirler"
diye konuştu.
Çocuklarda depremle
birlikte degışen
davranış özelliklerine
de deginen Yakmaz,
"Çocuklar ıçiııe
kapanabilir. göz
temasından kaçınır,
yenilgıye ugramış
gibı hissetmeye
başlayalıilir. Aşırı
soruırıluluk sahibi.
ana baba gıbı davra
nan bir çocuk olma
ya başlayabılır.
Hcrkes hakkıııcla
kuygı duyar, lıa5ı.ı
larııı ı ır bakıcıiır;ın ı

üstlcııılıeye kalkar.
kendi duygularını
tartışmaz, ifade
etmez. ya da tek
düze, donuk. durgun-
laşır, hiçbir şey hak
kında kaygı ya da
endişe duymaz.
hiçbir şeyle ilgilen-
mez, hiçbir şeye
odaklanamaz, sakin
bir şekilde oturamaz;
yüksek enerji ve
hiperaktivite gös-
terir" dedi.
Sinirli, gergin, heye-
canIı görünen, çabu-
cak kızgınlık göste
ren. başkalarının
kendisi hakkındaki
duşuncelerine karşı
olaganüstü tetikte
olan ve çabucak
ağlayabilen çocuk-
ların depremden et
kilenmiş olabilecek-
lerini kaydeden
Yakmaz, şöyle
konuştu: "Çocuğu
nuz deprem konu
sunda konuşmak
istediğinde onu din-

leyin. Çocuğunuzu
depremin, hiçbir
şekilde onun bir
hatası sonucu
o!madığı konusunda
ıkna edin. yatma
zamanı geldiğinde
çocuğunuzun yanın-
da olmaya çalışın.
ona bir hikaye
okuyun ya da
anlatın, onu
okşayın ve konuşun.
Herhangi bir nedenle
çocugunuzdan bır
süre ayrılmanız
gerekirse,ı ona
nereye gidece(lıııızı
mutlaka anlatııı vc
doneceginızdeı1 enıın
olmasını saglayın.
Aılenizin bir arada
olmasını sağlayın.
Çocuga oyun
oynaması için izin
verin, hatta onu oyun
oynamaya teşvik
edin. Ergenlik
çagındaki genç!ere
sosyal ilişkilerini
yenıden kurmaları
konusunda destek
olun. Çocuğun
kızgın duygu|arın ı

yansıtın, ona
gösterin.
Duyguları sozlerle
ifade etmeyi
ona gösterin.
Başkalarının ona
otan tepkilerinden
duydugu endişeye
dikkat edin ve bu
endişeyi oldugu
gibi kabullenin. Bu
duyguları bir
topluluk içindeyseniz
diğerlerine de
yansıtın, bırakın
ağlasın, sonra da
konuşun, ona
kaygı!arıyla ilgili
sorular sorun."

D arı
Kıdıııların. yemeğe
dı 5.ırı ya çıktık!arında
dalıa kalorili ve yağ!ı
yiyccekleri yemeye
egilimIi oIdukları
bildırildi.
ABD'de yapılan,
"alemci" ve rejimine
sadık kadınları içeren
bir araştırma, her iki
gruptaki bayanların
sık sık dışarıda yemek
yediklerini ve dışarıda
yed i kleri nde fazladaıı
200 ila 300 ka!oriyi
"mideye indirdikleri-
ni" gösterdi.
Sonuçları Western
Journa! of Nursing
Research adlı dergide
yayımlanan araştır-
maya göre, ayrıca
"alemci" kadınlar
dışarıda yediklerinde
aşırıya kaçma eğilimi
gosteriyor.
Araştırmanın yazar.
oIan Texas Universite-

Her da
Yrd. Doç. Dr. Aynur
Uysal, Türkiye'de
her iki kişiden birinin
çocuğunun
dövülmesi gerektiğini
düşündüğünü ve
her yı! bin 350
çocuğun dayaktan
öldüğünü söyledi.
Eg.e Universitesi
(EU) Hemşirelik
yüksekokulu Halk
Sağ!ığı Hemşireliği
AnabiIim Dalı öğretim
üyesi Yrd. Doç. Dr.
Aynur Uysal,

Barış Güler'in kaleminden

0k

si'nde yardımcı pro-
fesor Gayle M,
Timmerman. restoran-
ların, hem "alemci"
hem de rejimine sadık
kadınlar için büyük
risk oluşturduğu
belirterek, kadınların
buralarda kontrollerini
yitirdikleri ve aşırı
derecede yiyecek
tukettiklerini söyledi.
Timmerman'ın araştır-
masında, kadınların
fast-food yiyecek

7 YAş

0r

satan yerlerdb.
restoranlarda yedik-
lerinin yaklaşık 4'te
1'ini yedikleri ve
geneIlikle tat!ıyı
esgeçtikleri de
ortaya çıktı.
Araştırmada, katılım-
cıların 14 günün
7'sinde dışarıda
yemek yediklerine ve
bunun yı|da yaklaşık
5.5 kilo almak demek
olduğuna dikkat
çekildi.

ıkan kadın daha
ı

aktan l350 0ctlk öıü 0r
Türkiye'de her iki
kişiden b|rinin
çocuğunun
dövülmesi gerektiğini
düşündüğünü
söyledi.
Uysal, Sosya|-
lktisadi Araştırmalar
Merkezi'nin (SlAR)
veri!erine göre,
her yıl bin 350
çocuğun dayaktan
öldüğünü, 30
milyon çocuğun ise
sokaklarda şiddetle
burun buruna

yaşad.ığını söyledi.
"Aile lçi Şiddet
kurbanlarının
Demografik
Değerlendirilmesi"
konu!u araştırmasın-
da çocuk şiddetini
araştıran Yrd. Doç.
Dr. Uysa{, çocuk
yaşı arttıkça fiziki
istismarın azaldığını,
0-3 yaş arası çocuk-
ların yüzde 76'sının
aile istismarıyla
karşı karşıya
kaldığını belirtti.
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Bebeklerde anne sütünün öneml b
ıı ıı

ku u

yaşamın ilk 4-6 ayında
tek başına, 4-6 aydan
sonra ise uygun
gıdalar ile birlikte en
az anne bir yıl anne
sütü iIe beslenirlerse
her yıl 3.1 milyon
bebek ölümü
önlenecektir. İlk 4-6 ay
tek başına anne sütü
ile beslenen bebek-
lerde, ishalden
ölmenin 14, diğer
enfeksiyonlardan
ölme oranının ise 2.§
kat daha az olduğu
görü!müştür. Dünya
çocuklarının bilgi,
zeka ve ruhsal açıdan
en uygun şekilde
büyümesi sağlanacak-
tır. Bebegin biyolojik
ve psikb-sosyal
oereksinimIeri
karşılanır. Annede
meme ve over kanseri,
osteoporoz ve anemi
daha az görülür.
Gebelikler arası süre
doğal yolla Jzatıtır.
Ayrıca tüm bun|ar
aileye ekonomik
katkı da sağlar"
diye konuştu.

a
Alerji, bağışıklık sis-
teminin yabancı bir
maddeye tepki ver-
mesidir. Tepki oluş-
ması için dış etkenin
mutlaka "zararla"
olması gerekmez.
Tedavi amaçlı kul-
lanılan ilaçlar, bazen
yararlarının yanı sıra
istenmeyen reaksi
yonlara da yo| aça-
biIir. OnceIikle ilaç
aIerjisinin. alerjik
olmayan ilaç yan etk-
ilerinden ayrılması
gerekir. Ilacın yüksek
doz kullanılmasına
bağlı da yan etkiIer
ortaya çıkabilir.
Bunlar alerjik reak-
siyonlarla karıştırıl-
nıamalı. Alerji,
ilaçların yan etkileri
arasında yüzde 5-10
sıklıkta görülür.
Ayrıca sadece ilacın
kendisi değil, ilaçta
kullanılan boyar ya
da koruyucu maddel-
er de alerji yapabiIir.
Bir ilacın daha
önceden kullanılmış
olması, o iIacın
bundan sonra da
alerlı yapmayacagı
anıamına gelnlez.
Her ilacın alerji
yapıTıa potansiyeli
var mı?
- Evet. Yine de alerji
yapma riski en
tazla olan ilaçlar
arasında penisilin,
sefalosporin,
tetrasiklin ve

ar da aler a a
sulfonamid grubu
antibiyotikIer,
epi!epsi tedavisinde
kullanılan kimi
ilaçlar, başta aspirin
oImak üzere ağrı
kesiciler sayı|abilir.
Radyoloj ik
incelemelerde kul-
lanılan iyot!u boyar
maddeler de alerji
yapabilir. İlginç bir
biçimde, çok nadir
de olsa, alerji teda
visinde kullanılan
kortizon grubu
ilaçlar bile alerjiye
neden olabilir. ,
kimlerde daha sık
alerji yaparlar?
- llacı sık ku!lanan-
larda, o ilaca karşı
ailede benzer alerji
vakaları olanlarda ve
tablet yerine enjek-
siyon yoluyla ilacın
alınmasında alerji
riski artar.
Nasıl korunulabilir?
- Daha önceden aler-
jisi olanlar, ilaç
yazılacağı zaman
mutlaka doktoruna
bu konuda bilgi ver-

ı meli. Bazen iIaçlar
arasında "çapraz"
alerjiler olabilir.
Buna ilaçların
kimyasal yapılarının
benzemesi neden
otur. Örneğin
peni§ilin alerjisi olan
birinde, penisilin
grubundan olmayan
bazı antibiyotikler
alerji yapabilir.

llrb

ı

Elazığ Fırat Universite-
si Tıp Fakültesi Halk
Sağlığı Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr.
Yasemin Açık, bebek-
Ierde 4 ile 6. ay|ar
arasında aIınan anne
sütünün dunyada
yılda 3.1 milyon
oranında yaşanan
bebek ölüm]erinin
önüne geçecegini
söyledi.
Türkiye'de çocuklarda
görülen yetersiz ve
dengesiz beslenme
sorunlarının en önemIi
nedeninin bebeklere
4-6 aydan sonra
uygun ele gıda]arın
başlanması olduguna
dikkat çeken Fırat
Universitesi Tıp
Fakültesi Halk Sağlığı
Anabilim Da|ı Başkanı
Prof. Dr. Yasemin
Açık, bebeklerde 4-6
aydan sonra uygun ek
gıdalara başlamasının
ilk 4-6 ay tek başına
anne sütü vermek
kadar onem]i
oldugunu, aksi
takdirde çocuklarda
yetersiz ve dengesız
beslenme nedenıyle
birçok enfeksiyon
lıastılıgı. protein ve
enerJı cksıkliqine baglı
olar.ık kavrukluk ya da
bodtırluk denen kısa
boylulugun oluşa-
bildiğini ifade etti.
Prof. Dr. Açık.
"Türkiye Nufus ve
Sağlık Araştırması
(TNSA) 2003 yılı veri-
lerine gore. ulkemizde

0-3 aylık bebeklerin
yüzde 95.7'si anne
sütü almaktadır.
Ancak tek başına anne
sütü alma oranı yüzde
23.7'dir. Bebeklere
anne sütünün yanında
ek gıda verilmektedir.
Bu da bebeğin enfek-
siyon]ara daha sık
yakalanmasına ve
çeşitli sağlık prob!em-
leri yaşamasına
yoI açmaktadır.
Dogumdan sonra İlk
5-7 gün içinde
salgılanan süte
kolostrum ya da ağız
sutü denir. Kolostrum,
mineral. protein ve
vitaminden zengindir.
yüksek oranda A
vitamini içerdiği için
5arımsı renktedir. sarı
renkte olduğu için
birçok yerde bebeğe
zararh olur düşünce-
siyle ve yaşlıların
isteği ile sağılıp
atıldığı biIinmektedir.
Oysa kolostrumun bir
damlası dahi ziyan
edilmeden bebege
verilmelidir. Çünkü
agız sutunde bebegi
enf ek siyon ]arda n
koruyacak bagışıklık
sistemi ile ılgılı birçok
maddeı t ııılunmaktadır
Anne .,tJliınde bebegın
ihtiyacı olan ttıııı
besin ogelerı yeterli
ve uygun miktarda
bulunur. Diğer bütün
gıdalarla alınan
demirin yuzde 5-10'u
emılirken. anne sütü
ile alınan demirin

yüzde 50-60'ı emiIdiği
için anne sütü ile
besIenen bebeklerde
yaşamın ilk 6 ayı
içerisinde demir eksik-
-. - . a
llğa -anemisi goru!mez.
K ve D vitamini dışın-
daki tum vitaminIer
anne sütunde yeterli
miktarda bulunur.
Bebekler, ilk olarak
anne sutu aImazsa bu
koruyucu flora
oluşamaz" dedi.
ANNE SUTÜ AİLEYE
EKoNoMıK
KATKİ DA SAGLİYOR
Tüm bebeklere
dogumdan sonraki llk
4-6 ay tek başına anne
sütu vermenin önem-
ine deginen Prof. Dr.
Yasemin Açık. anne
stıtünun bebeqin ihti
yacı olan tüm besin
ogelerini uygun ve
yeterli miktarda
içerdiğini kaydetti.
Prof. Dr. Açık, "Tek
başına anne sütü alan
bebeklere su dahil
}ııçbir ek gıda ,ıer

Qeye gerek yoktur.
Eğere tum bebek|er

23 94

Bursa 256
Mudanya 544
Yenikapı |212| 516
Yalova (226) 811
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513

77 84
30 60
12 12
13 23

Itf aiye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
po|is karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 05

KAYMAKAMLİK
VAPUR _ FER|BoT

Yalova
Topçular
Eskihisar

(226) 81 4 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

oToBUS

51310 51

51310 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAŞıM
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00

(18 Hat )

TUP DAGİTİCİLARİ

Anıtur
Kamıl Koç

514 47 71
513 35 71

METRO 51
Aydın Turızm 51
Suzer Turızm 51
Kanberoglu-Esadaş 51

12
77
72
49

312
3?o
210
445

HASTANE LER

TEK Arıza
TEK İşletme
Sta§um
Orm.Böl.Şef.
Mıılı Eğt. Md.

Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.

Özel lO. lvla.

Tapu Sic|. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.

Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.

İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77

itim Müd. 513 18 46Halk

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

TAKslLER

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Tota!gaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

SantraI 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122

Su İştet. 513 45 21 - 115

İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza YaInfz 185

G
E
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L
ı
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E
H
B
E
R.

ı

RESMİ DAİRELER DENiZ OTOBÜSÜGEREKLl TELEFONLAR

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NöBETçI r ct.Aıtr
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AHSEII ECZANESI
5 Kastm 2006 Pazar

MELİS ECZANESİ
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GUNLUK siYAsi GAZETE I

YEREL SURELİ YAY|N
YlL : 34 SAY| : 2588

FlyATl : o.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 ye ri :KO RFEZ oF sET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcı!ık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz}
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pRoJE, Kortıni
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MER.KEzi sisrnıu
KAT nnı-onineni
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sltıtıı resisRr
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illAsTAş RADYATORLER|

YETK|L| BAYıSı

lbrahim uslu
Tel ı Co.zz4) 5t3 ır, 21 Fa* : 5ıt ıı 7ı

Othangazi Cad. No ı 48/ C
Itlattnatabirlih Depolqtı Karşıs ı GEIıIÜK
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TARAFSİZ SİYASİ GA.ZETE
I

a rtes İ info@gem likkorfezgızetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

l(ödez Ohet'te
Zengln davetiye ve *

kartvizit çeşitleri ,

her türlü renkli ve '

siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
bröşür cilt yap

İstikla! Cad. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83

ımı,

||

Otobüsler eter$|ı||
CHP ltçe Başkanı Er
dem Akyürek ile Kadın
ve Gençlik Kolları
üyeleri ile birlikte oto-
büs durağı önünde
ya ptı kl arı açı kl amad a,
otobüslerin yetersiz
olduğunu belirttiler.
Akyürek, Gemlik Bursa
arasında yolculuk
yapmaya davet ettikleri
Büyükşehir ve Gemlik
Belediye Başkanları nıp
gelmemesini de eleştir-
di. Minibüscüler ve
otobüscüler odası
Başkanı Erol Aksoy,
CHP'yi siyasi şov yap
makla suçladı. 3'de

şÇ
,ıiçi'i:ilıl

:j:l t;ı

CHP llçe Örgütü Gemlik Bursa arasında çalışan halk otobüslerinin
yetersiz olduğunu öne sürerek, ayakta yolcu taşıyan otobüslere tepki gösterdi

_

meslekl tanıtım

ÖSSYe katılacak olan öğrencitere yönetik
düzenlenen mesleki tanıtım dersinde Rotary
üyeleri tarafından öğrencilere seçecekleri
meslekler konusunda bilgiler verildi. 4'de

Rotar u
Y

rencılerıne

v

den Do Fen
Dershanesi ö

BaIıkhaııe'de anlama

Balıkhanede önceki sabah meydana gelen
olayda iki kişi yaralandı. Balıkhanede kabzı-
mallık yapan Celal D. ile yine aynı işi yaptık-
ları ileri sürülen volkan E. arasında balık
yüzünden tartışma yaşandı. Olayda, Celal
D.ye 4 el ateş ederek ayaklarından yaralan-
masına neden olan Volkan E. olay yerinden
kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanarak
gözattırla alınırken, kurşunların sekmes inden
N.B isimli şahısta ayağından yaraladı.

Haberi sa 2'de

ıı

Kadri GÜı_en
kadri_g u Ier@ h6tmai!.com

Kış erken getdi..
Bu yıl kış erken geldi.
Dün gece ilk kar yağdı.
Dağların tepeleri beyaz örtüye büründü..
Evlerin çatıları da ince bir kar tabakası ile

kaplandı.
Kış hazırlıklarını yapmayanlar, ısınma

güffiü çektiler.
Bizim gibi doğalgaz için sıra bekleyenler

aynı sıkıntıyı çekiyor.
sayfa 5'de

ıı

0zürlüler Okulu'na Atatürk
Büstü arma an edııı

Y

0r
Gazetemizin yaptığı Üaber üzerine harekete
geçen hayırsever Osman Çetinkaya tarafın-
dan Ozürlüler Okulu için Heyheltraş Tankut
Öktem'e Atatürk büstü sipaiişi verİldl. Büsf
salı günü okula teslim edilecek. Sayfa Z'de

e§ııaf olmalt l§te

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, 2005
yıIında 94 bin 600, 2006'nın ilk 8 ayında 80 ,

bı n 1 9 0 ki şi n i n es n afl ı ğ ı',fr!;!ğ; 
i, İ!!,[üı

ku Tatan l
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Gürhan ÇETINKAYA

Yİ-yicl M-ünafıkların P-ara A]ma Şı*etl..
AKP Genel Başkanı Recep Tayip

Erdoğan geçenlerde "bulduğu" bir kürsü-
den esti gürledi..

Dinse! duyguları sömürerek para
toplayan bir şirket var ya bugünlerde çok
konuşulu yor..

Adı YıMPAş..
"Yiyici Münafıkların Para Alma Şirketi "
lşte onlarla ilişkilerinin olmadığını söy!e-

dı..
Olduğunu iddia edenlerden de belge

istedi..
Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanlık

koltuğunda oturan zata yakışıyor mu?
Belge istemek..
Mağdurlar belge olarait durnıuyor mu?
Alman Mahkemelerinin açtığı davalar da

birer belge değil mi ?..
Daha neyin belgesi..
YoK yaaa...
Ayrıca bilinen iaftır:
"Üçkağıtcılığın belgesi mi o!ur ?"
Oysa belge istemek yerine..
Asıl olan,
Sakin ve vakur durup olayın üzerine git-

mek daha anlamlı değil mi ?
Devlet adamlığının, ülke yöneticiliğinin

gereği olayları araştırıp gerçekleri açığa
çıkarmak mı?

Yoksa;
Suçluluğun telaşı içinde esip gürlemek

mi?
AKP Genel başkanı ikincisini tercih edi

yor..
İyi mi yapıyor?..
Gerçi,görünen köy kı|avuz istemiyor..
Davranış ne ilk ne de son..
Sıkça karşıIaşılan bir durum..
Demek ki onun yöntemi bu..
Lakin vatandaş öyle sanıldığı kadar da

aptal değil..
Olmadığını ilk fırsatta kanıtlar gibime geli

yor..
Ülkede işler yolunda gitmiyor..
Vurguncu, talancı gemisini fırtınada dahi

yüzdürüyor..
Alnının teriyle ve namusuyla ya$amını

sürdüren durgun denizde batıyor..
Böyle mi olma!ıydı ?..
Bugün biri söyledi.. Ben de katıldım..
Eskiden hukuk tüm kurumların

üzerindeydl..
Şimdi ise siyaset hukuka da,ekonomiye

de,asayişe de, eğitime de müdahale ediyor..
Hamasi nutuklarla, içi boş safsatalarla

"iktidarı" ellerine geçirenlerin "çapt" ülkeyi
yönetmeye yetmiyor.

, Sağlık, huzur, güven ortamı yaratamıyor.
Binaenaleyh!
Özünde ve sözünde...
Laik, demokrat, cumhuriyetçi, Atatürkçü

Düşünce Sistemini özümsemiş, yurtsever,
hukukun üstünlüğüne inanan insanlar ikti-
dara gelmedikçe, işimiz çok hem de çok
zor.,

Umut var mı ?
Hiçbir zaman yok olmadı ki...

ıGemllk körfez' internette
www. emııkk azetesi.com

al ıkhııne'de a-ralaıll/i

o
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Sevfettin SEKERSöZ

önceki sabah
Ba!ıkhanede
meydana gelen
o|ayda iki kişi
tabanca ile yaralandı.
Edinilen bilgiye
göre, Gemlik
Balıkhanesinde
kabzımallık yapan
Celal D. ile yine aynı
işi yaptıkları ileri
sürülen volkan
E. (23) arasında
balık tartışması
yaşandı.
Volkanli..ile.*-. ' .
Celal D. arasında
kendilerine ait
ba!ıkların gelmeden
gelmiş gibi yaparak
müşteri kızıştırdıkları
ve aralarında bu
nedenle tartışma
başladığı öne
sürüldü.
Tartışma anında
üzerinde bulunan
ve ruhsatsız olduğu
tespit edilen silah
ile Celal D.'nin
ayaklarına 4 el ateş
ederek olay yerinden
16 ZM 081 plakalı
araçla kaçan
VoIkan E. bir
süre sonra
görevli po!isIer
tarafından
yakalanarak
göz altına alındı.

Olayda ayaklarından
yaralanan Gelal D.
Gemlik sahil
Devlet Hastanesi'nde
yapılan ilk
tedavisinden
sonra Bursa Devlet
Hastanesi'ne
kaldırıldı.
Volkan E.'nin
silahından çıkan
kurşunların
sekmesinden olay
yerinde bu!unan
N.B. isimli bir
şahsında ayağından
yaralandığı ve
Gemlik Devlet
Hastanesi'nde
tedavi altına a!ındığı

öğreni!di. Polis
tarafından yapı!an
aramada volkan
E.'nin aracında bir

Sayfı 2

adet kuru sıkı taban-
ca daha ele geçir-
ilirken o!ayla ilgili
tahkikat sürüyor.

U

aıı edııı

kaidesine
konulmasının
ardından Perşembe
günü açılış
töreni düzenleyecek.
lerini söyledi.

0zürlüler 0kulu'na Atatürk Büstü arına

ıı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gazetemizin yaptığı
haber üzerine
harekete geçen
hayırsever bir
kişi tarafından
Özür!üler Okulu'na
Atatürk büstü
kazandırı!ıyor.
Hayırsever
Osman Çetinkaya
tarafından
Heykeltraş
Tankut Oktem'e
sipariş edilen
Atatürk Büstü'nün
Salı günü Özür!üler
Okulu'na tesIim
edileceği öğreni!di.
konu hakkında
bilgi veren Okul
Müdürü Tamer Sivri,
gazetemizde yayın-
lanan haberden sonra
duyarlı davranan
Osman Çetinkaya'nın
kendisini aradığını ve

okulun bahçesinde
bulunan kaideye
Atatürk Büstü
armağan etmek için
sipariş verdiğini
bildirdiğini söy!edi.

Sivri, hayırsever
Osman Çetinkaya'ya
duyarlılığından
dolayı teşekkür
ederken Atatürk
Büstü'nün

0r

ı
ı ı

ı



Sayfa 3 HABER
CHP İlçe Örgütü Gemlik Bursa arasında çatışan halk otobüslerinin

Yetersiz olduğunu Öne sürerek, ayakta yolcu taşıyan otobüslere tepki gösterdi

tlOtobüsler eters|z'l
Seyfettin ŞeXenSÖZ

Gemlik Bursa arasın-
da çalışan Öze!
HaIk Otobüslerinin
yetersiz o!duğunu
öne süren cHp
llçe örgütü otobüs
durağı önünde
açıklama yaptı.
l!çe Başkanı Erdem
Akyürek ile Kadın
ve Gençlik Kolları
yönetimlerinin de
katıldığı açıklamada,
Gem!ik Bursa arasın-
da otobüslerle yolcu-
luk daveti yaptıkları
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet
Şahin ile Gemlik
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut'a
otobüslerin yetersiz
o!duğu gerekçesiyle
tepki gösterdiler.
Bursa'ya gitmek
üzere sıra bekleyep
yolcuların da
alkışlarını a|an
CH P'l iler, hazırladık-
ları. basın açıkla-
masını okuyarak
ayakta yolcu
İaşıyan oio'nÜsleıe
tepki gösterdiIer.
Siyasi şov yapma
gibi bir düşünceleri
nin olmadığına
dikkat çeken CHP
llçe Başkanı Erdem
Akyüiek, durakta
bekleyen yolculara
yönel ik hazı rladı kIarı
açıklamada sıkın-
tıların tercümanı
oImak istedikIerini
vurguladı.
GELMEMEYİ TERCİH
ETTıLER
Yetkili!eri uyarmak
istediklerini ancak
ucuz yol seçerek
davetlerine gehne
meyi tercih eden
Belediye Başkanları
na gönderme
yapan CHP'li!er
"Gelmemeleri bizim
için sürpriz olmadı"
dediler.
yolcularla blrlikte
aynı şartlarda
seyahat etmek için
yapılan daveti kabuI
etmeyen başkanları
ha!ka şikayet
eden CHP'liler
açıklamalarında
'36 kilometrelik
şehirler arası yol
mesafes inde olan
Gemlik Bursa hattın
da çalışan, halktmızın
çoğunluğunun ayak-
ta gitmeye mahkum
eftiğiniz bu otobüs-

/eri seçerken
çok mu düşündünüz,
çok mu aradınız.
Gemlik'ten başka
şehirlere seyahat
etmek üzere termi-
nale gitmek isteyen
insanlarımızı hiç mi
akıl edemediniz.
Bunun tersi yani
diğer şehirlerden
terminale gelip
Gemlik'e gelmek
isteyenlerin durumu
daha da içler acısı.
Bursa'da okuyan,
çalışan genç kızları
mızın Merinos kalkış
durağından sonra en
yakın biniş durağının
Gençosman olduğu
nu biliriz de buradan
genç kızlarımızın geç
saatlerde nasıl
binebileceğini hiç
aklınıza getirdiniz
mi? Buranın hava
karardıktan sonra
nasıl bir yer olduğu
nu herkes bilir her-
halde, tinercinin,
hapçının, gaspçının
travestilerin sahip
olduğu bir yer bıırası,
öyle ki bugün veliler
kızlarını işten almayı
bile düşünmekte
hatta okutmamayı
bile düşünüyorlar"
iddiasında
bulundular.
DOLU OTOBÜSLER
NEDEN KALKMAZ
Duraklardaki
otobüslerin dol-
malarına rağmen
kalkış saatlerinin
bek!enmesine anlam
veremediklerini
söyleyen CHP'liler,
"kimsenin dolu
otobüse binmek
istememesıne rağ-
men otobüsler bir
'türlü kalkmıyor.
Halkımız ayakta
yolculuk yapmak

istemiyorsa neden
zorlama yapılıyor
anlamak mümkün
değil'dediler.
ÇHP ŞOV YAPİYOR
Ote yandan GHP'nin
ılı;ıklamalarına
sert tepki gösteren
GemIik Minibüscüler
ve otobüscüler
Odası Başkanı
Ero! Aksoy,
CHP'yi siyasi şov
yapmakla suçladı.
Halk otobüslerinin
her gün Uludağ
Universitesl'ne 15
kişiyle gittiğini
ve zarar dttlglnln
bi!inmesine rağmen
hizmet vermek
için seferlere
başlandığını
söyleyen Aksoy,
akşam Bursa'dan
Gem!ik'e 00.45
saatinde kalkan

otobüsün ise adeta
boş döndüğünü
hatırlatarak,
"otobüslerimizde
indirimli ve öğrenci-
lerin yanı sıra her
gün yaklaşık 300
kişiyi ücretsiz
taşıyoruz.
otobüslerimiz
31 koltuk ve 41
ayakta olmak
üzere trafikten
72 yolcu
kapasitesiyle
ruhsatları vardın
5 trilyon lira vererek
aldığımız 27
otobüsten
kazandığımız
para ortada, şov
yapanlar boş gidip
gelen otobüslerimizi
de görsünler'
diyerek yapılan
eylemin siyasi şov
olduğunu söyledi.

i
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Diş Hekimi özcan VURAL
ozcanvu ral l gll@notmail.com
ııvunıı. m i l ! iy eUb l og/özca n. v u ra l

Felaketler bizim eserlm iz....

_ S9n g.ünlerde İstanbul da ve Güneydoğu
Anadolu'da gördüğümüz sel felaketi, -

gerçekten Tanrının verdiği bir felaket mi,
yoksa cahilleriı, oy almak için her şeylyapan yönetimlerin bize, bilhassa zİvhllı,
güçsüz insanlara ödettiği cereme mi ?..

Taşkınları ve verdikleri hasarları üzüntü
içi nde seyretmişsi nizdir..

Eskiden yalnız evler su içinde kalırdı,
şimdi kırkın üstünde ö|en oldu....
. . Ç9.ılra_batmış, ölülerin bazılarını çamuriçinde kaybedilıniş, yollar, köprü|er ylkılmış,
acız ve korku içinde, yardımsı2 kendİ haline
terk edilen aileler, çobuklar, onların harap
olmuş, çamur içindeki eşyaları..
. Kayan_yotlar, yıkılan köprüler alt yapıların
haramzadelere yaptırıldığının en güİel-
gös_tergesi olarak vatandaşımız gÖrsün...

Bu rezilliklere sebep olan inşaatları
hangi müteahitlere, kimler seçerek, onlara
parti|i oldukları için verenleri millet düşün-
sün buIsun..

Uta!ç ve öfke içinde, şaşkın, gözleri
korku içinde vatahdaşlar...

Çağdgş medeniyet seviyesini yakaladık,
4rTrp." Birliğine giriyoruz, bu yıl ki bütçe
fazlalık veriyor diye televizyon ekranlarİnda
gerilirken, lki günlük yağmur bize boyumuzu
bosumuzu göstererek, haddimizi bitd'irdi..

Merkezi ve yerel yönetimlerde iktidar
otantarın yediği herıeler, bir yağmur
yağdğı, rüzgar estiği, deniz kabardığı
zaman ardından felaket o|arak öniimtize
geliyor.

Gemlikte de buna benzer felaketler
yaşadık.. İXl de blr deniz veya yağan yağmur
suları bilhassa kordonu ve Gazhane
caddesini doldurdu durdu..

Alt katlar, iş yerleri perişan oldu, ara-
balarımızın içine kadar su dolup bizlere
büyük zararlar açtılar. Ben kendi adıma
zararlarımdan, evden dahi çıkamadığım için
gösterdiğim infiale; "Allahtan bu felaket|'
dendi..

Kul, yönetici!er, makamlarında gerinerek
oturanlar hiçb|r şey yapamayacak, ler gelen
kötülük AIlah'tan ama güzellikler bü beyler-
den mi oluyordu.?

Halen Belediyeler (Büyükşehir olsun -
Gemlik belediyesi olsun) bir şey yapabilmiş
deği!.. Yağmur başlayınca Adliye önüne iki
motopomp dikerek işi geçiştirmeye bakıyor-
lar..

Su altında kalan yerlerin çoğu, kaçak
yapılar!a dolduruImuş dere yatakIarıdır.
Cahil halkın dere yataklarına y4ptığı
gecekondutara göz yumarak, onlardan oy
alacağım diye gözlerini kapatanlar, birkaç
spt çekerek bu işleri yaptıklarını zanneden
rüşvet yiyen belediyeler bu faciaların
günahına ortak oluyorlar...

Gemlik bir deprem bö!gesi.. Son günlepde
olan fay hareketleri Gemlik için alarm zilleri
çalar, en tehlikeli yer olduğu söylerken,
Gemlik Belediyesi ve Meclisi Deprem
dolayısıyle uzmanlarca iki kata indiriIen kat
sayısını, umursamaz!ık, daha doğrusu rant
hesapları ile 4 kata çıkarmış, burada ilk defa
beğendiğim kararı i|e Büyükşehir Belediyesi
3 kata indirmişti...

Kent yaşanİını kolaylaştırmaya dönük
görevleri unutarak, fasa fiso ile vakit geçiren
ler, yarın olacak bir depremde Gemlik'te bir
çok yer yıkılırsa yicdanları hiç sızlamayacak
mı? Dere üzerine 12 katlı binayı dikerler hiç
utanmıyorlar mı?

Zamanında Diyojen denen filozof e|inde
fenerle gündüz adam gibi adam arıyoıTnuş,
Şlm.d1 biz aramıyoruz, kötüler gözler önünde
gezlnıyor..

Gerçi yüzleri kızarmıyor ama zannederim
kendilerin ne olduklarını billyorlar..

Yok derlerse ben söyleyeyim, kurnazca
yaptıklarını zannettikleri rantlı işleri Gemlilt
halkının çoğu biliyor....
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Seyfettin ŞrXrnSÖZ

Gemlik Rotary ve
Rotaract
kulüplerinin
katıldığı mesleki
tanıtım topIantısı
Doğuş Fen
Dershanesi'nde
y.apıldı.
Onümüzdeki yıl
OSS'ye katılacak
olan öğrencilere
yönelik düzen!enen
mesleki tanıtım
dersinde Rotary

üyeleri tarafından
öğrenci!ere
seçecekleri
mes!qkler
konusunda
bilgiler verildi.
Rotary Kulübü
Başkanı Demir
Ali sözen ile
Rotaract
Ku!übü Başkanı
Pelin Aslan'ın da
katıldığı
mesleki tanıtım
toplantısında
Rotary üyeleri

Yunus Kardeştuncer
öğrenci!ere
Bilgisayar
konularında
bilgiler
verirken Mimar
Aydın Akovalıgil'de
mesleğinin
ayrıcalıklarını
an!attı.
Öğrencileriıle
seçecekleri '
meslek!çir
konusunda
çeşit|i bilgiler
verecek topIantı

ve dersler
veren Doğuş
Fen Dershanesindeki
pğrenciler
Rotary
ve Rotaract
Kulübü üyelerinin
kendilerine
aktardığı
bilgilerin yanı
sıra bilmek
istedikleri
bir çok konuları da
sorarak bilgi sahibi
oldular.

|,

a

Llınan Ba kanı ta
ı

n 0ldu
Seyfettin ŞeXeRSÖZ

Gemlik Liman
Başkanı Harun
ozmaden Erdek
Liman Başkanlığına
tayin edildi.
Yaklaşık 4 yıldan bu
yana Gemlik Liman
başkanlığı görevini
y.ürüten Harun
Ozmaden'in siyasi
bir atamayla Erdek'e
tayin edildiği
ileri sürülüyor.
Halen raporlu olduğu
öğrenilen Harun
Özmaden'in rapor
süresinin bitiminden
sonra Erdek'teki yeni
görevine başlayacaği
öğrenildi.

§AY ilu§TArA üxıLp §HLA}{,TA},|
?ıi( ft Ffi il aı 7/ ı ıI:

Daire,Zeytinllk, VllIa, Dükkan, Arsa, Arazı
TAPU TAKİP ıŞLERİ YAPİLİR

|ı smıuK ve ıIIRALııILARıNız iciıı gizi ARAyıııız

Manastır Dllek Sitesi'nde SAT|LIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+t 140 m

Ac

an Mahallesi'nde denizi ören 3 oda 65 m' SAT|L|K DA|RE

120 m2 3 + 1 SATIL|K LUX DA|RE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

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

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Sokak l.lo:2 D:4 §adık Fatma Apt, 3+1.110 m2 asansörlü *ombilisatılık daire

Bağ.Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçe|i

Balıkpuan Eski sahil lıIektep

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 lşIemleri ve

Doğalgaz PoIiçesi YapıIır,

§§K§R §ıGORTA
j}rşcide Öıııp

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

BuRsA HAKİruıİver
\,E KENT G,AZ;ETELERİNE
İı-eııı ve REı(LAM ALıNıR
t§§rüt wüwtstwı

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

Tel : (0.2241 51 3 96 83 Fax : 513 35 95
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ADD'deıı 
ıAB 

ııe Türk hrıın 0lltlkaları

lnclllk' hnuluhnhran§ıı e ze
Seyfettin ŞeXenSÖZ

Gemlik Atatürkçü
Düşünce Derneği
tarafından "AB ve
Türk Tarım
politikaları ile
Zeytincilik" konu-
!arında konferans
düzenlerldi.
yarın Esnaf ve
sanatkarlar kredi
Kefalet Kooperatifi
salonunda
saat 11.C0 ile 15.00
saatleri arasında
yapılacak olan
konferansa konuş-
macı olarak
TMMOB Ziraat
Mühendisi
odaları Genel
Başkanı Gökhan
Günaydın katılacak. AB ülkelerinde

uygulanan Tarım
politikaları ile
ülkemizde uygulanan

Tarım Po!itikaları
arasında fark!ılık-
larında konuşulacağı
konferansta
ayrıca Gemlik için
çok önemli zeytin
konularına da
yer verilecek.
ADD'den yapılan
açıkIamada ayrıca,
dernek olarak
ücretsiz olarak
"Satranç, Resim,
Okuma-Yazma,
Dikrison-Drama"
kurslarının
açılacağı bi!diri!di.
l!gi!enenlerin
kayıt ve daha
tazla bilgi için
10 Kasım 2006
Cuma gününe kadar
derneğe başvur-
maları gerekiyor.

ıı

Kadri GÜLER
kadri_g u ler@ hotma i l.com

Kış erken geldi..
Doğalgaz yavaş yavaş hayatımızı etkile-

ineye başladı.
Gemlik'te 22 konutun doğalgaz abonesİ

olması bekleniyor. GEMDAŞ 2005 yılının
Mayıs ayında doğalgaz çalışmalarına
başladı. 5 yılda bitirmesi programlanan ve
sözleşmeye bağlanan işlerin yüzde 90'ını
bir yılda tamamladı.

Bu arada ilçede sıkıntılar yaşandı.
Yakınmalar hala sürüyor.
Açılan çukurların kapatılmadığı en

büyük sorun.
Ama şimdi bu iş Gemlik Belediyesi'ne

verildi.
Yük FEMDAŞ'ın sırtından gitti.
Çağdaş bir yakıtın ilçeye getiriImesi bek-

Ienen ve özIenen bir istekti. Bu gerçekleşti.
Gördüğüm kadarıyla Gemlik'te beklenen

doğalgaz abonesine u!aşılamadı.
Dogalgaza abone olanlar da gazlarırıın

geç bağlanmasından şikayetçiler.
Burada iki taraf var. Bir yanda abone ve

tesisat işlerini yapan yetki!i firma,
karşılarında GEMDAŞ..

OEMDAŞ cumartesi günü abonelere
çağrı yaparak uyarılarda bulundu.

Genelde projeler çizilip onaylanmadan
tesisat döşendiği için GEMDAŞ ile sorunlar
yaşanıyor. Firmalarla sözleşme yapılırken
yazılı yapı!madığı için sorunlar yaşanıyor.

Bunların faturası hep aboneye çıkıyor..
GEMDAŞ'dan şıkayetin başında gaz

açımların geç yapıldığı yönünde oluyor.
GEMDAŞ ise buna katılmıyor..
Sonuçta karın da yağmasıyla dogalgaz

abonelerini bir telaş aldı. Soğuk kapıya
dayanınca herkes gazın açılmasının
peşinde.

Bu arada BOtAŞ'ın 5.8'tik küçük zammı
da doğalgazdan daha Isınmayanların elini
ve cebini yaktı.

Bu yıl kış erken geldi.

Kaınu.$en'den OHP' ez/ı aret

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kamu-Sen Gemlik
Temsilcillğl CHP
!lçe Örgütüne nezaket
ziyaretinde bulundu.
Gemlik temsilcisi
Eyüp Aksakal ile
yönetim kurulu
üyelerini karşılayan
CHP l!çe Başkaıı
Erdem Akyürek
ziyaretten örgütü
adına mutlu olduk-
larını ifade etti.
kamu sendikalarının
günümüz
Türkiye'sinde zorunlu
olarak taraf tutmak
durumunda
kaldıklarını söyleyen
Kamu-Sen'li
yönetici!er, ellerinden
ge!diği kadar

sendikalarını
tanıtmaya çalıştık-
[arını söylediler.
Ziyarette
'Değirmene su
taşıyan memıırlar'
diyen Kamu-Sen'li
yöneticiler, öyle bir
duruma gelindiğini
belirterek "Ben
hükümetin memu-
ruyum" diyenlerin
ortalıkta rahatça
dolaştıklarını
ileri sürdü!er.
Mem!eketin
çıkarlarını savunan
sendikalara üye
olanların istifa
etmeleri için bazı
kesimlerden baskı
uygulanmakta
olduğunun da altını
çizen Kamu-Sen
yöneticileri,
'Türkiye
Cumhuriyetinin
değerlerini korumak
ve kollamak" için
eIlerinden geleni
yapacaklarını
belirttiler.
CHP hçe Başkanı
Erdem Akyürek'te
örgütü adına
kendilerine teşekkür
ederken, 'Günü
geldiğinde talip
olduğumuz
hükümet görevinde
devletin altına dinamit
koyanlara Rarşı
mücadelemizi
sürdüreceğiz'
şeklinde konuştu.

ı
ı ı

ı
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BA YA 1,1 ltl{/lll SEBE Cİ u nıytr

Müracaat : Yaşar KOSE
0 533 497 83 42

öznv tOJ,s TiK NAK, 0T0 ve

KARGo D,ş Tic,LTD.şIi

Kar yağışı, utaşım ve enerjide iletiminde
aksamalara yol açıyor.

Kış turizminin önemli
merkezlerinden
Bursa Uludağ'da kar
kalınlığı 50 santime-
treyi aştı.
Mevsimi1 ilk karın-
dan başkent de nasi-
bini aldı. Ankara'da
kar kalınlığı, yüksek
kesimlerde 20 san-
timetreye ulaştı.
Kar kalınlığı, Bolu,
Kütahya, Yozgat ve
Bartın kent
merkezinde 15, yük-
sek kesimlerde ise
20 santimetre oIarak
ö|çüldü.
Bolu Dağı'nda
Aksamalar O!uyor

Kar yağışı, Orta ve
Doğu Karadeniz
Bölgesi'nin iç ve
yüksek kesimlerinde
de etkili oldu. Bolu
Dağı'nda kar yağışı
zaman zaman
ulaşımda aksamalara
yol açtı.
Bölgede çok sayıda
köy yolu da ulaşıma
kapandı. Heyelan
sebebiyle Bartın-
Karabük yolunda da
ulaşım yapılamıyor.
Şiddetli rüzgar ve
fırtına Doğu
Anado!u Bölgesi'nde
de hayatı olumsuz
etkiledi.

Uluda ı50cın
UU

'da 
kar kalın
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3Memurln faslı' stres attırdı
Seyfettin ŞrXenSÖZ

Bursa zihinsel
Engelliler Derneği
tarafından organize
edilen ve kocaeli
Birikim Tiyatrosu
sanatçılarının

ıık ö
Y

Türkiye'nin ilk
"öğrenci sendikası"
DlsK bünyesinde
kuru!uyor.
DlEK,ın 28_30
Temmuz 2000 tarihin-
deki 11. Genel
Kurulda, "Gençlik ve
Sendikal Hareket"
üzerine aldığı karar
doğrultusunda
öğrenci gençliğin
örgütlenmesi için
başlatılan "öğrenci
sendikası" kurma
girişiminde sona
gelindi.
Diğer siyasa!-
demokratik örgütlen-
me biçimlerine bir
alternatifi olmadığı
vurgulanan
sendikanın, isminin
"Genç-Sen"
olması planlanıyor.
"Öğrenci sendikası"
ile öğrencilerin,
sorunlarını çözmek

oynadığı "Memurin
faslı" isimli oyun
Belediye Kü[tür
Merkezi'nde
oynandı.
2 perdelik ve
5 kişilik müzikli
komedi türündeki

için bir adrese sahip
olacakları ifade
edilen kuruluş gerek
çesinde, yürütülen
çalışma sonunda lise
ve üniversite öğren-
cilerinin birlik ve
dayanışması için
sendikaları olacağı,
geleceğin işçi ve
emekçilerinin öğren-
cilik yı|larında
sendikayla tanışa-

oyunun yazarl
Coşkun lrmak.
H. Sevim lşık'ın
yönettiği komedi oyu-
nunda bir
memurun
yaşamında iyi ve kötü
anı|arını gördüğü

ruyanın
etkisiyle anlatımı
konu efliliyor.
Oyun genelde
bir "Orta oyunu"
görüntüsünde
olmasına rağmen
"Yaşamını

sürdürmek" adına
bir memurun
yaşadığı kötü
çalışma hayatının
rüya ile nasıl iyi
duruma ge|mesi
konu ediliyor.
lzleyenlerin

zevkli
ve gülerek
a|kışladıkları
"İJlemurin faslı"
oyunu tiyatro
sevenlere iyi bir
akşam yaşaffı.

,

rencl seııdlkası kurulu 0r

cağı kaydediliyor.
Kuruluş gerekçesin
de, eğitim siste-
minde öğrencilerin
yaşadığı sıkıntıların
sendikal örgütlen-
meyi olanaklı kıldığı
ifade edilirken,
"öğrenci sendika
sı"nın çeşit!i biçim-
lerde engellenmeye
çalışılacağı
savunu!uyor

unluer§ite ha larıııa zaın sln ıı

Hükümet, öğrenci
\arçlarını artırmayı
planlıyor. Uç yı!!ık
orta vadeli program-
la ortaya konan bu
niyet, 2007 pro-
gramında da "öğren-
ci katkı paylarının
artırılması gerektlğl"
görüşüyte vurgulandı
Hükümetin 2007-
2009 dönemini
kapsayan "Orta
Vadeli Program"ı ve
Resmi Ghzete'de
yayımlan an "2007
Programı", eğitim
sistemine il|şkin yeni
projeleri içeriyor.
Hükümet, her iki pro-
gramda da yük-
seköğretimle ilgili
önem li..yen iliklere yer
verdi. universitelere
idari ve mali özerklik
kazandıracak hede-
fler belirlendi. Ancak
bu çerçevedeki

çözüm önerileri,
öğrencilerin üstün-
deki katkı pay|
yükünün artacağını
gösterdi.
Orta vadeli program-
da net ifadelerle
"öğrencilerin
eğitimin finansmanı-
na daha tazla katılımı
sağ!anacaktır"
denildi.
2007 programında
ise üniversite gelir-
lerinin yüzde 4'ünün
öğrenci katkı pay-

larından sağlandığı
vurgulandı.
"Yükseköğretim in
yarı kamusal bir
hizmet" ve
"Kişisel getiri
oranlarının sosyal
getiriye göre iazla
olması" gerekçe gös-
terilerek, "Oğrenci
katkı paylaranının
yükseköğret|min
finansmanındaki
payının artırılması
gerekmektedir"
denildi.
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Boğaz'da halık herehtl

İstanbul Boğazı'nda
görülen balık
bereketi balıkçıların
yüzünü güldürdü.
lstanbul Boğazı'nda
avlanan balıkçı
gemilerinin ağlarına
takılan balıklar,
sayesinde
önümüzdeki
günlerde ba!ık
bolluğu yaşanması
bekleniyor.
Ağlara takılan
ba!ıkların bol!uğu,
ba!ıkçıların
yti[ıı n tı g ü ld ürü rken,
karadenizi'in
simgesi olan
Hamsi balığının
ağlara en çok
takılan balık
olmaş da balıkçılar-
da ayrı bir sevince

neden oldu.
İstanbu! Boğazı'nda
yaşanan balık
bereketi sayesinde
boğazda ağ atan
gemilerin çokluğıı,
güze! görüntülere
neden olurken,
gemilerin ve
ağların peşinden
giden martılarla
!eylek toplulukları da
kendi rızıklarını
çıkarmanın
te!aşına düştü.
Boğazdan akşam
saatlerinde çıkan
balıktarın lstan-
bul'un geneline
dağıtıldığı ve
yaşanan balık
bereketinin de
fiyatları düşüreceği
öğrenildi.

Saddam Hüse n e0 um cezası

Saddam Hüseyin'in
yanı sıra eski Devrim
Mahkemesi Başkanı
Avad Hamid e! Ban
der ile eski istihbarat
şefi Barzan El Tikri
ti'nin idam cezaları da
asılarak infaz edlle-
cek. Eski Devlet
Başkan Yardımcısı
Taha Yasin Rama
zan'a ömür boyu
hapis cezası verilir
ken, sanıklardan
Baas partisinin eski
yere! yetkilisi Muham
med Aazam El All
beraat etti.
Taammüden adam
öldürmek ve işkence
yapmakla suçlanan
eski Baas partisi ye
rel yöneticileri Ab
dullah Kahim Rueyd,
oğlu Mezhar Abdullah
Rueyd ve Ali Daeh Ali
ise 1S'er yıl hapis
ceza tarı n" ç"rİtlrı !dı.
Saddam Hüseyin
l(arara, "çok yaşa
lrak. Çok yaşa lrak
halkı. Allah işgalciler-
den daha büyüktür"
diye karşılık verdi.
kararın okunmasının

ardından 4 muhafız
Hüseyin'i dışarı
çıkardı.
sADDAM,DAN
ıRAKL!LAR,A MESAJ
lrak'ın devrik Devlet
Başkanı Saddam
Hüseyin, lraklılara
yöne!ik mesajda,
"mezhep şiddetinden
kaçınm3ları" ve
"işgalcilerden i ntikam
almamaları" çağrısın-
da bulundu. Ducey|
davasında hakkında
insanlığa karşı suç
işlemekten ölüm
cezası verilen sad
dam'ın avukatı Halil
El D_uleymi,Saddam'ın
traklhalkına mesajı
nın, mahkemenin
kararını açıklamasın-
dan önce Bağdat'ta
bu sabah yapılan
top!antıda geldiğini
söyledi.
Saddam'ın lrak!ılar
dan mezhep şiddeti
karşısıııtia bfı'iik
olmalarını istediğini
kaydeden Duİeymi,
devrik liderin
lraklı!ardan "Amerika
Iı işgalcilerden

intikam almamalarını,
affetmelerini" iste-
diğini de belifii.
Duleymi, Saddam'ın
öIüm Gezasına çarp-
tırılacağını bildiğini,
bu yüzden karardan
sonra bu mesajını
lrak halkına ve
dünyaya iletmesini
istediğini bildirdi.
E! Duleymi'ye göre,
Saddam Hüseyin,
"kendisinin yeni!e-
meyeceğini, yenile-
ceklerin Acemler!e
Amerikalılar oIa-
cağını" söyledi..
TEMYİZ SUREC|
BAşLıYoR
lrak yüksek ceza
Mahkemei Hakimi
Raid Cuhi, Duceyl
davasında kararların
açıklanrnasından
sonra, idam ve ömür
boyu hapis cezası
alan sanıklar için
temyiz süreciııİn

yarın otomatik
olarak baş!ayacağını
açıkladı.
Cuhi, "Temyiz süreci
yarın başlıyor ve 30
gQn sürüyor. Bununla
birlikte, Temyiz
Dairesinin karar
vermek için
belli bir zaman
sınırlaması yok"
dedi. lrak'ta Ara!ık
2003'te kurulan özel
mahkemenin
statüsüne gö re,
temyiz talebi, dava
sürecinde bir
hataya ya da bir
kanunsuzluğa
dayandırılarak
Yargıtaya götürüle
bi!iyor. Başvuruyu,
mahkemenin 9
hakimden oluşan
Temyız Ua jresi.
inceliyor. Temyiz
Dairesinin karar ver-
mek için belirli bir
süresi bulunmuyor.

ı

ı

ıııı
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lrak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin
ve 7 yardımcısının Şii köyü Duceyl'de

148 Şllnin öldürüImesiyle ilgili
yargılandığı davanın dünkü karar

duruşmasında, deyrik lider asılmak
suretiyle idama ıhahkum edildi.
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Bursa'da, Kaçak içki
ve sigara sattlğı
gerekçesiyle §atış
belgesi iptal edilen
blr tekel bayiinden,
belgenin iptalini dur-
durmak için 5 şişe
büyük rakı, 10 şişe
bira, 5 karton sigara
ve 2 bin YTL rüşvet
aldıkları öne gürülen
2 memur, suçüstü
yakalandı.
Bursa Emniyet
Müdürlüğü Kaçak
çılık ve Organize
Suçlarla Mücidele
Şube MüdürlÜğü'n
den yapılan açıkla-
maya gore, Merkez
Nilüfer ilçesine bağIı
lhsaniye Mahallesi'n
de tekel bayi lşleten
O.S. güvenlik güçler-
ine başvurarak,
Bursa Tekel Pazarla
ma ve Dağıtırn
Başmüdürlüğü'nde
görevli memur Y. E.
ve H.A.'nın kendisin-
den rüşvet istedik-
lerini öne sürdü.
Geçen ay kaçak
sigara sattığı iddia
sıyla tekel satış bel-
gelerinin iptal edil
diğini anlatan Ö.S.,
bu kararın ardından
işyerine geleıt iki
kişinin, belge iptal
iş!emlerini durdura-
bileceklerini, bunun
karşılığında ken-
disinden 5 şi$e
büyük rakı, 10 şişe
bira, 5 karton sigara

t,ete su u§

ve 2 bin YTL para
istedikleri n i beli rttl.
Bunun üzerine
harekete geçen
Ma|i Şube dedek
tif!eri Osmangazi
ilçesindeki Tekel
Başmüdürlüğü
binası önünde 2
memurun ö.S. lle
buluşmasının ardın-
dan operasyon
başlattı.
seri numaraları alııt-
mış paraları görevli
memur|ar Y.E. ve
H.A. ya veren Ö.S.
daha sonra aracın
dörtlülerini yakarak
polis ekip|erine
işaret gönderdi.
Bunun üzerine
O.S.'nin ku!landığı
otomobilin önünü
kesen polis Y.E. ve
H.A.'yı rüşvet otarak|
almış oldukları par-
alarla birlikte suç
üstü yakaladı. Y.E
nin üzerinden çıkan
2 bin YTL para ile
rüşvet icin hazır-
lanan 5 şışe büyük
rakı, 10 şişe bira ile 5
karton sigara
Onder.S.' ye iade
edi!di. Sanıklar Y.E.
ve H.A. Emniyet
Müdürlüğü'ndeki
sorgu !amaların ın
ardından adliyeye
sevlç edildi.
Olay|a alaka!ı
soruşturmanın
devam ettiği
bi!dirildi.

ıı
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Bursa Büyükşehir
Belediyesi Su ve
Kanalizasyg4 İdare-
si'nin (BUSK|),
havaların soğu-
masıyla birlikte su
sayaçları ve tesisat-
ların donabileceği
ihtimaline karşı
vatandaşları uyardı.
BUSKI Gene!
Müdürü lsmail Hakkı
Çetinqvcı, meteo-
roloji yetkililerinin
bu hafta sonundan
itibaren hava
sıcaktığının sıfır
derecenin altına
düşeceği yönündeki
uyarısını hatırlatarak,
su sayaçlarında
yaşanabilecek don
olaylarının önlen-
mesi için vatan-
daşlara bazı tavsiye
lerde bulunuldu.
Açıkta olan su boru-

larının soğuk havd
ile temas etmeyecek
şekilde kapatılması,
açıkta olan
sayaçların da kesin-
likle muhafaza altına
alınması ve etrafının
talaş, saman gibi
soğuğu geçirmeyen
malzemelerle korun-
ması uyarısında
bulunan Çetinavcı,
abonelerden, don
tehlikesine karşı ted-
bir almalarına rağ-
men sayaçlarının
patlaması durumun-
da 185 numaralı
telefonu aramalarını
istedi. Çetinavcı
ayrıca, buz tutmuş
sayacın her hangi
bir ısıtıcı ile ısıtıl-
ması durumunda
patlayabi!eceği
yönünde vatan-
daş|arı ikaz etti.

Farklı etkinliklerle öğ
rencilerin zihinlerin
deki a!ışılmış müze
kavramını ortadan
kaldırıp, müzelerin
eğ|endirici ve öğreti-
ci bir yer olduğunu
gösteren Bursa
BüyÇkşehir Be!ediye
si Kent Müzesi,
öğrencilere yönelik
sıra dışı etkinlik ve
yarışmalar düzenle-
meye devam ediyor.
Bu hafta sonu
Kent Müzesi'nde
düzenlenen 'Hazine
Avı' yarışmasına
katılan orhaneli
Fevzipaşa ltköğretim
Okulu öğrencileri,
hem eğlendi hem de
Bursa'nın tarihini
öğrendiler. Müzeye
gelen. Orhaneli Fevzi
paşa llköğretim Oku
lu'nun 60 öğrencisi
önce müzeyi gezerek
yaşadıkları şehir
olan Bursa'nın tarihi,
örf ve adetleri hak
kında bilgiler edindi
ler. Daha sonra

oluşturduk!arı
Hacivat ve Karagöz
isimli iki grup kendi-
Ierine Bur sa ve tari-
hi hakkında sorulan
soruları ve ipuçlarını
birleştire rek Kent
Müzesi'nin bir
bö!ümüne yerleş
tirilen Hazine sandı
ğı'na ulaşmaya ça!ış
tı!ar. Bunu en kısa
sürede başaran Kara
göz grubu "Hazine
Avı" yarışmasını
kazanarak sürpriz
hediyelerin de sahibi
oldular. Uludağ
Rotary Kulübü'nürı
işbirliği ile gerçek-
leştirilen etkinlikte
konuşan Kent Müze
si Müdürü Ahmet
Erdönmez, amaç!a
rının farklı etkinlik-
lerle öğrencilerin
zihinlerlndeki alışıl
mış müze kavramını
ortadan kaldırıp,
müzelerin eğlendirici
ve öğretici bir yer
olduğunu göstermek
olduğunu belirtti.

0o 0/kun
ı ılJatanda

e§ııdolmaklsteınl
Sanayi ve Ticaret
Bakanı Ali Coşkun,
2005 yılında 94 bin
600, 2006'nın llk 8
ayında 80 bin 190
kişinin esnaflığı
bıraktığını bildirdi.
Bakan Coşkun,
DYP Denizli
Milletvekili Ümmet
Kandoğan'ın esnaf
ve sanatkar sayıları,
yeni işleri açma ve
kapatma rakamlarıyla
borçlarını ödeye-
memekten dolayı
haciz muamelesiyle
karşılaşan esnafın
sayısına ilişkin
verdiği soru
önergesini yanıtladı.
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı e-esnaf
ve sanatkar veri
tabanında 10 Ekim
2006 tarihi itibariyle
1 milyon 829 bin 824
esnaf ve sanatkar
bulunduğunu belirten
Coşkun, 2005 yılında
196 bin 494 açılan,

282 bin 600 kapanan
işyeri olduğunu,
2006'nın llk 8 aylın
dönerııinde ise 192
bin 782 açılan, 257
bin 886 kapanan
işyeri olduğunu
bildirdi.
Bakan Coşkun,
kayıtlarda 2005 yı|ın-
da kapanan şirket
sayısının çok daha
iazla görünse de
kapanan esnafların
196 bin 200'ünün,
5362 sayılı Esnaf ve
Sanatkarlar flleslek
Kuruluşları '

Kanunu'nun
yürürlüğe girmesiyle
yapılan güncelleme
ler sonucunda daha
önce esnaflığı
bırakmış kişilerin
esnaf ve sanatkar
sicilinden kavıtlardan
silindiğiıfi ve-2005
yılında esnaflığı
bırakanların gerçek
sayısının 84 bin
600 olduğunu

açıkladı. 2006'nın
llk 8 ayı için de aynı
durumun söz
konusu olduğunu
kaydeden Coşkun,
bu dönemde esnaflığı
bırakanların gerçek
sayısının ise
80 bin 190 olduğunu
bildirdi.

Bakan Coşkun,
borçlarını ödeye-
memekten dolayı
haciz muamelesine
mafuz kalan esnaf ve
sanatkarIarın
sayısının kaç
olduğuna dair veri
bulunmadığını
kaydetti.

K rİez
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başabaş seyre
derken, 2004'de
2,4 puanla, küçük
sayılabilecek bir
kayıp yaşandı.
Buna karşılık, 1999
yılında yıllık enflas
yoh, yıllık ücret zam-
mının 2 katını aştı.
1997, 2000 ve 2006
yılIarı da KIT işçi-
lerinin yüksek oran!ı
kayba uğradığı yıllar
olarak belirlendi.
1995-2006 döne-
minde KlT işçllerinin
her 100 YTL'deki
kaybı da, 25,91
YTL'ye ulaştı.
Bu arada 2002-2004

enık dü tü
Ma!iye Bakanlığı veri-
lerine göre KlT'lerde
çalışan işçiler, son
12 yılın sadece 4
yılında enflasyona
yenik düşmedi.
Maliye Bakanlığı
tarafından hazırlanan
2007 Yılı Bütçe
Gerekçesinde yer
alan veriler
üzerinden yapılan
hesaplamalara göre,
1995-2006 döne-
minde Türkiye, yüzde
12 bin 448'lik bir
enflasyona maruz
kaldı. 1994 sonunda
100 olan fiyatlar,
2005 sonunda 10 bin
997,8'e ulaştı. 2006
sonunda da bu
rakamın 12 bin
548,5'e çıkacağı tah-
mininde bulunu!du.
Böylece söz konusu
dönemde, enflasyon-
da kümülatif bazda
124,49 katlık bir artış
meydana geldi. Buna
karşılık, bu süreçte
KlT'lerde çalışan işçi-
lerin ücretlerindeki
artış 91,97 kat olarak
gerçekleşti. 1994
sonunda 100 olan
ücretler, 2005 sonun-
da 8 bin 664,5'e yük-
seldi. Bu rakamın,

2006 sonunda da
9 bin 297 olacağı
hesaplandı.
Bu şekilde 12 yıllık
dönemde enflasyon-
daki yüzde 12 bin
448'llk artışa karşılık,
KlT işçilerinin ücret-
lerindeki arüşın
yüzde 9 bin 197'de
kalacağı
anlaşıldı. 1.2 yıIIık
süreçte, KlT çalışan-
ları, sadece 1995,
1996, 2001 ve 2002
yıllarında enflasy-
onun üzerinde ücret
zammı aldı. 2003
yılında enflasyon
ve ücret artışları

yılları arasında
KlT'lerde atıl istih-
damın azaltılmasını
amaçlayan teşvikli
emeklilik uygulaması
sonucunda 60 bin
personel işten
ayrıldı.
Bu uygulama ve
öze!!eştirmelerin
ardından 1990 yı!ında
KlT'lerde 650 bin
olan personel sayısı,
bu yılın Temmuz ayı
başında 229 bin 519'a
g.eriledi.
Ote yand an 2007

yı!ı Prograrnında yer-
alan verilere göre de,
1998-2005 döne-
minde memurların
reel net ücret
endeksinde, 2,1
puanlık bir gerileme
meydana geldi.
1994'ü 100 oIarak
alan bu verilerde de,
maaş ehdeksı 1998
yılında 117,8, 1999
yılında 123,1, 2000
yılında 108,9, 2001
yılında 104,8, 2002
yılında 110,8, 2003
yılında da 109,9 oldu.
Endeks, 2004 yılında
112,7,2005 yıtında
ise 115,7 olarak
belirlendi.

ATO'dan sos aı
sağlamak üzere kur-
duğu üç kuruluş,
".Bermuda Şeytan
Uçgeni"ne döndü1
Raporda, Sosyal
Güvenlik Reformu
iIe tek çatı altında
toplanarak SosyaI
Güvenlik Kurumu'na
dönüştürülen bu
üç kuruluşun,
Türkiye'nin 579
milyar YTL'sini yut-
tuğu bildirildi.l
Raporda, 1990'!ı
yılların başında
bozulmaya başlayan
sosya! güven!ik
sisteminin ülke
ekonomisinin sırtın-
da adeta bir kambura
dönüştüğü ifade edi
lerek, 1994-2006 yıl-

üvenllk ra 0ru
Ankara Ticaret Odası
(ATO) tarafından
hazırlanan raporda,
sosyal güvenlik
kurumlarının son 13
yılda 103 milyar YTL
açık verdiği belirti
lerek, "Bu kurum-
ların, 103 milyar
YTL'Ilk açığını kapat-
mak iç|n borçIanan
devlete maIiyeti,
faiziyle birIikte 579
milyar YTL oldu"
denildi.
ATO'nuç SSK, Bağ-
kur ve Emekli san
dığı verilerinden
yararlanarak hazır-
ladığı "SosyaI Güven
lik Raporu"na göre,
devletin, vatandaşla
rın sosyal güvenliğini

ları arasındqki 13 yıl-
!ık dönemde. SSK,
Bağ-Kur ve Emek|i
Sandığı'nın açık-
larının toplamının
103 milyar YTL'ye
ulaştığı kaydedildi.
Rapora göre, dev|et,
SSK, Bağ-Kur ve
Emekli Sandığı'nın
açıklarını kapatmak
için iç borçlanma
yapmak zorunda
kaldı. Son 13 yıllık
dönemde ssk'nın
30,.6 milyar YTL'llk
açığını kapatan
devlet, bunun için
180,9 milyar YTL faiz
ödedi ve ssk'nın
devlete maliyeti 211,6
milyar YTL oldu. Söz
konusu dönemde

Emekli Sandığı'nın
toplam 40,1 milyar
YTL'Ilk açığını
kapatrnak içilı 193,3
milyar YTL faiz
ödeyen devlet,
toplam 237,4 milyar
YTL'Ilk fatura ödedi.
Bağ-Kur'da da açık
28,6 milyar YTL
olurken, ödenen faiz
101,6 milyar YTL,
toplam maliyet 130,3
milyar YTİ- oldu. Üç
sosyal güvenlik kuru-
luşunu batmaktan
kurtarmak amacıyla
borçlanan devlet 13
yılda bu kuruluşlara
103 milyar YTL'yi
temin etmek için 476
milyar YTL'lik bir faiz
yükünün altına girdi

ı- ı _ı A ı ARANıYoR
Ön nuhasebe bilen ye b,lgıs ayar kullanabilen

BAYAN ELElllAN

Iecrübelı BA)ı ye BA)ıAI,Jgarson alınacaktır,

MAMMA MİA P\ZZERİA
. llüracaatların şahsen yaplması rrca olunur, 
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Otomotiv yetkili
satıcıları, 2007 piyasa
şartlarından endişe ve
tedirginlik duymaları-
na rağmen 2010'a
temkinli ancak daha
olumlu ve umutla
bakıyor. "Yetkili
satıcıların
Memnuniyeti ve
Karlılığı" araştırması
sonuçlarına göre,
yetki!i satıcıların
gözünde otomotiv
sektörünün en önem|i
sorunlarının başında
"rekabeUhaksız reka-
bet geliyor.
otomotiv yetkili
Satıcıları Derneği'nin
(OYDER) önderliğinde
vdf otomotiv
Finansmanı sponsor-
luğunda düzenIen
"Otomotiv Yetki!i
SatıcıtarınıA Kar!ılığı
ve Rekabetin
Geleceği" paneli ile
"yetkili satıcıların
Memnuniyeti ve
Kariı f ığı" araşiırması
sonuçları açıklandı.
Türk ekonomisinin
lokomotif sektör-
|erinden otomotiv
sektörüne ilişkin
OYDER'in otomotiv
yetkiIi satıcılarının
giderek azalan kar
oranlarını ve mutlu-
luklarını değer-
Iendirmek; bunu bi!-
imsel bir platformda
yetki lilerle paylaşmak
amacıyla gerçek-
!eştirdiği araştırma,
yerli ve yabancı sek-
tör temsilci!erinin
bulunduğu panel ile
masaya yatırıldı.
"yetkili satıcıların
Me,mnuniyeti ve
Karlılığı" araştırma
sonuçlarını açıklayan
OYDER Yönetim
Kurulu Başkanı Tarık
Taşar, "Türkiye iç

dinamiklerini,
ekonomik
göstergeleri, enflas
yon vb. ülke risk
primini dikkate
aldığımızda; yetkili
satıcı karlılıkları kabu!
edilebilir seviyenin
altında ka!mıştır."
deÜi. Bunun ağırlıklı
olarak distribütörün
satış hedefleri ve
stok baskısından
kaynaklandığının
altını çizdi.
otomotiv ve finans
sektörü arasındaki
i!işkiyi değerlendiren
vdf Holding Genel
Müdürü Kema! Ören
ise, "Ekonominin itici
gücü finans kurum-
ları, otomotiv
satışlarında da önemli
bir rol oynamaktadır.
Finans sistemin
desteği ile oluşan
otomotiv değer zin-
cirinde yüzde 39 payı
ile ilk olarak AR-Ge ve
satış buiunur]<en
bunu yüzde 12 pay ile
satış sonrası hizmet
izlemektedir. Kredi,
sigorta ve filo yöneti-
mini içeren yüzde
30'luk payı ise araç
kiralama, ikinci e! ve
akse$uar hizmetleri
takip etmektedir"
ifadelerini kullandı.
Gelişmiş ülkelerde
otomotiv ve finans
sektörünün el ele
hizmet verdlğini söz-
lerine ekleyen Kemal
Ören, "Türkiye henüz
bş beraberliği
sağlayabiImiş değiI.
vdf otomotiv
Finansmanı
olarak amacımız oto-
motiv ve finans sek-
törünü bir araya
getirerek birlikte
hareket etmelerini
sağlamaktır" dedi.

ı

eıldın 02007

ıG ler
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı
Hilmi Güler, yaptıkları
hesaplara göre, şu
anda elektriğe her-
hangi bir zam olma
yacağını bildirdi.
uluslararası Bor
Sempozyumunun
kapanışına katı!an
Bakan Gü|eı basın

iElektri Y

mensuplarının
sorularını yanıtladı.
Gazetecilerin Devlet
Planlama Teşkilatının
(DPT) hazırladığı
2007 Programında
TEDAŞ'ın tarifelerin

. de artış planlandığı
nın belirtildiğini hatır-
latmaları üzerine
Bakan Güler, şu anda

ıı

e zam oıma acak'u
e!ektriğe herhangi
bir zammın söz
konusu olmadığını
vurguladı. Gü!er,
elektrik zammının bir
ekonomik karar
olduğunu bu kararı
tek başına kendisinin
de alabileceğini fakat
hükümet olarak
Başbakan'ın da

görüşlerini alarak,
bir bütün halinde
hareket ettiklerini
ifade etti.
Güleı 2007'de elekt
riğe zaman yapılıp
yapılmayacağı soru-
ları üzerine, 2007 ile
ilgili bir kararı bugün-
den söylemenin yan-
lış olacağını söyledi.
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Anne ve babalar dlkkat
Aşırı kollayıcı anne-baba tutumu,çocukların her istediğinin yapılması
ilerleyen zamanlarda çocuklarda davranış bozukluğuna yol açabiliyor...

Davranış bozukluk-
larına yol açan hatalı
anne baba tutum-
Iarının çocuklarda
öfke, saldırganlık,
çalma, eşyaya zarar
verme, kavga çıkar-
ma, okuldan kaçma,
kura!lara uymama
gibi davranış bozuk-
!uklarına neden
olduğunu belirten
uzmanIar uyarıyor:
"Çocuğunuzu aşırı ,

kollarsanız yanlış
yaparsınız".
Çocuk ve Ergen
Ruh Sağ!ığı ve
Hastalıkları uzmanı
Dr. Ayten Erdoğan,
anne baba tutum-
larının çocuklar
üzerinde erken
dönemden itibaren
faydalı olabileceğini
söyledi. Dr. Erdoğan,
başlıca hatalı anne
baba tutumlarını
şöyle sıraladı:
']Aşırı kollayıcı anne-
baba tutumu; anne-
baba tarafıncian
çocuğun her dediği
nin, her isteğinin
kabul edilmesi ve
yapılmasıdır. Anne
baba çocuğu sevdik-
leri için Pöyle yaptık-
larını düşünmekte
fakat kontrol, gerek-
siz ve zamansız
istekleri engelleye-
bilme, kendini avuta
bilme gibi çok önemli
yetilerin gelişmesinin

Barış' Güler' i n kaleminden

Türkler SMS
Y

7 YAş

sağlanamaması
nedeni ile çocuğun
kendini geliştirme-
sine yeterli destek
sağlanmamaktadır.
'Modern aile' kavramı
altında anne bübaIa
rın 'çocuk için yaşa-
ma' biçimini benim
semesi sonucu
çocuklara her konu-
da izin vermenin
yanısıra, yeterli sevgi
dd gösterilmesi ile
klasik anlamdaki
deyimle çocuğun
şımarık olmasına
neden olunmaktadır.
Diğer bir sağlıksız
ana-baba tutumu ise
reddedici tutumdur.
Burada çocuk ne
yapsa kabul görmez,
aşırı bir sınırlama
vardır, her şeyine
karşı çıkı!maktadır.
Devamlı eleştirisel
yaklaşım sonuc[ı

çocukta ben!ik
saygısında düşüklük
ve savunma olarak
da saldırgan
tutumlar gelişe-
bilmektedir. Davranış
bozuklukları
başladıktan sonra
anne ve babanın
sergilediği yaklaşım-
lar çok önemlidir.
Çocuğun vurma,
kırma gibi hatalı
davranışları
sonrası bir şey
yokmuş gibi davran-
mak, olayı kapat-
maya çalışmak, daha
çok şefkat göster-
mek gibi tutumlar
tavdiye edilmediği
gibi, verilen tepkinin
düzeyinin çocukla
şiddet!i kavgaya
girişmek, hırpala-
mak, dövmek gibi
şiddetli olması da
zararlı olmaktadır."

Türkiye'de SMS çıl-
gınlığı yaşanırken
gençler, bu çılgınlığı
şiddetlendirmek için
ellerinden geleni
yapıyor. Günde 10
kısa mesajdan
fazlasını atanların
oranının yüzde 13
olduğu Türkiye'de,
gençler arasında bu
oran en düşük grupta
yüzde 22 ile 1.5 katın
üzerine çlkıyor.
Ericsson Gonsumer
Lab tarafından yapılan
araştırma, teknoIojiyi
sadece takip eden
gençIer arasında
yüzde 22 olan bu
oranın, meraklı kesim
arasında daha da yük-
selerelk yüzde 33'e
ulaştığını ortaya
koyuyor. Bu oranın.

Türki
Mllli Eğitim Müdürü
Nevzat lspirli, Japon
ya'da 100 insandan
14 tanesinin düzenli
kitap okuduğunu,
Türkiye'de i§e bu
oranın 10 binde bir
olduğunu söyledi.
Tülay Başaran
Anadolu Lisesi'nde
düzenlenen ödül
töreninde 2005 yılın-
da samsun'da
yapılan Liseler Arası
Bilgi Yarışması'nda
birinci olan Tülay
Başaran Lisesi
öğrencilerini kut-
layan Milll Eğitim
lıııüa tırti Nevİat lspir-

.ştS- ]'.)'ııl ı

i düzenli kita

ıı ını

modern yaşlılar ve
muhafazakarlar
arasında yüzde 4'te
kaldığı düşünülünce
çılgın|ığın boyutu
ortaya çıkıyor.
Kısa mesaj söz
konusu olunca neza-
ketimize de diyecek
yok. Mesajı okumakla

yetinenlerin oranı
sadece yüzde 13. Kısa
mesaj alanların yüzde
24'ü mesajı göndereni
ararken, yüzde 54'ü
bir kısa mesaj
,1azarak, mesajı atanı
yanıtlıyor. Yüzde 9'luk
bir kesim ise her ikisi-
ni birden yapıyor.

e'de l0 hinde l kl 0roku
li, 2003 yılında düzen
lenen Dünya Çocuk-
larının Gözünde Mısır
konulu yarışmada
gümüş madalya
kazanan Asil kutlu
ve 2005-2006 eğitim
ve öğretim yılının
başında Bangla
deş'de düzenlenen 4.
Bagladeş Ulus!ara
rası Çocuk Bienali
konulu yarışmada
bronz madalya
kazanan sıla
AIemdaroğlu'na
çeşitli ödüller verdi.
odül törenin ardın-
dan bir konuşma
yapan Nevzaf lspirli,

Japonya'da her
100 insanın
14 tanesinin
düzenli olarak kitap
okuduğuna dikkat
çekerek, "Bu oran
ABD yüzde 12'dir.
Maalesef Türkiye'de
ise bu oran 10 binde
birdir. Japonya'da
kişi başına yılda
okunan dergi sayısı
29'dur. Türkiye'de
1.2'dir. Okumuyoruz.
Türkiye'de 90
kişiye bir kahvehane
düşüyor. Ama
65 bin kişiye bir
kütüphane
düşüyor" dedi.

tf.eza
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Haııa sıcakl ı ıartacak
Hava sıcaklığının
bugünden itibaren
yurdun batısından
başlayarak artacağı
bildirildi.
Devlet Meteoroloji
İşIeri Gene! MüdÜrlü
ğünden yurtta hafta
ortasına kadar bekle-
nen hava durumuna
ilişkin yapılan açıkla-
mada, halen yurdun
kuzey, iç ve doğu
kesimlerinde devam
gden yağışların
bugün yurdun iç ve
doğu kesimlerinde
etkisini devam ettire-
ceği belirtildi.
Açıklamaya göre,
bugün; Marmara,
kuzey Ege, batı Kara
deniz'in batısı, doğu
Karadeniz'in doğusu
ile kars ve Ardahan
çevrelerinde yağış

Y

bekleniyor. Yağışlar
yağmur ve şağanak;
Trakya'nın yüksek
kesimleri, batı Kara
deniz'in iç kesimleri
ile Kütahya, Eskişe
hir, Kars ve Ardahan
çevre!erinde kar!a
karışık yağmur ve
kar şeklinde olacak.
7 Kasım Salı günü;
Karadeniz bölgesi,
doğu Anadolu'nun
kuzeyi ile iç Anado
lu'nun Kuzeydoğusı,
yağışlı geçecek.
Yağış!arın kıyılarda
yağmur, iç kesimler
de karla karışık
yağmur ve kar
şeklinde gerçek-
leşmesi bek!eniyor.
8 Kasım Çarşamba
günü; batı ve orta
Karadeniz kıyıları,
doğu Karadeniz

ile doğu Anadolu'nun
kuzeydoğusu nda
yağışlar devam
edecek. Yağışlar
|ıyılarda yağmur,
iç kesimlerde
karla karışık
yağmur ve kar
şeklinde olacak.
Açıklamada,
yurdun iç ve
batı kesim!erinde
sabah saatlerinde
buzlanma ve don
olayının beklendiği
ifade edildi. açıkla-
mada ayrıca
rüzgarın güney
batıya (lodos)
dönmesi bek-
lendiğinden yurdun
kuzeybatı kesim-
lerinde soba
zehirlenmelerine
dikkat edilmesi
gerekiyor.
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Besln aler lsl hakkında b ılılle$ erehnler
Besin a!lerjisi
halkımız, hatta
doktor!arı m ız tarafı n-
dan çok geniş
kapsam!ı olarak
kullanılan bir terimdir.
Çoğu zaman, bir
besin maddesine bağlı
olarak gelişen her
türlü normal dışı
reaksiyon, besin aler-
jisi diye adlandırılır.
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Göğüs
Hastalıkları Bölümü
Öğretim Üyesi Plot.
Dr. Ahmet Rasim
Küçükusta, anlattı
-Ne zaman süt içsem
karnım davul gibi
şişer.
-Renkli şeker yiyince
perişan o!uyorum.
-Oğ!um, küçükken
balık yemiş ve
komaya girmişti,
hemen hastaneye
yetiştirmesek
ölüyordu.
-Şarap migrenimi
azdırıyor.
-Muz yiyince her
tarafım kabarıyor,
kaşıntıdan duramıyo-
rum.
-Yumurta mı, .övbe !

Bir besin maddesinin
yenrıesİncİeh sonra
zehirlenıne dışı olan
çeşitli rahatsız!ıklar
vardır ve bunların
sadece küçük bir
bölilmü gerçek alerjik
reaksiyo n lardı r, fakat
besin alerjisi terimi,
maalesef, besinlere

bağlı tüm anorma|
reaksiyon !arı (alerjik
olsun veya olmasın!)
tanımlamak için de
kullanılır.
önce, bu konu ile
ilgili terimlerin tam
karşılıklarını verelim
Besin alerjisi yiyecek-
lerin neden oldukları,
immunolojik mekaniz-
malarla ortaya çıkan
reaksiyonlardır. Bu
kişilerin kanında,
solunum, sindirim
sistemlerinde,
derisinde..., duyarIı
oldu[<ları besine karşı
lgE sınıfından antikor-
lar vardır. Bu antikor-
ların var|ığı, hem deri
testleriyle ve hem de
kandaki düzeyleri
ölçülerek
gösterilebilir.
Besin allerjisine çok
yakın, hatta onunla eş
ilılamda kullanıtan bir
terim de Besin
Hipersensivitesi, yani
besin aşırı
duyarlılığıdır. Bu
terim, besinlere bağlı
olarak gelişen, fakat
lgE' nin rolünün
olmadığı alerjik reak-
siyonları tanımlamak
için kııilanilir.
BESlN lNTOLERANSt:
İmmunolojik olmayan
mekanizmalara bağlı
olarak gelişen reaksi
yonlar besin intoleran-
sı ya da besin taham-
mülsüzlüğü o!arak
isimlendiriIir.

ALERJİ YAPAN
BEsiNLER
Hemen her besin aler-
|iye neden olabilir,
ancak bunlar içinde
inek sütü, yumurta,
soya, yer fıstığı,
fındık, balık ve kabuk-
!u deniz hayvanları,
domates, çilek ilk
sıralarda gelir.
Küçük çocuklarda
daha çok hayvan kay-
naklı, 6 yaşından
büyük çocuk ve
erişkinlerde ise bltka
kaynaklı alerjenlere
rastlanıl
Besinlerin yenmeden
önce geçirdikleri pişir-
ilme, kızartma, fer-
mantasyon, tütsüleme
gibi işlemler, o mad-
denin aler!i yaratıça
etkisini değiştirebilir.
Bu sırada, teme! anti-
jenlerden bazılar. aza-
lırken, yeni antijenler

Ide ortaya çıkabilir.
Mesel6, inek sütüne
alerjisi olan bir kişide
görülen reaksiyon-
!arın, o sütten yapılan
peynir yendiğinde
daha farklı olmasının
nedeni budur.
Yer fıstığı a|erjisi
Amerika'da Çin'e göre
çok daha iazla
görülür. Bunun
nedeni, Çin' lilerin yer
fıstığını daha çok
kızartarak ya da haşla-
yarak, Amerika'lılar
ise kavurarak
yemeleridir. Fıstığın
kavrulma işlemi
sırasında çok daha
yüksek ısılara maruz
kalması alerji yapıcı
etkiyi artırmaktadır.
Buna karşılık,
pastörizasyon, steri
lizasyon ve derin don-
durmanın böyle bir
etkisi yoktur.

sulu

Grihe ka

ıda ve sebze

Sinop İı sa6ıılt
Müdürü Dr.
Abdülkerim
Köroğlu, gripten
korunmanın yolunun
vücut direncinin
düşmesini engelle-
mekten geçtiğini
belirterek. bunun
için sulu gıda ve
sebze tüketiminin
çok büyük önem
taşıdığını söy|edi.
Sinop Sağlık ll
Müdürlüğü tarafın-
dan havaların soğu-
tnaya baş!aması
nedeniyle vatan-
daşlar grip saIgınına
karşı uyarıioı.
Sağlık ll Müdürü
Dr. Abdülkerim
Köroğlu, ,özellikle
hava değişiklik-
lerinin neden olduğu
soğuk algınlığı ve
gribe karşı vatan-

daşlardan duyarlı
olmalarını isteyerek,
"Gripten korunmanın
başlıca yo!u vücut
direncinin düşmesini
engeI!emekten
geçer. Bu nedenle
mevslm özelliklerine
uygun giyinmeli, bol
sulu gıdalar, taze
sebze ve meyve
tüketilmelidir.
Hastalarla yakın
temastan, ortak
eşya kullanımından
kaçınılmalıdır. Grip
hastalığının tedavisi,
ortaya çıkan belirti-
lerin tedavisi şek-
iincieciir. Ateşin
düşürülmesi, burun
akıntısının giderilme-
si, halsizlik ve kırgın-
lığın giderilmesi şek-
linde tedavi düzen-
lenir. yatak istirahatı
önerilir" dedi.

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı l\212| 516 1212
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Gar. Kom.
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HASTANELER
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Başkan!ık 513 45 20
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Otobüs İşlet. 513 45 21-122
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GEREKLı TELEFONı-AR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBUSU

K rfe-
cEtüLlK,iN iLK GüNLu( GAZETESı

oEttLlK

I cüNı-Üx sivısl cızErE I

YEREL SÜRELİ YAY!N
YlL :34 SAY! : 2589

riyarı : 0.25 YTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri CÜl_en

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KöRFEZ OFSET
Matbaacl ı k-Yay ı ncı lık-Reklamcılık Tes.isi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3'B GEMLiK

(Dini bayram Gün|eri ve Pazar günleriyayınlanmaz}
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Gemllks or İarkl ı enııdı 0-3
Seyfettin ŞrXEnSÖZ

Gemlikspor 14-16
grubunda oynadığı
maçta Burgazspor'a
farklı yenilmekten
kurtulamadı.
Maça iyi başlamasına
rağmen yakaladığı
fırsat!arı değerlendi-
remeyen Gemlikspor,
Burgazspor'un oyuna
ağırlığını koymasın-
dan sonra oyundan
düşmeye başladı.
27 dakikada Murat ve

30 dakikada Serhat'la
goller bulan konuk
Burgazspor ilk yarıyı
2-0 önde kapadı.
Ustünlüğünü ikifici
yarıda da sürdüren
Burgazspor,
55 dakikada
Gemlikspor'dan
Emre Faruk'un
kırmızı kart görme-
siyle daha rahat
oynamaya başladı.
Maçın bu şekilde
bitmesi beilenirken
Burgazspor 70

dakikada Ahmet'le
bir gol daha bulunca
maçt da 3-0
galip bitirdi.
SAHA :

Gemlik Atatürk
HAKEMLER :

Erem Esirtgen (8)
Emin Bayır (8)
Bahadır Ozekici (8)
GEML|KSPoR :

Bilal (4) Rafet (5)
(Bilal 4) Tunahan (5)
Emre Faruk (5) Aydın
(6) Gökhan (6) Kemal
(5) VoIkan (6) Mutlu

(4) Burak (5)
Yadigar (5)
BURGAZSPOR :

Harun (6) Sinan (5)
Okan (6) trımet (7)
MevIüt (6) Yüce (7)
Eray (7) Gökhan (7)
Serhat (7) Barış (8)
Murat (8)
GOLLER :

Dk.27 Murat, Dk. 30
Serhat, Dk, 70 Ahmet
(Burgazspor)
KlRMlZl KART :

Dk. 55 Emre Faruk
(Gemlikspor)

GEMLİK ANA BAYİİ

Y

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
TeI & Fax: (0 .224'' 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Gad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93

e-mall : c_demirli@yahoo.com
www. u l u kaya.tİ ca ret-ltd. com
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Beledlye Meclisi'nin dünkü oturumunda Belediye Başkanı Mehmet Turgut,

. vatandaşların endişe içinde olduğu söyledi ve ekledi: Ecevlt'in ölümü
halkı üzdü

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı,
Demokratik sol partinin kurucusu ve onur-

si

ta
ıttı.

setinin seçkin ismisal Başkanı,Türk
Bülent Ecevit'in i akşam tedavi

tirmesinı yı
cumartes

., SyJa 7'de

iis'.2'llk de remın
Gemllk lle ll ok"

ı

ı s
ı

ı

Belediye Meclisi'nin dü n
y apıl an to pl a ıı tıs ı nda,
"Gemlik hakkında yapılan
açıklamalar yanıltıcıdır. ,ı
5.2'lik deprem in Gem lik'te,|
bulunan fay hatlarıyla
hiçbir ilgisi yoktur'
diyen Belediye Başkanı
Mehmet Turgut, yaşanan
depremin Çınarcık
üzerinden Kapaklı açıkları-
na çıkan fay sonu olduğu-
nun belirlendiğini söyledi.
Vatandaşların endişeli
olduğunu belirten Turgut,
depremle ilgili olarak 2 kez
çalışma yaptıklarını açık-
ladı. Haberi sayfa 3'de

:Güne Bakış
Kadri GÜı_en
kadri_g u ler@ hotmail.com

Ecevit'in ardından...
Türk siyaseti çok önemli bir siyasetçisini

yitirdi.
Türk sosyal demokratları da Kara

oğlanı'nı kaybetti.
Rahmetli Ecevit için yazı yazarken zor-

lanıyorum.
Onu tanımlayacak sözcükleri bulmakta

zorlanıyorunı.
Oysa o, siyasi yaşamında eşi ve benzeri

bir daha zor bulunur bir isimdi. Devamı i'de

l{üfus sa ııllıılda eıle ka anılla §Oıı

Devlet Bakanı Beşir Atalay, Türkiye
lstatistik Kurumu \Üln hrafından birkaç
senedir yürütülen çalışmalar çerçevesinde
nüfus kayıt sistemin in tamtıılanacağını,
2007 yılından itibaren eve kapanarak nüfus
sayımının yapılmayacağını, yine 2007 yılın-
da yapılacak genel seçimlerdebu nüfus
kayıt sisteminin kullanılacağını belirtti. 8'de

Umurbe olcu
ücretlerinde indirim
Kartl ı sfsfeme dönül mesiyle nirliXte
1 YTL 10 Ykr olan Umurbey Gemlik
arası ücretler yapılan girişimler sonucıt
90 Ykr'a indirildi. Haberi sayfa 2'de

luludan lı üretici e eın kararı aldı
Marmarabirlik Mudanya Zeytin Tarım Satış
Kooperatifi Başkanı Osman Nuri Doğru,
birliğin almış olduğu kararlara tepki göster-
mek amacıyla Başköy önünde zeytin üretici-
leriyle birlikte basın açıklaması yapacak-
larını açıkladı. Haberi sayfa l'de
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

GemlihAskerlik
Şubesinden yapılan
açıklamada,
1986/41 tertip
olarak 24-30 Kasım
2006 ve 08-10 Ocak
2007 tarihlerinde
iki grup halinde
silah altına asker
alıqpcağı duyuruldu.
Gemlik Askerlik
Şubesi Başkan
vekili persone!
Başçavuş Uğurtan
Açıcı tarafından
yapılan duyuruda;
"1- Askerliklerine

30 Haziran 2006
tarihinden önce
karar aldıran Er
statüsündeki
yükümlüler
1986/41 tertip
olarak 24-30
Kasım 2006 ve
08-10 Ocak
2l7 tarıhlerinde iki
grup halinde silah
altına a!ınacaklardır.
2- Sevke tabi
tutulanların sınıf ve
eğitim merkezlerini
gösteren listeler
askerlik şubesi ilan
levhasına ası!mış
olup, isteyenler

öğrenebileceklerdir.
sevk evrakları
1f Kasım 2006
tarihinden itibaren
verilmeye başlanacak
olup, toplu sevkler
24-30 Kasım 2006
tarihleri arasında
yapılacaktır.
3- Sevk evraklarını
almak üzere
başvuracak
yükümlülerin,
nüfus cüzdanlarını
yanlarındaı
bulundurmaları
gerekmektedir.
4- Askere a!ınacak-
ların sevk

Sıyfı 2

uru
evraklarını en geç
30 Kasım 2006
tarihine kadar
almaları gerekmekte-
dir. sevk evraklarını
a|mayanlar ile aldığı
halde birliklerine
katılmayanlar,
Bakaya suçunu
işlemiş oIacakların-
dan Askeri
Mahkemeye veribrek
cezalandırılabilecek-
leri için yükümlülerin
zamanında sevk
evraklarını almaları
ve bir!ikIerine katıl-
maları menfaatleri
icabıdır" denildi.

[asıın celblnde a§hrOlacaklara du

ı
ı

Aydınlık bir }üz geride bir yığın ışık
bırakarak derinliklere daldı..

Kıbrıs Barış Harekatı ...
Çalışma yaşamına çok önemli katkıları..
Akgüvercin..
Ecevit mavisi..
ilke..
Namus...
Onur...
Şiirleri.t
Türk Toplum yaşamına armağanları..
Ecevit'in ardından ne söylense yetmez..
Yıl 1977 ...
Ankara..
Gazetecilik Okulu öğrencisiyim..
Genel seçimler var..
Pazar Sabahı..
Tandoğan'da bir ilkokulda sandık

gözcüIüğü..
Çünkü sandıkların "yok edilme"

olasılığı var..
Pazartesi akşamı..
226'ya ramak kala Çankaya'da CHP

Genel .Merkezi'nin önünde zaier kutla-
malarına katılış..

Çok ilginç gözlemler..
Cum|ıuriyetçiler...
Demokrasiye inananlar...
Atatürkçüler ...
Solun ılımlısından marijinaline dek tüm

"fraksiyon tarı " orada..
Tek yürek, tek ses...
CHP iktidara...
Koalisyon hükümetleiinin beceriksizliği

altında sıkılan, ezilen, sömürülen Türkiye..
Belirsizlik..
Umutsuzluk..
Karamsarlık..
Dağlar, taşlar, kuşlar...
Umut Ecevit. diyehaykınrken..
Ecevit'le yakalanan rüzgar...
Türkiye'nin Aydınlık geleceği için

CHP'ye iktidar sinyalleri..
Olmadı..
Olamadı...
Türkiye ateşin içinden çıkamadı..
Yangın sönmedi..
Bugünlere gelindi..
Şimdi...
Acaba...
O'nun ölümü...
Yine Cumhuriyetçileri, Atatürkçüleri,

ulusun aydınlık yarınları için çabalayan
siyasal oluşumları kayıtsız koşulsuz bir
araya getirir mi?

Çünkü ulusun çok ihtlyacı var..
Uğur Mumcu'nun ölümüyle olmadı..
Ecevit'in ölümüyle gerçekleşir mi ?
Yine umudumuz Ecevit..
Allah Rahmet E$esin Bülent Ecevit..

Gürhan ÇET|NKAYA

Bülent Ecevit...

Unurhe 0l0u ücrgtlerlnde lndlrln
Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik Umurbey arası yolcu taşıma ücreti 90 Yk/ye düşürüIdü

seyfettinbEKEBşÖz

Büyükşehir
Belediyesl
tarafından
belirlenen Umurbey
Gemlik arası
yolcu ücretlerinde
indirim yapıldı.
kartlı sisteme
dönÜlmesiyle
birlikte 1 YTL
10 Ykr olan
Umurbey Gemlik
arası ücretler
yapılan girişimler
sonucu
90 Ykr'a indirildi.
Gemlik Bursa
arasındakl 36
kilometrelik
ulaşımın .
1.75 YTL olmhsı
nedeniyle tepki
gösteren
Umurbey'liler
indirim istemişlerdi.
Bir süre belirlenen
tbretle Umurbey
Gemlik arasında
seyahat eden

ı

Umurbeyli
vatandaş!arın
gösterdikleri
tepkiye belediye
başkanından
yanıt geldi.
Umurbey Belediye
Başkanı Fatih

Mehmet Gü!er'in
Büyükşehir'e
yaptığı ücret
indirimine olumlu
cevap verildiği
öğreni!di.
4 kilometrelik
güzergahta

1 .10 YTL'ye
yolcu taşıy.an
Umurbey Ozel
Halk otobüslerinin
Yılbaşına kadar
90 Ykr'a yolcu
taşıyacakları
öğrenildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN _ OKUTUN

ABONE OLUN
K rİezo

I aoir.Ox !İvııl cızETE f

atİ

ı{CilTo|lzGT(tffiil€
ı

ltllil u0 llcl{tlltlll lltlillfi
Her türlü a!ım-satım,

eleman llanIarınız ve

rek|amlarınız lçin bizi arayın

ııKOnFEı
nEK1AM

Buılsıl Hılı{ıtulıYffU(
0ı

İstlllal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEtılLİK

(Akbank ara!ığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0,224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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BeIediye Meclisi'nin dünkü oturumunda Belediye Başkanı Mehmet Turgut,
vatandaşların endişe içinde olduğu söyledi ve ekledi:

|l5,z'llk de remın
Gemllk lle ll s okll

Seyfettin ŞeXenSÖZ

Dün yapılan
Belediye Meclis
toplantısında
Gemlik'te yaşanan
deprem konusunda
bilgi veren Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut, 'Gemlik
hakkında yapılan
açıklamalar
yanıltıcıdır.
5.2'lik depremin
Gemlik'te bulunan
fay hatlarıyla hiçbir
ilgisi yoktur'
açıklamasını yaptı.
Başkan Turgut,
depremden sonra
televizyon ile
yazılı basının
yaptığı yayınlara
değinerek vatan-
daş!'arın enOİ§e
içinde bırakıldıklarını
soyledi.
Belediye Meclisi'nin
Kasım ayı ilk
top!antısında verilen
iki önergeden
biri olan cenaze
aracının yetersiz!iği
ne Başkan Turgut,
" Alınması için
talinlat verdim,
arkadaşlarımız
fiyat alarak bilgi
ediniyorlar, en kısa
zamanda Gemlik'e
iyi bir cenaze aracı
alacağız" açıkla-
masında bulundu.
DYP'Il meclis
ğelerinin birlikte
verdikleri diğer
bir öneroede ise
Gemtik'Ğ yrşAnan
depremden sonra
yapı!ması gereken
çalışmalar

hakkında oldu.
Bu konuda meclise
bilgi veren
Başkan Turgut,
Gemlik halkının
yanılgıya düşürüldü
ğünü söyledi.
Gemlik halkının
büyük bir tedirginlik
içinde bulunduğunu
belirten DYP'Il
üyeler, ilçenin
jeolojik durumunun,
mevcut imar planı
alanlarının ve bu
plana göre yapılmış
oIan mevcut binaların
depreme dayanıklılık
ö!çümlerinin yapıl-
ması, güçlendiri|mesi
gerekenler için
teknik çalışmanın
yapılması, yapıIacak
olan jeoIojik çalış-
malar neticesinde
sağlam yerlerin
imara açılarak
Gemlik halkının
güven!i yerlere konut
yapabilmelerinin
sağlanması gibi

teknik, hukuki ve
mali çalışmaların
başlatılması konu-
larında önerge
verdiler.
Depremle ilgili
olarak 2 kez çalışma
yaptık!arını şöyleyen
Belediye Ba§kanı
Mehmet Turgut,
önce lller Bankası
tarafından gözlemsel
olarak yapılan
çalışmaların daha
sonra lstanbul
üniversitesi tarafın-
dan araştırmalar
yapılıp 50 civarında
sondaj kuyusu
açıldığı, jeofizik
tespitler!e
Gem!ik'te ciddi
bir depremsel!ik
araştırmasının
yapıldığını söyledi.
GEMLıK,LE
lı-clsl yoK..-
Yaşanan depremin
Gemlik'ten geçmekte
olan fay hatlarıyla
hiçbir ilgisinin

bulunmadığına
dikkat çeken Başkan
Turgut, yaşanan
depremin Çınarcık
üzerinden Kapaklı
açıklarına çıkan fay
sonu olduğunun
belir!endiğini
ve GemIik ile
bir ilgisinin
olmadığını söyledi.
Vatandaş!arın
şu anda sakin
o!malarını da
isteyen Başkan
Turgut, yazılı ve
görsel basında
yapılan yayınların
Gemlik'le bir
ilgisinin bulun-
madığına
dikkat çekti.
Belediye Meclisi'nde
daha sonra
Disiplin Amirlerı
yönetmeliği ile Sicil
Amirliği Yönetmeliği
oy birliği ile kabul
edilirken içlerinde
Avukat,
Mühendis, Mimar
ve doktorun da
bulunduğu
Sözleşmeli Personel
alımı ve ücretlerinin
belirlenmesi oy
birliği ile kabul
edilirken Başkan
Turgut, Avukat
otarak lbrahim
Selman Şuşoğldnun
atamasının yapıla-
cağını söyledi.
Belediye Meclisi
tmarJa ilgi}i kohuları
görüşmelİ üzere
10 Kasım 2006
Cuma günü saat
14.30 yeniden
toplanacak.
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Tuz !...

tuz. çıkarılıyor. ıi:,:ı

lzmir'de ki Çam altı işletmelerinden
burası özelleştirifnedi, Tekel hala yıldd
bin ton üretiyor. Burayı da yakında ,.

özelleştirileneceği söyleniyor...

Türk insanı evinde yıl içinde 390-İ[n.toıı,,
gıda sanayide 400 bin ton tuz tüketlyor.

Tuzun biiyük böIümü sanayide,(f,Ekstll -
deri) suları yumuşatmakta kullanılıVol, , .

Sanayinin tuz kullanımının yılda,1,5 ıiıil i
yon tonu geçtiği söyleniyor.. ı : ı,::';,,,"'-' ,

Yıllarca Türkiye'de tuz devlet teltellnde .;

Daha sonra çıkarıtan maden yasaİı iie i

kaya tu4larını özel sektör çıkarmayEiı"', ,

başladı.. l,, j, ,,, ,..

Yılda 500 bin ton kaya ve kaynak tu.z_u
üretiliyor.. : .,ii,. 

r:, ,, 
i

Ama bu kaya tuzu içinde taş- toğrak,r iolduğu için tercih edilmiyor.. -,., l
Deniz tuzumuz da, gö! tuzumuz d.a, ffia;

tuzumuz da bol. 1. j

Bize yetiyor, artıyor biIe.. :

Yalnız Tuz gölünden yıtda 1,6 milyon ton
i.,,

Sonradan tekel ve tuz özelleştirme,ile 3
sermaye grubuna satıldı.. i:]'|-,"

Onemli olan tuzu çıkarmak ve tüketiciye
sunmak... '.:' ,

Blzı sanayi kolları tuzu denizden, '

gölden, madenden çıkarıldığı gibi kuItanıy-
or.

Ama gıda sanayi ve kaliteli üretim yapan
bazı işletmeler işlenmiş (rafine) tuz kullari-
maya mecbur.

Bu özelleştirilen 3 grup tuz üretimini

ton tuz çıkararak karşılıyorlar. ,..'
Tuzu çıkaran firmalar, bunları işlemeleri.'İ,

için 300 dolayında firmaya satıyorlar. ":1
Bu firmalar arasında birkaç tanesi pazaiı.i

tutmuş. "',,
Billlr tuz -Satina-Metmar firmaları gibi..
Türkiye'de eskiden tuz fiyatını T}ke!

belirlerdi.. Şimdi TekeldenTuz gölü
işletmesini alan bu üç firma belirliyor..

Şimdi bunların Tekel olduğu söyleniyor..
Sanayi tesisleri, tuzu işleyen rafine.tuz ;: ,

yapan lşletmeler tuzun fiyatının ç9t.'i ,ii
artırıldığını söylüyorlar.. ,,l!:ri:; '.,,.,

Tekel zamanında 20 YTL otan ham"tua fİ;,i
yatını bu üç firma anlaşarak 35 YTL. yap- ::,il

mışlar., Dış ülkelerde 10 YTL.irıiş a]Tıa* ...
bunun nakliyesi masraflı imiş.. j',,". " .,,i,,.

Görüyorsu n uz, özelleşti rme dah.a.iyi'ü
tjm ya pı l sı n, fiyatları da ha aşağıya,,§ğ|i,_F r
düşüncesi iIe yapılıyor..

Ama nerede !...
Devlete ait bu tesislei,fıarnıyok pahası

satıldı, hem de alanlar bi4
bari doğru dürüst, ucuz ü
demediler... :

Hem milletin malına bedavadan
hem de ellerini ovuşturup, tatlı kizh@rı

. Vatandaş kokmasın diye,"hayratlar; ,,i
olarak tuz işletmelerini bıraksalaidı bi2 de
arada tuzlanır kendimizi kurtarırdık: :: 

:
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Şehir içinde bulunap
kaldırımları n yayalara
ait olduğunu bir türlü
öğrenemedik.
Günün hemen
hemen her saatinde
yayaların geçiş
yaptığı }aldırımların
sokak tjağlantısı
olan yerlerine araç
park eden sürücü-
lerin vurdumduy
mazlığı sürüyor.

lnsanların araçtarın
altında kalma riskini
göze alarak cad-
delere inmelerinin
nedeni olarak görülen
kaldırım işgallerinin
ise nedense önüne
geçilemiyor.
Esnafın malını
kaldırıma koymasına
alışan vatandaşlar
araçların kaldırıma
park edilmesine ise
tepki gösteriyorlar.

lar kaldırı ınları l a edı 0rı
En k

ııU

retmene

ıı

ulleılı

Türkiye'de 15 kentte 2 bin 100 denek
üzerinde yapılan bir araştırma, en çok güve-
nilen mes|eklerin başına öğretmen, profesör,
işçi, doktor savcı ve hakimlerin bulun- A

duğunu ortaya koyarken, ordu ve cumhıtr-
başkanlığı gibi makamlar da en güvenilen
kurumlar 1rasında üst sıraları paylaştı.
lzmir'de bulunan Uluslararası Stratejik
Araştırma Eğitim ve Danışma Merkezi
Platformu (USADEM) "Kurumsal ve
Mesleksel Güvenilirlik" anketi yaptı.
Çalışmaya katılanların yüzde 82.29'u öğret-
menliği en güvendiği meslek olarak
işaretlerken, bunu yüzde 79.84 ile profesör.
lük, yüzde 77.98'!e işçilik, yüzde 68.09'!a
doktorluk, yüzde 66.10'la savcı!ık, yüzde
64.84 ile hakimlik meslek|eri izledi.
Bu arada, ordu (yüzde 81.94),
Cumhurbaşkanlığı (yüzde 79.41), üniversite
ler (yüzde 70.96), mahkemeler (yüzde 64.46),
sivi! toplum kuruluşları (yüzde 64.41) en
güvenilir kurumlar olarak belir!endi.
Katılımcıların en az güven duydukları
mes l e kl e ri n baş_ı n 1 i s_e m i l l etve ki l l i ğ i .q|d ı.Milletvekllliğl yüzde 7.19 ile en az güv-en
duyulan meslek olarak seçilirken, bunu
sırasıyla müteahhitlik (yüzde 7.50), koope
ratifçilik (yüzde 8.53), politikacılık (yüzde
11.14| ve din ada nlığı (yüzde 24.39't izledi.

BAY ffilJ§TArA üııLP ıiltLAt,TA],t
ııHer Çeşit E lak Alım, Satım ve Klralama Hizmetlerl

Daire, Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPu TAKİP lşı-rRi YAPıLıR

ıciı §ATıLııI 
'ıe 

ıtIRALııtLARılıız iciıı gizi ARAyıNız

fla m2 3 + 1 sATlLıK LÜX DAıRE

Kayhan Mahallesi'nde denizi görel 1

Manastır Dilek Sitesi'nde SATILlK İÜİ OlİnE Denizi gören, 3+1, 140 m2

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lı{üstakil Ev (Bahçe lçinde}Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

§okak No:2 D:4 §adık htma Apt 3+1. 110 m2 asansörlü *ombili satılık daire

Bağ.Kur Sanayi Sitesinde t85 m2 çekme katlı, içindeki yen| atari makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpaan Eski uhil lıl*tep

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nı n

altında 408 m2 arsa - Çınarcık,
Yalova 448.54 m2 arsa

Termal Bağı'nda 407.77 m2 arsa
Terma| Girişinde 433.02 m2

Termal yolu Gülerce Villalarının
altı9880 m2 arsa

Umurbey'de t2 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

Doğdga Poliçesi YapıIır,

§EKER §ıGORTA
tiacide öztlp

Tel : 5132474 Fax: 514 10 21

UMED'den b k adıııı
ıı ıı

u u
Uludağ Üniversite-
si'nin geleceğini
şekillendiren gelişme
plan!arının hazırlan-
masında artık
Uludağ Üniversitesi
Mezunlar Derneği
(UMED) de söz
sahibi olacak.
Uludağ
Üniversitesi(UÜ)
Mezunlar
Derneği(UMED)
Bursa Şubesi'nin
ikinci olağan
genel kurulunda
değişen ye]1!
yönetiml, UU
Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Yurtkuran'ı
makamında
ziyaret etti.
UMED Başkanı
lbrahim öge ve
yönetim kurulu
üyelerinin katıldığı
ziyarette, UU mezun-
larının geleceği
masaya yatırıldı.
Başkan Oge,
UMED'in Uludağ
üniversitesi
markasını savunmak
ve üniversite ile
mezunları arasında
bir bağ oluşturmak

için kurulduğunu,
kÜltürel ve sportif

yolculuğunda,
eğitimin değer-
lendirmesini yapan
mezunlara büyük rol
dü.ştüğünü ifade etti.
UU'deki tüm eğitim
programlarında
mezunlar kurulu
olduğunu anımsatan
Prof. Dr. Yurtkura/n,
"Mezunlarımızln '
örgütlenmesiyle
kurduğu dernekler
bizim için çok önemli.
Onlarla ilişki kurmaya
ve birlikte hareket
etmeye özen gös-
teriyoruz. Hayata
atı!dıktan sonra
üniversite aldığı tah-
sile bakarak çıkarıldn
sonuçların bizlerle
paylaşılması ve o
diyalogun eğitime
yansımasını önemsl
yoruz. UMED'e
gerçekten ihtiyacımız
var ve bundan sonra-
ki ge!işme planlarımı
zın hazırlanmasında
UMED temsilcilerinin
katılımını sağlaya-
cağız. Bu birlikteliğö
ihtiyacım ız var çünkü
buna mecburuz"
diye konuştu.

faaliyetlerin yanı
sıra bilim ça!ışmaları-
na da destek
vereceğini söy!edi.
Avrupa Birliği
sürecindeki
Türkiye'de, sivil
toplum örgütlerinin
öneminin bir kat
daha arttığına
değinen lunnlm Ög",
"Ulu önder Mustafa
Kemal Atatürk'ün
u!usumuza emanet
ettiği Türkiye
Cumhuriyeti,
bugün başta
soykırım yalanları
olmak üzere çeşitli
yöntem ve dayat-
malarh köşeye
sıkıştırılmak
isteniyor. UMED
üyeleri, asli görev-
lerinin yanı sıra bu
tür oyunlara karşı
verilen mücadelede
de en ön saflarda
yer almaya hazırdır"
dedi.
uÜ nertörü prof. Dr.
yurtkuran da üniver-
sitenin 6 yıldır
sürdürdüğü kalite
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luludan a üretlcl e leın kararı aldı
Marmarabirlik
Mudanya Zeytin
Tarım Satış
Kooperatifi Başkanı
Osman Nuri Doğru,
birliğin almış olduğu
kararlara tepki
göstermek amacıyla
Başköy önünde
zeytin üreticileriyle
bir|ikte basın açıkla-
ması yapacaklarını
açık!adı.
Mudanya Zeytin
Tarım Satış |

Kooperatifi Başkanı
Osman Nuri Doğru,

yarın saat 13.00'te
Başköy'deki bir!ik
genel merkezi
önünde bir basın
açıklaması yaparak,
Marmarabir!ik'in
almış olduğu
kararlara tepki
gösterecek|erini
söyIed i.
Eyleme ilişkin
gerekli izinlerin
ilgili birimler
tarafından alındığına
dikkati çeken
Başkan Osman
Nuri Doğru,

zeytin üreticisinin
kendi sorununa
sahip çıkması
lçin Başköy'deki
açıklamaya yoğuıl
katılım bekledi klerini
ifade etti.
Bu arada, Mudanya
Kooperatifi önder-
!iğinde yapıIacak
olan açıklamaya
Gem!ik, Orhangazi
ve İznik Zeytin
Tarım Satış
Kooperatifle4i'nin
de destek vereceği
öğreni!irken,

açıklamada özellikle
birliğin son uygula-
ması olan alımlara
kota konulmasına
tepki gösteriImesi
bekleniyor.
Hatırlanacağı gibi,
16 bin tonluk rekolte
beyannamesinin
verildiği zeytin alım
kampanyasında,
Marmarabir!ik
geçtiğimiz hafta,
Mudanya için 5 bin
725 tonluk zeytin
alımı öngördüğünü
açıklamıştı.

Bursa Halibe
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin,
Osmanlı lmparator-
luğu'nun ilk üç kat!ı
çarşısı olan ve aslına
uygun olarak yeniden
restore edilen
Balibey Hanı'ndaki
restorasyon çalış-
malarını inceledi.
Fiziki gerçekleşmesi
yüzde 75'e ulaşan
Balibey Hanı'ndaki
restorasyon çalış-
malarını denetleyen
Başkan Hikmet Şahin,
5O0 yıllık geçmişi t

bulunan bu tarihi
yerde yapılan kazılar-
da yeni yerlerin
ortaya çıktığını, bun-
dan dolayı inşaatın
4 ay daha uzayacağını
söyledi. ?arihin
soyağacındaki özel
yerinin Bursa'nın
en önemli kimliği
olduğunu ifade eden
Şahin, "Bu ayrıcalık!ı
kim!iğimiz bugüne
kadar devam etmiş
olsa da ne yazık ki
kentiriin hafızası olan
tarihi ve kültüre!

mirasımız son yıllara
kadar yeterince koru
namamıştır. Yüzlerce
yı!!ık geçmişin izlerini
taşıyan eşsiz tarihi
eserlerimiz yok olmuş
veya çarpık yapılaşma
sürecinde ihmal
edilmiştir. Yeni fabrika
lar, binalar ve gökde-
lenler inşa edebilir
siniz ama görkemli bir

Y

un

tarihin iz|erini kaybe
derseniz bir daha asla
geri getiremezsiniz.
Mazinizi bilmez ve
kü!türünüze şekil
veren eserlerinizi ve
değerlerinizi koruya-
mazsanız, sağlam bir
geleceğiniz de o!a-
tmaz. Bize bir geçmişi-miz olduğunu hatırla-
tan ve yaşadığımız
çevreye deSr katan
bu mirası korumak,
yaşatmak ve bizden
sonraki kuşaklara
devretmek hepimizin
vicdani sorumlu-
luğudur. lşte bu yüz-
den Bursa'mızın tarihi
dokusunu ve kü!türe!
mirasını bütün
ihtişarıiıyla gözler
önüne sermek için
çalışıyoruz." diye
konuştu.
Ba!ibey'de yapılan
restorasyon çalış-
masıyla Bursa'nın
toprak altında kalmış
gizli hazinelerinden
birinin daha gün
yüzüne çıkacağını
anlatan Şahin,
"Hamza Bey'in oğlu
Balibey tarafından 15.

0r
yüzyıl sonunda yap-
tırılan han,
osmanlıların llk 3 katlı
hanıdır. 500 yıllık bu
han ne yazık ki yanın-
dan geçerken kims-
enin dönüp bakmadığı
bir virane olarak
duruyordu. Bursa'nın
hiçbir sorununa
duyarsız kalmadığımız
gibi, bu değerimizin
yok olmasına da
seyirci kalamazdık.
Hanı aslına uygun
restore ederek,
yenid'en bugün!e
buluşturacağımız
çalışmalarımıza mart
ayında başladık.
Hanın 1. katında
geleneksel Türk
yemek!eri lokantası
ile turizme yönelik
bir kahvehane, 2.
katında antika, bıçak,
kitap-sahaflar gibi
satış birimleri ve 3.
katında ise çini, ipek,
gümüş, havlu, ha!ı
satan dükkinlar
yer alacak."
şeklinde konuştu.
Şahin, kazı
çalışmaları sırasında
24 olarak planlanan
Balibey'deki dükkan
sayısının 34'e çıktığını
belirtirken, restoras
yonun mayıs ayına
kadar tamamlan-
masının planlan-
dığını da bildirdi.
llglslzlll( ve bi!gisiz!ik-
ten dolayı Bursa'nın
yüzlerce yıllık
geçmişin izini taşıyan
yerlerin koruna-
madığını, bugün
HanIar Bölgesi gibi
birçok yerin açılması-
na çalıştıklarına
dikkat çeken Şahin,
yaptıkları ve plan-
Iadıkları çalışmaların
tamam!anmasıyla
kentin iç ve dış
turizmin gelişmesine
de katkıda bulu-
nacağını vurguladı.

Hanı ına k
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Kadri GÜLER
kadri_g u ler@ hotmail.com

Ecevit'in ardındın...
Siyasi yaşamım Bülent Ecevit'in CHP

Gene! Bgşkanlığı ve Başbakanlık yaptığı
döneme rastlar.

1977 yılından 1980 yılındaki askeri dar
beye kadar CHP llçe yönetiminde görev
yaptım.

12 Eylül darbesinden sonra kurulan
SODEP içinde yer a!dım.

Ecevit, o döneme siyasi yasaklıydı ve
diktaya karşı gizli bir demokrasi savaşı
veriyordu.

Tü- siyasi liderlerin pustuğu dönemde
o konuşuyordu.

Sonra kurmak istediği Demokratik Sol
Parti için SODEP'ten istifa ettik.

yine Ecevit'in saflarına katıldık.
Ancak, o geniş halk yığınlarıyla kurmak

istediği Demokratik So! Parti'nin teorisyen-
liğinden, piram idin başı ndaki lideri
oynayınca, seçkinci tavrı nedeniyle yol-
larımız ayrıldı.

Ecevit, Türk siyasetine, inceliği, kişilikli
olmayı, dürüstlüğü, zerafeti, laik duruşu,
Cumhuriyet, tutkunluğunu, ha!kçılığı,
mücadeleciliği, devlet adamlığını öğretti.

1970'll yıllarda CHP Genel sekreterliğin-
den, CHP Genel Başkanlığına gelişindeki
mücadeleci çizgisi ile başlayan liderlik
kariyeri, onu kimi zaman "Karaoğlan", kimi
zaman "Ha!kçı Ecevit" yaptı.
. Merkezdeki Gumhuriyet Halk Partisini,
lbçl ve köy!ü tabanına oturtmaya çalış-
ması, "Ortanın solu", düşüncesini Türk
siyasetiy!e tanıştırması, tabuların yıkıl-
masına neden o_!du.

ö d'önem AP [ideri Demirei, "örtanın
solu Moskova'nın yolu" diyerek siyasi
yalançılıkla kakibini yıpratmağa çalıştı.

Ecevit, siyasete yenilik getiren liderler-
dendi.

Dengeli, ölçü!ü, sorumlu bir devlet
adamı olmayı başardı.

Zor dönemlerin başbakanı olması onu
ve partisini zaman zaman yıprattı.

tUrr soIu halktan en çok oyunuıonun
CHP Genel Başkanlığı döneminde alÖı.

Amerika'nın diretmelerine karşı dik
duruşu o'nu "Halkçı Ecevit" yaptı.

Aydın kişiliği, türkçeyi güzel konuş-
ması, şairliği hep artılanydı.

Ecevit, eşl Rahşan Ecevit ile Ecevit
oldu.

Eşi, tüm yaşamı boyunca yanında oldu.
Herkezi kırdı ama Rahşan Hanımı kır-

madı. t

Bence en büyük zaafı da bu o!du.
Şcevit'in eleştirilecek yönleri çok.
2aman zaman köşemde bunu hep yap-

tım.
Siyasetten geç ayrılması, belkide en

büyük hatalarından biriydi.
Sol da birliştirici olamaması ise en

büyük eksiği oldu.
Türk siyaseti, bir ince siyasetçiyi bir

beyefendiyi, bir özgürlük savaşçısını kay-

Dı

betti.
Başımız sağo!sun.

ELEMANLAR ARANİYOR
Ön muhasebe bilen ye bilgıs ayar kullanabilen

BAYAN ELElllAN
TecrübeliBAY ve BAYAI,J garson alınacaktır,

MAMMA MİA PaZZERİA
. llüracaatlann şahsen yapılması ica olunur. r

htıllal Caddesi Akbankİaişısı 5'3 53 67 GEMLLK
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Gumhuriyet Halk
Partisi, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'nde
selden etkilenen 9
ilin, afet bölgesi ilan
edilmesi için yasa
teklifi verecek.
Meclis'te basınla
sohbet toplantısı
düzenleyen GHP
Grup Başkanvekili
Kemal Anadol,
mevcut afet
yasasının işlemediği-
ni savundu.
Anadol, yasanın
kapsamının
genişletilmesi,
sele maruz kalan

illerin de afet bölgesi
ilan edilmesi gerek-
tiğini kaydetti.
Kema| Anadol,
"Kilis, Şanlıurfa,
Mardin, Diyarbakır,
Batman, Bitlis,

fı6

Şırnak, Hakkari,
Erzurum'un, afet
bö!gesi kapsamına
alınmasını öneren
bir yasa önerisi
hazır!ıyoruz. Meclis'e
sunacağız." dedi.

f ouu-uxsivısloızrrc f

CHP ı9 ll afet böl esl ilan edilsin'

lrıeı_e iı-eııı
MUAMMER AĞıM GEML|K DEVLET HASTANESİ BAşrıBlpı_lĞl

Yakacak alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
lhale Kayıt No * 2006/156924
1. ldarenin
a) Adresl Orhaniye Mah. Manastır Mevkii

GEMLİK - BURSA
b} Telefon ve faks no 224 513 92 00 - 224 513 92 07
c) Flektronik posta adresi gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
2. lhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı Yakacak alımı ihalesi

Mazot 6.000 Lt.
Kalorifer yakıtı 27.000 Kg

b) Teslim (yeri/yerleri) Bursa M. Ağım
Gemlik Devlet Hastanesi Sahil B|nası

c) Teslim (tarih/tarihleri) 01.01 .2007 - 31.12.2007
3- !halenin
a) Yapılacağı yer Hastane Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati 16.11.2006 Salı günü saat 10.30
4. lnaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeIer ile yeterlik değer-

lendirmesinde uygu$nacak kriterler
4.1. lhaleye katİlma- şartları ve istenilen belgeler
4.1.\ Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks

numarası ile elektronik posta adrşi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıt!ı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya

Meslek Odası belgesi
4.1.2.L Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinOe

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 vefueya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tari-
hinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu-
na dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili o|duğunu gösteren imza beyannamesl 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 tüze! kişiliğin ortakları

üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevIileri belirten son
durumu gÖsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge
ler 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 yazı|ı taahlıfitname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede be|irlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. lhale konusu işin tamamı veya bir kısmı att yüklenicilere yaptırıla-

maz.
4.1.8. lhale dökümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyan-

name
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler'
4.2.1. lstenmemektedi r.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler'
4.3.1. lsteklinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olması halinde

enerji ye tabi kaynaklar bakanlığı petrol işleri gene! M[idürlüğünden,
akaryakıt pazarlama ve dağıtım kuruluşunun bayisi is'e akaryakıt pazarlama
ve dağıtım kuruluşunun bayisi olduğunu gösteren sözleşme ya da benzer|
belge.

4.3.2. Alımı yapılacak akaryakıt ürünlerinin TSE veya TUPRAŞ ya da Ataş
veya Avrupa Standartlarına uygun o|duğuna dair belge. (Bu belge ve serti-
fikaların Türk Akreditasyon kurumu tarafından akredite edi!miş belge-
lendirme kuruluşları veya uluslar arası Akreditasyon kurumu karşıIıklı
tanınma antlaşmasında yer alan ulusal kuruluşları tarafından düzenlenmesi
zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak resmi ya da özel işlerde gerçekleştirilen
işldr kabu! ediIecektir.'

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belir-
lenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istektiler katılabilecektir.
7. lhale dökümanı Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma biri-

mi Orhaniye Mah. Çevre yoIu üstü Gemllk / BURSA adı:esinde görülebilir ve
100 YTL karşı|ığı aynı adİesten temin edilebilir. lhaleye teklif verecek o!an-
ların ihale dökümanını satın a|maları zorunludur.

8. Teklifler 16.11.2006 saat 10.30'a kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet
Hastanesi satın alma birimine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vası-
tasıyla da gönderilebi!ir.

9. lstekliler tekliflerini, mal kalem kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzeri nden vereceklerd ir.

İhale sonycu üzerine ihale yapı|an istekliye iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözlesme imzalanacaktır.

lo. l-sterliler teklif ettiklerin bedetin % 3 ün den az otmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60
takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyum oIarak ihaleye teklif veremezler. B - 5101

Bu uk

Bursa Büyükşehlr
Belediyesi, Avrupa
Birliği program ve
proje süreçlerinde
aktif bir biçimde
yer a!abilmeleri,
proje yönetimi ve
uygulanmasında
etkin likleri n i arttıra-
bi!meleri amacıyla
Sivil Toplum
,Kuruluşları'na yöne-
'lik verdlğl 3 günlük
eğitimi tamamlayan
klşi ve kuruluşlara
sertifika dağıtı|dı.
Tayyare Kültür
Merkezi'nde gerçek-
leştiri!en eğitimin
son gününde
kalkınma Bankası
Müdür yardımcısı
Serdar Kabukçuoğlu,
Avrupa Birliği
uzmanı Barış
Yüncüler ve Avrupa
Birliği Akedemi
yönetimi kurulu
üyesi Erkan Bil
"Avrupa Birliği Mali
yardımları Genel
Değerlendirmesi"
konulu birer
konuşma yaptılar.
Avrupa Birliği için
hazırlanan projeler,
hazırlık safhaları ve
başvuru sırasında
dikkat edilmesi
gereken kuralIar
hakkında bi!gi
veren Avrupa Birliği
Akedemi yönetinıi
Kuru!u üyesi
Erkan Bll, AB Mali
kaynaklarından
yararlanma konusun-
da Türkiye'nin
Avrupa Birliği
üIkeleri arasında
çok geride kaldığını
söyledi. Bu konudaki
eksikliği gidertne
açısında Bursa

Büyükşehir
Belediyesi'nin
Sivi! Toplum
Kurutuş!arına yönelik
olan eğitimin yerinde
ve doğru bir eğitim
olduğunu be!irten
Bil, "Avrupa Birliği
konusundaki büyük
hassasiyeti nedeniyle
Bursa Büyükşöhir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin'e
teşekkür ederirn.
Umarım diğer
belediyeler de bu
konuda örnek alır
ve sivil toplum
kuruluşlarına eğitim
verir" diye konuştu.
Eğitimin ardından

to

Bursa Büyükşehir
Belediyesi Avrupa
Birliği Koordinasyon
Merkezi ldari
Amiri Nalan Fidan
tarafından eğitime
katılan sivil
Toplum Kuruluş
ları'nın yönetici ve
üyelerine seıti-
fikalarını dağıttı.
Fidan, Bursa
Büyü kşehir
Belediyesi olarak
Sivil Toplum
Kuru!uşlarına
yönelik bu tür
eğitici seminerlerin
bundan sonrada
devam edeceğini
beIirtti.

ehl/den slvl uıll

kuru u arına sertıfıka

DoĞAYI.
sEV YEŞlLl

,,,,. ÇgRU ,
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Ecevlt'ln ölümü
Cumhuriyet Halk Partisi
eski Gene! Başkanı,
Demokratik sol partinin
kurucusu ve onursa!
Başkanı,Türk siyase-
tinin seçkin ismi Bülent
Ecevit'in önceki akşam
tedavi gördüğü Ankara
Gata'da yaşamını
yitir mesi büyük
üzüntü yarattı.
Türk siyasi yaşamında
'Karaoğlan' olarak
anılan Bülent Ecevit,
siyasetin son yarım
asırlık dönemine
damga vuran simge
isimlerdendi.
lşte Ecevit'in hayatından
ilginç kesitler:
Türk siyasetine "Ak
Güvercin" ve "Mavi
Gömlek" fenomenIerini
kazandıran Ecevit,
"şair" yanı ve "zarit
üslubuyla" da siyaset
dünyasında farklıtığını
hep hissettirdi.
Bülent Ecevit, 28 Mayıs
1925 tarihi nde lstanbul'-
da doğdu. lstanbul
Amerikan Kolejinden
194/. yılında mezun olan
Ecevit, üniversiteye
devam ederken bir
yandan da Basın-Yayın
Gene! Müdürlüğünde
lngilizce çevirmeni
olarak çalışma
yaşamına başladı.
BULENT EcEVlT,lN
HAYATİhJDAN@
Sınıf arkadaşı Rahşan
Ecevıt (Araıı ııe 194b
yılında evlenen Bülent .

Ecevit, aynı yıI o]lulu
yarım bırakarak Londra
Basın AteşeIiğinde
görev aldı.

Bülent Ecevit, 1957'de
Rockefeller bursuyla
ikinci kez Amerika'ya
gitti. Harvard Üniver-
sitesinde 8 ay Ortadoğu
tarihi ve sosya! psikoloji
üzerine çalıştı ve aynı
yıl.yurda dönÇü. i.
_SıYASETE lLK
ADıM-
Ulus gazetesinde
çaIışırken, 1 954 yılının
Ocak ayında CHP
Çankaya Gençlik
Ocağı'na üye otarak
aktif siyasi yaşama
adımını atan BüIent
Ecevit, 27 Ekim 1957'de
CHP Ankara Milletvekili
olarak TBMM'ye girdi.
Ecevit, 12 Ocak 1959'da
lsmet lnönü'nün lis-
tesinden cHp parti
Meclisi'ne seçi!di,. 1 961 -
1965 arasında da lnönü

hükümet!erinde Çalışma
Bakanı olarak görev
yaptı. CHP'nin 18 Ekim
1966 tarihinde yapılan
18. Kurultayı'nın
"p3r!ayan yıldızı" olan
Ecbvit, önce "çok genç"
bulduğu için itiraz eden
lnönü'nün onayınt
alarak genel sekreter
o!du. Paıtide 12Mart
Muhtırası'nın ardından
kurulan Nihat Erim'in
başbakanlığında kuru-
lan hükümete katıIıp
katılmamak konusu iç
tartışmalara yol açtı ve
hükümete giri!memesini
isteyen Ecevit, 21
Mart'ta genel sekreterlik
görevindeıl istifa etti.
-GENEL BASKANLlKffi
CHP'rıir,5 Mayıs
1972'de yapılan 5.
Olağanüstü Kurultayı,
lnönü-Ecevit çekişme
sine sahne oldu. Ecevit
yanlısı Parti Meclisi,
kurultaydan qüvenoyu
alınca,|smet lnönü, 8
Mayıs 1972 tarihinde,
33 yılı aşkın bir süre
bulunduğu genel baş
kanlık görevinden istifa
etti. Bu ge!işme üzerine
14 Mayıs 1972'de topla
nan öze! kurultayda,
Ecevit, CHP Genel
Başkanlığı'na seçiIdi.
Bülent Ecevit, siyaset
sahnesinde, 1973
seçimlerinden itibaren
"Karaoğlan" olarak
anıımaya başıandı. Hu
seçim!erde CHP, yüzde
33.3'lük oy oranıyla
1 85 milletvekili çıkardı.
Seçimin ardından CHR
MSP ile koalisyon

kurarak iktidara
geIirken Bülent
Ecevit, 6 Şubat
1974'te ilk kez
başbakanlık
koltuğuna otur-
du. Bu dönemde
Kıbrıs Barış
Harekatı gerçek-
!eştiri!di. Seçim
kampanyası
döneminde
Ecevit için sık
sık kullanılan
"KaraoğIan"
ismi, başbakdn-
lığı döneminde
yaşanan Kıbrıs
olayıyla pekişir
ken, Karaoğlan'a

bir de "Kıbrıs Fatihi"
eklendi. Partisi, 5
Haziran 1977' de yapılan
gene| seçim!erde 41.4
oy oranı ile 213
milletveki!i çıkaran
Ecevit, 21 Haziran
1977' de azınlık hüküme-
tini kurdu ancak 3
Temmuz'da TBMM'den
güvenoyu alamadı.
Ecevit, cephe hükümeti-
ni oluşturan partilerden
kopan bağımsız
milletveki!lerinin de
desteğiyle 17 Ocak
1978'de kurulan
hükümette 21ay süreyle
yeniden başbakan!ık
kottuğuna oturdu. lç
çatışma!arla boğuşan
CHP'nin oyları 14 Ekim
1979'da yapılan ara
seçimlerde gerileyince
Ecevit, 16 Ekim'de

hükümetten istifa etti.
Siyasi partiler 15 Eylül
1981'de kapatılırken,
Ecevit 21 Şubat 1981
tarihinde kamuoyunun
karşısına, "Arayış"
dergisinin yayın
danışmanı olarak çıktı.
Siyasi yasaklı olan
Ecevit, sonraki süreçte
de yazıları ve demeçleri
nedeniyle sıkıyönetim
mahkemelerinde yargı-
landı ve bir süre
cezaevinde yattı.
_DsP SUREGı-
Bu dönemde DSP'nin
kurutuş ça!ışmalatı
sürdürülürken, Bülent
Ecevit, siyasi yasağı
devam ettiği için par-
tinin kuruluşunda
doğrudan görev almadı.
Ecevit, 14 Kasım 1985'te
kurulan partinin kuru-
Iuşunu, 14. yıldönümün
de şu sözlerle anlattı:
'12 Eylül döneminde
yoğun bir demokrasi
mücadelesi verdik.
Mücadelenin güçlükleri-
ni göze almayanlarla
yollarımız ayrıldı ve
DSP'yi kurduk. Ben o
sırada yasaklıydım.
Partinin kuruluşuna
Rahşah Ecevit öncüIük
etti. Çok zor koşullarda
genel başkanlığı üstlen-
di. Rahşan Ecevit'in,
kurucusu o|duğu Köylü
Derneklerinden gelen
örgütlenme deneyimi
vardı. O deneyimi
USP'ye aktardı.
Paramız yoktu... Fazla
bir desteğiırıiz de yoktu.
Ama azmimiz vaıdı.
DSP DONEMI
Siyasi yasakların
6 Eylül 1987 tarihinde
yapılan referandum!a
kaldırılması üzerine,
13 Eylül'de Bülent
Ecevit eşi Rahşan
Ecevit'ten DSP Genel
Başkan!ığını devraldı.
kısa bir süre sonra
yapı|an gene! seçim-
lerde partisinin iyi
sonuç alamaması üze
rine görevinden ayrılan
Ecevit, 1989 yılında
yapılan olağanüstü
kurultayda yeniden
Genel Başkan seçi!di.
Bülent Ecevit, 20 Ekim
1991'de^12 Eytü!'den
sonra itk kez Zonguldak
Milletvekili olarak
TBMM'ye girdi. Haziran
1997 tarihinde ANAP
Genel Başkanı Mesut
Yılmaz başkan|ığında
kurulan koalisyon
hükümetinde Başbakan
Yardımcısı olarak görev
aldı. Koalisyon hüküme-
tinin gensoruyla
düşürü!mesinin ardın-
dan, Bülent Ecevit, 11
Ocak 1999'da DSP azın-
lık hükümetini kurarak
4. kez başbakan o!du.
Partisinin 18 Nisan
1999'da yapı|an seçim-
lerden yüzde 21.71 oy
oranıyla birinci parti
olarak çıkması üzerine
hükümeti kurmakla
görevlendirilen BüIent
Ecevit, 28 Mayıs 1999'da
kurulan DSP-MHP-ANAP
koalisyonunda yeniden
başbakanlık koltuğuna

oturdu. Bu dönemde
sağlık sorunlarıyla
ilgili zaman zaman
speküIasyon!ar
yapılan Bülent Ecevit,
4 Mayıs 2002'de rahat
sızlanarak hastaneye
kaldırıIdı. Tedavisi
aralıklarla sürdü.
Çcevit'in rahatsızlığı
Jırasında hükümete
yönelik tartışmalar ve
erken seçim talepleri de
siyasi gündeme damga
sını vurdu. Bu tartış-
malar parti içine de yan-
sıdı. Başbakan Yardım
cısı Hüsamettin Özkan
'ın 8 Temmuz'da göre
vinden ve partiden
istifasını yeni istifalar

izledi.
lstifa!ar!a koalisyon
hükümeti TBMM'deki
sayısal desteğini
yitirirken, erken seçim
kararı a!ındı ve 3 Kasım
2002'de yapı!an erken
genel seçimlerde yüzde
1.22 oy alan DSR parla-
mento dısında kaldı.
-AKTIF slynserE soİ-
Genel başkanlıktan
ayrılma kararını 3 Kasım
seçimlerinden önce
olduğu gibi seçimlerden
sonra da zaman zaman
dile getiren Bülent
Ecevit, J2 Mayıs 2004
tarihindğ düzenlediği
basın toplantısıyla
halefini i!an etti ve

görevi Gene! Başkan
yardımcısı zeki sezer'e
devretmek isteğini
belirtti. DSP 6. Olağan
Büyük Kurultayı'nda
1954 yılında CHP
Çankaya Genç!ik
Ocağı'na üye olarak
başladığı aktif siyasi
yaşamına son veren
Bülent Ecevit,
o tarihten sonra da
yaptığı bazı açıklamalar-
!a gündem yarattı.
18 Mayıs 2006 tarihinde
geçirdiği beyin kana-
masının ardından GA
TA'ya kaldırılan Bülent
Ecevit, uzun süren
tedavi sürecinin ardın-
dan yaşamını yitirdi.
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Llderlerden Ecevlt l
Bülent Ecevit'in vefatı
üzerine liderler
başsağ!ığı mesajı
yayımladı.
Sezer:
"Yaptığı Hizmetler
Saygıyla Anı!acak".
Cumhurbaşkanı ırhmet
Necdet Sezer, Türk
Ulusunun, Bülent
Ecevit'in ülkeye yaptığı
hizmetleri, her zaman
saygıyla anımsaya-
cağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Sezer,
mesajında Ecevit'in,
Başbakanlık ve diğer
görevlerindeı laik
Cumhuriyet'in korun-
ması, Atatürk
i!kelerinin özümsen-
mesi, Türkiye'nin her
alanda gelişmesi ve
çağdaşlaşmasına
önemli katkı!arda
bu!unduğunu belirtti.
Arınç: "Nezaket
ve Dürüstlüğünü
En Kritik Dönemlerde
Bile Korudu"

kaybettiğin i bildirdi.
Cumhuriyet Halk Par
tisi Genel Başkanı De
niz Baykal, Ecevit'in
vefatını Türkiye için ol
duğu kadar uluslarara
sı siyaset camiası için
de önemli kayıp ve bir
tarihi dönemin kapanışı
olarak niteledi.
Anavatan partisi
Gene! Başkanı Erkan
Mumcu, Ecevit'in
hayatında "insanca" ve
"hakça" sözcüklerinin
büyük önem
taşıdığına işaret etti.
Doğru Yo! Partisi

Genel Başkanı Mehmet
Ağar da Ecevit'in
dayatma ve baskılara
boyun eğmeksizin,
demokrasi ve
özgürlük!er yo!undaki
çizgisini kararlılıkla
korumasını bildiğini
kaydetti.
Milliyetçi Hareket
Partisi Genel Başkanı
Devlet Bahçeli,
Ecevit'in gerçek bir
demokrat ve ulus-
lararası i!işkilerde milli
hassasiyetleri çok
yüksek bir şahsiyet
olduğunu söyledi

Acı habeıi alan seyenleıi GATA'da

ın mesa

Türkiye Büyük Millet.
Meclisi Ba§kanı Büleht
Arınç da Ecevit'in,
hayatı boyunca neza-
keti ve dürüstlüğü ile
tanındığını ve bu
özelliklerini en kritik
dönemlerde bile
koruyan bir lider
olduğunu kaydetti.
Diğer Mesajlar
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan da
Ecevit'in vefatıy!a
Türk siyasi hayatının
önemIi bir şahsiyetini

ağladıkları gözlendi.
Hastane önünde,
boyunlarına
Ecevit posteri asan,
başlarına "Karaoğlan"
yazılı bantlar takan
partilileri n bekleyişi
sürüyor. Duygularını
dile getiren bazı
partililer, Ecevit'in
fikirlerini yaşatmaya
çalışacaklarını
belirtti.

Eski Başbakanlardan
Bülent Ecevit'in vefat
haberini alan partililer
Gülhane Askeri
Tıp Akademisi (GATA)
Hastanesi önünde
toplanmaya başladı.
GATA'da tedavisinin
172. gününde vefat
eden Ecevit için has-
tane önüne gelen
partililerin çok üzgün
oldukları ve bazılannın
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Devlet Bakanı Beşir
Atalay, Türkiye
lstatistik kurumu
FülX) tarafından
birkaç senedir
yürütülen çalışmalar
çerçevesinde nüfus
kayıt sisteminin
tamamlanacağını,
?007 yılırtdan itibaren
eve kapanarak nüfus
sayımının yapılmaya-
cağını, yine 2a07
yılında yapılacak
genel seçimlerde
bu nüfus kayıt sis-
teminin kullanıla-
cağını belirtti.
Devlet Bakanı
Beşir Atalay,
Bakanlığına bağlı
2007 yılı bütçesinin
Plan Bütçe
Komisyonu'ndaki
sunumunda yaptığı
konuşmada TUlK
ile ilgili bilgi verirken,
artık eve kapanarak
nüfus sayımı
yapılmayacağını,
Türkiye'de konutlar
da dahil nüfus kayıt
sisteminin kısa süre
içinde tamam-
lanacağını belirtti.

ıılııııdaeıJOka aılılla a§On
TÜlK'i modern bir
yapıya kavuşturmak
için yoğun
bir çalışma içinde
olduklarını ve çalış-
maların 2007 yılı
içinde tamam-
lanacağını belirten
Bakan Atalay, bun-
dan böyle devletin
bütün istatistiklerinin
bu birimde tutula-
cağını, do!ayısıyla
diğer bütün kurum ve
kuruluşların kepdi
başlarına istatistik
açıklayamayacağını,
bunların TÜlK'de
toplandıktan sonra
kamuoyuna açık-
lanacağını bildirdi.
"TÜlK'ln onayta-
madığı hiçbir istatis-
tik yayınlanmayacak"
diyen Bakah Atalay,
bu istatistiklerin en
güvenli şeki!de
kamuoyuna ve
dünyaya sunu!a-
cağını ifade etti.
2007-2011 yılı
istatistik program
çalışmalarının
sürdüğünün mesajını
veren Bakan Atalay,

bu çerçevede 2007
yılında çalışmaların
tamamlanmasının
ardından bu istatis-
tiklerin yine 2007
yılında yapılacak
seçimlerde kullanı|a-
cağının altını çizdi.
Nüfus e-kayıt
sisteminin canlı bir
idari yapı olarak
ortaya çıkacağını
belirten Atalay, bu
kayıt sisteminin
sadece yurt içindeki

vatandaşlarla alakalı
olmadığını, 6 aydan
daha tazla ülkede
bulunacak
yabanÜıların ve
yurt dışında bulunan
Türk!erin kayıtlarının
da sisteme dahil
edileceğini söyledi.
Bakan Atalay,
adrese dayalı
nüfus sisteminde
konut kayıt sistemi-
nin de ele alındığını
ifade etti.
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Tüm yurtta etkili
olan soğuk ve yağışlı
havanın, Doğu
karadeniz böl-
gesinde yağışlara
sebep olduktan
sonra yurdu terk
edeceği, ancak
kuzeybatı kesimlerin
yeni bir yağışlı sis-
temin etkisi altına
gireceği bildiriIdi.
Devlet Meteoroloji
lşleri Genel
Müdürlüğü'nden
yapılan yazı!ı açık|a-
maya göre, Trakya'da
dün başlayan
yağışların zamanla
Marmara, Kuzey Ege,
Batı Karadeniz ile |ç
Anadolu'nun kuzey-
batı kesimlerlni
etki leyecek. Yağ ışlar,
Marmara'nın
güney ve doğusu,
Kuzey Ege ile Batı
Karadeniz kıyı!arında
yağmur, Trakya'da
karla karışık
yağmur, Batı
Karadeniz'in iç
kesimteri ile lç
Anadolu'nı.ın kuzey-
batısında kar
şeklinde olacak.
Batı karadeniz
kıyılarında

e

beklenen sağanak
yağışların etkili
o!ması bekleniyor.
Marmara i!e yurdun
iç kesimlerinde de
sabah saatlerinde
sis görülecek.
Yağışlı hava,
8 Kasım Çarşamba
ve 9 Kasım
Perşembe
günleri Doğu
karadeniz
bölgesinde etki!i
olduktan sonra
yurdu terk edecek.
Yurt genelinde
8-:l0 derece azalan
hava sıcaklığının
ise bugün yurdun
batı kesimlerinden
başlamak üzere
hafta ortasına
kadar tüm yurtta
24 derece artacak.
Batı karadeniz
kıyılarında beklenen
etkili sağanak
yağışlar ile
Marmara ve yurdun
iç kesimlerinde
sabah saatlerinde
görülecek sisin
o!uşturacağı olum-
suz şartlara karşı
ilgililerin ve vatan-
daşların tedbirli
olmaları gerekiyor.
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sATlLıK V|LLA
Cu m h uriyet M ahallesi' nde

sahibinden satılık
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.535) 886 47 74

rtez
lHaı_e iı_ıııı

Yemek Dağıtım ve Sonrası hizmeti alınacaktır
BuRsA MuAtvıMER AĞıM GEMLiK DEvLET HAsTANEsl BAşTAeipı_iĞi
Hastanemiz2007 yı!ı Malzemeli Yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri hizmet alımı işi açık

iha|e usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2006/150509
1. ldarenin
a
b
c
2
a

) Adresi
) Telefon ve faks no
) Elektronik posta adresi
. |hale konusu hizmetin
) Niteliği, türü ve miktarı

) Yapılacağı yer
) lşin süresl
. lhalenin
) Yapılacağı yer

oRHAN|YE MAH. çEVRE YoLU ÜsrÜ GEMLİK - BURSA
224513 92 00 -224 513 92 07
g em l i kdevlethastanes!@hotmail.com

Hastanemiz 2007 yılı malzeme!i yemek pişirme,
dağıtım ve sonrası hizmetleri
Kahvaltı : 65.000 Adet
Norma! Yemek 1Ö5le-aXşam) : 175.000 Adet
Diyet yemeği : 17.000 Adet
Bursa Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
01.01 .2007 - 31J2.2007 - 365 gün

Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
Manastır binası toplantı salonu

b
c
3
a

b)Tarihi -saati :30.11.2006- 10.oo
4. lhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler
4.1. lhaleye katı!ma şarttarı ve istenilen be!ğeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronlk

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 vefueya 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 bu|unduğu yılda aIınmış tüzel kişitiğin
sici!e kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkiIi olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde noteqtasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisinegöretüze! kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile

tüze| kişi!iğin 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 beIirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici temlnat
4.1.7 . lhale konusu işin taılamı veya bir kısmı alt yüklenic|lere yaptırılam4z.
4.1.8. İhale dökümanının sİtın alındığına dair be|ge.
4.1.9. Ortağı oIduğu veya hissedarı buiunouğu tüzel kişilere iiişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısındantazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye
kullandırılmayacağına i!işkin taahütname

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe i!işkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
$.3.1. İş deneyim belgĞleri
İstexıınin son beş yıİçinde yurt içinde veya yurt dı§ında kamu veya özet sektörde sözleşme

bedelinin en az % 70 i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya
benzer işler|e ilgili deneyimini gösteren ve teklif bede!ininl % 30 oranından az oImamak üzere tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

4.3.2.1steklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna i!işkin belgeler
a) İstekliler
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 çalıştıra-

cağına dair taahütname verecek, bu kişinin ayrıca bünyeslnde en az 1 Gıda Mühendisi ya da
Diyetisyen çalıştırdığına dair taahütname verecek, bu kişinin onaylı diploma suretini ve maaş bordro-
sunu teklif dosyasında ibraz edeceklerdir.

b) lstekli besin zehirlenmeleri ve yemek plşirme ile yemek ısıtmalarından meydana gelebilecek
yangınlara karşı hastanemiz adına hizmet süresinin tamamına kapsayacak şekilde sigorta yaptıracağı-
na dair sigorta poliçe taahhütnamesi verecektir.

4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana i!işkin belgeler
İstek!ilerce işin teknik şartnamesinin 1.1.-maddeğlnde be|irtilen gerekli araç ve gereçlerin temin

edileceğine dair taahhütname tek|if dosyasında verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak isteklinin resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdiği her

türlQ malzeme dahil yemek pişirme ve dağıtım son]Bsı hizmetleri kabu! edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajIı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerll istektildr katılabitecelİtlr.
7. lhale dökümanı Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satın alma birlmi Orhaniye Mahallesi

Çevre yolv üstü Gemllk / BURSA adresinde görülebilir ve 150 YTL karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. lhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 30.11.2006 tarihi saat 10.oo a kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Manastır
binası topIantı salonu adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebil!r.

9. lstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu
butunan toplam bede! üzerinden teklif birim flyat şeklinde vereceklerdir. lhale sonucu üzerine lhale
yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözle.şme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için tek|if verilecektır.
10. İstekliler-teklif ettikleİi bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekteri 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 - 5014
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Vergide yüksek
oranlı kayıp ve kaçak
devam ediyor.
Maliye Bakanlığı da,
sorunun ortadan
kaldırı!ması için
"Vergi Güvenlik
Müessesesini" yeni
yılda uygulamaya
koymaya hazırlanıyor.
Edinilen bilgiyç göre,
Maliye Bakanlığı'nın
merkezi denetim
birimlerinden Hesap
Uzmanları Kurutu,
bu yılın 5 ay!ık
döneminde 571
vergi ince!emesi
gerçekleştirdi.
lncelemeye alınan
mükelIeflerin devlete
3 milyar 724 milyon
148 bin YTL gelir
beyan ettiği, 1 milyar
426 milyon 598 bin
YTL'llk gelirin ise
gizlendiği anlaşıldı.
Hesap uzmanlarının
4,5 yıllık denetim-
lerinde her 100
YTL'llk kazancın 46,5
YTL'sinin vergisinin
verildiği, 53,5 YTL'nin
ise kaçırı!dığı gözler
önüne serildi.
Maliye BakanIığının
bir diğer merkezi
denetim birimi Teftiş
Kurulu m üfettişterinin
vergi incelemeleri de,
aynı sonucu verdi.

Maliye m üfettişlerinin
incelemeleri de,
vergide yüzde
53ı2'llk bir vergi
kaçağı bulunduğu
sonucunu verdi.
Bu arada Maliye
Bakanlığı da, gelir ve
kurumlar vergisinde
asgari ücretin dahi
altında kalan beyanIar
ile yüksek oranlı
kayıp ve kaçakiarın
önüne geçilmesi içln
harekete geçti.
Bu çerçevede, daha
önce veni Gelir
Vergisi Kanurİu ile
getirilmesi p!anlanan
vergi güvenlik
müesseseleri, söz
konusu kanunun
yasalaşmasının
zaman alacağı
dtiştintiıerexla-ı o
maddelik öze! bir
yasal düzenleme ile
hayata geçirilecek.
Maliye Bakanlığı'nda
ça!ışmaları süren
yeni vergi güvenlik
müessesesi, gider
bildirimi esasına
dayanacak. Maliye
Bakanlığı, beyan
ettiği gelirile yaptığı
harcamalar arasında
uyum bu!unmayan
mükeIleflere
dönük inceleme
yetkisi alacak.

[|0lde ka

ak §ürü
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0rka

sı2 de gelec ğ ımıze bugünden el koyu n

Çünkü toprak yoksa 9eleceg m ız yok...

EL KOY uN

Avea, Telsi ve Turkcell hattınızdan 3464'e me§aj atın.
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-

üı_xe sAvuNMAS! ve ıtıiı_ı_eriN eöı_üı{ilıez
aürüı.Jı_üĞü içiN EN Güç KoşuLLAR ALTıNDA
CANLAR|Nİ ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNİVİEYeİİ

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

Ts}< ELELE vAı(Fı
oYA}<BANK Ankara T. Güneş Şb. 5o5 o 5o5 TL

Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 ()7 36
vııeiı : ıırırnııııı. el ele- org.tr

K rİez
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Sağlık Bakanlığı,
öğrencilerin sağlıklı
gelişmelerine
katkıda bulunmak
üzere farım gün
eğitim veren
okullarda beslenme
saatlerinde
tüketilmek üzere
hazırladığı örnek
menüyü Mllll Eğitim
Bakanlığına
gönderdi.
Yazıda, okul çağında-
kl çocuk ve gençlerin
hızlı büyüme ve
gelişme nedeqiyle
pek çok besin'öge-
sine otan ihtiyaçları-
na dikkat çekildi.
Bu dönem çocuk-
larının genellikle
hatalı beslenme
alışkanlıklarına sahip
oldukları ifade edilen
yazıda, öğün atla-
manın yanünda şeker,
tuz ve yağ içeriği
yüksek yiyecek-içe-
cek tüketiminin
yaygın lduğuna
işaret edildi. 

.

önNEx ıııeııÜ
Sağlık Bakanlığınca
hazırlanarak Mllll
Eğitim Bakanlığına
gönder|len yazıda

yer verilen örnek
menü şöyle:
-Pazartesi: Börek
veya poğaça, ayran,
meyve (1 küçük
boy e|ma, 1 orta
boy portakal, 1

büyük boy
mandalina, 1 salkım
üzüm, 5 adet erik
vb.)
-Salı: Haşlama
yumurtalı sandviç,
5 adet zeytin,
meyve suyu
Çarşamba:
Peynirli tost veya
sandviç, ayran, çiğ
sebze (1 küçük boy
domates , 4-5 orta

boy yeşil bibeı 1

orta boy havuç, 5-6
yaprak marul vb.)
-Perşembe: Kek
(tercihen meyve!i),
süt, meyve (1 küçük
boy elma, 1 orta boy
portakal, 1 büyük
boy mpndalina, 1

salkırrl üzüm (15 iri
tane), 5 adet erik vb.)
-Guma: 1 kibrit
kutusu peynir,
5 adet zeytin, ekmek,
süt, çiğ sebze (1

küçük boy domates,
4-5 orta boy yeşil
bibeı 1 orta boy
havuç, 5-6 yaprak
marul)

Barış Güler'in kaleminden

,','..

7 YAş

D
ıı

kenız
Denizleri adeta çöplük
gibi kul!anıyoruz.
Düny'ada her saat
675 ton atık denize
bırakılıyor.
Türkiye de bu
kirlilikten payını
fazlasıyla alıyor.
Muğla'nın Dalyan
Beldesi'nde kirli!iğin
önüne geçmek için
örnek çalışmalar
yürütülüyor.
Bunlardan birisi de
güneş enerjisiyle
çalışan tur tekneleri...
Doğa! güzellikleri ve
caretta caretta
kaplumbağalarıyla
turistlerin ilgi odağı
ol3n Dalyan da kirlilik
tehdidi altında.
Özel!ikle turizm döne-
minde sayıları 700'ü
aşan tur teknelerinin
yarattığı kirIi!ik yöre-
deki doğal yaşamı
tehdit eden unsurların
başında geliyor.
Dalyan'daki kirliliğin
önüne geçmeyi
hedefleyen sivi!
top!um örgütleri
ve kuruluşlar örnek
projelere imza atıyor.
Projelerin i!ki, tur
teknelerinden kay-
naklanan kirliliği
en aza indirecek
güneş enerjili tekne.
Ayrıca, 80 ton kapa-
siteli katı atık depola-
ma tesisi oluşturuldu.
Beldedeki arıtma
tesislerinin sayısı

bl kullönıleri 0
ıı

u
ı

ruz

arttırılırken, işlet-
melerin "bitkisel yağla

rı kanalizasyona bırak
ması da yasaklandı.

lulutlu olınak §lzln ellnlzde
Sıkıntıları, üzüntüleri
bir kenara atmak
oldukça zor gözükse
de insan istedikten
sonra hepsinden
kurtulabilir. Ben de
mutlu olmak istiyo-
rum diyorsanız,
Psikiyatr Prof. Dr.
Arif Verimli'nin öneri-
lerine kulak verin.
Herkes mutlu olmal1
ister. Ancak günlük
hayatın getirdiği
stres ortamında her
zaman mutlu otmak
da pek mümkün
olmuyor. Oysa, bazı
kurallara dikkat
ederek her zaman
mutlululuğu yakala-

saat uyuyun, 8 saat
çalışın ve kalan 8
saatte sizi muttu ede-
cek bir şeyl yapın.
Hobiler edinin, spor
yapın, sanatsal
faaliyetleri izleyin,
sergileri gezin.
Hakkınızdaki eleştiri-
leri reddedi!mişlik
o!arak algılamayın.
Mükemmeli değil,
elinizden geleni
yapın.
Kimse igin önyargı
taşımayın ve herkese
karşı içinizden
oeldiği oibi davranın.
keııüıı'lzl sEvlN@-
nilmek ve takdir
edilmek beklentisi
taşımayın, hiç kims-
enin sevgisine muh-
taçplmayacak kadar
keridinizi sevin.
Sizin doğrularınızın
başkalarının
doğruları
olmayabiIeceğini
bilin.
Çevrenizdeki insan-
ların hareket ve
davranışlarını

Çok okuyun.
Okumayı erteleme
yin, okumaya yaşıhız
ilerlese biIe devam
edin.
Akraba, aile ve kök
bağlarınızı kopar-
mayın. En azından
özel günlerde onlarla
olun.
EGZERSIZ YAPİN
Çok gergin ve [ıaygı!ı
oIduğun.rz zaman şu
nefes e.gzersizini
yapın: lyi bir nefes
almak iyi bir nefes
vermekle başlar. Ağır
derin ve sessiz o!un.
Nefes egzersizine
başlamadan önce,
sağ elinizi göbeğini
zin hemen altına
koyun, sol elinizi
göğsünüzün üzerine
koyun ve gözlerinizi
kapatın. Nefes alma
dan önce ciğerinizi
iyice boşaltın. Yeni
bir nefes almak için
birkaç saniye bek-
leyin. Art arda iki
derin nefes aldıktan
sonra kesinlikle
4-5 kez de normal
nefes alın. Tüm
bu işlemleri günde
40 kez yapın ve
bunu alışkanlık
haline getirin.

gusu
Kusu

mayın.
ınsan

na

r.Prof D

n',şa

,li$ ve,fgdakarlık yap-
ııtılayn: lyapınak

ak elinizde...

mli mutlu-
larını

a

Jçın şlnn,_,

*1şıa" ü ı$pib şt i r i, ö n e ri
ya da tp.klit karşısın-
da yetĞisizlik duy-

zorrrnda olduğunuzu
dü§ünıneyin,
,?4saati 3'e bölün. 8
'Jil ,ı ıiljt

ş//ft K0ŞESI
oaa aa

D.Aıı
BAYDAR

ylNE GELDİ xışıMız
Yaz beklerken yine geldi kışımız
Ne çorbamız kaldı ne de aşımız
Kömürle aygaz tüpü düşünürken
Soğanla ekmeğe kaldı işimiz

Sevgı7i siyasetçiler
Avrupanın önünde
El pençe divan durur
Biz de çekeriz çile

Yazma Demirali yazma
kendi moralini bozma
Onlar ne yaparsa yapsın
sen de kendini üzme



7 Kasım 2006 Salı SAĞLIK Sıyfı ll

cildinizi kı

Soğuk havanın etkili
olduğu bugünlerde,
vatandaşların cilt has
ta!ıklarına karşı dik
katli olmaları gerek-
tlğl bildlrildi.
Deri hastaIıkları
uzmanı Dr. Tuğba
Türkeı güneşin etkisi
nin aza!ıp, soğuk ha
vaların başlamasıyla,
deride döneme özgü
bir takım fizyolojik
değişimlerin gözlene
bileceğini ya da bazı
deri hastalıklarının
artabileceğin i söyledi.
D*inin, her an dış
dünyayla irtibat
halinde olması
nedeniyle fiziksel
etkenlerden etkilen-
memesinin düşünüle-
meyeceğini ifade
eden Türker, şöyle
konuştu: "Sonbahar
ve kış aylarında
soğuk-kuru hava,
düşük nem, rüzgar ve
kirli havaya dikkat
edilmeli. Maruz kalı-
han düşük nem, rüz-
gar, hava kirliliği, iç
ve dış ortamdaki ısı
farkının yüksek
oluşu, uzun süreli

a hazırladıııız ını? Bademclk lltihabı

kalhl vuru 0r

kaIınan kapalı ortam-
lar, tüm bu faktörlere
ilave olarak kış ayları
nın yarattığı depresif
etki, egzama, psori-
azis (sedef haistalığı),
akne (sivilce), vitiligo,
seboreik dermatit gibi
deri hastalıklarının
artmasına neden
olur."
Türker, deri yapısı
kuru olanlar, bebek-
ler, çocuklar ve
yaşlılar ile "atopik"
denilen alerjik bün
yeliterin, soğuk kış
aylarında daha çok
etkilendiğini kaydetti.
Özellikle yüz ve
ellerin, soğuk ve kirli
havanın daha çok
etkisi aItında olduğu
nu ifade eden Türkeı
deri temizllğinde, cil
din koruyucu film ta
bakasına zarar verme
yeh, pH değerine uy
gun, renksiz, parfüm-
süz ve emülgatör de
niIen bazı katkı mad-
deIerini içermeyen,
aynı anda deriyi de
kurutmayan medikal
ürünlerin ku!!anılması
gerektiğini söyledi.

Gaziantep Üniver-
sitesi (GAZU) Tıp
Fakültesi Kulak
Burun Boğ.az Ana
Bilim Dalı Oğretim
Uyesi Yrd. Doç. Dr.
Erkan Karataş,
bademcik iltihabı
yapan'strepte kok'
bakterisinin, boğaz
enfeksiyonu yanında
kalp kapaklarında ve
böbreklerde de ilti-
hap oluşturabildiğini
söyledi.
Karataş, kış ayların-
da çocuk ve ergen-
lerde sık görülen
sağlık sorunun olan
bademcik iltihabının'
tedavisinin önem-
senmesinin istedi.
Bademcik iltihabı
olan hastaların dok-
tora gitmek yerine
ilaç alarak kendi
kendilerini tedavi
etmeye çalış-
malarının yanlışlığı-
na dikkati çeken
Karataş, bademcik
iltihabının ciddi bir
sağlık sorunu
olduğunun göz ardı
edilmemesini ve
tedavi konusunda
duyarlı o!unmasını
önerdi.
"Bademcik iltihabına
neden olan 'strepte
kok' bakterisi boğaz
enfeksiyonu yanında
kalp kapaklarında ve
böbreklerde de ilti-
hap oluşturabiliyor"

diyen Karataş,
Türkiye'de orta yaş-
taki |adınlarda sık
görülen kaIp kapağı
darlığının en önemli
nedeninin küçük
yaşta geçirilmiş
bademcik iltihapları
olduğunu vurguladı.
Karataş, "Oy!e ki
yeterli medikal ve
cerrahi tedavi uygu-
lanmayan bademcik
İltihapları ileri yaşlar-
da ölüme yol aça-
bilen kalp rahat
sız!ıklarının İıedeni
olabiliyor" diye
konuştu.
Bademciklerin insan
vücudunun savunma
mekanizmaları
olduğunu belirten
Karataş, açıkla-
masını şöyle
sürdürdii
"Bademclklerin göre-
vi dışardan gelebilet
cek mikroplara karşı
vücudu korumaktır.
Ancak, bu savunma
mekanizması, kişinin
yılda 4 ya da 5 sefer-
den fazla bademcik
iltihabı yaşaması
d'urumunda tüıtl
vücudu tehdit eden
bir enfeksiyon kay-
nağı haline gelmek-
tedir. {ücut için
enfekClyon kaynağı-
na dönüşen
bademciklerin
ameliyatla alınması
gerekir."

Gıdaları satın alırken dlkkat

Sağlıklı bir yaşam için tüketicilerin gıda
a!ırken son derece dikkatli olmaları gerektiği
biIdiri!irken, gıdaların mümkün olduğunca
taze alınması ve uygun koşullarda muhaiaza
edildikten sonra hazırlanıp tüketilmesi istendi.
Tü ketici ler B irl i ğ i, "vylı/w.tu ketiç i ler.o rg "
adresindeki internet sitesinde, ğıda satın
a!ınırken dikkat edilmesi gereken noktaların

ı açıklayarak tüketicileri bilgilendiriyor. ı
Gıda satın alırken; öncelikle paketin dikkat
incelenmesi gerektlğl, orijinal yapısı deforme
olmuş paketlerin alınmaması öneriliyor.
Ürünün paketi üzerinde Tarım ve Köyişleri
Bakanlığından alınmış üretim iznin olup
olmadığına mutlaka bakılmasına işaret edilen
sitede, raflardaki sıcaklığın da kontrol edilme-
si gerektiği belirtiliyor. Sitede, soğukta muha
fazası gereken bir gıdanın soğuk olmadığının
hissedilmemesi halinde alınmaması, var§a so
ğutucu ve donduruculardaki sıcaklık ölçerleri
nin kontrol edilmesi gerektiği ifade ediliyor.
Sitede, bu sıcak!ığın taze meyve sebze için 10
derece, süt ve süt ürünleri için 4, et, balık ve
tavuk için 2, dondurulmuş gıdalar ise -18
derece olması gerektiği hatırlatı!ıyor.
Gıdaların son kullanma tariilinin de mutlaka
kontrol edilmesi gerektiği de işaret edilen si
tede, şu uyarılarda bulunuluyor:
-Ambalajın üzerindeki son kullanma tarihini
okuyun.
-Bu tarihler yazılırken, gıdanın 4 derece veya
2 derece sıcak!ıklarında saklanacağı dikkate
alınır.
-Bazen raf ömrü sadece tahmini bir değerdir.
Bu nedenle gıda bu sıcaklık koşullarında
tutulmamışsa, son kullanım tarihinin bir
önemi kalmayabilir.
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GEREKLİ TELEFONİ-AR RESMİ DAİRELER DENlZ OTOBUSU

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mılıı Eğt. Md.
HaIk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayo!tarı
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıııo.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
5,ı3 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenİkapı |212| 5161212
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FER|BoT
Yalova (226| 81410 20
Topçular (226| 363 43 19
Eskihisar 1ZS|) 655 60 31

oToBÜs

Şehirlerarası
Otobüs Term|nali

261 54 00

(18 Hat )

TÜP DAĞİTİCİLARİ

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46
513 65 00
5l4 59 81

513 80 00
514 88 70
514 17 00

BELED YE
Santn! 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 5l3 45 21-122
Su İşlet 513 45 21 - 115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 5{3 45 21 -182

Yazı İşL Md. 513 45 21 -111

Su Anza Yalniz 185

AKCAN PETROL
]utAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

5l3 10 79
5l3 30 33
513 11 25

NöBETçI r cl.AN E
7 Kasım 2006 Sah

ERÇEKECZANBSİ
Ahmet Dural Meydant

Tel:513 20 05 GEMLIK

K rfez
I aüxı-üxslvıs| GAZETE I

YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL : 34 SAY! : 2590

FiyATı : 0.25 yTL. (KDv Dahit)
Sahibi : Kadri cÜı_en

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

İstikla| Gad. Bora Sok. No:3/B
Tel : 513 96 83 Fax: 513 35 95 GEMLIK

Yönetim ve Basım yeri : KöRFEZ oFSET
Matbaacl ı k-Yayıncı lık-Reklamcılık Tesisi
İstiktal Cad. tİora Sok. No:3'B GEMLiK

(Dini baynm Günleri ve Pazar günlerl yçyınlanıııaz}
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DEMOKRAT|K SOL PARTl'nin Kurucusu
Onursal Genel Başkanım|z

$aııın Bll lent rC]ull'ln
ölümünden dolayı büyük üzüritü içerisindeyiz.

Gemliklilerin ve laik, demokratik Türk ulusunun

1

v

BASİ SAGOLSUN ııııı,

Gemllk İlçe Başkanı
Hüseyin POYW
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i'Gemllk Sürücü Kursu kuruluşudur"
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]ıIASTAŞ RADYATORLERİ

YETK|L| BAYis|

lbrahim tusl-u
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8 Kasım 2006 Çarşamba infoO)gemlikkorfezgızetesi.coni 25 YKr. (2f50.000 TL.)
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ADD tarafından düzenlenen konferansta, TMMOB Ziraat Mühendisi Odaları Genel Başkanı
Gökhan Günaydın, Türkiye'nin tarımda bitme noktasına geldiğini söyledi. Güzel lı Hızlı Ferlbot

İİAB Turkı e
tarımını bltirml

,
ı

ı nn skele$i'nde §Ona k|a ıldı

tlr"

ADD Gemlik Şubesinie düzenlediği 'AB ve Türk Tarım Politikalüı' konulu konferansa konuş-
macı olarak katılan TMMOB Ziraat Mühendisi Odaları Genel Başkanı Gökhan Günaydın,
Türkiye'nin 'Ekmeden, biçmeden, üretmeden nasıl yaşayacağını bilmesi gerektiğini' savun-
du. Günaydın, Türkiye'nin AB'ye satacağı ürünün kalmadığını söyledi. Haberi sayfa 3'de

zafer Hıdıro
v

lu
|l

ı
|lı

s n se n

AKP Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu,
Marmarabirlik yönetimini sert bir dille
eleştirer€k, 'Birlik yönetimini seçen üre
tici, bundan sonra daha çok düşünerek
daha iyisini seçsin' dedi. Sayfa 2'de

Bursa Büyükşehir Bel.ediye Başkanı
Hikmet Şahin,, Bursa-lstanbul arıısını 75
dakikaya düşürecek olan Güzelyı2lı Hızlı
Feribot Projesi inşaatında dün incelemel-
erde bulundu. Temeli mart ayınıta atılan
Güzelyalı Hızlı Feribot Projesi iıışaatıpın
yüzde 8o'nin bittiğini belirten Şahin,lske-
lenin hizmete girmesiyle birlikte Bursa
ekonomişi ve turizminin canlanacağını
belirtti. uaşkan Şahin, "Biz, Bursa için
kurduğumuz hayallerin gerçeğe dönüş
tüğünü görmekten çok mutluyuz. Proje
lerimiz güzel günlerin Bursa'mız için çok
uzak olmadığını müjdeliyor" dedi. 6'da

ıı

KEdrİ GÜı_en
kaori_g u ler@ hotmai !.com

Köy|ü sorunlarına sahip çıkmıyor..
Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik

Şubesf dün Esnaf Kefalet Kooperatifi
Salonu'nda "AB,ve Türk Tarım Politikaları"
konulu bir panel düzenledi.

panale ben de katıldım.
Ancak, bir toplantıya katılmak zorunlu-

luğu çıkınca ayrılmak zorunda kaldım,
kon uşmacıyı din leyemedi m.

Böyle zamanlarda Haber Müdürümüz
Seyfettin'in haberleri ile yetiniyorum.

Devamı sayfa i'de

ürki özelIe ınede model olacak
Tü* Telekom, Tüpraş ye Erdemir gibi
büyük zelleştirmelere birbiri ardına imza
atan Türkiye, özelleştirmede "model"
olmaya da başIadı. Haberi sayfa 8'de

ıY

Rant l n de rem anı m
ıı

a ılı (?
lstanuul Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği
Öğretinı. Üyesi Prof. Dr.

Şener Uşümezsoy'ıın
lstanbul'daki deprem
paranoyası ile yer bil-

imci meslektaş larının
artan mal varlıkları
arasındaki paralell iğe
dikkat çekmesi gün-
deme bomba gibi
düştü. Uşümezsoy'ıın

açıklamalarına pek çok
hocadan destek geldi.
M es l ekta şl arı n ı n a rtan
mal varlıklarının ve
anlaşılmadık şekilde
değişen yaşam şart-

larının dikkat çekici
olduğunu söyleyen yer
bilimciler, bütün bun-
ların ortaya çıkması
gereffiiğini söyledi.
Haberi sayfa 7'de
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Gürhan ÇET|NKAYA

Tepkisiz!ik....

Önceki gün Osmafı Turan uğradı..
Mimarlar odası'nın önümüzdeki

cumartesi günü yapılacak etkinliğinin tarih
değişimini be|irtmek amacıyla..

Gerekçe de Ecevit'in cenaze töreninin
Gumartesi günü oluşu..

Ne denli ince bir yaklaşım...
Sevgili Osman Turan Mimar...
Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi, CHP

ltçe Yönetim Kııtutu Üyesi..
Osman benim ilkokuldan arkadaşım..' 
O gün neyse bugünde o._
Çalışkan..
Sosyal...
Zaiit..
lıkeıı..
Onunla biraz söyleştik...
Dertleştik..
Osman'ın lafıdır:
"Bülent Ecevit, 'mavi gömlek' boyutuna

indirgenmeyecek kadar onÖmlidir.."
Ben ekledim:
Bülent Ecevit, "Merve Kavakçı" olayın-

da gösterdiği tepkide de çok hak!ıdır...
Söyleşi aktı gitti. ..

' Dedik ki ....
lnsanlar kim ]çin nasıl tepki vereceğini

dahi bilmiyorlar..
. Memleketin kaynakları hortumlandı..
Kamu lktisadi Kuruluşları ahbap

çavuşlara peşkeş çekildi..
Kırmızı noktalar blrbir siliniyor..
Misak-ı Milll sınır|arı neredeyse tartışılır

hale geldi..
Kimsenin gıkı çıkmıyor..
Biz nasıl toplum olduk..
Duyarsız..
lıglsiz...
Tepkisiz..
eyyaİıcı...
Böyle giderse...
Aymazlık sürerse...
Ne olacak..
Günü ve görüntüyü kurtarmak,çıkarları

doğrultusunda hareket etmek kimseye bir
şey kazandırmaz..

Onun için hızla silkinip toparlanmak
gerek..

Atı alan Üsküdİr'ı geçiyor..
Ok yaydan çıl$ı ya da çıkmak üzere...
Gerçektende..ı.
Gunhuriyete...
Demokrasiye..
Atatürk ilke ve devrimlerine..
Tarihsel değerlere..
Toplumsal geleneklere...
Daha çok sahip çıkmak olmazsa olmaz

koşuI..
Ayakta durabilmenin,
Hayatta lÜlaUllmenin,
Bağımsız durabilmenin başka yoIu yok..

o
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&ıseEİn şEKERsÖz
Aııavatan parüsi
Kiiçük Kumla
Gıınçlik Kolları
Beı!de Teşkilatı
kuıruldu.
Serdar Malyemez'in
baışkanlığında
olıuşturulan
yeıni yönetim üye
kayıtlarına başladı.
öııümüzdeki
hafta içinde hçe
Başkanı Ferhat
kurt tarafından
Anavatan partisi
Kurnla Gençlik
kollarına katılan
yeni üyelere
rozetlerinin
takılacağını
açıklayan Betde
Başkanı Serdar
Malyemez, çalış-
malaıra start
verd ıiklerin i söyledi.
Karaıcaali Köyü'nden
Anav,atan Partisine
katıla n eski
AKP'lilerden
luralılıı kösemen'in

l[uınla'da Analıatan Oen

de katılımıyla
daha da güçlendik-
lerini ifade eden
Serdar Malyemez,
üye katılım ça!ış-
malarının gençler
arasında ilgi
gördüğünü ve
partilerine büyük
oranda katılımtarın
olacağını söyledi.
Büyük Kumla ve
NarIı köylerinde
de en kısa
zamanda oluşum

başlatacaJt!arını
be!irten
Malyümez,
Küçük Kumla
kadın kollarının
ise önümüzdeki
hafta içinde
yönetimini oluş-
turarak
çalışmalara
başlayacaklarını
duyurdu.
hnavatan partisi
Küçük Kumla
Genç!ik Kolları
Başkanı olarak
kendilerine

yakışanın en iyisini
yapmaya hazır
olduğunu
ifade eden serdar
Malyemez,
Anavatan partisi
K. Kumla Geılçlik
Kolları o|arah,
sloganlarının
'Gün gelecek
herkes yaptığı yanlışı
anlayacak, işte o
zaman merkez
sjğın tek adresi olan
Anavatan'a

§ayfı 2

döneceklerdir'
olduğunu söyledi.
Serdar Malyemez'in
başkanlığında
oluşturulan
Anavatan partisi
Küçük Kumla
Gençlik Kolları şu
isimlerden oluştu:
Başkan Serdar
Malyemez, Başkan
yardımcısı Çağlar
Topuz, Genel
sekreter Ahmet
Anar, Muhasip
Ayhan Çokal,
Karacaali köyü
Temsilcisi Ibrahim
Kösemen, Kadın
kolları temsilcisi
Derya Kaman,
Basın Sözcüsü
Ali Hasdemir,
Halkla ilişkiler
faşar Vural,
Uyeler: Murat
Yararoğlu,
Gökhan Aş,
Mehmet Edizler,
Bülent Aydoğan,
lman Murat Çiftçl
ve Hasan Hasdemir.

ıU

kuruldu

zafer Hıdıro
Y

lu l|

çekti. Korkusuz,
"Ilçemizde rekolte
Peyannamesi
}aklaşık 4000 ton
iken 2500 tonluk
kota çok üzücü.
Bu durum zeytin
üreticileri için
karanlık günlerin
habercisidir.
Marmarabirlik'ten
zeytin fiyatlarını
açılarken daha
gerçekçi olmasını ve
zeytinciliğin
önünü açacak
çalışmalar yapmasını

se n
ı

ı

ı

ı
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AKP lBursa Mİlletvekili Zater Hıdıroğlu, Marmarabirlik yönetimini sert
bir clİlle eleŞtirerek, "Birlik yönetimini seçen üretici, bundan sonra

daha çok düşünerek daha iyisihi seçsin" dedi.
Orhang:ızi Zeytin
Festiva!i'ne
khtılan AKP
Bursa MilleWekili
Zaier Hıdıroğlu,
Marmarabirlik
yonetımlnı
topa tuttu.
Festivale katılmayan
birIik yöneticilerini
eleştiien Zaier
Hıdıroğ!u,
"Birlik yönetimini
seçen üretjci,
bundan sonra
daha çok düşünerek
daha iyisini
seçsin. Uretici,
yönetime bu duru-
mun hesabını
sorsun" dedi.
Dünyanın en
kaliteli zeytininin
Orhaggazİ'de
yetiştiğini, ancak
bu durumun
dünya pazarlarına
yansıtilamadığını
öne süren Hıdırlıoğlu,
"Maalesef el alemin
en kötü zeytini bile
dünya pazarlarında
çok iyi para ediyor.
Bu durum, zeytini
dışarıya pazarlayan
Marmarabirlik idare-
cilerinin hatasıdır.

Konunun açıkla-
masını yapacak olan
bu işin başındaki
Marmarabir!ik'in ida
recileri, zeytin festi-
valine bile katılmıyor"
diye konuştu.
Belediye Başkanı
yusuf korkusuz da
Marmarabirlik'e yük-
lenerek, zeytin üreti-
cilerinin avans fiyat
uygu|aması şokunu
üzerlerinden atmadan
kota uygulamasıyla
karşı karşıya
bırakıldığına dikkati

bekliyoruz.
Medeni
Kanun'a göre,
akdin esaslı unsuru
olan zeytin ürününün
alım fiyatlarının,
alındığı sırada net
oIarak belirtilmesi
gerekir. Sonradan
yapılacak fiyat
tespiti akdin
esaslı unsuiunu
ihlal etmektedir"
diye konuştu.
Başkan Korkusuz,
ilçesinde 1 milyon
605 adet zeytin ağacı
bulunduğunu, tarım
arazilerinin yüzde
50'den fazlasını
zeytin bahçelerinin
oluşturduğunu
söyledi.
Korkusuz, i!çedeki 1
zeytincilikten elde '

edilen gelirin de
yaklaşık 60 milyon
YTL olduğuna
dikkati çekti.
Yusuf Korkusuz,
tüccarlara ürünlerini
marka haline
getirme|erini de
önererek, zeytincilik
alanında dünyadaki
gelişmeleri de takip
etmelerini istedi.

ı
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ADD tarafından düzenlenen konferansta, TMMOB Ziraat Mühendisi Odaları Genel Başkanı
Gökhan Günaydın, Türkiye'nin tarımda bitme noktasına geldiğini söyledi.
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iiAB Türkl e
tarımını bltlrml
Seyfettin ŞeXenSÖZ

ADD Gemlik
Şubesinin düzen-
Iediği 'AB ve Türk
Tarım Politikaları"
konulu konferansa,
konuşmacı olarak
katılan TMMOB Ziraat
Mühendisi odaları
Genel Başkanı
Gökhan Günaydın,
'AB politikaları
nedeniyle Türkiye'nin
tarımda bitme
noktasına geldiğini'
söy!edi.
Esnaf ve sanatkarlar
kredi kefalet
Kooperatifi toplantı
sa!onunda yapılan
konferansa az sayıda
siyasetçi ve sivil
toplum örgüt
temsilcileri katılırken
çiftçi lerin katılmayışı
dikkat çekti.
Türkiye'nin "Ekme
den, biçmeden,
üretmedençnasıl
yaşayacağını 'bilmesi
gerektiğini' savunan
TMMOB Ziraat
Mühendisi odaları
Genel Başkanı
Gökhan Günaydın,
konuşma öncesinde
AB'nin kuruluşuyIa
itgiIi bilgiler verdi.
lklnci dünya savaşın-
dan aç kalarak
çıkan 6 ülkenin
birleşimiyle Roma'da
kuru!an AB'nin
kuruluşundan bu
yana en önemli
yatırımları nı özell ikle
Tarım Sçktörüne
yaptıklarını anlattı.
3 Akdeniz ülkesi olan
lspanya, ltalya ve
Yunanistan'ın birliğe
kabul edilmesinden
sonra Türkiye'nin
AB'ye satacağı
ürünün kalmadığına
dikkat çeken
Güpaydın,'Bı!
ülkeler 1980 yılından
sonra üretim
patlaması yaparak
dünyaya tarım ürünü
satmak zorunda
kaldılar'dedi.
ABD ile AB
ülkelerinin aralarında
yaşadıkları fiyat
politika|arı nedeniyle
kaliteye önem
verdiklerini ama
çevreye büyük
zararlar verdiklerini

öne süren Günaydın,
'Bu ülkeler ürettik-
lerini satabilmek için
çevreyi düşünmeden
ürettiler. AB
sayesinde Kapitalist
Avrupa ülkeleri
yeniden yapılaşma
yoluna gitti'dedi.
REKABET EDEMEYİZ
Avrupa ülkelerinde
yetişen tarım
ürünlerine karşıtık
Anadolu'da daha
fazlası olan 13 bin
çeşit bitkinin bu!un-
duğuna dikkat çeken
Günaydın, 'Türkiye
Avrupa yakasının
en önemli gen
kaynağıdır, ancak
sadece 130 ürün
yetiştiren Türkjye
bu ülkelerle sadece
10 ürünle rekabet
edebiliyor'
şeklinde konuştu.
konferansta
Tarım sekförünün
sosyolojik boyutu,
Türkiye'nin ekonomik
göstergesi hakkında
da bilgiler veren
Gökhan Günaydın,
'Yaş sebze ve hubu-
battaki fiyatların
düşmes i ve Akaryakıt
ürünlerinin yük-
selmesiyle işini
devam ettiremeyen
çiftçi çareyi köyden
kente göç etmekte
buluyor. Pamuk üreti-
cisi olan Türkiye'nin
şeker ve mısırla bir-
likte bu ürünleri
Amerika'dan ithal
etmesinin ne duruma
geldiğimizin açıkça

,

göstergesidir'
şeklinde konuştu.
YASALAR!N
DEĞİŞMESİ
LAzıM
Avru pa'n ın
Türkiye'den 3
kat fazla buğday
ürettiğine dikkat
çeken Günaydın,
bunun sulamanın
yeterince götürüle-
memesinden
kaynakIandığını
söyledi.
Tarım Kredi
kooperatiflerine
devletin kaynak
aktarmaması
nedeniy!e Fındık'ta
yaşanan sıkıntının
şimdi zeytinde
yaşandığına dikkat
çeken Günaydın,
'Geçen yıl 4.5 milyon
olan zeytin bu yıl
2.5 milyona indirildi,
uretici bu nedenle
tüccara mahkum
bırakıldı, iddia
ediyorum ki açık-
lanacak barem fiyat-
ları şimdiki avans
fiyatlarının üstüne

tı f,

çıkmayacaktır. Bunu
Marmarabirlik'e
yüklemek yanlış,
yasaların değiştir-
ilmesi gerekiyor"
dedi.
Gökhan Günaydın,
son olarak'ulusal
ürünümüz olan
Suyumuza, sütümüze
ve etimize sahip
olamayan bir ülkenin
tarımda başarılı ola-
cağı beklenemez.
sebze tohumunu bile
dış kaynaklı şirketler-
den alıyorsak nasıl
rekabet edelim,
tohum vermezlerse
üretemeyiz'
şeklinde konuştu.
Konferansın kapanış
konuşmasını yapan
ADD Gemlik
Şubesi Başkanı
Mehmet Kızılkaya,
konferansa ilgisizlik
gösterenlere tepki
göstererek,
"Tüm köylerimize
ve siyasilerimize
ulaştık, gelmedikleri
için onları kınıyorıım'
dedi.
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Dis Hekimi Ozcan VURAL
o.İanrr.at 1 933@hotmai!.com
unrw.m i! liyeUblog/özcan vural

Bardak dolu mu?....

Bu 301'inci maddenin Türkiye'nin
başına bela olacağı belliydi..

Türkiye'nin karşıtları ülkenin gereksiz
yere imajını bozmak için bundan iyi bir
sebep bulamazlardı.. Buldular da..

Demokratik bir Türkiye özlemi içinde ki
halkımız, 301'den yargılanan yazar ve
karikatüristlerle ilgili haberleri okudu
du rdu..

Bu yargılamalar boşu boşuna
Türkiye'nin gülen yüzünü demokratik
dünya da bozdu, kararttı.. Blr Perihan
Mağden, Elif Şafak ve karikatür davaları
gereksiz orta!ığı karıştıran, çıkarttığı toza
-dumana değmeyen, bu olaylardan yarar-
lanmaya çalışanIara fırsat verdi...

Oysa 301'inci madde de yapılacak
küçük düzeltmeler bu olumsuzlukları
ortadan kaldırmaya yeter...

AKP istese, Başbakan istese 301'inci
madde iki günde değiştiri!ir..

Ama nedense bunu yapacağına sağı
solu suçtamayı tercih ediyor...

Türkiye Avrupa Birliği'ne ortak oImak
istiyorsa bu tip alaturkalıktan kurtulmak
zorundadır..

Bu güİı gördüğümüz, Türkiye'de hep-
imiz abuk sabuk, kısır çekişmelerle zaman
öldürüp duruyoruz..

AKP yanlış bir siyasi yol izliyor..
lşine getdiği konularda yalan yanlış

yasalar çıkarıp, kimselerden görüş almıy-
or.. Ama uygulamada yasanın yanlışlığ
görü lünce veya Cumhurbaşkanından
vetoyu görünce dönüp, kızgınlıkla
sağı-solu-muhalefeti suçtuyor. Içterinden
ileriyi gören, aklı başında birileri çıkıp
"Yahu bu yasayı biz çıkardık, bizim temi-
zlememiz gerekir" demiyor.

Türk ceza yasasını AKP hazırladı ve
301'l yasanın içine AKP soktu..

Bir sürü kurum, uzman ve gazetecinin
uyarılarına rağmen bunu yaptı..

Meclis'te 355 MilletvekiIin var. Yaptığın
yanlışı düzelt, elini tutan mı var?

Bunlarla uğraşırken, önemli konuları
atlıyoruz.

Türkiye her an patIayacak bir bomba
(cari açık) bombası ile baş başa..

Türkiye Cumh uriyet kurulduğundan
beri 57 milyar dolar açık vermiş.

Oysa son 4 yıIda verilen cari açık 76
milyar dolar... Hadi çık işin içinden ..

Şu bir'gerçek ki Türkiye yurt dışından
geIen sıcak paralarla ayakta duruyor..

Yukarda ki rakamlar başbakanın
kürsülerde övün me!erinin"'Ekonomiyi
düzeltik" demesinin boşuna bir gösteri
olduğunu açıkça gösteriyor...

Bir vatandaş olarak ben hanglsi doğru
diyorum? | ..

Şu bir gerçek kl, AKP insan|arımıza
bardağın hep dolu tarafını gösteriyor.

Aslında bardağın d.ibinde biraz su var,
o kadar...
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Lale kemal kılı retlm Okulu

0

Seyfettin ŞeXenSÖZ
15 öğrenciden ı
olusan Lale Kemal
KıtıÖ l!köğretim
okulu temsilcileri
öğretmenleri
Gönü! Karbay ile
AS TV'de yayınlanan
"Bir varmış bir
yokmuş" isimli
çocuk programına
misafir oldu.
Yönetmenliğini
Cüneyt Tütüncü'nün

rencllerl A$

y

yaptığı Cumartesi
ve Pazar günleri
yayınlanan program-
da başarılı
okullar baz alınarak
davet ediliyor.
Atatürk Haftası
nedeniyle yayın!anan
programa davet
edilen LaIe Kemal
Kılıç İlköğretim
Okulu 4-5 sınıf
öğrenci temsitcilbri,
şiirler okuyup dans

ıktı

gösterileri sunarak
oku!larında yapılan
çalışmalarüan
örnek bilgiler
aktardılar.
Gemlik'teı,ı sadece
Lale Kemııl
Kılıç llköğretim
Okulunun katıldığı
çocuk programında
öğrenciIer okullarını
en iyi şekilde
temsil etme başarısı
gösterdiler.

ııkö
Y Auon ha aıllara ürün taılıttı

Seyfettin ŞrXrnSÖZ
Bayanların
vazgeçilmez kozmetik
ürünlerinden olan
ve ilgisini her geçen
gün artıran Avon,
ürün tanıtım
top!antılarını
sürdürüyor.
Milton Aile
Gazinosu'nda
düzbnlenen ürün
tanıtım top!antısına

yaklaşık 500
bayan katıIdı.
koımetikte lider
olan Avon kozmetik
firması en yeni
ürünlerini bayanlara
tanıttığı toplantıya
büyük ilgi gösterildi.
Güze!lik Uzmanı
Serap Yorgan'ın
verdiği eğitim ve
tanıtımla bayanlar
kullandıkları
ürünleri daha

bilinçti olarak
kullanabilecek!er.
Toplantıya
katılan bayanların
ürün!er
hakkında bilgi
sahibi olabilmek
amacıyla
notlar tutarken,
top!antınıA bltlmlnde
yemek yenerek
plyanist eşliğinde
eğlenme
fırsatı da bulundu.

BAY ilIu§TAFA ÖııLP tililLAt,TAtı
ıHer Çeşit Emlak Alı , satım ve kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
Klp lşı_eRl yApıLıR

RAL|ı(LAR|İ'|ıZ lcill ılzi ARAYıIIıZ

120 n2 3 + 1 SATıLIK LÜX DAıRE

TAPU TA

lcİı §ATILıK 
'ıe 

ıtİ

an Mahallesi'nde denizi 3 oda 65 m'SAT|L|K DAl RE

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT|L|K lÜX OllnE Denizi gören, 3+1, 140 m2

'nda 115 n22+1Satılık Daire

3 Ayn Daireli tılüstakil Ev (Bahçe çindelYeni Devlet Hastanesi Altı

Bal

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpaan hki sahll llehep §okak lı|o:2 D:l §aük htma Apt 3+l. 110 m2 asansörlü *ombili 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 Banjı'nın
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova 448.54 m2 arsa

Termal Barajı'nda 401.77 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 uzak!ıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

DoğaI gaz PoIiçesi YapıIır,

SEKER SİGORTA
tlacido öZALP

Tel : 5132414 Fax 514 10 21

Pro

Karakışın yüzünü
gösterdiğini ifade
eden vatandaşlar
ise sorumlu firmadan
elini çabuk
tutmasını istiyor.
Orhangazi'de bu
kış ayında doğalgaz
ku!lanmayı haya!
eden yüzlerce
vatandaş, tesisat
dönüşüm projelerine
onay alamadığı için
söz konusu çevreci
yakıtla tanışamadı.
Aylar öncesinden
abone!iğin yanı
sıra i!çedeki
doğalgaz altyapı
ça!ışmalarını da
sürdüren Armagaz
firmasına tesisat
dönüşüm projelerini

hek 0r

hava kirliliğini
konuşacağız" dedi.
Bu arada edinilen
bilgilere göre, ilçede-
ki abonelik lşlemleri
ile gaz açma ve
kapama yetkisini de
elinde bulunduran
Armagaz firmasının
personel sıkıntısı
yüzünden proje
onaylarına yetişe
mediği öğrenildi.
Firmanın Orhanga
zi'nin yanı sıra
Karamürsel ve ,

Yalova'da da yetkiyi
elinde bulundurdu
ğu, tüm bu bölgedeki
proje onayları için
sadece 5 mühendis
görevlenalralgl iddia
edildi.

eler ona ıı

Yüzlerce konut doğalgaz kuIlanabilmek
için tesisat projelerine onay bekliyor.

sunduklannı ifade
eden vatandaşlaı
ilgi firmadan hala
yanıt beklediklerini
söyledi.
Bu gecikmenin
karakışın başında
mağduriyete
neden olduğunu
ifade eden vatanJ
daşlar, "Onca
para verip tesisat
işine giriştik. Ama
bizim gösterdiğimiz
duyarlılığı firma
göstermiyor. Umarız
projelere onayı kış
bittikten sonra ver-
mezler. Üstelik fir-
mayı aradığmızda
muhatap bulamı
yoruz. Galiba biz bu
kış da ilçede yine

BURSA HAKİMİVİT VE KEilT GAZETELER|NE
ıLA}l ve REKLAM ALı}IıRxıınrGı n-xL§H

İstiktal Gaddesi Bora Sokak No : 3tB GEMUİI<
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel 
= 

(0.224» 5'' 3 96 83 Fax : 513 35 95
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h rlmeııkul Bankası hlımetg lrdlak 0a
Seyfettin ŞeXenSÖ4

lstikla! caddesi
Lider Ekme\ Fırını
üst katında
Gemlik'in i!k gayri-
menkul bankası
hizmete girdi.
Amaçlarının iş
almak değil, alınan
i§i en doğru ve
güvenilir ortamda
insanları mutlu
edebilecek şekilde
hizmet vermek
olduğunu söyleyen
Koçak Gayrimenkul.
Bankası Gemlik
Temsilcisi kazım
Tuaç, şirke.t poli-
tikasının "once
güven" olduğunu
söyleyerek, hizmet
alacak yada ilgi
gösterecek her
kesimi davet
ettiklerini duyurdır.
Koçak gayrimenkul
bankasını tanıtan
Kazım Tuaç,
Gemlik merkez
ve beldeleri ile
köylerinin dışında
Orhangazi ve
Armi.ıtlu'da da
yetkiti o|duklarını ve
gayrimenkul ile ilgili

her türlü hizmet
taleplerinin en
iyisini işi iIişkiler
içinde vereceklerini
söyledi.
Gene!
Müdürlüklerinin
Ankara'da bulun-
duğunu açıklayan
Kazım Tuaç,
18 böIge müdür!üğü
ve 73 temsilci!ikle
yurt içinde hizmet
verdiklerini
söyleyen Koçak
Gayrimenkul Bankası

Gem!ik Temsilcisi
Kazım Tuaç,
ciddi kurumsal
çalışma ortamına
büyük önem
verdi klerini,söyledi.
Gemlik'te beklen-
medik bir taleple
karşılaştık!arının
altıriı çizen Tuaç,
'kadromuzu acilen
genişlettik, bir

lmüdür, bir şef, 6
müşteri temsilcisi ve
iki görevli ile hizmet
vermeye başladık'

bankaların verdiği
ekspertiz raporları
ile mahkemelerin
istediği bilirkişi
ra po rl arı n ı veriyo ruz.
1 Ekim 2006 tarihin-
den itibaren siz
sayın halkımıza
hizmet vermek
üzere faaliyete
baştadık. §izlerle'
çalışmaktan onur
duyacağız, sizleri
gayrimenkul
bankarnıza davet
ediyoruz, gelin
görüşelim ve
tanışalım,
hizmetimizi yakından
görme fırsatı
bulun'şeklinde
konuştu.
Koçak Gayrimenkul
Bankası Gemlik
Temsilcisi Kazım
Tuaç, hizmet
alanlarının Emlak
Ekspertiz, Emlak
Finansmanı,
Emlak Geliştirme
Danışmanlığı,
Emlak A!ım Satım
Pazar!ama,
Emlak pazarlama
Organizasyonu,
Proje ve Kontrölör!ük
Hizmetleri, Proje
Danışmanlığı,
Etüt-Mevzi lmar
Planı çalışmaları,
Parselasyon, Kat
Karşılığı Taahhüt,
Protföy Yönetimi, ,

Fizibilite, Pazar
Araştırması,
Site-Apartman ve
|ş-Alışveriş Merkezi
Yönetimi olduğunu
açıkladı.

dedi.
Gayrimenku!
sektörünün geleceği
yolunda AB uyumlu
yeni yasaların
çıktığına işaret eden
Tuaç, müşterilerine
yaptığı davette
"Gayrimenkul
bankamızda

Güne Bak
Kadri GÜLER
kadri_g u ler@ hotmai l.com

KöyIü sorunlarına sahip çıkmıyor
Gumhuriyetimizin kurucusıı Mustafa

Kemal Atatürk'ün "Efendim,iz" dediği,
önceki gün yaşamını yiteren Türk sosyll
demokratlarının lideri Bülent Ecevit'in,
yaşamı boyunca emeğinirı sömürülmesi-
ni engellemeye çalıştığı Türk Köytüsü
kendi sorunlarına sahip çıkmıyor.

Çıkmış olsaydı ciün yapılan bu paneli
izlerdi.

Köylü sahip çıkmıyor da köylü örgüt-
leri sahip çıkıyor mu?

Bence onlarda çıkı,nıyor.
Örgüt başkanlaİının veya köy rnuhtar-

Iarının katılımıyla yapılan bilgilendirme
top!antıları sorun!ara sahip çıkmak
demek değildir.

Marmarabirlik Zeytin Tarım
Kooperatifi, Gemlik Ziraİt Odası, Katırlı
Köyü Kalkınma Kooperatifi, Haydariye
Köyü Kalkınma Koopoeratifi, Muratoba
Köyü Kalkınma K,ooperatifi, Umurbey
Ka|kınma KoopĞr;ıtifi ve Tarım Kredi
KooperatifIerinin ylalnız yönetim kurulu
üyp!eri bu toplantıyı izleseydi salon
dolardı. Bu kişiler çevresine duyduklarını
anlatarak Türk taırımı üzerine oynanan
oyunlarla ilgili bazıı bilgileri olabilirdi.

Ama olmadı.
Panelin konuşmacısı TMMOB Zıraat

Odaları Genel Bıışkanı Zıraat Mühendisi
Gökhan Günaydın idi.

Günaydın, Tlürkiye'nin yetiştirdiği
seçkin aydınlarımızdan biri.

Olaylan değerlendirmesi ve dünyaya
bakış açısı net bir kişi.

Türk, pamul«, fındık, buğday, zelrtin,
afyon, tütün üreticisinin AB'ye katılmak
için başlatılan oirlşlmlerden sonra ekmez
ve biçemez dunuma getiriIdiğini söylemiş
Günaydın tloğru söyleİniş.

Tarımda kendine yeten, kendini doyu-
ran bir ülke durumundaki Türkiye'nin
bugün ekemeyen, biçemeyen, bir ülke
durumuna getirildiği net bir şekilde
göıti!üyor.

Göbeğinden AB bağımlı hükümetler,
kendi topraklarında ekeceği ürüne
karışamıyor.

Hangi ürünü ne kadar ekeceğini AB
ü lkeleri kararlaştırıl ıyor.

Tütünde dünyada sayılı ülkelerden biri
iken bugün tütün ekemeyen, dışarıdan
tütün ithal eden bir ü|ke durumuna getiril
dık.

Fındıkta oynanan oyunları birlikte
izledik.

Fındık ürltlclsi perişan edildi.
Sıra zeytin üreticisinde.
Marmarabirlik, yeniden yapılandırma

kapsamında satabileceği kadar ürünü
alacak. Bu ne demektir. tsu her yıl aldığın-
dan daha azını alacak.

Yani zeytinin büyük kısmı tüccara
satılacak demektir.

Gökhan Günaydın iddia ediyor.
Marmarabirlik'in alım fiyatlarının, avans fi
yatlarıı{l geçmeyeceğini söylüyor.

Bakıp göreceğiz.
Sonradan ağlamak fayda vermez.
Sen kendi sorunlarına sahip çık-

mazsan, sana kimse sahip çıkmaz.
Köylümüz kafasını kumdan çıkarıp
çevresinde olup bitenleri görmeli.

0n muhasebe hilen ve b/gis ayar kullanabilen

BAYAN ELEI|üIAN

Iecı,ıjhef BAY ve BAYAılJ garson alınacaktır,

MAMMA MİA PLZZERİA
. llüracaatlannşahsen yapılnası ica olunur,

lstıklal cİoueİi l kİınnkıİaİşısı 5r3 53 67 GEMLIK

ELEMANLAR ARANİYOR
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zııık lnller| Bursa l(ent

[ulüze§l'ııde ha at bulu 0r
Teknolojiye yçnik
düşen geleneksel
e! sanatları
füiklr;;nln y"şj7rn
tek müzesi olma
özelliğine sahip
olan Büyükşehir
Belediyesi Kent
Müzesi'nde
hayat buluyor.
Hafta sonları kent
Müzesi'nde kurduğu
özel bir stantla
lznik çinisinin
lşlemesi ve tekniği
ile ilgili bilgilerini
Bursalılarla paylaşan
çini ustası Nükhet
Poyraz, yok olmakta
olan geleneksel el
sanatlarını yeni
nesle sevdiriyor.
Poyraz,lznik çin-
isinin en büyük
özetliğinin lznik ve
çevresinde çıkarılan
ve çini yapımında da
ku!|anılan guartz
malzemgsinden
kaynakla_ndığını
söyledi. lznik
çinilerinde bu mad-
denin yüzde 80, diğer
çinilerde ise yüzde
30 kullanıtdığını
belirten Poyraz,
"Guartz lznik çinisine
ayrı bir canlı!ık
katıyor. Renklerin
daha parlak ve
can!ı gözükmesinin
sırrı burada yatıyor.
Ayrıca lznik çini-
lerinin bir başka
özelliği de 15.
yüryıldan gelen
orijinal desenlerin
işlenmesi." dedi.
lİnik çinisi için
5 yıl özel eğitim
aldığını söyleyen
Nükhet Poyraz,

bu sanatın genç
nesillere tanıtımı ve,
sevilmesi için her
türlü fedakarlığa
hazır olduğunu
kaydetti. ,Büyükşbhir
Belediyeği'ne
Kent Müzesi'nde
yok olmakta olan
e! sanattarının
yaşatılmasına
yöne!ik uygulaması-
na teşekkür eden
Poyraz, "Teknolojiye
yenik düşen el
sanatlarımızdan biri
de çini sanatı, bu
sanatın gellştiri !mesi
ve genç nesillere
öğretilmesi gerekir.

Yüzyıllardır en
büyük özelliğimiz
olan el sanatlarımıza
sivil toplum kuru-
luşlarının da sahip
çıkması gerekir"
diye konuştu.
Bursa Kent Müzesi
Müdürü Ahmet
Erdönmez ise,
hedeflerinin gelenek-
sel el sanatlarının
yaşatılmasına
öncü!ük etmek
olduğunu ifade
ederek, bu konuda
ça!ışan diğer
sanatçılara da
kapılarının açık
olduğunu be!irtti.

ezK s 6

alı Hızlı Ferlhot

lshle§l'nde§Oıla

Güz0l

Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin,
Bursa-lstanbul
arasını 75 dakikaya
düşürecek olan
Güzelyalı Hızlı
Feri$t Projesi
inşaatında
incelemelerde
bu!undu.
Başkan Şahin,
Güzelyalı Hızlı
Feribot lskelesi
lnşaatındaki
inceleme sonrasın-
da basın mensup
lanna yaptığı açık!a-
mada, "Yöneticilik
erdemi söz veimek
değil yerine getir
mek, düşünmek
değil yapmak ve
başlamak değil
bitirmektir. Neyin sö
zünü verdiysek baş

[:t[.". 
bitiriyoruz"

"Bursa'nın geleceği-
ıİ İ .-jrii inşa ediyoruz. Hiç

düşmeyen tempo-
muzla kentimizin
ismine ve büyük-
lüğüne yakışır
yatırımlar yapıyoruz.
Çünkü bizim .

Bursalılara bir
sözümüz vardı.
Marka kent Bursa'yı
o|uşturmak için
kararlı!ıkla çalışb-
cağız" diyen
Başkan Şahin,
Bursa'nın güzel-
Iiğine güzellik kat-
mak için başlattık-
ları çalışmalann
sonuçlanma aşa-
masına gelmesinin
keyif verici
glduğunu söyledi.
lskele inşaatının
yüzde 80'i bitti
Temeli mart ayında
atılan Güzelyalı
Hızlı Feribot Projesi
inşaatının yüzde
80'nin bittiğini
belirten Şahin, iske-
|enin hizmete girme-
siyle birlikte Bursa
ekonomisi ve
turizminin can-
lanacağını ifade
ederek, "Bursa'mız
denize kıyıları
olmasına rağmen,
bu nimetten yete
rince yararlana-
mayan kentlerden
biriydi. Bu önemli
eksikliği giderecek
Güzelya!ı |skelesi'n-
deki çalışmalarda
diğer yatınmlarımız
gibi planlandığı gibi
yürüyor. Mart ayına
doğru da Güzelyalı-

Yenikapı seferleri
başlayacak ve.
t ursa-lstanDuı arası
75 dakikaya inecek.
Dünyanın en
gelişmiş feribot-
lannıp devreye
girmdsiyle Bursa-
lstanbul arasında
her seferde 250
araç, 1250 yolcu
taşınabilecek.
clddi bir zaman
tasarrufu
sağlanacak. Bursa
turizmi ve ekonomik
i!işkiler canlanacak"
şeklinde konuştu.
"Güzel günler
gzak_dgğir
lnsanoğlunun
yapacaklarının
hayal ettikleri ile
sınırlı olduğunu
vurguIayaı,ak, hayal-
lerinin çieşinden
gidecek cesareti
olanların bütün
rüyalarının gerçek
olabileceğinin altını
çizen Başkan Şahin,
"Biz, Bursa için
kurduğumuz
haya!lerin gerçeğe
dönüştüğünü
görmekten çok mut-
luyuz. Projelerimiz
güzel günlerin
Bursa'mız için çok
uzak olmadığını
müjdeliyor" dddi.
Denizin üzerinde
dev yatırım
Güzelyalı
|skelesiınin Şantiye
Şefi Tuncer Zengin
de, 53 dönüm arazi
üzerine yapılan
inşaat çalışmaların-
da bugüne kadar
9 km uzunluğunda

3 bin ton çelik
boru ve 3 km
betonarme iore
kazık çakıldığını,
yaklaşık 7500
kamyonun taşıdığı
250 bin ton da taş
dolgu yapıldığını
bi!dirdi.
Zengin, 370 metre
uzunluğundaki
rıhtımın yanı sıra
90 metre uzun-
Iuğunda 10 metre
genişliğinde
iskelelerin yanı
sıra 1380 metrekare
alan üzerine yapıla-
cak olan terminal
binası inşaatının
devam ettiğini
anlattı. Zengin ayn-
ca denizin 45 metre
derinliğir;e çakılan
iskele kazıklarının
inşaatı süresince
Güzelyalı'nın
meşhur poyrazın-
dan dolayı ça!ış-
maların güçlükle
yapıldığını d.ile
getirirken, "lnşaatı
bitirmek için 32
poyrazsız güne
ihtiyacım.z var.
Ama lodostan
dolayı qğys!os..,
ayında bile 8 güh
çaIışabildik. Bütün
şartlara rağmen
inşaatı yılsonunda
bitirmeyi planlı
yoruz" dedi.
Başkan Şahin,
Güzelyalı Belediye
Başkanı Selçuk
Mutlu, büyükşehir
belediyesi meclis
üyesi ve bürokrat-
larla birlikte
inşaatı gezdi.

akla ildı

Atal özel ser
ı

Mysia Resim
Atölyeleri işbirliği ile
Özdilek Alışveriş
Merkezi, 10 Kasım
Guma günü anlamlı
bir resim sergisine
sahne olacak.
yalova yolu'ndaki
Özdilek A!ışveriş
Merkezi'nde 10
kasım cuma
günü Ata'ya özel
bir resim sergisi
izlenime açı!acak1
Mysia Resim
Atölyeleri Eğitmeni
Oya Özer'in

yönetiminde
çalışan öğrencilere
ait Atatürk reslm-
lerinin yer alacağı
serginin açılışı,
kafe-restoran
bölümünde
saat 14.00'de
gerçekleştirilecek.
Gençlerin fırça ve
kara kalem çalış-
malarıyla Ata'ya
olan sevgilerini dile
getirdiği sergide,
llkcan Çoban,
Buse Dökmen,
Tolga Burak Filiz,

Gamze Güleı
Cumhur Gülpınar,
Yeşim Günbay,
Gözde Gürle,
Billur. Oruç,
Aslı Ozdemir,
Öykü Özeı Elif '

Utangaç, Sevda
Tunalı, Kübra
Yenidünya, Öner
yıldırım ve özer
Yı!dırım'ın imzasına
taşıyan toplam
22 eser yer qlacak.
§ergi, 19 Kasım'a
kadar açık
kalacak.

ı
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Eski DSP Milletvekill
Emrehan Ha!ıcı, eskl
Başbakanlardan
Bülent Ecevit'in
Devlet Mezar!ığı'na
defnedileceğini
söyIedi.
OR-AN Sitesinde
bekleyen basın
mensupları, Rahşan
Ecevit'e taziye
ziyaretinde bu!undu.
.Rahşan Ecevit,
ziyarette kendi
sağlığının iyi
olduğunu belirtti ve
cenazeden sonra
kamuoyuna bir açık-
lama yapacağını
bildirdi.ı

Bu arada, eskl
DSP MilletvekiIi
Halıcı, Bülent
Ecevit'in defin
edilmesine ilişkin
programın
netleştiğini ifade etti.
Halıcı'nın verdiği
bi!giye göre, Ecevit
için DSP Genel
Merkezi ve TBMM'de
tören düzenlenecek.
Ecelit'in cenaze
namazı, öğle
namazının ardından
Kocatepe Camii'nde
kılınacak. Ecevit,
daha sonra Devlet
Mezar!ığı'nda
toprağa verilecek.

Rant l
ı

Prof. Dr.. Üşümez-
soy'un !stanbuI'daki
deprem paranoyası
ile yer bilimci meslek-
taşlarının artan mal
varlıkları arasındaki
parale!|iğe dikkat
çekmesi gündeme
bomba gibi düştü.
lstanbu! Universitesi
J.eoIoj i M.ühendisliği
Oğretim Uyesi Prof.
Dr. Şener Uşümez-
soy'un !stanbuI'daki
deprem paranoyası ile
yer bi!imci mes|ektaş
larının artan mal var-
lıkları arasındaki para-
lelliğe dikkat çekmesi
gündeme bomba gibi
düştü. Uşümezsoy'un
açıklama!arına pek çok
hocadan destek geldi.
'Haksız kazanç var,
danışmanlık ücretleri
az gösterilip, arka
planda sarı zarflar
konuşuluyor'diyen yer
bilimciler şaibe altın-
daki mes!ektaşlarının
çıkıp ma! varlıklarını
açıklığa kavuşturması
gerektiğini dile getirdi.
Mes!ektaş|arının artan
mal varlıklarının ve
anlaşılmadık şeki!de
değişen yaşam şart-
larının dikkat çekici
olduğunu söyleyen yer
bi!imciler, bütün bun-
ların ortaya çıkması
gerektiğini söyledi.
Yer bilimciler şir-
ketlere yapılan işler

için üniversitelere ait
malzemelerin bile kul-
lanıldığını iddia etti.
Doç.Dr. Gündoğdu:
Sarı zarflar işliyor
lstan|u! Üniversite
J.eoloji Mühendisliği
Oğretim Uyesi Doç.
Dr. Oğuz Gündoğdu,
'Jeofizikçileı jeo!oglar
aynı olayları anlamaya
ça!ışıyor. Yürekleri yi
yorsa bu kişiler karşı
karşıya gelip bu o!ay-
ları tartışır. Ancak hak-

İj
z kazanç var. Bunu
spit etmek de çok

kolay. Biz devlete her
yıl mal varlığı,Pildiri
yoruz, otomobil lastiği
alsak bildiriyoruz.
Bir profesörün
maaşı ortada. Bakar
karşı!aştırırsınız, bir
artış var mı? Yarı
zaman!ı çalışan
hocalar dışarıda danış-
manlık yapıyor ama
danışmantk maaşları
az gösteriliyor.
Mekanizmada arka
planda da sarı zartlar
konuşuluyor' dedi.
İŞİKARA ORNEĞİ
'Bazı kişilerin ticari
ilişkilere girdikleri
söylentileri doğru ama
benim elimde bilgi,
belge yok. Bu olmadan
da şahısları suçIamak
Oktar Babuna olayı
gibi oluyor. Mesela
Ahmet Mete !şıkara I

hocamızın olayı. Buna

anı

rahattıkla'etik deği!dir'
deriz'diye konuşan
Gündoğdu, projelerin
ve destekIerin sürekli
bel!i üniversitetere I

veriImesini eleştirdi :

'Boğaziçi'nin Kandilli
Rasathanesi var,
iTü,nün rüairex
MAM'ı vaı ODTÜ
Ankara'da her yere
yakın. Bu projelerden
yoksun bırakılmamızın
da bu tür kişiselleştir-
ilmiş iddialara neden
olabileceğini dü.şünü
yorum. 'Prof. GORUR:
lddiaIar akıl dışı
Prof. Dr. Şener
Uşümezsoy'un suçla-
ma!arının odağına
oturttuğu Prof. Dr.
Naci Görür, iddiaları
akıl dışı diye niteledi:
'Bilimsel araştırmada
olmayan sadece söze
dayanan iddiaları
ciddiye almıyorum.
Bunların hesabını
yargıda soracağız.
Ben bilimsel araştır-
maların sonuçlarını

a

açıklıyorum. Buna da
devam edeceğiz.
Marmara'daki bütün
araştırmalarda
Türk tarafının başında
olan bir insanım.
Spekülaşyonun adamı
o!mayız.'Bilim
meselesi, deprem
meselesi magazin
konusu değildir.
İsteyen
istediğini söyler
ama iftiralar için
mahkemelerde
hesaplaşırız.'
'Dedem sonrası tatan
arttı'MİMARLAR odası
Genel Başkanı Oktay
Ekinci, 17 Ağustos
deprem!nin ardından
kentte imar yağ-
masının arttığını
savundu:'Bütün
su kaynakları, tarım
alanları, havası,
akciğerleri, kentin
her şeyi kuzeydedir.
Kuzeydeki imar
spekülasyonu
1999 depreminĞn
önce başladı.
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e oze aOak0 ınede ınodel 0
Türk Telekom, Tüpraş
ve Erdemir gibi
btiyük ze!leştirmelere
birbiri ardına imza
atan Türkiye,
özelleştirmede
"model" olmaya da
başladı.
Nitekim, Özelleştirme
ldaresi Başkanlığı
tölg) ile. Azerbaycan
Devlet Ozelleştirme
ldaresi arasında,
özelleştirmede
mevzuat, bilgi ve
deneyim alışverişi
ile danışmanlık
hizmetleri konuların-
da işbirliği yapmak
üzere işbirliği niyet
protokolü imzalandı.
ÖlB'nln davetlisi
olarak Türkiye'de
buturlan, Azerbaycan
Devldt Ozelleştirme
ldaresi Başkanı
Karam Hasanov, Baş

yardımcısı Azer
Beşirov ve
Başdanışmanı
Anar lsayev'den
oluşan heyet, ÖlS
Başkanı Metin
Kilci Başkanlığındaki
heyet ile görüşme
lerde bu!undu.
Görüşmelerde Azeri
tarafının Türkiye'nin
son yıllarda geççek-
teştiği özelleştİtme
lerden etkilendiklerini
dlle getirdiği vurgu-
lanırken, görüşmeler
sırasında varı!an
uzlaşma sonuGu
imzalanan protokolde
de, iki ülke arasında
özelleştirme alanında
işbirliğini geliştir
meye yönelik
ifadeler bulunuyor.
Protokole göre
mevzuat, bilgi ve
deneyim a|ışverişi

ile danışmanlık
hizmetleri konusunda
işbirliği yapılacak.
Bunun yanında
karşı!ıklı olarak
yatırımcı|arın
özel!eştirme şürecine
çekilmesi konusunda
anlaşmaya varılırken,
özelleştirme
ihalelerine yabancı

yatırımcı!arın
çeki!mesi konusunda
Türkiye'nin bilgi ve
deneyimini de

aktarması
öngörülüyor.
öte yandan
özelleştirme
yöntemlerine ilişkin
de karşılıklı destek
verileceği belirti liyor.
Görüşmeler sırasında
Öla neyetinin
önümüzdeki Mart
ayına dönük
Azerbaycan'a davei
edildiği, ldarenin de
bu daveti kabu! ettiği
ifade ediliyor.

AOF'de lnternet ba Uuruları

0 l(asıın'da bltecek
Eskişehir Anado!u
universitesi'nin
(AÜ) uzaktan eğitim
sistemi uygulayan
lktisat, lşletme ve
Açıköğretim fakül-
telerine, ikinci
üniversite olanağın-
dan faydalanmak
isteyenlerle 'dikey
geçlş' yapmak
isteyenlerin
internet başvuru-
larının, 10 Kasım'da
sona ereceği
bildirildi.
Başvuruların "
http : l/aofkay it. an ad o !

u.edu.ti " internet
adresinden yapıIa-
bileceği belirtilen
Anadolu universitesi
Rektörlüğü'nün
açıklaması şöyle:
"2006-2007 öğretim
yılında Anado!u
Universitesi'nin,
açıköğretim sis-
tgııiyle öğretim
yapan lktisat ve
lşletme fakültelerine
dikey geçiş yapacak,
ikinci üniversite
kapsamında lktisat,
lşletme, Açıköğretim
fakültelerine başvu-
racak, Qlkey Geçiş
Lisans Oğı,enimine
Hazırlık Programı
Bütünleme
Sınavı',nda başarı!ı
olup, 3. sınıfa kayıt

yaptıracak adayların
internet başvyruları,
10 Kasım 2006 tari-
hinde sona erecektir.
lnternet başvurusu
yapan adaylar,
internetten
dökümünü a!dıkları
lnternet Başvuru
Belgesi'nin yanında,
diğer kayıt belgeleri:
ni de hazırlayarak 20
Kasım-Ol Aralık 2006
tarihleri arasında

Açıköğretim
Fakültesi bürolarında
kayıtlarını yaptıra-
bileceklerdir.
Belirtilen tarihe
kadar her ne sebeple
olursa olsun,
Dikey Geçiş ve
lkinci universite
Programları'na
internet başvurusu
yaptırmayan aday-
ların kesin kayıtları
yapı lmayacaktır."

hni üniuersiteler kanunu luleclis'te

yeni kurulan
15 üniversiteye
rektör atanmasında
YÖK'e yetki ve
rilmesini öngören
kanun teklifi, TBMM
Mllll Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor
Komisyonunda
kabul edildi.
Komisyondaki
görüşmeler sırasında
Anavatan partisi ve
CHP'll milletvekil!e
rince verilen değişik-
lik ve geri çekme
önergeleri kabul
edilmezken, AK Parti
ve CHP'li milletveki!-

leri arasında zaman
zaman tartışmalar
yşandı. Kabu!
edilen teklif, yeni
kurulan 15 üniver-
sitenin kurucu 1

rektörlerinin iki yı!-
|ığına; Mllli Eğitim
Bakan!ığınca be!ir-
lenen 4 profesör
aQ.ay arasından,
YOK'ün 15 gün
içinde aday sayısını
2'ye indirerek
Cumh urbaşkan ına
sunmasını te rek-
törün umhurbaşkanı
tarafından atan-
masını öngörüyor .

ln eıı,zor döneme
Avrupa Komisyo
nu'nun "kritik"
|lerleme Raporu'nu
yayınlamasına bir
gün kala yabancı
basın Türkiye'nin
AB sürecinde
en zor dönemece
girdiğini yAzdı.
Avrupa Komis-
yonu'nun "kritik"
llerleme Raporu'nun
yayıntanmasına bir
gün kala Batı basını,
Türkiye ile ciddi bir
sorun yaşanabile-
ceği değer-
lendirmeleri yapıyor.
lngiliz Daily
Telegraph gazetesi
"Türkiye, AB yolun-
da en zor engelle
karşı karşıya"
derken, Washington
Times da raporun
Türkiye'yi Arap ve
Müslüman komşu-
larının "kollarına"
itebileceğl görüşünü
diIe getirdi. Financial
Times ise Avrupa
Komisyonu
Uyelerinin özel
kalem müdürlerinin
top!antısının
sonucunu değer-
lendirirken, "Brüksel,
Türkiye ile çatışmak-
tan geri adım attı"
yorumunu yaptı.
TELEGRAPH:
"TÜRKIYE AB
YOLUNDA EN ZOR
ENGELLE KARŞİ
KARşıYA
lngitiz gazetesi The
Daily Telegraph,
"Türkiye, AB yolun-
da en zor engel ile

karşılkarşıya"
ifadesini kullandı.
Raporun Türkiye'nin
üyeliğine karşı çıkan
AB liderlerine koz
vereceğini kaydeden
gazete, aralarında
Alman Başbakanı
Angela Merkel'in de
bylunduğu Türkiye
körşıtlarının müzak-
ereleri en az kısmen
askıya atmak
istediklerini vazdı.
FlNANcinı_ fiıııes:
DıPLoMAT|K
çABALARA
ZAMAN TANİMAK
lsreıılvon
Ekonomi gazetesi
Financial Times ise,
Brüksel'de Avrupa
Komisyonu üyeier-
i'nin özelıkalem
müdürlerinin yaptık.
ları toplantının
sonuçlarına dikkat
çekerek "Brüksel,
Türkiye ile çatışmak-
tan geri adım attı"
yorumunu yaptı.
Komisyon'un
Türkiye'nin liman-
larını Rumlara
açmayı reddetmesi
nedeniyle müzak-
ereterin kısmen

askıya alınmasını
değerlendirdiğini
ancak Fransa ve
kıbrıs Rum kesimi
gibi ülkelerin
baskılarına rağmen
Brüksel'in diplomatik
çabalara daha çok
zaman tanımak
lstediğine dikkat
çekti. .
WASHİNGTON
ılııııes: çATışMA
oRTAM|Nı HAzlR-
LAYACAK RAPOR
ABD'll Washington
Times gazetesi de,
"AB Raporu
Türkiye'yi Doğu'ya
ltebıılr" başlıklı
haberinde diplomat-
ların acı veren,
Ankara ile bir çatış-
ma için sahneyi
hazırlayan bir raporu
beklediklerini yazdı.
Gazete "Türk ve AB
analistleri, tersle-
menin Türkiye'nin
AB hedefinden
uzaklaştırarak
Arap ve Müslüman
komşularının
kollarına
itebilmesinden
korkuyorlar"
yorumunu yaptı.

Türkl
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Merkez Bankası,
son dönemde
gerçekleşen aşırı
yağlş ve sellerin ekiIi
alarllarda oluştur-
duğu zararın, iş!en-
memiş gıda fiyatları
üzerinde bir risk
unsuru olduğunu
bildirdi.
Meıkez Bankası'nın
"Ekim Ayı Fiyat
Getişmelerine lllşrln
Değerlendirmesi"n
de "gıda fiyatlarının
önümüzdeki
dönemdeki seyri yı!-
lık enflasyondaki
dalgalanmaların
temel be!irleyicisi
olmaya devam ede-
cektir" deni!di.
Değer!en dirmede,
yeni eğitim sezo-
nunun başlamasıyla,
eğlence-kültür ve
ulaştırma hizmetleri
grubundaki fiyat
artışlarının Ekim
hyında da sürdüğüne
işaret ediIdi.
Merkez Bankası'na
göre, işlenmemiş
gıda fiyatlarında
düzeltme hareketinin
bir bölümü Ekim
ayında gözlendi.
Gıda fiyatlarında son
yılların en düşük
Ekim artışının yaşan-

ması, yıllık enflas
yonun düşmeslnde
önemli rol oynadı.
Döviz kurunun
birincil etkilerinin
büyük ölçüde
tamamlanmış o|ma
sının, önümüzdeki
dönemde söz
konusu endeksin
aylık artışlarının
yavaşlayacağına
işaret ettiğinin belir-
tlldiğl değerlendir
meye göre, buna
rağmen yı!lık artış
ların bir süre daha
yüksek se|redeceği
tahmin ediliyor.
Hizmet grubu fiyat-
ları yıllık enflasyonu
Ekim ayında önemli
bir değişim göster-
mezken, enerji ve
işlenmemiş gıda
ürünlerindeki fiyat
artışlarının yavaşla-
masıyla ma! grubu
fiyatlarının yıllık
artışı azaldı. Son
dönemdeki olumsuz
hava koşullarının,
Kasım ayında işlen-.
memiş gıda fiyat-
larını olumsuz et
kileyebileceği, giyim
alt kaleminde yeni
sezon artışlarının
Kasım ayında {a
sürmesi-beHeıliyor.

Ge lere ver ndiri m
Başbakan Erdoğan,
iletişimden alınan
vergi oran!arının
yüksek olduğunu
belirterek, kademe!i
indirim için çalışma
baş!attıklarını
söyledi.
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan,
uluslararası
Te!ekomünikasyon
Birliği'nin (lTU)
Antalya'da yapılan
Tam Yetkili
Temsilciler
konferansı'nın
açılışına katıldı.
Erdoğan bu amaçla
yüksek olduğunu
belirttiği iletişim
vergisi oranlarını
kademe!i olarak
düşürme ça!ışmaları-
na başladıklarını
belirterek,
"Türkiye'de ha|en
elektronik haber-
leşme hizmetlerinde
vergi oranının yük-
sek olduğunu bili
yoruz. Bunun bilgi
toplumuna dönüşme
yolundaki hızlı iler-
lememizi aksatmh-
ması için vergi

yükünün kademeli
olarak azaltılması
yönünde çalışmalara
başlamış bulunu
yoruz. Türkiye'de bu
{andaki düzenleyici
otoriteleri n, işbirliğini
artırarak daha etkin
bir içeriği, daha etkin
bir altyapıyı tüketi-
ciye sunma
gayretinde olduk-
larını memnuniyetle
görüyoruz" dedi.
Mobil telefonlardan
a!ınan yüzde 25'lik
verginin ilk etapta
yüzde 15'e düşü-
rülmesiırtn hedef
lendiği be!irtildi.
VERGı ıNDlRlMı
DAHA ÖNCE İMF,YE
TAKlLMışTl
Ulaştırma Bakanı
Binali Yıldırım'ın
daha önce defaIarca
yakındığı cep
telefOnu vergileri
konusunda daha
önce bir indirime
gitmek mümkün
olmamıştı. Ulaştırma
Bakanlığı'nın cep
te!efonu faturaların-
daki !üzde 56'yı aşan
vergi yükünün azaltıl-

ması için başlattığı
çalışmaya, lMF'nin
sıcak bakmadığı
belirti!mişti.
Bakantar Kurulu'na
sunduğu çaIışmanın,
vergi gelirlerinin
azaltacağı ve bütçe
dengesini o!umsuz
etkileyeceği
gerekçesiy!e askıya
alındığı bildirilmişti.
Türkiye'de mobil
i!etişimde KDV
(yüzde 18), OTV
(yüzde 15), damga
vergisi (yüzde 1.5),
telsiz ruhsafrıame
ücreti (10 YTL) ve

a

telsiz ku!tanım
ücreti (10 YTL)
uygulanıyor.
Cep telefonu
üzerindeki vergi
yükü konusunda
Avrupa ülkeleriyle de
aramızda önemli
bir fark var.
Vergi oranı,
lngiltere'de yüzde.
17.5, Fransa'da
yüzde 20.6,
ltalya'da yuzde 20,
A!maya'da yüzde 16,
Yunanistan'da yüzde
18, lspanya'da
yüzde 16, lsviçre'de
yüzde 7.5.

ı
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Bı odizelde I asal bo luk' rahatsızlı
Türkiye'de biyodlzel
üretiminin yaygın-
laştırılması için başta
Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı ile Enerji ve
Tabii Kaynaklar
Bakahlığı büyük çaba
gösterirken, biyodizel
üretimi konusunda
yaşanan yasal boşluk-
tan dolayı EPDK
tarafından ruhsat ve
riImiş kuruluş bulun-
maması ve biyodize!i
üretip satanlara
"l1açakçı" gözüyle
bAkılmasının üretici
kesimi rahatsız
ettiği bildirildi.,
giyöalz"]in; irhol",
aspir, soya, pamuk ve
ayçiçeği yağı ile evse!
ve endüstriyel atık
yağlardan trans esteri-
fikasyon yöntemi ile
üretilen dize! araç
yakıtı olduğu bilinirken
ve üretimi için büyük
çabalar sarf edilirken,
gerek biybdizel
makineleri gerekse
b|yodizel üretimi ve
satışının önündeki
engellerin yasalarla
kaldırılması istendi.
Avrupa'da; biyodizel
üretimi, petrolün 60-70
yıl sonra bitecek
olması, küresel ısınma
ve Kyoto Protokolü
gereği daha da önem
kazandı.
Türkiye'de ise
akaryakıtın üzerindeki

aşırı vergiden kay-
naklanan yüksek
fiyat biyodizeli hiçbir
ülkede görülmeyecek
kadar cazip kıldı.
Ancak, biyodizeIin
satışı için gerekli ilave
hiçbir desteğe ihtiyaç
yokken, yasal eksiklik-
lerin tamamlanma-
ması, lisan verilmeme-
si, TSE standardının
oluşturulmaması ve
satışın serb.est bırakıl-
maması tepkilere
neden oldu. Henüz
TSE standardı oluş-
madığı gibi yasal
eksiklikler devam
ettiğinden Maliye
Bakan!ığı ile başı
dertte olan üreticiler
ve satıcılar, ne bek-
Iendiğini merak
ettiklerini kaydetti.
Türkiye'de sık sık
yasa! boşluktan doIayı
kaçak biyodizel üreten
tesis|ere güvenlik güç-
leri tarafından baskın-
Iar yapılması gün-
demdeyken, Tarım ve
Enerji Bakanlıkları'nın
destekledlğl, ancak
yasal düzenleme yapıl-
madığından devletle
üreticinin karşı karşıya
getirildiği biyodizel
konusundaki uygula-
maların soru işaretleri
oluşturduğu ve
konunun meclise
ğetirilmesi gerektiği
vurgulandı.

Samsun Vergi
Dairesi Başkanı
Şuayip Sevgi,
samsun'da bir
iki kaçak satışın
dışında biyo-
dizelin satıldığı
yer buIun-
madığını ifade
ederek, "Biodize
li bizim sattırma-
ma diye bir
derdimiz yok.
Bizim açımız-
dan, nerede
kazanç varsa biz
vergimizi alırız. Bu
kazancın suç teşkil
edip etmçmesi bizim
için önemli değil.
Kanun|ara karşı geli-
nen bir durum varsa
bi!dirmemiz gereken
yere bildiririz. Şimdi
biyodizelde henüz
EPDK tarafından ruh-
sat verilmiş hiçbir biy-
odizel üreticisi kuruluş
yok. Haliyle hiç kims-
eniıl biyodizel üretme
yasa! izni yok. Biyo
dizelde sıkıntı buradan
kaynaklanıyor" dedi.
Biyodlzelin gelişmiş
ülkelerdeki satış
uygulamasının
farklı olduğuna da
dikkat çeken Sevgi,
şunları söyledi:
"Ge!işmiş ülkelerde,
'Biyodizel yüzde
100 araçlarda kul-
lanılır'diye bir
uygulama yok.

Y

Biyodizeli üreticiler
üretir, dağıtım sjr!9t-
lerine satar. Orrieğin
bu Alpet, Shell, PO
olur. Onlar da biyo-
dizeli akaryakıta
yüzde 5 oranında
karıştırır piyasaya
sürer. Düzenlemeler
bu şekilde. Bizde
yasal düzen!emeler
yetişinceye kadar
boşIuk görülmüş,
anında makineler
üretilmiş. Bitkisel
yağlar biyodize! haline
getirilmiş. Kim üreti
yor, kim satıyor takibi-
ni yapana kadar insan-
lar para kazanıyor.
Şu an Gelir ldaresi
olarak bu makineleri
kimler üretiyor,
kimlere satıyortar,
bitkisel yağlar nere-
den, kimden a!ınıyor,
araştırmalarını yapı
yoruz. Sonuçta hep-
sinin vergisini a!a-
cağız".dedi.

r
-

=-

Istanbul'dan aldığım pasaportumu,
liman cüzdanımı ve

4 adet STVC sertifikamı kaybettim.
Yenisini çıkaracağımdan eskileri

hükümsüzdür.
Ahmet ÇEVİK
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Kışın vücut direnci
düştüğü için
hastalıklara yakalan-
ma kolaylaşıyor.
Trakya Universltesi
Tıp Fakültesi Ha|k
Sağlığı Ana Bilim
Da!ı Başkanı Prof. Dr.
Faruk Yorulmaz, kış
mevsiminde vücut
direncinin
düştüğünü, bu
nedenle bulaşıcı
hasta!ıklarının ğaha
sık görüldüğünü
bildirdi.
Prof. Dr. Yorulmaz,
k§ mevsimiyle hava
sıcaklığının azalması,
soğuk rüzgarın
esmesi, yağmur, kar
yağışı, don olayları,
sis ve insanların
kapalı ortamlarda
daha iazla vakit
geçirmesinin kişi-
lerin sağlıklarını
önemli ölçüde et
kilediğini söyledi.
Mevsim değişimiyle
ortaya çıkan yeni
Coğal şartlara uyum
sağlayana kadar olan
dönemin hasta!ık|ara
yakalanmada en
tehlikeli zaman dilimi
olduğunu ifade
eden Yorulmaz, kış
aylarında donmadan
ölümler, grip, nezle,
bade}ncik iltihabı,
zatürre, mevsim
değişikliğine bağlı
depresyonlar, hava
kirliliğine bağlı et
kilenme ve zehirlen-
meler gibi sorunlar
yaşandığını belirtti.
Kış mevsiminde
vücut ısısının den-
gesini koruyabilmek
için ddh a iazla enerji
harcamak zorunda
kalındığını bildiren
Yorulmaz, "Bu
ihtiyaç karşılan-
madığında vücut
direnci düşmekte ve
hastalıklara yakalan-
ma kotaylaşmaktadır.
Bu nedenle kış
mevsiminde so
lunum sistemi

bulaşıcı hastalı kl;ırı
daha sık görülmelkte-
dir" dedi.
Böbrek, şeker ve.
kalp hasta!ıkları,
tansiyon yüksekliği
olanlar ile by-pass
ameliyatı geçirmiış
kişilerin aşırı soğı.ık-
lardan daha iazla
etkilendiğini ifade
eden Yorulmaz, kış,ın
ısınma amacıyla
yakıt kullanımıyla
artan hava kirliliğiniıı
soğukla birleşme-
siyle hastalanma
tehlikesini daha da
büyüttüğünü söyledi.
Yoru!maz, kalp
damar hastalığı ve
yüksek tansiyonu
olan yaş!ıların kışın
aşırı soğuğa maruz
kaldığında, kalp
damarlarında ani
daralmalar oluşarak
kalp krizi ortaya
çakabildiğin i belirtti.
Cilt Sorunları
Soğuk, rüzgar, hava
kirliği, düşük nem ve
kapalı ortamlarda
yaşama zorunluluğu-
nun sivilce, sedef,
egzama gibi cilt
hastalıklarını
artırdığını bildiren
Yorulmaz, soğuk
hava ve Eüşük nemin
cildi kurutarak çatla-
masına ve kepeklen-
mesine neden
olduğunu, böylece
cildin yaşlanmasının
kolaylaştığını söy!e-

a

di. Benzer etkilerin
saçlarda da
görüldüğünü anlatan
Yorulmaz, bu neden-
!e kışın dışarıya
çıkarken eller, yüz,
dudaklar gibi soğuğa
maruz kalan yerlerin
çatlama!ara karşı
kremle korunması
gerektiğini belirtti.
Soğuktan Korunma
Soğuk havadan
korunmak için yünlü
giysilerin tercih
edilmesi gerektiğini
ifade eden yorulmaz,
şuntarı kaydetti: "Tek
kat çok kalın giysi
yerine, iki üç kat
giysi giyilmeli. Palto
ya da kaban, eldiven,
|ot ve şapka giymek
öldukça önemlidir.
Vücut ısısının büyük
bir bölümü baştan
kaybedi!d iğ in de n,
b"ş, şapka, başlık
eşarp kaşko! ile
korunma!ıdır.
lslak giysiler vücudu
da soğutarak uzun
süre üşümeye neden
olur. lslanan giysi
mutlaka kuruları ile
değiştirilmelidir.
Kışın enerji ihtiyacı
artacağından dengeIi
besleniImelidir. Ozel-
lik!e enfeksiyonlara
karşı daha duyarlı
olan çocuklar,
gebeler ve yaşlılar
için benlenme
daha da önemIidir"
dedi.

Bebeğin banyoşuna
gösterilen özenln
bebekle anne arasın-
daki sevgi bağlarını
güçlendirdiği,
ayrıca günaşırı
banyonun bebeğin
sağıklı bir cilde
sahip olmasını
sağladığı b.ildiri!di.
Çukurova Univer-
sitesi (ÇU) Tıp
Fakültesi Çocuk Acil
Tıp Birimi Oğretim
Uyesi Doç. Dr. Hayri
Levent Yılmaz,

bebeğin sağlıklı ve
temiz bir cilde sahip
olması için
banyosuna]özen
gösterilmesi gerek-
tiğini ifade etti.
Bebeklerin banyosu
sırasında onlar için
özel olarak hazırlan-
mış ürünlerin kul-
!anılmasının önem-
ine dikkati çeken
Yı!maz, "bebeklerin
gün aşırı banyo yap-
tırılması,.temiz ve
güzel bir cilde sahip

a tırın
olmalarını
sağlarken, anne ile
bebek arasında
sevgi ve iletişim
bağlarının kuvvetlen-
mesine de neden
olur" dedi.
yılmaz, bebeklerin
tok karnına banyo
yaptırılmaması
gerektiğini
belirterek, tok karın-
la yaptırılan bany-
oların kusma nedeni
olabileceğin i

söy!edi:

ııı hastalanınaınak l lnne ıııaı
ıı

ç.zıYoRuM
Barış Güler'in kaleminden
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BAŞSAGLİGİ
Ortanın solıı hareketl içinde

Altı Oklu bayralı altında
Sosyal Adaletin gerçekleşmesi

ve hakça bir düzenin kurulmast ülküsü ile
beraber olduğumuz işçi-köylü dostu

AIü güvercin

Sayın Bülent ECEVIT
tlakka uçtu.

Tiirk ulusunu ziyadesi ile üzen ECEVİT'e
Allah'tan ralımet eşİne ve DsP'lİlere,
Sosyal demolıratlara ve Tiirk Ulusıı'na

başsağlığı dilerim.

Y Y

lnan TAMER
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zehlrll ınaııtarlara dlkkat ekere dlkkatGlzll
Samsun Gazi Devlet
Hastanesi Diyabet
Merkezi sorumlu
Hekimi Dr. Zerrin
Yıtdızbaş, fatk ara
sında şeker hastalığı
olarak biIinen diyabet
hastaIığının önemine
değinerek, "Gizli şek-
erde hastalık riski,
kan şekeri normal
olan bireylere kıyasla
1.5 kat daha fazladır"
dedi.
Diyabbt hastalarının
yapılan testIerle belir-
lendiğini, bunun
dışında 'pre-diya-
betik'(gizIi şeker)
hasta!ığında,dikkat
edilmesi gerektiğini
belirten Dr. Zerrin
Yıldızbaş, bir kişinin
kan şekeri düzeyi
normalden yüksek
olmasına karşın diya-
bet tanısı koyrı9ya
yeterli yükseklikte
değilse bu durumda
kişi nin'pre-diyabetik'
hastası olduğunu
söyledi. Diyabet
önleme programına
ka|ı lan pre-diyabetik-
lerin yüzde 11'inde
diyabet geliştiğine
dikkat çeken
Yıldızbaş, bazı ça!ış-
malar pre-diyabetik
çoğu kişide 10 yıl

Kal hastalarına
v

s0 uk hava u arısı

kırıkkale yüksek
lhtlsas Hastanesi
Başhekimi Doç. Dr.
Osman Acar, zehir|i
mantarla' zehirsiz
mantarın birbirinden
ayırt edilmesinin
çok zor olduğunu
belirterek, "Bir lokma
yemek için hayatınızı
riske sokmayın" dedi.
kırıkkale'de mantar
zehirlenmesi sonucu
bir çocuğun
ölümünün ardından
vatandaşları uyaran
Acar, "Zehirli mantar-
ları gözle üyırt ede-
bilıııek imkansızdır.
Bu yüzden halkımızın
çok dkkatli olması
gerekir. Dağ başın-
dan, bahçelerden
topladıkları mantarları
yememeleri ve bel!i
yerler dışında satılan
mekanlardan mantar
satın almamaları
konusunda halkımız

bUinçli o!ma!ıdır"
diye konuştu.
Ma ntarın tüketi ldikten
sonra vücutta toksit
etkiler meydana
getirebilen bir gıda
olduğunu vurgulayan
Acar, "Zehirli mantar-
ların yol açtığı
zehirlenmeler bu!antı,
kusma, ishal gibl
belirti!er!e başlar ve
birkaç gün sonra
şiddetini arttırarak
karaciğer ve böbrek-
lerde ağır tahribata
yol açar. Bunun sonu-
cunda da karaciğer
ve böbrek vetmezlik-
leri ortaya çıkar.
Hasta giderek sarar-
maya ve şuurunu
kaybetmeye başlar,
sürekli uyku halinde
oıur. Hastayı kurtar-
manın tek yolu gerek-
li organ naklinin
yapılmasıdır" şek-
linde konuştu.

içinde tip 2 diyabet
ge!iştiğinin sap-
tandığını, pre-diyabet
tip 2'nin diyabete
adaylık durumu
olduğunu vurguladı.
Pre-diyabetli
bireylerde kardiy-
ovasküler hastalık
riskinin kan şekeri
norma! olan birey|ere
kıyasla 1.5 kat daha
tazla olduğunu ifade
eden Yıldızbaş,
"Diyabet|i bireylerde
ise oran 24 kat
fazladır. Pre-diyabet!i
bireyler yaşam tarzı
değişikIikleri
sayesinde pre-diya-
bet!i olmayı önleye-
bilir ve geciktirebilir.
Pre-diyabetli olup
olmadığımızı belir-
lemek için açlık kan
şekeri veya oral
glikoz tolerans testi
(OGTT) kullanabilir-
ler. Her iki test içinde
bir gece boyu süren
açlık gerek!idir.
Açlık kan şekeri için
kahvaltı yapmadan
önce kan şekeri
ölçülür. OGTT'de ise
açlıl( ve glikozdan
zengin içecek içildik-
ten sonra 2. saatte
tekrar şeker ölçümü
yapılır" dedi.

Samsun Deylet
Hastanesi Başhekim
yardımcısı
Kardiyoloji Uzmanı
Opr.Dr. Nihat
Akçay, kalp
hastalarını soğuk
havalara karşı
uyardı.
Kalp hastalarının
özeIlik!eıgribal
enfeksiyonlara
karşı dikkatli olması
gerektiği ni hatı rlatan
Dr. Nihat Akçay,
sözkonusu
hasta|arın mümkün
olduğunca soğuk
hava!arda dışarı
çıkmamasını ısteclı.
Gribal enfeksiyon-
lara karşı aşı
ydpılması gerektiğini
belirten Dr. Akçay,
"Kalp hastEları
ilaç tedavilerine ara
vermemeliler.
Tuzlu ve yağlı ylye-
ceklerden de kaçın-

maları gerekir "
dedi.
Dr. Akçay, kış
aylarında hava kirli
liği ve artan solunum
yolu enfeksiyon-
larının özellikle
kalp yetersizliğinde
kötüleşmeye
yol açtığını
vurgulayarak,
"Soğuk hava ve
bu havalarda
yapılan eforlar
koroner arter
hasta!ıklarında
damar spazmtarına
ve göğüs ağrılaşının
ortaya çıkmasına,
kaıp krızıne,
hatta ani ölümlere
yol açabilmektedir.
Ka!p hastalarının
büyük bir bölümü
yaz günlerinde, kış
günlerine göre klinik
olarak çok daha
rahattırlar" diye
konuştu.ı( rİez ABONE OLDUNUZMU?

ABONE OLUN
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GEREKL| TELEFONLAR RESMİ DA|RELER DENİZ OTOBUSU

TEK Arıza
TEK İşletıne
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mılıi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rııo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
TekeI Md.
Ver. Dairesi Md.
İtçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 3ş
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
sıt ıı ıı
513 18 46

Bursa 256 77 84
lliudanya 544 30 60
Yenikapı |212| 5161212
Yalova |226| 8l1 13 23
|DO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT
Yalova
Topçular
Eskihisar

|226| 814 10,20
|226| 363 43 19

1262| 655 60 31

oToBÜs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAĞİTİCİLARİ

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43
513 22 59

513 45 46
513 65 00
514 59 81

5l3 80 00
514 88 70
514 17 00

BELEDıYE
Santnl 5l3 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İş!et. 5,' 1 45 21 - 115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 4521 -182

Yazı İş!. Md. 513 45 2t -111

Su Anza Yalniz 185

AKCAN PETROL
iiAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 l0 79
513 30 33
513 1ıl 25
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§elde ölenlerin sa
Kayıp 3 kişinin cesedi bulundu, yaraları sarma çalışmalarıysa sürüyor

Hakkari'nin Semdinli
ltçesi'nde seİde
kaybolan 3 kişinin
cesedine daha ulaşıldı.
Bötlece bölgede, selde
hayatın ı kaybeden leri n
sayısı 44'e çıktı.
Devlet yaraları sarmak
için bütün imkanları
seferber etti.
Hakkari'nin Şemdinli
llçesi'nde sele kapıla
rak kaybolan Azime ve
Şevket Erenler ile Şilan
Fırat'ın cesedine
ulasıldı.
rtıı lmkanlar
seteruer eallal
Bölgede yarpların sarıl-
ması için de bütün
imkanlar da seferber
edildi. Çok sayıda
belediye bölgeye yiye-
cek ve gıda yardımında
bulunurken Kızılay da
55 TlR dolusu yardım
malzemesi daha
gönderiyor.
Batman'da, kamu
kurum vt kuruluşların-
ca başlatılan temizleme
çalışmalarında yüzlerce
iş makinesi kul!anılıyor.
Kızılay, selden en çok,
etkilenen Batman'a da
600 soğuk iklim çadırın
dan oluşan bir çadır
kent ve 80 konteyner-
dan oluşan bir barınma
merkezi kuracak.
Kızılay, Şanlıurfa,
Diyarbakır'ın Bismil,

Çınar ve Şırnak'ın
Silopi i!çesiyle Adana
ve Mersin'nde selden
etki lenen vatandaşlara
yaklaşık 1000 çadır
ve 8 bin battaniye
gönderdi.
Bu bölgelerde bazı
vatandaşlara da para
yardımı yapı!dı.
Kurulan aşev|erinde
vatandaşlara 3 öğün
sıcak yemek verildi.
Sağlık Taraması
Sürüyor
Bölgede, vatandaşlar
da sağlık taramasından
geçiriliyor, bulaşıcı
hasta!ık riskine
karşı da gerekli
önIĞmleĞlınıyot
4 Bakan Afet
Böloesinde
Öte F-noan, Mlllı Eğitim
Bakanı Hüseyin Çelik,

Bayındırtık ve lskan
Bakanl Faruk Ozak,
Sağlık Bakanı Recep
Akdağ ile Enerji ve
Tabii Kaynaklar
Bakanı Hilmi Güler
sel felaketinin meydana
geldiği bölgede
incemelerde bulundu.
Bakanlar daha sonra
Batman Valiliği'nde
basın toplantısı
düıenledi. Basın
toplantısında verilen
ortak mesaj, afet
bölgesinde yaraların en
kısa sürede sarılacağı
ve bunun için bütün
imkanların seferber
edileceğiydi.
Bu çerçevede, bine
yakın ağır ve orta
hasarlı konutun yerine
Tokl tarafından kalıcı
konut yaptırılacak.

ıktıısı 44|e ULUDAG UNİVERSİTESİ
ASİM KOCABİYİK MESLEK YÜKSEK

oKulu MÜDÜRLÜĞÜ,ıIDEN
Su nğlpek Yerleşkemizdeki yaklaşık

1600 ağaç ürün veren zeytln ağaçlarındakl ürünler,

, ağaç üzerinden (aIivre) satıIacaktır.
llgilenenlerin 15 Kasım 2006 Çarşamba günü

Saat:17,oo'e kadar Müdürlü
Kapalı zart ile tekliflerini vermeleri
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A
özürlü istihdamını
desteklemeye yönelik
yeni bir uygulama
başlatılacak.
Ozür oranı yüzde
60'ın üzerinde olan
kişileri çalıştıran
işyerlerine, "koruma!ı
işyeri" statüsü
verilecek.
Bu işyerleri,
devlet desteği
alacak.
Devlet Bakanı
Nimet Çubukçu, Meclis
Plan ve Bütçe
Komisyonu'nda
sürdürülen bütçe

alı
görüşme!eri sırasında,
2007 yılında, 65 bin
özürlüye bakım
hizmeti vermeyi
amaçladık!arını söyledi.
Çubukçu, "Her bir
özür!ü için evde bakım-
da ailesi veya akra-
balarına ödenecek aylık
bakım ücreti 385 YTL,
özel bakım merkezler-
ine ödenecek en yük-
sek aylık bakım ücreti
ise 770 YTL olarak
be!irlenmiştir" diye
konuştu.
Çubukçu, Türkiye'de
istihdamı sağlann

özür!ü!erin büyük
bö|ümünün özür
oranlarının, yüzde
40-60 arasında olduğu-
na da dikkati çekti.
B3kan Çubukçu,
"Ozür oranı yüzde
60'ın üzerinde olanlar,.
işverenler tarafından
tercih edi!miyor.
Bu sorunu ortadan
kaldırabilmek için
ağır özürlü çalıştıran
işyerlerine "korumaIı
işyeri" statüsü
verilecek ve devletçe
destek!enecektir."
dedi.
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ır özürlü tırana destek
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değmed
enfekte

Tam otomatik sistemlerde el en doldurulup
ozon sistemiyle en sağlıklı
ilk slzln açicağınız gEven

dez işlemi tıapılarak
li ambalajıyla siz

su tadındahayat
ffiW ile SağIıkIı Nesillere...

}|frı(fr]l TiCfrREr
Irakan Arda

Dr.Ziya Kaya Mh. Orhangazi Cad. No: l00 l C

Tel :|o.224l 5122255 GEttilİr

Çenesuyu l,2 |Fr| sertlik derecesiyle
Türkiye'nin ve dünyanın

en yumuşak suları arasında yer alır

sağtığımız kadıır önemtİdir
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GEMLıK,ıN İı_r GÜNLÜK GAZETESı
GEMı_ix
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TAR/AFSIZ SlYASl GAZETE
9 Kasım 2006 Perşembe
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Zengin davetiye ve
kartvizıt çeşitleri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühüı kitap,
broşür cilt yapımı

Tel : 513 96 83
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank A.ralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLIK

Körfrz

Mirnarlar Odası Temsilciliği'ni ziyaret eden AK Parti ilçe yöneticilerine
Jlaz,m planını eleştiren Osman Turan görüşlerini anlattı Afete hazırlık

lantısı ato ıldı

Gemlik vebölgesinde son meydana gelen
deprem nedeniyle, afel planlarının gözden
geçirilmesi, görev ve sorumluluklar ile
yapılacak çalışmaların anlatıldığı afete
hazırlık toplantısı yapıldı. Haberi sayfa 2'de

ıl{ ı|ı ın anına te kller §ürü
AKP llçe Başkanı Enver Şahin ile yönetimi 1/25
bintik Nazım lmai planı hakkında Mimarlar odası
Gemlik Temsilciliğinin görüşlerini almak için
Oda'yı ziyaret ettiler. Oda Başkanı Osman Turan,
AKP'lileri 'Plana her kesimden itiraz geliyor."
dedi. S. Şekersöz'ün haberi sayfa 3'de'

0r

n Güne Bakı

Demokratik Sol Paıti Onursal Başkanı
rahmetli Bülent Ecevit'in beklenen ölümün-
den sonra şimdi de cenazenin nereye
gömüleceği konusunda çıkan haberler beni
üzdü.

Ecevitter yaşamları boyuİıca gösterişten
uzak durdulan

Debdebeyi, şaşaayı hiç sevmediler.
Ankara'nın bir yerine anıt mezar yapıl-

ması konusunu okuyunca üzüldüm, 5'de

kadri cüı_en
kadri_g uler, @hotmai l.com

Anıt Mezar mı?

ll illıcıı(lislil.aru
J!

d

ilr
,rürü
,d.üı

e ooĞ e^Lc.Az oöxüştirı
-PRoJE I(oplBI
-ıı'oLox rnsisAT
-pETEıı çnşirr,enie noĞ nı,a nz lılııLzE;ışrnıeni
-FIEBı(Ez| sisrnıu
-ı(AT ıır.ıoniEnniqrınsril[ BoRU rnsise.rı
-s[ırıı rnsisnrrEnnniıra oöxüştıı*ı

ii(Geıtı l i k Sürücü fı(ırrlsıı fı(ıırır l ıışııdıır"

Ibrahim uslu
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Orhangaıi Gad. No : 4t/C
Marınarabirlik Depotarı Karşısı GEMLIK
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Ruhsatsıı sl|ah

Ahtg haııllık to
hlandı

9 l(asım 2006 Perşembe

Seyfettln ŞercnSÖZ

Polis ekiplerinin
yaptığı denetimlerde
bir kişi de ruhsatsız
silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye
göre, Hlsar
Mahallesi'nde
devriye gezen
polis ekipleri
bir araçta şüpheli
şahısların
olduğunun
bildirilmesi .

Dar

Kayhan
Mahallesinde
bir kişl hakkında

darp ye esrar
suçlamasıyla
tahkikat açıldı.
Edinilen bilgiye
göre, Kayhan
Mahallesi'nde
iki kişi arasında
çıkan kavga
neticesinde
C.T.'yl darp ettiği
anlaşılan
l.y. ısımli şüpheIi
olay yerine gelen

o

Seyfetılİn ŞeXenSÖZ

Gemlilk ve
bölgesıinde son
meydaına gelen
depreın nedeniyle,
afet planlarının
gözdenı geçirilmesl,
görev ııe
sorumIuluklı
i|e yapı|acak
çalışnıaların
anlatıldığı afete
hazırlık toplantısı
yapılıJı.
Kaynıakamlık
toplantı salonunda
Kaynnakam Mehmet
Baygül, Garnizon
Komutanı Topçu
Kurrnay Albay
Özen Şenyiğit,
Be|ediye Başkanı
Mehmet Turgut,
Belde belediye
başkanları,
Belediyelerin
Fen lşleri ile
Yazı lşleri Müdürleri
ile resmi kurum
amirleri, afet
planlamasında
görev verilen
bütün ulrlm
temsilcileri,
hizmet grup
başkanlarının
katıldığı
Afete Hazırlık
toplantısında
yapılması gerekli
çalışmalar
görüşüldü.
1999 depreminden
sonra Gemlik'te
oluşturulan,
deprem birimleri
ve alınan önlemlerin
neler o|duğu
görüşülen

ı

top!antıda ayrıca
oluşabilecek afet
anında çıkabilecek
yangınların
vereceği tehlikeler
ile sanayi
kazatarı da görüşülen
konular içinde

aıltı$ı

Sıyfı 2

ıldı
a

etti

esrarıa akalandı

üzerine yaptıkları
aramada aracın
sağ ön koltuğunda
oJuran şüpheli
E.B.'nln yanında
bir adet ruhsatsız
Beratta marka
9 mm. tabanca ile
8 adet MKE yapımı
fişek ele geçirildi.
Mahkemeye
çıkarılan E.B.
tutuklanırken
tahkikata
başlandı.

polis ekiplerini
görülce sokakta
bulunan bir
aracın öh tarafına
kağıda sarılı
bir şey attığı
görüldü.
Yapılan araştırmada
atılan madde
niteliğinde 5.5
gram gelen esrar
maddesi bulunduğu
tesplt edilerek
l.Y. lıarl«ında
tahkikat
başlatıldı.

yer aldı.
sivil savunma
Müdürü Mustafa
Emirkaya tarafından
katılımcı!ara
yapılan çalışmalar
hakkında bilgiler
verilirken, birim

amirleri ile
belediyelerin olası
bir deprem anında
almaları gereken
ve şimdiye kadar
nasıl bir önlem
çalışması yaptıkları
da görüşüldü.

Ak parti'de hazırlıkları sürüvor
Yeni sloganını
"Türkiye'nin Partisi,
Türkiye'nin Lideri"
olarak belirleyen AK
Parti, kongrede de
tüm partllilere Türk
bayrağı dağıtacak.
Kongrede delegelere
de "deri çanta"
hediye edilecek.
AK Parti, 11 Kasıın
2006 Gumartesi günü
gerçekleştireceği
2. Olağan Büyük
Kongre öncesinde
hazırlıklarını son
aşamaya getirdi.
14 Ağustos 2001 *i,ş,

tarihinde siyaset are-
nasındaki yerini alan
AK Parti, 2. Olağan
B k Kon resi'ni

11 Kasım 2006
Cu martesi günü
ASK! Spor
Salonu'nda yapacak.
Bin 458 delegenin oy
ku!lanacağı kongrede
genel başkanlık seçi-
minin yanı sıra 50
kişilik Merkez Karar
ve yönetim kurulu
(M}§K) üyelikleri için
seçim yapılacak.
Kongrede ayrıca
parti tüzüğünde de
değişiklik yapılacak.
Delegelerin onayına
sunulacak değişlkllk-
le ön seçimde Gene!
Başkan'a tanınan.
kontenjan adayı
belirleme yetkisini

nin 50 ki iıık

karaı, organı Merkez
karar ve yönetim
Kurulu (MKYK)'na
devredilecek.
Başbakan Erdoğan'ın
yeni Merkez Karar ve
yönetim kurulu'nda

1kadınlann sayısını
arttıracağı ve
gençlere yer vereceği
öğreniIdi. Erdoğan'ın
mevcut MKYK'da
büyük oranda reviz
yona gitmesi bök-
leniyor. Kurulda 15
üyenin değişebile-
ceği ifade ediliyor.
AK Parti kongresi
pazat gecesi hayatını
kaybeden eski
Başbakan Bülent
Ecevit'in cenaze

töreni ile aynı gün
yapılacak. Başbakan
Erdoğan, TBMM'deki
ve Kocatepe Gamii'n
deki Genaze törenine
katıldıktan sonra
kongre salonuna
geçecek.
Erdoğan'ın yaklaşık
iki saat sürecek bir
konuşma yapması
bekleniyor. Parti,
kongre için yeni slo-
ganını da belirledi.
'Türkiye'nin Partisi,
Türkiye'nin Lideri'
sloganını kullanacak
olan parti, tüm i!
teşkilatlarına da
kendi sloganlarını
belirlemesi için
talimat verdi.
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Mimarlar Odası Temsilciliği'ni ziyaret eden AK Parti i!çe yöneticilerine
nazım planını eleştiren Osman Turan görüşlerini anlattı

Sayfa 3 9 Kasım 2006 PerşembeHABER

t
Nazım lanına

kller sürü or

Dis Hekimi Ozcan VURAL
o."]"nrr r"l l Sg g@notma i |.com
wrrw. m i l ! iyeUblog/özca n vural

ls|am'da dini nikah yok
Hayatım ızın .bazı bölümlerinde öyle

şeyler yaparız ki, bunların niye böyle
olduğu, yapılması gerekip gerektiğini
bilmeden, etrafında tesiri altında kalarak
herkes yapıyor diyerek bizde o şaşkınlar
grubuna katılırız..

Bunlardan biri de "Dini nikah"
konusudur...

Şimdi hemen itiraz ederek, suratınızı
asmayın da dinleyin...

Dinlemek ve öğrenmek olgunluktur..
. Bu yazı Diyanet işleri Başkanlığı Din
lşleri Yüksek Kurulu üyesi Prof.Dr. Saim
Yeprem'in resmi açık|aması "lslam
dininde "Dini nikah"'ın oImadığı belirte
rek, Türk medeni Yasası hükümlerine
göre kıyılan resmi nikah, lslam dininin
geçerli saydığı nikahtır" diyor..

Prof. Dr. Yeprem. "Dini nikahın"
kilisede, rahip ve papazlar tarafından
kıyılması mecburi olan Hristiyan nika]u
için kullanı|an bir terim olduğunu sö$e-
di.. On|arı taklit etmeyelim dedi...

"Dini nikahın kıyılması için nikahı kıyan
din adamının Allah adına hüküm veren
biri olması, nikahın kıyıldığı yerin kutsal
yer olması ve yapılan işin de dini işlem
olması Iazım..

Dini nikah için bu üç unsurun o|ması
gerekir ki, bu da Katolikier de olan bır
nikahtır...

Hristiyan dinince kilise kutsal yerdir,
Rahippapaz onlarca Allah adına konuşan
din adamıdır..

Nikahta ebediyen bozulmİyacak olan
dini bir işIemdir.

Onun için Katoliklerde boşanma yok-
tur, ancak bazen yine ancak Papa tarafın-
dan yapılabilecek çok nadir bir işlemdir.

Tarihte lngiltere Krallarının boşanmak
için Papadan izin almak için çok
uğraştığını ama 6aşarılı olamadıklarını da
yazaİ.,

Gelelim lslam dini ne...
İslam'da Allah adına söz söyIeyen bir

din adamı yoktur.
Kutsal sayılan bu manada bir yer yok-

tur.
Aslında bu manada din adamı da yoktur...

Namaz kılırlan her yere mescit, cami
denir ve başkh amaçlarla da kullanılabilir.

Buraların Hristiyanların kilisesi gibi
kutsiyeti yoktur.. '

Onun için yukarıda söylenen üç şey
olmadığı için, Medeni yasa hükümlerine
göre kıyılan resmi ni]<ah geçerlidir.

Osmanlı lmparatoİluğu döneminde
mahalle imamları tarafından kıyılan
nikahların, bu gün belediyelerce kıyılan
nikahlara benzemediğini, erkeğin üç kere
boş ol dediğinde kolayca boşanmış kabul
edildiğini, hülle nikahı gibi yanlış şeylerin
para karşılığında kolAyca yapıldığını ve
evlilik müessesinin yozlaştırıldığını
söylüyor..

Bunları ben söylemiyorum sayın
okurlar, yukarıda sıfatı sayılan
Diyanet lşleri Başkanlığından bir Prof.Dr.
Saim Yeprem söylüyor..

Ne zaman mı söylüyor derseniz,
söyleyeyim 11.10. 2006 tarihli Sabah
gaİetesİnde "lslam'da dini nikah yok"
başlıklı yazısında.

Ben size bilgi olsun diye naklediyo-
r[ım...

Gerisi size ait...

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mimar!ar Odası'nda
asılı bulunan 1l25 '

b|İnlik Nazım lmar,,

Osman Turan'dan
bilgiler alan AKP
yönetimine'Plana
her kesimden
itiraz yapılıyor"
mesajı veriIdi.
Mimarlar
odası Gemlik
Temsilciliqi'nin
15 Kasım 2006
Çarşamba günü
düzenlediği
'Gemlik'in geleceğini
planlayalım' konulu
paneI öncesinde
Büyükşehir tarafın-
dan hazırlattırılan
Gemlik Nazım P|anı
hakkında AKP llçe
Başkanı Enver Şahin
ile yönetimi Mimarlar
Pdasının görüşlerini
hlmak için ziyarette
bulundular.
Mimarlar odası
Temsilciliği'nin görüş
ve düşünce!erini
alarak neler yapıla-
bileceği ve sıkın-
tıların neler olduğunu
belirleyerek onları
Büyükşehir'e aktar-
mak için ziyarette
buIunduklarını
bildiren Enver
Şahin, planın kati
olmadığını ve
Gemlik'in yararına
düzelti!ebileceğin in
altını çizdi.
GEMLıK,--=;__
BUYUYEMEZ
Gemlik'in ileriye
gitmesi için çaba sarf
ettiklerini ifade eden
Mimarlar odası
Gemlik Temsilcisi
Osman Turan, plan
üzerinde AKP'lilere
bilgiler verdi.
'Bu plan hepimizi
bağlayan bir plandır'
diyen Turan, her
kesimden iıısanı
davet ederek plan
hakkında görüş aldık-
larını ve büyük ilgi
gördüğünü söyledi.
Şehir Plancıları
Odası Bursa Şubesi
başkanının da davet
edilerek görüşlerinin
a!ındığını ve değer-
lendirme yapıldığını
anlatan Turan,

'Gemlik'in bu plan
üzerinde sıkıntıl?rı
var'dedi.
Vakit geçirilmeden
yeni imar alanlarının
açılarak Gemlik'in
ova yerleşim
bö!gesinden
uzak!aştırı!ması
gerektiğini savunan
Osman Turan,
"Ormanlık ğenilen
alanlara yöneltilerek
düşük katlı yerleşim
bölgeleri yaratılması
lazım'dedi.
GEMLıK
HAPİS EDİLDİ
Gemlik'in iyiliği için
kati planın çok iyi
hazırlanması gerek-
tiğine değinen Turan,
sanayi bölgesinin
Gemlik'|e çakıştığın-
da 1.5 katı alan
yaratılmış olduğuna

dikkat çekerek,
"Böyle bir şey olmaz,
Genılik tarım alanı
içine hapis edilmiştir.
Onümüzdeki 25-30
yılda nüfusu 250
binlere dayanacak
olan Gemlik iki
fay arasına hapis
edilmiştir. Bu şekilde
genişlemesi mümkün
değildir'dedi.
yakın zamanda
satılan bir çiftliğin
bulunduğu alanın
dahi özeI malısul
alanından çıkarı!ıp
sanayi alanında
gösterildiğine
dikkat çeken
Osman Turan,
'Gemlik'in büyümesi
neden engelleniyor?'
sorusunun akla
geldiğini aktardı.
Mimarlar odası

Temsilcisi
Osman Turan,
AKP'!ilere
Büyükşehir'e
Gemlik'in çıkarları
konusunda
yardımcı olunması
gerektiği ni bel irterek,
konunun önemine
değindi.
TESPİTLER AYNİ
Ya ptı k|arı tespitleri n
Mimarlar odası
ile aynı görüşte
o!masına sevindik-
lerini be!irten
AKP llçe Başkanı
Enver Şahin i|e
yönetimi, hazırlanan
Nazım planın
kati plan olmadığına
dikkat çekerek,
Gemlik'in çıkarları
doğrultusunda
itiraz edecekIerini
söyledi!er.

YnzıYOR[IM
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yerine ulaştığını
ve Batman'lı
vatandaşların
Gemliklilere teşekkür
ettiğini ileten
sivri, iki ilden
gelen yoğun
yatak ihtiyacı
talebi karşısında
kampanya başlattık-
larını söyledi.
Evlerde hasar
görmemiş ve
kullanı|mayan
yatakların Ata
Mahallesi'nde bulu-
nan özürlüter
Oku!una bağışlan-
ması için çağrı

ası b latıldı

yapan Tamer Sivri,
toplanan yatak!arı
kargo ile Batman
ve Diyarbakır'a
ulaştıracaklarını
bildirdi.
Gemlik'te
faaliyet gösteren
lpek Mobilya'nın
kendilerine
10 yatak bağışlaya-
cağını bildiren
Sivri, diğer
y3rdımsever
klıruluşları da
kampanyaya
davet ederek
yardım yapmaları
talebinde bulundu.

Seyfettin ŞrXenSÖZ

Batman'da yaşanan
sel felaketinden
sonra giyecek
yardımı göndererek
zarar gören insanları
sevindiren Özürlüler
Derneği Başkanı
Tamer SiÜri, Batman
ve Diyarbakır'dan
geten talep üzerine
yatak bağışlama
kampanyası başlattı.
Batman ve
Divarbakır'daki
öııırııiler dernek-
lerinden gelen yoğun
talep üzerine
"Kullanılmayan
yataklarınızı bize
verin" kampanyasl
başlatan Ozürlüler'
Derneği Başkanı
Tamer Sivri,
toplanacak yatakları
Batman ile
Diyarbakır'da
zaraı görenlere
göndeteceklerini
söyledi.
Geçtiğimiz hafta
koliler içinde
gönderilen giysilerin

i'ı'.§' " lf*,
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Bur§a'dakl hlr in lllk alle dnmı
Bursa'da 7 kişilik bir
aile, eve bakan 2
çocukları trafik kaza-
sı geçirince, maddi
imkansızlık
nedeniyle inşaat
halindeki bir binaya
sığınmak zorunda
ka!dı.
Samsun'un Vezirköp
rü İlçesi'nde iş bul-
makta güçlük çeken
7 kişilik Çelik ailesi,
6 ay önce Bursa'ya
geldi. Kiraladıkları
bir evde yeni bir
hayat kuran Çelik
ailesinin en büyük
çocukları İbrahim
(19) ve karde şi
Arslan Çelik (17), bir
işyerinde işe baş
ladı. Ancak işyerinin
yaşları küçük olduğu
için sigorta yapmadı
ğı kardeşleı buradan
ayrılıp başka bir iş
yerinde çalışmaya
başladı. Yol mas-
rafından kurtulmak
için biriktirdikleri bir
miktar parayla kendi-
leri ne bisiklet alah
kar deşler, yeni bir
işe başladıkiarı iik
gün eve dönmek için
yola çıktıklarında, 11
Eylü! Bulvarı'nda
bisikletleri devri I i nce
yola savrulup kamy-
onun altında kaldı.
Kazada, kamyonun
üzerinden ezmeden
geçtiği |brahim Çelik
olayı hafif sıyrıklarla
atla tırken, kardeşi
Arslan Çelik, kamy-
onun bijonlarına
takılarak bir süre
tekerleğin etrafında

ailta lkl

savruldu.
Kamyon şoförünün
kamyonu'durdur-
ması üzerine son
anda,kurtulan
Çelik'in kalça eti
koptu. Üst üste
geçirdiği 4 ameliyatla
kopan kalçası yerine
yapıştırılan Çelik,
taburcu edilmesinin
ardından bu sefer de
kira ödeyemedikleri
için evsiz kaldı.
Ardından mahalleli
nin sahip çıktığı
Çelik ailesi, bir
vatandaşın inşaat
halindeki bina sına
sığındı. Ev sahi binin
yaz ayına kadar süre
tanıdığı Çelik
ailesinin bu sırada
da Hamza ismini
verdikleri çocukhrı
dünya ya geldi.
Inşaat hatindeki
binaya hayırsever bir
vatandaşın seyyar
lamba çekmesiyle
evi aydınlanan Çelik
aileli, kış ayının
gelmesiyle daha da
zor duruma düştü.
7 kişinin kaldığı

evde, kapı yerine
perde, cam yerine de
naylon kullanan
ailenin, ame!iyatlı
olduğu,için
ka!çalarının üzerine
yatamayan çocuk-
larının acısıyla dert-
leri bir kat daha arttı.
Sadece sağ tarafına
yatabiIen oğullarının
yanı sıra yeni dünya
ya gelen 2 aylık bebe
ğin bakımında zorluk
yaşadıklarını söyle
yen anne Fadirne
Çe!ik (38), hayırsever
vatandaslardan
yardım lİteal1
Baba Bilal Çelik (46},
romatizma sebebiyle
çalışamadığını
söylerken, evin tek
gelir kaynağı olan
lbrahim (19) ise
bütün gününü iş
arayarak geçiriyor.
llkoku! üçüncü sınıfa
giden Emre ile 5.
sınıfa giden lsa ise
hafta sonları odun
kırma işinde
çalışarak ailelerine
destek olmaya
çalışıyor.

BAY ilIu$TAFA ÖııLP İilLAt,TAl,ı
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinllk, VilIa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP işLeRi YAPıLıR

AciL $ATıLııI ,ıe K|RALııILARııIız içiıı ıizi ARAyıllız

120 m2 3 + 1 sATlLıK LÜX DAıREı ı
Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|L|K DAİRE

iianastır Dilek Sitesi'nde SAT|LIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 m2

Balıkpazan'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli ]r|üstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Puar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Bdıhuan Eshi şhil lılektep Sokak t{o:2 D:{ §aük Fatma Apt 3+1. 110 m2 asansörlü *ombili satılık daire

Bağlfur Sanayi Sitesinde 185 m2 çek]ııe katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Önünde l15 m2 Bahçeli

K.Klımh'da Ayazma Mevkii6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Banjı'nın
altında $8 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Baııa|ı'nda 407,77 m2 arsa

Termal Girişinde $3.02 m2

Termal yolu Gülerce Villalarının
altı 9880 m2 arsa

Umurhy'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzak!ıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her TürIü Sigorta lşlemler| ve

DoğaIgaz Poliçesi Yapı!ır,

sEKER §ıGORTA
tilacide ölrLP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

4bakan selden zarar eındinli'de0ren
Mllll Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik, Sağlık
Bakanı Recep Akdağ,
Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Hilmi
Güler, Bayındırlık ve
lskan Bakanı Faruk
Nafiz Özak, selin
etkilediği Hakkari'ni n
Şemdinli ilçesinde
incelemelerde
bulundu.
Şemdinli Cumhuriyet
Meydanı'nda halka
sestenen Mllli Eğitiın
Bakanı Çelik, halkın
acısının kendi acıları,
kederlerinin kendi
kederleri olduğunu
belirtti.
Çelik, hükümetin
Şemdin!i'yi ve
Şemdin!ileri yüzüstü
bırakmayağını,
gereken her şeyin
yapılacağını

)

be!irterek, hükümete
güvenilmesini istedi.
İlçe merkezinde
Toplu Konut ldaresi
tarafından konut
yapılacağını söyleyen
Çe|ik, köy!erdeki!erin
de kendi evlerini yap-
mak istemeleri duru-
munda ayni ve nakdi
yardımlar yapıla-
cağını be!irterek,
"Para y*dımı da
yapılabilir. Malzeme
yardımı da yapıla-
bilinir. Köylerdeki
evlerin yapımını da
Bayındırlık ve lskan
Bakanlığı
üstlenecek" dedi.
Çelik, halkın acil
meselesinin su
problemi olduğunu
belirterek, Başbaka
nın bu yükümlülüğü
Devlet Su lşlerine

(Dsl) yüktedİğini
söy!edi.
Çe!ik, DSl tarafından
3,5 milyon YTL'lik bir
ödenek ayrıldığını ve
cuma günü ihalenin
yapılacağını böylece
Şemdinli'nin kalıcı
olarak su meselesini
çözeceklerini bildirdi.
Geçen yıl 1 Kasımda
meydana gelen patla-
mayla ilgili dükkan-
ları zarar gören vatan
daşlara yeni iş yerleri
yapılacağını ve
TOK|'nin bu dükkan-
ların yapımı için 5,5
milyon YTL ayırdığını
dile getiren Çelik,
"Bu paranın 1 milyon
YTL'si ll özel ldare-
sine geIdi. Biz vatan-
daşımıza hangi sözü
vermişsek, bu sözün
arkasındayız" dedi.
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gerektiğini savundu.
Ozcan Vural,
öğrencilere verdiği
bilgiler{p diş
hekimliğinin sorun-
ları ve yaşanan
sıkıntılar hakkında
da çeşitli bilgiler
vererek, onların
gelecekte seçecekleri
mesleklerine
ışık tuttu.
Programa katılan
lnşaat Mühendlsi
Osman Doğan'da
öğrencileri
ayöınlatıfken,
Mühendis|iğin çok
farklı bir meslek kolu
olduğuna değinerek
'Mühendisliğin tüm
oIanakların insanlık
hizmetine sunulmasr'

r0ıl0ller0 ıll0$ 0k tanıtımı
Seyfettin ŞrXenSÖZ

Celal Bayar Anado!u
Lisesi'nin son sınıf
öğrencilerine
yönelik meslek
tanıtım programları
sürüyor.
Her toplantıda
değişik meslek
gruplarından olan
kişileri davet ederek
kendilerinden bilgiler
alan okul yönetimi
dün de Diş Hekimi,
lnşaat Mühendisi,
Avukat ve Eczacı'dan
o!uşan meslek
grupları temsi lcilerini
dinledi.
Diş Hekimi Özcan
Vura!, lnşaat
Mühendisi osman
Doğan, Avukat
Refik Yılmaz i|e
Eczacı Fatih Ögüt'ün
mes!ekleri
hakkında bilgi
verdiği tanıtım
programı yaklaşık
bir saat sürdü.
Türkiye'de adeta
mestek enflasyonu
yaşand.ığına dikkat
çeken Ozcan Vural,
diş hekimliği
hakkında öğrencilere
özel bilgiler verdi.
Maddi zorluklar
nedeniyle muJyene
açmanın zorluğuna
değinen Vura!,
diş hekimlerine iş
imkanı yaratı!ması

Kadri GÜLER
kadri_g u!er@ hotmai l.com

Anıt Mezar mı?
Çankaya Belediye Başkanlığınca

uygun bir yerde Anıt Mezar yapılması tek-
Iifinin Rahştı Ecevit'e iletildiği yazıyor
gazetelerde.

Rahşan Hanım, başsağlığı için gelen
Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet
Sezer'e cenazenin ne zaman kaldırılacağı
konusunda bilgi verirken, cumartesi
günü kaldırılacağını söylemesi, yapılacak
bir anıt mezarın yetiştirilmesini zora
sokar.

Yasalarımıza göre ölenler, Şehir
MeZarlık|arına, şehİtler şehİtlİklere,
devlet aĞlamları da devlet tarafından yap-
tırılan Devlet Mezarlıkları gömü!ürler.

Gumhuriyet Hçllq Pa_rtisi eski Genel
Başkanı rahmetli lsmet lnönü gibi birçok
ünlü devIet adamı, Ankara Devlet
Mezarlığında gömülüdür.

Anıt Mezarların yapımı bildiğim
kadarıyla Bakanlar Kurulu kararıyla
gerçekleşir.

Bizim en büyük anıt mezarımız
Anıtkabir'dir.

Burada Gumhuriyetimizin kurucusu ve
ulusumuzun kuıiarıcısı ulu önder yat-
maktadır.

Sonraki yıllarda, rahmetli Gelal Bayar
için Umurbey beldemizde bir Anıt mezar
yapıldı.

Eski Başbakanlardan rahmetli Turgut
Özal'ın için lstanbul'da Anıt Mezİrı
yapılğı.- Aönan Merderes'in lmralı daki naaşı
lstanbul'da yapılan Anıt mezara defnedil-
di.

Rahmetli Bülent Ecevit, ne özaldır, ne
de Adnan Menderes...

O, yaşadıgı surece gosterışı hıç
şevmedi, halkının gönlünde "Karaoğlan",
'Halkçı Ecevit" olarak kaldı.

Ecevit'e yakışır bir cenaze törenine
birşey demiyeceğim ama, rahmetli sağ
olsaydı Anıt mezar istemezdi.

Rahşan Hanımında isteyeceğini san-
mıyorum.

olduğunu söy|edi.
Insanlık hizmetindeki
her çalışfianın
altında mühendislik
cılduğunu ve
yeryüzü nde 27 adet
değişik mühendislik
gruplarının hizmet
verdiğini söyleyen
doğan,.Türkiye'deki
teknik universiteler
hakkında öğrenciteri
bilgilendirdi.
GemIik'te serbest
AvukatIık yapan
Refik Yılmaz'da
öğrencilerin
ge!ecekteki
tercih edebi!ecekleri
meslekler arasında
Avukatlık olması
neden[yle anlattı kları

ilgiyle takip
dinlendi.
Hukukun bir
kurallar manzumesi
olduğunu
belirten Yı!maz,
kamu düzeninin
sağlanması için
avukatlara
büyük görev
düştüğünü
söy!edi.
Eczacı Fatih
Ögüt'te Eczacıtık
mesleği hakkında
öğrencileri aydın-
latırken konuş-
macılara çeşitli
sorular iletergk,
merak ettikle'ri
konuları öğrenme
fırsatı buldular.

DOĞRYİ SCU

YCşİLİ ronu

uLuDAĞ Üııivensİresİ
ASİM KOGABİYİK MESLİiX YÜKSEK

oKulu MuDÜRLÜĞÜ,NDEN .

Sunğipek Yerleşkemizdeki yaklaşık
1600 ağaç ürün veren zeytln ağaçlarındaki ürünleı

. ağaç üzerinden (allvre) satılacaktır.
Ilgilenen|erin 15 Kasım 2006 Çarşamba günü

Saat:17.oo'e kadar Müdürlüğümüze
Kapalı zart ib tekliflerini vermeleri çrekmektedir.

ıLAN oLuNuR.

ı

n Güne Bakış

ELEMANLAR ARANİYOR
Ön muhasebe bilenve b/gıs ayar kullanabılen

BAYAN ELEI|üIAN

Tecrüheli BAY ve BAYAiıl garson ahnacaktır,

MAMMA MİA PLZZERİA
. llüracaatlann şahsen yapılnası rrca olunur.

İstiktatCİjOCİİ Akbanklİaİşısı 5r3 53 67 GEMLİK

ELEIıJIAN ARANİYOR
ıı

4 ylllıklşletrııe l[tısa

BAyA|,J |ll/|HAsEBEc

Müracaat : Yaşar KÖSE
0 533 497 83 42

özav toJis TiK NAK, 0T0 ve

I{ARGo D,ş Tic.LTD, ş Ii,

ı
lilezunu

aranryl/r

KAYıP
Gemlik

Kız Meslek
Lisesi'nden
1996-1997

,ığitim ve öğretim
yılında aldığım
tastiknamemi

kaybettim.
Hükümsüzdür.
siBEL BARış
(EMİRoĞı_u)
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ÖzdilekNŞ Yönetim
Kurulu Başkanı'
Hüseyin öİaııeı,
başarılı olmanın
sırlarını anlattığı
genç işadamlarına,
"Ne yapın edin,
gerekirse bir yerden
borç bulun ama
işçinizin parasını
zamanında ödeyin"
dedi.
Türkiye Genç
lsadamları Derneği
6ücleo) Bursl -
Şubesi'nin kasım
ayı olağan toplantısı
Almira Hotel'de
gerç_ekleştirildi.
TUG|AD Bursa Şube
Başkanı Murat
Coşkunkan'ın ekim
ayını değerlendirdiği
toplantıya Qıdilek
AŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin
ozdelik de onur
konuğu olarak
katıldı.
Genç işadamlarına
nasihatler veren
bzdilek, hazır yiyen
girişimcilere hazi-
nenin yetmeyeceğini,
:- J.,i-..^ ..^-:ış ounyaslna yenl
atılan gençler için
özelIikle disiplinin
şart olduğunu söyle-
di. Gençliğin verdiği

heyecanla bazen
sorumlu kişilerin bile
nefsine hakim ola-
mayabildiğine işaret
eden Ozdilek, nefsi
kontrol etmenin öne-
mine dikkati çekti.
Genç işadamlarının
kendini yetiştirme
diği takdirde etrafın-
da yalnızca da!ka-
vuklar gör.üneceğini
savunan Ozdilek,
"Gençler şunu iyi
bilsin ki, ciro ne
kadar artarsa iş o lıa
dar zorlaşır. Türki
ye'nin biriken iç ve
dış borçlarını, üret-
meyen insanlar öde-
meyecek çünkü yok-
sulluk değil varlık
paylaşılabi!İr. Bu
borcu sizler, bizler

ı ll

ödçyeceğiz. Bu ülke
nin'disiplini elden
bırakmayan girişim-
cilere çok ihtiyacı
olduğu da bir gerçek.
Girişimci demekle de
girişimci olunmuyoı,.
"Ben ne dersem o
o!ur' mantığı güden-
ler, her şeyden önce
kendi kurumu içinde
güvenilirliği sağ!a-
malı" dedi.
Genç işadamlarına
nasihatlerihi sürdü
ren Özditek, şöyle
devam etti: "Ne
yapın edin, bir yer-
den borç bulun ve
işçinizin parasını
zamanında ödeyin.
Onun da borçları ve
bir ödeme takvimi
olduğuşu unutmayın.
Girdi maliyetlerini
düşürmekteki önce-
likli hedefiniz de
sakın rakiplerinizden
daha ucuz işçi
çalıştırmak olmasın.
Şirketiniz için gere
ken bir personelin
kuruma kazandırıl-
ması sırasında, bir
ııa !ıı ııı ıı ı zı| a n rıa!aı-alı
y aı\ıı ııı ıla\.dı ı gğığl9ğı{

hatır telefonu değil,
insan kaynak!arı biri-
minin raporunu
önemseyin."

Şeker Bayramı'ndaki
vaaz. nedeniyle
Bursa kamuoyundan
büyük tepki alan
Mudanya Müftüsü ı
Nizamettin Doğan
için görevlendirilen
müfettiş, soruştur-
mayı başlattı.
Mudanya Müftüsü
Nizamettin Doğan
için, Vali Nihat
Canpolat tarafından
Diyanet lşteri
g;şİanlığı'ndln iste-
nilen müfettiş,
Bursa'ya geldi.
Bayram namazındaki
vaazında "Anne,
eş ve kız çocuğunuz-
dan başka kadınlarla
tokalaşıp öpüş
meniz caiz değildir"
şeklinde cümleler
kullanan Nizamettin
Doğan'ın ifadesine
başvuracağı
öğrenilen müfettişe,
Mudanya
Müftülüğü'nde
bir oda tahsis
edildiği öğrenildi.
llçedeki caıpilerin
tamamında yayın-
lanan vaazın
Diyanet lşIeri
8aşianüğıhın

normlarına uygun
olup olmayacağının
da araştırılacağı
soruşturmanın

1ardından müfettişin
hazırladığı raporu,
kendi kurumuna
sunacağı belirtildi.
Konuyla ilgili
değerlendirmenin de
yine Diyanet |şleri
Başkanlığı tarafından
yapılacağı bildirildi.
Bu arada,
bayram namazı
vaazında,

Sı fı6

"Anne, eş ve kız
çocuğunuzdan
başka kadınlarla
tokalaşıp öpüşmeniz
caiz deği!dir" ı
şeklindeki sözleri
yüzünden
Mudanya Müftüsü
N izamettin Doğan,
şimşekleri üzerine
çekmişti. llçedeki
birçoklsivil toplum
kuru!uşunun
temsilcisi. Müftü
Dogan'ın görevden
alınnıasını ıstömİşti.
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Bülent Ecevit devlet

töreni urlanacakleu

Ecevit'in Devlet
Mezarlığına
defni Ada|et
Komisyonunda
kabul edildi.
Türk siyasetinin
sembol isimlerinden
Bülent Ecevit,
son yolculuğuna,
Gumartesi günü
devlet töreniyle
uğurlanacak.
Başbakan ve
Meclis Başkanlannın
da Devlet
Mezarlığı'na

defnedilmesine
illşkin tasarı lçişleri
Komisyonu'nda
kabul edildi.
Ecevit için
düzenlenecek
Genaze töreninin
programı da rGtleşti.
Demokratik sol
Parti (DSP)
Genel Merkezi ve
Meclis'teki tören leri n
ardından Ecevit'in
cenaze namazı
Köcatepe
camiinde kılınacak.

v

DsP

Rize'nin Ardeşen
ilçesinde, Bülent
Ecevit'i çok sevdiği
belirtilen DSP üyesl
Nazım Yanık (83),
partiIi arkadaşının
torununun Ecevit'in
vefatıyla ilgili
gönderdiği mesajın
kendisine okun-
masının ardından
geçirdiği kalp krizi
sonucu hayatını
kaybetti.
Gençlik yıllarında
Necati Mertoğlu ile
Cumhuriyet Halk
Partisi'nin Ardeşen
!lçe Teşkilatı'nı
kuran 83 yaşındaki
Nazım Yanık,
Bülent Ecevit'in
vefat ettiği
haberine alınca
büyük üzüntü
yaşadı.
Yanık'ın gelini

esl Ecevl

acısına da naınadı

t,ın ölüm

Nazife Yanık,
Ecevit'in ölümünden
kayınpederinin
çolİ etkitendiğini
belirterek,
"Ecevit'in vefatının
ardından her gün
CHP Ardeşen
teşkilatını kurduğu
arkadaş!arıyla o
zaman çektirdiği
fotoğraflara bakardı.
Zaman zaman çok
duygulanırdı. Parti
bayraklarını sık sık
eline alırdıı DSP'nin
kuru!masıyla partiye
üye olmuştu"
diye konuştu.
Nazım Yanık, dün
öğ!e Ardeşen
Merkez camiinde
kılınan cenaze
namazının ardından
lşıklı K(iyü'ndeki
aile mezarlığında
toprağa veri!di.

Şenen ııTürkiye'de

Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardlmcısı
ıuİtıııatif şenet,
Türkiye'de seçmen
profilinin değiştiğini
belirterek, "Popülist
politikalar uygu-
layan, Türkiye'nin
geleceği ile ilgili
olumsuz sonuçlar
doğuracak icraat!arı
yapan hükümetler,
artık seçmen nazartn
da o!umsuz algılan-
maktadır" dedi.
Şener, "Merkez Ban
kası Başkanı Yı|
maz'ın 2007'deki
cumhurbaşkanlığı ve
genel seçimlerin
risk oluşturabileceği
ne ve bu ne{enle
beklenti!erde bozul-
ma olduğu takdirde

kısa vadeli faiz oran-
ları ile tepki verecek-
lerine" ilişkin söz-
lerinin hatırlatı!ması
üzerjııe, anayasa
gereği, hem cumhur-
başkanlığı seçiminin
hem de gene! mih
letvekili seçimlerinin
yapı!acağını
be!iıterek, "Dolayı
sıyla kim ne söylerse
söylesin bu seçimleri
yapmak, Türkiye'deki
ilgili sorumluların
Anayasa! bir
sorum luluğudur.
Dolayısıyla bu seçim
lerle bağlantılı olarak
bir takım yorumla-
malar yapmaya,
değerlendirmeler
yapmaya da gerek
yoktur" dedi.

se men ,,troflll de
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B[ŞsAĞ[ıĞı
Türk siyasetinin beyefendi siyasetçisi

eskl CHP'nin Genel Baskanı

Demokratlk sol partl'nın kurucusu

ve Onursal Baskanı

$auıılB]i ltilıOıllll'lıl
,e.

ölümü nedeniyle ülüntümüz sonsuzdur. lüerhuma Tanrı'dan rahmet,
DSP camiasına ve Türk Ulusu'na bağsağlığı dileriz.
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DOGRU YOL PARTİSİ GEMLİK İLÇE BAŞKANİ
Faruk GÜZEL



K rtez9 Kasım 2006 Perşembe §ıyfı 9

Sana l üret
üzde 4 arttı
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Emlak ııer

üzerlnden hesaplanacak

lulüzakereler askı

Aylık Sanayi Üretim
Endeksi, 2006 yıtl
Eylül ayında 2005
Eylül ayına göre
yüzde 4.0 arttı
Türkiye Istatistik
Kurumu 1Tülx) 2006
Eylül ayı Sanayi Üre-
tim Endeksi'ni açık-
ladı. lSlC. REV.3'e
göre 2005 önCmli
sanayi maddesinin
üretim bilgilerinden
oluşturulan
1997=100 temel yı!!ı
Aylık Sanayi Üretim
Endeksi, 2006 yılı
4rlül ayında bir
önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 4.0
artarak 147.3 o!du.
Sanayinin alt sektör-
leri düzeyinde, 2006;
yılı Eylül ayında, bir
önceki yılın aynı
ayına göre madenci-
lik sektörü endeksi
yüzde 6.6 artarak
104.5'den 111.4'€,
imalat sanayi sek-
törü endetsi yüzde
3.5 artarak 142.6'da n
147.5'e, elektrik,
gaz ve su sektörü
endeksi ise yüzde
8.3 artış göstererelı
153.6'dan 166.4'e
yükse|di.
2006 yı!ının dokuz
ay!ık o,rtalaması
yine bir önceki yılın
dokuz aylık
ortalaması i|e l
karşı laştırı ld ı ğı n da,
toplam sanayi sek-,
törü endeksi yüzdeı
6.3 artış gösterere'k
128.9'dan 137.0'a,
madencilik sektörü
endeksi yüzde 7.V
artarak 91 .1'den
98.1'e, imalat sanayi
sektörü endeltsi
yüzde 5.9 artarak
128.6'dan 136.2'ye,
elektrik, gaz ve su

sektörü endeksi i,5g
yüzde 9.1 artara'r
154.7'den 168.7"9
ulaştı. Toplam sanayi
sektörü ;2006 yılında
Ocak ayıı har iç
şubat, nııart., nisan,
mayıs, tı aziran,
temmuzı, ağustos
ve eylü l ay'larında
bir önc eki, yılın
aynı ayıla,rına göre
artış gi5s;terdi.
Ocak aıı7ındaki aza-
lışın teı,me! sebebi,
toplarn sanayi
sektöıründe yüzde
86.9i2'llk bir payı l
olan, |malat sanayi
sek'töründeki yüzde
7.9"luk azalma oldu.
lm alat sanayi
sçıktöründeki azal-
ıTıanın ana sebebl
ise bu sektörde
yüzde 14.48'llk
payı bulunan petro!
ürünleri sektöründe-
ki yüzde 5.3'lük ile
yüzde 8.90 pay|
'bulunan ana metal
sanayi sektöründeki
yüzde 9.9'luk
düşüş oldu.
En yüksek değişim
oranı B.y.s Elektrikli
Makina ve cihazların
lmalatında gerçek-
leşti. lmalat Sanayi
Üretim Endeksi'nin
2006 yılı Eylül ayında
2005 yılı aynı ayına
göre yüzde değişim
oran|arı incelendiğin
de, en yüksek artış
yüzde 55.2 ile b.y.s.
elektrikli makine ve
cihazları imalatında
gerçekleşti. Bunu
yüzde 49.2 ile büro
muhasebe ve bilgi
işlem makinaları
imalatı ve yüzde
16.6 ile B.y.s. makine
ve teçhizatı imali
takip etti.

nl des
U

erıer alınma cak

Metre kare birim
değeri Ağustosta
artan yerlerin yılIık
emlak vergisi, yeni
değerler üzerinden
hejaptanacak, itincl
taksit ödemeleri de
bu ay içinde yeni
değerler üzerinden
yapı!acak.
Maliye Bakanlığının
Resmi Gazetede
yayımlanan Em!ak
Vergisi Gene! Tebliği
ile Temmuz ayında
çıkarılan Emlak
Vergisi Kanunu
uyarınca, Ağustos
ayında birim değer-
!erinde düzeltme
yapılan yerlerin emlak
vergilerinin nası!
hesaplanacağı ve
ödeneceği konusuna
açıklık getirildi.
Tebliğe göre, yeni
değer takdirleri

sırasında birim değeri
artan yerlerin 2006
yılına i!işkin emlak
vergisi, yeni değerler
üzerinden hesa-
planacak. Daha sonra
Mart-Mayıs döne-
minde yatırılan birlnci
taksit, bu tutardan
mahsup edİIecek.
KaIan kısım da bu ay
lçinde tarh vç
tahakkuk ettiiilecek.
Emlak vergisi
mükellefleri de 30
kasıma kadar öden-
mesi gereken emlak
vergisinin ikinci taksi-
dini, belirIenen yeni
tutar üzerinden
ödeyecekIer.
Bu arada birinci
taksidin
mahsubunda,
verginin ödenmiş
olma şartı
aranmayacak.

Avrupa Komisyonu,
Avrupa Birliği (AB)
ve Türkiye arasında-
ki üyelik müzakerele
rinin askıya a!ınması
yönünde bir tavsiye
de bulunmamaya
karar verdi. A

Türkiye llerlemeı
Raporu'nu yayım-
layan AB Komisyo
nu, imzalanan Ek
Protokol'e (Ankara
Anlaşması) karşın
limanların ve hava
aIanlarının kıbrıs
Rum kesiminin ku!-
!anımına açılınadığı
tespitinde buIuna
rak, AB'nin gelişme
leri yakından izle-
meyi sürdüreceğini
ve 2006 yılı bitme
den değerlendirme
yapıIacağını bildirdi.
Geçen yıl 140 say-
falık rapor yaytm-
layan, bu yılki
raporunu 75 sayfada
tutan AB Komisyo
nu, Türkiye'nin l
AB'ye üyelik hazır-
lığını hem siyasl ve
ekonomik açıdan,
hem de fasıIlar itiba
riyle irıceleyerek son
1 yılda bu doğrultu-
da kaydedilen
gelişmelere değindi.
Türkiye'de reform
sürecinin
yavaş!adığından
bahsedilen ve halen
çalışmaları süren
9'uncu reform

pake[inın bıı
rapor dönemıne
yetiştirilemediği
anlatılan !lerleme
Raporu'nda,
ombudsmanlık
müessesesinin
getirilmesinden
övgüyle söz edildi.
Sivil-asker i! işkileri
kapsamında
Türkiye'nin AB stan-
dartlarını yaka!ama
yolunda bazı iler-
lemeler sağladığı,
sivillerin askeri
mahkeme!erde
yargılanmasının
önüne geçildiği
belirtilen raporda,
Tırk silahlı kuvvet
leri'nin siyaseti
önemli oranda etkile-
meyi sürdürdüğüne
vurgu yapıldı.
Yargı alanında
Türkiye'nin yaptığı
düzenlemelere ve
yargı mensuplarının
eğiti!mesine rağmen,
özellikle Türk Ceza
Kanunu'nun 301'inci
maddesinin şiddet
içermeyen fikirlerin
ifadesini kısıtlamaya
yönelik kullanıl-
masından şikayet
edilen raporda,
Şemdinli o!ayları
örnek gösterilerek,
Hakimler ve Savcılar
yüksek kurulu'nun
işleyişinin şüphe
uyandırdığı ifade
edildi.

sATtLtı< V/LLA
C u m h u riyet M a hal l esi' n de

sahibinden satılık
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.535) 886 47 74

r
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iiGarl a ık al aıım verl or"
U!uslararası Para
Fonu (lMF) Türkiye
Temsilcisi Hugh
Bredenkamp, cari
açığın alarm ver-
mediğini belirterek,
finansmanı açısından
iyi bir ortam
olduğunu bildirdi.
Bredenk?ffip,
U!uslararası Finans
Arenası sırasında
cari açığa ilişkin
soruları yanıtlarken,
yıl sonuna çok yak-
laştıklarını, bu ne$en-
le cari açık konusun-
da tahmin yapmanın
zor olmadığını, gayri
safi yurtiçi hasılanın
(GSYIH) yüzde 8'ine

çıkacağını söyledi.
Hugh Bredenk?]Tıp,
"Bu, ekonomi için bir
te}idit yaratıyor mu,
önlem almayı gerek-

1 tiriyor mu?" sorusu
üzerine, bunun bir
risk faktörü olduğu
konusunda
hükümet ve Merkez
Bankası'nın hemtlXlr
olduğunu ifade
ederek, şunları
kaydetti:
"Konuşmamda
risklerin yönetilmesi
gerektiğini söyledim.
Riskleri yönetmenin
yolu rilakro ekono
mik politikaların
sürdürü!mesinden

geçiyor. Cari açığa
uzun vadeli çözüm
ise makro ekonomik
politikaların yanı sıra
Türk ekonomisinde
rekabet ve verimli|lğl
artıran yapısal
reformlar, yabancı
sermayeye bağım-
lı!ığın azalması için
yurt içi tasarrufIarın
hareketlendiri!mesi
gerekiyor. Bu orta
vadeli bir amaçtır_"
Bredenkamp, cari
açığın 30 milyar
doları geçmesi ve
GSY|H'nin yüzde
8'ine ulaşmasının bir
alarm göstergesi
olup olmadığının

sorulması üzerine de,
"Hayır alarm
vermiyor... Çünkü
finansmanı açısından
iyi bir ortam var.
O ortam da şudur:
Doğrudan yabancı
yatırımlarda artış var.
kısa vadeli finans-
mandan uzun vadeli
finansmana bir geçiş
oldu. Böylelikle borç
stokunda bir artış
olmadı. Bu da
po!itika!arın
kuwetlendiriImesi ve
yapısa! reformların
yürütülmesi anlamın-
dta bize zaman
tanıyor" diye
konuştu

sb T;.li ff 
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0ru en lddetln ııedenlerl
Ruh ve Sinir
Hastalıkları uzmanı
Dr. Naciye Ufuk
Özçivit, çocuklarda
görülen§iddet olay- ,

larının temelinde
aile ortamındaki
sevgisizliğin yattığ ı n ı

bel irterek, çocu kları n
karıştığı şiddet olay-
larındaki artışta,
Türk aile yapısında
görülen bozulmanın
da çtken olduğunu
stıİıeaı.
Özçivit, Türkler'in
en önemli özellii-
lerinden birinin aile
yapısı olduğunu,
ancak son dönemde
görülen aile yapısın-
daki bozulmanın,
çocuklara da
sevgisizlik olarak
yansıdığını ifade etti.
Sevgisizliğe, tele-
viryon kanallarındaki
şiddet içerikli dizile
rin de eklenmesiyle
çocuklar üzerindeki
olumsuzlukların
arttığını kaydeden
Pzçivit, "Sevgisiz
ortamda büyüyen
çocuk şiddet içerikli
filmleri de izleyince,
bir süre sonra 'Elime
bir tüfek alıp herkesi
vurayım, ötdüreyim'
diye hayal|er kur-
maya başlıyor.
Türkiye'de gösterilen
yabancı fi!mlerin
genellikle bazı mesaj
lar lçerdiğini düşünü

Barış Güler'in kaleminden

Ordu Devlet Hastane
si psikologlarından
Uğur Demirbaş, inti-
harların daha çol1
hastalık sebebiyle
meydana geldiğini,
intihar girişiminde
bulunanların yüzde
98'inin klinik hasta
olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmet
leri Gene| Müdürlüğü
Ruh Sağlığı Dairesi
Başkanlığı'nca
düzenlenen 'lntihar
Girişimlerine Psiko
sosyal Destek ve
Krize Müdahale Prog
ramı'kapsamında
stratejik bir öneme
sahip oIan medya
çaIışanlarına seminer
verildi. Ordu Devlet
Hastanesi konferans
Salonu'nda gerçek-
leştirilen seminere
Ordu Sağlık Müdür
lüğü Ruh Sağlığı ve
Sosyal Hasta!ıklar

ıı

Şube Müdürü Dr.
Ozlem Eren ile
psikolog Uğur
Demirbaş ile az sayı-
da medya çalışa nı
katıldı. Dr. Ozlem
Eren, intiharların
dünyadaki ölüm
nedenleri arasında
13. sırada bulunması-
na rağmen 15-45 yaş
arasındaki ölümler
arasında 4. sıraya
çıktığını be!irtti. lnti-
harların ön!enmesi
konusunda son yı!-
Ürda önemli çaIış-
malar yapıldığını
belirten Eren, acil
servis ça!ışanlarının
bu konuda eğitimden
geçiri|diğini, bu
durumda medyanın
da intihar haberlerini
sunarken dikkat!i
olması gerektiğini
dile getirdi. Eren,
"Medya, intihar
haberlerini
abartmamalı,

intihar olaylarını
d uygu sallaştırma-
malı, yüceltmeme-
lidir. Çünkü Pu tür
haber!er ergenlik
dönemindeki
gençleri daha çok
etkiliyor" dedi.
Psikolog Uğur
Demirbaş ise, intihar
istatistiklerinden
örnekler verdi.
Yapılan araştırmalara
göre Türkiye'de inti-
harların yüzde
38.9'unun hastalık,
yüzde 21.43'ünün
aile geçimsiz!iği,
yüzde 14.21'in
geçim zorluğu, yüzde
10.39'unun ise
hissi i!lşkilerden kay-
naklandığını belirten
Demirbaş, intiharlar
içinde ticari başarısı-
zlığın oranının
yüzde 3.95, öğrenim
başarısızlığının
ise yüzde 3.82
olduğunu kaydetti.

son §alışma, bu
etkiyi ilk kez yirmi yıl
gibi uzun bir dönçm
içinde inceledi.
uzun bir döneme
bakmak özellikle
önem taşıyor çünkii
araştırmayı yürüten
uzmanların da vurgu-
ladığı gibi buna-
manın başlayıp
gelişmesi çok uzun
yıllar alıyor çe bu
nedenle genellikle
tanı konduğu zaman,
lyice ilerlemiş oluyor.
lsveç'li uzmanlar
araştırmaların ı kadın-
lı erkekll 1500 kişilik
bir grup üzerinde
yürüttü. Bunların
yaklaşık ikiyüzüııde
bunama ya da
Alzheimer hastalığı
65 ila 79 yaşları
arasında gelişti.

7 YAŞ

Uzmanlar, yirmi yıl
geriye giderek,
üzerinde çalıştıkları
kişilerin 40'lı ve 50'li
yaşlarında ne kadar
aktif o!duk!arını
araştırdılar.
Alzheimer hastalığı
ya da diğer bunama
türlerini yaşayan-
ların, orta yaşlarında
genel olarak, bunarna
geçirmeyen gruptan
çok dah a az hareketli
oldukları ortaya çıktı.
Egzersizin koruyucu
etkisi olabilmesi için
en üz haftada iki kez
20-30 dakika civarın-
da yapılması ve
yapanı nefes
nefese bırakacak
bir yoğunIukta
olması gerekiyor.
Uzmanlar, genel
olarak kalp ve ciğer-
lerinin sağIığı açısın-
dan, insanların hafta-
da üç ila beş kez 20-
30 dakikalık egzersiz
yapmasının ideal
o!duğu nu
söylüyor!ar.
Dr. Miia Kivipelto
ve arkadaşlarının
ça!ışması egzersizin
vücudun bir çok
başka uzvuyla
beraber beyin
.için de çot fayda!ı
olduğunu gösterdi.

yorum. Herhangi bir
Amerikan filmini
izleyiniz. Mutlaka
çocuk uyuşturucu
ku!!anıyor ve babası
şöyle bir mesaj veri
yor; 'Ben de gençken
yapmıştım'. Bunun
genç yaşta normal
olduğu vurgulanıyor.
Ben dışarıyla olan
ilişkimden bi!iyorum,
kendi ülkelerinde
böyle bir filme müsp
ade etmiyorlar. Ama
bize geien iiimierin
hepsinde bir mesaj
var. Biz bunun farkın
da değiliz. Zaten bu
film!er evlerimize
girdiktenlsonra
çocukIarımız otoma
tik olarak bozuluyor.
Yani şiddetten
önce bunlar
var" dedi.

Dünyada gelenekle
rine bağlı olarak
yaşayan Japon
kadın larının bile
Türk erkekleriyle
evlenmek
istediğipi belirten
özçivit,ı'Bizim
aile yapımızda
yaşamak istiyorlar,
çünkü bu yapıda
yaşamak bir
mutlu!uk. Ama
biz bunu
kaybediyoruz.
Bir ciaha da geri
gelme yecek şekilde
kaybediyoruz.
Bizim buna
sarı|mamız lazım.
Gençlere bunun
önemini anIatmak
!azım. Çünkü
toplumu yıkacak
tek şey budur"
diye konuştu

|sveç'de yapılan bir
araştırmaya göre,
orta yaşlar boyunca
haftada en az iki kez
yarımşar saat egzer-
siz yapmak bile
ilerleyen yaşlarda
bunama riskini yarı
yarıya azaltıyor.
Araştırmaya göre,
40'lı ve 50'li yaşlarda
düzenli yürüyüş yap-
mak bunama riskini
ortalama Yo 50
civarında düşürüyor.
Üste!ik genetik
olarak Alzheimer
hastaIığına yatkın
olan kişilerde, düzen-
li egzersizin risk
azaltma etkisi iyice
artarak 7o 60'lara
çıkıyor.
Araştırmada, "Eğer
kişi gençIiğinde ve
orta yaşlarında aktif
bir yaşam tarzı ben-
imsemişse,
yaşlılığında fiziksel
ve zihinse! olarak
sağ!ık!ı bir yaşam
sürme ihtimali de art-
maktadır" deniyor.
Geçmişte yapı!an
benzeri araştırmalar
da düzen!i egzersiz
yapmanın bunama
riskini azaltabile-
ceğine işaret etmişti.
Ama lsveç'li bir ekip
tarafından yapılan

Bunamanın acı s 0rıı

!ntihar edenlerin zde 98'l kllnlk hasta

rteza

i

t\. i6

ı



Haua klrllll

KaIp hastalar!hıh1
hava kirliliği olan
şehirlerde akşamları
dışarı çıkmamaları
öneri!di.
Malatya lnönü Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi
Turgut Ozal Tıp
Merkezi Kardiyoloji
Anabi!im Da!ı
öğletim üyeJ ve
Türk lnvazif
Kardiyoloji Derneği
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ramazan
Özdemiı soğuk kış
günlerinin kendini
g§sterdiği bu gün-
lerde, özellikle kalp
hastaiarının dikkatii
o!ması gerektiğini
söyledi. Prof. Dr.
Özdemir, hava
kirliliğinin de sigara
etkisi meydana
getirerek, aynı
şekilde kalp krizini
tetiklediğini vurgu-
ladı. Prof. Dr.

lne dlkkat
Y

Özdemir, "Hava
kirliliği olan
şehirlerde, kalp
yetmezliği ve by-pas
olan hastalar akşam-
ları dışarı çıkmamaIı.
Çünkü, kirll hava
solunum yollarında
sorun meydana
getirdiği gibi, kalp
yetmezIiği olan
hastaları da etkiliyor.
Akşam saatlerinde
genelde soba ve
kalorifer|erin yakış
saati olduğundan,
bazı şehirlerde kirlik
oranı akşamları
artıyor" dedi.
Aşırı sıcak ve aşırı
soğukların da kalp
krizi riskini arttırdığı-
na da dikkat çeken
Özdemiı kalp hastası
olanlara kıS mevsi-
minde narenciye
türü kış meyveleri
yemelerini
tavsiye etti.
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bebek spina
blfldalı do or

namama

eker bellrtisi
a

Sqn yıllarda daha çok
duymaya başladığı
mız "açık omurilik"
anlamına gelen spina
bifida hastalığı,
Türkiye'de her yıl beş
bin bebeğin çeşitli
kusurlarla doğmasına
sebep oluyor.
Dr. Sibel Akkol,
düzenli folik asit vita-
mini alınmasıyla
doğumsal kusurların
vüzde 70'inin
önlendiğirİe dikkat
çekti.
Bebeğin gelişiminin
itk üç ayda tamam-
lanması nedeniyle bu
dönemde ortaya çıka-
cak rahatsızlıkların
bebeğin ölü ya da
kusurlu doğmasına
neden blabileceğini
vurgulayan Proje
Teknik koordinatörü
Dr. Sibel Akkol,
"Spina Bifida açık
omurilikten çıkan
sinirlerin çalışamaz
hale gelmesiyle
oluşan doğumsal bir
rahatsızlıktır.
Türkiye-d'e her yıi beş
bin bebek spina bifi-
da!ı doğuyor.
Yürüttüğümüz bu
çalışmada temel
amacımız, anne aday-
larına bu rahatsızlı
ğın, yeterli folik asit
vitamini alınmasıyla

büyük oranda engel-
|enebileceğini anlat-
mak." dedi. Doğurgan
çağdaki tüm kadın-
ların gebelikten önce
başlayarak her gün
folik asit vitamini
a|ması gerektiğini
belirten Akkol, "Bir
çeşit B vitamini olan
folik asit, özellikle
yeşi! yapraklı taz{
sebzeler, ahududu,
böğürtlen, tahıl, bak-
lagilleı süt ürünleri,
karaciğer ve mayalan
mış yiyeceklerde bulu
nuyor. Ancak bu
besinler belirli bir
oranda tüketilebile-
ceği için yine de
gebe!ik öncesinde
kadınların tablet şek-
!inde folik asit alması
şart.Çünkü folik asit
sade ce spina bifi-
danın değil, sinir sis-
temiyle ilgi!i diğer
hastalıkların da
önüne
geçiyor." dedi.|
Anne adaylarının yanı
sıra Smyrna Art Tüp
Bebek Merkezi dok-
torları ve bayan
ça!ışanlarının da
büyük ilgi gösterdiği
semlnerde, bayan
katılımcı!ara toplantı
öncesi ve sonrasında
eğitim anketleri de
uygulandı.

izli

Türkiye Diyabet
Vakfı Başkanı Prof.
Dr. Teme! Yılmaz,
açlığa tahammü!
süzlük ve kilo
almanın giz|i şeker
haslalığının
belirtisi olarak
algılanması gerek-
tiğini söyledi.
Yılmaz, Türkiye'deki
5 milyon, şeker
hastasından
2,5 milyonunun gizli
şeker hastası
olduğunu söyledi.
115-20 yıl süreyle
ciddi bir belirti ver-
meden ilerleyebilen
gizli şeker
hastalığının ileri
aşamada kişinin
tip-2 diyabet hastası
o!masırıa neden
olduğurıu vurgu-
layan Yılmaz, şöyle
konuştu:
"Gizli şeker hastaları
diyabetl,i olmaya
aday kişilerdir.
Ama gizli şeker
hasta!ığınıın erken
teşhisi ha !inde
kiŞinin diy,35"' has,
tası olmas ının önüne
geçilebiliytır ya da

kişinin diyabet
hastası olması
geciktirilebiliyor.
Bir başka Seyişle
gizli şeker'hastası
olduğunu bilenler,
yaşam
tarzIarında ve
beslenme
aIışkanlıklarında
değişiklikler
yaparak tip-2 diyabet
hastası olmaktan
kendilerini
kurtarabiliyor."
Gizli şeker hastası
olanların sık
acıktıklarını,
acıktıklarında
fenalaşma his§i
yaşadıklarını,
yemeklerini hızlı
yediklerini ve
yemektgn sonra
uykusulluk ve
yorgunluk
yaşadıklarını
belirten yılmaz,
bu belirtiler
yanında açlığa
tahammülsüzlük
ve kilo alma

ly

u

bel irtileri ni n üze,rinde
önemle durulm,251
gerekıciğine d;111"1i
çekti
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ittaıye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

1ı0
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Anza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayollan
Liman Baş.
Ma! Müd.
Nüfus Md.
özeı !o. ıuo.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
llçe Tanm Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
5t3 t3 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 5161212
Yalova |226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT
KAYMAKAMLİK |226| 814 10 20

|226)- 363 43 t9
|262| 655 60 3l

Yalova
Topçular
EskihisrKaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜs

Şehirlerarası
Otobüs Termlnali

261 54 00

(18 Hat )
ULAşıM

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 DAĞİTİCİLARİ

Aygaz
Tekoaz
Otaİgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Tota!gaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43
513 22 59

513 45 46
513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

HAst'ANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSKHastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELED YE
Santnl 5l3 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıfa 513 24 32

Otobüs İştet. 513 45 21-122
Su İşlet 513 45 21 -115
İtlaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşL Md. 513 45 21 -111

Su Anza Yalnfz l85

TAKsıLER
körfez Taksl

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

5{4 35 50

AKCAN PETROL
ttAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 11 25

ı
ı

ce(ü,x{r lıx oüxt0x o^uETErJ
oEtllK

I GüNLüK slvesl GAZETE a-

vEneı_ süREL.ı yAy,ıN
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FİYATı : 0.25 YTL. (KDV Dahİt)
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 3l5 95 GEML|K

yönetim ve Basım Yeri : KöRFEZ OFSET
Matbaac!ık-Yay ıncılı k.Reklamcı !ık Tesisi
İstikIa! Cad. Eİora Sok. No:3/B G-EttlLİK
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M arm arab l rl l k'te n savu n m a
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğlu, yazılı bir açıklama yaparak üretici
ortakları ve kooperatifleri isyan ettiren, avans fiyatları ve kota uygulamasını savundu. '

Avans fiyatları ve
ardından getirilen kota
uygulamasına üretici
ortaklarının isyan
ettiği Marmarabirlik,
kendlnl yaptığı yazılı
acıklama ile sıvundu.
Üİeticilerin verdiği
rekolte beyannameleri,
alacağı ürün oranını
aşan Marmarabirlik,
alımlarla kota uygula-
mak zorunda kaldı.
Bu yıl üreticilerden
sadece son 5 yılda
verdikleri ürünün
yansını talep etme
kararı alen Marmara
birlik, ortaklarıyla ve
ziraat odaları ile karşı
karşıya geldi. Üreticİ-
lerin, kotanın yanı sıra
ayans fiyat uygula-
masına da sert tepki
göstermesi üzerine
Marmaııabir!ik yönetim
Kurulu Başkanı Refi
Taviloğlu, yazılı bir
açıklama yaparak,
uygulamaların yeniden
yapılanma çerçevesin
de gerçek|eştirilen
düzenlemeler olduğu
nu söyledi.
Son günlerde Marmara
birlik'e karşı haksız,
gerçeğe aykırı tezler
ileri sürüldüğünü
sayunan Taviloğlu,
birliğh zaraı etmesine

ve verimsiz çalışması-
na neden olan konu|ar
tespit edildiği ve bun-
ların bertarafı içln
oluşturu|an "Yeniden
Yapılanma Kurulu"
tarafından orta ve
uzun vadeli stratejiler
be|irlendiğini kaydetti.
Yeniden yapılanma
çerçevesinde bu konu-
|arın çözüme kavuştu-
rulması için Marmara
birlik yönetim kurulu
tarafından gerek!i
önlemlerin alındığı ve
uygulamaya konul-
duğunu ifade eden
Taviloğlu, "Bu amaca
yönelik olarak, ikincil,
üçüncül faaliyetler
olan ve zarar eden
sigorta ve nakliye
faa!iyetlerine son
verildi. zarar eden
satış mağazaları kap-
atıldı. Teme! faaliyet-
lerin verimlilik ve
karlılığı, üretim
maliyetinin özel
sektördeki düzeyine
indiriImesi amacı ile
personel sayısı ve
ücret giderleri yüzde
30 oranında azaltılıp,
persone!in nitelik-
lerinin artırılması
yoluna gidildi.
Urün satışının
optimum seviyeye

çıkarılması ve pazarla-
masının geliştiri!me-
sine yönelik olarak,
yenide.n .organizasyona, urune ve
ambalaj çeşitlendiril
mesine gidildi.
Birliğimiz ve üretici
ortak!arımızın o!umsuz
fiyat dal galanmaların-
dan etkilenmemelerl
ve daha karlı çalışa-
biImesi amacına
yönelik olarak ve
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Teşki!atlan
dırma Genel Müdürlü
ğülniin denetim
raporuna istlnaden
vermiş oldukları ta!i-
mat doğrultusurıda
ilk kez İoooızoo7
kampanya döneminde
zeytin gruplarına
göre, gerçek anlamda
avans fiyat uygula-
masına başlandı.
Alım-satım arasındaki
mi ktar-fiyat dengesinin
doğru oluşması
amacı ile rekolte
beyan etmeyen
ortaklardan zeytin
alınmaması yoluna
gidilerek, a!ımın plan!ı
bir şekilde gerçek-
leşmesi hedeflendi"
diye konuştu.
Tüm bu tedbirlerin

lkararlı Iıkla uygulan-

ması sonucu, birliğin
bir takım önemli
borçlarının tasfiye
edilebildiğinin altını
çizen Taviloğlu,
sonraki aşamada
ise toplam var!ıkların
hızla artırılarak öz
kaynak dengesi kurul-
duğunu, alım-satım
dengesi tesis edilerek
kurumun hızla kar
eden ve ortağına kar
payı dağıtan istikrarlı
bir konuma kavuştu-
rulduğunu savundu.
35 BıN ToN
ünüıt ALıNAcAK
Üreticllerin tepki
gösterdiği bir diğer
uygulama olan
kotaya da değinen
Taviloğlu, bir!iği
bağlı kooperatiflerle
yapılan değer-
lendirmeler sonucu
Marmarabirlik'in
2006/2007 iş yılı ürün
a!ım miktarının toplam
35 bin ton civarında
oImasına karar
verildiğini bğliıtti.
Ancak açıklanan
avans ödentileri
sonrası, kooperatif
ortaklarından alınan
rekolte beyanlarında,
taahhüt edilen ürün
miktarının toplam 66
bin 105 ton olduğuiu

kaydeden Taviloğlu,
"Bir|iğimiz tarafından
yapılan teknik çalışma
sonucunda mali
imkanlar, ürün stok
durumu, satılabilir
zeytin miktarı,
kooperatiflerin zeytin
havuzlama kapa-
siteleri, alımların
sağlık!ı b|r şekilde
yapılması,t husus-
larının değer-
lendiri!mesi sonucu
kooperatif ortakları n ı n
beyan ettiğl 66 bin
105 ton zeytinin
alınmasının teknik-
ekonomik ve mali
açıdan mümkün
olamayacağına
karar 1erildi. Tüm
bu verİler ışığında ve
Yeniden Yapılandırma
kuruluna verilen
200612007 lş yılı alım
p!anı çerçevesinde,
kooperatif ve
ortaklarımızın mağdur
olmamaları için son

üreticilerin son
beş yıllık teslimat-
larının, aritmetik
ortalama miktarı kadar
a!ım yapılmasına karar
verildi. sadece sofralık
zeytin alımına tahsis
edilmiş bulunan Pu
ortatama 31 bin I
tondur. Ayrıca a!ımı
kararlaştırılmış
bulunan 361410
dane ezmelik, üst
ve dip yağlık zeytinler
ise bu miktarın
dışında tutulmuştur.
Ote yandan
2005-2006 Zeytin
Alım Kampanyasında
başlattığımız "Emanet
Alım" esasının bu yı|
da sürdürülmesi
kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda
emanet alımı plan-
lanan 200-260 dane
sofralık zeytin de
hesaplanan bu oıtala-
mahın dışında değer-
lendirilmiştir'i dedi.
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Tam ldurulup
ozon yapılarak
llk si

su tadındahayat
ffiru ile Sağlıklı Nesillere...
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Irakan Arda
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Çenesuyu 1,2 |Fr| sertlik derecesiyle
Türkiye'nin ve dünyanın

en yumuşak suları arasında yer a|ır
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Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühüı kitap,
broşür cilt yapımı

TeI : 513 96 83
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı

Stüdyo Presti| yanı No : 3/B GEMLIK

Körfrz

rken çızdığı aydınıık yoıdan ayrıımayacağını bugün ırutün yurtta hayhlracakTürk lJlusu Ata'sıııı an

Ata'ınızı anı oruI
/ Cumhuriyetimizin kurucusu lJlu Önderimiz

Atatürk bugün ölümünün 68. yıldönümünde
tüm yurt genelinde düzenlenen törenlerle
anılacak.
,/ Atrtijrk'ü anma törenleri bugün Atatürk
A,nıtı önünde saat 08.40'da baslayacak. Saaf
09.05'de Atatürk 2 dakikalık sa|gı duruşu ile
anılacak, Bayraklar yarıya indirilecek.

'/ CHP İlçe Başkanı Erdem Akyürek, Seyr
koşullarını Türkiye'ye kabul ettirmeye
çalışanların, ulusu ümmet anlayışı ile yönet-
mek isteyenlerin, ülkemizi parçalamaya çar,ş-
maya yeltenenlerin emellerine ulaşamaya-
cağını Atatürkçülerin buna asla izin vermeye-
ceğini söyledi. Haberi sayfa 4'de

n Güne Bakış

Seni unuttu rama7iaı,..
68 yıl geçmiş aradan Atam, Türk halkı

seni unutmadı.
"Benim naciz vücudum birgün toprak

olacak" diyordun, bedenin toprak oldu
ama, sen eserlerinle, düşündüklerinle,
ilkelerinle bizde yaşıyorsu n.

68 yıl önce de seni anlamayanlar
vardı. Bu gün de.. Devamı sayfa S'o,e

Kadri GÜLER
kadrl3u br@hotmail.com
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10 Kasım'ı anarken...

Atatürkçülük onun genlerine işlemiş..
Yaşam biçimi olmuş..
Oku!un bahçesinde Atatürk Büstü olmadığına

ilişkin Seyfettin Şekersöz imzalı haber onu derinden
etkilemiş ve gereğini ya.pmış..

Sağolsunlar Tamer Oğretmen, Zeki Oğretmen,
Bülent Oğretmen, Serap Oğretmen başta olmak
üzere okulun tüm öğretmen, öğrenci, veli ve per-
soneli Atatürk'e yakışır bir programla töreni gerçek-
leştirdiler..

Kendilerine bugünleri hazırlayan Mustafa Çmal
Atatürk ve Silah arkadaşlarının bağımsızlık
mücadelelerini hiç akıllarından çıkarmadan..

Nasıl çık3rsınlar ki..
Atatürk'e "ya İstiklal ya Ölüm" dedirten kararın

gerekçesini onlar da çok iyi biliyorlar.
Atatürk "Söylevi"nde şöyle diyor..
"Bu kararın dayandığı en güçlü muhakeme ve

mantık şuydu: Teme! ilke, Türk milletinin haysiyetli
ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke,
ancak tam istiklile sahip olmakla gerçekleştirilebilir.
Ne kadar zengin ve bo|luk içinde olursa olsun istik-
lilden yoksun millet, medeni insanlık dünyası
karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir
muamelbye layık görülemez.

Yabancı bir devletin koruyup kollayıcılığını kabul
etmek insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük
ve miskinliği itiraftan başka bir şey
değildir.Gerçekten de bu seviyesizliğe düşmemiş
olan|arın, isteyerek başına bir yabancı efendi

getir,melerine asla ihtimal verilemez.
H albuki Türk'ün haysiyeti, gururu ve kaabiliyeti

çok ıyüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşa-
makt:ansa yok olsun daha iyidir!...

O halde, ya istiklal ya ölüm!
lş te gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu ola-

caktıır. Bir an için, bu kararın uygulanmasında
başaırısız!ığa uğranacağını farz edelim.

Ntı olacaktı? Esirlik!
peıki efendim.
Öteki karalara boyun eğme durumunda sonuç

bunıuıı aynı değil miydi?
Şu farkla ki, istiklali için ölümü göze alan bir mil-

let, iı,ısanlık haysiyet ve şerefinin gereği olan bütün
fedalrarlığı yapmakla teselli bulur ve hiç şüphesiz,
esirlilk zincirini kendi elleriyle boynuna geçiren
miskiın, haysiyetsiz bir millete bakarak dost ve düş-
man gözündeki yeri bambaşka olur.

sonra, osmanlı hinedan ve saltanatının devam
ettirilnıesine çalışmak, elbette Türk milletine karşı
en bülıiik kötülüğü işlemekti. Çünkü, millet her tür!ü
fedakarlığı göze alarak istiklalini kazanrqış o|sa da,
saltaneıt sürüp gittiği taktirde, bu istikla|e kazanılmış
gözüylıe bakılamazdı. Artık,vatan ve milIetle hiçbir
vicdan ve fikir bağlantısı ka|mamış bir sürü delinin,
devlet ııe milletin istikl6l ve haysiyetinin koruyu-
cusu m,evkiinde bulundurulmasına nasıl göz yumu-
labirdi?

Hatifıeliğin durumuna gelince, ilim ve teknlğin
nurlara l5oğduğu gerçek medeniyet dünyasında
gü!ünç siayılmaktan başka bir yanı kalmış mıydı?

Görüilüyor ki, verdiğimiz kararın uygulanmasını
sağlayatıilmek için daha miIletin alışkın olmadığı
bazı kon ulara dokunmak gerekiyordu.

Ortaya atılmasında, kamuoyu bakımından büyük
sakıncalıır doğuracağı sanıIan hususların dile geti '

rilmesincie kaçınılmaz bir zaruret vardı.
Osma,nlı Hükumeti'ne, Osmanlı padişahına ve

Müs!ümanların ha!ifesine başkaldırmak, bütün mil-
leti ve orıCuyu ayaklandırmak gerekiyordu."

ş

Dün Tamer Sivri Öğretmen'le özdeşleşen Özür-
lüler Okulu'nda çok önemli bir tören vardı..

Atatürk BüstÜ Açılış Töreni..
Kaymakam Mehmet Baygül oradaydı..
Garnizon Komutanı Kurmay Albay Ozen Şenyiğit

oradaydı..
Belediye Başkanı Mehmet Turgut oradaydı..
llçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt oradaydı..
llçe Jandarma Komutanlığı Persone!i oradaydı..
BUSK| Gemlik Şube Müdürü ve Ozürlüler Okulu

Yörçtim.Kurulu Başkanı Hasan Türe oradaydı..
CHP llçe Yönetim Kurulu Başkanı Erdem

Akyürek ve Yönetim Kurulu'ndakl arkadaşları ora-
daydı.. DYP llçe Kçdın Komisyonu Başkanı ve
Yönetim Kurulu üyeleri oradaydı..

Verem Savaş Derneği.Başkanı ve Yönetim
Kurulu üyeleri oradaydı..

Çok özel bir gündü..
Emekli Astsubay Osman Çetinkaya'nın duyarlı

yaktaşım ıy!a Özürl Ü ler Oku lu'nu n bahçesin de- bir
Atatürk Büstü vardı artık..

Osman Çetinkaya gazetemizde yayınlanan
haberle harekete geçmiş, Heykeltıraş Prof. Dr.
Tan kut Ö ktem'.in alalyeJl n de- h azı rlan an bü stü n
okun bahçesirİe konÜlmasını sağ!amıştı..

Osman Çetinkaya Mustafa Kemal'in askeri..
40 yıla yakın süre taşıdığı üniformasının her sır-

masında Atatürk'ün ve silah arkadaş|arının hakkı
olduğu düşüncesini hiç aklından çıkarmadı..

Bugün de öy!e...

lthal hırsızlar ı ele verdl Kamera üvenllkaka aldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gece yarısı evinin
kapısı hırsızlar tarafın
dan zorlandığını ileri
sürerek polisi arayan
vatandaşın ihbarını
alan polis ekipleri
şahısları kaçamadan
yakaladı.
Edinilen bilgiye
göre, Dr. Ziya Kaya }

Mahallesi'nde önceki
gece sabaha karşı
saat 06.40 sıralarında
ikamet ettiği ev|erinin

kapısının bazı
kişiler tarafından zor-
landığını ileri süren
ıı.l. ııe İ,|.M. tanı-
madığı kişilerin 06
LDM 47 plakalı oto ile
kaçtıklarını görerek
polisi aradı. Plakayı
alan polis ekipIeri
kısa süre içinde aracı
bularak arama yap-
tıIar. Yapıtan aramada
araç içinde N.M.'nin
ikametinden çalınan
3 adet cep telefonu, 2

adet e| feneri,
1 adet tornavida, bir
sustatı bıçak, 1 adet
üzerinde çeşitli
aparatlar bulunan
çakı bıçağı, 3 adet kol
saati, 1 adet sim kart,
8 adet çay kaşığı,
toplam 320 YTL para
bulunarak muhaiaza
aItına alındı. Araçta
bulunan ve ilçe dışın-
dan geldikleri belir-
lenen şüphel!lerden
E.T. D.Y. ile M.A.

yapılan sorgularından
sonra çıkarıldıkları
mahkeme tarafından
tutukIanarak Gemlik
cezaevine gönderilir
ken ele geçen sustalı
bıçağın şüphelilerden
D.Y.'ye ait olduğu
be!irlenerek hakkında
ayrıca 6136 sayılı
kanuna muhalefet
(sustalı bıçak taşı-
mak) suçundan
tahkikat açıldığı
öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre
Orhangazi Caddes:
üzerinde bulunan bir
lnternet Kafeye gelen
bir kişi Bilgisayarda
kullanılan küçük
görüntü kamerasını
alarak cebine koydu.
lşyerinde bulunan
kameralardan birinin
çalındığını anlayan
işyeri sahibi durumu
polise haber verdi.
Polisin işyerinde

bulunan güvenlilt
kamerasında yaptığı
incelemede daha
sonra isminin
G.Y. (16) olduğu
belirlenen kişi
göz altına alındı.
Yapılan sorgulama
sında öğrenci olduğu
anlaşılan G.Y.
çıkarı!dığı mahkeme
tarafından tutuksuz
yargılanmak üzere
serbest bırakıldı.

kamerasına yakalandı

t
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, hazırlanan nazım planının
Gemlik'in genişlemesi için mutlaka değişmesi gerektiğini söyledi

Sayfa 3 l0 Kasım 2006 CumaHABER

iNazım planı de ecek'
Seyfettin ŞeXenSÖZ

Gelecek hafta per
şembe günü Büyük
şehir Meclisi'nde
görüşüIecek olan
1125 binlik Gemlik
Nazım planı hakkında
görüşlerini bildiren
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut,
'Hazırlanan planın
Gemlik'in genişleme-
si için mutlaka değiş
mesi gerekiyor" dedi.
Başkan Turgut, ula
şım sorunu yaşayan
vatandaşlardan gelen
şikayetlerinde Ulaşım
Daire Başkanlığına
iletilerek sorun!ara
çözüm bu!unduğunu
söyledi.
Sırasıyla; Kayıkha
ne'ye yeniden otobüs
seferi konduğunu,
Görükle'ye öğrenci
seferinin başlatıldığı
nı, Bursa'dan dönen
otobüslerin yarım
saat arayla Terminale
girerek yolcu ala-
cağını belirterek,
"65 yaşınt geçen
vatandaşlarımız ile
öğ re nc il eri n aldı kl arı
yolcu pasoları da
Şirin Plaza'da içinde
kiralanah yerden ve
rilmeye başlanıyor.
Halk otobüsleri ile
i lgi l i vatand aşl arı m ız-
dan gelen tüm
şikayet ve isteklerin

çözülmesi için çaba
gösteriyor_u.z' dedi.
PLAN DEGİŞECEK
Büyükşehir tarafın-
dan hazırIanan 1125
binlik Nazım planın
Gemlik'in genişleme-
si açısında mutlaka
yeniden hazırlanması
gerektiğini savunan
Başkan Turgut, 7
Kasım'da Bursa
Büyükşehir.Be!ediye
Başkanı ve lmar
Komisyon Başkanı
ile Merkez ilçe
belediye başkan-
larıııın da katıldığı
toplantıda durumu
kendi|erine ilettiğini
söyleyen Başkan
Turgut, "Gemlik
sınırlarının kumla
istikametinden başla
dığı Hasanağa Kampı
ile odun depoları
arasında kalan kıs-
mın mutlaka imara

ı

ı

açılarak Gemlik'in
sağlam kesimlere
kaydırılmasının
zorunlu olduğunu
dile getirdim" dedi.
Fay ve su seviyesinin
yüksek olduğu ova
kısmının tehlike yarat
tığına dikkat çeken
Turgut, 'Görevde
bulunduğun 7 yıl
içinde sürekli bu
konuda mücadele
ettim. plancılar bu
kısımları özel mahsul
alanı olduğu için
Nazım lmar planı
içine almışlar. Bizim
başka bir sahamız
yok, sağlıklı bir
Gemlik için bu alan-
ları imara açmak
zorlındayız' dedi.
ormanlık alanların
imara açmanın
mümkün olmadığına
da değinen başkan
Turgut, 'Ormanlar

tahrip olmasın ama
insanların hayatı da
mevzubahis, buraları
orman vasfını yitir-
miş yerler, buraların
imara tahsis edilmesi
lazım'görüşünde
bulu ndu
GEMLİK SAĞLAM
@ln
Gemlik'in sağlam bir
alana kaydırılması
için mutlaka genişle
mesi gerektiğini savu
nan Başkan Turgut,
buraların da ormanlık
vasfını kaybetmiş
alanlar olduğunu
yineledi.
Turgut, genişleme
teklifinin Büyükşehir
Belediye Başkanı
tarafından endişeli
ama olumlu bakıldığı-
na işaret ederek
'Bizim isteğimiz
doğrultusunda plan-
da değişiklik yapıl-
masını bekliyoruz'
şeklinde konuştu.
Turgut. Gemlik i|e
Umurbey arasında
sınır olan Hisar
mahallesinin üst
kısımlarının da
imara açı!ması
gerektiğini
belirtirken satılan
Aydın!ar çiftliğinin
ise 1984 yılından bu
yana konut alanı
içinde yer a|dığını
söyledi.

Y Dis Hekimi özcan VURAL
o."İnrrral 1 933@notmail.com
wwır.m i l !iyeUblog/özcan vural

Bankalar gidiyor
Bu gün biraz öğrenebildiğim kadarıyla

Ekonomiden birkaç satır yazmak, sizlere
konuşulan bazı terimlerin ne anlama
geldiğini anlatmaya çalışacağım..
Bi!iyorum bazılarınız sakın çizmeyi aşma
diyeceksiniz..

Ben anladığımı ha!kıma anlatmaya
ça!ışan biz yazarım....

Bu günlerde bir sevinç, bir çoşku, bir
mutluluk görüyorsunuz..

Türk öze] bankalarından biri "Ak
bank"ın bir kısmı yabancılara satılmış..

Göbek atıp oynayacaklar...
Son 50-70 senedir; halka negatif faiz

vererek para toplayıp bu paraları devlete
çok yüksek faizle satarak büyüyüp güç!en-
miş Türk bankalarını, yabancı sahipleri
yabancı büyük sermayeye her satışınsa
bizim ülkenln reytingi "A/M " yapıyor..

Peki ğg "A,ıM" işareti ne oluyor derse
niz, İşte bunu antathcağım; Ekohomi
di!inde reyting, bir ülkenin borcunu ödeme
riskinin ölçüsüdür...

Reyting ölçen u!Üslar arası ciddi kuru-
!uşlar ülkenin hayat standardına, gelişmiş-
lik düzeyine, gelir dağılımının adaletine,
demokrasinin kökleşip kök!eşmediğine
fazlaca bakmaz. Yatırılan paranın ödeme
kabiliyetine bakar,

Borcunu kesin öder, durumu iyi ise Ona
"AAA" notunu verirler...

Burada baş da ki "A" en iyisi, ikinci "A"
biraz daha aşağı değeri gösteriyor

zaman zaman daralır ama sonunda bor-
cunu öder derlerse "BBB" notu alırsınız.

Risklidir, borcu çoğa|ıyor derlerse
"CCC" notu alırsınız..

Borcunu ödeyemez, kesin batar dEr
seniz "DDD" notu karşınıza yazı!ır...

Bu notu almışsan, dış sermaye
yüzünüze bakmaz, sana gelmez, malını
almaz, ortada sipsivri, tarlada ki kabak gibi
kalırsın..

Yıllardır Türkiye'nin notu, ciddi kriz
dönemleri dışında "CCC"f le "BBB" arasın-
da gider gelir. Son senelerde bazen sarsıl-
sa da ekonominin büyüdüğü söyleniyor.
Onun için son "B alıyoruz..

Ama öze| patronların yönetimimde ki
batmadan kalabiImiş bankalarımız, dünya
finans sermayesi almaya kalkınca sanki
ülke notumu2 "A/M" olmuş gibi çok yük-
sek fiyata gidiyor...

Aydın Bey'in, Hüsnü Bey'in, Ferit Bey
'in, Zorlu Bey'in ve en'sonrada Erol
Sabancı Bey'in Akbank'ın da bir kısm. (%
20'si) Citi group tarafından akıllarEsığmay-
acak yüksek fiyata satın alındı. Şöİle kl
Akbank'a piyasa değeri 12 milyar denirken,
bu yabancı grup 16 milyar dolar değer
biçmiş..

Niçin bu bonkörlük ?...
Bunlar büyük finans kurumları.. Parayı,

kullanmasını bilmez değiller...
Hacı ağa da değiller... Nam peşinde koş-

muyorlar, zaten bir bankaları var (Citibank )
Bunlar Türkiye'de bir istikbal , aydınIık
görüyorlar.. Türkiye büyüyecek, gelişecek,
Dış dünyaya bağlanacak,genç halkı tüketici
olacak, iyi bir Pazar olacak. Bu bankalarda
devlete yüksek faizle borç verip ,büyü-
menin finansmanını yüksek faizle yapmayı
sürdürerek kazana cak.. Kısaca biz yiyemi
yoruz, senin paranda çok sen ye diyoruz..

Bankaları bin bir sıkıntı içinde kurarak
bu durumlara getirenler, tabiidir ki yalnız-
ca patronları değil.. ça!ışanları ve asıl
buraya para yatıran mudileri.. BunIara bir
şey yok.. Bağdaki üzümü dışardan gelen-
ler yiyecek... Bizde kendi halimize üzüle-
ceğimize, Ağzı açık ayran delisi gibi, neyin
ne olduğunu bilmeden bakıp duruyoruz

t

Turan; iicemllk nazım planı olumsuz"
15 Kasım Çarşamba
günü Mimarlar Odası
Gemlik TemsiIciliği
tarafından Esnaf
Kefalet Kooperatifi
salonunda
düzenlenmiş olan
"Gemliğin Geleceğini
P|anlayalım" konulu
panelı katılacak olan
Şehir Plancıları
Odasının görüşü
olumsuz şekillendi.
Mimarlar odası
Gemlik Temsilcisi
Osman Turan, yaptığı
açıklamada, Şehirplancıları odası
Bursa Şubesi'ne gön-
derilerek incelenen
planın olumsuz
görüldüğünü söyledi.
Düzenlenen panel
hakkında bilgi veren
Osman Turan, önceki
gün AKP heyetinin
yaptığı ziyarette
görüşlerin ortak oIma
sından mutlu olduğu
nu ifade ederken
Büyükşeh ir'de
görüşülerek karar
verilecek olan planın
Gemlik için kim|erin
hizmet aşkıyla

yanıp tutuştuğunun
o zaman görüleceğini
söyIedi.
Mimarlar odası
tarafından düzen!e-
nen panelin
Bülent Ecevit'in
ölümü ve AKP Genel
Kongresinin aynı
tarihe rastladığı için
katılımın yeter|i ola-
mayacağı düşünce-
siyle Çarşamba
gününe ertelendiğini
bildiren osman
Turan,'Mimarlar
odası olarak bu
plandan daha
önemli sorunumuz
yoktur'dedi.
PLAN OLUMSUZ

Büyükşehir
tarafından
hazırlatılan planda
Umurbey, Kurşunlu
ve Kumla'ya daha
iazla önem verilmiş
olduğu yönünde
şehir P!ancıları
Odası Bursa Şubesi
tarafından görüş
belirtildiğini
söyleyen Turan,
Şehir Plancıları
odasının görüşünde
'Planlama kurgusu-
nun temelini
oluşturan, kente
ait dataları değer-
lendirerek bir veri
tabanı oluşturmadan,
bölgedeki pay-

daşların katkısı
olmadan sağlıklı
kararların üretile-
meyeceğini açıkça
belirtiyorıız'
görüşünün bulun-
duğuna dikkat
çekti.
Gemlik'in fay
hattında bulunması ı
nedeniyle riskli
yerleşim bölgesi
olduğunun da belir-
tlldlğa nazım planı
görüşünde Şehir
P!ancıIarı Odasının
'Gemlik ı7çesi jeolo-
jik, jeoteknik,
jeofizik açıdan
oldukça riskli bir
bölgedir. Hazırtanan
Nazırn lmar
planında afete
yönelik bir afet
eylem planından
söz edilmemesi,
ayrıca planlama
kararlarına temel
oluşturacak
fay hatlarının plana
işlenmemesi ve
buna yönelik önlem
alınmaması bizi
endişeye sürükle-
mektedir' deniliyor.
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Türkiye Cumhuriye
ti'nin,kurucusu Ulu
önder Atatürk'ü
ö|ümünün 68. yıl
dönümünde bugün
törenlerle anıyoruz.
Bütün yurtta, dış
temsilciliklerimizde
ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyet'inde aynı
anda yapılacak olan
tören|er için saat
08.50'de Atatürk
An(ları önünde
toplanıhcak.
Saat 09.05'de 2 dakika
lık saygı duruşu ile
törbn başlayacak.
Bu anda ilçemizdeki
binek araçları bulun-
duk]arı yerde klakson-
larını, iabrika ve işlet-
melerde sirenlerini
çalacaklar. Ardından
lstlklal Marşı ile Türk
bayrağı gönüere
çekilecek, göndere
çekilen bayrak daha
sonra yarıya indiriIe-
cek. Atatürk Anıtı'na
çelenk|erin konmasın-

dan sonra Atatürk'ü
anma törenleri
Belediye Kültür
Merkezi'nde
öğrencilerin hazır-
ladığı sunum|arla
devam edecek.
cHP,NlN AçıKLAMASı
Guınhuriyet Halk
Partisi Gemlik ltçe
Başkanı Erdem
Akyürek gazeternize
yaptığı açıklamada;
"Cıımhırriyetimizin
kurucusu, yurdumu
zun kurtancısı büyük
komutan devrimci,
eşsiz devlet adamı
Atatürk'ün aramızdan
ayrılışınını 68. yılında
sevgi, saygı ve gönül
borcu duyarak özlem-
le anıyor.ız" dedi.
Akyürek açıklamasın-
da, Atatürk'ün geride
ilke ve devrimlerini,
Cumhuriyet'e sahip
çıkma kararlılığını
her fırsatta sergileyen
bir ulus bıraktığını
belirterek, 'A tatürk

o
f ooxrux slyAsl ğETE!

umutların yok olduğu
bir dönemde etnik ve
dinsel farklılık gözet
meksizin tüm yurt-
taşları aynı ülkü etra
fında toplayarak ulu
sal birliği gerçekleştir-
miştir. Ulus-ordu
bütünleşmesiyle yürüt
tüğü kurtuluş savaşıy-
la tarih önünde büyük
bir zafer kazanmıştır.
Atatürkçü düşünce
sistemf akılcı, bilimci,
bağnazlıktan uzak,
vicdan ve düşünce
hürriyetine saygılı
olan, bunun yanı sıra
milli beraberliğe ve
sosyal dayanışmaya
byurt içi ve dünyada
barışın korunmasrna
önem veren bir
sistemdir.' dedi.
Erdem Akyürek;
'Tüm bunlara
karşın Cumhuriyetle
kazanımlarını yete
rince demokratik
bulmayanların
oldugunu asla

unutmamalıyız' dedi.
CHP llçe Başkanı
Akyürek, 'Sevr koşul
larını Türkiye'ye ka
bul ettirmeye ça!ışan-
ların ulusu ümmet
anlayışıyla yönetmek
isteyenlerin ulusun
ve ülkemizin bütün-
!üğünü parçalamaya
ye|tenenlerin emelle
rine ulaşamayacağını
buna Atatürk'çülerin
asla izin vermeyeceği-
ni söyleyen Akyürek,
açık!amasının sonun-
da laik demokratik ve
çağdaş Türkiye
Cumhuriyetinin kuru-
cusu, aydınlık Türkiye
nin simgesi, büyük
devrimci ve düşünce
adamı Atatürk'e duyu-
lan güven, sevgi ve
saygının artarak
süreceği o'nun
aramızdan ayrı!ışının
gönüllercleki erişilmez
yerıı]ııı hıçbır zaman
decıısmeveceoini
soyledi
ANAVATAN PA8r!şl
lı_ç e GENçLlK
KOLLARİN_İN
AÇIKLArvıA§!
Ote yandan Anavatan
Partisi Gemlik llçe
Kolları adına Başkan
Ahmet Aydın yaptığı
yazılı açıklamada ;

'Ataturk'ün aramızdan
fiziksel ayrılışının 68.
yıldorıumünde onu
bir kez daha ozenle
anıyoruz.' dedi.
Ahmet Aydın açıkla-
masını şoyle sürdür
du: 'Ulu onderin bede
ni bizlerden ayrılslda
fiki rleri, d u ş u nceleri,
ilke ve inkilapları
bizlerden hiçbir
zaman ayrılmayacak-
tır. Türk ulusu olarak
atamızla ne kadar

övünsek azdır. Atatürk
milletine hayran olan,
milletine en büylik
değerleri veren, büyük
bir milliyetçi, türk
insanının modernlikle
tanıştıran büyük bir
devrimci, laikliği geti
rerek ulumusumun
önünü açan, din kut-
sallığı ile ülke yöneti-
minin çağdaşlığını
düzenliyen tİüyük
bir dehadır'dedi.
Aydın: 'Bizler genç
Anavatanlılar ve Türk
ulusu olarak onun
kurduğu çağdaş ve
aydınlık yolda
Atatürk'ümüzün ilke
ve inklaplarınının
koruyucusu olarak bu
emanetmerin sadık
sahipleriyiz.'dedi.
ulKLaÇAKLARl!{lN
ACİKLAMASİ
Ulkü Ocakları Başkanı
Osman Durdu yaptığı
yazılı açıklamada;
'Türk milleti ve sömü
rülen milletler, kutup
yıldızları Atatürk'ü
kaybetmenin hüznünü
yaşıyor.'dedi.
Durdu, Atatürk'ün
özdeyiş!eriyle hatır-
latarak açıklamasını
ş9.yle tamamladı;
"ulkücu hareketten
Ata'ya söz olsun,
doğruları söylemekten
korkmayacağız,
Rultürümüze sahip
çıkacagız, er mey-
danında elde ettikle
rimizi masa başında
da taçlandırarak
masadan kalkacağız,
yorulsakda yılmaya-

cağ ız, y ı kılm ayacağ ız,
başaracağız. Çünkü;
inandık ki zafer
bizimdir, muaffakiyet
bizim, müslüman
türkündür.
Atam emanetin,
emanetimizdir."
ANADoLU
eĞiriu srııoixası
BURsA
iı- reı*ısl ciĞi,NlN
AÇİKLAMASİ
Ote yandan
Anado!u Eğitim
sendikası Bursa
l! Temsilciligi
Teşkilat!a nd ırma
sekreteri Nuri
Dağdaş yaptığı
"Uzgünüz
Atam " başlıklı
yazılı açıklamada,
şunları sövledi:
" Ekonomik, sosyal
ve fizıkisel yoksunluk-
lara rağmen, siyasal
ve ideolojik baskılara
inat senin yolundan,
aydınlık güzel bir
yarın yaratacağız.
okullarımızda
çağdaş eğitim
içinde mutlu ve
başarılı
öğretmenler olma
idealimizi mutlaka
gerçekleştirecegiz.
sen, bizim ebedi
başögretmen im izsin
ve muhtaç oldugumuz
güç damarlarımızda
dolaşmaktağır."
Dağtaş, açılma-
masının sonunda,
"Üzgunıız Atam ama
asla aciz degiliz.
Ruhun şad olsun"
şeklinde konuştu.

Sıyfı {

ffia'mv|anı oruz
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Onderimiz Atatürk bugün ölümünün

68. yıl dönümünde ' yurt genellnde törenlerle anıIacak.
Demokratik kitle örgütü temcilcileri Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık açıklamaları

yaparak kurduğu Cumhuriyeti yaşatacakları sözünü yinelediler.

KAYıP
Gemllk Gümrük
Müdürlüğü'nce

tescilli 12.04.2005
tarih ve lM 007763

sayılı Serbest
DoIaşıma Giriş

Beyannamesine ait
Menkul Kıymet

alındısı zayi olmuş-
tur. Hükümsüzdür.
MAĞRİP TEKSTİL
KONFEKSiVOİİ

SAN.ve Tİc. LTD. şTİ.

ıAY ]ıIu§TAFA ÖııLP EMLA}(,TA}-I

Daire, Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İşı_eni YAPıLıR

AciL §ATıLııI .ıe ıI|RALıKLARıNıZ iciıı gizi ARAyıııız

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATILIK DA|RE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATIL|K LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 m2

ft a ıı 71 i-fiIıHerÇeşit Emlak Alım, Satım ve Kl aH

120 n2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAıRE

Balıkpazan'nda 't15 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli iılüstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Billçffi E§ld §ahlllılektep §okak |,{o:2 D:l §adık Fatma Apt 3+1.110 m2 aunsörlü *ombili satılık daire

BaçKur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katIı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçell

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın
altında 108 m2 iısi - Çınarcık,

Ya|ova 448.54 m2 arsa
Teımal Banjı'nda 407.77 m2 arsa

Tııııal Girişinde 433.02 m2

Termal yolu Gülerce Vi|lalarının

alh 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi

va Aıot hvşağına 100 m2 uzaklıkta

Trafik, l(asko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta lşIemlerl ve

DoğaIga Poliçesi Yapılır,

§EKER sıGORTA
iiacido Öztlp

TeI:513 2474 Fax 514 10 21

KAYıP
Bursa Tekstil İhtisas

Müdürlüğü'nce
tescilli 30.06.2005
tarih ve lM 002607

sayılı Serbest
Dolaşıma Giriş

Beyannamesine ait
Menkul Kıymet

alındısı zayi olmuş-
tur. Hükümsüzdür.

MıNTEKs
TEKSTİL SAN. ve

Tic. LTD.şTl.

iGeınllk

Körfezl'

internette
ılü,ııüıJ,gemlİkkorfez

gazetesİ,cO]ll

tıklayın
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0zürlüler Okulu Atatürk Büstü'ne kavu tu
Seyfettin ŞeXenSÖZ

Gazetemizde yayın-
lanan habere duyarlı
davranan ordu
mensubu emeklisinin
hediye ettiği
Atatürk Büstü
düzenlenen törenle
kaidesine kondu.
özürlüler okulu
bahçesinde
düzenlenen törene
Kaymakam Mehmet
Baygül ile Stajyer
Kaymakam Çağlayan
Aydın, Garnizon
Komutanı Topçy
Kurmay Albay Ozen
Şenyiğit, Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut, l!çe Emniyet
Müdürü Ali Kema!
Kurt, Esnaf Odası
Başkanı lbrahim
Talan ile Atatürk
büstünü hediye eden
ve Askeri Hara'dan
Emekli Astsubay
Osman Çetinkaya
ile ailesi ve okul
ça!ışanları, özürlü
çocuklar katıldı.
Düzenlenen törende
konuşan Mudür
Tameı Si,,ı,i 2002
yılıııtl.ı z.v; şartlar
İçın'l" ıçılar, Öz,,r-
lıılcr okuıu nun
Kaymakamlık ve
Askeriye ve yardım-
sever kişi ve kuru-
luşların verdiği
desteklerle bu gün-
lere ge!indiğini
belirterek, Atatürk
büstünü hediye eden
Osman Çetinkaya'ya
teşekkür efti.
ffaymakam Mehmet
Baygül'de yaptığı
konuşmada, oku!un
özel bir yer olduğunu
belirterek, "Bıı özel
çocuklara yardım
etmek bizim göre-
vimizdir, elimizden
geldiğince yardım
ye desfek olmaya
çalışacağız'dedi.
Daha sonra Türk
Bayrağına sarılan
Atatürk Btıstü

alkışlar arasında
Kaymakam Mehmet
Baygül, Garnizon
Komutanı Topçu
Kurmay Albay
Ozen Şenyiğit,
Belediye aalrahı
Mehmet Turgut,
Stajyer Kaymakam
Çağlayan Aydın ve

büstü hediye eden
Osman Çetinkaya
tarafından açıldı.
Heykeltraş Tankut
Oktem'e yaptırılan
Atatürk Büstünü
hediye eden asker
emeklisi osman
Çetipkaya, düzenle-
nen törende duygulu

anlar yaşarken,
Atatürk i!keleri
doğrultusunda
yetişen Türk
gençliği için yapılan
fedakarlıklara..}yenlıerınl
katmak için her
zaman yardımcı
olacağını ifade effi.

DOORYİ SCU
ycşıtı ronu

Güne Bakış
\"* Kadri GÜLER

kadri_g uler@ hotmail.com

Seni unutturamdz|ar..
Sen Avrupa!ı emperyalistlere kafa

tutup, onların. maşalarını yurttan kov-
duğundan beii seni sevmeyenler hiç
bitmedi.

Bu kişiüer senin yaptıklarını küçüm
sediler.

Sen ki bEze aydınlık yolu gösterdin.
Hurafeierden arındırıp, bilimin ışığına

götü rdü n.
"Yaşamda en doğru yol gösterici bi

limdir" dedin.
Bize gösterdiğin çağdaşlık yolunda

bunca y|lı geçmesine karşın, İstedİğİn
hedeflere ulaşamadık.

Seni başka başka tanıtanlar çıktı.
Devrimlerine karşı olanlar ise giderek

güçlendi, senin yolunda olduğunu söy
leyenler yüzünden iktidar oldular.

sözde müttefiklerimiz resmi daire
!erdekI senin fotoğraflarının inmesini
istiyor!ar.

Sen, "Türkiye Gumhuriyeti şehler
dervişler, müritler ülkesi olamaz" dedin.
Ama ge|in görün kl, ü|kende tarikatlar,
cemaatlar güç|endi, iktidar oldular.

Senin eserlerinı. yıkmak için var güç-
leriyle çalışıyorlar. Oylesine çalışıyorlarkl, devrimlerinin bekçileri bi!e zaman
zaman aymazlık içine düşüyorlar.

Sen bize aydın!ık bir yo! gösterdin.
Biz senin eserlerine sahip çıkıyoruz.
Çıkacağız da.
ÇocıJklarımızı da senin gösterdiğin

yolda yetiştiriyoruz.
Oniar yarının aydın!.ık Türkiyesinin

yaratıcısı olacaklar.
Sen rahat uyu büyük önder.
Eserlerini koruyacağız ve yaşatacağız.

alama taktl

Balıkpazarı Mahalle
si'nde bir işyerinden
oyalama taktiği ile
bilgisayar çaldı!ar.
Edinilen bi|giye
göre, Balıkpazarı
mahallesinde A.A.
isim!i vatandaş
yan taraftaki işye
rinden telefona
çağrılması üzerine
baktığı telefonda
kendisini üsteğmen

olaraİ tanıtıp
sahte para ile
ilgili konuşarak
oyaladığını bir
müddet sonra
işyerine döndüğünde
ise masanın
üzerindeki diz üstü
bilgisayarın çalışmış
olduğunu an|ayarak

ılg
ıld

Yı

isa aldılarr
0 le
bıı

polisi araması
üzerine olayla
tahkikat başlat

ııi
ı

ELEIıJIAN ARANİYOR
lı

4 ,yılhft lşletrııe llrtısat

BA)ıA|,J ,I{U||ASEBECİ

Müracaat : Yaşar KÖSE
0 533 497 83 42

öznv toJis TiK NAK, 0T0 ve

KARGo D,ş Tic,LTD,şrj,

lileıunu

arl/nryl/r

KAYıP

Gemlik
Nüfus

Müdürlüğünden
aldığım nüfus

cüzdanımı
kaybettim.

Hükümsüzdür.
SıNEM EFE

uLuDAĞ Üuİvensiresİ
ASİM KOGABİYİK MESLEK YÜKSEK

OKULU MÜDURLÜĞÜ,UDEN
Sunğlpek Yerleşkemizdeki yaklaşık

1600 ağaç ürün veren zeytin ağaçlarındaki ürünleı

. ağaç üzerlnden (allvre) satıIacaktır.
llgilenenlerin 15 Kasım 2006 Çarşamba günü

Saat:17.oo'e kadar Müdürlüğümüze
Kapalı zart ile tekliflerini vermeleri gerekmektedir.

ıLAN oLuNUR.

İ
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Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası (BTSO)
taraf|ndan iç piyasa
daki,hareketli!ik ile
beklenti|eri ölçmek
ve katnuoyuyla pay-
laşmak amacıyla
düzenlenen sektörel
anketlerin ekim ayı
sonuçları açık|andı.
Kapalıçarçı ve civarı
ile öıellikle, peraken
de ticaret yapan
firrİıa,yetkili leri ile
gerçekleştiri len an ket
sonuçları, BTSO
Alışveriş Şenliği ile
ağustos-eylül ayların-
da hareketlenen iç
piyasanın Ramazan
Bayra,rnı sonrasında
yeniden. bir hareket
Iilik,bgtlediğine
işaret eEiyor. Aradığı
harekgtiiliği yılbaşı
ile birleşecek olan
Kurban8ayramı'nda
bulma tımudu taşıyan
iç piyağanın yüzde
45,23'ü satışlarını
artırma beklentisine
odak!anmış
durumda...
Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası Başkan
lığı'ndan yapılan açık
lafiıaya göre, ankete
katılan ,169 firma tem-

silcisine yönlendiııi
len "Ekim ayını değer
lendirdiğinizde
satışlarınızın dururnu
ne olmuştur?" sorus
una yüzde 18,35
oranında 'Arttı',
yüzde 50,29'u'Azaldı'
ve yüzde 31,36 gibi
bir oranda 'Hiçbir
değişikliI olmam ıştı r'
yanıtı verildi. Eylül
a}rına göre, satışlarını
arftırdığını söyleyen-
ler yüzde 18,85
oranında azaldı.
Özell ikle Kapal ıçarşı,
Uzunçarşı, Altıpar
mak, Heyke! gibi kent
merkezinde faaliyet
gösteren firma sahip-
leri, "Gelecek ayki ı

satışlarınıza ilişkin
beklenti|eriniz ne
yöndedir?" sorusu
na, yüzde 26,78
oranında "Düşüş
bekliyoruz", yüzde
45,24 oranında
"Artmasını bekliyo
ruz" ve yüzde 27,98
oranında da "Hiçbir
değişiklik beklemi
yoruz" yanıtını verdi,
"Urü nleri ııizin fiyat-
larında geçen ay
içerisinde indiı,inı
yaptınız mı?" sorusu

na cevap veren fir-
malardan yüzde
74,55'i'Hayır' yanıtını
verirken, yüzde 25,45
gibi bir oranda 'Evet'
yanıtını verdi.
Ankette yönlendirilen
"Sadece satışlarınızı
baz almadan genel
bir değerlendirme (lç
piyasadaki talebin
düşüklüğü) lçln bu
ayki tespitiniz
nedir?" sorusuna
yüzde 69,27 oranıyla
"Devam ediyor",
yüzde 13,25 ile "biraz
daha arttı" ve yüzde
17,46 ile "iyice
düştü" yanıtı verildi.
Bursa merkezde
özellikle toptan ve
perakende ağırlıklı
olmak üzere değişik
sektörlerde faaliyet
gösteren 169 firma
yetkilisi ile gerçek-
leştiri|en ankete
katılan firma!arın
yüzde15,48'si Tekstil
Konfeksiyon, yüzde
7,2'i Elektrik,
EIektronik ve Beyaz
Eşya,yüzde 8,34'tı
Gıda, yüzde 3.i )'sı
Saglık, yüzde 6' 48'sı 

l

de diğer sektorltırde ı

faaliyet gosterıy

Bursa merkezli
Tüketicileri koruma
Derneği (TÜKDER)
altıncı şubesini
Mudanya'da açtı.
Açılışa katılan
TUKDER Genel
Başkan Yardımcısı
sıtkı yılmaz
kredi kartları
kanunu konusunda
kredi kartı
rqağdurlarının
bankaIarının
tehdidine kanma-
malarını istedi
Bursa merkezli
Tüketicileri
Koruma Derneği
(TÜKDER) a!tıncı
şubesini
Mudanya'da açtı.
M udanya'da
Yeni Belediye İş
Merkezi'nde
fa.aliyete geçen
TUKDER Şubesi'nin
açılışında konuşan
,"Genel Başkan
yardımcısı sıtkı
Yılmaz ise.
kredi kartları
kanunu hususunda
kredi kartı
ııı a 9 rlıı rların ın
tı,,,ıkalarııııı,

tehdid ine
kanmama|arını istedi.
Bazı bankaların
yasadan önce
vatandaş!ara
borç!arını ödemeleri
yönünde haciz
tehdidinde bulun-
duğunu iddia
eden Yılmaz, bu tür
durumlarda hemen
savcılığa başvurut-
ması gerektiğinin
al.tını çizdi.
TUKDER Mudanya
Şube Başkanı
Hacı Emin Cengiz
ise, sorunları
karşısında daima
yanlarında oldukları
tüketicileri
dernek çatısı altında
örg ütlenmeye
davet etti.
Mudanya'da tuketici
hakları konusunda
önümüzdeki
günlerde bir
dizi seminer
düzen!eyerek
halkı bilinçlendire-
cek|erini de
belirten Cengiz,
"Tüketicilerimiz
hak ihlaIleri
kr,ı,ıusunda

TUKDER'in
544 68 20 nolu
teJefonunu
arayabilir!er.
onlarla birlikte
olup, izleyecekleri
yol hakkında
birlikte çözüme
ulaşabiliriz" dedi.
Ote yandan,
törende Mudanya
Kaymakamlığı
bünyesindeki
Tüketici Hakem
Heyeti'ne dikkati
çeken Kaymakam
Ali Çınar da, Hakem
Heyeti'nin kamu
görevi üstlendiği
gibi hukuki
boyutuna da
yön verdiğini
belirtti.
TÜKDER gibi sivil
kurumların ise,
tüketiciyi yön-
lendirmede ve
harekete geçirme
noktasında misyon
üstlendiğini bu
nedenle, halkın
biIin ç len d irilm esi
yönünde kendilerine
büyük görev
düştüğünü
sozlerine ekledi.
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BTS'nun yaptığı araştırmaya göre, perakende ticaret yapan firmalar, yaklaşan
Kurban8ayramı ve yılbaşı öncesi iç piyasada bir hareketlilik beklentisine girdi.
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Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

ATATüRK ve TüRK GENçLlĞl
Geçen yüzyıllar içiqPe Türk Milleti; dünya tarihini şekillendiren

toplumlardan biri olarak büyük devletler kurmuştur. Bu devletlerden
sonuncusu da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti devletl XX.
yüzyı!ın ilk çeyreğinde yaşanan, 1. Dünya Savaşı'nın doğurduğu
koşullar altında "KurtuIuş Savaşı"nın sonucunda kurulmuştur.

Bu başarıyı elde eden, bu tarihi ulusuyla birlikte yazanda Atatürk'tür.
Her yıl onu biraz daha iyi anlayarak anmalıyız. Bu yıl onu yitirişimizin
68. yılı... Tüm nitelikleriyle birlikte Atatürk, en büyük insan, insanlık
davasının en güçtü izleyicilerinden biriydi.. lnsanlık ve uygarlık
savaşının yılmayan temsilcisi, uluslara bağımsızlık, özgürlük düşünce-
si taşıyanların ep seçkin kişilerindendi... Çetin uğraşlarla kalandığı
zaferler, sınırları aşmakta, başka uluslara da örnek olmaktadır.

Bu yazımda özellikle onun gençlik ve gençliğe verdiği değer, güven
ve sevgisi üzerinde kısaca bkşeyler karalamaya çalışacağım.Tarihte
hiçbir devlet adamı Atatürk'te olduğu kadar esin ve gücünü gençlikten
almamış, tarihte hiç bir gençlikte herhangi bir devlet başkanına
Atatürk'e olduğu kadar canını yoluna feda etmemiştir. AtatürkçüIük, bir
düşünce ve ülkü halinde kafalarda ve yüreklerde yerleşmiş, kök-
lemiştir.

Gençliğe çok güvenir, inanırdı. Gücünü onlardan alırdı.
Falih Rıftı Atay'dan bir anıyla anlatalım onun gençlige güvenini...
"Bir akşam kendisine nazı geçenlerden biri:
- Düşünmelisiniz ki, eğer ölürseniz, heykelinizi paramparça ederler.

Yaptıklarınızın hiç biri ayakta kalmaz. Çok yaşamaya bakmalısınız"
dedi. Bende sofradaydım.

Güldü, işte o zaman bize gönlünün sırrını açtı:
- Unutmayınız ki; Mustafa Kemal'ler yirmi yaşındadır" dedi.
Biraz tarihte gerilere gidelim. Sivas kongresi toplanmıştır. Tarih 4

Eylül 1919'dur... Yurdun değişik yörelerinden binbir güçlükle toplantıya
katılanlardan biri de lstanbut Tıp Fakültesi'nde okuyan gqııç bir öğren-
cidir. Genç tıbbiye öğrencisi Hikmet Bey.. Mandacılar ortaya çıkmış,
kimi İnqiliz, kimi Amerikan mandasını savunuvor... OrtaIık kar-
makarışık... Mustafa Kema! üzüntü içindedir. Erzurum Kongresi'nde alı.
nan kararların gerisine düşülecek endişesini yaşıyor. Tam o sırada
genç tıbbiyeli Hikmet Bey söz a!ıyor:

- Paşam, temsilcisi bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya, bağımsızlık
' davamı za kazanmak yol u ndaki ça l ışmalar kAtı l mak üzere gön derd i|er..
Mandayı kabul edemem! Biz buraya ölmeye getdik! Esir olarak yaşa-
maya deği!! Eğer kabul edecekler var§a, bunları her kim olursa olsun
şiddetle reddeder ve kınarız. Varsayalım ki, manda düşüncesi siz kabu!
edersiniz sizi de reddeder M. Kemal'i vatan kurtarıcısı değil, vatan
batırıcısı olarak adlandırır ve lanetleriz."

Genç tıp öğrencisinin bu sözlerine M. Kema.|'in yanıtı şöyle olur:
- Evlat, müsterih ol! Gençlikle kıvanç duyuyorum ve gençliğe

güveniyorum. Biz azınIıkta kalsak blle mandayı kabul etmeyeceğiz.
Parolamız tektir ve değişmez: Ya bağımsızlık, ya ölüm!"

Bu sözler ve konuşmalar kongreye katılanlar üzerinde büyük etki
yaratmıştır. Tarihte "Sivas kongresi kararları" olarak geçen "Tam
bağımsızlık" ilkesini doğurmuştur.

O'nun sözleriyle yazımızı sürdüre!irn Genç!er! Beni görmek demek,
mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim
duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir" diyen
Atatürk'ün düşüncelerini arrlayabiliyorsak, hissedebiliyorsak, çalışıyor_
sak o zaman Atatürk'ü anlıyoruz, seviyoruz demektir..

Bir anıyla yazıma son vermek istiyorum. "Hatay konusunda Fransa
zorluklar çıkarmaktadır. Ankara Pa|as'ın tıemek salonunda bir gece
yemek için gelmiştir Atatürk. Fransa'nın Ankara temsilcisl PO|NÇET'de
oradadır. Temsilciyi de masasına davet eder. Bu konulardan sözeder...
sonunda: "- Hatay benim kişisel davamdır" dedlkten sonra biraz kızgın
bir tavırla: "- Beni üzüyorsunuz. Korkarım ki beni, sorunu başka türlü
çözmeşe mecbur bırakacaksınız" diye ekledi. Atatürk, bu sözleri yük_
sek sesle Türkçe olarak Fransızça'ya tercüme ediyordu. Atatürk'ün
"Beni üzüyorsunuz" sözü salonda akseder etmez orada bulunan bir
genç ayağa kalkarak gür ve yüksek sesle;

- Atatürk! Üzülme, arkanda biz varız! diye bağırdı. Atatürk, başını
sesin getdiği tarafa çevirdi. Kaşları l«alkmış, yüzü kızgın bir hal atmıştı.
Bu genç tarafından yapı|an müdahaleye Atatürk'ün sinirlendiğini san-
mıştık. Salon derin bir sessizlik içinde kaldı. Bu sırada Atatürk, gencin
gözlerinin içine baka baka şöyle yanıt verdi:

- Biliyorum çocuğum. Onu bildiğim içindir ki böyte konuşuyorum...
lnancım o dur ki Türk Gençtiği onun güvenine tayık olacaktır.

Eserlerini koruyacak, yurdumuzu ve ulusumuzu ileriye, çağdaş uygar-
lığa götürecektir. Onun güvenine layık olacaktır. 1924 yılında söyledik-
leriyle noktalayalım yaz.ml.z.i

"Gençler! Cesaretimizi pekiştirecek ve sürdürecek sizsiniz. Siz almak-
ta olduğunuz eğitim ve irfan ile insanlık meziyetinin vatan sevgisinin,
fiklr özgürlüğünün en değerli timsali olacaksınız. Ey yükselen yeni
nesil! lstikba! sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve
koruyacak sizlersiniz! "

a

C umh uriyetimizin K ur uc us ı,ı

ulu onderimiz
Mustofa Kemrt Aİatürk' ü

ürümızdu n üJ)rılışının
68. yılındq bir kez dgha

minnet ve özlemle ünıyoru?,
Atam, ilkelerini ve devrimlerini

sonsuzü kudur yrşütmü
kavg ü mızJ s iir d iire c eğiz.

Aydınlık Türkiye için
Yo,Lumuzu sen çizdin

a

Izinde, gidiyoru{,...
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Atatürk llkö

arı
Seyfettin ŞrXeRSÖZ
10 Kasım Atatürk'ü
Anma Programı
çerçevesinde
okul içi Şiir,
Kom pozisyon,
Resim ve Koşu
yarışmaları yapıldı.
Düzenlenen
yarışmalarda
derece alan
öğrenciler bu gün
okulda yapılacak
anma töreninde
ödü!lendirilecek!er.
Okul Müdürü
Mustafa Koreyhan,
bu tür sosya!,
kültürel ve spor
faaliyetlerine özen
göstereceklerini
be!irterek
çalışmaların süre-
ceğini söyledi.
Dün yapılan
Atatürk koşusuna
birinci sınıflar
haricinde tüı1
sınıflar katılırken
Erkeklerde birinci
Turgut Kulaber,
ikinci Ekrem

1 Gultekııı, uçuncü
, Oguzuııı Uguz
' oltırkeıı kızlarda
l Eda Üzmezler
birinci, Serra Sa|
Ikinci ve seda can
üçüncü oldu.
Resim yarışmasında

f oüıırüx s|vısl cazgrel

Y

retlm 0kulu'ııda 
,l0 

l(asıın

ıllaıarının s0nu ları belll oldu

ise 8/B sınıfından
Müge Şahin birinci,
6/A sınıfından Filiz

Ece Oktay ikinci,
7/A sınıfından
Emre Çelik
üçiincü o!du.
Şiir yarışmasında
ise Sevcan yoIderi
birinci, Melise
Çelebi ikinci,
veli Marmara
üçüncü oIurken
Kompozisyon
yarışması nda

serra sal birinci,
Ayşegül lpek
ikinci ve Etem
can kekeme
üçüncü sırayı
aldılar.
Yarışma!arda
derece alan
öğrencilerin eserleri
okul panosunda
sergilenecek.

DEVREN SATİLIK
Faal durumda Devren

Sa tılık Kırtasiye Dükkanı
GSM; (0.533) 717 20 02

Cı_
I

:>
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Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür. BELMA YAĞE

SAT/LİK VİLLA
Cu m h u riyet M a hal les i' nde

sahibinden satılık
Lüks Tripleks Villa

GSM; (0.535) 886 47 74

rtez

KıRALıK PAfvslYoN
K, Kumla'da kış sezonu için

Taşeron firmalara
(Haziran ay son una kadar)

Komple Kralık Pansiyon
UĞUR PANSİVOX

Ali Dur (0 532 511 05 07)
İskele Meydanı K.Kumla

GERÇEKreL6sTıı(
L6zoGLotlüseyin TAŞI{IRAN

HER TURLU
LAsTİır rnıuİnİ YAPILIR.

s-2 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
s-, 2. El Jant Alım Satımı
24 SAAT HiZMETE AGıKTıR

O§lıt 0,53i 73t {3 ?8
Dr.Zıya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt GemIik / BURSA

oiliİ

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail : yeIdabykz@hotmail.com
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Tür[ Gençliği'nden Ata'ya Mektup

Yüce Atam,
Yüreğinin tüm umutlarını, insantara aşıla-

yarak kurduğun Cumhuriyetimizde işler hiç
iyi gitmiyor.

DinimizTürk Gençliği'nden Ata'ya
Mektupmara uğramadan yaşayabilmemiz
için benimsettiğin 'Laiklik' ilken, üst
kademelerce yeniden tartışılsın fikri ile gün-
dçmde tutulmaya çalışı!ıyor.

"Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki
asil kanda mevcuttur." diyerek güvendiğin
genç!ik her şeyden bihaber. Kendi dalında
çok iyi olanlar da ABD ve Avrupa
ülkelerinin kıskacında. 'Beyin göçü' adı
a|tında yabancılar, bu çocuklanmıza ülkem-
izde veremediğimiz olanak!arı sunuyorlar.

Sen, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını
seversin. Ancak, sporculanmız birçok kate-
goride doping suç|amasıyla karşı karşıya.
Tüm dünyaya mahcup olduk ve bu gidişle
de olmaya devam edeceğiz. Bir de, sanki
Türk çocuklarının içinde cevherbulunanlar
yokmuş gibi dışarıdan sporcu alıyor ve
milli formaları giydiriyoruz.
Yüzyıllardan beri süre gelen insan

sömürüsü olan şeyhlik, şıhlık gibi kavram-
larını ve tarikatları Türk Milleti'nin üzerinden
silktiğin o yıllardan sonra, bunlar yeniden
dirilişe geçti.

Mllll sermaye olarak kurdurduğun ,

Suniğpek, Merinos ve daha sayamadığım
devlet kuruluşlarının yerinde ye!Ier esiyor.
Hantal ve çıkarcı bürokrasi yüzünden, hepsi
heba gldr. Özelleştirme sloganıyla çıkılan
yolun adı resmen, ülke topraklarının
yabancılar tarafından işgalidir

Halkının demokratikleşmesi yolunda
attığın en değerli adımlardan biri olan Türk
kadınını eşit statüye getirme çaban, iyice
göz ardı ediliyor. Beşinci sınıftan birinci
sın ıf vatandaşl ığa taşı dığı n kadı nlarırrıız,
hala on çocuk yapıyor, töre cinayetlerine
kurban gidiyor ve eşinin baskısı altında ,

ezi!dikçe eziliyor.
Hani yine çok anlamlı bir özdeyişin vardi.

"Efendiler! Bakan, Başbakan hatti
Gumhurbaşkanı olabilirsiniz... Ancak
sanatçı olamazsınız.." diye. Atam, Türklüğe
hakaret eden her sözüm ona sanatçı, ulus_
lar arası arenada çok saygın bir ygr bulu
yor.

lşgal yıIlarında memleketi kurtarmak için
Türk, Çerkez, Laz, Kürt demeden omuz
omuza savaşan bu kahraman milletin arası-
na ne yazık ki, iç ve dış güçler düşman}ık
tohumu ekiyor. "Ne Mutlu Türküm Diyene" ,

lafını bi!e hazmedemeyerek farklı anlamlara
kaydı rıyorlar.Ama başarıl ı olamayacaklar
Atam. Çünkü, Türk toprakları milletlyle
beraber bölünmez bir bütündür. , ,,

Türk Milleti'nin kalbi olan Türkçe, yabancı
dillerin boyundurluğuna çoktaaaaan girdi..
Türkçe otmayan kelimeleri söylemek, aıtık
kültürlü sayılmanın en somut göstergesi
oldu. Dilde kirlenme aldı başını gidiyor.

Benim sana özetle söyleyeceklerim' bunlar
Atam. Ancak, tüm bu olumsuzluklara İağ-
men Türk MilIeti, seni ölümünün 68. yıl
dönümünde saygı ve rahmetle anıyor.
Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz
savunucuları var olduğu sürece, bu ülke
sonsuzluğa dek yaşayacaktır. Türkiye laik,
sosyal, çağdaş hukuk devleti olmaya
devam edecektir. Rahat uyu Atam. Türk
Milleti er geç hak ettiği yere ulaşacaktır. Ne
Mutlu Türküm Diyene!..



l0 Kasım 2006 Cuma flı

f oxrux slvsı ozın f

Sayfa 10

Anne ve babalara 9 emir
Çocuk eğitimcisi
Gülten Demircan
'yanlışlarınızla
çocuğu riyak6rlaştır-
mayın' öğüdü verdi
ve çocuklar üzerinde
kesinlikle uygulan-
maması gereken 9
baskı unsuruna
dikkat çekti.
Umraniye Belediye
si'nin düzenlediği
'Çocuk ve lletlşlm'
başlıklı panele
konuşmacı olarak
katılan çocuk eğitim-
cisi ve radyo prog
ramcısı Gülten
Demlrcan, aile içi
iletişim ve bu iletişim
sürecinde çocuk
psikolojisi üzerine
önemli bilgiler verdi.
Ozel!ikle anne-
babatarın çocuk
psikolojisi üzerindeki
etkilerine değinen
Gülten Demircan,
'anne-babalar ne
söylerlerse söylesin-
ler, önemli o|an çocu
ğun anne-babasının
davranışlarından ala-
cağı mesajdır' dedi.
Çocuğun nasihat ve
tavsiyelerden ziyade
anne-babasının uygu
lamasından örnek
alacagının altını
çizen Demircan,
'maalesef toplumuz
da en çok bu konuda
hata yaDıyor'
tespitinde bulundu.
"ANNE-BABALAR
YARGİLAMAKTAN
VAZGEÇMELİ"
'Aile içinde oluşan
sorunların büyük bir

Barış Güler'in kaleminden
7 YAŞ

bölümü bizlerin

olayl4ra ve davranış
lara yonelttiğimiz
bakış açısı ve yargı
lar nedeniyle o!uşur'
diyen Gülten Demir
can, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Öze!likle
çocukların davranış
larını yorumlarken,
değerlerimiz ve
eğitimlerimizden kay-
naklanan yargı etik-
leriyle tepkiler 9luş-
turuyoruz. Oysh
önemli bir ayırım,
davranışlarla yargı
ları ayırabilmektir.
Örneğin yemek
yerken üstünü kir-
leten bir çocuk için
davranış 'yemek
yerken üstüne dök-
meKtır,. ı-aKat yargı
'pis çocuk, terbiye-
siz, yaramaz' gibi
yargılar ve
lakaplardır."
Yargıların çocuk
iletişiminde onarı!-
ması zor yaralara
neden olduğunun
altını çizen Gülten
Demircan, anne ve
babaların bu noktada

çok hassas o!maları
gerektiğini hatırlattı.
Demircan, çocuk
i!etişiminde karşı!a
şılan engeIleri ise şu
şekilde sıraladı:
,Emretme, yöneltme;
'Yapacaksın, yapmak
zorundasın'
.Tehdit etme;
'Yapmazsan .., ya
yaparsın ya da..,
yoksa.. !'
.Ahlak dersi verme;
'Senin sorumIu-
luğun..'
.Kendi çözümünü
getirme; 'ben
olsam..'
,Tartışma; 'Evet
ama!, gerçek şu ki!'
,Eleştirme ve suçla-
ma; 'Zaten tembe!in
tekisin, düşünemiy-
orsun'
.Övme; 'Harikasın,
muhteşemsin'
,Lakap takma; 'Koca
bebek, geri zekalı,
aptal'
.Alay etme, ciddiye
almama; 'Başka
şey!er konuşalım'
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ocuklar İast foodla
a ında tanı or1

Çocukların hambur
ger, ko|a ve patates
gibi fast food yiye-
ceklerlb tanışma
yaşının 1'e düştüğü
be lirlend i.
Bir mama firması
tarafından Türkiye
genelinde 12 ilde,
4-36 ayllk bebekli
anneler ile çocuk
doktoruyla yapılan
'1 yaşından sonra
bebek beslenmesi"
konulu araştırma
sonuçlarına göıt
lstanbul, Ankara,
lzmir, Adana,
Samsun, Erzurum
ve Gaziantep'in de
bulunduğu 12 ilde,
4-36 ay!ık bebekli
611 anne i!e özel
kurum!arda ça!ışan
201 çocuk doktoru
ile yİpıldı. I

Araştırmada,
"Annelerin 1 yaşın-
dan sonra çocuk
beslenmesi konusun-
daki alışkanlıkları ile
çocuk doktorlarının
bu döneme ilişkin
görüşleri" incelendi.
Çalışma, annelerin
çocuk beslenmesi
konusunda yeter|i
bilgiye sahip
olmadığını ortaya

koyd u.
Araştırmayla,
çocukların 1 yaşına
gelmeden evde
pişen yağlı, salçalı
yiyeceklerle de
tanıştığı belirlendi.
Çalışmaya göre,
1 yaşından sonra
çocuklar abur-
cuburla tanışıyorlar.
1-3 yaş arası çocuk-
Iarın bir günde
sadece meyve
tüketenlerinin oranı
yüzde 40 iken,
bisküvi, çikolata,
gofret gibi yiyecek-
leri tüketenlerin
oranı yüzde 60
olarak belirlendi.
Araştırma, Türkiye'de
çocukların
hamburger, kola

ve patates gibi
fast food
yiyeceklerle
tanışma yaş|nın da
1'e düştüğünü
ortaya koydu.
Buna göre, 1 ve 2
yaşındaki çocukların
yüzde 19'u, 3
yaşın{akilerin ise
yüzde-33'ü bu tür
yiyecekleri tatmış
oluyor. Türkiye'de
genel olarak çocuk-
ların yüzde 24'ü,
İstanbu!'da ise
yüzde 41'a,3 yaşına
gelmeden bu ylye-
cek!erden tüketmiş
oluyor. Çocukların
yüzde 6'sı daha
1 yaşına gelmeden
kola içmeye
baş!ıyor.

l(arlı ue s0 uk hava erl dönü
y

0r
Türkiye, Balkanlar
dan gelen yeni bir
soğuk ve yağışlı
havanın etkisine
giriyor. Sıcak!ık,
hafta sonunda tüm
yurth hissedilir dere-
cede azalacak. Tüm
bölgeler kar ve yağ-
mur altında..
METEOROLOJİK
UYARı
Türkiye,
Balkanlar'dan gelen
yeni bir soğuk ve
yağışlı havanın etki-
sine girecek.
Devlet Meteoroloji
lşteri Genel Müdür
lüğünden yapılan
yazı!ı açıklamada,
yurdun kuzeybatı
kesim|erinin bugün
öğle saatlerinden
itibaren Balkan!ar
üzerinden gelen yeni
bir soğuk ve yağışlı
havanın etkisine'
girmesinin bek-
|endiği bildirildi.

Bugün öğle saat-
lerinden sonra
Marmara'nın kuzeyi
i!e batı Karadeniz'in
batısında baş!ayacak
olan yağışların,
akşam saatlerinden
itibaren Marmara,
kuzey ve kıyı Ege,
Batı karadeniz ile
Eskişehir çevrelerin
de devam edeceği
tahmin ediliyor.
Yigmur şeklinde
başlayacak olan
yağışların gece saat-
lerinden itibaren
Trakya ile Bolu,
Düzce, Eskişehir ve
Kütahya çevrelerinde
karla karışık yağmur
ve kar şekline
dönüşmesi, yurdun
iç ve doğu kesim-
lerinde sabah saat-
lerinde sis görülmesi
bekleniyor.
Cumartesi günü,
Marmara, Karadeniz,
Ege, lç Anado!u'nun

kuzey ve batısı ile
Batı Akdeniz yağışlı
geçecek. Yağışlar,
kıyılarda yağmur ve
sağanak, iç kesim-
lerde karla karışık
yağmur ve kar
şeklinde olacak.
Pazar günü ise Orta
ve Doğu Karadeniz,
lç Anadolu'nun
güney ve doğusu,
Akdeniz i!e Doğu
Anadolu'nun batısı
yağışlı geçecek.
Yağışlar yağmur,
lç Anadotu'nun
kuzeydoğusu, Orta
ve Doğu Karadeniz'in
iç kesimleri ile Doğu
Anadolu'nun batısın-
da karla karışık yağ-
mur ve kar şeklinde
olacak. Yarın iç ve
doğu bö!gelerde
artacak olan hava
sıcaklığı, hafta
sonunda tüm yurtta
hissedilir derecede
(4-6 derece)azalacak.



10 Kasım 2006 Cuma SAGLıK Sıyfı l l

So oluuk havalarda Solunum
yuzfelcine dlkkat

bebeklerde
o um nedenl

enfeksiyonlar| hastalarına lvi haber

Y kronlk böbrek

Mersin universitesi
(ıueÜ) Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Da!ı
Başkanı Doç. Dr.
Serhan Sevim, "Kuru
bir yüz çok kolay yüz
felci olmaz. Bu
nedenIe ıslak yüzle
soğuk havaya çıkma-
mak ve sürekli rüz-
gardan korumak
gerekiyor" dedi.
Sevim, en sık görülen
yüz felcinin nedeni
pek bilinmeyen ve
rüzgarla ortaya çıkan
"Bel! para!izisi"
olduğunu söyledi.
Yüz felcinin, beyinle
omurilik arasından
-çıkan yüz sinirinin bir
baskıya uğraması ya
da yüzün soğuk
alması, soğuk
havanın yüzle uzun
süre temas etmesi
gibi nedenler|e ortaya
çıktığını be|irten
Sevim, "Yüz sinirinin
çalışmamasının en .

belirgiq bulguları
arasında yüzün bir
yanındaki hareket-
lerin azalması veya
kayboIması bulunuy-
or. Yüz felci ile göz
tam kapanmıyor, ağız
tam çekilemiyor ve
salya akmaya başlıy-
or. Yüzde hissiz!ik
oluguyor" diye
konuştu
Yüz felcine karşı en
etken yolun korun-
maktan geçtiğini
anlatan Sevim, şun-
ları kaydeffi: "Soğuk
ve rüzgar yüz felcini
tetikler. Kuru bir yüz
ise çok kolay yuz
felci olmaz Bu.
nedenle özellikld ıslak
yüzle soğuk hava çık-
mamak ve sürekli
rüzgardan korumak
gerekiyor. Ama yüz,
biraz ıslanmışsa,
terlemişse ya da yağ-
mur yemişse risk
artıyor. "

Türkiye'de bebek ve
çocuk ölüm nedenleri
arasında so!unum
yolu enfeksiyonları
ilk sırada yer alıyor.
lzmir lı sagııı
Müdür!üğünden
yapılan yazılı açıkla-
mada, 5 yaş altı
çocuklarda zatürreye
bağlı öIümleri 3'te 1

oranında azaltmak ve
gereksiz antibiyotik
kullanımını önley-
erek, bebek ve
çocuklara yönelik
koruyucu ve evde
tedavi edici yöntem-
leri geliştirmek
amacıyla "Akut
solunum yolu
Enfeksiyonlarının
Kontrolü Frogramı"
yürütüldüğü
kaydedildi.
Açıklamada,
Türkiye'de bebek ve

çocuk ölüm nedenleri
arasında solunum
yolu enfeksiyon-
larının iIk sırada yer
aldığı ifade edilerek,
5 yaş altındaki çocuk-
ların çoğunun, yılda
4-6 kez akut solunum
yolu enfeksiyonu
geçirdiği ve sağlık
kuruluşlarında,
muayene edilen
hasta!arın büyük
bölümünü bu enfek-
siyonları
geçiren çocukIarın
oluşturduğu beIirtildi.
Konuya dikkatlerin
çekllmesi ve halkın
bilgilendiri!mesi
amacıyla Kasım
ayının son haftasının
"Zatürre Ö|ümterinin
öntenmesi" haftası
o!arak belirlendiği
kaydedIldi

Tedavi yardımına
lllşxln Uygulama
Tebliğinde yapılan
değişiklikle, kronik
böbrek hştaIarının,
periton diyalizi uygu-
lamalarında daha
etkin tedavi görmesi-
ni sağlayan biyou
yumlu solüsyonları
daha iazla miktarda
ku!lanabiImelerinin
yolu açı!dı.
Ma!iye Bakanlığı,
Tedavi yardımına
lllşl«lh Uygulama
Tebliğinde değişiklik
öngören gene!ge
yayımladı.
Yürürlüğe giren yeni
uygulamaya göre,
sürekli ayaktan peri-
ton diyalizi uygula-
malarında hastaların
biyouyumlu solüs
yonları kullanma!arı-
na yöne!ik sıkıntı
giderildi.
Sağlık Bakanlığı yet
kilileri, yeni düzenle-
meyle aletsiz periton
diyalizi uygulamala
rında, standart soIüs
yon!arın yanı.sıra,
hastaların bu tedavi
yi|daha uzun süre
sürdürmelerine
olanak sağlayan bi
yoyumlu solusyon-
ları kullanabiImeler-
ine ilişkin açılıma
gidildiğini bildIrdiIer.
Yeıti geliştirilen biy-
ouyumlu solüsyon-
ların kullanımının
standart solüsyon-
lara oranla hastalar

için daha büyük ya
rarlar getirdiğini an
latan yetkililer, daha
önceki düzenlemeyle
bunların kullanılması
gereken miktarları
nın tümünün geri
ödeme kurumlarınca
karşılanamadığını
belirttiler.
Yeni düzenlemeye
göre, sürekli ayaktan
aletsiz periton diya
!izi uygulanan hasta-
ların bir ay içinde
150 torba standart
solüsyonları ile 130
torba da biyouyum!u
solüsyonları geri
ödeme kuruluşların-
ca karşılanacak.
Ote yandan, Sağlık
Bakanlığından izinle
şahsi reçeteyle yurt
dışından getirilen
ilaçların, Türkiye'de
ru hsatlandırı!masını n
ardından geri
ödemesinin
durdurulması uygu-
laması da kaldırıldı.
Yeni düzenlemeyle
"Erdostein" etken
maddeli ilacın
erişkin ve çocuk
göğüs hastalıkları
uzman hekimlerince
reçete edilebilmesine
ilişkin şart da
ka!dırıldı.
Buna göre, bu ilacı
artık pratisyen
hekimler de reçete
edebilecek.Genelgey
le, bazı ilaçların
kurum iskontoları
da artırıldı.
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Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı |212| 516 1212
Yalova |226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

İttaıye 110

Polis İmdat 155

Jandarma imdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06 VAPUR _ FERİBOT

KAYMAKAMLİK Yalova
Topçular
Eskihisar

|226| 8l/l 10 20
|226| 363 43 19

|262| 655 60 31

oToBÜS

513 10 51

5,13 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAşıM
261 54 00

(18 Hat 
}

Şehirlerarası
0tobüs Terminali

TÜP DAĞİTİCİLARİ
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

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
0rm.Böl.Şef.
Mılıı Eğt. Md.
Ha!k Kütüphane
Asierlik Şb.
Karayol!an
Liman Baş.
Ma! Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rııo.

Tapu Sic!. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.
İlçe Seç. Mdİ
Halk Eğit|m Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
51337 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

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

TAKsiLER

513 12 95

513 16 37

513 ,16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00
514 59 81

513 80 00
514 88 70
514 17 00

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Santnl 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşIet. 513 45 21-122
Su İşlet 513 45 21 -115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DA|RELER DENİZ OTOBÜSÜ

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO.GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NOBETÇİ E CZANE
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SEDA ECZ,^I\ESI

Ahmet Dural MeyNo : 43

Tel 513 70 68 GEMLIK
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I cüııı-üx slvasl GAZETE I

YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAY! : 2593

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

Sorumlu Yazı İşteri Müdürü :'Serap CÜLen
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
Matbaac!ık-Yayıncı!ık-Reklamcılık Tesisi
lstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini baynm Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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YAPİ DENET|MI,NDE ONCU KURULUŞ

İbrahim Akıt cad. Akıtlar İş Merkezi Kat:1 No:3
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İçtiğiıniz sııJrıın r(atitesil4O Yıldııı BeRl ooo sağtığımrz kadar önemtidir
ozon sistemiyle en sağlıklı dezenfekte işlem

İll< sizin açİcağ,n.z gEventi ambalajıylİ sizl
i yapılarak

su tadındahayat

Tam otomatik sistemlerde el değmeden doldurulup

ffiP ile Sağlıklı Nesillere...

}|6Kfr]l TİCfrREr
Irakan Arda

Dr.Ziya Kaya Mh. OrhangaziCad. No: l00 l C

Tel :1o.224l 5122255 GElllİx
Çenesuyu l,2 |Fr| sertlik derecesiyle

Türkiye'nin ve dünyanın
en yumuşak suları arasında yer alır

ı. ..J. Y

GEMLıK,ıN iı_x GÜNLÜK GAZETESı

sım

GEMı_ix
ıı

TAR/AFSIZ SlYASl GAZETE
umartesi

i nfo@ge m l i kko rtezgazetes i . com 25 Ykr

_
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Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
broşür cilt yapımı

Tel : 513 96 83
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank A.raIığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEML|K

Köilez

lJlu Önder Mustafa Kenal Atatijrk'ün 68, ölün yıldbnünü ıredeniyle Atatü* Anıtı önünde ve Kjltür Me*ezi'nde tören düzenlendi

ulusca özlemle an

kadri cüı_en
kadri_g uler@hotmai I.com

Ecevit'i uğurlarken ,

Demokratik Sot Parti onursal başkanı
Bülent Ecevit bugün ebedi istiratgahına
defnedilecek.

Cumhuriyet tarihimizde siyasetle
uğraşan, devleti yönetmeye istekti olan
birçok isim geldi geçti.

Bunlardan kaç tanesini anımsayabili
yorsunuz. Devamı sayfa S'de

v Türkiye cumhuriye
ti'nin kurucusu ulu
önder Mustafa kemal
Atatürk, ölümünün
68. yıldönümünde
düzenlenen törenlerle
Türk ulusunca
özlemle anıldı.
İçemizdeki törenler
saaf 08.50'de

, Atatürk Anıtı önünde
çelenklerin sunul-
masıyla başladı.
Törenlere daha sonra
Kültür Merkezi'nde
devam edildi.
Atatürk'ün hayatın-
dan kesitler anlatıldı,
şiirler okundu.
Haberi sayfa 3'de

n Güne Bakış

_*

"(Geııılik Sürücü fı(ursu ]ı(urır luşud ur|'
tnoĞ.^Lc.Az oöxüşüıu
-PRoJE I(oııBı?KoLox rnsisAT
-pETEıı çnşirınnir noĞ ılLc. Az .r.ıı,ızr,ıunınni
-FtERı(Ezi sisrnıu
-ı(AT ıre,ıoninpni
-rınstiıı BoRu rnsiserıGsIIınr rnsisnrep563ixa nöxüşiıırı

Tel ı (o.,I2r{ !::!r:rw3.5 ı3 iı i ı
Orhangaıi Cad. No 3 4a/C

Marmarabirülı l)epoları Karşısı GEMLIK
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ııIA§TAş RNDJAT9RLERİ

YETıill BAYISı
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Çevre yolunda bir
kişi av tüfeğiyle ateş
ederek çevreyi
rahatsız ettiği
gerekçesiyle göz
altına alındı.
Edinilen bilgiye göre,
önceki akşam saat
20.50 sıralarında
silah seslerinin
duyuIması üzerine
bölgeye giden polis

Sayfa 2

ekipleri vatan,
daşların verdiği
eşkal üzerine tespit
edilen şüpheli
S.H.'yi yakaladılar,
Meskun mahalde
av tüfeğiyle ateş
etmek suçuyla
yakalanan S.A. 1

adet Avsan maı:ka
av tüfeği ile birlikte
göz altına alınarak
tahkikata §aşlandı.

f ouııuxstvısıoı:sr f

Av tü le
ate ettı

oto

Park etml

us0 an hırsızl ar
lara karıka

Cumhuriyet
Mahallesinde
park etmiş otoyu
soyan hırsızlar
fayıplara karıştı.
Edini!en bilgiye
göre, Cumhuriyet
Mahallesinde
T.K.'ya ait park
haIindeki otonun
so! kapı kelebek
camını kıran

t
hırsızlar içeride
bulunan oto
teybi ile bir adet
diz üstü bilgisayar,
bir adet Playstation
ve içerisinde
muhtelif kartlar ve
evraklar bulunan
çantayı alarak
kaçtılar.
Polis o|ay hakkında
tahkikat başlattı.

Vatan nııl|et Sakarya...
Bayramlarda atılan hamasi nutuk!ar...
Bu ne sevgi ahhh...
Ama büyük ızdırap..
Kime sorsanız memleketini seviyor, devleti

için çalışıyor.
Ama herkes..
lşçi, köy!ü, kadın, erkek, çocuk, yaşIı..
Siyasi!er, cami hocası, futbolcu, dopingli hal-

terd, şarkıcı, söz yazarı, kemancı, zurnacı hepsi
memleketini seviyor devleti için ça!ışıyor.

Bayramlar da şiirler okuyorlar...
Ozel günlerde'mana ve öneme atfen konuş-

malar yapıyorlar..
Vatan millet için şarkı söylüyorlar..
Türkü yakıyorlar...
Dizi filmler...
Televizyonlar..
Gazeteler...
Memleket aşkıyla yanıyorlar..
Senaryolar hep vatan, devlet üzerine kurgutu..
Banka horfumlayanlar, malı götürenler onlar

da memleketi seviyor, devlet için çalışıyorlar.
Sokağa tüküren de, denizi kir|eten de mem-

leketi seviyor, devleti için çalışıyor.
Yerin altını üstünü zehir edenler de...
En çok siyasıler, bürokratlar, polis|er, askerler

seviyor mem|eketi, en çok onlar çalışıyor devleti
içın canla başla...

Bu kadar memleketini seven, devleti için

çaıiy;ıD o!masına rağmen memleketİn ha!İ lçler
acısı.

Yı kı | ıyor,dökü l üyor..
lyiki memteketini seven, devleti için çatışan

var...
Olmasaydı ne yapardık bilmem?
Oysa;
lnsantar sade, ya!ın, dürüst, açık, doğru sözlü

olsalar da..
Devlet, memleket yerine kendileri için

çalışsalar..
Kendileri için üretseler...
Hem devlet nedir, kimdir ki?
Sen ben o biz siz onlar değil mi ?
Asıl soru şu :

Bir ağaç diktlniz mi yeşil, bir deniz yüzdünüz
mü mavi, bir çocuk sevdiniz mi gülen, bir yaş!ı
eli tutup yürüdünüz mü yorgun adımlarıyla.

Güvercin sevdiniz mi ?
Onlara yem verdiniz mi?
Çalışıp ürettiniz mi, taş üstüne taş koydunuz

mu hİç?ı
Sizi rahatsız eden herhangi bir konuda tep-

kinizi gösterdiniz mi ?
Yüreklice... Ürkmeden... Korkmadan...
Yoksaj'e!le gelen düğün bayram mı" dediniz?
Evet eVet öyle dediniz ve bugün|ere geldiniz..
Gözünüz mÜ aydın..
Ya da..
Geçmiş mi olsun...

Gürhan çETİNKAYA

Memleket Sevgisi....

Ka ka ta enı öntem
lı

Bursa'nın merkez Osman gazi
ilçesinde bir sürücü, trafik
lambalarında bek!erken oto-
mobile binen kimliği henüz
belirlenemeyen bir khdın
tarafından soyu!du.
A!ınan bilgiye göre, Ersin
Korkmaz (29|, 16 BSF 60
plaka!ı otomobiliyle

Çarşamba Maha!lesi lpekiş
fabrikası önündeki trafik
lambalarında durdu. Yeşil
ışığın yanmasını beklerken
otomobilin kapısını açarak
binen tanımadığı bir kadın,
"Canım, aşkım" diyerek
Korkmaz'a sarı!dı. Bir süre
sonra kadının otomobilden

inerek uzaklaşmanın
ardından cebini kontrol
eden Korkmaz, bin 600
YTL'sinin olmadığını fark etti.
Korkmaz, Çarşı Polis
Merkezine giderek kadın
hakkında şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma
sürüyor.
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Her türlü alım.satım,

eleman ilanlannız ve

reklamlannız için bizi arayın

KfıR]Eı
REı(lAM

İstillal CaOlesi Bora Solıak t|o : 3/B GEtLİl(

{Akbank aralığı Stüdyo Prestij yını

Tel : (0 221) 513 9ü83 Fu :513 35 95

Ko ÇAK HilHH|
€DRs lG€MIıH şuB€sı

Tul : {ü.3P*) 51i 08 58
Fax : (0.224| 512 08 61

İstikla! Caddesi Adtiye Aratığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

vvww. koca kg ayrİ 1ne n ku l . Gom

444 o 55oGENEL MUDURLUK

t

\

onxırĞızl cD 730 m2 0ç yANı yOL

UilURBEY 5.325 m2 YOL KEl{ARl
onxıııcızl 38.000 m2 sııııvl luını-ı
uilURBEY 3.850 m2 xÖnru
ıilAı{zARALı zEnh ıöıçıını vdn
oünOme 2.2t5}ı2
2 KATLıEv MEwA ıĞıçıınıvın
özLıJcE 760 M2 ızMıR YoLU VE
üt{lvERslTEyE yAKıN vlıı-ıııx ınsı
K.KuMtA 1000 M2
ilANASTıR 9o9 M2 vlı-ı-ı luıRı-ı

E-54 YALoVA YoLu 10.000 M2
E€6 onxıııcızlyolu 4000 M2

E.90 oeıılnsugışı70 ı,l24 KATLı 3+1

SATİLİK ARSA

SATlLlK BENzıNLıK

sATıLı}< BlNA

A42

A-39

A-51
A€5

A-10
A-14
A-21
A-33

onxıucızi 7.800 M2 Ev AHIR ELı( sU ARTEzyEt{

ıııwı ıĞıçıınıvıR
oRxıHcızi 2500 ıı2 oUBLEKs EV 8 00A 2 BANyo

ıııtsu zıniıı VE ıilEwE AĞAçt ARı

çOCUK PARK|Aİ,lA YOLA 120 MT

tsmlvr xövü yııOııA ı2.$2 rı ı xıııııxşm ılıı
Ev vAR A}|lR VAR TRAnöR yAR

MANASnR 135 M2
1. KAT 3+1 puı_.ooĞeı-cızıı
MANASTIR 100 M2 4. KAT 3+1

E.DINçER MH. 130 M2 2. KAT 3+1

MANAST|R 130 M2 10. KAT
KoMBlLl LüKs DA|RE 3+,ı

ıtAt{AsTlR 
'10 

M2 l2. KAT 3+1

GAZHANE CAD.
5. KAT 2+1 KALoR|FERL|
MERKEZ 110 ır2 5. KAT 3+l çARşıYA YAK|N
DR. zlYA KYA ttlH. ,l15 M2 2. KAT
KALoR|FERL| P|MAPENL| SATEN BoYA
KARTONP|YER
MANAST|R 195 5. KAT ıl+1 2 BAİ{YO 2 WC
ASANSÖRLÜ DOĞALGAZLİ

SATıLıK çlrrulx

SATİLİK DAİRE
E{9

E€3

E-o1

A.20

A.38

E-o5
E-o7
E-oE

E-12
E-l3

E-2o
E49

I,IANAST|R 195 tl2 3. KAT 1+1

2 BANYo Z WC İSİİSÖRİÜ OOĞİİCİZu

ttANASTlR ıgs ııı zEıılH ı+ı

2 BANyo? wc ısıHsöRıü ooĞııOızıı
tıANAsIlR uuln xıı ıooz

TEılııuz nsı|ıı xRıOlvE uyct,ıı{

İlAİ{AsTlR 1. KAT 2007 TEl'llluz

nsılu xnrOlyE ı,ıyGul

İINAST|R 1. KAT DUBLEKS 2007

TE|,!İ{uz nsilu xRıolvE uYGUil

MNASTIR 2. KAT 2007

TEıilıruz nsılıı xnıolvE ı,ıycul

lılNASTlR 1. KAT 2007

TEı{lıuz nsılıı xnıOlvE uycul
tNAsTıR t30 ı{2 2. xıı xlnıot plygn

ıııınlxııı KApı FuL EşvALı

l{A}lASTlR l20 ll2 6. KAT 3+1

E.64

E.65

E.72

E.73

E-74

E-75

E.76

E.79

E.92

SATİLİK DAİRE
E-57 oıulnsuaışl24 ıt2 1. KAT röşe oüxxııı
E-03 onıııHOli33.000lıl2

12000 ıı2 KAPAL| HM|R ııgRlr,A
ET8 ALAşAR xövü ı.tıo uı
E-94 onuııcızl 36.000 il2 13000 ıı2 xıpıO ıuH

A-57 xlsffiııpı g0.000 ır2 KAT KARşıLıGı

A-58 ıiıAtlAsTlR 1350 il2 r,AT ranŞıııĞı

^-62 
ıiAı{AsTlR 2000 [|2 KAT xınşuö

ııANAsnR 120ilt2 1. KAT 3+1 1 2 AYL|K DEPOZ|T
xlsınrıpı 130 t2 2+1 AsA[söR]$LoRlFER

E41 ıılsAnııpE ıt ır2 2.5 ıOTLI uüsrııtlı 2,5 KAru
sogAlı uüsrAKlı Ev

E-70 DOBuRCA 500 ıı2 3 KAru FuLL

ıüxs ıso [ı2 BAı{çE vlLLA

A-54 KARSAK goĞM 40.640 [l2 suLU soNDAJu

ısoo zıwln ıĞıçu zerrlıUx

DÜKKAN - FABRİKA

E-24
E-58

YALOVA YOLU 1000 i.t2 ARSA

ricıni ıuın zErnl sAnş ııAĞAzAsı

ıooo uı oeniz oönıcıx msı
uijluRBEY 2000 iJt2 lMARLl ARSA

KuMLA NARL| ARAS| 1000 ıı2

oeıız cönıcıx ıçiHoı ıv oı,ıaiıin ın'sı
oeuı.ıx civıRı7000 ıı2 sU ELEKTRIK yOLA

vıxııı iuınıı ınsn
BAuKpAzARı mo uz iri KATLı ARsA

uüsrırıı Evoe ougiıin
5 KATLı KELEpiR B|NA

isixı_ıı cAD vATıRııı ıuıçıı oüxxııı
sıııiıog 200 ıı2 2 ıOTLı DENlz oönıcır iri
xını gilı vEyA DugLEKs oı|nı oı_ıglıiR
6000 u2 5000 u2 KAPAL|ALAİ,| DEPo

ı xınıximux gilı

NOT: Telefonla görüşmelerinizde
Kayıt No'sunun bildirilmesi

rica olunur.

ARANAN GAYRİMENKULLER

A-26

A43

A-49

^-27A-29
A40

E-34
E{6
Es0

E-52
E-71
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IJlu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 68. ölüm yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde ve Küttür Merkezi'nde tören düzentendi

ulusca öil emle andık

§:

en uyo§

}_:!sı|, '' /GRSÖZ

uııı onde, rlatürk,
r,llU|'l'i' ..ln 6B.
.,,ıüo71fj" .ıırde
,|'. icıılenen törenlerle
lurk ulusunca
ozlemle anıldı.
Gemlik'teki törenlerin
i!ki dün saat
08.50'de Atatürk
Anıtı'na konan
çelenk|erle başladı.
Törene Kaymakam
Mehmet BaygüI,
Garnizon komutanı
Tgpç, Kurmay Albay
Ozen Şenyiğit,
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut,
ktırtım ve kuruluş
temsılt. ılcri siyasi
partı başkan ve yonn
timleri, okul miidiir-
lerı, öğrenciler ıle
vatandaşlar katıldı.
Çelenklerin sunul-
masının ardından
saygı duruşunda
bulunuldu. saat
09.05'i gösterdiğinde
siren sesleriyle
birlikte bayraklar
tüm yurtta olduğu
gibi ilçemizde de

yarıya indırıldı
Törenlerin ikınc,
bölümü ise,
Belediye Kültür
Merkezi'nde yapıldı
Şehit Cemal llköğre-
tim okulu ile
Gemlik Lisesi'nin
organize ettiği
tören saygı duruşu
ve istikla! marşı
ile baş|adı.
Törenin açış
konuşmasını yapan
Şehit Cemal
llköğretim Oku!u
M üdürü Adnan
Ultı Atatiirk'ün
yaşatn|ırda ve

, qJı. ı." ]

A:, ' .öz|eııc rı
ızlenİmleı, - tardı.
I llug, Atatı a uıı
J vdtan
qnvr]içi ı.. .ıtlıgını
belırterek Türk
ulusu adına
şükranlarını sundu.
Şehit Cemal llköğre-
tim okulundan
Buse Özanadolu,
'Mustafa Kemal'e
giden yol" lslıİıll
şiiri seslendirirken
Sosya| Bilim

Oöret.,, |- atıııa
ı uı ıyı.ııı9k AtatÜrk'Ün

, ' _.;.ıİl
kositler aktardı.
Şehıt Cemal llXogre-
tim Okulu Türkçe
Öğretmeni lsmet
Görgün eşliğinde
öğrenci!er
Atatürk'ün
beğendiği şiir!eri
oratoryo eşliğinde
seslendirdi!er.
Veteriner Üsteğmen
Metin Çakmak,
Atatürk'ün Askeri
kişiliği hakkında
ayrıntılı bilgiler
aktarırken Gemlik
Lisesi öğrencisi
Mustafa Erim
Kadıköy, 'Musfa' ,

KerııaI Yaşıy<-ı,-
isimli şiirı
seslendirdi.
Törenin son
bölümünde ise
Atatürk'ün gençliğe
hitabesi i!e
gençliğin Ata'ya
cevabı
salonu dolduran
öğrenciler tarafından
hep birlikte alkışlar
içinde verildi.
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hçe Ernniyet Müdürü Ali Kernal Kurt, Huzur toplantılarına başladı
,,gGemllk halkından destek alı oruz

Sey{ettin ŞEKERSÖZ
Huzur toplantılarına
başlayan llçe
Emniyet Müdürü Ali
Kemal Kurt, Gemlik'te
göreve başladığı
3 yıldan bu yana
büyük değişiklikler
yaşandığına dikkat
çekerek, 'Gemlik
halkından bize büyük
destelr alıyoruz' dedi.
yeni pazar caddesi
Dereboyu Karadeniz
Birlik kıraathanesinde
önceki akşam
yapılan toplantıya
AKP l|çe Başkanı
Enver Şahin'de
katılırken vatan-
daşların büyük ilgi
gösterdiği gözlendi.
llçe Emniyet Müdürü
Ali kemal kurt ile
Emniyet Amiri
Kerim Karaboğa ve
Başkomiser Turan
Sarı'nın da bulunduğu
toplantıda birim
amirleri ştandaşların
ilettiği sorunları
not aldı]ar.
Gemlikte göreve
başladığı 3 yıldan bu
!ıana asayiş yönünden
başarılı bir dönem
geçirdikleı,lni
söyleyen Kurt,

'sizler olmazsa bizler
hiçbir şey yapamayız.
Bize verdiğiniz destek
ten mutlıtyuz, sizleri
suçlularla karşı
karşıya getirmediği
mizi artık biliyor-
sunuz, son zamanlar-
da yaşanan olaylarda
ise sızlerden çok
büyüR destekler aldık.
sıRıntılarınızı bize
iletirseniz biz daha
başarılı hizmet
veririz'dedi.
DOLANDlRİCİLARA
DıKKAT
Köylerden 5liraya
zeytin toplayarak
şehirde 3 liraya
satanları yine vatan-
daşların ihbarlarıyIa
engellediklerini
belirten Kurt, 'Bu
kişiler köylerden zeyti-
ni pahalı alsalar bile
bedelini ödemedikleri
için vatandaşlarımızı
dolandırıyorlar, kavg a
edenleri, esrar ve hap
satanları, sarkı ntıl ı k
edenleri ve şüpheli
gördüğünüz hçr kişiyi
ve olayı bize rahatlıkla
bildirin. Bizler sizin
için 24 saat görev
yapıyoruz'şeklinde
konuştu.

Toplantıya büyük ilgi
gösteren vatandaşlara
'Polisin gezindiği
yerde suçlular
gezmez' uyarısında
bülunan kurt,
'Bu nedenle sizlerin
gördüğünü bizler
göremeyiz, ancak bu
şünheli kişileri sizler
bi lüi ri rse n iz, o n l arı n
suç işlemelerine engel
olıırıız'dedi.
ÇEVRE YOLU
KAZALARı
ENGELLEDİ
Vatandaşların çevre
yo|unun ortasına

yapılan tel örgüler
nedeniyle karşıya
geçişleri engellediği
ve insanların özellikle
camiye giderken iazla
yol yÜrüdükleri yoturİ-
da ilettikleri sıkıntılara
açıklık getiren Kurt,
'Çevre yolu gerehtiği
gibi yapıldı, bazı kişi-
lerin söylentilerine
kutak aİmayın Üsf
geçit ya|ıtsa bile
vatandü§Iar line
kullanmazlar-Yolun
her yerinden Rarşıya
geçilmez, belirli
yerlerden geçilirse
sorun kalmaz'
önerisiılde bulundu.
Toplantıyı iz!eyen
AKP llçe Başkanı
Enver Şahin'de yakın
zamanda Orhangazi
Caddesi iIe çevre yolu

bağlantısındaki
kavşağa sinyalizasyon
yapılacağını söyledi.
GURULTU VE AGİR
W
Şehir içinde gürültü
yapanların po!ise
bildiri!melerini isteyen
Ali Kemal Kurt,
Kabahatlar Kanunuyla
bu kişilere engel
olduklarını bildirdi.
Kurt, i!çe içinde
tahmil tahliye yapıldığı
için ağır tonajlı
araçların kontrol
edilemediğini
belirterek,'Bıı
araçların şehre giriş-
lerini kontrol ediyoruz,
keyfi girenlere ceza
uyguluyoruz, Bunların
dışında tarım oöl-
gelerinde kuIlanılan
traktörlerin

römorklarıyla şehir
içinde taşıma ve
dolaşmalaq yasak,
kendilerini önce ikaz
ediyoruz uymayanlara
ceza uyguluyoruz'
dedi.
çocUKLARıNlzl
KONTROL EDİN
Okula giden çocuk-
ların önce aileleri
tarafından kontrol
edilmeleri gerektiğini
savuı|an Kurt,
aile sorunu olan
çocukların suça
daha çok eğitimlerİ
olduğunu söyledi.
Kurt, "3 yıldan
bu y6na ilçede
uyuşturucu bağımlısı
gençlerde büyük
düşüş yaşanıyor.
Aileleri evlerine
giderek çocukları
hakkında bilgiler
vererek uyarılarda
bulunuyoruz' dedi.
Vatandaş!arın
internet kafeler
ve lstiklal GaddJsi
üzerinde yolcu alan
seryis araçlarıy!a
ilgili sorularını da
yanıtlayan Kurt,
internet kafelere giriş
yaşının belirlendiği
için kontrolIerin
buna göre yapıioığını,
cadde üzerinden
servis alan
araçlara ise yer
gösterilmediği için
engel olunamadığını
söyledi.

BAY ilitJ§TfirA öı*LP [ffiLilt,T$ill 
,

Daire, Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İşı_enİ

AciL sATlLııt ı,e ıtiRALııtLARIılız i

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|LIK DAlRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATIL|K LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 
,l40 

m2

a ı
ıı 7/ ıHer Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiral etl rı

YAPıLıR

iıı ıizi ARAyıNız

120 m2 3 + 1 SATıLIK LÜX DAıRE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lıılüstakil Ev (Bahçe lçinde}Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Puar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

§aük Fatma Ap[ 3+1. 
,l10 

m2 asansörlü {tombili satılık daire

Bağ.lfur Sanayi Sites|nde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçel|

Bahkpaan hkisahilt*tep Sokak t|o:2 D:4

K.Kumta'da Ayaİma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın

altında 408 m2 arsa - Çınarcık,
Yalova 448.54 m2 arsa

Termal Banjı'nda 407.77 m2 arsa
Termal Girişinde 433.02 m2

T,ermal yo|u Gülerce Villalannın

altı 9880 m2 arsa
llmurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzak|ıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta !şlemleri ve

Doğalga Poliçesi YapıIır,

ilacide zAtP
TeI : 5132474 Fu: 514 10 21

§ıGORTAEK

Ecevlt bu ün defnedlll 0r
Demokratik sol parti
Onurbal Başkarı ve
kurucusu Bülent
Ecevit defnediliyor.
DSP Genel Başkanı
Zeki Sezer, eski genel
başkanları ve eski
başbakan Bülent
Ecevit'in bugün yapt
lacak cenaze töreni
için güvenlik güç-
lerinin en kapsamlı
şekilde gerekli ön
lemleri alacaklarını
belirterek, "Provokas
yonlara asla izin
verilmeyecek" dedi.
Sezer, son görevleri-
ni sevgi ve barış
ortamında yerine
getireceklerini kay-
detti. Ecevit'e saygı
için gelen herkesin
bu olgunluğu ve sağ-
duyuyu göstereceği
ne inandığını di!e geti
ren Sezer, şöyle
devam etti: "Büyük
kitlelerin katıldığı
törenlerde birtakım
kötü niyetli kişilerin
provokasyon amaçlı
tahrik ve tertiplere

girmesi her zaman
olasıdır. Vatandaşla
rımız bu tür tahriklere
itibar etmemelidir,
etmeyeceklerdir,
ona da güveniyolum.
Güvenlik güçlerimiz
en kapsamlı şekilde
gerekli tedbirleri
almaktadır. provokas
yonlara asla izin ve
rilmeyecektir. DSP
olarak 5 bin partili
arkadaşımızı törende
görevlendirdik. Parti
görevlilerinin hep-
sinde mavi gömlek
bu!unacaktır.
'Seze1 törenin
08.30'da Genel Mer

kez binasında başla
yacağını, saygı duru
şu ve kendisinin ya
pacağı anma konuş-
masının ardından
Ecevit'in naaşının
TBMM'ye götürüle-
ceğini, ardından
11.15'te Kocatepe'ye
getirileceğini belirtti.
Genaze namazı son-
rasında naaşın top
arabasına konula-
cağını ve yürüyüşün
başlayacağını ifade
eden Sezer, Devlet
Mezarlığı'nda defin
işleminin gerçek-
leştiri!eceğini
söyledi.
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lnan TAMER

10 Kasım 1938
En büyük Türk Atatürk'ün

aramızdan ayrıldığı gün.
Aramızda ayrılalı 68 yıl

oldu.
Bu satırların yazan, vefat

ettiği gün 20 aylık bebekti.
O'nu yerli ve yabancı tarih

çilerin kitaplarından, verdiği
Büyük Nutuk'tan tanıdı.

Devrimlerini korumak, ilke
lerini savunup geliştirmek,
Cumhuriyeti koruyup yaşat-
mak, ülkeyi hedef gösterdiği
çağdaş medeniyet düzeyine
ulaştırmak, bizlere bahşettiği
olanaklara karşı şükran bor-
cumu yerine getirebi|mek için
kurduğu partide 55 yıldır üye
ve idareci olarak görev
almaktan hep onur duydum.

O büyük insan ulusunun
önüne düştü, düşmanı vatan
topraklarından kovdu.
Düşmanın pis ayakIarıyla kir-
lettiği bu vatanı, şehit kanIarı
ile yıkayarak tertemiz kıldı.

10 Kasım....
I

Günde beş vakit
"Allah uekber, Allahuekber... "
seda!arının sema!arımızda
yankı!anmasını, şanlı
bayrağımızın hür vatan
topraklarında dalgalanmasını,
O'nun öngörüsü, cesareti,
dirayeti sonucu kazanılan
zafer!er!e sağladık.

U!usunun manevi değer-
lerini koruyup inanç ve
ibadetini hür olarak yerine
getirmesi, O'nun uğraşları ile
olduğu halde hiç utanmadan,
sıkılmadan o büyük insana
din düşmanı diyenler müslü-
man ha!

Ne müsIümanı nankör,
nankör!

En büyük eserim dediği
Türkiye Gumhuriyeti'n i

n umaralamak isteyen leıie
göre; o yüce insan, jakcİben-
mlş. O'na jakoben diyenler,
bugünkü koşullarda dünün
zorluklarını, iç ve dış düş-
manlara ve hainlere karşı

verdiği mücadeIeyi göz ardı
ve inkar ediyorlar.

Her işinde, inandığı ve
iman ettiği Allah'a sığınıp,
O'nun yardımını dileyerek
başladığı içindir ki; yüce
Allah kendisini hep başarıIı
kı!dı, hiçbir girişiminde O'nu
mahcup etmedi.

Atam! "Benim naçiz ı
vücudum elbet bir gün toprak
olacaktır, fakat Türkiye
Cumhuriyeti ilelebet payidar
kalacaktır" demiştiniz.

Evet, Türkiye Cumhuriyeti
sonsuza dek varolacaktır
Atam!

70 miIyonluk ulusunun
bekçi!iğinde, içteki hain!er,
dıştaki düşmanlar Türkiye
Cum h uriyeti'ni yıkmaya,
vatan toprak!arını parçala-
maya, ulusunu esir almaya
asla muvaffak olamayacak-
lardır.

vatan sana minnettardır.
Rahat uyu Atam!

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_g u ler@ hotma il.com

Ecevit'i uğurlarken..
Bir elin parmakları kadar az sayıda

isim mevcuttur belleğinizde..
Bülent Ecevit, bu bir elln parmakları

kadar o!an!ardan biriydi..
Devlet yönetimlerine geldi gitti, siyasi

yaşamı m.ücadelelerle geçti..
lsmet lnönü gibi bir dev siyasetçinin

karşısına Genel Başkan adayı olarak çıktı
ve oldu.

Kıbrıs'ta EOKA'çıların adayı Yuna
n istan'a bağlama girişimlerine kararlılıkla
karşı çıktı, "Kıbrıs Fatihi" adını a!dı.

Amerikan ambargolarına onurlu bir
şekilde karşı koydu. - '

"Su kuIlananın, toprak ekenindir"dedi,
halkın gönlünde taht kurdu, "Halkçı
Eİevit" oldu.

"Ne ezen, ne ezilen, hakça bir düzen"
d|yerek, emekçinin hakkının korudu.

Dürüs!ük timsali oldu.
Kirlenmiş siyaset dünyasında temiz

kalmayı başardı, örnek oldu.
Ulusunu, devletini sevdi.
Aydındı, çağdaştı, Atatürkçüydü.
Şairdi, sevgilerinin en güzelini Rahşan

Hanımda yaşadı.
Ornek bir kişilik sergiledi.
Hataları yok muydu?
vardı tabii.
Onlarda söyleniyor, yazılıyor.
kim hatasız ki.
Türkiye Gumhuriyeti saygın bir devlet

adamını yitirdi.
O, bugün aramızdan kopüp gidiyor.
Binlerce seveni bugün Ankara'da onu

sonsuza uğurluyor.
Ecevit, sevgisini kalbine gömüyor.

ELEIıJIAN ARANİYOR
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediye
Meclisi Kasım ayı
ikinci toplantısını
11 dakikada bitirdi.
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut ile
Meclis birinci vekili
Refik Yılmaz'ın ka'tıl-
madığı toplantıyı
meclis ikinci veki|i
Hasan lnce yönetti.
16 meclis üyesinin
katıldığı toplantı
Atatürk'ün 68. ölüm
yıldönümü nedeniyle
bir dakikalık saygı
duruşu ile başladı.
sadece lmar konu-
!arının görüşü!düğü
meclis toptantısında
lmar Komisyonu
Başkanı Cemal
Aydın Aybey, komis
yonda görüşülen
bazı maddeler
hakkında bilgi
verdi.
Komisyon görüşleri
oy birliği ile kabul
görürken lmar Komis
yonu'nun ilçede bulu
nan isimsiz sokak-
ların beIirlenmesi ile
Terme Kaplıcaları için
yapılan çalışmalarda
istediği süre
uzatması meclis
tarafından oy
birliği ile kabuI
edilirken, Gemlik

Belediye Meclisi
Kasım ayı ikinci
toplantısı
sona erdi.

ULUDAĞ ÜUıVERSİTESİ

ASİM KOCABİYİK MESLEK YÜKSEK

oKulu ıuıÜoÜnıÜĞÜ,uDEil
ı

Sunğipek YerlEkemizdeki yaklaşık

1600 ağaç ürün 
'ıeren 

zeytin ağaçlanndaki ürünleı

, ağaç üzerinden (alivre) satıIacaktııı

llgilenenlerin 15 Kasım 2006 Çarşaınba günü

§aail17,oo'e kadar lİüdürlüğümüze

Kapa!ı zarf ile tekliflerini vermeleri gerekmektediıı

lLAl,| 0LUİ,|IJR,
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
llçe Kaymakamı
Mehmgt Baygül'ün de
katıldğı toplantıda
Gemlik ilçe
merkezinde
öğrenci ve derslik
durumu görüşüldü.
Kaymakamlık
Toplantı Salonu'nda
yapılan bilgilendirme
toplantısına Ilçe
Mllll Eğitim Müdiirü
]tiehmet Ercümen
ile tüm okulların
müdürleri katıldı.
OrtaöğretimdÖ
7 lisede 111 derslik
ile toplam 4400
öğrencinin öğrenim
gördüğü bildirilirken
derslik başına
ortalama 40 öğrenci
düştüğü açıklandı.
Gemlik merkezde
hköğretlmpkullarında
ise 195 derslik
bulunurken toplam
11.500 öğrencinin

öğrenim görürken
derslik başına
58 öğrencinin
düştüğü öğrenildi.
llçedeki ders!ik
sıkıntısının 30
öğrenci baz
alınarak çözümü
düşünüldüğünde,
ilköğretim oku lları nda
190, ortaöğretim
okullarında 50 olmak
üzere toplam 240
dersli
duyul

ğe ihtiyaç
duğu belirtildi.

Bu ihtiyacın kısa
sürede çözümü
için Anadolu Teknik
Lisesi, teknik Lise
ve Endüstri Meslek
Lisesi yanında
bulunan Lise alanına
21 dersllkli Lise
yapılmasının
gerekliliği
görüşülürken,
Atatürk llköğretim
okulu'nun eski
tarihi binasının
restorasyon çalış-

malarının yapılması
ve bu okulun hizmete
açılması için
Gemlik
Belediyesi'nce
Bursa Büyükşehir
Belediyesine teklif
yapıldığı aç.ıktandı.
Toplantıda !lçe
Mllll Egltlm
Müdürlüğü tarafından
hazırlanan rapor
şöyle; 'Sunğipek
sahasın da Milli
Eğitime tahsisj
yapılan 30.000 m2
alan içinde yer alan
binaların projeleri
onaylanmış ve
teklifleri yapılmış

ödenek beklemekte.
Mevcut binaların
onarımı için ödenek
gönderilir ise veya
yapımı için sponsor
bulunursa kısa
zamanda biferse
bu binalara llçemiz
Ticaret ve Anadolu
Ticaret Meslek lisesı
Gemlik Lisesi ile
Anadolu Mçslek
Lisesi ve Kız Meslek
Ljsesi Buraya taşı-
nacak. Şu an hizmet
veren bu okullardan
boşalan binalara da
llköğretim okulları
öğrencileri
yerleştirilecektir.

Manastır bölgesinde
kısa vadede ikinci
Olr llXagretim okuluna
ihtiyaç vardır.
lyrıca İçe Halk
Eğitim Merkezi
Müdürlüğü içinde
kısa vadede
hizmet binasına
Jntiyaç vardır.
llçemizin sanayi
bölgesi olması
nedeniyle sürekli
göç almakta mevcut
okullar yetersiz
kalmakta her ğeçe n
gün derslik ihtiyac,
artmaktadır.
Yapılan teklifler
neticesinde bu yıl

üıdİl

çevre yolunun
üst tarafında odun
depoları mevkiinde
32 derslikli Çınar
Ilköğretim Okulu'4un
yapımına başlanmış
inşaatı devam
etmektedir' deni!di.
Gemlik'teki okul
ve derslik sıkın-
tılarının masaya
yatırı|dığı toplantıda
sonuç olarak
aktqrılan bu
sıkıntı|arın çözumÜ
halinde |!çenin
mevcut derslik
ve hizmet binası
ilıtiyacın ı n g iderile-
ceği bildirildi.

rencl ve dersllk durumları oru

'i;],,.: 
];.:i!a|t.:..,lrti1li] :i:
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De reın

harltası anıltı 0fl
Jeolojl Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı
Mehmet Tatar, 1996 yılından bu yana kullanılan

deprem haritasının yenilenmesini ve deprem risk
haritası hazırlanması gerektiğini söyledi.

Tatar, yaptığı
açıklamada,
Afet lşleri Genel
Müdürlüğü tarafından
1996 yılında hazırla-
narak basılan ve
Türkiye'nin fay
hattını gösteren
deprem haritasının
yanlış olduğunu
savundu. Deprem
haritası hazırlanırken
fay hatlarının
doğru be!irlendiğini,
ancak 1. dereceden
fay hatlarının
etkisinin tüm
Türkiye'de aynı
oranda gösterildiğini
kaydetti. 1. derece-
den fay hattının
Akdeniz'de etkili,
Karadeniz'in dağlık
kesiminde ise daha
az etkili olduğunu
ifade eden Tatar,
deprem esnasında
yerleşim yerlerinin
fay hattına yakın-
Iığının hasar oranının
büyüklüğü için
önemli, ancak yer-
leşim yerinin zemi-
ninin daha önemli
olduğunu vurguladı.
Tatar, "Haritada göz-
den kaçan gerçek,
zemin gerçeği. Bu
gerçek, Marmara
depreminde de
Adana depreminde
de acı bir şekilde
karşımıza çıktı.
Marmara depreminin
merkezi kocaeli
olmasına rağmen
daha uzaktaki

Gölcük, Avcı|ar ve
yalova'da hasar daha
tazla oldu. Adana
depreminde de
kentin güneyinde
hasar çok olurken,
kuzeyde hiç hasar
oluşmadı. Bunun
nedeni, yerleşim
yerleri aynı fay
hattının üzerinde
olsa f,a zeminlerinin
farklı olmasından
kaynaklanıyor.
Güney Adana atüv
yon yani tarım arazisi
olduğu için yumuşak
bir zemine sahip.
Kuzey Adana ise
dağlık olduğu için
sert bir zemine
sihıp" dedi.
10 yıl önce hazır-
Ianan deprem fıari-
tasında fay hatlarının
belirlen m esin in
doğru olduğunu,
ancak zeminle ilgi
bilgi verilmediğini
kaydeden Tatar,
"Orneğin Ege
Bö|gesi tamamen 1.
dereceden fay hattı
olarak deprem
teh!ikesi altında gös-
teriliyor. Ancak Ege
Bölgesi'nin çoğu yeri
dağ!ık olduğu |çin
zemini sağlam. Bu
neden!e her tarafta
deprem riski aynı
deği!. Deprem hari-
tasında bunun belir-
tilmesi gerekir. Ya da
deprem riski haritası
hazırlanmalıdır" diye
kon uştu.

Afet lşIeri Genet
Müdürlüğü, Deprem
Araştırma Merkezi ve
Üniversite ortaklığı
ile yeni bir deprem
haritası ve deprem
risk haritası hazırlan-
ması gerektiğini
belirten Tatar şunları
söyledi:
"Türkiye bir deprem
ü!kesi. Ulkemizde
deprem bugün
o!mayabi!ir ancak
yarın oIacaktır.
Onemli olan deprem-
le yaşamayı öğren-
mektir. Depremle
yaşamayı öğrenmek
deprem haritasını
değiştirerek ve
deprem risk haritası
oluşturarak başlıyor.
Sonra, ev yaparken
mutlaka zemin etüdü
yaptırmalıyız. Çünkü
deprem kolay kolay
bina yıkmaz. Binayı
zeminin yumuşak
olması ve inşaatta
kullanılan malzeme
yıkar. Marmara
depreminde yaklaşık
18 bin insan öldü,
200 bin bina yıkıldı.
yıkı!an binalardan
hepsi mi çürük ?
Kesinlikle hayır.
Zemin sağlam değil.
Depremde binanın
yıkılmaması için
önce sağlam zemin
bulma!ıyız. Tarım
arazi!erinin ve
ovaların yerine dağlık
alanlara evlerimizi
yapmalıyız."

ı Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın katı
yakıt denetim iIe idari yaptırım yetkisini kendisine

devretmesinin ardından kentin kış aylarında kabusu haline
gelen hava kirliliğine karşı kapsamlı bir mücadele başlattı.

B üyü kşeh ir
BelediyesiÇevre
koruma Daire
Başkanlığı, ilçe
ve ilk kademe
belediyelerinin yet
ki!ilerine ısınmadan
kaynaklanan hava
kirliliği kontrolü ile
çevresel gürültünün
değerlendirilmesi ve
yönetimi konusunda
biIgilendirdi.
Çevre Koruma Daire
Başkanı Cengiz
Akyol, insan ve can-
lı|arın yaşaması için
hayati öneme sahip
olan havayı yine
insanoğ!unun hovar-
daca kullanması
nedeniyle kirlendiğini
vurguladı. Akyol,
hava kir!iliğinirl
çevreye ve insana
olan olumsuz etkileri-
ni ortadan kaldırmak,
yönetmeliklerin
vermiş olduğu
sorumluluk!arı yerine
getirmek, yönetmelik
hükümIerinin etkin
bir şekilde uygulan-
ması amacıyla bu
bilgilendirme toplan-
tı sını düzenlediklerini
söyledi. Çevre Koru
ma Daire Başkanı
Cengiz Akyol, Çevre
ve orman Bakanlı
ğı'nın katı yakıtların
denetim ile idari yap-
tırım yetkisini yayın-
ladığı genelgeyle
Büyükşehir Belediye
si'ne devrettiğini
ancak hava kirliliği
konusunda sadece
cezai işlemle mücade
lenin yeterli o!madığı
nı, bundan dolayı
kamu kurum ve kuru-
IuşIarın yanı sıra
bütün vatandaşları

bu konuda duyar!ı
olmaya gağırdı.
Doğalgaz ku!-
lanımının artmasıyla
Bursa'nın havasında-
ki kükürt dioksit
oranının son 3 yılda
yüzde 30 oranında
azıldığına dikkati
çeken Akyol,
şunları kaydetti:
"Bursa, bu sevindiri-
ci ge!işmeye rağmen
hala 1. derecede kirli
iller arasında yer
alıyor. Son çıkan
genelge i!e hava
}«irliliği konusunda
kontro! ve denetim
konusunda belediye
lerimize önemli
görevler düşmekte-

oIması ve uygunsuz
yakıt kullanımıdır.
Doğalgaz kul-
lanımının artmasına
rağmen kullanımının
hala yaygınlaşma-
ması kirlil[ği artıran
en önemli faktörlerin
başında geliyor.
Doğa!gaz, konforu-
nun yanı sıra hem
çevreci heılı de
ekonomik bir yakıt.
Doğalgaz kul-
lanımının da art-
masıyla Bursa, yakın
zamanda hava kirlil-
iği kabusundan kur-
tulacaktır."
lsınmak için katı
yakıtlı kazan kuttanan
konut, site ve fab-

B ku u hl/den hava klrlill
Y

lalarmı
ıı ıı

arın a e e satış n
partikül madde ve
kükürt dioksit
seviyeleri kabul
edilebilir yasal
seviyenin çok
üzerinde çıkmış ve
yoğun bir kirlilik
yaşanmıştır. Hava
kir!i!iğinin yüksek
oranda olmasının

, nedeni kullanılan
kömürlerin kükürt
oranlarının yÜksek

dir. Geçmiş
lerde kış ayl

geleri, torbalı olup
o!madığı, yakıtların
ısı güçleri, kazan
baca temiz!ikleri,
emisyon izin belgesi
gibi etmenlerin dene-
timlerde sıkça
üzerinde duracakları
kriterler olacağını
ifade eden Akyo!,
gezici araçlarla dene-
timlere başladıklarını
belirtti.

B k
ıı ıı

u u
Samsun, Antalya,
Konya, Kayseri,
Gaziantep ve Bursa
Büyükşehir Belediye
Başkanları, aylık fikir
al;şverlşi toplantısın-
da biraraya geldi.
Büyük Samsun
Oteli'nde dün-
başlayan toplantı
öncesi basın toplan-
tısı düzenleyen
Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı
Yusuf Ziya Yılmaz,
Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı
Tahir Akyürek, Bursa
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet

eba
Şahin, Antalya
Ötlytiİş"hir Belediye
Başkanı Menderes
Türel, Kayseri Büyük
şehir Belediye Başka
nı Mehmet ozhaseki
ve Gaziantep Büyük
şehir Belediye Başka
nı Asım Güzelbey,
2 yıl önce başlayan
toplantıların
önemine de indi.
Bursa Büy
Belediye B

u
g
kşehir
kanıaş

Gelişen, değişen
şehirler küresel dün
yada yerini almasın-
da etken olur.
Şehirlerimizi, par-
layan yıldız, modern
çağdaş yaşanılabilir
şehirler yapmak için
çalışıyoruz.
Belediyelerimiz
ulaşım, altyapı gibi,
metro gibi çalışma
larda ortak paylar
buluyor. Ama Gelirler
yasası'nın bir an ön
ce çıkarılması gerek-
mektedir. Bu konuda
Başbakan ile gerekli
temasta bulunacağız"
diye konuştu.

ehir heledl kanları ziruesi

Hikmet Şahin, bele
diyelerin zorluk
içerisinde olduğuna
dikkat çekerek, "Bir
ülke kalkınacaksa, bu
şehirlerden başlar.
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Danıştay ldari Dava
Daireleri Kurulu, Mllla
Eğitim Bakanlığı'nın
(MEB) pedagojik for-
masyon kursu
açılmasına ilişkin
genelge ve buna isti-
naden valiliklere
gönderilen işlemin
yürütmesinin durdu-
rulması kararına yap-
tığı itirazı reddetti.
Danıştay 8. Dairesi,
YOK'ün açtığı dava-
da, "Talim ve Terbiye
kurulu kararı ile
öğretmenliğe
kaynak gösterilen
Fen-Edebiyat
Fakültesinden mezun
olup, asıl görevi öze!
okul veya dershanel-
erde olan uzman
öğreticilere peda goji k
formasyon kursu
düzenIenmesine
ilişkin Milli.Eğitim
Bİkan!ığı Özel Ögre-
tim Kurumları Gene|
Müdürlüğünün genel-
gesi ile bu genelgeye
istinaden 81 il valil-
iğine gönderilen 24
Şubat 2006 günlü ve
5t bin 569 sayılı
işlemin" yürütmesini
durdurmuştu.
MEB bu karara itiraz
ederek kaldırılmasını
istedi.
Danıştay ldari Dava
Daireleri Kurulu, iti-
razın reddine
karar verdi.
YöK'ün dava
dilekçesinde,
Anayasa'nın 131.

maddesi ve 2547
sayılı Yükseköğretim
Kanunu'nun 43/b
maddesine atıfta
bulunularak, bu
maddeler uyarınca
öğretmenlik
mesleğinin kazanıl-
masına yönelik
eğitim ve düzeı\-
lemelerin, yük-
sgköğretim kurumları
ilĞ YOK'ün yetkisi
dahilinde olduğu
belirtilmişti.
AK§Aıvı- SANAi-
OKULLAR|NA VİZE
Danıştay ldari Dava
Daireleri Kurulu, Mllll
Eğitim Bakanlığının
(MEB), akşam sanat
okullarının kdŞatı!-
ması işleminin
yürütmesinin durdu-

rulmasına yaptığı
itirazı reddetti.
Danıştay lkinci
Dairesi, Türk Eğitim-
Sen'in, Eğitim
Hizmetleri Merkezi
(Akşam Sanat
Okulları) müdürlük-

, !erinin kapatı!masına
ilişkin 8 Aralık 2005
tarihli kararının iptali
ve yürütmesinin
durdurulması
istenıiyle açtığı
davada, yürütmenin
durouru imasına
karar vermişti. MEB,
karara itiraz etmişti.
MÇB'in başvurusunu
değerlendiren
Danıştay ldari Dava
Daireleri Kurulu, iti-
raz.n reddine karar
verdi.

ö
f aıııııxcvısloızere !

vakıf!ar yasa
Tasarısı, Eylül ayın-
dan beri komisyon
ve gene| kurulda
yçpılan görü5ıııeler
SÖnucunda ı,,, .ıtet
TBMM Genel
Kurulu'nda yasalaş
tırıldı. Tasarı, 9. AB
Uyum Paketi içinde
yer alıyordu.
Tasarının oylamasına
275 mil!etveki!i
katılırken, 241 mi|-
letvekili 'Kabu!', 34
milletvekili ise 'Red'
oyu kullandı.
Genel Kurul'da
görüşmeleri yaklaşık
2 hatta süren
tasarıya CHP'liler
sert muhalefet etti.
CHP'li milletvekiIleri
sık sık verdikleri
önergelerle yasada
değişiklik istedi, sık
sık kryar yeter sayısı
istedi ve tasarıyla
ilgili konuşmak üzere
kürsüye gelip
hükümeti ve tasarıyı
eleştirdi. Ancak
tasarı, birkaç teknik
değişiklik dışında
komisyonda kabul
edildiği şekliyle
Genel Kurul'dan
geçti.
Kabul edilen yasa
tasarısıyla; cemaat
vakıflarının tapuda|
nam-ı müstear (güve-
nilir {si!er) veya
nam-i mevhumlar
(dini büyükler ve aziz
ler), Hazine, vasiyet
eden veya bağışla
yan adına kayıtlı
taşınmaz mallarının
vakıf adına tescil
edilmesi sağlanacak.
Vakıf yoluyla mey-
dana gelip de her ne
suretle olursa olsun
Hazine, belediye,
özel idareIerin
mülkiyetine geçmiş
eski eserler vakıf
adına tesci! edilecek.
Gemaat vakıftarının
'sevap amaçlı'
taşınmaz malları
haczedilemeyecek,
rehnedilemeyecek,
bu taşınmazlarda
kazandırıcı zaman
aşımı işlemeyecek.

Ma!lar üzerinde
zilyetlik yoluy!a
(uzun süre kullanım-
dan kaynaklanan
sahip!ik) kazanma
hükümleri uygulan-
mayacak. 'Sevap
amaçlı' taşınmazlar,
başka bir amaçla kul-
!anılamayacak.
Kısmen veya tama-
men 'sevap amaç!ı'
kullanılmayan taşın-
mazlar, vakıf yöneti-
cilerinin talebi
doğrultusunda ge!ir
getirici hale
dön üştürü leb ilecek
veya aynı cemaate
ait başka bir vakfa
tahsis edilebilecek.
Cemaat vakıfları; izin
almaksızın mal ala-
biIecek, malları
üzerinde tasarrufta
bulunabilecek.
Mallarını, yetkili
organ kararıyla
serbestçe satabile-
cek, değiştirebilecek,
izin almaksızın ulus-
lararası faaliyet ve
işbirliğinde bulun-
abilecek, yurtdışında
şube ve temsilcilik
açabilecek, üst kuru-
!uşlar kurabilecek ve
yurtdışındaki kuru-
luşlara üye olabile-
cek, yurtdışındaki
kişi, kurum ve kuru-
luşlardan ayni-nakdi
bağış ve yardım a!a-
bilecek, yapabilecek.
Ayrıca izin almak-
sızın, iktisadi işletme
ve şirket kurabilecek,
kurulmuş şirketlere
ortak olabilecek.
Vakıflar ayrıca, özel
vakıf ormanı kura-
bilecek. 2 yıl içinde
kamu !aştırılmayan
vakıf arazi!eri
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üzerinde özel okul,
hastane, spor tesisi
kuruIabilecek.
Vakıflar; amaç veya
faaliyetleri doğru!-
tusuhda, uIuslararası
faaliyet ve işbir-
liğinde bulunabile-
cek, yurt dışında
şube ve temsilcilik
açabilecek. Nakdi
yardımların yurt
dışından alınması
veya yurt dışına
yepılması banka
aracılığıyla olacak ve
sonuç Gene|
Müdürlüğe bildiri!e-
cek. Vakıflara yapılan
taşınır ve taşınmaz
mal bağışlarından
vergi alınmayacak.
vakıflara ait eski
eserlerin bakım,
onarım ve restore
edi!mesı, yaşatıiması
için kişi ve kuru-
luşlarca yapılln har-
camalar bağış've
yardımlar ile spon-
dorluk harcamaları
vergiden istisna ola-
cak. Vakıflar; kendi
organ!arı, bağımsız
dqnetim kuruluşları
ve yeminli mali
müşavirler tarafından
denetlenebi!ecek.
Gerektiğinde Vakıflar
Gene! Müdürlüğü
(VGM), vakıflarda
amaca uygunluk
denetimi yapacak.
Vakıflar meclisi, 41
bin 550 mazbut vakfı
temsilen 12, 4 bin
499 yeni vaİfı tem-
silen 3, 300 mülhak
vakfı temsilen 1, 160
cemaat vakfını tem-
silen 1 kişi seçilmiş
üye olmak üzere
toplam 17 kişiden
o!uşacak.

Danı ta dan ]ulEB'e red kararı hkıflar yasa Tasarı§ı kaııunla

ıGemllk Körfez'
internette

www. qem l l kkorfezqazetesl.co mU 
adresini tık'layın

ıLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLİĞİNDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Kültür merkezi Kuaför
Salonu olarak dükkan, Hamidiye Mahallesi Krom Sokak katlı otopark altı 2
adet dükkan, 1 adet Bay-Bayan WC ve'Hamidiye Mahallesi O. Gazi Caddesi
Hal Sokak Katlı otopark Ek bina 1 adet dükkan 2886 sayılı yasanın 45. mad-
desipe istinaden açık (Arttırma) teklif usulü ile 3 yıtlığına aylık;

lhale edilecek dükkan adresi Muammen Bedel Geçici Teminat

Hamidiye Mh. O. Gazi C. Hal Sok.
Katlı otopark EK bina 3 Nolu dükkan 500.00 YTL 540.00 YTL

lhateye Katı! jcaklardan 
:

1- Müracaat Dilekçesi
2- Nüfus sureti
3- |kametgan
4- Muammen bedel üzerindeno/o 3 geçici teminat alınacaktır.
lhaleye müracaat edenlerın 22.11.2006 Çarşamba günü saat 12.oo'ye kadar
teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Tahsil Şefliğine tes-
lim edilecek bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
llgllller ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Belediye Tahsi! Şefliğinde
görebilirler. 10.11.2006 B ,5228

250.00 YTL 270.00 YTL

216.00 YTL
243.00 YTL
324.00 YTL

200.00 YTL
225.00 YTL
300.00 YTL

Cumhuriyet Mah. Kültür Merkezi
kuaför satonu olarak dükkan

Hamidiye Mah. Krom Sok. Katlı
otopark altı 11 Nolu Bay-Bayan WG

9 Nolu Dükkan
15 Nolu Dükkan

lıuılsıl H|lı{iıuıiutı ut

ı{(İ{TO|lz(T(tffiıı{(

İmu u9 llfftfltul lltıllıll
Her tür!ü a!ım-satım,

eleman ilan|arınız ve

reklamlannız l n bizi ara

KORtEz
REı(lAM

lstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEIıILIK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Te| : (0.22a} 513 96 83 Fax : 513 35 95
n
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RALıKPANs,yoN
K, Kumla'da kış sezonu için

Taşeron firmalara
(Haziran ayı sonun a kadar)

Komple Kiralık P ansiyon
UĞUR PANSİVOİİ

Ali Dur (0 532 511 05 07)
İskete Meydanı K.Kumla

DEVREN sATlLlK
Faal durumda Devren

Sa tılık Krtas,ye Dükkanı

GSM; (0,533) 717 20 02

a_

=-

Gemlik Vergi Dairesi'ne kayıtlı

Vergi levhamı kaybettim. Hükümsüzdür.

SEYHAN ACAR (Varisleri)

4ı
-l

=ı-l

Gem|ik Vergi Dairesi'ne kayıtlı

4880009838 Vergi Nolu Seri A / 89650 -

89700 nolu fatura koçanımı kaybettim.

Hükümsüzdür. ORHAN KAHRAMAN

rtez
irıaı_e iı_eruı

Tıbbi Gazlar satın alınacaktır
BuRsA MuAMMER eĞııvı ceıvıı_ix DEvLET HAsTAııesi BAşTAaipı_iĞi

bbi Gazlar Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir
ale Kayıt No : 2006 / 156833
ldareninAdresi : oRHANlYe ıııırı. çEVRE YoLU ÜsrÜ ceııı-lx - BURSA
Telefon ve faks no :224 513 92 00 -224 513 92 07
Flektronik posta adresi : gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
lha|e konusu hizmetip
Niteliği, türü ve miktarı : 2007 yılı tıbbi gaz;

Saf oksijen gazı : 10.000 metre küp
Protoksit D. Azot Gazı : 3.000 Kg.

Yapılacağı yer : Bursa Muammer Ağım Gemlik Dev|et Hastanesi
|şin süresi : 01.01 .2007 - 31.12.2007 tarihleri arasında 365 gün
lhalenin
Yapılacağı yer : Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
Tarihi - saati :07.12.2006 - 10.30
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen betgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat içiıı adres beyanı ve ayrıca lrtlUat 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 buluılduğu yılda alınmış

ilgisine göre Ticaret vefueya Sanayi Odasına veya ilgili MesIek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
be!ge.

4.1.2.2. TüzeI kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiIiğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihlnin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin
sici!e kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetki!i 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 iIgisine göretüzel kişiliğln ortakları üyeleri veya kurucuları ile

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

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. Şek!i ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede beIirlenen geçici teminat
4.1.7.|hale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dökümanının satİn alındığına dair belge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin

yarısından fazlasuna sahip olduğu sermaye şirketlerine iIişkin 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 tüze! kişiye
kullandırılmayacağına ilişkin taahütname

4.3. Mesleki ve teknik yeter!iğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
S.3.1. İş deneyim belgelerı
lstekIinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen

ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dökümanında belirlenecek
benzer nitelikteki alımlarla i[gili deneyimi gösteren belgeler. lhale konusu işin özelliğine göre istekliler
tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranında iha|e konusu alım veya lhale dökümanında belirlenecek
benler nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkiq iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4'.3.2. Uretim, imaIat kapasitesi, araştırma-geliştilme faa!iyetIerini belirlemeye yöne!ik be!geler
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğlınu göİteİen belgeteİ ve kapasite raporu
b) lstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki bel-

gelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi veri!rçesi
4.3.3. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından ve

rilen sertifikalar istekliler teklif eklerinde söz konusu gazların uygunluğunu ve istekliler imalat için
yeterliliğini gösteren TSE, TSEK veya lSO 9001-2000 Kalite yönetim sistem belgesi Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından verilen tüm yetki ve belgelerinin asıllarını ya da noter tasdikli suretlerini tektif
ek!erinde su nacaklardı r.

Bu be!ge ve sertif!kaların, Türk Akredltasyon Kurumu tarafından akredite edilen beglelendirme
kuru!uşları veya U!uslararası Akreditasyon Forumu karşı!ıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorun-
Iudur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, resmi ve özeI kurumlarda gerçekleştirilen Tıbbi Gaz alım ve satımı
kabu! edilecektir. ı

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaIeye sadece yerli istekliter katı|abilecektlr.
7. lhale dökQmanı Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Şatın alma birimi Orhaniye Mahallesi

Çevre yolııı üstü Gemlik / BURSA adresinde görülebilir ve 150 YTL karşı!ığı aynı adresten temin
edilebilir. lhaleye tek!if verecek olanların ihale dökümanını satın a!maları zorunludur.

8. Teklifler 07.12.2006 tarihi saat 10.30 a kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi toplantı
salonu adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstektiler tekliflerini, ma-! kalem/kalemteri için t'ektlf birlm fiyaİlar üzğrinden vereceklerdir. lhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bu!unan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif ve
ri!ebi!ir.

10. İstekliler tektif ettikteri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçl-
ci teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerIik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Koıısorslyumlar ihaleyle teklif veremezIer. B - 5219

Tı
ln
1.
a)
b)
c)
2.
a)

b
c
3
a
b
4.
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Barbaros BALMUMCU

ANTRENöR

Gemllkspor yönetiminin göreve
seçilmesinoen sonra çok zaman geçti.

Dama taşları yerine oturmadı.
Bunların en önemlisi antrenör meselesi.

Hala bu soruna çözüm bulunamadı.
Bu mesele ele alınmazsa takım başarılı

olamaz. Nerde hangi adamı yeneceğini
hangi takımla mücadele edeceğini bilmesi
lazım. Yoksa yine boşluklar meydana gelir.

Ben yazıyorum gerisi sizden.
Oturun düşünün, meseleyi çözüme

kavuşturun.
Yönetimde bugün 6 tane diplomalı

antrenör olmasına.rağmen neden biri kabul
etmiyor.

Sayın Faruk Güzel kardeşim, bir antrenör
bulup bu sorunu çözüme kavuşturursan
takımı başarıya ulaştırırsın.

ELEMANLAR ARANİYOR
0n nuhasebe bilenye b,lgıs ayar kullanabilen

BAYAN ELEIÜ1AN

T ecrübeli B AY v e B AY Al,J garson alınacaktır,

MAMMA MİA P\ZZERİA
. llüracaatlann şahsen yapılması ica olunur, 

.

lstlrlal 0addesi Akbanklİarşısı 513 53 67 0ıEMLİK

K rIe- ABONE OLDUNUZMU?
ABONE OLUN

OKUYUN bKUTUNI GOıaLox sıYAtı GAzEtc I

GEILk

ö

azetesı.c
ıİnte

GERçEK oTo LgsTlK
lfzoĞı.uilüseyin TAŞKIRA.I\

rıER TURLU
LAsTİıı rnıuİnİ yApILIR.

L> 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
q> 2. Ea Jant A!ım Satımı

o§til 0,§3İ ?3f lı ?ı

24 SAAT Hı ıKTıRZMETE A
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt Gemlik 
' 
BURSA
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Gece eınek enler

de ona dares
Psikiyatri
Kongresi'nde açık-
landı: "Gece yiyen-
ler kendileriçe gü
venleri daha düşük
insanlar ve de daha
çok kilo alıyorlar"
"Kilolar" lsta nbul'da,
Hilton Oteli'nde
düzen|e nen 42.
Ulusal Psikiyatri
Kongresi'nde
masaya yatırı!dı.
"Farklı Yaş
Gruplaİında Kadınlar
ve kilolar" konulu
panelde konuşan Dr.
Ayşegü! Aksaka|
günlük kalorinin
yarıdan faz!asını
gece alanların daha
zor zayıfladığını, bu
grubun depresyona
daha yatkın
olduğunu söyledi.
Gece yiyenlerin
kendilerine güven-
lerinin daha düşük
olduğunu belirten
Dr. Aksakal, şişman-
ların 3'te birinde,
şişman olmayanların
ise yüzde 2-5'inde
"tıkıpma atakları"
görüldüğüne işaret
etti.
'Şişmanlar
Damgalanıyor'
Şişman kışilerın,
ayrımcılıgın birçok
şekliy|e karşı

a
karşıya kaldığını
belirten Dr. Aksakal,
şöyle konuştu:
"Şişmanlığın derece-
si arttıkça aile
içinde, okulda, has-
tanede, işyerinde,
bankada, sokakta,
kısacası her yerde
ayrımcı!ık da artıyor.
Şişman!ar kendi!eri-
ni de damgalıyor. Bu
da depresyon ve
bütün ruhsal yakın-
malarda artışla
sonuçlanıyor."
Sıfır Beden
Yasağına Destek
Bu arada aşırı
zayıtlığı özendirdiği
gerekçesiyle pek
çok Avru pa
ülkesinde "sıfır
beden" modellere
podyuma çıkma
yasağı getiri!mesine
psikiyatrlardan da
destek geldi.
panelde söz alan
Prof. Dr. Şahika
Yüksel, "Bu
yasağın çok anlamlı
olduğun u
düşü n üyorum.
Kiloyu kontro! altına
almak takıntı haline
gelirse hayatın
düzeni bozulur. Bir
sure sonra ıse o
kontrol patlayacak
hale gelir" dedi.

Barış Güler'in kaleminden
atkın
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Refik Saydam
Hıfzıssıhha Merkezi
Başkanlığı, vatan-
daşları, market
a|ışverişi için önemli
uyarılarda bulundu.
Başkanlığın, et,
tavuk, sebze ve
meyve alırkep dikkat
edilmesi gereken
uyarıları şöyle:
Refik Saydam
Hıfzıssıhha Merkezi
Başkanlığı, vatan-
daşları, markette
alışveriş yaparken
özellikle et ve et
ürünleri alırken
dikkatli olmaya
çağırdı. Hıfzıssıhha,
vatandaşların et ve et
ürünlerini markette
hesap ödemeden
önce almasını
isterken, özellik|e
tavuğun bir bütün
o|arak alınmasıyla
maddi olarak da
kazançlı çıkacakları
önerisinde bulundu.
Refik Saydam
Hıfzıssıhha Merkezi
Başkanlığı, "Sağlık!ı
Beslenme ve Gıda
lsrafı Raporu"nda

vatandaşları alış
veriş yaparken nelere
dikkat etmeleri
konusunda uyardı.
Hıfzıssıhha, besin
güvenliğinin markette
başladığın ı be!irterek,
besinlerin güven-
liğinin tüm besin zin-
ciri boyunca yasal
çerçevede kontrol
edildiğini bu nedenle
marketlerden besin-
leri seçmek ve tüke-
time kadar güvenli
tutmanın tüketlcinin
sorumluluğu olduğu-
na işaret etti.
Raporda, "Ambalajı
kontrol edin. Donmuş
besinler katı, soğutu-
cudaki besinler so
ğuk olmalıdır. Don
muş besinler çözülme
belirtiIeri göster-
memelidir. Ambalajda
delik, yırtık veya açık
köşeler olmamalıdır"
uyarısında bulunulur
ken, güvenlik kapak-
larının ve düğmele
rinin mut|aka kontrol
edilmesi gerektiği
biIdiri!di.
Şişmiş, hasar görmüş

paslanmış veya çen-
tikli konservelerin
alınmaması gerektiği
ifade edilirken, bozu-
labilen besinlerin
üzerindeki son kul-
lanım tarihlerine
dikkat edilmesi
uyarısı da bulunuldu.

daşlara şu
uyarılarda bulundu.
"Et Satın Alırken :

-Yağları iyi ayrılmış
eti satın alın.
-Etin rengi tazeliğini
gösterir. Sığır eti tipik
olarak parlak kırmızı
renktir. Genç dana eti
grimsi pembedir.
Daha yaşlı dana eti
koyu pembedir. Kuzu
etinin rengi nasıl
beslendiğine bağlı
o|arak açık pembeden
koyu pembeye kadar
değişebilir.
-Ekonomik
olmalarının yanı sıra
tavuk ve hindi etleri
yüksek protein içerir
ve genellikle
yağsızdırlar. Çoğun-
lukla kümes hayvan-
larının yağsız çeşit-
lerini seçin (hindi ve
tavuk gibi).
-Yağ tüketiminizi
azaltmak için derisiz
beyaz et alın,
-Maliyeti azaltmak
için tüm gövde satın
alın bir tavuğu kendi-
niz parçalara ayırır-
sanız genellikle

maddi anlamda tasar-
ruf edersiniz.
Balık Satı n Alırken
-Beslenme açısından
yararları nedeniyle
deniz ürünlerine i|gi
gittikçe artmaktadır.
lyi bir protein kaynağı
o|malarının yanı sıra
deniz ürünlerinin yağ
içeriği özellikle doy-
muş yağlar açısından
düşüktür. Ve balık
omega -3 yağ asit-
leriyle sağlık açısın-
dan önem!i yararlar
sunar.
-Satın almadan önce
balık tezgahını kon-
trol edin. sokak
satıcılarından balık
almayın. ı
-Bütün balıkları
(yüzgeçli veya kabuk-
lu) koklayın. Kuvvetli
ba!ığımsı koku taze
olmadığının bir işare-
tidir.
yumurta satın
Alırke n :

-Almadan önce
yumurtaların karton-
larını açın. Temiz ve
tam olan kolileri
seçin. Kırılmış olanı

almayın. Oda
sıcaklığında değil
buzdolabında
saklanmış olan
yumurtaları alın.
Meyve Satın Alırkeı.
-Elma-Çürük ya da
çürük noktaları olan-
lardan sakının.
-Erik-Çatlamış vey;ı
buruşuk kabuklardan
sakın ın.
-Kiraz-Vişne:
Fazlaca yumuşak
veya kurumuş
veya koyu sapları
oIanlardan sakının,
-Limon: Genellikle
pürtüklü yapılı
limon|ar daha kaIır
kabukludur ve
ince kabuklulardan
daha az suludur.
-Muz: Lekelenmiş
ve çürümüş
kabuklu!ardan
sakının.
Portaka|: Yumuşaklık
veya ucunda
beyazımsı küf hissi
verenlerden sakının.
Sebze A!ırken
-Bamya: Koyu yeşil
renkli ve lekesiz
olmaIıdır.

ıl

soN ALıN"
"Et, kümes hayvanıı
ve deniz ürünleri gibi
bozulabilen ürünleri
ödemeyi yapmadan
önce, en son alın.
Erken alıp, market
arabasında dolaştır-
mayın" önerisinde
bulunan Refik
Saydam Hıfzıssıhha,
ödeme sırsında
soğuk besinlerin bir-
likte paketlenmesi,
satın alınan besin-
lerin ise hemen eve
getirilip depolanması
gerektiği kaydedildi.
Refik Saydam
Hıfzıssıhha Merkezi
Başkanlığı, gıda
alışverişinde dikkat
edilecek noktalar
bulunduğunu
belirterek, vatan-
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Temiz su sorunu Kı
lderek b or

ın sıcak su la
0 ma ın

SAGLıK Sıyfa l l
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Dünyada, her yı| yak-
laşık 2 milyon çocuk,
içecek temiz su bula-
madığı ve en basit
temizlik şartlarından
yoksun kaldığı için
ölüyor.
Birleşmiş Milletler
(BM) tarafından hazır-
lanan İnsani Gelişme
Raporu, su krizinin
küresel kıtlıktan kay-
naklanmadığını, soru-
nun temelinde, güç
dengesizliği, yoksul-
luk ve eşitsizliğin yat-
tığını savunuyor.
Dünyada 2.5 milyar
insan sağlıklı su kay-
nak!arından uzak
yaşıyor. Su kıtlığı
çel«en ınsanların
yarısından fazlası ise,
Hindistan ve Çin'de
yaşıyor. Hindistan'ın
birçok bölgesinde su
sıkıntısı çeltiliyor.
Bunlar arasında
başkent Yeni
Delhi'nin bir çok
mahallesi de var. BM

lnsani Ge!işme
Raporu'na göre, her
yıl yaktaşık 2 tnllyon
çocuk, içecek temiz
su bulamadığı ve en
basit temizlik şart-
!arından mahrum
kaldığı için ölüyor.
Başka bir ifadeyle
kirli su ve sağ!ıksız
kanalizasyon sistemi-
nin yo! qçl|ğı
hastalıklaı günde 6
bin çocuğun ölüm
sebebi. Rapor, dünya
genelinde günlük
hayatın ötşinde,
üretim için gerekli
suya ulaşmada
yoğun mücadele
yaşandığına dikkat
çekiyor. Bund-an, en
çok yoksullar ve
doğal çevre zarar
görüyor.
Rapora göre, su
sorununun teme!inde,
kürese! kıtlıktan
ço!(, gyç dengesi4liği,
yoksuIluk ve
eşitsizlik yatıyor.

Dermatolog Dr. Esra
Ozgüroğ!u, kışın
sıcak su ile banyo
yapı!masının sakın-
ca!ı olduğunu
beIirterek, sıcak
suyun cilde yol aça-
cağı değişikliklerin
sağ!ığa zararlarına
dikkat çekti.
Kış aylarında sıklık|a
rastlanan ve ciltte
yer yer egzamalara
yo! açan cilt kuru-
!uğunu önlemenin
yollarını biliyor
musunuz? lşte pratik
tavsiyeier..
Ozellikle kış ayların-
da, nem oranlarının
azalması ve soğuk
hava, çilffe nem kay-
bınalve dolayısıy!a
kuruluğa yo! açıyor.
En sık kol ve bacak-
larda görülmekle bir-
likte vücudun her

yerinde oluşabi!en
kuruluk sorunu,
başka problemleri de
beraberinde
getiriyor.
Anadolu Sağlık
Merkezi'nden
Dermatolog Dr. Esra
Ozgüroğlu kış
aylarında sık!ıkla
rastlanan cilt kuru-
luğu ve bu problemi
önlqmenin yollarını
anlatıı: "Kuru cildin
en önemli özelliği
kaşınmasıdır. Gilt
kaşındıkça kalınlaşır

__ı_ J- Y-: -:ı-ı:ı_ı - _ :ve renk oegışıklıkıerı
olur. Derinin kalın-
laşması ve kaşın-
ması ise deride
egzamalara yol açar.
kızarıklıklar ve suIu
yaraların oIuştuğu
cilt, her tü{ü bakteri
ve virüslere açık
hale gelir."

Kahramanmaraş
Sütçü lma.m Ünİver-
sitesi (KSU) Tıp
Fakültesi lç Hastalık
ları Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ekrem Doğan,
"Sinsice ilerleyen bir
hastalık olması
nedeniyle ülkemizde
diyabetli!erin
teşhisinde geç
kalınıyor" dedi.
Doç. Dr. Doğan, diya-
betin, pankreas salgı
bezinin yeterli mik-
tarda insülin hor-
monu üretememesi
ya da üretilen insülin
hormonunun etkili
bir biçimde kullanı!a-
maması nedeniyle
ortaya çıkan bir
sağlık sorunu
olduğunu söyledi.
Genellikle aşırı
susama, çabuk
yorulma gibi belirtil-
er veren diyabetin,
hlçbir belirti vermek-
sizin de ge!işebilen
bir hastalık olduğuna
dikkati çeken Doç.
Dr. Doğan, organlar-
da ciddi hasarlara
ya da organlarrn
bütünüyle kaybe-
dilmesine yo! açan
bu hastAlık konusun-
da toplumun bil-
gilendirilmesin in
yaşamsal önem
taşıdığını vurguladı.
Doç. Dr. Doğan,
diyabetin erken
dönemde verdiği
belirti!erin önemsen-
mediğini kayde
derek, şunları
söyledi:

"Diyabetin erken
teşhis edilebi!mesini
sağlayan belirtileri
yaşayan pek çok
kişi, doktora gitmeye
gerek duymuyor.
Çünkü bize gelen
hastaların çok büyük
bölümünde diyabetin
böbrekler ve diğer
organlarda ağır
hasarlar yaptığına
tanık oluyoruz.
yani bir bakıma
hastalar bize geldik-
lerinde iş işten
geçmiş oluyor.
Tedavi de uygulansa
bu kişiler hayat-
larının kalan
bölümünü hasar!ı
brgaptarıyta ya da
diyaliz makinesine
bağlanarak
sürdürmek
zorunda kalıyor."
Kontrolsüz tip 1

diyabet hastalarının
yüzde 40'ının 50
yaşına ge!diklerinde
böbrek!erini kaybet-
tiklerini belirten Doç.
Dr. Doğan,
Türkiye'de bu
durumda olan bin-
lerce kişinin kendi-
lerine böbrek nakli
yapılması için sırada
beklediğini bildirdi.
Doç, Dr. Doğan, '

Türkiye'de yaklaşık
5 milyon diyabet
hastası bulunduğunu
ve bu kişilerin
yüzde 40-50'sinin,
diyabetli o!duğun[ın
farkında olmadan
yaşamını
sürdürdüğünü
ifade etti.
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GEREKL| TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

ittaıye 110
polis imdat 155

Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLlK
Kaymakam!ık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
0rm.Böl.Şef.
Mıllı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
AskerIik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rıııa.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İIçe Tanm Müd.
İtçe Sbç. Md.
Halk Eğitim Müd.

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksl
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

20 77
10 72
45 49
47 71
33 71

5t3 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

METRo 513 12 12
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 51cAnıtur 514
Kamll Koç 513

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

TAKsıLER

Santn! 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

.Zabıta 513 24 32

Otobüs İş|et. 513 45 21-122
Su İşlet 513 45 21 -115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İş!. Md. 513 45 21 -111

Su Anza Yalniz 185

DEN|Z OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yalova (226) S11 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FER|BoT
Yalova
Topçular
Eskihisar

(226| 814 10 20
(226| 363 43 19
(262| 555 60 3f

oToBÜs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TUP DAGİTİClLARİ

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95

513 16 37

513 1'6 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00
514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 l7 00

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NöBETçI r czANE
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ÇAMLICA ECZ/^NESI

12 Kasım 2006 Pazar

SERVET ECZ/^I{ESI
a

GEilüK,lil lLX cütüLUK GAZETE§
GEİtLlK

I GüNLüK slvasl GAZETE I

YEREL SÜRELİ YAY|l.J
YlL : 34 SAY! :2594

FiyATı : 0.25 yTL. (KDv Dahiı)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

yönetim ve Basım Yeri : KöRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncı lık-Rektamcılık Tesisi
lstiklal Cad. Bora Sok. No:3rB GEMLİK

(Dini baynm Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Merkezİ.Kayhan Mah.2 Noiu Gad. 9/A
Tel & Fax =|0.224t_ 513 88 26 GEMı-lx

Şube : Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No : 4' TeI 
= 
(g:zz4) şı3 49 93 GEMı-lx

G-]ııiil : c_demİrli@yahoo.com
, r^^,t !,y.u!uka .ticaret-ltd.com
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durulup
yapılarak

su tadındahayat

sağtığımız kadıır önemlidir

ffiru ile Sağlıklı Nesillere...

}|6ı(fr]l TİCfrREr
Irakan Arda

Dr.Ziya Kaya Mh. Orhangazi Cad. No: l00 l C

TGl : |0.2241 51222 55 GEttlUK

Çenesuyu 1,2 (Fr| sertlik derecesiyle
Türkiye'nin ve dünyanın

en yumuşak suları arasında yer alır
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"rr-arabirlik 
yönetimi tarafından açıklaİan avans

fiyat ve kota uygulamasını tekrar görüşmek için yapı
lan toplantıda istekleri kabuledilmeyip Mudanya ile bir-
likte yalnız bırakılan Gemlik Kooperatifi Başkanı
lbrahim Aksoy, fiyatların geçen yıl ki gibi 4.05 YTL
olarak açıklanmasını ve Erdek, Gemlik, Mudanya il
çelerindeki kotanın 7 bin ton, diğer ilçelerde de 3.5 hin
ton olarak belirlenmesini talep ettiklerini söyledi. 3'de

_

ı

Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
broşür cilt yapımı

Tel : 513 96 83
İstikla! Caddesi Bora Sokak Akbank Ara!ığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEML|K

Körfrz

(3emlik i(ooperatif Başkanı İbrahim Aksoy, zeytin piyasasında
her zaman Gemlik isminin geçerli kalacağını söyledi

0nblnler Eceult'l ıı urladı
Bülent Ecevit'i son yolcuIuğuna

onbinlerce kişi eşlik etti.

Türk siyasetine damgasınnvuran eski Başba
kan Bülent Ecevit, devlet töreniyle son yolcu-
luğuna uğurlandı. Bülent Ecevit Ankara'da
yapılan törenlerle toprağa verildi. Habe?i S'de

U

n Güne Bakış
kadri cüLen
kadrl_guler@hotma i l.com

Ankara Ankara olalı
böyle cenaze töreni görmedi

Aııkara Türkiye'nin kalbi.. I

Mustafa Kemal, Bağımsızlık Savaşına
başlarken, Anadolu'nıın ortasında küçük
ve bakımsız bir kasabada TBMM topladı.

Yeni Türkiye Cu mhuriyeti'ni n temel leri
Ankara'da atıldı.

,Ankara, Kurtuluş Savaşından sonra
başkent ilan edildi. Devamı sayfa 5'de

lbrahim Ak§oy,
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Gürhan ÇETINKAYA

Bağımsızlık destanı...
Televizyonlarda görüyoruz, izliyoruz..

Kremalı bir yaşam sürülüyor Türkiye'nin bir
kısmında.. Har vuruluyor, harman savurulu
yor.. Ülkenin kaynakları peşkeş çeki!iyor..

Nitelik değişimi yaşanıyor.. Gün geçtikçe
emperyalizmim kucağına iyice yer|eşiliyor..

Oysa bu ülke inançla, iradeyle, azimle
bağımsızlığına kavuştu.. Bağımsızlık, özgür-
!ük çok büyük bedeller ödenerek geri a!ındı..
Canlara kıyıldı.. Kanlar aktı.ı Ocaklar söndü..
Korkmadan, yılmadan, insanlık değerlerinden
hiç ödün vermeden..

Çanakkale Savaşı Sırasında Yaşanmiş şu
olay ciddi bir insanlık dersi içeriyor:

"Kocadere köyünde büyük bir "Sargı Yeri"
kuruluyor. Kimi Urfalı, kimi Bosnalı, Kimi
Adıyamanlı, Kimi Gürünlü, Kimi Halepli çok
sayıda yaralı getiriliyor...

Bunlardan biri Çanakkale Lapsekinin
Beybaş Köyündendir ve yarası oldukça
ağırdır. Zor nefes alıp vermektedir. AlçaIıp
yükselen göğsünü biraz daha tutabllinek için
komutanının elbisesine yapışır. Nefes alıp
vermesi oldukça zorlaşır ama tane tane

ke!imeler döküIür dudaklarından.
"Ölme ihtimalim çok fazla... Ben bir pusula

yazdım... Arkadaşıma ulaştırın..."
Tekrar derin nefes alıp, defalarca yutkunur:
"Ben... Ben köylüm Lapseki' li lbrahim

Onbaşından 1 Mecit borç aldıydım... ..
Kendisini göremedim. Belki ölürüm. Olürsem
söyleyin hakkını hela! etsin"

"Sen merak etme evladım" der Komutanı,
kanıyla kırmızıya boyanmış alnını eliyle okşar.

Ye az sonra komutanının kollarında şehit
olur ve son sözüde "söyleyin hakkını helal
etsin " olur...

Aradan tazla zaman geçmez. Oraya sürekli
yaralılar getiri!iyor. Bunlardan çoğu daha
sargı yerine ulaştırılmadan şehit düşüyor.
Şehitlerin üzerinden çıkan eşyalar, künyeler
komutana ulaştırılıyor. lşte yine bir künye ve
yine bir pusula. Komutan göz yaşlarını silm-
eye daha fırsat bulamamıştır. Pusulayı açar,
hıçkırarak okur ve olduğu yere yığılır kalır.
Ellerini yüzüne kapatır, ne titremesine nede
göz yaşlarına engel olamaz :

"Ben Beybaş Köyünden arkqPaşım Halil'e
1 mecit borç verdiydim. Kendisi beni göreme-
di. Biraz sonra taarruza kalkacağız. Belki ben

dönemem. Arkadaşıma söyleyin ben hakkımı
he!a! ettim."

Ne yazık ki Çanakkale Savaşı'nda,
Kurtuluş Savaşı'nda destanlar yazarak
Türkiye Gumhuriyeti'ni kuran, bağımsızlığl
dünyaya ilan eden atalarımızın şimdi kemik-
leri sızlıyor..

Atatürk..
lsmet lnönü...
Si!ah arkadaşları..
Kahraman Türk askerleri..
Azlmli, inançlı, iradeli halk..
Sonra..
Bülent Ecevit..
Kıbrıs fatihi...
Başka..
Süleyman Demirel..

Turgut Ozal..
Tansu Çi!ler..
Recep Tayip Erdoğan..
Vatan satan aydınlar..
Mirasyediler
lşbirlikçiler..
Bir yanda, bağımsızlığı ilan edenler...
Diğer yanda bağımsızlığı elden edenler..
Yazık oldu... Çok yazık...

Traktör sürüGülerl asak dlnlemı 0r
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Şehir içinde
arkalarında römorkla
trafiğe çıkmaları
yasak olan traktör
sürücüleri yasak
dinlemiyor.
Lastikleriyle getirdik-
leri çamurlarla hem
kötü görüntü hem de
caddelere pislik dağı-
tan traktörler, tarım
aracı oldukları için
şehir içinde dolaş-

malarının yasak
olduğu beIirtiIirken,
sürücülerinin bu
yasağa uymamaları
dikkat çekiyor.
Şehir içinde
nakliyat bi!e
yapamayacak!arı
bild|rilen traktörlerin
trafik ekipleri
tarafından ikaz
edilip daha sonra da
ceza uygulaması
görmelerine rağmen
aynı suçu işleyerek

caddede park
e.diyorlar.
Onceki akşam
llçe Emniyet

Müdürlüğünün
yaptığı bilgilendirme
toplantısınd3 dile
getirilen ve llçe

Emniyet Müdürü Ali
Kemal Kurt'un yaptığı
açı klamalarda traktör-
ler ile şehir içine işi

olmadığı halde giriş
yapan ağır tonajlı
araç!arın yasak!anmış
olduğu belirtilmişti.

Ko ÇAK
CDRS l GctUıLİH şuBCsİ

Tgl : tO.nW} §li 08 §8
Fax : (0.224| 512 08 61
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BANKAsı

A-ı0 onxıııĞız|cD 73o m2 0ç yANıyol
A-14 uiluRBEy 5.325 m2 yol KEı{ARı
+,?1 oRHAııGAzl 3E.000 m2 sıxıyl|ı*ını-ıA-Js uiluRBEy 3.650 m2 KöRFEZ

^ * ı|Aı{ZARALıZEYTıN AĞACLARı vARA'şU DüRDANE 2.275M2
2 KATLı Ev MEWA AĞAçLARı VAR

A.42 özLOcE zoo uz |zıçln YoLu vE
0ııhrcnslreve vıxır Mı-ı-ıı-ıK ARsA

A€1 K.Ku]tLA 1000 tli2
A55 [Aı{AsnR 9o9 t2 Mı-ı-ı |ırını-ı

- tAı{AsnR v,lıı-ı |ııını-ı p^DErAnuBlLlRı
e-zl xlsınrepE uH. ızo ıız oeırlz ]aAı{z^RALı
E-7t HıSARTEPE i49ı{2 DEİıız ı,AıüZARALı
E65 uAİlAsTlR 909 ıt2

YALoVA YoLU t0.000 M2
oRHANGAzlvoı_u 4000 M2

E-90 DEıilRsUBAşı 70 ttl24 KATLı 3+1

SATİLİK ARSA

SATıLıK BENziııı_ix

SATıLı}< BıNA
E-54
E66

A.20 onınııcıziz.ıoo ir2 Ev AHIR ELK, sU ARTEZyEN

uıwı ıĞıçı-ıRıvın
A.3s onxıııOızl 2500 lil2 DIJBLEKs EV 8 oDA 2 BANyo

ıı.x.su zırrlıı vı ı*rwı ıĞıçıını
çocuı( pARKlAM voı.ı ızd n

E{9 gsloln xörü vııOııA t2.$212 2 xATLıııışıı ılıı
EY ııAR AHİR ııAR nAİ$ÖR VAR

MAİ{AST|R 135 M2
,ı. KAT 3+,ı FULooĞALGAzLl
irAi{ASTlR 100 M2.|. l(AT 3+1

E.DINçER ıliH. 130 M2 2. KAT 3+1

MAİ{AST|R 130 M2 10. KAT
KoİüBıLl ı-ğrs oılne ı+ı
uAİ{AsTlR 1"|On212. ı(AT 3+l
GAztlAİ{E cAD.
5. KAT 2+1 KALoR|FERLı
MERKEZ 110 M2 5. ı(AT 3+1 çARş|YA YAKIN
DR. zlYA KYA ıtH. 115 M2 z KAT
KALoR|FERLı PIMAPENL| SATEN BoYA
İGRTOİ{PİYER
lrAi{ASTtR 195 5. KAT ıl+'l 2 BANYO 2 VYC

ısııısönı-o ooĞALGAzu

SATıLıK çlrrı-lx

SATıLıK D.AiRE
E_o1

E€3

E_20
E49

E-o5
E47
E-oE

E-12
E_l3

MAİ{AST|R 
,l95 tl2 3, KAT 1+1

2 BANvo 2 wc ısalsönı.0 oocıı.claı
ı,lAılAsT|R ıgı ıı: nıılı* ı+ı
2 BAı{yo 2 wc AsAiüsöRtO ooıiııeıaı
uııınsnn zeııli{ KAT 2007

ııııııuz nsı-lıı nıolyı wouıı
ılAİ{AsTıR l. xır zooı Rıııiuz
TEsLlın KREııIyE tJyGuı{

ırAİ{AsnR a. KAT DUBtİKs 2007

nııuuz rısllu xneolyr uvOuıı
ıilAİ{AsnR 2. ıOT 2007

nııııuz rrsılıı xnEolvı uvcuıl
ıtAİ{AsTlR 1. ıOT 2007

ıtııuuz rısılıı nıolyı uvcuı
tAtıAsTlR 130 t2 2. xır ıORıoiı plyER

ırenlxıııKApıRLEşyAu
llAi{ASTlR lm i{2 6. KAT 3+l
uıııısııi uixin nris slı. ougı-u zıOil2

E64

E.65

E-72

E-73

E-74

E-75

E.76

E-79

E-92
E-l0l

EJtslok 160 m2 KULLAi{lt ALAi{Ll2 ADff
E-102 uı.uoıö voıu KADıKöv xö§Kı] soK BAı{s

EvLEd 1ss2o0m vlı-ıı s[ıE lclııoı
E-79 tAıüsnR s xıru glıüA ıuı.ı Ğşvıı.ı

lKAT 130il2
E-21 ıuHlolvı ux. 111t2 {ıGT BAıOtu

SAIİLİK DAİRE
E-57 oıulnsuaış 24 ıı21. KAT xöşı oüxıtıH
E-03 onxıılcızlil.000ıı2

12000 [l2 ıOpAu HMR rıgRlıo
E-68 Aı,AşAR xöyü ı.oz0 ue

e-ğı oRıılııolzl36.000 tl2 13000 ıi2 KApAu ALAil

A-57 ıllsınrıpe 90.000 t2 xır unşıuĞı
A_58 IIANASTıR ı350 t2 ıOT xnnşıuĞı

A62 IıANAsTıR 2000 ıız xır xmşuü

ıtAı{AsTlR 120ll2 l. KAT 3+1 t z ıvuı( oepodr
xlsınrıpı 130 ır2 2+1 ısılsöR.ıılıoRlrgR
ilANAST|R 3+1 oııılz ıııııznnıu

E-81 ıılsıRrıpı ı0 t2 2.5 ıOTu u0srıı(ı 2,5 KAru
sogıu ır0srAıdı Ev

E-70 DOBURCA 500 t2 3 ıOTtıFIJLL

ıOxs ıso uz ııxçı üıı.ı
A-54 KARsAı( goĞAz ıo.6{0 tl2 suLU §Ot{ııAJu

ısoo zErılıı ıĞıçu zıvrlııılx

DüKKAN _ FABR|KA

E-24
E-58
E-10

YAIOVA YOLu 1000 ıt{2 ARSA

ıicıni iuın zınlu sııış uıĞuısı
ı000 ıı2 oENlz GöRıcex ınsı
uuuRBEy 2000 uz iııınıı ıRsı
KUutA },lARLlARAsl 1000 i.t2

oııiz conecııt lçlnor ıv oııgiıin ınsı
oıuıir civını 7000 ıı2 su ııexrRix yoıı
vırıı iuınııınsı
BAuKpAzARı mo uz iri KAru ARsA

ııusrıriı ıvOı oı.qglıln
ı ı<lııı rııEplR Blıı
lsixı-ıı cAD. vATıRııJ AıtAçıı o0xı<ııı

sıxlıoe zoo ıı2 2 KATLı oıHlz cönıcex l{
ıOnı glıü vEyı DuBLEKs oılnı ouglün
6000 M2 5000 M2 KAPAL| Aı.Aıl DEPo

ı ı$nıxlRALır glııA

NOT Telefonla görüşmelerinizde
Kayıt i{o'sunun bi|dirilmesi

rica olunur.

ARANAN GAYR|MENKULLER

A-26

A43

A49

^-2lA-29
A40

E-34
E{6
Ea0

E-52
E-71
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ozca nvu ra! 1 933@hotmail.com
www.m i l l iyeUblog/özgan vural

Yüzsüzlük...ır

Gemtik Kooperatif Başkanı İbrahim Aksoy, zeytin piyasasında
her zaman Gemlik isminin geçerli kalacağını söyledi

ı

Seyfettin ŞEKEB§aZ

Marmara b irlik
yönetimi tarafından
açıklanan avans
fiyat ve kota
uygulamasını tekrar
görüşmek için
yapılan toplantıda
istekleri kabul
edllmeyip Mudanya
ile birlikte yaInız
bırakıIan Gemlik
Kooperatifi Başkanı
lbrahim Aksoy,
" Biz bölgemizdeki
çiftçinin çıkarlarını
korumaya çalıştık,
Gemlik ismi bir
markadır" dedi.
Mudanya, Gemlik,
Marmara Adası,
Edincik, Mürefte,
.Orhangazi, Erdek
ve |znik Kooperatif
yöneticilerinin
katıldığı toplantıda,
Mudanya ve Gemlik
dışında kalan
kooperatifler
Marmarabirlik
yönetimi iIe 2.5 YTL
olan avans fiyatları
ve kota uygulamasın-
da rnutabık olduk-
larını belirtti!er.
kota kararının
kooperatiflere
bildirilmeden
alındığını i!eri
süren Gemlik
Kooperatif Başkanı
!brahim Aksoy,
"Biz bölgemizin
çıkarlarını korumak
zorundayız,
4 kooperatif birlikte
hareket etseydik
daha iyi olurdu
ancak şimdi bizinıle
birlik olmayan
arkadaşlarımız
7aman içerisinde
bizlerin ne kadar
haklı olduğumuzu
anlayarak bizim
yanımızda yer
alacaklarına
inanıyoruz" de.di.
GEMLlK ZEYTİNİ

BlR MARKADİR
Gemlik isminin
zeytiılde bir marka
olduğunun altını
çizen Aksoy,
"Fotoğraf karesine
girmek o kadar
önemli değil, bizler
to pl a ntıy a ç iftç i m izi n
çıkarlarını korumak
için gittik.
Marmarabirlik
yeniden yapılanmaya
gidiyor ancak
5 yıldır neredeydiniz,
bitiş noktasında
kota uygulamaya
başlandı. Gemlik
ve Mudanya eğer
suçluysa neden
bu zaman içinde
önlem alınmadı. Biz
yapılanmaya karşı
değiliz. Hükümet
borçlarımızı sildi ve
kabımızdaki zeytini
M armarabirlik'e
sermaye olarak
bı ra ktı. M arm a rabi rl ik
eğer birlikse biz
bu birliğe uyarız.
Marmarabirlik'e bir
şey olmasın, eğer
olursa bunun hesabı
ortaklar tarafından
sorıılur" dedi.

glz ıjaxı_ıyız
Gemlik bölgesi
olarak sadece
çiftçinin çıkarlarını
kollamak istedik!erini
söyleyen Aksoy,
"Madem ki Gemlik
bu kadar önemli
değil, Marmarabirlik
zeytini neden Gemlik
zeytini olarak
satılıyor. Yani
Gemlik ismiyle
zeytin pazarlanıyor'
şeklinde konuştu.
Gemlik ismiyle gurur
duyduklarını ve
zeytin piyasasında
her zaman Gemlik
isminin geçer!i kaIa-
cağına inandıklarını
söyleyen Aksoy,
"Biz markayız, diğer-
leriyle bir olamayz.
Bizim ayrıcalığımız
var. Bizim ismimizle
zeytin safmasınlar.
Gemlik, Orhangazi,
İznik ve Mudanya
bir markadır, 2
kooperatif bizimle
birlik olmadı ancak
bu arkadaşlarımız
zaman içerisinde
bizim haklı olduğu-
muzu anlayıp bizim

yanım ızda yeıl a l ı rl ar,
ortaklarına kendileri
4asıl hesap verirler
bizim sorunumuz
leğil'dedi.
lbrahim Aksoy,
fiyatların geçen
yıl ki gibi 4.05 YTL
olarak açıklanmasını
ve Erdek, Gemlik,
M udanya
ilçelerindeki kotanın
7 barİ ton, diğer
ilçelerde de 3.5 bin
ton olarak belirlen-
mesini talep
ettiklerini ancak,
herhangi bir karar
alınmadığını söyledi.
Bunun üzerine
Mudanya ve Gemlik
kooperatiflerinin
fedakarlıkta bulu-
narak kotaları 500
ton geri çekmeyi
kabul ettiğini ve fiyat-
laİn biran önce açık-
lanmasını istedikleri-
ni anlatan Aksgy,
Marmarabirlik yöneti-
minin konuyu
yeniden ele alarak
üreticinin talepleri
doğrultusunda
hareket edecek!erinin
beklendiğini söyledi.

Eğer bir ü!kede, dolandırıcılar, cenhze
töreninde saf tutacak, aynı safta ki siyasi-
leri kendine siper edecek kadar utanmaz
laşmışsa ve bu yetkililer bu durumu kabu!-
leniyor, ses çıkarmıyorsa;

Yüzsüzlük bu o ülkede kol geziyor
demektir.

Eğer;
Bir ülkede kendine iş adamı süsü vere

rek, on binlerce insanın milyarlarca markını
dolandıran, hala iş adamı sayılıyorsa;

yüzsüzlük o ülkede iktidarda demektir..
Eğer;
Bu sahtekarlar, yeşil holding denen

sahtekarlar, ülkenin caddelerinde rahatça
gezebi!iyorlar, hala temiz saf insanlarımızı
Din-Kuran adıyla dolandırmaya devam
ediyor!arsa ve yetki!iler dolandırılan dış
ülkelerde bin bir zorlukla çalışıp bu çarpılan
paraları biriktiren insanları "Verirken bana
mı sordun" diye azarlıyorsa;

Bu ülkede yasalar boşunh çıkarılıyor
demektir..

Eğer;
Do!andırı!an vatandaşların haklarını

başka ülkeler arayıp, yakalayrc cezalarını
vermeye çalışırken, kendi ülkesinde yetkili
ler uyuyor görünüp, "bana neci!ik" yapıyor,
doIandırıcıyı kor'uyup, ona toz kondurma-
maya çalışıyorsa;

Bu ü|keden ümidİ kesmek demektir..
Eğer ;

Bir ülkede bazı gazeteler ve gazeteciler
bu cenazede çekilen fotoğraflara bakıp
üzülmüyor, dolandırılanlarla beraber saf
tutuyorj hatta bazıları ise bu tuhaf aile
fotoğraflarını savunuyor, bahaneler uydur-
maya çalışıyorsa;

Bu üIkede basın ahlak yasası yok
demektir..

Eğer;
Başka ülkeler bu {olandırıcı|ara "kırmızı

kart" gösterirken, sizin ülkenizin yetkilileri
"yeşil kart" sallıyorsa,

yüzsüzlük bu ülkede iktidarda demektir..
Eğer;
Bir ülkede bazıları, başkalarının "aile

fotoğraflarını" seçim meydanlarında afiş
haline getirip, kendi fotoğraflarını saklayıp,
yandaşlarını bu fotoğrafları açığa çıkarmak
isteyenlerin üzerine saldırtıyorsa;

Yüzsüzlük o ülkede kol geziyor demek-
tir..

On binlerce insan yabancı diyarlarda
beddua ediyor, ahret'de elim yakalarında
olacak diyor ve ağ!ıyorsa;

Yüzsüzlük sadece siyasette, medyada ,

holdinglerde değil, her yerde demektir..
Buna ilgisiz kalan muhatefeti de, sivil

toplum örgütlerini de, hatta kendimi de
eleştiriyorum..

Çünkü bu yazdığım, söylediğim toplum-
sal bir iktidardır..

Bu iktidar kokmaya ba§lamışsa ,hele
baştan kokmaya başlamışsa, tuz da kur-
taramaz...

Bunsrl HRrİıvıiY€T uc

H€NT gtlz€Tctcniııe
a

ltRN uo RCHLRII|I RtlNlR
Her türIü alım-satım,
eleman ilanlarınız ve

reklamlarınız lçin bizi arayın

ııKoRFEı
REı(lAM

İstikla! Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEML|K

(Akbank ara!ığı Stüdyo Prestij yanı

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

AEıoNE oLtrııJNıJz MLr?
OKUYUN _ OKUTUN

ABONE OLUNrİezK
f ouıruxııııılot:tc ]

Eü
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Ya ııılı kadın evlnln ılmasını hekll 0r Kuru sıka

Seyfettin ŞeXenSÖZ
kendine ait faturalı
kuru sıkı tabancayı
temizIeyen bir kişi
elinden yaraIandı.
Edinilen bilgiye göre,
Eşref Dinçer
Maha!lesinde kendi
ikametinde kuru
sıkı tabancayı temiz
leyen V.S. taban-

0
Dem irsubaşı
Ivlahallesinde bir
de kte kuman

s
skın

d
ıık Ceza

denMahke
alınan arama
kararı ile ilçe
genelinde
yapılan arama ,

kontroller esnasırıda

e

canın pqtlaması
nedeniyle barut
gazıyla sağ el avuç
içinden yara!andı.
Muammer Ağım
Devlet Hastanesine
giderek tedavisini
yaptıran V.S.'nin
hayati tehlikesi
bu|unmazken olayla
ilglJl tahkikat
başlatıldı.

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Depremde hasar
gördüğü için evi
yıktırılan Gülhatun
Ozkök, evinin yeniden
yapılacağı günü
bekliyor.
Ata Mahallesi'nde
özürlüler okulu
karşısında bulunan
evinin yıkılmasının
ardından
Kayrçakamlık
tarafından kampanya
başlatıldığın
s.öyleyen Gülhatun
Ozkök, aradan
ay!ar geçmesine
rağmen çalışma
ba ş latı lmad ığ ın ı
belirterek soran!ara
cevap veremediğini
söylüyor.
Evinin yıkılmasından
sonra Kaymakamlık
Sosyal Dayanışma
vakfı tarafından
kirasının ödendiğini
ancak bundan
sonraki yaşamını
kendi evinde
sürdürmek istediğini
ifade eden yaşlı
kadın, İavaların iyi
olduğu günler evinin
duvarına oturarak
eski mutlu günlerini
andığını dile
getirerek açılan
kampanyaya neden
destek

kendinl araladı

Dernekte kuınar

natınca akalandı ar

verilmediğini de
merak ederek

günlerinin evinin
yapılacağını hayal

etmekle geçtigini
sözleriııe ekliyor.

bir derneğin
|okalinde kumar
oynandığını '
tespit eden polis
ekipleri burada
yaptığı aramada
52 adet kumal
kağıdı, 100 dolar ve
460 YTL para ile
kumar oynadığı
tespit ediIen kişiler
yakalanarak olayla
ilgili tahkikat
başlatıldı.

Beledl

kar ııcra
e ver l borcuna

a hazırlanı 0r
Büyükşehir'e bağlanması ardından gelirleri azalan

Mudanya Belediyesi, umudunu şimdi en önemli gelir
kaynağı olan emlak vergisine bağladı. Belediye, geçmlş

dönemlere ait vergi borcu bu!unan vatandaşlar
hakkı n da icra takibi baş}at+na.ya hazırlaıı+yor.

Mudanya Belediye
Başkanı Erol
Demirhisar. su
işlerinin BUSKİ'ye
geçmeden oı,ıce
belediyeye
birikmiş su
borcu bulunan
mükellefler i|e
emlak vergisi borcu
bulunan vatandaşlar
için icra takibi başlat-
acaklarını açıkladı.
Büyükşehir'e
bağlanmadan
önce iş başına
geldiklerinde
vatandaşlara
kolaylık olması
açısından su
paralarından aIınan
gecikme faizlerini
durduklarını hatırla-
tan Demirhisar,
birikmiş su borcu
bulunanlara ait de

taksit kolaylığı
sağladıklarını
kaydetti. Su işlerinin
2005 yılı m.ayıs ayın-
dan BUSKl'ye
geçmesinin ardından
birikmiş su borçlarını
ödemediği tespit
edilen mükellefler
hakkında icra takibi
başlatmak zorunda
kaldıkIarını belirten
Demirhisar.
"İlk etapta bin
YTL'nin üstünde
su borcu o!anlar ile
500 YTL'nin üstünde
emlak vergi borcu
olan mükellefler için
bu takibi başlatma
kararı aldık. Bu
müke!lefler vergi
borçlarının yanında
icra ve avukatlık
ücretlerini de öde-
mek zorunda kala-

cgk. Hiçbir vatan-
daşımız için böyle
bir uygulama
yapmak istemezdik
fakat belediyemizin
hizmetlerinin
aksamaması için
böyle bir
uygulamaya
mecbur kalıyoruz"
dedi.
Belediyelerin
halka hizmet|erini
ancak topladıkları
vergiler ölçüsünde
yapabildiğine dikkati
çeken Demirhisar,
vatandaşların ödedik-
leri vergilerin her yıl
mayıs ve kasım
olmak üzere iki tak-
sitte alındığını, 30
kasım tarihinin de
emlak vergisi için
son gün olduğunu
sözlerine ek!edi.

_. .s,*.,t§t,§,f$S§'

ı

ıfr ı 7/HıHer Çeşit Emlak AIım, Satım ve Ki rı

Daire,Zeytinllk, VlIIa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPu TAKİP lşı_ERl ynpıLıR

AciL sATıLııt ı,e ıI|RALıKLARıNıZ |çiu ıizi ARAyıNız

Manastır Dilek Sitesi'nde SATILlK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 m

§ilY ilu§TAr$ ü ıALp §ilL$il,T$ilİ

Ka an Mahallesi'nde denizi ören 3 oda 65 m' SATIL|K DA}RE

120 m2 3 + 1 sATlLıK LÜX DAıRE

BaIıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lı4üstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski PazarCad,100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpuan Eski uhlllılektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1. 1,10 m2 asansörlü .kombili satıhk Caire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan

Onünde 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 Sağ!ık ve

Her TürIü Sigorta lşIemleri ve

Doğalgaz PoIiçesi Yapı!ır,

§EKER §ıGORTA
irrcidc özııp

Tel : 5132414 Fax: 514 10 21
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onblnler Ecevlt urladı
Y

u
Bülent Ecevit'i son yolculuğuna onbinlerce kişi eşlik etti.

,ı

Türk siyasetine yarım
asır damga vuran
eski Başbakan
Bülent Ecevit, devlet
töreniyle son yolcu-
luğuna Cumartesi
günü uğurlandı.
Bü!ent Ecevit Devlet
Mezarlığındaki tören-
le topraga veriIdi.
!lk Durak GATA
Bülent Ecevit için ilk
olarak Gülhane
Askeri Tıp Akademi
si'nde (GATA) saat
8.30'da tören yapıldı.
Rahşan Ecevit ile
askeri ve sivil
yetkili lerin katıldığı
törende Ecevit için
dua okundu.
İkinci Durak DSP
Genel Merkezi
Daha sonra Ecevit'in
naaşı askerlerin
omuzlarında cenaze
aracına konularak
Demokratik sol
Parti (DSP) Genel
Merkezi'ne götürüldü.
Ecevit'in naaşı
burada partililer ve
sevenleri tarafından
alkışlar, çiçekler ve
"Halkçı Ecevit" slo-
ganlarıyla karşılandı.
DSP Genel Başkanı
Zeki Sezer, konuş-
masında Ecevit'in bir
dürüstlük, temizlık
sembolü ve ilkeli
siyasetin öncüsü
olduğunu söyledi.
Konuşmanın ardın-
dan beyaz güvercin-
ler uçuruldu.
TBMM de Ecevit'i
Uğurladı
Ecevit'in naaşı daha
sonra kortej eşliğin
de Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ne
götürüldü. MecIi s'teki
törene Cumhurbaş
kanı Ahmet Necdet
Sezer, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanı
Bülent Arınç, Başba
kan Recep Tayyip
Erdoğan, eski
Cumhurbaşkanları ve
Başbakanlar ile
siyasi parti liderleri
ve çok sayıda parla-
menter katıldı.
Ecevit'in naaşı daha
sonra cenaze araba
sına konularak
Kocatepe cam iine

götürüldü. Naaş
burada musaIta taşı-
na konuldu.
kocateoe've_
lnsan Şeli
Kocatepe
camiindeki törene
Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer,
Meclis Başkanı
Bülent Arınç, Başba
kan Recep Tayyip
Erdoğan, Genelkur
may Başkanı
Orgeneral Yaşar
Büyükanıt'ın yanı
sıra eski ve yeni
siyasi parti temsilci-
leri ile gazeteciler,
sanatçılar, işadamla
rı, sivil toplum örgüt-
lerinin tems|lcileri
katıldı.
ö6le namazı sırasın-
da caminin av!usu
vatandaşlarla doldu.
Ecevit'e 60 yıl boyun-
ca hayat arkadaşlığı,
yapan Rahşan Ecevit
burada da taziyeleri
kabul etti.
Uzun Yürüyuşe
P_üyük Katılım
Daha sonra Ecevit'in
cenaze namazı
kılındı. Ardından
Ecevit'in naaşı top
arabasına konuldu.
Kortej, bir süre top
arabası ile birlikte
yürüdü. Buradan

devlet mezar!ığında
götürülen Bülent
Ecevit'in naaşı,
töı,enle toprağa
verildi.
Bülent Ecevit'in
naaşı, Devlet
mezar!ığı girişinde,
asker|er tarafından
cenaze arabasından
top arabasına alındı.
Devlet mezarlığındaki
törende,

, Ecevit'in ailesi,
Cumhurbaşkanı
sezer ve kkTc
Cumhurbaşkanı
Mehmet Ali Talat da
bulundu. Devlet
mezarlığına defnedi
len ilk Başbakan
Bülent Ecevit oldu.
Bu özelliği dolayısıy-
la Ecevit'e ayrı bir
yer ayrılırken, mezarı-
na, 81 ilden ve KKTC
den getirilen toprak-
lar serp|ldi. Törene
katı|anlar da Ecevit'in
mezarına kürekle
toprak attı. Son
uğurlamada bir an
olsun hayat arkadaşı
nı yalnız bırakmayan
Rahşan Ecevit, eşinin
mezarına su döktü.
Ecevit'in mezarı
sevenlerinin
akınına uğradı
Eski Başbakan
Bülent Ecevit'in son

yolculuğuna uğur-
landığı Devlet
Mezar!ığındaki kabri
i!k gün, 7'den 70'e
sevenlerinin akınına
uğradı.
Devlet Mezarlığına
dün sabahın erken
saatlerinden itibaren
gelmeye başIayan
vatandaşlar,
ellerindeki çiçekleri
kabre bırakarak, dua
etti. Bazı vatandaşlar
da yan!arında
getirdikleri Kur'an-ı
Kerim'i okudu.
Bazı vatandaşların
yakalarına cenazede
takılan Ecevit
fotoğraflarının yanı
sıra Atatürk'ün
fotoğraflarını da
taktıkları görüldü.
Bazıları da üzerine
Eüevit'in resminin
işlendiği mavi-b eyaz
atkılarla ziyarete
geldi.
Ecpvit'in en küçük
ziyaretçisi, babası ve
anneannesiy!e mezarı
ziyarete gelen 2.5
yaşındaki Ayşe
Göksu oldu. Ayşe'nın
anneannesi,
"Torunum, Ecevit
dedesine geldi"
diyerek, mezar
önünde torununun
fotoğrafını çekti.
Mersin'den gelen P2
yaşındaki Süleyman
Taş da mezar başın-
da, dün Ecevit için
yazdığı, "...Ak gül-
lerin ak güvercini
Ecevit, hiç unutul-
mayacak..."
dizelerinin yer aldığı
şiirini okudu.
Ecevit'in defin işlem-
lerinin ardından meza
rın üstünün çimlerle
kaplanmış olduğu
görü ld ü.
Ecevit'in ölümünün
ardından, kalabalık
grupların taziye ziya
retlerine sahne olan
oran'daki evinin
sokağında ise sessiz-
lik hakimdi.
Apartmanın girişine
yerleştirilen bir masa
üzerindeki taziye def-
terinin ise henüz
kaldırılmadığı
görü Id ü.

Dı

Kadri GÜLER
kadri_g u ler@ hotmai l.com

Ankara Ankara olalı böyle cenaze
töreni görmedi

Fatih Sultan Mehmet'in lstanbut'u
1453 yılında almasından sonra Osmanlı
Hanedanlığı'nın başkenti İstanbut olmuş-
tu.

Bu, 30 Ağustos 1922 tarihine kadar
sü rmü şdü.Asır!ar boyu bir İmparator!uğun
başkenti yerine, Anadolu bozkırında
küçük bir kasaba, yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti'nin başkenti oldu.

Bu tarihten sonra Ankara, başkente
yakışın bir kentleşme göstererek en gü
ze! kentlerimizden biri oldu.

Devletin çarkı başkentte döndüğü için
devlete hizmet edenler de genellikle
yaşamlarının sonunda Ankara'da
toprağa verilirler.

Atatürk öldüğünde, Türkiye'nin
nüfusu 20-25 milyon kişiydi.

En büyük Türk'ün cenazesi gününe
göre çok görkemli oldu.

Daha sonra ölen Atatürk'ün silah
arkadaşları olsun, cumhurbaşkan!arı
olsun, siyasetçi!er olsun, önceki gün
Devlet Mezarbğında toprağa verilen
Bülent Ecevit'in cenaze törenindeki kala-
ba lığı yaka!ayamadılar.

Karaoğlan'ı, AKP iktidarının yayın ve
polis engellerine karşın, yüzbinler son
yolculuğuna gö4derdi.

Yurdun dörttİir yanından Ankara'ya
gelen sevenleri, O'nu, "Ha!kçı Ecevit","Karaoğlan" diyerek gözyaşlarıyla
toprağa verdi.

Ankara Ankara olalı böyle cenaze
görmedi.

Ne mutlu halkının gönlünde taht kura-
biIenlere..

ıı ı ıı
^

4 yıltilbl,t ellrt,sat ııılezıııııı
a

BAYA lıl lt,I(lllA SEB EC l ar anıy 0r

Müracaat : Yaşar KÖSE
0 533 497 83 42

öznv toJis riK NAK, 0T0 ve

KARGo DlŞ Tic,LTD,şrı.

uLUDAG UNlVERslTEsı

ASİM KOCABİY|K MESLEK YÜKSEK

oKulu ıvıÜOÜnıÜĞ Ü,NDEN

Sunğipek Yerleşkemizdeki yaklaşık

1600 ağaç ürün veren zeytin ağaçlanndaki ürünleı

, ağaç üzerinden (alivre) satılacaktııı

Ilgilenenlerin 15 Kasım 2006 Çarşaınba günü

Saa[ 17,oo'e kadar lılüdürlüğümüze

Kapalı zarf ile tekliflerini vermeleri gerekmektediıı

ıLAN 0lul.luR,
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0z [aradeıılzs u futbolculara sezon öncesl ınoral
Seyfettin ŞEKERSOZ
Geçtiğimiz yıl
eleme maçında
kaybederek Birinci
Amatör Küme'ye..
çıkmayı kaçıran Oz
Karadenizspor, bu
sezon maçlara iddialı

0/
hazırlanıyor.
lkinci amatör kümede
ikinci yılına başlaya-
cak olan temsilcimiz
Öz Karadenizspor
yönetimi önceki
akşam lstiklal
caddesi, istiklal
çıkmazında bulunan

karadeniz sofrası'nda
futbolculara tanışma
y.emeği verdi.
Oz Karadenizspor
Ku]übü İkinci Başkaırı
Murat Diilger'in de
hazır bulıındıığu
yemekte eski futbol-
cular takııııa yeni

katılan arkadaşlarıyla
tanışma fırsatı
buldular.
İkinca Başkan Murat
Dülger, bu yıl geçen
yıla göre daha güçlu
oldu kları nı beI irterek
takınıa yeni katı]an
Umurspor'dan

Coşkun Kuş ile Murat
Dülger, Döktaş'tan
Erkan Elikesik ve
Adana Demirspor
paf takımından Murat
ünaldı'nın takıma
güç katacaklarını
söyledi.
Geçtiğimiz yıl

yaşanan olumsuzluk-
ları bu yı! yaşamak
istemediklerini an|ak-
tan Mı.ırat Dülger,
ikinci amatör
kumenin en centil-
ınen takımı olarak bi
ıinci kunıeye çıknıak
istediklerini soyledi.

eılle
ı

14-16 derblsl n l Gem l l ks or kazendı 2.0
ı

l
l

l

l

]

§evtettin şEKE Soz

ı

14-16 yaş grubunda
aynı grupt5 mücadele
eden iki takımın
maçında gülen taraf
Gem!ikspor oldu.
Bülent Ecevit'in
ölümü nedeniyle
saygı duruşunun
ardından başlayan
maçta Gemlikspor,
rakibi Öz
Karadenizspor'u
2-0 yenerken
zorlanmadı.
Maça hızlı başlayan
Gem!ikspor, 7.
dakikada ani
ge|işen atakta faul
kazandı, atışı

bekletmeden yapan
Gemlikspor,

Saııret'le
1-0 öne geçti

llk yarıyı 1-0 önde
kapayan

Gemlikspor, Oz
karaden iz
önünde üstunlüğünü
ikinci yarıda da
sürdürdü. 50. dakika-
da soldan gelişen
atakta yine Saınet
düzgün vıırıışla
takımını 2-0 rıııc
geçirdi. Kalaı,ı
dakikalarcla ıki
takıında gol ata-
rnayınca Gerrılikspor
güleıı taraf olciıı.
SAHA : Geın lik
Atatürk
HAKEM L E R
Salilı Guırıuşsoy (B)
Orhaıı Kaya (B)
Erkan Bayındir (B)
GEMıixspoR:

E,ılal (6) Rafet (6)
(Murat 5)
Tuııahan (5) (Veys1 5)
Ke.mal (7) Aydın (3)
Metin (7) Veda (7)
Sanıet (B) (Dogan 5)
Vc;lkarı (7)
urak (7) Yacligar (7)
C)..: KARADEııizsPoR
A,iırrıct (.1) Eray (5)

Ç ;ıglır ( |ı) Sulıtıattııı
(li) Gcıktug (5) Bıılcı,ıt
(.l1 (Saı,ııı 4) Ozcaıı (5)
İs;ıııaı| (5) Fı-rlıat (4)
(lj:ılı}ı 4) l'Vlııstıfa (5)
Ytıc.cl (4)
(M ııharreı,ıı 4)
C,(JLL ER
D k 7-50 Saıııet
((_ıcııılıkspor)

ffiry:\.-'. \ *in *\:*,$ 
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Avans fiyatı ve kota
uygulamasına karşı
çıkan bir grup
zeytin üreticisinin
protestosfu sonucu,
8 kooperatifin
katılımıyla sorunları
masaya yatıran
Marmarabil!ik,
finans kurüluşları ve
hükümet nezdinde
girişim başlattı.
Konuya ilişkin yazılı
açıklama yapan
Marmarab irlik
yönetimi, tarım
sektörünün içinde

bulunduğu olumsuz
koşuIların, bölge
zeytinciliğini de
etkilediğine
dikkat çekti.
Ureticiyi ve
zeytin üretimini
desteklemes i

gereken başka
hiçbir kesimden
beklediği yardımı
görmeyen bölge|
zeytin üreticilerinin
haklı o|arak sorun-
larına tek çözüm
merciinin kendi
kooperatif ve

birlikIeri o!duğuna
inandıklarının vurgu-
landığı açıklamada
şu görüşlere yer
veri]di:
SİNİRLİ KAPASiTE
"Üreticiler, zeytin
alım fiyatları ve
ellerigdeki ürünün
tamamının teslim
konularına çare
bulunmasını, doğal
olarak, birliğimizde
aramaktadırlar.
Ancak, Marmarabirlik
ve kooperatiflerinin
hem finansman ve

hem de depolama
ile satış açısından
kapasitesi bellidir
ve bu olanaklar
çerçevesinde ortak
üreticilerinin
beklentilerinin
tamamının
karşılanması
mümkün olamamak-
tadır. Birliğin
bu sınırlı iıhkanlarının
oıtağa yansıması
da maalesef ortağın
sıkıntısının ve
tepkisinin artmasına
neden olmuştur.

Esasen kurumun
tüm olanaklarını
devreye sokmuş
bulunan
Marmarabirlik
yönetim kurulu
gelişmeleri değer-
lendirerek, ortağın
tehine ilave imkanlar
yaratabilme amacı
ile çalışmalarını
yoğunlaştırmıştır.
Bu kapsamda yetkili
makamlar, hükümet
üyeleri ve finans
kuruluşları
nezdinde temas larda

bulunmak üzere
bir program
başlatılmıştır.
Temaslar sonucu
somut ve kalıcı
önlemler net bir
şekilde tespif
edilerek olası
tedbirlerin ne
olacağı ve nasıl
uygulanacağına
dair a'çıklamalar,
önümüzdeki
günlerde
Marmarabirlik
yönetim kurulu'nca
yapılacaktır."
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Bursa'da, polis ve
jandarmanın film gibi
operasyonu sonucu,
6 klşi!ik hırsızlık
şebekesi çökertildi.
Alınan bilgiye göre,
operasyon Bursa-
Ankara Karayolu'nun
20. ki|ometresinde,
önceki akşam saat-
|erinde yapılan
rutin yol uygulaması
sonucu start aldı.
16 Z 8?43 plakalı
Opel marka çalıntı
araçla Ankara
istikametine giden
E.S. (24) isimli bir
şahıs, polisin dur
ihtarına uymayarak
kaçmaya başladı.
polisin kovalamacası
sonucunda
şahıs, Yeni

lllk hırsızlık ebehsl

o
f oııxtuxsly^sloAzETE I

öhrtlldl
gelen 4 arkadaşı
daha yakalandı.
Kestel'e geldiklerinde
durumu anlayan 4
zanlı, Tempra marka
otomobi!le tekrar
Bursa istikametine
doğru kaçmaya
başladı. Kestel
merkezden çıkışta,
bir TlR'ın da
yardımıy|a, F.S. (25l,
M.Ç. (26), M.K. (26),
M.T. (26) isimli zan-
lılar kıskıvrak yaka-
landı. zanlıların
kuIlandığı Tempra
marka araç içerisinde
yapılan aramada, 1

sustalı bıçak ve 7.65
mm çapında Baretta
marka silah e|e geçir-
ildi. Olayın ardından
E.s, Z.o, F.S, M.ç,
M.K. ve M.T.'den
oluşan 6 kişilik
hırsızlık şebekesi,
Bursa Emniyet
Müdür|üğü ekiplerine
teslim ediIdi.
Yapılan açıklamada,
ça!ıntı aracın
Ertuğrul gazi
Mahallesi'nde
oturan Hüsnü
Hakan lnanoğlu'na
ait olduğu ve
bu şahsın geçen
hafta Pazar günü
soyulduğu
belirtildi.

ş
ç

üpheli
evre

Yolu girişinde bari
yer|ere çarptı. Çarp-
manın ardından şüp
heli şahıs, çalıntı
aracı bırakarak
ormanlık alana doğru
koşmaya başladı.
Polis ekipleri de şah-
sın peşinden gitti.
kovalamacadan
sonuç alınamayınca,
jandarmaya haber
verildi. Ancak şüpheli
şahıs buiunamaoı.
.Aradan yarım saat
geçtikten sonra şüp
heli şahıs, uıerinde

kan lekesi ve çamur
olduğu halde Narlıde
re Kooperatifi Mini
büs Durağı'na gitti.
Burada kooperatif
başkanına
arkadaşlarından
dayak yediğini anla-
tan zanlı, başkandan
kendisini lnegöl'e
götürmesini istedi.
Bu arada zarilı,
başkanın telefonun-
dan arkadaşlarına
telefon açarak, Raza
yaptığını ve Narlıdere
durağından kendisini
almaları gerektiğini
söyledi. Durumdan
şüphelenen durak
başkanı, polise haber

verdi. Bunun üzerine,
polis ve jandarma
tarafından yapılan
aramada, zanlının
üzerinden Mesut
Dönmez adına düzen-
lenmiş sahte kimlik
çıktı. Zanlının arka
daşları için kurulan
pusu sonucu, lnegöl'-
den gelen Z.O. (35)
isimli şahıs da yaka-
landı. Bu kişinin
yapılan sorgusundF,
adam öldürme ve oto
hırsızlığı suçlarından
sabıkaları bulunduğu
anlaşıldı. Kurulan
ikinci bir pusu
sonucu ise, zanlının
Saklı".ı ııı ıı Bursa'dan

E ıllııııl etten sıkı deıtetl
ı

lstanbul Emniyet
Müdür!üğü, görevi
başında şehit edilen
polis memuruyla,
uygulama esnasında
polisle çatışmaya
girilmesinin ardın-
dan, denetimlere
ağırlık vererek, suç
gruplarının yoğunluk
olarak ikamet ettiği
semtlerde gün
boyu uygulamalar
gdrçekleştirdi.
Edinilen bilgiye
göre, son dönemler
de polise karşı işIe-
nen suçların artış
göstermesi ve yaşa
nan son gelişmeler
lstanbul Emniyet
Müdürlüğü'nde
gerçekleştirilen bir
toplantıda masaya
yatırıldı. lstanbul
Emniyet Müdürü
celalettin cerrah'ın
talimatı üzerine tüm
ilçeler alarma geçiril-
erek uygulamalara
hız veriIdi. Bu kap-
samda suç örgüt-
lerinin mekan olarak
kullandığı semtler
ağırlıklı olmak üzere
çok sayıda bölgede
Genel Bilgi Taraması
(GBT) sorgu!ama,

araç sorgulama ve
şüpheli şahıÖlar
üzerinde birçok
noktada uygu|ama
dönemine geçildi.
Her ay belirli aralık-
larla yapı!an bu
uygulamaların bun-
dan böyle hız kaza-
narak tüm ilçelerde
sık!aştırılarak
hayata geçirileceği
öğ ren ild i.
Kapsam dahi!inde
Beyoğlu Asayiş
ekipleri, Trafik ve
Yunus Tim
Amirliği'ne bağlı
ekipler gece boyun-
ca kritik noktalarda
görev alarak genel
uygulama yaptı.
Trafikte seyreden
otomobilleri durdu-
rarak arama yapan
polis, durumundan
şüphe duydukları
kişilerin kimlik
sorgulama!arı nı
gerçekleştirdi.
Beyoğlu Dolapde
re'de Yunus
Timleri ile Trafik
ekiplerinin ortaklaşa
yaptıkları uygula-
malarda suç unsuru
bulunan kişiler
üzerinde işlem yaptı.

K rtez

\.

Ka ka a enı'
önlemler eıı 0r

Türklye Büyük Millet Meclisi, yoğun gündem
le çalışacağı yeni bir haftaya daha giriyor.
Ceza mevzuatına uyum amacıyla çeşitli
yasalarda değişiklik yapan teklif Mec!is
Genel Kurulu'nda görüşülecek.
AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ
tarafından hazırlanan ve iki bölüm halinde
görüşülecek olan teklifle, büyük kentlerin
kabusu olan 'kapkaç'a yeni önlemler ge!iyor.
Artık kapkaç zanlıları da tutuklu yargıla
nabilecek.
Silahla kasten yaralama, hırsızlık ve yağma,
tutq|«lama kararı verilecek suçlar arasına
alındı. Teklif, Türk Ceza Kanunu'nun etkin
pişmanlık hükmünün, örgütlü suçlarda bir
den fazla uygulanmamasını da öngörüyor.
Aile içi şiddetten, fuhuşa, uzlaşmadan,
konut dokunulmazlığına kadar pekçok konu-
da yeni düzenleme içeren teklifin
önümüzdeki hafta yasa|aşması bekleniyor.
Genel Kurul'da ayrıca, yeni kurulan 15
üniversiteye rektör atanmasına ilişkin teklif
de ele alınacak.
Plan ve Bütçe Komisyonu ise
Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkan!ığı'nın
da aralarında buIunduğu çeşitli kuru!uşların
bütçelerini görüşmeyi sürdürecek.

§ayfa 8

lrmak OZYALÇIN
Bilgi Üniversitesi
Televizyon - Reklam

cü ııüıvıüz "AyDıN" oLSU N !

Ne günlere kaldık sonumuz hayır ola. Ne kadar
da mutluyduk oysaki annemiz, babamız, annean-
nemiz, dedemiz, çoIuk çocuk hep birlikte ailece
oturup bizi mutlu eden, güldüren filmleri, dizileri
seyrederken...

Evet, büyük artistler, oyunculardı hepsi, ama
bir filmdeyken, bir dizideyken güzeldi. Şimdiyse
reyting uğruna neler neler yapılıyor. Unutulmuş
starlar, bir kompleksle, bir hırsla kendilerini halka
hatırlatmak, yeniden o sevgiyi, ilgiyi görmek, poh-
pohlanmak için, sırf o ekranda gözükmek için
çoluğunu çocuğunu, anasını babasını, geleceğini,
haysiyetini gurürunu düşünmeden zavallılaşıyor.

Aydın bir Türk toplumunda yaşıyoruz. Atatürk
bize boşluğumuzu bu saçma|ıklarla doldurmamız
için miras bırakmadı bu ülkeli. Ortada ciddi bir
psikolojik savaş varken, bu yozlaşma devam ettiği
müddetçe, ve annem yaşındaki "yıllarını Türk sine-
masına vermiş olduğunu söyleyen bir sanatçı"
kimliğiyle bu bayan, miIyonuncu baharını yaşama
derdinde olup, o çok sevdiği, vazgeçemeyeceği,
uğrunda öleceği, tek aşkı olan halkını göz göre
göre aptal yerine koyup kandırdığı müddetçe daha
çok sahtelikIer, "zevk için" insan öldüren
psikopatlar üreyecektir.

"Günaydın" ne demektir A|lah aşkına.
Sabahları, etrafımızdakilere, o günün "aydınlık"
dolu geçmesini dilemek amacıyla söylediğimiz
güzel, pozitif bir dilek değil midir? Günümüz
"aydın" değil bizim, günümüzü kirletiyorlar.
Kavgadan, sahtekarlıktan, Püzmece aşklardan
başka bir şey üretemiyorlar. Biz de sanata değil,
düzmeceye prim veriyoruz. Aydın, okumuş bir
insan üstelik cahil de değil ki ne güzel müzikli
eğlenceli programlar yapıyordu keşke bozmasaydı
kendıni bu reyting savaşı uğruna da kurunun
yanında yanmasaydı şimdi.

Sırf ona değil ım. öncelikle bu tarz program-
ların formatını beı,.,eyen. haıX]. ızIeyıcııerı, ınsan-
|arı. aptal yerine koymayı amaç edinmiş. bu
duzmece "aşk, ihtiras, entrika" üçgeninin oluştur-
duğu her ne ise, bunun senaryosunu yazanlaraı
diyecek o kadar çok lafım var ki ama yazık ki suç
ortakları amip gibi çoğalıyorlar. Amip'in tek hücreIi
olduğunu hatırlatmama gerek yok herhalde, evet
sığlaşmaktan, yozlaşmaktan tek bir hücreleri
kalmış onu da doğru kullanamıyorlar. Çok yazık,
bu cehalet, bu sığlık, bu yozlaşma, bu sahtelik.
Yı!larını sinemaya vermiş "sanatçı", keşke o yılları
hiç bir şey üretemediği sanatına değil de, 12
yaşında gelişme çağında oIan kızına verseymiş.
Yalandan halkı pohpohIayacağına, keşke
yetişmekte olan nesle "sığ ve boş beyinler" dışın-
da bir şey katabilseymiş.

Herkes birbirinin şakşakçısı olmuş. O, onu
gaza getiriyor, bu, bunu. Yalandan döküIen gözyaş
|arı da cabası. Bu aptalca oyuna katılan herkese
lafım; insanları kandırıp, aptal yerine koymak
değildir "televizyonculuk". "sanatçılık".
Televizyonculuk ta sanatçılık ta çok değerli çok
kutsal mesleklerdir. Kitle iletişiminin bu kadar
kötüye kullanıldığı bir zamanda yaşıyoruz bakın
işte. Ben bu saçmalığı. bu sahteciligi kesinlik!e
kabul etmiyorum. Bu düzmeceyi yaratanlarırl da,
alkışlayanların da, bizim büyüklerimiz olmasından
dolayı utanıyorum. Yayın akışını doldurmak ama
cıyla saçmasapan, bomboş programlar yaparak
sahta bir nesil yetiştiriyorsunuz.

Peki ya her gün üşenmeden kalkıp o stüdyoya
gelen, boşluktan, safIıktan kendini bu senaryoya
inandırmış "sinirden tansiyonum çıktı" diyerek,
damarlarını şişirerek boğaz patlatan cehaletin son
noktası teyzelerimiz amcalarımızdan oluşan halka
ne demeli. Çok yazık. Evinizde oturun bir gazete,
dergi, kitap okuyun da kültürünüz artsın. Iki
senedir gündemi meşguI edercesine, çok büyük
bir maharetmiş gibi, bir de üstüne üstlük "onu
evime aldım, bunu almadım" diyerek, namuslarını
şereflerini kanıtlamaya çalışırken, kendilerini çok
ciddi ve önemIi bir meselenin içinde zanneden,
genç kızların, ve delikanlıların geleceklerini düşün-
meden onları ku!Ianıp üzerlerinden prim yapmaya
çalışan, annemiz babamız yaşındaki, bizlere, Türk
genç!iğine örnek olmaları, güzel mesajlar vermele
ri gerekirken, boş ve sığ bir nesil yetiştiren insan-
ları ve buna izin veren, ortaklık eden, katılan herke
si medya eğitimi gören bir "aydın" Türk genci

ık buysa ben
benim günüm

İ
serbesf kürsü

sizinkiyle kir-
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Erdo
Y

AKP'nin cumartesi
günü yapılan
2. Olağan
Kongresinde
hükümetin icraat-
larını an]atan
Başbakan Erdoğan,
"Duramayız. Yan
gelip yatamayız.
Çok çalışacagız"
diyerek, Hükümet
ic raatla rın ın
ha]ka daha iyi anlatıl-
mas ııı ı isted i.

Erdoğdn. kendi-
lerinden önce
Türkiye'ye hizmeti, 

,

emeği geçmiş bütün
siyaset ve devlet
adamlarını şükranla
andıklarını vurgula-
yarak, "Bu vesileyle
68 yıl önce aramız-
dan ayrılan
C um h u riyetim izin
kurucusu Gazi
Mustafa Kemal '

Atatürk'ü ve yeni
toprağa verdiğimiz
Bülent Ecevit'[
saygıyla anıyoru1.
Bu ülke adına kim
taş pstüne taş
koymuşsa onu vefa
ile anmak boynu-
muzun borcudur"
diye konuştu.
Turkıye'nin yasakları

an'danııelektrl k zaınını" sln Tk k ıılın
sağlam basan bir
Türkiye var.Tüm bun-
ları anlatacağız.
Mermere su aynı
noktaya damlarsa
orayı deler. Ama
dağınık olursa de|e-
mez. Bunun için
sürekli anlatac ağız.
Nereye gidersek
gidelim anlatacagız.
Birileri, 'Gelişmeler
halkın cebine yansı-
madı'diyebilir.
Mutfaktaki teme! gıdh
malzeme|erine bakın.
Bunun mutfağa nasıl
yansıdığını göre-
ceksiniz.
4 yıldır elektriğe
zam yapmadık.
Ya pm a ma kta
direndik. Fakat şimdi
belirli bir noktaya
geldik. Artık belli bir
sıkıntı var. Zira elek-
triği sadece termik
santraIlerden, hidro
elektri k santrallerden,
yenilenebilir santral
lerden karşılamı
yoruz. Bir de maliyeti
çok olan doğal glz
çevrim santralleri var.
Bu bize belirli bir yük
getirdi. Bunu mil-
letimizle paylaşma
zorunda o|acağız.'

sınırı 40 YTLnb

kırdıgını belirten
Erdogan, "Demokrası
sürecinde bizden
önceki yasaklar ulke-
si Türkiye yok. Şimdi
bir 30't diye tutturu-
luyor. Göğsümuzu
gere gere söyluyoruz.
var mı bir tekliiiniz?
Çünkü biz bunu
yaparken AB üyesi
ülkeler|e konuştuk.
Oradaki uygula-
malara baktıktan
sonra, bizimkini bir
metin haline getirdik.
Onlar ne diyor; onlar
'Po|onya milleti",
'ltaIyan milleti' diyor.
Biz ne diyoruz; biz de
'Türklük'diyoruz.

Farkımız bu" dedi.
Vatandaşların,
hükümetin yaptığı
icraatların buyük
çoğunlugunu
bilmediğini anlatan
Erdogan, milli gelirin
4 kat arttığını,
enflasyonun tek
haneli rakamlara
gerilediğini, Türk
Lirasından 6 sıfırın
atıldığını dile getirdi.
Erdogan, şQyle
konuştu: '
"orta ve uzun vadede
hedeflerim izi tuttura-
cağız. Dünyanın ilk
20 ekonomisinden
biriyiz. Artık kendine
güvenen, yere

Türkiye Kamu-Sen, Türkiye İstatistik
Kurumu'ndan (TÜİK) alınan Ekim ayı
fiyatlarına göre, ça|ışan tek kişinin
yoksulluk sınırının bin 40 YTL 76 YKr'ye
yükseldiğini bildirdi.
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Ge!iştirme
Merkezi'nce hazırlanan "asgari geçim
endeksi" açık|andı. Açıklamada, dört kişilik
bir ailenin asgari geçim haddinin ise 2 bin
77 YTL 32 YKr olarak belirlendiği kaydedildi.

Emin Dalkıran Kordonu'nda
70 m2 daha önce internet

cafe olarak kullanılan
işyeri kiralıktır,

(o 542) 593 61 51
Tüketlc|ler en 0k banka

ı

Tüketici Hak!arı
Dernegi Genel
Başkanı Turhan
Çakar. tüketicilerin
en çok banka aracıIık
hizmetlerinden
ş|kayet ettiğini
söyledi.
Tüketici Hakları
Derneği Samsun
Şubesi'nin organize
dttlgl Karaden-iİ
Bölge TopIantısı'na
katıImak üzere
Samsun'a gelen
Turhan Çakar.
Türkiye'de tam
anlamıyia oIuşmuş
bir tüketici biIinci
olmadığını be]irtti.
Çakar, "Bankaların
kredi kartları ve
vermiş olduğu
hizmetlerden aldığı
yüksek ücretler

vatandaşların en çok
şikayet konusu.
Banka sözleşmelerin
de tüketicinin korun-
ması kanununa aykırı
haksız yükümler hala
devam ediyor.
Söz|eşmenin bir
sureti tüketiciye

verilmiyor" dedi.
Türkiye'de tüketici-
lerin giderek hak-
tarını öğrenmeye
baş|adığına dikkat
çeken Çakar, "Bize
gelen şikayetler her
yı! artıyor. Ancak,
Türkiye'de tam I

lka et
anlamıyla oluşmuş
bir tüketici bilinci
yok.Avrupa'da
ihracatın artmasında
ve dünya pazarına
bir malın yayıl-
masının altında bil-
inçli tüketici yatıyor.
Türkiye'de insan-
larımız genetik yapısı
değiştirilmiş birçok
ürünü kullanıyor.
Bilinçsiz tüketim
nedeniyle Türk
insanı hem kendini
zehirliyor hem de
çevresini
zehirliyor. Yani
harakiri yapıyor.
Ancak, bunun hala
farkında değil.
Tüketicilerimiz ne
yediğini, ne kul-
landığını sorgulamı
yor" diye konuştu.

ardan

K rtez
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Sayfa 10

Barış Güler'in kaleminden 7 YAş

rİeza

ıdalara dlkkat
Sebze ve meyvelerin
küflenmiş olan
kısımlarının atılarak
kalan kısmının yen-
mesinin de sakıncalı
o|duğu öne sürüldü.
Seb3e, meyve ve
al5Ör gıdalarda
ekonomik nedenlerle
sıkça yapılan bir
uygulama olan çürük
ya da bozulmuş kıs-
mın kesile rek
atıldıktan sonra
kalan kısmının tüke
tilmesinin veya hay-
van yemi olarak kul-
!anılmasının, sağlık
açısından tehlikeli
sonuçları berabe
rinde getirdiği
bildiri!di.
Cumhuriyet Üniver-
sitesi (CU) Mühendis
lik Fakültesi Gıda
Müh.endisliği Ögre-
tim Uyesi Yrd. Doç.
Dr. Nevcihan
Gürsoy, yaptığı açık-
lamada,ı gıdalardaki
küflerin kısa veya
uzun süreli çeşitli
sağlık sorunlarına
neden olmalarından
çok canlılarda
kanser oluşumuna
yol açmalarının
üzerinde önemle
durulan bir konu
o|duğunu kaydetti.
Çevreye bakıldığında
içki, sigara gibi
zar arlı al ı şkan l ı kları
olmayan kişilerde

kanser vakalarına
sıklıkla rastlandığını
ifade eden Yrd. Doç.
Dr. Gürsoy, şunları
söyledi: "Genelde bu
vakalarda gıda kay-
naklı kanserojenler
akla gelmemektedir.
Fakat 2001 yı|ında
Afrika'da yapıl mış
bir çalışmada, afla-
toksin ile bulaşık
mısır ve mısır ürün-
lerini tüketen insan-
ların kanlarında ciddi
miktarda aflatoksin
belirlenmiştir. Yine
benzer bir çalışmd-
da, aflatoksin ile
bulaşık sütlerle
bes!enen bebeklerin
kan örneklerinde
af!atoksin varlığı
tespit edilmiştir."
Yine çeşitli çalış-
malarda aflatokslnin
kanser yapıcı öze!-
!iğinin araştırıldığını
ve günlük be!li bir
miktar aflatoksin
verilen deney hay-
vanlarının karaciğer-
lerinde 34 haftada
kanser o!uşumunun
gözlendiğini bildiren
Yrd. Doç. Dr.
Gürsoy, şöyle dedi:
"Burada şunu
söylememiz
mümkündür. kanser
oluşumları açısından
ailatoksinier
sigaradan daha
büyük bir tehlilpdir"
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[adınla bu erkek t| erl ılden uzak durun
Erkeklerdeki sahiplen
me duygusu, aileye
aşırı bağlılık ve içine
kapanık|ık, nasıl dış
etkenler cildi kurutup
çat|atıyorsa, kadını da
öyle yıpratıyor. Bir
süre sonra benlik
duygusunu kaybeden
kadın, depresyona
giriyor
Nasıl ki dış etkenler
cildi kurutup çatlatı
yorsa, ikili ilişkilerde-
ki bazı erkek profilleri
de, kadını yıparata-
biliyor. Kadını bir
anlamda kurutan bazı
davranışlar, bir süre
sonra ruhsal sıkın-
tıları da beraberinde
getiriyor. Aldatılma,
fiziksel, söz!ü veya
psikolojik şiddet, aşa
ğılanma, hiç yerine
konma, fiziksel görü
nümündeki eksiklik-
leri yüzüne vurma
gibi davranışlar
depresyona sokuyor.
Memoria! Hastanesi
Psikoloji Uzmanı
Psikolog Aslıhan

Tokgöz Tozlu, kadın-
lara hayatı zehir
eden erkek tiplerini
sıraladı:
SAHİPLENME
DUYGUsU
DEPRESYONU
TETİKLİYOR
İıtııı ııışı<i!erde itişkiyi
ve kadını yipratan en
önemli unsurlardan
biri kıskançlık. Ancak,
bunun da ötesinde
kadını çok fazla
yıpratan ve kıskanç
lığın da önüne geçe-
bilen durum, sahip
lenme duygusu.
Evlendikten sonra
erkeğih kadına his-
settirdiği, 'Sen benim
malımsın' düşüncesi
kontrol mekanizması
nı da beraberinde
getiriyor. Erkek,
kadının kıyafetlerine,
davranışlarına
karışıyor, arkadaş
larını görmesini
istemiyor. Bir süre
sonra da çalışmasına
karşı çıkıyor. Hatta
daha da ileri giderek,

'benden önceki ha
yatını bitiriyorsun,
benimle yeni bir ha
yata baş!ıyorsun'
diyebi!iyor. Bu durum
da kadın tek başına
karar veremeyeceğini
düşünmeye başlıyor.
'Ben seninle varım,
çünkü beni ben ya
pan bütün her şeyl
senin!e bıraktım'
düşüncesi ile kadın,
bir süre sonra yok
oluyor.
elı_e BASKıSı
YİPRATİYOR

"senin annen benim
annem, senin ailen
benim ailem" ayrımı,
ıkııı ııışriterde kadın
ve erkek için çok
iazla yıpratıcı oluyor.
Ama erkekler
evlendikten sonra aile
kavramını biraz daha
ön planda tuttuğu
için, kadın bu durum-
dan çok daha tazla
etkileniyor. Erkek,
'Annem benden önce
gelir. Bir şey yapacak
san önce annemden
izin alacaksın' gibi

yaptırımlar uygulaya-
biIiyor. Bu durum bir
süre sonra kadın için
çekilmez bir hil ala-
biIiyor. Ataerkil aile
lerde sıklıkla rast-
lanan aile sendro-
munda, kadına'bizi
olduğumuz gibi
her şeyimiz ile kabul
edeceksin ve her
dediğimizi yapacak-
sın' duygusu verili
yor. Böylece duygu-
larını ifade edemeyen
kadın, depresyona
sü.rükleniyor.
İÇİNE KAPANİK
ERKEK ÇATLAT|YOR
Kadınlar için öne
çıkan en önemli
sorunlardan biri de
iletişim bozukluğu.
Erkeğin içine kapanık
olması, konuşma-
ması, zamanını bil-
gisayarın ya da elinde
kumanda ile televiz
yonun karşısında
geçirmesi, bir süre
sonra kadını eşinden
soğutuyor. Payla
şımcı olmamak

i!işkiyi yıpratıyor.
DEPRESYONUN
BELiRTiLERi
Eşiyle sorunlar
yaşayan kadın,
içine kapanma,
depresyon,
yemek yeme
a|ışkan lıklarında
bozukluk, ev
içinde eşi ile
paylaşamadığı şeyleri
ailesi ve arkadaşları
i|e paylaşma
davranışları
sergiliyor. Ruhsal
olarak çökmeye
başIıyor. Kaygı
bozuklukları,
depresyon, sürekli
kötü bir şey olacak
duygusu tetik-
lenebiliyor.
Psikolog Aslıhan
Tokgöz Tozlu, "Bbu
durumdaki kadının
psikolojik destek
alması şart.
Aksi taktirde
içinden çıkalamaya-
cak ruhsa!
bozukluk!ara sürük-
lenebilir" diyor.

I
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lçinde bot miktarda
A,B ve C vitamini
bulunan soğan, kalp
ve prostat bozuk-
luğu, sinir zafiyeti,
cilt hastalıkları ve
cinsel iktidarsızlık
gibi birçok hastalığa
iyi geliyor.
Soğanda bol miktar-
da A, B ve özellikle
C vitamini, bol fos-
for, iyot, silis, kükürt
gibi vücuda çok
faydalı maddeler,
anti.biyotik vazifesi
gören esanslar ve
hazım arttırıcı fer-
mentler buIun-
duğunu kaydeden
uzmanlar, soğanın
kalp ve prostat
bozukluğu,
pankreas tembelliği
(sekerliler), sinir
zafiyeti, romatizma,
cilt hastalıkları,
cinsel iktidarsızlık,
mide zayıflığı gibi
hastalıklara iyi
geldiğini, bol idrar
söktürdüğünü ve
vücutta birikmiş su
ve üreyi dışarı
attığını bildirdi.
Soğanın, vücuttaki
iaz|,a tuzu da dışarı
attığını belirten

uzmanlar, pankreası
çalıştırarak insülin
ifrazatını arttırdığını
ve kanda şeker
seviyesini
düşürdüğünü
kaydetti.
Fazla soğan yenen
ü!kelerde kanserin
nadir görüldüğünü
ve o ülke haIkının
uzun yaşadığını
ifade eden uzmanlar,
soğanın, karaciğeri
ve bağırsakları
dezenfekte edip
zehirIerini temi-
zlediğini ve gıdaların
orada vücudu
zehirlemesini

önlediğini, bağırsak
kurtlarını döktüğünü
belirtti.
Ağızdaki soğan
kokusunun gider-
ilmesi için yemekten
sonra ekmek
kabuğu.veya may-
danoz çiğnen-
mesinin yeterli
olduğunu belirten
uzmanlar, soğanın
patateslerden ayr.,
kuru, soğuk bir
yerde sak!anması
gerektiğini, çünkü
soğanın patatesler-
den salınan nemle
yumuşadığını ifade
etti.

0 aıı her derde deua

rİe-ırK
G€ uLlx

I ciJı.LOK sıYAsa ogETE I

ABONE OLDUNı-JZ MU?
AEıoN E oı_L, hl

o]<LıYıJN o}<LrTLlN
ö

ı 0r an nak anacaklnternetle hız
Sağlık Bakanlığı,
organ nakli için
bekleyenleri n özelli k-
Ierinin bulunduğu
'Bekleme Listesi'ni
internet,brtamına taşı
yarak, bağışlanan or
ganın hangi hastaya
uygun olduğunu da
ha kısa sürede belir-
lemeyi hedefliyor.
Sağlık Bakan!ığı
Ulusal Organ ve
Doku Nakli Koordi
nasyon Merkezi
göçevlisi Dr. Haluk
Yılmaz, düzenIenen
bir panel için geldiği
Konya'da, organ
naklinin Türkiye'de
henüz istenilen
düzeyde o!madığını
bildirdi.
Sürekli değişse de
son alınan kayıtlara
göre Türkiye'de 11
bin 676 hastanın
böbrek, 930 hastanın
karaciğe r, 2Ö5 has-
tanın kalp, 3 kişinin
kalp kapağı ve 53
hastanın da pankreas
nakli için sıra, bek-
lediğini vurgulayan
Yılmaz, bu organ
bekleyenlerin, kan
giubundan doku
özeiiikierine kaciar
bütün nakil için
gerekli özeIliklerinin
Organ Bekleme
Listesi'nde kayıt altı-
na alındığını Uİlalral.
Bu listede 30 böbrek,
18 karaciğer ve 12
kalp nakil merkez-
lerinden gelen hasta-

ların bi!gilerinin bu
lunduğunu vurgula
yan Yılmaz, şunları
kaydetti: "Bu listeyle
amaç organ naklinde
kanun dışı!ıkları önle-
mek. Liste, Sağlık
Bakanlığı U!usal
Organ ve Doku Nakli
Koordinasyon Merke
zinde hazırIanıyor.
MerkezIerden ge|en
hasta bilgileri listeye
giriliyor, hasta organ
bağışını bekliyor ve
özeI!ikleri tutarsa
nakil gerçekleşiyor."
Bir organ bağış-
landığında kişinin bi!-
gilerinin kime uydu'
ğunu belirlemenin
saatier aIabiiciiğini
dile getiren Yılmaz,
"Bu bazen zor durum
da bırakabiliyor.
Çünkü kadavranın
yakınları cenazeyi
hemen almak istiyor
ve beklemek durumu
güçleştiriyor. Bu nok-
tada yaşanan sorun-

ları aşılmasında zor-
lanıyoruz" dedi.
YıImaz, "Ulusal Or
gan Bekleme Listesi
Projesi" kapsamında
bu tür sorunların
kaldırılmasının
planlandığını
belirterek, şöyle
devam etti:
"Proje kapsamında
Organ Pekleme Liste
si interhet ortamına
aktarılacak. Bu liste
ye sadece nakil mer
kezlerindeki yetkili
kişi!er g[rebilecek.
Orneğin Van'da
bağışlanan bir organ
çok kısa sürede list-
eye girecek ve yine
Türkiye'nin diğer
ucunda ölüm-yaşam
çizgisinde bekleyen
hasta bulunup nakil
en kısa zamanda
yapılabileEek. Aynı
şekilde organ bek-
lerken ölen bir hasta
listeden hemen
çıkarılacak" dedi.
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İttaıye 110

Polis İmdat 155

Jandarma imdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLİK
Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

METRO 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu_Esadaş 514Anıtur 514
Kamil Koç 513

12 12
20 77
1a 72
45 49
47 71
35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi
ssk Hastanesi
Mer.Sağ.Ocağı
Tom rafi 513 65 29

TAKslLER

TEK Arıza
TEK İştetme
Statyum
Orm.Bö!.Şef.
Malıı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayol!arı
Lipan Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rvıa.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
5,13 ,t8 46

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

513 92 00
513 23 29
513 10 68

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

itim Müd.Halk

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

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
İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 4521 -182

Yazı İş!. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

DEN|Z OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yatova |226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT
(226| 814 10 20
(226| 363 43 19

|262| 6ş5 60 31

Yalova
Topçular
Eskihisar

oToBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00

(18 Hat )

rÜP DAĞİTİCİLARİ

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00
514 88 70
5l4 17 00

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

513 ,l0 79
513 30 33
513 14 25
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YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL : 34 SAY! : 2595

FİyATl : o.25 yTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri CÜl_en

Sorumlu Yazı İşIeri Müdürü : Serap CÜl_en
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-Yayı ncı !ı k-Reklamcılık Tesisi
lstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLiK

(Dini baynm Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Tel. a224.513 17 78 Fax .ü224.513 17 58
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= 
Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. 9/A

Tel & Fax 
= 
io .224| 513 88 26 GEMı_ix

Şube : Ba!ıkpazarı Mah. Alemdar Gad. No : 4
Tel 

= 
(0.224ı_ 513 49 93 GEMı_İK

e_mail : c_demirli@yahoo.com
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Tanış, iktidar değişti dertler değişmedi

Saadet Partisi İ Başkanı
Hilmi Tanış, Zeytin Üreti-
ci Halini dün erken
saatlerde gezerek, zeytin
üretici leri n i n dertleri n i
di nledi. Tan ı ş, "Zeytine
gerekli değeri vermeyen
bu hükümete üreticimiz sandıkta cevabını vere-
cektir." dedi. Haberi sayfa i'de
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Btniıöö
Tam otomatik sistemlerde el d ldurutup

ozon, sistemiyle en sağlıklı deze
ını,z güvenli am

larak
|lk sizin

su tadındahayat

,sağlrğımız kad.ır önemlidir
ıı t(atıtesı

ffiW ih SağIıklı Nesillere,..

]|6ı(fr]l TİCfREr
Irakan Arda

Dr.Ziya Kaya Mh. Orhangazi Cad. No: l00 l C

Tel |1o224l 5122255 GEtullİx

Çenesuyu 1,2 |Fr| sertlik derecesiyle
Türkiye'nih ve dünyanın

en yumuşak suları arasında yer alır
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TAR/AFSıZ siyesi GMETE
i nfo@g e m l i kko rt ezgazetes i . co m 25 Ykr

GEMLıK
ıı

l4 Kasım 2006 Salı

_

ı

Zengin davetiye ve
kartvizıt çeşitleri,, her türlü renkli ve

siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
broşür cilt yapımı

Tel : 513 96 83
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank A.ralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEML|K

Körfrz
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a ııUIudağ,Universitesi Gemllk Sunğipek Asım Kocabıyık Meslek Yüksekok

bugün Asım Kocabıyık'ın katılımıyla açıIacak. Törene Bursa Valisi Nihat Canpolat'ta katılacak.

ri Binası"

U ıı

I IIAsıınhcahı ıyüksehkul huık'ııl tırdıa un?/ ılı 0[
U.U. Gemlik Sunğipek Yerleşkesi'nde bugün "Eğitim
Birimleri Binası"nın açılış töreni var. Saat 11.30 da
yapılacak olan törene Bursa Valisi, IJludağ Üniversitesi
Rektörü, Gemlik protokolü, Asım Kocabıyık Kültür ve
Eğitim Vakfı Başkanı, binayı yaptıran işadamı Asım
Kocabıyık katılacak. Açılışta, Yüksekokulu tanıtan bir
film gösterisi yer alacak. Haberi sayfa S'de

, Habe sayfa S'de

n Güne Bakı

Bugün tJludağ Üniversifesi Gemlik
Sunğipek Yerleşkesi içinde yer alan
Yüksek okulların binasının açıIış töreni
var.

Bu bina işadamı Borusan'ın kurucusu
Asım Kocabıyık tarafından yaptırıldı.

Asım Bey'in Gemlik'e ve eğitime
büyük desteği var. Devamı sayfa S'de

Bugünkü açılış

kadri cüı_en
kadri_guler@hotmai!.com
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Sayfa 2ez

Gürhan ÇET|NKAYA
Geleceğe bakış

Çevre sürekli kir-
leniyor..

Doğal yapı bozu-
Iuyor..

lnsanoğ!u kendi-
sine bahşedilen kay-
nakları hoyratça ve
yarınları düşünmeden
harcıyor.

Doğal yapıyla inat-
!aşıyor.

Oysa yaşam
koşul!arımızı doğal
çevre oIuşturuyor...
Yaşamsal önem
taşıyan toprak, hava
ve su büyük tehlike
altında. Bu tehlikenin
kaynağı da ne yazık ki
insanoğlu..

Bir ilişki|er bütünü
olan çevrenin soruna
dönüşrnesi genellikle
insan kaynaklı etki-
lerin, doğanın ilişkiler
sistemini ve den-
gelerini zorlamasının
bir sonucu ...

sürekli artan nüfus
yeni ve kullanışlı
hammaddb ve enerji
kaynaklarının bulun-
masını zorluyor.

Doğal yaşamın ve
enerji kaynaklarının
daha iyi biçimde kul-
lanılması için önlem
alınması gerek.

Kaynakları verimli
kullanmak kadar
yeniden kazanım
uygulamaları da çok
önemli ..Ekonomik
açıdan, işlenmemiş
yeni hammadde kul-
lanımına göre daha
ucuz, ekolojik bakım-
dan ise, kut!anı!mış
hammaddelerin atık

olarak biriktirilmesin-
den ya da yakılarak
yok edilmesinden
daha anlamlı bir
çözüm..

'lnsarun doğaya
gereksinimi vardır,
ama doğanın ona
gereksinimi yoktur'
özdeyişi giderek daha
çok anlam kazanıyor.

Gelecek kuşaklara
üstünde yaşanabilir
bir gezegen bırakmak
için elimizden gelenİ
yapmak en önemli
sorumIuluğumuz.

Çevreye bir bütün
olarak toplum
düzeyinde ve
evrensel olarak sahip
çıkılması, sorunların
daha derin!emesine
kavranarak, çözüm-
lerinin araştırılması
ve dünyanın "insan-
lığın ortak mirası"
olduğu görüşüne
ağırlık verilmesi ilk
koşul.

1960'lı yıllarda
çevre bilincinin
geliştirilmesi önem-
senmiş, giderek pro-
gramlara ve uygula-
malara yansıması
sağlamış, konu
hemen hemen
her ülkede ve ulus-
lararası düzeyde
yasal çerçeveler
kazanıp kurumsal-
laşmıştır.

Günümüz insanı
için önemli olan
doğal çevre sorunları
Varsa, bunların
duyurulması nda,
önlemlerin alınmasın-

da ilk başvurulacak
yo! bilinçle ndirici
"eğitim"dir. Çevreyi
koruma bil inci
eğitim!e verilmezse,
insanların rJoğal
çevre soruınlarının
bilincine v:ırması için
çevreleriniın bozul_
malarındarı etkiten-
melerini beıklemek
ger.ekecek..

!nsanlar,ın doğal
çevre sorunlarının bil
incine varnnası için
yaşam alarılarının
kirlenmesi, bozulması
mı gerekiyıor?

Kuşkusıuz başa
gelince oI:aya tepki
daha
be! irg i n leşüyor.Ancak
o zaman da gideni
geri getirmek
olanaksızlaşıyor.

Çevre kirliliğinin
yaratacağı sorunlar
her bireyin geleceğini
yakından ilgilendiriy-
or.. Bu yüzden
bireylere top|um .
yaşamında kazandırıl-
ması gereken temel
anlayışlardan birisi
çevre sorunları ,

kirliliğinin boyut!arı
ve önlenmesi
konusunda bil-
inçlendirmek..

Nasıl yapılacak ?..
Eğitimle...
Aıha önce

insanoğlu hazır ola-
cak..

Bir de nüfus plan-
lanacak..

Hemen şimdi..
Yarın çok geç...

GemIik Oze! Aykeiıt lköğretlm Okulu'ndan ö rencİye destek

ılleöde

ğ

ı

ılıHo§te§ 0l dershane ücre
[lçemizde bulunan
Ozel Aykent llköğre-
tim Oku!u yönetimi
aldığı kararla maddi
olanaksızlıkIar
nedeniyle dersha-
neye devam ede-
meyen kız öğren-
cilere iş ve üniversi-
teye hazırlama
imkanı sunacak.
Özel Aykent İlltogre-
tim okulu Müdürü
Ahmet Cevdet İşler
gazetemize yaptığı
açıklamada önceki
yıllarda liseden
mezun olan ve
üniversiteye hazır-
lanan kız öğrenci-
|erin okula öğerenci
getiren servis
araçlarında hosteslik
hizmeti karşılığında

kendilerini dershan-
eye kayıt yaptırarak
bir yıllık ücretlerini
karşılayacakIarın
söyledi. lşler açıkla-
masında; 'Servis
hosfes/ğiyapmak
isteyen üniversiteye
gidememiş, dershan-
eye kayıt yaptıra-
mayan kız öğrenci-

lerin sabah saaf., 7.00
- 08.30 ile akşam
16.00-17.00 saatleri
arasındaki hosteslik
hizmetleri karşılığı
bir yıllık dershane
ü.cretinin Aykent
Ozel llköğretim
okulu tarafından
karşılanacağını'
söyledi.

§ataınadan akalandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Orhaniye Mahallesi
Yüzbaşı Sokak
12 nolu eve baskın
yapan polis
ekipleri 905 gram
esrar maddesi
ele geçirdi.
Edinilen bilgiye
göre, satmak
üzere Bursa'da
götürdüğü esrarı
satamadan

Gemlik'teki evine
getirdiği belirl . -ıen

S.A. simli bir
kişinin evine
po!is ekipleri
tarafından
C umhuriyet
Savcılığı'ndan alı-
nan izinle baskın
düzenlendi.
S.A.'nın evinde
yapılan aramada
çek yatın üzerinde
paketlenmiş satışa

hazır 905 gram
esrar maddesi ele
geçirildi.
Ele geçirilen
esrar mdddesi
muhafaza
altına alınırken
S.A. sorgula-
rnasının ardından
çıkarıldığı
mahkeme tarafın-
dan tutuklanarak
cezaeviıle
gönderildi.

Ko çAK HTHH|
CDRS l GcfulLİH şuBcsİ

Tul : t0.in4) 5i P 08 58
Fax : (0.224| 512 08 61

İstikta! Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemllk / BURSA

www. koca kg ayrİ me n ku l . com
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itAİlAsTlR 195 M2 3. KAT 1+1

2 BANyo z wc ısııısöRıü ooĞn-cızı-ı
MAi{AsTlR ıgs ııı zrulıı r+ı
2 BAt{yo z wc ısııısönı-ü 0ocııOızı-ı
ı,lAİ{AsTlR zııılı xlı zooz

TEMiruz nsı-lu xRıolvE uyGuı{
tlNAsTlR 1. KAT 2007 TEMMUZ

rısı.lıı xneolvE uycuı{
ItNAsTlR 1. KAT DUBLEKS 2007

TEMMuz nsılıı xnıolyE uycuN
ıiAİ{AsTlR 2. 1(AT 2007

ııuııuz nsı-lıı xnıolvç uvcuıı
ilAtlAsTlR 1. KAT 2007

rrııııuz rrsılıı xnıolvr uyOuıı
ıtlNAsTlR 130 M2 2. xnr xnRroıı plyıR
mııRlxııı KApl FuL EşyAtı
ilAİ{AsTlR 120 il2 6. ıOT 3+1

uııığıii ıılııuliniis s|ı. ougıu zzou2
E/Blok 160 m2 KULLAi{llıl A[Ai{Ll2 ADET
uı-uoıĞ voıu ı<noıxöv xöşxü sox. gAKış

rvıenl ıaozooıız vlııı slrE lçhoı
f{Ai{AsTıR s xmı gliln ruı-ı Eşvıı.ı
2.ıOT 130İ12

ınıılOlvr ilH.ı11 iıl2 1.ı$T BAKıMLı

E-64

E45

E-72

E-73

E-74

E_75

E.76

E-79

E-92
E-101

E-102

E.79

E-21

SATİLİK DAİRE
E-57 oıulnsuaışı 24 ıı2 1. KAT xöşr oüxxııı
E-03 onxıııcız|33.000ıı2

ı2000 [l2 KApALl HAzlR rıgnlKA
E68 ALAşAR xövü ı.tıt uz

E-94 onıııHcı/ 36.000 iil2 13000 ıı2 KApALlALAN

A-57 ıılsıRrıpg 90.000 ıı2 xlr xınşıuĞı
A-58 llA}{ASTlR 1350lil2 KAT XlnŞlUĞl

A62 lülANASTlR 2000 M2 KAT KARŞlUĞl

E-24 ırANAsnR 1zouz ı. KAT 3lt 1 2 AYL|K DEPOdT
E-58 tılsınrıpg ,t30 ıı2 2+1 ısııısön.ı<lıonlrın
E-l0 MAı{ASTIR ı+ı DıHlz tlANzARALl

E€1 xlsıRııpı 76 ıı2 2.5 uru uüsrıxlı 2,5 ıOTLI

sogıu uüsrnxlı ev

E-70 DOBURCA 500 M2 3 XATu FULL

ıüxs ıso ıız aıxçe vlııı
A-54 KARsAK BOĞM {0.640 ı,l2 sULu sOtlDAJLl

ısoo zıvrlı ıĞıçıı zıwlıılx

DÜKKAN - FABR|KA

YALOVA YOLU 1000 iJ12 ARSA

rıcıni iuın zıniH sAıış ııAĞAzAsı

1000 M2 DENlz cönEcEr ınsn
uııuRBEy ıooo uz lııınu ınsı
KUMLA NARtl ARAS| 1000 İll2

oıw cönıcıx içiııoı ıv ouaiıin ntsı
0ıuıix civını7000 M2 su eıerıRir vOı-ı
ylxıı iuınıııRsR
BAuKpAZAn ıoo uı ixi KATLI ARSA

uüsııxiı ıvoı oı.ıgiıin
s xıru rıııpiR aiNA

isıixııı cAD, vATıRıM ıuıçıı oüxıtııı
sıxiıoE 200 i,!2 2 ıOTLıOENiz GöRECEK iKi

ıurıı giun vEyA DuBLEKs oıinE ouaiıin
6000 i,!2 5000 ııi2 KAPAL| ALAN DEPo

ı rırıı xiRıı.ır giı.ıl

NOT: Telefonla görüşmelerinizde
Kayıt No'sunun bildirilmesi
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^-27A-29
A40

E-34
E.86
E40

E-52
E-71
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ı,EWA AĞAçLAR|VAR
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eıx.su zıniı VE ı,!EWE AĞAçLARı
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EsADiyE Köyü yALovA ı2.902 t2 2 xmıuşıı aiııl
Eıı ııAR AHIR VAR TRAnÖR VAR
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1. KAT 3+1 FUL.ooĞALGAZLı
MANAST|R 100 M2 4. KAT 3+,|

E.DINçER MH. 130 M2 2. KAT 3+ı

MANAST|R 130 M2 10. KAT
KoMBlLl ı-üxs oılne ı+ı
MANAST|R 110 M2 12. ı(AT 3+1

GAZHANE CAD.
5. KAT 2+1 KAtoRlFERLl
MERKEZ 110 M2 5. KAT 3+1 çARş|YA YAK|N
DR. zlYA KYA MH. 115 M2 2. KAT
KALoR|FERL| P|MAPENL| SATEN BoYA
KARTONPlYER
MANAST|R 195 5. KAT4+1 2 BANYo 2wc
ısıHsönı-ü DoĞALGAZLı

SATİLİK ÇİFTLİK

SATİLİK DAİRE
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E63

E-o1

A.20

A.38

E-05
e-o7
E-o8

E-12
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e-2o
E49

A ,^ iiANzARALl zErrlıı AĞAçLARIVARA-şY DüRDANE 2.275M2

oRHAıüĞAzıcD 730 m2 0ç YAN|YoL
UilURBEY 5.325 m2 YOL KENARI
oRHAıüGAzl 38.000 m2 sANAyl|MARLı
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E65 tA}lAsTıR 909 M2

YALovA YoLU 10.000 M2
oRxıNcızl yoLU 4000 M2

E-90 DEırİRsuBAşl70 M24 KATLı 3+1

SATİLİK ARSA

SATıLlK BENziNLiK

SATİLİK BİNA

E-54
E66

A_10
A-14
A-21
A-33



Saadet Partililer Zeytin Halinde üreticinin dertlerini dinlediler.

Sayfa 3 HABER

Taılı
Seyfettin ŞEKERSOZ
saadet partisi ll
Başkanı Hilmi Tanış,
sabahın erken
saatinde Gemlik
üretici zeytin halinde
yaptığı basın açıkla-
masında hükümete
çattı.
Yeni ürün zeytinleri
eline alan Tanış "İktl-
dar değişti, dertler
değişmedi. Zeytinine
gerekli değeri veı"-
meyen bu hükümete
üreticimiz sandık
başında cevabını
verecektir" dedi.
İ|çe Başkanı Recep
Aygün ve yönetim
kurulu üyeleriyle bir-
likte geldiği zeytin
halinde üreticilere
'hayırlı işler' dileyen
Hilmi Tanış, onlarla
sohbet ederek sorun-
Iarını dinledi.
uLKE oeRiye cirri
AKP hükümetinin ikti-
darda beşinci yı!ını
doldurduğunu anlatan
Hilmi Tanış, 3 yıl biz-
den bir şey bekle-
meyin mesajı veren
bu hükümeti, halkın
büyük bir sabırsız|ıkla
iş yapacağı günü bek-
lediğini ancak umut-
larının yok olduğunu
söy!edi.
3 yılın üzerinden bir
yıl daha geçmesine
rağmen çiftçinin
bütün sektörleriy!e
birlikte geriye gittiğini
öne süren Hilmi Tanış,
zeytin halinde bulu-
nan üreticilere açıkla-
ma yaptı.
Tanış, konuşmasında
"Zira 4 yıllık süre
içerisinde tarım girdi
maliyetleri (mazot,
gübre, y€ffi, işçilik,
zirai ilaç!ar) katla-
yarak arttı. Buna
karşılık müstahsilin
ürünü her geçen sene
değer kaybetti.
Geçtiğimiz aylar
içerisinde
karadeniz'de fındık
üreticisinin feryadını
millet olarak hep bir-
likte dinledik.
Samsun, Ordu kara
yolunu 8 saat trafiğe
kapattı!ar.
Yine Ege bölgesindeki
çeşitli illerde tütün,
ayçiçe ği, üzüm üreti-
cileri mitingler yap-
tılar. yetmedi
Ankara'ya yürüdüler.
Aynı şe kilde
Bursa'mızda zeytin
üreticisi de geçtiğimiz

lktldar tl deilOr ı

Zirai ilaçlara geçen
yıldan bu tarafa yüzde
50-100 arasında zam
yapıldığını, gübrenin
torbasının 20-25 YTL
ıken şimdl 30-35 YTL
olduğunu ve tüm bun-
larla birlikte çiftçinin
en çok kullandığı
mazotun da yüzde 30
- 40 civarında zam
gördüğünü söyledi.
ZEYTİN FİYATLARİ
DÜşÜYoR
Zeytin fiyatlarında ise
Marmarabirlik'in 100-
120 taneye 3,80 YTL
fiyat açıklamasının
üreticiyi perişan
ettiğini söyleyen
Tanış, "Buna karşılık
Marmarabirlik yine de
ürün almıyor. Tüccar
ise 2,50 YTL fiyat
veriyor. Oysa bu
zeytin 4,5 YTL ada.

300-350 tane ki en çok
tutulan zeytin budur.
Marmarabirlik 2,50
YTL, Tüccar 1,50 YTL
veriyor. Kaldı ki, bir-
liğin ne zaman parayı
vereceği belIi değildir.
Yağlık zeytin geçen
sene 1,10 YTL iken,
bu sene 0,50 YTL'ye
düşürülmüştür.
yöremizin birinci
derecede geçim kay-
nağı zeytindir, alım
satımdaki belirsizlik-
ler yüzünden müstah-
siI bankadan kredi
almaya mahkum
edilmektedir.
Çünkü, bir taraftan
zeytin para etmiyor
ken diğer taraftan
onunda zaten parasını
alamıyor. Dolayısıyla
üreticinin bir yıl
çalışarak ümit

Y U

ıll0dı0 0

günlerde Bursa İzmir
karayo lunu 2 saat
trafiğe kapattı.
Bütün bu feryatları
dünyada duymadık
kimse kalmadı, sağır
sultanlar bile duydu
ancak Akp hükümeti
çiftçiye'Ananı alda
git, Gözünü toprak
doyursun, nüfusun
yüzde kırkı köyde
yaşıyor, yüzde altmış
yüzde kırkı besIemek
zorunda değil'diye
rek köylüye besleme
muamelesi yaptı"
dedi.
Hürüıııırr
zEYIlNAjYE
şAşı EAKIYQ8
Tarım sektörüne bu
şekilde şaşı bakan bir
hükümetin zeytinciye
farklı muamele yap-
masının beklenemeye-
ceğini söyleyen Tanış,
"On|ar tüm ekonomiyi
olduğu gibi tarımı da
!MF'ye havale etti!er.
Ancak, bir şark kurna-
zlığı yaparak suçu da
birliklerin ve kooper-
atif lerin üzerine
atmayı maharet zan-
nettiler. Zira, bir!ik
yöneticileri ve kooper-
atif başkanlarından
müstahsilin hakkını
arayanları görevden
almayı, tarım po!i-
tikası haline
getirdiler.
Mudanya zeytin
kooperatifi başkanı
bunun en güzel
örneğidir" şeklinde
konuştu.
Geçen yıl 2O YTL olan
işçi yevmiye sinin
şimdi 30 YTL olduğu-
na dikkat çeken Tanış,

bağladığı mahsul,
bankaIardan çekilen
kredinin faizine yet-
miyor. Bugün üretici
muhatap arıyor, ancak
iktidar meydan!arda
yok ve çiftçinin
'Anasını da alıp
gitmesini' söylüyor"
dedi.
Üreticinin, zeytine
güvenerek traktör, ev,
araba aldığını, düğün
yaptığını söy!eyen
Hilmi Tanış, bu insan-
ların şimdi kara kara
düşündüğünü ve ne
yapacaklarını şaşır-
mış vaziyette o!duk-
larını söyledi.
Zeytin alımına kota
konmasının bir
hükümet ve lMF po!i-
tikası olduğunu ileri
süren Tanış, Bu arada
Marmarabirlik'in
günah keçisi seçilme-
si de, hükümetin
beceriksizliğini birlik-
Ierin sırtına yükleme
modasıdır.
Fiskobirlik'te bunun
başka bir örneğidir"
dedi. saadet partisi
İ! Başkanı Hitmi
Tanış, partilerinin
döneminde zeytinin
6 dolar yaptığını ve
dolarında o günlerde
reel değe rinde
olduğunu belirterek,
"Geçen seneler gös-
terdi kl, Mllll Görüş
iktidara gelmezse,
önümüzdeki sene bu
günlerimizi de araya-
cağız.
Gelirse bugün
kazandığımızın en az
5 katını da bir
yılda kazanacağız"
iddiasında bu!undu.
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Cübbeli Hoca!..
Bir süreden beri Hürriyet gazetesinde köşe

yazar. olarak yazan Sayın Ahmet Hakan, eski!-
erde dinci kesime ait gazete lerde yazdığı ve
zaten on|arla beraber olduğu için çok seviliyor,
yere göğe konmuyordu..

Ne zaman ki Sayın Hakan Hürriyette yaz-
maya, Nişantaşı Kafe'lerinde görüImeye
başladığından beri ( onların iddiası ) bu din ci
kesim Ahmet Hakan'a düşman oldu.. Ona,
dönek dedileı kafe'lerde geziyor dedi !eı
kısaca bu defa yerden yere vurdular..

Dinci kesimin ağır toplarından Güppeli
Ahmet hoca denen zatın yaptıkları ortaya çıkın-
ca, büyük yalanlarIa kendilerini temize çıkar-
maya ça!ışıyorlar..

Hürriyet Gazetesi ve Ahmet Hakan burada
dönen dolapları açıklayınca bu cüppeli denen
kişi ayıplarını örtmek için Ahmet Hakan'a
hücum ediyor.

Sayın Ahmet Hakan 'ın cevabını aynen
gazeteden alarak size aktarıyorum ;

"Mademki bana pas atılmış ,bana sataşıl
mış, o halde cevap vereyim.

Bana bak ey hoca !.

Eğer ben günde beş vakit etrafına topla dığı
gariban insanlara " ateş ile korkutan" bir vaiz
olsaydım...

Ve onlara "Sakın Nişantaşı kafelerine git-
meyin! Zinhar kafir olursunuz, cehennem
ateşinde cayır cayır yanarsınız " diye ses
lenseydim. Sonra da çaktırmadan kendimi o
me*anıhra afsa io'ım..

o zaman belki haklı olabilirdin.
Ama gel gör ki...
Ben, kendi halinde bir adem oğIuyum..
Ne "10 mark" karşılığında sattığım vaaz

kasetlerim var, ne de hayatım boyunca her
hangi bir kişiyi "Ateş" ile korkutmuşluğum...

Ne garip gurebaya "havuza girmeyin" ,

"tetevizyon seyretmeyin" diye uyarmışlı ğım
vardır, ne de milletin parasını "Cüppeli Ahmet
külliyesi" yaptırmak için çar çur etmişliğim ,

Avrupa"da zevk yerlerinde yemişliğim..
Yani ben senin gibi kariyerimi " takvada ileri

gitmek iddiası" üzerine oluşmuş biri değilim.
Ayrıca sana "Oralara niye gittin" denmiyor ki..

TaIkın/Salkım meselesi anımsatıp "Hoca ne
iş" deniliyor..

Ey hoca.. Bence sen şu polemik işini be
nim gibi günahkarlara bırak ta..

Şu kutsal günlerde tövbe et, nedamet getir,
dağa çık, derviş ol..!

Yani ... Hamlığı bırak da biraz pişmeye
çalış!...

Böylesi senin iki dünya saadetin...
Bir kısmını okuduğunuz yazı bir çok günahı,

ayıbı söyleyerek devam ediyor..
Sayın okurlar hepiniz televizyonlar da

seyrettiniz, gazetelerde okudunuz, dini duygu-
ları kullanarak sizlerden para, menfaat sağ!ıyor-
lar, sonrada bunları ceplerine atıyorlar ve
sizlere enayi gözü iIe bakıyorlar..

Bizler, bunları yazanlar hakiki din adam ları-
na, iyi niyetleri ile dininin icaplarını yeri ne
getirenlere tabiidir ki saygımız var.

Bizde Müslüman bir ülkede yaşayan
Müs!üman kişileriz. Bizler siz|er adına sizi

yanlış yollara, kendi yararları için götür meye
çalışanlarla mücadele ediyor, bunların sahte
yüzlerini sizin önünüze sermeye çalışıyoruz.
Sende biraz gözünü aç , neyin ne olduğunu an
lamaya çalış.

Yoksa paraların gidiyor , para bir şey değil
sana bana enayi - koyun gibi sağılacak akıl-
sız ,güdülecek insan gözü ile bakıyorlar.
Zaten en çok bu beni yaralıyor..

Seni hiç rahatsız etmiyor mu benim garib-
an kardeşim...
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2006-2007 Öğrenim yılı
Oğretmenler Günü
nedeniy!e yapılacak
olan sportif etkinlikler
için ilçe tertip Komitesi
voleybol ve masa
tenisi karşılaşmaları
yapılması kararı aldı.
komite tarafından
yapılan açıklamada
voleybol karşı!aş-
malarının Gemlik
Lisesi Kapalı Spor
Salonun'da 15 Kasım
2006 çarşamba günü
saat: 1 8.30'da başlaya-
cağı, masa tenisi

retınenlerin masa tenlsl ııe ııole hol müsahakaları ba ladı
2006-200z Ö6renim yıtı Öğretmenler Günü
nedeniyle yapılacak olan sportif etkinlikler
için ilçe tertip Komitesi voleybol ve masa
tenisi karşılaşmaları yapılması kararı aldı.

karşılaşmalarının ise
Celal Balar Anado!u
Lisesi spor salonun-
da 18 Kasım 2006
cumartesi günü
saat: 10.00'da
başlayacağını
duyurdutar.
Tertip komitesi
karşılaşmalarla ilgili
fitsürü belirlerken,
turnuvanın 15 Kasım
2006 çarşamba
günü başlayıp
21 Kasım 2006
salı günü biteceğini
söylediler.

2ü)6.2007 oGREIIM YILI oGRETMEnLER HAFrASI VolİYBoL FIı§TtRu
TARIH GUN sA}n sAAT 1. TAKIM 2. TAKıM GR. Maç ib

1 5. 1 1.2006 Ç arşamba
Gemlık Lısesı

Spor Salonu
18:30

CELAL BAYAR
ANADOLU USESI

TICARET MESLE K

uSES]
A

15.11.2006 Ç aşamba
Gemlik Lısesı

Spor Salonu
19:30 E.M.L Ş.ETEM YAŞAR

I.o o t

l-rAKEit4tfR

Au C,ORUCU
MUAMMER INAN

AHMET ÇAK
ÇİĞOrİİ TEKIN

16.1 1.2006 Peşembe
Gemlık Lısesı

Spor Salcınu
18:30 LH.L

CELALBAYAR
ANADotU L]SESI

A
FATMA IOÇAKER
EMEL MINARE

ı 6. 1 1.2006 Peşembe
G enı lık Lısesı

Spor Salonu
19: 30 1 1 EYLU L I.o .o E M.L E 4

ı7.11.2006 C uma
Genılik Lısesı

Spor Salonu
18: 30

TICARET MESLEK
usrsi I.H.L A 5

1 7. 1 1.2006 C uma
Gemlık Lısesı

S por Salonu
19:]0 Ş.ETEM YAŞAR

I.o.o 11EYLUt I.0 o B €

20. 1 1.2006 p azartesı
G eın lık Lısesı

sııt-ıı salcıııu
18:30 A (,RUBU 1 B GRUBU 2

MUAMMER INAN
rı"ıİıır YAŞAR

EMINE YAŞAR
au c,onucü
AHMET ÇAK
ciĞoru TEKIN

20.1 1 2006 P aZa rteSI
ıieııılık [ısesı

spoı sa|oııu
1 

(). l0 A (,Rl.JtsLJ 2 B (;RIJt]tJ 1 s

2 1.1 1.200t S alı
G r:m lık Lısesı

s por salonu
1B:30 7.Maçın Mağlubu B.Maçın Mağlubu ]4 yAr, 

I

21.11.2006 Salı
Genılık Lısesı
Spor Salonu

19: ]O 7,Maçın Galıbı 8.Maçın Galıbı FıİsL

ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı

ı
ı

ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
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Türkiye'ni n ihracatında
ilk sırada yeralan ve
dünya çapında üre-
timiyle dikkat çeken
Bursa, İzmit ve
Sakarya'daki otomobil
fabrikaları ziyaretçi
kılığındaki casusların
tehdidi altında.
Otomotiv, Türkiye'nin
ihracatında ilk sırada
yer a!ıyor. Kocaeli.
Adapazarı ve Bursa,
bırçok markanın uretım
üssü haline geldi.
Firmalar, rakiplerinin
teknoloji ve model bi!-
gisinin peşine düştü.

Fabrika müdürleri,
"otomotlv casusları
kol gezmeye başIadı."
diyor. Ford Otosan'ın
kocaeli fabrikası, son
4 yıldır şirketin
Avrupa'daki tesisleri
içinde'en iyisi' seçiliy-
or. Türk otomotiv sek-
törü, yakaladığı başarı
ve gösterdiği
gelişmeyle dikkat
çekiyor. Anadolu'daki
fabrikaların kalite
açısından Avrupa'da
zirveye tırmanması ve
üretilen modellerin
'yılın aracı' seçitmesi

rakip şirketlerin ilgisini
bu tesislere çekiyor.
Bu sebep|e, firmaların
üretim teknolojisini,
ürününü veya önemli
bilgilerini e!de etmeyi
amaçlayan 'otomotiv
casus!uğu'son
dönemlerde artış gös-
terdi. Fotoğrafik hafıza
ve çizim yeteneği yük-
sek 'mühendisler',
ziyaretçi kimliğiyle
tesis!eri gezerek
casus!uk yapıyor.
Fabrika müdürlerinin
ifadesiyle, bu kişiler
Kocaeli'nde kol gezm-

eye başladı. Bazı fir-
malar, tedbir amacıy-
la misafir kısıtlaması-
na gitti. Ziyaretçi lis-
tesi önceden alınarak
isimler tek tek
araştırılıyor. Sakıncalı
görülen kişiler fab-
rikaya sokulmuyor.
Türkiye'nin ihracat

kalemleri arasında oto-
motiv ilk sırada yer
alıyor. Kocaeli,
Adapazarı ve. Bursa,
ABD'Il Ford, ltalyan
Fiat, Japon Toyota,
Güney Koreli Hyundai,
Fransız Renault ve
Alman Mercedes'in
üretim üssü haline
geldi. Birçok marka,
yeni mode|ini dünya ile
aynı anda Türkiye'de
tanıtıyor. Rekabet de
gün geçtikçe kızışıyor.
Firmalar, rakiplerin;
yakından izliyor.
Ford'un Avrupa fab-
rikaları arasında 4
yıldır'en iyi' seçilen
kocae!i üretim
merkezi, mercek altın-
daki tesislerin başında
geliyor. Fabrika
Müdürü Nuri Otay,
"Meraklı bazı meslek-
taşlarımız, yedek parça
satın aldığımız şirket-

lerin mühendisi gibi
gelip tesislerimizi, yeııi
ürünlerimizi görmek
istiyor. Bunları nazikçe
dışarı çıkarıyorı)z."
diyor.
TOFAŞ,TAN EKSTRA
oNLEM
yeni modelleri Linea ve
Mini Kargo'yu sır gibi
saklayan Tofaş da
üretim döneminde
fabrikasına ziyaretçi
kabul etıı,ıeye
yanaşmıyor. Birçok
şirket, fabrikalarının
beIirli bö!ümlerini
karşı!ıklı olarak bir-
birinin incelemesine
açıyor. Bunlar içindeki
tek istisnayı Japon
Toyota oluşturuyor.
Japon şirket, hiçbir
şekilde tesislerini
rakipleri nin ziyaretine
açmadığı için, diğer
şirketler de kapılarını
ona açmlyor

hhrikalarında

-

ca§u§

-tehlihsi

-§AY ilu§T$rA üş*tp §ffiLA}(,T$}'ı

Daire,Zeytinllk, Vllla, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERl YA?İLİR

AciL sATıLıK ı,e K|RALııILARıNız içiıı nizi ARAyıNız

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|LlK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATIL|K lÜX OnİnE Denizi gören, 3+1, 140 m2

fr ıı 7/ ı TıaHı rıHer Çeşit Emlak A|ım, Satım ve Kl

120 m2 3 + 1 SATILIK LUX DAIRE

BaIıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli tvlüstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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.

Onünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpazan Eski sahil lıIektep

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nı n

aItında 408 m2 arsa - Çınarcık,
Yalova M8.54 m2 arsa

Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa

Tennal Girişinde 433.02 m2

Termal yolu Gülerce Villalarının

altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Her TürIü Sigorta lşIemleri ve

Doğa! gaz Poliçesi YapıIır,

§KER §ıcORTA
lliacida İttP

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Te! : 5132474 Far 514 1021

ı

lstanbul 2010 ılında
kentlAB kültür Ba

AB Konseyi, İstan-
bul'un 2010 yılında
"Avrupa Kültür
Başkenti". o!masını
onayladı. lstanbu!,
AB dışı şehirler
sınıfında Ukrayna'nın
başkenti Kiev ile
yarışıyordu.
2010 Avrupa Kültür
Başkenti Projesi
kapsamında AB
dışı şehirler sınıfın-
da Ukrayna'nın
başkenti Kiev ile
yarışan lstanbul,
geçen Nisan ayında
Brüksel'de yapılan
jüri toplantısında,
Avrupa
Parlamentosu,
AB Komisyonu ve
AB Konseyinin

ikişer, Bölgeler
komitesinin bir
temsi!cisinden
oluşan
7 kişilik Seçici

kurul tarafından
seçilmişti. Projenin
gerçekleşmesi için
AB Konseyi
onayı gerekiyordu.
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Asım Kocabı ık'ın a tırdı

Yuksekokul bu

2005-2006 eğitim
öğretim döneminde
kapılarını öğrencilere
açan U!udağ Univer-
sitesi Gemlik
Sunğipek
yüksekokulları'nı bir
çatı altında toplayan
Borusan HoIding
kurucusu ve Asım
Kocabıyık Eğitim
Kültür Vakfı Başkanı
işadamı Asım
Kocabıyık tarafından
yaptırılan "Eğitim
Birimleri Binası"nın
resmi açılış töreni
bugün yapılacak.
U.U. Gemlik
Sunğipek Asım
Kocabıyak
yüksekokul u
Binasında yapılacak
olan açılış bugün
saat 11.30 gerçek-
leştirlIecek.
Açılışa Asım
Kocabıyık Kültür ve
Eğitim Vakfı Başkanı
Asım Kocabıyık,
Bursa Valisi Nihat
Canpolat, Uludağ
universitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa
yurtkuran, Üniversite
camiası, Borusan
Holding camiası,
öğrenciler ve davetli
ler katılacaklar.
Açılış, saygı duruşu
ve lstikIal Marşı'nın
söylenmesiyle
başlayacak. Tanıtım
fiIminin gösteril
mesinin ardından
kokteyl verilecek.
Asım Kocabıyık
Meslek yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr.
Ad bu rrah im
Korukçu'nun konuş-
ması i!e devam

edilecek.
Kaymakam. Mehmet
BaygüI, U.Universite-
si Rektörü Mustafa
yurtkuran, Bursa
Va!isi Nihat
Canpolat'ın konuş-
maları ardından Asım
Kocabıyık Kültür
Eğitim Vakfı Başkanı
Asım Kocabıyık birer
konuşma yapacaklar.
Gem!ik Sunğipek
Fabrikası 57. Ecevit
Hükümeti sırasında
Uludağ Üniversite-
sine devredilmişti.
2004 yı!ında devir
işlemlerinin tamam-
lanmasındana sonra
2005-2006 eğitim
öğretim yılında ise
üniversitg Dış Ticaret
ve Bitki uretimi
bölüm !eriyle
kapıları nı öğrencilere
açtı.
Dış Ticaret Bö!ümüne
30 öğrenci alınırken
bu öğrenciler bir yıl
Uludağ Univer-

sitesinde yabancı dil
öğrenimi gördüler.
Bitkl uretimi
Bölümüne ise 30 kon-
tenjandan ancak 13
öğrenci kayıt yaptırdı.
2006-2007 eğ'itim ve
öğretim yılında
Yüksek Okul sayısı 2
den 5'e yükseldi.
Bu yıl Harita
Kadostıa, Deniz
Liman lşletmesi, Gıda
Teknolojisi Bölümleri
yüksek okullara ilave
edildi.
Yerleşke Müdüriyet
binasının yanında
bulunan boş tütün
deposu,
yüksekokullar
Müdürü, Prof. Dr.
Abdurrahim
Korukçunun girişim-
leri sonucu Asım
Kocabıyık Kültür ve
Eğitim Vakfı tarafın-
dan yüksek okul
yapılması kararı
alındı.
8 ay gibi kısa bir

Y

şürede U!udağ
universitesi tarafın-
dan projelendirilen
"Eğitim Birimleri
Binası" 3 milyon YTL
harcanarak eğitim
öğretim yıiına
yetiştiriIdi.
Borusan Holding
Kurucu üyesi ve
Asım Kocabıyık
Kültür Eğitim Vakfı
Başkanı Asım
Koca bıyı k'ın
desteğiyle tamam-
lanan binaya U.Ü.
Gemlik Asım
Kocabıyık Meslek
yüksek Okulu adı
verildi.
Gemlik'in sosyal,
küItürel ve ekonomik
yaşamına büyük katkı
sağlayacak olan
yüksekokulların
binalarının yapımına
destek veren Asım
Kocabıyık'a
GemlikIiler büyük
şükran
duyuyor!ar.

ıı ııuna or
Uludağ Üniversitesl Gemlik Sunğipek Asım Kocabıyık Meslek
Yüksekokulu "Eğitim Birimleri Binası" bugün Asım Kocabıyık'ın
katılımıyla açılacak. Törene Bursa Vallsl Nihat Canpolat'ta katılacak.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_g u ler@ hotmai l.com

Bugünkü açılış..
Yeni yaptırıtan binada eğitim ve öğre-

tim ders yılı başında başladı.
Ancak, resmi açılış bugünlere kaldı.
Eksikler tamamlandı. Oğrenciler 5 pro-

gramda öğrenime başladı.
.GemIik'in geleceğini değiştirecek olan

U.U. Gemlik Sunğipek yerleşkesinde 11
programda yüksek okul planlandı.

Bugün gelecek eğitim öğretim yılında
açılacak olan programların müjdesini
YüksekokuI Müdürü Prof. Dr. Adurrahim
Korukçu'dan öğreneceğiz.

Birkaç yı! içinde kademeli olarak diğer
yüksekokuIlar yanında,4 yı!lık bir Hukuk
Fakültesi i|e 4 yıllık Denizcilik Yüksek
Okulu'nun YÖK'ten izni alındı.

Tüm bunlar yatırım gerektiren oIayIar.
AKP hükümeti Gemlik Sunğipek yer-

leşkesine yardım etmiyor.
Gemlik'li Milletvekilimizin de açılışa

gelerek yardım konusunda söz vermesini
bekliyoruz.

Hükümet üniversitelere sıcak baktığı
sürece, mali desteğinini arttırır. Ancak,
bugüne kadar uyguladığı politika hep kıs-
mak yönünde oldu.

Mevcut!arı destek!eyeceklerine yeni
üniversite!er açmayı planlıyorIar. Bir yan-
dan da YÖK yhsaİını değİştirip, Ünİver-
siteleri hükümete bağılı hale getirmeyi..

Gemlik Sunğipek Yerleşkesi için Asım
Kocabıyık gibi bir hayırsever bulduk,
şükredelim.

Yoksa bu iş devlet yardımıyla kolay
kolay gerçekleşmezdi.

B u gü n kü açı Iı şta Sayı n Asım
Kocabıyık'tan yeni destek!er bek-
lediğimizi duymak isterim.

Birimleri Binasının iç görünümü. Bina tamamlanma aşamasındayken
|u Eğitimludağ üniversitesi Gemlik Asım

ıı ı ıı
^

yıttıkbl,t e llil§ atlilezıııııı

BA YA ıV lı,It/llA SEBE Cİ u anıyur

Müracaat : Yaşar KOSE
0 533 497 83 42

özav toJis TiK NAK, 0T0 ve

KARGo D,Ş Tic,LTD.ŞIi.

4

ııTEşEKKU R
Güzel Gemllk'lmizin sosyal, küItürel ve ekonomik hayatına

hareket katacak olan
Asım Kocabıyık Meslek Yüksek OkuIu

"Eğitlm Birimleri Binası"nı ilçemize kazandıran değerli işadamı

Sayın Asım KOCABIYIK'a/ 
çocukları mızve Gemlik HaIkı adına

teşekkür ve şükranları mızı sunuyoruz

Gem ıı K KÖRFEZGAZETESİ

ULUDAĞ ÜUİVERSİTESİ

ASİM KOCABİYİK MESLEK YÜKSEK

oKulu ruı Ü oÜnıÜĞÜt DEı{

§unği pek Yerleşkemizdeki yaklaşık

1600 ağaç ürün veren zeytln ağaçlarındaki ürünleı

, ağaç üzerinden (a!ivre) satılacaktır,

llgilenenlerin 15 Kasım 2006 Çarşaınba günü

Saail17,oo'e kadar lılüdürlüğümüze

Kapalı zarf ile tekliflerini vermeleri gerekmektediıı

|LAı\l OLUI.|UR,
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Bursa Büyükşehir
Belediyesi, çarpık
yapılaşma nedeniyle
şehir giriş ve
çıkışlarındaki kötü
görüntüyü
güze!leştirme çalış-
maları kapsamında
emniyetli sürüş
amacıyla yol
kenarlarındaki oto
korkulukların yapımı-
na başladı.
Büyükşehir
Belediyesi, kent gir-
işlerini güzelleştirme
çalışmaları kap-
samında tamam-
lanan aydınlat-
maların ardından bu
kez de emniyetli
sürüş için kent giriş-
leri ve ana arter-
lerinde oto korkuluk
yapımı için çalış-
malara start verdi.
lstanbu!, İzmir,
Ankara ve Mudanya
Yolları'nda orta refüj
ve yol kenarlarına

Sa fa6o
-ü. 

.}, - ap.l.ıOa'çl'i," ır, GutlUx slYAsl

toplam 45 bin metre
oto korkuluk rayı,
22 bin 500 adet oto
korkuluk dikmesi,
15 bin metre gergi
kuşağı ve bağlantı
plakları iIe 3 bin 500
adet çift yönlü reflek-
tör yapılacak. 31
Aralık'ta tamam-
lanacak çalışmalar
1 milyon 640 bin
YTL'ye mal olacak.
"Yeniden yeşil
Bursa" hedefi
doğrultusunda 2
yılda 237 bin metre
kare yeşil alan oluş-
turan Büyükşehir

Belediyesi, ayrıca
kent girişlerine 8 bin
500 akça ağacı
olmak üzere toplam
20 bin, çınar, meşe
ve akçarcı ağacı
daktl. Ayrıca, Atatürk
caddesi'nden
Setbaşı'na kadar
olan bölgedeki
kaldırımlara yüz bin
menekşe, yerprim-
lası ve süs
lahanasını eken
Büyükşehir
Belediyesi, bir-
birinden renkli çiçek-
lerle caddelere ayrı
bir güzellik kattı .

0HP'den ze

CHP Bursa
Milletvekili kemal
Demirel, zeytin üreti-
cisinin hükümetin
yanlış tarım poli-
tikaları nedeniyle zor
duruma düştüğünü
ve bu durumdan
üreticiyi ancak yine
Tarım Bakan!ığı ile
Marmarabirlik'in kur-
tarabileceğini savun-
du. Demire!, Bursa
Milletvekili Prof.Dr.
Mustafa Özyurt, ll
Başkanı Abdullah
Ozer, i!çe başkanları
ve iI yöneticileriyle,
parti binasında
düzenlediği basın
toplantısında, birkaç
gündür yaşanan
zeytin krizine değin-
di. Demirel,
Marmarabirlik'in
tavan ve taban fiyatı
açıklamaması ndan
dolayı zeytin üreti-
cisinin perişan
olduğunu belirterek,
AKP Hükümeti'nin
yanlış tarım poli-
tikalarının milletin
efendisi olan çiftçiyi,
köle haline getirdiğini
savu n d u.
Geçtiğimiz yıl
hükümete sundukları
zeytin ile i!gili
önerinin kabu!
edilmediğini ve
bugünkü sıkıntıların

ortaya çıktığını anla-
tan Demirel, zeytin
üreticisinin kan
ağladığını belirt''
Zeytin üreticisi, ı

girdilerinin geçen yıla
göre yüzde 300
oranında arttığına
dikkati çeken
Demirel,
MarmarabirI ik tarafı n -

dan verilen avans fiy-
atının ise
düşürüldüğünü kay-
detti. Geçen yıl 20
YTL olan günlük işçi
yevmiyenin bu yıl
30 YTL'ye çıktığını,
ilaçlamada kullanılan
göz taşının fiyatının
ise 25 YTL'den 70
YTL'ye yükseldiğini
bildiren Demirel,
"Girdi fiyatları böyle
iken çiftçiye verilen
avans fiyat 4.05
YTL'den, 2.50 YTL'ye
düşürüldü.
Atatürk'ün milletin
efendisi dediği
çiftçiyi köle haline
getirm ey in.
Hükümetin yanlış
po!itikaIarı, fındık
üreticisi gibi
zeytinciyi de perişan
etti. Bu sadece
üreticinin ve
Marmarabirlik'in
sorunu değil. İktldar
partisinin Bursa mil-
!etvekilleri bir an

önce harekete
geçerek bu sıkıntıya
çözüm bulmalı. Tabi
ki çözüm Tarım
Bakanlığı'nda..."
diye konuştu.
Türkiye'nin zeytinde
dünyada 4. sırada
yer aldığını, ancak
birinci sırada olma-
ması için hiçbir
engelinin bulun-
madığını anlatan
Demirel, "İspanya şu
anda zeytinde birinci
sırada ancak, 5 yı|lık
sıkıntılı bir döneme
girdi. Elimizde böyle
bir fırsat varken,
köylüye destek ver-
erek, Türkiye'yi
zeytinde birinci
sıraya getirmeliyiz"
dedi. Demirel,
Marmarabirlik ve
hükümet yetki!iIeri
göreve davet ederek,
zeytin üreticisini
düştüğü kötü
durumdan kurtarıl-
masını istedi.
CHP'nin Bursa'daki
üretim bölgelerinde
araştırma yapacağını
bildiren Demirel,
sorunları MecIis'e
taşıyacaklarını, ayrıca
hükümetin bu
konudaki çaIış-
malarının takipçisi
olacaklarını da söz-
lerine ekledi.

n0tı e e§tOk
CHP Bursa Mi!Ietvekili Demirel, Bursa'nın kara elması zeytinin,

zor blr dönemden geçtiğini be!irterek, yöneticilerin üreticiye gereken

desteği vermesl gerektlğinin altını çizdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden
yollara oto korkuluk hlzmetl
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AKP'nin büyük kurul-
tayında Merkez Karar
Yönetim
Kurulu'na(MKYK)
Bursa'dan sadece
Milletvekili Altan
Karapaşoğlu
girebildi.
Adalet ve Kalkınma
Partisi'nin(AKP)
11 Kasım'da gerçek-
leştirilen 2. olağan
kongresinde, Merkez
karar yönetim
KuruIu'nda(MKYK)
Bursa'dan sadece
Milletvekili Altan
Karapaşaoğlu yer
a!dı.
Kongre öncesi parti
içinde beklenen,
yenilenme
çerçevesinde Altan
Karapaşaoğlu ile bir-
likte Bursa'dan Grup
Başkanvekili Faruk
Çelik ve hatta l!
Başkanı Hayrettin
Çakmak'ın da

merkezi yöne-
timlerde yer
aIması
konuşulurken,
kongre son-
rasında alınan
sonuçlar bek-
lenene yakın
olmadı. Bu
durum,
Bursa'ya 12
kez gelen ve
yapılan çalış-
malar ile her
gelişinde
kenti, parti
teşkilatını ve
yerel yönetimi-
ni yere göğe sığdıra-
mayan Başbakan
Recep Tayyip
Erdoğan'ın, kongre
sürecinde Bursa
teşkilatına beklenen
önemi göstermediği
yorumlarına neden
oldu. Her ne kadar,
Bursa teşkilatı, parti
disiplini

çerçevesinde
merkezden çok da
faz|a bir yetki bekle-
mezken, Başbakan
Erdoğan ise teşki-
latın yapısını iyi
gözlem leyerek,
Kara paşoğ lu'n u
merkezi yönetime
dahil etmeyi Bursa
için yeterli buldu.

KAYıP
Y-113037 nolu sağlık
karnemi kaybettim.

Hükümsüzdür.
Handan sÖNMEz

Bursa B ekur Böl
u u n n

K/AYıP
Giresun Dereli

Kaymakamlığı'ndan
aldığım yeşil

kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

Mahmut OKUMUŞ

KAYıP
-o., Aff[itülü§.,,*,.

Müdürlüğü'nden
aldığım nüfus cüz-
danımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Sait çELİK

ıGemllk körfez' internette

tıuuıılu. geın İ İ kko rfezgazetes İ, co ın

DoGAYı
SEV YEŞİLİ
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Sigarayı
Bırakma
Günü"nde,
"temiz havanın
tadına varln"
sloganıyla bir
eylem başlattı.
Eylem kap-
samında 20
Kasım 2006
tarihinde,
Türkiye'de
herkes en çok
sigara tüketilen
öğle saat-
lerinde, sigara
içmemeye davet
ediIiyor. Sigara
Bırakma Eylemi'nin
gerçekleştirileceği
12.00 ile 14.00 saat-
leri arasında, İstanbul
başta olmak üzere
çeşitli il!erde etkinlik-
ler düzenlenmesi de
planlanıyor.
Sigara Bırakma
Eylemi'ne on-line
destek için
"SigarayiBirakma
G u n u.org"
Sigara Bırakma
Eylemi'ne,
Türkiye'deki duyarlı
kişi ve kuruluş|ar
ile yurt dışındaki

Türkler de internet

lemlne ı u

günü çerçevesinde
başIatı!an "Sigara
Bırakma Eylemi"
kapsamında
lstanbul başta
olmak üzere Ankara,
İzmir, Adana,
Bursa, Antalya,
Konya, Kocaeli ve
Mersin'de bir dizi
etki n Iik gerçekleştir-
ilecek. "Dünya
Sigarayı Bırakma
Günü"nde, alışveriş
merkezleri gibi insan
trafiğinin yoğun
olduğ u
noktalarda, sigaranın
zararlarını anlatan
ilginç yarışmalar,
showlar ve gösteriler
düzenlenecek.

ı
,,

0 estek 0rıu
23 ülkede 300 binden
tazla kişiyi nikotin
bağımlılığından kur-
taran l QUIT SMOK-
lNG (lOS) tarafından
20 Kasım Dünya
Sigara Bırakma Günü
kapsamında düzenle-
nen Sigara Bırakma
Eylemi'ne kurumsal
ve bireysel destek
çığ gibi büyüyor.
20 Kası'de hiç sigara
içilmemesinin hede-
flendiği eyleme
şimdiye kadar destek
verenler arasında
ruıÜsino, Türk
Kardiyoloj.i Derneği,
MESAM, oZDEBıR,
TURSAB, Konya
Sanayi Odası,
Toplum Sağlığı
Araştırma ve
9eliştirm.e Merkezi,
lstanbul ll Müftülüğü
gibi öncü dernek ve
kurumlar yer alıyor.
Doğal, hızlı ve kolay
sigara bırakma pro-
gramı ile dünyada
300 bin, Türkiye'de
bir yıIda 3 bin
500'den fazla kişinin
sigarayı bırakmasını
sağlayan lQS,
"20 Kasım Dünya

üzerinden katılıp
destek verebiliyor.
Kasım ayının
ilk haftasından baş!a-
yarak 20 Kasım 2006
tarihine kadar
yayında kalacak
olan Sigarayi
B ira kmaGun u.org
internet adresinde
yer alacak eylem özel
sitesini ziyaret eden-
ler, eyleme kişise! ve
kurumsal kayıt
yaptırıp, isimlerine
düzenlenmiş onIine
Sigara Bırakma
Eylemi Katılım
sertifikası
a!abilecekler.
20 Kasım Dünya
Sigarayı Bırakma

]ıIeden iyetler zl ruesi raporu

[ofi Annan'a sunuldu

"Müslüman-Batı
ayrımının teme!inde
din değil siyaset
yatıyor" denildi.
Türkiye ve
lspanya'nın eş
başkanlığında
yürütülen
Medeniyetler lttifakı
Yüksek Düzeyli Grup
Raporu, BM Genel
sekreteri kofi
Annan'a sunuIdu.
Rapora göre,
büyüyen Müslüman-
Batı ayrımının
temelinde din değil
siyaset yatıyo.r.
Medeniyetler lttifakı
9irişimi, Madrid ve
|stanbul'daki bom-
balamaIarın ardın-
dan, Birleşmiş
Milletler şemsiyesi
altında Türkiye ve

ispanya'nın
eşbaşkanlığında
yürütüldü.
Raporda Somut
oneriler var
Çeşitli ülkelerden
siyasetçilerin yanı
sıra din adamı ve
toplumbilimcilerin
oluşturduğu 20 kişi-
lik akil adamlar
grubu, çalış-
ma!arı n ı n
sonuçlarını bir
raporda top!adı.
Birleşmiş Mi!letler
Genel sekreteri kofi
Annan'a sunulan
raporda, Müslüman
ve Batı toplumları
arasında büyüyen
ayrımın nedenleri
tespit ediliyor ve
somut öneriler
ortaya koyuluyor.
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2 saat de olsa
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tırma

mamış o|makla
beraber son yokla-
mada da bulunduk-
ları yer askerlik
meclislerine veya
şubelerine gelmemiş
buIunanIardan elg
geçen veya kendilik-
lerinden gelenlerden
30 YTL alınacak.
Son yoklama sırasın-
da ertesi seneye terki
gereken okullarda
okuyanlardan asker-
lik şubelerine tahsil
derecesi hakkında
be!ge göndermemiş
olanlar 20 YTL
para cezasına tabi
tutulacak.
Asker!iklerini bitirip
terhis edilen erbaş
ve erden 3 ay içinde
terhis be!gelerini

anıılı ceıa§ı artı

Sayfa 8

a abllir
aşılması halinde
800 dolarlara ulaşı!-
masını ihtimal dışı
görmüyor. Azalan
altın arzına karşın
Çin ve Hindistan
gibi hızlı büyüme
kaydeden ülkelerin
yüksek talebinin de
fiyatları teti klediğine
dikkat çekiliyor.
Uzmanlar, lrak'ta
idama mahkum
edilen devrik lider
Saddam Hüseyin'in
asılması halinde
!rak'ta iş!erin daha
kötüye gideceği
endişesiyle altın fiy-
atlarının yükselebile-
ceğini kaydediygr.
Para piyasası uıman-
ları, 2006'da altın f\r
atlarının çok sert iniş
ve çıkışlar
sergilediğini,
1 günde 20-30 dolar-
lara varan değişim-
lere şahit olun-
duğunu belirterek,
piyasaların normal
seyrinde, böyle bir
durumun yaşana-
mayacağını beIIrtiyor.
Troy Menkul
Kıymet!er Yönetim
Kurulu Uyesi Ali
Eı,can Bütün, savaş,
kriz ve belirsizlik
zamanlarında
yatırımcılar için
güvenIi liman olarak
görüIen altının son
yıllarda fonlara
endeks!endiğine
işaret ediyor:

ö
I GuNLuxslvs| oızere I

YOklaına 0ta
Yoklamasını yaptır-
mayanlara verilen
bin kuruş ile 5 lira!ık
cezaları, 20 i!e 30
YTL'ye yükselten
tasarı TBMM
Başkan!ığına sunul-
du. Askerlik Kanunu
ile Yedek Subaylar
ve yedek Askeri
Mem u rlar
Kanununda değişik-
lik yapılmasına dair
kanun tasarısına
göre, ilk yoklamasını
yaptırmayan, yokla-
ma defterine ismini
yazdırmayanlardan
son yoklamasının
devam ettiği günler
bitinceye kadar
müracaat eden
veya ele geçenlere
verilen bin kuruşluk
cezalar, 20 YTL'ye
yükseltilecek.
llk yoklamasını yap-
tırmış olduğu halde
son yoklamanın
devam ettiği günler
içinde haber gönder-
memiş olantardan
arkadaşlarının ilk
tertibinin sevk-
lerinden
evvel ele geçen veya
kendiIiğinden gelen-
lere 20 YlL para
cezası uygulanacak.
llk yoklama defterler-
ine ismini yazdır-

şubelerine kaydet-
tirmeyenlerden 20
YTL para cezası alı-
nacak.
yoklama sırasında
isteni!en bi!gileri
bildirmemiş ve kay-
dını yaptırmamış ya
da şubeleri mıntıkası
haricine giderek yer-
lerini değiştirdikler-
ine dair bir ay
içinde şubelerine
haber vermemiş olan
yedek subay ve
memurlara, 20 YTL
para cezası verile-
cek. Herhangi bir
askerlik şubesi
kütüğüne kaydını
hiç yaptırmamış
olanlar için bu ceza
30 YTL olarak uygu-
lanacak.

Altın fl atları atlama
kriz dönemlerinde
'güvenli liman' kabul
edilen altın, ABD
kaynaklı büyük fon-
ların etkisine girdi.
Yatırımcının gözü
spekülatörlerde.
saddam asılırsa
altının fiyatı
fır!ayabilir.
Uzun süre 600
doların altında dal-
gaIı bir seyir izleyen
altının onsu (28,35
gram) son haftalarda
büyük fon|arın da
etkisiyle hızlı bir
yükseIişe geçti.
2006 yılına 517 dolar-
la başlayan fiyat|ar
12 Mayıs'ta 729 do|ar
ile zirveye ulaştı;
11 Eylül'de ise 585
dolara geriledi.
Piyasa uzman!arının
da kafasını karıştıran
bu keskin fiyat
hareket!eri zaman
zaman analistlerin
tahminlerinin tersine
geIişme gösterdi.
4 Ekim 2006'da 564
dolardan alıcı bulan
ons, bu tarihten
itibaren yukarı yön!ü
hareketini sürdürüy-
or. Yıl içerisinde
küçük yatırımcının
ağırlıklı olarak tercih
ettiği cumhuriyet
altını ise 151 YTL'den
başladığı yükselişi
240 yeni liraya kadar
taşımayı başardı.
Uzmanlar, bir günü
diğerine uymayan

altın fiyat!arının dal-
galı seyrini ABD kay-
naklı büyük fonların
alım-satımına
bağlıyor.
Eskiden altın arz-
talebi, savaşlar,
siyasi ortam, petrol
fiyatları ve benzeri
gelişmeleri takip
eden yatırımcı!arın
şimdilerde gözü
kuIağı spekülatör-
lerin alacağı kararlar-
da. Dün itibarıyla
635 dolar olan
onsun yakın ve orta
vadede 650, uzun
vadede ise 800 doları
göreb ileceğ i

belirtiliyor.
Son dönemde düşüş
eğilimi gösteren
altın, 4 Ekim'de 564
dolara kadar geriledi.
Ancak, yüklü alımlar-
la yeniden yükselişe
geçti ve geçen cuma
günü, 635 dolarla
son iki ayın en yük-
sek rakamını gördü.
Petrol fiyatlarındaki
düşüş, Ortadoğu'da
gerginliğin kısmen
azalması, Kuzey
Kore ve lran'ın müza-
kereye açık tavrına
rağmen, pus!u
havayı seven altın,
bu gelişmelere bekle-
nenden daha az tepki
verdi.
Piyasa uzmanları,
yükselişin 650 dolara
kadar sürmesini ve
bu seviyenin de

eteh aııilada kısıtlama a durdurnıa
Danıştay, Matiye
Bakanlığının Tedavi
Yardımına llişkin
Uygulama Teb!iği'nin,
pratisyen hekimlerin
reçete yazmaIarına
kısıtlama getiren ve
ayaktan tedavi!erde,
bazı durumlar dışın-
da; reçetelere en
fazla 4 kalem ve 7
gün!ük tedavi
dozunu aşmayacak
şekilde ilaç yazıl-
masını öngören
hükümlerinin
yürütmesini
durdurdu.
Türk Tabipleri Birliği
(TTB), Maliye
Bakanlığının 29
Nisan 2006 tarihli
Resmi Gazete'de
yayımlanan 6 sıra
numaralı Tedavi
Yardımına İllşkln
Uygulama Tebliği ile
anıIan Tebliğin bazı
madde!erin in
değiştiriImesi hakkın-
daki 31 Mayıs 2006

tarihli Resmi
Gazete'de yayım-
lanan 7 sıra numaralı
Tedavi yardımına
İllşXln Uygulama
Teb!iğinin iptali ve
yürütmesinin durdu-
rulması istemiyle
Danıştay'da dava
açmıştı.
Dava konusu,
Danıştay 5 ve 10.
dairelerinin görev
alanına girdiği için

ortak heyet yürüt-
menin durduru!ması
istemini karara
bağladı.
Maliye Bakanlığının
karara itiraz hakkı
bulunuyor. Bakanlık
itiraz ederse, itirazı
Danıştay İdari Dava
Daireleri Kuru!u
görüşecek. Ortak
heyet, davayı daha
sonra esastan karara
bağlayacak.

Ce telefonlarında virüs alarmı
Cep..telefonlarında
vlRus alarmı
Cep telefonlarında
virüs tehlikesi kol
gezmeye başladı.
commwarrior adlı
virüs, bulaştığı cepte,
rehberdeki tüm
numaralara MMS
gönderip cihazdaki
bilgileri yok ediyor.
Gep telefonları bil-
gisayar fonksiyon-
larını almaya
başladığından bu
yana virüs sorunları
bu cihazlarda da sık-
lıkla görülür oldu.
uzun süredir
dünyanın farklı böl-
gelerinde görülen
commwarrior adIı
cep telefonu virüsü
Türkiye'de de yayıl-
maya başladı.
CommWarrior, tele-
fondan telefona sMs
(kısa mesaj) ve
Bluetooth (10 metre
çapında cihazların
kablosuz veri trans-
feri yapabilmesi)
yoluyla aktarılan
virüslerden farklı
olarak MMS (görüntü,
ses ve yazı içeren
mesaj) ile de yayıla-
biliyor. Virüs,

bu!aştığı telefonun
kart ve belleğindeki
bütün bilgileri siliyor.
CommWarrior ayrıca,
te!efonun çalışmasını
yavaşlatıp, telefon
rehberindeki kayıtlı
numaralara kul-
lanıcının onayı
olmadan MMS gön-
derimi de yapıyor.
Virüs, kullanıcıya
MMS, Bluetooth ya
da SMS ile ulaştığın-
da aktive olması için
diğer Symbian virüs-
lerinde olduğu gibi
'yükleme' onayı
istemiyor. Bu neden-
Ie virüsün telefonlar
arasında yayılması
oldukça hızlı bir
şekilde oluyor.
NoKıA
MODELLERİNİ
sEViYoR
Bu virüsün cep tele-
fonlarının donanımı-
na verdiği bir zarar
bulunmuyor. Ancak
sistem içinde çalış-
maya başladığında,
kendini başka te!e-
fonlara yaymaya
çalışırken kapasiteyi
zorluyor ve pilin kısa
sürede bitmesine yol
açıyor.

Cep telefonu virüsleri
Bluetooth uyumlu ve
Symbian işletim sis-
temi ile çalışan akıllı
telefon!arda daha
kolay yayı!abiliyor.
commwarrior
virüsünden de
Symbian işletim sis-
temi iIe ça|ışan cep
telefonları etki len iyor,
Bu yüzden
Symbian'ın en büyük
kullanıcısı olan
Nokia'nın pek çok
yeni modelinin bu
virüsten etkilenme
riski bulunuyor.
Nokia 6600, 6680,
N70, N90, 9500 gibi
pek çok modele
buluşma riski bulu-
nan virüs, hem cep
telefonu hem de
mobil bilgisayar
olarak kulIanılabilen
QTEK cihazları ve
HP ıPAQ 6500
üzerinde de etkili
oluyor.
ttp://mobiIe.f-
secu re.com/down-
loads/trial/in dex. htm l

adresinden virüsten
etkilenen tüm tele-
fonların bilgisine
ulaşabilmek
mümkün.
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Enfl as
DlSK'e bağlı Birleşik
Metal-!ş Sendikası
tarafından yapılan
araştırmada çaIışan-
ların, ücretlerine
yapılan enflasyona
dayalı zamlar
nedeniyle giderek
yoksulIaştıkları be!ir-
tiıd i.
BirIeşik Metal-İş
Sendikası Araştırma
Dairesince yapılan
araştırmaya göre, yıl-
lık TUFE, Türkiye
ortalaması için yüzde
9.98 olarak gerçek-
leşirken, en yoksul
yüzde 20'lik kesim
için yüzde 10.76
oranında ortaya çıktı.
Bu oran en zengin
yüzde 20'llk dilim için
yüzde 10,17 olarak
gerçekleşti.
TUFE yıl başından bu

-şı* {,*,* *JqSf&_9" _ .
]ouxrux s|YAsl GArErE

0n zammı oksulla 0r

yana da en fakir
yüzde 20'llk dilim için
yüzde 8.39 oldu.
Ekim ayında özellikle
kömür ve servis
ücretlerindeki artış
dikkati çekerken, dar
gelirlinin en çok har-
cama yaptığı kalem-
ler olan ekmek ve
tahı! ürünleri, u!aşım,
barınma ve ısınmada
yıllık enflasyon yüzde

1 S'lerin üzerine çıktı.
"Kentli yoksullar"
için yıl başından bu
yana enflasyon 8.63,
geçen yılın ekim
ayından bu yılın ekim
ayına kadar olan
dönemde ise enflasy-
on oranı yüzde 10.86
olarak gerçek!eşti.
Araştırmaya göre,
son bir yıIda harcama
kalemlerinin büyük

tırı
ağırlığını oluşturan,
kira, ekmek, tahıl ve
tahıl ürünleri ile yaka-
cak fiyatlarındaki
artış enflasyonu
neredeyse ikiye kat-
ladı.
Geçen yılın aynı
ayına göre doğal gaz
fiyatları yüzde 23.4,
kömür yüzde 22.9,
kira yüzde 20.6
oranında arttı.Aynı
dönemde ekmekteki
fiyat artışı yüzde 14
olurken, kuru fasu-
lyedeki fiyat artışı
yüzde 10.2, nohuttaki
ise yüzde 18'i bu|du.
Birleşik Metal-İş
sendikası yönetim
Kurulunun değer-
Iendirmesinde,
enflasyonun sokakta-
ki fiyat artışlarını yan-
sıtmadığı ifade edildi.

Türk e
lspanya Başbakanı
Jose Luis Rodriguez
Zapatero, İspanya'nın
AB'ye üyelik müzak-
erelerinde
"Türkiye'nin
üyeliğine sonsuz
destek verdiğini"
bildirdi.
Başbakan Recep
rayyip Erdoğan ve
lspanya Başbakanı
Zapatero, Qış
Ekonomik 1.1işkiIer
Kurulu (DElK)
bünyesinde faaliyet
gösteren.Türk-
lspanyol lş Konseyi
tarafından Çıragan
Sarayında düzenle-
nen ça|ışma kah-
valtısında, Türk ve
İspanyol iş adamları
ile bir araya geldi.
lki ülkenin ekonomik
açıdan birbirlerini
tamamlayıcı sinerji-
leri olduğunu ifade
eden Zapatero,
Türkiye'nin zor
zamanları geride
bıraktığını,
ekonomisini düzelt-
tiğini ve kesin bir
şeki!de kapasitesini
gösterdiğini söyledi

e

"Ticaret alanında
Ttlrkiye ve İspanya
arasında son yıllarda
inanılmaz yükselişler
görüImektedir"
diye konuşan
Zapatero, iki ülkenin
birer stratejik ortak
olduğunu belirtti.
Za patero, .Tü rkiye'n i n
geçen yı! lspanya
ihracatının 9. sırasın-
da yer aldığını,
200S'te 5,5 milyar
Avro'luk ticaret
hacmi oluştuğunu
hatır|atırken, bu yılın
8 ayında da toplam
ticaret hacminin 4,6
milyar Avro'ya

ulaştığını bildirdi.
Zapatero, "BU,
ekonomimizin daha
çok itelenebileceğini
gösteriyor. Ancak
yatırım!ar yetersiz.
Bu toplantının sonu-
cu yatırım, yatırım,
yatırım olmalı" dedi.
Türkiye'nin enerji
açısından çok önemli
bir koridor oluştur-
duğuna da işaret
eden Zapatero,
"Şirketlerimiz ulus-
lararası pazarlara
açılmak, yeni fırsatlar
yaka!amak istiyorlar.
Türkiye 2007'de
hayata geçireceğimiz

0ruz
pazar projesinde yer
alan 9 ülkeden biri.
Stratejik bir pazar
olarak gördüğümüz
Türkiye, bizim için
ABD, Çin ve Japonya
seviyesinde"
diye konuştu.
Erdoğan ise konuş-
masında lspanya ile
Türkiye arasındaki
ticaret hacminin bu
yılın8ayında5mi!-
yar dolara yak-
laştığını belirterek,
"Ekonomik güçlerim-
iz ve potansiyeIlerim-
iz göz önüne
alındığında, ticare-
timizin daha da art-
maması için hiç bir
sebep yok" dedi.
"Türkiye bugün,
dünyanın en fazla
ticaret yapan ilk
20 ü!kesi içindedir"
diyen Erdoğan,
Türkiye'nin 10 yıl
içinde 800 ınilyar
Avro'ya varacak
GSMH'sı ile
Avrupa'nln en
büyük 6'ıncı
ekonomisi o!acağının
tahmin edildiğini
söyledi.
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Halkbank'tan

651 m

Halk Bankası'nın
2006 Eylül ayı sonu
itibariyle net karı bir
önceki yıIın aynı
dönemine göre
yüzde 67 oranında
artarak 651 milyon
YTL'ye ulaştı. Ha|k
Bankası Genel
Müdürü Hüseyin
Aydın, Bankanın
2006 yılında yüksek
oranda kar üreten bir
altyapıya kavuş-
tuğunu söyledi.
Halk Bankası Genel
Müdürü Aydın,
düzen|ediği basın

on YTL kar

toplantısında 2006
yılı 3. çeyrek
sonuçlarını açıkladı.
Aydın izledikleri
temel stratejinin
menkul değerler cüz-
danının aktifteki
payının azltılması,
krediIerinin aktifteki
payının artırılması,
tabana yaygın kredi
ve mevduat pazarla-
ması, etkin plsif
yönetimi, komisyon
ve ücret gelirlerinde
artış ve faiz dışı
giderlerde tasarruf
olduğunu ifade etti.

ıı

ı

KiRALIKişvrni
Emin Dalkıran Kordonu'nda

70 m2 daha önce internet
cafe olarak kullanılan

işyeri kiralıktır,

(o 542) 593 61 51

LıKPArvsivor,ı
K, Kumla'da kış sezonu için

Taşeron firmalara
(Haziran ayı son una kadar)
Komple Kralık Pansiyon
UĞUR PANSİVOİİ

Ali Dur (0 532 511 05 07)
İskete Meydanı K.Kumla

DEVRE^J sATlLlK
Faal durumda Devren

Sa tılık Krtasiye Dükkanı
GSM; (0,533) 717,20 02

ELEMI\NLAR ARANıYoR
Ön muhasebe bilen ve bilgis ayar kullanabiten

BAYAN ELEMAN
Tecrübeli BAY ve BAYAİJ garson alınacaktır,

MAMMA MİA PLZZERİA
, Müracaatların şahsen yapılması rica olunur,

lstiklalCaddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEIü1LIK

tlüseyin TAŞIilRAN
HER TURLU

LAsTİır rnıuİnİ YAPILIR.
(-, 2. El ve Yeni Lastik Alım Satırnı
'-, 2. El Jant Alırn Satımı
24 SAAT HiZMETE AGıKTıR

ü§li: 0,§3§ ?30 {3 70
Dr.Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt. Gemllk / BURSA
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ocukların ııl ln klasik müzik

Çocukların beyin
getişimine katkı
sağlamak amacıyla
klasik müziğin
büyük ustalarının
eserleriyle hazır-
lanan "lQ Çocuk"
adlı CD, On
Müzik'ten
piyasaya çıktı.
0-12 yaş grubuna
yönelik eserde,
Mozart, Bach,
Beethoven, Chopin,
Schumann,
Tschaikovsky,
Mendelssoh n,
Brahms ve
strauss'un özel
parçalarına yer ver-
iliyor.
Serkan Akgün'ün
derlediğl "|Q Çocuk"
eserde, california
universitesi'nin
lrvine'deki Öğrenme
ve Hafıza
Nörobiyolojl Merkezi
Bi!im adamlarının
yaptıkları bir araştır-
manın bazı müzikler-
le lQ arasında bir
ilişki olduğunu
ortaya koyduğu
belirtiliyor.
Müziğin çocuklara
entelektüel avantaj
sağladığı ifade
edilen eserde,
"Nitelikli müzik
dinIeyen çocuk|arın
lQ'su daha yüksek
olur" görüşü dile
getiriliyor.

Yapılan araştır-
maların, çocuk
beyninin gelişiminde
özel!ikle i!k yıIlar,
müziğin çok önemIi
bir etken olduğunu
ortaya koyduğu
ifade ediIen eserde,
anne karnından
itibaren müzik
dinleyen bebeklerin,
hırçın hareketler yer-
ine daha uyumlu
davranış sergiledik-
l.eri belirtiliyor.
Ote yandan, Tuna
Koç'un hazırladığı
"21. Yüzyıl Çocuk-
larına Türküler" adlı
CD de On Müzik'ten
piyasaya çıktı.
Eserde, "Ka!enin
dibinde bir taş olay-
dım", "Güvercin uçu-
verdi, kanadın
açıverd.i", "Derik
Saçın Ormez!er",
"Havada bulut yok
bu ne dumandır"
gibi 15 türküye yer
veriIiyor.

Barış Güler'in kaleminden 7 YAŞ
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'Gemlik Körfez'internette > tryuıııı,gemlikkorfezgazete§i,com adresini tıklayın

ocuk tlrmede 9 önemll kuraletı
Çocuk eğitimcisi
Gülten Demircan
'yanlışlarınızla
çocuğu riyakirlaştır-
mayın' öğüdü verdi
ve çocuklar üzerinde
kesinlikle uygu!anma-
ması gereken
9 baskı unsuruna
dikkat çekti.
Umraniye
Belediyesi'n in
düzenlediği 'Çocuk
ve lletişim' başlıklı
panele konuşmacı
olarak katılan
çocuk eğitimcisi ve
radyo programcısı
Gülten Demircan,
aile içi iletişim ve
bu iletişim sürecinde
çocuk psikolojisi
üzerine önem!i bil-
giler verdi. Özetlikle
anne-babaların çocuk
psikolojisi üzerindeki
etkilerine değinen
Gülten Demircan,
'anne-baba|ar ne
söylerlerse söylesin-
ler, önemli olan
çocuğun anne-
babasının
davranışlarından ala-

cağı mesajdır'dedi.
Çocuğun nasihat ve
tavsiyelerden
ziyade anne-
babasının uygula-
masından örnek
alacağının altını
çizen Demircan,
'maalesef toplumuz
da en çok bu konu-
da hata yapıyor'
tespitinde bulundu.
"ANNE_BABALAR
YARGİLAMAKTAN
VAZGEÇMELİ"
'Aile içinde oluşan
sorunların büyük
bir bölümü,
bizlerin oIaylara ve
davranışlara yönelt-
tiğimiz bakış açısı ve
yargılar nedeniy!e
oluşur'diyen Gülten
Demircan, sözlerini
§ğyle sürdürdü:
"Ozellikle çocukların
davranışlarını yorum-
larken, değerlerimiz
ve eğitimlerimizden
kaynaklanan yargı
etikleriyIe tepkiler
oluşturuyoruz.
Oysa önemli bir
ayırım, davranışlarla

yar_g.ı la rı ayı rab i l me k-
tir. Orneğin yemek
yerken üstünü kir-
leten bir çocuk için
davranış'yemek
yerken üstüne dök-
mektir'. Fakat yargı
'pis çocuk, terbiyesiz,
yaramaz' gibi yargılar
ve lakaplardır."
Yargıların çocuk
iletişiminde onan!-
ması zgr yaTalara
neden olduğunu n
altını çizen

Gülten Demircan,
anne ve babaların bu
noktada çok hassas
olmaları gerektiğini
hatırlattı. Demircan,
çocuk iletişiminde
karşılaşılan engelleri
ise şu şekilde
sıraladı:
, Emretme, yöneltme;
'Yapacaksın,
yapmak zorundasın'
,Tehdit etme;
'Yapmazsan .., ya
yaparsın ya da..,

yoksa..!'
,Ahlak dersi verme;
'Senin sorumlu-
luğun..'
,Kendi çözümünü
getirme; 'ben
olsam..'
,Tartışma; 'Evet
ama!, gerçek şu ki!'
,Eleştirme ve suçla-
ma;'Zaten tembelin
tekisin, düşünemiy-
orsun'
,Övme; 'Harikasın.
muhteşemsin'
, Lakap takma; 'Koca
bebek, geri zekalı,
apta!'
,Alay etme, ciddiye

almama; 'Başka
şeyler konuşalım'
ÇOCUK UZERİNDE
BASK| KURMAY|N"
Çocuk yetiştirmenin
gelecek oluşturmanın
en önemli adımı
olduğunu söyleyen
eğitimci Gülten
Demircan, anne ve
babaların çocuktan
önce, kendilerini eğit-
meleri gerektiğini vur-
guladı. Demircan,
şu tavsiye!erde

buIundu:
,Anne ve babalar
çocuklarını yargıla-
maktan vazgeçmeli.
,Çocuğu kontrol
altında tutmak için,
onun kişiliği üzerinıJe
baskı kurmaktan
kaçınılmalıdır.
,Baba çocuğuyla
diyalogunu arttırmalı.
Diyalogun artması
baba modelini
çocukta pekiştirir.
,Çocuğun iIgisini y,ı
da hislerini anlamalı.,
daha sonra kendi
düşüncelerimizi pay-
laşmak gerekir.
.Çocuğa anlaşılma
duygusu
kazan dırı!dıktan
sonra seyrettiklerini
nasıl algıladığı öğre-
nilmelidir.
,Çocuğa ve özellikleı
güç öğesi baskın
çocuğa insan
o|manın güzelliği,
bize verilen organlar
ve yeter!ilik!erle
birçok işi başarabile-
ceğimiz hissi ver-
ilmeli.
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Yüz felcinin, beyinle
omurilik arasından
çıkan yüz sinirinin bir
basıya uğramasi ya
da yüzün soğuk
alması, soğuk
havanın yüzle uzun
süre temas etmesi
gibi nedenlerle
ortaya çıktığı
be!irtildi.
Doç. Dr. Serhan
Sevim, "kuru bir yüz
çok kolay yüz felci
olmaz. Bu nedenle
ıslak yüzle soğuk
havaya çıkmamak ve
sürekli rüzgardan
korumak gerekiyor"
dedi.
Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nde
görev yapan Sçvim,
en sık görülen yüz
felcinin nedeni pek
bilinmeyen ve rüzgar-
!a ortaya çıkan 'Bell
paralizisi' olduğunu
söyledi.
Yüz felcinin, beyinle
omuriIik arasından
çıkan yüz sinirinin bir
basıya uğraması ya
da yüzün soğuk
alması, soğuk
havanın yüzle uzun
süre temas etmesi-
gibi nedenlerle
ortaya çıktığını
be!irten Sevim, "yüz
sinirinin çalışma-
masının en belirgin
bulguları arasında
yüzün bir yanındaki

hareketlerin azalması
veya kaybolması
bulunuyor. Yüz felci
ile göz tam kapan-
mıyor, ağız tam çek-
ilemiyor ve salya
akmaya başlıyor.
yüzde hissizlik
oluşuyor" dedi.
"yüzü kuru tutmak
önemli"
Sevim, yüz felcine
karşı en etken yolun
korunmaktan geçtiği-
ni anlattı:
"Soğuk ve rüzgar yüz
felcini tetikIer. Kuru
bir yüz ise çok kolay
yüz felci olmaz. Bu
nedenle öze!Iikle
ıslak yüzle soğuk
.h.a_v.a v.a .c.ı_k m_a_ma.k ıre
sürekli rüzgardan
korumak gerekiyor.
Ama yüz, biraz ıslan-
mışsa, terlemişse ya
da yağmur yemişse
risk artıyor. Bu
durumlarda ya yüzü
kuru tutmak ya da

yüzü açık bırakma-
mak gerekiyor.
Soğuk havalarda en
çok rastlanan yüz
felci, araba camının
açık bırakılması veya
rnotosiklet kullanan-
ların sürekli rüzgara
]naruz kalması iIe
görülüyor. Dışarda
çalışan!ar özellikle
balıkçılar risk taşıyor.
Çok soğuk havalarda
rüzgara maruz kalma-
mak için özel!ikle
motosiklet kullanan-
ların atkı veya kask
takması, otomobil
kulIananların da cam-
larını uzun süreli
açmamasını
,;.ry,.r.iyo.rJ)Z,."
Uçuk virüsüne dikkat
son dönemlerde
yapı!an araştırmalar-
da uçuk virüsünün
(Herpes simpleks)
yüz felcinde önemli
bir etken olarak
ortaya çıktığının

belirlendiğini vurgu-
layan Sevim, "yüz
felci olanların, beyin
çevresinde dolanan,
beyin omuriIik
sıvılarında yapılan
i nceleme!erde, yarısı -

na yakınında bu
virüsün buIunduğuna
dair belirtiler buIun-
muş" dedi.
Tedavide ilk 10
günün önemine deği-
nen Sevim, 10 gün-
den sonra tedaviye
başlamanın fazla etk-
ili oImadığını bellrtti:
"Be!l paralizisi
denilen normal yüz
felçleri kendi haline
bırakılırsa .çoğu
düzeIiyor. llaç ku!-
lanıldığında bu oran
daha hızlı ve etkili
o!uyor. Tedavi
sürecinde EMG tetki-
ki yapılıyor. Sağlam
ve sağlam olmayan
karşılıklı iki tarafa
bakılarak felcin
düzelip, düzelmeye-
ceğini, ne kadar sü
ceğini, iyi veya kötü
olacağını bir ölçüde
tahmin edebi!iyoruz.
Ayrıca, üç hafta
sonund'a ıgne iı'e bır
tetkik yapmak
gerekiyor.
Bunlar bize,
dolayısıy!a hastaya
fikir verme ve
uyarma açısından
önem kazanıyor."

Arizona
ünivesitesinden
mikrobiyoloji uzmanı
Dr. Chuck Gerba,
yaptıkları araştırma-
da, bakteri ve mikro-
plar için otomobil-
lerin idea! bir ortam
olduğunu belirledik-
lerini söyledi.
lnsanların araçların-
daki belli bazı böl-
ge!eri temizlemedik-
leri ve dezenefekte
etmedİxleri için
mikropların rahatlık|a
çoğa!dığını beIirten
Dr. Gerba,
"M i kroplarımız biziııı -

le seyahat ediyor.
Araçta seyahat eden
herkes kendi mikro-
plarını getiriyor ve
arabaya bırakıyor"
ded i.
Dr. Gerba, 3 yaşın-
dan küçük lkl
çocuğuyla sürekli

seyahat eden ve
uzun saatler
geçirdiği aracını
bazen büro, bazen
giysi dolabı olarak
kulIanmak zorunda
kalan bir iş kadınının
otomobilinden aldık-
ları örnekleri labo-
ratuvarda inceledik-
lerinde, kapı kolların-
da, koltuklarda ve
zeminde milyonlarca
bakteri buIduklarını
ifade etti.
Bebek koltuğunda
da binlerce bak-
terinin yanı sıra küf
tespit ettiklerini
belirteı,ı Amerikalı
mikrobiyolog.
haftada en az bir kez
dezenfektan bir temi-
zleyiciyle aracın
göğüs kısmı, kapı
kolları ve diğer yer-
lerin silinmesini
önerdi.

Y

uk havada üz felclne dlkkat 0tomoblller
mlkro uvası
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GEREKLl TELEFONLAR RESMİ DAiRELER DENİZ OTOBUSU

ltfaiye
Po]is İmdat
Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza
TEK İş|etme

Statyum
Orm.Böl.Şef.
Miııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
MaI Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.

Tekel Md.

Ver. Dairesi Md.
İtçe Tarım Müd.
İIçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 45

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yalova |226| 811 13 23
lDO lmam AsIan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLlK Yalova

Topçular
Eskihisar

(226| 814 10 20
(226) 363 43 19
(262| 655 60 31

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd

oToBUS
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaliULAşıM

12 12
20 77
10 72
45 49
47 71
35 71

METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıtur 514
Kamil Koç 513

TÜP DAĞİTİCİLARİ

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

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

BELEDlYE
SantraI 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115

İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşI. Md. 513 4521 -111

Su Arıza Yalniz 185

TAKSıLER

körfez Taksi

Çınar Taks|

Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NOBETÇİ E CZANE
ıı

14Ka§m2006Salı

DEMIRIZ tCZAl{tSI

Semerciler Yokuşu- GEMLIK
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GEMUX,arü lLx GuİüLüK GAzETEsi
GEMLlKıı

I cüruuüx sivısi GAZETE I

YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAY! : 2596

FlyATı : o.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 GEMLIK

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaac!ık-Yayı ncı lı k-RekIamcılık Tes.isi
lstikla! Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ez
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HUSEY|N ULuIfiYA & cUNEn DEM|RL| oRTAKL|GI
a oa@tııtIK AJ\A BAYII

aa

V DOORLORZ
v HOmlİ
v ı{f,T HRtonİrenİ
v lUlCnrezİ ısıTmR
v Rf,Dunrön
v SPLİT rıİıuınıRn
v DoğnıgRz soBnsı
v TCSİsnı u9 PRoJc

Merkez : Kayhan Mah. 2 Nolu Gad. 9/A
Tel & Fax :|0.224) 513 88 26 GEMı_İK

Şube : Balı.kpazarı Mah. Alemdar Gad. No : 4-. . TeI ! io.zz4) 51 3 49 93 GEMı-lx
e -JTla c de irl @yahoo com

ı

lir\rlrlrv. u uTa
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t Ga ret-ltd ıcom

\P ıı- ılı
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yAPı D[N§T|İ1 tTD, §Tı,
YApl §ENETifutİ,N§E öNöÜ KURIJIU$

l§rahim Akıt oad, Akıtiar lş fderneti Kat:1 No:ı

ücmliklBuHsA
Tel:r. rtL,§İ$ 17 7s Fax:ü224.513 17 58

bsm,0533,§83 19 37
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llk sizin açacağ.nız güvenli ambalaiıyla siz

ffiW ile Sağlıklı Nesillere...

]|6ı(fr]l TİcfREr
Irakan Arda

Dr.Ziya Kaya Mh. Orhangazi Cad. No: l00 l C

Tel : |0.2241 5122255 GEiilİx
Çenesuyu l,2 |Fr| sertlik derecesiyle

Türkiye'nin ve dünyanın
en yumuşak suları arasında yer alır

sağtığımız kadıır önemtidir
Tam otomatik sistemlerde el değmeden dotdurulup

ozon sistemiyle en sağlıklı dezenfekte işlemi yapılarak

v&g

GEMLıK,ıN iı_r GÜNLÜK GAZETESı
GEMı_ix
ıı

TAR/AFSıZ siynsi GAZETE
l5 Kasım 2006 Çarşamba i nfo@ge m l i kko rtezgazetes i. co m 25 Ykr

-

ı

Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühüı kitap,
broşür cilt yapımı

TeI : 513 96 83
İstiktal Gaddesi Bora Sokak Akbank A.raIığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEML|K

Körfrz

O aAsım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu'nun resmi açılışı muhteşem ı u

vll ık sa ma adevam edece |z||
|Jludağ Üniversitesi
Gemlik Sunğipek
Yerleşkesi içinde Asım
Kocabıyık Kültür ve
Eğ iti m Vakfı tarafı ndan
yaptırılan iki katlı Asım
Kocabıyık Meslek
Yüksek Okulu'nun açılış
töreni büyük bir katılım-
la gerçekleşti.
Açılışta konuşan Uludağ
universitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa
Yu rtku ran, " Atatürk' ü n
kurduğu bu fabrika,
Atatürk çocuklarının
eğitim merkezi oldu.
onemli olan buradan
yayılacak Kemalist ışık-
fir. lsteseler de, isteme-
selerde bu ışık buradan
yayılacaktır." dedi., Seyfettin Ş EKERSÖZ' tin

haberi sayfa 3-5 de

ı

n Güne Bakı

Kemalist ışık buradan yayılacak..

Evet, dün muhteşem bir açılışa tanık
olduk.

Gemlik'in makus kaderini değiştirecek
olan Gemlik Asım Kocabıyık Meslek
Yüksek Okulu'nun resmi açılışında
konuşan lJludağ Üniversı:tesi Rektörü
Sayın Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, yaptığı
konuşma ile tüm salonu' duygulandırdı.

Devamı sayfa $'de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

1;
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-PRoJE Il'oMBI
-I{oLox rnsisAT
-pETEıı çnşitıeni
- ooĞ nı,G nz lııılLzElueınni
-pıERI(Ezi sisrnıu
-II,AT rıe,ıoninpniqrınsriıı BoRu rnsisnrr
-SIrırIı rnsis^ır
-FABRiI(A nöxüşiiıu

i'(Geıııllk Sürücü fı(ursu ]ı(urır luşud.rr"

rahim uslu
]üIASTAŞ BADJAT9BLERİ

YETK|Lİ BAYİSİ

Tel ı (o.2ıe) sıı ıı 2ı Fax ı 5ı3 tt 7t
Orhangaıi Cad. No ı ıLalC

MarmarabirlilİPepoları Karşıİı GEMIİK
uuğ
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Federasyonlarının
birleşmesinden mey-
dana gelen
Türkiye Sakatlar
Konfederasyonu
başkan yardımcı!ığı
görevine getirilmesi
Gemlik'te sevinç!e

rı' 0ılı
ıı

0rc
Gürhan çETİNKAYA

Bllinçaltı..
lnsanoğlu bilinçaltını

doğru besleyerek
başarıya ulaşıyor.

Çünkü bilinçaltının
temelinde bağlantı
kurma vardır.

Uzmanlar böyle
diyor.

Saptama bir çok
deneyimin sonucunda
oluşmuş...

Gerçek şu :

Oğrendikleriniz
arasında bağlantı
kurarsanız unut-
mazsınız.

Bilinçaltı çok
güçlüdür. Bağlantılarını
yapar ve sizin fizyolo-
jinizi ona göre ayarlar.

Farkında olmasanız
bile bilinçaltı bağlan-
tıları eğitimde, ailede ve
her türlü llişkide kul-
lanılır. Ne yapmanız
gerektiğin i bağlantılar
kurarak ayarlar.
Bilinçaltı kullanımı
eğitimde çok önemlidir.

Orneğin..
Bir şeyi başaramay-

acağınıza inanırsanız
onu başaramazsınız.

Başarı için bil-
inçaltını programlama
lpuçıarı :

1- Bilinçaltınızda her
sorunun cevabı vardır.
Uykuya dalmadan önce
bi!inçaItına

"Sabah altıda kalka-
cağım.". emrini verirs-
eniz sizi tam saatinde
uyandıracaktır.

2- Her gece yatarken
kendi kendinize
söyleütz olumlu
ifadeIer sağlığınızın
kusuisuz olması
yfuliinde olsun; bi!-
inğaltı nız buyruğu nuzu
ytrine getirecektir.

3- Bir,kitap ya da
harika bir tiyatro eseri

yazmak, fevkalide bir
konuşma yapmak istiy-
orsanız, bu fikri
sevgiyle hissederek bil-
inçaltınıza iletin; o da
size istediğiniz karşılığı
verecektir.

4- Asla "bunu yapa-
mam" ya da "şunun
olması imkinsız" gibi
sözler söy!emeyin.
Bilinçaltınız bunu yalın
anlamlarıy!a alacak ve
bu düşüncelerden
dolayı yapmak iste-
diğiniz şey için
yeteneğiniz o!madığını
kabul edecektir.

5- Size zarar verecek
ya da canınızı yakacak
şeyler düşünmeyin.
Çünkü neye inanırsanız
onunla karşılaşacak-
sınız.

6- En doğru şekilde
düşünüp hissetmeye
başlarsanız huzur!u bir
zihne sahip olmanız
kaçınılmaz o|ur.
Bilinçaltınız, zihniniz-
den geçirip doğru
olduğunu iddia ettiğiniz
her şeyi kabul edecek
ve size bunu yaşatacak-
tı r.

7- Bilınciniz kapıdaki
bekçidir. En önemli işle-
vi bilinçaltını, yanlış
izlen imlerden korumak-
tır. İyi şeylerin otabile-
ceğini ve şu anda
olmakta olduğunu
düşünmeyi her zaman
tercih edin.

Bilinçaltını önemini
ortaya koyan seçmece
yasalar:

-Herhangi bir şeyin
olma olasılığı, arzu
edilirliğiyle ters oran-
tılıdır.

-Mümkün olan en
kötü koşuIlar, er ya da
geç, mutIaka ortaya

ç ıkar.
-lş!er iyiye gi tmeden

önce kötü gider... lşleri
iyiye gidebileceğini kim
söyledi?

-lyi başlayan her şey
kötü biter... Kötü
başlayan her şey daha
da kötü biter.

-Eğer bir deney
başarılı olmuşsa, ters
giden bir şeyler var
demektir...

-Herhangi bir bilgide
sayılar çok doğru
gözüküyorsa boşuna
kontrol etmeyin,

yanlıştırlar.
-Her sağlıkIı erkeğin

zengin olmak için, asla
işlemeyecek, gizli bir
planı vardır.

-Bankadan bir kredi
a|mak için, önce o
paraya ihtiyacınız
olmadığını ispat etm-
eniz gerekir.

-Faturalar elinize ala-
caklarınızdan iki kat
hızlı. ulaşır...

-lki tür insan vardır:
insanları iki türe ayıran-
lar ve ayırmayanIar.

-Aradığınız şeyi en
son baktığınız yerde
bulursun uz.

-Tıkanık trafikte,
diğer şerit her zaman
daha hızlı akar.

-Hayatta güzel olan
her şey ya illegal, ya
ayıp , ya da şişman-
!atıcıdır.

-Yere düşen her şey
ulaşılması en zor köş-
eye yuvarlanır. Eğer
sıkışmışsa

zorlayın,kırılırsa,
değiştirilmesi gerekiy-
ormuş demektir.

-Kendini iyi
hissediyorsan endişe-
lenme, geçer!

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Zihinsel Ozür-
!üler Derneği
Başkanı Tamer Sivri,
Türkiye Sakatlar
Konfederasyonu
Başkan Yardımcı!ığı
görevine getiri!di.
OzürlüIere yönelik
yaptığı çalışmalarla
adından söz ettiren
ve sevilen Tamer
sivri, daha öncede
aynı konfederasy-
onun Eğitim, Kültür
ve Dış llişki!er
Sekreterliği görevin-
de buIunuyordu.
Görev yaptığı
basamakları birer
birer aşarak layık
olduğu yerlere gelen
Tamer Sivri, Zihinse!
özürlüler
Federasyonu, Spatik
Enge!liler
Federasyonu, Görme
ozürlüler
Federasyonu, İşitme
Engelliler
Federasyonu ve
Ortopedik Engelliler

karşılandı.
Tamer Sivri'nin
başkan Yardımcılığı
görevine getirildiği
Federasyonun
Başkanlığına da yine
Bursa'dan Zülfikar
Akar getiri!di.

DEVREN sAilt,r(,şYERl

Uygun fıyata içindeki

eşyasıyla işyeri
TE,L: 514 61 68
0.542 73o 60 51
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Ko ÇAK HtHH|
CDRS t ocfultİı{ şuBcsİ

Tel : {O.en$) §1? D8 58
Fax : (0.224| 512 08 61

İstiktat Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

www. koca kg ayrİ men ku l . com

GENEL MUDURLUK 444 o 55o
\

A-1o oRHANGAZ| cD 73o m2 0ç YANı YoL
A-14 uMuRB€Y 5.325 m2 YoL KENAR|
A,-21 oRHANGAzl ıa,ooo -z sANAYl |MARLl
A-33 UMURBEY 3.650 m2 KÖRFEz

MANZARALl zEYTlN AĞAcLARl VAR
A_39 DURDANE 2-275 M2

_ 2XATL| EV MEYVA AGAÇLAR| VAR
A_42 ozLUcE 760 M2 zMlR YoLU VE

üN|VERSlTEYE vıxıı vlı-ı-ıı_ıK ARSA
A-5,t K.KUMLA 1000 ı{2
A-65 MANASTIR 909 M2 V|LLA |MARLl

- MANAsTlR Vlı_ı-a lıııını-ı ı3 AD€1 yApıLA€ıı( |Rı

E-24 H|SARTEPE MH 12o ir2 DENlz MANZARAL|
e-zı xlsanıEPE 149M2 oENlz MANZARAI|
E_65 MANAST|R 909 M2
A_72 Bursa Yolu anayola cephe 5 kat ımarlı 1500m2
A-73 Narlı Köyü 1222 m2 anayola 50 mt vı|la ımarlı
A-75 Umurbey 380 m2 villa imarlı denız manzara|ı
A-9 Kumla yoluna 130ml 1870m2 denız manzaralı

arsa acıl ihtıyaçtan

YALoVA YoLU 1o.ooo M2
oRHANGAzi YoLU 4ooo M2

DEM|RsUBAşl 7o M24 KATL| 3+1
Karsak sogazı 7265 m2 Restaurant
2,5 katlı bina

SATİLİK ARSA

SATİLİK BE NL K

sA-rıLı]< B|NA
E-54
E-66

E-9o
E_85

oRHANGA2I , 80c ıı: Ev AHlR ELK sU ARTEZYEN
MEYVA ACAÇLARı vAR
oRHANGAZ| 250c u.. DuBLEKS Ev 6 ooA 2 BANYo
ELK sU zEYT|rr V€ iıEYvE AGAÇLARi
cocuK PARK| ANA Vo[A 120 MT
EsADlYt XÖYI.J YAt oVA l2 902 l{2 2 KATl,l AHşAP glıiA
tv VAR AHlR vAR TRAK,IoR VAR
Duıdane BUrca yoluha yafun 22r5m?2 tatl,.v meYv.
.9.(l.üı ola. (lrll|ı
Umuıb.y'de !650 m2 50 agaçllı duado aayılnİİ

MANASTIR 135 M2
,l KAT 3+1 FUL-ooĞALGAzLl
MANASTlR 100 M2 4 KAT 3+1

E D|NÇER MH 130 M2 2 KAT 3+1

MANASTIR 130 M2 10 KAT
KoMBll. l tUKS DA|RE 3+1

MANASTlR 11o M2 12. KAT 3+1
GAZHANE CAO
5 KAT 2+1 KALoRlFERL|
MERKEZ 110 M2 5 KAT 3+,l çARşıYA YAK|N
oR zlYA KYA MH 115 M2 2. KAT
KALoRlFERLI P|MAPENLl SATEN BoYA
KARTONP|YE R
MANASTlR 195 5 KAT 4+1 2 8ANYo 2 wc
ASANSORLU OOGALGAZLl
Mehmet Reıs Sıt 160 m2 3 kal ozel yaplm
kalortrerll denlz manzarall dalre
Yagmurkent KooP 130m2 asanso., kaloflrer
Venı bına

SATİLİK ÇİFTLİK

SATıLıK DAlne

A?o

A3a

E -a9

Af9

E_o7

E_o1

E_63

E-113

E_o5
E -o7
E-o8

E-12
E_13

E-2o
E_49

i,tA}lAST|R 195 M2 3 KAT 4ü1

2 8Aİ,lY0 2 wc ASAtilSORLU DoGALGAzLl
ı,iANAsTlR 195 M2 zEMlN 4ü1

2 BAllyo z wc ısmsönLu DOGALGAZLı
uıı,ıasıın zrııiN KAT 2007

TEMMUZ TEsLiıtl KREDıyE uyGuN
tlANAsTlR ,l. 

KAT 2m7 TEMMUZ
rısıiıı xnıoivE uyGuN
ılANAsTlR 4. ı$T DUBLEKS 2007

TEMMuz ıesıııı xnıoiyı uvcuH
MANASTIR 2. ı$T 2007

nııuuz ırsı-iıı KREDıyE uyGuN
ı.tANAsTlR 1. ı$T 2007

TEMMUZ TESLiM KREDIYE UYGUN
MANAST|R 130 M2 2. KAT KARTON P|YER
eııınixlı KApı FuL EşyAL|
i,!ANAST|R 120 M2 6 KAT 3+1

MANASTıR MEHMET RE|s SıT ouaı_ıx zzou2
EıBlok 160 m2 KULLAN|M ALANLr 2 ADET
ULUOAG YOLu KAD|XöY KOSKU sOK 8AKls
EVLER| 180.200M2 V|LLA s|TE |A|NDE

MANAST|R 5 KATLI 8lNA FULL EsYAtl
2 KAT 130M2

HAM|O|YE MH 144 M2 4.KAT 8AKIMLl
ijmurbey denı2 manıaralı 208 m2 bahçelı yenı vılla
Hasanaga Koyu Karsak Konakları 250 m2 ırıpıeıs

E-64

E-65

E-72

E-73

E-74

E_75

E-75

E-79

E_92
E-101

E-,l14

E-79

E-21
E-108
E-102

SATıLıK DAlne
E-57 oıulRsuanşı24 [i2 1. KAT xöşı oüxxnx

E-o3 onıııHclzl33.0001,12

12000 ıı2 KApAu HAZIR ııanlxl
E-68 ALAşAR xöyü ı.se0 uı
E-94 oRiııHcul 36.000 ıı2 13000 ıl2 r'ApAu ALAN

A_57 HlsARTEpE 90 000 ıı2 ııAT KARşıLıĞI

A-58 MANAsTıR 1350 ıı2 KAT xlnşııĞı
4-62 MANAsTıR 2000 ıı2 KAT xınşıııĞı

MANAST|R 120ılt2 1. KAT 3+1 1 2 AYL|K DEPOZT
xlsıRrrpı 130 M2 2+1 qsııısoR.xlıoRlrın

E,1O MANA9TiR ].1 DENıZ UANZARAII
E,'0C Esl Pılaı :,]d 100 m2 : xat ]+r soba|ı ful| eşyalı

H|SARTEpE 76 ıı2 2 5 KATLı MUSTAKII 2,5 KATLI

soaqıı uusııxlı Ev

DOBURcA 500 ıli2 3 KATL| FULL

LUKS 350 uz aıxçr ,ılııl
KARsAK BOGAzl 10 610 ıı2 SULU SONDAJL|

ısoo zıyrlN ıcıcıı zırrluılx

DüKKAN - FABR|KA

E-24
E_58

E_81

E-70

A-54

YAIOVA YOLU 1000 M2 ARSA
TlcARl |MAR zEYTiN sATış MAGAzAsl
ıooo uz oıtıiz cöRıcıx ıRsı
UMURBEY 2000 M2 IMARL| ARSA
KUMLA NARtl ARAS| 1000 M2

oııılz oöRıcex içıNDE EV oLABıLıR ARsA
cıuı.ix civını 7oo0 M2 su eurxrnlx loı-ı
yıxııı iuıRı-ı ınsn
BALlKpAzARl 200 M2 iKl KATL| ARSA
MüsTAKlL EVDE oLABltlR
s rıruı xıııpin giın
ısTiKLAı cAD vATıRıM ıuıçıı oüxxaı
sAHlLDE 200 M2 2 KATL| DENlz GÖRECEK lKi

KATLı BıNA VEvA DuBLEKs DAıRE oı,ABlLiR
6000 M2 5000 M2 KAPALI ALAN 0EP0
3 KAT:l (lRALlK BlNA
Orhangazı Cd Çevre Yolu veya arkaları
750m2 veya 1500m2

NOT: Telefon]a görüşmelerinizde
Kayıt No'sunun bildirilmesi

rica o|unur.

ARANAN GAYR| İiEN KU LLER
A_26

A43

A_49

A-27
A-29
A-40

E_34
E€6
E€0

E-52
E-71
A-74



,

§ayfa 3 HABER

ıı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Asım Kocabıyık
Kü!tür Eğitim Vakfı
tarafından inşaatı
tamamlanan Uludağ
üniversitesi Asım
Kocabıyık Meslek
yüksek okulu,
Borusan Holding
Kurucu Başkanı ve
AKKEV Yönetim
Kurulu Başkanı Asım
Kocabıyık ve eşi
Nurhan Kocabıyık,
cıtp Bursa Milletvekili
K, ,ıal Demirel, Bursa
Valisi Nihat Canpolat,
Uludağ ÜnLversitesi
Rektörü Mustafa
Yurtkuran, Gemlik
Kaymakamı Mehmet
Baygül, Gemlik Asım
Kocabıyık Meslek
Yüksek Oku!u Müdürü
Prof. Dr. Abdurrahim
Korukçu, Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut, Asım
Kocabıyık'ın oğlu
Ahmet Kocabıyık, geli-
ni Zeynep Kocabıyık,
kızı Nükhet Özmen,
Damadı Mehmet
Hamedi, Uludağ
üniversitesi Dekan ve
senato üyeleri ve kala-
balık davetlinin
katıldığı tören!e res-
men açıldı.
Çeşitli bölümlerinde
190 öğrencinin öğre
nim göreceği Asım
Kocabıyık Meslek
yüksek okulu'nun
açılış töreninde
konuşan Uludağ
üniversitesi Rektörü
Mustafa Yurtkuran,
bazı kesimlere gön-
derme yaparak
"Atatürk'ün mirasına
sahip çıktık. Isteseler
de istemeseler de ışık
saçmaya devam ede_
ceğiz" dedi.
SUNĞİPEKTEN
üıılvenslreye
Saygı duruşu ve
Uludağ Üniversitesi
Devlet konservatuvarı
Gençlik Senfoni
orkestrasının
seslendirdiği İstiktal
Marşının okunmasıyla
başlayan törende
önce Asım Kocabıyık
Meslek Yüksek Okulu
Müdürü Prof. Dr.
Abdurrahim Korukçu,
Atatürk'ün 1938 yılın-
da açtığı ve ismini
verdiği Sunğipek
Fabrikası'nın Uludağ
Üniversitesi'ne tah-
sisiy|e başlayan
süreçte yapılan çalış-
malar hakkında da

ı'deuaınOd000 Iık §a
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Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu açılışı törenleri Sunğipek toplantı
Salonu'nda yapıldı. Açılış törenine yüksek düzeyede katı!ım oldu. Gemlik
tarihi bir gün yaşadı. (Fotoğraf : Seyfettin ŞEKERSÖZ- Gemlik KÖRFEZ)

vet!ilere film ile
sunumda bulundu.
Kaliteye giden yolda
çevresel ve fiziksel
ortamı bütünün ilk
adımları olarak ele
aldıklarını ifade eden
Korukçu, Gemliklilere
gönderdiği masajda
şöyle dedi; "Bu güzel
ortamda, Cumhuriye
timizin kurucusu
Atatürk'ün mirası
olarak sonsuza taşıya
cak bir üniversite
yapısı o!uşturmaya
çalıştık. Size yepyeni
bir dünya getiriyoruz.
Biz öğrencilerimize,
evimizde üşümesin
diye gece üstünü ört-
tüğümüz evlatlarımız
gözüyle bakarız.
Burada öğrenim göre-
cek gençlere aynı.şek-
ilde davranmanızı bek-
Iiyoruz" şek!inde
konuştu.
ZEYTıN,Li ceıuıix,E
üııivensire
Zeytiniyle tüm dünya-
da ünlenen Gemlik'in
bundan böyle üniver-
sitesiyle de sesini
duyuracak oImasından
mutlu olduğunu
be!irten Kaymakam
Mehmet Baygül,
"Bursa'nın bize baktığı
imaj üniversitenin
katkısıyla inşa!lah
değişecektir. Tarım ve
sanayi kenti olan
Gemlik artık üniver-
sitesiy!e de konuşula-
caktır. Gemlik üniver-
sitesi neden olmasın,
inşallah bunu bize
Utudağ Üniversitesi
hediye eder. Asım
Kocabıyık'a
Gem!ik!iler adına

teşekkür ediyorum"
dedi.
ışıK SAçMAYA _.
DEVAM EDECEG|Z
Utudağ Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Mustafa yurtkuran ise
Sunğipek tesislerinin
üniversiteye tahsisi
için yapılan mücadele-
den bahsederken, bazı
kesimlere de gön-
derme de bulundu.
Göreve geldikleri
andan itibaren
Bursa'nın tüm ilçele
rine üniversite götür
meye karar verdikleri-
ni ancak, Gemlik ve
Mudanya'nın çok özel
yerIer olduğunu söyle
dı.
Yurtkuran, Bursa
Merinos, Sunğipek ve
İnegöl Kibrit
Fabrikasını çok iste-
dikleri ve bunlardan
İnegöl Kibrit ile
Sunğipek fabrikasını
alarak bir yerde
amaçlarına ulaştık-
larını belirterek,
"üniversite nerede
olursa olsun, ne isimle
açılırsa açılsın önem!i
değildir. Önemli olan
üniversitenin açıl-
masıdır. Biz, Gemlik'te
Hukuk Fakültesi ile
Denizci !ik Fakültesini
açacağız. Atatürk'ün
kurduğu fabrika onun
çocukları tarafından
eğitim kurumu olarak
yaşatılacak. lsteseter
de istemeseler de ışık
saçmaya devam ede-
ceğiz" şeklinde konuş-
tu.
DOĞRU OLDUĞUNA
iıteıtoııvı
Sunğipek yer-

leşkesinde yapı lanları
gördükten sonra
eğitime verdiği
katkının ne kadar
doğru olduğuna bir
kez daha inandığını
vurguIayan Borusan
Holding Kurucu
Başkanı ve AKKEV
yönetim kurulu
Başkanı Asım
Kocabıyık, Türkiye'nin
en temel mese|esinin
eğitim olduğunu
belirterek,
Cumhuriyetin kuru-
cusu Mustafa kemal
Atatürk'ün bu
konunun önemini en
başından beri
gördüğünü hatır!attı.
Kocabıyık, kendisinin
ve ailesinln yaşan-
tısından bilgiler
aktarırken, GemIik'e
gelmesinde ken-
disinde yardımcı olan
sınıf arkadaşı Tevfik
So!aksubaşı'nın büyük
katkılarının olduğunu
söyledi.
Rektör Prof. Dr.
Mustafa Yurtkuran'ın
konuşmasının kendini
heyecanalandırdığını
söyleyen Kocabıyık,
30 yıldır GemIikli
o!duklarını,
Gemliklilerden hüsnü
kabul gördüğünü
söyledi.
Asım Kocabıyık, 15
okul yaptıklarını, bun-
ların 2 tanesinin
Üniversitelere bağlı
Meslek Yüksek Okulu,
bir Anadolu Meslek
Lisesi, bir anaokul,
9 ilkokul olduğunu
bildirdi.

Haberin Devamı
sayfa S'de

ı

Asım Kocabıyık Meslek Yüksek 0kulunun resmi açılışı muhteşem oldu
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Dis Hekimi özcan VUFIAL
o.J",,,rr ral 1 93 a@notmait.com
www. m il l iyeUblog/özcan vural

Şeker.. (HipogIisemi)
Başbakan Erdoğan'ın kan şekeri azaIdığı için

Başbakanlık arabasında geçirdiği sağlık sorunu,
korumalarının ortaya çıkardığı dramajik -komik
durum televizyonlarda an be an gösteriIirken ne
seviyede olduğumuzun apaçık gös tergesiydi..

Bu hususta çok şeyler yazılabilir, ama konu-
muz ŞEKER...

Kanda şeker oranının düşmesine tıb ta Hip
oglisemi deniyor..

Beyin hücreleri kan şekerinin azalmasına karşı
çok hassastır..

Çünkü, bununla beslenir.
İstediği şekeri butamazsa, bektemez hemen

sorun çıkarır..
Düşük kan şekerini, şekerin dalgalanmasını

sevmez...
Bu düşmelerin ortaya çıkaracağı belirtilbr, kan

şekerinin azalmasının sürati ve derecesine
bağ!ıdır.. Eğer şeker seviyesi birden fazlaca dü
şerse, o kişide bellek kaybı ve koma (şeker
koması) gibi yaşamsal sorunlar olabi!ir...

Peki kan şekeri niye düşerderseniz?
Bir çok sebeplerle olabi!ir..
Şeker düşüren ilaçların dozajının ayarlana-

maması, öğün atlamak, yemeklerde gereği ka dar
kalori alınmaması başlıca sebeplerdir..

Onun için bu duruma bilhassa Ramazan ayın-
da diyabetlilerin (şeker!i), Hipoglisemi rahatsızlığı
ile sık sık karşılaşması doğa!dır..

İftarda gerekli besini alamayan, sahuru atta
yan, yemek düzenini önemsemeyen kişilerin sık
sık başına ge!ir..

Hafif hipog!isemiler de sinirlilik, gerginlik,
huysuzluk, alınganlık, unutkanlık, el ve ayakta
uyuşma be!irtileri olabilir.. Terleme, taşikardi, eI
titremeleri, aşırı acıkma hissi , sonrada yeme ği
çok yeme.

Eğer şeker oranı çok düşükse; harekat ve
duyusal alanda zorluklar, oIanaksız!ıklaı gör me
bozuklukları, sara nöbetleri, fe!ç!er, konuşma
yeteneğinin kaybı ve hatta koma olabilir..

Onun için hafif hipoglisemilerde ortaya çı kan
çarpıntı, kan basıncı yükselmesi, baş dönmeleri,
diğer belirtilere boş vermemeli, bu du rum derin-
leşirse çok kötü sağlık sorunlarının ortaya çıka-
bi!eceğini bilme!iyiz..

Hipogliseminin özellikle orta yaşlılarda ve
yaşlı!arda bilinç ve bellekte o!uşturabileceği
sorunlar nedeniyle çok önemlidir..

Yaşlılarda bu tahribat oldukça ağır otur...
Eğer, şeker hastası iseniz hipog!isemi

hastalığını ciddiye a!ma!ısınız..
Beslenmenizin, besin seçimleri, beslenme

aralıklarınız, ilaçlarınızın dozu, aktivite ve yaşa
mınızın kan şekerini etkileyeceğini biImelisiniz..

Hipog!isemi o!an insanlar da depresyon,
sinirli!ik, alıngan!ık gibi psikolojik sorunlar
bu!unur..

Hafif hipoglisemiler belki sizleri iazla korkut-
maz ama şunu altını çizerek tekrar söy lemeliyim
ki; yaşamı tehdit eden kalp ritm bo zukIukları,
kalp kası beslenme bozukluk!arı, be yinde geçici
istemik ataklara ve belki de felç (inme) durumuna
da yol açabileceğini aklımızdan çıkarmama!ıyız.

Başbakan onun için "Asker yatma yeri değil"
sözünü şekeri düştüğü için söylemiş olabilir.

Ne derseniz teşhis doğru mu?
Hipoglisemi, kandaki şeker oranının 50 mg /di

'nin altına inmesini takiben ortaya çıkan be lirti-
lerin toplamıdır..

Bu durumda ağızdan birkaç kesme şeker ver-
mek ,şekerli şerbet içirmek çok basit önlemlerdir.

Kandaki şeker oranını ölçtürünüz , bunu da sık
sık yaptırın..

Şeker tamam tatlı bir şey, hepimizde hoşlanırız
ama ölçüler kaçarsa ne kadar acı olabileceğini
ha yatta sağlık yönünden hiç unutmama|ıyız..
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Seyfettin ŞeXrnSÖZ
Mimarlar odası
Gem!ik temsilciliği
tarafından düzenle-
nen "Gemlik'in
Geleceğini
Planlayalım" konulu
panel bugün yapıla-
cak. Saat 12.00 ile
17.00 arasında
devam edecek olan
panel Esnaf Kefalet
Kooperatifi top!antı
salonunda yapılacak.
Büyükşehi r

ünhnu ulacakelece
U

lbu

Belediyesi tarafından
hazırIattırılan ve
Gemlik'in 30 yılını
etkileyecek o!an
1/25000 ölçekli
Nazım Imar Planı'nın
tartışmaya açılacağı
panele Bura Şehirplancı!arı odası
başkanı Raşit
Tuna'da katı!arak
görüşlerini açıklaya-
cak.
Panele bir çok Bursa
Mil|etvekili ile birlikte
Büyükşehir BeIediye

Başkanı, AKP ll
Başkanı Gemlik
Belediye başkanı ile
öğretim
görevlilerinin de
konuşmacı olarak
davet edildiklerini
söyleyen Mimarlar
Odası GemIlk temsil-
clsi Osman Turan,
konuşmacı o!mak
isteyenlere de imkan
tanınacağını
belirterek Gemlik
halkının panele ilgi
göstermelerini istedi.
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'Deprem riski yok'
açılamalarına tepki
Ulusa! Deprem
Konseyinden
y.apılan açıklamada,
"lstanbu!'da deprem
tehlikesi ve riski
azdır, bu husus,
çıkar sağlamak
amacıyta bazı
araştı rmacı lar
tarafından abartıl-
maktadır gibi biIim
ve etik dışı
davranışlar!a
halkımızın bilime
ve bilim insanlarına
olan güvenini
sarsıcı açıklamalar-
da bulunulması
büyük oranda yasal,
ahIaki ve vicdani
sorumluluk gerek-
tirmektedir" denildi.
Açıklamada, son
günlerde yazılı ve
görse|. medyada,
başta lstanbul
olmak üzere,

]üğ ğ ığl §J

Marmara
Bölgesindeki
deprem tehlikesi ve
riskinin yeniden
gündeme taşındığı
belirtilerek, farklı
kişiler tarafından
gündeme getiri!en
faylanma ve kırılma
modellerinin her
ortamda ve bilimsel
tartışma oramı
kurallarının ve
üslubunun dışında
tartışıldığına
işaret editdi.
Açıklamada, kamu
otoritesinin
yasa gereği hazır-
ladığı Deprem
Tehlike Haritaları
varken ve bu harita-
lara uyulması yasal
zorunluluk iken,
esası muğlak ve
kişilerin kendi
görüş ve
anlayış!arına
göre hazırladıkları

harita ve belgeleti
bastırarak halka ve
yere! yönetimlere
dağıtmanın, yasal
olmasa bile
bilimsel ve etik
sorumluluğunun
olması gerektiği
belirtildi.
Araştırma
sonuçlarının bilim-
sel ortamlarda veya
yetklli lerle tartışmak
yerine, magazin ve
eğlence pıo§ı"ıTı.
larında gündeme
getirilmesinin ve bu
tur etık clışı
davranışlara 'halk
merak ediyor veya
halkı bilgi!endiriy-
oruz' gibi bilim ve
etik dışı gerekçeler
üreti!mesinin
dünyada pek rast-
lanmayan örneklbr
olarak değer-
lendirildiği de
ifade edildi.
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Dairü, Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa , Arazi,rAPu 
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KIRALııILARıNız iciıı ıizi ARAyıılız

n Mahallesi'nde denizi ren 3 oda 65 m'SATILIK DAIRE

120 m2 3 + 1 sATıLlK LÜX DAıRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 m2

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayrı Daireli tt4üstakil Ev {Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Attı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokik 54 m2 2 dükkan

Balıkpuuı Eski sahil lJlektep §okak No:2 D:4 Sadık Fatma Ap[ 3+1.110 m2 asansörlü .kombili satılık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satıIık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

Yalova'da Termal Barajı'nın

altında 40B m2 arsa - Çınarcık,
Yalova M8.54 m2 arsa

Termal Barajı'nda 4l.L77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2

Termal yolu Gülerce Villalarının
altı 9880 nı2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her TürIü Sigorta lşIemleri ve

DoğaIgaz Poliçesi Yapılır,

ŞEKER SİGORTA
ilacide öZALP

Tel : 5132414 Fax 514 10 21

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Türk Hava Yolları'nın
(THY) tüm yı! boyun-
ca devam edecek
"ayın fırsatları" pro-
mosyon uygula-
masında,
Aralık ayı yurt dışı
uçuş noktaları belli
o!du.
THY Basın
Müşavirliği'nden
yapılan açıklamaya
göre, yaz-kış, düşük-
yoğun sezon ayrımı
olmaksızın her hafta
yenilenecek dış hat
uçuş noktalarında
yolcular, her dönem
ekonomi sınıfında
111 avroya, business
sınıfta da 333 Avro'ya
gidiş-dönüş uçabile-
ceği yurt dışı desti-
nasyonu bulabilecek.

ııla u

Buna g(ire, Aralık
ayında Istanbul'dan
111 avroya gidiş-
dönüş ekonoml, 333
avroya gidiş-dönüş
business bileti alın-
abilecek hatlar

şöyle:"Basel, Kiev,
Barselona, Bükreş,
Tripoli, Tunus,
Amsterdam, Prag,
Hamburg, Münih1
Dneprepetrovsk tıe
Frankfurt."

uracTl| urtdıll,| aııro
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Kadrİ GÜLER
kadri_g u le r@ hotmai l.com

Kemalist ışık buradan yayılacak..
Dün yapılan açılış törenine, Kocabıyık

ailesi tam kadro katıIdı.
lterlemiş yaşına karşın okul yaptırmanın

onununu yaşayan Asım Kocabıyık'ın göz-
leri ışıyordu.

BÜr-sa UIudağ Üniversitesi Senatosu ve
akedemik çevre, Gemlik'teki sanayici
çevresi, Gemlikli sivil toplum örgütleri,
siyasi parti temsilcileri, basın çok seçkin
bir davetli vardı.

Bir eksik, hükümeti temsil eden siyasi
partinin 12 tane Bursa milletvekilinden
birinin ortalıkta gözükmemesiydi.

Hepsi bir yana ama Gemlikli Altan
Karapaşaoğlu nasıl gelmezdi böy!esi
önem!i bir toplantıya?

CHP Bursa milletveki KemaI Demirel, --
rahatsız olmasına karşın- açılıştaydı.

Ben yaşamımda lstiklal Marşı'nı en
güzelini bu açı!ışta Uludağ Universitesi
Devlet Konser vatuvarı Gençlik Senfoni
orkestrasından dinIedim.

Ve Johann Strauss'un "lmparator
valsi"ni ilk kez sonuna kadar izledim.

Yerleşkeyi bugün kullanılır hale getiren
sayın Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu,
bugünlere nasıl gelindiğini fiIm göster-
isiyle anlattı.

Etkilenmemek mümkün deği!.
Ama, Sayın Rektör Mustafa Yurtkuran'ın

konuşması birilerine mesajdı.
"Atatürk'ün kurduğu sanayi kuruluşları

kemalizmin kalkınma modelidir.
Bu modelde sanayinin kalkınması ile

kültürel kalkınma paralel gitmektedir.
Şimdi batının dayatmasıyla bundan vaz

geçiliyor. Mali kalkınma modeli uygulanıy-
or. Kültürel kalkınma da arkadan gelecek-
miş. Olmuyor, öğretmenini döven öğren-
ciler yetişiyor. Atatürk'ün kurduğu
Fabrika, Ataiüık çöĞüiiliiina davıadildi.
Onemli olan buradan yayılacak Kemalisit
ışıktır.

lsteseler de istemeseler de bu ışık
buradan yayılacaktır."

Gemlik'te bir ışık doğdu. Bu ışık ilçem-
izi ye çevresini aydınlatacak.

lsteselerde aydın!acak, istemese!er de..

ı
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Malla Eğitim Bakanı
Hüseyin Çel|k,3
sınıflı okullardan 8 yıI-
lık zorunlu eğitime
geçen Türkiye'nin,
şimdi 12 yıIlık zorunlu
eğitim çalışmaları
yaptığını be!irtti.
17. Mllll Eğitim
Şurası, Milll Eğitim
Bakan|ığı Şura
Satonu'nda düzenle-
nen açılış töreniyle
başladı. Törende
konuşan Çelik,
Türkiye'de okul
öncesinden yük-
seköğretime kadar 20
milyon öğrenci bulun-
duğunu, bu öğrenci-
lerin aile!eri ve yakın-
ları göz önüne
alındığında eğitimin,
ülke nüfusunun
tamamını
i!gilendirdiğini
belirterek, çağdaş
uygarlık düzeyinin
üstüne çıkabiImek
için tek başına Mllll
Eğitim Bakanlığının

çaIışmalarını n yeterli
olmayacağın ı belirtti.
lnsana yapılan
yatırımın geleceğe
yapılan en büyük
yatırım olduğunu
söyleyen Çelik,
"Türkiye'nin genç
nüfusunun iyi eği-
tilmesi halinde 21.
yüzyılın gerçek
anlamda Türk asrı
olacağını" kaydetti
Şurada ele alınacak
konulardan olan
kademeler arası
geçişler, yönlendirme
ve sınav sisteminin

bugüne kadar
üzerinde çok
tartışılan konular
olduğunu kaydeden
Çelik, çocukların
küçük yaşlardan
itibaren büyük bir
yarış içine sokul-
masınln, onların
beden ve ruh sağlık-
larını bozacak bir
yapılanmanın,
üzerinde konuşulması
gereken meseleler
olduğunu söyledi.
Çelik, şöyle konuştu:
"Biz mi|li eğitimin
meseleleri ne ideolojik

değil, pedagojik yak-
laşmak zorundayız.
Yükseköğretimin
meseleleri ne ideo!ojik
değil, akademik yak-
Iaşmak zorundayaz."
llk ve ortaöğretimin
"milli" vasfı bulun-
duğunu ve bunun
korunması gerektiğini
ifade eden Çelik
"Yükseköğretimin ise
evrensel niteliği
olduğunu unutma-
malıyız. Kendimizi
dünyadan izole
etmek, AB'yi görmez-
likten gelmek,
dışımızdaki dünyaya
kendimizi kapatıp
ipek böceği politikası
yapmak gibi bir lük-
sümüz olamaz.
Türkiye Cumhuriyeti
büyük Atatürk ile bir-
likte çağdaş batı
medeniyetine doğru
yürümeye devam
etmektedir ve devam
edecektir" diye
konuştu.

ı 0rka
Y

ltlm 121orunlu e ıı

Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu'nun resmi açılışı muhteşem oldu

ll ksa
Asım Kocabıyık,
konuşmasını söyle
sürdürdü " Bunları
yaparken biri görevi
yerine getirmiş
insanın rahatlığını
yaşadım. Sayın
Rektörümün konuş-
masından sonra yap-
tığım işlerin daha isa-
betli olduğu kararına
Vardlm."
Kocabıyık, başından
geçen bazı olay|arı
anlattıktan sonra,
Mllll Eğitim
Bakanlığı'nın zor pro-
jelere sahip çıkma
dığından yakındı.
"Onlar, herhangi bir
öğretmenin tayinini
yapmadı diye
müsteşarlarını bile
kızağa alabi!iyorlar.
Oysa onlar istifa
etse!er yer!erine 2
saat içinde bir yenisi
gelebilir. Ama, bir
bürokratın yetişmesi
30 senede meydana
gelir." dedi.
Asım Kocabıyık'ın
konuşmasından
sonra U.U. Rektörü
Prof. Dr. Mustafa
yurtkuran Asım
Kocabıyık'a cam bir-
plaket armağan etti.
AÇİLİŞ YAPİLİYOR
Daha sonra Asım
Kocabıyık Meslek
yüksek okulu'nun

açılışı Vali, CHP
Bursa Millitvekili
Kema! Demirel, Asım
Kocabıyık ve eşi Prof.
tarafından yapıldı.
Davetliler bir yandan
okulu gezerken, bir
yandan da öğle
yemeğini açık büfe-
den yediler.
Bu arada Uludağ
üniversitesi Gemlik
Sunğipek
Y-erieş kesİ'n d'e yeti ş
tirilen zeytinlerden
yeşil kırma ve siyah
sofralık zeytinler
kavonozlar i!e konuk-
lara dağıtı!dı.

|lz
Y

ma adevam edece

Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Müdü
rü Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu, bu günlere
nasıl geldiklerini ve yaşadıkları zorlukları
anlattı. Destek olanlara teşekkür etti.

ı



15 Kasım 2006 Çarşamba

Rahşan Ecevit
NTV'ye yaptığı açıkla-
mada Eski Başbakan
Bülent Ecevit'in
defnediIdiği Devlet
mezarlığından
cenazesinin kaldırıla-
cağını söyledi.
Rahşan Hanım'ın
gerekçesi şöyle:
Rahşan Ecevit
NTV'ye yaptığı açıkla-
mada Eski Başbakan
Bülent Ecevit'in
defnedildiği Devlet
Mezarlığı'ndan
cenazesinin kaldırıla-
cağını söyledi.
Gazeteci-Yazar Can
Dündar'ın Rahşan
Eeevit'le yaptığı
röportaj bu akşam
NTV'de yayınlanacak.
Rahşan Ecevit,
Bülent Ecevit'in
Devlet Mezarlığı'na
gömülme fikrinin
kendisinin olmadığını
ancak öyle
konuşulduğu ve
acil çözüm gerektiği
için oraya
gömüldüğünü söyle-
di. Ecevit "Bir arazi
satın alacağız onun
sevdiği bir yer olsun
istiyoruz.
Gölbaşı'nda bir yer

kaBa
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ve toplumsal bilincin
şahlanışıdır" dedi.
Türkiye'nin çağdaş
bir cumhuriyet olma
kimliğini korumanın.
ülkenin iç barışı,
bütünlüğü ve
dünyadaki saygın
yeri açısından ne
kadar önemli olduğu-
nun her geçen gün
daha iyi anlaşıldığını
beIirten Bayka!
"Başbakan soruyor,
'kime söylüyorsunuz'
diyor. Sana söylüyor-
lar Sayın Başbakan,
sana söy!üyorlar.
Senin Mllla Eğitim
Baka n ı na,
Başbakan l ı k
Müsteşarına,
senin iktidarına
söylüyorlar.Senin
yaptıklarına,
yapacak!arına
söylüyorlar" diye
konuştu. Baykal, mil-
Ietçe Gumhuriyeti
sahiplenecekIerini ve
kimsenin, bu sürecin
karşısına çıkmaması
gerektiğini ifade
ederek, herkesi bu

Uı ıı

satın alıp oraya koya-
cağız" dedi.
Rahşan Ecevit,
cenaze töreniyle de
Genelkurmay
Başkanı Yaşar
Büyükanıt'ın
ilgilendiğini söyledi.
Ecevit, "Sayın
Büyükanıt geldi,
onların bir toplantı
yaptıklarını söy|edi.
Ben de kendimi
onlara bıraktım.
Halkın katı!ımı çok
hoşuma gitti onur
duydum" dedi.
Cenazeye katılan
herkesin dikkatini
Rahşan Ecevit'in
kilometrelerce yolu
cenaze arabasının
arkasından yürümesi

ııla0a

çekmişti. Rahyan
Ecevit bu konuda da
şunları söyledi:
"cenaze arabası
vardı yakın olmak
istedim. Nereye
gidileceğini bilmiyor-
dum. Onu yalnız
bırakmamak için
yürüdüm"
Rahşan Ecevit
eşinin hayalinin
bir ittifak arayışı
olduğunu cenazede
de bunu gördüğünü
söyledi.: "İttifak
cenazede oluşmuştu.
Partiler bunu değer-
lendirirler. O topluluk
Ecevit'in hayalini
gerçekleştirmek için
uğraşacak gibi
geIdi."

Baykal, "Sayın
Başbakan bilmelidir
ki şimdi
cumhuriyetimizin bu
niteligıni söylemeyi
gerektıren bir
durum vardır. Şimdi
iaikiiği söyiemenin
zamanıdır. Çünkü
başta Başbakan
olmak üzere Akp
iktidarı, Türkiye
devletinin,
cumhuriyetinin bu
teme! nite!iğini tehlik-
eye sokmaya
başlamıştır" diye
konuştu. CHP Grup
toplantısında
Baykal'ın konuş-
masından önce
çağrısı üzerine,
Başbakan Bülent
Ecevit anısına saygı
duruşunda bu|unul-
du. Ecevit'in cenaze
töreninde yaşanan-
ların ayrıca değer-
lendiriImesi gerektlğl-
ni belirten Baykal,
"Yaşanan olay her-
hangi bir cenaze
töreni değildir.
Toplumsal vicdanın

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, eskl başbakan Bülent Ecevit'in
cenaze töreninde yaşananlardan, "bazılarının tedirgin olduklarını"
savunarak, "Neymiş, bir araya geIen insanlar'Türkiye laiktiı laik

kalacaktır' demiş... Bundan birileri çok rahatsız olmuş" dedi.

-jf"'

1Kıbrıs'ta şanta ara
fırsat lmeyecek'verı

sürece katkı verm-
eye, kimliğini, kişisel-
liğini aşmaya çağırdı.
Eski Başbakan
Bülent Ecevit'in
cenaze töreninde,
Türkiye'nin lider
ad"y,nı ş"rrly"
altında gördüklcı ıııi
belirten Baykal, ıktı-
darın, şemsiyenin,
yağmur ve güneşten
korumanın yanı sıra
toplumsal tepkiIerden
koruma işlevini
keşfettiğini söyledi.
Bayka!, "Bu yak-
laşımlarla cumhtıı -

başkanı olur mu
olmaz mı bilemıy,,
rum ama Türkiyc'ııııı
lideri olamaz" declı
Bir telaş ve
paranoya içinde
olmadıkların ı,
gerçeği, niyeti,
arayı şı, kadrola şmay,ı
gördüklerini kayde-
den Baykal, bunun
karşısına silahla.
süngüyle degil, oyla.
düşünceyle,
siyasetIe çıkacak-
larını ifade etti.

a
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Dışişleri Bakanı
Abdullah Gül,
geçmişte Kıbrıs
konusunda bazı hata-
lar yapıldığını
be!irterek, bugün
ge!inen noktada soru-
nun çözümü için bazı
çevrelerin BM yerine
AB'yi adres gösterm-
eye ve taviz kopar-
maya çalıştığını
soyledi ve "Bu çık-
maz bir yoldur ve
Turkiye bu tip şart-
lara asla fırsat ver-
meyecektir" dedi.
TBMM Plan Bütçe
Komisyonu'nda 2007
yılı bütçe müzak-
ereleri sürüyor.
Komisyonda bakan-
lığının bütçesinin
sunumunu yapan
Dışişleri Bakanı Gül,
iç ve dış bazı önemli
konulara değindi.
Turkiye'nin her geçen
gün daha da cazibe
merkezi haline
geldigini belirten
Dışişleri Bakanı
AB'de 40 yıldır yapıla-
mayanların 4 yıl gibi
kısa bir sürede

gerçekleştir-
ildiğinin altını
çizdi.
"Medeniyetler
ittifakı" ve
"kültürler arası
diyalog" konu-
larında
Türkiye'nin
öncü ülke
olduğunun
altını çizen
Bakan Gül, 2009-2010
yıllarında BM
Güvenlik Konseyi
geçici üyelik adaylığı
için gerek!i her türlü
çalışmaların
yapıldığını bildirdi. Bu
üyeliğin kazanılacağı-
na inandıgınt vurgu-
layan Dışişleri
Bakanı Türk Silahlı
Kuvvetler'in, bütün
dünyada barışı,
güvenliği koruma
insani yardım konu-
larında çok önemli
görevler üstlendiğini,
gittiği ü!kelerde
halkın sempatisiyle
karşılaştığını ifade
etti. Türkiye'nin
10 yıl içinde Gayri
Safi Milli Hasılasını

1 trilyon dolara
çıkaracağı mesajını
veren Gül, AB üyelik
süreciyle ilgili kısa
bi!gi!er de verdi. 35
müzakere başlığının
33'ünde
66 tarama yapıldığını,
2 başlığın üyelik
öncesi sona
bırakıldığını hatırlatan
Dışişleri Bakanı Gül,
Türkiye'nin önüne
engeller çıkarılsa da
kendisini hem o
ülkelerin kamuoyuna
hem de Türkiye'nin
AB üyeliğine
karşı olanIara ken-
disini anlatmayı
başaracağını, bu per-
formansın olduğunu
b ild ird i.
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De
Bayındırlık ve lskan
Bakanlığı, Türkiye'de
iIk kez deprem
olmadan deprem
konutu inşasına
başlayacak. Bakanlık
projeyi. 2007 yılında.
3 köyde uygulamaya
geçirmeyi planlıyor.
Projeyle deprem
meydana geldikten
sonra yapılan
"deprem konut]arı",
olası deprenıdcn
önceden inşa
edilecek. Bu sayede.
öncelikle can kaybı
ve yaralanmaların
önuııe geçilmiş
u l acak.
/ür.rıca arama-ku rtar-
ma. geçici barınma,
yiyecek, sagIık
giderleri. kira yardııııı
gibi nıaliyetler ile
dolaylı maliyetler de
önlenecek.
yüksek risk
altındaki bölgelerde
yerleşim alanı.
kamu arazileri başta
olmak üzere afete
uyguıı bir
bölgeye taşınacak.
Müheııdislik 1ıizmet-
lcrıııdeıı ycterince
faydalaııılnıamış,

duşuk standarttaki
köy evleri yeriııe,
uygun zemiır üzerine
saglıklı yapılar inşa
edIlecck.
Vatandaşlar. konut-
ların bedelini
2 yıl ödemesiz. 18 yıl
vadeyle
ödeyecek. Projen in.
bütçe imkanları
çerçevesınde yaygın-
laştırılması planlanıy-
or. Bayıııdırlık ve
İskaıı Bakanlıgı
Müsteşar Yardımcısı
Sadık Yamaç.
yıl larca. depreın lerde

insanlar olııp. evler
yıkıldıktaı] sonra
"yara ]]aSıl sarllır"
nıaııtıgıyla hareket
edildigini. bu projeyle
kafa yapısını
degiştirnıek istedik-
lerini söyledi.
Yanıaç. "Amacımız
devletin. deprenı
açısındaıı baktıgımız-
da, yara sar],na
dcgil.yara alınama
politikasını gutme-
sidir" decii, Proje
maliyetiııe ilişkin
soru üzerine Yaııraç.
depremin ardından

arama-kurtarma,
enkaz kald]rına.geçi-
ci barınma. gıda gibi
çeşitli aIanlarda har-
cama]ar yapıldıgını
ve ardından konut
inşa edildiğini kayd-
ederek. proje
sayesiııde bu
2 basamaklı nıaliyet
yapısının ilkinin
ortadaıı kaldırıla-
cagını söyledi.
Yamaç, bu açıdan
bakı ldıgında. projenin
neredeyse "sıfır
maliyete" denk gele-
cegini kaydetti.

Danıştay, Adalet
Bakanlıgı'nın 600
hakim ve savcı adayı
alımına yönelik ilan-
ları ile "Hakim ve
Savcı Adaylıgı
Yazılı Sırıav. Mü]akat
ve Atanıa
Yö netm clig i"n in
yurütırıesini
durdurdu.
Danıştay kararına
göre. Adalet
Bakanlıgı'nın. hakim
ve savcı adaylarını
almada sınav yapma
yetkisi yok.
Danıştay 12'ınci
Dairesi, Yargıçlar ve
Savcılar Birligi'ııin
başvurusu üzerine
ele aldığı davada.
yürütmenin durdu-
rulması istemini

Sıyfa 7

olumlu buldu.
Danıştay. bu
kararını. ilgi!i
kanunlarda, "Adalet
Bakanlığı'nın hakim
vc savcı adaylarını
alınada sınav yapma
yetkisi" olduğuna
dair lıerhangi bir
hüküm buIunmadıgı
gerekçesine
dayandırdı.
ldari yargı hakim
adaylığı için yazılı
sınav 15 Ekim
2006'da yapılmış,
sı]]avı kazanan 482
adayın mülakata alı-
nacakiarı duyurul-
ınuştu. Adll yargı
hakim adaylarının
yazılı sınavı ise
25 Kasım'da
yapılacaktı.
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Uludağ Universitesi
Gemlik Sunğipek Yerleşkesine

yüksek Okul olarak kullanılacak
" Eğltlm Birimleri Binasını" yaptıran

Asım Kocabıyık KüItür ve Eğltim Vakfı Başkanı

DeğerIi işadamı

Asım KOCABIYIK
Türk eğitimine ve

Türk gençllğine

yaptığı katkılar nedeniyle

şükran ve teşekkürlerimizi sunarız.

BORUSAN MANNESMAN

,
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GEMLİK BAYİ
ALTAN TİGARET

Haluk ALTAN

riezK
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ısaB ıııı unu
Gelir ldaresi ile
Ankara Üniversitesi
çocuklara vergi bi!in-
ci aşılamak amacıyla
bir proje yürütecek.
Proje için kurulacak
ekip ön çalışmaları
tamamladıktan sonra
öğrenciler için eğitim
seti hazır!anacak.
Bunun yanı sıra
bi!gisayar oyunları
aracı!ığıy!a çocuk!ar-
da vergi bilincini
o|uşturmak amacıyla
vergiyle ilgili bir
internet sayfasının
kurulması da p|an-
lanıyor. Projenin
ilerleyen aşamaların-
da bütün ilköğretim
okulIarında verglyle
ilgili eğitimIer ver-
ilmesi düşünülüyor.

ar0
Bu arada vergi bi!-
incini küçük yaşlarda
geliştirmek amacıyla
Gelir ldaresi Mükellef
Hizmetleri Daire
Başkanlığı tarafından
dünya uygulamaları
da taranarak yapılan
ön hazırlık çalış-
masından sonra,
Milll Eğltim Bakanlığı
eğitim uzmanlarınca
yapılan çaIışmalar
sonucunda vergi
konusu ders kita-
plarında da yer aldı.
Vergi konusu
kitaplara da girdi
llköğretim üçüncü
sınıf Hayat Bilgisi,
dördüncü ve altıncı
sınıf Sosyal
Bilgiler ders kita-
plarıyla ve 6'ncı

e Uer l blllncl

sınıf Sosyal Bilgiler
çaIışma kitaptarında

vergi konusuna yer
verildi.
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Türkiye, Deniz
Xuvv6tl'eri için 17
adet daha S-70B
SEAHAWK
helikopteri siparişi
verdi. Şirket
helikopter|erin 2009
yılı başından itibaren
teslim edilmeye
başlanacağını
duyurdu.
Helikopterlerin üretici
firması Sikorsky
Aircraft'tan yapılan
açıkIamada,
Savunma Sanayii
Müsteşarlığınca
sipariş edilen
helikopterlerin 2009
yılı başından itibaren
tes!im edilmeye
başlanacağı bildirildi.
Savunma Sanayii
Müsteşarı Murat
Bayar, "Sikorsky ile
varılan anlaşmanın
ABD şirketine, Türk
sanayisine hem yük-
sek teknoloji getire-

nııı en donanıııılı hellko iuerdi
ııı

erı §ı

cek hem de istihdam
sağlayacak yüzde 50
oranında bir off-set
yükümlülüğü
getirdiğini" be!irterek,
sözleşmenin ilgili
tüm taraflar için iyi
bir söz!eşme
olduğunu söyledi.
Türk Silahlı
kuvvetlerine daha
önce 7 adet SEA-
HAWK ve 100'ün
üzerinde BLACK-
HAWK helikopteri

teslim ettiklerini
hatırlatan Sikorsky
Başkanı Jeffrey Pino
da, bu yeni siparişin
Sikorsky ile Savunma
Sanayii Müsteşarlığı
ve Türk sanayisi
arasında daha ileri
stratejik düzeyde iş
ortak!ıklarının
wönünü açacağını
ifade etti.
Pino, imzalanan
sözleşme ile "Türk
Deniz kuvvetleri

Komutanlığının,
halen e!inde olanlarla
birlikte topIam 24
adet dünyanın en iyi
donanma heIikopter-
ine sahip olacağını
kaydetti.
SEAHAWK'un S-70B
modeli, ABD Deniz
KuwetIerinin kul-
Iandığı SH-GOB SEA-
HAWK helikopterinin
uluslararası versiy-
onunu oluşturuyor.
Çok amaçlı sıvı
krista! görüntüleme
cihazlarına sahip cam
kokpiti olan helikop-
terde, eğim ölçen
sonar, radar, elek-
tronik keşif aygıtı,
FLIR (öne bakan
kızılötesi) aygıtı,
kaçma-kurtulma
düzeneği ile Penguin
ve Hellfire füzelerini
içeren bir "esnek
görev paketi" de
bu!unuyor.

Bankası dün

l00, hankası

anııı

ş Ban Sl, nyanın
en prestijli iş ve
bankacı!ık yayınların-
dan The Banker'ın
yaptırdığı 'Dünyanın
marka değeri en yük-
sek bankaları'
raporunda, listedeki
tek Türk bankası
olarak 100'üncü sıra-
da yer aldı. Banka
tarafından yapılan
açıklamada, istikrarlı,
dengeli ve sağ!ıklı
büyüme temposuyla

r ye'nin en güçlü
finansal kuruluşu
olma özelliğini
pekiştiren lş
Bankası'nın, marka
değeri en yüksek
bankalar arasına gir-
erek, gücü
Türkiye'nin dışına
taşan, uluslararası
bir finans kuruluşu
o!ma yolunda
ilerlediğini bir kez
daha gösterdiği
kaydediIdi.
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KiRALtKişvrni
Emin Dalkıran Kordonu'nda
70 m2 daha önce internet

cafe olarak kullanılan
işyeri kiralıktır,

(o 542) 593 61 51

üı_xe sAvuNMAsı ve ıvıiııeıiıı eöı-üHıJıez gürüNı-üĞü
içiN eıı cüç xoşuLLAR ALTINDA cANLARıNı oRTAyA KOy.
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TSK ELELE \,AKFİ
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 5O5 O 5O5 TL

Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 07 36
web: www.elele.org.tr

ıı

lvlanastır'da 135 m2

3+1 , denize cepheli

LüxDA1RE
0.532 356 62 25

SATILIK DAIRE

K1RALIKpANsiyoru

K, Kumla'da kış sezonu için
Taşeron firmalara

(Haziran ayı sonun a kadar)
Komple Kralık Pansiyon
uĞuR pANslyor

Ali Dur (0 532 511 05 07)
İskete Meydanı K.KumIa

DEVREN sATlLlK
Faal durumda Devren

Sa tıl ık Krtas,ye D ijkkanı
GSM; (0,533) 717 20 02

ELEMANLAR ARANİYOR
0n muhasebe bilen ve b/gis ayar kullanabilen

BAYAN ELEMAN
Tecrübeli BAY ve BAYAIıJ garson alınacaktır,

MAMMA MİA PLZZERİA
. Müracaatların şahsen yapılması ica olunur.

İstiklal Caddesi Akilanklİaİşısı 513 53 67 GE|ülLlK

GERÇEKgrc L6sTıı(
tfizocLUtlüseyin TAŞIilRAN

IIER TUKLU
LAsTİır rnıuİnİ yApILIR.

§ş 2. El ve Yeni Lastik Alım SatımıEş 2- El Jant Alım Satımı
24 SAAT HiZMETE AGıKTıR

O§ilı 0,§li ?lt {3 ?l
Dr. Ziya Kaya tth. Bayrak Sk. ilo:3
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urre e dlkkat!
Barış Güler'in kaleminden 7 YAş

Sinop İı sagııı<
Müdürü Dr.
Abdülkerim Köroğlu,
gerekli önlemlerin
a!ınmaması duru-
munda zatürreenin
ölümle sonuçlan-
abilen bir hastalık
olduğunu söyledi.
Oksürüğü olan
çocuğun normalden
çok daha sık nefes
alıp vermesinin
çocuk açısından
tehlikeli bir duru-
mun sinya|i
olduğunu ifade eden
Dr. Köroğlu, "Bu
durumda çocuğu hiç
vakit kaybetmeden
bir sağlık kuruIuşu-

na götürmek gerekir.
oksürük ve nezlesi
olan bir çocuğa
bol miktarda sulu
şeyler yedirilip içir-
i!meIidir. Nezle ve
zatürree hava yoluy-
la bulaşır. Öksürük
ve nezlesi olan
çocuk!ara doktora
danısmadan ateş
düşürücüler dışında
kesinlikle ilaç
verilmemelidir.
öksürük ve nezlesi
olan bir çocuk
üşütülmemeli, temiz,
rutubetsiz ve sigara
dumanı olmayan
ortamda bulundurul-
malıdır" dedi.

lmaA an enGereler

mlkro lendir
ı

ları 0r
ıı

Kışın havalandırıl-
mayan evIerde enfek-
siyon hasta!ık!arı
riskinin arttığı bildiril-
di.samsun ondokuz
Maylş Üniversitesi
(OMU) Tıp Fakültesi
Halk SağIığı AnabiIim
Dalı Oğretim Uyesi
Doç. Dr. Cihad
Dündar, kışın evlerin
havalandırılmasının
ihma! edilmemesi
gerektiğini söyledi.
Soğuk nedeniyle
belli ara!ıklarla
havalandırılmayan
evlerde enfeksiyon
hastaIık|arının
görülme riskinin art-
tığı uyarısında bulu-
nan Dündar, kirli
havanın dışarı atıl-
ması için evlerin
günde en az 2 kez
havaland ırı !ması
zorunluluğu buIun-
duğunu dile getirdi.
Havalandırı!mayan
evlerin adeta "mikrop
yuvası" haline

u

geldiğini ifade eden
Dünoar, "Yaz ayların-
da güneşin yansıttığı
ültraviyole ışınları
mikropIarı öldürüyor.
Ancak kış aylarında
böyle bir durum söz
konusu değil.
Elektrikli süpürgeler-
le yapılan temizlik de
mikrop!arı azaltma
konusunda yetersiz.

Czellikle kış ayların-
da kapalı alanlarda
gı,ip. mantar.
tü oerl..ü |oz, kızaın ı k,
su çiçeği, kabaku!ak,
meneı,ıjit gibi
tehl ikeii hastalı klarla
karşı karşıya kalın-
abiliyor. Bu nedenle
evlerimizi mutIaka
havalandırmalıyız"
dedi.
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Yaş lıl
,ı

etı kazası geçİrİyorarın y
Ege U niversitesi

H em şire likyüksekoku!u
Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği
Anabilim Dalı
tarafından gerçek-
leşti rilen "Yaşlılarda
Ev kazaların ın
önlenmesi ve Ev
kazatarının Önlen-
mes!ne Yönelik İç
Mekan Tasarım
örnekleri" konulu
bir araştırma, son
bir yıl içinde geçir-
i|en kazaların
yüzde 40'ını,
son 15 gün içinde
geçlrilen kazaların
da yüzde B6.6'sını
ev kazalarının oluş-
turduğu ortaya
çıkardı.
Ev kazalarının oluş
nedenleri ince-
lendiğinde büyük
kısmına bilgisizlik,
tedbirsizlik, ihmaI
gibi önlenebilir
insan hatalarının
sebep olduğunu
açıklayan Prof.Dr.
Alev Dranıalı, geri-
atri polikliniğine
başvuran

hasta!ar arasında
son bir yılda ev
kazası geçarme
oranının yüzde 65.3
olduğunu söyledi.
Tahminlere göre
ortalama insan
ömrünü n 2025 yı!ın-
da 75 yıla çıkacağını
açıklayan Prof. Dr.
Dramalı, "Ortalama
insan ömrünün uza-
masının sonucu
olarak, top!umda
yaşlı nüfusunda
görülen artış,
yaşlıların sorunları-
na önem veriImesi
gerektiğini
göstermektedir.
Yaşlıların
karşılaştığı sorun-
ların önemli bir kıs-
mını ev kazaları
oluşturmaktadır.
Yaşla birlikte mey-
dana geIen fizyolojik
değişik!ikler,
bazı kronik hastalık-
ların ve unutkanlığın
sık görülmesi
gibi nedenlerle ev
kazaları açısından
yaşlılar riskli grup
olarak değer-
len d irilmektedir"

dedi. Yaşlının yaşam
kalitesinin yük-
seltilmesinde gün-
lük yaşamının
büyük bölümünün
geçtiği konut ve
çevresinin taşıdığı
özelliklerin önem
taşıdığını belirten
Prof. Dr. Dramalı,
"Yaşlıların nerede,
nasıl yaşadığı,
yaşadığı yerin
niteliği ve düzenlen-
mesi yaşlı refahı
açısından önemlidir.
Yaşlılık döneminde
olan bir aile veya
kişinin konut ihtiy-
acı daha genç aile
veya kişinin ihtiy-
acından farklılık
göstermektedir.
Bu nedenle yaş!ı
kullanıcılar için
ergonomik faktörler
gözönüne alınarak
antre, mutfak otur-
ma odası, yatak
odası, banyo gibi
yaşam mekanlarının
yaşlılar tarafından
kullanımı ile ilgili
tasarım örnekleri
hazırIanmalıdır" diye
konuştu.

üzde 05
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Sırt
Muş Devlet
Hastanesi'nde görevli
Ortopedi Uzmanı Dr.
Ruşen Demir, vücut
ağırlığının yüzde
20'sini geçen sırt çan-
talan çocukta sırt
problemlerine ve
ağrılara yo! açabile-
ceğini söyledi.
Ortopedi Uzmanı Dr.
Ruşen Demir, öğrenci-
lerin sırt çantalarını 8
ay gibi çok uzun bir
zaman taşımak zorun-
da kaldığını ifade etti.
Dr. Demir
"Günümüzde gençter
sadece okulda değil
dershanelerde ve gün-
lük yaşamda da sırt
ç;, ,ası kullanıyor.
Oı:cilikle gelişme
çağında olan öğrencil-
er bu konuya dikkat
etmelidir. Vücut ağır-
lığının yüzde 20'sini
geçen sırt çantaları
çocukta sırt problem-
lerine ve ağrılara yo|
açabi!ir. Genç yaşta
sırt ağrısı yaşayan
çocuklar ilerde daha
ciddi problemlerle
karşılaşabiIir" dedi.
Sırt çantasının ortala-
ma ağırlığı kadar taşı-
ma süresinin de
önemli olduğuna
işaret eden Ruşen
Demir, çanta hafif oIsa
bile sırtta taşınma
süresinin uzun olması
durumunda bir takım
sırt ve be! probIemler-

ine yo! açabiIeceğini
bildirdi. Sırt çanta-
larının baş, yüz, eller,
e! bilekleri, omuzlar,
ayaklar ve ayak bilek-
lerinde aşırı yüklen-
melere neden
olduğunu anlatan
Demir, öğrencinin çan-
tayı taşıma şeklinin
çok önemli olduğunu
vurguladı. Demir, "Sırt
çantaları tek taraflı
kullanıImamalıdır,
çanta her iki omuza
asılmalıdır. Çantanın
tek taraflı kullanılması
halinde o omuz
ilerleyen yaşlarda o
pozisyona a!ışır.
Bunun yanında omuz
bölgesi adaleden, kas-
tan zengin bir bö!ge.
Ağır ve dengesiz taşı-
malardan dolayı o
bö!gede gece ağrıları
baş gösterir. Eğer
çocukta daha önceden
rahatsızlık varsa buna

bağIı olarak çanta ile
ilgili ağır taşımak
problem!erinden
dolayı bu hastalıklar
ilerleyebilir. Sırt kıs-
mındaki eğiklik olarak
tabir edilen hastalık
da özellikle gelişme
yaşı döneminde
hastalık iyileşir, fakat
bu şekilde ağır yük
taşırlarsa hastaIığın
iyileşmesi uzun zaman
alır" diye konuştu.
Çocuğun taşıyabi!e-
ceğinden daha ağır bir
şeyin çantaya koyul-
maması gerektiğini de
ifade eden Demir,
"Öğretmenlerin de
çocukların çantaları na
dikkat etmeleri
gerekir. Çocuk|arın
çantalarına dersleri nin
dışında başka
ders kitaplarını bırak-
mamalarını çocuklara
sıkı sıkıya tembih-
lemeleri gerekir.

Öğretmen ve veli
işbirliği içerisinde
olmalı. Bunun yanında
sırada sürdkli sağını,
solunu, kolunu
oynatan çocuktarın
dikkat ediImesi lazım.
Çünkü bunların altın-
da yatan boyun ve sırt
ağrıtarı olabilir. Özel-
likle öğretmenIeri
çocukların duruş!arını,
şekillerini gözlemley-
erek bunlarda herhan-
gi bir yapısal kusur
varsa bunu da
çocuğun tedavisi
açısından ufak tefek
veya arttırıcı problem-
leri ekarte edebilmek
için en azından bunu
ailesine bildirip onları
doktora yön-
lendirmeleri iyi olur.
Bu yörede ailelerin
çocuk sayısı iazla
olduğundan yeri
geldiği zaman anne-
babalar çocuklara
karşı olan yüküm-
|ülükleri.ni çok düşün-
müyor. Oyle aileler var
ki çocuğunun adını
bilmiyor. Böyle bir
anne-babanın olduğu
sosyal yapıda o
zaman çocuğun sırt
problemini ya da ağır
çanta problemini
önemsediklerini pek
düşünmüyorum.
O yüzden burada en
büyük pay öğretmen-

antaları na dlkkat

lere düşüyor" şeklin
konuştu.

ltrmızı et kanserl
ıı ıı
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ABD'de yapılan
araştırmada, düzenli
olarak kırmızı et
tüketen genç kadın-
ların göğüs kanser-
ine yakalanma
riskinin arttığı belir-
lendi. Sonuçları
Archives of lnterna!
Medicine adlı tıp der-.
gisinde yayımlanan
araştırma, Harvard
Tıp Okulu tarafından
90 bin kadın
üzerinde yapıldı.
Buna göre kadınlar
yirmili, otuzlu ve
kırk!ı yaşlarda ne
kadar kırmızı et tüke-
tirlerse, izteyen 12 yıl
içinde göğüs kanseri
riskine yakaIanma
riskleri o oranda
aıtıyor.
Menopoz
geçirmemiş kadınlar-
da görülen kanser ile

0r

kırmızı et tüketimi
arasındaki i!işkinin
ilk kez incelendiği
araştırma, çok tazla,
kırmızı et tüketen
kadınların kanser
riskinin, seyrek
tüketenlere oranla jki
kat fazla olduğunu
ortaya koydu.
Kırmızı etin göğüs
kanseri riskini neden
artırdığı henüz belir-
lenemiyor.
Etin pişirme sırasın-
da ortaya çıkardığı
maddelerin kansero-
jen olma ihtima|i,
etin.içindeki bazı
maddeIerin hormon-
ları taklit edebi!mesi
ya da hayvan
yeminde kullanılan
hormonlar, önceki
araştırmalarda olası
nedenler arasında
gösterild i.

risklni art r

J

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

ltfaiye
pnlis İmdat

Ja,..,arma İmdat
Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06 VAPUR _ FERİBOT

KAYMAKAMLİK Yalova
Topçular
Eskihisar

(226| 814 10 20
(226| 363 43 19
(262| 655 60 31

oToBÜs

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd,

Emniyet Müd

ULAŞlM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAĞİTİCİLARİ
METRo 513
Aydın Turızm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 51a
Anıtur 514
Kamil Koç 513

12 12
20 77
10 72
45 49
47 71
35 71

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Sta§um
Orm.Böl.Şef.
Mıııi Eğt. Md.

Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.

özeı io. ıvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.

Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513
513
514
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
524
513
513
513
513
513

20 66
45 03
00 95
12 86
11 74
13 53
10 57
13 08
11 33
10 95
37 42
15 07
14 14
13 64
85 86
10 42
10 92
10 45
77 77
18 46

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

TAKSlLER

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
BütünIer Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

G
E
ıVl
L
ı

]<,
FR.

E
H
B
E
FR.

ı

GEREKLl TEı-EFoNLAR, RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBUSU

Santra! 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115

İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnfz 185

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25
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Tel : 513 96 83 Fax: 513 35 95 GEMLİK

Matbaacl ı k-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEML|K

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz}
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İçtiğiın iz sııJrırn lıalitesi
sağtığrmız kad ar önemlidir

eğmed
nfekteğ.l

l4O Yıldııı BeRlooo
Tam otomatik sistemlerde el d en doldurulup

o?on sistemiyle en sa ıklı deze işlemi yapılarak
llk.sizin açacağınız li ambalaj9uVen sIz

su tadındahayat
ile SağIıklı Nesill€l€;..

}|6ı(f,]l TİCfrREr
Irakan Arda

Dr.Ziya Kaya Mh. Orhangazi Cad. No: l00 l C

Tel :|o.224l 5122255 GEMıİK

Çenesuyu l,2 |Fr| sertlik derecesiyle
Türkiye'nin ve dünyanın

en yumuşak suları arasında yer alır

.ıı ..ğ \P

GEMLIK,IN iı_r GüNLüx GAzETEsl
GEMı_İx
ıı

TAR/AFSıZ siyasi GAZETE
l6 Kasım 2006 Perşembe info@gemlikkortezgazetesi.com 25 Ykr

_

ı

Zengln davetiye ve
kartvizit çeşitleııi ,
heı, türlü renkli ve
slyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
broşür cilt yapımı

Tel : 513 96 83
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank A.ralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEML|K

Körfrz

Minarlar Odası Gemlik Tensilciliğinin düzenlediği "Genlik'in Geleceğini Planlayalım" konulu panel yapıldı

paııelde ııHatıanda 
§uıi tartı nıasıı

Mimarlar Odası Gemlik
Tem silci li ğ i ta rafı ndan
düzenlenen "Gemlik'in
Geleceğini
Planlayalım" konulu
panelde konuşan Oda
Temsilcisi Mim. Osman
Tııran, 25 binlik Nazım
planların kentin
anayasası olduğunu
söyledi.
Konuşmacı CHP Bü
yükşehir Meclis Üyesi
Yücel Akgün, ise
Büyükşehir Meclisinde
G eml i kl i üyel eri n " ev et"
d iyeceğ i n i bel i rterek,
"Burada havanda su
dövüyoruz" demesine
Başkan Mehmet Turgut
sinirlendi.

Seyfettin Şekersöz'ün
haberi sayfa 3-5'de

n Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_gu ler@hotmai l.com

l!gisizlik

Mimarlar Odası Gemlik Temsilci|iği
Gemlik'in önemli konularını gündemde
taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazır-
latılan 25 binlik Nazım İmar Plantarı'nı
Gemliklilerin de bilmesi açısından masaya
yatırdılar.

Once, kendileri bu konuda bilgi sahibi
oldular. Devamı sayfa S'de

I a illıcıı(lislll.Jy
d ıı

-DOGA,LCıAZ DOIrİUş[JlrI
-PRoJE ı(.oMBIci(oLox rnsisAT
-pETErı çnşirıpnir noĞ ııa nz lıı,^Lz,n;ıunınni
-FIERI(Ez| sisrnıu
-IrAT rınıonirnniGpLAsriıı BoRU rnsisnrı
-sııltlr rnsise,r
-nınRiırn oöxüştııu

rahim uslu

"(Gieııı l l k Sürücü ]ı(ursu ]ı(urııl uşuıl .rr"

rıIASTAŞ R|PYATQRLERI

YETKİLİ BAYİSİ

Tel z (o.22a) sıı tt 2ı Fax 3 5ı3 ,,t 7t
Orhangaıi Cad. No: 48/C

Marınarabirtik Depoları Karşısı GEMLIK
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Elu köpekleri kirn zehirliyor?

16 Kasım 2006 Perşembe ğ-k
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Kimin yada kimlerin
zehirlediği bilin-
meyen sokak
köpekleri !ıatan-
daşların tepkisini
çekiyor.
lrı gıınae 4 köpeğin
zehirlenerek çöp
konteynerleri ile boş
arsalara bırakıl-
malarına isyan eden
hayvansever!er
"Hayvanları korumak
imzayla olmuyor"
diyerek belediye
ekiplerine de tepki
gösterdiler.
Zehirlenen köpekleri
almayan temizlik
araçlarının tutumları-
na clh anl'am
veremediklerini
belirten hayvansever
bayanlar,
"Su.hayvanlar
insanlardan hiçbir
şey istemiyorlar,
sadece çöplerde
kendilerine bir parça
yiyecek arıyorlar.
Belediye neden
önlem almaz, her
yerde köpek barınma
yerleri varken
Gemlik'te neden
yapılmıyor" diyerek
belediyeye de tepki
gösterdiler.
Gemlik'te bulunan ve
adını hayvanseverler
olarak adIandıran
insanların bu vahşet
karşısında neden tep-
kilerini ortaya koy-
madıklarının da
soru|ması gerektiğini

e atılılgrl
ıı

0
Otohreleri akalan

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Uzun süredir çeşitli
yerlerden araba
çaldıkIarı betirlenen
oto fareleri yaka-
landı.
Edinilen bilgiye göre,
daha öncede adaba
hırsız!ığından
sabıkaları o!duğu
ileri sürülen Ufuk D.
ile Murat O. Önceki
gece iskele mey-
danında polis ekip-
leri tarafından tespit

edildiler.
Mudanya'dan çaldık-
ları belirlenen Fiat
Uno marka 16 U 3216
plakalı araçla iskele
meydanından geçer-
lerden takip
edildikleri polis ekip-
leri tarafından durdu-
ruldular.Kendi!e.ini
durduran polis ib-
ine karşı koyan Ufuk
D. ile Murat O.
Tartışma sırasında
bazı polisleri de sert
şekilde karşı

koydu|ar.Göz a|tına
alınan şahısların
çaldıkları araçtan 3
adet kuru sıkı taba
ca i!e bir adet su
bıçak ele geçirilirk
sorgularından son
çıkarıldıkları
mahkeme tarafında
tutuklanan Ufuk D.
ile Murat O. Oto

ildi!er.

a

belirten vatandaşlar
"Hayvanları korumak
imza toplamakla
olmuyor" dediler.
zehirlenen
köpeklerin bazıları
vatandaşlar tarafın-

dan veterinerlere
götürülerek kur-
tarıldiğı gözIenirken
köpeklerin yanında
kedilerin de zehirlen-
mesi insanların
öfkesini çekiyor.

K rIez

Ko ÇAK HtH[t|
CDRS t GCfUıtİı{ şuB€sİ

Tul ı {ü.iE4} §i n 08 58
Fax : (0.224| 512 08 61

İstiklal Caddesi Adtiye Ara|ığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemllk / BURSA

vvww. kocakg ayrİ men ku l .com
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ABONE OLDUNUZ MU?
GElülLYK

OKUYUN İ OKUTU
ABONE OLUN

E-64

Es5

E-72

E-73

E-74

E-75

E-76

E-79

E_92
E-l01

E-114

E-79

E-21
E-108
E-102

MANAST|R 195 M2 3. KAT 1+,|

2 BAt{yo z wc ısııısöRı-ü ooĞıı-Olaı
MANAsTıR 195 ıız zgııiıı l+ı
2 BA}.|yo 2 wc ısııısönı-ü ooĞıı-cızı-ı
uıHısrın zeıılN KAT 2007
rruııuz rEsıiıı xneoivı uvOuıı
MANASTIR 1. }(AT 2m7 TEltllılUZ
resüıı xneoive uvcuıı
MANASTIR 1. KAT DuBLEKS 2007
reııuuz nsı-iı* xneoiyı uvcuH
iiANAsTlR 2. ıOT 2m7
ıruııuz ıesıiıı xneoiyı uvOuı.ı
İ,|ANASTIR l. KAT 2m7
rıuııuz rısı-iıı xnıoivı uvOuıı
MANAsTıR 130 M2 2. ı<ıı ı<mroı piven
ıııEnixmı KApı FUL EşyALl
İlANAsTlR 120 İl2 6. KAT 3+1

tANAanR ı*ıxiEr nıis sir. ouaıEx zzoıı2
E/Blok 160 m2 KULtAi{lM AtAl{Ll 2 ADET
uı-uoıĞ voı-u ı<ıoıxöv xöşru. soıt aııaş
ıınıRi ııozooı*z vlı-ıı siır içiloe
ııANASTıR 5 ı<ını aiu ruı-ı- Eşvıı-ı
2.ı$T 130M2

xıııioivE ırH. 111 [l2 1.ıGT BAl(ıtlu
Umuöey deniz manzaiah 20E m2 bahçeli yeni villa
Hasanağa Koyu Fursak Konakları 250 m2 tripleks

SATİLİK DAiRE
E-57 DEı,llRsuBAşııı uı ı. ıtRı xöşE ııüKKAı{

E-03 onxıHçızl33.000ı.l2

12000 ır2 ıOpALı HMıR manlxı
E-68 AIAşAR xovü ı.Oz0 uı
E_94 onnıııcezl 36.000 u2 13000 [l2 ıOpAu ALAN

A-57 xlsıRrıpı go.oo0 ıı2 KAT ıonşıııĞı
A-58 ııA}ıAsTıR 1350 M2 KAT xınşıııĞı
A-62 uANAsnR 2000 [ı2 KAT ı$nşuö

E-24 [lAı{AsTlR 120ıı2 1. KAT 3+1 1 ı ıvux 0ıpozlr
E-58 ıılsınrıpı 130 ı,l22+1 ısıılsoR.ıuıonlııRE_10 MANAST|R 3+1 DENlz ııANZARAL|
E-100 Eskl Paıar Cad. l00 m2 2.kat 2+1 sobalı full esyalı

xlsıRrepı ıo ıı2 2.5 KATLI ııüsrıxlı 2,5 KAru

sogAlı uüsıAKlı Eıı

DOBURCA 500 İl2 3 KAru FULL

ıOxs ıso uz gAııçı V,IıLA 
,

KARsAK aoĞezıo.0ıo ıı2 suLu §o}lDAJLl

ısoo zEvılıı ıĞıçu zıyrlıılx

DüKKAN - FABR|KA

E{1

E-70

A.54

A-1o oRHANGAzlcD 73o m2Oç YAN| YoL
A-14 uııuRBEY 5.325 m2.YoL KENAR|
A-21 oRHAııGAZı 38.o0o m2 SANAYı ıMARLı
A-33 uıluRBEY 3.850 m2 KöRFEZ

uAı{ZARALı ZEYTıN AĞAçLARı VARA-39 DURDANE 2.2ı3ıü2
2 ı<ATL| E\, MEYVA AGACLARİ VAR

A-42 özLOcE 760 t2 lzİüıR YoLU 9E
0NıVERS|TEYE YAKıN V|LLALıK ARSA

A-51 K.KUilLA 1000 t2
A65 ıaANAsTlR 9o9 ıa2 vlı-ı-ı lnıRı-ı

- tAİ{AsTlR V|LLA lııARLl (r ADET YAHualLht
E-24 H|SARTEPE ıaH. t2o t2 oENız ıaAı{zARALl
E-7l H|SARTEPE 149ı{2 DENlz İaANzARALl
E€5 tAt{AsTıR 909 t2
A-72 Bursa Yolu anayola cephe 5 kat imarh t5O0m2
A-73. ilırlı KöyO 1222 m2 anayola 50 mt villa imarlı
A-75 Umurboy 380 m2 villa imarh deniı manıaralı
A-9 Kumla yoluna ,l30mt 1870m2 dcniz manıaralı

arıa acil ihtiyaçtan

YALovA YoLu 1o.o0o M2
oRHANGAzl YoLU 4oo0 M2

DEulRsuBAşl 7o Jızı- KATLı 3+1
Kırsak soğazı 7265 m2 Restaurant
2.5 kaüı blna

SATİLİK ARSA

SAT|LıK BENzlNLıK

SATıLı}< eiıv^a.

E-54
E€6

E_9o
E_a5

oRHANGAzl 7.8oo ıt2 Ev AH|R ELK. su ARTEZYEN
ılEYvA A6AçLARI vAR
oRHANGAzl 2500 ıl2 ouBLExs Ev 8 oDA 2 BANYo
ELK.su zEyrlN vE ırEwE AGAçı-ARl
çocuK PARK| ANA YoLA r2o ırT
€sADlYE ı(öY0 YALovA 12.902 12 2 xATLl 

^HşAP 
alıaA

EV VAR AHIR VAR TRAKTÖR VAR
oürdım Buİıı yolonı yııın 2275m22 k.ül .Y mayv.
.ğtlın olü çilıliı
umurb.y'd. t650 m2 50 ıÖıçht düıdo z.yıanliı

ılANAsTlR 135 M2
,t. KAT 3+1 FUL-DoĞALGAZL|
MANAST|R ,l00 ıti2 4. KAT 3+1
E.DINçER tlrH. 130 M2 2. KAT 3+1
MANASTIR 130 M2,t0. KAT
KoMBlLl uı]xs oalne ı+ı
MANAST|R 11o M2 12. KAT 3+1
GAZHANE CAD.
5. KAT 2+1 KALoR|FERL|
MERKEZ 110 M2 5. KAT 3+1 çARş|YA YAK|N
on. Zvı KYA MH. 115 M2 2..KAT
KALoRIFERL| PıMAPENL| SATEN BoYA
KARTONPlYER
MANAST|R 195 5. KAT 4+1 2 BANYo 2 vlrc
ASANSÖRLÜ DOĞALGAZLİ
Mchmct Rcis Sit. 160 m2 3 kat özcl yapım
kalorifcrli dcniz manzaralı daire
Yağmurkent Koop. 130m2 asansör, kalorifır
v.ni bına

SAT|LıK çlrrı_lr

SATİLİK DAiRE
1E

A-2o'

A_3a

E_a9

A-39

A-lı

E-o5
E-o7
E_o8

E_63

E-t 13

E-o7

E-12
E-13

E-2o
E_49

YALOVA YOLu 1000 M2 ARSA
rlcıni luın zıwlN sATış MAGAZAsı
1000 M2 DENiz GoRECEK ARSA

uMURBEY 2000 M2 lMARLl ARSA
KUıILA NARL|ARAsl ,1000 

M2

DENiz GöREcEK IçıNDE Ev oLABiLiR ARsA
ceuıix clvıRı 7000 M2 SU ıı-Exınlx vot_ı
ylxıH luanıı ınsn
BALıKpAaARı 200 M2 iKi KATLı ARsA
uüsrıxlı- EVDE 0LABILiR
5 KAnl KELEP|R B|NA

isTlKLAL cAD. yATıRıM AMıçı-ı oüxxıı
.§A}IıLDE 200 M2 2 nrıı oııız cöRıcıx lxl
KATLı BINA VEyA DuBLEKs oılRr oııaiıJn
6000 M2 5000 M2 KAPAL| ALAN DEPo
ı ı<lnı xlmı_ıx alı.ıı
Orhangazi Cd. Çevre Yolu veya arkaları
750m2 veya 1500m2

N OT: Telefonla görüşmelerinizde
Kayıt ltlo'sunun bildirilmesi

rica olunur.

A-26

A43

A-49

A-27
A-29
A{0

E-34
Ea6
Ea0

E-52
E-71
A-74

İ



a

N_N

§
Raşit Tuna ' _s

|,|linarlar Odası Gemlık lemsih/ıliinin düzen'ed,gi "Gemlık'in GeleceğiniPlanlayalım" konıılu panelyapıldı
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Belediye Başkanı Mehmet
Turgut'ta yaptığı konuş-
mada, 1999 depreminden
sonra belediye olarak
yaptıkları çaI ışma!ardan
örnekler verdi.
Gemlik'in çarpık yapılaş-
maya örnek bir kent
o|ması nedeniyle sürekli
sağIam zeminlere kay-
dırılması gerektiğini her
yerde konuştuğunu ama
üzerinde ot biIe bitmeyen
yerlerden rant
sağlanacağı kuşku suyIa

ılla§ı

Ekrem Algül, Gemlik'te
ciddi bir yapılanma stoğu
oIduğuna dikkat çe kelek
"Gemlik'| haritadan kaldır
mak mümkün olamaya-
cağına göre, mevcut
binaları sağ|amlaştırma
yoluna gitmeliyiz. Bunun
yanında sağlam alanların
da imara açılmasını sağla
malıyız." dedi.
PLAN lLK KEz
YAPlLMıYoR
HazırIanan planın iIk kez
yapıI madığını söyleyen

Dis Hekimi Ozcan VURAL
o."-. nrrral 1 933@notmai t.com
www.m i l l iyeUblog/özca n vu ral

Ah! bir kere aldatılmasak..
Seçimlere sürpriz şekitde bir erken

seçim kara rı çıkmazsa 13 ay kaldı seçim
sandıklarının başına gitmemize.

Seç|m yaklaştıkça sahnede rol aIacak-
ların at raksiyonlarını seyretmeye başlarız..

Bütün siyasi parti kadrolarının, adaylann
son aylarda iI, ilçe, kasaba da dolaşacak-
larını ve sade ce atarak konuşacaklarını
hepimiz biliyoruz...

Seçimlerde ü!kenin sorunlarının belir-
tilmesi ve bunlara çözüm üretilmesi için
(Seçim bildirgesi) bildiri hazırlanması
gerekir...

Seçim bildirgesi demek, ü!kenin büyük
sorunlarının, bu güne kadar düzeltilemeyen
sorunları için çözümler üretmek, bunu da
seç mene yansıtmaktır.

Peki; sizce bunu bu günden yapan bir
parti var mı ?.. YOOOK...

Olacakları söyleyeyim; bundan önce ki
se çim bildirgelerini ön|erine a!ıp birkaç
süslü söz !e bizIere yayınlayacaklar..

Biz de zaten bu "uyduruk bildirgelere "
kar nımız tok olduğumuz için yemeye-
ceğiz.

Hatta okumayacağız bile....
Böylece onlar işlerini yapmış olacaklar,

biz de sözüm ona bunların arasında en
uygun o!anı seçeceğiz..

Gerçi bir hakikat da seçmenlerin çoğun-
luğu nun bunun farkında dahi olmadığı,
oyunu akı! ve bilgi i|e deği!, ağasından
aiciığı emirie veya kapısına bırakılan yanm
kilo pirinci verene, ağzından A!lah sözünü
düşürmeyen bu işin us ta|arına, bu işin
ticaretini yapanIara vereceğini adım gibi
biliyorum..

Bunları düşününce elimiz oy atmaya git-
meye cek..

Zorla; "Biliyorum bunların hepsi biı hiç
birinde iş yok" ama bir oyum var ülkesini
düşünen vatandaş olarak vermeliyim der,
boynu bükük, içiniz isyanlarla dolu
sandığın yolunu tu tarsınız. Ya da hepsini
bir kalemde silip, gitmiyo rum sandık başı-
na dersiniz, o zamandakaderimizi; bizim
adımıza "beklentileri - siyasi ilişkileri -
çıkarları" olan bir grup azınlığa emanet
ederiz..

Şimdi sayın parti liderlerine ve kurmay-
larına sesleniyorum. . .

Hiç olmazsa bu seçimde bizleri ciddiye
alın..

Partinizin kadrolarını çalıştırın, halkın
sorun larını ve önceliklerini hiç.olmazsa
bu seçimde doğru belirlesinler. lşi
şamataya geti rmesi nler..

Sonra o sorunların çözümü için akli, vic-
dani, sağduyuyu elden bırakmadan halk
için çözümler üretsinler..

Bu kez okuduklarımıza,duyduk!arımıza
inan dırın, güvendirin..

Bizleri koyun, kendinizi de bizleri idare
edecek çoban yerine koymayın..

Seneler geçtikçe bizimde tek tük te olsa
olanları anlayan, gözünü açan, bu bozuk
düzende dönen dalavereleri anlayacak
olgunluğa gelenlerimiz var..

Bu gözünü açanlar ,ileride ki nesillerin
bunlarda çok abdalmış, her şey gözlerinin
önünde yapıImış , bile bile yine gidip iki
tatlı söz için oy larını gözleri kapalı kullan-
mışlar sözlerini duymak istemiyor...

Ne o!ur, ilk defe da olsa bu kez huzurla,
kendimizden emin, oyumuzu vatanın daha
iyi yönlere götürüleceği zannıyla sandığın
başına gidelim..

Bu kadar senedir aldatıldığımızı bu defa
affedelim..

Hadi yapın bunu...

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Mimarlar Odası Gemlik
Temsilci liği tarafından
düzenlenen "GemIik'in
GeIeceğini Planlayalım"
konulu panelde tartış-
malr wdbhs.
Panele konuşmacı
olarak katılan cHp
Bursa Osmangazi ll
GeneI Meclis Uyesi
Yüce| Akgün ile Belediye
Başkanı Mehmet Turgut
arasında çıkan sözlü
sataşmada Akgün,
bugün oylanacak olan
Gemlik Nazım Planı içen
GemlikIi üyelerin "Evet"
oyu kollanacakIarını ileri
sü rerek "Burada havan-
da su dövüyoruz" şek-
linde konuştu.
Esnaf Kefalet Kooperatifi
TopIantı Salonunda
yapılan panele Bursa
vali yardımcısı Ahmet
Ertürk, Kaymakam
Mehmet Baygül,
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut,
Umurbey Belediye
Başkanı Fatih Mehmet
Güler, Sunğipek Yerleşke
Müdürü Prof. Dr.
Abdurrahim Korukçu,
Bursa Şehir Plancıları
Odası Başkanı Raşit
Tuna, mimarlar, inşaat
mühendisleri, siyasi parti
ilçe başkanları, sivil
topIum örgütIeri ile bazı
kurum ve kuruluş temsi!-
cileri katıldı.
Panelin açılış konuş-
masını yapan MimarIar
odası Gemlik Temsilcisi
Osman Turan, Nazım
planın bir kentin
anayasası olduğunu
belirterek panelin sonun-
da çıkacak ortak görüşün
Büyükşehir'e iletileceğini
söyledi.
FAY HATLARİ
lşanerı_eNMEMiş
Panelin ilk konuşmasını
yapan Şehir Plancıları
Odası Bursa Şubesi
Başkanı Raşit Tuna, plan-
lamayı hava tahmin
raporuna benzettiğini
beIirterek, planlamanın da
tahmin ve ileri görüşle
yapıldığına dikkat çekti.
Gem|ik'in fay hatlarının
yanında olan bir iIçe
olmasına karşın önce tüm
yüksek katların aşağıya
çekildıgırıı ama geçen
yedi yılın sonunda ise
yine yukarılara çekil meye
çalışıldığına dikkat çek-
erek, Gemlik Nazım
Planında, fay hatlarının
bile işaretlenmemiş
olduğunu söyledi.
Uydu fotoğrafl arıyla mev-
cut yerleşim bi rimlerinin
plan!arının çıkarıIdığını
söyleyen Tuna, "Böyle
olacağına Gemlik'in neye
ihtiyacı var, onun yapıl-
ması gerekirdi. Uydudan

alınan fotoğraflarda ne
görülmüşse plana o işlen-
miş, zeytinliklerin tamamı
özel mahsul alanı olarak
kalmış" dedi.
Mevcut imar planının
korunarak Umurbey'in
tarihi kimliğinin korun-
duğunu ve gelişme alan-
larının Kumla ve Kurşunlu
tarafına yöneltildiğin i
anlatan Tuna, "En radikal
karar ise !iman bölgesinin
depolama ve ambalaj
tesisleri olarak göster-

iImesidir. Buna göre
Gemlik'in planına bak-
tığımızda ciddi şekilde
sıkıntılar ve tereddütler
var." şeklinde konuştu.
BALÇİK KENT
Kaymakam Mehmet
Baygül'de Gemlik'in yer-
leşmemesi gereken yere
yerleşerek iki fay hattı
arasına sıkışan balçık bir
kent olduğunu söyley-
erek, "Burada yerleşim
oImamalıydı, GemI ik'te
insan mı, yoksa zeytin mi
sorusu akla geli yor"
dedi.
DEDİKLERİMi
ANLAMADİLAR

kendisine hep karşı
çıkıldığını anIattı.
Mehmet Turgut, sağlam
zemin!i alanların mutIaka
GemIik'e kazandırılması
gerektiğini savunarak
"Gemlik'te her kesin
sağlam alanların imara
açılması isteği var. Biz
öneri Ieri Büyükşehi r'e
aktaracağız." dedi.
Turgut, 24 Ekim'de
yaşanan 5.2'llk depremin
GemIik fay hatlarıyla ilgisi
buIunmadığını bir kez
daha yineledi.
Sunğipek Yer!eşke
Müdürü Abdurrahim
Korukçu ise, yapılacak
planlarda çıkar gurup
!arı nın uzaklaştırı!ması
gerektiği ni, kendilerine
nazım plan için yardım
talebi geldiğinde destek
olmaya hazır olduklarını
söyledi.
Bayındırlık lmar Müdürü
Sülhettin Fesçioğ!u'da
plan hakkında bilgisi
olmadığını ancak yardım-
cı olacaklarını söyledi.
lnşaat Mühendisl-eri Odası
Bursa Şubesi Başkanı

Umurbey Belediye
Başkanı Fatih Mehmet
Güleı 1/100 binlik plan-
larında 1999 depremi
öncesinde hazı rlan dığına
dikkat çekti.
Sadece Gemlik'in değil,
merkez, belde ve köy-
leriyle Gem!ik'in bir bütün
olarak değer!endirilmesi
gerektiğini savundu.
Gemlik'in önce!ikli oIarak
kimIiğini beIirleyip turizm
tarım, sanayi ya da |iman
kentimi o!duğunun belir-
lenmesi gerektiğini savu-
nan Güler, Gemlik büyük
olasılıkla bir liman kenti
olacaktır." dedi.
Umurbey Belediyesi
olarak plancıyla yakın
görüş içinde oIduklarını
ve planın hazırlanmasın-
da Umurbey'in
görüşlerini iletip istek-
lerinin ye rine getirilmiş
olduğunu gördük|erini
söyleyen Güler,
"Büyükşehir lmar
Komisyonunda plan
hakkında bazı değişlkllk-
ler yapı!acağını
umuyorum" dedi. D.S'de
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Bur§a'da foto ünlerl he
U

raf
Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafın-
dan bu yıl 16.'sı
düzenIenen
Fotoğraf Günleri,
usta fotoğraf
sanatçısı Ara
Güler'in katılımıyla
açılıyor.
Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen
"Fotoğraf Günleri",
20-30 Kasım tarih-
leri arasında
Tayyare Kültür
Merkezi (TKM), Kent
Müzesi ve Şefik
Bursalı sanat
Galerisi'nde gerçek-
leştirilecek. 16.
Fotoğraf Günleri, 20
kasım pazartesi
günü TKM'de Ara
Güler'in "Ara'dan
Seçmeler", 100
fotoğraf
sanatçısının "Bir
Damla da Siz Olun:
Lübnanlı Çocuklar
lçin 100 Sanatçı-100
Fotoğraf' ve Saner
Şen'in "lrak'ta
Yağma" adlı
fotoğraf sergileriyle
açılacak. Ara Güler
ile gazeteci Burçak
Evren'in açılış
söyleşisinin ardın-
dan Alptekin
Baloğlu'nun "Sualtı
Dünyası" ve BUF-
SAD Sanatçılarının
fotoğraflarından
oluşan "Bufsad'ın
20 Yıllığı" adlı
fotoğraf gösterileri
açılışa renk katacak.
Geçtiğimiz yıllardan
farklı olarak,
fotoğraf sanatının
sevdiri!mesi,
özendirilmesi ve
etkinliğe katılımı
artırmak amacıyla
bu yıl öğrencilere
uygulamalı fotoğraf
eğitimi dersleri de
verilecek. Tarihi ve
kültürel mekanlarda
öğrencilerin Bursa
Büyükşehir
Belediyesi tarafın-
dan temin edilecek
fotoğraf
makineleriyle
yapacakları çekim-
ler arasında beğe-
nilen eserlerden
oluşacak sergi
açılacak.
Yine geçtiğimiz yıl-
lardan farklı olarak
TKM ve Kent
Müzesi önünde
Bursalıların
Karagöz-Hacivat,
kılıç-kalkan ekibi
foto-bloklarında
'Bursa Hatırası'
fotoğrafı çektirme
imkanı da

bulacakları 16.
Bursa Fotoğraf
Günleri kapsamında
30 Kasım

a

Perşembe gününe
kadar çeşitli etkinlik
ve seminerlerde
düzenlenecek.
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Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin
kentlilik bilinci o|uş-
turmak için başlattığı
'kent kültürü ve
kentlilik Bilinci
Projesi' Sivil Toplum
Kuruluşlarına
tanıtıldı.
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkan
Vekili Recai Ekmekçi,
Tayyare Kültür
Merkezi'nde düzenle-
nen tanıtım toplan-
tısında, Bursa'nın
sanayileşen modern
kentlerin yaşadığı
sosyal sorunları olan
bir kent olmakla bir-
likte, bu sorunları
aşabilecek yerel
dinamiklere de sahip
bir kent olduğunu
belirterek, "Biz yöne-
tim olarak, geniş
boyutlu bir sosyal
belediyecilik
anlayışını benim-
semiş durumdayı,z.
Dolayısıyla biz
inanıyoruz ki fiziki
alanda yapılan çalış-
malar sosyal ve
kültürel çalışmalar
ile taçlandırılmazsa,
bu hizmetler öncelik-
|e yarım kalıı sonra
da bozulur. Bu
nedenle kentleri
koruyan tek başına

yönetimler değil,
kentlilik bilincine
sahip, kent gönüI-
lüsü insanlardır. Bu
da ancak sivil toplum
kuruluşlarının yani
sizlerin aracılığıyla
mümkündür" dedi.
"Modern!eşen
şehirlerin
günümüzdeki en
büyük sorunu aidiyet
yoksulluğu"
Bursa'nın kentlerin
yönetiminde yere!
yönetimin çözüm
aktörleri konu-
mundaki sivil toplum
kuruluşları açısından
ülkemizin örnek gös-
teri|ecek bir kenti
konumunda
olduğunu söyleyen
Ekmekçi,
"Yaşadığımız yüzyıl-
da özellikle Bursa
gibi tarihi geçmişi
olan kentleri kemiren
en önemli problem-
lerin başında o

kentte yaşayanların
aidiyet yoksu!!uğu,
ya da sosyolojik bir
ifade ile yaşadığı
yere yabancı kalmak
geliyor. Biz bunu da
ekonomik yoksulluk
kadar önemli bir yok-
sulluk türü olarak
görüyoruz. Nasıl
ekonomik yoksulluk
bir takım sosya!
huzursuz!uklara,
sorunlara neden
o!uyorsa, yaşadığı
yere yabancı kalmak
ta benzeri ö!çüde
sosyal sorunlara
neden oluyor. Bir
anlamda kentle
kentlilerin kaderinin
ortak olduğunu
söyleyebi!irim. lşte
kentlilik bilinci bu
kaderin farkında
olmak ve yaşadığı
kentin sahibi
ci!duğunu bilerek,
kentine sahip çık-
maktır.

lum kurulu larına hntllk blllncl

BAY ilu§TAtA ÖııLP İıüILAI,TAil|
?, ı //Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kl aHi etleri

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İşı_eRi YAPıLıR

ıciı §ATILıK ı,e ıtiRAilıtllRılıIz iciıı glzi ARAyıılız

120 m2 3 + 1 sATlLlK LÜX DAıRE

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|LIK DAIRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 m2

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lı4üstakil Ev (Bahçe lçinde}Yeni Devlet Hastanesi Attı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

lılektep §okak l'|o:2 D:l §adık htma Apt 3+1.110 m2 asansörlü {ombilisatılık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle ştılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli

Ba!ıkpaan hkiuhil

K.Kumla'da Ayazma Mevkii6 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 Vi!lalarının

altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her Türlü Sigorta lşIemleri ve

Doğalgaz PoIiçesi YapıIır,

SEKER SİGORTA
*racide Özetp

Tel : 5132474 Fax 514 10 21
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Bursa'da AKP Grup Başka.n Vekili Faruk Çelik'e silah!ı saldırı düzenIeyen sanık
lrfan Subaşı mahkum oldu.

AKP Bursa Miletveki
ve Grup Başkanveki!i
Faruk Çelik'i vuran
lrfan Subaşı, dün
çıkarı!dığı
mahkemede "son
söz olarak çok üzgün
olduğumu söylemek
istiyorum" dedi.
Subaşı'nın taban-
casından çıkan üç
kurşundan biri
bacağına isabet eden
Faruk Çelik yara
lanırken, yakalanan
saldırgan ise gözaltı-
na alınmıştı.
Uludağ Universitesi
Tıp Fakültesi Has
tanesi'ne kaldırı!an
Çelik, uzun süren
tedavisinin ardından
taburcu edilmişti.
İrfan Subaşı
ifadesinde, Tasarruf
Mevduatı Sigorta
Fonu'nca el konulan
İmar Bankası'nda 27
bin YTL'Iik bonosu
oldıığıınu ve CHP'nin
hnnozedelerin pa
ralaı ,, ılabilmelerı

BUSI(| Genel Müdürü
İsmai! Hakkı Çetinavcı,
yaptığı y azılı açıklama-
da, vatandaşları su
israfına karşı uyardı.
Yeryüzünün üçte ikisi
su olduğunu ancak
bunun sadece yüzde
0,3'ünün içilebi!ir su
olması nedeniyle, su
kaynaklarının verimIi
ku !lanı!ması gerektiği ni
be|irten Çetinavcı,
dünyada 6 milyar
insandan 2 milyarının
sağlıklı su içemediğini
ifade ederek,
"Susuzluk yakın
zamanda çağın en
büyük sorunu olacak.
Bugün petrolden kay-

için hazırladığı öner
geye karşı çıktığı için
Faruk Çelik'i vur-
duğunu söyIemişti.
Çıkarıldığı mahke-
mece tutuklanan ve
daha sonra tutuksuz
yargılanmak üzere
serbest bırakılan

naklanan savaşlar,
yarın yerini suya
bırakacak. Su kay-
naklarımızla gururlan-
mamıza rağmen
Amerika'da kişi başına
düşen kullanılabilir su
varlığı 18 bin metreküp
iken bu miktar ülkem-
izde bin 400 metreküp
civarında. Bir ülkenin
su zengini olabi!mesi
için kişi başına düşen
yıl!ık su miktarı en az
10 bin metreküp o|malı.
Bundan dolayı su
israfına karşı duyarlı
olmalıyız. Akarken
kıymetini bilmediğimiz
suyu israf etmeme!iy-
iz." dedi.

a4

lrfan Subaşı'yla ilgili
12'nci Asliye Ceza
Mahkemesi'nde
görülen davada
bugün karar günüy-
dü. sanıh avukatı ve
sanğın da hazır
bulunduğu duruşma-
da mahkenıe lıe eti

Basit tedbirlerle
israf önlenebilir
Bursa'da 1995 yılında
yüzde 65 olan su kayı-
plarını gerçekleştirdik-
lerl altyapı yatırımlarıy-
la yüzde 26 seviyesine
indirdiklerini vurgu-
layan Çetinavcı, bunun
Avru pa standartlarında
bir oran olduğunu
belirterek, "Su kayıp
yüzdesini düşürmesey-
dlk, 65 milyon
metreküp fazla su
tüketmemiz gerekecek-
ti. Bu miktarda
Bursa'mızın 7-8 aylık
su ihtiyacına tekabü!
etmektedir" dedi.
Musluklarda damlayan
sudan bile milyonlar
aktığını vurgu Iayarak,
a!ınacak basit tedbir-
lerle su ku|lanımında
yarı yarıya tasarruf
sağIanabileceğine
dikkat çeken Çetinavcı,
"Ev ve işyerlerinde

ha

Faruk ÇELİK

kararını açıkladı.
Sanık lrfan Subaşı
'Kasten adam yarala-
maktan 2 yn 11 ay,
ruhsatsız silah taşı
dığı için de 1 yıl 8 ay
otmak üzere 4 yıl 7 ay
hapis cezasına çarp-
tırıldı.

tüketilen suların yüzde
70'i banyo ve
tuvaIet!erde ku !lan ıl ıy-
or.
Banyo yerine
duş alarak su tüketimi-
ni yüzde 25 oranında
azaltmak mümkün.
Ayrıca su tasarrufu için
diş fırçalarken ve tıraş
o!urken musluklar
iht|yaç ha!inde açı!-
malı. Diş fırçalarken ve
tıraş olurken, musluğu
kapalı tutarak 15-35
Iitre su tasarruf
edilebilir. Bulaşık ve
çamaşır makineleri dol-
madan çalıştırı!mamalı.
Su sızıntıları küçük
miktar!arda o!sa bile
mut!aka
tamir ediImeli. Sadece
bu tedbirlerle
su faturaları yüzde 20-
30 oranında azaltıla-
bilir" şeklInde
konuştu.

ellk'l ııuran $uba ııı, s
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Su israfının fiaturası ağır
:', BUSKİ Genet Müdürü

İsmail Hakkı Çetinavcı, gün!ük hayatta alı-
nacak basit tedbirlerle su israfının önüne
geçlİebileceğini, bunun hem ülke, hem de

vıtandaşın bireysel kazancına büyük
katkılar sağlayacağını söyledi.

Panelde "Havan<ia su
d öwüyo r.Jz" ta rtış rn as ı
Panele konuşmacı olarak katı!an Büyükşehir Mgclisi
lmar Komisyonu üyesi ve CHP ll Genel Meclis Uyesi
Yücel Akgün, yaptığı konuşmada iktidar partisi üyeleri-
ni suçlarken, burada konuşanların Büyükşehir
Meclisinde her karara "evet" dediklerini söyledi:
"Burada havanda su dövüyoruz." diyen Yücel Akgün
ile Belediye Başkanı arasında sözIü tartışma yaşandı.
Yasa gereği imar komis yonunda görev alan muhalefet
üyesi olarak imzası olmasına rağmen itirazlarının ikti-
dar partisi üyeleri tarafından mikrofon kapatılarak
engeIIendiğini iteri süren Akgün, "Plan imzalandıktan
sonra tahmin ediyorum yüzlerce insan mahkemeye
dava açacaktır. Seksen bin nüfuslu Gemlik'te salonun
dolmaması ilgisiz!iği ortaya koyuyor. Gördüğüm man_
zara karşısında hüsrana uğradım. Meclise gelecek olan
bu plan maalesef iktidar partisinin oylarıyta geçecektir"
dedi.
İlçelerin sesini çıkarmadıkIarını ve kaderlerine razı
olduklarını öne süren Yücel Akgün'e Belediye Başkanı
Mehmet Turgut sert şekilde tepki gösterdi.
Konuşmasını kesmekle suçladığı Mehmet Turgut'a
"Oylamada Gemlikli üye|er büyük olasılıkla kabul oyu
vereceklerdir" demesine sinirlenen Turgut, mücadele
sini Büyükşehir meclisin de yapıIması gerektiğini
söy!edi.
Yücel Akgün, konuşmasını başkan Turgut'a gönderme
yaparak tamamlarken "Gemlik'e bir çivi çaktırırsanız
vebali sizindir.Girişteki büyük binalar Gemlik'in yüz
karasıdır" şeklinde konuştu."Gemlik'in geleceğini pIan-
|ayalım" konulu plan Salonda bulunanların konuş:
macılara yönelttiği soru cevaplarla son buldu.
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Güne Bakış
Kadri GULER
kadri_g u !er@ hotma i !. com

lıgısızııı<
Mimarlar Odası Gem!ik Temsilcileri 25

Binlik Nazım Planlar konusunda bir panel
düzen ledi.

Pane!'e sivil toplum kuruluş!arı,
Belediye Başkan!arı, Oda Temsilcilerini
ve akademik çevreyi ve vatandaşları
davet etti.

Her zaman olduğu gibi top!antıya
ilginin olmadığını öğrendim.

Dün, Bursa da işlerimin olması
nedeniyle top!antıyı izleyemedim.

Mimarlar Odası bana da davetiye gön-
dermiş ve konuşma yapmamı istemişti.

Konu, benim branşımı aşıyor.
Bu ilçede onlarca mimar, mühendis,

müteaahit dururken, kent planı konusun-
da konuşma yapmam doğru olmazdı.

Ben, köşemde hergün yazıyorum.
Bu konuda ki görüşlerimi daha öncede

yazdım.
Gemlik'in nüfus olarak büyütülmesini

doğru bulmuyorum. bulanların rant bek-
lentisi vardır diyorum.

Birinci derecede deprem hattında
bulunan ilçemiz, yanlış yapılaşma
nedeniyle zaten tehlike içinde.

Once!ikle mevcut yapılar 7 -8 şld-detindeki bir depreme göre güçIen
dirilmeli.

Gemlik yeni yerleşim alan|arının açıl-
masıyla bu yükü taşıyamaz.

Görülen o ki, geIecekte ilçemiz artık bir
zeytin kenti deği!, sanayi ve liman kenti
olacak. Bu plan buna göre hazırlanmış.

Serbest Bölge ve çevresindeki kıyılar
liinancılıkta Türkiye de tek isim olacak.

25 binlik plan, büyüklerin işine yaraya-
cak, küçükler için birşey görülmüyor.

ı

lşyerinden

hİ|iisayar

çtİÜ lar

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Osmaniye
Mahallesinde bir işy-
erine giren hırsızlar
bilgisayar ile bilgisa-
yar kasası çaldılar.
Edinilen bilgiye göre,
Osmaniye
mahallesinde M.Ç.'ye
ait bilgisayar satışı
yapılan işyerinin
pimapen olan giriş
kapısını sert bir

cisimle zorlayarak
içeriye giren hırsızlar
1 adet LCD
monitörü, 1 adet bll-
gisayar ile
2 adet bilgisayar
kasası alarak
kaçtıIar.
Durumu sabah öğre-
nen işyeri sahibi
M.Ç. durumu potise
haber verince olayla
ilgiIi tahkikat
başlatı!dı.
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E ltürbanlı §uha kurma olam acak
TBMM Mllli Savunma
Komisyonu'nda, sub-
ayların harp akademi-
lerine kabulünde
"eşlerin tutum ve
davranışlarının" da
etkili olduğu hük-
münü içeren madde,
CHP ve AK Parti mil-
|etvekilleri arasında
tartışmalara neden
oldu. Mllll Savunma
Bakanı Vecdi Gönül,
bu maddenin yıllardır
uygulandığını söyle-
di. TBMM milli
Eğitim
Komisyonu'nda CHP
ve Akp milletvekilleri
arasında yaşanan
tartışmaya karşın
kabul edilen düzenle-
meye göre, subay-
ların harp akademi-
lerine kabulünde
"eşlerin tutum ve
davranışları" da etkili
olacak. Buna göre,
eşi türbanlı olanlara
kurmaylık yolu
kapanmış olacak.
Harp Akademileri
Komutanlığı'nın
,görevlerine, komu-
tanlık ve karargah
subaylığı öğrenimini
ekleyen yasa tasarısı-TBMlll Milla Savunma
Komisyonu'nda
kabul edildi. Tasarı,
Harp Akademileri
Komutanlığı'na bağlı
olan Askeri Bilimler
Araştırma Merkezi
Başkan|ığı'nın, 2003
yılında kurulan.
enstitülerin araştırma
geliştirme faaliyet-
lerindeki etkinliğinin
artırılması amacıyla,
Harp Akademileri
Komutanlığı'na bağlı
olmaktan çıkarılıp,
enstitülerin bünye-
sine alınmasını
öngörüyor.
komutanlık ve karar-
gah subaylığı öğren-
imine, kurmay subay-

lar hariç kaynak
gözetmeksizin tüm
subaylar, TSK
personel yasası
gereğince astsub-
aylıktan subay olan-
lardan en az 4 yıl
süreli fakülte ve yük-
sekokul bitirenler ile
sözleşme!i subaylar-
dan muvazzaf sub-
aylığa geçenler
katılabilecek.
Personele, komutan-
!ık ve karargah sub-
aylığı öğrenimi uzak-
tan eğitim final
sınavına katı!ması
için ilk müracaat
hakkının başladığı
yıldan itibaren birbiri-
ni takip eden 5 sınav
hakkı veri!ecek.
Genelkurmay
Başkanlığı tarafından
kuvvet komutanlık-
larının, Jandarma
Genel
Komutanlığı'nın ve
sahil Güvenlik
Komutanlığı'nın
ihtiyaçları doğrul-
tusunda, her yı! için
sınıflara tahsis edilen
kontenjan miktarı
kadar subay, yüz
yüze eğitime ayrıla-
cak. Sıralı üç sicil
amirinden en az ikisi
tarafından kendisi
veya eşinin tutum ve
davranışlarından
dolayı Akademiye
girmeye layık

görülmeyip, hakkında
olumlu nitelik belgesi
verilmeyen subaylar,
Kuvvet Harp
Akademilerine ve
komutanlık ve karar-
gah subaylığı öğren-
imine alınmayacak.
komutanlık ve karar-
gah subaylığı öğreni-
minin eğitim ve öğre-
tim süresi, uzaktan
eğitim 20, yüz yüze
eğitim 20 olmak
üzere iki aşamada
toplam 40 hafta ola-
cak. Kuvvet Harp
Akademilerinden
çıkarılma ve çıkmaya
ilişkin esaslar, komu-
tanlık ve karargah
subaylığı öğrenimi
için de geçerli sayıl,a_
cak. Komutan!ık ve
karargah subaylığı
öğreniminden çıkaru!-
ma kararları, kuvvet
komutanlık!arı,
Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik
Komutanlığınca
onaylandıktan sonra
kesinleşecek. Kendi
istekIeriyle Kuvvet
Harp Akademileri ile
komutanlık ve karar-
gah subay!ığı öğren-
imine devam etmek
istemeyenler, yazılı
başvuruIarı üzerine
Harp Akademilerl ile
ilişkileri kesilecek
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Güine d
özak: "Afet konutları
en kısa zamanda
yapılacak."
Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nde meydana
gelen se! felaketinin
yaraları sarılmaya
devam ediliyor.
Bölgeye gönderilen
konteynır!arın sayısı
artırı!ırken, az hasarlı
evlerin onarımına da
başlandı.
Afet konutlarının
yapımına ise en kısa
zamanda başlanacağı
bildirildi.
Bayındır!ık ve lskan
Bakanı Faruk Nafiz
Özak, bütçe
görüşmeleri sırasın-
da, Güneydoğu
Anadolu'daki sel
felaketine ilişkin
çalışmalar hakkında
bilgi verdi.
Ozak, afetzedelerin
gece barınmaIarı için
bölgeye 120
konteynır gönder-
ildiğini, bu sayının en

da

kısa zamanda 600'e
çıkarılacağın1 söyledi.
Faruk Nafiz Ozak:
"Afete uğrayan iller-
imize şu ana kadar 5
milyonu aşan miktar-
da yardım ödeneği
gönderilmiştir.
Afetlerden ağır hasar
gören afetzedelerin
evleri, merkezi yer-
leşim yerlerinde TOK|

aralar sarılı 0r

tarafından, kırsa!
alandaki afetzedeler
için Afet !şleri Genel
Müdürlüğümüzce
evini yapana yardım
metoduy|a en kısa
zamand.9 yapı !acaktır.
" dedi. Ozak, bölgede
kiralık ev bulan afet-
zedelere 6 ay sürecek
kira yardımına baş-
landığını da belirtti
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Sel bu kez
ı

lskenderun'u vurdu
Okullar Pazartesi'ye
kadar tatil edildi.
Kızılay yardım gön-
derdi.
Şiddetli yağış
Hatay'ın !skenderun
ilçesinde etkili oldu.
Oluşan sel yüzünden
bin doIayında ev ve
işyerini su bastı...
lIçedeki ilköğretim
okulları ile liseler
Pazartesi gününe
kadar tatil edi!di.
Kızılay, bö!geye
yardım gönderdi.
Önceki gün
(14.11.2006) sabah
başlayan ve akşam
saatlerinden itibaren
şiddetini artıran
sağanak yağış
nedeniyle Feyezan
kana!ı taştı.
Taşkından Pınarbaşı,
Dumlupınar,
Muradiye, Numune,

Meydan, Gürsel ve
Mustafa KemaI
mahalleleri ile
Suçıkağı köyü etk-
ilendi. Kentte bin
dolayında ev ve işy-
erini su bastı.
Şehre elektrik ver-
ilemedi, ulaşımda
aksamalar meydana
geldi. Kızılay bölgeye,
5 bin battaniye, 5 bin

kumanya, 300 çadır
ve 500 yatak ile bir
seyyar mutfak gön-
derdi. Sel dolayısıyla
ilçedeki okullar
Pazartesi gününe
kadar tatil edildi.
Metrekareye 176 kilo-
gram yağış düştüğü,
bunun uzun yılların
en yüksek değeri
olduğu bildirildi.
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Her türlü a!ım.§atım,

eleman ilanIarınız ve

reklamlarınE için bizi anyn
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17. Mllll Eğitim
Şurası'nda_Oku!
Oncesi ve l|köğretim
Alt Komisyonu,
Ortaöğretim
Kurumları Oğrenci
Seçme ve Yerleştirme
Sınavı'nın (OKS)
kaldırılması kararı
aldı.Başkent
Öğretmenevi'nde
yapılan şurada, "Türk
Mllll Eğitim
sisteminde
kademelerarası
Geçişler Yön!endirme
ve sınav sistemi
Komisyonu"na bağlı
olarak kurulan "okul
Öncesi ve lll<o5retim
Komisyonu"
bugünkü toplantısın-

da OKS'yi tartıştı.
Tartışmaların ardın-
dan yapılan oylama-
da, 4'e karşı 42 oy/,a
OKS'nin ka|dırılması
yönünde kararı
alındı. Komisyon
Başkanı Prof. Dr.
Ayla Oktan, ilköğre-
timde yönlendir-
menin 5, 6 ve 7.
sınıflarda çocuğu ve
meslekleri tanımaya
yöne!ik olarak aileler-
le işbirliği içinde
yapılması kararı
aldıklarını bildirdi.
Komisyon, OKS'nin
kaldırılmasının ardın-
dan yerine neler
konu!abileceği
konusunda şu öneril-

erde bulundu:
"llkögretim 8. sınıf
sonunda yapılan
oks kaldırılmalı.
Bunun yerine
öğrenci başarısının,
zihinsel ve sosyal
gelişimlerinin izIen-
mesine dayalı rehber-
lik hizmetlerine ve
öğretmenler kurulu
kararına dayalı bir
yöneltmeye ağırlık
verilmelidir. 8 sınıfı
olan her okula

mevcuda bakıImak-
sızın rehber öğret-
menler
görevlendi ri l me l id ir.
Sınıf öğretmenliği,
1-2-3. sınıflara kadar
olmalı 4-5. sınıflara
branş öğretmenleri
verilmelidir.
okullarda anne baba
eğitimi zorunlu hale
getirilmelidir.
ltköğretimde
seçmeli ders oranı
artırılmalıdır."
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Gretllleıe fiş

toplaına kaldınlıyo

Maliye Bakanı Kema!
Unakıtan, "Ucretlil-
erde de, 2008 için
2007'de fiş toplama
mecburiyeti
kaIdırılıyor" dedi.
Maliye Bakanı Kemal
Unakıtan, 4'üncü
uluslararası
Bankacılık, Finans
ve yatırım zirvesinde
yaptığı konuşmanın
ardından soruları
yanıtladı.
eni bir vergi
paketindeR söz
edildiği soruları
üzerine, böyle bir
hazırlıkları bulun-
duğunu, ancak yeni
bir verginin asla söz
konusu olmadığını

kaydeden Unakıtan,
"Ucretlilerin fiş
almalarında emeklil-
erde olduğu bir
değişim yapacağız.
Uygulanması 2008
için söz konusu bu
yıI olamaz. Çünkü
herkes fişi topladı.
Bu yıl o iadeler
yapılır, 2008 için
2007'de bir fiş topla-
ma mecburiyeti
kaldırı!ıyor. Bunu
yakında Bakantar
Kuruluna sunucağız.
Bakan!ar
kurulundan sonra
bunu kısa zamanda
Meclis'e sunmayı
düşünüyoruz"
diye konuştu.

eTürk

ı Türkiye'de geçen yıl
her gün ortalama bin
336 suç işlenirken, bu
yı!ın 9 ayında bu rakam
2 bin 191'e yükseldi.
Emniyet Genel
Müdürlüğünün
verilerine göre, geçen
yıl polis sorum!uluk
alanında nıeydana
gelen şahsa ve mala
karşı işlenen asayiş
olaylarının toplam ı 487

bin 761 iken bu yılın
9 ayında bu suçların
toplamı 598 bin 388
oldu.Geçen yıl asayiş
suçlarının 197 bin
996'sı şahsa,
289 bin 765'i mala
karşı suçlar oluştu-
rurken, günlük ortala-
ma suç sayısı bin 336
oldu. Bu yılın 9 ayında
ise şahsa karşı işlenen
suç sayısı 2M bin 119,

mala karşı işlenen
suç sayısı ise
354 bin 269 o!du.
9 aylık süredeki günlük
ortalama suç sayısının
2 bin 191'e yükseldiği
kaydedildi.
Şahsa karşı işlenen
suçlar arasında
geçen yıla göre artan
suçlar arasında darp
ve tehdit gibi suçlar
ilk sırada yer alıyor.
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TBMM Adalet
Komisyonu, staj
sonrasında yapıla-
cak avukatlık
sınavının kaldırıl-
masına ilişkin kanun
tek!ifini
benimsedi.
Adalet Komisyonu,
AK Parti Zonguldak
Mi!!etvekili Köksal
Toptan'ın başkan-
lığında yaptığı
toplantıda, AK Parti
Konya Milletveki!i
Ahmet lşık'ın, sınavın
staj başlangıcına
alınması için
Avukatlık yasasında
değişiklik yapı!-
masını öngören yasa
teklifi üzerinde alt
komisyon tarafından
hazırlanan rapor ile
yine lşık'ın avukatlık
sınavının kaldırıl-
masına ilişkin teklifi-
ni bir!eştirerek
görüştü.A!t komisy-
on da lşık'ın tek-
lifinde değişiklik
yaparak, avukatlık
sınavının kaldırılması
yönünde rapor
sundu.
Türkiye Barolar
Birliği Başkanı
ozdemir ozok,
avukat!ık sınavının
kaldırı!ma§ının tarihi
bir hata olacağını
söy!edi. Avukatlık
mesleğinin itibar
kaybettiğini, disipli n
suçlarında artış
olduğunu anlatan
Ozok, sınavın çözüm
olmadığını ancak bir
yerden başlanması
gerektiğini kaydetti.

Düzenlemeye karşı
olduklarını belirten
Özok, 23 Aralık'ta
yapılacak sınavla
ilgili yeni düzenleme
yapmanın, halk
tabiriyle "pişmiş aşa
su katma" anlamına
geleceğini belirtti.
CHP'll üyeler,
avukatlık sınavının
kaldırılmasına karşı
çıktı. AK Parti'Ii mil-
letvekiIleri ise
sınavın, avukatlık
mesleğinin itibarını
artırmayacağını, iyi
hukukçu yetiştlrilme-
sine katkı sağlamay-
acağını savundu.
AK Parti
Kahramanmaraş
Milletvekili Mehmet
yılmazcan da
avukatlık sınavının
kaldırıimaması
gerektiğini 'söyledi.
Ak parti kırıkkale
MiIletvekili Ram.azan
can, avukatlık
mesleğinin saygın-
lığının artırılması için
Türkiye Barolar
Birliği'nin bir paket
hazırlamasını ve
buna destek ver-

Sayfı 8
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iImesini önerdi;
sınavın gereksiz
olduğunu savundu.
AK Parti Gaziantep
MilletvekiIi Mahmut
Durdu, "Bu sınavla
hukukçulara itibar mı
vereceksiniz?" diy-
erek, stajla ilgiIi
Avrupa standartların-
da düzenleme yapı!-
masının yerinde ola-
cağını, sınavın
avukatlık mesleğine
katkı sağlamaya-
cağını söyledi.
"Bir sınavla hiç
kimse tam hukukçu
olmaz" diyerek
düzenlemeye destek
veren Ak parti
Adıyaman Mi!letvekili
Hüsrev Kutlu, hukuk
eğitimin tartışı!-
masını önerdi.
AK Parti Erzurum
Mi!letvekili Nuri
Akbulut, avukatlık
sınavının 1969 yılın-
dan bugüne kadar
uygu lanamadığına
işaret etti, bundan
sonra yapılma-
masının da bir eksik.
lik o!mayacağını kay.
detti.

o

Genelkurmay
Başkanlığının "Arşiv
BelgeIeriyle Ermeni
Faaliyetleri 1914-
1918" adlı 8 ciltlik
kitabın 5. cildi
yayınlandı.
Genelkurmay Askeri
Tarih ve Stratejik
Etüt Başkanlığınca
(ATASE) hazırlanan
belge yayının 5.
ci|dinde, Ermeni
meselesinin fark!ı
boyutları orijinal
arşiv belgeleriyle
gün ışığına
çıkarılıyor.
Dizinin 5. cildinde,
tehcir uygulamasın-
da Devletin titizliğini
gösteren, Ermeni
vatandaşlarının yasal
lrak|arını koruyan
icraatların ortaya
konulduğu belgeler
bulunuyor.
Devletin bu konudaki
hassasiyeti,
Eskişehir'in
Mihalıççık ilçesinde
Ermeni vatandaşların
taşınabilir ve taşın-
maz ma|ları üzerinde
suistimale kalkışan
Kaymakam Yevanaki
ve diğerieri hakkında
yapılan soruşturma
ve Divan-ı Harbe
sevk edilmeleri
işlemlerinin orijinal
belgeleriyle ortaya
konuluyor.
Taşnak, Sosyal
Demokrat Hınçak ve
Ramgavar örgüt-
lerinin Mısır'da kur-
dukları 9 kişilik ihtilal

etleılnin 5, clldl

komitesinin önde
gelen üyesi Arşavir
Sahakyan'ın kendi el
yazısıy!a mahkemeye
sunduğu itiraf
dilekçesindeki
çarpıcı açıklama!ar
da kitapta yer alıyor.
Kitapta, devletin
önemli bürokratik
makam!arında görev
alan Ermenilerden
yargıda görev yapan-
ların çeşitli il
mahkemelerindeki
devlet aleyhine
faaliyetlerinin bel-
gelerine de yer ver-
iliyor.
Eİmeni terör örgüt-
lerinin uygu!adıkları
baskılara maruz
kalan Ermeni vatan-
daşların kendi
imza!arıyla orijinal
arşiv belgelerindeki
ifadeleri de bu baskı-
da ortaya konuluyor.
"Arşiv Belge!eriy!e
Ermeni Faaliyetleri
1914-1918" adlı belge

kitaplar,
Genelkurmay ATASE
Başkan!ığının satış
bürosundan doğru-
dan alınabileceği gibi
ziraat Bankası
Saraçoğ!u Şubesi
3408764 No'lu hesa-
ba kitap ücretinin
yatırılmasıyla da
temin edi!ebilecek.
Kitap ücretinin
bankaya yatırıl-
masının ardından
dekont, kitap listesi,
kimlik fotokopisi,
açık adres ve telefon
numarasını
Gene!kurmay ATASE
Başkanlığına (06100
Bakan lı klar/An kara)
posta veya faks
(0312 417 01 32) ile
ileten!er, kitabı
ödemeli olarak kar-
goyla alabilecek.
Kitapların 1. ve 2.
ciltleri 10 YTL, 3.,4.
ve 5. ciltleri ise 15
YTL'ye temin
edi!ebilecek.
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Avukatlık sınavı ka|kı

ıJa 0n
Japonya'da tsunami
a!armı
Japonya'nın kuzeyin-
deki Kuri!
Adatarı'nda TSI
13:1S'te Richter
ö!çeğine göre 8.1
büyüklüğünde bir
deprem oIdu.
Japon Meteoroloji
Ajansı, Richter
ölçeğine göre 8,1
büyüklüğündeki
deprem nedeniyle
dev deprem dalgaları
(tsunami) oIuşabile-
ceği alarmı verildiği-
ni duyurdu.
Ajans, tsunaminin
Japonya'nın kuzeyi
ve doğusunu TS!
14:1O'da vurmasının
beklendiğini açıkladı.
Ajans, pasifik sahil-
lerinde yaşayanları
yüksek yerlere kaç-
maları konusunda
uyardı.
Bu arada, Amerikan

Jeolojik Araştırmalar
Merkezi USGS, inter-
net sitesinde, 27.7
ki!ometre derinlikteki
depremin büyük-
lüğünün 7,8
olduğunu duyurdu.
Amerikan pasifik
Tsunami Uyarı
Merkezi de Rusya ve
Japonya'yı tsunami
konusunda uyardı.

Depremin Kuril
ada!arı hattında
Japonya'nın
Hokkaido adasının
600 kilometre kuzey
doğusunda meydana
ge!diği kaydedilerek
deprem üssünün
Japonya'da nüfusun
yoğun bö|ge!erine
çok uzak olduğu
kaydedildi.

'da tsunaınl alarını

[ulortgage yasas ı 2007'de çıkabi l i r
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı Derneği
(GYODER) ve
Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK)'nın bir-
likte düzenlediği
"3. Konut Finansmanı
ve Türkiye" konferan-
sında konuşan SPK
Başkanı Doğan
Gansızlar, Mortgage
Yasası'nın çıkmasının
geciktiğinin altın ı çiz-
erek, 2007 yılının ilk
aylarında yasanın çık-
masını umduğunu
söyledi.
Bir yı!dır Mortgage
yasası'nın meclisten
geçmediğini belirten
Cansızlar, yasanın
neden çıkmadığını
herkesin merak ettiği-
ni söyledi. Ülkenin
geleceği açısından
çok önemli bir sektör
olan gayrimenkuI
sektörünün gözardı
edilmemesi gerektlğl-
ni vurgulayan

Cansızlar, Yasanın
çıkmasının önündeki
engelteri, konut kredi
hacmindeki artış ve
konut kredi faizlerinin
atması olarak
gösterdi.
Mortgage sisteminin

bedava veya çok
ucuza konut anlamına
ge!mediğini söyleyen
Cansızlar, mali sis-
temin işin içine ,\,

girmesini sağlayan
bir sistem olduğunu
ifade etti.
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Yurt dı
Yurt dışından gelişte
yolcu beraberi
"hediyelik" cep te!e-
fonu getirme hakkı
yeniden sınır-
!andırılıyor.
Bu yıl Eylül ayına
kadar her yurda gir-
işte bir adet "hediye-
!ik" cep telefonu
getirme hakkı
bulunurken, Eylül'de
yapılan düzenle-
meyle, bu "her
defasında bir tane
olmak üzere yılda
4 cep telefonu" ile
sınırIandırılmıştı.
Şimdi ise Yolcu
beraberi cep telefonu
getirmenin yurt |çin-
deki satıcılar açısın-
dan haksız rekabete
neden o!ması, ayrıca

ııo Sıyfı 9
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ından telefon etlrme e sınır aına
gümrüklerdeki iş
yükünü artırması
nedeniyle, yılbaşın-
dan qeçerli olmak
üzere, yolcu beraberi
getirilebilecek cep
telefonu sayısı, "yılda
bir adete" düşürüle-
cek. Cep telefonu,
"hediyelik" kap-
samından çıkacak.
Gümrükler Genel
MüdürIüğü verilerine
göre, yılbaşından
bugüne kadar yolcu
beraberi 55 binin
üzerinde, 60 bine
yakın "hediyelik" cep
telefonu getiri!erek
kayıt yaptırıldı.
Buna göre yurt dışın-
dan gelen bir yolcu,
yılda bir cep telefo-
nunu "zati eşya" lis-

a l a

Emin Dalkıran Kordonu' nda

70 m2 daha önce internet

cafe olarak kullanılan

işyeri kiralıktır,

(0 542) 593 61 51tesinde, gümrük ver-
gisinden muaf olarak
getirecek. Bu şekilde
getirilecek cep telefo-
nunun değerine
bakılmayacak ve
hiç bir şeki|de güm-
rük vergisi öden-

meyecek.
Yolcu, bu telefonu,
pasaportu lle birlikte
Te!ekom ü nikasyon
Kurumu'na veya
abone merkez!erine
doğrudan başvurarak
kayıt ettirebiIecek.

|,|lanasfır'da 135 m2

3+1 , denize cepheli

0.532 356 62 25
LUxDAlRE

ı, a

sATrtlK DAıRE

DEVREN sATlLlK
Faal durumda Devren

Sa tılık Krtas,ye Dükkanı

GSM; (0,533) 717 20 02

K fiez

Do aı
Tüketiciler Derneği
güoen), BoTAş
tarafından doğalgaza
yapılan son zam
kararının Danıştay
tarafından iptal
edilmesi için lstanbul
Bötge ldare
Mahkemesi'ne
başvurdu.
Mahkeme çıkışında
basın mensuplarına
aç.ıklama yapan
TUDER Başkanı
Engin Başaran,
BOTAŞ'ın kamu kuru-
!uşları ve özel şir-
ketlerden tahsil
edemediği borçlarını
halktan tahsi! etmeye
ça.lıştığını söyledi.
TUDER olarak

azzammının ı tali

Müjgan Dakkor'a
gelen fatura ile birlik-
te Bölge ldare
Mahkemesi'ne
Dakkor'un adına
başvuruda bu!unduk.
zam kararının
Danıştay tarafından

ıY

n dava

yapılan zammı kabul
etmelerinin mümkün
olmadığını ifade eden
Başaran, "GerekIi
işlemleri yapmak için
zam!ı faturaların
gelmesini bekledik.
Bugün üyemiz

iptal edilmesini umut
ediyoruz." diye
konuştu.
Engin Başaran ayrı-
ca, zam kararına ses-
siz kalan Enerji
Piyasası Denetleme
KuruIu'nu da
(EPDK) vatandaş!arın
yanında yer alma-
makla suçladı.
Dernek avukatı
Eser Gültekin ise,
zam kararının
hukiki dayanaktan
yoksun olduğunu
iddia ederek, benzer
uygulamaları iptal
eden Danıştay'ın bu
kararı da iptal etmesi-
ni bekIediklerini
söyledi.

Barbaros BALMUMCU

Gemlikspor futbol takımının
patronunu buldu

Köşemde yazdığım yaz.ya sayın
Faruk Güzel'in alakadar olması netici-
cesinde Bursa bölgesinden Hakan
Cenkçiler ile anlaşarak 2006-2007 fut-
bol sezonu için antrenörlüğe getirildi.

Cenkçiler bundan önce Trabzon-
daki finallere giden, 3 lige çıkmak için
mücadele eden takımın başında idi.
Maalesef bir varlık gösteremeden geri
döndüler. İnşallan Gemlikspor'a fay-
dası olur.

Sayın Hakan
1- llk ewelde kateci
2- Stoper
3- ön libero
4- Orta sahada akı|lı, oyun kurucu

forvete top atacak bir adam
5- Forvette şu atacak bir adam ihtiy-

acı var bunları düşün benden yazması.

Barbarosça

üırı sAvııılıılA§ı ve ııliLıııiil göıüı,|ilıEz BüTüılLüĞü

içilı ııl Güç ıtOşULLAR ALTıııDA cAı,lLARIııIı oRTAvA KOy,

[ü4Aı(TAll ç E Kİ ll ılJI EYE l'| KAH RAI[4AI,| GAzi Lı ni ııı iz i çi u

T§x EL§Lş §§xrı
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb, 505 0 505 TL

Tel: 0,31243199 36 Faks: 431 07 36

web: www.eİele.org,tr

LıKPANSlYoN
K. Kumla'da kış sezonu için

Taşeron firmalara
(Haziran ayı son una kadar)
Komple Kralık Pansiyon
UĞUR PANSIVOİİ

Ali Dur (0 532 511 05 07)
ıskele lıtleydanı k.kumla

ELEMANLAR ARANİYOR
Ön muhasebe hiten ve b/gis ayar kullanabilen

BAYAN ELEMAN
TecrübeliBAY ve BAYA|V garson alınacaktır,

MAMMA MİA PLZZERİA
_ Müracaatların şahsen yapılması ica olunur. .

İstiklal Caddesi Akbanklİaİşısı 513 53 67 GEIüILİK

EK oTo L6sTlı(GERç
L6zoGLutlüseyin TAŞIilRAJüi

LAsTİır rnıuİnİ yApItIR.
ı!-) 2. El ve Yeni Lastik AIım Satımı
'S-) 2. El Jant ^Alım Satımı

HER TURLU

o§ilil 0,§3§ ?ıt {ı ?ı

24s ıKTıRT HLZMETE A
Dı.Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt. Gemlik / BURSA
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Sayfa 10

Kokulu s

kalemlere
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ikkat Barış Güler'in kaleminden 7 YAş
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Yeşilay Gebze
Şubesi Başkan
yardımcısı Bilal
Başkonuş, kokulu
kırtasiye
malzemeleri ve
inşaat malzemeleri
hakkında uyarıda
bulunarak, çocuk-
ların çantalarında ve
evlerde adeta birer
bomba bulun-
duğunu söyledi.
Uyuşturucu maddel-
er konusunda
vatandaşların iazla
bilgisi olmadığını
vurgulayan
Başkonuş,
"Uyuşturucu mad-
deleri az buçuk
hepimiz biliyoruz.
Ancak bir de
günlük yaşamda
sürekli ku!landık-
larımız var. Son yı!-
larda,'volatile sol-
vent' veya
'inhalants' olarak
ifade edilen benzin,
çeşitli yapıştırıcılar,
tiner, butan, naftal-
in, azot oksit gibi
uçucu maddeleri,
işimiz gereği sürekli
kullanmamız
gerekebilir. Ama bu
maddeleri havadar
bir yerde kullanıl-
malıyız. Bu mad-
delerin kısa süreli
kullanımlarda so|-
unum yoluyla
geçmesi halinde
ise, muhakeme
yeteneğinin aza!-
ması, koordinasyon
bozukluğu,
öksürük, burun ve
gözlerde tahriş,
kalp atışında artış
ve düzensizlik,
solunum bozuk-
luğu, boğulma ve
sarhoşluk halleri.
uzun süreli kul-
lanım|arda da kilo
kaybı, ruhi çöküntü,
paranoya, hafıza
zayıflığı, beyin,
karaciğer ve
böbrek|erde ciddi

hasarlara ve hatta
ö!ümlere bile yol
açtığı bilinmektedir.
Bu yüzden bu mad-
deler, göründüğü
kadar çok masum
değillerdir. Bu mad-
deleri kesinlikle
evlerimizde bulun-
durmamaIıyız" dedi.
Sağlığa zararlı
kimyasal maddeler-
le üretilen kırtasiye
maIzemelerinin
kullanılmamasının
da gerektiğinin
altını çizen
Başkonuş, "Oğret-
men ve öğrenci|er-
imizin sağlıklarının
korunması ve
çocuklarda daha
sonra madde ağım-
lılığına dönüşebi!e-
cek, koklama
alışkanlığının önlen-
mesi için, bütün
eğitim kurum!arın-
da, içinde çözücü
olarak etilasetat
bulunan, beyaz
tahta ka!emlerinin
kullanı!maması
gerekmektedir.
Ayrıca ithal kalem-
leri alırken, içinde
bu tür uçucu mad-
delerin bulunup
bulunmadığına
dikkat edilmelidir.
Organik solvenIerle
yapılan kırtasiye tipi
yapıştırıcıların da
kullanı|maması
gerekir. Bunun yer-
ine, su bazlı olarak
üretilen
yapıştırıcıların kul-
lanılması daha
sağlıklı olur. Kokulu
silgi ve kalem
gibi kırtasiye
malzemeleri kullan-
mamaları konusun-
da, öğretmen ve
öğrencilerin daha
bilinçli olmaları
lazım. Bu nedenle
bağımIı!ığın her
türlüsüne çok
dikkat etmeliyiz"
şeklinde konuştu.

rİeza
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Kola l me a ında Tur e İaclası
ıı

k
Dünya Sağlık
Orgütü'nün yaptığı
bir araştırma, kola ve
hamburgerle tanışma
yaşında bir facianın
yaşandığını ortaya
koydu. Ortaya çıkan
rakamlar, ürkütücü
boyutlarda.
Çocukların bir yaşını
doldurmadan, kola ve
hamburger!e tanıştık-
ları ülkeler arasında
ABD, Fransa,
Almanya ve
Türkiye var.
Dünya Sağlık
Örgütü'nün Çarşam-
ba günü lstanbul'da
başlayacak olan
obeziteyle mücadele
konferansında
ödüller dağıtılacak,
obezitenin önünü a!a-
bilmek için Avrupa
Adipozite ile
Mücadele Şartı imza-
lanacak. Hedef,
sağ!ıklı beslenen
ve bedensel olarak
aktif olan toplumlar
yaratmak.
Dünya Sağlık
Orgütü'ne göre
obezite, modern

çağın salgın h.asta!ık-
larından biri. Orgütün
Avrupa bölgesi
leinde yer alan ve
lzlanda ile
portekiz'den
Rusya'nın Pasifik
Okyanusu kıyılarına
kadar uzanan toprak-
larda yaşayan
yetişkin nüfusun
yüzde 30'u ile yüzde
sekseni 80'i aşırı
kilolu.
Buralarda sadece
belirli bölgelerde
sebze ve meyve tüke-
timi, tıp uzmanları
tarafından tavsiye
edilen miktarda.
uzmanlar öncelikle
çocuk ve gençlerdeki
obezite eğiliminin
endişe verici boyut-
lara ulaştığını, ayrıca
derialtı dokusunda
aşın yağ birikiminin
yani adipozitenen de
salt refah toplum-
larının sorunu olmak-
tan çıkıp gelişmekte
olan ülkelerde de
ciddi bir mesele
haline geldiğini
söy!üyor.

ÇocukIarın daha bir
yaşını doldurmadan,
kola, hamburger ve
kızarmış patates i!e
tanıştıkları üIkeIer
arasında ABD,
Fransa ve
Almanya'dan başka
Türkiye de var. Son
yapılan araştırma!ara
göre Türkiye'deki
çocukların dörtte biri
daha üç yaşına
gelmeden bu tür yağ
ve kalori oranı yük-
sek yiyecekteri tadıy-
or. Bu oranın lstan-
bul'da yüzde 40'lara
vardığı öne
sürülüyor.

Bebeklerin yüzde 6'sı
bir yaşını doldur-
madan kola içiyor.
9ysa Dünya Sağ!ık
Orgütü, ilk altı ayda
bebeğe anne sütün-
den başka bir şey
verilmemesin i

tavsiye ediyor.
Orgütün verilerine
göre Avrupalı çocuk-
ların beşte biri fazla
kilolu. Bunların da
üçte biri obez. Gençe
yaşta alınan aştrı
kilolar şeker, tansiy-
on, uyku bozukluğu
ya da psiko-sosya!
hasta!ıklara yaka!an-
ma riskini arttırıyor.
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Dünya Sağlık
Örgütü'nün (WHO)
verilerine göre inme
(felç), dünyada kalp
hasta!ıkları ve tüm
kanserlerin toplamın-
dan sonra .üçüncü
sırada yer alan ölüm
nedeni.Tüm dünyada
yaklaşık 146 milyon
kişinin Tip 2 diyabeti
olduğu bilinmektedir
vc bu rakamın yüzde
,40 oranında artarak
2010 yılında 210 mily-
ona ulaşacağı tahmin
ediliyor.
Diyabet, Türkiye'de ,

gittikçe büyüyen,
ciddi bir genel sağlık
problemi o!up milyon-
larca Türk vatan-
daşının sağIığını
tehdit ediyor. Daha da
önemlisi diyabet,
inme oluşturan en
önem!i nedenlerde
biri olarak görü!üyor.
Bu yıl tamamlanan
Türkiye'de
"Hipertansif
Hastalarda İnme Riski
Araştırması"sı çarpıcı
gerçeği bir kez daha
gözler önüne serdi.
Araştırmaya katılan
6790 hastanın yüzde
29'unda cliyabetin de
varolduğu ıı u saplantı.
Araştırmayı yurüten
Prof. Dr. Giray
Kabakcı, 14-21 Kasım
Dünya Diyabet Haftası
nedeniyle modern
çağı hastalığı olarak
görü!en Diabete karşı

vatandaşları birkez
daha uyararak,
"Diyabet önlenebiIir
blr hasta!ıktır, yeter ki
bu hastalığı karşı
mücadele etmesini
bilmemiz gerekir"
dedi.
Halk arasında şeker
hastalığı olarak bili-
nen "Diabetes melli-
tus" (diyabet), ülkem-
izde pek çok kişinin
yaşamını ciddi şekilde' etkileyen sinsi bir
hastalık. lşte tam da
bu noktada, Türk
Kardiyoloji Derneği
Hipertansiyon Çalış-
ma Grubu, Türkiye'de
görülen inme sıklığı
ile ilgili Türkiye çapın-
da yaptığı ve bir
buçuk yıl üzerinde titi-
zlikle çalıştığı Merck
Sharp Dohme llaçları
Ltd. Şti'nin (MSD
!laçları) koşulsuz
katkılarıy!a gerçek-
leştirilen TH!NK
(Türkiye'de
H i pertansif Hastalarda
İnme Riski
Araştırması) adlı
araştırmadaki diyabet
ile ilgi!i verilere
dikkatleri çekiyor.
Araştırmayı yürüten

Hacettepe Tıp
FaküItesi Kardiyoloji
Anabilim Dalı öğretim
üyesi Prof. Dr.Giray
Kabakcı, modern çağ
hastalığı olarak ,

görülen diyabet
hastalığı ve THİNK

Araştırması ile ilgili
sorularımızı yanıt-
lardı:
Araştırma hakkında
biraz bilgi verir-
misiniz?
Türkiye'de 7 bölge,22
i! ve 39 merkezde
yürütülen çalışmada
54-85 yaş arasındaki
toplam 6790 yüksek
tansiyonu olan has-
taya ait bulguları
değerlendirdik. Çalış-
manın en önemli
sonuçlarından biri,
yüksek tansiyonu'
olan kişilerin yüzde
30'unda diyabetin var-
lığı.Bu çok önemli bir
rakam. Organ hasar-
larına yol açan diya-
beti ciddiye almak
gerekir.
Diyabeti olan hasta-
larda diğer organların
hasarları çok daha mı
Iazla görü!ür?
Hipertansiyon (yük-
sek tansiyon) ve
şeker hastalığı,
toplumda çok sık
görülen ve önem!i
oIumsuz sonuçları
olan hasta!ıklar.
Diyabet ve hipertan-
siyon birlikteliği
organlardaki hasar
riskini çok artırıyor.
Diyabeti o|an hiper-
tansif hastalarda kıl-
cal damarların ve
büyük damarların etk-
ilenmesi sonucu
gelişen organ hasarı
riski, diyabeti

olmayan hipertansif
hastalarda görülen-
den iki kat fazIa.
Diyabetik hastalardaki
organ hasarlarının
yüzde 35-70'inden
hipertansiyonun
sorumIu olduğunu
biliyoruz.
Diyabetik kişilerde
diyabeti olmayan
kişilere göre
Hipertansiyon
görülme sıklığı nedir?
Diyabetik kişilerde
diyabeti o!mayan
kişilere göre hipertan-
siyon görü!me sıklığı,
1,5 - 2 kat fazla. Tip l
diyabetik hastalarda
(erken yaşlarda
görülen, insuline
bağımlı diyabet)
hipertansiyon,
hastalığın
başlangıcından senel-
er geçIikten sonra
ortaya çıkıyor ve sık-
lık|a diyabetik böbrek
hasta!ığı ge!işimini
işaret ediyor. Tip |l
diyabette ise hiper-
tansiyon, diyabet
tanısı ile eş zaman!ı,
hatta çok daha önce
saptanabi!iyor ve
çoğun!ukla metabollk
sendromun bir
parçası olarak
görülüyor. Diyabet
sıklığının, hipertansiy-
onu olan bireylerde,
olmayanlara göre 2.5
kat daha iazla
görülmesi de bunu
destek!iyor.

ı ı

ikolatatühtinn

J.ohn Hopkins
universitesi ve
Bloomberg Halk
Sağlığı Okulu araştır-
macıları, günde iki
çorba kaşığı siyah
çikolata yemenin,
kandaki pıhtı|aş-
manın önüne
geçi!mesine yardımcı
o!abileceği sonucu-
na ulaştılar.
Bilim adamlarının,
aspirinin kandaki
pıhtılaşmaya etkisi
üzerine yapılan daha
büyük bir araştırma
sırası nda çıkarttı kları
sonuca göre, çikola-
ta, aspirinle benzeri
bir biyokimyasal etki
yaratıyor ve kandaki
pıhtı!aşmayı azaltıy-
or; Profesör Diane
Becker, araştırma
sonucunda, kakao
çekirdeğindeki
kimyasalın, kandaki
pıhtı hücrelerinin

azaltı!masında,
aspirinle aynı
biyokimyasal etkiyi
yarattığını öğrendik-
lerini söyledi.
Siyah çikolatanın,
tansiyonu düşüre-
bildlğl ve kan
dolaşımına farklı
faydaları olduğu
bilim adamlarınca
yaklaşık 20 yıldır
bi!iniyor. American
Heart Association'ın
yı!lık bi!im toplan-
tısında duyurulması
planlanan son
araştırma, gıda tüke-
timinde normalin
dışına çıkılmamasını
öğütlüyor ve düzenli
diyetin bir parçası
olarak venecek bir
parça çikolatanın
veya içilecek sıcak
çikolatanın insan
sağlığı için iyi
olduğu sonucuna
u!aşıyor.

lhnda ıhtıla ılla 0n eılle
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Itfaiye
polis İmdat

Jandarma İmdat
Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
0rm.Böl.Şef.
Mılıi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayol!arı
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rvıo.

Tapu Sic!. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.

Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
llçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
51337 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı |212| 516 1212
Yalova (226| 8,t1 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT
KAYMAKAMLİK Yalova

Topçular
Eskihisar

{226| 814 10 20
(226| 363 43 t9
(262| 655 60 31Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBUs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaliULAŞlM

METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıtur 514
Kamil Koç 513

12 12
20 77
10 72
45 49
47 71
35 71

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 37

5{3 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Tota!gaz

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

BELED YE

TAKSıLER

NOBETÇİ E CZANE
ıı

16 Ka§m 2006 Perşembe

OZER ECZAI{ESİ

A.Dural Meydanı - GEMLİK

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gem!ik Taksi

Manastır Taksi

Santnl 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İştet. 513 45 21-122

Su İşlet. 513 45 21 -115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İş!. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

5,13 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

513 10 79
513 30 33
513 14 25

K rfe-
GEtüı(,iıü iLx Gü]üLüK GAZETE8|

GErLıı(

I cüxı-üx s|vısl GAZETE I

YEREL SURELİ YAYİN
YlL :34 SAYI : 2598

FlyATı : 0.25 yTL. (KDv Dahit)
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
Matbaacl ı k-Yayıncılı k-Reklamcılık Tesisi
İstiklat Cad. Eİora Sok. No:3'B GEMLiK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleriyayınIanmaz)
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Merkez : Kayhan Mah. 2 Nolu Gad. 9/A
Tel & Fax 

= 
İo .2241 513 88 26 GEMı_İx

Şube : Balıkpazarı Mah. Alemdar Gad. No : 4
Tel 

= 
(o .224t 513 49 93 GEMı-İK

e_mail : c_demir!i@yahoo.Gom
w\rlr\rlr.uluka a.ticaret-ltd.com
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İçtiğiın iz sırJrırn r(alitesi
sağlığımız kadar önemtidirl4O Yıldııı Beni ...

s

durulup
yapılarak

su tadındahayat
ffiW ile Sağlıklı Nesiltere...

]|frı(fr]l TlCfrREr
Irakan Arda

Dr.Ziya Kaya Mh. Orhangazi Cad. No : l00 l C

Tel :|02241 5122255 GEtuIlİr

Çenesuyu 1,2 |Frl sertlik derecesiyle
Türkiye'nin ve dünyanın

en yumuşak sulan arasında yer alır

_

GEMLıK,ıN iı_x GÜNLÜ K GAZETESı

TAR/AFSİZ SİYİSı GAZETE
ma

25 Ykr
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Büyükşehir Meclisi'nde görüşülen 1 /25000'lik
Gemlik Nazım Planı Gemlik'in lehine değişikliğe
uğrayarak geçtiğini söyleyen AK Parti llçe
Başkanı Enver Şahin 'Universitenin üst kısmın-
da bulunan orman kampı denilen yerlerin de
Turistik alan statüsüne alındı. Bunun yanında
Hisar Mahallesinin Belediye imar sınırlarına kadar

,olan 
kısmının da imara açılması plana işlenmiştir'

Haberi sayfa 3'de

GEMLıK
ıı

u
i nfo@ge m l i kko rt ezgazetes i . co m

ilaııın Planı 0gınllk'ln lghlılg ı

ı

Zengin davetiye ve
kartv|zit çeşitleri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühüı kitap,
broşür cilt yapımı

Tel : 513 96 83
lstiktat Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLIK

Körfrz

ıı eıilekll|ere kötü haher

Çalışan emekliler yeni yılda kötü bir sürprizle
karşılaşacak. Yaklaşık 500 bin SSK ve Bağ-
Kur emeklisinin maaşından yapılan kesintiler
yılbaşından itibaren artıyor. Haberi sayfa 8'de

a

Emekli Albay Fethi Korkmaz, Sezer'in
görevini tam anlamıyla yapmadığını
belirterek, Çankaya için aday adaylığını açık-
ladı. Korkmaz,300 bin kişilik kamuoyu_
desteğine ulaştığnı söyledi. Sayfa g'da

ı ıı

ın §ur rlz adaılka

Müteahhidin o

Bursa'da bir müteahhidin oğlunu eter koklatarak
bir milyon YTL fidye için kaçırdıkları öne sürülen
2'si silahlı 3 kişi, polis tarafından yakalandı. 3'de

Y

Iunu

fıd ırdılareı in ka

Büyükşehir Meclis i'nde görüş ülen Nazım Planları değişikliğe uğradı

n Güne Bakış
Kadri ct]ı_en
kadrl3uler@hotmai l.com

Zeytinci zorda
Z.eytin hasat mevsimi zorlu başladı.
Urünün en büyük stokçusu Marmara

bir,lik yapısal değişikliği sürdürdüğü içiıı
bu değişikliğe üretici uyum sağlayam,yor.

Marmarabirlik büyük üretici kitlesinin
birliğidir.

Bu birlik yıllarca siyasi partilerin
arpalığı olarak çalıştığı için sıkıntıları
içinde geçti geçmiş yıllar..

Devamı sayfa l'de

illıcıt(lislll..U, l ııd-ü

} th,

a
CPOĞAİ,GAZ OÖırÜŞÜu
-PIıoJE I(oııBI
-I(oLoN resis^nr
-pETEıı çnşirr,nnie noĞ 

^ıc ^z 
ı*ı^Lz,gırıpınni

-FıEBIfEzi sisınıu
-IıAT ıı^ııoninpniqrı,ırsriıı BoRU rnsis^nrı
-s[ıiIı rpsiser
-FABn,İI(A nöxüştiıu

rahim uslu

trıGeınllk Sürücü ]ı(ıırsıı ]ı(urırluşud ut''

]ıIA§TAŞ R|PYATpILERı
YETİ$Lİ BAYİSİ

Tel ı (o.ıı4) sıı tt rı Fax 3 5ı3 tt 7ı
Orhangazi Gad. No ı ııtlc

Marnıarablrltk Depoları Karşsı GEMLIK

uuğ
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Sevgili Atam!
Sana bu hitabeyi

33 yaşına girmiş, gele-
cek güzel günlerden
çoktan umut
kesmiş,teme! eğitimini
tamamlamış ve ancak
şimdilerde seni
tanıyabil meye
başlayan,Türk istik-
balinin evlatlarından
biri olarak yazıyorum.

Seni ilk gördüğüm
günü dün gibi hatır-
larım.

llxoltuı birdim.
Miniciktim. Elimde
beslenme çantam,
ön!üğümün cebinde
annemin sevgisi,
sınıfımda bi!im
öğrenecektim.
Karatahtanın döıt par-
mak üzerine ortalan-
mış çerçevesinin için-
den bana bakıyordun.

Bakışların keskindi.
ABC'den sonra ilk

öğrendiğimdin; Gazi
Mustafa Kema|'din.

Çocuktum... Bana,
bize, tüm dünya
çocuklarına bayram
armağan etmiştin.
Armağanını, uygun
adım so!-sağ-sol, sol-
sağ-sol kutladık...

ortaokul ve !isede
hep seni anlattılar
bana... Dünyaya
ancak yüz yılda bir
gelen dahiydin...
Şahin bakışların vardı,
hürriyete aşıktın...

En azılı düşman-
larına karşı bile mer-
hametliydin, Ama
savaş meydanlarında
karşında kimse dura-
mazdı. Aslandın, kap-
landın, kartaldın, p?tr-
terdin...

Özgür getecekIere
açılan pencereydin.

sözün özü benim
sevgili atam; kodumu
oturtan mi!li eğiticiler
böy!e anlatmışlardı.
Beni milli bir şekilde
eğitenler, failatün,
feilatün, mefailün,
failün ölçü sistemini,
Niagara Şe!alesi'nin
yükseklik ve debisini,
Yes, it is a pensil
demesini, Deli
lbrahim'in küpesini,
bir bir kafama yer-
leştirdiler de;

Bana senin lnsan
yönünü anlatmadı!ar.

Sigara tiryakisi
olduğunu, rakı içtiğini,
aşık olduğunu,
evlendiğini,
boşandığını, kim bilir
kaç geceler savaş
meydan!arında

cesetlere bakıp için
için ağladığını, özlem-
lerini, hasretlerini,
geleceği kazanmaya
dair fikirlerini an!at-
madılar.

Bana, bize, tüm
dünya gençlerine
bayram armağan
etmiştin.

Armağanını, uygun
adım so!-sağ-so| soI-
sağ-so! kutladık...

Bir yandan heykel-
lerini dlktlk, dağa-taşa
si!üetlerini çizdik, Her
kitaba, her yazıya
mutlaka senden alın-
tıIar yerleştirdik.

Diğer yandan da;
her işin kolayına
kaçtık, ticarette kazık
attık, üretim yerine
taklit ettik.
Bilimadamlarını
sindirdik, aydınları
yargıladık. Yoktan
yere nice vatan hain-
leri ürettik, çoktan
yere nice amaçsız
gençler yetiştirdik.

Zeki, çevik ve aynı
zamanda düzenciydik.

Eğitimi siyasete
kurban verdik,
ekonomiyi siyasete

kurban verdik, aydın-
lık olması gereken
gelecekleri siyasete
kurban verdik.

Varlığımız siyasi
emellere armağan
oldu...

Benim biricik
Atam;

Biz Demokles'in
kılıcını sapından değil
keskin yanından tut-
mayı marifet blldlk.

Sözün özü sevgili
Atam

senin ruhunu
gıdım gıdım içtik,

Tükettik...
Tükettik...
Tükettik...
Dedemden baba-

ma, babamdan bana
po!itikacı tabiriyle
"enkaz devralmış"
bulunmaktayız.

Bu gidişle biz,
Çocuklarımıza devre-
decek Enkaz bile bula-
mayacağ ız... 

'

Türk'tük, doğruy-
duk, ça!ışkanlığımız
şüpheli;

Birinci vazifemiz;
Türk istiklalini ve Türk
Cumhuriyeti'ni ilelebet

muhafaza ve müdafaa
etmek,

üıkümüz;
Yükselmek, ileri git-
mekti...

Uzun bir yoldu...
Yorucu ve yıpratıcıy-
dı...

Adidas'larımız eski-
di, McDonalds'ta mola
verdik.

Belki de "Bir Türk
dünyaya bedeldir" de
yişini biz "Her Türk
dünyaya bedeldir"
anladığımız için
emanetini, 1 milyon
beş yüz seksen bin
kat küçültmeyi
becerdik...

Verdiğin en önemli
görev:

Bu ahva! ve şerait
içinde dahi vazife
olarak bi!iyorum ki

"Türk istiklalini ve
cumhuriyetini ilelebet
muhafaza ve müdafaa
etmektir."

Bunun için muhtaç
olduğum kudretin,
sana güvenimde mev-
cut olduğunu betiıtir,
e!lerinden hasretle
öperim...

Gürhan ÇETINKAYA

Bir Türk Gencinin Atatürk'e seslenişi...

rıurtsn HrlıüıfvrİYCT r,C
ıfGNT GrilZGTGLGnİNG
İuflN vle ftcl{Lflnn flLlNlft
Her türlü alırn-satırn, elernan ilanların.z.
ve reklaıTılarınız. için bizi arayın

lsti]<laI Gaclctesi Elora So]<a]< No : 3lB GErVlUİl<
(A}<iıan]< aralığı Stüd)ıo Prestij yanı

-Fel : (0-224> 513 9u €t3 Fa><: 513 35 95

Ko ÇAK HtH[t|
CDRS l GCfvlLİ]t şUBCSİ

Tgl : {D.PPS) S'ln 08 58
Fax : (0.224| 512 08 61

İstikla! Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemllk / BURSA

vv\rv\rv. kocakg ayrİ rnen ku l.coıTı

444 o 55oGENEL MÜDÜnrÜx
E-026 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz ve
yola cepheli
E-030 Manastır 'l 20 M2 ıl.kat 3+1 fulI daire
E-03-t Gemlik 87 M2 5.kat 2+1 çelik kapı,
kartonpiyer, pimapen
E-049 Dr. Ziya Kaya Mh. 115 M2 2.kat 3+1
kaloriferli, pimapen, saten boya, karton-
piyer
E-O55 Lise Cad. 1't0 M2 2.kat 3+1 bakımlı
daire
E-O63 Manastır 195 M2 S-kat 4+1 2 banyo,
2 wc, asansorlü, doğalgazlı
E_o64 Manastır 195 M2 3.kat 4+1 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı
E-065 Manastır 195 M2 zemin 4+1 2
banyo, 2 wc, asansör, doğalgaz
E-O72 Manastır 155 1,1(2 zemin 3+1 2oo7
temmuz teslim krediye uygun
E-O73 Manastır 155 M2 1.kat 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
E-074 Manastır 155 M2 4.kat 3+1 dubleks,
2007 temmuz teslim krediye uygun
E-O75 Manastır 155 M2 2.kat 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
E-076 Manastır 155 M2 't.kat 3+1 2OO7
temmuz teslim krediye uygun
E-O79 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 karton-
piyer, amerikan kapı, full eşyalıE-091 Narlı
Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme
havuzu, spoı alanı ve çocuk parkı masraf-
sız
E-092 Manastır 120 M2 6.kat 3+1 masraf-
sıı bakımlı
E-101 Manastır 150 M2 't.kat 3+1 denaz
manzaralı kaloriferli, özel yapım
E-113 Manastır 14O M2 3.kat 3+1 öıel
yapım lüks kalorifer]i
E-l't6 Manaslt 22O M2 Oubleks 4+1 lüks
daire, ma! sahibi oturuyor.

E-O57 Demirsubaşı Mh. 24 M2 1.kat köşe
dükkan
E-061 Gazhane Cd. 12O M2 1.kat kalorifer-
li, 1.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli

SATıLı}< trıÜ]<ı<AN

E-O03 Orhangazi Cd. 33000 M2 120O0M2
kapalı alanlı hazır
E-068 Alaşar Köyü 2a2a M2 2800 M2
kapalı alanlı hazır
E-o94 iznik yolu 38ooo M2 13000 M2
kapalı alanlı hazır, ipotekli

A-O57 Hisartepo 9O0OO M2 imarlı
4-058 Manastır 1350 M2 imarlı
A-O62 Manastır 2000 M2 iıhariı

E-010 Manastır 120 M2 1.kat 3+'t asansör-
lü, kalorifer]i, 2 aylık depo2it
E-024 Manastır 120 M2 1.kat 3+1 asansör-
lü, kaloriferli, 2 aylık depozit
E-058 Hisartepe 13O M2 3.kat 2+1 asan-
sörlü, kaloriferli, 200 USD depozit
E-1O0 Eski Pazar Cd. 1O0 M2 1.kat 2+1
doğalgaz kapıda, fuil eşyalı

E-108 Balıkpazarı 165 M2 2.katlı 5 kat
imarlı, bahçeli yığma tuğla
E-O81 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı müstakil
2,5 katlı , sobalı

E-O7O Dobruca 50O M2 triplex full lüks
35O M2 bahçe
E-O99 Karacaali 550 M2 triplex denize
sıfır, jakuziIi bahçe
E-102 kUMLA 25O M2 triplex site içi
denize 50 mt
E-105 Umurbey 21O M2 dublex 27O M2.
bahceli, deniz manzaralı
E-l09 Orhaniye Mh. 14O M2 deniz man-
zaralı lüks ve eksiksiz mobilyalı
E-114 Bursa Çekirge 180 M2 triplex özel
yapım lüks

SATıLı}< FAB }<A

]<AT }<AFışıLIĞı ARSA

}<ıRALıı< DAıRE

SATıLı}< MÜSTAKıL Ev

SATİLİK V|LLA

A-O01 Yıkıntı üstü 5000O M2 bakımlı,
otopark geçecek
A-O17 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba girer, 5O zeytin ağacı var

54 Karsak boğazı 40640 M2 asfalta
50O Mt., sulu, sondajlı, 1500 zeytin ağacı
A-O55 Manastır 20O0O M2 6250 tapulu, 'l 5
dönüm zilliyetli

8-054 Kaısak Boğazı 10000 M2 rutsatlı,
imarlı benzinlik
8-066 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı,
imarlı benzinlik
E-O85 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5 katlı
hazır işyeri, restaurant
E-90 Deminsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina
bakıma ihtiyacı var, her katın ayrı girişi
var.
E-96 İstlklal Cad. 25 M2 2 katlı devren k
ira]ık dükkan faal durumda market, tekel

l,|0T : hlefonla

görüşmelerinizde

lftyıt l|o'sunun bildiriImesi

rica olunur,

}<SATILİK ZEYT iNı_

yi.

4-080 Manastır 909 M2 villa imarlı
A-070 Hisartepe 120 M2 deniz manzaralı
yola cephe hisseli tapu
A-71 Hisartepe 149 M2 deniz manzaralı
yola cephe hisseli tapu
A-072 Gemlik Bursa Yolu 13O0O M2
zemin etüdlü 5 kat imarlı
A-O73 Narlı Köyn 1222 M2 anayola 50
metre
A-075 Umurbey 38O M2 deniz manzaralı
vılla imarlı

A02O- Orhanga:i Cd. 7800 M2 Ev ahır
e]ekt., su, artezyen var
A-O38 Orhangazi İznik yolu 250O M2
dubleks ev8 oda, 2 banyo elekrik, su
zeytin ve meyva ağaçları çocuk parkı ana
yola't20 mt
E-088 Esadiye Köyü Yalova 12902 M2 2
katlı ahşap bina ev, ahır. traktiir
E-O98 Mudanya 1532 M2 anayola cephe|i
havuzlu müstakil denize sıfır, a!tı 9araj,
portakal bahçesi var

E-oO'l Manastır 135 M2 1.kat 3+1 fuul
doğalgazlı
E-0O5 Manastır 100 M2 4.kat 3+1
ka]oriferli
E_006 Manastır .t45 M2 3.kat 3+1 cİft
banyo ve wcı kaloriferli, asansörlü
E-007 Eşref Dinçer Mh. 13OM2 2.kat 3+1
yeni bina
E-0O8 Manastır 130 m2 1o.kat 3+l kombili
]üx daire
E-oo9 Eski Pazar Cd. 95 M2 2+1 sobalı,
kartonpiyerli
E-012 Manastır 'l1o M2 12.kal kartonpiyer-
li, kaloriferli, masrafsız
E-013 Gazhane Cd. 125 M2 S.kat 2+1
kaloriferli
E-020 Gemlik Merkez 110 M2 s.kat 3+1

çarşıya yakın
E-021 Hamidiye Mh. 144 m2 4.kat bakımlı

sATıLı]< çlrrı_|x

SATİLİİ< DAİRE

A-026 Yalova Yolu 'l00O M2 Ticari imar
zeytin satış mağazası olacak arsa
A-027 Mevki önemli değil 1000 M2
deniz görecek arsa
A-O29 Umurbey 2000 M2 villa imarlı arsa
A-04O Umurbey 1OOO m2 deniz gcirecek.
içinde ev olabilecek arsa
A-O43 Gemlik civarı 7000 M2 su, elektrik
yola yakın lmarlı arsa
A-O49 Balıkpazaıı 2OO M2 iki katlı müs-
takil ev olabilir arsa.
A-074 Orhangazi çevre yolu 1500 M2
zeytin depolama yeri olacak arsa
E-034 mevki önemli değil 5 katlı kelepir
olacak bina
E-085 İstlklal Cad. yatırım amaçlı
dükkan
E-080 Sahilde 200 M2 2katlı deniz göre-
bi]ecek üst üste veya karşılıklı iki daire
veya dubleks daire olabilecek işyeri
E-52 Mevki önem]i değil 10000 m2
kapalı depolama alanı olacak kiralık
arsa.
E-071 Mevki önem]i değil rehabilitasyon
merkezi olacak asgari 18odalı 3 katlı
kiralık bina

sATıLAN - ı<IR.ALANAN
GAyialMENı<u LLEFı

A{lO9 Kumla yolu üzeri 't870 M2 yolun
13O mt yukarısında
A-01O Orhangazi Cad. 73O M2 üç yanı
yol
A-014 Umurbey 5325 M2 yol kenarı
A-016 Büyük Kumla 928 M2 imarlı
A-021 Orhangazi 19077 M2 sanayi imarlı
A-033 Umurbey 2850 M2 körfez manzar-
alı zeytin ağaçiarı var
A-O39 Dürdane 2275 M2 2 katlı ev
meyva ağaçları var
A-o42 Özlüce 780 M2 lzmir Yolu üniver-
siteye yakın vilalık
A-051 Küçük kumla 10O M2 imarlı

SATİLİK ARSA

ARANAN GAYRİMENKULLER
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Sayfa 3 HABER

ilazıın Planı Geınllk'ln ehlne düizeltlldl
Seyfettin ŞeXrnSÖZ
Dün Büyükşehir
Meclisi'nde
görüşülen
1/25000,ıık
Gemlik Nazım
Planı Gemlik'in
lehine değişikliğe
uğrayarak geçti.
konu hakkında
bilgi veren AK
Parti llçe Başkanı
Enver Şahin,
'Bazı kişilerin
değiştirilmeyecek
demelerine karşılık
girişimlerimiz sonucu
plan Gemlik'in
genişlemesi yönünde
değişikliğe uğrayarak
kabul edilmiştir"
açıklamasını ya tı.

Dün Büyükşehir'de
görüşülen Gemlik
Nazım planında
Cihatlı Köyü sınırları
i!e Devlet Hastanesi
sırtlarında bulunan
boş alanların
imara açılması ile
Manastır ve kumla
arasındaki boş
alanların da düşük
yoğunluklu ve az
katlı olmak üzere
buraların da
imara açılmasını
öngörüyor.

Gemlik kenarlarında
en sağlam zeminin
Clhatlı Köyü ile
Devlet Hastanesi
arasında bulunan
böIgenin olduğunu
söyleyen Enver
Şahin, 'Aldığımız
kararlar Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin
tarafından uygun
bulunarak komisyon
tarafından plana
işlendi ve Büyükşehir
Uieciisinden oy
çokluğu ile geçti"
ded i.
crıvıı_ix saĞı-aıvı
ALANLARA
crııişı-ryrcex
Değişikliğe uğrayan

planda ayrıca
Küçük Sanayi'den
başlayarak
AZOT yoluna kadar
kömür depoları ile
zeytinliklerin de
bulunduğu alanların
depolama a!anlar
planda olduğu gibi
depoIama alanı
olarak kabul edildi.
Bunun yanında
konut dışı kentsel
alanın Kurtul Köyü'ne
kadar uzatılmasının
plana işlendiğini
söyleyen Şahin,
'universitenin üst
kısmında bulunan
orman kampı
denilen yerlerin de
Turistik alan

statüsüne alındı.
Bunun yanında
Hisar Mahallesinin
Belediye imar
sınırlarına kadar
olan kısmının da
imara açılması
plana işlenmiştir'
şeklinde bilgi verdi.
Gemlik'in 25-30
yılını hedefleyen
planlarda ne
gerekiyorsa onların
işlenerek
kabul edildiğini
Gemlik açısından
en iyisi o|duğunu
söyleyen
Enver Şahin,
satı!an Aydınlar
Ç ift!iğ i'n in
bulunduğu yer
diğer alanlar
gibi depolama alanı
olarak daha önce
belirlenmiş
ve şimdi de aynı
şekilde depolama
alanı olarak
planda muhafaza
edi!diğini bel irterek,
"Aldığımız tüm iyi
kararların hepsi
Gemiik'in iehine
Büyükşehir
Meclisi'nden geçti.
lşlenemez denilen
tüm isteklerimiz
Nazım Plana
işlenmişfir' dedi.
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ıtulüteahhidin 0 e ırdılar
Bursa'da bir müteahhldin oğlunu eter koklatarak bir milyon YTL fidye

için kaçırdıkları öne sürülen 2'si silahlı 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Y

lunu fld kan

Kaçırıldığı araçta
zan!ılarIa boğuşan
9enç, sürekli otomo-
bilin el frenini çektiği
için kurtulurken,
müracaat üzerine
operasyon başlatan
polis çok geçmeden
3 zanIıyı yakaladı.
Emniyet
M üd ü rlüğü'n den
alınan bilgiye göre,
glay merkez Nilüfer
llçesi Ataevler
Mahallesi'nde mey-
dana geldi. Müteahhit
Ali B.'nin oğlu Ahmet
B. (24|, evine geldiği
sırada silahlı 3 kişi
tarafından eter kok-
latılarak kaçırıldı.
Kiraladık!arı otomo-
bille 1 çoçuk babası
Ahmet B.'yi kaçıran
zanlılar, Ankara yolu
istikametine gitti.
Ahmet B.'yi evde
bekleyen eşi, otomo-
bi! evin önünde
bulunduğu ve
ayakkabıları kapının
girişinde kaldığı için

durumdan şüphe-
lenip polisi aradı.
Kaçırılan Ahmet B.
ise araçta zan!ılarla
sürekli boğuştu.
Genç adam,
kaçırıldığı otomobilin
el frenini çekerek
çevredeki otomobil
sürücüIerinin dikkati-
ni çekmeyi başardı.
2'si Ankara'da eski
özel güvenlik
görevlisi olan silahlı
zanlılar, Ahmet B.'yi
kaçıramayacaktarını
anlayıp panik yapın-
ca, 45 dakika sonra
evinin yakınlarında
şahsı bıraktı. Darp
edilen Ahmet B. bir
sağlık kuruluşunda
müşahede altına
alınırken, müracaat
üzerine polis soruş-
turma başlattı.
Plakası tespit edilen
otomobil 1 saat
sonra polis tarafın-
dan yakalandı.
Organize Po!isi
tarafından sorgu-

lanan zanlıIarın plan
yaptıkları ve gencin
ailesinden bir milyon
YTL fidye istemeye
çalıştıkları iddia edi|-
di. ZanlıIarla birlikte,
koli ban dı, 2 adet
silah ve eterli oIduğu
öne sürülen pamuk
ele geçirildi. Suç
kaydı olmayan zan-
lılar Harun B. (26)
Adem K. (24) ve
Erdoğan A. (25)
suçlamaları kabu!
etmezken, olayla ilgili

azmettirici olduğu
iddiasıy!a 1 kişinin
daha arandığı bildiril-
dl. 3 günlük gözaltı
süresinin ardından
zanlı lar, "tasarlayarak
ve planlayarak fidye
istemek amacıyla
adam kaçırmak,
silahla ö!ümle tehdit
ederek hürriyeti
tahdit, darp ve 6136
sayı!ı kanuna
muhalefet" suç!arın-
dan adliyeye sevk
edildi.

17 Kasım 2006 Cuma

Diş Hekimi özcan VURAL
o.cİ nrr raI 1 933@hotm ait.com
www.m il l iyeUblog/özcan vural

Saygın blr kahraman...
Bu gün sizlere bir Cumhurbaşkanının,

dürüstlük abidesi bir liderin, evlatlarının üzer-
ine titreyen bir babanın hayatından bir kesit
sunacağım..

Bu Cumhurbaşkanı lsmet lnönü...
Kurtu!uş savaşı komutanlarından, İnönü
savaşları ve galibiyeti ile Kurtuluş savaşımı za
iyi bir başlangıç yapan bir General - Paşa,
Lozan Barış Anlaşmasını hazırlayan ve imza-
layan, Dışişleri B.akanı,. Başbakan ve sonrada
Cumhurbaşkanı lsmet lnönü...

Bir insan için en büyük makamlara
ulaşmış bir Türk büyüğü..

Cu.mhurbaşkanı iken Amerika'da okuyan
oğlu Omer lnönü ve Erda! lnönü ile baba
-oğul mektuplarından bir örnek yayınlandı..

Okurken heyecanlanan, tüyleriniz diken
diken o!an, bizde de böyle liderler var mıy
mış, diyecek olan genç nesil iyi okusun ...

Şimdi ki hiçbir şey yapmamış liderlerin
oğulları Mersedes!er -Jet-ski'lerde gezer ken,
kendileri kaşanelerde oturup ,bir elleri balda,
etraflarındakilerin elleri yağda iken , Bir
savaş kahramanı Cumhurbaşkanı mektubun-
da ne yaayor, okuyun, okuyun da bu insanlar
sayesinde ayakta kaldığımızı anlayın artık...

Tarih; 6 Aralık 1946 Cuma..
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Amerika'da

okuyan oğ!u Erdal'a mektup yaAyor.
("Baba Inönü'den Omer lnönü'ye mektu-

plar" Bilgi yayın 2006)
Erdal, Amerika'da herkesin arabası

olduğunu, kendisinde ihtiyacı o|duğu yazınca
beraberce çare arıyorlar.. lsmet paşa sıkıntı
içinde şu mektubu yazıyor..

"Oğlum Erdal. Otomobil meselen hıç a}<tım-
dan çıkmıyor. Fakat oğlum istediğin 1700
dolar'ım yok, borçta isteyemem. Eski bir oto-
mobil bulmandan başka çaren yok..

"Olmaz" dediğim için ne kadar
üzüldüğümü tahmin edersin. Çok üzgünüm
ama bu para bende yok. Kullanılır bir oto
bulacaksın diye ümitliyim..

12 Ekim 1947 tarihli cevap mektup;
"Keçi'nin (aldıkları arabaya verd!kleri isim

), lastiklerini değiştirdik, tamir içinde 150 lira
aldılar, okul taksidi, borcumu da verdikten
sonra elimde bir şey kalmadı.

Ah babacığım, bu para işlerini yazmaktan
sıkılıyorum, çok harcamayayım diye dikkatliy-
im, sizlere yük olmamaya çalışıyorum, Ne
yapacağımı şaşırdım.

Bir türlü iki ucunu bir araya getiremiyo-
rum..."

Babanın 20 Ekim 1947'deki cevap mek-
tubu;

"Para için yazdıklarını anlıyorum evladım..
Sizlerin idareli para sarf ettiğinizi billyorum.

Bunları yazmam hem sizin ,hem de kendi
hesabımı bilmek içindir.

Sizin orada, mütevazı olmakla beraber
şerefinizle yaşamanızı temin etmeye çalışa-
cağım.

Bana hesap verirken tazla kendini üzme..
Bir doğrusunu yapıyoruz, şunu unutma bütün
hayatında iki ucu bir araya getirmeye uğraşa-
caksın.. Onun için bunu biraz da eğlenceli bir
şey gibi görmeye çalışmalısın."

Bir anlı şanlı Cumhurbaşkanı gördüğünüz,
okuduğunuz gibi oğluna ihtiyacı olan norma!
bir araba alamayacak durumda, Niye; Çal-
mamış, Millet parası yememişte onun için..
Şimdiyi bir düşünün; Değil böyle kahraman-
ların , ilçe başkanlarının evlatları para içinde
yüzüyor, düğünlerinde çuvalla para ,altın takı
kaldırılıyor, şirketlere ortak olunuyor,kotatar
indiriliyor kaldırılıyor, mısırlar gelip gidiyor,

Gola-Turka'lar içiIiyor, yeşil holdingler
insanları kandırıp, din adına markları bavul!ar-
la topluyor ver gereken yerlere taksim edili
yor, hortumlar uzuyor.. Sen genç adam; Bu
durumda nasıI oluyor da, Cumhuriyet'in 83
'üncü yılını kutlamaya ulaştık dersek, bu
vatanın bunun gibi has evlatları sayesinde
oluyor. Bunu unutma... Her şeyini bunIara
bo lusun...
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E!ıf ESMEN
Bir süre önce
kardeş okul olma
kararı alan Atatürk
llköğretim okutu ile
Borusan llköğretim
Okulu Okul A|ile
Birlikleri dün bir
araya gelerek tanış-
ma fırsatı buldular.
Atatürk l!köğretim
okulu salonu'nda
kendi yaptıkları
yiyecekleri de
hazırlayarak bir
araya gelen iki
okulun Aile Birliği

üyesi bayanlar 
.

aralarında sevgi
bağı oluşturdular.
Yeni öğretim yılında
Borusan İlkögretim
Okulu Müdürlüğü'n
den Atatürk
lıköğretım okulu
müdürlüğüne
atanan Mustafa
Koreyhan'ın
girişimleriyle bir
araya gelen okul
aile birliklerinin
toplantısına Mustafa
Koreyhan ile
Borusan Ilköğretim

Okul Müdürü
lsmail uzun'da
katı !dı.
Borusan llköğretim
okulu okul Aile
Birtiği Başkanı
Hayriye Anlı ile
arkadaşlarını
misafir eden Atatürk
llköğretim okulu
Okul Aile Birliği
Başkanı Havva
Katip ile yardımcısı
Meral Efe, iki okıjl
arasında başlayan
kardeşliğin en güzel
örneklerini sundu!ar.

lhrde aret

sevfettin sexensöz
Gemlik Ticaret ve
Anadolu Ticaret
Meslek Lisesi
Sosyal Yardımlaşma
kulübü tarafından
düzen|enen pilav
günü öğrencilerin
akınına uğradı.
Okulda okuyan
ihtiyaç sahibi
öğrencilere katkı
sağlamak amacıyla
düzenlenen pilav
gününde öğrenciler
çok düşük ücret
ödeyerek
arkadaşlarına
destek sağladılar.

okul kantininde
hazırlanan pilav
kazanları önünde
sıraya giren

öğrenciler tavuklu
pilav ile ayranlarını
alarak zevkle
yed iler.BAY ıutJ§TArA üııLP EffiLAI,TA}'ı

ı
^

71 ııHer Çeşit Emlak Alı , Satım ve lra ama Hı

Daire,Zeytinllk, Vllla, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP işı_ERİ

ıcİı §ATıLıK ı,e ıI|RALııILARINız i

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATILIK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 m2

YAPıLıR

İN BİZİ ARAY|I-IİZ

120 n2 3 + 1 SATıLıK LUX DAıRE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daire|i İvlüstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Attı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

lıIektep Sokak l.lo:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1. 110 m2 asansörlü *ombilisatılık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpaıan Eskisahil

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 Vitlalarının

altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta lşlem|eri ve

DoğaIgaz Poliçesi YapıIır,

EXER §ıcORTA
}lacide ztıP

Tel : 5132474 Fax: 514 10 21

2006-KPSs
yerleştirme
sonuçlarının açıklan-
masına ara verildi.
öSVlvl sonuçları
bu sabah bir süre
internet sitesinde
yayınladı, ancak
daha sonra gerekçe
göstermeden
yayından ka!dırdı.
OSYM'nin internet
sitesinde yapılan
açıklamada şöyle
deniliyor:
"kamu kurum ve
kuruluşlarına ilk defa
atanacaklar için
2006-KPSS yer-
leştirme sonuçlarının
açıklanmasına ara
verilmiştir. Daha
sonra tekrar
açıklanacaktır.
Kamuoyuna
duyurulur."
OSYM yetkili!erinin
cnnturk.com'a

ıklanaına2006 l(PS§ sonu |arı a

verdiği bilgiye
göre, 2006-KPSS
sonuç!arına dair
bir link bu sabah
ösyıııı internet
sitesinde bir süre
tutuldu, ancak daha
sonra kaldırıldı.
Yetkililer,'sonuçların

açıklanmasına neden
ara veri!diğa'
konusuna gerekçe
göstermezken,
gerekli açıklamanın
'daha sonra'yapıla-
cağını belirtti ve bellİ
bir süre vermekten
kaçı ndı.

K riez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

I GUılLüx slYAsl G^ZETE I

ıı



K rtez17 Kasım 2006 Cuma oilkııo §ayfa 5

İnan TAMER
Yeni Nazım Planı ÜzeriJle....

Şehir nazım planları,
şehrin 25-30 yıl sonrası ticari,
sınai, ekonomik ve sosyal
ge!işimini öngören; bu geliş-
menin sonucunda ihtiyaç
duyulacak yerleşim, sosyal,
sınai ve ticari alanları
belirleyen, o şehrin
anayasasıdır.

Gem!ik Belediyesi, büyük
Marmara depremini dikkate
alarak böyle bir planı hazır-
lamış, toplumun düşüncesini
almadan onay için Büyükşe
hir Belediye Meclisi'ne sun-
muştur. Bu yazının yayım-
landığı gün belki de aynen
kabul edilip onaylanmış ola-
caktır.

Bursa Mimarlar Odası
Gemlik Temsilciliği planda
gördüğü teknik noksanlıkları,
yapılması lazım gelen husus-
ları temsilcilik merkezindeki
toplantılarla ve basın aracılı
ğıyla kamuoyuna duyurmaya
çalışmıştır. Bununla yetin-
meyen temsilcilik, evvelki
gün uzmanlarında katıldığı
halka açık bir toplantıyı tertip
ederek ha|kın cta görüş ve
duşuncelerı nı be!irtmesını
sağlamak ıstenıiş ve iıalkın
destegini aramıştır.

Uzülerek bellrteyim ki;
böylesi önemli bir konudaki
toplantıya halkın duyar!ılık
gösternnediği ve çok az sayı-
da vatandaşın katı!dığı
görülmüştür.

Sık sık yapılan planlar
veya planlarda yapılan
değişiklikler çoğu zaman
planların uyguIanamamasına
sebep olmaktadır.

Devletin asli görevi vatan-
daşın can ve mal güvenliğini
sağlamaktır. Bu görev yalnız
polis ve jandarmaya ait
değildir. Bu görevi yerine
getirmekte yerel yönetimlerde
sorumludur.

Polisin ve jandarmanın
koruma aracı silah, yerel
yönetimlerin ise şehir nazım
ve uygulama planiarıdır.

17 Ağustos 1999 Gölcük
depremi sonrası Marmara
bölgesi belediyeleri, sorumlu-
luğu azaltabiImek amacıyla
yapı!aşmada kat indirimine
başvurmuştur. Gem!ik
Belediyesi'nce yetki!i kuru-
luşlara jeolojik ve jeofizik
inceleme!er yaptı rı!mış,
zemin etütlerinin o!umsuz
!uğu görülmüş ve yapılaşma
4 kattan 2 kata indirilmiştir.

Depremin ürküntüsü
zaman içinde azalır olunca
ova kesimindeki yapı!aş-
manın tekrar 4 kata çıkarıl-
ması doğruItusundaki Bele
diye Meclisi kararına ne hik-
metse katIarı 4'ten Z'ye indi-
rebilmek için büyük çaba sarf
ettiğini bildiğlmiz Belediye
Başkanı Sayın Mehmet
Turgut bu kez aynı direnci
gösterememiştir. 85 hektarlık
iki fay hattı arasında kalan bir
alan iskana açılmış yapılaş-
mada 4 kata izin verilmiştir.

Onaylanması istenen
1/25000 ölçekli nazım planın-
da yeni yerleşim alanları sa
nayi bölgesine yakın yörel-
erde vc kurr,ıla ıstikarr,ıetınde-
ki alanları öngormektedir. Bu
durum kabul görmüş norm-
lara uygun bir davranış
deği!dir.

Yerleşim alanları zemini
sağIam olan Cihatlı köyünden
Muammer Ağım Devlet Hasta
nesine kadar olan alan
olma!ıdır.

Bu yöre orman tahdit alanı
|çindedir diye iskana açıl-
mamıştır. Oysa o yöre de
orman yoktur. O bölge maki-
!iktir.

kumla istikametindeki
yapılaşmalar da binlerce
zeytin ağacı kesilerek yok
edilecektir. orman tahdit
alanlarına tecavüz suç teşkil
etmekte ise, zeytin ağaçlarını
korumakta yasa hükmüdür.

Birinci derece deprem böl-
gesi olan Gemlik'te insan
herhalde ağaçtan daha önem-

lidir ve kıymetlidir. Orman,
tahdit alanından çıkarılarak
bu alanın yerleşime açı|ması
sağlanmalıdır.

Yeni nazım planında, ürün
veren zeytin ağaçlarının kesi-
mi ile yerleşim alanlarının
açılması öngörü!ürken, hiçbir
ağacı olmayan bir alanın yer-
leşime açılmak lstenmeyişi
dikkat çekicidir.

Uludağ Universitesi'ne
tahsis edilmiş olan alan,
nazım planın lejantında mavi
zemin üzerlnde (U) işareti ile
tanımlanmış olmasına rağ-
men nazım planında mavi
zemin yani tarımsal alanlar
olarak gösterilmiştir. Bir plan
müellifinin, böylesine önemli
bir hatayı işlemesi de dikkat
çekici. Sorumlularca unutu!-
muş gerekçesine sığınmak
plan müellifinin onurunu
kırıcı bir davranış olsa gerek.
Buna da kimsenin hakkı o!a-
maz.

Büyük deprem sonrası
yapılaşmaların denetimi,
yasa! yollarla özel denetim
şirket|erine bırakılmıstı r.
Belirlı sayıdaki yapı denetim
kurumlarının yüzlerce
inşaatın kontrolünü sağlıklı
yapabileceğinde de vatan-
daşın haklı tereddüdü vardır.
Devlet, vatandaşın can ve
mal güvenliğini sağlamak
görevini devretmeme!idir. Bu
nedenle yapılaşmada denetim
devtetçe olmalıdır. Devlet
denetim kurumu kurulmalıdır.
İllerde otuşacak denetim
şubelerinin i!çe ve betdelerde
de teşkilatı olmalı, o|uşturula-
cak denetim teşkilatları
mahatlerdeki inşaatlardan
sorumlu olacak şekilde ele-
manlar çal ıştırmalıdır.

Bu planda bir izlenlmlm de
şu oldu: 30 Ramazan fakir
fukaraya, garip gurebaya
pilav yedirene de kaymaklı
kadayıf ikramında kusur
edilmemiş.

Hakikatliyizdir vesçelam...

A[P'lller Arınutlu'da

to aılacak
AKP ll ve llçe teşkilatları Gemlik ve Orhangazi
teşkilatlarının ev sahipliğinde Armutlu'da
toplanıyor.
Armutlu İhlas Tesislerinde bir araya getecek
olan AKP teşkilatları parti içi eğitim çalışması
yapacak!ar.
AKP İ!çe başkan|ığından yapı|an açıktamada,
İnlal tesisterinde Pazar günü saat 10.00 ile
15.00 arasındaki topIantıya İlçe yönetimleri, İt

Genel meclis üyeleri ve belediye meclis
üye!eri, kadın kolları iIe Gençlik koltarı, İlçe
Belediye başkanı ve Belde teşkilat başkanları
i!e Mahalle temsilcilerinin katılacakları duyu-
ruldu.
Armutlu'daki toplantıya katıIacak teşkiIat
üyelerinin önümüzde başlayacak olan seçim
gündeminde motivasyonlarının sağlanması
açısından fayda!ı olması hedefleniyor

DEVREİıJ sAT,t,,(,ş

Uygun fıyata içindekl

eşya sryla işyeri

TEL: 51 4 61 68
0.542 73o 60 51

ıı

Kadri GÜı_en
kadri_g uler@ hotmai l.com

Zeytinci zorda..
Zorda olan yalnız Marmarabirlik ortak-

ları değil.
Zorluk da taban ve tavan fiyatların

önceden açıklanması da değil.
Zorluk hükümetlerin uyguladıkları

tarım politikalarından kaynaklanıyor.
lMF ile yürütülen ilişkiIer ve Türkiye'ye

dayatmalar tarım kesimini giderek zora
sokuyor.

Zorluk bu radan başlıyor.
Marmarabirlik ayakta kalabilmesi için

piyasa koşul!arına göre çalışmalarını
yürütmesi gerekir.

Adam ko!lamadan, üretici ortaklarını
koruyan politikalar üreterek, aldığı malı
satıp ortağının cebine parayı koyarak..

Bu yıl sıkıntılı geçebilir ama gelecek
yıllar durum üreticinin lehine ge!işecektir.

Gemlik zeytinin zorda oImasının bir
nedeni piyasasının daralmasıdır.

Piyasa dara!dıkça satışlarda zorlan-
malar baş!ıyor.

Sofra zeytini piyasasına giren Gemlik
tipi ve Aydın tipi zeytin işi zora sokuyor.

Sorunun çözümü için Ticaret
Borsası'nın başlattığı markalaşma ve
patent konusu için mücadele devam
etmelid ir.

Köylü sıkıntıda ama tüccarda giderek
sıkıntıya düşüyor.

Daralan pazar| büyütmedikçe hem
köy!ü hem tüccarın zorluğu süreceğe
benziyor.

ıYa
Y

lık ze tln fl
yazılı açıklamada
fiyatı belir!enen
ürünlerin serbest
piyasada ve alım
kampanyası sürecinde
göstereceği

atları a ıklandı
bildirildi.
Marmarabirlik
tarafından açıklanan
alım fiyat!arı
ise şöyle

Marmarabirlik
Yönetim Kuru!u,
alt ve üst yağlık
zeytin ile ezmelik
fiyatlarını belirledi.
Kurumdan yapılan

gelişmelerin
yakinen izlenerek
gerektiğinde
artış ve düşüş
ayar!amalarının
yapılacağı

Gemllk tipi
Ezmellk Zeytin (37-41 dane) 1.10 YTL
Barem dışı yağlık (42 ve üstü) 0.85 YTL
Dip yağlık zeytin 0.675 YTL

su tİpl
0.675 YTL
0.425 YTL
0.40 YTL
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Seyfettin ŞrXrnSÖZ
Gemlik llçe Mi|!i
Eğitim Müdürlüğü
Tertip Komitesi
tarafından düzenle-
nen 2006-2007
öğretim yı|ı Öğret-
menler Haftası
Voleybol turnuvası
başlad ı.
Gemlik Lisesi Spor

Salonunda oynanan
maçlar çekişmeli ve
zevk!i geçiyor.
Her yıl düzenlenen
turnuvaya renk
katan Gemlik Lisesi
öğretmenlerinin
bu yıl katılamaması
üzüntü yaratırken
ilk akşam maçlarında
çekişme yaşandı.

llk maçta karşı
karşıya gelen Celal
Bayar Anadolu
Lisesi ile Ticaret
Meslek Lisesi
arasındaki maç
nefesleri kesti.
İtk setin 25-22
Celal Bayar
Anado|u Lisesi'nin
üstünlüğünde geçen

maçın ikinci setini
Ticaret Meslek Lisesi
öğretmenleri 25-18
önde bitirdi.
Üç set üzerinden
oynanan maçln son
setini 15-10 alan
Celal Bayar Anadolu
Lisesi, Ticaret Meslek
Lisesi'ni 2-1 yenerek
turnuvaya galibiyetle

başlamış oldu.
lkinci maçta ise tam
bir çekişme yaşandı.
lddialı olarak sahaya
çıkan EML, Şehit
Etem Yaşar llköğre-
tim Oku!u karşısında
beklemediği sonuç
alarak maçtan
2-1 yenik ayrıldı.
llk seti EML'nin

25-21 aldığı maçta
ikinci seti 25-23
Şehit Etem Yaşar
llköğretim Okulu aldı.
Uçüncü sette bir
ara 12-8 öne geçen
EML. Bu farkı
koruyamayınca seti
17-15 kaybedince
maçtan 2-1 yenik
ayrıldı.
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$at ran Turııutıası'nda nefesler tutuldu
Seyfettin ŞEKERSQZ
rylEB Okul içi Spor
lzcilik Dairesi
tarafından düzente-
nen satranç turnuvası
Gemlik elemeleri
çekişmeli geçti.
Celal Bayar Anadolu
Lisesi Salonu'nda
düzenlenen
turnuvaya üç
kategoride toplam
91 öğrenci katıldı.
Lig Heyeti Gemlik
Temsilcisi A!i
Görücü'nün
denetiminde
düzenlenen ve
hakem!iklerini Lig
Heyetinden M urat
Çelik, Şuayip Öztürk
ve Adil Katı'nın
yaptığı turnuvada
Küçüklerde 35,
Yı!dız|arda 38 ve
Gençlerde 18 öğrenci
mücadele etti.
2 gün süren ve
5 tur üzerinden
yapılan Satranç
elemelerinde ılk
üç sırayı alan
oğrencilere kupa ve
madalya veriIirken,
ilk lkl sıraya giren
öğrenciler Gemlik'i
ll'de yapılacak turnu-

vaoa teırısi'ı etırıe
hakkı kazandı!ar.
İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürü Hüseyin
Zan'ın da katıldığı
Satranç turnuvası
elemelerinde

'Küçüxıercl.c iıı rinciligi
Hamidiye llkogretim
Okulu'ndan Hüseyın
Osmanoğlu aIırken,
ikincillği Cumhuriyet
llköğretim
okulu'ndan onur
Uzuntepe, üçüncülü
ğü de Şehit Cemal
!lköğretim Okulu'n
dan Ertugrul
Kınık aldı.
yıldız]ar da ise
birinclliğl TSO Gazi
llköğretim Okulundan
Yunus Emre Narin.
ikinciliği Şehit
Cemal llköğretim
Okulu'ndan Murat
Karakuş, üçüncülüğü
de Oze! Aykent
llköğ retim
Okulu'ndan
Emre Fışkın aldı.
Gençlerde ise
birinciliği Celal
Bayar Anadolu
Lisesi'nden M.
Mustafa Mehmet ile
ikinciliği yine Celal
Bayar Anadolu
Lisesinden Çagrı

Boyalıcalı alırken
üçüncülüğü de
Gemlik Lisesinden
Mustafa Uyan
elde etti.
Elemelerde derece

giren başarılı
satranççılara kypu
ve madalyaları lI

Koordinatörü Süheyla
Ben!i ile Celal Bayar
Anadolu Lisesi

t\
Y

Milclür YardııııcIsı
celil Gtillii ile
İ|çe Milli Eğitiın
Şube Müdüri-i
H ü sey i ıı Zaıı ta raf ın -

daıı verilc|i.
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lsıııvlııo Başkanı
Yahya Arıkan, Ma!iye
Bakanı Unakıtan'ın
açıkladığı yenl
vergi iadesi ödeme
yönteminin, çalışanın
kaybına neden ola-
cağını i|eri sürdü.
lstanbu! serbest
Muhasebeci Mall
Müşavirler Odası
(İsMMMo) Başkanı
Yahya Arıkan,
vergi iadesinin
kaldırılmasının
ça!ışanlara deği!,
işveren!ere yaraya-
cağını kaydetti.
Isruıvııvıo Başkanı
Arıkan, yaptığı açıkla-
mada, Maliye Bakanı
kemal unakıtan'ın
çalışanların vergi
iadesinin kaldırılması-
na ilişkin açıkIa-
malarını anımsatarak,
bunun sadece brüt
ücret üzerinden,
kayıt!ı çalışan çok
az bir kesime fayda
sağlayacağını
ifade etti.
"lşVEReıı venGl
FARKİNİ MAAŞA
YANsıTMAZ"
Yeni düzenlemeyle
işyerlerinin çalışan
adına yüzde 5-6 daha
az vergi öo'erien,
oluşacak farkın da
çalışanların ücretler-
ine yansıtılmasının
planlandığını hatırla-
tan Arıkan, "Buna
göre 380 YTL asgari
ücret alan bir kişi
ay!ık 30-35 YTL
arasında bir miktarı

devletten iade olarak
alacak. Maaşı 750-
1000 YTL arasında
olan bir kişi ise yine
devlette iade olarak
her ay 40-45 YTL
arasında bir miktarı
faz|adan alacak" dedi.
Ancak Türkiye'de
çalışanIarın yüzde
90'ının işverenle net
ücret pazarlığı
yaparak işe kabul
ediIdiğine dikkat
çeken Arıkan, "lş
veren ücreti net rakam
üzerinden ödemekte.
İşverenin vergi farkını
maaşa yansıtacağı
düşünülemez"
diye konuştu.
"YENl sıSTEMDEN
ç9K KÜçÜK
BlR KESıM
FAYDALANACAK"
Arıkan, lMF'nin isteği
ile uygulanması
planlanan "standart
indirim" sisteminin
mevcut uygulamanın
yerine getirilemeye-
ceğini vurgulayarak,
getirilmesi düşünülen
sistemden sadece
kamuda çalışanlar,
sendikalı ücretliler ve
kurumsal yapıda brüt

ücret üzerinden
çalışanların yarar-
|anacağını kaydetti.
"UYGULAMA
VERGİDE GELiR
KAYB|NA YoL AçAR"
Yen| sistemle iş
verenin daha az Gelir
Vergisi stopajı öCeye-
ceğine işaret eden
Arıkan, 1984 yılından
bu yana uygulanan
Vergi ladesi sistemi-
nin kaldırılması ile
Hazine, KDV, Gelir ve
Kurumlar Vergisi'nde
kayba yol açılacağının
altını çlzdi. Arıkan
şunları söyledi:
"Vergi uygulamaların-
da oto kontrol sistem-
leri kaldırıldığı için
çalışanlar, beIge
toplamanın yanısıra
gönül|ü denetim
elemanlığı görevini
de yürütmektedir.
sistemden
vazgeçilmesi riskli ve
yanlıştır. Bunun yerine
çalışanların tüm har-
camaIarının iade
kapsamına alınarak
3 ayda bir vergi
indirim i nden yararlan-
ma sistemi getirilme-
lidir."
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Hükümet, cep telefon-
larının ardından inter-
net için de vergi
indirimine hazırlanı
yor. Devam eden
çalışmayla internet
hizmetlerinden alınan
özel iletişim vergisi
oranları düşürüIecek.
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın
açıkladığı e!ektronik
haberleşmedeki vergi
indiriminin internet ve
veri hizmetlerini de
kapsadığı ortaya çıktı.
Hükümet, 31 Temmuz
2004'ten bu yana
internet hizmetlerinin
tesis, nakil ve
devrinde alınan yüzde
15 oranındaki özel
iletişim vergisinde
indirim yapmayı
programına aldı.
Ulaştırma Bakanlığı,
Devlet planlama
Teşkilatı ve
Telekomünikasyon
Kurumu'nun yürüte-
ceği ça!ışmaların
2007 yılı içinde
tamamlanması
öngörü!üyor.
Ulaştırma Bakanlığı
yetkilileri, internet
hizmetlerinin kul-

lanımını teşvik
amacıyla getirilecek
indirim için çalış-
maların henüz
başlangıç aşamasında
olduğunu bellrtti.
Cep telefonu vergileri
için dörder aylık
kademe!er!e yüzde
5'ler düzeyinde
indirim öneren
Telekom ü n ikasyon
Kurumu'nun ise inter-
net vergi!eri konusun-
da henüz bir öneri
sunmadığı blldirildi.
MALİYE İLE DE
GÖRÜŞÜLECEK
lndirim için Ma|iye
Bakanlığı ile de

§ayfa 8

görüşü!ecek. lletişim
vergilerindeki indirim
için ana strateji ise
2007 sonuna kadar
Avrupa Birliği norm-
Iarının yakalanması
olarak beIirlendi.
Öte yandan,
Türkiye'deki internet
kullanıcı sayısının bu
yıl sonunda 13,
2007 sonunda ise
17 milyona ulaşacağı
tahmin edildi.
Telekomünikasyon
hizmet pazarı büyük-
lüğünün ise bu yıla
göre yüzde 12 artışla
14 mi|yar dolara ulaş-
ması öngoruldü.

a

ıı

ıılı an t|er lladeslnde nrarda lnterııette ııer ündemdendlrlml

I

Maliye Bakanlığı,
2006'de yeniden
değerleme oranını
yüzde 7,8 olarak
bellrledi. Yeni yılda
çeşitli vergi ve cezalar,
yüzde 7,8 oranında
artacak. lşte 2007'nin
taşıt vergileri:
Emlak vergisine tabi
değerler de 2007'de
yüzde 3,9 oranında
yükselecek.
Otomobllde en düşük
vergi 329 YTL olacak.
1 yıllık pasaport harcı
için 136,5 YTL
ödenecek.
Maliye Bakanlığı,
Türkiye Istatistik
Kurumunun $ülK1
üretici fiyat
endeksinde Ekim ayı
sonunda, 12 aylık orta-
lamalara göre oluşan
yüzde 7,76'|ık artışı
dikkate alarak, yeniden
değerleme oranını
yüzde 7,8 olarak tespit
etti. Buna ilişkin Vergi

Usul Kanunu Gene!
Tebliğ Taslağı da,
Resmi Gazetede
yayımlanmak üzere
Başbakanlığa
gönderildi.
2oo7 VERGıLERıNDE
YÜZDE 7,8 ART|ş
Çeşitli vergi ve
harçlarla ilgili kanun-
larda, mevcut tutar-
ların, her yıl yeniden
değerleme oranında
artması öngörülüyor.
Kanun!arda, Bakanlar
kuruluna belirli limitler

olduının \,er Iarı0ran be

içinde bu tutarlarda
değişik!ik yapma yet
kisi verilmekle birlikte,
son yıllarda bu yetki
kul!anılmıyor.
Hükümetin yeni yılda
da'yeniden değerleme
oranına bağlı kalması'
halinde motorlu taşıt-
lar vergisi, damga ver-
gisi, çevre temizlik ve
gisi, harçlar ve vergi
cezaları, 1 Ocak 2007
tarihinden itibaren
yüzde 7,8 oranında
zam görecek.

2007

Çalışan emeklileri
yeni yılda kötü bir
sürpriz bekliyor.
Yaklaşık 500 bin SSK
ve Bağ-Kur emek-
lisinin maaşından
yapılan kesintiler
yılbaşından
itibaren artıyor.
ÇaIışan emeklileri
yşni yılda kötü bir
sürpriz bek!iyor.
Yeni yıldan itibaren
emekli maaşlarında
yapı!an kesintiler
artıyor. Şöyle ki;
Ağustos 2003'teki
düzenleme ile çalışan
emeklilerin maaşların-
dan kesintiler yapıl-
maya başlanmıştı.
Buna göre çalışan
Bağ-Kur emeklilerinin,
emekli maaşlarında
yapılan kesintl oranı
yüzde 10 olarak belir-
!endi. Böylece çalışan
her Bağ-Kur emek-
lisinin maaşından
ortalama 62 YTL
kesinti yapılmaya
baş!andı. ÇaIışan
ssk emek!ilerinin
maaşlarında ise
yı!lardır yüzde 30
kesinti yapılıyor.
Bunun yüzde
7.5'ini ça!ışan, yüzde
22.5'inı destek primi
adı altında işveren
ödüyor.

ÇOK TARTİŞİLAGAK
YASA o dönemlerde
büyük tartışma yarat-
mıştı. Ancak Haziran
2006 itibariyle yasaya
yapılan eklemelerle
yılbaşından itibaren
geçerli olacak yeni
uygulama daha iazla
tartışma yaratacak.
Çünkü yı!başından
itibaren çalışan emekli
lerin, emekli maaşla
rından yapılan kesinti-
lerin oranı artırılıyor.
Buna göre ça!ışan bir
Bağ-Kur emeklisinin
maaşı yaptığı işe göre
yüzde 33.5 ila 39
kesintiye uğrayacak.
Bu da çalışan her
Bağ-Kur emeklisinin
maaşından en az 200
YTL kesintl anlamına
geIiyor.
500 BıNDEN FAZLA
EMEKLİ SOSYAL

güvenlik kurumları tek
çatı altında birleşti
rildiğinden bu uygula-
ma tüm çalışan
emeklileri kapsaya-
cak. Bu durumdan
başka bir işte ça!ışan
ssk ve Emekli
Sandığı emektileri de
etkilenecek. Çalışan
bir ssk emeklisinin
maaşındaki kesinti
yüzde 7.5'ten yüzde
14'e yükselecek.
Resmi rakamlara göre
şu anda SSK emeklisi
olup halen çalışan
171 bin 751 SSK'lı var.
Bunun iki katından
iazla da Bağ-Kur ve
Emekli Sandığı emek-
lisi bulunuyor. Bu
düzenleme yılbaşın-
dan itibaren 500
binden iazla emeklinin
maaşının düşmesine
yo! açacak .

a ere kötü haberan eıtıek ııılı
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Emin Dalkıran Kordonu'nda

70 m2 daha önce internet

cafe olarak kullanılan

işyeri kiralıktır.

(0 542) 593 61 51

KiRALtKpA^Js ivotı
K. Kumla'da kış sezonu için

Taşeron firmalara
(Haziran ayı sonuna kadar)
Komple Kralık Pansiyon
UĞUR PANSİVOİİ

Ali Dur (0 532 511 05 07)
İskele Meydanı K.Kumla

DEVREN sATlLlK
Faal durumda Devren

Sa tılık Krtas,ye Dükkanı
GSM; (0,533) 717 20 02

lıllanastıfda 135 m2

3+1 , denize cepheli

LUxDAIRE
0.532 356 62 25

SATILIK DAIRE
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n sur r|zblr ada
Çankaya için aday
adaylığını açıklayan
Emekli Albay Fethi
Korkmaz, Sezer'in
görevini tam anlamıy-
la yapmadığını
söyledi. Korkmaz,
kamuoyu desteği
konusunda hay!i
iddia!ı:
300 bin kişilik
kamuoyu desteğine
ulaştığını beIirten
Fethi Kcrrkmaz,
hedefinin 1milyon
kişinin desteğini
almak o!duğunu
kaydetti. Şanlıurfa
GAP GazeteciIer
Cemiyeti'nde
düzenlediği basın
toplantısında,
CumhurbaşkanIığı
aday adaylığını açık-
layan Emekli Albay
Fethi Korkmaz, 35 ili
dolaşarak adaylığını
açıkladığını ifade etti.
AK Parti'nin tek başı-

na Cumhurbaşkanını
seçemeyeceğ ine
inandığı için TBMM
dışından aday
adaylığını açıkladığını
ifade eden korkmaz,
ha!ktan kendisine
destek olmasını iste-
di. Cumhurbaşkanlığı
aday aday!ığı
konusunda 35 ilde
40 bin kişiyle
görüştüğünü, yaptığı
etkin!ikler sonunda

300 bin kişilik
kamuoyu desteğine
ulaştığını be!irten
Fethi Korkmaz,
hedefinin 1milyon
kişiye ulaşmak
olduğunu kaydetti.
Konuşmasında,
C um h u rbaşkan ı

Ahmet Necdet
Sezer'in uygula-
malarını eleştiren
Korkmaz,
"Türkiye'deki

tüm legal partilerle
çalışmaya,
75 milyon insanı
kucaklamaya
hazırım. Şu anki
Cu mh urbaşkanım ız'ın
yaptığı bazı
uygu!amaları
destek!iyorum ancak
Cumh urbaşkanı
ben olsaydım
farklı yapacağım
hususlar vardır. Ben
Cumhurbaşkan ım ızı
pasif, tarafsız, kendi-
mi de aktif, tarafsız
cumhurbaşkanı
olarak görüyorum.
Cumh urbaşkan ı

bütün dinlere uzaktır.
Ben Cumhurbaşkanı
olduğum takdirde
camiye, havraya,
cemevine giderim.
Bütün partilere
giderim. 6.5 yılını
dolduran Cumhurbaş
kanı'nın gitmediği
ilter vardır" dedi.

ı

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mai] : yeldabykz@hotmai|.com

Umurbey Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği

Bu haftaki yazımı, son zamanlarda yaptık-
ları çeşitli etkin!iklerle adını duyuran,
Umurbey Yardım|aşma ve Dayanışma
Derneği'ne ayırmak istiyorum. Umurbey|i
vatandaşlarımızın, kendi aralarında kurduk-
ları bu sivil toplum örgütünün çoğunluğunu,
erkekler oluşturuyor ve 120 üyesi bulunu
yor..

Geçtiğimiz Ramazan ayında gerçek-
|eştirdikleri faa!iyetlerle odak noktası o|an
derneğin, Umurbey Meydanı Belediye
Dükkanların'da bürosu bulunuyor. Bu
konuyla ilgi!i Dernek Başkanı Sayın Recep
BAYR! ile yaptığımız söyleşiden, bazı kesit-
leri size de sunmak istiyorum.

Altı ay gibi kısa zaman da çok boyutlu
yardımlarınız, olumlu olarak insanlara yan-
sıdı. Bu konuda neler diyeceksiniz?

"Derneğimiz kurulduğundan beri amacına
uygun olarak, yoksul kimselere yardımlarını
büyük bir özveriyle yerine getiriyor.

Bunlar, Umurbey ve civar köylerdeki
muhtaç kişilere yapılmaktadır ve yapılmaya
da devam edecektir. Öze|likle. yoksul ve
başarılı öğrenciler üzerinde duruyoruz. Bu
çocuklarımıza, maddi ve manevi olarak kol
kanat geriyoruz. Bunun yanında, kimsesiz
ve ihtiyaç sahibi kişilere de giyim, kuru
erzak dağıtımı ile destek olmaya ça!ışıyoruz.
Umurbey halkının oldukça duyar!ı olduğunu,
bu yardımlarda açıkça görmemiz mümkün.

Ramazan boyunca derneğimize çok
katkıda bulunuldu. Bunların başında,
Umurbey'e bağlı sanayi şirketleri geliyor.
Yaptığımız icraatlerle, Umurbey halkını, sivil
top!um kuruluşlarına daha yakın!aştırdığına
inanıyorum.

Umurbey Yardım|aşma ve Dayanışma
Derneği'nin kapısı herkese açıktır. Kişilere
yapılacak en ufacık bir yardım ülke için çok
büyük bir önem arz edebilir. Hele bir de bu
yardım, ufku açık bir öğrenciye yapılmışsa,
diye düşünüyorum.

Ben sizin aracılığınız ile bize her türlü fon
sağlayan, başta sanayiciler olmak üzere
herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca,
derneğimize katılmak ve yardımda bulunmak
isteyen kişilere de irtibat telefonlarımızı ver-
mek istiyorum."

Büro Tel : 224 525 00 11

Cep Tel : 535 654 39 46
Umurbey artık çoğalan bir nüfusa sahip.

Bu yüzden, toplumsa! anlamda bu tür sivi!
toplum örgütlerine, her geçen gün daha
iazla ihtiyaç duyuluyor. Bizzat kendim, altı
aydır faaliyette bu!unan bu derneği yakından
takip ettim. Gerçekten de yapılan tüm çalış-
malar üyelerin gönüllü hizmetlerini, ne kadar
ciddiye alarak yaptıklarını gözler önüne
seriyor.

üırı sAvl;ılııAsı ı,e ııllLLETiil göıüı,|ıüIEz BüTüilLüĞü

içiıı ııı cüç ıIOşULLAR ALTııIDA cAılLARıılI oRTAvA ıtoy,

ıüllAKTAı'| çEl(i ll ıülI EY E ı\l ı(AH RA[ü{AI{ GAzİ Lınirü4iz içiıı

T§X ELELE YSXFİ
OYAKBANK Ankara T Güneş Şb. 505 0 505 TL

Tel: 0,312 43199 36 Faks: 431 07 36

web: www,eİele,Org,tr

GERÇEKoTo L6STıK
L6zoGLotlüseyin TAŞI{JRAN

HER TURLU
LAsTiır rnıuİnİ YAPILIR.

El ve Yeni Lastik Alım Satımı
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iftlerin hirhirini dinlemeıne§l

ho an]lla seheh 7 YAş

Uzmanlara göre
boşanmaya varan
çatış-maların baş
nedeni eşlerin birbiri-
ni dinlemesini
bilmemek. Psikolog
Yasemin Abdalla,
'dinleme'nin püf
noktalarını yazdı.
eşiı,ılzi vereni
KADAR
olı.ıı_eplĞiı.,ıize
iııaıııyon
MUSUNUz?
Çiftler arasında en az
yaşanan, en az
hissedi!en duyg.u
dinlenilmektir. Ozel-
likle kadınları evli!ik-
te ziyadesiyle öfke-
lendiren, erkeklerin
dinlememesıd ır.
Dınlemek ya cl.ı clın-
lenilmek sevgıyi.
saygıyı, değeri ifade
eder. Oğrenmek,
anlaşılmak, yakınlaş-
mak için dinlemek
ilişkiye değer
katacaktır.
Her ne kadar aşkla,
sevgiyle çiftler bir-
birine bağlı olsalar
bile yetersiz dinleme
bu bağı zaman içinde
zedelemektedir. peki
evlilik için bu kadar
önemIi olan dinleme
dinamiği nasıl
kazanılır?
- Dinlemek için önce
konsantre olmak
yani istekli olmak
gerekir. Bunun
için önce dinlemeyi
bozucu unsurlar
kontrol altına alın-
malı. Eğer konsantre
olamıyorsanız;
dinlemeyi bir başka
zamana erteleye-
bilirsiniz. kötü bir
dinleyici olmaktansa
bu iş için uygun
zaman dillmi ayırmak
çok daha etik bir
davranıştır.
- Eşinizi dinlerken
elinizden geldiğince
cümlesini bitirme-
sine fırsat verin. zira
çiftler herhangi bir
problemle alakalı
olarak birbirleriyle
konuştuklarında,
henüz birinin cümle-
si bitmeden diğeri
konuşmaya başlar.
Bu eşlerin duygu ve

düşüncesini hem
ifade etmesine engel
olur hem de karşı
tarafı rencide eder.
ötekanln konuş-
masınln sonucunu
beklemeden yorum
yapmak yanlış
çıkarımlara sebebiyet
vereceğinden
amaçlanan sonuca
ulaşmak mümkün
olmaz. Dinlemek
sabrı en güzel
gösteren ibredir.
Sabırsa eşler arasın-
daki ilişkiye yapılan
en güzel yatırım
ve emektir.
- Eşinizi dinlerken
onu doğru anlayıp
anlamadığınıza dair
soruiar soruır.
Eşinizin söyledikleri-
ni ona özetleye-
bilirsiniz. Ayrıca tam
olarak ne demek
istediğini anlamaya
çalışın. Böyle
davranmanın
iletişimde iki büyük
faydası vardır:
1- Tam bilgi aldığınız-
dan emin olursunuz.
2- Ona değer
verdiğinizi ifade
etmiş olursunuz.
- iletişlmde en önem-
li unsurlardan biri
eşiniz konuşurken o
anki ihtiyacı nedir?
a) rahatlamak mı?
b) öfkesini çıkarmak
mı?
c) ikna etmek mi?
d) anlaşılmak mı?
Bu şıklardan hangi-
sine ihtiyacı
olduğunu doğru
anlamak gerekir. Zira
eşinizin ihtiyacı biz-
den ne beklediğini
gösteren ibre
oluğundan, sonuca
daha çabuk ulaş-
manızı sağlar.
Yapılan araştırmalar-
da erkeklerin
daha çok problemin
çözümüne odak-
landıkIarını, kadın-
ların ise sonuçtan
çok an!aşıImaya
değer verdikleri
gözlenmiştir.
Eş|er, ilişkilerinde
bu unsuru her

zaman aklında
tutmalıdır .

18. Dünya Müzik
Ödüııeri (World
Music Awards),
İngiltere'nin başkenti
Londra'da düzenle-
nen törenle
sahiplerini buldu.
öolillerin albüm
satışlarına göre
verildiği gecede,
küçük yaştaki
çocukları taciz etmek
suçundan aklanan
Amerikalı şarkıcı
Michael Jackson,
9 yılın ardından
i!k kez Londra'da
hayranlarıy!.a bulu ştu
ve "E!mas Odülü"nün
sahibi oldu.
Tören öncesi
beklenenin aksine
Thrill!er performan-
sını sergilemeyen
Michael Jackson, bir
grup gençIe "We Are

The World"
parçasının bir kıs-
mını ses|endirdi.
öoııııınti Amerikalı
şarkıcı Beyonce'den
alan Jackson, ödülü
kendisine yardım
eden ve son yı|larda
kendisini
destekleyen kişilere
adadığını söyledi.
Albümleri 100
milyondan fazla
satan Michael
Jackson, "Teşekkür
ederim, hayranlarımı,
hepinizi tüm
kaIbimle seviyorum"
diye konuştu.
Beyonce de "Michael
Jackson, seni
seviyoruz. Popun
kralı, tebrikler"
ded i.Gu inness
Merkezi'nde
düzenlenen gecede,

Madonna
"en iyi kadın pop
şarkıcısı", NeIly
Furtado "en iyi
pop/rock",
Nicke|back "en
iyi rock grubu",

Beyonce "en iyi
R&B", Kanye West
"en iyi rap/hip-hop",
James Blunt
"en iyi yeni sanatçı"
dalında ödüle layık
görüIdü.

Barış Güler'in kaleminden

Michael Jackson'a ıelmas 0dülü'
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Gemlik Endüstri Meslek Lise;'nden
aldığım tastiknamemi kaybettim.
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GemIik Liman Başkanlığı'ndan almış
olduğum personel emniyeti ve sosyal

sorumlu lu k sertifikamı kaybettim.

Hükümsüzdür. Tuncay ALBAYRAK

rte-a

ıı

ç|zıYoRuM

s
.tJ

§

\, i

.§

ı

effi

'Gemlik l(örfeı' internette >uııııl,geınlikkoı,fezgaıgte§Lcomadre§ini 
tıklayın



17 Kasım 2006 Cuma SAĞLıK Sıyfa l l

Nefes kokusu hastalık habercisi
Samsun Dişhekim!eri
Odası Başkanı
Abdullah llker, uzun
süreli nefes kokusu-
nun hasta!ık habercisi
olabileceğini söyledi
Nefes kokması
sorunu yaşamanın
hiç de hoş bir durum
olmadığını, ancak
zamfnında hekime
başvur,ılduğunda ve
doğı ,ebep tespit
edildiğinde bu
hastalığa çözüm
bulmanın kolay
olduğunu belirten
Abdultah llker, ha|k
arasında ağız kokusu
oIarak bilinen nefes
kokusunun, erişkin-
lerİn bir çoğunda
ömürlerinin bir
bölümünde ya da
sürekli olarak
gör;i!citiğ ü nü kaydetti.
Ağız kohmasının
çocukluktan başlayan
bir rahatsızlık

olmadığ.ını dile
getiren llker,
"Hastalık daha çok
yetişkin dönemde
ortaya çıkıyor.
lşte yaşamın bu
evresinde karşılaşı lan
ağız kokusu, birey-
lerin sosyolojik ve
psi koloji k hayatlarını
olumsuz etkiliyor.
lnsanın hayatını çe
kilmez kılan bu
rahatsızlıktan birçok
vatandaşımız ve o
kişiyle muhatap olan-
lar şikayetçidir. Ağız
ve diş sağ!ığının öne-
mini her zaman
söylüyoruz, ama
kişilere rahatsızIık
veren bu sorunun
altında önemli
hastalık!ar o!abilir"
dedi.
Ağız kokusu şikayeti
olan hastaların mutla-
ka kulak buı:un boğaz
muayenesinden

geçmesi gerektiğine
dikkat çeken llker,
"Çünkü şikayetin
nedeni çoğunlukIa bu
böIgelerden kay-
naklanır. Bu prob-
lcmin birçck farklı
sebebi olabilir.
sinüzit, bademcik llta-
habı, diş ve diş eti
hasta!ıkları, mide ve
bağırsak sistemi

hastalıkları, di! kökün-
deki mantar enfeksi
yonları, tümöre bağlı
neden!er koku oluşu-
mu yapabilir. Bunun
için ağız kokusu olan
vatandaş!arımız mut-
laka doktora başvur-
malıdır. Ağız ve diş
sağlığı her zaman
önemsenme!ldir"
şeklinde konuştu.

ohezite

ilLhaınbur erler

arttırı 0r

açısından yüksek
risk o!uşturduğunu,
çünkü bir
hamburgerin
971 kalori demek
old uğu n u
belirterek, bunun
bir yetişkinin günlük
kalori ihtiyacının
yarısına denk
geldiğini bildirdi.
Bakanlık, Btırger
King'in reklanılarının,

. hükümetin
gıda sanayisiyle
yaptığı, çok büyük
porsiyonların
reklamlarının
yapılmaması anlaş-
masını ihlal ettiğini
hatırlattı.

lspanya hükümeti,
Burger King'in
XXL hamburger-
lerinin obezite riskini
artırd ığı n ı bel irterek,
hamburger zincirini
bu konudaki rekIam
yasağına
uymamakla suçladı.
Sağlık Bakanlığı,
XXL hamburgeı,lerin
reklamının obezite
rİskini artırdığını,
çünkü insanları bir
oturuşta sağlıksız
miktarda yemek
yemeğe teşvik
ettiğini bildirdi.
Bakanlık, XXL
reklam!arının
özelIikle çocuklar

Bron
ABD'de yapılan bir
araştırma, genellikle
ağır bronşii teciavisi
için önerilen
antibiyotiklerin
işe yaramadığını
ortaya koydu. New
England Journal of
Medicine dergisinde
yayımlanan araştır-

ltte antlbl otlkler ızuı1l
ıı ıı

d
v

ııe
mada, zengin ülke
lerde doktorların
virüse bağiı oiarak
oluşan bronşit için
yazdığı antibiyotik-
lerin, hastalığın
tedavisine olumlu
etkide bulu nmadığı
be!irtiIdi.
Araştırmada, ağır

bronşitin nadiren
bakteriden kay-
naklandığı ve bu
durumda antibiyotik-
lerin işe yaradığı
vurgulandı.
AntibiyotkIerin
gereksiz ve fazla
kullanımının bu
ilaçlara direnci

artırdığını
hatırlatan araştırma-
cılar, gereksiz ve
iazla antibiyotik
kullanımının dünyada
giderek yaygınlaştığı-
na, bunun da
ciddi sonuçlar
doğurabi!eceğine
dikkat çekti.

ı

23 94

Bursa 256
Mudanya 544
Yenikapı (212| 516
Yalova (226) 811
lDO lmam Aslan
Din]enme Tes. 513

77 84
30 60
12 12
13 23

VAPUR _ FERisor

ltfaiye
polis İmdat

Jandarma ]mdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Ya]ova
Topçular
Eskihisa r

|226| 814 10 20
(226| 363 43 19
|262| 655 60 31

oToBÜS

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

KAYMAKAMLİK
513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

ULAŞıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TUP DAGıTlcıLAR!
METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu_Esadaş 514
Anıtur 514
Kamil Koç 513

12 12
20 77
10 72
45 49
47 71
35 71

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Sta§um
Orm.Böl.Şef.
Mıııi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
KarayotIarı
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıo.

Tapu SicI. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.

Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İIçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

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

TAKSıLER

Aygaz
Tekgaz
0cakgaz
Ergaz
ipragaz
Ha}ıaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 51!3 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115

İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnfz 185
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBUSU

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

NOBETÇİ E CZANE

17 Kasm 2006 Cuma

0|{UR ECZA|{ESI

İstiklal Cad, N[o:17 - GtMlİr
Tel: 5l3 73 94

I

GEMuX,lN lLK GuNLUK GAZETEsl
GEMLlxıı

I cÜNı-Üx sivnsi cazeTE I

YEREL sUREL| YAY|N
YlL : 34 SAY| : 2599

FiyATı : o.25 yTL. (KDV Dahit)
Sahibi : Kadri CÜl_en

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

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

Yönetim ve Basım Yerl : l<öRrez OFSET
Matbaacl ık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Eİora Sok. No:3/B GEMLiK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

e-



17 Kasım 2006 Cuma mYx s 2

§ahte ücretsiı §$ ahat hrtlarıııaka ücretsiz sinema kursuaıdu
Y Büvükşehir'den

Bursa Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım
Dairesi Başkanı
Tacqttin Kınay,
fotokopi ile çoğaltılan
çok sayıda sahte
ücretsiz seyahat kartı
tespit ettiklerini
belirterek,
"Sahteciliğe karşı
ücretsiz seyahat kartı
kullanan vatan-
daşlarımızdan kon-
trol yapan şoförlere
yardımcı olmalarını
bekliyoruz" dedi.
Kınay, bir gazetede
yer alan 'Şehit eşine
saygıstzlık' başlıklı
haberle ilgili yaptık-
ları ince]emede, söz
konusu olayın
bahsedildiği şekilde
yaşanmadığının
ortaya çıktığını söyle-
di. Kart sahibi şehit
yakını Aynur Tan'ın
kartının kırıldığı ve
otobüsten indirlldlği
yönündeki iddialarına
yönelik söz konusu
şoförün ifadesinin
alındığını anlatan
Kınay, "Olay son
günlerde piyasada
dolaşan çok sayıda
sahte karttan dolayı
şoför arkadaşımızın
duyarlılığından kay-

naklandığinı
belirledik. karl: sahibi
Aynur Tan, oto,büse
bindikten sonra şoför
arkadaşımız k;ırtın
sahte olup
olmadığının kcıntrolü
için bakmak istemiş.
Şikayette bulunan
kişi kartının kontrol
edilmesine karşı
çıkınca bir tartışma
yaşanmış. Yaptığımız
araştırmalarda vatan-
daşımızın otobüsten
indirilmesi ve kartının
yırtılması söz konusu
olmadığını belirledik.
Şoförün mağdur
olmaması içln aynı
otobüste seyahat

eden bir asker vatan-
daşımız bizi arayarak,
olayla ilgili tanık ola-
bileceğini bildirdi. Bu
vatandaşımız şoför
arkadaşımıza kartını
incelemek amacıyla
vermiş olsaydı
böyle bir olay
.yaşa nm ayacaktı.
Ucretsiz seyahat
kartına sahip vatan-
daşlarımızın kontrol
yapan şoförlerle
tartışmak yerine
onlara yardımcı
olmaları bu imkandan
sahtecilik yoluyla
yararlanan kişi lerinde
belirlenmesini
sağlayacaktır. Biz

rı§ı
vatandaşlarımızın
2-3 saniye süren
kontrol işleminde
şoför!ere yardımcı
olmalarını bekli
yoruz" diye konuştu.
Kınay, söz konusu
şoförle ilgili
bugüne kadar
hiçbir şikayet
ge|mediğini ve
sahte kartlarla ilgili
de en hassas
ça!ışanlardan biri
olduğunu ifade
ederek, kendisinin
ödüllendirlleceğini de
bildirdi.
Kınay ayrıca olayda
adı geçen şoförün
Türkiye Harp Ma!ul
ve Gazileri Şehit,
Dul ve yetimleri
Derneği'ne
giderek, Başkanı
Nuri Altıok'la da
görüştüğünü de s
özlerine ekledi.
Bu arada
kişiselleştiri!m iş
BuKart'ları
başkaları tarafından
kullanılan 378 kişinin
kartına da el konul-
duğu, kartlarına el
konulan söz konusu
kişilere 132 YTL'de
ceza kesildiği
biIdirildi.

Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından
bu yıl i!k kez düzen-
lenecek oIan
Uluslararası lpekyo!u
Film Festivali'nde
Bursa!ı sinemasever-
lere profesyonel
ustalar tarafından
ücretsiz sinema
eğitimi verilecek.
Türkiye'de ipekbö
cekçiliği ve ipek üre-
timinin en eski
merkez!erinden olan
Bursa'nın bu kim-
liğinin yanı sıra sine-
maseverlere sinema
şöleni de yaşatacağı
organizasyonu
Kültür AŞ. tarafından
gerçekleştiri|en
uluslararası Bursa
lpek YoIu Film
Festiva li kapsamın-
da verilecek olan
sinema eğitimine
kayıt!ar başladı.
Kültür AŞ. Genel
Müdürü Akif Koç
yiğit, Bursa'da sine-
ma ortamının hare
kettenmesi, sinema
ya ilgili izleyicilerin
doğru yönlenebi!me-
si amacıyla festival
kapsamında düzen-
ledikleri ücretsiz
sinema kurs!arının
her yaş grubundan

sinemaseverin katılı
mına açık olduğunu
söyledi. 14-17 Ara!ık
tarih!erinde gerçek-
leştirilecek olan
eğitime katıImak
isteyenlerin
'www.ipekyolufilm-
fest.com' adresinden
kayıt müracaatında
bu!unabileceklerini
belirten Koçyiğit, bu
kursla hedeflerinin
katılımcıların aldık-
ları eğitim
aracıIığıyla, yaşadık-
!arı kentin yerel tari-
hlne ve kül türel
dokusuna yönelik
belgesel ve dramatik
çalışmalarda
rahatlıkla görev
almaları ve bu tür
projeleri geliştirme
!erini sağlamak
olduğunu be!irtti.
Koçyiğit,
Bursa'da sinema
meraklıların var olan
potansiye!ini ortaya
çıkaracak,4 gün
boyunca, 't1 başlık
altında toplam 22
ders saatinden
oluşan ücretsiz sine-
ma kurslarında
eğitim alan|ara
'katılım belgesi' de
veri!eceğini dile
getirdi.
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l4O Yıldııı Beni ...
durulup
yapılarak

su tadındahayat
ffiru ile Sağlıklı Nesillere,..

]|6ı(fr]l ilCfrREr
Irukan Arda

Dr.Ziya Kaya Mh. Orhangazi Cad. No: l00 l C

Tel I\o224l 5122255 GEIuIıİx

Çenesuyu 1,2 |Fr| sertlik derecesiyle
Türkiye'nin ve dünyanın

en yumuşak suları arasında yer alır

İçtiğiın iz sııJrırn r(alitesi
sağtrğrmız kadar önemlidir

GEMLıK,ıN iı_x GÜNLÜ K GAaETESı
GEMı_ix
ıı

TAR/AFSıZ siyesi GAZETE
18 Kasım 2006 Cumartesİ info@gemlikko rtezgazetesi.com 25 Ykr

_

ı

Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her tür]ü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
broşür cilt yapımı

Tel : 513 96 83
Istik|al Caddesi Bora Sokak Akbank A.ralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLIK

Körfrz

Kı rf,ıız zlılar Cabbar Hoca ile Bursa stjpe r ligine çıkmayı hedefliyorı

Geılllks 0r 0ahhar HoOa l|e aılla tı

Gemlikspor Başkanı Faruk Güzel, Bursa'da
uzun yıllar boyunca çalıştırdığı takımlarda elde
ettiği başarılarla bilinen Cabbar Hoca ile anlaştı.
Cabbar Hoca, takımın iyi bir kaleci ile golcü
santrofora ihtiyacı olduğunu söyledi. Sayfa 3'de

Ekme e zam ka ıda
2 ay içinde, tüm illerde ekmek fiyatlarına
yüzde 20 ile yüzde 33 aras ında değişen
oranlarda zam yapılacak. Sayfa 2'de

Y

n Güne Bakış
kadri cüı_en
kadri3uler@hotmai l.com

Gemlik'in kimIiği beliriyor..
Büyükşehir Belediye Meclisi, Gemlik ve

Mudanya'nın .25 binlik 'Nazım lmar plan-
larını görüşürek değişiklikleriyle kabul etti.

CHP Grubu bu plana "Red" oyu verdi.
Ama, plan oy çokluğunu ile geçti.

Bence bu plan gecikmiş,bir plandır.
Çünkü, Gemlik bazında olaya bakıldığın-

da kentin gelişmesi daha çok sanayi ve
limancılıkta oldu. Devamı sayfa S'de

Avukatlar sert konu
Bursa Barosu
Başkanı Asude Şenol,
kapatılan Cargill
üretim fesjslerjnın
yeniden açılmasıyla
ilgili TBMM'ye yasa
teklifi götüren AKP
Bursa Milletvekili Altan
Kaparaşaoğlu'nun
Meclis kürsüsünde
Bursa Barosu avukat-
larını eleştirmesine

tu

sert tepki gösterdi.
Haberi sayfa t'de

yeni sistemle nüfus sa
Türkiye'nin yeni nüfusunu belirleyecek olan, "Adrese
Dayalı lVüfus Kayıt Sisfemi", bir başka deyişle yeni
sjstemle nüfus sayımı çalışmalarına başlandı. l'de

dımı

cpoĞALcıAZ oöxüşiiıu
-PRoJE I(oFIBI
-IfoLox rnsisAT
-rETEıı çnşirıeni
- ooĞ 

^ıfü ̂ z 
lq.^Lz,n,ırreınni

-FıEBıfEzi sisrpru
-i(AT ıınıoninpniqrı^nsriıı BoRU rnsise.rr,-s[tiiı rnsis^s,r
-FABRİI(A oöxüşiiıu

"(Gieııılik Sürücü fı(ıırsu }ı(ıırırluşud.rr"

rahim uslu
]ıIA§TAŞ R|PYATpBLERı

YETK|Lı BAYı§|

Tet ı (o.ıA) 5ı3 ıt rt Fax s 5ı3 ıt 7t
Orhangazl Cad. No ı ı$/C

Marnarabirlik Deııoları Karşısı GEMLIK
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Ekme e ıaıll ka

Y

ıda

2 ay içinde, tüm illerde ekmek fiyat-

larına yüzde 20 lle yüzde 33 arasında
değişen oranlarda zam yap|lacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel
Başkanı Hali! İbrahim Balcı, Ankara'da
düzenlediği basın toplantısında, un fiyatları
ve girdilerde artış nedeniyle ekmek zam-
mının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Buna göre ekmeğin kilogram fiyatı 1.7 5 YTL
ile 2 YTL arasınğa değişecek.
Ankara'da 150 gram ekmeğin 325 Yeni
kuruş, 200 gram ekmeğin 400 Yeni kuruş,
300 gram ekmeğin ise 650 Yeni kuruştan
satılması bekleniyor.
Ba!cı, İstanbul'da bazı yerlerde ekmeğe
yetkili odaların izni olmadan zam yapıldığını
belirterek, bu uyqulamanın yanlış olduğunu
soyledi.
Ekmek zamıTııı.. iı 2 ay içerisinde fiyatlara
yansıması bekleniyor.

Gürhan çETİNKAYA

Halimiz duman..
Her geçen gün Türkiye

yeni bir gelişmeyle karşı
karşıya.

Ekonomi, siyaset, dış poli-
tikada yaşananlar, güvenlik-
ten kaynaklanan zafiyetler
sıkıntı yaratıyor.

yabancı dostlar nasıl
dostsa AB konusunda bizi
çok yoruyorlar.

Akı! almaz davranışlarıyla
çi!eden çıkarıyorlar.

Neyse ki son zamanlarda
üzerimize gelenlere karşı iyi
yaptırım!ar uyguluyoruz.

Orneğin Türk Silahlı
Kuvvetleri'nin Fransa'yla üst
düzeyde ilişkiIeri dondur-
ması, Mllll Savunma
Bakanlığı'nın Mayıs Ayında
düzenlenecek olan savunma
Fuarı'na Fransa'yı davet
etmemesi doğru davranışlar..

Akıllı Avrupalı ...

Eğer anlarlarsa...
As!ında yapılacak daha

çok şey var ama ne yazık ki
ülkeyi yöneten iktidarın AB
hasta!ığı elimizi kolumuzu
bağlıyor.

Aşağıdaki fıkra -ki fıkralar
gerçekte yaşananların
aynasıdır-konuya biraz ışık
tutuyor gibi...

Jım ite *;;;ı has-
tanesinde iki hastadır. Bir
gün hastanenin yüzme
havuzunun etrafında
dolaşırken Jim aniden suya
atlayıp en dibe batar.

Bunu gören Mary hemen
ardından atlar ve dibe kadar
yüzüp Jim'i kurtarır.

Doğal olarak Mary'nin bu
kahramanca davranışı has-
tanede olay olur. Bunu

duyan başhekim de Mary'nin
artık iyileştiğini düsünüp,
hastaneden derhal taburcu
editmesi emrini verir. İşlem-
ler yapılır, belgeler çıkartı!ır.

Başhekim aynı gün
Mary'nin yanına gider:

-Mary, sana bir iyi bir de
kötü haberim var. lyi habe
rim, yaptığın kahramanca
davranıştan ötürü anladık ki
akli dengen tamamen
yerinde ve böylece hastane-
mizden taburcu oluyorsun.
Kötü habere gelince, kur-
tardığın hasta, Jim, intihar
etmiş. Az önce odasının
banyosunda kendisini asmış
bulundu.

Mary gayet sakin yanıt
verir:

"o intihar falan etmedi ki.
Ben onu astım kurusun
d iye."

BuRsR HRıüınnıYCT vC
HCNT cRzCTCtCRİııe
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İstik!at Caddesi Bora Sokak No : 3/B Cervll-İX
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

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

Her tür!ü alım-satım, eleman iIanlarınız
ve reklamlarınız için bizi arayın

\rv\rvw. kocakg ayrİ rnen ku l.coıTı

Ko ÇAK HtHH|
€DRs l GGMLıH şuBCsı

Tel : (O.??4) 512 08 58
Fax : (0.224l- 512 08 61

İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt.
Kat: 2Daire: 1 Gemlak / BURSAGENEL MÜDÜnrÜx 444 o 55o

A-08O Manastır 909 M2 villa imarlı
4-070 Hisartepe 120 M2 deniz manzaralı
yola cephe hisseli tapu
A-71 Hisartepe 'l49 M2 deniz manzaralı
yola cephe hisseli tapu
4-072 Gemlik Bursa Yolu 13000 M2
zemin etüdlü 5 kat imarlı
A-073 Narlı Koyii 1222 M2 anayola 50
metre
A-O75 Umurbey 38O M2 deniı manzaralı
villa imarlı

AO20- Orhangazi Cd, 7800 M2 Ev ahır
elekt., su, artezyen var
A-O38 Orhangazi İznik yolu 25OO M2
dub|eks ev8 oda, 2 banyo elekrik, su
zeytin ve meyva ağaçları çocuk parkı ana
yola 120 mt
E-088 Esadiye Köyü Yalova 12902 M2 2
katlı ahşap bina ev, ahır, traktör
E-O98 Mudanya 1532 M2 anayola cepheli
havuzlu müstakil dehize sıfır, altı garaj,
portakal bahçesi var

E-001 Manastır 135 M2 1.kat 3+1 fuul
doğalgazlı
E-005 Manastır 100 M2 4.kat 3+1
kaloriferli
E-o06 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 cıft
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü
E-O07 Eşref Dinçer Mh. 130M2 2.kat 3+1
yeni bina
E-O08 Manastır 130 m2 1O.kat 3+1 kombili
lüx daire
E_009 Eski Pazar Cd. 95 M2 2+1 soba]ı,
kartonpiyerli
E-012 Manastır 110 M2 12.kat kartonpiyer-
li, kaloriferli, masrafsız
E-O13 Gazhane Cd. 125 M2 5.kat 2+1
kaloriferli
E-020 Gemlik Merkez 110 M2 S.kat 3+1

çarşıya yakın
E-021 Hamidiye Mh. 144 m2 4.kat bakımlı

sATıLı}< çİFrLİ}<

SATıLı}< DAıRE

E-026 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz ve
yola cepheli
E-O30 Manaslr 12O M2 4.kat 3+1 f ull daare
E-O31 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1 çelik kapı,
karlonpiyer, pimapen
E-049 Dr. Ziya Kaya Mh. 'l 15 M2 2.kat 3+1
kaloriferli, pimapen, saten boya, karton-
piyer
E-055 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımlı
daire
E-063 Manastır 195 M2 5.kat 4+1 2 banyo.
2 wc, asansörlü, doğalgazlı
E-064 Manastır 195 M2 3.kat 4+1 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı
E-065 Manastır 195 M2 zeman 4+1 2
banyo, 2 wc, asansör, doğalgaz
E-072 Manastır 155 M2 zemin 3+1 2007
temmuz tesıim krediye uygun
E-073 Manastır 155 M2 1.kat 3+1 20O7
temmuz teslim krediye uygun
E-074 Manastır 't55 M2 4.kat 3+1 dubleks,
2O07 temmuz teslim krediye uygun
E-075 Manastır 155 M2 2.kat 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
E-076 Manastır 155 M2 1.kat 3+1 2OO7
temmuz teslim krediye uygun
E-079 Manastır 'l 30 M2 2.kat 3+1 karton-
piyer, amerikan kapı, full eşyalıE-09't Narlı
Köyu 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masraf-
sl2
E-092 Manaslıı 12O M2 6.kat 3+1 masraf_
sız bakımlı
E-101 Manastır'l 50 M2 1.kat 3+1 deniz
manzaralı kaloriferli, özel yapım
E-113 Manastır 140 M2 3.kat 3+1 özel
yapım lüks kaloriferli
E-116 Manaslır 22O M2 Dubleks 4+1 lüks
daire, mal sahibi oturuyor.

E-057 Oemirsubaşı Mh.24 M2 1.kat köşe
dükkan
E-O6't Gazhane Cd. 12O M2 1.kat ka|orifer-
li, 1.10O YTL kira geliri var, banka ipotekli

SATıLı}< DÜ]<]<AN

E-O03 Orhangazi Cd. 33000 M2 12000M2
kapalı alan|ı hazır
E-O68 Alaşar Köyü 2E28 M2 2800 M2
kapalı alanlı hazır
E-094 aznik yolu 38o0o M2 13ooo M2
kapalı alanlı hazır, ipotekli

A-O57 Hisartepe 9OOO0 M2 imarlı
4-058 Manastır 1350 M2 imarlı
A-O62 Manastır 20O0 M2 imarlı

E-010 Manastır 120 M2 1,kat 3+1 asans<ir-
lü. kaloriferli, 2 aylık depozit
E-024 Manastır 120 M2 1.kat 3+1 asansor-
lü. kaloriferli, 2 aylık depozit
E-058 Hisartepe'l 30 M2 3.kat 2+1 asan-
sörlü. kaloriferli. 200 USD depozit
E-'t00 Eski Pazar Cd. 100 M2 1.kat 2+1
doğalgaz kapıda, full eşyalı

E-108 Balıkpazarı 165 M2 2.katlı 5 kat
imarlı, bahçeli yığma tuğla
E-081 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı müstakil
2,5 katlı , sobalı

E-070 Dobruca 500 M2 triplex full lüks
35O M2 bahçe
E-O99 Karacaali 55O M2 triplex denize
sıfır, jakuzili bahçe
E_102 kUMLA 250 M2 triplex site içi
denize 50 mt
E-105 Umurbey 2'lO M2 dublex 27O M2
bahceli, deniz manzaralı
E-109 Orhaniye Mh. 14O M2 deniz man-
zaralı lüks ve eksiksiz mobilyalı
E-l14 Bursa Çekirge 180 M2 triplex,özel
yapım lüks

SATıLı}< FAB Rıı<A

]<AT }<ARşıLıĞı ARSA

}<lRALl}< DAıRE

sATlLı}< MÜsTAı<lL EV

SATİL|K VİLLA

4-026 Yalova Yolu 1000 M2 Ticari imar
zeytin satış mağazası olacak arsa
A-027 Mevki önem|i değil 1000 M2
deniz görecek arsa
A-029 Umurbey 2000 M2 villa imarlı arsa
A-040 Umurbey 100O m2 deniz görecek,
içinde ev olabi]ecek arsa
A-043 Gemlik civarı 7000 M2 su, elektrik
yola yakın imarlı arsa
A-049 Ba|ıkpazarı 2OO M2 iki katlı müs-
takil ev olabi]ir arsa.
A-O74 Orhangazi çevre yolu 't500 M2
zeytin depolama yeri olacak arsa
E-034 mevki önemli değil 5 katlı kelepir
olacak bina
E-o85 astakıal Cad. yatırım amaçlı
dükkan
E-080 Sahilde 200 M2 2katlı deniz göre-
bilecek üst üste veya karşılıklı iki daire
veya dubleks daire olabilecek işyeri
E-52 Mevki önemli değil 10000 m2
kapalı depolama alanı olacak kiralık
arsa.
E-071 Mevki önemli değil rehabilitasyon
merkezi olacak asgari 18odalı 3 katlı
kiralık bina

SATıLA]\I - rc|n^a,LANAN
GAYRıM EN }<L, LLEFı

A-009 Kumla yolu üzeri 187O M2 yolun
130 mt yukarısında
4-010 Orhangazi Cad. 73O M2 üç yanı
yol
A-014 Umurbey 5325 M2 yol kenarı
A-016 Büyük Kumla 928 M2 imarlı
A-021 Orhangazi 19077 M2 sanayi imarlı
A-033 Umurbey 2850 M2 körfez manzar-
alı zeytin ağaçları var
A-039 Dürdane 2275 M2 2 katlı ev
meyva ağaçIarı var
A-o42 Özlüce 780 M2 lzmir Yolu üniver-
siteye yakın vilalık
A-051 Küçük kumla 100 M2 imarIı

SATİLİK ARSA

A-001 Yıl.ıntı ustu 500O0 M2 bakımlı.
otopark geçecek
A-O17 Urr,urbey 165O M2 yola yakın,
araba girer,50 zeytın agacı var
4-054 Kaıs.:k bogazı 40640 M2 asfalta
50O Mt., sulu. scndajlı, 15OO zeyt|n agacI
A-O55 Maııastır 200OO M2 6250 tapuIu. 15
donum zilliyetli

El-054 Karsak Bogazı l0000 M2 rutsatlı.
imarlı benzinlik
El-O66 Orhangazı yolu 4000 M2 ruhsatlı,
imarlı benıinlik
E-085 Karsak 8ogazı 7265 M2 2,5 katlı
hazır işyeri, restaurant
E-90 Demiı,ısubaşı Mh. 7O M2 4 katlı bina
bakıma ihtıyacı var, her katın ayrı gırışi
va r.
E-96 lstiklal Cad. 25 M2 2 katlı devren k
iralık dükkıın faal durumda market, tekel
bayı.

ll0T : Telefonla

görüşmeleriniıde

lftyıt l,|o'sunun bildirilmesi

rica olunur

SATİLİK ZEYİ lııı_lx
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Krmızı beyazlılar Cabbar Hoca ile Bursa süper ligine çıkmayı hedefliyor

İ Seyfettln şEK_ERsÖz
Faruk Güzel
başkanlığında
hedefini önce
Süper lig olarak
belirleyen
Gemlikspor, Bursa
spor camiasının
yakından tanıdığı
ve "Cabbar Hoca"
olarak bilinen
Bedrettin
Uçaner'!e an!aştı.
Dün Başkan
Faruk G'üzel'in
yazıhanesinde
bir araya gelen
Gemlikspor
yönetimi çalışmaIara
hemen başlayacak-
larını söylediler.
rıeorr süprn ı_ic
Bursa'da uzun
yıllar boyunca
çalıştırdığı takım!arda
elde ettlği başarılarla
bilinen Cabbar Hoca,
öncelikli hedefinin
Faruk Güzel
başkanlığında
Bursa Süper Iiğine
çıkmak olduğunu
söy!edi.
"Gemlikspor
bulunduğu yere
layık değil" diyen
Cabbar Hoca,
dürüst ve işini
bilen bir yönetimle
çalışacağı için
başarının da mutlaka

geleceğini söyledi.
Çalıştırdığı takımIarın
yüzde 80'ini
şampiyon yaparak
hakIı bir üne kavuşan
Cabbar Hoca,
takıma yapacağı
takviyelerde öncelikI i

olarak Gemlik'li
gençlere ağırlık
vereceğini söyledi.
Takımın iyi bir
kaleci ile golcü
santrofora ihtiyacı
olduğunu öne
süren Cabbar Hoca,
gerekirse bu
futboIcuları
Bursa'dan

alacaklarını söyledi.
Bursa ve Bursaspor
camiasına uzun
yıl!ar hizmet
verecek futbolcular
yetiştirmek
amacında
olduklarını da
belirten yeni
Teknik Hoca,
"Geçte kalınsa
bu camiaya güzel
günler yaşatmak
istiyorum.
Gemlikşpor önce
süper lige sonrasın-
da da mutlaka
3. Lige çıkacaktır'
şek!inde konuştu.

P4ŞARİLİ QLMAK
lç_IN_GELDIK
Yönetimiyle
birlikte başarılı
olmak için göreve
geldiklerinin altını
çizen Gem!ikspor
Başkanı Faruk
Güzel, Cabbar
Hoca ile
Gemlikspor'u
layık olduğu yere
mutlaka taşıyacak-
larını söyledi.
Bu yıl stat tribünler-
ine renk geleceğini
ve Gemlikspor
oynayacağı futbolla
ismini yeniden
duyurmaya başIaya-
cağını söyleyen
Başkan Faruk
Güzel, 'Once takımı
süper lige çıkarta-
cağız, inşallah Cab
bar Hocayla gelecek
yılda birlikte olacağız
ve süper ligde üst
sıralara çıkarak 3. Lig
için mücadele veririz.
Gemlikspor'a yakışır
başarılı bir hocayla
anlaştığımız için
mutluyuz, maça
gelecek taraftarlar
rakiplerini her
maçta yenen bir
Gemlikspor izleye-
cekler, Gemlikspor'a
da bu yakışır'
şeklinde konuştu.

iGemllk körfez' internette
Www. em l l kkorfezg azetes i . com

AE}oN E oLtr»L, N Lrz ıvıLr?
oı<UYUN - oKUTUN
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Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Slyahı beyaz vurdu
Nasıl yazabilirim
Beyaz oldu uykularım nicedlr
Kefene sarı!ı düşIer
Bembeyazda kayboldu renkter
bulutlar örtercesine
Pembe kundak pis beyazda kayboldu
Harf!erim beyaz
Görünem ez beyaz harfter
Konuşamaz sözcük|er
Dilsizdir beyaz harfler, kördür sağırdır
Bulutun içinde kaybolurcusuna
Yı!dızsız geceler ise siyah harfler gibi
Yazıyorum beyaz harflerlmle sözcüklerimi
Böğrümü bir kızgın bıçak gibi deşen

siyahlar kaplar her bir harfimi
Beyaz kalmalı harfIer, bembeyaz
Karanlık yok etmemeli beyazı
Beyaza kara ön!üklü çocuklar yazmalı
'çocuk' olduklarını
BulutIarı pamuk helvası gibi boyamalılar
Ana kucağının kokusunu yazmalılar
Kırmızı kurdele takan öğretmenini
Çikolata veren amcalarını, teyze|erini
Kuklaları çizmeliler beyaza
Kırmızı çatılı evin gri dumanından fırlamalı

beyaz harfler
Renkli elbiseli çember çeviren tüm çocuk-

lara vere!im beyazı
Virgüller noktalar parantezler ünIemler lkl

noktalar tırnaklar beyaz olmalı
Siyah artık renklerden veda etti
Nasılda kirlendi siyah
Siyahta kaybolmaz bebelerin gözleri
Karadır, mavjdir, yeşildir
HarTıerım 'Deyazoır
Beyaz kiğıtlarda kayboluverse de
Yutuverseler de seni bebeğim beyaz kun-

dağ ından fırlatırlarken
Emziğin kurdelelidir
Beyaz yazıyorum bebeğim beyaz
Seni beyaz ağlarla sarıyorum, pamuklar

içine
Siyah benekler bile düşmesin gözbebeğine
Okumasını bilmezsin ki bebeğim
lyi ki de bilmiyorsun
Resimler senin için renktir
Adam!ar, çocuklar, kadınlar, ağaçlar, orman,

lar, çikolatalar
Sütün rengini tanırsın, tadında büyümesen

de
Renklerini karaladılar bebeğim
Bembeyaz|arda siyahın var artık
Sana yazıyorum
bey az düşlerinde çiçek-analar, çiçek-

babalar, çiçek-amcalar, çiçek- teyzeler, çiçek,
komşular olsun diye

Barışı beyaz yazıyorum bebeğim
Sevgi sözcüğü maya tutmuyor kara bu|utun

fırtınasında
Beyaza y,azıyorum Sevgiyi
Katran karası gece!erimde beyaza diziyorum

harflerimi sen okumayı öğreninceye kadar
bebeğim

Böğrüme kızgın bir bıçak gibl sap|anıyor
bebek karanlığın

Kırmızı kurdele emziğin göründüğünde
siyah bandın altında

Sanki tüm harfler birlik olmuşçasına kır,
mızıya bulanıveriyor

Siyah harflerle yazı!mış beyaz kiğıtlar kırıştı,
buruştu, kesildi, biçildi

Gökyüzü siyah, toprak siyah, evler siyah
Yıldızsız kara geceler gibiyim, bebeğim

karanlığında
Yazıyorum beyaza beyaz harflerimi
Siyah korkutmadı harflerimi
Alışkındır harfler siyaha
Beyazdan bir bahçe çizebilmek mümkün

olsaydı
Salıncağının ipini yeşile örerdim
Beyaz kundak yerine maviyle kaplardım

gökyüzünü- Günlerdir beynimden atamadığım fotoğrafını
Bantlamışlar siyahla kara gözlerini
Yaşını yazmışlar 17 aylık
Beyaz harflefle yazıyorum noktasız, virgüI-

süz sevgiyi bebeğim
lnsanlığımdan utanıyorum.

Vicdancü
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Saadgt Partisi ll Saş
kanı Hilml Tanış, Batı
istasyonlarında
kuyruk bekleyen
AKP kurmaylarının
trenin bu milleti
Afrika'ya taşıdığının
farkına bile varama-
makta olduğunu
söyledi.
"Her fırsatta özgür-
lükler ve ekonomik
iyileşmeden dem
vuran Sayın Başba
kan, akşam haberleri
izlemiyor olacak ki,
vatandaşın gerçek
hayatta içerisine
düşürüldüğü geçim
sıkıntısından haber-
siz, sanal ekonomik
tabloIarla kendisini
avutmakta ve ekran-
Iarda boy göstermek-
tedir" diyen Tanış,
yaptığı yazılı basın
açıklamasında AKP
hükümeti ile Başba
kan Rece.p Tayyip
Erdoğan'a yüklendi.
Tanış, açıklamaların-
da çeşitli görüşler
ileri sürerek l"1üküme
tin hesaplama yön-
tem ve tekniklerini
değiştirerek ileri
sürdüğü bu boş lddl-
aların geçim sıkıntısı
çeken milyonlarca
insanın karnını
doyurmadığını
ileri sürdü.
SP ll Başkanı Tanış

aı

f cuxruK slyAsl cazeıEr

Sıyfa 4

Tanı trTren mllleti Afrika
ınelerlne ınu§luk takıldıaçıklamasında, "Uc

retli lerden tutunuzda,
çiftçisi, esnafı, tüc-
carı, emeklisi, sanayi
cisi kan ağlamakta
dır. Bu sıkıntılar,
toplumda ki suç
oranlarını her geçen
gün süratle arttır-
maktadır. Hı rsızlıktan
kap kaççılığa kadar.
Fuhuş ve ahlaksızlı
ğın her çeşidi uyuş-
turucu, eroin ve
bağım!ılık yapan
maddelerin tamamın-
da, işlenen suçlarda
her sene yüzde 50 ile
yüzde 100 arasında
artış yaşanmaktadır.
Bunlar emniyetin
verileridir. Gözleri
çökmüş, kemikleri
erimiş, açlıktan adeta
nefesleri kokan
çocuk manzaralarına,
bu millet tarihinin
hiçbir döneminde
müstahak olmamış
tır" dedi.
Tanış, açıklamasında,
"Bu millete bunu
reva gören blr iktidar
hiç mi hiç yakışma-
maktadır. Birde
bunun üzerine pişkin
likle ekonomik zafer-
lerden bahsetmek
daha büyük bir
yakışıksızlığı bera
berinde getirmekte-
dir. zira adama
sorarlar peki

a a 0r"
bugün bu gelirler
kimin boğazına
girmektedir?
Sayın Erdoğan'ın
başbakan olduktan
sonra kaç kez
Amerika'ya gittiğinin
sayısını artık bizde
sayamamaktayız.
Bugüne kadar
Amerikancı başba
kanları çok gördük.
Ama bedeni Anka
ra'da beyni sürekli
Amerika'da olan bir
başbakanı ilk defa
görmekteyiz. Sayın
Erdoğan'ın Anka
ra'da ancak resmini
görmekteyiz. Bir elj
lsrai|'de, bir eli
AB'de, beyni ise
Amerikadadır. Oysa
hocamızın başbakan_
lığı döneminde dün
ya liderleri sabah
leyin önce Ankara
nın dış po|itikasına

sbakıyorlar sonra
kendilerine yön
veriyorlardı.
Maalesef AKP
döneminde Türkiye
Rumların oyuncağı
haline gelmiştir.
Bölgemizdeki mese-
le!ere Amerikan
halkı kadar duyarlı
olmayan bir
hükümetle de
yine ilk kez
karşılaşmaktayız."
ded i.

$okak e

_Sevfe!!ın ŞE_KE8§OZ
Buskl tarafından
aboneleri olmadığı
için kapatı lan
sokak çeşmelerine
yeniden musluk
takıldı.
Sıcak yaz gün-
lerinde vatan-
daş!arın gezinirken
su ihtiyaçlarını
karşıladıkları
sokak.çeşmelerin in
BUSKl tarafından,
aboneleri yok
diyerek kapatıl-
masının ardından
tepkiler başlamıştı.
yıllardır musluk-
|arından su akan
.eşmelerin bir

, ı nda kapatılmasına
tıtıyük tepki
gosteren vatan-
daşlar bazı
çeşmelerin
önlerine çeşit!i
tepki yazıları

t

yazarak çeşmelerin
yeniden açılmalarını
istemişlerdi.
Patlayan su
boru ları ndan
dışarıya akan
suların hesabını
yapmayan
BUSKl'nin sokak
çeşmelerin i

kapatarak vatan-

daşlara eziyet
çektirmesi fazla
uzun sürmedi.
Yapılanın yan-
lışlığını anlayan
BUSK| nihayet
ilçe içindeki tüm
sokak çeşme!erine
musluk takarak
halkın gönlünü
a|mış oldu.

anakkale'de dev kö ek halı
Y

Çanakkale'nin
Ayvacık !lçesi'ne
Fağlı Babakale açık-
larında yakalanıp
Küçükkuyu Belde
si'nde bir balıkçı tez-
gahında sergilenen
3.5 metre uzunluğun-
daki dev köpek ba!ığı
ilgi odağı oldu.
Babakale Köyü açık-
larında balıkçıların
ağlarına takılan 170
kilogram ağırlığında,
3.5 metre boyundaki
dev köpek ba!ığı,
Yunanistan'a ihraç
edilmek üzere getir-
lldlği Küçükkuyu'da
vatandaşların büyük
iIgisini çekti. Alp
Ba!ıkçılık'a ait tez-
gahta sergilenen
3.5 metre uzunluğun-

daki balığı inceleyen
vatandaşlar, balığın
zararsız olduğunu
öğrenince rahat
nefes aldı. Alp
Balıkçılık'ın sahibi

Murat Oza, kamçı
kuyruk cinsi köpek
balığının lzmir'e gön-
derilip, oradan da
Yunanistan'a ihraç
edileceğini söyledi.

o
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120 m2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAıRE
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BAY iltJ§TAril

ZeytınIlk, Dükkan, Arsa, AraziVillaDaire
ip işı_rni yApıLıRTAPU TAK

Zı ARAY|Nı(LARıl.l I lÇıl.l BL §ATlLlK ve I(|RAL

ören 3 oda 65 m'SATIL|K DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'ıfe SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 m

'nde deniziKa n Maha

Balıkpaarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli tıllüstakl Yeni Devlet Hastanesi AltıI Eiı (Bahçe İçinde)

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1. 1'l0 m2 asansörlü .kombili satılık daire

Bağ.Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpuan Eskisahil llektep

K.Kumla'da Ayazma Mevkii6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Terma| Barajı'nın

altında 408 m2 arsa - Çınarcık,
Yalova 448.54 m2 arsa

Terma! Barajı'nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2

Terma! yolu Gülerce Villalarının

altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

tlacide ıAtP
ER SıGORTA

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Avukatl ar sert konu tu
Bursa Barosu Başkanı Asude Şenol, kapatılan Cargill üretim tesislerinin yeniden açıl-

masıyla ilgili TBMM'ye yasa teklifi götüren AKP Bursa Milletvekili Altan Kaparaşaoğlu'nun
Meclis kürsüsünde Bursa Barosu avukatlarını eleştirmesine sert tepki gösterdi.

Mahkeme kararıyla
kapatılan Cargill
Orhangazi Mısır
lşleme Tesis!eri'nin,
Türkiye Büyük Millet
Mec!isi'ne (TBMM)
yasa tek!ifi götürerek
yeniden açılmasını
öneren AKP Bursa
Milletvekili Altan
Kaparaşaoğlu,
Meclis kürsüsünden
Bursa Barosu'nu
eleştirme sinin
yankıları sürüyor.
Adalet Sarayı'nda
Bursa Barosu avukat-
Iarı ve çeşitli sivil
toplum örgüt temsilci-
lerinin katıldığı bir
basın toplantısı düzen
leyen Baro Başkanı
Asude Şenol, Karapa
şaoğlu'nu sert bir dille
eleştirdi. TBMM'de 15
Kasım 2006 tarihinde
gerçekleştirilen otu-
rumda AKP Bursa
Mi!letvekili Altan
Karapaşaoğlu'nun
imzasını taşıyan yasa
teklifini "Cargil!'i
Koruma Kanı.ınu"
olarak nitelendiren
Şenol, aynı oturumda
Karapaşaoğlu'nun
kürsüde Bursa Baro
su avukatlarını hedef
aldığını anımsattı.
Karapaşaoğ!u'nun
Bursalı avukatlara
yanlış ve haksız
ithamlarda bulun-
duğunu be!irten
Şenol, "Altan Karapa
şaoğlu, konuşmasın-
da aynen, 'O Bursa
Barosu avukatları
buyursunlar, Bursa'

daki sanayi bölgeleri-
ni kapattırsınlar. Eğer
yürek!eri yetiyorsa,
becerebiliyor!arsa,
mil!i duyguları varsa
buyursunlar kapat-
tırsınlar. Niye kapat-
mıyorlar, niye müca
dele etmiyorlar? Bir
Amerikan düşmanlığı
var da onun için, bir
Amerikan düşmanlığı
var'şeklinde beyanat
verdi. Bu sözlere en
doğru ve en kısa ce
vap ise Antalya Millet
vekili Tuncay Ercenk
den geldi,'Onlarla
Iazla uğraşma, sana
lazım o|acak o avukat-
lar'. Karapaşaoğ!u'nun
bu yasa teklifinin
öncesi ve sonrasında
tüm yaşananlar, Türk
hukuk tarihine geçe-
cek çarpıcı örnekler
barındırıyor ve bu işin
peşini bırakmayacağı
mızı kamuoyu önünde
bi!diriyoruz" dedi.
"Bush'un
parmağı var"
Cargi!l firmasının,
Orhangazi tesis!eri n in
faa!iyetini sürdürmesi
için ABD Başkanı
Bush'un devreye gire
rek Türkiye Cumhu
riyeti başbakanları ile
görüşmeler yaptığının
bilindiğini anlatan
Şenol, Bursa Barosu
nun bu konuda cesur
davranarak açtığı
davayı bağımsız
mahkemelerin verdiği
kararla kazandığını
kaydetti.
Yargı kararlarının

bertaraf edilmesi için
yasalar çıkarıldığını ve
bu çabaların hala de
vam ettiğini vurgu-
layan Şenol, Başba
kanlık Hukuk Müşavir
liği'nin son olarak
Tarım ve Köy !şleri
Bakanlığı'na gön-
derdiği bir yazıda
savunucu ifadeler kul-
lanıldığını, Karapaşa
oğlu'nun bu son tek-
lifinin de açıkça
"Cargill'i Koruma
yasası" olarak
görüldüğünü iddia
etti. Karapaşaoğlu
nun, 9 Şubat 1999 ta
rihinde TBMM'nin 51.
birleşiminde söz ala
rak, "Sanki hukuki
mercilerden Cargi!l fir-
masına, 'Siz merak
etmeyin, siz yatırımı
nızı yapın, biz bu işleri
düzeltiriz' dercesine
büyük bir cesaretle
yatırımlar yapılmaya
devam ediliyor"
dediğini anımsatan
Şenol, bugün ise tam
tersi bir durumun söz
konusu olduğunu kay-
detti. o tarihten
bugüne dava konusu
ve sonuçlarında bir
değişiklik oImadığını,
tek farkı!!ığın Karapa
şaoğlu'nun iktidar
veya muhalefet partisi
milletvekili olmasında
yattığını bildiren
Şenol, şöyle devam
etti: "Karapaşaoğlu,
Bursa Barosu avukat-
!arını Amerikan düş-
manı olarak nitelendir-
di. Yargı süreci

sonuncunda verilen
kararların şirketin mil-
liyeti i!e ilgili değil,
hukuksuzluğuyla ilgili
oIduğunu hatırlatırız.
Yani bu şirket Türk
milliyetli olsa da
durum değişmeyecek-
ti. Kendisinin Ameri
kan düşmanlığını bir
suçlama o|arak ileri
sürmesinin ne anlama
geldiğini, Amerika i!e
ilgili ne tür bir duygu-
nun ürünü olduğunu
tahmin etmek zor
olmuyor. Geçmişte
CargiIl'e karşı çıkan
Karapaşaoğ!u, benzer
bir suçlamayla karşı
karşıya kaldı mı, şimdi
de taban tabana zıt bir
değişim yaşayarak
şirketi savunmaya
başladığında yine
başka bir suçlamayla
karşılaştı mı çok
merak ediyoruz,
Bizim dava
açmamızı beklediği
konuların sorun
olmaması için bir
siyasetçi olarak
Karapaşaoğlu ne
yapmıştır, Tüm sorun-
}ırı hukukçular dava
yoluyla çözecekse
siyasetçilerin görevi
nedir, Dava açılmasını
istediğiniz sorunlar
oluşurken siz
neredeydiniz sayın
Karapaşaoğlu?
Bilinmelidir ki, kendi
öncelikli asli görevini
yerine getirmeyenlerin
başkasından
hesap sormaya
hakkı yoktur."

Kö u o una eıdı
Akli dengesi yerinde olmayan vatandaşların aza-
!ığa seçilmesiyle bir anda Türkiye'nin hatta
dünyanın gündemine gelen Müşküle Köyü Muhtarı
Emin Tektaş, köylünün su gelirine göz diken iki
kişinin oyuna geldiğini iddia etti.
Arap dünyasına yayın yapan El Cezire
Te!evizyonu'nun bile demokrasiye anlatırken
örnek verdiği İznik'e bağlı Müşküle Köyü'nde, akli
dengesi yerinde olmayan vatandaşların azalıklara
seçiImesinin ardından intihara kalkışan Muhtar
Emin Tektaş, suskunluğunu bozdu. Osmangazi
Muhtartar Derneği'nde, İznik İtçe Seçim
Kuru!u'nun azalıklarını düşürdüğü akli dengesi
yerinde olmayan vatandaşların yerine atadığı üyel-
erle birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Emin
Tektaş, olayın perde arkasını anlattı. llk olarak,
henüz 27 yaşındayken köyün ihtiyar heyetine
seçitdiğini anımsatan Emin tektaş, "İka dönemdir
de köy muhtarı olarak görev yapıyorum. tüm
amacım Müşküle Köyü'nü ge!iştirmektir" dedi.
Sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Emin
Tektaş, Müşkü!e'yi, Türkiye'ye rezil eden olayı da
köyün sulama sisteminden kazandığı günlük 3-4
bin YTL'lik gelire göz diken iki kişinin tezgahı
olduğunu öne sürdü.
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Restaurantta sllahla akalandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Önceki akşam
Demirsubaşı
Mahallesinde
bulunan bir
restaurantta arama
yapan polis
ekipleri bir adet
tabanca ele geçirdi.
Edinilen bilgiye

Onceki gece
Osmaniye
Mahallesi'nde
iki ve Hamidiye
mahallesinde bir
araç park
halindeyken
kapıları zorla

göre, lskele Meydanı
bölgesindeki bir
restaurantta çıkan
tartışma üzerine
olay yerine gelen
po!is ekiplerine
lçeride bulunan
bazı kişiIer arama
esnasında zorluk
çıkardı.
Restauranttın içinin

açı|arak soyu|du.
Edinilen bilgiye
göre, Osmaniye
Mahallesi'nde
M.K.'ye ait bir araç
ile yine ayn1
mahallede O.K.'ye
ait park edi|miş

ve şüphe|i kişllerin
aranması için
izin kararı çıkartan
polis bu arada
içeriye ve dışarıya
kimseyi bırakmadı.
lznin getmesinden
sonra restaurantta
arama yapan
Polis ekipleri bir
masanın altına

araçlar ön sol
kapıları zorlanarak
içeriye girilip
CD çalar çalındı.
Yine Hamidiye
Maha!lesi'nde
M.G.'ye ait araç
park edilmiş

atılmış durumda
7.65 çapında bir silah
ile 5 adet dolu fişek
ele geçirdi.
6136 sayı!ı kanuna
muha|efet nedeniyle
silah ve dolu fişekler
zapt edi!irken şüpheli
M.A. göz altına a!ı-
narak olayla ilgili
tahkikat baş!atıldı.

ulu 0r
durumdayken sol
ön kapısı zorlanarak
içeriden bir adet
oto teybi çalındı.
Araç sahiplerinin
şikayeti üzerine
olayla ilgili tahkikat
başlatıldı.

park edilml otol ar s0

ıı

Kadri GÜı_en
kadri_guler@ hotmai!.com

Gemllk'ln kimliği beliriyor
Gemlik 1980'la yıllardan sonra büyük bir

değişim yaşadı.
Ticaret kenti olan ilçemiz, giderek sanayi

kentine dönüştü.
P!an!arda yapılan değişikliklerle yeni

imar alanları açı!ınca, önüne gelen inşaatçı
oldu.

Kötü planlar Gem!ik'i çirkin bir kent
hallne getirdi.

Betona boğulduk, yeşili unuttuk.
Herşeyden önce ilçe içinden geçen fay

hattını unutup yüksek payılaşmaya izin
verdik, ovayı yağmaladık.

Bu serüven inşaat sektörünü Gan-
landırdı, beş on kişi bu işten nemalandı..

Müteaahhit takımın ise neredeyse
tamamı battı.

1999 depremi planın kötülüğünü bir kez
daha gözler önüne serdi.

Bu arada GEMPORT ile başlayan liman
ticareti, ardından Serbest Bölge'nin
Gemlik'e gelmesi ticaret ve sanayiyi geriye
iterek liman işletmeciliğini ön plana çıkardı.

Askeri Hara'ya kadar her yer değerlendi.
Toprak altın oldu.

TlR parkları, konteyner depoları, kömür
depoları derken, kereste depoları bu hattın
dışına taştı.

Depoculuk Bursa yoluna sıçradı. Hem
de plansız bir şeki!de..

25 binlik planlar bu bakımdan yeni bir
plan anlayışı ortaya koyuyor.

Sağlam zeminlerde yapılaşmaya
yöneliş, tarımsal aIanların korunması,
denizyoIu, demir yolu ve hava alanı ile
Gemlik'in ulaşımını sanayi ve liman
ticaretinde yeter!i hale getirme. Gemlik'in
yeni kimtiği ortaya çıktı. Gelecekte Gemtik
artık bir liman kenti olarak anılacak. plan da
buna endesklenmiş.

DEVREN sAT,t,,(,şYERI

Uygun fıyata içindeki

eşyasryla işyeri

TEL: 51 4 61 68
0.542 73o 60 51
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CHP Bursa
Milletvekili Mustafa
Öryurt, TBMM
Başkanlığı'na, Sağlık
Bakanı Recep
Akdağ'ın cevapla-
ması istemiyle
verdiği soru öner-
gesinde, Dünya
Bankası'nın kuş
gribiyle mücadele
amacıyla verdiği
kredinin ne şekilde
kullanılacağını
sordu.
CHP Bursa
MilleWekili Mustafa
Öryurt, TBMM
Başkanlığı'na
verdiği soru öner-
gesinde, Dünya
Bankası'nın kuş
gribiyle mücadele
için Türkiye'ye
tahsis ettiği kredinin
miktarını, hibe
mi yoksa, geri
ödemeli mi
olduğunun açıklan-

Mustafa Özyurt
masını istedi.
Projenin amaçlarının
belirlenip belirlen-
mediğini de soran
Öıyurt, "Kuş
Gribi koordinatörü
kadrosuna bir
kişi mi sahip olacak-
tır, Bu projede başka
hangi kadrolar
olacaktır, Görev ala-
cak personel kaç kişi
olacaktır,
Bakanlığınız dışında
personel a!ımı

yaJ)ı !acak mıdır,
Ku,ş Gribi
koıordinatörü
seç:i,mi kim tarafın-
dan yapılmıştır,
koordinatör olma
şartlıırı arasında
önce bakanın öze!
kalenıi, sonra
müşavir ve daha
sonra da daire
başkaını olmak gibi
kriterller var mıdır,
Projenin süresi
nedir, Koordinatörün
maa,şı ne kadar,
Maaış nasıl tespit
edilelcektir, Diğer
kadro!arın maaşları
ne kıadar olacaktır,
Projeı koordi-
natöırünün maaşının
5 bin dolar olduğu
doğrıı mudur ve
Bunu n dışında
devletten aldığı maaş
da var mıdır?" soru-
ların ıı,ı yanıtlanmasını
istedi.

ı

ı

ezı(
Sı fa6

a

ı

Bakan Oıak Bur§a a

Bayındırlık ve lskan
Bakanı Faruk Nafiz
Özak, 19 Kasım
Pazar günü geleceği
Bursa'da Çevre
Yolu'nun Görükle
bağ!antısıy!a birlikte
Karacabey
Köprülü Kavşağı ve
Haraççıoğlu
Medresesi'nin açılış
kurdele!erini
kesecek.
Bayındırlık ve
lskan Bakanı
Faruk Nafiz Özak,
bir dizi açı!ış ve
temel atma
törenlerine
katılmak üzere
19 Kasım Pazar
günü Bursa'ya
gelecek.
sabah saatlerinde
Bursa'ya ge!.ecek
olan Bakan Ozak,
ilk olarak !negöt
llçesi'ne gidecek.
Bakan Ozak,
lnegöt Belediyesi
tarafından yaptırıla-
cak, cazibe
merkezi ile yeni
terminalin temel
atma törenlerine

katılacak. Özak,
lnegöl'ün ardından
kent merkezine
gelerek, Osmangazi
Be!ediyesi'nin
Tarihi ve kültürel
Mirasın korunması
Projesi kapmasında
restore ederek,
günümüze
kazandırdığı
Haraççoğlu
Medresesi'nin
açılışını gerçek-
leştirecek. Bur:
Çevre Yolu'nun,

0

U!udağ
universitesi
Görükle
bağlantısını da
trafiğe açacak olan
Bayındırlık Bakanı
Ozak'ın, Bursa'daki
son durağı ise
Karacabey olacak.
Ozak, Karacabey
Köprülü Kavşağı'nın
da açı!ışının
yaptıktan sonra
Bursa'dan
ayrılacak.
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Seyfettin ŞEKERSOZ

Öğretmen!er
Haftası nedeniyle
düzenlenen
Voleybol turnuvasın-
da fırsatları iyi
değerlendiren
takımlar sahadan
galip ayrılıyorlar.
Gemlik Lisesi
salonu'nda önceki
akşam başlayan
turnuvada takımların
güçleri eşit
gözükürken setler
az farkla kazanılıyor.
Hakemliklerini
Fatma Kaçaker
ile Ahmet Çak'ın

retmenler fl lede co u or

l

l

yaptığı maçta İmam
Hatip Lisesi
Celal Bayar
Anadolu Lisesini
set vermeden
2-0 yendi.
Çekişmeli geçen
ilk seti 27-1-25
alan İmam Hatip
Lisesi ikinci seti
de 25-22 alarak maçı
2-0 kazanmayı
başardı.
lkinci maçta lse
tam bir çekişme
yaşandı. Emine
Yaşar ile Ali
Görücü'n ü n
yönettiği maçta
11 Ey|ül

İlköğretim
Okulu EML'ni
.2-1 yendi.
llk sette arayı açan
11 Eylül takımı
daha sonra
toparlanan
rakibine bu seti
25-23 verdi.
İkinci sette maça
ağırlığını koyan
11 Eylül takımı
bu seti 25-20 alarak
durumu eşitledi.
Uçüncü sette de
üstün oynayan
takım 11 Ey!ül oldu
ve bu seti 15-9
alarak maçı da 2-1
kaza n d ı.

§es ıııı klta lar 0re
Artık İstanbu!'un her
hangi bir noktasında
yalnız kitaplar!a
değil, kitap CD'leri i!e

9e karşılacaksınız.
lstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür
A.Ş. lstanbu!lunun
yoğun ilgisiyle
karşılanan Seyyar
Kitap'ları sesli orta-
ma da taşıyor.
Kültür A.Ş Gene!
Müdürü Nevzat
Bayhan, "Sesli
Seyyar kitaplar
hazırlanırken
özellikle görme
engelli vatan-
daşlarımızın yarar-
lanmasının amaç
edinildiğini

belirterek, "Bu
doğrultuda radyo
yayınlarında, arabada
ve evde kullanımı
düşünüten Sesli
Seyyar Kitaplar,

kaliteli bir çekim ve
usta tiyatrocuların
seslendirmesi ile
'Seyyar Kitap'
dinleyicisi ile
buluşuyor." dedi.

60 bln
Mev!ana'yı Anma
Törenleri'ndeki 23
sema programı için
bilet taIebinde bulu-
nan kişi sayısının, 80
bine ulaştığı bildiril-
di. Bu yı! ilk kez 1-17
Aralık tarihleri
arasında 18 gün
sürecek.
Konya Kültür ve
Turizm Müdür Yardım
cısı Yaşar Sarıcan,
her yıl Mevlana'ya ve
anma törenIerine
olan ilginln giderek
arttığını, bunun
müzeye yapılan ziya
retlerden görüle
bildiğini söyledi.
Onceki yıllarda 10-17
Ara!ık arasında yak-
laşık bir hafta yapılan
anma törenlerinin

se]lıa se redecekk
ı

özellik!e semaya
yoğun talep olması
nedeniyle geçen yıl
7-17 Aralıkta 11 gün
gerçekleştirildiğin i

belirten sarıcan, bu
sürenin de talebi
karşılamada yeter!i
o!madığını bildirdi.
Yurt dışından ve

Türkiye'nin dört
bir yanından gelen
taleplerin
karşılanması
yolunda bu yıl tören-
lerin i|k kez 1-17
Aralıkta 18 gün
düzenlenmesinin
kararlaştırıldığı
bildirildi.

'Gemlİk Körfez' İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com



rJezKl8 Kasım 2006 Cumartesi

yeni sistemle nüfus
sayımı başladı
Türkiye'nin yeni
nüfusunu belirleyecek
olan, "Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi",
bir başka deyişle
yeni sistemle nüfus
sayımı çalışmalarına
başlandı
TUlK, numaralama
çalışması bitirilen
Nevşehir, Aksaray,
Sinop, Niğde gibi
illerde nüfus
sayımına başlarken,
bu sayımda
öncekilerden fark|ı
olarak, sokağa çıkma
yasağı uygulanmıyor.
Sadece haneye
ilişkin 3,4 soru soru-
luyor ve kişinin
vatandaşlık numarası
ile kişisel bilgileri
alınıyor.
Türklye lstatistik
Kurumundan (TÜlK)
alınan bilgiye göre,
18 Ağustos 2006
tarihinde valilerle
yapılan toplantıların
ardından Türkiye
çapında numaralama,
bir başka deyişle
adres tespiti çalış-
maları başladı.
Nevşehir, Aksaray,
Sinop ve Niğde gibi
numaralama çalış-
maİarını tamamlayan
yerlerde, sayım form-
larının dağıtımına da
başlandı. Özellikte
kırsal kesimde
numaralama ile
birlikte sayım da
gerçekleştiriliyor.
yeni sistemde nüfus
bilgileri güncel olarak
tutulacak, TC kimlik
numaralarına göre
kişilerin adresleri
eşleştirilecek.

ladı

epey azalacak.
Nitekim soru form-
larında, gelire ilişkin
bir soru yer alacak,
böylelikle vatan-
daşların gelir durum-
larının belirlenmesi
hedefleniyor.
Hane halkına ilişkin
bir kaç sorunun yanı
sıra, kişisel bilgiler
bölümünde ise
kişinin adı, soyadı,
ana adı ve eğitim
gibi sorular yer
alırken, burada asıl
amacın kişinin TC
kimIik numarasının
a!ınması ve adres
bilgi|erinin bununla
entegre hale getirilme-
si olduğu belirti|iyor.
Bunun yanında soru
formlarında ailede
çiftçilikle iştigal eden
olup olmadığı sorusu
ile de çiftçi kayıt
sistemine zemin
hazırlanması
öngörülüyor.
Formtar üzerine
kişinin ikamet ettiği
adres iIe bunun bar
kodu da girilecek ve
bilgileri bu ikametgah
adresi ile entegre hale
gelecek.

ö
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17. Milll Eğitim
Şurası'nda, lise
mezunlarının "olgun-
luk sınavına" alın-
maları kararlaştırı ldı:
Lise mezunları, hangi
alanda olgunluk
sınavına girmiş!erse,
OSS'ye de o alanda
katılacak.
17. Mllll Eğitim
Şurası'nın "Türk Milli
Eğitim Sisteminde
kademeler Arası
Geçişler, Yönlendirme
ve sınav sistemi"
komisyonunun
raporları okunarak
karara bağlandı.
Mllll Eğltim Bakanı
Hüseyin Çelik
başkanlığında yapıIan
dünkü Genel
Kuru! çalışmalarında
alt komisyonlarda
olduğu gibi en iazla
üzerinde tartışı!an
konu "katsayı uygu|a-
masl" oldu.
Genel kurulda
komisyondan gelen
"herkesin üniver-
sitelerin tüm bö!üm-
lerine eşit koşullarda
girebilmesini"
öngören teklif "aday-
lar arasındaki katsayı
farkı ka!dırı!sın, kendi
alanlarıyla ilgili
bölümlere gidenlere
ek puan verilsin,
alanlar yeniden belir-
lensin" şeklinde
değiştirildi.
Çe!ik'in komisyondan
gelen önerinin söz
konusu şekilde
değiştirilmesini

unluk §ınatıı

Sa

gölge aslında onların
kafasındadır" diye
konuştu.
Çe!ik, mesleki ve
teknik eğitimin
oranınIn yüzde 65'e
yükselti!mesinin hedef
lendiğini belirterek,
şun!arı kaydetti:
"Mesleki ve teknik
eğitim adına pozitif bir
ayrımcı lık yapabiliriz.
Şu anda s.adece
Anadolu Oğretmen
Lisesi mezunlarına
öğretmenlik mesleğini
tercih etmeleri
halinde ek puan
verilir. Biz diyoruz ki
iletişim meslek lisesi
mezunu, i!etişim
fakültesine gittiği
zaman onlar da avan.
tajlı olsun. lmam hatip
lisesi mezunları,
i!ahiyat fakültesine
gittiği zaman onlar da
avantajlı olsun.
Meselenin özü
budur."

8
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Böylelikle nüfus
artık her an tespit
edilebilecek ve
eskiden yaşanan
sıkıntı ve aksaklıklar
sona erecek.
Bunun yanında kayda
girmeme ya da müker-
rer kayıt riskleri de
ortadan kalkacak.
Sistemin işleyebIlme:si
için öncelikle numar-
alama çalışmasına
başlanırken, bunun
ardından adresd
daya!ı nüfus kayıt
sisteminin alan
uygulaması yani filli
olarak nüfus sayımı
başlayacak. Daha
sonra adres ile TC
kimlik numarası
eşleştirilecek ve
eide edilen bilgiler
muhtarlıklarda askıya
çıkarılacak. Son
aşamada ise doğum,
ölüm ve göç gibi
kayıtların sürekli
işlenmesiyle sistem
güncellenerek
devam edilecek.
Bu kapsamda alan
uygulamasında,
yani yeni nüfus
sayımında vatandaşa
sorulacak sorular da

öngören önergeyi
oylatmasının ve
önergenin kabul
edilmesinin ardından
bazı şura üyeleri,
tepki gösterdi.
Bunun üzerine Çelik,
"Katsayı konusunda
alt komisyonlarda a|ı-
nan kararlar ne kadar
saygı değerse bugün
alınan kararın da o
kadar saygı değer
olduğunu" söyledi.
Çe!ik, "Bakanlık,
Şura'da alınan karar-
ları önceden dikte
ettirmiş olsaydı bugün
böyIe bir karar a!ın-
mazdı. Benim bir
bürokratımın bile
böyle bir te!kinde
hulunduğunu
söylesinler, özür
dileyeceğim.
Komisyonda böyle bir
karar alınmıştı, böyle
bir karar alındı diye
'gö!ge düştü'şeklinde
fırtına estirildi. o

Emekliler ara§ındakl ıııakas a ılı
lşçi ve memur
emek|ilerinin aldıkları
aylıklar arasındaki fark
giderek artıyor. 2003
yılı başında çıkarılan
yasayla yaklaşık 63
YTL'ye kadar
düşen işçi ve memur
emekli aylıkları arasın-
daki fark, 143,46
YTL'ye yükseIdi.
Türkiye lşçi Emeklileri
Derneği FlED) tarafın-
dan yapılan araştır-
maya göre, 2002 yılı
sonunda, en düşük
işçi emeklisi aylığı
o|an 257,05 YTL ile en
düşük memur emeklisi
aylığı olan 376,45 YTL
arasında yaklaşık 120
YTL fark bulunuyordu.
2003 yılı Ocak ayında
yapılan seyyanen

zamla işçi ve memur
emeklilerinin ayl ıkları
arasındaki fark 63 YTL
civarına indi.
yakalanan bu farkın
korunamaması ve
memur emeklilerine
yapılan iyileştirme!erin
işçi emek!ilerine yan-

0ı,

sıtılmaması nedeniyle
bu yılın Temmuz ayın-
da en düşük işçi
emeklisi ay!ığı olan
476,86 YTL ile en
düşük memur emeklisi
maaşı olan 620,32 YTL
arasında 143,46
YTL'Ilk bir fark oluştu.

Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan,
selden zarar gören
vatandaşlara "Bizler,
sizleri asla yalnız
bıkamayacağız" dedi
Erdoğan, Ceylan
pınar'da bir süre önce
meydana gelen selden
zarar gören yerlerde
incelemelere bulundu
ve vatandaş!ara
hitap etti.
Erdoğan, Ceylan
pınar'a TOKl'nin
seIzede|er için 100
konut yapacağını
belirterek, hükümetin
de selden etkilenen
diğer bölgeleri de kap-
sayacak şekilde aldığı
önIemleri anlattı.
Başbakan Erdoğan
şöyle konuştu:'
'Cey!anpınar'da, TOKİ
100 konutluk bir pro-
jeyi gerçekleştirecek,
tespitler bitiri!dikten
sonra gerek
Ceylanpınar, Batman,
Diyarbakır, gerekse
Şırnak'ta, yani bütün

afet bö!gesinde çok
hasarlı ve orta hasar!ı
evlere yönelik süratle
afet konutları
yapacağız, hedefimiz
fevkalade bir hal
olmazsa inşallah en
kısa sürede,8 ayda
[onutları teslim
etmektir Bunlarla
kalmıyoruz, bunlardan
bir tanesi şu; Çiftçi
kardeşleri m izi n Ziraat
Bankası'na, Tarım
Kredi Kooperatifleri
ne, tarımsal kalkınma
kooperatiflerl ne, Tarım
ve Köyişleri
Bakan!ığına olan
borçları 1 yıl süreyle
faizsiz ertelenecektir.

gören çiftçilerin 2006
yı!ı hububat primleri,
hayvancılık ve yem
bitkisi destek|eme
ödemelerine 17
Ara!ık 2006 tarihinde
başlanacağını bi!diren
Erdo ğan,"Daha önce
ilan ettiğimiz 2007
Nisan ayında ödemesi
planlanan doğrudan
ge!ir desteği, mazot
ve gübre destek-
lemelerini öne çekiy-
oruz. Şubat 2007 tari-
hinden itibaren bunu
da ödemeye başlaya-
cağız. Selden zarar
gören vatandaşların
vergi ve pirim borçları
erte!enecektir"dedi.

SeIzede erteleme tıe konue hor
Bu konuyla
ilgi!i olarak
Bakanlar
kurulu kararı
hazırlanmıştır,
inşallah
Pazartesi günü
ilk toplantıda
bu imzaya
açılacaktır."
selden zarar

,
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Yurt dışına çıkış harcı 70 YTL'den 15 YTL'ye
düşürülüyor. Maliye Bakanlığı tarafından
hazırlanan ve yurt dışına çıkış harçlarını
yeniden düzenleyen Kanun Taslağı,
Başbakanlığa gönderildi.
Taslağın Bakanlar Kurulunca aynen benim-
senmesi ve Mecliste de bu şekilde yasalaş-
ması halinde, yurt dışına çıkışlarda artık 70
YTL yerine 15 YTL harç ödenecek.
Taslak, yurt dışına çıkış harcıyla ilgili istis-
naları da büyük ölçüde sınırlıyor. Yeni
düzenlemeyle 7 yaşından küçük çocuklar ile
uçakların uçuş personeli haricindeki
herkes, yurt dışına çıkışlarda harç kapsamı-
na alınıyor.
Yurt dışı çıkış harçlarına ilişkin Kanun
Tasiağı iie çıkış harcının i5 YTÜye
düşürülmesine karşı!ık istisnalara son ve
rilmesi, devletin buradan sağladığı kaynağı
arttıracak.
2005 yılında 8 milyon 250 bin kişinin yurt
dışına çıkış yapmasına ve çıkış harcının 70
YTL olmasına karşılık, dışı çıkış harcından
79 milyon YTL gelir elde edildi.
lstisnaların katdırılmasıyla bir!ikte 8 milyon
250 bin kişiden 15 YTL çıkış harcı alınması
halinde, Hazineye girecek para 123 milyon
750 bin YTL'ye yükselecek.
Yeni düzenleme kapsamında kamu
görevlileri, sporcular, gurbetçiler, iş
adamları, gazeteciler, nakliyeciler ve yurt
dışında eğitim görenlerden de çıkış
harcı alınacak.
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[ıdeın tazınlnat ı kaldırı lsın"
TlSK'ten yapılan
açıklamada, Ekim
ayında yayınlanan
OECD 2006 Türkiye
lnceteme Raporu'nda
Türkiye'de istihdam
artışı için kıdem
tazminatının
kaldırılması öner-
isinin yer aldığı
bildirildi.
Açık!amada raporda,
"Türkiye'de mevzu-
atın getirdiği yüklerin
çalışan ve çalıştıran-
ları kayıt dışı sektöre
lttiğl, çok ciddi bir
istihdam maliyeti
oluşturan kıdem
tazminatının
kaldırılarak işsizlik
sigortasının ön
plana çıkarılması
gerektiği" görüşüne
yer verildiği
kaydedildi.
TlSK'ln açıklamasın-
da, OECD 2006
Türkiye Raporu'nda

kıdem tazminatıyla
ilgili olarak, "Kanun,
en son ücret
seviyesinden
her hizmet yılı
için bir ay!ık ücret
tutarında kıdem
tazminatı ödenmesini
öngörmektedir.
Bu, OECD ülkeleri
içinde en yüksek
kıdem tazminatı
düzeyini ifade

etmektedir" tespiti
yapıldığı belirtildi.
Raporda,
"kıdem tazminatı
ödemelerinin istih-
dam üzerindeki vergi
ve prim yüküne
eklenmesi durumun-
da bu yükün büyük
bir farkla OECD
ülkeIeri
kapsamındaki
en ağır vergi

yükünü oluşturduğu"
görüşünün yer
aldığı ve şu noktalara
dikkat çekildiği
savunuldu: "Çok ağır
yükler getiren kıdem
tazminatı sorumlu-
luğu daimi istihdamı
çok pahalı hale
getirerek kayıtlı
sektörde istihdam
y_aratmayı engelleyen
unsurlardan biri
olmaktadır. Kayıtlı
sektörde istihdamı
teşvik etmeye yöneIik
kapsamlı bir iş
gücü piyasası
reformuna acilen
ihtiyaç vardır. İstih-
damla ilgili düzen-
lemelerin işletmeler
üzerindeki yükü
hafifletilmeIidir.
Türkiye'de kıdem
tazminatı kaldırılarak
işsiz!ik sigortası ön
plana çıkarılmalıdır."

KlRALlK,şyER l
Emin Dalkıran Kordonu'nda
70 m2 daha önce internet

cafe olarak kullanılan
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ö retmen maa
!y

larının
arttırılması istendi

17. Mllll Eğitim Şurasının Genel Kurulunda
bazı şura üyeleri, öğretmenlerin maaşlarının
azlığından yakınarak maaşların arttırılmasını
istediler.
17. Milli Eğitim Şurasının dünkü son oturu-
mun başkan!ığını da Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik yaptı.
"Küreselleşme ve AB Sürecinde Türk Eğitim
Sistemi" ana komisyonunun raporu üzerine
söz alan eski milletvekili ve Mllli Eğitim
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu eski üyesi
Mustafa Eşrefoğlu, şuraya katılanlara 1 maaş
ikramiye verilemesini önerdi. Bunun üzerine
Çelik, espriyle "Maliye Bakanına giderken
sizi de yanıma alacağım" dedi.Bolu
Cumhuriyet llköğretim Okulu Müdürü Gelal
Arslan'ın, öğretmenlerin maaşlarının azlığın-
dan yakınarak, hiç olmazsa öğretmenlere
senede bir kez ek maaş verilmesini önermesi
üzerine Çe!ik, "O zaman ben de bir önerge
vereyim. Maliye Bakanı Unakıtan'ın soyadını
'Paraakıtan' olarak değiştirelim" esprisini
yaptı. Bağımsız Eğitimciler Sendikası
Başkanı Gürkan Avcı da maaşların az
olduğunu ifade etti.

tr[Ianastır'da 135 m2

3+1 , denize cepheli

LÜxDAIRE
0.532 356 62 25

SATILIK DAIRE



18 Kasım 2006 Cumartesi
flİ Sayfa 10

Y

a

Çocukluk çağında
anne babaları tedir-
gin eden ağrıları
dikkatle takip etmek
gerekir. Bu ağrıları
büyüme ağrıları
olarak küçümseme,
ileride daha büyük
problemlerin
ortaya çıkmasına
yo| açabilir.
Eklem ve kemik
ağrıları, ak|a birçok
hastalık getirirken
ailelere sıklıkla
"Acaba büyüme
ağrısı da olabilir mi?"
diye düşündürür.
Konuy|a ilgiIi olarak
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Uzmanı Dr Burcu
Sönmez: "Büyüme
Ağrısı, en sık 4 ile
5 yaşları arası çocuk-
larda, klasik olarak
diz arkasındaki
boşlukta ve sadece
gece gözlenir.
Gündüz gözlenen
ağrı büyüme ağrısı
değildir. Büyüme
ağrısı iyi huy!udur ve
kendi kendine geçer.
Aile içinde başka
bireylerde de
benzer tabloların
öyküsü bulunabilir.
Ağrı,masaj ve
çocuğa güven verici
açıklamalar yardımı
ile azalır. Baslt ağrı
kesicilere cevap çok
iyidir. Başka bir
tedavi gerektirmez"
şeklinde konuştu.
Şikayetlerini yetişkin-
ler gibi dile
getiremedikleri için,
çocukların, hastalık-
larının tanısı açısın-
dan dah a iazla
dikkatle ele alın-
maları gerekir.
Okul veya günlük
yaşam içindeki çeşitli
aktivite|ere ağrı
nedeni ile
katılmak istemeyen
çocukların, şikayet
olan bölgede ağrıya
eşlik eden şişlik, ısı
artışı, renk değişikliği
(kızarma-
morarma), hareket
kısıtlılığı da varsa,
mutlaka bir doktor
tarafından

rılara dlkkat
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"çocukluk çağı
romatizmal hastalık-
ları" açısından
değerlendirilmeleri
ve muayene
edilmeleri gerekir.
Büyüme ağrıları
deyip geçmeyin.
Çocukluk çağında
görülen ağrıların
başka sebepleri de
olabilir. Romatizma
bunların başında
geliyor. Üstelik aşırı
anne-baba baskısı,
cinsel tacize maruz
kalma gibi sebepler
de psikojenik
romatizmaya yol
acabilivor.
Dr Burcu Sönmez,
"Fiziksel veya labo-
ratuar bulguları
normal o|masına rağ-
men yakınmaları
devam eden bazı
çocukların şikayetleri
telkin ile kısa zaman-
da düzelirken,
bazılarının da ruhsal
sorunlarını, fiziksel
şikayetleri i!e
gizlemeleri söz
konusu olabilir. Bu
durumda norma!
bulgulara rağmen
şikayet!er devam
ediyor ise, çocukların
psikiyatri/ psikolog
tarafından da değer-
Iendiri!erek aile içi
problemler veya
başka ruhsal neden-
ler açısından eIe a!ın-
ması gerekir" diyor.
Aşırı anne-baba
baskısı altında olan
"mükemmel çocuk-
lar"da, başarı için
aşırı baskı, cinse!
tacize maruz kalan-
larda, her çeşit
psikolojik stres,
"psikojenik
romatizma" bulguları
ortaya çıkabilir.
Altta yatan psikolojik
faktörler tanınıp,
düzeIti!medikçe
şikayetlerin tekrar-
ladığı gözlenir,
diyen Dr Burcu
sönmez özelikle
bu mevsimde
dikkatli olunması
gerektiği konusunda
tüm anne ve
babaları uyarıyor.

f oı.ıxruxslvslwgıe I

AceleciIiğin ve
yaşanan herhangi bir
soruna hemen
çözüm üretmek
düşüncesinin şiddeti
körüklediği, bazen
sorunları orta yerde
bırakmanın faydalı
olacağı bildiri!di.
Psikiyatr Dr. Yıldız
Başar, Tokat ve
Afyonkarahisar'da
yaşanan cinayet
olaylarını gerçek-
leştiren faillerin "akıl
hastası" belirti!erini
göstermediğini, her
iki olayda çözümsü-
z!ük ve çaresizlik
buIunduğunu savun-
du. Problemleri
çözmekte zorlanan
kişilerin şiddete
yöne!diğlni söyleyen
Dr. Başar, "Halbuki
kişi kontrollü olmalı
ve 'Bu da geçer'
diyerek sorunu orta
yerde bırakma!ı.
Çözüm için acele
etmemeli. Çünkü
ace!ecilik kötü
sonuçlara neden
olur. Rahatladıktan
sonra mantıklı bir
şekilde çözüm
üretilmeye ça!ışı!-
malı" dedi.
silahın ve öldür-

ocukluk ındakl

Barış Güler'in kaleminden 7 YAŞ
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Aceleclllk lddetg ııeden
menin çare gibi
görülmesinin son
derece yanIış olduğu-
na dikkat çeken Dr.
Başar, "lnsanlar
o|umlu düşünmeli
ve konuşmalı. Bizim
toplumumuzda,
'Asarım, keserim,
yakarım, öldürürüm'
gibi kelimeler son
derece fazla ku!-
lanılıyor. Kişi diline
hakim olsa ve
öfkesinin geçmesini
beklese çevresine acı
yaşatmaz. Her zaman
farklı çözüm yolları
vardır. sinir anında
bu çözüm yolları akla
gelmeyebiIir. O
nedenle sakin olup
öfke kontrol altına
alınma!ı ve sağIık!ı
düşünülmesi gereken
ortamın oluşması
beklenmeli, ace!e
edilmemeli"
diye konuştu.
Tokat ve
Afyonkarahisar'da
yaşanan cinayet
örneklerinde öfkele-
nen taraflara işaret
eden Dr. Başar, "Her
iki olayın failinin
yanında silah
olmasaydı belki
kavga olacaktı, birbir-

lerini döveceklerdi
ama çok fazla kişi
ölmemiş olacaktı.
Artık silah taşımayı
bırakmalıyız" dedi.
Antisosyal eğilimleri
olan, problemleri
çözmekte zorlanan
ve çok kolay çözüm
üretemeyen insanlar-
da şiddete meyil
olduğu gerçeğinin
altını çizen Dr. Başar,
"Günümüzde her
bakımdan insanlar
stresle boğuşuyor. İş
yoğunluğu ve
ekonomik sıkıntılar
aile ve çevre şart-
larını otumsuz etkili
yor. İnsanlar beklenti-
lerine ulaşamayınca
strese giriyor ve
çevrelerine zarar
verebi!iyor. Halbuki
her insan isteklerinin
her zaman gerçek-
leşmeyeceğini
bilmeli. zaten her
insan her istediğine
ulaşabi!se dünya
yaşanmaz olur.
Denge bozutur. Önce-
likle bunu anla-
malıyız. Her oIayda
sağlıkIı çözüm bulun-
caya kadar sorunu
orta yerde bırakmak
ve acele etmemek en

lu 0
doğrusu. Bir de insan
kendini rahatlatacak
yöntemlere
yönelmeli. Örneğin
dua bunlardan biridir.
Dua, stresi yenmek
için önemli yollardan
biridir" şekIinde
konuştu.
Şiddette kış mevsi-
minin de etkisi bulun-
duğuna değinen
Başar, kışın insan-
ların güneşten uzak
kaldığı, daha çok
kapalı ortamlarda
bulunduğu ve sosyal
aktivitesi kısıtlandığı
için depresyona gire-
bildiğini ifade ederek,
şunları söyledi:
"lnsanlar, hangi
mevsimde olursa
olsun çok uyuma-
malı, çok uyumak
anlayışı daraltır.
Aceleci olmama!ı.
Dua etmeli ve
karşılaştıkları soru n-
lar karşısında'Bu da
geçer' diyerek kendi-
ni rahatlatmalı.
sorunları sakin anını
gözeterek çözmeye
ça!ışmalı. Çıkış yolu
bu!amadığı zamanlar-
da ise çevresine,
güvendiği kişilere
danışmalı."
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kaydetti. Tercihen
sabah kahvaltıdan
sonra büyük abdest
ihtiyacını n giderilmesi
gerektiğini ifade eden
Polat, "Hemoroid
etkenlerinden biri
kabızlı ktır. Kabızlığın
önemli nedenlerinden
biri ise günümüz
sanayi toplumunda
kişilerin kendilerini
uyaran büyük abdest
ihtiyacını haşk_ıla-
maları ve
ertelemeleridir. Büyük
abdest ihtiyacı doğ-
duğu zaman kişiler
başlamış olan kalın
bağı rsak hareketleri n i
durdurmamak için en
kısa süre içerisinde

a
ihtiyaçlarını
gidermelidir" dedi.
Hamile hastaların
ise hemoroidden
korunması için
genelde yapılması

,gerekenlerin yanı
sıra istirahat hal-
lerinde yan yatar
pozisyonda olmaları
gerektiğini vurgu-
layan Polat, şunları
söyledi:
"Böylece içinde
bebek büyümüş
rahim karın arka
duvarına direkt bası
uygulamayacak ve
ana toplar damardan
kan kalbe doğru daha
kolay akacaktır.
Bacaklardaki ve
makattaki küçük
toplardamarlarda
kan göllenmesi
olmayacaktır.
Hemoroidde tedavi
öncesi evreleme
yapıIır. Evre 1 ve
2'deki hastalara ilaç,
aırr^ ?_?ıt.ılrl ]. attıla_r__-ğ-.i-J i.--9 ı'ı-na .ı<ışıaaCıı 4
band !igasyonu,
sikloroterapi, lazer
veya infrared koagu-
lasyon ile tedavi
uygulanır. Evre 4'deki
hastalarda ise genel-
likle cerrahi müdaha
leye geçilir."

ındanaı ınıı
vı

ecekler hemorold 0
Genel cerrahi uzmanı
Doç. Dr. Cafer Polat,
kahve, demli çay,
kolalı içeceklerin halk
arasında basur veya
mayasıl olarak bilinen
hemoroid (akan kan)
hastalığına neden
olduğunu bildirdi.
Hemoroidin sık
görülen bir hastalık
olduğunu dile getiren
Doç. Dr. Cafer Polat,
uzun süre!i kabızlık,
isha|, lifli gıdalardan
fakir beslenme, şiş-
manlık, gebelik, uzun
süre ayakta durma
veya sürekli otur-
manın da hasta|ığın
etken!erinden
olduğunu dile getirdi.
Hastalığın önlen-
mesinde beslenme
şeklinin önemine
dikkat çeken Polat,
kabız kalmamak için
me}rye, sebze, kepekli
ekmek gibi posa
bırakan lifli gıdaların
çok tüketilmesinin
gerekliI|ğini vurguIadı.
Polat, "Yine bol su ve
sıvı gıdaların a!ın-
mas], kabız!ık yapa-
bilen demli çay, kahve
ve kola!ı içecekler gibi
bağırsak hareketlerini
yavaşlatan içecek!er-

hru 0r
olduğunu belirttiler.
Araştırmayı kaleme
alan Garnegie Mellon
Universitesi'nden Dr.
She|don Cohen,
'!M üspet yaradıl ıştaki
kişilerin bağışık!ık
sistem!erinin
virüslere karşı
verdiği cevap farklı
olabilir" dedi.
193 yetişkin üzerinde
yapılan araştırmada,
deneklere soğuk
algınlığı benzeri
semptomlara yol
açan virüsler içeren
burun damlaları
verildi.
Araştırma
sonucunda, "mutlu
deneklerin" soğuk
algınlığı kapma
olası!ığının düşük
olduğunu, hastalığı
kapanlarda da
semptomların İa'ha
az şiddetli olduğu
görüldü.

den mümkün olduğu
kadar uzak durul-
malıdır. Baharat,
alkol, turşu, mayalı
içeceklerin içinde.
bulunduğu tahriş
edici ve acı gıdalara
da yaklaşılmamalı"
uyarısında bulundu.
lç hemoroidIer ve dış
hemoroidIer olarak
sınıflandırılabilen
hastalığın 4.
evresinde cerrahi
müdahalenin kaçınıl-
maz oIduğuna işaret
eden Polat, hastalık-
tan korunmak için
düzenli bir büyük
abdest yapma
alışkan!ığı elde.
edilmesi gerektiğini

Kış mevsiminde
soğuk algınlığı gibi
hastalıklardan korun-
manın en iyi yolunun
"müspet yaradılışa
sahip olmak" olduğu
belirtildi.
Psychosomatic
Medicine ad!ı tıp der-
gisinde yayımlanan
bir araştırmada, poz-
itif insanların soğuk
algınIığı ve benzeri
hastalıklara yol açan
virüslere karşı daha
dayanıklı olduğu
görüldü.
Araştırmacılar, bu tür
hastalıklara karşı
direncin objektif
(mutlu olmanın
bağışıklık sistemini
güçlendirmesi) ve
sübjektif (müspet
yaradılışta olanIarın
burun akması, boğaz
ağrısı gibi rahatsı-
zlıkları dert etmeme-
si) nedenleri
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itfaıye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandıirma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110
155
155

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Anza
TEK İşletıne
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıılı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayo!lan
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıtıo.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
|lçe Seç. Md.
Halk Eğitim,Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

Bursa ,256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 1212
Yalova |226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERiaor
KAYMAKAMLİK Yalova

Topçutar
Eskihisar

(226) 8r4 10 20
(226| 363 43 t9
(262| 655 60 31

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜS

Şehirleııaııası
Otobüs TerminaIi

261 54 00

(18 Hat )
ULAşıM

METRo 513 12
Aydın Turİzm 513 20
Süzer Turizm 512 10
Kanberoğlu-Esadaş 514 45
Anıtur 514 47
Kamil Koç 513 35

12
77
72
49
71
71

TÜP DAĞİTİCİLARİ

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43
513 22 59

513 45 46
513 65 00

514 59 81

513 80 00
514 88 70
514 17 00

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

BELED YE
Santra! 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İştet. 513 45 21 - 115
İualye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 4521 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

TAKSıLER

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NOBETÇİ E CZANE

18Ka§m 2006 Cumartesi

19 Kasm 2006 Pızır
FAIIHICZANISI

a

K o rfez
GEtLlrlıü lu( Güİıltr orzerEsı

oErLlx

_ cüxı-üxslvısl GAZETE I

YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAYI : 2600

FlyATı : o.25 yTL. (KDv Dahıı)
Sahibi : Kİdri cÜı_en

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap CÜl_en
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ
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Tel : 513 96 83 Fax: 513 35 95 GEMLİK
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A 0
Aile içi şiddetin
kurbanı genellikle
kadınlar ve çocuklar
oluyor. Geleneksel
değerler ve kadının
sosyo-ekonomlk
destekten yoksun
oluşu şiddetin
giz|i kalmasına .

neden oluyor.
Aile içi şiddet, yer|i
ve yabancı araştır-
macıların katılımıyla
lstanbul'da
masaya yatırıldı.
UzmanIara göre,
toplumun gelenekse!
değerleri, şiddetin,
ailevi mesele o|arak
görülmesine ve
hatta giz|i kalmasına
yol açıyor.
BM lnsan Hakları
Komisyonu Kadına
Karşı Şiddet Özel
Raportörü Yalın
Ertürk, "Şiddet,
üzerine gidilen bir
olgu olmadığı için,
sanki farkında
deği|miş gibi
davranılıyor" diye
kon uştu.
"Şiddete Maruz
kalan Daha sonra
Şiddet Uyguluyor"

0t ına§a a

Şiddettin ortaya
çıkış nedeni ise tüm
dünyada aynı.
Araştırmacı Michael
Kaufman,
"Dünyanın her
yerinde şiddet var.
Bu salgın haline
aldı. Bunu erkekler
bir gurur meselesi
olarak görüyorlar.
lşte bu zihniyeti
yani kaba kuvvetin
gurur verici olduğu
fikrini değiştire-
bilirsek önemli bir
yol almış olacağız"
diye konuştu.

atırıldı

Uzmanlara göre, aiIe
içinde şiddet gören
çocuklar, daha sonra
kendileri şiddet
uyguIuyorlar.
kadından sorumlu
Devlet Bakanı Nimet
Çubukçu ise konuyla
ilişkili olarak,
"Şiddet toplumu-
muzda mazur
görülebllir pozisy-
onundan çıkarılıp
ayıplanacak utanıla-
cak bir durum haline
getirilmesi konusun-
da hepimizin ortak
görev ve sorum!u-
lukları var" dedi.
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Türkiye'de sigara
içme yaşı 12'nin altı-
na düştü.
11 yaşın altındaki
çocuklar ise uçucu
maddelere kotayca
ulaşıyor ve
kul!anıyor.
Bu olumsuzluğa
dikkat çekmek
amacıyla başlatılan
kampan yaya,
Türkiye Büyük Millet
Meclisi öncülük
edlyor.
Bu amaçla
Pazartesi günü,
Meclis Milli
Egemenlik Parkı'nda
sanatçı ve sporcu-
ların katılacağı
toplantı ve
yürüyüş düzen-
lenecek.
"Sdğ!ıklı Gelecek
Maddeye Deği!,
Sevgiye Bağ!ı"
kampanyasına
13-17 yaş grubu
öğrenciler katılacak.
Mllll Egemenlik
Parkı'nda
saat 10.00' da
başlayacak o!an

yürüyüş ve göste
rilere, Meclis Tören
salonu'nda devam
edilecek.
Sağlık Komisyonu
Başkanvekili Nevzat
Doğan, çocuk ve
gençleri uyuşturucu
maddelerin zararları-
na karşı bi|-
inçlendirmeyi hede-
f!ediklerini söyledi.
Doğan, "Ulkemizin
sadece bugünlerini
değil yarınlarını da

§ı ara kul anıılıı |2 altına indi

tehdit eden bu
zarar|ı madde|ere
karşı topyekün
mücadeIe
gerekmektedir.
Burada
en fazla görev
ai!eye düşmektedir.
Aile bağlarının
güçlendiri!mesi,
milli ve manevi
değerler ve sevgi.
Bu alışkanlıkların
adeta panzehiridir."
dlye konuştu.
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İçtiğiın iz sııJrırn t(atitesi
sağtığımız kadar önemlidir

eğmed
nfekteq.

l4O Yıldnıı BeRl oo.

Tam otomatik sistemlerde el d en doldurulup
o?on sistemiyle en sa lıklı deze işlemi yapılarak
|lk sizin açacağınız 9uvenli amb a|ajıyla sizl

tr,#

su tadındahayat
ffiHW ile Sağlıklı Nesillere...

]|frı(fr]r TİCfrREr
Irakan Arda

Dr.Ziya Kaya Mh. Orhangazi Cad. No: l00 l C

T€l : Io.224l 5122255 GEttilİx

Çenesuyu l,2 |Fr| sertlik derecesiyle
Türkiye'nin ve dünyanın

en yumuşak suları arasında yer alır
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Türkiye Jeofizik Kuru
mu Onursal Baş kanı
Prof. Dr. Ahmet Ercan,
Gemlik, Mudanya ve
beldelerinde iki gün
boyunca yaptığı
titreş i mci k ö lç ü m leri n i
Mudanya da yapılan
konferansta anlattı.
llçe Kaymakamı
Mehmet Baygül ve
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut'un da
katıldığı konferansta
konuşan Ercan, Gem
lik için tavsiyelerde
bulunarak, Samanlı
Dağına doğru yerleşil-
mesi gerektiğini
söyledi. Haberi 3'de
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Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her tür!ü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühüı kitap,
broşür cilt yapımı

Tel : 513 96 83
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLIK

Körfrz

Türk iYe Jeofizik Kurumu Onursal BaŞkanı Prof. Dr. Ahmet Ercan depremden korunma yotları ve yapıların nasıl olması gerektiğinianlattı

ı

ı ı ı

n Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_g uler@hotma i l.com

Prof. Ahmet Ercan'ı dinlemek
Mudanya Betediyesi dün Türkiye

Jeofizik Kurumu Onursal Başkanı Prof. Dr.
Ahmet Ercan'ı konuk etmiş.

Mudanyalıların büyük ilgi gösterdiği bu
toplantıya Kaymakamımız Mehmet Baygül
ile Belediye Başka nımız Mehmet Turgut'da
katılmış.

Biz de bu konudaki haberi Bursa Haber
Ajansı'ndan aldık. Devamı sayfa S'de
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Orhangaıi Cad. No : 48/C
Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLIK
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Bıılırşııı a
Gürhan ÇETINKAYA

Türkiye'nin tam bağımsız
Iığı ciddi anlamda yara alıyor
bu günlerde..

Temeller yıllar önce
atıImış..

Hatta Mustafa Kemal
Atatürk'ün yaşama gözlerini
kapamasıyla başlamış karşı
devrim süreci ..

Şimdi;
Kurum!ar çatırdıyor..

Nitelik bozuluyor.. Kültürel
yozlaşma insan malzemesini
bozmuş.

Aşağıda bir söyleşi var...
Yıllar önce yayınlanmış. Ve o
saptamaları yapan insanlar
darağacına gönderi !miş.

Tüm siyasal düşünceler-
den arınarak, yansız bir göz
ve a.nlayışla okuyunuz..

One sürülenlere ve sapta-
malara dikkat buyurunuz..

- .Atatürk' ün, "Tam bağ ım-
sızlık" ülküsünü kendilerine
şiar edinen devrimci gençleri
sindirmek için cinayet ted-
birlerine kadar varan planlar
yapılıyor şu günlerde.

- Türkiye ekonomisi tam
bir çıkmaz içindedir. Zamlara
rağmen, bütçenin açığı 2,5
milyardır. Bu, tutucular koa
lisyonunun iflasını açıkça
ortaya koymuştur. Tutucu
güçler, egemenliklerini uzun
süre devam ettiremeyecek-
lerini anlamış olmanın telaşı

Dünden bugüne değişim...

içindedir. Devrimci gençlik
eylemini engellemek için ter-
tiplere girişmeleri bundandır.
Fakat umdukların ın tersi
olmuş ve bu olaylar bizi
daha örgütlü, daha disiplinli
ve daha güçlü eylemlere
h azırl am ı ştı r. Terti pl eriyl e
gençliği ordunun karşısına
düşürmek hedefine ulaşa-
madıkları gibi, devrimci
gençlik eylemi, Mustafa
Kemal'ci zinde güçler
s afları n ı biri bi rl eri ne
kenetlemişti r. M ustafa Kemal
adı, geniş öğrenci
kitlelerinde daha fazla ağız-
dan ağıza dolaşır olmuş,
forumlarda Bursa Nutku ve
Ge nç l iğ e H itabe tekrarl a n m ı ş
ve bunlar uygulanmıştır.
Emperyalistler ve işbirli kçi-
leri, Gazi Mustafa Kemal'in
çizgisinin geniş kitlelerde ve
bütün zinde güçlerde
ya nkı l an ması nda n kork-
muşlardır bugün.

- Gençlik eylemleri içinde
önemli bir yerin var ve tutu-
cu güçler senin okuldan
atılmış olmanı sürekli
i sti smar konusu ediyo,rlar.
Bu durumda senin söyleye-
ceklerin neler?

- Üniversite öğrenimi yap
mak Anayasa'nın verdiği bir
haktır. Oğrenci olarak
devrimci mücadeleye katıl-

mak ise, Mustafa Kemal'in
bize yüklediği bir görevdir.
Dünyanın bütün gericileri
biraraya gelseler bu
hak,kımızı ve görevimizi elim-
izden a l a may a ca kl a rd ı r.

- Mustafa Kemal'in
gençliğe yüklediği devrimci
görevler nelerdir, biraz daha
açıklar mısın?

- Türkiye ilk Kurtuluş
Savaşıhdan 50 yıl sonra
tekrar yarı-sömürge durum-
dadır. ve kemalist bir
Cumhuriyetin başına anti-
Kema l i st pol iti kacı l a r
geçmiştir. Politikacı, anti-
Kemalist karşı devrim
hareketine yeşil ışık yakmak-
tadır. Bu koşullarda gençlik,
emperyalizme ve anti-
Kemalist gidişe karşı verilen
savaşta somut olarak ön
safta b u l u n m a kta d ı r. El bette
tarihi önderlik sorunu ayrı
bir konudur. Bugün için
gençlik, mümkün olduğu
kadar geniş halk kitlelerini
emperyalizme karşı
mücadeleye katmak için
devrimci eylemde bulu-
nacaktır. kemali st Devri m
tamamlanacak ve onun
emperyalizmle çelişen bütün
milli sınıf ve tabakalara
m a ledi l mesi sağla nacaktı r.
Gençlik bütün Kemalist
güçlerle yek vücut olmak

zorundadır.
- Halk kitlelerini

emperyalizme karşı
mücadeleye katmak için
gençliğin dayanışma içinde
bulunacağı Kemalist güçler
kimlerdir?

- Bugün Türkiye'de
Kemalist Devrim' in bekçiliği-
ni yüklenen güçler arasında
başta ordıı, 27 Mayıs'ı yapan
güçlerin önemli bir yeri
vardır. Anti-Kemalist karşı
devrim hareketine karşı
gençlik bütün zinde güçlerle
eleledir. Emperyalizmin işbir-
likçileri gençlik ile öteki
zinde güçlerin arasını açmak
istemektedir. Fakat aynı
inançta olan, yani emperya
lizmi kovmuş, feodal
unsurları tasfiye etmiş bir
Kemalist Türkiye isteyen bu
ilerici güçlerin arasını anti-
Kemalist karşı devrimi tez-
gahlayanlar açmayı başara-
mayacaklardır.

- Emperyalizme karşı
nasıl bir mücadele verilecek-
tir?

- Bugün Amerikan
emperyalizmi saldırganlık
yolunu seçmiştır. Buna karşı
biz de, emperyalizmin par-
mağının bulunduğu her
yerde ona karşı aynı silahlar-
la mücadele yolunu seçtik:
tıpkı Mustafa Kemal'in 50 yıl
önce yaptığı gibi.
Emperyalizm bugün millici
güçleri tasfiye etmek için lis-
tel er'h az ı İl a m a'kta v e'b ütü n
kurumlarımıza elini uzatmak.
tadır. Bizse onları defterden
sileli çok oldu. Milli kurum-
larımıza uzanan elleri de kır-

makta kararlıyız.
- Bazı çev1eler'bu görüş-

leri, "devrim yobazl ığı"
sayıyorlar. Bu sence nasıl
açıklanabilir?

- Devrimcilik demek halk
dalkavukluğu demek
değildir. Her şeyden önce
devrimcilerin görevi halkın
önünde gitmek, halkın
gerçek özlemleri için
mücadele etmektir. Halk için
düzen değişikliği isteyen
gençliğe halk karşıdır gibi
saçma bir iddiayla Kanlı
Pazarları görmezlikten gelen
ve gerçek devrimciyi yoba-
zlıkla suçlamaya kalkışan
tatlısu devrimciliğine özen-
miş politikacı, aslında tutucu
g üçl er koal i syon un un usta
propag a nda l arı n ı n es i ri
ol maktadır. Politikacı, "halk
kızar" diye, halk düşman-
larının uşaklığını yapmak-
tadır. Devrimci gençliği
halkçı görünüp, egemen
sınıflara göz kırpan tatlısu
devrimcisi politikacı anlamaz
ama işçi ve köylü anlar.
Devrimci gençlik de onlara
dalkav ukl uk etmez, gerçek
kurtuluş yolunda onlarla bir-
likte mücadele eder. Hem
egemen sınıflara göz kırpan
oy goygoyculuğu, hem
devrimcilik olmaz.."

Umarım ön yargılarınız-
dan olabildiğince arınarak
okudunuz...

Şimdi soruyorum..... 
.

Bu insanlar gerçek bir
yurtsever mi?

Yoksa gencecik yaşta ipe
gönderi!meyi hak edecek
kadar vatan haini mi?

Ko ÇAK HllHH|
CDRS l GCMLİH ŞUBCSİ

Tşl : t0.33S} S"ln 08 58
Fax : (0.2241 512 08 61

İstiklal Caddesi Adliye Ara!ığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemlak / BURSA
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A-026 Yalova Yolu 1000 M2 Ticari imar
zeytin satış mağazası olacak arsa
4-027 Mevki önemli değil 1OO0 M2
deniz görecek arsa
4-029 Umurbey 20OO M2 villa imarlı arsa
A44O Umurbey 1000 m2 deniz görecek,
içinde ev olabilecek arsa
A-043 Gemlik civarı 7000 M2 su. elektrik
yola yakın idnarlı arsa
4-049 Balıkpazarı 2OO M2 iki katlı müs-
takil ev olabilir arsa.
4-074 Orhangazi çevre yolu 1500 M2
zeytin depolama yeri olacak arsa
E-034 mevki önemli değil 5 katlı kelepir
olacak bina
E-085 istıkıaı cad. yatıİım amaçlı
dükkan
E-080 Sahilde 2OO M2 2katlı deniz göre-
bilecek üst üste veya karşılıklı iki daire
veya dubleks daire olabilecek işyeri
E-52 Mevki önemli değil 10O0O m2
kapalı depolama alanı o]acak kiralık
arsa.
E-071 Mevki önemli değil rehabilitasyon
merkezi olacak asgari 18odalı 3 katlı
kiralık bina

SATıLAN :- ı<ıRALANAN
GAYİi.ıMEN ı<L, LLER

4-009 Kumla yoIu üzeri 1870 M2 yolun
130 mt yukarısında
A-010 Orhangazi'Cad. 730 M2 üç yanı
yol
A-014 Umurbey 5325 M2 yo! kenarı
A-016 Büyük Kumla 928 M2 imarlı
A-021 Orhangazi 19O77 M2 sanayi imar|ı
A-033 Umurbey 285O }ü2köriez manzar-
alı zeytin ağaçları var
A-039 Dürdane 2275 M2 2 katlı ev
meyva ağaçları var
A-O42 Özlüce 780 M2 lzmir Yo]u üniver-
siteye yakın vilalık
4-051 Küçük kumla 10O M2 imarlı

SATİLİK ARSA

4-080 Manastır 909 M2 villa imarlı
A-070 Hisartepe 120 M2,deniz manzaralı
yola cephe hisseli tapu
A-71 Hisartepe 149 M2 deniz manzarglı
yola cephe hisseli tapu
4-072 Gemlik Bursa Yolu 13000 M2
zemin etüdlü 5 kat imarlı
4-073 Narlı Köyü 1222 M2 anayola 5O
metre
4-075 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı
villa imarlı

A020- Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır
elekt., su, artezyen var
A-O38 Orhangazi lznik yolu 25OO M2
dubleks ev8 oda, 2 banyo elekrik, su
zeytin ve meyva ağaçları çocuk parkı ana
yola 120 mt
E-O88 Esadiye Köyü Ya]ova 12902 M2 2
katlı ahşap bina ev, ahır, traktör
E-098 Mudanya 1532 M2 anayola cepheli
havuzlu müstakil denize sıfır, altı 9araj,
portakal bahçesi var

E-001 Manastır 135 M2 1.kat 3+1 fuul
doğalgazlı
E-o05 Manastır 100 M2 4.kat 3+1
kaloriferli
E-006 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 cift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü
E-007 Eşref Dinçer Mh. 130M2 2.kat 3+1
yeni b|na
E-O08 Manastır 130 m2 1O.kat 3+1 kombili
lüx daire
E-OO9 Eski Pazar Cd. 95 M2 2+1 sobatı,
kartonpiyerli
E-012 Manastır 1'l0 M2 12.kat kartonplyer-
li, kaloriferli, masrafsız
E-ol3 Gazhane Cd. 125 M2 s.kat 2+1
kaloriferli
E-O2O Gemlik Merkez 110 M2 S.kat 3+1

çarşıya yakın
E-021 Hamidiye Mh. 144 m2 4.kat bakımlı

SATıLı}< çİFTLİK

sATıLı]< DAıRE

E-026 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz ve
yola cepheli
E-O30 Manastır 120 M2 4.kat 3+1 full daire
E-031 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1 çelik kapı,
kartonpiyer, pimapen
E-049 Dr- Zıya Kaya Mh. 115 M2 2.kat 3+1
kalorıferli, pımapen, saten boya, karton-
piyer
E-055 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+'l bakımlı
daire
E-063 Manastır 195 M2 5.kat 4+1 2 banyo,
2 wc, asans<irlü, doğalgazlı
E-064 Manastır 195 M2 3.kat 4+1 2 banyo,
2 wc, asansorlü, doğalgazlı
E-065 Manastır 'l95 M2 2emin 4+1 2
banyo, 2 wc, asansor, doğalgaz
E-072 Manastır 155 M2 zemin 3+1 2OOl
temmuz teslim kredıye uygun
E-073 Manastır 155 M2 1.kat 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
E-074 Manastır 155 M2 4.kat 3+1 dubleks,
2007 temmuz teslim krediye uy9un
E-O75 Manastır 155 M2 2.kat 3+1 2OO7
temmuı teslim krediye uygun
E-076 Manastır 155 M2 1.kat 3+1 2OO7
temmuz teslim krediye uygun
E-079 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 karton-
piyer. amerikan kapı, full eşyalıE_O91 Naılı
Köyü 75 M2 2.kat 2+'t eşyalı 2 adet yüzme
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masraf-
slz
E-092 Manastır 120 M2 6.kat 3+1 masraf-
sız bakımlı
E-101 Manastır 150 M2 't.kat 3+1 deniz
manzaralı kaloriferli, özel yapım
E-113 Manastır 140 M2 3.kat 3+1 özeI
yapım lüks kaloriferli
E-116 Manaslır 22O M2 Dubleks 4+1 lüks
daire, mal sahibi oturuyor.

E-057 Demirsubaşı Mh. 24 M2 1.kat köşe
dükkan
E-061 Gazhane Cd. 12O M2 1.kat kalorifer-
li, 't.'t00 YTL kira geliri var, banka ipotekli

SATıLıı< E)Üxxa,ırı

E-O03 Orhangazi Cd. 33000 M2 12O00M2
kapalı alanlı hazır
E-068 Alaşar Köyü 2a28 M2 28OO M2
kapalı alanlı hazır
E-o94 iznik yolu 38ooO M2 13ooo M2
kapalı alanlı hazır, ıpotekli

4-057 Hisartepe 90OOO M2 imarlı
A-058 Manastır 135O M2 imarlı
4-062 Manastır 2OOO M2 imarlı

E-O1O Manastır 120 M2'!.kat 3+1 asans6ı-
lü, kaloriferli, 2 aylık depozit
E-024 Manastır 120 M2 1.kat 3+1 asansöt-
lü, kaloriferli, 2 aylık depozit
E-O58 Hisartepe 13O M2 3.kat 2+'t asan-
sörlü, kaloriferli, 200 USD depozit
E-'t00 Eski Pazar Cd. 100 M2 1.kat 2+1
doğalgaz kapıda, full eşyalı

E-108 Balıkpazarı 165 M2 2.katlı 5 kat
imarlı, bahçeli yığma tuğla
E-081 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı müstakil
2,5 katlı , sobalı

E-070 Dobruca 50O M2 triplex full lüks
350 M2 bahçe
E-099 Karacaali 55O M2 triplex denize
sıfır, jakuzili bahçe
E-102 kUMLA 25O M2 triplex site içi
denize 50 mt
E-105 Umurbey 210 M2 dublex 21O M2
bahceli, deniz manzaralı
E-109 Orhaniye Mh. 140 M2 deniz man-
zaralı lüks ve eksiksiz mobilyalı
E-114 Bursa Çekirge 180 M2 triplex özel
yapım lüks

SATıLı}< FAB ı<A

]<AT ı<ARşıLıĞı ARSA

}<lRALlı< DAıRE

SATıLı}< M LEV

sATıLıK LLA

A-O01 Yıkıntı üstü 50O00 M2 bakımlı,
otopark geçecek
A-O17 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba gırer, 5o zeytın ağacı var
4-054 Karsak boğazı 40640 M2 asfalta
500 Mt., sıılu, sondajlı, 15O0 zeytin ağacı
4-055 Manastır 200O0 M2 6250 tapulu, 15
dönüm zilliyetli

B-054 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı,
imarlı benzinlik
El-066 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı,
imarlı benzinlik
E-085 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5 katlı
hazır işyeri, restaurant
E-90 Deminsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina
bakıma ihtiyacı var, her katın ayrı girişi
var.
E-96 istikıaı Cad. 25 M2 2 katlı devren k
iralık dükkan faal durumda market, tekel
bayi.
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Türkiye Jeofizik Kurumu Onursal Başkanı Prof. Dr, Ahmet Ercan depremden korunma yollan ve yapılann nasıl olması gerektiğini anlattı

YazıYORIIM
Ill

Türkiye Jeofizik Kuru
mu Onursal Başkanı
Prof. Dr. Ahmet
Ercan, Bursa'nın
yılda 1,5-2 cm güney
batıya doğru kay-
dığını iddia etti.
Ercan , 250 kilometre
içerisinde olacak oIa
sı depremin Gem!ik
Körfezi'ni do!ayısıyla
Bursa'yı etkiIeyebile-
ceğini öne sürdü.
Marmara'da beklenen
en olası depremin
6,5 büyüklüğünde,
8 şiddetinde olduğu
nu belirten Ercan,
bunun da mümkün
olmadığını söyledi.
Be|ediyen in katkılarıy
la Mudanya'ya gelen
Türkiye Jeofizik
kurumu onursal
Başkanı Prof. Dr.
Ahmet Ercan, Uğur
Mumcu Kültür Merke
zi'nde vatandaşların
sorularını yanıtladı.
vali yardımcısı Hakan
yusuf Güner ve İl

sivil savunma Müdür
Vekili Satıh Meşe'nin
de hazır bulunduğu
konferansa, Gemlik
Kaymakamı Mehmet
Baygül, Mudanya
Kaymakamı Ali Çınar.
Gemlik Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut, Mudanya
Belediye Başkanı
Erol Demirhisar,
Zeytinbağı Belediye
Başkanı Ali Turan,
Güzelyalı Belediye
Başkanı Se!çuk Mutlu
ve daire amirleri de
katıldı. Vatandaşların
yoğun ilgi gösterdiği
konferansta genei
olarak depremin
nedenleri, etkileri,
depremden korunma
yolları ve yapıların
nasıl otması gerek-
tiğinden bahseden
Prof. Dr Ahmet
Ercan, Mudanya'nın
ve Gemlik Körfezi'nin
depremse!liği hakkın-
da bilgiler verdi.
Ercan, suçlunun dep
rem olmadığını, asıl
suçlunun depreme
göre yaşamayan
insan topluluktarı
olduğunu belirterek,
yerel yöneticilere
uyarılarda bulundu.
Türkiye'nin çok dep
rem yaşayan bir ülke
olmadığını belirten
Prof. Dr Ahmet Er
can, en çok depremin
Pasifik bö!gesinde
yaşandığına dikkati
çekti. Marmara
Bölgesi'nde meydana
gelecek depremlerin
Bursalılar için çok
önem!i olduğunun
altını çizen Ercan,
"BıJrsa, her yıl 1,5-2

l

cm güneybatıya doğ
ru itiliyor. 250 kilome-
tre içerisinde olacak
bir deprem Mudanya
dan da Bursa'dan da
hissedilir. Çünkü
Mudanya, Kuzey
Anadolu Kırığı'nın
(KAK) Gemtik-İznik-
Bandırma deprem
çizgisi üzerinden
bulunmasından dola
yı deprem orlayları
nın da etkisindedir.
KAK'ın babası olan
Trakya Eskişehir
Kırığı'nın (TEK) da
burada kesişmesi
M udanya-Armutlu-
lmralı üçgenini bu
yüzden büyük dep
remlere gebe bırak-
maktadır" dedi.
KAK'ın İznik-GemIik
ko!unda yüzde 9,
Bursa'da ise yüzde
11'nin hareketli
olduğuna dikkati
çeken Ercan, Gemlik
Körfezi'nde yaşanan
ya da yaşanacak
5,2'lak depremin böl
geye pek zarar verme
yeceğini öne sürdü.
"Bıırada yıkıcı
deprem olabilmesi
için 6'nın üstünde
olmalıdır" diyen
Ercan, "Şimdi 'son
yaşanan bu deprem
birikimi boşalttı mı?'
diye sorarsanız, btı
nun gerginliği önle
me noktasında her-
hangi bir olasılığı
yoktur. Fakat hemen
ardından da'deprem
olacak' diyemeyiz.
Bunun için 15 özel-
liğe bakmalı, eğer 9'u
çakışıyorsa ondan
sonra burada deprem
olacağı kanısına
varmalıyız" dedi.
Gemlik, Mudanya ve
beldelerinde iki gün
boyunca yaptığı
titreşimcik ö!çüm
sonuçlarını da 3,5
saatlik konferansında
açıklayan Prof. Dr.
Ahmet Ercan, Japon
harikası cihazla öl
çüm yapılan yerlerde
sarsıntının nasıl oIa-
cağının yanı sıra uy
gun kat yükseklikleri

nin de bilimsel veril-
erle ortaya çıkarıl
dığını söyledi.
Gemlik'teki Azot
Fabrikası'nın ana
kırığın üstünde
olmasından dolayı
bölgede tehlike oluş-
turduğuna da dikkati
çeken Ercan,.
Mudanya'nın lskele
Meydanı'nda 5 kattan
daha yüksek,
Yıldıztepe'de 2 kattan
daha yüksek, Monta
nia Hotel çevresinde
3 kattan daha yüksek
ve Zeytinbagı Belde
si'nde 4 kattan az
yapılaşma olması
gerektiğinin sapta-
malarını yaptığını
bildirdi. Mudanya'nın
Güze|yalı Beldesi'nde
özellikle yalı ve site
ler Mahallelerinin
durumunun iç açıcı
olmadığını di!e geti
ren Ercan, tespitlerde
bazı yerlerde 3 kat,
bazı yer|erde ise hiç
'yapı yapılamaz'
sonucu çıkmasına
rağmen söz konusu
bölgelerde 6-8 katIı
binaların olmasının
korkutucu olduğunu
söyledi.
"Hangi belediye bu
katliama ortak?"
diye soran Ercan,
binaların kaç katlı
yapılacağına ilişkin
kararı belediye mec
lislerinde vasıflı olma
yan üyelerin verme
mesi gerektiğinin
altını çizdi. "Kasap
kasaplığı, bakkal
bakkallığını yapsın"
diyen Ercan,
"Jeolojik, jeofizik ve
inşaat mühendisleri
nin içlerinde olmadığı
bir rapor hiçbir'işe
yaramaz. Tıpkı
Bursa'da yapılan
zemin etütleri gibi.
yetkililer o etütlerin
hepsini alsın, soba
tutıışturmak için
kullansın" dedi.
Mudanya ve çevresin
de yaptığı araştırma
lar sonucunda yerel
yöneticilere tavsiye
lerde de bulunan

tırı ıı"

Prof. Dr. Ahmet
Ercan , "Fen İşteri ve
belediye başkanlarına
şunu tavsiye ederim.
Bu bölgede yapılacak
yeni yapılar 6,7
büyüklüğündeki bir
depreme dayanıklı
olmalı, eskiler ise bu
büyüklükteki bir dep
remden etkilenmeye-
cek şekilde güçlen
dirilmelidir. Bunun
kontrolü sizde olma
lıdır. Mudanya zaten
sağlam kayalar
ü.zerinde oturmuştur.
Eğer bunu da
yaparsanız bu ilçede
daha rahat bir şekilde
otu ra b i l i rsi n iz" ded i.
Bursalıların yer
seçimi konusunda da
akıllı seçim yapmaları
gerektiğini belirten
Ercan, ova yerine
dağa doğru yerleşim
yapılmasını önerdi.
Ercan, Gemlik için
de Samanlı Dağı'na
doğru ilçenin
yer|eşmesi gerek-
tiğinin aItını çizdi.
Şehir planlamacıları
için de tavsiyede
bulunan Ercan, yer-
leşim planının kırık
doğrultusuna paralel
olarak hazırlanması
gerektiği ni bel irterek,
Mudanya'da da bina
yer!eşimlerinin kırılım
yönü doğu batı
istikametine parale!
olması gerektiğini
bildirdi.
"Kıyı dolgularını şid-
detle tavsiye ediyo-
rıJm" diyen Ercan,
"Marmara'da olabile-
cek tsunami yüksek-
liği bilimsel araştır-
maya göre 2 metreyi
geçmiyor. Mudanya
da da lnönü Bulvarı'n
da zamanında yapılan
kıyı dolgusunu çok
olumlu buluyorum.
Bu tür dolgu alan-
larını ise üzerine son-
radan çay bahçesi ya
da iş hanları yapılma-
mak ve denizin ekolo-
jik dengesini bozma-
mak kaydıyla şiddetle
tavsiye ediyorum"
diye konuştu.
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Kızılay'da bozuIdu...
11 Haziran 1868 yılında "Osman!ı Yara!ı

ve Hasta askerlere Yardım Cemiyeti" adı
altında kurulan, şimdi ki ..KlZlLAY
DERNEGİ" 1867 yı|ında, "Osmanlı Hilali
Ahmer Cemiyeti" daha sonra da 1935 de
"Türkiye Kızılay cemiyeta" 1937 yılında da
"Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır..

Hedeflerinin; Top|umun güç ve kay-
naklarını harekete geçirerek, insan saygın-
lığının korunması doğrultusunda her koşul-
da, yerde ve zamanda muhtaç insanlara
yardım etmek ve toplumun afetlerle
mücadele kapasitesinin geliştirilmesini
destelemektir..

Tüm toplumu kucaklayan ve tüm
toplumun kucakladığı, ulusal ve uluslar
arası düzey de saygın!ığını ve hizmet
kaIitesini sürekli geliştiren kuruluş olmak...

Kızılay etkin bir şekilde katıldığı Kurtuluş
Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ve
Cumhuriyet'in ilanından sonra ülkemizin
içinde bulunduğu zor ortamlarda bütün
imkanları ile seferber olmuştur..

Mevcut sorunların yanı sıra hızla gelişen
ve değişen top!umumuzda doğal olarak
yeni istek ve ihtiyaçlar da belirmeye
baş!am ıştır.

Onun için Sağlık ve sosyal alan|ardaki
sorunların çözümü doğrultusunda
amaçIarın ufkunu ve faaliyet alanlarını
sürekl i genişletmiştir..

73 yaşında Hekim olan benim için hayatı
boyunca Kızılay daima ayrı bir yeri o'lan'bir
kuruluş olarak ka!mış, e!imden geldiği
kadarda yardım etmiş ve çevresine yardım
edilmesi gerekIiIiği söylemişimdir..

Kızılay benim yaşıtlarım için ulvi,
saygıdeğer, güvenilir bir kuruluş olarak
anılmıştır ta ki son on yıl içinde Kızılay'dan
kötü kokular çıkmaya, Genel başkanlık için
yapılan mücadeleler, söylenenler, soruştur-
malar sonunda ortaya çıkan kötü görün-
tüler...

Halkadaki saygın!ığı ve yardım duygu-
!arını alıp gitti..

Son senelerde her şeyin düzeldiği,
Kızılay'ın eski görünüşüne döndürüldüğü,
yönetime gelmenin suyun başında o|mak,
menfaat sağlamak için değil de topluma
hizmet için olduğu hissine kapılıyordum ki
bir haber ve görüntü iyi duygularımı a!ıp
tekrar götürdü..

Kızılay Derneği Başkanı Sayın Tekin
Küçükali ve tabiidir ki yönetim kurulu
üyeleri (Pr.Dr. Sermek Karahan -Mehmet
Topkale - Nihad Adıgüzel ) milyarlarca lira
değeri olduğunu öğünerek açıkladıkIarı bir
madalyayı Başbakan'a takıyor!ar. (Sayın
Cumhurbaşkanı bu nişanı kabul etmemiş.)

Halkım işte görün, yalakalık, kendileri
makamlarında kalmak için halkın yardım
için verdiği, helal paraları nerelere harcıyor-
lar..

Kızılay'ın başındaki insanlar değişmedik-
leri sürece Kızılay'a yardım etmeyeceğim,
gücüm yettikçe de yardım etmeyin diye
yazacağım, söyleyeceğim, bağıracağım.

Milyarlara mal olan bu madalya parasına
kim bilir kaç aç insan doyurulur du?

Makam hırsı gözlerini bürüyen bu insan-
lar Başbakan'a yaranmak için yaptırdıkları
altınlı -elmaslı madalyayı Cumhurbaşkanı
nın kabu! etmemesinden dahi ders
almadan, yalakalığa devamIa televizyon
ekranı karşısına çıkabiliyorlar..

Ben eskl KlZlLAY'ımı istiyorum...

iGemllk körfez' internette
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ndeAnavatan partls en arı esıı, llk rüz 0r
Seyfettin ŞEXenSÖZ
Anavatan partisi
Kumla Belde
Gençlik Kol!arına
katılan gençler
yakalarına parti
rozetini takmanın
sevincini yaşadılar.
Anavatan partisi
İtçe merkezinde
düzenlenen törene
İlçe Başkanı Ferhat
Kurt ile Gençlik
Kolları Başkanı
Ahmet Aydın'da
katıldı.
Bir süre önce
oluşturulan ve
başkan|ığa Serdar

Malyemez'in
getirildiğl Anavatan
partisi kumla
Gençlik Kol!arına
14 katılımın
olduğu açıklandı.
Kumla genç!ik
kollarının yeni
oluşumuyla sahil
kesiminde daha
güçlü olacaklarını
söy!eyen llçe
Gençlik Kolları
Başkanı Ahmet
Aydın, siyaseti
Anavatan Partisi'nde
yapmak isteyen
tüm gençlere açık
olduklarını ifade etti.
Gemlik'te yaşayan-

larııı ortak
tespiti olan sokak
köpeklerine de

değinen Aydın,
insanların
korktukları sokak
köpeklerinin itIaf
edilmesine razı
o!madıklarını ancak
köpek muhafaza
yerleri kurularak
önlem alınması
gerektiğini belirtti.
Anavatan partisi
Kumla Gençlik
Kol!arı Başkanı
Serdar Malyemez'de,
ça !ı şma la rın dan
bilgi verirken,
yakında lokal
açı!ışı yaparak ça!ış-
malara başlayacak-
larını belirterek,
"Oluşturduğumuz
yeni yönetimimiz
çalışmaları na

başladı ve 45
arkadaşımızın
bize katılımını
sağladık" dedi.
Malyemez, ayrıca
kumla kadın
Ko!ları Başkanlığını
Emekli Oğretmen
Mukadder Çıt!ak'ın
yürütecegini de
sözlerine ekledi.
Partilerine her geçen
gün katılımların
olduğu.na dikkat
çeken llçe Başkanı
Ferhat Kurt,
Anavatan Partisi'nin
eski gücüne
kavuşmaya
başladığını söyledi.
Gemlik'in artan
nüfusu nedeniyln
daha önce 11 oi, ıı

yönetim kurulu
üye sayısının 15'e
çıkarıldığını bildiren
Kurt, Anavatan
Partisi İtçe Olağan
Kongresin in de
Ara lık ayı son u
ya da Ocak ayı
başında yapılacağını
duyurdu.
Kumla Gençlik
Kollarına yeni
katılanların yakaları-
na parti rozetlerini
takan Ferhat Kurt,
"Amacımız
Anavatan partisi
olarak önce tüm
yurtta sonrada
Gemlik'te insaıı-
larımıza ve ülkemize
neler verebiliriz
olacaktır" dedi.

t-

u u

Kış aylarıyla birlikte
Bursa'da hava kirlil-
iği yeniden gündeme
geldi. Buyükşehir
Belediyesi, konuyla
ilgili çalışma
başlatırken, henüz
sınır değeri aşmasa
da özellikle akşam
saatlerinde havadaki
kukürt ve duman
oranında artış
gözleniyor.
Kış ayIarıyIa birlikte
Bursa'da hava
kir!iliği yeniden
gündeme geldi.
kirlilik özellikle
Arabayatağı,
Sırameşeler, K.Balıklı
ve Santral Garaj
civarında yoğun-
laşırken, havadaki
duman yoğunluğu
zaman zaman görüş
mesafesini de
etkiliyor. Özellikle
akşam saat|erinde
yoğunlaşan trafikle
birlikte, kentin
üstüne çöken hava
genizleri yakıyor.
Bu arada, Büyük
şehir Belediyesi hava
kirliliğinin önlenmesi
için ça!ışma başlattı.
!l Çevre ve Orman
Müdürlüğü ise hava

ehlrklrllll ln önleıınıe§ a

oranı 48, Fevzi Çak-
mak caddesi'nde
kükürt oranı 38,
duman 107,
Arabayatağı'nda
kükürt oranı 62,
duman ?00,yüksek Ihtisas
bölgesinde kükürt
36, duman 181,
Küçükbalıklı'da
kükürt 89, duman
241 ve Sırameşeler
bölgesinde kükürt
72, duman 380
mikrogram/m3
çıktı.
Bilindiği üzerede,
Türkiye'de kükürt
orani 700, duman
oranı 400 mikro-
gram/m3 çıktığı
zaman 1. kademe
hava kirliliği
önlemleri a!ınıyor.

Y

0rıl

ve su kirIiliğine
neden olan toplam
54 işletmeye 279 bin
YTL ceza kesti.
Edinilen bi!giye
göre 2006 yılının
alk 10 ayında
toplam 137 bin
araç egzoz
testinden geçirildi.
33 işletmeye de
kömür izni veri!di.
yetkililer sıcaklıkların
düşmesiyle
önümüzdeki gürİ-
lerde kirli!ik oran-
larının artabileceğine
dikkate çekiyor.
Ote yandan, Sağlık
ll Müdürlüğü
ekiplerince, dün
yapılan ölçümlere
göre, Tophane
bölgesinde kükürt
oranı 47, duman
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Daire,Zeytinlik, Vil|a, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP lŞİ_ERİ YAPİLİR

AciL SATıLııI ve K|RALıKLARıNız iciıı gizi ARAyıNız

Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK LUX DAIRE Denizi gören, 3+1, 140

Ka an Mahallesi'nde denizi ören 3 oda 65 m' SATlLlK DAIRE

120 m2 3 + 1 SATıLıK LÜX DA|RE

Balıkpazarı'nda 115 n2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli l\4üstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad, 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpazan Eskisahil lıIektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1. 1,10 m2 asansörlü .kombili satilık daire

Bağ.Kur Sanayi Sitesınde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan

Onünde 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 Villa]arının

a]tı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi YapıIır,

§EK§R §ırORTA
lüıaçide Öıııp

Tel : 5132474 Fax: 5141021
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ıl Ha rLl 0rıı, a
Seyfettin ŞeXrnŞÖZ
Ulaşım köprüsü
yıkılan Rıfat Minare
Uretici Zeytin Haline
ozdilek tarafından
köprü yaptırılıyor.
Gemlik'ten çıkışta
zeytin haline direk
giriş verilmediği için
esnaf|arın kendi
imkanlarıyla dere
üstüne yaptıkIarı
köprü uzun yıllar
ulaşımı sağlamıştı.
Dereden gelen
aşırı su nedeniyle
zamanla çökmeler
yaşanan köprünün
tehlike yaratması
nedeniyle
üstünden geçişleri
yasakla:ımıştı.
Zeytinci esnafının
zeytin haline
girebilmek için
ter yola girmek
mecb uriyetinde
kalma!arıyla
başlayan tepkiler
sonucu konu
Belediye Meclisi'ne
kadar getirilmişti.
Rıfat Minare
varislerine ait
a.raziyi alan
ozdilek firması

taraf ından
başlatılan köprü
yapımı devam
ederken 15 gün
içinde bitirilecegi
öğreniIen
köprünün trafiğe
açılmasından
sonra zeytin haline
giriş çıkışIar daha
rahat ve güven|i
olacak.

rtez

Güne Bakış
Kadri GÜuen
kad ri_g u ler(D hotma i !.com

Prof. Ahmet Ercan'ı dinlemek
Deprem Gem!ik'in vazgeçilmezi o!duğu

için bu habere geniş yer verdik.
Prof. Dr. Ahmet Ercan seçkin bir bilim

adamı.
Türkiye'de deprem konusunda uzmanlar-

dan..
Sayın Ercan'a göre Marmara'da beklenen

en olası bir depremin 6.5 büyüklüğünde, 8
şiddetinde olacağını bunun da mümkün
olmayacağını savunmuş.

Prof . Ercan, suçlunun deprem olama
yacağının altını çizdikten sonra asıI suç!u-
nun depreme göre yaşamayan insan toplu-
lukları olduğunu belirtmiş.

Doğru değil mi ?
6'nın üzerindeki bir depremin bölgeye

zarar verecegini belirten Prof. Ercan, Gemlik
Gübre Fabrikası'ndaki Azot Tesisi'nin ana
kırığın üzerinde olduğu için bölgede tehlike
oluşturduğunu söylüyor!

Benim bildiğim Azot Fabrikası 9 şad-
detindeki bir depreme göre inşaa edilmişti..

Yine de dikkate deger bir açıklama..
Ercan, binaların kaç katlı yapılacağına

ilişkin kararı belediye meclislerinde vasıflı
o!mayan üyelerin vermemesi gerektiğinin
altını çizdikten sonra, "Kasap kasaplığı,
bakkal bakkallığınt yapsın" demiş!..

Doğru degil mi.
Meclisler depremi bile bile katı 2 ye de

indirebiliyor, istediklerinde 4 de de 5'e de
çıkarabiliyorlar. Bu işten çok mu an!ıyorlar
dersiniz?

Ve bir önerisi var Depremci Profösörün
Gemlik için. Yapıları 6.7 şiddetindeki bir
depreme göre yapmak, eskileri buna göre
güç!endirmek.

lsterseniz bu sözlere uymayın.
Kaybedenin kim olacağı belIi deği! mi ?

ıYa ılan blna olıı daral tı 0r
S_qyfettin ŞEKERŞOZ
Eşref Dinçer Mahallesi
Nilüfer Sokak'ta
bina yapıtmak üzere
başIatılan inşaat
alanına vatandaşlar
yolu daraltacak
kuşkusuyla karşı
çıkıyorlar.
Dere boyu ile Nilüfer
Sokak köşesinde

bulunan boş arsada
inşaat yapılmak
istenen yerin diger
evler gibi geri
çekilmeyecek ve
geniş o|an sokak
daraltıIacak kuşkusu
nu yaşayan vatan-
daş!ar, Kaymakam
lık'a dilekçe
vererek konuya
duyarlı olunmasını

istediler.
Temelleri atılmayan
bina yerinin sokakta
bulunan diğer evlerin
hizasına kadar
çekilmesi gerektiğini
isteyen diIekçe sahip-
lerinden Süreyya
Keskin, Kaymakam
lık'a verdikleri dilekçe
nin bir örneğini de
Belediye Başkanlığı'na

verdiklerini söyledi.
Keskin, Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut'un konuyu
incelemek için Fen
lşleri Müdürlüğü'ne
talimat verdiğini an
cak gelen yetkilinin
yapılmakta olan inşa
atın projeye uygun
olduğunu söylediğini
ancak kendilerinin
projeye değil yapıl-
makta olan binanın
yerine itiraz ettiklerini
söyledi.
Binanın kazıldığı
şekilde yapılması
halinde sokağın
daralacağını ifade
eden Süreyya Keskin
kendisiyle birlikte
9 kişinin imzasıyla
önce Kaymakamlık'a
sonra da Belediye
Başkanlığına
sundukları dilekçenin
değerlendirilmesi
gerektiğini savundu.
Kazılan yerin sokakta
zikzak yarattığını
söyleyen Süreyya
Keskin, 'Bizler aynı
sokakta yaptığımız
evlerimizi geri çektik
ve sokağın geniş
tutulmasını sağladık
ama bu durumda

kull a n ı ld ığ ı m ızı görü ş
eşitlik ilkesinin
zedelendiğini ve tah
rip edildiğini görmek
bizleri üzüyor. İşin

henüz başındayken
sorunun çözülmesi
için Belediye 8aşka
nın dan yardım
bekliyoruz' dedi.,
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DEVREN sAT,t,r(rşYERı

Uygun fiyata
eşya Sryla

TEL: 51 4 61 68
0.542 730 60 51
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işyeri
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Öğretmen!er
Haftası nedeniyle
düzenlenen
Masa Tenisi
müsabaka!arı nda
heyecan ve ç
ekişme yaşandı.

':-1W

Celal Bayar
Anadolu Lisesi
salonunda yapılan
m üsabakalarda
llk dört sırayı alan
öğretmenlere
ödülleri 24 Kasım'da
kültür Merkezinde
düzenlenecek

olan Oğretmenler
Günü'nde verilecek.
cumartesi
günü yapıIan
karşı!aşmalar
sonucunda
Erkeklerde
EML'den Hakan
Osmanoğlu

birinci olurken aynı
okuldan orhan
Evyurt ikinci,
11 Eylül llköğretim
Oku !undan
M uhammet
Coşkun üçüncü ve
yine EML'den
Mustafa Adıbelli

dördüncü oldu.
Bayan!arda ise
ilk sıra.yı Şehit
Cemal llköğretim
okulundan
Ayten Gülırmak
alırken ikinciliği yine
aynı okuldan Fatma
Tunçbilek aldı.

Cumhuriyet
llköğretim
okulundan sevi!
Durmaz
üçüncü Celal
Bayar Anadolu
Lisesinden Nihal
Ütker'de
dördüncü o!du.

Y retmenler masa tenlslnde
hünerlerl nl österdl
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Seyfettııı ŞE K i] t,,:SOZ

Ogretnıe ıı lc r
Haftası ncdcn iyle
düzenleııen
Vo !eybo l

Turnuvasında
yarı finalist]er
belli cldu.
A grubunda
lHL birincı
olurken ikırıciligi
Celal Bayar
Anadolu Lisesi
aldı.
B grubu nıaçları
sonunda ıse
11 Eylul İlkögretim
okulu birirıci
olurken ikiııci

sırayı Şehit Etem
Yaşar llkogretim
okulu aldı.
İlk maçında
aldığı galibiyetle
turnuvaya iyi bir
başlangıç yapan
lHL takımı ikinci
maçında Ticaret
Meslek Lisesini
25-17 ve 25-13'lük
setlerle 2-0
yenmeyi başardı.
Güçlü kadrosuyla
dikkat çeken
11 Eylul llkoğretim
okulu takımı
Şehit Etenı Yaşar
llköğretim'i
25-20 ve 25-11'lik

setlerle yenerek
B grubu
bırincisi oldu.
Turnuvada yarı
final karşılaş-
malarında A
9urubu birincisi
lHL ıle B grubu
ikincisi Şehit
Etem Yaşar
llkögretim okuIu
karşı karşıya
gelirken B grubu
birincisi
11 Eylııl İlkögretim
oku|ıı takınıı da
A grııbtı ıkincisi
Celal Bayar
Anadolu Lisesi
ile karşılaşacak.

ffi
K

s
ıT!

vfi rı r rr
lİq f Çç,- si" !

'ı#;';§

$-.$

l j' 11

fv
İ

İ6t':' ,

xuLTUR
ğğ§!i:1fi |İ,

i KULlijıt
:]l ,r\ııi,:.| rırüıı

u[JuRl'ı
l',(lt T( ilt
ç11 1ı.,.,.ıi : l'RULTuR

tş*sAi§iıl_:r{

rrURSR HRKİ,VIİYCT \,C
KCNT rJz-nz.CTCLCRİİVe

İı-nıu ve GCKLRıVı RLıNıR
Her türlü aılırn-satıı-ı-ı, eleı-rıan il;ııı i;ıı-ı rlız.
ve rekleırnlarıılız için t>iz.i ar-ayın

ı<(D E ıF ıE,2
E E ı«ı_anrüril

İstiklal Cacidesi Elora S<>kak r{<> - it/F] (:][_lıWl İl<
(Akbank aıralığı StaicJyc, [)ı e,;tij y:ıırı

b
Te:l : (0-224» 513 96 a3 F:-ıx : 5i-l 3 :i-5



K rtez20 Kasım 2006 Pazartesi

Afl a

ıı

Emniyet Gene!
Müdürlüğü, sürücü
!üre kabak lastik kur-
banı olmaları konu
sunda uyarıda bulu-
narak, araç lastikleri
için "3 mm'nin altında
ka|ma, hayatını riske
atma" kampanyası
başlattı.
Kış aylarında "kabak
|astikle" trafiğe çıkan
araçların büyük kaza
lara neden olduğunu
bi!diren emniyet yet
kili!eri, kampanyanın
ha!kı bilgilendirme
amaçlı olduğunu lfade
ettiler. Emniyet Genel
Müdürlüğü, araç
lastikIeri için "3
mm'nin altında kalma,
hayatını riske atma"
kampanyası başlattı.
Kış aylarında kabak
lastikle trafiğe çıkan
araçların büyük kazala
ra neden olduğunu
bildiren emniyet yetki
lileri, kampanyanın
halkı bilgiIendirme
amaçlı olduğunu ifade
ettiler.
Haftalık Basın Bllgilen
dirme Top!antısı'nı
Dikmen Yerleşkesi'n
de yapan Emniyet
Genel Müdürlüğü
sözcüsü İsmail
Çalışkan, bir lastik fir-
masıyla başlattıkları "3
mm kampanyası"
hakkında bilgi verdi.
"3 mm altında kalma,
hayatını riske atma"
s!oganıy!a başlatılan
kampanyanın, kışın
kabak lastikle trafiğe
çıkan araçların yarat-
tığı riske sürücülere
anlatmak olduğunu
ifade etti.
Kar tipi özet lastikleri

olan araçlara zincir
takmadıkları için ceza
kesiImesine yönelik
bir soruyu yanıtIayan
Ça!ışkan, "Bazı yer-
lerde zincir takma
mecburiyeti olan yer-
lerde gene zincir takı
Iacak. O poIisin tak
diridir. Avrupa ülke
lerinde bu lastiklerin
dişleri aletle ölçülü
yor. Tabi Türkiye'de de
ölçülebiIir. Aslında bu
bi!giIendirme amaç !ı
bir kampanya" dedi.
KATİL POLİS
Afyon'da ailesinden 4
kişi katleden, bunu bir
yıl öncesinden tasar-
ladığı yönünde görün-
tüleri yayınlanan polis
ile ilgill olarak, "Acaba
eğitim mi yetersiz, yok
sa şartlar mı bu hale
getiriyor polisleri"
şeklindeki bir soru
üzerine Çalışkan şun-
ları söyledi: "Personel
alınırken, hem adayın
bulunduğu ilde, hem
de Emniyet Genel Mü
dürlüğü Sağlık Daire
Başkanlığı'nda testten
geçiriliyor. Polis olduk
tan sonra da zaman
zaman psikolojik test-
ten geçiriyorlar. EGM
polis alımında çok bü
yük özen gösteriliyor.

Sayfa 8

arısı

Ama maalesef bu tür
olaylar olabiliyor"
BAŞKENTTE GASP
Başkentte Yenimahal
le'de bir kadın gasp
çılar bıçaklayıp ö|dür
düğü, bir başka liseli
öğrencinin de gasp
amaçlı ö!dürüldü
ğünün hatırlatılarak,
"Ankara'da gasp
suçunda bir artış mı
var? Bununla ilgili bir
önlem alıyor musu
nuz?" sorusu üzerine
Çalışkan, "Basında bu
tür devam|ı haberler
okuyoruz. Ancak bir
başka gazetede de
Ankara'da hırsızlık-
ların azaldığını yazı
yordu. Yeni CMK dan
sonra suçları etkile
miş olabilir. Birde
eskiden veriler istatis-
tiklere yansımıyordu.
Bu sene hepsi girm-
eye başladı. Asıl suç
larda artış o!up o!ma
dığı seneye an!aşıla-
cak. Bununla ilgili
PVSK polislerin yetk-
isini artırmaya yönelik
tasarı TBMM'de
alt komisyonda
beklemektedir. Suç
artmıyor değil, büyük
kentlere göç var.
Bunlarda suçu
etkiliyor." dedi.

o
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Adalet Bakanı Cemil
Çiçek, son 6 yılda
70 bin 804 kişinin
şartla tahliye edildiği-
ni, bunlardan 3 bin
337'si hakkında,
yeniden suç işledikleri
iddiasıy|a soruşturma
yapıldığını bildirdi.
Çiçek, DYP Hatay
Milletvekili Mehmet
Eraslan'ın soru
önergesinde verdiği
yanıtta, Şartla
Salıverilmeye,
Dava ve cezaların
Ertelenmesine Dair
Kanun ile diğer kanun
hükümlerinden yarar-
landırılarak, son 6
yılda yapılan tahliyeler
hakkında bilgi verdi.
Buna göre, 2001
yılında 18 bin 640,
2002'de 16 bin 425,
2003'te 13 bin 387,
2004'te 10 bin 302,
2005'te 7 bin 294,
2006'da 4 bin 756 kişi
o|mak üzere toplam
70 bln 804 kişinin
şart!a tahliyelerine
karar verildi.
Çiçek, tahliyelerine
karar verilenlerin,
ci nayet, do!andırıcılık,
çete kurma, adam
kaçırma, yaralama,
fuhuş, kalpazanlık,
ırza tasaddi, hırsızlık,
gasp ve sahte çek
vermenin de araların-
da bulunduğu çok

sayıda suçtan
mahkum olduğunu
belirtti.
Çiçek, tahliye
edi|enlerden 3 bin
337'si hakkında,
yeniden suç
işledikleri iddiasıyla
soruşturma yapı ldığını
bildirdi.Çiçek'in
verdiği bilgiye göre,
bu kişilerin yeniden
işledikleri suç!arın
bazıları şöyle:
"Ateşli Silahlar ve
Bıçaklar ile Diğer
Aletler Hakkında
kanuna muhalefet,
Çekle ödemelerin
Düzen!enmesi ve
Çek Hamillerinin
korunması Hakkında
kanuna muhalefet,
Çıkar Amaçlı Suç
Orgütleriyle Mücadele
kanununa muhalefet,

ledl

Vergi Usul Kanununa
muhalefet, Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri
kanununa muhalefet,
hırsız!ık, müessir flil,
gasp, sahtecilik,
uyuşturucu, tehdit,
dolandırıcılık, adam
öldürme, lzrar, arza
geçme, kaçırma ve
alıkoyma, görevi
kötüye kullanma,
fuhuş, piyasaya
sahte para sürme,
kaçakçı!ık, kumar
oynama ve oynatma,
zimmet, terör
örgütüne yardım ve
yataklık etme, basın
suçları, ırza tasaddi,
tehlikeli araç kullan-
ma, adam öldürmeye
teşebbüs, cezaevi
idaresine karşı
ayaklanma,
hürriyeti tehdit."

Emni etten sürücü e3ınınu
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yabancı ınülk satı
İktisatçı Mustafa
Sönmez, yabancı!ara
yapıIan ve çoğu
turistik yörelerde
bu!unan gayrimenku!
satış|arının topIamının
eylül sonu itibariyle
2 milyar 330 milyon
dolara ulaştığını
belirtirken, yı!
sonunda bu rakamın
3 milyar 130 milyon
dolara utaşacağını
kay detti.
sönmez, bu durumda
2006'daki mülk
satışlarının geçen yıla
göre yüzde 70'lak
artışa denk geldiğini
|fade etti.
Sönmez'in yaptığı
araştırmaya göre,
yabancıIara müIk
satışı özellikle 2006'da
bütün hızıyla sürdü.
Merkez Bankası'nın
ödemeler dengesi

arı arttı

cetveIinde yer a!an
bilgilere göre,
bu yı!ın ilk 9 ayında
yabancılara gayri-
menkul satışından
elde edilen gelir
2 milyar 330 milyon
doları buldu.
Yılın son 3 ayında da
yaklaşık 800 milyon

do!ar!ık satışın
gerçekIeşmesi
halinde 2006'nın
mülk satış|arı 3 milyar
130 milyon doları
bulacak. Bu da bu
yılkı satışların geçen
yılın yüzde 70 üstüne
çıkması anlamına
geliyor.

s$k'dan kızaıııık hastalaı,ına ıııüide
ssk'dan kızamık
hastalarına müjde
ssk'dan kızamık
hastalarına müjde.
Sağlık Bakanlığı,
kızamığa bağlı olan
hastalığın, zor bulu-
nan ilacını ihtiyaç
sahiplerine
,ıerileceğini açıkladı...
Sağlık Bakanlığı,
kızamık hastalığına
bağlı gelişebilen ve
ağır bir beyin iltihabı
olan subakut
sklerosan panense
falit (SSPE) hastalığı
nın tedavisin de kul-
lanılması gerekli,
ancak temininde
güç!ükler yaşanan
"lnosine Pranobex"
etken maddeli ilacın,
ruhsat!andırma işlemi
tamamlanıp yurt için-
den temin edi|mesi
sağ|anıncaya kadar,
bakanlık tarafından
satın a|ınarak ihtiyaç
sahibi hastalara ver-
ilmesinin karar-
laştırıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı
Tedavi Hizmetleri
Gene! Müdürlüğünce
Valilikler başta olmak
üzere ilgili kurumlara
ve Türk Eczacılar
Birliğine (TEB) gön-
derilen, Müsteşar Prof.
Dr. Necdet Unüvar
imzasını taşıyan 15
kasım tarihli
genelgede, SSPE
hasta!ığının tanı ve
tedavi protokollerinin
belirlenmesi amacıyla
13 Temmuz tarihinde
"SSPE Tanı ve
Tedavi Komisyonu"
adı a|tında bilimsel
bir komisyon kurul-
duğu hatırlatıldı.

Komisyonun,
tedavide ku!lanılması
gereken, ancak
halihazırda kişisel
tedarik yoluyla kişi
bazında reçete edilen,
bakanlık onayı son-
rasında TEB kanalıyla
güç|ükle temin
edi!ebiIen "lnosine
pranobex" etken
maddeli ilacın
prosedürdeki
gecikmelere bağlı
olarak hastalığın
tedavi sürecinde
aksama!ara ve
tıbbi olumsuzlara
neden olduğunu
belirlediğine
işaret edildi.
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Ankara Sanayi Odası
(ASO) Başkanı Zafer
Çağlayah, şu anda
elektrik fiyat!arına
yapılacak herhangi
zammın sanayicinin
rekabet gücünü
olumsuz etkileye
ceğini bildirdi.
Ekonomi Muhabirleri
Derneğl (EMD)
üyeleri ile sohbet
toplantısı yapan ASO
Başkan ı Zaier
Çağlayan, olası bir
elektrik zammının
sanayi sektörünü
nasıl etkileyeceği
sorusunu yanıtIadı.
Bundan 34 ay önce
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı
Hilmi Güler ile
Türkiye'deki elektrik
enerjisinin ucuz olup
olmadığı konusunda
bahse girdiğini anla-
tan Çağlayan, ken-
disinin her fırsatta
OECD rakamları
çerçevesi nde
Japonya ile İtalya'dan

sonra en pahalı elek-
trik enerjisini
Türkiye'nin kul-
landığını söylediğini,
Bakan Güler'in ise
buna itiraz ettiğini
belirtti. Çağlayan,
şunları söyledi:
"Aslında ben OECD
rakamlarına falan
bakmam. Elime gelen
faturaya, ödediğim
elektrik tutarına
bakarım. Sayın Güler
5,5 sente elektrik kul-
|anıldığını söyIüyor,
ben faturayı ince!iyo-
rum 8 sente kuIlanıy-
oruz. GeçenIerde
Güler sabancı
(Sabancı Holding
yönetim kurulu
Başkanı) Sayın
Güler'e teşekkür
etmişti. Niye teşekkür
ettiğini ben hakikaten
biImiyorum. Güler
Hanım acaba farklı
bir tarifeden mi alı
yor? O zaman o
enerjiden ben de
istiyorum."

ıı ıl ıı

ucunu 0
Çağlayan, hükümetin
elektriğe 3,54 yıldır
zam yapmamasının
takdir edilecek bir
uygulama olduğunu,
fakat şu anda elek-
triğe yapılacak her-
hangi bir zammın
sanayicinin rekabet
gücünü o|umsuz etk-
ileyeceğini, çünkü
sanayicinin en önem-
li ana girdisinin enerji
olduğunu kaydetti.
Elektrikte kaçak kul-
lanım nedeniyle her
yıl Türkiye'nin
2 milyar dolarının
çalındığını beIirten
Çağlayan, bu
neden !e dağıtım
özel Ieştirmelerinin bir
an önce yapılması
gerektiğini bildirdi.
"Doğalqaz lobisinin
pohpohlaması
Elektriğe zam yapıl-
masının doğalgaz
!obileri tarafından
"pohpohlandığını"
savunan Çağlayan,
şu görüşleri dile

er
getirdi:
"Doğalgaz lobisi
Türkiye'de çok etkin
bir lobi... Bu işin
arkasında, bu işin
goygoycu l uğu nu
yapan bizzat doğaI-
gaz lobisidir. Bu lobi
sayesinde
Türkiye'nin enerji arz
güvenliği Putin ve
Ahmedinecad'a
havale edilmiş.
Bu kışın acaba
Rusya ve lran'dan
doğalaz gelecek mi,
yoksa kısılacak
mı? Putin ve
Ahmedinejad ne
buyuracak? Bu konu-
da bütün ipler İran ve
Rusya'nın eline ver-
ilmiş.Ey doğalgaz
lobisi sen elektriğe
zam yapacaksan,
maçan yiyorsa çık
yap... O fiyattan e!ek-
trik satabiliyorsan
buyur sat... Ama bu
konuda Enerji
Bakanına baskı
yapma."
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Büyükşehir
Belediye!eriyle şir-
ketIer dahil
belediyelerin toplam
14.4 milyar YTL'Ilk
borcu yeniden yapı-
landırı!dı. Hazine,
be!ediyelerden yak-
Iaşık 5 milyar YTL
sildi. İşte rakamtar:
H azi ne
Müsteşarlığı'ndan
yapılan açıklamaya
göre, Büyükşehir
belediyeIeri,
belediyeIer ve bun-
lara bağlı kuruluş!ar-
la sermayesinin
yüzde 50'sinden
fazlası büyükşehir
i.ıclediyelerine ve
belediyelere ait şir-
ketlerin, kamu kurum
ve kuruIuşlarından
olan kamu ve özel
hukuka tabi alacak-
larıyla bunların diğer
kamu kurum ve
kuru!uşlarına olan
borçIarı hakkında
yapılan takas, mah-
sup ve kesinti işlem-
lerini yürütmek üzere
oluşturulan Belediye
Uz!aşma
Komisyonu'nun 30
Haziran 2006
itibariyle çalış-
maIarını tamamladığı
anımsatıldı.
Bu kapsama giren
takas, mahsup ve
kesinti konusu borç
ve alacakların, vade
tarihi 31 Aralık 2004
ve öncesine ait olan
ve ödenmemiş borç
ve alacaklarla bun-
ların 31 Ara!ık 2004
tarihi itibariyle hesa-
planmış ve öden-
memiş fer'i ve
cezalarını kapsadığı
anımsatılarak, takas,
mahsup ve kesinti
işlemleri sonrasında,
kesintiye esas alı-
nacak borcun ana-
para tutarına, 31
Ara|ık 2004 tarihin-
den itibaren herhan-
gi bir zam ve faiz
işletilmeyeceği de
kaydedildi.
Büyükşehir BeIediye
leri açısından, bu

uygulamadan yarar-
lanmak için yasal
sürenin 31 Aralık
2005'de sona erdiği
ifade edilen açıkla-
mada, bu süre
içerisinde, Türkiye
gene!inde toplam 16
büyükşehir belediye
sinden 14'üyle bun-
ların 8 bağlı kuruluşu
ve 8 şirketinin takas,
mahsup ve kesinti
iş|emlerinden yarar-
lanmak için Belediye
Uzlaştırma Komisyo
nu'na başvuruda.
buIunduğu kaydedil-
di. Bunlardan Adana,
Adapazarı, Antalya,
Bursa, Diyarbakır,
Erzurum, İstanbul ve
Kocaeli Büyükşehir
Belediyeleri;
Adapazarı Su ve
KanaIizasyon İdaresi
(ADASU), Diyarbakır
Su ve Kanalizasyon
idaresi (DlsKi),
Erzurum su ve
Kana!izasyon İdaresi
(ESKİ), Samsun Su
ve Kanalizasyon
İdaresi (SASKİ), İzmit
Su ve Kanalizasyon
idaresi 1İsu1 ve
Gaziantep Su ve
Kanalizasyoı İdare-
siyle (GASKI) uzlaş-
ma sağlandı. Konya
ve Kayseri Büyük
şehir Belediyeleri ise
başvuruda
bulunmadı.
Uzlaşmaya
başvuran İzmir,
Mersin, Gazi antep,
Eskişehir, Samsun
ve Ankara
Büyükşehir Beledi
yeleri, Ankara Su ve
KanaIizasyon İdaresi
(ASKİ) ve Ankara
Büyükşehir Beledi
yesi-EGO ile uzlaşma
gerçekleştiri!emedi.
Öte yandan, şirketler
dahil 3208 belediye-
den yasal sürenin
sona erdiği 30 hazi-
ran 2006 tarihine
kadar 2524 belediye
uzlaşmadan
yararlanmak için
Komisyon'a başvu-
ruda bulundu.
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Psikiyatrist Uzman
Dr. Ahmet Çevikaslan
çocuk!ardaki internet
bağımlılığı konusun-
da açıklamalar
yaparak, ailelerin bil-
gisayar kullanımında
çocukları sınırlandır-
maları gerektiğini
söyledi.
91.8 frekansından
yayın yapan İstan-
bul'un Sesi
radyosunda Sevil
Güngör'ün sunduğu
lstanbul'da sabah adı
programa konuk olan
çocuk ve ergen
Psikiyatristi
Çevikaslan, "Bazen
çocuklar çok kıiçük
yaşta te}<nolo1ıyle
tanışıyor. Aileler
çocuklarının bu
beceriIeriy!e övünüy-
or. Ama bu zamanla
bağımlılığa dönüşüy-
or. Çocuklar için
internet kolay iIetişim
aracı ve aynı zaman-
da yalancı bir sosyal-
lik ortamı. Çocuklar
interneti sosyal bir
ortam olarak görüy-
orlar ama aldatıcı.
Ayrıca internet,
ergenlik çağındaki
bazı çocuklar için
hayatın sorumluluk-
larından kaçış
ortamı" dedi.
Çevikas!an, teknolo-
jinin çocuk hayatına
vaktinden önce
girmesinin yanlış
olduğunu, sırf
çocuğu oyalamak
için ya da çocuk

uııuz hıı

ı

ı§a ar

a ı§ı ıllı?
Barış Güler'in kaleminden 7 YAş

tanıştıkları ülkeler
arasında ABD,
Fransa ve
Almanya'dan başka
Türkiye de var. Son
yapılan araştırmaIara
göre Türkiye'deki
çocukların dörtte biri
daha üç yaşına
gelmeden bu tür yağ
ve kalori oranı yük-
sek yiyecekleri tadıy-
or. Bu oranın İstan-
bu!'da yüzde 40'lara
vardığı öne
sürülüyor.
Bebeklerin yüzde 6'sı
bir yaşını doldur-
madan kola içiyor.
9ysa Dünya Sağlık
Orgütü, ilk altı ayda
bebeğe anne sütün-
den başka bir şey
verilmemesini
tavsiye ediyor.
Orgütün verilerine
göre Avrupalı çocuk-
ların beşte biri fazla
kilolu. Bunların da
üçte biri obez. Gençe
yaşta alınan aşırı
kilolar şeker, tansiy-
on, uyku bozuk|uğu
ya da psiko-sosya!
hastalıklara yakalan-
ma riskini arttırıyor.

istiyordiye4-5
yaş!arında tekno!o-
jiyle karşılaşmasınırt
tehlike taşıdığını
belirtirken; " lnternet
kullanımında kota
olmalı. Aileler çocuk -

ların girdikleri siteler,i
bilmeli. Bu şekilde
çocuğu kontrol altınaı
almak daha kolay
olur. Bilgisayar kon-
trol getiren bir alet"
uyarısında bulundu.
"Çocuk okuldan gelir
gelmez bilgisayar
başına geçiyorsa,
interneti 5-6 saate
kadar ve başka
sorumlu!ukları ihmal
edecek şekilde kul-
|anıyorlarsa bağım-
lılık başlamış demek-
tir" diyerek anne
babaları dikkatli
o!maya çağıran
Çevikaslan, son
olarak " Kitap ve bil-
gisayarın alternatif
olarak göstermek
doğru değil. Ikisi de
çok farklı. Ailelere de
çocukların bilgisayar
karşısında oturması
kolaylık gibi geliyor.
AiIelerin çocuklara
çeşitli aktiviteler sun-
ması gerekiyor.
Çağımızda çocuklar
sokak oyunlarını
unuttular. Daha çok
oturur hale geldiler.
Bu çocuklara sağ|ıklı
seçenekler, boş
zaman aktiviteleri
sunmak gerekiyor."
diyerek sözlerini
bitirdi.

Kola l
Dünya Sağlık
Orgütü'nün yaptığı
bir araştırma, ko!a ve
hamburgerle tanışma
yaşında bir facianın
yaşandığını ortaya
koydu. Ortaya çıkan
rakamlar, ürkütücü
boyutlarda.
Çocukların bir yaşını
doldurmadan, kola ve
hamburger!e tanıştık-
ları ülkeler arasında
ABD, Fransa,
Almanya ve
Türkiye var.
Dünya Sağ!ık
Orgütü'nün Çarşam-
ba günü lstanbul'da
başlayacak olan
obeziteyle mücadele
konferansında
ödüller dağıtıIacak,
obezitenin önünü
alabilmek için Avrupa
Adipozite ile
Mücadele Şartı
imzalanacak. Hedef,
sağlıklı beslenen ve
bedensel oIarak aktif
o|an toplumlar
yaratmak.
Dünya Sağlık
Orgütü'ne göre
obezite, modern
çağın salgın hastalık-

ıne a ında Türkl e faclası
a

larından biri. Örgütün
Avrupa bölgesi
içinde yer a!an ve
lzlanda ile
portekiz'den
Rusya'nın Pasifik
Okyanusu kıyılarına
kadar uzanan toprak-
larda yaşayan
yetişkin nüfusun
yüzde 30'u ile
yüzde sekseni
80'i aşırı kilolu.
Buralarda sadece
be!irli bölgelerde
sebze ve meyve tüke-
timi, tıp uzmanları
tarafından tavsiye
edilen miktarda.

uzmanlar öncelikle
çocuk ve gençlerdeki
obezite eğiliminin
endişe verici boyut-
lara ulaştığını, ayrıca
derialtı dokusunda
aşırı yağ birikiminin
yani adipozitenen de
salt refah toplum-
larının sorunu olmak-
tan çıkıp gelişmekte
olan ülkelerde de
ciddi bir mesele
haIine geldiğini
söylü yor.
Çocukların daha bir
yaşını doIdurmadan,
ko!a, hamburger ve
kızarmış patates ile

tte-a
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Siz de geleceğimize bugünden el koyun

Çünkü toprak yoksa
geleceğimiz yok...

EL KoYuN
Avea, Telsim ve Turkcell

hattınııdan 3464'emesajatın,

T ilA*__=ffi'
www,elkoyun,cOnı wı,v,,v,teına,org,tr
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0ksürük nedl nasıı orta a
parklnson hastalarına müideka1?,

ıı

öksürük mevsimine
girdik. Bugünlerde
ailemizde çevrem ızde,
yeni doğmuş bir
bebekten ihtiyar dede
ve ninelere kadar bir
çok insanın
öksürdüğünü duya-
bilirsiniz. Cerrah paşa
Tıp Fakültesi Göğüs
Hastalıkları Bölümü
Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ahmet Rasim
yazdı
öksürük tek başına
bir hastalık değildir,
basit bir soğuk algın-
!ığı ya da bir üst sol-
unum yoIları enfek-
siyondan astım, kro-
nik bronşit, zatürree,
tüberküloz, akciğer
kanserine kadar çok
ciddi hastalıkların bir
belirtisi olabilir, ama
her öksüren kişinin
mutlaka hasta o|ması
da gerekmez.
Peki, öksürüğün hiç
nasıl ortaya çıktığını,
bir hastalık belirtisi
olmaktan ve bizi
rahatsız etmekten
başka bir işe yaraytp
yaramadığını hiç
düşündünüz mü?
SoLUNUM
YOLLARİNİN
KORUYUCU BİR
Rerı-exsi
öksürük, esasında
akciğerleri mekanik,
kimyasal ve termal
etkenlere karşı
koruyan karmaşık
refleks bir olaydır ve
bu yönüyle so!unum

sisteminin savunma
mekanizmaIarından
biridir. Amacı, yabancı
maddelerin havayo!-
larına girmesini önle-
mek ve bunların ve
havayo!larındaki saI-
gıların dışarı atıl-
malarını sağlamaktır.
öksürük refleksi
istemli olabileceği gibi
bazen isteğimiz dışın-
da da ortaya çıkabilir.
Oksürüğün ortaya çık-
masına neden olan
duyar!ı bölgelere
öksürük reseptörleri
denir. Bunların en çok
bulundukları yerler
gırtlak, ana nefes
borusu ve büyük
bronşlardır, ama
burun, sinüsler, yutak,
kulak zar,, dış kulak
yolu, kalp zarı ve
hatta midede bile
öksürük reseptörleri
bulunur.
Tüm sağlıklı insan|ar,
havayoIlarını tahriş
edecek kirli, dumanlı

veya soğuk hava sol-
unduklarında ya da
solunum yollarına
yabancı olan bir
madde kaçtığı zaman
hemen öksürmeye
başlarlar.
Meseli, çok duman!ı
bir ortamda öksürm-
eye başlarız. Bir şey
yer veya içerken, so!-
unum yollarımıza
kaçan küçücük bir
tanecik veya bir su
damlacığı da herkesi
öksürtür. Bunlar
yarar!ı bir öksürük-
lerdir, bu sayede o
havası kirli veya
soğuk olan ortamdan
uzaklaşmamız veya
yabancı maddenin
akciğerlerden atılması
sağlanmış olur.
Zatürree, bronşit,
astım... gibi
hastalıklarda solunum
yollarında biriken
fazla miktardaki
salgılar da öksürük
refleksi sayesinde bal-

gam şek!inde vücut-
tan uzaklaştırıllr.
oksürük bu durumlar-
da çok faydalıdır;
astımı ve bronşit o!an-
ların öksürük!erinin
ilaçlarla kesilmesi
doğru değildir.
Öksürük, çok nadir
rastlanan bir durum
olsa da, bozulan kalp
ritminin tekrar eski
düzenine dönmesini
sağ!ayarak, hayat kur-
tarıcı bir özellik bi!e
taşıyabilir.
oKSURuK
NASİL OLUŞUR?
Beynimizde,
so!unum merkezi
yakın!arında bir
öksürük merkezi
vardır. Öksürük
reseptörlerinden
sinirler aracılığıyla
geten uyarılar
sayesinde bu
merkez aktive olur
ve bunun sonucunda
da gene sinirler
aracılığıyla öksürüğü
oluşturacak yapılara
gerekli uyarı|ar
gönderilir.
Oksürüğün
üç dönemi vardır.
Birinci dönemde
derin bir nefes alınır.
ikinci dönemde
gırtlak kapanır ve bu
kapa|ı gırtlağa karşı
so!unum kasları
kasılır. 200 milisaniye
süren bu dönemde
akciğer içindeki
basınçlar hızta
artar.

Tıpta henüz çaresi
bulunamayan
"Parkinson" hastalı
ğına yakalanan
lzmirli !nşaat Yüksek
Mühendisi Taner
Arda, hastalığını
bakla yaprağı yiy-
erek yendiğini söyle-
di, Yediği bakla
yaprağı ile sağlına
kavuştuğunu be!irten
parkinson hastası,
evindeki saksılarda
bile bakla yetiştiriyor
Dünyada aralarında
Muhammed Ali,
Michel J. Fox gibi
ünlülerin de bulun-
duğu 2 milyon
parkinson hastasın-
dan biri olan 66
yaşındaki İzmirli
lnşaat Yüksek Mü
hendisi Taner Arda,
14 yıldır mücadele
ettiği parkinson
hastalığını saksıda
yetiştirdiği bakla
sebzesinin yaprağını
yiyerek yendi. Yediği
bak!a yaprağından
sonra hastalığının
durması üzerine
İzmirli parkinson
hastası,
Kemalpaşa'da bulu-
nan 43 dönüm arazi
sinin 20 dönümüne
bakla ektirdi. Glttiği
bütün uzun seya-
hatlerde saklama
kabı içersinde yanın-
da bakla yaprağı
taşıdığını belirten
Arda, tüm parkinson
hastalarına bakla
yaprağı yemelerini

tavsiye ediyor. İnşaat
mühendisliğinin yanı
sıra resim ve heykel
sanatçısı olan Arda,
14 yıldır parkinson
tedavisi gördüğünü
ve hastalığının ileri
dereceye kadar
ulaştığını söyledi.
Bundan 2 yıl önce
tedavisi sırasında
hastanede tanıştığı
bir hasta yakını
tarafından bakla
yaprağının parkinson
hasta!ığına iyi
geldiğini öğrendiğini
kaydeden Arda,
tavsiye üzerine bakla
yemeye başladığını
ifade etti.
4 vıldır bakla
yapragı ylyor
llk başlarda bir fay-
dasını göremediğini
belirten Arda, "Hasta
lığıma iyi gelecek
tavsiyesi üzerine
bakla yemeye başla
dım. Fakat bakla
sebzesini yememe
rağmen ilk başlarda
bir fayda göreme
dim. Bu zaman
zarfında yemeğinin
yanı sıra, tohumunu,.
kökünü ve tanesini
yemeye başladım.
Ama yinede bir
sonuç alamadım.
sonra bir süre bak-
laya ara verdim.
Tekrardan bir arkada
şımın yaprağını
yemeyi dene tav
siyesi üzerine,
bakla yaprağı yeme
ye başladım" dedi.

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı |212| 516 1212
Yatova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERiBoT

ltfaiye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLlK Yalova
Topçular
Eskihisar

|226| 814 10 20
(226| 363 43 19
(262| 655 60 31

oToBUs

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAşlM
261 54 00

(18 Hat )

ŞehirIerarası
Otobüs Terminali

TUP DAGİTİCİLARİ
METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıtur 514
Kamil Koç 513

12 12
20 77
10 72
as +ğ
47 71
35 71

HASTANELER

TEK Arıza .513
TEK İşletme 513
Statyum il4
Orm.Böl.Şef. 513
Milll Eğt. Md. 513
Halk Kütüphane 513
AskerIik Şb. 513
Karayolları 513
Liman Baş. 513
MaI Müd. 513
Nüfus Md. 513
özeı io. ıvıo. 5,t3
Tapu Sicl. Müd. 513
Müftülük 513
Gümrük Md. 524
Tekel Md. 513
Ver. Dairesi Md. 513
İ!çe Tarım Müd. 513
İlçe Seç. Md. 513
Halk Eğitim Müd. 513

20 66
45 03
00 95
12 86
11 74
13 53
10 57
13 08
11 33
10 95
37 42
15 07
14 14
13 64
85 86
10 42
10 92
10 45
77 77
18 46

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

TAKsıLER

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütün!er Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00
514 88 70

514 17 00

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gem!ik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

G
E
M
L
ı
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FR.

E
H
B
E
R.

ı

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DEN|Z OTOBÜSÜ

513 45 21 -23

513 45 20

513 24 32

Otobüs lşlet. 513 45 21-122
Su İş!et. 513 45 21 - 115

İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşt. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnfz 185

Santral
Başkanlık
Zabıta

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25
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YEREL SURELİ YAYIN
YlL : 34 SAY! : 2601

rİyerı : 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
Tet :513 96 83 Fax:513 35 95 GEML|K

yönetim ve Basım yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaacl ı k-Yay ı ncı I ık-Reklam cı l ı k Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEML|K

(Dini bayram GünIeri ve Pazar günleri yayınlanrıüz)
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Güvercinlerl aldılar
Bursa'nın öz hebeİlçemiz Hamidiye

Mahqllesi'nde
yaşanan olayda
güvercinlerin
çalındığı tespit
edildi.
K.B isimli şahıs,
ikamet ettiği evinin
arka tarafında yaptığı
kafesin kilidinin
kırılarak güvercin-
lerinin çalındığı

bildirnıesi üzerine
olayla ilgili tahkikat

başlatıldığı
öğ ren ild i.

Zoo Park
Kuruluştııun 8.
yıldönümünü kut-
layan Bursa Büyük
şehir Beledıyesi
Hayvanat Bahçesi,
bugüne kadar 1 mil
yon 933 bin kişiyi
ağırlayarak, kentin
en çok ziyaret edilen
mekanı oldu.
Bünyesinde 67 tür
ve toplam 600 hay-
vanın yanı sıra 206
bin 600 metrekarelik
alanıyla da emsalleri
arasında Türkiye'nin
en büyük akanci hay-
vanat bahçesi olan
Büyükşehir Belediye
si Hayvanat Bahçesi,
kurulduğu günden
bu yana gördüğü
ilgiyle kentin simge-
si haline geldi.
Görsel güzelliğinin
yanı sıra kuruluş
amaçlarından biri
olan yeni neslin
eğitimine katkıda
buIunan hayvanat
bahçesi, soyu tüken-
mekte olan hayvan-
ların üremesini de
sağlıyor. Hayvanat
bahçesi, Güney Afri
kadan Çin'e, Avust
ra|ya'dan Kuzey kut-
buna kadar dünya
nın dört bir köşesin-
den gelen hayvan-

Maliye Bakaıılığı'nın
uygulamayı planladı
ğı asgari geçinı iııdiri
nıi sistemi, ücret
hesaplarının yeniden
yapılmasına neden
olacak. lşte yeni sis-
temin ayrıntıları:
Maliye Bakanlığı'nın
uygulamayı plan-
ladığı asgari geçim
indirimi sistemi,
ücret hesap!arının
yeniden yapılmasına
neden olacak. Asgari
ücretli|erin vergi yü
künü yarı yarıya dü
şüren yeni vergi sis-
temi aynı zamanda
vergi iadesi sistemini
de kaldırdığı için yıl-
lık gelirlerde önemli
değişikliklere yol
açacak. Mevcut
uygulamada 531 YTL

olan asgari ücretliler-
den sigorta primi ve
işsizlik sigortası kesil
dikten sonra kalan
451 YTL matrah üze
rinden yüzde 15 ver
gi alınıyor. Yeni sis-
temle bu uygulama
rafa kalkacak. Bunun
yerine vergi matrahı;
bekar, evli ancak eşi
çalışmayan, bir ço
cuklu ve iki çocuklu
şeklinde dört ayrı
kategoride belir-
lenecek. Buna göre,
bekar işçilerin vergi
kesintisi asgari ücre
tin yuzde 50'si olan
265.5 YTL'den hesap
lanacak. Bu oran eşi
çalışmayan!arda yüz
de 60'a, bir çocuklu-
larda yüzde 67'ye ve
iki çocuklularda da

yüzde 75'e kadar
çıkacak. Halen uygu-
lanan sisteme göre
asgari ücret düzeyin
de ınaaş alaır bekar
bir işçi veya memur
aylık 67.70 YTL, yıllık
da 812.40 YTL gelir
vergisi ödüyor. Aynı
kişinin yeni sistemde
ödeyeceği aylık vergi
39.80 YTL'ye, yıllık
vergisi de 478 YTL'ye
düşecek. Böylece
asgari ücret!i bekar
bir işçinin aylık net
maaşı 380 YTL'den
408 YTL'ye çıkacak.
Ancak, yeni sistemle
birlikte vergi iadesi
kalkacağı için bekar
asgari ücretli yıllık
391 YTL'lik vergi
iadesi gelirinden
olacak.

lara ev sahipliği
yaplyor.
Avrupa'nın en
iyi Afrika
savanası'na sahip
11 adet gölet, 500
adet farklı türde
ağaç, 3 bin 500 ça|ı,
50 bin bitkisiyle yeşi!
alanlarıyta da ziyaret 

,

çilerin büyük beğeni '

sini topIayan hay-
vanat bahçesi, su
kuşlarını barındıran
özel uzay çatı kons
triksiyonuy!a doğal
ortamları hazırlaıımış
deve, ceylan, geyik,
lama barınakları, ayı,
kurt, yırtıcı kuşlar,
leopar, aslan, may-
mun ve kelaynak
barınağıyla Avrupa
nın en iyi Afrika
savanası örnek-
lerinden birine sahip.

l oldu

Yerinde eğitim
Aynı zamanda Avru
pa Hayvanat Bahçe
leri Birliği'ne (EAZA)
üye olan Büyükşehir
Belediyesi Hayvanat
Bahçesi'nde ziyaret
çilerin eğlenceli
vakit geçirebilmeleri
amacıyla kafeterya,
eğitim, amaçlı gösteri
merkezi (film, slayt,
video), çocuklarımı
zın bire bir eğitim
alabiIecekleri
salonlar yer a!ıyor.
Büyükşehir Belediye
si Hayvanat Bahçe
si'nde yer alan Kuş
Gözlem Evi Eğitim
Merkezi'nde ise
çocuklar kuşların
yaşamları i|e ilgili
her tür|ü bilgi veri
lerek, kuş gözlemci
liğini öğreniyor!ar.
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Mimarlar Odası Gemtik Temsilcis i Osman Turan,
Büyükşehir lmar Komisyonu'nda zorunlu olarak
değiştirilerek görüşülen ve oy çokluğu ile kabul
edilen 1/25000 Gemlik Nazım Planı'nın bazı ke
simler tarafından pembe gösterilmekte olduğu
nu belirterek, 'Gemlik genişleyecek ancak nere
ye, plan geleceğe cevap vermiyor' dedi. S'de

İçtiğiın iz srıJrıın r(alitesi
sağlığrmız kadıır önemtİdirl4O Yıldııı BeRlooo

,t

durulup
yapılarak

su tadındahayat
ffim ile Sağlıklı Nesillere,..

İ|6ı(fr]l TİCf,REr
Çenesuyu l,2 |Fr| sertlik derecesiyle

Türkiye'nin ve dünyanın
en yumuşak suları arasında yer alır Tel : I0.224l 5122255

Irakqn Arda
Dr. Ziya Kaya Mh. Orhangazi Cad. No; l00 lC

GEiitİK

_

ı

Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,' her türlü renkli ve

siyah b,eyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
broşür cilt yapımı

Tel : 513 96 83
lstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLIK

Körfrz

Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi Osman Turan, 1125000 Gemlik Nazım Planı'nın
bazı kesimler tarafından pembe gösterilmekte olduğunu söyledi.
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Yaşlı ve özürlülerin çıkmakta zorlandığı
Hükümet Binası'na nihayet asansör yapılı
yor. Asansör yapımı için yapılan ihalenin
sonuçlanması üzerine çalışmalar başlatıldı.
asansörün hükümet binasına girişte sağa
dönülen kısımda yapılacağı ve aİansörÜ;n
binanın dışında olacağı öğrenildi. Syf 2'de

ı

n Güne Bakış

Asansör, yüksek yapılarda katlar arasın-
da gidip gelmeye yarayan aygıtın adı..

Çok katlı yapıIarda imar yasasına göre
asansör zorunluğu var olduğunu biliyorum.

Gemlik Hükümet Konağı, 1976 veya 78
yılında yapıldı.

Üç katlı yapı, sonradan 4 kata çıkarılınca
projede asansör olmadığı için hükümetin
üst katlarına iniş çıkış yürüyerek gerçek-

kadri cüı-en
kadri_gu ler@hotmai l.com

Asansör

-ooĞAı,GAz oöxüştiıu
-PROJE K()PİBI
-IfoLox rnsisAT
-pETEıı çnşirı,eni
- noĞ N,e 

^z 
lqLLz;e;ııreınnicışreRııpzi sisrpıu

cIf,AT ıı^e,ıoninpniqrı^e.sriıı BoRU rnsisanı
-sıılliı rnsis^nrcre,nRiııı, nöxüştııu

C'(Geıııl ik Sü rücü fi(ır rlsıı }ı(ıırıı lıışud ut''

rahim uslu
]ıIA§TAŞ RNPYATpBLER|

YETı(ıLı BAYlsl

Tel z (o.ıA) sıı tı 2t Fax : 5t3 ı.t 7t
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yapıldığından
bu yana hükümet
binasına gelen ,

vatandaşların
tepkilerini alan
asansör nihayet
yapılıyor.
Yaşlı insanların
çıkmakta zorlandık-
ları, yürüyemez olan-
ların ise kucakla
taşındıkları hükümet
binasına yapılacak
asansör için açılan
ihale sonuçlandı.
Yapılacak olan
asansörün hükümet
binasına girişte
sağa dönülen
kısımda yapılacağı
ve asansörün binanın
dışında olacağı
öğrenildi.
Asansörün yapılacağı
yerde engel teşkil
eden TEDAŞ'a ait
elektrik direği Pazar
günü görevliler
tarafından yerinden
söküldü.
Bölgeye bu nedenle
yaklaşık 8 saat müd-
detle elektrik verile-
mezken binanın
yanından geçen elek-
trik direği ile hatlar da
karşı tarafa alındı
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
lskele Meydanı'nda
bulunan bir
restaurantın
önünde başlayan
silah alış verişi
Küçük Kumla'da
nokta!andı.
silaha bakmak
için aracın içinde
kalan bir kişi silahla
birlikte kaçtığı
Küçük'Kumla'da
yakalandı.
Edinilen bi!giye
göre, llçe Emniyet
MüdürIüğü'.ıJe
yanında M.O. isimli
kişi olduğu halde
gelen F.A. isimli
kişi memleketinden
borçları nedeniyle
satmak üzere
getirdiğini belirttiği
silahın H.N. isimli
kişi tarafından
bakmak için
aldıktan sonra
kaçtığını ifade
ederek şikayette
buIundu.
F.A. verdiği ifadede,
arkadaşı M.O.
aracılığı ile a, ı iş
yerinde çalışaıı
H.N.'ye getirdiği

akalandı

§ıyfa 2

silahı 800 YTL
karşılığında
telefonla.anlaştık-
larını ve lskele
Meydanı'nda bir
restaurantın
önünde H.N. ile
yanında isniinin
A. olduğunu
bildiği kişilerle
buluştuğunu,
kendilerinin içeri
girdiklerini ve
silaha bakmak
için araç içinde
kendisinden silahı
alan H.N.'nin
araçla kaçtığını
söyledi.
Polis ekiplerinin
yaptığı aramalar
sonucu şüphe!i
H.N. Kumla'da
suç delili
1 adet 9 mm.
çap!ı el yapımı
tabanca ve
5 adet MKE yapımı
fişek yakalandı.
Şahıslar hakkında
ruhsatsız tabanca
bulundurup
satmak ve satın
almak suçlarından
tahkikat
başlatıldı.
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A-080 Manastır 909 M2 vi]la imarlı
A-070 Hisartepe 120 M2 deniz manzaralı
yola cephe hisseli tapu
A-71 Hisartepe 149 M2 deniz manzaralı
yola cephe hisseli tapu
A-072 Gemlik Bursa Yolu 't3000 M2
zemin etüdlü 5 kat imarlı
A-O73 Nar]ı Köyii 1222.M2 anayola 50
matre
A-O75 Umurbey 38O M2 deniz manzara]ı
vi]la imarlı

AO2O- Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır
e]ekt., su, artezyen var
A-038 Orhangazi İznik yolu 2500 M2
dub]eks ev8 oda, 2 banyo elekrik, su
zeytin ve meyva ağaçları çocuk parkı ana
yola 120 mt
E-088 Esadiye Köyü Ya]ova 12902 M2 2
katIı ahşap bina ev, ahır, traktör
E-O98 Müdanya 1532 M2 anayola cephel|
havuzlu müstakil denize sıfır, altı garaj,
portakal bahçesi var

E-0O1 Ma4astır 135 M2 1.kat 3+1 fuul
doğalgaz|ı
E-005 Manastır 1O0 M2 4.kat 3+l
ka!oıiferli
E-006 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 cıft
banyo v€ wc, kaIoriferli, asansörlü
E-0O7 Eşref Dinçer Mh. 130M2 2.kat 3+1
yeni bina
E-0O8 Manastır l3O m2 10.kat 3+1 kombili
lüx daire
E-009 Eski Pazar Cd. 95 M2 2+'l sobatı,
kartonpiyerli
E-012 Manastır 110 M2 12.kat kartonplyer-
Ii, kaloriferlI, masrafsız
E-013 Gazhane Cd. 125 M2 S.kat 2+1
kalbriferli
E-02O Gemlik Merkez 110 M2 S.kat 3+1

çarşıya yakın
E-021 Hamidiye Mh. 144 m2 4.kat bakımlı

sATıLıı< çİFrLİı<

SATİLİİ< DAİRE

4-026 Yalova Yolu 1000 M2 Ticari imaı
zeytin satış mağazası olacak arsa
A-027 Mevki önemli değil 1000 M2
deniz görecek arsa
A-029 Umurbey 2000 M2 villa imarlı arsa
A-040 Umurbey 1000'm2 deniı görecek,
içinde ev olabilecek arsa
A-043 Gemlik civarı 7000 M2 su, el9ktrik
yola yakın imarlı arsa
A-049 Balıkpazarı 2OO M2 iki katlı müs-
takll ev olabilir arsa.
A-O7ıl Orhangazi çevre yolu 1500 M2
zeytin depolama yeri olacak arsa
E-O3ıl mevki önemli değil 5 katlı kelepir
olacak bina
E-o85 İstıkıal Cad. yatırım amaçlı
dükkan
E-080 Sahilde 2O0 M2 2katlı deniz göre-
bilecek üst üste veya karşıIık!ı iki daire
vcya dubleks daire olabilecek işyeri
E-52 Mevki önemli değil 10000 m2
kapalı depolama alanı oIacak kiralık
arsa.
E{71 Movki önemIi değil rehabilitasyon
merkezi olacak asgari 18odalı 3 katlı
kiralık bina

sıATl LAN _ }<ı FıA,LANAN
GAYRİMENİ<İJLLEFİ

A-0O9 Kumla yolu üıeri 1E7O iti2 yotun
130 mt,yukarısında
ıA-010 Orhangazi Cad.730 M2 üç yanı
yol
A{lı| Umurbey 5325 }ü2 yol kenarı
A-{116 Püyük Kumla 928 M2 imarlı
A-021 Orhangaıi 19O77 M2 sanayi imarlı
A{33 Umurbey 2850 M2 körfez manzar,
a!ı ıeytin ağaçları var
A-039 Dürdane 2275 M2 2 katlı ev
meyVa ağaçları var
A-o42 Özıüce 78O M2 lzmir Yolu üniver-
siteye yakın vilalık
A-05't Küçük kumla 100 M2 imarlı

E-O26 Manastır 130 M2 S.kat 3+1 deniz ve
yola cepheli
E-O3O Manastır 't20 M2 4.kat 3+1 full daire
E-031 Gemlik 87 M2 S.kat 2+1 çelik kapı,
kartonpiyer, pimapen
E-049 Dr. Ziya Kaya Mh. 115 M2 2.kat 3+'t
kalorlferli, pimapen, saten boya, karton-
piyer
E-O55 Lise Cad. 11O M2 2.kat 3+1 bakımlı
daire
E-O63 Manastır 195 M2 S.kat 4+1 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı
E{64 Manastır 195 M2 3.kat 4+1 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı
E-O65 Manastır 195 M2 zemin 4+1 2
banyo, 2 wc, asansör, doğalgaz
E-072 Manastır 155 M2 zemin 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
E-073 Manastır 155 M2 1.kat 3+1 2oo7
temmuz teslim krediye Uygun
E-074 Manastır 155 M2 4.kat 3+1 dubleks,
20O7 temmuz tesli7n krediye uygun
E-075 Manastır 155 M2 2.kat 3+1 2OO7
temmuz tesIim krediye uygun
E-O76 Manastır 155 M2 1.kat 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
E-O79 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 karton-
piyer, amerikan kapı, ful| eşyalıE-O91 Narlı
Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masraf-
sı2
E-O92 Manaslır 12O M2 6.kat 3+1 masraf-
sız bakımlı
E:1O1 Manastır 150 M2 1.kat 3+1 deniz
manzaralı kaloriferli, özel yapım
E-113 Manastır 140 M2 3.kat 3+1 özel
yapım lüks kaloriferli
E-l't6 Manaslır 22O M2 Dubleks 4+1 lüks
daire, mal sahibi oturuyor.

E-O57 Demirsubaşı Mh. 24 M2 1.kat köşe
dükkan
E-061 Gazhane Cd. 12O ?l2 1.kat kalorifer-
ll, 1.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli

SATıLı]< D ı<}<AN

E_003 Orhangazi Cd. 33000 M2 12000M2
kapalı alanlı hazır
E-O68 Alaşar Köyü 2828 M2 2800 M2
kapalı alanlı hazır
E-094 lznik yolu 38O0O M2 13ooo M2
kapalı alanlı hazır, ipotekli

A-057 Hisartepe 9O000 M2 imar|ı
4-058 {\llanastır 1350 M2 imarlı
4-062 Manastır 2000 M2 imarlı

E-010 Manastır l2O M2 1.kat 3+1 asansör-
1ü, kaloriferli, 2 aylık depozit
E-024 Manastır 120 M2 1.kat 3+1 asansör-
lü, kaloriferli, 2 aylık depozit
E-058 Hisartepe 13O M2 3.kat 2+1 asan_
sörlü, kaloriferli, 200 USD depozit
E-1O0 Eski Pazar Cd. 100 M2 1.kat 2+l
doğalgaz kapıda, full eşyalı

E_108 Balıkpazarı 165 M2 2.katlı 5 kat
imarlı, bahçeli yığma tuğla
E_O81 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı mğstakil
2,5 katlı , sobalı

E_O70 Dobruca 5OO M2 triplex full lüks
350 M2 bahçe
E-099 Karacaali 550 M2 triplex denize
sıfır, jakuzili bahçe
E-l02 kUMLA 250 M2 triplex site içi
denize 50 mt
E-1O5 Umurbey 210 M2 dublex 27O M2
bahceli, deniz manzaralı
E-1O9 Orhaniye Mh. 14,O M2 deniz man_
zaralı lüks ve eksiksiz mobilyalı
E-114 Bursa Çekirge 180 M2 triplex öıel
yapım lüks

SATıLı}< FABR ı<A
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SATİLİK VİLLA

A-00l Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek
A-O17 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba girer, 50 zeytin ağacı var
A-O54 Karsak boğazı 40640 M2 asfalta
5O0 Mt., sulu, sondajtı, 15O0 zoytln ağıGı
A-O55 Manastır 2O000 M2 6250 tapulu, 15
dönüm zilliyetli

B-O54 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı,
imarlı bcnzinlik
8-066 Orhangaıi yolu 4000 M2 ruhsatlı,
imarlı benzinlik
E-085 Karsak Boğazı 7265 }l2 2,5 katlı
hazır işyeri, rostaurant
E-9O Deminsubaşı Mh.70 M2 ı1 katlı blna
bakıma ihtiyacı var, her katın ayrı girişl
var.
E-96 lstiklal Cad. 25 M2 2 katlı devren k
iralık dükkan faal durumda market, tokcl
bayi.

l,|0T : Telefonla

görüşmeleriniıde

Kay,t l,|o'sunun hildirilmesi

rica o|unuı

sATlLı}< ZEYTıNL }<ARANAN GAYRİMENKULLER



,

Sayfa 3 21 Kasım 2006 SalıHABER

ııPlan
0l000

U

0/,00g[|a n[|Or
Seyfettin ŞeXenSÖZ

Geçtiğimiz hafta
içinde Büyükşehir
lmar Komisyonu'nda
zorunlu olarak
değiştirilerek
görüşülen ve
oy çokluğu ile
kabul edilen 1/25000
Gemlik Nazım
planı'nın bazı
kesimler tarafından
pembe gösterilmekte
otduğunu öne
süren Mimarlar
odası Gemlik
Temsilcisi osman
Turan, 'ğemlik
genişleyecek
ancak nereye, plan
geleceğe cevap
vermiyor" dedi.
zoRUNLU
oNAYLANDl
Oda temsilciliğinde
yaptığı açıklamada
Nazım Plan
hakkında bilgi!er
veren Turan,
"plan zorunlu
düzeltmelerle
onaylanmıştır' dedi.
15 Kasım 2006
Çarşamba günü
Mimarlar Odası
Gemlik Temsi!ci!iği
tarafından düzenle-
nen 'Ge mlik'in
Geleceğini
Planlayalım" konulu
panelde Kentin
Anayasası olarak
kabul edilen Gemlik
1/25000 Nazım İmar
Planının tartışmaya
açıldığını hatırlatan
Osman Turan,
'Öncelikle Gemtik
için son derece
önemli olduğuna
inandığımız bu
panele iştirak eden
tijm katılımcılara
teşekkür etmek
istiyoruz.
Demokratik toplum-
larda Sivil Toplum
Orgütlerinin ne
derece etkin ola-
bildiklerini ortaya
koyan bu panele
halkımızın
gösterdiği ilgiden
son derece memnun
olduğumuzu belirt-
mek istiyoruz'
şek!inde konuştu.
PEMBE TABLO
cösrenlı_ııııeslN
Büyükşehir
Belediye Meclisi
lmar ve Bayındırlık
Komisyonu'nun
mec!iste düzeltime
uğrayarak, kabu!
edilen pIan hakkında

verdiği raporu
gösteren Osman
Turan, "Hazırlanan
ve değişime uğrayan
Gemlik Nazım
lmar planını
gösterilmek istendiği
gibi pembe tablo
oluşturmuyor. Plan
bağlayıcı değil,
özel mahsul alanı
olan sağlam
zeminlerin TBMM'de
yeniden görüşülüp
değiştirilmesi
gerekiyor'dedi.
16 Kasım 2006
günü toplanan
Bursa Büyükşehir
Belediyesi
Meclisi'nde
konunun
detaylı olarak
görüşü ldüğü nü
söyleyen Turan
"Oıtaya koyduğumuz
olumsuz görüşler
değerlendirilmiş ve
lmar komisyonu
raporunda da belir-
tildiği üzere yapılacak
zorunlu düzeltmelerle
plan onaylanmıştır.
YETERLl
BULMUYORUZ
Bu gün gelinen nok-
tayı ilke itibari ile
olumlu buluyoruz.
Ancak yeterli bul-
muyoruz. lmar
komisyonu raporun-
da belirtilen
düzeltmelerin
mutlak suretle plana
işlenmesini ve yeni
bir nazım planın
ivedilikle çizil mesini
öneriyoruz. Mimarlar
odası Gemlik
Temsilciliği olarak
yeni nazım plan ile
ilgili görüşlerimizi
net olarak yeni
nazım plan çizilip
tarafımıza yol-
landığında geniş bir
incelemeden sonra

açıklayacağ ız' ded i .

oEsrEx vennıeylz
Büyükşehir Belediye
MecIisi lmar
Komisyonu
raporunda göze
çarpan en büyük
eksikliğin,
Universite bölgesi
olarak lejantla
gösterilmesı gerel«en
Gemlik Yerleşkesi'nin
o!duğu bölüme
ait bir düzeltmenin
olmamasını
gösteren Turan,
'Biz Gemlik
Yerleşkesinin olduğu
bölümün kesinlikle
üniversite lejantlı
olarak belirtilmesini
istiyoruz. Aksi bir
uygulamada yeni
hazırlanacak nazım
plana de destek
vermeyeceğimizi
kamuoyuna
açıklıyorıız'
şeklinde konuştu.
lmar Komisyonu'nun
hazırladığı raporda
Gemlik'i direkt
i!gilendiren
hususlardan
bilgiIer veren
Osman Turan
bunların
'7- Gemlik kent
merkezindeki
yerleşik alanların
bölgenin özel
bir konum
taşımas ı nedeni
ile yeniden
düzenlenmesine,
Gemlik için
yeni yerleşim
amaçlı alanların
kentin çevresindeki
sağlam zeminli alan-
larda yüksek
yoğunluk
verilmeden
oluşturulması şek-
linde düzenlenmesi,
2- Gemlik'teki
l i m a n cıl ı k faaliyetleri-

ni destekleyecek
tesislerin oluşması
için limanlar ve
serbest bölge
civarında yeni
depolama alanlarının
düzenlenmesi,
3- Gemlik'teki
mevcut küçük
sanayi alanının
ihtiyaçlara cevap
vermemesi nedeni
ile büyütülmesine,
4- Gemlik-Kurtul
köyü arasındaki
KDKÇD'nın yeniden
düzenlenmesi'
olduğunu açıkladı.
HER ADlMl
lzı_eyeceĞlz
Mimarlar odası
Gemlik Temsilciliği
olarak, kentin
geleceğini çok
yakından ilgilendiren
yeni nazım planı
hazırlanması
konusunda her
adımı dikkatlice
izleyeceklerinin
altını çizen
Osman Turan
şöyle konuştu;
'Gemlik'in
yararına olacağına
inandığımız her
konuya tam
destek vereceğimizi;
aksi durumda
Gemlik'e zarar
vereceğine
inandığımız her
konuda da net bir
tavır ortaya koya-
cağımızı ve destek
vermeyeceğimizi
açıkça ilan ediyoruz.
Bu konu ile ilgili,
mijkemmel bir
örne? olarak
ortada duran
Halkımızla
Mimarlar odası
işbirliğinin, kent ile
ilgili diğer konularda
da yapılmasını
arzuluyorıız.'

Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi Osman Turan, 1l25O00 Gemlik Nazım Planı'nın
bazı kesimler tarafından pembe gösterilmekte olduğunu söyledi.
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Doğru söz insanı yüce|tir...
Başbakan diyor ki "Bu kavramlarla

ülkemizi germeyelim. Bu kavramlarla ülkede
kamplaşmalara fırsat vermeyelim."

Bu kavramlar dediği laiklik...
Bülent Ecevit'in cenazesine katılan yüz

binler "Türkiye laiktiı laik kalacaktır " diye
gün boyu bağırtıya, Başbakanı çok rahatsız
etmiş... Tamam da...

lnsanIara bu sIoganı attıran Başbakanın
senelerdir temsil ettiği , savunduğu siyasal
anlayış deği! mi ?...

Tayyip Erdoğan şöyle bir iç eleştiri yap-
ma!ı.. Siyasete 2002 yı!ında girmediğini ,

Siyasal hayata Başbakan olarak başla-
madığını, en az 25 yıllık bir slyasi geçmişi
olduğunu, bu zaman dillmi içinde ağzından
çıkan incileri, şiirleri, türban için yaptığı
simgeleştirmek işlerini, mi|leti Müslüman -
olmayanlar diye kamplara ayırdığını düşün-
meli...

Şimdi Cumhurbaşkanlığına heves
ederken mi gerçeği gördü ?..

Bakın ne diyor " Bu kavramlar, bu
kelimeler benin ü!kemi büyütmedi. Bu
kavramlar fakir fukaramı azaltmıyor. Onları
zengin haIe getirmiyor."

Bizde bu teşhisine katı!ıyoruz. Doğru ..
Doğru da bu kavramları ülkenin gündem-

ine sokan kim ?...
Milyonlarca insanı bu kavramlara sahip

çıkmaya, her oıtamda, genci-yaş!ısı
"Türkiye laik kalacaktır" diye sahip çıkmaya
zorlayan anlayış ne?.

Ben 73 vaşındayım, 1950'lerde -1960'
larda, hatta 1970'lerde kimse çıkıp ta
"Türkiye |aik kalacaktır" diye bağırmıyordu.

Şimdi soruyorum; Şimdi bağırıyor ve
huzursuz. Demek ki gerekiyor...

Bu ülkeye bizden- bizden değil anlayışını
getiren kimler ?.

Bizden anlayışı, türbana severek yak-
laşım, badem bıyık sembolü ne bağ|ılık
ayrımcı!ık olmuyor da, milyonlartn " Türkiye
laik kalacaktır" sözü mü oluyor?

Başbakan çok geçte olsa bu tür yak-
laşımların üIkeyi böldüğünü gördü mü
acaba diye bir ümide kapılırken, içimizde ki
şeytan diyor ki; "Gumhur başkanı olmak
istiyoı takiyye yapıyor"

Cumhurbaşkanlığı yolunda büyük bir
dirençle karşılaşacağını anladı, bir U
dönüşü yaparak direnci azaltmak istiyor
diye yorumlanıyor..

Ecevit'in cenazesi sıradan bir olay değil-
di. Bu milyonların verdiği bir işaretti..

Yüz binlerce insan yarın Laik'lik
kavramına sahip çıkacağını, yollara dökü!e-
ceğini gösterdi.. Başbakan'da gözlerini
açarak, başına bir şey (yumurta -domates)
atılmaması için tutulan şemsiyesi altında bu
gerçeği gördü. Hem de iyi gördü...

Bu işler karın doyurmuyor diyor .. Doğru
ama türban karın doyuruyor mu ?..

Türban için yapılan gösteriler ,mitingler
fakir fukarayı azaltıyor muydu ?...
O zaman çok az bir azınlık için niye peş,
lerinden gitti,.?

AsIındİ bu yolla oy kazanacaği hesabını
yapıyordu ama hesap yanlıştı oy kaybetll..

İlk günler sessiz kalanlar , bakalım diye
prim verenler, O büyük sessiz çoğunluk
harekete geçti, dur gericiliğe yol yok dedi..
Geçte otsa iyi dedi ve diyecek..

Ütkeyi bölmeyin diye sinir içinde bağır,
mamalı...

Çünkü Arap kültüründen esinlenen ,
yirminci yüzyılda bu eğitimli insanların
karşısına farklı bir mode! çıkarmaya çalışan,
direten, zorlayan kendisi...

Şimdi yanlış yolda olduğu anladı ( inşal,
lahl, dönüş yapıyor, bunu da kabulleniriz..

Hatasız insan olmaz.. yeter ki insan
hatasını kabul etsin.

Sayın Cumhur başkanı diyor ki "Laiklik
adam olmaktır" Doğru söze ne denir...,...
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Adalet ve kalkınma
partisi Genel
Merkezi tarafından
gerçekleştirilen
parti içi eğitim
seminerinin
1O.'su |hlas Armuttu
Tatil Köyü'nde
büyük bir
organizasyonla
gerçekleştirildi.
AK Parti Genel
merkezi
Teşkilatlanma
Başkan Yardımcılığı
ve Araştırma
Geliştirme Merkezi
(AR-GE) tarafından
gerçekleştirilen
teşkilat içi eğitirn
seminerleriııde ilk
defa eğitim
programı bir
merkezde ve büyük
bir organizasyonla
gerçekleştirilcli.
Parti Genel
Merkezinin Bursa
bölgesinde
gerçekleştirdiği
10. toplantı olan
Gemlik ve
Orhangazi i|çe
teşkilatlarına
yönelik eğitim
semineri, i!çe
merkezleri dışında

Sıyfı 4
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Akp'lller semlnerde bulu
ııAB kredilerinden
yararlanamıvoruzfrtu

bu defa ilk olarak
lhlas Armuttu Tatil
Köyü'nde yapıldı.
seminere Gemlik
ve Orhangazi ilçe
başkanları, ilçe
yönetim kurulu
üyeleri ve AK
Partili belediye
başkanlarının
katıldığı toplan-
tıların ilk gününde
Orhangazi AK
Parti Ilçe Teşkilatı
mensupları, ikinci
gününde Gemlik

l!çe Teşkilatı ve
üçüncü gününde
ise her iki ilçe
teşkilatlarının
katılımıyla son
toplantı gerçek-
leştiri!di.
AK Parti Bursa l!
Teşkilatı Araştırma
ve Geliştirme Birim
Başkanı Avukat
Sakine Erden'in
gözetiminde gerçek-
leştirilen toplantılar-
da, partililere üç
ana başlıkta eğitim

verildi.
katılımcılara
AK Parti'nin
çok kısa sürede
kurulma aşamasını
tamamlayıp
seçimlere girdikten
sonra iktidar
olduğunun hatır-
latı!dığı eğitim
seminerlerinde bu
sürecin çok hız!ı
olmasından dolayı
teşkilatlanma!arın
yeterli düzeyde
o|amadığı anlatıldı.

ll özel ldare Genel
sekreteri Ali
Altuntaş, Avrupa
Birliği Hibe Kredi
Proje yatırımların-
dan Bursa'nın yete
rince yararlana-
madığını söyledi.
lI ozel ldaresi
tarafından gerçek-
leştirilen "Proje
Geliştirme ve
Uygulama Hizmet
leri Eğitim ve Bilgi
lendirme semine
ri"nde konuşan h
ozel idare Genel
sekreteri Ali
Altuntaş, Avrupa
Birliği Hibe Kredi
Proje yatırımların-
dan Bursa'nın
yeterince yarar-
lanamadığından
yakındı. Altuntaş,
tüm kurum ve
kuruluşların ürete-
ceği akılcı projelere
AB'den hibe kredl
desteği alabile-
ceğine.vurgu yaptı.
ll ozel ldare
Toplantı Salonu'n
da kamu kurum ve
kuruluş temsilci-
lerinin katıldığı
seminere konuş-
macı o|arak katılan
Ankara Üniv, ;ite-

si ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve
sulama Bölümü
Öğretim.Üyesi
Piof.Dr. lrfan
Girgin, "Kırsal
ka|kınma yatırım
larının Desteklen
mesi Programı
Altyapı Yatırımları"
konusunda katılım-
cıları bilgilendirdi.
Prof.Dr.Girgin,
AB'nin hibe kredi
projelerinden
köylere hizmet
götürme birimleri,
köy muhtarlıkları
ve tanmsa! sulama
kooperatiflerin
yararlanabileceğini
belirtti.
Prof.Dr.Girgin, akıl-
cı ve kabu! edile
bilir altyapı yatırım-
larında AB'nin
yüzde 75'!ere varan
hibe desteği vere-
bileceğine işaret
ederek, "Projenin
AB tarafından
onaylanması
halinde son ver-
ilere göre proje
başına en fazla
1 milyon YTL
hibe kredi
kul!anabilecek"
dedi.
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Manastır Dilek Sitesi'nde SATIL|K LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 m

,

7KLAR

an Mahallesi'nde denizi ören 3 oda 65 m'SATIL|K DAIRE

Dükkan, Arsa, AraziDaire, Zeytinllk, ViI!a
TAPU TAKİP İŞLER iynpıLıR

Zı ARAYıl.lL $AT LlK ve I(IRAL l'|ıZAci

120 m2 3 + 1 sATlLlK LÜx DAıRE

l.lB

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lılüstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad.100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eskiuhilliektep §okak l'|o:2 D:4 §adık Fatma Ap[ 3+1.110 m2 asansörlü.kombili satılık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 r6lşJrliiilı 
*i:ni 

atari makineleriyle satılık dükkan

Balıkpuan

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın

altında 408 m2 arsa - Çınarcık,
Yalova M8,54 m2 arsa

Termal Barajı'nda 401.77 m2 arsa

Terma! Girişinde 433.02 m2

Termal yo|u 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 lşlemleri ve

Doğa! gaz PoIiçesi YapıIır,

§EKER §ıGORTA
t acide özAtp

Tel:513 2474 Fax 514 10 21

ııRlsk 
alınadan bu

üyeleri ile sanayici
ve işadamlarının
katıldığı toplantının
ilk konuşmacısı Erdal
Derindere, işletme
yöneticilerinin bilgili
personel bulamamak-
tan şikayetçi olduk-
larını ifade etti.
Günümüzde daha
farklı ve taklit edile-
meyecek mamulterin
üretilmesi gerek-
tiğine vurgu yapan
Derindere, "Uretimi
sağlayacak olan
insan kaynaklarıdır.
lnsanların verimllllğl-
ni artırmak için iyi
eğitilmeleri gerekir.
Bir firma mevcu
diyetini devam
ettirirken kurum
kültürünü, motivas
yonunu sağlamlaştır-
malıdır. lnsan kay-
nakları yönetimi,
genel yönetimin ayrıl-
maz bir parçasıdır...
AIdığınız bi|giyi
bedavaya getirmeye
çalışmama!ısınız.
Gerçek bir lideı
gücün dağıtıldıkça
arttığını bilmelidir.
Eğer iyi adam
yoksa, iyi patron
da yoktur" dedi.
Prof. Dr. Ersin Nazif

uıne 0
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Fatih Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ersin Nazif Gür
doğan, Türk işletme
lerinin borçlanmayı
öğrenmesi gerektlğl-
ni belirterek "Günü
müzde artık güç, bil-
giden, vizyondan, ye
nilik yapmaktan, risk
almaktan ge|iyor.
Risk almadan büyü
mek olmaz" dedi.
Müstakil Sanayici ve
!ş Adamları Derneği
(MUSIAD) lnegöl
Şubesi'nin düzen-
lediği Türkiye'de
işletmelerin yapısı ve
dünyaya açılım konu-
lu bilgilendirme
toplantısının konuş-
macıları, Fatih
Universitesi Oğretim
Üyesi Prof. Dr.-Ersin
Nazif Gürdoğan ile
lşletme Uzmanı Erdal
Derindere o|du.
MüslAD loka!inde
gerçekleştirilen ve
Kaymakam Erdoğan
Bektaş, Belediye
Başkanı Alinur
Aktaş, lnegöl
Mobilyacılar Odası
Ba.şkİnı Hamdi ldi!,
MUS|AD lnegöl Şube
Başkanı M. Akif Kılıç
ve yönetim kurulu

Gürdoğan da, bugün
dünya üzerinde ortak
dil tıaline gelen lngi
!izce'yi bilmeyen lerin
artık okuma yazma
bilmiyor muamelesi
gördüğünü söyledi.
Prof. Dr. Gürdoğan,
artık dünyadaki
duvar!arın yıkıldığını,
ABD'de meydana
gelen bir gelişmenin,
ekonomiyi etkiledlği.
ni kaydetti.
Türkiye'nin de artık
dünyaya açı|mış bir
ülke haline geldiğine
işaret eden Gürdo
ğan, şunları söylediı
"Artık ben yaptım
devri blttl. Eğer
başarılı olmak
istiyorsanız,
dünyanın her
yerindeki kaliteye
ulaşmalısınız. Artık
firmaların duvarların-
da 'Satılan Mal Geri
Alınmaz'yazısı olma-
malıdır. Bu, ben malı
mın kalitesinden
emin değilim anlamı.
na gelmektedir.
Dışarıya açılmayan
işletme başarıyı elde
edemez. Rakibin ne
kadar büyük olursa o
kadar kendinden
emin olursun."
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Güne Bakış
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Kadri GÜı_en
kadri_guler@ hotmail.com

Asansör
Asansörsüz Hükümet Konağı'nın en üst

katı uzun yıllar Tapu Müdürlüğü olarak
hizmet verdi.

Yaşları ilerleyen kadın ve erkekler, tapuda
işlerini görmek için merdivenleri ne zorluk-
larla çıktıklarını bilen|erdenim.

Daha sonraki yıllarda Tapu Dairesinin bi
rinci kata alınmasıyla, sıkıntı bir nebze düzel-
dl ama yine de Mal Müdürlüğü'nde, Mllll
Eğitim Müdürlüğü'nde iişleri oIanlar, o mer-
divenleri tırmanmak zorunda kaldılar.

"Asansör" baş|ıklı birçok kez yazılar
yazdım.

Hangi Kaymakam döneminde Hükümet
Binasına "Asansör" yaptırılılırsa o Kay
makamın daha çok anılacağını söyledim.

Eski Kaymakamımız bu konuda birçok
girişimlerde bulundu ama bina içine asansör
yaptırmanın teknik olarak olanağı olmadığı
için yapılamadı.

Sayın Mehmet Baygü! Gemlik'e geldiğin-
den beri bu konu üzerinde duran
Kaymakamlarımızdan. :

Kendisiyle de bu konuyu birkaç kez
koıluştuğumu anımsıyorum.

lçten asansörün teknik olarak yapılama
yacağı söz konusu olu;ıca, dıştan asansör
üzerinde durularak, bu iş için adım atıldı.

Asansör özür!üler ve yaşlılar için önemli
bir ihtiyaç.

Bu eskiklik uzun yıllar sonra gerçekleşi
yor.

Kaymakamımız Mehmet Baygül'ü kutla
rım.

Birçok Kaymakamımızın gerçekleştireme
diği bu basit ama çok büyük hizmet, şimdi
gerçekleşiyor.

Ve.. Mehmet Baygül, asansör yaptıran
Kaymakam olarak unutulmayacak.

Geçtiğimiz cuma
gecesi dört arkadaş
Emin Dalkıran Kor
donu'nu turlarken
GemIik çıkışındaki
Karsak Deresi'ne gel
diğimizde bir de ne
görelim.

Geçen hafta ya
ğan şiddetli yağmur
larla gelen toprak,
kum vs. dere içinde
kum adacıkları o!uş-
tu rm uş.

Hele derenin
deniz ile birleştiği
yerdeki kum birikimi
bir sandalın rahat!ık-
la denize çıkışına
engel teşkil edecek
şekilde. Su belirli
belirsiz akıyor.
Akıntı dikkatle
bakıldığında ancak
fark ediliyor.

Demek ki;
derenin dibi de top
rak, kum vs. ile do
lu.

Bilindiği gibi
derenin Bursa

lnan TAMER

istikametindeki sol
cenahında sandallar
barınıyor.

Amatör balıkçılar
kiraladık!arı sandal-
larla körfez'e
açılarak balık tutma
meraklarını gidere-
biliyorlar. Derenin
bu halinden ötürü,
amatör balıkçılar
sandal kiralayıp
denize açılamıyorlar.
Bu da sandalcı
esnafının aleyhine
bir durum yaratıyor.

Gelelim esas ko
nuya...

Bugünlerdeki
pastırma yazları bir
iki gün sonra bitip,
havalar mevsim nor-
mallerine dönecek.
Mevsim gereği
oluşacak yağış!ar
sonunda, derenin
önü ve içi, kum ve
toprak yığınları ile
dolu olduğundan su
seviyesi yükselerek

Karsak Deresi'nin Hali...

mecrasından taşıp
zarara sebep ola-
bilir.

Sahil Devlet Has
tanesi, Vergi Dairesi,
llçe Tarım
Müdürlüğü, Belediye
Arıtma ve Deşarj
Tesislerl, BUSKl
Müdürlüğü, Sağlık
Grubu, Sağlık Ocağı,
Emniyet Müdürlüğü,
llçe Kriz Merkezi ve
o civardaki okullar
i!e meskun mahalIer
oluşacak bu olum-
suz durumdan et
kilenip zarar göre-
bi!irler.

Bizlerin gördüğü
derenin bu olumsuz
durumunu, yet kilile
rin ve sorumluların
görmeyip dereyi
temizlemek için
gerekli çalışmayı
yapmamaları anla
şılacak gibi deği!.

Bizler gene!likle
aklımızı kullanıp

gereken önlemleri
almadan işi hep
Allah'a havale ede
riz.

Oysa, yüce Allah
gerekli tedbiri al
mamızı, sonra Ken
disine sığınmamızı
buyurur.

Olaylar olup za
rarlar görü!dükten
sonra çabalayıp, ah!
vah! ederek çırpı-
nacağımıza, sorum-
lulara kızıp lanetIer
yağdıracağımıza
şimdiden lazım
geleni yapalım.
Yoğun bir şekilde
tepkimizl koyarak
i!gililerin dikkatini
çekelim.

Ne insanlar zarar
görsün, ne de
sorumlular lanetlen
sin.

Sorumlular, !ütfen
işin üstüne eğiliniz.
Gereğinin yapılması
için çalışınız.

ı

Türk Eğitim-Sen
Gene! Başkanı Şuayip
Ozcan, kamuoyunun
dlkkatini eğitimde
yaşanan sorunlara
çekmek amacıyla
21 Kasımdan itibaren
108 şube başkanı
ve i! temsilcisiyle
Ankara'ya yürüyüş
yapacaklarını bildirdi.
Özcan, "24 Kasım
Öğretmeııter Günü"
dolayısıyla yaptığı
yazılı açıklamada,
Başöğretmen Mustafa
Kemal Atatürk'ün
öğretmenleri el
üstünde tuttuğunu
ve öğretmenlik
mesleğinin kutsal-
lığını her fırsatta dile
getirdiğini belirtti.
Ozcan, günümüzde
ise öğretmenlerin
"aşağılandığını,
horlandığını, kötü
muameleye maruz
bırakıldığını"
iddia etti.
Öğretmenlerin
ekonomik yönden

i .i, ı" |i, ,| . .| ,,
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ecek

büyük kayıp
yaşadığını ve öğret-
menlik mesleğinin
saygınlığının giderek
azaldığını savunan
Özcan, şunları
kaydetti:
"Merkez yönetim
kurulumuz Ankara'ya
gelecek şube
başkanlarıyla
birlikte, 23 Kasımda

başöğretmenimiz
Atatürk'ü Anıtkabir'de
ziyaret edecek,
ardından Milli Eğitim
Bakanı Hüseyin
Çelik ile görüşecektir.
Görüşmede hazır-
lanan raporlar
Çelik'e sunulacak
ve eğitim çalışan-
larının talepleri kendi-
sine iletilecektir."
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Hava sıcaklıkları
tüm urtta artı r

9

't1-
'r.

Ilık hava yurt genelinde etkisini sürdürecek.
Devlet Meteoroloji lşleri Genel Müdürlü ğün-
den alınan bilgiye göre, hava sıcak!ığı
bugün lç ve O6ğu [eslmlerde, yannd-an
itibaren tüm yurtta 24 derece artacak.

ıGemlik 
l(örfu' internette uııvuı,geınl ikkor|ugueteslcom adresini tıklayın

DEVREN sAT,t,r( isYERi

Uygun fiyata
eşyasıyla

TEL: 51 4 61 68
0.542 730 60 51

indekiıç

ışyerı
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Şimdi başka neyiz
Kıyıya vurmuş iki
denizyıldızından

Ama yanyana...

Gemlik'in yetiştirdiği
ve günümüzün
tanınmış şairlerinden
serdar unver'e ait
olan bu dizeleri
okuduğumda 16
yaşındaydım.
Çocuk!uğumdan beri
tam olarak ilgi duya-
madığım şiiri kendim-
ce bana sevdiren,
aynı zamanda birçok
kişinin ilham aldığı
bu değerli şairi
birlikte tanıya!ım
istedIm.
kendisine, sizinle
röportaj yapmak
istiyorum, dediğimde,
her zaman ki neza-
ketiyle beni kırmadı
ve şiir dolu yaşamına
dair çeşitli bilgilerini
siz değer!i okuyucu-
lara benim aracılığım
iIe aktardı.

Yelda BAYKIZ;_
- Şairin yaşamı iie
şiiri, biliyorum ki
birbirinden
ayrılmaz bir bütün.
Yaşam, adeta
ü.retim atölyeleri.
Ozgeçmişinizi de
merak ediyoruz
elbette; ama oradan
yola çıkarak yaşama
bakışınızı, yaşam
karşısındaki - yoksa
içindeki mi desem-
duruşunuzu sormak
istiyorum asıl.

Serdar ÜNVER:
Fiziksel olarak
doğduğum ve dur-
duğum yer, Gemlik...
1955, her canlı gibi
biyolojik varlığımı;
1994 ise şiirsel var-
lığımı biçimledi.
lkinci tarih,
Bursa'da Ramis
Dara'nın yayın
yönetmenliğinde
72 sayı çıkan,
Türk edebiyatı
tarihinde önemli
bir yer bulan, he6
referans olarak
gösterilen bir dergi.
Gerçek anlamda ilk
şiirimi, sonradan
mutfağında da bir
biçimde yer aldığım
bu dergide yayım-
ladım. zaman
içerisinde de,
olması gerektiği
gibi, diğer dergiler...
Şu anda da,79.
sayıya varan
Akatalpa dergisinin
kurucularından biri
olarak, şiirle ve

edebiyat sosyolojisi
ile iç içeliğimi
sürdürüyorum.

Yelda BAYK|Z:
Akatalpa'nın
günümüz şiir dergi-
leri arasında önde
gelen bir dergi
olduğunu biliyoruz;
bize biraz daha
tanıtır mısınız?

Serdar ÜNVrn:
@tesl
Eğitim Fakültesi'nde
öğretim görevlisi
olarak çalıştığım
dönemde, oda
arkadaşlarım Ramis
Dara ve Melih Elal idi.
Edebiyat derslerini
paylaştığım bu değer-
li yazar dostlarım ile,
bir şiir dergisi çıkar-
mak düşüncesinde ve
arzusunda buluştuk.
O zamanki sevgili
dekanımız Ali
Özçelebi'nin de
omuz vermesi ve bir
süreliğine derginin
sahipliğini üstlen-
mesi,, ardından dergi
ktinyesine şair Obst-
larımız Hilmi Haşal ve
Nuri Demirci'nin dahil
olması, Akatalpa'yı
daha.da güçlendirdi.
Şair lhsan Uren
ağabeyimiz ise t6
baştan maddi ve
manevi desteği ile
aramızdaydı zaten.

Sanafta nicelik pek
önemli değildir ama
yukarıda adlarını
saydığım bu şair ve
yazar dostlarımın
çıkardıkları kitap
sayılarının toplamda
nerdeyse 50'yi
bulması, ödüllerinin
bulunması,
Akatalpa'nın nitelik
olarak daha öne
çıkmasını sağlamıştır
kuşkusuz.

Yelda BAYK|Z:
Yine size dönersek;
yaşam ve şiir örgüsü
içinde belirgin
yanlarınız nelerdir?

Serdar ÜNVER :

Yaşam pratiğinden
geçmeyen, yaşamdan
söz etmeyen hiçbir
duygu ve düşünce
şiir kapımı çalmadı
şimdiye dek. "Şairin
hayatının şiire dahil
olduğunıı' da 'önemli
olanın, şiirin hayatını
yaşamak olduğunu,
yazmanın sonraki iş"
olduğunu da biliyo-
rum; llhan Berk'i ve
Cemal Süreya'yı
anarak... Şiir, bir

sağl ığ ı nd a y ayı n l adı ğ ı
bir tek kitabı yoktur.
Ona keza, Ahmet
Hamdi Tanpınar'ın
da Ahmet Muhip
Dıranas'ın da ancak
birer kitapları vardır...
Fakat başka neden-
lerden dolayı, kita-
plaştırmamak da
olmuyor işte şiirleri.

Döküm şöyle: Arkası
Dün (1995), Kuşlar
Kanadı (1998), Eylül
Avlusu (2005).

Oa

uzun zaman diliminde
bu özelliğe sahip
başka bir kitap yok.

Dile getirmek iste-
diğim bir diğer husus
ise; bozkır köyünü,
kasabas ını, ora
insanını anlatan şiir-
lerden oluşmuş bu
kitabın şairinin, bir
deniz kasabası insanı
olması ve neredeyse
bir bozkır köyünde,
kasabas ında tek bir
gün, gece bile

Hazırlayan :Ye!da BAYKIZ

Çoğalacaksa alt
anlam katmanları
itibariyle çoğalsın,
dizeler ölçeğinde
değil. 'Ses' e
gelince... Birçok şair
için olduğu gibi,
benim için de çok
önemli. Müzikalite,
şiiri daha yumuşak,
daha sıcak ve daha
ince kılar.
sözcüklerin hatta
hartlerin yan yana
getirilişinden doğa-
cak ahenk unsurunun
ıskalanmaması
düşüncesindeyim.

Yelda BAYK|Z:
Şiirinizde, kökeni
Türkçe olan sözcük-
lerin oranının çok
önde olduğu hemen
görünüyor. Bıı, sizin
bir ilkeniz midir
yoksa özelliğiniz mi?

yerde hem vazgeçiş
hem kabul ediş!
Nelerden mi vazgeçer
bir şair, şiir için, şiiri
için? Fazla söze
gerek yok: Eşinden,
işinden,aşından bile!
ya kabul ettikleri?
Zaten okumayan
topluma bir de şiir
gibi en rafine aktarımı
sunuyor olmanın
sıkıntısını; manzu
melerin, şiir (?) kaset-
leı irıdeki bayağıİık-
ların şiir diye yutturu-
luyor olmasının
gerçek şiir adına
üzüntüsünü vs. ys. ...
Bakın,'şiir yazma'nın,
yazabilmenin şairin
beynini terletmesin-
den; bir dize hatta bir
sözcük için günler
geceler boyu çektik-
lerinden söz etmedim
bile. Oysa, bilinir ki,
Yahya Kemal'in en
kısa sürede yazmış
olduğu şiir "Deniz"
adlı şiiridir ve bir yıl
sürmüştür yazılması.

Yelda BAYK|Z:
Sözü kitaplarınıza
getirmek istiyorum.
llk kitabınızı geç
denilebilecek yaşta
yayınladınız: Arkası
Dün (1995) ... Bu
gecikmişliğin nedeni-
ni de açıklayarak,
kitaplarınızdan söz
eder misiniz?

Serdar ÜNVER :

Kitap sonuçta şiirler
toplamıdır ve tek
başına şairin temel
ve tekil göstergesi
değildir. Şunu söyle-
mek istiyorum:
yaşayan şiirin nabzı
dergilerde atar. Her
şiirine bir kitap
olgunluğunda ve
bütünlüğünde baka-
bilmeyi yakalamış
olmak, kitap sahibi
olmaktan daha önem-
lidir. Biliyorsunuz ki
Yahya Kemal'in

ç
imizdnn hir Serdar [Jnver

İkinci ve üçüncü
kitabın arasına hayli
zaman girdi; fakat
sanıyorum dördüncü
kitap o kadar
beklemeyecek.

Yelda BAYK|Z:
ıkinci kitabınız olan
Kuşlar Kanadı'nın
pastoral bütünlükte,
tematik bir kitap
olarak okuyucuyla
buluşması, bildiğim
kadarıyla bazı özellik-
leri de beraberinde
taşıyor. Bundan
söz eder misiniz?

Serdar UNVER :

Beğenilen bir kitap
oldu Kuşlar Kanadı.
Ama şunlar da göz
ardı edilsin istemem:
Eğer atlamadıysam,
pastoral tematik
bütünlükteki bir
önceki kitap Oktay
Rıfat'ın "Çobanıl
Şiirler" i... Aradaki

geçirmemiş olması.
yine de o kitabın
okuy u c u l arı ke nd i l eri-
ni aldatılmış gibi his-
setmesinler! Şairin
coğrafyası 'dil'dir
zira!

Yelda BAYK|Z :

Sizin şiirinizden söz
ederken söylenmese
olmayacak iki özellik
de 'kısalık - yoğun-
lıık" ye 'ses"! Bu iki
özellikten ve varsa
bunlarla bütünleşen
diğer özelliklerinden
söz eder misiniz
şiirinizin?

Serdar ÜNVER :
Kısalık... Evet! Ama
yoğunluğu içeren bir
kısalık! Söylenecek
söz tamama ermişse
niye uzatılsın ki
daha? Şiir, sözcük
deposu, ardiyesi,
hangarı mıdır? Bir
fırça darbesi yeterli.

Serdar UNVER :

Bu konudaki ilkem,
galiba artık özelliğim
oldu, Dağlarca'nın "
Ses bayrağım"
dediği, 'ağzımdaki
anne süiü' oian
Türkçe'ye sonsuz
saygım var.
Onu işlemekten,
onu solumaktan,
onu yaşamak ve
yaşatmaktan haz
duyuyorum.

Yelda BAYK|Z :

Biz de şiirlerinizi
okumaktan...
Daha nice şiirle,
kitapla buluşmanızı
ve bizleri de
buluşturmanızı
diliyorum.
Teşekkürler
Sayın Serdar Unver,

Serdar UNVER :

Ben de size ve
Gemlik körtez
Gazetesi'ne teşe kkür
ediyorum.

cir sirsi^ü

Belle bu geceyi;
zamandır
yalınayak yürüdüğün
yolunda düş tümseği...

ve kimbilir kimin,
dokunuk ellerce
tüten üç-beş anıda.

Diyelim ölüm: belki
sürgün, olacağı...

Hadi git bitsin!

Serdar Üuven Gyffil
Avlusu s. 42)
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Gen bllimcllere altın fırsat Okullara renkll
Atatürk osterlt

Uludağ Üniversitesi tarafından bu yıl "Atatür.k'ün Doğumunun 125. Yılında Türkiye'nin Önemi"
konusu ile düzenlenen 2. Ulusa! Genç Bilim lnsanları Sempozyumu, 23 Kasım Perşembe günü

başlıyor. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, 12 üniversiteden 28 bilclirinln
yayımlanacağı sempozyumda, birçok ünlü akademisyenin konferans vereceğini söyledi.

Ulu.dağ Üniversitesi sosyokültürel, sos ulusça her zaman Sempozyumun içer-
(UU) Rektörü Prof. yoekonomik, jeoe kinden daha fazla iğine değinen Prof.
Dr. Mustafa konomik yapısı hak çalışmamız gereken Dr. Yurtkuran, şöyle
Yurtkuran, UÜ Kültür kında önemli oturum- bir dönemde olduğu- devam etti:"23 Kasım
Sanat Kurulu üyeleri lar gerçekleştirile- muzu belirten Prof. Perşembe günü saat
ile birlikte düzen- ceğini ifade etti. Dr. Yurtkuran, bu 09.30'da başlayacak
lediği basın toplan- Özgün bir konu belir süreçte Türk sosyal sempozyum 2 gün
tısında,2. U!usal ledikleri için katı!ımın bi!imcilere önemli sürecek. Vali Nihat
Genç Bilim İnsanları da yoğun olmasını sorumluluklar düştü Canpolat'ın da katı!a-
Sempozyumu'nu beklediklerini anlatan ğünü dile getirdi. cağı sempozyumun
tanıttı. Rektör Yurtkuran, Yurttaşlık bağlarını ilk konuşmacısı,
UÜ neütörlük A ve D "Her yıl ortalama 100 pekiştirmek, insan uluslararası üne
salonlarında gerçek- etkinliğe imza atan kaynaklarını daha sahip cumhuriyetl
leştirilecek sempozyu UÜ Xtlltür Sanata üretken hate getirmek mizin yetiştirdiği
mun 2 gün süreceği- Kurulu'nun düzen- gerektiğini bildiren önemli bilim adam
ni belirten Prof. Dr. lediği bu sempozyum Rektör Yurtkuran, |arınan Prof. Dr. Celal
Yurtkuran, bu yıl ki da, Türkiye'yi gelece "Unutmayalım ki Şengör olacak. 'Bilim
konunun "Atatürk'ün ğe taşıyacak ve yarı ülkemizi işgalden ve nedir' başlığı altında
Doğumunun 125. nın sosyal dengeleri- sömürge olmaktan katılımcıları aydınlat-
Yılında Türkiye'nin ni oIuşturulacak genç kurtarıp bize cumhuri acak olan Şengör'e,
Onemi" olduğunu bilimcilerin önünü yeti emanet edenler son günlerde günde-
söyledi. Genç bilimci- açmak istedik. çok daha kötü mi meşgu! eden
lerin başvurusuyla Atatürk'ün 125. do koşullarda bu başarılı deprem konusunda
sempozyumda 28 ğum yı!ını içeren, ba elde ettiler. Türk da sorular sorulabile-
bi!dirinin kabul edil ğımsız, çağdaş ve toplumunu böImek cek. 12 üniversiteden
diğini anlatan Prof. yurt sevgisiyle be isteyen, ümmetçi gelecek o|an genç
Dr. Yurtkuran, değer- zenmiş, ülkemizin cemaatçi söylemlerle akademisyenler
lendirme sonunda konumu ve potan- ayrıştırmak isteyen bildiriIerini sunacak-
dereceye giren ilk siyelini bilimsel bakış emperyalistlerin ve lar ve yapılacak
bildiriye 500, ikinciye la ortaya koyan sap- işbirlikçilerinin oyun- değerlendirmenin
300, üçüncüye 200 tamaları değerlendi- Iarını ancak bu şek- ardından başarı!ı 3
YTL para ödü!ü vere- receğiz ve sonuç ilde bozabiliriz. bildiriye para ödülü
ceklerin i kaydetti. olarak geleceğin Şımdıden sempozyu- vereceg ıiz. 24 Kasım
Sempozyumda ayrıca Türkiye'si hakkında ma gelen bildirileri Cuma günü de saat
ünlü akademisyen- görüş açıklayacağız" kitaba dönüştürdük 13.30'da değerlendir
lerin konferanslar dedi. ve bilim dünyasına me oturumu yapıla-
vereceğini bildiren Cumhuriyetin var- 514 sayfalık yeni bir cak ve sempozyuma
Prof. Dr. Yurtkuran, lığını güçlü bir biçim hizmet sunduk" diye iIişkin bilimse! bir
Türkiye'nin de sürdürmesi için konuştu. analiz yapılacak."

Cumhuriyet
Kadınları Derneği
Bursa Şubesi,
Büyük Onder Gazi
Mustafa kemal
Atatürk'ün f 25.
doğum yıldönümü
etkinlikleri kap-
samında 40 oku!a
renkli Atatürk pos-
teri dağıtacak.
Cumhuriyet Kadın
ları Derneği Bursa
Şube Başkanı
Sultan Yurduna!,
Gazi Mustafa
Kema! Atatürk'ün
cumhuriyet öncesi
ve sonrası yaptığı
ça!ışmalarda çek-
ilen fotoğraflarını
renklendiri!miş
poster olarak 40
oku Ia dağıtacak-
larını söyledi.
Başkan Yurdunal,
yönetlm kurulu
üye|eriyle birIikte
dernek binasında
düzenlediği basın
toplantısında, 125.
doğum yıldönümü
kutlanan Büyük
Onder Atatürk için
eğitim kurumların-
da seferberlik
başlattıklarını, tüm
duvarları renkli
Atatürk posterleri
ile süsleyecekterin i

ifade etti. Şehir

merkezinden uzak,
ihtiyaç sahibi okul
larda bu kampanya
yı sürdürdük|erini
anlatan Yurdunal,
"Ankara'daki Bor
Sanat Galerisi ile
anlaştık ve 60
renkIi posteri 40
eğitim kurumu-
muza paylaştıra-
cağız. Anıtkabir'e
bu yıl gerçekleşti
rilen ziyaretlere
baktığım ızda, önce-
ki yıla göre yüzde
80 civarında bir
artış var. Bu da
gösteriyor ki Ata
türk'e oian iigi, ihti
yaç, son günlerde
iyice hissedilir
oldu. Biz de bu
çerçevede çalış-
malarımızı sürdüre-
ceğiz" dedi.
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Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer,
"Son günlerde artan,
yüreklerimizin sızla-
masına neden olan,
çocuklara yönelik
insanlık dışı şiddetin
ve istismarın önüne
geçilmesi için çaba
göstermek, bu olum-
suzluklardan etkilenen
çocuklarımıza sahip
çıkmak, savsaklanma-
ması gereken
toplumsal bir sorum-
luluktur" dedi.
Sezer, Dünya
Çocuk Hakları Günü
doIayısıyla yayım-
ladığı mesajda,
sevgi dolu yürekleri,
önyargısız ve aydınlık
bakışlarıyla çocuk-
ların, insanlığın
umudu, ge|eceğin
güvencesi ve barış
ortamının sağlan-
masında en önemli
güç olduğunu belirtti.
Çocukların yarın!ara
en iyi biçimde hazır-
lanmalarında sevginin
temel araç olduğunu
vurgulayan Sezer,
on!ara karşılaştık!arı
güçlükleri aşma ve
sorunları çözme yetisi
kazandırmak, doğru
kararlar vererek
yaşamın her alanında
başarılı olabilmeleri
nin yolunu açmak
için temel koşulların
sevgi ve güven
olduğuna işaret etti.
Cumhurbaşkanı
Sezer, doğdukları

o §ayfa 8
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Sezer'den oGuk
ornosu uyarısı ,

andan başlayarak
çocuk|arın sahip
oldukları haklara
saygı gösterilmesi,
ruh ve beden sağlık-
Iarının korunması ve
şiddetten uzak bir
ortamda yetiştirilme
leri konusunda anne-
babalar başta olmak
üzere tüm toplumun
eğitilmesinin, onların
şiddet kültürünü
değil, insanlık değer-
lerini özümsemiş
kuşaklar olarak yaşa-
ma hazırlanması
yönünden büyük
önem taşıdığını belirt-
ti. Cumhurbaşkanı
Sezer, mesalında şun-
ları kaydetti: "Son
günlerde artan, yürek-
lerimizin sızlamasına
neden olan, çocuklara
yöne!ik insanlık dışı
şiddetin ve istlsmarın
önüne geçilmesi için
çaba göstermek, bu
o!umsuzluklardan etk-
ilenen çocuklarımıza
sahip çıkmak, savsak-
lanmaması gereken
toplumsal bir sorum-
luluktur.

Ayrıca, kimsesiz
çocukIarımızın
bir aile ortamı içinde
yetişmelerini olanaklı
kılacak koruyucu
aile konusundaki
duyarlıIığı artırmak,
sokakIarda yaşamak
zorunda kalan, küçük
yaşta çalıştırı!an
çocuklarımıza sağl ıklı
ve mutlu bir gelecek
sunmak için gönüllü
ve özverili çalış-
maların artması gerek-
mektedir. Bu konuda
herkese büyük sorum-
luluk düştüğü unutul-
mamalıdır.
Çocuk Hakları
Günü'nde, çocukların
tüm haklarının korun-
duğu, açlıktan, yok-
sul!uktan, savaştan,
şiddetten ve kötü|ük-
lerden arınmış,
sevginin, hoşgörünün
ve barışın egemen
olduğu bir dünyada
yaşayabilmek
umuduyla tüm
çocuklarımızı
sevgiyle kucaklıyor,
esenlikler diliyo-
rum."dedi.

Lo
Toplu Konut
ldaresi'nin (TOKİ),
açık satışa çıkardığı
88 eski TBMM
lojmanından 51'i,
3 günde satıldı.
TOKİ'nin, 163 adet
eski TBMM lojmanının
satışı için 31 Ekim'de
yaptığı ihalede 75
daire satılırken,
kalan 88 daire, 15
Kasım'da açık satışa
çıkarılmıştı. Açık satış
için 15 Aralık'a kadar
süre veri!mesine
karşın 3 günde 51
konut satıldı. Açık
satışa sunulan
konutların fiyatı, 31
Ekim'deki açık artır-
maya esas olan fiyat-

lara göre yüzde 2,1-
2,4 artırılmıştı.
Büyüklükleri 90-220
metrekare arasında
değişen konutların

fiyatları 185 bin411
bin YTL arasında
bulunuyor. Peşin alırn-
larda yüzde 22 iiyat
indirimi uygulanıyor.
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konut faizi üzde 1'in altına iner rnl?
konut kredisi iaiz-
!erinde tüketici!er
eskisi gibi yüzde 1'li
seviye|eri beklerken,
uzmanlar söz konusu
seviyeler için iki
önemIi olaya işaret
ediyor. lşte bankatarın
en son faiz oranları:
Siyasi ve ekonomik
istikrarın kredi
maliyetlerini ay!ık
yüzde 1'e kadar
düşürmesi konut sek-
töründe talep patla-
masına yol açtı. Ancak
mayıs ve haziran
aylarında uluslararası
piyasa!arda yaşanan
dalgalanmanın etk-
isiyle oran|ar yüzde
2,3'e kadar tırmandı.
Faizler tekrar 1,7 -1,8' e
gerilediyse de tüketi-
ciler eskisi gibi yüzde
1'li seviyeleri bek,
lerken, uzmanlar söz
konusu seviyelerin

G um hurbaşkanlığı
ve genel seçimlerin
ardından yakalanabile-
ceğini söylüyor.
Bank Europa Gene|
Müdürü Cüneyt
Genç, öncelikle
cumhurbaşkan!ığı
seçimlerinin konut
piyasasının yönünü
belirleyeceğini, bunun
piyasalarca olumIu

görülmesi durumunda
konut kredi
faizlerinde düşüş
başlayacağını
ifade ediyor. Genç,
konut kredi!erinin
mayıs öncesi seviyesi,.
olan yüzde 1'lerin
altını görmesi için
ise genel seçimlerin i,-

yapılması gerektiğini
vurguluyor.
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Otomobil firmaları,
hem stoklarında kalan
2006 modellerinde
hem de yeni satışa
sunulan 2007 model-
lerinde indirim başlat-
tı. lndirimler bazı mod-
eiiercie i0 bın YTL'ye
kadar çıkıyor...
Ramazan Bayramı
öncesinde indirim
kampanyalarına
başlayan otomobil fir-
maları şimdi de 2006
mode! stoklarını erit-
mek için bu kampa-
nyaları n ı genişletiyor.
Ancak kampanyalar
sadece elde kalan
modelleri kapsamıyor.
Satışa yeni sunulan
2007 model otomo-
billerde de indirim
yapılıyor.
Takas indirimi de var
Hyundai, Nissan,
Daihatsu, Opel,
Peugeot, Seat, Skoda
ve Chevrolet gibi çok
sayıda ün!ü marka,
modeline göre 2 ile 10
bin YTL arasında
indirim uygulamaya
baş|adı. Bazı markalar
ise yakıt desteği, takas
indirimi ile 12 aya
yüzde 0 iaız uygula-
masını içeren kampa-
nyalar düzenliyor.
Fırsatı değerlendirin
Nissan Genel Müdür
yardımcısı lkllm
Sancaktaroğlu, kam-
panyaların, satış ve
pazar paylarını artırma
amacı taşıdığını
belirterek, dövizdeki
gerilemenin de bu
düzenlemelerde etki!i
olduğunu söyledi.
Daihatsu Türkiye
pazarlama Müdürü
Kanat Kale ise "Cazip
fı rsatı değerlendi ri n"
önerisinde bulundu.
Renault 12 ay faizsiz

Renault'nun Megane
HB, Wagon, Scenic,
Modus ve Laguna
model!erini, vergi!erini
ödedlkten sonra 12
aya yüzde 0 faizle
almak mümkün
Renault bu modellerde
2000 YTL takas indiri-
mi yapıyor. 2006
model scenic ve
Laguna'da 2250,
Megane'da 2000 YTL
indirim var. Symbol
Authentique 1.4'ün
23.180 YTL olan fiyatı
kampanyada 22.200
YTL'ye, Megane Sedan
Authentique 1.4'ün
33.340 YTL olan fiyatı
32.500 YTL'ye iniyor.
Ope|'de büyük fırsat
Ope! Türkiye, 2007
modellerinde 2500-
7000 YTL indirim
uyguluyor. 2006 model
Astra Classic'in fiyatı
ise 2007 modelden
3000 YTL daha düşük.
Yeni Astraların 2006
modellerini de 1000-
1500 YTL daha ucuza
almak mümkün. 2007
Astra Glassic 1.4i'nin
31.145 YTL'lik fiyatı
27.145 YTL'ye iniyor.
Aynı aracın 2006 mod-
elinin fiyatı 23.963
YTL. 2007 Astra
1.4i'nin 34.862 YTL'lik
fiyatı da 31.862 YTL'ye
kadar düşüyor.
En indirimlisi Admire

Hyundai, 2006 model
otolarda orta!ama
1000 YTL'llk fiyat
avantajı sunuyor.
Ayrıca Accent Admire,
1.5 CRDi modelinin
fiyatında 7 bin 600
YTL indirim var. Atos
Prime'nin 2006 liste
fiyatı 20.417 YTL, 2007
modeli 20.616 YTL,
2006-2007 kampanya
indirimi ise 2000 YTL.
Accent Admire'in 2006
ve 20O7 modeli 31.445
YTL, Elantra'nın ise
2006 modeli 33.600
YTL, 2007 modeli
31.031 YTL ve kampa-
nya indirimi 5200 YTL.
Chevrolet'de 5 yıl
garanti lndirimleri 3
binle 5 bin 555 YTL
arasında değişiyor.
2007 mode|lerle 2006
mode!eri arasındaki
fiyat farkı ise 500-
1500 YTL arasında.
Spark 0.8 S'in 20.790
YTL olan fiyatı kampa-
nyada 17.790 YTL'ye,
Lacetti HB 1.4'ün
30.620 YTL olan fiyatı
25.065 YTL'ye iniyor.
Doğuş'ta 6 aya faiz
yok Doğuş Otomotiv,
Volkswagen araçlarda
peşin alım|arda 510 ile
2 bin 170 YTL indirim
başlattı. Takas için
aracını getirene ise
ekstra 1500 YTL daha
indirim yapılıyor

a
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As
DlsK'e bağ!ı Birleş,l
Metat-lş Sendikasının
araştırmasına göre,
asgari ücrete bu yıl
yapılan zam, yı! sonu
gelmeden kira, doğal

ı gaz, ekmek, kömür
ve ulaşımdaki fiyat

tışlara yenildi.
_ ,.leşik Meta|-1ş
Ar.aştırma Dairesinin
TUlK fiyatları
üzerinden indek-
sleme yöntemi ile
yaptığı araştırmaya
göre, asgari ücretlin-
in alım gücü ekmek
karşısında yüzde 3
geri|erken, asgari
ücretle alınan ekmek
sayısı da Aralık
2005'tekine kıyasIa 50
ekmek azaldı.
Ev kiralarındaki artış
yılın llk 10 ayı için 50
YTL'ye ulaşırken,
Haziran ayından
itibaren asgari
ücrete yapılan zammı
geride bırakmaya
baş!adı.

DEVREN sATlLlK
Faal durumda Devren

Sa tılık Krtas,ye Dükkanı
GSM; (0.533) 717 20 02

lılanastır'da 135 m2

3+1 , denize cepheli

LüxDA1RE
0.532 356 62 25

SATILIK DAIRE
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Bursa Bağkur İı ıtltiotiltiğünden aldığım

Bağkur sağlık karnemi kaybettim.

Hü kümsüzdür. NAZ|M ALAGÖZ

rırl

=ı-ı

1998-1999 eğltim-öğretim döneminde

Gemlik Lisesi'nden aldığım tastiknamemi

kaybettim. Hükümsüzdür.

DENİZ DURNA

f ooxı_ox sivısl oızgrel

arl ücret fl at artı larına enııdı

Kömür fiyatındaki
artış geçen yılın Ekim
ayına göre yüzde
22,9'a, doğal gazdaki
artış ise yüzde 23,4'e
kadar çıktı.
Be|ediye otobüs biIeti
fiyatları da yılbaşın-
dan bu yana 91
YKr'den 1.20 YTL'ye
yükseldi. Yüzde 12'yi

bulan fiyat artışı,
Ağustos ayından
itibaren asgari ücrete
yapılan zam oranını
geçti.
Birleşik Meta!-lş
yönetim kuru!unca
yapılan değer-
!endirmede, asgari
ücretin çalışanların
aileleri ile birlikte 12-

13 milyon kişiyi
doğrudan etkilediği
vurgulanarak,
"Asgari ücretin
açlık sınırının
altında belirlenmesi
12-13 milyon insanın
aç!ığa mahkum
edilmesi anlamına
ge!mektedir"
denildi
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Barbaros BALMUMCU

HoşGEı-oiıı cABBAR HocA

Hasta yatağımda beni iki kişi ziyaret etti.
Biri Hasan Bora, ikincisi Bursasporlu
Cengiz.

Senin başta olduğunu Gemlikspor'a
antrenör arandığını, senin Gemlikspor'a gel-
meni benden istediler.

Senin kısmetinmiş Gemlikspor'a geldin.
Şimdi senin Gemlikspor'dan alacağın var .

bu alacak nedir.
Gemlikspor senin çalıştırdığın bir takımla

maç yaparken, Gem|ikli sporcular'Sen oyna
diye' hep bir ağızdan tezahurat yaptılar.

Senin yapacağın bir şey var şimdi Cabbar
Hoca, Gemlikspor'a futbol oynatta herkes
seni alkışlasın sen de alacağını tahsil et.

Elinde çok iyi elemanlar var kıymetinl bll.

Emin Dalkıran Kordonıt' nda

70 m2 daha önce internet

cafe olarak kullanılan

işyeri kiralıktır,

(0 542) 593 61 51

üıxı §AvUılııııAş ve ııılııııiıl ıöıüı{ıııEz güıülııüĞü

lçiıı ııı cüç KOşuLLARALTıı,ıDA cAı.ıLARıı'ıı oRTAyA ı(Oy,

ıUIAKTAI'| ç El(İ ll lül EYE l'| ı(AH RAıjlAı,I GAzi Lıni ıııiz ı ç i ıı

T§X ELELE VAKFİ
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb, 505 0 505 TL

Tel: 0,31243199 36 Faks: 431 07 36

web: www,elele.Org,tr

Danı ta

Danıştay, Enerji
Piyayası Düzenleme
Kurulu (EPDK)
tarafından akaryakıt
dağıtım şirketlerine
verilen para
cezalarına ilişkin,
söz konusu şirket-
lerin yürütmeyi
durdurma taleplerini
reddetmeye
devam ediyor.
Alınan bilgiye
göre, Danıştay
13. Dairesi,
EPDK'nın akaryakıt
dağıtım şirketlerine,
lisansı olmayan
bayilere akaryakıt
verdikleri gerekçe-
siyle verdiği idari
para cezalarına
ilişkin dava açan 6
şirketin daha
yürütmeyi durdurma
ta!eplerini reddetti.
Geçen hafta
Aytemiz şirketinin
yürütmeyi durdurma

dan EPDl(,nin cualanna o

talebini reddeden
Daire, Opet,
Altınbaş, Delta,
Turkuaz, Siyam
ve Agpas şirket-
lerinin de
yürütmeyi durdurma
taleplerini reddetti.
Böylece Danıştay
28 akaryakıt şir-
ketinden 7'sinin
para cezalarını
ödemeleri gerek-
tiğinin yolunu açmış
oldu. Hatırlanacağı
gibi, EPDK toplam
28 akaryakıt
dağıtım şirketine
toplam 1 milyar 667
milyon YTL para
cezası vermiş,
bunun üzerine söz
konusu şirketler
cezanın yürütme
sinin durdurulması
ve iptali için
Danıştay 13.
Dairesi'ne dava
açmışlardı.

KiRALlK PAN YoN
K, Kumla'da kış sezonu için

Taşeron firmalara
(Haziran ayı sonun a kadar)
Komple Kralık Pansiyon
UĞUR PANSİVOİİ

Ali Dur (0 532 511 05 07)
İskete Meydanı K.KumIa

Hüseyin TAŞI{IRAN
tIER TURLU

LAsTİn rnıuİnİ yApILIR.
L-, 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
i-2 2. El Jant Alım Satımı
24 SAAT HLZMETE AGıKTıR

0§i{: 0,§35 730 {3 78
Dr.Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt. Gemlik 
' 
BURSA
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ocuklar hruııahlllr

hastalıltlardaıı ölü

Anne sütü, aşılama
ve düzenli hekim
kontrolünün bebek
ve çocukları ölümle
sonuçlanan bir çok
hasta!ıktan koruduğu
bildirildi.
Sağlık Bakanlığının
raporunda, hamile|ik
ve doğum sırasındaki
anne ölümleri ile 0-5
yaş arasındaki bebek
ve çocuk ölümlerinin,
anne, bebek ve
çocukların sağlıkIarı
korunarak
önlenebi!eceğine
işaret edildi.
Türkiye'de her yıl
doğan 1 milyon 400
bin dolayında
bebeğin yaklaşık

r

yüzde 66'sının 1 haf-
talık olmadan,
22 bininin 1 aylık
olmadan, 38 bininin
ise 1 yaşına gelme-
den yaşama veda
ettikleri bildirildi.
Türkiye'de bebek ve
çocuk ölümlerinin
önemli bir ölümünün,
korunuIabilir
hastalıklardan kay-
naklandığına işaret
edilen raporda, anne
sütü, takvimine
uygun aşılama ve
düzenli hekim kon-
tro|ünün, bebek ve
çocukları ölüme yol
açan bir çok hastalık-
tan koruduğu
bildirildi.

Barış Güler'in kaleminden 7 YAŞ

Araştırma sonucunda
sadece ağrı kesici
ilaç alan çocukların
10'a 4.1 oranında aı:ı
çektikleri, hem ağrı
kesici ilaçlarını alan,
hem de bilgisayar
oyunu oynayan
çocukların ise 10'da
1.3 oranında ağrı
duyduğu saptandı.
Araştırmacılar,
çocukların oyun
oynarken kendilerini
başka bir dünyada
hissettiklerini ve bu
yüzden daha az ac.
çektikIerin i söyl üyor.

ocuk ı n0 un her derde deva
ı

ı

Oyuna kendini kap-
tıran çocuk, acıya
odaklanmadığı için
rahat ediyor.
Britanya'da yapılan
bir araştırmanın
sonucunda, hastanel-
erde çocuklara ağrı
kesicinin yanında
bilgisayar oyunu
verilmesi önerildi.
Oyunlardaki canavar-
lara kendilerini kap-
tıran çocuklar acıya
odaklanmadıkları
için rahat ediyor.
Adelaide kadın
ve Çocuk

Hastanesi'ndeki
araştırma 5-18 yaş
arasındaki çocuklar
üzerinde gerçek-
leştirildi. Tedavi

gören hasta çocuk-
lara sanal canavarları
öldürdükleri bir oyun
ve ağrı kesici ilaçlar
verildi.
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ıncirin vitamin ve mineral bakımından zen-
gin bir gıda olduğuna dikkat çeken uzman-
lar, süt ya da sirkeye bandırılarak
yenildiğinde hemoroid (basur) hastalığına
faydalı olduğunu açıkladı.
Yaş ve kuru olarak her mevsim alıcısını
bekleyen incirin, insan vücuduna da birçok
faydası olduğu bildirildi. Vitamin ve mineral
bakımından incirin zengin bir besin deposu
olduğunu ifade eden uzmanlar, bağırsak ilti-
habı olanların inciri fazla tüketmesi gerek-
tiğini vurguladı. Kış aylarında vücuda direnç
katan incirin bünyesinde şeker, organik
asitler, A, Bl,B2, C gibi birçok vitaminleri
barındırdığını kaydeden uzmanlar, "İnciri
sütle ya da sirkeyle, olmazsa yalnızca
zeytinyağına batırıp yendiğinde basur
şikayetlnizi ortadan kaldırabilirsiniz.
Yaş dalları kırıldığında akan sütümsü beyaz
sıvı, nasır ve siğillere sürüldüğünde tedavi
edici etki yapıyor" dedi. Uzmanlar ayrıca
kuru incirin, boğaz ağrısı, bronşit, öksürük
ve kabızlığa da faydalı olduğunu kaydetti.

§iz de geleceğimize bugünden eI koyun

Çünkü toprak yoksa

geleceğimiz yok,,.

EL KOYuN
Avea, Telsim ve Turkcell

hattınızdan 3464'eınesajatın,

T tlA ş*t
4=ı

wııüııT,eİkoyun,cOııı www,tema,Org,tr

ıı

BUR§A HAı(|t,ll|YET VE ı(Eİ-lT
ı

GAZETELER|NE |LAİ,l ve REl(LAtııl ALlNlR
ıı

l(0R]tl Rtlfi[tül
lstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GElVlLlK

(Akbank araIığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0,224) 513 96 83 Fax:513 35 95



2l Kasım'2006 Salı sAĞLıK §ıyfa .

prostatlte dlkkat tanı ve tedavlsi zor ur
prostatit, erkeklerin
sıkça karşılaştığı bir
prostat problemidir.
Bazı tahminlere göre
genital veya üriner
problemlerle doktora
giden erkeklerin
1/4'ünde neden
prostatittir. Bu durum
sadece sık olmayıp
ay]lı zamanda tanısı
ve tedavisi zordur.
Hattat Hastanesi
Üroloji Bötüm Başkanı
Cerrahpaşa Tıp Fak.
Androloji Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr.
Ha!im Hattat,yazdı.
Prostatit, prostat bezi
inflamasyonu için kul-
lanılan genel bir te
rimdir. lnflamasyon
enfeksiyon veya bezi
irrite eden başka bir
faktöre bağlı olabilir.
Hastalık hakkında
çoğu şey açık o!ma-
makla birlikte kesin
tedavi için doğru
tanının gerekliliği
açıktır. Çünkü prosta-
tit en az üç formla
ortaya çıkabilir:
Akut bakteriyel
prostatitHasta!ığın
en az yaygın fakat en
ciddi formudur.
ciddi ve sık!ıkla ani
semptomlara neden
olan prostat bezi
enfeksiyonu nedeniyle
oluşur. Bu semptom-
lar şunlardır.
- 4t"ş
- Uşüme
- Grip benzeri durum
- Sırtın alt kesimi ve
genita! bölgede ağrı

- ldrar yaparken ağrı
ve yanma
- ldrar yapma esnasın-
da mesaneyi tam
boşaltmam hissi
- sık ve acil idrar
yapma ihtiyacı
- kanlı idrar
-.Ağrılı ejekülasyon
Uriner trakt veya kalın
barsaklarda sık bulu-
nan bakteriler prosta-
titin bu tipinden sık!ık-
la sorumludur. Eğer
semptomlarınız cid-
diyse iyileşe dek
birkaç gün hastanede
kalmanızı gerektire-
bilir. Çünkü akut bak-
teriyel prostatit idrar
yapamama ve kan
do!aşımına enfeksiyon
yayılması (bakteriye-
mi) gibi ciddi prob-
lemleri içerebilir, bir
doktora görünmenizi
gerektirecek kadar
önemlidir.
Kronik bakteriyel
prostatit
Bu durum da bir bak-
teriyel enfeksiyon
nedeniyle olur. Her ne
kadar akut prostatin
aksine semptomlar
tipik oIarak yavaş

gelişse ve daha az
olsada şunları
içerebilir.
-Sık idrara çıkma
-Ani veya zorlu idrar
yapma durmu
-ldrar yaparken ağrı
yanma
- Nictüri - Sırtın alt
kısmı ve genital
bölgede ağrı
- Azalmış ldrar akımı
- Ara ara semende
kan görülmesi
- Ağrılı ejekülasyon
Hafif ateş
- Rekürren mesane
enfeksiyonu
Kronik bakteriyel

enfeksiyona neyin
neden olduğu açık
değildir. Akut bir
enfeksiyon gibi üriner
traktınızdaki bakter-
ilere bağlı olabilir.
Diğer nedenIer
mesane veya kan
enfeksiyonuna bağlı
olabilir. Enfeksiyon
travmayı veya genel-
likle katater gibi bir
enstrümanın üriner
traktı nıza sokuImasını
takip edebilir.
Doktorların üriner
katater sonrası rutin

olarak antibiyotik yaz-
malarını sebebi budur.
Bazen prostat bezinde
kalsifiye taşlar oluşup
bakterileri çekebi!ir.
Nadire enfeksiyon
bakterilerin
toplanacağı bir alana
neden olan altta yatan
bir prostat strüktürel
defektine bağlı o!a-
bilir. prostatin bu
formu genellikle kro-
niktir çünkü enfeksi
yonun temizlenmesi
'güçtür. A!ınan antibi
yotiklerin prostat
dokularına yayılması
uzun zaman gerektirir.
Kronik non-bakteriye!
prostatit
Çoğu erkektekl
görülen prostatit tipi
budur. Ne yazık ki tanı
ve tedavisi en zor
prostatit tipi budur.
Hastalığı tamamen
ortadan kaldırmaktan
ziyade semptomların
rahatlatılması ana
amaç olmalıdır. Kronik
Non-bakteriyel prosta-
titteki semptomIar
kronik bakteriyel pro-
statitle hemen hemen
aynıdır. Fakat bu tipte
doktorunuz idrarınız-
daki veya prostat bezi
sıvınızda bakteri
tespit edemez.
Ancak idrar örnek-
lerindeki lökositler
inflamasyon var!ığını
işaret eder. Nedeninin
bilinmiyor olması tanı
ve tedavisinin zor
olmasına yol
açmaktadır.

Hacı ada Iarına a

Bursa Sağlık
Müdürlüğü, bu yıl
hac ibadetlerini ye
rine getirecek olan
hacı adaylarını,
koruyucu aşılarını
yaptırmaları
konusunda uyardı.
Aynı uyarının umr-
eye gitmeyi p!an-
layan adaylar için de
geçerli o!duğunu
söy!eyen yetki!ileı
her yıl olduğu gibi
bu yı! da umre veya
hacca gidecek olan
vatandaş!arımıza,
Sağlık Müdür!üğü
tarafından koruyucu
aşı uygulaması
yapıldığını ifade effi.
Aşıların hac veya
umreye gitmeden 15
gün öncesine kadar
yaptırılmasının
gerekliliğine temas
eden ve şu ana
kadar Bursa'da 7 bin
civarında hacı
adayının koruyucu
aşısını yaptırdığını
belirten Bursa Sağlık
lı ııtiotirü Dr. Serhat
Yamalı, "Hac için aşı
uygu!amasına,
Kurban

rısı

Bayramı'ndan 40-50
gün önce başlanıyor.
Bu dönemde başvu-
ran vatandaşlarımıza
aşıları, hafta içi her
gün mesai saatleri
dahilinde Sağlık
Müdür!üğü Bulaşıcı ,

Hastalıklar
Şubesi'nde yapıl-
maktadır. Hacı
adaylarına AChtY.
Mencevax (135) ve
Polio (Çocuk Felci)
aşıları yapıldıktan
sÖnra Diyanet lşteri
Başkanlığı'ndan gön-
derilen özel numaralı
Aşı Kartı verilmekte-
dir. Hacı adaylarımız
koruyucu aşılarını
mutlaka yaptırsınlar.
Hac zamanında bir
ay gibi bir süre
dünyanın çeşitli böl-
gelerinden gelen bin-
lerce insanla aynı
ortamı paylaşma
durumunda olan
hacı adaylarımızın,
herhangi bir hastalık
tehdidiyle karşı
karşıya kalmamaları
için bu uygulama
çok önemli"
şekIinde konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAiRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
0rm.Böl.Şef.
Mılıı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayo!ları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
llçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

Bursa 25677 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yalova |226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT
Yalova
Topçu!ar
Eskihisar

(226| 814 10 20
(226| 363 43 19

|262| 655 60 31

oToBÜs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
0tobüs Terminali

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70
514 17 00

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

BELED YE
Santnl 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İştet. 513 45 21-122
Su İşlet 513 45 21 -115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşt. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NöBETçI r Iz.ANE

LlKa§m 2006 Sah

SAĞLIKECZANASİ
TEL | 5|203 63 - GEMrİr

e-K
cEnLlx,iil lLK oüıüLüK cAzETE§

GEtüxıı

I GüNLüK slvasl GAZETE 

-YEREL SÜRELi YAYİN
YlL : 34 SAY! :26O2

FİYATı : o.25 YTL. (KDV Dahİl)
Sahibi : Kadri CÜl_en

Sorumlu Yazı lşleri Müdürü : Serap GULER
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anname verme

.Maliye Bakanlığı,
Ekim 2006
vergilendirme
dönemine ait
katma değer vergisi
beyanname verme
süresini 22 Kasım'a
kadar uzattı.
Ekim 2006
vergilendirme
dönemine ait
Katma Değer Vergisi
Sirküleri Maliye
Bakanı Kema!
Unakıtan imzasıyla
yayımlandı.
Mükelleflerin ve
vergi kesintisi
yapmakla sorumlu
tutulanların katma
değer vergisi
beyannamelerin i,
vergilendirme
dönemini takip
eden ayın 20'nci
günü akşamına
kadar, işi bırakan
mükelleflerin de
katma değer
vergisi beyan-
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namelerini, işin
bırakıldığı tarihi
izleyen ayın
20'nci günü
akşamına kadar
verecekleri anım-
satı|dı. Ancak
üçüncü üç aylık
geçici vergi
beyan döneminin
Ekim 2006
dönemine ilişkin

katma değer vergisi
beyan dönemine
rastlaması göz
önüne a!ınarak
Ekim 2006 dönemine
ilişkin katma değer
vergisi beyanname
verme süresi tüm
mükellef|er için
yarın mesai saati
sonuna kadar
uzatıldı.

Sayfa 12

Az ıllı
MTV Networks
lnternational'ın yap-
tığı araştırmaya göre
en mesut gençler
Hindistan'da, en
bedbaht olanlar ise
Japonya'da
14 ülkede 16-34 yaş
arası 5 bin 400 kişi
üzerinde yapılan
araştırmaya göre,
ABD ve lngiltere'de
gençlerin yüzde
30'dan azı 'mutlu ve
umutlu'. Bu oran
Japonya'da yüzde
8'e kadar düşüyor.
Çin'de gençlerin
yüzde 84'ü ise ge!e-
cekte hayatlarının
daha iyi olacağını
düşünüyor. Arjantin
ve Güney Afrika'da
yaşayanlar da yüzde
75'le dünyanın en
mutlu insanları
arasında bulunuyor.
Gençlerin geleceğe
bakışları, kendilerini
güvende hissedip
hissetmedik!eri ve
topluma uyumları
konusunda yapılan
araştırmaya göre,
gelişmiş ülke insan-
ları kürese!leşme
konusunda
kötümser.
Almanya'da genç-
lerin yüzde 95'i küre-

ülkelerlıı e

selleşmenin kültür-
lerini olumsuz etk-
ilediğini düşünüyor.
Araştırmada,
!ngiltere'de bu yaş
grubundakilerin
yüzde 80'inin
terörden kansere
yakalanmak kadar
korktukIarı ortaya
çıktı. Az ge!işmiş
ü!kelerin mutlu
insanları aynı
zamanda dini
inançları da
güçlü oIanlar.
Ge!işmiş ülkelerdeki
mutsuzluğun sebep-
leri arasında başarılı
olma baskısı, kötüm-

e ıı leri daha mutlu

"Paro tasarruf etmek için reklam lıarcamolarından kesen,
zomondan tasarruf etmek için saati durdurono benzen"

Irenry FORD

serlik ve iş kaygısı
da bulunuyor. Az
gelişmiş ü!kelerde
insanların daha
mutlu olmasının
sebebi ise
gençlerin daha
iyi bir geleceğe
sahip olacak!arına
inanmasına
bağlanıyor.
Araştırma, Arjantin,
Brezilya, Çi]ı,
Danimarka, Fransa,
Almanya, Hindistan,
Endonezya,
Japonya, Meksika,
Güney Afrika, lsveç,
|ngiltere ve ABD'de
yapıldı.
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Merkez : Kayhan Mah. 2 Nolu Gad. 9/A
Teı & Fax : io .224,t 513 88 26 GEMLİK

Şube : Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No i 4J 
Tel : (o .224) 513 49 93 GEMLiK
e-mail : c_demirli@yahoo.com
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Irakan Arda

Dr.Ziya Kaya Mh. Orhangazi Cad. No : l00 l C

Tel : ]0.2241 5122255 GEtuItİK

Çenesuyu l,2 |Fr| sertlik derecesiyle
Türkiye'nin ve dünyanın

en yumuşak suları arasınd a yer alır
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info@ge

ar ı'ılııl teıne ıllaları haa ladı
6 Milyon .750 bin YTL'ye Bursa'da faaliyet
gösteren OZSA lnşaat Turizm Ticaret Limited
Şirketine ihale edilen Cazibe Merkezi alanının
otopark yapıla.bilme:si için yaklaşık 6 metre deri
ne initiyor. lnşaat 4 kat üzerinde 10 bin
metrekare kapalı alanı kapsayacak. Sayta 3'de

_
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Zengin davetiye ve
kartvızit çeşitleri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
broşür cilt yapımı

Tel : 513 96 83
lstikla! Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLIK

Körfrz

Cazibe Merkezi olarak projelendlriIen Çarşı'nın temel atma ça!ışmatarına başlandı. 6 milyon 750
bin YTL'Ye ihale edilen Cazibe Merkezi'ne otopark yapılabilmesi için 6 meİre derine inİlecek Demirel'den Erdo an'a §Oru öner

Y

esı
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın cevapla-
ması için zeytin konulu önerge verdi.
Demirel, 'Zeytin sahip olduğu ,değeri ve
zenginliğini, kullananlara her haliyle aktaran
benzersiz ürünlerin başında yer almaktadır'
dedi. Haberi sayfa 4'de

TBtulil'de Laiklik tartı ılla§ı
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşül
düği' Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
Cumhu riyet Halk Partili milleMekilleri, Bakan
Hüseyin Çelik'in laik eğitime karşı olduğu
gerekçesiyle salonu terketti. Bakan Hüseyin
Çelik ise 'Kimseden laiklik dersi almaya ihti
yacımız yok' dedi. Haberi sayfa 8'de

n Güne Bakış
Çarşı.,.

Gemlik'in ortasına Belediye tarafından
projelendirelen Modern Çarşi inşaatı
başlamış.

Uzun yıllardan beri eski Belediye'nin
bulunduğu yere yapılması düşünülen
Çarşı, önünde engeller olmazsa start aldı
demektir.

Çarş ı'nın ön kısmında bulunan özel
mülkiyet işyerleri ise kamulaştırılıyor. l'de

kadri cüı_en
kadri3u ler@hotmai !.coh
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almadan, uIus
devletin can damar-
larını,tıkayan,

- Bankalarımızın
yabancı!ara satıl-
masına göz yuman,

- Yunan
mah kemelerindeki
haklıl ık kararlarımıza
rağmen KKTC
konusunda tavizkar
tutum içinde olan,

- Bölücülük akım-
ları karşısında yeter-
ince etkin olamayan,

- AB ve ABD
karşısında
Türkiye'nin çıkar-
larını ve vazgeçilme-
zlerini net çizgilerle
belirtmek yerine, tes-
limiyetçi ve tavizkar
yaklaşım!ar
nedeniy!e Türkiye'nin
hakarete uğramasına
neden olan,

- Ülkemize delilsiz
ve mesnetsiz ihanet
ve hakaret edenleri
kutlarken, vatansev-
erlere hakaret eden,

- Türkiye
Cumhuriyeti'nin
vazgeçilmez teminatı
olan cumhuriyet
kurumlarına ve
cumhurbaşkanına
küstahça "çok
konuşmayın" diye-
bi!en,

- i kıbeti meçhul
AB ekonomik da ,ıt-
malarına bel baE j-
yarak, ülkemizdeki
işsizlik ve fakirlik

sorunun çözümünü
de meçhule
erte!eyen,

- Anayasamızın
temeI ilkelerinden
olan laiklik ilkesini
hiçe sayarak,
islamiyeti şekilsel
göstergelere
dönüştüren tarikat-
lara ve bölücü akım-
lara göz yuman,
ülkemizde bölücülük
faaliyetlerini a!enen
desteklediğini ifade
eden kişileri
bünyesinde
barındıran,

- AB'nin ve
ABD'nin, milIi ege-
menlik ve bunun
simgeleri olan değer-
terlmize saldırmasına
göz yuman,

-,Bütün kamu
kurum ve kuru-
luşlarında en alt düz-
eye kadar yayılarak
kadrolaşan,

- Bütçe kalemleri-
ni saptırarak, halkı
yanlış bi!gilendiren,

,- Kanunlar
çıkarılırken, muhale-
fetin ve halkın
uyarılarını asla
dikkate almadan,
"ben yaptım oldu"
mantığını sergi!eyeh,

- Lozan'a rağmen,
Rum patrikhanesinin
yetki alanlarının
genişleti!mesine göz
yuman,

Devamı yarın

Çankaya...
Aslında tüm tartış-

maların ötesinde ve
üzerinde bir kurum
Cumhurbaşkanlığı..

Cumhu riyetin,dem
.,!,rasi n i n,lai k! iği n
se nbolü..Bugüne
jek işlevinden bir iki
istisna dışında pek
de taviz vermedi..En
azından sistemi dina-
mitlemedi..Dinamitle
meye dönük girişim-
lerde bu!unmadı..

Ancak bugünden
bakılan projeksiyon
sezer'den sonrası
için kuşkular
uyandı rıyor.. Kaygı la n
dırı.yor.

Once
Cumhurbaşkanı'nın
andına bir bölümüne
göz atalım..

Cumhurbaşkanı,
anayasanın 103 mad-
desinde yazan
"bağımsızlık, ege-
menlik, hukukun
üstünlüğü, Atatürk
ilke ve inkılapları,
laik cumhuriyet,
huzur ve refah, milli
dayanışma ve adalet,
insan hakları, temel
hürriyetler, görevde

tarafsızlık" gibi
unsurlarda namusu
ve şerefi üzerine and
içer.

Bu andın içeriğini
esas almak koşuluy-
la kuşku ve
kaygılarımızın
nedenini madde
madde paylaşa!ım..

- Oyların yüzde
25'ini almasına ve
anayasayı değiştire-
bilecek çoğunluğu
elde etmesine rağ-
men meşruiyeti
tartışılan,

: Toplumu "bizler
ve onlar" diye ayıran,
vatandaşına "ananı
da al glt"' diyen,

- "Şehit ailesiyle
görüşmem" ve ardın-
dan da "Askerlik yan
gelip yatma yeri
değildir" diyen,

- Ecevit'in cenaze
töreninde camiyi
karargah gibi kulla-
narak halkından
kaçan, Ecevit'in
cenazesinde halka
ambargo koyan,

- Cumhurbaşkanı
andında yer alan
cumhuriyetin teme!

nitelikleri ve laiklikle
ilgili ilkeleri yadır-
gayan,

- lrak'ta
Müslümanlara karşı,
hırıstiyan emperya!-
.istlere destek
çabasında olan,

Cumhurbaşkanı nı n
uyarısına karşın,
Türk askerlerini
Lübnan'da radyasy-
onlu bölgeye gön-
deren,

- Dünyanın en
pahalı doğa!gazına
imza atan,

- "Yolsuzlukla
mücadele ediyoruz"
bahanesiyle kendi
yolsuzIu kları n ı
"kurumsallaştıran",
halkı dolandıran
yİMpAş yönetici-
leriyle kol ko|a olan,
hakkında birçok yol-
suzluk dosyası bulu-
nan parti liderine ve
kırk sekiz milletveki-
line sahiP olan,

- Iriz Yasalar ile
Cumhuriyetİn
hukuken ortadan
kaldırılmasına ortam
hazırlayan,

- Dünyanın en
büyük fındık üreticisi
olan ülkemizde, ulus-
Iar üstü tekellerin
çıkarları doğrul-
tusunda fiyat açık-
layan,

- vakıflar yasası
ile Sevr'i hortlatır-
casına, üniter yapıyı
bozan,

- Se! felaketinde,
vatandaşlarına
"abartıyorsunuz"
diyen,

- Toprak!arımızın
yüzde 35'inden
fazlasının
yabancılara satıl-
masına onay veren,

- Tarımımızı bitire-
cek tohumcu!uk
yasasını çıkartarak
dört uluslar üstü şir-
kete toprak!arımızı
adeta teslim eden,
mağdur çiftçil,ere
"gözünüzü toprak
doyursun" diyen,

- SEKA, Şeker
Fabrikaları, TEKEL,
PETKiM, TÜPRAŞ,
TELEKöM ve liman-
lar gibi kamu istet-
melerinin, stratejik
önemlerini dikkate

Ko ÇAK HtHH|
CDRS t Gcfvluİx şUBcsİ

Tgl : t0.ee4} §te 08 58
Fax : (0.2241 512 08 61

İstiklal Gaddesi Adtiye Aralığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemllk / BURSA
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A{01 Yıkıntı üstü 500O0 M2 bakımlı,
otopark geçecek l
A-017 Umurbey 1650 M2 yola yakın,

aba girer, 50 ıeytin ağacı var
Karsak boğazı 40640 M2 asfalta

5O0 Mt., sulu, sondajlı, 150O zeytin ağacı
A-055 Manastır 2OO00 M2 6250 tapulu, 15
dönüm zilliyotli

El-054 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı,
imarlı benzin]ik
El-O66 Orhangazi yo|u 4O0O M2 ruhsatlı,
imarlı benıinlik
E{65 Karsak Boğazı 7265 l{l2 2,5 kat!ı
hazır işyerr, restaurant
E-90 Deminsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina
bakıma ihtiyacı var, her katın ayrı girişi

E-96 lstlklal Cad. 25 M2 2 katlı devren k
iralık dükkan faa] durumda market, tekel
bayi.

l,|0T : hlefonla

görüşmeleriniıde

lhyıt l'|o'sunun hildirilmesi

rİca 0lunur,

sATıLı}< zEYTıNLı}<4-080 Manastır 909 M2 villa imarlı
A-07O Hisartepe 120 M2 deniz manzaralı
yola cephe hisseli tapu
A-71 Hisartepe 149 M2 daniz manzaralı
yoia cephe hisseli tapu
4-072 Gemlik Bursa Yolu 1300O M2
zemin etüdlü 5 kat imarlı
4-073 Narlı Köyti 1222 M2 anayola 50
metre
4-075 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı
villa imarlı

A02O- Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır
elekt., su, artezyen var
A-O38 Orhangazi İznik yolu 2500 M2
dubleks ev8 oda, 2 banyo elekrik, su
zeytin ve meyva ağaçları çocuk parkı ana
yola 12O mt
E-088 Esadiye Köyü Yalova 12902 M2 2
katlı ahşap bina ev, ahır. traktör
E-098 Mudanya 1532 M2 anayola cepheli
havuz]u müstakil denize sıfır, altı garaj,
portakal bahçesi var

E-OO1 Manastır 'l35 M2 1.kat 3+1 fuul
doğa!gazlı
E-005 Manastır 1O0 M2 4.kat 3+1
kaloriferli
E-006 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 clft
banyo ve wc, kalorifer]i, asansörlü
E-007 Eşref Dinçer Mh. 130M2 2.kat 3+1
yeni bina
E-O08 Manastır 130 m2 1O.kat 3+1 kombili
]üx daire
E-0O9 Eski Pazar Cd. 95 M2 2+1 soba]ı,
kartonpiyerli
E-012 Manastır 11O M2 l2.kat kartonpiyer-
]i. kaloriferli, masrafsız
E-013 Gazhane Cd. 125 M2 S.kat 2+1
kaIoriferli
E-02O Gemlik Merkez 110 M2 s.kat 3+1

çarşıya yakın
E-021 Hamidiye Mh. 144 m2 4.kat bakımlı

SATıLı]< çİFTLİK

SATİLİK DAİRE

E-026 Manastır 130 M2 5.kat 3+'t deniz ve
yola cepheli
E-O30 Manastır 120 M2 4.kat 3+1 full daire
E-o31 Gemlik 87 M2 5.hat 2+l çelik kapı,
kartonpiyer, pimapen
E-049 Dr. ZiyaKaya Mh. 115 M2 2.kat 3+1
kaloriferli, pimapen, saten boya, karton-
piyer
E-055 Lise Cad. 1't0 M2 2.kat 3+'t bakımlı
daire
E-O63 Manastır 't95 M2 5.kat 4+1 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı
E-O64 Manastır 195 M2 3.kat 4+1 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı
E-065 Manastır 195 M2 zemin 4+'l 2
banyo, 2 wc, asansör, doğalgaz
E-O72 Manastır 155 M2 zemin 3+1 2OO7
temmuz teslim krediye uygun
E-073 Manastır 155 M2 'l .kat 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
E-074 Manastır 155 M2 4.kat 3+1 dubleks,
2007 temmuz teslim krediye uygun
E-075 Manastır 155 M22.kal 3+1 2OO7
temmuz teslim krediye uygun
E-076 Manastır 155 M2 1.kat 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
E-O79 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 karton-
piyer, amerikan kapı, full eşyaIıE-091 Narlı
Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masraf-
sız
E-O92 Manastır 12O M2 6.kat 3+1 masraf-
sız bakımlı
E-101 Manastır 150 M2 1.kat 3+1 denlz
manzaralı kaloriferlj, özel yapım
E-113 Manastır 14O M2 3.kat 3+1 özel
yapım lüks kaloriferli
E-116 Maqaslır 22O M2 Dubleks 4+1 lüks
daire, mal sahibi oturuyor.

E-057 Demirsubaşı Mh. 24 M2 1.kat köşe
dükkan
E-061 Gazhane Cd. 12O M2 1.kat kalorifer-
la, 1.100 YTL kira geliri var, banka lpotekli

SATıLı]< DÜı<}<AN

E-O03 Orhangazi Cd. 33000 M2 12000M2
kapalı alanlı hazır
E-068 Alaşar Köyü 2a2a M2 2800 M2
kapalı alanlı hazır
E_o94 İznik yolu 38000 M2 13000 M2
kapalı alanlı hazır, ipotekli

A-O57 Hisartepe 90OO0 M2 imarlı
A-O58 Manastır 1350 M2 imarlı
4-O62 Manastır 2000 M2 imarlı

E-010 Manastır 120 M2 1.kat 3+1 asansör-
lü, kaloriferli, 2 aylık depozit
E-024 Manastır 120 M2 1.kat 3+1 asansör-
lü, kalorifer]i, 2 aylık depozit
E-058 Hisartepe 130 M2 3.kat 2+1 asan-
sörlü, kaloriferli, 200 USD depozit
E-100 Eski Pazar Cd. 1OO M2 1.kat 2+1
doğalgaı kapıda, full eşyalı

E-108 Balıkpazarı 165 M2 2.katlı 5 kat
imarlı, bahçeli yığma tuğla
E-081 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı müstakil
2,5 katlı , sobalı

E-07O Dobruca 5O0 M2 triplex fulI lüks
35O M2 bahçe
E-O99 Karacaali 550 M2 triplex denize
sıfır, jakuzili bahçe
E-102 kUMLA 25O M2 triplex site içi
denize 5O mt
E-105 Umurbay 21O M2 dublex 27O M2
bahceli, deniz manzara]ı
E-109 Orhaniye Mh. 14O M2 deniz man-
zaralı lüks ve eksiksiz mobilyah
E-l14 Bursa Çekirge l80 M2 triplex özel
yapım lüks

SATİLİİ< FABR ixa,

KAT }<ARşıLıĞı ARSA

SATıLı}< MÜ sTAı<lL EV

A{26 Yalova Yotu 1000 M2 Ticari imar
zeytin satış mağazası olacak arsa
A-O27 Mevki önemli değil 1OO0 M2
deniz görecek arsa
4-029 Umurbey 200O M2 villa imarlı arsa
4-040 Umurbey 1O0O m2 deniz görecek,
içinde ev olabilecek arsa
4-043 Gemlik civarı 7000 M2 su, elektrik
yola yakın imarlı arsa
A-Oz19 Balıkpazarı 2OO M2 iki katlı müs-
takil ev oIabilir arsa.
A-074 Orhangazi çevre yolu 150O M2
zaytin depolama yeri otacak arsa
E-O34 mevki önemli değil 5 katlı kelepir
o|acak bina
E-085 lstıkıal Cad. yatırım amaçıı
dükkan
E-080 Sahilde 200 M2 2katlı deniz göre-
bilecek üst üste veya kaçılıklı iki daire
veya dubleks daire olabiIecek işyeri
E-52 Mevki önemli deği! 10000 m2
kapalı depolama a]anı olacak kiralık
arsa.
E-071 Mevki önemli değil rehabilitasyon
merkaıi olacak asgari 't8odalı 3 katlı
kira]ık bina

S.ATıLAN - xln^aLANAN
GAYRıMEN ı<L, LLEFı

A-0O9 Kumla yolu üzeri 1870 M2 yolun
l30 mt yukarısında
A-010 Orhangazi Cad. 73O M2 üç yanı
yoI
A-O1ıl Umurbey 5325 M2 yol kenarı
A-{116 Büyük Kumla 928 M2 imarlı
A-021 Orhangaıi 19O77 M2 sanayi imarlı
A{33 Umurbey 2850 M2 körfez manzar-
alı zeytin ağaçIarı var
A-039 Dürdane 2215 M2 2 katIı ev
meyva ağaçları var
A-O42 Özlüce 780 M2 lzmir Yolu üniver-
siteye yakın vilalık
A-05l Küçük kumla 10O M2 imarlı

SATİLİK ARSA

la
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ar ı'ılııl tgıilel ılaları haa ladı
Seyfettin ŞrXrnSÖZ
Gemlik Belediyesi
tarafından yaptırıl-
makta olan ve cazibe
merkezi olarak proje-
lendirilen eski yeni
Çarşı alanında teme!
kazıları başladı.
6 Milyon 750 bin
YTL'ye Bursa'da
faaliyet gösteren
OZSA lnşaat Turizm
Ticaret Limited
Şirketine iha!e edilen
cazibe Merkezi
alanının otopark
yapılabilmesi için
yaklaşık 6 metre
derine inileceği
öğreni!di.
Kepçe ile temel kazı
işlemlerine başlayan
firma inşaatı 2007 yılı
yılının sonunda
bitirmeyi planlıyor.
Gem!ik Belediyesi'nin
maddi imkanlarıyla
başlatılan cazibe
merkezin in
zemininde 150 araçlık
otopark olacak.
lnşaat 4 kat üzerinde
10 bin metrekare
kapalı alanı
kapsayacak.
lçinde 79 işyeri,
2 sinema salonu, 1

eczane,1 banka
şubesi, 1 market, 1

kuaför salonu ve 1

restaurant ve
çocuklar için oyun
salonu yer alacak.

Beledl e Blnası enllenl 0r
Seyfettin ŞEKERSOZ
Belediye Binasında
başlayan onarım
çalışmaları
tüm hızıyla sürüyor.
Yapıldığından bu
yana sadece
boya yapı!an
Belediye Binası'nın
önce tuvalet!erinde
başlayan onarım
pencerelerin
yenilenmesiyle
sürüyor.
Binanın iç kısmında
süren çalışmalar
içinde boya
badana işlerini
hız veri!irken,
dış cephede de
sıva işlemleri
devam ediyor.

Dış cephede
duvarlarına soğuk
ve bozu!mayı

önleyici önlemlerin
alı ndığı Belediye
Binasının Sergi

salonu üstüne de
Başkanlık Makamı
yapılacağı öğrenildi.
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Dis Hekimi Ozcan VURAL
or"-"nrrral 1 933@notmai !.com
www,m i I liyeUblog/özcan vural

Ben fişimi istiyorum...
Maliyemiz, gelir vergisi ve kurumlar ver-

gisi gibi doğrudan vergileri toplayamıyor.
Bu .gün için vergi gelirinin yüzde 70'ini KDV
ve OTV gibi dolay!ı vergi|er o!uşturuyor..
Onun için lMF istedi diye fiş toplamayı
kaldırmak yine saf halkımın, Fatma hanım
teyzemin, Mehmet bey amcamın, çalışan
işçi kardeşlerimin başında patlayacak...

Aradaki farkı bunIar yine bilmeden cep-
Ierinden ödeyecekler...

Şöyle b|r düşünün; Fiş toplamanın asıl
"sebebi hikmeti", toplayana ek gelir sağla-
mak değildir. BunIarın en önemli yararları;

1 - KDV ve ÖrV vergllerinin kaçışını
önlemek.

2 - Kayıt dışı alış verişi kayıt içine
almak..

3 - Vergi mükelleflerinde ve halkta vergi
bilinci oluşturmaktır..

Bu sistem bizde (fiş toplama) vergi sis-
temine beklenenden daha fazla katkı
sağladı. Bu fonda oldukça tatminkar para
gelmeye başladı. . .

Vergi mükellefi fiş vermeyi, halkımızda
fiş istemeyi öğrendi...

Türkiye'de KDV oranıo/o 18 lerde..
Halkın cebinde ve mükellefin cebinde

iazla para yok... Onun için
"Fiş aIırsanız eIinize bir şey geçmeyecek,

bizden fiş istemeyiniz, 118 lira yerine 100
lira ödeyin, bu daha iyi" diyenlere, benim
saf ha!kım içinde" flşi ver ben 118 ödeye-
ceğim" diyecek kahramanların çıkacağını
zannetmiyorum.. Bu yoksulluk içinde, benim
emeklim, aldığı 500 - 600 liralık maaşından
18 milyonda devletime gitsin diyecek
durumda değil. ... O borçsuz ay başını
nasıl bulacağı gayreti içinde...

Görüyorsunuz bu durumda Maliye gelir
vergisi ve kurumlar vergisi tahsilatını artıra-
mayacağına göre, göreceksiniz seçimden
sonra hükümet KDV ve OTV oranlarını yük-
seIterek zararına kapatmaya çalışacak..

Bundan da namuslu vergi mükellefi ve
fiş istemeyi kahramanlık sayanlar zarar
görür.. .

Bunu lMF istiyor diye yapmak hatadır.
İMF 'nln derdi fiş toplayanlara Bütçe'den
yapılan ödemelerin kaldırılması, bu paranın
tış toplayanlar yerine taizcılere odenme-
sidir.. Ayrıca bir seçim yatırımıdır..

Fiş toplamak zormuş... Halkımız,
emeklilerimiz o kadar sıkıntıdaki, onlar için
birkaç lira kazanmak için her türlü zorluğa,
fiş toplamak, beyanname doldurmak zoruna
gitmiyor, buna razı. Yeter ki maaşına bir ek
olsun, evine bir ekmek daha faz|a girsin...

Bizde hem vergi sisteminin kapsamı
dardır, hem de Maliye vergi toplayamıyor.

Vergi topIamakla sorum!u olanlar,
kaçıranlardan şikayetçi oluyor. !...

Vergi yüzsüzleri diye gazetelerde, listeler
yayınlanıyor.. Aslında yayınlanan listeler
vergi yüzsüzlerinin değil, yakalanan güçsüz-
lerin listesidir...

Çünkü listedekiler yakalanan kazlardır
ve kümese yerleştirilmişlerdir..

Onlar elde oldukları için vergilerini tıpış
tı pış ödeyeceklerdi r..

Asıl yüzsüzler vergi dairesinin kapısın-
dan bir defa dahi geçmeyenlerdir...

Ne hikmetse hükümetlerde onların üze
rine gidemez.. Onlardan niye korkarlar ben
bilemiyorum...

Bir defa daha yaayorum; fiş istemeyi
kaldırmak büyük hatadır...

Göreceksiniz en kısa zamanda yine gele-
cektir.. Doğru yol birdir..
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Sevfettin SEKERSÖZ

CHP Bursa
MilleWekili Kema!
Demirel, Başbakan
Recep Tayyip
Erdoğan'a yazılı
soru önergesi verdi.
Demirel, Başbakan
Erdoğan'a cevap-
landırması için verdi
gi .ıazılı önergede
zeı tin konusunda
soru!ar yöneltti.
'Zeytin sahip
olduğu değeri ve
zenginliğini, kul-
lananlara her haliyle
aktaran benzersiz
ürünlerin başında
yer almaktadır"
diyen Kemal Demirel,
zeytinin, Akdeniz
iklimi ya da benzer
özellikleri taşıyan
sınırlı bir bölgede
yetiştiriIebildiğini
vurguladı.
Ulkelerin aşka ülkele
re karşı avantajlı
oldukları üretimlerini
iyi düzeye çıkarmak
zorunda olduklarının
altını çizen Demirel,
yazılı önergesinde
'Bizim ülkemiz için
zeytin avantajlı bir
üründür ve üretimin
artırıIıp, desteklen-
mesi için zeytin
konusunda Tarım

G t İtJx

fcüırux slyAslcızrıEl
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Demirel'den Erdo anlasoru öner esı ıD0
ııY

retnıenlerl0

ücretslz ta cak

Oğretmenler,
şehir hatları
vapurlarında
beş hafta süreyle
ücretsiz seyahat
edebilecek.
Uygulama,
1 Ocak 2OO7 tari-
hinde sona erecek.
ıstanbul Deniz
otobüsleri (İDo),
uygulamanın,
24 Kasım
Öğretmen ter
Günü hediyesi
olduğunu ve
tüm öğretmenlerin
yarar!anabilec ini

a.çıkladı.
'.PÖretmenlere
ozel ucretsiz
Geçiş Projesi'
kapsamında,24
Kasım 2006 tarihin-
den başlayarak
emekli ve çalışan
tüm öğretmenler,
sadece kimlik
kartlarını göster-
erek şehir hatları
vapur|arını ücret
ödemeden
kullanabilecek.
Uygulama,
1 Ocak 2OO7 tari-
hinde sona erecek.

Y

politikası oluşturul-
ma.sı gerekme|<t9dlr.
BOLGE URETİCıSİ
SORUN YAŞrYOR
Bursa ili ve özellikle;
Gemlik, Mudanya,
Orhangazi, lznik,
Osmangazi ve Nilüfer
ilçelerini de içine
alan bölgedeki üreti-
ciler, son zamanlarda
ilaçlama ve üretim
için yaptıkları diğer
harcamalardaki
artışlar nedeniyle
büyük sorunlar yaşa-
maktadır. Fidan
desteği verildiği
halde, ağaçlarda
yaşanan hastalıklar,
ağaçların kaybe-
dilmesi ile hava olay-
ları nedeniyle üründe
meydana gelen zarar-
lar konusunda

desteklıeme yapılma-
makta !|a da yetersiz
olmakteıdır.
Bölged,eki zeytin
yetiştiricilerinin
durumunu her geçen
gün daha kötü bir
hale ge:lmektedir.
Ayrıca son yıllarda
sıkıntılar katlanarak
artmakta, üretici
elde ettiği zeytini
hak ettiği fiyata
satamadığı için
sorun yaşamakta
ve ekonomik
olarak mağdur
olmaktadır' dedi.
TBMM'nde en çok
soru önergesi
veren CHP Bursa
Milletvekili Kema!
Demirel, Başbakan
Recep Tayyip
Erdoğan'a

cevaplaması için
verdiği yazılı
önergede;
'1-Bu yıl zeytin alım
fiyatlarının düşük
olmasının zeytin
üreticilerinde yarat-
tığı sıkıntının gider-
ilmesine yönelik
olarak neler yapmayı
planlıyorsunuz?
2- Zeytin üretici-
lerinin desteklenmesi
ile ilgili planlanmış
çalışmalar
mevcut mudur?
3- Ütkemizdeki
zeytin üretiminin
arttırılmas, ye
kalitesinin korunarak
desteklenmesi
yönünde Tarım poli-
tikası oluşturulması
çalışmaları mevcut
mudur?
4- Eğer değilse bu
konunun ivedilikle
ele alınması yönünde
neler yapmayı plan-
lıyorsunuz?
5- Uluslar arası are-
nada söz sah ibi ola-
bileceğimiz nadide
ürünler arasında
bulunan zeytinin hak
ettiği değeri
almasının sağlan-
ması yönünde neler
yapmayı planlıyor-
sıınıız?' soruları
bulunuyor.

ı

BAY ffiu§TArA üş*Lp §ilLAı(,TA}-I
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hlzmetleri

Daire,Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
Klp işı_ER1 yA?[L]R

RALİI(LARİNİZ İCİN BtZİ ARAY|I.IİZ

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT|LIK LÜX DAİRE Denizi gören,3+1, 140 m2

TAPU TA

AcİL §ATILııI ,ıe Kİ

120 m2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAıRE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lıllüstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt,3+1.1'l0 m2 asansödü.kombilisatılık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

0nünde 
,l15 

m2 Bahçeli

Balıkpuuı Eski sahil llılektep

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

TermaI Girişinde 433.02 m2

Termal yolu Gülerce VilIalarının

altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzak|ıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

Doğalgaz Po!içesi Yapılır,

§§KER §ı§ORTA
niia'U0 ÖİtıP

Tel : 5132414 Fax: 514 10 21

lşsizlik oranı
Ağustos ayında
yüzde 9.J'" indi.
Türkiye lstatistik
Kurumu Ağustos
ayına ilişkin
Hane Halkı
İşgücü Anketinin
sonuçlarını açıkladı.
kurumun verilerine
göre Türkiye
genelinde işsiz
sayısı geçen yılın
aynı ayına göre,
38 bin kişi azalarak
2 milyon 343 bin
kişiye düştü.
Bu düşüş, işsizlik
oranında 0.3
puanlık bir gerileme

{

§lzllk oranı üzde 9

anlamına geliyor.
Tarım dışı
işsizlik oranı da

aynı dönemde
yüzde 12 olarak
açıklandı.

BuRsR HRHİıuıiYeı ue
ı{CNT oRzCTCt€nıN€
İı.nu uo R€HtRtul Rtı}lıR
Her türlü alım-satım, eleman ilanlannız
ve reklamlarınız için bizi arayın

ı(oRJ-ı
REı(lAM

lstiklat Caddesi Bora Sokak No : 3/B Ce[,11_1r

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

K rİez ^A.E}oNE oLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ı GoılLOx 3lY^!ı GAZETE ı

ö
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Bal ık kara a vurdu
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Düşük gelirli
vatandaşların
özlem!e beklediği
balık çeşitleri
tezgahları
süsIemeye başladı.
Dün Pazar girişine
kurulan tezgahlar
yaklaşık 30 metre
uzunluğa erişti.
Vatandaşların
hem keselerine
hem de gözlerine
hitap eden balık
görüntüleri
satıcıları da
mutlu etti.
Adeta denizin ve
balığın karaya
vurduğu görüntü-
!erinin hakim
olduğu tezgahlarda
balıkseverler
bütçelerine
uygun balık alma
sevincini yaşadılar.
Bol miktarda

avlanan Hamsi'nin
tezgahlarda kilosu
2 YTL'den
satıIırken Çinekop'ta
5 YTL'ye satıldı.
Bandırma tarafından
getirilen Marmara

Uskumrusu 5
YTL'den satılırken
boyları küçülen
palamutlar ise
1-1,5 YTL'den
atıldı.
HamsiyIe bir!ikte

kayganası en
güzel oIan Gümüş
balığıda balıkçı
tezgah!arında
2 YTL'den satılan
balıklar arasına
girdi.

Güne Bakış
Kadri GULER
kadri_g u ler@ hotma il.com

Çarşı
Yasalar değişmiş, esklden kamulaştırıla-

cak yerler, Kamulaştırma Kurulu'nca kıymet
takdir edilirdi.

Şimdi bu iş Mahkemeler aracılığıyla
yapılıyor.

Sanırım mahkeme, kıymet takdiri yapmış.
Yasa! süreçte plana itiraz edilmemişse,

kamulaştırma değerine mal sahipleri dava
açarak itiraz edebi Iecekler.

Gem!ik'in ortasında bir cazibe merkezi
gerekli miydi?

Gemlik Belediyesi buraya yaptığı
yatırımın karşı!ığını kira olarak alabiIecek
mi?

Bu iş kendi olanaklarıyla yapılmak yerine
yap işlet devret modeliyle yapılamaz mıydı?

Böyle bir Çarşı Gemlik'in ortasında trafiği
daha da içinden çıkılmaz hale getirmez mi?

Soruları çoğaltabiI iriz.
Ancak bu soruların birçoğu cevaplansa

bile, başlayan işi sürecektir.
Bu Çarşı'nın yapılması için birçok toplan-

tı yapı!dı, görüşler a!ındı, projeler, plan!ar
değişti sonuca şimdi gidiliyor.

Ancak, görülen o kl, Cazibe Merkezleri
şehirlerin içinde değil artık dışında yapılıyor.

Bakın Ozdilek firması eski Rıfat Minare
Çiftliği'ni Bursa daki gibi bir Alım Satım ve
Eğlence Merkezi ha!ine getiriyor.

Ticari alış verişin yapıldığı büyük işyerleri
mega projeler olmuyor.

Halka bu tür yerlerin bir getirisi de yok.
Bazı esnafların ticaret yapmasına ve daha

güze| bir ortamda hizmet vermelerine yara
yacak.Atatürk llkö

Eııf EsMEN

Oğrenciler içln büyük
bir tehlik e arz eden
Atatürk İlköğretim
Okulu bahçe duvarı
yükseltilerek hasır
demirle kapatıldı.
llçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün ve
Okul Aile Birliği'nin
desteği ile onarımı
gerektiren arka
duvarının yükseltilme-
si için baş!atılan
çalışmada duvarda
tadilat yapılırken,
hasır demir korkuluk-
larla etrafı kapatıldı.
Mesai saatleri içinde
ve dışında duvardan
okula giriş çıkışları
önlemek amacıyla
aynı zamanda
dışardan gelebilecek
tehIikelere karşı
önlem alındığını
belirten Atatürk
İıxöğretim oku!u
Müdürü Mustafa
Koreyhan,
'Oğrencilerimiz
okul kapısını kullan-
mak yerine bu duvarı
kullanmayı tercih
ediyorlardı. Aynı
zamanda yabancı
kişilerin okul içersine
kolaylıkla ulaşa-
bilmelerine engel
olmak için yapılan
çalışmalarda
Milli Eğitim

Y

Müdürlüğü'ne, Okul
Aile Birliği'ne ve
öğrenci velilerine
verdikleri destekler-

den dolayı teşekkür
ederim. Çocuklarımız
bizim en kıymetli
varlıklarımızdır.

ükseltlldl

Eğitim kadar
onların can güvenlik-
lerinden de bizler
sorumluylız' dedi.

retlm 0ku|u'nuıı duuarı

a-

=-

AIi Osman Sönmez Endüstri Meslek
Lisesi'nden aldığım diplomamı

kaybettim. Hü kümsüzdür.
CEYHUN YİLD|RİM

DEVREN sAT,t,r(,şYERI

Uygun fiyata
eşya sıyla

TEL: 51 4 61 68
0.542 730 60 51

çindekii
işyeri

BURSA HAKİIıJI|YET VE

KENT GAZETELERıı,ıE

iınıı ıJe REKLAill ALıl-lıR

ıı

l(0n[il nllill[ıl
Istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEtıılL|K

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0,224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Mllll Eğitim
Şurasında, meslek
liseliler için "katsayı
uygulamasını
kaldırmayı"
amaç!ayan temen-
niye YOK'ten tepki.
YOK Başkanı
Erdoğan Teziç,
bu temenniyi
benimsemed iklerin i

belirterek, 2007
Oğrenci Seçme
Sınavı'nda bu konu-
da herhangi bir
değişiklik yapı|maya-
cağını söyledi.
Rektörler komitesi
Erdoğan Teziç
başkanlığında
Ankara'da toplandı.
Rektörler Komitesi,

meslek liseliler için
"katsayı uygula-
masını ka!dırmayı"
amaç laya n
temenni kararını
benimsemedi.
YÖK Başkanı Teziç,

|_

Y

bu tür temennileı,in
meslek lisesi
öğrencilerinde
bek!enti yarataraık,
onların eğitim veı
öğrenimlerini se kt-
eye

muadillerine anlattık-
!arını ifade etti.
Egemen Bağış,
Amerika'nın lrak'tan
çekilme planı
olması halinde
Türkiye ile ilişkilerini

ok
uğratmalarına
yolaçabileceğin i

belirtti.
Tpziç, 2007
Oğrenci Seçme
Sı navı'nda
katsayı uygula-
masının kaldırıl-
masının söz
konusu olmadığını
da vurgul.adı.
Şuraya YOK'ten
temsilci katılmadığı
nın hatırlatılması
üzerine Teziç,
"Şuranın amacı
Imam Hatip
Liseli'lerin üniversi
teye geçlş yolunu
açmaktı. Bu amaca
hizmet etmek
istemedik." dedi.

germekten uzak
durması gerektiğini
söyled i.
Bağış, "Olası bir
kararın, siyasi
yansımaları nasıl
olacaktır, umarız iyi
hesap ederler," dedi.
Egemen Bağış,
Amerika'da
yaşayan Türk
vatandaşlarına,
bulundukları
bölgenin Kongre
üyelerine sözde
Ermeni soykırım
iddiaları, terör
örgütü PKK ve
Kıbrıs ile ilgili en
az 3 mektup
gönderme
çağrısı da yaptı.

"n"o Sa fı6

2007'de 0SS'de de ıkıık
ı

ı

Türk
Türkiye'den 4 kişilik
bir parlamenter
heyeti Washington'da
"Ermeni Soykırım
yalanı" üzerine temas
larda bulunuyor.
Amerikan
Kongresinin eski
üyelerinin oluştur-
duğu dernek
tarafından, Türkiye
anabaş[ığında düzen-
lenen bir panele
katılan parlamenter-
ler lobi de yaptı.
Egemen Bağış'ın
başkanlığındaki Türk
Parlamenter heyeti,
Washington'daki
temaslarlnda,
Demokrat Parti'nin
çoğunluğu kazandığı

bir Kongre'de,
sözde Ermeni
soykırım tasarısının
geçmesi halinde
Tü rk-Am erikan
ilişkilerinin nasıl
etki!eneceğini

arl amenterler ABD'de

lleti
ı

ı,ı ver e

özelleştirilmesin-
den sonra iletişim
vergilerinin
indirilmesinin
gündeme
gelmesini eIeştiren
muhaIefetin
görüşlerini de
yanıtlayan Yıldırım;
ş.oyle kon uştu:
"lletişime yüzde
29 verg i uyg u layan
Uganda'dan
sonra yüzde
55 ile dünya
şampiyon uyuz.
2007'den itibaren
iletişimdeki vergi
yükünü azaltacak
çalışmalara fiilen
başlayacağız.
Vergiyi, kimse
için değil, milletin
menfaati için
indireceğiz."

rıı

ı

ı
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Ulaştırma Bakan ı

Binali Yıldırım,
2OO7 yılından
itibaren iletişim
vergilerini düşüre-
cek düzenlemeleri
hayata geçirecek-
lerini söyledi.
Ulaştırma
Bakanlığı'n ın
2OO7 bütçesi
görüşüIürken
Yıldırım, Gölcük
depremin in
ardından artırılan
iletişim vergilerinin
düşürülmesine
yöne!ik çalışmayı
Bakanlar Kurulu'na
su ndu kları n ı
söyledi.
"lletisime
Vergi de Dünya
Şampiyonuyuz"
Telekom'un

ürülecek

ı Otobüs lrketlerine
ucıtz bllet olana

Ulaştırma Bakanlığı
Karayolu Ulaştırma
Genel Müdürü Talat
Aydın, şehir|erarası
yolcu taşıyan oto-
büs firmalarına
koltuk kapa-
sitelerinin yüzde
10'unu geçmemek
şartıyla istedikleri
fiyattan bilet satma
imkanı getirdikleri-
ni söyledi
"Karayolu Taşıma
cılığı ve Denetleme
konferansı ll vali
leri Toplantısı"
dolayısıyla Antal
ya'da bulunan
Aydın, gazeteciIere
yaptığı açıklamada,
şeh irlerarası tarife li
otobüs seferi ile
yolcu taşımacılığı
yapan firmaların,
hava yolları şirket-
lerinin 1 YTL'ye
bilet satışı kam
panyası düzen-
lemelerinin kendi-
lerini olumsuz
etki!ediklerinden

Y

yakındık!arını
kaydetti. Bu konu-
da bazı otobüs
firmalarının
Bakanlığa
müracaat ettiğini
hatırlatan Talat
Aydın, "Bu
müracaatları
değerlendirdik.
Bu, reklama yönelik
bir kampanyadır.
Aracın tüm koltuk-
ları bu fiyattan
satılmıyor. Biz de
yeni bir düzenleme
yaptık. Otobüs
firmalarına,
otobüs koltuk
kapasitesinin
yüzde 10'unu
geçmemek kaydıyla
dilediği fiyattan
bilet satma imkanı
getirdik. Firmalar
bu konuda bakan-
lığa müracaat
ederek düzen lene
cek kampanyanın
süresi ve şartlarını
bildirerek izin aIa-
caklar"dedi.

ı

Y ıı

Erdo anveG u

Meclis'te Dışişleri
Bakanı ve Başbakan
yardımcısı Abdullah
Gül ve
Başmüzakereci Ali
Babacan ile kıbrıs
konusunu ele aldı.
Gazetecilerin soru-
larını yanıtlayan
Başbakan Erdoğan,
görü şmelerin
sürdüğünü belirterek,
"Bugüne kadar bili
yorsunuz çizdiğimiz
çerçeve belli

den 6 Aralık te k
"Bu işler böyle tarih
verme, şantaj...
Bunlarla olmaz.
Zaten öyle bir şey de
söz konusu değil.
Bunlar, bazen farklı
farklı yansıyor.
Finlandiya Dönem
Başkanlığı bir gayret
içerisinde, biz de
o gayretleri
destekliyoruz."
Türkiye'nin üzerlne
düşeni yaptığını
kaydeden Gül,
"Bütün bunların
arkasındaki görüş ve
beklenti, Avrupa
Birliği'nin Kıbrıs
Türklerine verdiği
sözü tutmasıydı. Bu
nedir; onların serbest
ticareti baş!atması.
Dolayısıyla bu yönde
çalışmalar devam
ediyor. Daha çok
vakit var." şeklinde
kon uştu.

ı, s
Avrupa Birliği dönem
başkanı Finlandi
ya'nın Ankara'ya
sorumluluklarını yer-
ine getirmesi için 6
Aralık'a kadar süre
vermesinin yankıları
sürüyor.
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan,
"Kabullenmeyeceğim
iz şeyler önümüze
geldiği zaman farklı
bir adım atılması söz
konusu olmaz" dedi.
Dışişleri Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
Abdullah Gül ise "Bu
işler tarih vermeyle,
şantajla olmaz,
Türkiye üzerine
düşeni yaptı" diye
konuştu.
Erdoğan: "Kabullene
meyeceğimiz Şeyler
Geldiğinde Farklı
Adım Atmayız"
Başbakan Erdoğan

Görüşmelerimiz
devam edecektir.
Böyle kabullene-
meyeceğimiz şeyler
bizim önümüze
geldiği zaman farklı
bir adım atılması söz
konusu olmaz." dedi.
Gü!: "Bu İşler Tarih
Vermekle, Şantajla
Olmaz"
Dışişleri Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
Abdullah Gül de şun-
ları söyledi:
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lHL ve 11 E lül fl nal e kaldılar
ç

Seyfettin ŞrXenSÖZ
Öğretmenler
Haftası nedeniyle
düzenlenen
Öğretmenler
Voleybol
Turnuvası'nda
güçlü iki takım
finale adını yazdır-
mayı başardı.
Gemlik Lisesi
Spor Salonu'nda
devam eden
müsabakalarda
yenildi almay.an
iki takımdan lHL
ile 11 Eylül
!!köğretim takımları

finalde karşı
karşıya gelecekler.
yarı finalistlerin
ilk maçında İHL
Şehit Etem Yaşar
l!köğretim Oku!u'nu
yenerken
zorlanmadı.
İlk seti 25-22 alan
ıııı ıı«ınci seti de
25-20 alarak maçı
2-0 kazanarak
finale kalan
i[k taxım o[du.
İkinci maçta yine
yeni!gisiz
11 Eylül !|köğretim
takımı Gelal Bayar

Anado!u Lisesini
25-17 ve 25-23'lük
setlerle 2-0
yenerek finalin
ikinci takımı oldu.
Finatde İHl iıe
11 Eylüt İlköğretim
okulu takımları
birincilik için
karşı karşıya
gelirken Cela|
Bayar Anadolu
Lisesi ile Şehit
Etem Yaşar llköğre-
tim okulu takımları
üçüncülük için
mücadele
verecekler.
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Mllll Eğltim Bakanlığı
bütçesinin görüşül
düğü Meclis Plan ve
Bütçe Komisyonu'nda
Cumhuriyet HaIk
partili milletvekilleri,
Bakan Hüseyin
Çelik'in laik eğitime
karşı olduğu gerekçe-
siyle saIonu terketti.
Laikliği halkı bölen
değil, bütünleştiren
bir değer olarak gör
düklerini ifade eden
Malll Eğltim Bakanı
Hüseyin Çelik ise
"kimseden laiklik der
si almaya ihtiyacımız
yok" dedi.
Komisyon
Başkanı CHP'lilere
söz vermedi
Komisyonda CHP'li
üyeler, Mil!i Eğitim
Bakanlığı'nın bütçesi
nin görüşmelerine
geçilmeden önce
usul yönünden
söz istediler.
Komisyon Başkanı
Sait Açba, bakanın
sunuşundan sonra
usul tartışması açıla-
cağını belirterek söz
vermedi. Bunun uze
rine komisyonda
gerginiik yaşandı.
cHp'ıı üveler
Komisyonu Terk Etti
cHP lstanbu! Millet
vekili Kemal KıIıçdar
oğlu, "Sayın Bakanın
söy!emlerine karşıyız.

Bakan Türkiye
Cumhuriyeti'nin laik,
demokratik sosyal
hukuk devleti olduğu-
na inanmıyor. Milli
Eğitim Şurası'nda da
bunu söylemiştir.
Sayın Bakan söylem-
lerinde ulusal değer-
lere karşı olduğunu
söylediği sürece ken-
disini dinlemeyeceğiz,
bu yüzden komisyonu
terkediyoruz." diye
konuştu.
Çe!ik: "Kimseden
Laiklik Dersi Almaya
İhtiyacımız Yoktur"
Mllll Eğltim Bakanı
Hüseyin Çelik ise laik
eğitime karşı hassas
ojoukiarını ve eğiiimi
günlük siyesete alet
etmediklerini belirtti.
Çelik, şunları söyledi:
"Laik eğitime zarar
verecek hangi davra
nış olursa olsun önce-
!ikle Bakan sıfatıyla

ı!ıası

ben, bütün bürokrat-
larım ve hükümet
buna karşı duracaktır.
Laiklik kimsenin,
şahısların, Ahmet'in,
Mehmet'in teminatın-
da değil, laiklik
Anayasa'da devletin
o!mazsa olmaz vasfın-
dan biri olarak ifade
edilmiştir. Bunları
sadece söylemekIe
yetinmiyoruz. Bun!ara
bizatihi sahibiz."
Hüseyin Çelik,
laikIiği halkı bölen

değil, bütün|eştirici
bir unsur oIarak
gördüklerini de
ifade etti.
Çe!ik, "Kimseden bu
ltonuda laıklik dersi
almaya bizim
ihtiyacımız yoktur..
Ben hiçbir platformda
hiçbir yerde ulusal
değer!ere karşı
olduğumu söyleme
dim." dedi.

$OillAR Anketi'nde Alf
SONAR'ın yaptığı en
son seçim anketine
göre barajı aşan parti
sayısı 4'e çıkarken,
AK Parti, rakiplerinden
yüzde 2 tark yedi. Peki
bu nasıl oldu? Tarkan
Temur'un haberi
SONAR'ın yaptığı
araştırmaya göre CHR
DSP ve SHP'nin
toplam oylarının AKP
yi yaklaşık yüzde 2
farkla geçebilecegı
ortaya konuldu Anket
sonuçlarında, AKP
yüzde 24.35, CHP
16.15, DYP 11 .69, MHP
11. 49, DsP 7.81, GP
4.61, ANAP 4.41, DTP
3.73, SHP 1.84, Diğer
2.72 ve kararsızlar 11.
83 olarak sıralandı.
SONAR Yönetim Kuru
lu Başkanı Hakan
Bayrakçı "DSP'nin
hızlı yükselişi,
TBMM'ye 5. partiyi
getirebilir" dedi.
SONAR Araştırma
Şirketi tarafından yapı
lan "Siyasi Eğilimler
Araştırması" , CHP,
DSP ve SHP'nin top
lam oylarının AKP'yi
yaklaşık yüzde 2 iark-
la geçebileceğini orta
ya koydu. Ankette,
CHP-DSP-SHP oyları
nın toplamı yüzde
29.36'ya ulaşırken
AKP'nin oy oranı
yüzde 27.61'de kaldı.
AKP'nin oy oranını
yüzde 35 olarak tah-
min eden anketlerin,
araştırma metotların-
daki yan!ışlıktan kay-
naklandığını belirten
SONAR Yönetim Kuru
lu Başkanı Hakan Bay
rakçı, "AKP düştüğü
yerde ka!dı. CHP, DSP
ve SHP'den oluşan sol
oyların birlikte!iği
AKP'yi rahatlıkla
geride bırakabilir.
DSP'nin hız!ı yük-
selişi, TBMM'ye 5.
partiyi getirebilir"
dedi.
SONAR Araştırma
Şirketi'nin Siyasi

Eğilimler
Araştırmas ı'nın
kasım ayı sonuçları
yayımlandı. Türkiye
genelinde siyasi
partilerln son oy
durum|arını be!ir-
lemek amacıyla
yapılan anket çarpıcı
sonuçlar ortaya
koydu. İstanbul,
Ankara, İzmir,
Adana Anta|ya,
Bursa Çanakkale
Denizli Diyarbakır
Edırne, Erzurum,
Gaziantep, lsparta
Karabük, Kayseri,
Kütahya, Malatya,
Mersin, Muğla,
samsun Tokat ve
Trabzon il merkezleri
ile kır niteliği taşıyan
köylerinde, farklı
sosyoekonomik,
sosyo-demografik
gruba üye kişilerden
2 bin 238 kişi ile
görüşü!erek
gerçekleştiri!di.
Anket sonuçlarında,
AKP yüzde 24.35,
cHP 16.15, DYP 11.69,
MHP 11. 49, DsP 7 .81,
GP 4.61, ANAP 4.41,
DTP 3.73, sHP 1.84,
diğer 2.72 ve kararsı-
zlar 11. 83 olarak
sıralandı. kararsı zları
oluşturan yüzde
11.83 gibi oldukça
yüksek bir oranın
dahil edilmediği
bu sıralamada, CHP-
DSP- SHP oylarının
toplamı yüzde
25,17'ye ulaşarak
AKP'nin yüzde
24.35'llk oy oranını
geride bıraktı.
Kararsızlar, orantısal
dağıtıldığında ise
sıralama, AKP yüzde
27.61, cHP 18.32,
DYP 13.26, MHP 13.04,
DsP 8.14, GP 5.23,
ANAP 5.01, DTP 4.24,
SHP 2.09 olarak
araştırmaya yansıdı.
"Kararsızım" cevabı
verenlerin orantısal
dağıtımı sonucunda
CHP-DSP-SHP'nin

oy oranları yüzde
29.36'ya ulaşarak
AKP'nin yüzde
27.61'lik oranını
yak!aşık yüzde
2 iarkla geçti.
Araştırma, bugün
seçim olsa
parlamentoya
4 partinin
gireceğini ortaya
koyuyor. Eğer sol
ittifak gerçek-
leşmezse, TBMM'de
sosyal demokrat
parti olarak bulunacak
CHP'nin oy oranı
sadece yüzde 18.32
olurken AKP, DYP ve
MHP'nin yüzde
1O'!uk barajı aşarak
girebileceği
parlamentodaki
3 sağ partinin
toplam oy oranının
ise yüzde 53.09'a
kadar ulaşabileceği
sonucunu veriyor.
Anketin Bülent
Ecevit 'in yaşamını
yitirmesinin
ardından saha
çalışmalarını
yaptıklarını belirten
SONAR Yönetim
Kurulu Başkanı
Bayrakçı, "DSP
barajı zor!uyor"
dedi. Bayrakçı,
"DSR Ecevit'in
ö!ümünden önce
yüzde 4'e oy oranına
ulaşırken bugün
kararsız seçmenin
dağıtımının
ardından yüzde 9'a
yaklaşıyor"
diye konuştu.

l
'Gemlik Köüfez'
internette

www. qe m l l kko rfezq azetes İ.co mU 
adresini tıklayın

Hakim ada
U

lı ı sınauı ertelendi
25 Kasım'da yapılacak
Adli Yargı Hakim ve
Savcı Adaylarını
Seçme Sınavı
erteIendi.
öSYM'den yapılan
açıklamada,
Danıştay'ın Ankara'da
yapılacak sınavla ilgili
13 Kasım 2006'da
yürütmeyi durdurma
kararı verdiği
hatırlatıIdı.
Açıklamada,
"Yürütmeyi durdurma
kararı ve bu karara
taraf!arca yapı!acak

itiraz nedeniyle
sınavın ertelenmesine
karar veri!miştir.
Sınavın yapılıp
yapılmayacağı, yapı!a-

caksa da hangi
tarihte yapı!acağı
daha sonra kamuoyu-
na duyurulacaktır."
denildi

§İ

Türk e Eıo 0ıı tehdldl altında
Türkiye Erozyon
Tehditi Altında
Her yıl 1 milyar 400
milyon ton toprak
denizlere akıyor.
Erozyon, Türkiye'nin
yüzde 90'ını tehdit
ediyor. Her yıl
1 milyar 400 milyon
ton toprakla birlikte
geleceğimiz de deni-
zlere akıyor. Toprak
kaybını önlemenin
en iyi yolu ise
ağaçlandırma.
Çevre ve Orman
BakanTığı da tehlikeli
gidişi durdurmak
için çaba içinde.
Erozyonun önüne
geçmek için yı!da30
bin hektar alan ıslah
ediliyor, dere yatakları
düzenleniyor, ağaç-
landırma yapılıyor.
Ancak, bu yapı|anlar
yeterli deği!. Konuya
ilişkin konuşan TEMA

vakfı lzmir Temsilcisi
Alaettin Hacımüezzin,
"Bu hızla gidilirse,
ancak 1000 yıl sonra
Türkiye topraklanır,
ama Türkiye'de toprak
kalmayacak. Onun
için hem tarım hem de
orman arazilerinde
toprak koruma tedbir-
lerinin alınması, ama

önce ha!kımızın
gerçekten bil-
inçlendirilmesi
lazım" diye konuştu.
Bu arada, toplumun
dikkatini denize akan
topraklara çekmek
için çeşitli etkinliklerin
yapıldığı
"Erozyonla Mücadele
Haftası" başladı.
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Cumhurbaşkanı
maaşı 2007'de yüzde
11,9 , Başbakan
maaşı yüzde 9,5 , mil-
leWekili maaşları ise
yüzde 9,3 oranında
zamlanacak.
2006 yılı bütçesinde
253 bin 200 YTL
otarak yer alan
Cumhurbaşkanının
yıllık maaş ödeneği,
2007 Bütçesi ile 284
bin 100 YTL'ye yüks-
elecek. Bu şekilde
Cumhurbaşkanının
aylık brüt maaşı 21
bin 100 YTL'den 23
bin 675 YTL'ye çıka-
cak. 2006 Bütçesin
deki ödenek ile cum
hurbaşkanı Ahmet
Necdet Sezer'e bu
yı!ın ilk yarısında
ortalama 14 bin 390
YTL maaş ödendi.
Ortalama maaş, ikinci
6 aylık dönemde ise
vergi dilimlerine bağlı
gelir vergisi artışı
nedeniyle 13 bin 588
YTL'ye geriledi.
Cumhurbaşkanı nı n
2006 yılındaki aylık
ortalama maaşı da,
13 bin 989 YTL olarak

o3t]"
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zirvedekller ne kadar maa alacak?

hesaplandı. Bu ra
kam, yeni bütçe öde
neğine bağ!ı olarak
2007 yılının ilk yarısın
da 16 bin 50 YTL'ye
ulaşacak. Sezer'in
görev süresini 16
Mayıs 2007'de tamam
lamasının ardından
Çankaya'ya çıkacak
yeni Cumhurbaşkanı
da, altı ayın kalan
bölümünde aynı
maaşı alacak. lkinci 6
aylık dönemde ise
Cum h urbaşkan ının
aylık ortalama maaşı,
üst vergi dillmine gir
mesi nedeniyle 15 bin
250 YTL'ye düşecek.

Buna göre
Cum hurbaşkanı na,
2007 yılında her ay
ortalama 15 bin 650
YTL maaş ödenmiş
olacak.
Başbakan ve
milletvekili maaşları
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın bu
yılın llk 6 aylık döne-
minde 7 bin 740 YTL
olan ortalama maaşı,
Temmuz zammı ve
yüzde 2,32'/,ak enflas
yon farkı ile ikinci 6
ay!ık dönemde 7 bin
834 YTL'ye çıktı.
Başbakanın 2006'daki
aylık ortalama maaşı
da 7 bin 787 YTL
oldu. Bu rakam, 2007
yılında 8 bin 525
YTL'ye yükselecek.
Başbakan 2007 yılının
alk 6 aylık döneminde
ortalama 8 bin 550
YTL, ikinci 6 aylık
döneminde ise 8 bin
500 YTL maaş alacak.
Bu yılın birinci
döneminde 7 bin
695, ikinci dönemin
de de 7 bin 790 YTL
olmak üzere, ortala-

ma7 bin 743 YTL
aylık ödenen Bakan
lara da, 2007 yılının
ilk yarısında 8 bin 480
YTL, ikinci yarısında
da 8 bin 450 YTL
ortalama maaş verl!e-
cek.
Böylece Bakan|arın
2007'deki aylık ortaIa-
ma maaşı da yüzde
8,9 artarak, 8 bin 465
YTL olacak. Yeni
yılda, mi!letvekil-
lerinin yıl!ık ortalama
maaşı ise 7 bin 524
YTL'den 8 bin 220
YTL'ye çıkacak.
Bu yılın Ocak-Haziran
döneminde ortalama
7 bin 482 YTL olan
milletvekili maaşı,
Temmuz-Aralık döne-
minde 7 bin 566 YTL
olarak be!irlendi.
M illetvekillerine
önümüzdeki yılın ilk
yarısında yine ortala-
ma olarak 8 bin 230
YTL, ikinci yarısında
da 8 bin 210 YTL
maaş ödenecek.
Emekli maaş|arı
Bu arada eski
Cumhurbaşkanı ve
Başbakanların
emekli maaşı da
yeni yılda yüzde
12,2 oranında zam
görecek. 7. Cumhur
başkanı Kenan Evren
ile 9. Gumhurbaşkanı
Süleyman Demirel'e
halen ayda 8 bin
440 YTL emekli
maaşı ödeniyor.
Yeni yılda Cumhur
başkanı emekli maaşı
9 bin 470 YTL'ye
yükselecek.
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DEVREN sATlLlK
Faal durumda Devren

Sa tılık Krtas,ye Dükkanı
GSM : (0,533) 717 20 02

rtez

erlledlEklm'de turlzm

Turizmdeki gerileme Ekim ayında da sürdü.
Geçen ay Türkiye'yi ziyaret eden
yabancıların sayısı 2005 yılının aynı ayına
göre yüzde 18,7 azaldı. Ocak-Ekim döne-
minde turist sayısı da bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 7 azaldı.
Türkiye lstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin
"G iriş-Ç ı kış Ya p an Ziy aretçi ler" anketin i n
sonuçlarını açıkladı.
Kurumun verilerine göre Ekim'de Türkiye'ye
gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 azalarak
1 milyon 713 bin 916 kişiye indi.
Türkiye'yi ziyaret eden yabancıların saytsı
Ocak-Ekim döneminde de yüzde 7 gerile
yerek 17 milyon 309 bin 793'e indi.
En Çok Turist Almanya'dan Türkiye'ye en
çok turist gönderen ülkeler sıralamasında
AImanya yine ilk sırada. Almanya'yı sırasıyla
lngittere, HoItanda, Bulgaristan ve Rusya
izliyor. Ekim ayında yurdu ziyaret eden
gurbetçilerin sayısında ise artış görüldü.

KIRALIK rşyER
Emin Dalkıran Kordonu'nda

70 m2 daha önce internet
cafe olarak kullanılan

işyeri kiralıktır.
(o 542) 593 67 57

para politikası 
lfurulu

Merkez Bankası
para politikası
Kurulu, yarın 11.
olağan toplantısını
gerçekleştirecek.
para politikası
Kurulu toplantısına,
Kurul Başkanı ve
Merkez Bankası
Başkanı Durmuş
Yılmaz, Başkan
yardımcıları Erdem
Başçı, Burhan
Göklemez, Mehmet
Yörükoğlu ile kurul
üyesi lbrahim
Turhan'ın katılması
bekleniyor.
para politikası
Kurulu toplantısı,
saat 14.00-17.00
arasında lki aşamalı
olarak yapılacak. llk
aşamaya, Merkez
Bankası yetkilileri ve
uzmanları ile Hazine
Müsteşarlığı yet
ki!ileri katılacak.
Aynı gün gerçek-
leşecek ikinci aşa-
mada ise sadece
para politikası
Kuru!u üyeleri
toplanacak ve
görünüme ilişkin
son değerlendirme
ler yapı!dıktan
sonra oylamaya
geçilecek. Oylama
bittikten sonra para

rın

politikası kurulu
üyeleri, gerekçeye
temel teşki!
edecek kısa metni
oluşturacak. Karar,
gerekçesiyle bir!ikte
aynı gün saat 17.00
ile 19.00 arasında
Merkez Bankası
tarafından basın
duyurusu ile
açıklanacak.
Kurul, bu yılki son
o!ağan toplantısını
21 Aralık tarihinde
yapacak. Bu arada
piyasalardaki
beklenti, kjsa vadeli
faiz oranlarının bu
ay da değişmeye-
ceği yönünde
bulunuyor.
Kurul, en son
20 Temmuzdaki
toplantısında faiz
oranlarını 0,25
puan artırmış, 24
Ağustos, 26 Eylül
ve ardından 19
Ekim'de yaptığı
olağan toplantısında
ise kısa vadeli faiz
oranlarını
değiştirmemişti
Buna göre, gecelik
borçlanm a iaiz oranı
yüzde 17,50, borç
verme faiz oranı da
yüzde 22,50'de
kalmıştı.
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K1RALIK pANsiyo^J

K. Kumla'da kış sezonu için
Taşeron firmalara

(Haziran ay sonun a kadar)
Komple Kralık Pansiyon
UĞUR PANSİYOİİ

Ali Dur (0 532 511 05 07)
İskele Meydanı K.Kumla

EK oTo LcsTiKGERç
L6zoĞLotlüseyin TAŞIilRAN

nER TURLU
LAsTİn rnıuİnİ yApILIR.

i-2 2. El ve Yeni Lastik Alırn Satırnı
1,, 2. El Jant Alırn Satımı
24 SAAT HIZMETE AGıKTıR

G§ilt 0,535 ı30 {3 78
Dr.Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt. Gemlik / BURSA

lılianastıfta 135 m2

3+1 , denize cepheli

LÜXDAIRE
0.532 356 62 25

SATILIK DAıRE

iGemli
www. g
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Barış Güler'in kaleminden 7 YAŞ

Uzmanlara göre
boşanmaya varan
çatış-maların baş
nedeni eşlerin
birbirini dinlemesini
bi!memek. Psikolog
Yasemin Abda!!a,
'dinleme'nin püf
nokta!arını yazdı.
eşirıizi yereni
KADAR
oirıueoiĞiruize
iııeruıvoR
MusUNuz?
Çiftler arasında en az
yaşanan, en az
hissedilen duyg_u
dinlenilmektir. Ozel-
likle kadınları evlilik-
te ziyadesiyle öfke-
lendiren, erkeklerin
dinIemenıesidir.
Dinlemek ya da
dinleni!mek sevgiyi,
saygıyı, değeri
ifade eder. Oğren-
mek, anlaşılmak,
yakınlaşmak için
dinlemek ilişkiye
değer katacaktır.
Her ne kadar aşkla,
sevgiyle çiftler bir-
birine bağlı olsalar
bile yetersiz dinleme
bu bağı zaman içinde
zedelemektedir.
Peki evlilik için bu
kadar önemli olan
dinleme dinamiği
nası! kazanı|ır?
- Dinlemek için önce
konsantre olmak yani
istekli o|mak gerekir.
Bunun için önce
dinlemeyi bozucu
unsurIar kontrol
altına alınmalı. Eğer
konsantre olamıyor-
sanız; din|emeyi
bir başka zamana
erteleyebilirsiniz.
Kötü bir dinleyici
olmaktansa bu iş için
uygun zaman dilimi
ayırmak çok daha
etik bir davranıştır.
- Eşinizi dinlerken
elinizden ge!diğince
cümlesini bitirmesine
fırsat verin. zira
çiftler herhangi bir
problemle alakalı
oIarak birbirleriy!e
konuştuklarında,
henüz birinin
cümlesi bitmeden
diğeri konuşmaya
başlar. Bu eşlerin
duygu ve

düşüncesini hem
ifade etmesine
engel olur hem de
karşı tarafı rencide
eder. otekinin
konuşmasının
sonucunu bekleme-
den yorum yapmak
yanlış çıkarımlara
sebebiyet vereceğin-
den amaçlanan
sonuca ulaşmak
mümkün olmaz.
Dinlemek sabrı
en güzel gösteren
ibredir. sabırsa
eşler arasındaki
ilişkiye yapılan en
güzel yatırım ve
emektir.
- Eşinizi dinlerken
onu doğru anlayıp
anlamadığınıza dair
sorular sorun.
Eşinizin söyledikleri-
ni ona özetleye-
biIirsiniz. Ayrıca
tam olarak ne demek
istediğini anlamaya
çalışın. Böyle
davranmanın
iIetişimde iki büyük
faydası vardır:
1- Tam bilgi aldığınız-
dan emin olursunuz.
2- Ona değer
verdiğinizi ifade
etmiş olursunuz.
- İletlşimde en önemli
unsurlardan biri
eşiniz konuşurken o
anki ihtiyacı nedir?
a) rahatlamak mı?
b) öfkesini çıkarmak
mı?
c) ikna etmek mi?
d) anlaşılmak mı?
Bu şıklardan hangi-
sine ihtiyacı
olduğunu doğru
anlamak gerekir. Zira
eşinizin ihtiyacı biz-
den ne beklediğini
gösteren ibre
oluğundan, sonuca
daha çabuk ulaş-
manızı sağlar.
Yapılan araştırmalar-
da erkeklerin daha
çok problemin
çözümüne odak-
landıklarını, kadın-
ların ise sonuçtan
çok an!aşı!maya
değer verdik!eri
gözlenmiştir. Eşler,
ilişkilerinde bu unsu-
ru her zaman aklında
tutma!ıdır.

rIezo
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slsll havalarda san özl
ıı
uk takın

Görüş mesafesinin
düştüğü sisli havalar-
da, sarı camlı gözlük-
lerin, nesnelerin
algılanmasını kolay-
laştırarak, kaza riski-
ni azalttığı biIdirildi.
Kış aylarıy|a birlikte
sürücülerin korkulu
rüyası ha!ine gelen
sisli havalar, görüş
alanını ve sürüş
emniyetine en az sis
farları kadar katkı
sağlayan sarı camlı
gözlükler!e sorun
oImaktan ç.ıkıyor.
Çukurova Universite-
si Göz Hasta!ıkları
Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr.
Reha Ersöz, yaptığı

açıklamada, sarı
renkte üretilen
gözlük camlarının,
sisli ve puslu havalar
da nesnelerin seçil
me sini kolaylaştır
dığını, sürücülere
daha rahat sürüş
ortamı yarattığını
söyledi. Sarı renkli

camların sürücülere
yüksek kontrast
sağ!adığını belirten
Prof. Dr. Ersöz, "lşığı
azaltan, kontrası da
yükselten bu camlar,
nesnelerin seçilmesi-
ni daha da kolaylaş
tırır" dedi. Seyahatler
sırasında sarı camIı

gözlüklerin rahatça
kullanılabileceğini vıı
göze bir zararı olma
dığını vurgulayan
Prof. Dr. Ersöz, şöyle
konuştu: "Sarı camlı
göz lükler, grinin tonı-
ları arasındaki farkı
artırır. Grinin tonlarırıı
ortaya çıkardığınız
zaman, görüş alanı
daha belirginleşir.
Sisli havalarda seçi!
mesi zor olan objeleri
daha rahat görür ve
ayırt edebiliriz. Bu
göz!ükler görüş mesa
fesini artırmaz, ancak
görünen alanın iyi
algılanmasını sağ!ar.
Bu da kaza riskini
azaltır. "
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G aılısa

İnsan hayatında
risk oluşturan grlp,
tıbbi açıdan mutlaka
aşı!anması gereken
hastalıkların
başında geliyor.
Amasya Sağ!ık İl
Müdürü Dr. Mehmet
Rüştü Ertosun, gribe
yo! açan influenza
virüsünün çok
l<clay ve hızla insan
vücuduna bulaşarak
yerleştiğini belirten
ve özellikIe yaşlılar,
çocuklar, kalp
hastaları, akciğer
hastaları, böbrek
hastaları ve şeker
hastalığı gibi kronik
rahatsızlığı olan
kişiIerde çok daha
ağır seyrettiğini ve
ölümlere yol aça-
bildiğini ifade etti.
Dr. Mehmet Ruştu
Ertosun, "Grip
hastalığı ve bunun
bir parçası olan
kuş gribi hastalığın-
dan korunmanın
yolları arasında
açıkta satılanı
kümes hayvanları ve
kuşların satın

u u 0r

alınmaması, öze!likle
bu tür hayvanların
ehil olmayan kişi|er
ve çocuklarca
eldivensiz
kesilmemesi,
temizlenmemesi,
kümes hayvanlarının
etlerinin çok iyi
pişirildikten
sonra yenmesi,
avlanma sahaların-
dan uzak durulması
gerekiyor" dedi.
Oksürük, ateş, aşırı
halsizlik, boğaz ve
baş ağrısı gibi yakın-
maları olan ya da bu
gibi şikayeti oIanlarla
temas eden kişilerin
en yakın sağlık kuru-
luşuna müracaat
ederek kontrolden
geçme!eri gerektiğini
açıklayan Dr.
Ertosun, "Grip,
öksürük ve hapşırık
ile etrafa bulaşabili
yor, hasta kişiler ile
direk temas edilmesi
ve hasta kişilerin ağız
burun akıntıları ile
temas etmiş eşyalar
ile de bulaşabiliyor"
diye konuştu.

Samsun Dişhekimleri
Odası Başkanı
AbduIlah llker, uzun
süreli nefes kokusu-
nun hasta!ık haber-
cisi olabileceğini
söyledi
Nefes kokması
sorunu yaşamanın
hiç de hoş bir durum
olmadığını, ancak
zamanında hekime
başvurulduğunda ve
doğru sebep tespit
edi!diğinde bu
hasta!ığa çözüm
bulmanın kolay
olduğunu.belirten
Abdul.lah !lker, halk
arasında ağız kokusu
olarak bilinen nefes
kokusunun, erişkin-
lerin bir çoğunda
ömürlerinin bir
bö!ümünde ya da
sürekli olarak
görüldüğünü
kaydetti. Ağız kok-
masının çocukluktan
başlayan bir rahat
sızlık olmadığını
dile getiren llker,
'tıastaıik oana çok
yetişkin dönemde
ortaya çıkıyor.
İşte yaşamın bu
evresi nde karşılaşılan
ağız kokusu, birey-
Ierin sosyolojik ve
psikolojik hayatlarını
olumsuz etkiliyor.
İnsanın hayatını çe

kilmez kılan bu rahat-
sızlıktan birçok vatan
daşımız ve o kişiyle
muhatap olanlar
şikayetçidir. Ağız ve
diş sağ!ığının önemi-
ni her zaman söylü
yoruz, ama kişilere
rahatsızlık veren bu
sorunun altında
önemli hastalıklar
olabilir" dedi.
Ağız kokusu şikayeti
olan hastaların mut!a-
ka kulak burun boğaz
muayenesinden geç
mesi gerektiğine dik
kat çeken llker, "Çün
kü şikayetin nedeni
çoğunlukla bu bölge|-
erden kaynaklanır. Bu
problemin birçok fark
lı sebebi olabilir.
sinüzit, bademcik lltl-
habı, diş ve diş eti
hasta!ıkları, mide ve
bağırsak sistemi
hastalıkları, dil
kökündeki mantar
enfeksiyonları,
tümöre bağ!ı
nedenler koku
o|uşumu yapabilır.
Bunun için ağız
kokusu olan
vatandaş!arımız
mutlaka doktora
başvurmalıdır.
Ağız ve diş
sağlığı her zaman
önemsenmelidir"
şek!inde konuştu.

ı

rı risk o ilefes hkusu
hastalık haberclsl

Bel fıtı
Y
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Beyin, Sinir ve
omurilik cerrahisi
Uzmanı Opr. Dr.
Ahmet Çubukçu,
sürekli oturarak
çalışan ve ağır yük
taşıyan kişilerin bel
fıtığına yaka!anma
riskinin daha iazla'
olduğunu belirterek,
30-50 yaş arasındaki
kişilerin de risk
grubunda olduğunu
söyledi.
Trabzon Numune
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Beyin,
sinir ve omurilik
cerrahisi uzmanı
Opr. Dr. Ahmet
Çubukçu, şiddetli be!
ağrısı ve ayağa
doğru yayılan ağrılar
şek!inde be!irti!eri
olan be! fıtığının, be|
bölgesindeki omur-
gaların arasında
bu!unan kıkırdak
yapının yırtılarak
omurilikten çıkan
sinirleri sıkıştır-
masıyla ortaya çık-
tığını söyledi.
Şişman insanlarda
bei ıitığı görüıme
riskinin daha yüksek
olduğunu beIirten Dr.
Çubukçu, tedavisi
oldukça zor olan bu
hasta!ığın kişinin
sosyal yaşantısını da
olumsuz yönde etk-
ilediğini dile getirdi.
Erkek ve kadın
arasında hastalığa
yakalanma açısından
bir fark olmadığını
kaydeden Dr.

Çubukçu, "Ancak
hamile!ikte, özellikle
aşırı kiIo alınması
nedeniyle bel
omurlarındaki basınç
artar ve rlsk yükselir.
Şişmanlarda da bel
fıtığı daha yüksek
oranda görülür ve
tedavi edilmesi de
güçtür" dedi. Bazı
meslek gruplarındaki
kişilerde bel fıtığına
yakalanma riskinin
daha tazla olduğuna
dikkat çeken Dr.
Çubukçu, "Aşırı yük
taşıyanlar, uzun süre
otomobil ku!lananlar
ve sürekli masa
başında çalışanlarda
bel fıtığına yakalan-
ma riski daha yük-
sektir. Düzenli egzer-
siz yapanlarda, özel-
!ikle bel ve karın
kasları gelişmiş kişil-
erde bu hasta!ığa
daha az rastlanır. Bu
nedenle düzenli egz-
ersiz yapmayı ihmal
etmemek gerekir"
diye konuştu.
Bel fıtığına yakalan-
ma açısından 30-50
yaş arasındaki kişi-
|erin risk grubunda
bulunduğuna işaret
eden Dr. Çubukçu,
tedavinin o!umlu
sonuçlanması için
de hastanın dok-
torun tavsiyelerine
tamamen uygun
hareket etmesi ve
tedavi sürecini
aksatmaması gerek-
tiğini ifade etti.

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FER|BoT

Itfaiye
polis İmdat

Jandarma İındat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLİK Yalova
Topçular
Eskihisar

(226| 814 10 20
(226| 363 43 19

|262| 655 60 31

oToBÜs

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAŞlM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Termina!i

TÜP DAĞİTİCİLARİ
METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıtur 514
Kamil Koç 513

12
20
1o
45
47
35

12
77
72
49
71
71

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Sta§um
Orm.Böl.Şef.
Miııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıtııo.

Tapu SicI. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Teke! Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.
İIçe Seç. Md.

itim Müd. 513 18 46

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77

Halk E

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

TAKslLER

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Tota!gaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
GemIik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

5,13 32 40

513 23 24

5,t4 35 50

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İştet. 513 45 21-122
Su İş!et. 513 45 21 -115
İuaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı.İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnfz 185

G
E
ıVl
L
ı

ı<
FR.

E
H
B
E
R.

ı

GEREKLİ TELEFONLAR RESMl DAİRELER DENİZ OTOBUSU

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NOBETÇİ E CZANE
ıı

2}Kasm 2006 Çarşamba
KAHRAMAN ECZ,^NESI
Tel:513 19 13 GEMLIK

a
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K rfez
GEtılK,iıü lLX oüıllüx GAZETE3|

GEilLiKıı

I cüxı_Üx slvısl GAZETE I

YEREL SÜRELi YAYİN
YlL :34 SAY! : 2603

riyırı : 0.25 YTL. (KDV Dahit)
Sahibi : Kadri cÜl_en

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

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

yönetim ve Basım Yeri : xöRrez OFSET
Matbaacl ı k-Yay ı ncıl ı k-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. 6ora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram GünIeri ve Pazar günleri yayınlanmaz|
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Bursa lftmaııcıl

Jularkou'u a
U

kırıa
iılarkov, 23.24 l(asım'da Fethiye Kültür ilılerkezi'nde konsır ı,ergcek,

Bursa BölEe Devlet Senfoni Orkestrası
(BBDSO), bu hafta dünyaca ünlü kemancı
Alexander Markov'u ağırlayacak.
BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya
göre, orkestra, Azerbaycanlı ünlü şef Rauf
Abdullayev i!e Paganin'in 24 Capris'inl tek
konserde çalmasıyla dünyanın hayranlığını
kazanan ve yüzyılın en büyük kemancıları
arasına giren Alexander Markov'u Bursalı
sanatseverlerle bu! uşturacak.
Konserin ilk yarısınd?, J. Brahms'ın "Keman
Konçertosu", ikinci yarısında
ise Çağdaş Rus Bestecisi l. Stravınsky'nin
"Ateş Kuşu" ve "Perinin Öpücüğü" acİlı bale
süitleri dinlenebilecek.
Konser, Fethiye Kültür Merkezi'nde 23 ve 24
Kasımda saat 20.00'de başlayacak.
Biletleri, konser öncesi Fethiye Kü!tür
Merkezi'nden temin edebilecek

Foto-Bloklarda iBursa
Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından
bu yıl 16'sını
düzenlediği Fotoğraf
Günleri kapsamında
Bursa'ya özgü
değerlerin yer aldığı
foto-bloklar büyük
ilgi görüyor.
Geçtiğimiz yıllardan
furklı bu yıl zengin
içerikle düzenlenen
Fotoğraf Günleri'ne
halkın da katılımını
sağlamak amacıyla
hazırlanan foto-blok-
lar etkinliğe renk
kattı. Bursalılar etkin-
lik süresince Tayyare
kültür Merkezi ve
kent Müzesi önünde
Karagöz-Hacivat,
kıliç-kalkan ve
.mehter ekibinin yanı
sıra Bursaspor'un
şampiyonluk kupası
i!e poz verebilecek,
Bursa Hatırası fotoğ
rafı çekti reb i lecekler.
Hasta bir Bursaspor
lu olduğunu belirten
Vedat Uysal isimli
geDç, takımını
yeniden Süper Lig'e
taşıyan şampiyonluk
kupasının yer aldığı
foto-blok önünde
fotoğraf çektirirken,
"Şamplyon olduğu-
muz günden bu yana

kupayı görmeyi haya!
ediyordum. Görmeyi
isterken, şimdi
kupayla fotoğraf çek-
tirme imkanı buldum.
Çok mutluyum"
şeklinde duygularını
dile getirdi.
Dünyanın 7 ünlü
fotoğrafçısından biri
olan ve etkinliğin
açılış töreninin 'onur
konuğu' olan Ara
Güler de, bu uygula-
manın etkinliğin daha
çok kitle tarafından
izlenmesini sağlaya-
cağını söyledi.
Güler, ayrıca
Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin ustalar

m
tarafından ders
vererek, öğrencilere
dağıtacağı
makinelerle fotoğraf
çekmelerine imkan

sa

ne
ilg
be

atırası'

layan uygula-

lin fotoğrafa olan
sini artıracağını
lrtti.

nın da yeni
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l4O Yıldnıı Beni oo.
İçtiğiıniz sııJrıın tıalitesi

ss,af..$i ı ğınırı z kadar ciıı*rniidir
Tam otomatik sistemlerde el değmed

nfekte
en doldurulup

o?on sistemiyle en sağ.lıklı deze işlemi yapılarak
llk sizin açacağ|nız 9uvenli ambalajıyla sizl

su tadındahayat
ffiHru ile Sağlıklı Nesillere...

İ|f,ı(6N TİcfrREr
Çenesuyu l ,2 |Fr| sertlik derecesiyle

Türkiye'nin ve dünyanın
en yumuşak suları arasında yer alır

Irakan Arda
Dr.Ziya Kaya Mh. Orhangazi Cad. No : l00 / C

Tel : I0.224l 51222 55 GEilUK

İ.ı *. \P

GEMLıK,ıN İı_r GÜNLÜK GAZETESı
GEMLıK
ıı

TARAFSıZ siyasi GAZETE
23 Kasım ZU06 Perşembe info@gemlikko rfezgazetesi.com 25 Ykr

_

Köilez 0fset'te
Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
broşür cilt yapımı

Tel : 513 96 83
İstikla! Caddesi Bora Sokak Akbank A.ralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLlK

ft
ııMarm irlik fiyatlarda şaşırttı. Önceki gün açıkladığı 3,75 YTL flyatı yükseltt|.

|e er te§ itleritlnde tau an 3 YTL
Salı günü 200 taneli zeytine 3.75 YTL fiyat
veren Marmarabirlik dün açıkladığı yeni fiyat-
la 200 dane zeytini 3.90 WL'ye çıkardı.

Seyfeftin ŞE GRSÖZ"ün haberi sayfa |'de

Gemlik Belediyesi Çarşı Meydanı için kamulaştırma
kararı aldığı 8 yer için '| milyon 160 bin YTL ödeme

için gerekli parayı Ziraat Bankası'na yatırdı.

J(amula

0

Gemlik Belediyesi Çarşı Meydanı için kamu-
Iaştınlan yerlerin değer tespitlerini yaparak,
8 yer için Ziraat Bankası'na 7 milyon 160 bin
WL yatırdı. cazibe merkezi için çaIışmalann
bi aşl atı l m as ıy I a bi rl i kte emlak değer fespif-
lerini elediye, Ticaret

ı

ıf, Güne Bakı
kadri cüı_en
kadri_g uler@hotmail.com

Marmarabirlik üzdü
Avans sistemiyle zeytin alımlarına

başlayan Marmarabirlik, önceki gün tavan
ve taban alım fiyatlarını açıklayınca koo
peratif ortakları şaşkına döndü.

Dün de lütfedlp Gemlik tipi geytine 0.15
YTL. artış yapmışlqr.

Yani Gemlik tipi 200 tane zeytine
ödenecek fiyat 3.90 YTL.

Devamı sayfa |"{e

t

YETIil NO : O55GElıtD

e ooĞ e,lc.Az oöxüştiıu
-pRoJn ııoıuni
-Kor,ox rnsisAT
-pETEıt çnşirınni
- ooĞ ı^Lc^ Az I|l ı^Lzn;unıeni
-MERı(Ezi sisrnıu
-I{AT ıınıoniEnni
-pLAsrirı BoR.U rpsis,rrr
-sıılrır rnsisnr
-nRnRiır,ı oöxüştiıu

"(Geınl lk Sürücü f(ırrsıı fi(urıılıışııd.ür"

Ibrahim uslu
Tel z (o.22ı) sıı tt ,t Fax : 5ı3 ıt 7t

Orhangaıi Cad. No : 4E/C
Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLIK

IUIASTAŞ RAPYAT9RLERİ

YETK|Lı BAYısl

umS
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Gürhan ÇETINKAYA

o
f cuıruxsıvısı

ederek anayasa
suç!. işleyen,,

- Ulkemizde
F16 uçakları
üreti!irken.
iyileştirmeyi
destekleyecek
yerde 2.9 milyar
dolara ABD'den
uçak a.lan,

- YOK'ü laiklik
karşıtı bir kurum
haline getirmek
amacıyla YOK
kanununu revize
eden,

- Yeni neslin,
Mustafa Kemal'i
ve kendi tarihini
9Örenmemesi için,
ıNKıLAP TAR|Hl
dersini müfredattan
çıkaran,

- Meclisin "ret
kararı"na rağmen
topraklarımızın
üstünden lrak'a
si|ah gönderilme-
sine göz yuman,

- Anayasada
geçen laiklik
tanımını eleştiren
zihniyetin seçtigi
birisi Çankaya'ya
çıkmalı mı?

iı|amıklhmal llk retim 0kulu'ndan destek ıi

aı Sayfa 2

ııY

re

Dünden devam
- "Yabancılara

yasaklanmış olan
işler kanunu"nu
delerek, onlara,
tevdiini sağlayan,

- Genişletilmiş
yerel yönetimler
yasası ile federas
yon sistemine
geçi.sin alt yapısını
hazır!ayan,

- ulusal basına
yapılan baskılarla
halkından gerçek!eri
saklayan,

- Çok önemli
yasalarda, mu hale-
fete ve halka yeteı,li
ve doğru bilgi ver-
meyen,

- vaatlerine
rağmen
dokunulmazlık
yasasl nl
kaldırmayan,

- Bölücü terör
örgütü mensubu
hainlerin mayın
tuzaklarını önlemek
amacıyla
Gene!kurmay'ın
asfaltlama isteğini
yerine getirmeyerek,
askerlerirnizin

Çankaya...
ölmemesi için
önlem almayan,

- Halkını, uIuslar
üstü ilaç tekel|erinin
insafsızlığına terk
edip pahalı ilaçların
hastalara ver-
ilmemesi için
hükümetin kHk
(Kanun Hükmünde
Kararname)
çıkararak, "sağlıkta
soykırım" gibi
kararlar alan,

- Mezarda
emekli!ik yasasını
çıkaran,

- BM Sekreteri
Kofi Annan'a ANA
uçağını 64 bin 500
doIarlık maliyetle
tahsis eden,

- "Türk" yerine
"Türkiyeliyim"
tanımını getiren,

- Genelkurmay
Başkanı'nın da
yakındığı bölücü
yayınla ra göz
yuman,

- lhale açmadan
kapa!ı kapılar ardın-
da istediğine veren
ve fiyatın belirlen-
mesi için pazar!ık

Şeyfettin ŞEKERSÖZ
Yeni oluşan Namık
Kemal llköğretim
Okulu OkuI Aile
Birliği yönetimi Okul
Müdürü Ercan
Akbaş'la birlikte İ!çe
Mllll Eğitim Müdürü
Mehmet Ercümen'e
nezaket ziyaretinde
bulundu!ar.,
Okul Müdürü Ercan
Akbaş ve Okul Aile
Birliği Başkan
yardımcısı canan
Samiral, üyeler
Ncslihan Demir,
Hatıce lurkogiu ve
Bircan Topal Mehmet
Ercümen'i ziyaret-
lerinde çiçek verip

okula verdiği
destekten dolayı
teşekkür ettiler.
Namık Kemal
İ!köğretim okutu
Müdürü Ercan
Akbaş, ziyaretin
yeni oluşan Okul Aile
Firliği yönetiminin
llçe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet
Ercümen'le tanışmak
olduğunu söyledi.
Fiziki olarak i!çenin
en zor şartlarda
öğrenim veren okulu
olan Namık kemal
İlköğretim Oku!u'nun
ihtiyacı olan ek
ders|ik tapımı ıç
gerekli desteğin
hayırseverler tarafı n-

dan verilmesi
isteğinde bulundu.
l!çe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet
Ercümen'in Namık
Kemal İlkögretim
Okulu'na verdiği
destekten dolayı da
öğrenci!er ve veliter
adına teşekkür eden
Okul Müdürü Ercan
Akbaş'a ziyaretten
doIayı teşekkür eden
Mehmet Ercümen,
okulun ihtiyacı oIan
ek derslik ile diğer
sorunlarda her
zaman sürdüreceğini
belirterek hayırsever
Gem|ik halkını da bu
Milll Eğitime destek
vermeye çağırdı.

Ko ÇAK GAYRırvırNKUL
BANıKASl

444 o 55o

CDRS l Gcfvllİı{ şUBcsİ
Tşl : {O.aPS) 5t ? P8 58

Fax : (0.2241 512 08 61
İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt.

Kat : 2 Daire : 1 Gemllk / BURSA

\rvvy\rv. kocakg ayrİ rnen ku l.coıTı

GENEL MUDURLUK
E-026 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz ve
yola cepheli
E-030 Manastır 120 M2 4.kat 3+1 f ull daire
E-03'l Gemlık 87 M2 S.kat 2+'l çelik kapı,
kartonpiyer. pımapen
E-O49 Dr. Ziya Kaya Mh. 115 M2 2.kat 3+'l
ka|oriferli, pamapen, saten Üoya, karton-
piyer
E-055 Lise Cad. 110 M2 2.k4t 3+1 bakımlı
daire
E-O63 Manastır 'l 95 M2 5.kat 4+1 2 banyo,
2 wc, asansorlu, doğalgazlı
E-o64 Manastır 195 M2 3.kat 4+1 2 banyo,
2 wc, asansorlü, doğalgazlı
E-065 Manastır 195 M2 zemin 4+1 2
banyo, 2 wc, asansor, dogalgaz
E-072 Manastır 155 M2 zemln 3+1 2OO7
temmuz leslim krediye uygun
E_073 Manastır 155 M2 1.kat 3+1 2007
temmuz teslam krediye uygıırn
E-O74 Manastır 't55 M2 4.kat 3+1 dubleks,
2OO7 temmuz teslim krediye uygun
E_o75 Manastır 155 M2 2.ka| 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
E-o76 Manastlr 155 M2 1.kai 3+1 2oo7
temmu2 teslim krediye uygıJn
E-079 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 karton-
piyer, amerıkan kapı, full eşyalıE-O91 Narlı
Koyu 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masraf-
sl2
E-O92 Manastır 120 M2 6.kat 3+1 masraf-
sız bakımlı
E-'|01 Manastır 150 M2 1.kat 3+1 deniz
manzaralı kaloriferli, özel yapım
E-113 Manastıı 14O M2 3.kat 3+1 özel
yap|m lüks kalorifer]i
E-l't6 Manaslır 22O M2 Dubleks 4+'l lüks
daire, mal sahibi oturuyor.

AO20- Orhangazi Cd. 78OO M2 Ev ahır
elekt., su, artezyen var
A-O38 Orhangazi lznik yolu 25OO M2
dubleks ev8 oda. 2 banyo elekrik, su
zeytin ve meyva ağaçları çocuk parkı ana
yola 120 mt
E-O88 Esadiye Koyu Yalova 12902 M2 2
katlı ahşap bına ev, ahır, traktor
E-098 Mudanya 1532 M2 anayola cepheli
havuzlu mustakil denize sıfır, altı garaj.
portakal bahçesi var

E-001 Manastır 135 M2 1-kat 3+1 fuul
doğalgazlı
E-005 Manastır 't00 M2 4.kat 3+1
kalorif erli
E-006 Manastlr 145 M2 3.kat 3+1 cift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü
E-0O7 Eşref Dinçer Mh. 13OM2 2.kat 3+'t
yeni bina
E-0O8 Manastır 13O m2 'tO.kat 3+1 kombili
lüx daire
E-009 Eski Paıar Cd.95 M2 2+1 sobalı,
karton piyerli
E-O12 Manast|r 11O M2 12.kat kartonpiyer-
li, kaloriferli, masrafsız
E-013 Gazhane Cd. 125 M2 S.kat 2+1
kaloriferli
E-02O Gemlik Merkez 110 M2 S.kat 3+'t

çarşıya yakın
E-021 Hamidiye Mh. 144 m2 4.kat bakımlı

SATıLı]< çİFTLİ]<

SATıLı]< DAıRE

SATıLı]< D ]<}<AN

4-080 Manastır 909 M2 vılla ımarlı
4-070 Hisartepe 120 M2 deniz manzaralı
yola cephe hisseli tapu
A-71 Hisartepe 149 M2 deniz manzaralı
yola cephe hisselı tapu
A-072 Gemlik Bursa Yolu 1300O M2
zemın etudlu 5 kat lmarlı
A-073 Narlı Koyu 1222 M2 anayola 50
metre
A-O75 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı
villa imarlı

E-O57 Oemirsubaşı Mh. 24 M2 1.kat koşe
oükkan
E-ı61 Gazhane Cd. 12O M2 1-kat kalorifer-
li, 1.100 YTL kira geIiri var, banka ipotekli

A-026 Yalova Yolu 1000 M2 Ticari imar
zeytin satış mağazası olacak arsa
A-027 Mevki onemli değil 100O M2
deniz gorecek arsa
A-O29 Umurbey 2OOO M2 villa imarlı arsa
A-04O Umurbey 1000 m2 denız görecek,
içinde ev o|abilecek arsa
A-O43 Gemlik civarı 7000 M2 su, elektrik
yola yakın imarlı arsa
A-O49 Balıkpazarı 200 M2 ikı katlı mus-
takil ev olabi]ir arsa.
4-074 Orhangazi çevre.yolu 15OO M2
zeytin depolama yeri olacak arsa
E-034 mevki öne.mli değil 5 katlı kelepir
olacak bina
E-085 istiklal Cad. yatırım amaçlı
du kkan
E-08O Sahilde 200 M2 2katlı deniz göre-
bilecek üst üste veya karşılıklı iki daire
veya dubleks daire o|abilecek işyeri
E-52 Mevki önemli değil 10000 m2
kapalı depolama alanı olacak kiralık
arsa.
E-071 Mevki önemli değil rehabilitasyon
merkezi olacak asgari 18odalı 3 katlı
kiralık bina

SATİLAN - KİRALANAN
GAYFııMEN}<tJLLEFt

4-009 Kumla yolu üzeri 1870 M2 yolun
130 mt yukarısında
A-O10 Orhangazi Cad. 730 M2 üç yanı
yol
A-014 Umurbey 5325 M2 yol kenarı
A-016 Büyük Kumla 928 M2 imarlı
4-021 Orhangazi 19O77 M2 sanayi imarlı
4-033 Umurbey 285O M2 körfez manzar-
alı zeytin ağaçları var
A-O39 Dürdane 2275 M2 2 katlı ev
meyva ağaçları var
A-O42 Özlüce 780 M2 İzmir Yolu üniver-
siteye yakın vilalık
A-05l Küçük kumla 100 M2 imarlı

E-O03 Orhangazi Cd. 33OOO M2 12000M2
kapalı alanlı hazır
E-068 Alaşar Koyu 2a28 M2 2800 M2
kapalı alanlı hazır
E-O94 lznik yolu 3800O M2 13OOO M2
kapalı alanlı hazır, ıpotekli

4-057 Hısartepe 90O00 M2 imarlı
4-058 Manastıı 1350 M2 imarlı
4-O62 Manastır 2000 M2 imarlı

E-01O Manaslır 12O M2 1.kat 3+1 asansör-
lü, kaloriferli, 2 aylık depozit
E-024 Manastır 120 M2't.kat 3+1 asansör-
lü. kaloriferli, 2 aylık depozit
E-O58 Hisartepe 't30 M2 3.kat 2+1 asan-
sörlü, kaloriferli, 2OO USD depozit
E-100 Eski Pazar Cd. 100 M2 1.kat 2+1
doğalgaz kapıda, full eşyalı

E-108 Balıkpazarı 'l65 M2 2.katlı 5 kat
imarlı, bahçeli yığma tuğla
E-081 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı müstakil
2,5 kat!ı . sobalı

E-O70 Oobruca 500 M2 triplex full lüks
350 M2 bahçe
E-099 Karacaali 550 M2 triplex denize
sıfır, jakuzili bahçe
E-'l02 kUMLA 250 M2 triplex site içi
denize'50 mt
E-105 Umurbey 21O M2 dublex 27O M2
bahceli, deniz manzaralı
E-l09 Orhaniye Mh. 14O M2 deniz man-
uara]ı lüks ve eksiksiz mobilyalı
E-114 Bursa Çekirge 180 M2 triplex özel
yapım lüks

SATıLı]< FABRı]<A

]<AT }<ARşl ı ARSA
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A-0O1 Yıkıntı üstü 500O0 M2 bakımlı,
otopark geçecek
A-017 ıJmurbev 1650 M2 yol:ı yakın,
aıaba t;ırer.50 zeytın a9Jcı !J,
A-O54 Karsak bogazı 40640 M2 astalta
50O Mt. sulu, sondajlı, 1500 zeytın ağacı
A-O55 Manastır 2OO00 M2 6250 tapulu, 15
donüm 2|lliyetli

B-o54 Kaısak Boğazı'10000 M2 rutsatlı,
ımarlı benzinlik
8-066 Orhangazı yolu 4000 M2 ruhsatlı,
imarlı benzinlik
E-085 Xarsak Boğazı 7265 M2 2,5 katlı
hazır işyeri, restaurant
E-9O Deminsubaşı Mh. 7O M2 4 katlı bina
bakıma ihtiyacı var, heı katın ayrı 9ıı'işi
var.
E-96 istikıaı Cad. 25 M2 2 katlı devren k
iralık dükkan faal durumda market, tekel
bayi.

l,|0T : Telefonla

görüşmelerinizde

Kayıt i,|o'sunun bildirilmesi

rİca 0Iunur,

sATıLıK z NL }<

,
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GemIik Belediyesl Ç Meydanı için kamulaştırma kararı a|dığı 8 yer için
1 milyon 160 bin YTL ödeme için gerekli parayı Ziraat Bankası'na yatırdı.

arşı

[aınul a erler lnlntırı lan

HABER
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0r tes ltlerl
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188 bin YTL-188
milyar TL)
(20 nolu parsel
sahibi Malik Barış
31 bin YTL-31
milyar TL)
(21 nolu parsel
sahibi lsmail
Şirin 4 bin YTL-
4 milyar TL)
(24 nolu parsel
sahibi.Umurbey
Çorum 16 bin
YTL-16 milyar TL)
kendilerine
değer tespitleri ve
yatırılan birim
fiyatları bildirilen
taşınmaz
sahiplerinin
itiraz haklarının da
bulunduğu
bi!diriIirken
yapılacak olan
itiraz|arın yıkımları
engellemeyeceği
ancak değer
tespitlerine olacağı
öğrenilirken yıkılacak
olan yerlerin çarşı
meydanının
genişlemesi yönünde
d üzen lemesin in
ya pı lacağ ı

öğreni!di.

Seyfeltjı ŞEKERş_oZ
yeni düzenlenecek
olan Çarşı Meydanı
için kamulaştırı!an
yerler için değer
tespitleri yapıldı.
Gemlik Belediyesi
kam u laştırma
kararı aldıgı
8 yer için
1 milyon 160 bin YTL
(1 trilyon 160 milyar)
odeme için gerekli
parayı Ziraat
Bankası'na yatırdı.
Yeni yapılacak olan
cazibe merkezi
için çalışmaların
başlatılmasıyla
birlikte em|ak
değer tespitlerini de
tamam layan
Belediye,
Ticaret odası ile
Em lakçı!arın
görüşlerini alarak
arsd değerlerine
göre fiyatları
belirlerken arsa
ustü değerlerin ise
Bayındırlık birim
fiyatlarına göre
tespit edildiği
öğ ren i!d i .

DEQE&E_|a_!u
rıyarraıı
Sekiz parsel
üzerinde yedi
kişiye ait
taşınmazlara
tespit edilen değer
fiy:,; ıarı şöyle;
15 noltı parseI sahibi
All Dil'e 74 metrekare
yer için 128.598 YTL
(53 milyar)
16 nolu parsel sahibi
Feyyaz Erçek'e 68
metrekare yer için
91 . 1 48 YTL ( 12 milyar
384 milyon)
17 ve 18 nolu
parse|ler sahibi
Hürrem Peker'e
iki yer için (140 m2|
187 bin YTL (187
milyar) 19 nolu
parsel sahibi Yapı
Kredi Bankası'na
132 metrekare için
341 bin YTL (341
milyar) (bildirilen

emlak değeri
1 88 bin YTL-1 88
milyar TL)
20 nolu parsel
sahibi Malik Barış'a
35 metrekare
için 95 bin YTL

(95 ınilyar)
21 nolu parsel
sahibi Ismail Şirin'e
31 metrekare için
74 ban YTL
(74 milyar| 24
nolu parsel sahibi
Umurbey Çorum'a
86 metrekare için
241 bin YTL (241
milyar) ödeme
yapılması na
karar verlldi.
erı_roiyrye
eiı-oiniı-er.|
2006 YlLı
DEGERLERİ
Ote yandan 2006
yılı için bu kişilerin
Gemlik Belediyesi
Emlak servisine
bildirdikleri
emlak beyanları
ise şöyle;
(15 nolu parsel
Ala Dil 53 bin YTL-
53 milyar TL)
(16 no!u parsel
Feyyaz Erçek 12 bin
YTL-12 milyar TL)
(17 ve 18 nolu parsel
Hürrem Peker 32 bin
YTL-32 milyar TL)
(19 nolu parsel Yapı
kredi Bankası

ı ı ı
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Diş Hekimi özcan VURAL
o.cln, ura l 1 933@notma i l. com
www.m i!l iyeUblog/özcan vural

"Türkiye Laik kalacaktır"
Siyasette olanlar hele başlarda olanlar,

toplumda olanları sanki gözleri körmüş gibi
görmezler, kulakları sağıffnış gibi -duymaz
lar.. Etraflarında olan, yalaka|ar çevresinde
kalın bir duvar örerek onu izole ederler, hem
de yalakaları ile onu pembe bir dünya var-
mış gibi hayaller ötesine götürürler...

Onun içinde liderler, Başbakanlar hiçbir
zaman halkın öfkesi, tepkisini göremezler.

O kadar uyutu!urlar ki görseler bile
görmek istemezler, yanlış algılarlar..

OnIar kapıldıkları pembe umutların etki
siyle bulutların üzerinde yaşarlar..

Ben yaşadığım 73 yılın içinde her siya
setcinin bu büyüden az veyaçok etkilen
diğini gördüm . Hiç etkilenmeyen parti
başkanına rastlamadım..

Çok eskilerde Adnan Menderes "Ben
orduyu yedek subaylarla idare ed.erim" diye
orduya karşı tafra atmış, Turgut Ozal
"Anayasayı deldikte ne oldu" demiştir.

Tabidir ki .sonlarının ne olduğunu da
bilmek gerekir !...

Başbakan Tayyip Erdoğan; Bülent
Ecevit'in cenaze törenindeki tepkilerden
ders çıkaracağına, "Türkiye laiktir, laik kala-
caktır" kendi kongresinde hemen cevap ve
rerek bunu maç sloganı diyerek sulanıi,;ı
yordu..

Başbakan "Bunu kime söylüyorsunuz,
mücadele edenlere mi? Bunun dışında bir
şey yapan mı var da söylüyorsunuz ?" d.
yordu...

Sayın Başbakan yık etrafındaki yalaka
duvarı. Sen halktan geldiğini, Kasımpaşa'lı
olduğunu söylüyorsun halkın sözlerini iyi
dinle ve yorumla...

Peki beraberce bakalım var mı yok mu "..
İmam hatip okulIarını yaygınlaştırmak

isteyen, çağdaş eğitimi, din eğitimiyle
sulandırmaya ça!ışanlar kim?

Devletin en kritik yerlerine kendi
adam!arını mo!la kafalıları yerleştiren,

YeşiI sermayeyi koIlayan, ona ihaleler
veren, Cumhuriyetin bütün kurumlarıyla
}tavga ecien, Universiteiere, kamusal alan-
lara türbanı sokmak için yanıp tutuşan,

Kendini emsal alarak kadın parkları
açan, içki yasağı getiren Belediye başkan-
larını cesaretlendiren, onların yanında yer
alan, Aylardır TRT genel müdür!üğünde
veren kişinin eğitiminin köy imamlığı
olduğunu yazan gazetelere karşı cevap
Veremeyen,

Kim Sayın Başbakan? Başkaları yapıyor
da yoksa sizin haberinizyok mu ?

Bir Meclis Başkan'ının, bir Başbakan'ın,
Bakan'ların beraberce yuhalanması
zannediyorum Türk siyaset hayatında ilk
defa oluyor. Hem de her seferinde bu
protestolar ve yuhalamalar glttikçe yükseli
yor.

Başbakanın Kocatepe camisine ge!irken,
halkın tepkisinden çekinilerek, özel olarak
yandaki inşaattan yararlanarak gizli bir yol
yapı|ıyor.

Bir siyasi için çok acı değil mi ?
Halktan korkmak, ondan kaçmak...

Onun için sağın solun dolduruluşuna
gelerek tarihi hata yapıp, biz
Cumhurbaşkan'ını seçeceğiz yoluna git-
meyin, gördüğünüz gibi bu yol
Cumhuriyetin evlatları tarafından kontrol
altında. Onun için tüm toplumun üzerinde
birleşebileceği, içine sindirebileceği,
Laikliğe, çağdaşlığa, Cumhuriyetin kazanım-
larına sahip çıkacak bir saygın kişiyi
Çankaya'ya gönderin. Aksi takdirde
Cumhur başkanı olacak kişi orada rahat
oturamaz. Oturtmazlar.. Çünkü o koltuk
Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün koltuğudur.
Çok büyük ve ağırlıklı bir koltuk, onu
doldurmak her babayiğidin harcı değildir..



Çöp Deponi Alanı
Kurma ve lşletme
Birliği, lznik Gölü ve
onu bes|eyen su
kaynakları açısından
önemli bir projenin
startını verdi.
Konuyla ilgiti bilgi
veren birlik ve
Orhangazi Belediye
Başkanı Yusuf
Korkusuz, 30 hektar-
lık bir araziye kurul-
ması kararlaştırılan
katı atık depolama
ve bertaraf tesisi için
13 ayrı kamu kuru-
muyla yazıştıklarını
bildirdi. söz konusu
çevreci yatırımın
hayata geçirilmesiy!e
birlikte lznik Gölü ile
onu besleyen su kay-
naklarının koruma
altına a!ınacağını

ifade eden Başkan
Korkusuz, "İznlk
Gölü sahillerinden
69 yerleşim
merkezi var. Bu
yerleşimlerden
12'si belediye.
Yöremizin böyle
bir tesise ihtiyacı
var" dedi.
Sahi! yerleşim mer
kezlerine kolektör
hattının kurulacağını
ve bu hatlar ile birlik-
te İznik Gölü'nün
daha az kirleneceginı
de belirten
Korkusuz, bunun!a
i!gili Ankara dan
gelecek heyetin
önümüzdeki gün-
lerde l!çede ko|ek-
törün kuru!acağı
yeri tespit edeceğiıli
bildirdi.
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rrhan de
o angazi-Gemlik-
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ar ye katı atık
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iğl 30 hektar!ık

ı,az evrec

Arltım ve Çöp Deponi
Alhnı Kurma ve lşlet
me Birliği, Orhan gazi
Beledlyesi'nin tahsis
ettiği araziye katı atık
deipolama ve bertaraf

Ticaret Borsası

Gıda Fuarı na katılı 0r
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Ticaret
Borsası'na kayıtlı
gıda firmaları
22-25 Kasım 2006
tarihleri arasında
İstanbu! CNR'da
düzenlenen Gıda
Fuarına katı!ıyor.
Gemlik Ticaret
Borsası
öncü|üğünde fuara
katılacak olan
firmalar ürettikleri

gıda ürünlerini
sergileyerek
tanıtımlarını
yapacaklar.
Ticaret Borsası ile
fuara katılacak
oIan firmalar şöyte;
Alan Zeytinci!ik,
Celayir Zeytinleri
Gıda Ambalaj
Sanayi Ticaret
Limited Şirketi,
Girgin Tarım
Urünleri Sanayi ve
Ticaret kollektif

Şirketi, Girgin
Zeytincilik Gıda İtlıa-
lat İhracat Sanayi ve
Ticaret Limited
şırketi (GİRAL)
Marmarabirlik Zeytin
Tarım Satış
Kooperatifleri Bir!iği,
Ozertaş Zeytinleri,
Tevfik Solaksubaşı
ve oğulları ile Ün!ü
Zeytinleri Dillioğlu
Gıda Sanayi İthalat
lhracat ve Ticaret
Limited şirketi.
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retılıe]ı er Günü arın kutlanac k

şEKERSÖz
Kasım Öğret-
nler Günü

utlamaları için
luşturulan
üzenleme komitesi
|ışmalarını
mamladı.

çe Milli Eğitim
ube Müdürü
üseyin Zan
şkanIığında

luşan düzenleme
mitesi yarın

e!ediye
ültür Merkezinde

d zen l-enecek
kutlama ve tören-
l9rin gündem
n{addelerini
bplirledi.
Yhrın saat 09.00
Aıtatürk anıtına
çelenk sunu!-
rriasının ardından

10.00 da
lediye Kültür

erkezindeki
renler saygı

d ru şu Ve
kla Marşı e

başlayacak.
En genç öğret-
menin yapacağı
konuşmanın
ardından ilçede
görev yapan
en kıdemli öğret-
rnen konuşacak.
!HY öğrencisi
Emine Traş'ın
okuyacağı şiirin
ardından Emekli
Öğretmen
Cevdet'İşler bir
konuşma yapacak.
llçe Milli Eğitim
Müdürü Mehrn^t
Ercümen'in
yapacağı konuş-
manın ardından
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut
ile Kaymakam
Mehmet Güler
öğretmenter
günü nedeniyle
birer konuşma
yapacaklar.
llköğretim Okulları
şiir yarışması
birincisinin
seslendireceği

şiir'in ardından
mesleğe yeni
giren öğretmenler
hep birlikte yemin
edecek!er.
orta dereceli
okullar
kompozisyon
birincisinin okuya-
cağı kompozis
yonun ardından
folklor gösterileri
yapı!acak.
Oğretmenler
günü nedeniyle
düzen lenen
faaliyetlerde
dereceye
girenlerin
ödü !lerinin
verileceği törenden
sonra öğretmenlei
mes!ek hayatlarında
yaşad ı k!arı
önemli anılarını
anlatacak!ar.
Belge ve plaketleri-
ni verilmesinin
ardından öğretmen-
ler günü kutlamaları
müzik dinletisi
ile sona erecek.
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İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEML|K

(Akbank ara!ığı Stüdyo Prestij yanı

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

Her türlü alım-satım, eleman ilanlarınız
ve reklamlarınız için bizi arayın

§AY ilıu§TAtA üııLp §ilLAı(,TAil{
ı f,Y IT§rIil fr a ıı ıı 7/ iml

Daire,Zeytinlik, VlIIa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP ıŞLERİ YAPİLİR

AclL $ATıLııI 
'ıe 

ıI|RALııILARıNız içiıı ıizi ARAyıNız

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATILIK DAİRE

Manastır Ditek Sitesi'nde SATILlK lÜX Onİnr Oenlzl gören, 3+1, 140 m2

120 m2 3 + 1 SATıLıK LÜX DA|RE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayrı Daireli lüüstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad.100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpuan Eskisahillılektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

Apt, 3+1.110 m2 asansörlü .kombili satılık daire

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da TermaI Barajı'nın

altında 408 m2 arsa - Çınarcık,
Yalova 448.54 m2 arsa

Termal Bağı'nda 407.77 m2 arsa

Terma| Girişinde 433.02 m2

Termal yolu Gülerce ViIlalarının

altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her TürIü Sigorta işlemleri ve

Doğalga Poliçesi YapıIır,

§§KER §ırORTA
iracida ÖiAtp

Tel : 5132474 Fax: 514 10 21
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Marmarabirlik fiyattarda şaşırttı. Önceki gün açıkladığı 3,75 YTL fiyatı yüksettti.

Sıyfa 5

Ze tlnde tavan 3 90 YTL
Seyfettin ŞEXenSÖZ
Sa!ı günü 200 taneli
zeytine 3.75 YTL
fiyat veren
Marmarabirlik
dün açıkladığı
yeni fiyatla
200 dane zeytini
3.90 YTL'ye çıkardı.
Bir gecede
değiştirilen fiyatla
üretici şoka
girerken, rakamların
alk dört sırada
oynandığı görüldü.
200 daneli zeytinin
az olması nedeniyle

zaten toplanmış
olduğuna dikkat
çekilirken, halen
toplanmakta o!an
210-230 daneli
zeytin fiyatlarını
düşüren
M a rma ra birlik
aradaki farkı
toplanmış ve az
olan zeytine
vermesi tepkilere
yol açtı.
Sa!ı günü açıklanan
ve nihai olarak
blldirilen barem
fiyatlarında 200

daneli zeytine
3.75 YTL fiyat
belirleyen
Marmarabir!ik,
hemen alt sıradaki
21 0 daneye
3.50, 220 daneye
3,30 ve 230
daneye de
3.10 fiyat vermişti.
Dün açıklanan
yeni fiyatlarda
ise 200 dane zeytin
3.90 YTL olurken
210 dane zeytin
3.650, 220 dane
zeytin 3.400 ve

230 dane zeytin
ise 3.150 YTL
olarak belirlendi.
Şu anda
toplanan
zeytinin büyük
kısmının
fiyatı düşürü!en
zeytin o!ması
dikkat çekerken
kotayı düşüren
Ma rma ra birlik
barem fiyatlarında
da üreticiye şok
yarattı.
Nihai barem
fiyatları ise şöyle:

Kı turizml l
ı

ı n
ı

ı blrll
Y

Vali Nihat Canpolat'ı
makamında ziyaret
eden Avusturya
Ankara Büyüke!çisi
Heidemaria Gürer,
Uludağ'a sahip
Bursa gibi
Avusturya'da da
kış turizminin
önemli olduğunu,
bu sektörde iki
ülke arasında
işbirliğinin
geliştirilebi leceği n i

söyledi.
Vali Nihat Canpolat'ı
makamında ziyaret
eden Avusturya
Ankara Büyükelçisi
Heidemaria Gürer,
U!udağ'a sahip
Bursa gibi,
Avusturya'da da
kış turizminin
önemli o|duğunu
söyledi.
Büyükelçilik
görevine yeni
atanması nedeniyle
böyle bir ziyaret
gerçekleştirdiğ in i

Y

rısı
belirten Büyükelçi
Gürer, U!udağ'daki
teleferik sisteminin
yenilenmesi pro-
jesinin Avusturya
ortaklı bir firma
tarafından gerçek-
leştirildiğini, kış
turizmi konusunda
daha farklı projeler
yürütülebileceğini
vurguladı.
Görüşmesini Türkçe
yapan Büyükelçi
Gürer, bir Türk'le
eV|i olduğunu
belirterek, bu neden-
le Türkiye'ye karşı
ayrı bir sempatisinin
olduğunu vurguladı.
Vali Nihat Canpolat
da, bir Türk'le evli
o!an Büyüke!çiyi
ağırlamaktan
mutlu!uk duyduk-
larını belirterek,
Bursa'daki kış
turizminin gelişti
rilmesi için işbirliği
yapmaya hazır
olduklarını söyledi.

ı

ı a

Güne Bakış
Kadri GULER
kadri_g u ler@ hotma il.com

MarmarabirIik üzdü
2005-2006 sezonu zeytin tavan fiyatı 180-

200 tanede 4 YTL nin üzerinde fiyat veren
Marmarabirlik, bu yıl üreticinin girdilerinin
yükselmesine karşın fiyatları neden aşağıya
çekti?

Bu yıl havaların uygun gitmesi ve
kalitenin düzgün olması nedeniyle taneli
zeytinler erken olgunIaştı.

Uretici bu zeytini öncelikle toplayıp ya
kabına koydu ya da tüccara verdi.

Tüccar, piyasanın kaymağını önden
topluyor.

Marmarabirlik'in fiyat politikasındah
tedirgin olan ortak, oıta boy zeytini daha
çok kooperatiflere veriyor.

Marmarabirlik, orta boy zeytin fiyatlarını
ise aşağıya çekiyor.

Sizin anlayacağınız bu yıl zeytin üreticisi
sıkıntıIı..

Böyle gidersei bu sıkıntı gelecekte daha
çok aıtacak.

!MF endeskli tarım politikaları, üreticileri
giderek yoksuIluğa itiyor.

Uretici bunu hala göremiyor.
Sorunun Marmarabirlik'in başındaki

yönetici lerden kaynaklandığını sanıyor.
Fındıkcı, tütüncü, şekerpanc3rcı,

pamukçu da aynı sıkıntıyı yaşıyor.
Bir yandan AB normları, bir lMF ve yan-

dan yabancı tekellere göbekten bağlı AKP
hükümeti, köylüyü bitiriyor.

uretici bunun farkında olmalı.
Bugüne kadar yanlış uygu!anan devlet

destekIi politikaların ardından gelen sonuç
bu.

siyAH zEyTlN KlZİL ZEYTİN

DANESi GEMLiK çEŞiDi KAY|Sı çEşiDİ GEML|K çEşiDi
20 3,900 2,220 2,430

21 3,650 2,080 2,270

22 3,400 1,930 2,140

23 3,150 1,790 2,000

24 2,900 1,650 1,880

25 2,700 1,530

26 2,525 1,430 1,620

27 2,350 1,330 1,520

28 2,200 1,250 1,430

29 2,050 1,160 1,330

30 1,900 1,080 1,230

31 1,750 0,990 1,130

32 1,600 0,910 1,040

33 1,500 0,850 0,970

34 1,400 0,790 0,91 0

35 1,350 0,760 0,870

36 1,300

Ezmelik (37-41) 1,100

Yağlık Barem Dışı
(42 ve yukarısı) 0,850

YağIık Dip Zeytin 0,675
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Uygun fiyata içindeki

eşya sıyla işyeri

TEL: 51 4 61 68
0.542 730 60 51

BURSA HAKıMiyer VE
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İstiktal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLIK
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Tel : (0.224| 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geçtiğimiz günlerde
Bedrettin Uçaner
(Gabbar Hoca)
ile anlaşan .

Gem!ikspor'da
yeni sezon öncesi
yüzler gülüyor.
Başkan Faruk Güzel,
sezona hazırlanan
futbolcular ile yeni
hocalarını düzen-
lediği yemekte bir
araya getirerek tanış-
malarını sağladı.
Bursa Eti Güzel
Restaurant'ta futbol-
culaİ ile yeni hocayı,
tanıştıran Başkan
Faruk Güzel, neşe
içinde geçen

yemekle onlara
moral verdi.

Eski ve transferleri
düşünülen yeni

ııo
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Gemllks orla Güzel'
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I

en moraı
Y ı

ıeme
ise her zamanki g
Bursa süper ligine
yükselmek oldu.
Gem!ikspor yönetin1
kurulu üyelerinin d4
katıldığı moral ve
tanışma yemeği
gecenin ilerleyen
saatlerine kadar
neşe içinde geçti.
Yemekte

olcularla tanışma moral yemeğinde
konuşulan konu

birbirleriyle tanışan 
.

futbolcular ve yeni
Hoca, Başkanları
Faruk Güzel'e
teşekkür ederken
Gemlikspor'u
yeni sezonda
mutlaka süper lige ]

çıkaracakları
sözünü verdiler.tının yaratıldığı
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GuNLuK siYAsl oAzEE

Vo bol Turnuvası blrl nclsl 11 Ee u 0ldu

Seyfettin ŞEKERSOZ
Oğretmen!er
Haftası nedeniyle
d üzen lenen
voleybol turnuvasın-
da birinciliği
lmam Hatip Lisesi'ni
finalde 2-0 yenen
11 Eylül llköğretim
Okulu aldı.
Gemlik Lisesi
Spor Salonu'nda
yapılan karşılaş-
malarda Şehit
Etem Yaşar

İlro5retim Okulu
ile Celal Bayar
Anadolu lisesi
üçü ncü ! ük
maçı oynadılar.
Çekişmeli geçen
maçta ilk seti
Şehit Etem
taşar 25-18 aldı.
lkinci sette maça
asılan CeIal Bayar
seti 25-19 alarak
durumu 1-1'e taşıdı.
son sette rakibini
15-9 yenen Celal
Bayar üçüncü

olurken Şehit Etem
Yaşar dördüncü
sırayı aldı.
Finale kadar
yenilgisiz gelen
lHL ile 11 Eylül
llköğretim
takımları
arasındaki maçı
11 Eylül'de yer
alan eski voleybol-
culardan Ahmet
Çak beIirledi.
llk seti 25-21 alan
11 Eylül takımı
ikinci sette

üstünlüğünü
sürdürünce seti
25-18 alarak maçı da
2-0 kazanarak
turnuvanın birincisi
olurken İHL
ikinci sırayı aldı.
Oğretmenler
voleybol turnuvasın-
da derece alan
takımlara kupa
ve ödülleri yarın
yapıIacak
öğretmenler günü
törenlerinde
verilecek

t
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Bursa Emniyet
Müdürlüğü Asayiş
Şube Müdürlüğü
Ah|ak Bürosu ekip-
leri, 200 polisin
katıldığı eş zamanlı
operasyonla Bursa
kent me:,kezi ve
Mudanya İlçesi ile
Aydın'ın Kuşadası
llçesi'nde 50 kişiyi
gözaltına aldı.
Dün sabaha karşı
04.00'te başlatılan
operasyonla, araların
da yabancı uyruklu
kadınların da bulun-
duğu, birbirleriyle
bağlantılı çaIıştığı
iddia edilen 8 grup
çökertildi. Bursa
Polisi Türkiye çapın-
da ilk defa büyük
çaplı böyle bir
operasyona imza
atarken, Emniyet
Müdürü Tahsin
Demir, iki operasyon
dalıa yap|lacağını,

ö

0ılu:50

Sayfa 8

f cuxrux slı,sı ,sI

ıı

Burua'da fuhu öıaltı

kişile in "fuhuş
ve fu uşa aracılık
etme " iddiasıyla
adliyeye sevk
ed i lecekleri öğrenildi.
Yabaıncı uyruklu
kadınların ise
işlemlerinin
tam a,rn la n ması n ı n
ardından sınır
dışı edi|ecekleri
kaydedildi.

OSYM'den
0

dosyada gizliIik
kararı alındığını
söyledi.
40 eve yönelik
operasyonda
gözaltına alınan
zan!ılar,
Bursa Emniyet
Müdürlüğü'ne
getiriIirken, kadın-
ları fuhuşa zor-
ladıkları ve aracılık
ettikleri pazarIadık-
ları iddia edilen
kişilerin sorgusu-
nun sürdüğü
b ildirild i.
Yakalanan kişilerin
8 ayrı gruba mensup
olduğunun tespit
edildiği ve tüm
grupların da birbir-
lerinin faa!iyetleri
hakkında bilgi sahibi
oldukları ve zaman
zaman bağlantıya
geçtikleri anlaşıldı.
Polisin operas
yonunun devam ede-

0ra§ ncl hatak
}

Bursa Ahlak Polisi'nin 6 aydır takip ettlği 8 ayrı gruba yönellk düzenlenen
Seher isimli fuhuş operasyonunda, 35'l kadın 50 kişi gözaltına alındı.

ceği ve gözaltı
sayısının artabileceği
öğrenildi. Rapor için
bayan çevik kuvvet
polisleri nezaretinde
adliyeye götürülen
bir kısmı yabancı
uyruklu 35'i kadın 50
kişi yüzlerini sakladı.
Zanlılar için 2 ya da

3 gün ek gözetim
süresi alınacagı, bu

OSYM'nin kamuya
18 bln memur yer-
leştirilmesine ilişkin
hatanın ardından
tartışmalar bitmek
bilmiyor. ÖSYM'nln
ikinci defa
açık|adıgı yerleştirme
sonuçlarında da
birçok yanlışlık
bulunduğu tespit
edildi. 18 bln memur
yerleştiriImesine
ilişkin açıklanan
ikinci sonuçlarda da
birçok hatanın bulun-
duğu tespit edildi.
Diyanet lşleri

Başkanlığı'nda 82
puan aIan bir kişi
1. tercihi olan Sinop'a
yerIeşemezken,
74 puan alan bir
kişinin ise 6.
tercihİ olan Sinop'a
yerleşti.rlldlği tespıt
edildi. OSYM'nin
yerleştirme yaptığı
birçok kamu kurum
ve kuruluşunda hatalı
yerleştirmeler tespit
edildi. Ote yandan
hatalı yerleştirmeler
mağdur olan adaylar-
ca Danıştay'a
taşınıyor.

Bursal ltlm ra oru tamamlandı o ıetmen
Y ıı

nın e
Y

Bursa Mllli Eğltimi'nin
sorunlarının tartışıldığı
"Yerel Şura" tamam-
]andı. Şurada, şiddet
ve uyuşturucu ön
plana çıkarken, tüm
konularla ilgili 11
sayfalık bir rapor
hazırlanarak katılım-
cılara dağıtı!dı.
Bursa eğitim-öğreti-
minin her yönüyle
masaya yatırıldığı
"Yerel Eğitim Şurası"
sona erdi.
Özet Tunçsiper
Okulları'nda düzenle-
nen 3 günlük şurada
alınan kararlarla
hazırlanan ve tavsiye
niteliği taşıyan rapor-
da, oku!larda şiddete
yönelik önlemlerin
artırılması ve öğren-
cilere özellikle uyuştu-
rucu konusunda
rehberlik ve psikolojik
destek veri!mesi ön
planda yer aldı.
ll Mll}a Eğitim Müdürü
Reşat Kumbasar,
şuranın oldukça
verimli geçtiğini
bel irterek, katıl ımcılar-
dan raporların
takipçisi olmalarını
istedi. Mayıs ayında
daha geniş katılımlı bir
toplantı daha yapıla-
cağını duyuran
Kumbasar, "Bu karar-
ları aldık, ancak işimiz
bununla bitmedi.

Bundan sonra
neler yapılması
öngörülmüş, ne kadarı
yapılmış, ne kadarı
yapılamamış takipçisi
olacağız. Mayıs ayın-
daki toplantı da geçen
sürenin durum
değerlendirmesini
yapacağız" dedi.
Aile birlikleri
Onerilerin, eğitimin
yönetim kademesinde
olanlar için bir rehber
niteliği taşıdığını
kaydeden Kumbasar,
şuranın son oturu-
munda okul aile birlik-
lerınden yakındı.
Oku] aile birlikIerinin,
okul yönetimine
müdahalesinin ön!en-
mesi için toplantılar
yapılmasını öneren
kumbasar, birliklerin
yönetimlere ciddi
şekilde karıştığını
bunun eğitim siste
mine zarar verebile-
ceğini belirtti.
Kumbasar, ayrıca okul
aile birliklerinin kan-
tinlerle ilgiIi iş!etme
taleplerinin ise yersiz
olduğunu ve bu talep-
lerin tekrarlanma-
masını istedi.
Her okulda spor dalı
ne olursa olsun mut!a-
ka bir takım,kurulması
gerektiğini belirten
Kumbasar, kamuya ait
spor salonlarının da

ada larına
mu de

öğrencilerin kullanımı-
na açıIması yönünde
çalışmalar yapılması
gerektiğini belirtti.
Kumbasar ayrıca,
şikayetlerin daha
sağlıklı alınması ve
takip edilebilmesi
için MiIli Eğitim
Müdürlüğü'ne ait
444'lü bir hat oluştu-
rulmasını da önerdi.
Öte yandan şura
katılımcılarından 11
kişi de söz olarak ek
önerilerde bulundu.
Türk Eğitim-Sen 'l ve 2
No'!u Şube başkanları
ile Eğitim Bir-Sen tem-
silcisi raporların genel
hatlarıyla kendi görüş-
leriyle çelişmediğini
belirtirken, Eğitim-Sen
Şube Başkanı
Kema!ettin Yıldız,
hiçbir önerilerinin
raporlara aIınmadığını
bu nedenle de karar-
ları desteklemediğini
söyledi.

Okul
katılırhcıların öneriler,i-
ni surjduğu bölümde
özell ilıle oku l|ardaki
şiddet ve uyuşturucu
olaylalının önlenme-
sine yönelik öneriler
ağırlı}t kazandı.
Şiddete bulaşmış
çocukIarın kazanıl-
masına yöneIik çalış-
maların ön plana alın-
ması konuşulurken,
anne-babaların da şid-
det ve uyuşturucu
konusunda eğitimden
geçirilmesi özeIIikle
vurgulandı. Ayrıca
okul önlerinde sivil
polis sayısının arttırıl-
ması taIep edilirken,
okul içinde görev
yapacak polis ekip-
lerinin oluşturulması
üzerinde en çok
konuşulan konulardan
biri oldu. Ayrıca, disi-
p|in cezalarının arttırıl-
ması da rapora ek ola-
cak kayıtlara a!ındı.

TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonunda
milletvekillerinin
sorularını yanıtlayan
Bakan Çelik,
Şubat 2007
tarihinde kadrolu
öğretmen ataması
yapı!acağının"
müjdesi verirken,
"sözleşmeli öğret-
menlerin kadrolu
öğretmenliğe
başvurabi!eceğini"
söyledi.
Milti Eğitim

Bakanı Hüseyin
Çelik üniversitelere
personeI alımı
konusunda
ise üniversiteterden
ek personel için
talep geldiğini
beIirterek, "Bütün
üniversitelerin per-
sonel ihtiyacını bir
bütün olarak ele alı
yoruz. Bir paket
olarak çalışmamız
var. Bu üniversiteIere
kadro tahsisi yapaca
ğız" diye konuştu.
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Merkez Bankası
tarafından düzenle-
nen beklenti anketine
göre, yıl sonu
enflasyon bek|entisi
yüzde 9,84'den yüzde
9,85'e çıktı. Merkez
Bankası, Kasım
ayının ikinci
dönemine ilişkin
beklenti anketi
sonuçlarını açıkladı.
Buna göre yıl sonu
enflasyon beklentisi,
tüketici fiyatları
endeksi (TÜFE)
bazında, kasım
ay,ının birinci
anketine göre 0,01
puan artarak yüzde
9,84'den yüzde
9,85'e yükseldi.
Yıl sonu cari işlemler
dengesinde meydana
gelecek açık beklen-
tisi, 31 milyar 763
milyon dolara çıktı.

Cari açık beklentisi
30 milyar 951,6 mil
yon dolar düzeyindey
dl. lkl ay sonrasına
ait tüketici fiyatları
endeksinde (TÜFE),
Kasım ayının birinci
anketinde yüzde 0,70
olan beklenti,
Kasım ayının ikinci
anketinde yüzde

0,65'e geriledi.
Dönemler itibarıyla
beklenti!er, yıl sonu
TUFE'de yüzde
9,84'den 9,85'e, ge|e-
cek 12 aylık döneme
ilişkin TUFE beklen-
tisi yüzde 7,13'den
yüzde 7,16'ya, gele-
cek ayın TUFE bek-
lentisi de yüzde

ıktı
0,64'den yüzde
0,66'ya yükseldi.
Ay sonu dolar kuru
beklentisi kasım
ayının ikinci
anketinde 1,4701
YTL'den 1,4659
YTL'ye, yıl sonu dolar
kuru beklentisi de
1,4977 YTL'den
1,4968 YTL'ye gerile-
di. Gelecek 12 ay
sonunda dolar kuru
beklentisi ise 1,5805
YTL'den 1,5846
YTL'ye çıktı.
Kasım ayının birinci
anketinde yüzde 5,3
olan cari yıl sonu
gayri safi mil!i hasıla
(GSMH) büyüme
beklentisi ise son
ankette yüzde 5,4'e
yükseldi. Gelecek yıl
sonu yıllık GSMH
beklentisi ise
yüzde 4,7 oldu.

0n heklentlsl üzde 9 85'e

rtez

Konut fl atları
üzde 20 dü

Anadolu Yapım
Müteahhitleri
Federasyonu Genel
Başkanı lsmail
Babacan, son 4,5
ayda konut fiyat-
larının yüzde 20,
demir fiyatlarının ise
yüzde 26,1 oranında
gerilediği bi!dirdi.
Babacan, geçen
Haziran ayının başın-
da demirin ton fiya
tının bin 150 YTL'ye
yükseldiğini, bu tarih
lerde üreticilerin
piyasaya ihraç
rakamlarından 100
dolar daha fazlasına
demir sürdüklerini
anımsattı.
Demirin yurt içindeki
bugünkü en yüksek
fiyatının 850 YTL'ye
gerilediğini vurgu-
layan Babacan, "Bu
düşüşte, konut kre-
disi faizlerinin yük-
selmesi, konuta
talebin azalması ve
yaz döneminde
yoğunlaşan inşaat
sezonunun sona
ermesi gibi çeşitli
etkenlerin payı
büyük oldu. Bu
sayede, demir fiyat-
!arı özlenen seviyeye

tü

ulaştı" dedi.
Babacan, Toplu
konut İdaresinin
inşaat sektöründe
bir dönem inşaat
malzemelerine talep
patlaması yaşattığını,
bugün ise bu kuru-
mun eskiye göre geri
adım atmasının da
fiyat düşüşünde
başka bir etkeı:
olduğunu ifade
ederek, şöyle devam
etti: "İnşaat sektörü
uzunca bir aradan
sonra 2005'de altın
devrini yaşadı.
Ancak, bu tırmanış
2006'nın 4'üncü ayın-
dan itibaren yerini
durgunluğa bıraktı.
önümüzdeki dönem-
lerde konuta talebin
eski düzeyine ulaşa-
cağını tahmin etmi
yoruz. Bu nedenle,
başta demir olmak
üzere inşaat
malzemelerine
6 ay önceki yoğun
talep bir daha
yaşanmaz.
Piyasada gerçekçi
fiyatlar uzun bir
süre bu mevcut
seyrinde devam
eder."

§ş§$ §ss§

N,NN,N

§§
Nüss§

i |, !:i§s

*.E.§t§s§\§lN.§

"-;],.ii\\\\N§*i§d].. *

u.\
.. i §§§:.

Maliye Bakanı Kema!
Unakıtan, fiş topla-
mayı kaldırdıkIarını
belirterek, "Bir
boşluk katiyen söz
konusu değildir.
2007'de 2006'da
toplanan fişlerin
iadesi yapılacak,
2008'de de asgari
geçim indirimi uygu-
lanacak" dedi.
Türkiye-Katar
3'üncü Dönem KEK
Toplantısı mutabakat
zaptı imza tören in in
ardından gazeteci-
lerin sorularını yanıt-
layan Unakıtan, enerji
zamlarına ilişkin bir
soru üzerine, "Sayın
Başbakan konuştu.

Sayın Başbakan
konuştuktan sonra
herhangi bir bakana
başka bir şey sorul-
maz" diye konu§tu.
Akaryakıt şirketlerine
verilen cezanın
hatırlatı!ması üzerine
Unakıtan, sürecin
devam ettiğini, Ma!iye
Bakanlığının görevi
neyse onu yerine
getirdiğini be!irtti.
Bazı sektörlerde vergi
artırımı olmasının
şart olduğunun
söylendiğinin ifade
edilmesi üzerine de
unakıtan, herkesin
kendi düşüncelerini
açıklayabileceğini,
ancak Türk hüküme-

tinin yapması
gereken neyse ona
karar vereceğini,
başkalarının "şu şe
kilde olacak veya
bu şekilde olacak"
demesinin kendilerini
katiyen bağlamadı
ğını, sözü edilen sek-
törlerde bir vergi
artırımının şu an için
gündemde bulun-
madığını ifade etti.
Kemal Unakıtan, fiş
toplamayı kaldırdık-
larını anımsatarak,
şöyle'devam etti:
'2007'de kimse fiş
toplanmayacak di
yoruz.2008'de de bir
asgari geçim indirimi
uygulayacağız. Fiş
toplamaktan dolayı
ücretlerden elde ettiği
gelirin daha fazlasını
asgari geçim indiri
minden vereceğiz.

'2007'de fiş topIan-
mayacak ama ne ola-
cak, bir boşluk var,
orada ne vergi iadesi
olacak ne de asgari
geçim indirimi uygu-
laması olacak. Bir
boşluk doğacak' gibi
söylemler var. Öyle
bir boşluk katiyen
söz konusu değildir.
2007'de 2006'da
toplanan fişlerin
iadesi yapılacak,
2008'de de asgari
geçim indirimi uygu-
lanacak. Bir boş!uk
söz konusu değildir.
ücret!ilerin bundan
dolayı herhangi bir
mağduriyeti söz
konusu deği!dir.
Hatta 2008'den
itibaren kendilerine
biraz daha fazla gelir
imkanı sağlanmış
olacak."

ılacaka2006'da to lanan fl lerin ladesl

Emin Dalkıran Kordonu'nda
70 m2 daha önce internet

cafe olarak kullanılan
işyeri kiralıktır,

(o 542) 593 67 57

KRALIKlŞ

ABoNE
oLDUNUz

MU?
GEıLlx

o
I GOıaLOx 3ıYA9l GAZETE ıI

ABoNE
oLUN

oKUYUN
oKUTUN

K rf;ez

EK oTo L€sTiKGERç
L6zoGLotlüseyin TAŞI{JRAN

HER TURLU
LAsTİır rnıuinİ YAPILIR.

':, 2. El ve Yeni Lastik Alırn Satırnıl-, 2- E! Jant Alırn Satırnı
24 SAAT HLZMETE AGıKTıR

0§iİ: 0,§3§ ?3ü 43 78
Dr.Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt. Gemlik / BURSA

000AYI §EV
aa

GEMLıK Aslive HuKUK MAH KEMESİNDEN
LANDıR

Dosya No: 2005/682
Davacı Ali Ganpolat vekili Av. Hulusi Coşkun tarafından davalı

Hazine, Orman Genel Müdürlüğü ve Umurbey Belediye Başkanlığı'
aleyhine mahkememizde açılan senetsizden tescil davasında;

Bursa iti Gemtik İtçesi, Umurbey beldesi, pafta:4S, Taşlıpara
(Akköyler) mevkiinde kain kuzeyi: Süleyman Çoklu'ya ait zeytinlik,
güneyi: Faruk Ozan zeytinliği , batısı: Davacıya ait 3492 nolu
parsel, Doğusu: arazi yolu ile çevrili taşınmazın, kadastro
teknisyeni Hasan Karabayır'ın 22.05.2006 tarihli krokili roporunda
'A' harfiyle gösterilen 4133.29 m2 miktarındaki taşınmaz için
davacı Ali Ganpolat tarafından senetsizden tescili talep edildiğin-
den dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2005/682 esas
sayılı dosyasına müraacat etmeleri, aksi halde davacı Ali Canpolat
adına tapuya tescil kararı verileceği ilan olunur., B -5448YEşII K()RU
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Mersin universitesi
(ıvıeÜ) Tıp Fakültesi
Ka!p-Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı Baş
kanı ve Sağ!ık Bilim
leri Enstitüsü Müdü
rü Prof. Dr. Murat
Dikmengil, Türkiye
nin, kalp-damar cer-
rahisinde çok ileri bir
,,, vıyeyi yakaladığını

scıy ledi.
Dikmengil, ka!p-
damar cerrahisinde
Türkiye'nin dünya
staııdartlarını
yakaladığını ifade
ederek, "Eskiden
Türkiye'den yurt dışı-
na ameliyat olmalr
için hasta giderdi,
şimdi trafik tersine
dönmeye başladı.
Yurt dışından
Türkiye'ye ameliyat
olmak için hastalar
geliyor ya da ben de
dahil olmak üzere
pek çok hoca,
ameliyat yapmak için
yurt dışına davet
ediliyor. Şu ana
kadar davet üzerine
Bakü'ye, Rusya'ya
giderek ameliyatlar
yaptım. Demek ki
bizim cerrahi düzey-
imiz hatırı sayılır bir
düzeydedir" dedi.
Damar yapıları üzer-
ine de çalışmalar
yaptıklarını kaydeden
Dikmengil, "Ayrıca
bir grup olarak oluş-
turduğumuz, gerek
damar yapısı,
gerekse cerrahi şekli
olarak tamamen bize
ait suni damarlarımız
var. Bu damarı şöyle
açıklayabiIirim.
Vücutta kalpten
çıkan aort damarı
var. Bu damarIar
sonra bu vücudun
her tarafını besleye-
cek şekilde dağılıyor.
BUrettiğimiz
damarın, kanama ve
tıkanma yapmayacak
bir damar olduğunu
düşünüyoruz" diye
konuştu.Stresin
önüne geçilmesi için
sporun önemli bir
etken olduğ.unu dile
getiren MEU Tıp
Fakültesi Kalp-Damar
Cerrahisi Ana Bilim

Dalı Başkanı Prof. Dr.
Murat Dikmengil,
spor yaparken saI-
gı!anan endorfinin,
vücutta rahatlamaya
yol açtığını ve ağrıları
azaltıcı etkisi bulun-
duğunu belirtti.
Ancak sporun kimi
insan!arda tehlikeli
durumlar da oluş-
turabildiğini anlatan
Dikmengil, şunları
söyledi:
"Stres, adrena!in
deşarjı demektir.
Adrenalin, vücudun
pek çok hormonel
mekanizmalarını
hareKete geçıİerex
deşarj olur. Ayrıca,
pek çok hormon ve
yan ürünün de ortaya
çıkmasına neden
olur. Adrenalin
sağlıkIı bir insan için
tansiyonu yükseltir,
dolaşımı zora sokar.
Bu nedenle stresten
uzak durmalıyız.
stres adrenalin
deşarjı yapar ve
vücut da yorulur.
Spor çok faydalı bir
şeydir. Spor, bazı
insanlarda özellikle
kalbi ve diğer organ-
ları zayıf insanlarda
tehlikeli durumlar
oIuşturabilir. Sporun
temel faydası da
endorfin salgılan-
masını artırmasıdır.
Endorfin vücutta
rahatlamayı sağlayan
ve ağrıların azal-
masıyla sonuçlana
cak bir süreci başla-
tan çeşitli hormon-
lardır. Spor da
endorfin sa|gılan-
masını sağlar.
Halteri özellikle
önermemdeki sebep
şudur; halter
ö|çülebilen, ölçümü
çok kolay bir
değerdir. 'Herkes
kendi ağırlığının 1

katı,2 katı ağırlık
kaldırmalıdır'
demiyorum. Çok
düşük ağırlıklarla '|

kilo ya da 1.5 kilo
gibi yormayacak
ağırlıklarla ça!ışıp
vücudumuzda endor
fin salgılanmasını
sağlayabi!iriz."

ısa
İnternetcafe ve oyun
salonIarına yönelik
operasyonlara destek
veren uzmanlar, bil-
gisayar oyunlarının
çocukIarı kışkırttığını
beIirterek, çocukların
ilgisinin başka yöne
çekilmesi gerektiği
uyarısında
bulundular.
Manisa Ruh Sağlığı
ve sinir Hastalıkları
Hastanesi Başhekimi
Ahmet Ayer Çocuk
Psikiyatrisi uzmanları
Dr. Alper Bayrak ve
Dr. lsmail Yavaş ile
birlikte bir toplantı
yaparak, ilgililere
çağrıda bulundu.
Manisa Ruh Sağlığı
ve Sinir HastaIıkları

ı
Hasta i Başhekimi
Ahmei Ayer yapılan
k!inik çalışmalarda
lnternet hastası
insanların sayısından
geçtiğimiz 5 yıla
oranla yüzde 70
civarında arttığın
belirterek, "Bunun
sebebinin aileler
olduğunu düşünüyo-
rum. Bilgisayar
başında zaman
geçiren çocuk kendi-
sine zarar veriyor.
Diğer tarafta
ebeveynler ise ya
dizi ya da spor pro-
gramlarını takip
ediyor" dedi.
Başhekim Ayer
sanal bagımlılıgın
alkol ve uyuşturucu

gibi bir hastalık
olduğunun altını çiz-
erek, "Biz Manisa
Valitiliğinin bu
kararını şiddetle

B

Barış Güler'in kaleminden 7 YAŞ

kırtı
çekme
ifade e

leri gerekt
derek,

"Ai!eler çocuklarına
iyi bir model olup,
onlarla iletişim kur-

ar0 unıarı 0cu ukı
V

destekliyoruz. Ancak malı ve daha çok
kafe ve oyun salon- zaman geçirmelidir"
!arını kapatmanın bir dedi. Bayrak ayrıca
çözüm olmadığını, Polyanna'ntn
bunun yanı sıra bu günümüzde
tip yerlerin kontrol Robocop'a
altına alınması gerek- yenildigini de ifade
tiğini düşünüyoruz" e.derek, "Çocuk bir
dıy" konuştu. boşluk bulduğunda
DIKKAT! BAŞKA hemen kafeye gidip
TARAFA§EKELİM ,nısavaş oyunları

İ:;:rİ,Ttffi ! ıtili#ğ:l,:#;J u,ilio"
eayraİGlgrbu Üar, nt yarartı oyunlar "
kafelerdffiJnBb.a$- . ka.lmadı şimdi
maşlÇin ai§l6rin'i- gündem
onlaçışdkkHtinl.r, }t kafelerde Robocop"
başka-farafa dedi.
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İstiklal Caddesi Bon Sokak No : 3/B GEIVILIK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

TeI :(0,224) 513 96 83 Fax:513 35 95
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Akcl erk
Y

lhızrıaartı 0r Blr bardak sütün
üstüne besln ok

anser
Ciğerinize gözünüz
gibi bakın. Çünkü
yayı nlanan istatistik-
lere göre dünyada ve
ülkemizde akciğer
kanseri büyük bir
hızla artıyor. Her yıl
ülkemizde 150 bin
kişi kansere
yakalanıyor ve bunun
üçte biri (50 bin)
akciğer kanseri.
Dunyanın bir çok
ülkesinde akciğer
kanseri 2. yada 3.
sırada yer a!ırken
ıılkemizde akciğer
kanseri diğer kanser-
lerin önünde yer
a lmakta.
u lkemizde ölüm
sebeblerinin
2.sırasında yer alan
akciger kan seri
hakkında açıklamalar-
da bulunan llgi
Hastanesi doktor-
larından Göğüs
HastaIık ları ve
Tüberküloz uzmanı
Melike İnanır Demir
Türkiye'de erkeklerin
yuzde 8'i, kadınların
da yüzde 6'sının
yaşamlarının herhan-
gi bir doneminde
akciğer kanse rine
yakalandıgını
clile getirdi.
Akciger kanserinin
en önemli sebebi
sigaradır. Ülkemizde
erkeklerin 7o50'si,
kadınların o/o20-30'u

sigara içiyor. Bu
oranlar gittikçe art-

makta. Sigaraya
başlama yaşı 8-9
civarı. Bu oranların
artması, akciğer
kanserinden olacak
ölümlerin de hızla art-
masına neden o|uyor.
Dünyada her 13
saniyede bir kişi
şigaradan ölüyor.
Ulkemizde slgara
içmeme ve bırakma
konusunda atılacak
her adım bizi akciğer
kanserinden uzak-
laştıracak.
Akciğer kanserinden
korunmak için belli
başlı düşmanlara

asavaş açmak
lazım...tabiki en
buyük düşmanımız
SlGARA. Sigaranın
zararlı olduğunda
herkes hemfikir zaten
üzerinde de yazmıyor
mu? Belki zararlı
kelimesini açmıyoruz

ve zihnimizdeki veril-
er bu konuda çok
yetersiz. Şimdi size
sigaranın zaralarını
saysam ne bu yazı
biter ne de sizdeki
okuma şevki.. Çünkü
vücudumuzdaki her
hücre sigaradan zarar
görüyor.
Sadece başlıklar
halinde sayarsak;
. Ağız, dil dudak
kanserleri
. Yemek borusu, mide
,barsak kanseri
. Mide ve barsak
ülseri
. Kalp krizi. damar|ar-
oa iıkanıkiık ve feiç
. Böbrek, mesane ,

yumurtalık ve testis
kanseri
. Kısırlık, erken
doğum, akciğeri
gelişmerr{iş bebek ,

anomalili bebek,
. Astım, KOAH, alerjik

bronşit....sadece
birkaçıdır.
Sigaradan korunduk-
tan sonra
yapacağımız bir
önemli şey de doğal
beslenmedir. Doğal
beslenmeme
asrımızın en büyük
hasta!ığı. Çalışan
anneler çoğu zaman
yorgunlar ve zaman
yetersiz!iği de eklen-
ince hazır gıdalara
eğilim çok artıyor.
Hazır gıdaların içinde
de kanserojen mad-
deler bulunabili
yor. Defalarca yanmış
yağda pişirilen
gıdalar, uzun süre
bozulmaması için
katılan koruyucu
maddeler, gıda
boya ları.... bun!ardan
sadece birkaç
tanesi. o halde bu
hayatı da bırakamaya-
cağımıza göre, basit
önlem|erle daha
sağlıklı olabi!iriz.
Yoğurdumuzu
kendimiz yaparak,
hamburger için daha
önce hazırladığımız
köfteleri kuIlanarak,
hazır tat!ı!ar verinc
meyve tüketerek.
sabah evde sebzeli
bir sandiviç hazırla-
yarak iş yerinde onu
tüketerek, hazır yer-
ine doğal meyve
suları hazırlamak gibi
basit önlemler alarak
daha zinde olabiliriz.

En iyi besin
maddesi olarak
bilinen, günlük
vücut için gerek-
li yakIaşık 100
besin elemen-
tinin tamamını
bünyesinde
bulunduran
sütün 1 bardağı
6 yaşındaki bir
çocuğun günIük
ihtiyaçlarının
önemli
bölümünü karşılıyor.
"SağIıklı Süte Çağrı
Semineri" için
Konya'ya g.elen
Hacettepe Univer-
sitesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü
öğretim üyesi Prof.
Dr. Tanju Besler,
sütün insan beslen-
mesinde en önemIi
gıdaların başında
geldiğini söyledi.
Sütün et, meyve ya
da sebze gibi değer-
lendirilmemesi
gerektiğini vurgu-
layan Besler,
"Protein, ?ffiinoasit,
yağ asidi, minera! ve
vitamin deposu olan
süt. gün!ük vücut
için gerekii i00 temei
besın e|ementinin
tamamını
bünyesinde buIun-
durur. Bu özellikli
başka bir gıda yok"
dedi.
Özellikle süt pro-
teininin yüksek kalit-
ede olduğunu ve
beslenme açısından
büyük önem
taşıdığını bildiren

Besler, şunları kay-
detti: "Çocukların
zihinsel ve fizikse!
gelişiminde önemli
rol oynayan süt ve
ürünleri, bebeklikten
ölüme kadar insan
hayatında vazgeçile-
meyen bir besin
kaynağıdır. 6 yaşın-
daki bir çocuk,
günde içtiği
1 bardak sütle,
günlük kalsiyum
ihtiyacının yüzde
52'sini, potasyumun
yüzde 30'unu,
proteinin yüzde
35'ini, B1 vitamininin
yüzde 11'ini,
A vitamininin yüzde
9'unu, 82 vitamininln
yüzde 44'ünü, fo|atın
yuztlc 12'sıııl. B6
vitanıininin yüzde
13'ünü, iyodun
yüzde 30'unu, B12
vitamininin yüzde
98'ini, magnezyumun
yüzde 18'ini,
çinkonun yüzde
12'sini, fosforun
yüzde 55'ini ve
niasinin yüzde
16'sını karşı|ıyor."
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Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 12 12
Yalova |226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FER|BoT

ltfaiye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55

513 18 79

513 12 06

KAYMAKAMLİK Yalova
Topçu lar
Eskih ısa r

(226| 814 10 20
(226| 363 43 19
(262) 655 60 31

oToBUS

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd

ULAşlM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

METRo 51 3
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 51 2
Kanberoglu-Esadaş 51a
Anıtur 514
Kamil Koç 513

12
2o
1o
45
47
35

12
77
72
49
71
71

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük

'Gümrük Md.

Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

Halk Eğitim Müd.

513
513
514
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
524
513
513
513
513
513

20 66
45 03
00 95
12 86
11 74
13 53
10 57
13 08
11 33
10 95
37 42
15 07
14 14
13 64
85 86
10 42
10 92
10 45
77 77
18 46

BELEDıYE
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29

TAKSıLER

TuP DAGıTıClLARl

Aygaz
Tekgaz
0cakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

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

İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnyz 185
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GEREKLİ TELEFONLAR RESM! DAİRELER DENİZ OTOBUSU

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25
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MURAI ECZ/.I{ESI
Tel : 51 437 63 GEMLIK
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GEMLlKıı
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-YEREL SURELİ YAY|N
YlL : 34 SAY! : 26O4

FlyATı : 0.25 yTL. (KDv Dahiı)
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap CÜl_en
Habdr Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

yönetim ve Basım yeri : xöRrez oFsET
Matbaaclık-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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SSK, Bağ-Kur ve
Emekli Sandığının
yerini alacak olan
Sosyal Güvenlik
Kurumunun (SGK)
olağanüstü genel
kurulu yarın
yapılacak.
Gene! kurulla birlikte
SSK, Bağ-Kur ve
Emekli Sandığı yöne-
tim kuruIlarının yetki-
leri ve bu kurumların
tüzel kişilikleri sona
drecek. Genel kurulda
oy kullanacak 66
delege, SGK'nın
5 yönetim kurulu
asil ve yedek üyeleri-
ni seçecek. Toplam
10 kişiden oluşan
yönetim kurulunun
diğer üyeleri ise
atama yoluyla belir-
leniyor. 5502 Sayılı
Sosyal Güvenlik
kurumu kanunu'na
göre, SGK'nın yöne-
tim kurulu 10 üyeden
oluşacak. Kurumun
en yüksek karar, yetki
ve sorumluluğunu
taşıyacak olan yöne-
tim kurulundaki
başkan, başkan
yardımcısı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığı, Maliye
BakanIığı ve Hazine
M üsteşarlığından
gelecek 5 temsilci
müşterek kararname
ile atanacak.
Genel kuruldakl
işveren, işçi, kamu
görevlisi, emekli i!e
esnafları temsil ede-
cek 5 üye ise genel 

,

kurulda belirlenecek.
SSK, 1 Ocak 1946'da
lşçi Sigortaları
Kurumu adıyla kurul-
du. lşçi Sigortaları
Kurumunun adı,
1964 yılında yürür-
|üğe giren 506 sayılı
Sosyal Sigortalar
Kanunu'nun 136.
maddesi ile Sosya|
Sigortalar Kurumu
olarak değiştiri!dl.
Ülkenin en büyük
sosyal güvenIik
kuruluşu olan Sosyal
Sigortalar Kurumu,

, ülke nüfusunun
yarısından fazlasına
sigorta ve sağ!ık
hizmeti sunuyor.
Fark!ı kurum!arda
çalışan kamu
personelinin ayrı
sa,ndıklarda farklı
emekli mevzuatına

tabi tutulması zaman
içerisinde önemIi
sakıncalar yaratması
nedeniyle 1 Ocak
1950 tarihinde
Emekli Sandığı
Genel Müdürlüğü
kuru!du.
Emekli Sandığı, kamu
kesiminde çalışan
memurlarla askeri
personelin pmekllllk-
|elinde ve ma!uliyet-
lerinde kendilerinin,
ölümleri ha!inıde ise
dul ve yetimlerinin
sosyal güvenliklerini
sağlamak amacıya
faa!iyet gösterdi.
Emekli Sandığı kap-
samında yaklaşık 10
milyon kişi bulunu
yor. Bağ-Kur belirli
bir prim karşılığında
devlet eliyle esnaf,
saııatkarlar ve bağım-
sız çalışan vatdn-
daışların sosyal
güııenlik|erini
sağlaması amacıyla
14T9 sayı|ı kanunla
ıle 2 Eylül 1971'de
kuruldu. Bağ-Kur
kapsamında Ekim
ayı itibariyle
16 milyon 276 bin
3fl0 kişi bulunuyor.
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Iılleslekdaşımız

Drş Hekimi Bekir ÖZrÜnE'nin
değerli anneleri;

ölümünü üzüntü ile öğrendik.
Merhumeye Tanrı'dan rahm€t,
kederli ailesrne ve yakınlarına

başsağlığı dileriz.

Gemllkli Dlş Hekimleri

Veclha OZTURE'nin
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Merkez : Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax : 

-(O .224') 513 88 26 GEMLİK
Şube : Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No : 4

Teı : (o .224) 513 49 93 GEMLİK
e-mail : c_demirli@yahoo.com
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ınar ııkö retlm okulu
a 2007 ılında hltirilecek

eçici olarak 'Çınar' konulan ltköğretim okulu
da son kata gelindi. Çevre yolu itfaiye
da bulunan ve bölgenin büyük ih tiyacını

arşıIaması bekle nen okulun 2007 -2008 eğitim
öğretim yılına yetiştirileceği öğrenildi. 3'de

t

+

İçtiğiın iz sırJrıııı r(aritesil4O Yıldııu Benlooo

ozo
Ta durulup

yapılarak
llk

su tadındahayat

sağIrğımız kadar önemtidir

ffiru ile Sağlıklı Nesillere..,

}|frı(ı|]l TİCfrREr
Irakan Arda

Dr. Ziya Kaya Mh. Orhangazi Cad. No : l00 l C

Teı :10.2241 5122255 GEttlÜr

Çenesuyu l,2 |Fr| sertlik derecesiyle
Türkiye'nin ve dünyanın

en yumuşak suları arasınd a yer alır

_

körfrz 0frette
Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
broşür cilt yapımı

Tel : 513 96 83
İstikla! Caddesl Bora Sokak Akbank A.ralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLIK

40 ders|ik olarak projelendirilen ve 2007-2008 öğrenim yılına yetiştirilnıesi
planlanan okulun betonarme ve tuğla örme işleri bitme aşamasına getirildi.

n Güne Bakış

Bugün 24 Kasım.
24 Kasım 1928 tarihinde Atatürk Millet

Mekteplerini açtı. Kendisi de Başöğretmen
oldu,

Genç Cumhuriyet latin hafleriyle
okuma yazma seferbe rliğiııe başIadı,

1? Eylül askeri ğimi,24 Kasım gününü
198,1 yılında "Öğretnıenler Günü" ilan etti.

Devamı sayfa i'de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Öğretmeh... TRT Türk Denlzclll
Y

inde

nce Donanma bel eseıı ı in

Gemlik'te ekim tı
TRT 2'de ya.yınlanacak olan "Türk
Denizciliğinde lnce Donanma" adlı belge-
sel için dün ilçemize gelen yapımcı ve
kameramanlar, Kayıkhane ve Balık Hali
çevresinde çekim yaptılar. Haberi syf 12'de
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Ibrahim uslu
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Orhangazi Gad. No : 4t/C
Marınarabirlik Depoları Karşısı GEMLIK
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LöSEV , Lösemili
Çocuklar Vakfı
demek.. Lösemili
Çocuklar Vakfı
(LÖSEV), İlk kez
1998 yılında kuruldu.
LÖSEV' in kurul_
masındaki amaç;
lösemi|i ve kan
hastası çocukların,
sağlık ve eğitim
başta olmak üzere
her tür!ü
ihtiyaçlarının sağ!an-
masına yardımcı
olmak, bunun yanı
sıra, kalıtsal ve edin-
sel kan hastalıkları
konusunda ulusal
düzeyde tedavi,
eğitim ve araştırma
kurumları kurmak ve
işletmektir..

lşte o LOSEV ;

ANNELERİ VE ANNE
ADAYLARINI, 65
YAş ÜzenıııDEKl

GENçLERi VE
ÇOCUKLARİ
deneyimlerin ve
bilimsel gerçeklerin
ışığında uyarıyor:

"Lütfen 10 Kasım
2006 ile 1 Nisan
2007 tarihleri arasın-
da salata|ık,
domates, patlıcan,
biber, şeftali, karpuz,
erik, muz gibi yaz
SEBZE ve
MEwELERı'
yemeyiniz. Çünkü bu
tarihIer arasında
satın alacağınız bu
gıdaların hiçbiri
doğal ortamlarda,
tarlalarda, güneş,
ışığında ve doğal
gübrelerle yetişti
ri!miyorlar.

Ya nasıl yetişti
riliyorlar;

Naylon örtü ve
benzeri kaplamaların

altındaki seralarda,
sıcak ortam
sağlamak için
yakılan kaloriferler-
le,büyümesi için
aşırı miktarda kul-
lanılan hormonlarla,
böceklerden korun-
mak için aşırı mik-
tarda ku!lanılan
tarım ilaçlarıyla
yetiştiriliyorlar.
Çabuk bozulmasın,
raftaki ömrü uzun
olsun diye de er-
kenden toplanıp
sandıklanıyor ve
size sunuluyor.
Vitarnin ve minera!-
leri de eksiliyor.

Tüm bu doğal
olmayan koşullarda
yetişen sebze ve
meyveler kanser
riskini yüzde 70
artırmaktadır. İşin en
acı tarafı hamile bir

anne doğal olmayan,
sera .ürünü bu
möyve ve sebzeleri
mövsiminde
yemedıgı zaman
aldığı hormonlar ve
taııım ilaçları doğru-
dah anne karnındaki
bebeğine de
geçmektedir. Yine
emziren annelerden,
anhe sütü ile bu
tarım ilaçlarının
bebeğine geçtiği bir
çok bi!imsel araştır-
maİlarda göste
rilrniştir.

Hem kanserojen
heıh de pahalı olan
bu meyve ve sebze
ler yerine kışın
yetişen ve vitamin
ve rnlneral yönün-
den zengin olan
ıspanak, pırasa,
karnıbahar, yerel-
ması, elma, portakal,

mandalina gibi kış,
sebze ve me}rvelerini
tercih ediniz. Bu
şekilde hem sağlıklı
olursunuz hem de
kanserden korunur-
sunuz.

Biz ciddi, güve-
nilir bir sivil toplum
örgütü olarak sizleri
kanserden korumak
istiyoruz. Tek
amacımız budur."

Lösemi nedir?
Çocukluk çağın-

daki kanser
vakalarının yüzde
35'ini lösemiler oluş-
turuyor ve birinci
sırada.. Türkiye'de
her yıl 16 yaşın altın-
da 1200-1500 yeni
lösemili çocuk
vakası bi!dirilmekte..

Löseminin neden-
leri henüz tam
olarak aydınlatı!a-
mamış. Genetik
yatkınlıklar, radyas
yon, benzen ve
türevleri (bali, vs.),
böcek ilaçları gibi
kimyasal maddeler,
bazı kalıtsal hastalık-
lar ve bazı vira!
hastalıkların hep bir-

Iikte lösemiye neden
oldukları bilimsel
ça!ışmalarla göste
rilmiş.

Lösemi her yaşta
görülüyor. En sık
çocukluk çağında
2-5 yaşlarında artı
yor. 1 yaşın altında,
10 yaşın üstündeki
yeni vakalarda
tedaviye cevap aza-
!ıyor.

geı_inriı-enİ:
Çocuklarda

!ösemi hastalığı;
iştah sız!ık, kansı-
zlık, zayıflama,
bacaklarda kemik
ağrıları,cilt a!tında
kanamalar (kırmızı
noktalar veya morar-
ma!ar), burun ve
dişeti
kanamaları,ateş
olarak gözleniyor..
Bu belirtilerle
karşılaştığınızda
hiçvakit yitirmeden
en yakın sağlık
kurumunuza
başvurmanız
gerekiyor.

Biliyorsunuz
kanserin tek çözümü
erken tanı...

Gürhan çETİNKAYA

LÖSEV uyarıyo],.. Lütfen ciddiye alıııızı.
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Tel : (0.224} 512 08 58
Fax : (0.224) 512 08 61

lstiklal Caddesi Adtiye Aralığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

vvvvw. koca kg ayrİ rne n ku l . Go m

GENEL MÜDÜntÜx 444 o 55o
A-080 Manastır 909 M2 villa imarlı
A-070 Hlsartepe 120 M2 deniz manzaralı
yola cephe hisseli tapu
A-71 Hisartepe 149 M2 deniz manzaralı
yola cephe hisseli tapu
A-072 Gemlik Bursa Yolu 130O0 M2
zemin etüdlü 5 kat imarlı
A-O73 Narlı Ki;yii 1222 M2 anayo|a Ş0
metre
4-075 Umurbey 380 M2 deniz manıara]ı
villa imarlı

4020- Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır
elekt., su, artezyen var
4-038 Orhangazi İznik yolu 25O0 M2
dubleks ev8 oda, 2 banyo elekrik, su
zeytin ve meyva ağaçları çocuk parkı ana
yola 120 mt
E-088 Esadiye Köyü Yalova 12902 M2 2
katlı ahşap bina ev, ahır, traktör
E-098 Mudanya.1532 M2 anayola cepheli
havuzlu müstaki] denize sıfır, altı garaj,
portakal bahçesi var

E_001 Manastır 135 M2 1.kat 3+l fuuİ
doğalgazlı
E-005 Manastır 100 M2 4.kat 3+1
kaloriferli
E-006 Manastır 145 M2 3.kat 3+'t clft
banyo ve wc, kaloriferIi, asansörlü
E-007 E§ref Dinçer Mh. 13OM2 2.kat 3+1
yeni bina
E-008 Manastır l30 m2 10.kat 3+1 kombila
lüx daire \

E-009 Eski Pazar Gd. 95 M2 2+1 sobaİı,
kartonpiyerll
E-012 Manastır 110 M2 12.kat kartonpiyer-
ll, kaloriferli, masrafsız
E-013 Gazhane Cd. 125 M2 S.kat 2+1
kaloriferli
E-020 Gamllk Merkez 110 M2 s.kat 3+'l

çarşıya yakın
E-02'l Hamidiye Mh. 114 m2 4.kat bakımlı

SATıLı}< çİFTLİ}<

SATİLİİ< DAİRE

E-O26 Manastır l30 M2 S.kat 3+1 dena2 ve
yola cepheli
E-030 Manastır 120 M2 4.kat 3+,t full daire
E-031 Gemlik 87 M2 S.kat 2+1 çelik kapı,
kartonpiyer, pimapen
E-049 Dr. Ziya Kaya Mh. 't15 M? 2.kat 3+1
kaloriferli, pimapen, saten boyq, karton-
piyer
E{55 Lise cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımlı
daire
E_O63 Manastır 195 M2 5.kat 4+l 2 bahyo,
2 wc, asansörlü, doğa|gazlı
E-064 Manastır 195 M2 3.kat 4+1 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı ,

E-O65 Manastır 195 M2 zemin 4*1 2
banyo, 2 wc, asansör, doğalgaz
E-O72 Manastır 155 M2 zemin 3r1 2007
temmuz tes|im krediye uygun
E-073 Manastır 'l55 M2 1.kat 3+1 2OO7
temmuz teslim krediye uygun
E-O74 Manastır 155 M2 4.kat 3+1 dubleks,
2007 temmuz teslim krediye uyğun
E-075 Manastır 155 M2 2.kat 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
E-O76 Manastır 155 M2 1.kat 3+1 2007
temmuz testim krediye uygun
E-079 Manastır 130 M2 2.kat 3+l karton-
piyer, amerikan kapı, full eşyalıE_091 Narlı
Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masraf-
sız
E-092 Manaslıı 12O M2 6.kat 3+1 masraf-
sız bakımlı
E-101 Manastır 150 M2 1.kat 3+1 deniz
manzaralı kaloriferli, özel yapım
E-113 Manastır 14O M2 3.kat 3+1 özol
yapım tüks kaloriferli
E-l16 Manaslıı 22o M2 oubleks 4+1 ıüks
daire, mal sahibi oturuyor.

E-057 Demirsubaşı Mh. 24 M2 1.kat köşe
dükkan
E-061 Gazhane Cd. 12O M2 1.kat ha]orifer-
ll, 1.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli

sATıLı]< DU}<}<AN

E-O10 Manaslr 72O M2 1.kat 3+1 asansör-
lü, kaloriferli, 2 ayIık depozit
E-024 Manastır 120 M2 1.kat 3+1 asansör-
lü, kaloriferli, 2 aylık depozit
E-058 Hisartepe 130 M2 3.kat 2+1 asan_
sör]ü, kaloriferli, 2OO USD depozit
E-100 Eski Pazar Cd. 1OO M2 l.kat 2+1
doğalgaz kapıda, full eşyalı

E-003 Orhangazi Cd. 33000 M2 12000rır2
kapalı a!anlı hazır
E_O68 Alaşar Köyü 282a M2 2800 M2
kapalı alanlı hazır
E_o94 İznak yolu 38o0o M2 13oo0 M2
kapalı alanlı hazır, ipotekli

A-057 Hisartepe 900O0 M2 imarlı
A-058 Manastır 1350 M2 imarlı
A-062 Manastır 2000 M2 imarIı

E-108 Balıkpazarı 165 M2 2.katlı 5 kat
imarlı, bahçeli yığma tuğla
E-081 Hisartepe 190 }l2 2,S katlı müstakil
2,5 katlı , sobalı

E-{l70 Dobruca 5O0 M2 triplcx full lüks
350 M2 bahçe
E-099 Karacaali 55O M2 triplex denize
sıfır, jakuıili bahçe
E-102 kUMLA25O }l2 triplex site içi
deniza 50 mt
E-l05 Umurbey 21O M2 dublex 27O }l2
bahceli, doniz manzaı'alı
E-'t09 Orhanlye Mh. 11O M2 deniz man-
zaralı lüks ve eksiksiz mobilyalı
E-1l4 Bursa Çekirge 180 M2 triplex özel
yapım lüks

sATıLı}< FABRı}<A
A-026 Yalova Yolu 1000 M2 Ticari imar
zeytIn satış mağaıası olacak arsa
A-027 Mevki önemli değil 1O0O M2
deniz görecek arsa
A-029 Umurbey 2OO0 M2 villa imarlı arsa
A-04O Umurbey 1O00 m2 deniz görecek,
içinde ev olabilecek arsa
4-043 GemIik civarı 7000 M2 su, eIektrik
yola yakın imarlı arsa
A-049 Balıkpazarı 2OO M2 iki katlı müs-
takil ev olabilir arsa.
A-074 Orhangazi çevre yolu 1500 M2
zeytin depo|ama yeri olacak arsa
E-034 mevki önemli değil 5 katlı kelepir
olacak bina
E-085 İstakıal Cad. yatırım amaçlı
dükkan
E-08O Sahilde 200 M2 2katlı deniz göre-
bilecek üst üste veya karşılıklı iki daire
veya dubleks daire olabilecek işyeri
E-52 Mevki önemli deği| 10000 m2
kapalı depolama alanı olacak kiralık
ar3a.
E-071 Mevki önemli değil rehabilitasyon
merkezi olacak asgari 18odalı 3 katlı
kiralık bina

SATıLA^ı - xlRa,LAN.AN
GAy]alMEN }<L, LLEFı

A-009 Kumla yolu üzeri 187O M2 yolun
130 mt yukarısında
4-010 Orhangazi Cad. 73O M2 üç yanı
yol
A-014 Umurbey 5325 M2 yol kenarı
A-O't6 Büyük Kumla 928 M2 imarlı
A-021 Orhangaıi 19O77 M2 sanayi lmarlı
A-033 Umurbey 2850 M2 körfez manzar-
a|ı zeytln ağaçları var
A-039 Dürdane 2275 M2 2 katIı ev
moyva ağaçları var
A-O42 Özlüce 780 M2 lzmir Yotu üniver-
siteye yakın vilalık
A-051 Küçük kumla 100 M2 imarlı

SATİLİK ARSA

A-001 Yıkıntı üstü 5000O M2 bakımlı,
otopark goçecek
A-017 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba girar, 50 ıeytin ağacı var
A_054 Karsak boğazı 40640 M2 aşfalta
50O Mt., sulu, sondajlı, 150O ıeytin ağacı
A_O55 Manastır 20000 M2 6250 tapulu, 15
dönüm zilliyetli

B-O5ıl Karıak Boğaıı 10000 M2 rutıatlı,
imarlı benzlnlik
Et-O66 Orhangaıi yolu ı1000 M2 ruhıatlı,
imar]ı benıinlik
E-085 Karıık Boğazı 7265 }l2 2,5 kattı
hazır işyarl" restaurant
E-9O Demlnsubaşı Mh. 70 M2 1katlı bina
bakıma ihtlyacı var, her katın ayrı girişi
var.
E-96 l§tlklal Cad. 25 M2 2 katlı devren k
iralık dükkan faal durumda marhet, teket
bayi.

1,10T : hlefonla

görüşmeleriniıde

Iftyıt l,|o'sunun bildiriImesi
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40 derslik olarak projelendirilen ve 2OO7-2OO8 öğrenim
yılına yetiştirilmesi planlanan okulun betonarıTıe ve

tuğla örrne işleri bitrne aşamasına getirildi.

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Eylül ayının ilk
haftasında temeli
atılan ve ismi
geçici olarak
'Çınar'konulan
ltköğretim okulu
inşaatı son kat
yüksek!iğine ge!di.
40 derslik olarak
projelendirilen
ve önümüzdeki
2007-2008 öğrenim
yı!ına yetiştirilmesi
planlanan okulun
betonarme ve
tuğla örme işleri
bitme durumuna
getirildi.
Çevre yolu itfaiye
arkasında bulunan
ve bölgenin
büyük ihtiyacını
karşı!aması
beklenen okul
önce 32 derslik
o|arak proje-
!endirilmişti.
Daha sonra yapılan
tadilat ile bazı
kısımlarının da
ders!ik yapımı
düşünülerek

40 dersliğe
çıkarılan oku!
inşaatını SAL
lnşaat firması
yapıyor.
L tipinde ve
zemin artı 3 kat
olarak yapımı
süren Çınar
llköğretim okulu

gelecek öğrenim
yıIında açıIdığında
özellikle çevre
yolu dışında kalan
öğrencilerin
okullarına daha
rahat gitmeleri
sağlanmış olacak.
BöIgede bulunan
Hamidiye, Şehit

Etem Yaşar ve
Lale Kemal Kılıç
İlkögretim OkulIarı
nın öğrenci talepleri-
ni karşılayamaz
duruma getmesiyle
başlayan sıkıntı
Çınar l!köğretim
Okulu'nun açılma-
sıyla sona erecek.

AEoNE oLtrDLrNLrz ıvıLr?
o}<UYUN - o]<UTUN

ABONE OLUN
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Saygın bir kahraman...

Bu gün sizlere bir Cumhurbaşkanının,
dürüstlük abidesi bir liderin, evlatlarının üze
rine titreyen bir babanın hayatından bir kesit
sunacağım..

Bu Cumhurbaşkanı lsmet lnönü...
Kurtuluş savaşı komutanlarından, İnönü
savaşları ve galibiyeti ile Kurtuluş savaşı mıza
iyi bir başlangıç yapan bir General - Paşa,
Lozan barış anlaşmasını hazırlayan ve imza-
layan, Dışişleri bakanı,.Başbakan ve sonrada
Cumhurbaşkanı lsmet lnönü...

Bir insan için en büyük makamlara ulaşmış
bir Türk büyüğü..

Cu.mhurbaşkanı iken Amerika'da okuyan
oğlu Omer lnönü ve Erda! lnönü ile baba
-oğul mektuplarından bir örnek yayınlandı..

Okurken heyecanlanan, tüyleriniz diken
diken olan, bizde de böyle liderler var mıy
mış, diyecek olan genç nesiI iyi okusun ...

Şimdi ki hiçbir şey yapmamış liderlerin
oğulları Mersedesler - Jet-ski 'lerde gezerken,
kendiIeri kaşanelerde oturup ,bir elleri balda,
etraflarındakilerin elIeri yağda iken, Bir savaş
kahramanı Cumhurbaşkanı mektubunda ne
yaAyor, okuyun, okuyun da bu insanlar
sayesinde ayakta kaldığımızı anlayın artık...

Tarih; 6 Aralık 1946 Cuma..
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Amerika'da

okuyan oğlu ErdaI'a mektup yaz.yor.
("Baba lnönü'den Omer lnönü'ye mektup

lar" Bilgi yayın 2006 )
Erdal, Amerika'da herkesin arabası

olduğunu, kendisinde ihtiyacı olduğu yazınca
beraberce çare arıyorlar.. Ismet paşa sıkıntı
içinde şu mektubu yazıyor..

" OğIum Erdal. Otomobil meselen hiç
ak!ımdan çıkmıyor. Fakat oğlum istediğin

1700 dolar'ım yok, borçta isteyemem. Eski
bir otomobil bulmandan başka çaren yok..

"OImaz" dediğim için ne kadar üzüldüğümü
tahmin edersin. Çok üzgünüm ama bu para
bende yok. Kullanılır bir oto bulacaksın diye
ümitlivim..

12 Ekim 1947 tarihli cevap mektup;
"Keçi' nin (aldıkları arabaya verdikleri

isim), lastiklerini değiştirdik, tamir içinde 150
lira aldılar, oku! taksidi, borcumu da verdikten
sonra elimde bir şey kalmadı.

Ah babacığım, bu para işlerini yazmaktan
sıkılıyorum, çok harcamayayım diye dikkatli
yim, sizIere yük olmamaya çalışıyorum, Ne
yapacağımı şaşırdım.

Bir türlü iki ucunu bir araya getiremiyo-
rum..."

Babanın 20 Ekim 1947'deki cevap mektubu;
"Para için yazdıklarını an!ıyorum evladım..

Sizlerin idareli para sarf ettiğinizi biliyorum.
Bunları yazmam hem sizin, hem de kendi

hesabımı bilmek içindir.
Sizin orada, mütevazı olmakla beraber

şerefinizle yaşamanızı temin etmeye çalışa-
cağım. Bana hesap verirken fazla kendini
üzme.. Bir doğrusunu yapıyoruz, şunu unutma
bütün hayatında iki ucu bir araya getir meye
uğraşacaksın.. Onun için bunu biraz da
eğlenceli bir şey gibi görmeye çalışmalısın."
Bir anlı şanlı Cumhurbaşkanı gördüğünüz,
okuduğunuz gibi oğluna ihtiyacı olan normal
bir araba alamayacak durumda, Niye; Çal-
mamış, Millet parası yememişte onun için..
Şimdiyi bir düşünün; Deği! böyle kahraman-
ların, ilçe başkanlarının evlatları para içinde
yüzüyor, düğünlerinde çuvalla para, altın takı
kaldırılıyor, şirketlere ortak olunuyor, kotalar
indiri!iyor kaldırıhyor, mısırlar gelip gidiyoı

CoIa-Turka'lar içiliyor, yeşil holdingler
insanları kandırıp, din adına markları bavullar-
la topluyor ver gereken yerlere taksim ediliyoı
hortumlar uzuyor..

Sen genç adam; Bu durumda nasıl oluyor
da, Cumhuriyet'in 83'üncü yılını kutlamaya
ulaştık dersek, bu vatanın bunun gibi has
evlatları sayesinde oluyor.

Bunu unutma...
Her şeyini bunlara borçlusun...

j
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Seyfettin ŞeXenSÖZ
24 Kasım
Öğretmenler Günü
nedeniyle l!çe
Mllll Eğitim
Müdür|üğü tarafın-
dan düzenlenen
yarışmalarda derece
alan öğretmen ve
öğrenciler belli oldu.
Lise öğrencileri
arasında açılaı1
Kompozisyon l

yarışmasında
birinciliği Celal
Bayar Anadoluı
Lisesi öğrencisi
Didem Akar
alırken, ikinciliği
Kız Meslek
Lisesi'nden Ahmet
Topçu, üçüncülüğü
de Gemlik Lisesi'n
den pelin Ünal aldı.
hköğretim okutu
öğrencilerinin
katıldığı Şiir yarış-
masında birinciliği
Kurtul llköğretim
Okulu öğrencisi

Büşra Paşalı alırken,
ikinciliği Şükrü
Şenol lIköğretim
OkuIu'ndan
Şükran Başsoy,
üçüncüIüğü de
Atatürk llköğretim
okulu'ndan soner
Balta elde etti.
Öğretmenler
arasında
düzen!enen
Satranç, Masa
Tenisi, Voleybol
ve Resim yarış-
malarında ise
dereceler şöyle:
sATRANç
1-Veysel Ozmen
(Şehit Cemal l.Ö.O.)
2- Hasan Yılmaz
(Şükrü Şenol I.Ö.o.)
3- Turgay Kaya
(11 Ey!üı İ.Ö.o.)
MASA TEN|Sı
ERKEKLER
1-Hakan Osmanoğlu
(End. Mes. Lisesi)
2- Orhan Evyurt
(End. Mes. Lisesi)
3- Muhammed

0ldu
Coşkun
(Cumhuriyet I.Ö.O.)
4- Mustafa Adıbelli
(End. Mes. Lisesi)
MASA TENİSİ
BAYANLAR
1-Ayten Gülırmak
(Şehit cemal l.Ö.o.)
2- Fatma Tunçbilek
(Şehit Cemal 0.0.0.)
3- Sevi! Durmaz
(Cumhur.ı.yet l.Ö.O.)
4- Nihal Ulker
(c.B.A.L.)
VoLEYBoL
ERKEKLER
1-11 Eylül l
lköğretim Okulu,
2- lmam Hatip Lisesi,
3- Gela| Bayar
Anado!u Lisesi.
öĞnernıENLER
ARASİ RESİM
YARİŞMASİ
1-Burcak Uslu
(Özel Aykent l.Ö.O.)
UNUTULMAYAN
ANıLAR
1.- Hüseyin Zan
(llçe MlIll Eğitim
Şube Müdürü)

öd llstesl be ııı
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Seyfettin ŞeXenSÖZ sonucıı iki emekli
ve bir çalışan öğret-
men arkade nızı
yılın öğretmeni
seçtik'dedi.
Anadolu Eğitim-Sen
Il Temsilcitiği olarak
"Öğretmen!ik, Okul
Müdürlüğü ve llçe
Mllli Eğitim Şube
Müdür!üğü gibi
görevlerde bulunan
Atatürkçü Düşünce
nin neferi, ülkesinin
çağdaşlaşmasında
önem|i katkıları
olan, çalıştığı her
yerde huzur, daya
nışma, takdirname,
gençlerin önünü
açmadaki düşünce
leriyle sevilen, sayı
lan koltuk meraklısı
olmayan emekli
tarih öğretmenimiz"
diye tanıtılan
Durmuş Yılmaz'a
çiçeğini Anadolu
Eğitim-Sen ll
Temsilcisi' Eşref
Turan verdi.
Yine Gemlik'te
öğretmen!ik,
okul müdürlüğü ve
yurt dışı idarecilik
görevlerinde bulu-
nan, emekliliği
kabul etmeyen, her
zaman Gemlik'in
hizmetinde olan,
Eğitim Projelerin
deki görüşleri Gem
lik halkı tarafından
benimsenen örnek
idareci Doğuş Fen
Dershanesi sahip-
lerinden Metin Şanlı

ya ise çiçeğini $en
dika basın Halkla
lllşl«ller sekreteri
Mustafa kemal
yılmaz verdi.
Güzet yurdumuıun
değişik yerlerinde
öğretmen, idarçi
ve halen Gemli\
Hamidiye lıı<agrştım
Okulu sınıf öğret-
meni olarak görçv
yapan Gemlik ı

Türk Eğitim-Sen
llçe Yönetim kurulu
üyesi, öğrencileıİi
ve velileri tarafın-
dan sevilen, her
zaman doğrunun
yanında, açık sö|lü,
sözünü esirge-
meyen, sezarınn
hakkını sezar'a ]

veren Atatürk'ün
mücade!esini
benimseyen gönü!
dostu Mesut
Rahmi Bayram'a
çiçeğini TeşkiIat
sekreteri Nuri
Dağtaş verdi.
Bu güzel ve önerü|i
günde kendilerini
unutmayarak
çiçekle onur-
landıran Anadolu,
Eğitim-Sen ll
Temsilcisi ve
yönetim kurulu
üyelerine teşekkü;
eden eğitimin
emekli ve halen
çalışan öğretmenı
leri kendilerine

Anadolu Eğitim-Sen
h Temsilciliğinin
24 Kasım Oğret-
menler Günü
nedeniyle belirIediğl
yılın öğretmenlerine
törenle çiçek
vererek verdikleri
hizmetten dolayı
kendilerini kutladı.
Doğuş Fen Dersha
nesi'ndeki törene
Anadolu Eğitim-Sen
ll Temsilcisi Eşref
uran, Teşkilat

ri Nuri
ile Bası n ve
şkı ler

kreteri Mustafa
al yılmaz'ın

nı sıra emekIi
retmen!er

urmuş Yılmaz,
etin Şan|ı ve halen

!ik Hamidiye
köğretim Okulu'n
a sınıf öğretmeni
larak görev yapan
esut Bahri Bay

hazır bulundu.
adolu Eğitim-Sen

l Merkezi
lndan başlatı

n yılın öğretmen-
rini çiçekle onur-
ndırma çalışması
inde belirlenen
ekl ve ça

Ti
n

retm en lere
ilciliği olarak

amada bulunan
Eşref

ran, "Sendika yapılan sürpriz
lamayla duygul
anlar yaşadılar.

kut-
uli olarak

yap-

ı

araştırma
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Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP işLeRi YAPıLıR

ıciı sATıLııt ı,e ıt|RALııtLARıılız içiıı ıizi ARAyıNız

120 m2 3 + 1 sATlLıK LÜx DAiRE

Kayhan Mahalles|'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATILIK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT|LIK lÜİ OAİnE Denizi gören, 3+1, a40 mr
Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli ]ıılüstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpuarı Eskisahil lıl*tep §okak l'|o:2 D:4 §adık htma

Bağ-Kur Sanayi §itesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satıIık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

Aü 3+,|.110 m2 asansörlü {ombilisatılık daire

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nı n

altında 408 m2 arsa - Çınarcık,
Yalova 448.54 m2 arsa

TermaI Barajı'nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2

Termal yolu Gülerce Villa|arının

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de'l2 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta !şIemleri ve

Doğalga Poliçesi YapıIır,

TA
tlacide zALP

TeI : 5132414 Fax 514 10 21
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Sizlere lnanıyor ve Güveniyoruz!
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Öğretmentik...
Kutsa! meslek,

saygın meslek.
Oğretmen...
Saygı duyulması,

eli öpülmesi gere
ken; temiz ka!p!i,
sevecen insan.

yakın zamana
kadar, insanoğlu en
değerli varlığı olan
çocuğunu O'na
güven!e teslim eder,
"Eti senin, kemiği
benim" deyişiyle;
O'nun emaneti en iyi
şekilde koruyacağı-
na ve yetiştireceğine
iman ve inancını
belirtirdi.

Öğretmen,
emaneti en iyi şe
ki|de koruyup, bil-
gilendirme uğraşını
bir geçim kaynağı
olsun düşüncesi ile
değil, saygın ve
kutsal bir meslek
olduğu için
seçege[miştir.

Oğretmen en
fedakar insandır.

Mini mini yavru-
lara bilgiyi, ter-
biyeyi, top!umsal
dayanışmayı, adil
olmayı, büyüklere

saygı ve küçüklere
sevgiyi aşılayan,
öğretmendir.

Vatan, millet ve
bayrak sevgisini;
manevi değer!eri
gönüllere koyan,
milli duyguları yük-
sek sağIam karak-
terli bir insanı
ge!iştirebilmek için
türlü zorluklarla dağ
başlarında, yo!u,
suyu, elektriği olma
yan mezra ve köy
lerde büyük uğraş
larla mücadele eden
yine öğretmendir.

paranın kiri eline
bulaşmamış asil
insandır.

Türk ulusunun,
onurunu yüksekte
tutmak için gençleri
motive eden de
O'dur.

Bir ulusun var-
lığının kanıtının bay
rağı ve dili olduğunu
O öğretir.

Bu kadar önemli
bir meslek ve o
mesleğin mümtaz
temsilcisi öğret-
meni gözden
düşürebilmek,
öğretmenlik

mesleğinin tercihini
azaltmak için bazı iç
ve dış kesimler
büyük uğraş ver-
mektedir. universite
çağındaki gençIere
en kötü ihtimalle bir
öğretmen olursun
telkinleri ile meslek
küçümsen mektedir.

Bütün bu o|um
suzluklar sonucun-
da maa|esef; öğret-
men, veliler ve
öğrenciler tarafın-
dan dövülüyor,
hakarete uğruyor,
yaralanıp ö!dürülü
yor.

Bayrağa saygı
gün be gün aza!ıyor.
Her yer yabancı
adları taşıyan
işyerleri ile do!u.
Anadili ile eğitim
yapmayan oku!lar
revaçta ve cazibe
merkezi ha!inde.

Emperyalizm,
tüketim toplumu
yaratıp uyuşturucu
ve alko! bağım!ılığı
ile gençlerimizi
milli ve manevi
değerlerden
uzaklaştırarak bu
güzel yurdun maddi

ve manevi varlık-
larını ele geçirme
uğraşını vermekte.
Bu uğraşta öğret-
meni en büyük
engel olarak
görmekte.

Kendimize gele-
!im. BenIiğimizi
yitirmeyelim.
Sağlam karakterli
yetişecek nesi!ler!e
bu yurdun çağdaş
uygarlık düzeyine
ulaşmasını sağlaya-
cak öğretmene layık
olduğu değeri
göstermekte kusur
etmeyelim.

Oğretmen!er!
Sizleri hiçbir güç bu
mi!lete hizmetten
alı koyamayaca ktır.
Siz|ere inanıyor ve
güveniyoruz.

Sevgi ve saygı,
siz öğretmen|ere.

Başta başöğret-
men Mustafa kemal
Aiatürk oimak üzere
yitirdigimiz tüm
öğretmen !ere
Allah'tan rahmet
dilerim.

Tüm öğretmen-
lerin, öğretmenler
günü kutlu olsun.

rtezK

Güne Bakış
Kadri GÜLen
kadri_guler@ hotmail.com

Ögretmen
24 Kasım Öğretmenler Günü'nün bir

askeri cunta armağanı olması çok tartışı!dı.
Ama cuntanın gidip, yeniden demok ratik

düzene geçilmesinden sonra gelen giden
iktidarlar 24 kasım'ı kaldırmadı ve resmi
olarak "Öğretmenter Günü" o gün, bu
gündür kutlanıyor.

Oğretmenler, günlerini coşku içinde mi
kutluyor.

Hiç sanmıyorum.
Resmi olarak hazırlanan programa uyu-

!.uyor, bir de gece düzenleniyor. Böylece
Oğretmenler Günü kutlanmış o!uyor.

Öğretmenlerin resmi kutlamadan hoş-
|andıklarını da sanmıyorum.

Bugün Milll Eğitim Bakanı yine öğret-
menlerin mesleğinin kutsallığından söz ede-
cek, ge!ecek sizlerin yetiştireceğiniz
gençlerle şekillenecek diyecek ama öğret-
menlerin ne sosyal, ne özlük ne de
ekonomik sorunları çözüme kavuşmayacak.

Öğretmenlik uğraşısı ciddi bir uğraşı..
Bu konuda büyük önder en güzel özdeyi

şi söylemiş.
"Oğretmenler! Yeni nesli, Cumhuriyetin

fedakar öğretmenleri ve eğitimcilerini sizler
yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz
olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve
fedarkarlığınız derecesinde başarı!ı olacak-
tlr."

lnsanı biçimlendiren, ufkunu açan, tanı-
tan, kişiIiğini geliştiren, doğruyu, güzeli,
sev.giyi. öğrenme_vi öğretendir öğretmen.

Oğretmenlerini sosyal ve ekonomik
sorunIarına ciddi olarak eğilmek hükümet-
Ierin işidlr. Bu konuda ciddi adımlar atı!-
maIıdır.

Geleceğimiz kuracak olan öğretmenler
sınıfIarına sorunları giderilmiş olarak girdik-
lerinde mut|u olacaklardır.

Gününüz kutlu olsun öğretmenim.

ahin
24 Kasım Öğretmenler
Günü nedeniyle yazılı
basın açıklamaşı
yapan AK Parti llçe
Başkanı Enver Şahin,
öğretmenler Günü'nü
kutladı.
AK Parti olarak "önce
eğitim"i benimsedik-
lerini hatırlatan Şahin,
öğretmenlik mesleğinl
diğer mes!eklerden
ayıran en önemli özel-
Iiğin maIzemesi ve
meyvesinin insan
olmasını gösterdi.
Oğretmenin ömür
boyu öğrenen ve
öğreten insan olmak
gibi bir ayrıcaIığının
da bulunduğuna işaret
eden Şahin, açıkla-
masında; "Bilindiği
gibi Milli mekteplerin
açılışı ve M. Kema!
Atatürk'ün başöğ ret-
men olarak kabul tari-
hi olan 24 Kasım, ülke
mizde 1981 yılından
itibaren öğretmenler
günü olarak kutlan-
maktadır. Yeni Türkiye
nin yaratılmasında
öğretmenlere büyük
görevler düştüğü inan
cında olan Cumhuriye
timizin kurucusu M.
Kema! Atatürk,
'Ulus|arı kurtaracak
olan yalnız ve ancak

Y

öğretmenlerdir'
demiştir. Oğretmen
yapıcı ve yaratıcıdır.
Insan..hak!arına saygı
lıdır. Özveri|i, çevreye
gıJYen ve ınan.ç veren,
içi insan sevgisiyle
dolan öğretmenleri
miz; sevgi dağıdıı içi
mizi aydınlatır, bizi
doğruya yöneltir ve
bi!gi!i kişiler olmamız
için çaba gösterir. Milli
birlik ve beraber!iğin
teminatı olan öğret-
menlerimiz için Ulu
Onder Atatürk, 'Oğret-
menler yeni nesil sizin
eseriniz otacaktır' diye
rek, öğretme ne yükle
diği sorumluluğu ve
değeri anlatmıştır"
dedi. AK Parti iktidarı
döneminde öğretmen-
lerin sosyal statüleri
ve özlük hakları için
birçok adımların
atıldığını ve atılmaya
da devam edileceğini
belirten Şahin, "Once
eğitim diyen AK Parti
nin iktidarında bütçe-
den en büyük pay|
eğitim aImıştır. Kamu
da yeni kadroların
yüzde 50'si eğitime
ayrılmıştır. 23 bin
sözleşme!i öğretmene
12 ay maaş hakkı
sağlandı. E]« ders

ücretleri 1 998 yılından
bu yana yüzde 43
oranında ilk kez arttı.
80 YTL seyyanen
artışla 2006 maaş
a.rtışı yüzde 20'yi aştı,
Oğretmen Lisesi
mezunlarına karşılık-
sız burs imkanı
verildi. Elektronik
ortamda yapılan ata-
malarla şeffaflık sağ-
landı. Oğretmen ihti
yacının giderilmesi
noktasında 4 yılda 210
bin yeni öğretmen
atandı.Şüphesiz
öğretmenlerimizin
hatırlanması, anıIması
için bir gün, bir hafta,
veya bir ay yeterli
değildir. Resmen ve
sembolik de olsa bir
öğretmenler gününün
varolması öğretmen-
lerimizi her gün ve
bütün ömrü müz
boyunca gönül
bahçemizde en yeri
ayırmamıza engel
değil dir. Tüm öğret-
menlerimizin öğret-
menler gününü en
içten dileklerimle kut-
lar, aiIe fertleri, öğren-
cileri ve çalışma
arkadaşIarı ile birlikte
mutlu, başarı!ı ve
huzurlu olma!arını
dilerim" dedi.

ıİAKP önce e itimi benimseml tirD
Y

CHP ltçe Başkanı Er
dem.Akyürek , 24 Ka
sım Oğretmenler Günü
nedeniyle yayı ııl adığı
yazılı ba.sın açıklama
sında "Oğretmenler,
öğretmenler gününü
yoksulluk sınırının
hayli altında kalan üc
retler ile bir kere daha
buruk ve hüzünlü bir
şekilde geçiriyor" dedi.
Bütün öğretmenIerin
birllk ve beraberliğini
sürekli kılmak, öğret-
menler arasında sevgi
ve saygı bağlarını güç
lendirmek ve mesleki
dayanışmayı ileri
götürmek, Başöğret
men Atatürk ve ebedi
yete intika! eden öğret-
menleri saygıyla, ken
dilerini mesleğe ada-
yarak emek!i olmuş
öğretmenleri şükranla
anmak ve bu mesleğe
yeni başlayacak öğret-
men adaylarına mesle
ğin yüceliği bilincini
vermek.amacıyla
Büyük Onder Atatürk
ün 1928 yılında Millet
Mektepleri Başöğret
menliğini kabul ettikleri
tarih olan 24 Kasım
1981 yılından.bu yana
bir kez daha Oğretmen-
ler Günü olarak

coşkuyla, gururla ve
onurla kutladıklarını
hatırlatan Akyürek,
açıklamasında "Cum
huriyet Türkiye'sinde
öğretmenlik mesIeği
çağdaş, ulusal ve |ak
bir temele dayandırıl
mış, bu temelden kay-
naklanan anlayış ve
yaklaşımIa yapı-
landırılmış, güveniIir ve
tutarlı çerçeveye alı-
narak gerçek yörünge-
sine oturtulmuştur. Bu
niteliğin kazanı!masın-
da kuşkusuz ki Atatürk
ün eğitime, öğretmene
ve öğretmenlik mesle
ğine bakış açısı çok
etkin ve belirleyici rol
oynamıştır. 2000'li yıl-
larda da en büyük dava
mız yine eğitimdir.
Avrupa Birliğine adaylı
ğımıın gündemde oldu
ğu bu yıllarda öğret-
menlerimize düşen
görev, çağdaş, modern
ve batılı bir topIum
hedefine ulaşmak için
bağnazlığa, yobazlığa
ve doğmacılığa karşı
rasyonalizmi yani akıl-
cılığı ve bilimciliği ilke
edinmiş bir eğitim ve
bir öğrenci modeli
oluşturmak için çaba
sarf etmektedir" dedi.

Ne yazık ki eğitim
sisteminin temel taşı
konumunda bu!unan
öğretmenlerin, öğret-
menler gününü yoksul-
luk sınırının hayll aItın-
da kalan ücretler ile
bir kere daha buruk
ve hüzünlü bir şekilde
geçirdiğine dikka.t
çeken Akyürek "Oğret-
menler günü bugün
kutlanırken öğretmen-
lerin durumu iç burku-
cu. Türk öğretmeni
Avrupa'nın en tazla
çalışma rekoru
kırarken en az kazanan
meslek dalında bir
başka rekora imza
atıyor. Yaşamakta
oldukları tüm sıkın-
tılara rağmen ülkemizi
çağdaş uygarlık
düzeyine çıkarmak için
üstün çaba ve gayret
gösteren genç nesillere
modern bilimin ışığın-
da eğitim ve öğretim
veren öğretmenlerim-
izin 24 Kasım Oğret-
menler gününü, baş
öğretmen Büyük
Onder Mustafa Kema!
Atatürk'ü bir kez daha
minnetle, şükranla,
rahmetle anarak
kutluyor, saygılar
sunuyoruz" dedi.

retmenler oksulluk sınırının altında"
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Avrupa Kalite Yöneti
mi Vakfı'nın (EFQM)
Türkiye Kalite Derne ği
ile birlikte düzenlediği
ulusal kalite zirvesi
sonuçlandı. Zirvede,
Borusan Lojistik de
başarılı yönetim uygu-
lamalarından ötürü,
EFQM Mükemmellikte
Yetkinlik Belgesi
almaya hak kazandı.
23 Kİsım 2006, lstan-
bul; Türkiye'de lojistik
sektörünün lider kuru-
luşu Borusan Lojistik
in 9-11 Ekim 2006 tarih-
leri arasında tamam-
ladığı, Genel Müdürlük
ofisi ve tüm lokasyon-
larının dahil olduğu
EFQM değerlendirme
sürecinin ardından, 22-
23 Kasım 2006 tarih-
lerinde gerçekleştirilen
ulusal kalite zirvesi'n
de EFQM Mükemmellik
te Yetkinlik Belgesi'ne
layık görüldüğü açık-
landı. Belge, EFQM
Mükemmellik Modeli
nin 9 ayrı kriterine göre
değerlendirilen Boru
san Lojistik'in başarılı
bir şekilde yönetildiği
ve mükemmellik
yolunda kararlı
adımlarla ilerlediği
aniamına geliyor.
Borusan Lojistik'in
ödüle layık görülmesin
de birçok gelişmiş
yönetim metodolojisi
ve uygulamasını başarı

ffi EüRu§§*nİ
kinlik ödülü

lendirilme imkanı
tanıyan 'Mükemmel
!ikte Yetkinlik' belgesi-
ni almaya hak kazan-
mış olmak gurur ve
mutluluk vericidir.
Toplam ka!ite alanında
Türkiye'nin ve
Avrupa'nın önde gelen
firma!arı arasına
girmek için EFQM
Mükemmellik Modeli
doğrultusunda çalış-
malarımıza devam
etmeyi, müşterilerimize
her zaman en kaliteli
hizmeti ve servisi
sağlamada sek-
törümüzde öncü
rolümüzü sürdürmeyi
amaçlıyorırz.."
1 988 yılında Avrupa'nın
önde gelen 14 şirketi
tarafından kurulan
Avrupa KaIite
yönetimi vakfı
(EFOM) "Avrupa'da
sürdürülebi!ir
Mükemme!liğin ltici
Gücü Olma" misyonu
ve "Avrupalı kuru-
luşların mükemmelliğe
ulaştıkları bir
dünya" vizyonu ile
kuruldu. EFQM
MükemmeIlik
Modeli'nin yayılımını
ülkemizde de Türkiye
Kalite Derneği
(KALDER) yapıyor.

ursa Büyükşehir
lediyesi tarafından
yıl 16.'sı düzenle-
Fotoğraf Günleri

n 'onur konuğu'
ünlü fotoğraf

natçısı Ara Güler,
50'li yıllarda

B rsa da çektiği

e t

fotoğraf sanatçısı
diyorlar ama ben hala
kendimi foto muhabiri
olarak görüyorum.
Çünkü tarihçiler tarihİ
yazarken yorum
katarlar. Ama yaşanan
ha yatı geleceğe
aktaran fotoğraf yalan-
sızdır. Ben bundan
dolayı kendimi
fotoğraf sanatçısı
olarak değil, foto
muhabiri oIarak
görüyorum ve gör
meye de devam
edeceğim" dedi.
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Boru§an'a ınühınınellikte ent Müzesl'ne anlamlı
b

n
d

1

ile uygulaması büyük
rol oynadı. Dünyada 6
Sigma metodolojisini
uygulayan 10 lojistik
firmasından biri olan
Borusan Lojistik, hata-
ları sıfıra indiren meto
doloji ile verimlilik
çıtasını yükseltirken
müşteri memnuniyetini
de üst düzeye çıkarı
yor. Kuruluş, Müşter|
nin Sesi (VOC) yöneti-
mi ile mevcut hizmet-
lerini iyileştiriyor ve
sürekliliği sağlıyor.
Değer Baz!ı Yönetim
(VBM) sistemi ile ise,
kuruluş tümüyle bilgi
teknolojileri ortamı
üzerinden Temel perfor
mans Göstergeleri ile
tüm süreçlerini baştan
sona takip edebiliyor.
Borusan Lojistik'in
uyguladığı modern
yönetim teknikleri iIe
lojistik sektöründe fark
yarattığını belirten
Borusan Lojistik Genel
Müdürü Kaan Gürgenç
sözlerini şöyle sürdür
dü: "Yönetim ve iş
süreç!erimizde
kaliteyi en üst düzeye
çıkarmak için sürekli
ça!ışıyor ve çıtayı
yükseltiyoruz.
Bizlere farklı bir
bakış açısıyla değer-

h-beyaz
arını Büyük

ir Belediyesi
nt Müzesi'ne

etti
1 Fotoğraf Günleri

açılışına katılan
Güleı Bursa

sı

nl

nı

ğı
U

areti kapsamında
m asır önce fotoğ

ra
i.

i çerçevesinde
ükşehir Belediyesi
Müzesi'ni de

!a
ret etti. 1950'!i yıl-
a Bursa'da çektiği
ğraf karelerinin
ısını yıllar sonra

Müzesi'nde
iden hatırladığını

bel n Ara Güleı
nt Müzesi Bursa

nın aynası olmuş.
H kaldım. Müze
nın oluşturulmasında
em i geçen herkese

kkür ederim. Her
şe böyle bir müze

." dedi.
llikle e| sanat-
ın birebir yaşatıl

dığı köşenin hatıra!arı
nlandırdığını

mekantarı
n!ü fotoğrafçı,

Bursa anılarımı bana
yeniden yaşattınız. Bu
örnek müzeye ben de
1950'll yı!larda
Bursa'da çektiğim
siyah-beyaz fotoğraf
ları bağışlamak istiyo-
rum. O fotoğrafların
müzede daha kalıcı ve
anlamlı olacaktır."
dedi. İyi bir fotoğrafın
makineden önce
beyinde çekildi;. ,a

söylen Güleı "Omrü
mün son nefesine
kadar fotoğraf çeke-
ceğim. Ayrıca bana

söy n Güleı
"B saatliğine de
oIs gençliğimi ve



24 Kasım 2006 Cuma
Cr-l(ııo §ayfa 7

koruyucu ruh
sağlığı hizmeti
verlImelİ
Oğretmen!ik mesleği
nin, tükenmişlik duy-
gusunun en yoğun ya
şandığı meslekler ara
sında ilk sırada yer
a!dığı belirtildi.
Trabzon Numune
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Ruh ve Si
nir Hasta!ıkları Uzma
nı Dr. Mehmet lrfan
Coşkun, öğretmenle
re stresle başa çıkma
program!arı verilmesi
gerektiğini ve gerekir
se destekleyici psiko
terapi uygulanmasını
önerdi. Oğretmenliğin
yüksek kogııitif (bil-
işsel) beceri gerekti
ren mesleklerden
olduğunu kaydeden
Dr. Coşkun, bu yüz-
den tükenme derece-
si yüksek olan mes
lek grubuna girdiğini
söyledi. Oğretmen-
lerin ça!ışma şartları
nın zor ve stresli oldu
ğuna dikkat.çeken
Dr. Mehmet lrfan
Coşkun, "Bir taraftan
ekono mik kaygılar
yaşarken diğer
taraftan mesleki ve
çevreseI zorluklar,
öğretmenterin üzerin
de ağır bir iş yükü
oluşturur." dedi.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Papa 16. Benedict'in
Türkiye'ye yapacağı
ziyareti eleştiren
Saadet Partisi İlçe
Başkanı Recep
Aygün, "Cahil ve
sinsi papa ülkemize
gelmesin" dedi.
Türkiye'nin dört bir
koldan ifsat edildiği-
ni öne süren Aygün,
Irak'ta, Filistin'de,
Afganistan ve diğer
lslam coğrafyasında
çekilen acıların
ardında hep
kusurların, ihmal
ve kör olası kayıtsız
lığın yatmakta
olduğunu söyledi.
'Canları, malları
ve namusları pazara
sürülmüş Müslüman
ların, eski zalim dik-
tatörleri bile arar
duruma gelmeleri,
ne kadar korkunç bir
zulme maruz kaldık-
larının ispatıdır'
diyen Aygün, i!çe
lokalinde yaptığı
konuşmada asıl
adının Josph Alios

retzinger olan Papa
16. Benedict'in
ülkemize gelmesini
protesto amacıyIa
26 Kasım'da lstanbul
Çağlayan'da geniş
katılımlı miting
düzenlendiğini
açıkladı.
CAHİL PAPA
Papa'nın Eylü! ayın-
da Almanya Bavyera
Eyaleti Rosenburg
üniversitesi'nde
yaptığı konuşmada,
lslam'da Allah inan
cını makul olmadığı,
kabilinden cahiIce
bir beyanda bulun-

ı

duğunu söyleyen
Recep Aygün,
'Hezeyanına 14. w
Bizans lmparatoru'-
nun yüz binlerce
sözünden birisini
seçerek, onun
ağzıyla peygamber-
imize hakareften
çekinmemiştir.
O'na göre haşa Hz.
Peygamber insanlık
dışı ve şeytani
şeyler getirmiştir.
Bu saldırı ve
hakaretlerini geri
alması ve özür
dilemesine ilişkin
bütün çağrılara

a a
kayıtsız kalarak
direnmiş ve özür
dilememiştir. Çünkü
kendi inançlarına
göre Papa'nın söz-
leri tanrısaldır, yanıl-
ma ihtimali yoktur.
Şimdi, Ortodoks
Patrik Bartelemo'nın
gayretleri ve
Papa'nın gizli
planı ile blr buçuk
milyarlık lslam
dünyasının gözüne
baka baka peygam-
berimize dil uzatan
ve özür dilememekte
ısrak eden birisini
misafir edenler bu
halkı, onun inancını
ne kadar ciddiye
almaktadır? Ama
bilinmelidir ki,
Türkiye"e milletimizi
temsil eden bir
devlet, onu hesaba
katan bir hükümet
yoksa devleti de,
hükümeti de, milleti
de temsil edecek
bir üst kimlik olarak
Milli Görüş,
Saadet partisi vardır,
biz varız'

şeklinde konuştu.
Mllll Görüş ve
onun tek temsilcisi
olan Saadet
Partisi'nin işgallere,
katliamlara,
sömürüye, hakarete
ve her tür!ü zulme
karşı, her zaman
halkların yükselen
sesi olduğunu
ifade eden llçe
Başkanı Recep
Nygün, 26 Kasım'da
lstanbu! Çağlayan'-
da düzenIenecek
miting için
Gemlik'ten Pazar
günü saat 08.30 da
iskele Meydanı'ndan
otobüs!erin
kalkacağını
hatırlatarak
"Peygamberimize
hakaret eden
büyüR orta doğu
projesinin din
görevlisi! Papa'ya
karşı 26 Kasım'da
düzenlediğimiz
mitingle tepkimizi
tüm dünyaya
haykıracağız'
dedi.
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYK|Z

e-mail : yeldabykz@hotmail.com

Siyaset Çıkmazı
Türkiye istikrarsızlık ülkesi olmaya devam

ediyor. Siyasi, sosya! ve ekonomik anlamda
tam bir çıkmazdayız. Yönetici!er, bu gidişat-
tan memnun gözüküp, çok iyimser bir tablo
çiziyor. Ancak durum hiçte sanıldığı gibi
değil. Aklı başında her Türk Vatandaşı bu
durumu görebilir.

Ekonomimizin be! kemiğini oluşturan cari
açık, aIdı başını gidiyor. lhracattaki payımız
ne kadar artmış olsa da, yan sanayi yeterli
olmadığı için ithal mallarıyla üretim yapı
yoruz. Kendi kendimize üretim yıllardan beri,
ne yazık ki durmuş durumda. Bu da son yıl-
ların en fazla cari açığını kaçınıImaz kılıyor.
Başbakan, geldiği günden beri nihayet,
böyle bir sancıyı itiraf etmek durumunda
kaIdı.

Siyaset sahnesinde bir yandan
Gumhurbaşkanlığı, diğer yandan ise Avrupa
Birliği süreci, kamuoyunu yeterince meşgul
ediyor. Başbakanlığı döneminde "ananı a|
git, bana mı sordun?, efendiler" gibi, söz-
leriyIe tepki çeken Erdoğan, seçimlere yöng-
lik nası! bir taktik seçeceği önümüzdeki gün-
lerde belli olacak.

Siyasi arenada Türkiye, Avrupa konusun-
da son üç yıldır çok büyük tavizler
içerisinde. Güneydoğu sorununun yanlış
teşhis edilmesl, PKK konusunda söylemden
öteye gidilememesi bir yana, lmralı'dan terör
örgütü başının, sanki dışarıdaymış gibi
örgütü yönetmesi siyasi boşIukların en
önem !i göstergeleri ndendir.

Türk halkının en güvendiği kurumların
başında gelen Türk Silahlı Kuwetleri ve
Gumhurbaşkanı ile sürekli tartışmaya
girmek, bir iktidar için en olumsuz olaydır.
lrtlca konusunda bir türlü kabu! edilmek
istenmeyetr, fakat kadrolaşma stratejilerine
bakıldığında bunu çok iyi yansıtan bir
oluşum söz konusudur.

Mllli Eğltim Bakan!ığı gibi en ciddi
makamın kitaplara abuk bilgiler koydurması,
denetimsizliğin ve demokrasi ile bağdaşa-
mamışlığın suyu yüzüne çıkış şeklidir. Milli
Eğitim ŞOrası'na, lmam Hatip damgasının
vuruIması, artık bazı şeyleri sorgulamamızın
zamanının geldiğini göstermektedir.

Diğer yandan Türkiye, lç işleri Bakanlığı
bağlamında hiç bu kadar sessiz bir dönem
geçirmemiştir. Sosya! ahlak (uyuşturucu,
kapkaç, fuhuş, 9?sp, terör) bozulmuş
durumda.

Bunlar yetmiyormuş gibi, muhalefet
kanadında bulunan bazı !iderler, gerçekçi bir
yaklaşım içerisine giremiyor. Yanlış söylem-
ler, ülkeyi bölmek isteyenlere güç veriyor.
Seçmenin, oy potansiyelini ölçme adına şlm-
diden bir takım anketler yaptıran siyasiler,
aslında gerçek sonucunu sandıkta saklı
olduğunu gayet iyi biliyorlar.

Her şeye rağmen, Türkiye Cumhuriyeti'ne
yaraşır bir sonuç çıkması dileğiyle!..

]eOıı-Ox sıvısl oızgrtl
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ar akıt
Danıştay, POAŞ, BR
ToTAL, ERK VE TER-
MOPET akaryakıt
dağıtım şirketlerinin
EPDK tarafından
kesilen cezalara
ilişkin yürütmeyi
durdurma taleplerini
kısmen kabul etti
Danıştay, GS Petrol,
Kaleli Petro!, Balpet,
Yaçınkaya, Petline ve
Shell şirketlerine ve
rilen para cezalarının
yürütmelerinin durdu-
rulması taleplerini ise
reddetti. Danıştay
13. Dairesi dün 11
akaryakıt dağıtım
şirketinin talebini
daha karara bağladı.
Daire, POAŞ'ın
498 milyon 693 bin
80 YTL'|ik para
cezasının, 11 milyon
431 bin 360
YTL'llk kısmının
yürütmesinin
durdurulması istemi-
ni "ikma! tarihinde
bazı bayilerin
lisansı bu!unduğu"
için kabul etti.
Daire, POAŞ'ın kalan

487 milyon 261 bin
720 YTL'lik cezasının
yürütmesinin durdu-
rulması istemi ise
reddetti. Daire,
BP'ye verilen 65
milyon 730 bin 320
YTL'lak cezanın,
1 milyon 428 bin
920 YTL'Iik kısmının
yürütmesini
durdururken,
TOTAL şirketine
verilen 62 milyon
158 bin 20 YTL'Ilk

cezanın 2 milyon
143 bin 280 bin
YTL'Ilk kısmının
yürütmesinin durdu-
rulması istemi de
kabul etti. ERK
Petrol'e verilen 100
milyon 738 bin 860
YTL'llk cezanın 1

milyon 428 bin 920
YTL'llk kısmının da
yürütmesinin
durduru!ması istemi-
ni yerinde bulan
Daire, TERMOPET

şirketine verilen 60
milyon 14 bin 640
YTL'llk cezanın,714
bin 640 YTL'lik kıs-
mının da yürütmesini
durdurdu. Daire
kararında, bu şirket-
lerin, 'mükerrer'
kaydedilen ve 'ikmaI
tarihinde lisansIı
olduğu tespit edilen'
bayilerine verilen
cezalar yönünden
EPDK kararının
yürütmesinin durdu-
rulması istemteri
kabul etti. Daire
ayrıca, GS PetroI,
Kaleli Petro!, Balpet,
Yaçınkaya, Pet!ine
ve Shell petrol şirke-
tine verilen para
ceza!arının yürüt-
meIerinin durdurul-
ması istemlerini ise
reddetti. Akaryakıt
şirketlerinin ve
EPDK'nın bu karara
itiraz hakkı bulu
nuyor. Akaryakıt
şirketleriyle ilgi!i son
kararı Danıştay ldari
Dava Daireleri Kurulu
verecek.

lrhtlerlne ııerllen ceza durdurına

+

iicer lnllk
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği
Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi (TOBB-
ETÜ) lktisadi ve ldari
BilimIer Fakültesi
(İİBF) Dekanı Fatih
Ozatay, cumhur-
başkanIığı ve genel
seçimlerin yapı!acağı
2007 yılıyla ilgili
ekonomik
öngörülerde bulundu.
2007'de ekonomik
sıkıntı yaşanmaması
için cumhurbaşkan-
lığı seçiminde kutup
laşı!maması ve siyasi
gerginlik o!uşturu!-
maması gerektiğine
dikkat çeken Özatay,
Türkiye'ye zaman
kaybettirilmemesi
gerektiğlne işaret etti.
Ozatay, "Bizim
ülkemizde kimlerin
cumhurbaşkanı o!a-

Türkl e

bileceği Anayasa'da
açık-seçik yazmak-
tadır. Buna rağmen
cumhurbaşkanlığı
seçimi noktasında şu
veya bu nedenle ger-
gin lik ve kutuplaşma
olursa bu piyasalara
yansır. Türkiye için
2007 kayıp yıl o!ur.
Siyasi gergin!ikten
kaçını tmat ıdır. lstikrar
korunmaIıdır" dedi.
Cari açığın eleştir-
ilmesl noktasında,
"Türkiye'de cari açık
makası ne zaman

e 2007 hettlri/'
I lka

daralmışsa kriz oI
muştur" uyansı ya
pan Ozatay, ülke için
cari açığın kalkın-
manın göstergesi
olduğunu vurguladı.
kalkınmanın sürdü
rülmesi gerektiğini
kaydeden Ozatay,
böyle devam ederse
ve düzgün kararlar
alınırsa döviz arzının
artacağını, Türkiye'ye
çok fazla yabancı ser-
maye çekileceğini,
Türk parasının değer
kazanacağını ve

kurun düşeceğini
açıkladı.
lstikrarlı ülkelerde
sermayenin faize
değil hizmet üret
meye ve satmaya
geldiğini ifade eden
Ozatay, "Dolayısıyla
cari açık verirsin. Biz
AB ile aramızdaki
gelir farkını kapatmak
için ça!ışmalıyız. Eğer
'cari açık kapansın'
diye büyümeyi
durdurursak
15 yıl sonra AB ile
aramızdaki ge!ir
farkı yine aynı kalır.
Ama son yıllarda
olduğu gibi
büyümemizi sürdü
rürsek, büyüme oranı
mızı yüzde 6-7 oranın
da devam ettire-
bi!lrsek istediğimiz
noktaya geliriz"
diye konuştu.

GERÇEI(oTo L6sTıı(
L6zoGLoilüseyin TAŞIilRAN

IIER TURLU
LAsTİır rnıuİnİ yApILIR.
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Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt. Gemlik 
' 
BURSA

KiRALtKişyrni
Emin Dalkıran Kordonu'nda

70 m2 daha önce internet
cafe olarak kullanılan

işyeri kiralıktır.
(o 542) 593 67 57

üıxr sAvuNMAsı ve MiLLııiN göıüNMEz güıüı{ıüĞü

lçiıı ru Güç KOşuLLAR ALTıNDA cANLARıNı oRTAyA KOy,

MAKTAN ç EKİ N MEYEN KAH RAMAN GAzİ Lıni ıııiz içi ıl

T§K ELELE VAKFİ
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL

Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 07 36

web: www.elele.org.tr



24 Kasım 2006 Cuma 4k Sayfa 10

f «ixroxslvıCoezgre I

a

ıı

çlzıYoRuM
Barış Güler'in kaleminden 7 YAş a

Öğretmen
adavlarına
bakandan
müide
Öğretmen adaytarına
bakandan müjde
TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonunda mil-
letvekillerinin soru-
larını yanıtlayan
Bakan Çelik, Şubat
2007 tarihinde
kadrolu öğretmen
ataması yapıla-
cağının" müjdesi
verirken, "söz!eşme!i
öğretmen!erin
kadrolu öğretmenliğe
başvurabileceğini"
söyl ed i.
Mllll Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik üniver-
sitelere persone!
a!ımı konusunda ise
üniversite!erden ek
personel için talep
geldiğini be!iıterek,
"Bütü n üniversitelerin
personel ihtiyacını bir
bütün olarak ele alıy-
oruz. Bir paket olarak
çalışmamız var. Bu
üniversitelere kadro
tahsisi yapacağız"
diye konuştu.

rteza

ubat'ta ba

2007ÖSS'ye başvu-
ruların şubat-mart
aylarında alınacağı,
başvuru, içerik
ve yer|eştirme
koşulları açısından
2007-0SS'nin
2006'dakinden farklı
o!mayacağı açıklandı.
ÖSY.M Başkanı Prof.
Dr. Unal Yarımağan,
ÖSS başvurularının
geçen yıI internet
üzerinden alınmaya
başlandığını anımsa-
tarak, bu teknik
imkanın koIaylık
sağladığını anlattı.
Bu kolaylık nedeniyle
önceki yıllarda
olduğu gibi başvuru-
ları erkenden almaya-
caklarını söyl.eyen
Yarımağan, "Onceki
yıllarda kasım ayında
a!dığımız başvuruları,
bu yeni teknoloji kul-

lanımı nedeniyle
şubat-mart
aylarında a!ıyoruz.
2007-0SS için
başvurular şubat
ayında başlayıp,
mart ayında sona
erecek. Ama kesin
tarihler henüz belli
olmadı" dedi.
2007_ÖsS ile İIgiti
bir değişikllk o!up
olmayacağı sorusu
üzerine Yarımağan,
bu konuda karar
organının YöK
olduğunu anımsa-
tarak, "Şu ana kadar
bize ulaşmış bir
değişik!ik yok.
BiIdiğim kadarıyla
önemli bir değişlkllk
yok. Sınav ilkeleri ve
kuralları açısından
geçen yılın aynısı
olacak" diye
konuştu.

orlı
vuruları0SS ba

iı-aıı
GEMLİK VenCİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEİİ

Aşağıda adı soyadı yazılı mükellefler bilinen adreslerinde aranmışlarsa da bulunamamış olup kendilerine bu ilan lis-
tes.İnde yazlh vergi ceza ihbarnameleri teblig edilmiştir.

lş bu ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taah-
hütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendİlerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapllacaktlr.

llan tarihinden itibaren 't ay içinde Vergi Dairemize müracaat etmeyen veya adresini bildirmemiş olanlara l ayın
sonunda tebliğ yapllmlş sayılacağı 213 saylll V.U.K. nun 103-104-105 ve 106 nolu maddeleri gereğince ilanen tebliğ
olunur. B _ 5478

ıııüxrı_ı-eriN AMME Rı-acRĞıı.l
Vergi Kim. No Adı Soyadı Ünvanı ADRESı YıLı NEV-ı MıKTARı

2800078149

(790007731 5) ADNAN şnxiulşinxET 0RTAĞl) A|tıntaş Mevkii Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK 98-99-2000 sTP/KDV/KA 14264,50

lı-eıı
c=ıuı-İx vencİ oıinesİ MüDüRLüĞüNDEN

Aşağıda adı soyadı yazılı mükellefler bilinen adreslerinde aranmlşlarsa da bulunamamış olup kendilerine bu ilan lis-
tesjnde yazlll vergi ceza ihbarnameleri teblig edilmiştir.

lş bu ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taah-
hütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır.

llan tarihinden itibaren 1 ay içinde Vergi Dairemize müracaat etmeyen veya adresini bildirmemiş olanlara 1 ayın
sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı 213 sayılı V.U.K. nun 103-104-'l05 ve 't06 nolu maddeleri gereğince ilanen tebliğ
olunur, B - 5410

ııüxeı-ı-rriı.l AMME ALACAGİN
Vergi Kim. No Adı Soyadı Ünvanı ADREsı YıLı NEV-ı MlKTAR!

109 005 8525 AYBERK ıNş. LTD.şTı Yeni Zeytin Hali K. No: 28 GemIik / BURSA 2001 KA.FON.Vzcz 2,708,80

133 009 1097 ieRAHiııı BAKsl Dr.Ziya Kaya M. Baytaş Ap. No g/13 Gemllk / BURSA 2001 GA.Vzcz 2.392,50

133 012 6332 EDİP BAKSİ Dr. Ziya Kaya M. Oku! Sok. K No 48 DNO: 1 Gemlik / BURSA 2001-04 GA.KDV.Vzc 2,540,00

159 009 5667 FARUK BAYSAL Umurbey Taşkent Sk. K No 21 Gemlik / BURSA 2001-2002 BUTK.KDV.Vzcz 1.859,68

281 023 8439 AYŞE DEMİRC| E. Dinçer M. Martı S. K NO : 79 D NO : 3 Gemlik / BURSA 2003-2004 GA.KDV.VZC.Uc 6.445,58

354 003 6148 AYHAN ERGEN Orhaniye M. Maltepe S. No : 3/1 Gemllk / BURSA 200,t.02.03.0145 BUTK.KDV.Vzcz.Uc 2.833,00

573 004 7090 MUAMMER KOÇKESEN Hamidiye M. Oku! Çıkmazı No : 4 GEMLİK 2001 GA.KDV.Vzc 3.853.78

766 001 2911 iRraN sEviNç Karacaali Köyü GEMLİK 2001 GA.KDV.Vzc 2,122,10

859 01 5 3444 SANİYE TÖNBEK Hisar M. İnfa Sitesi No : 10 GEMLİK 2001.02.03-04 KDV.Vzc 21.911,20

899 027 9511 KAZIM UYSAL Siteler Ayşem 4 H Blok No : 1/5 GEMLIK 2001 BA.KDV.Vzc 3.646,92

969 022 0842 ESRA YİLMAZ Hamidiye M. İstiklal C.20 GEMLİK 2001-2002 KDV.GA.Vcz 2.731,40
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yetersiz u ku kilo aldırı or
Amerika'da yapılan
bir araştırma sonucu,
az uykunun fazla kilo-
ya yol açtığını ortaya
çıktı. Araştırmacılar,
az uyuyan kadınların
daha az yemek yedik-
lerini gözlemledi.
ABD'll 70 bin civarın-
da kadın üzerinde
16 yıldır yürütülen
a raştı rmada, ortayaşl ı
kadınların düzenli
uyku ile kllolarını
kontrol altında
tutabilecekleri
sonucuna ulaşıldı.
Amerikan
Epidemiyoloji der-
gisinde yayınlanan
makalede, günde 5
saat uyuyan kadın-
ların 7 saat uyuyan

hemcinslerine göre
ortalama 15 kilogram
daha kilolu oldukları
ve yaşlandıklarında
aşın kiloIu (obez)
hale gelmeIeri

olasılığının yüzde 15
daha tazla olduğu
belirtiIdi.
Araştırmacılar, az
uyuyan kadın|arın
daha az yemek yedik-

lerini gözlemledi kleri-
ni belirterek bu nok-
tadan hareketle az
uyuyanların daha
tazla yemek yediği ya
da daha az egzersiz
yaptığı için kilo aldık-
ları savının da doğru
olmadığını ifade ettil-
er. Gase Western
Reserve Üniversitesi
tarafından yürütülen
araştırmada, fazladan
alınan her kilonun
sağlık için zararlı
sonuçIar doğuracağı-
na dikkat çekilirken
araştırmacı!ar elde
ettikleri sonuçların
obezitenin önlenme-
sine yöne!ik çalış-
rnalara da ışık tuta-
cağını kaydettiler.

Mıı onıarca
lnsan ölebllir

lngiltere'de yayım-
lanan The Times
gazÖtesi, ü!kedeki
grip aşısı eksikliği
yüzünden
milyonlarca kişinin
hayatının tehlikede
olduğunu duyurdu.
Times, hükümetin
grlp aşısı
teminindeki
gecikmenin tek
sorumlusu olarak
gösterildiğine
dikkat çekerek,
risk grubundaki
yaş|ılar ve hastaların
.yarısından azının
aşılanabildiğine
işaret etti. Ulkede
13,2 milyon kişinin
risk grubunda

olduğuna işaret
edilen Times'ın
haberinde, aşılan-
abilenlerin oranının
yüzde 37'de kaldığı
belirtildi.
Bu oranın geçen yıl
yüzde 54,2004
yılının aynı döne-
minde ise yüzde 53
olduğu hatırlatıldı.
Sağlık Bakanlığı
sözcüsü ise
gecikmenin
lngiltere'de etkili
olması beklenen
grip virüsünün
tanımlanmasındaki
gecikmeden
kaynaklandığını ve
kaçınılmaz
olduğunu bildirdi.

ö

A ıkta satılan erezlere dlkkat
Açıkta satılan çerez
ve kurutulmuş
meyveler, uzun süre
çevresel etkilerle
karşı karşıya
o!duğundan, tüketimi
sağlık açısından
ciddi tehlikeler
oluşturuyor...
Cumhuriyet Univer-
sitesi Mühendislik
Fakültesi Gıda
ljiühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Yrd.

. Doç. Dr. Nevcihan
Gürsoy, gerek bakter-
ilerin gerekse küflerin
uygun sıcaklık ve
nemli koşullarda
ürediklerini, genellik-

le gıda maddelerinin
tat koku ya da
görünüşünü
değ iştirmediklerin i
kaydetti.
Güvenli olmayan
sıcakl ık derece!eri nde
uzun süre beklemiş

yiyecekierin görüntü
ve koku açısından iyi
durumda olsalar bile
bunları tüketmenin
tehlike yaratabile-
ceğine dikkati çeken
Gürsoy, şöyle devam
etti:

"Gıdalardaki toksin-
lerin pek çoğu, ısıya
karşı dayanıklıdır. En
önemli toksin üreten
küfler, aspergillus,
fusarium ve penicilli-
um cinsleridir. Bu
küfler özellikle
Türkiye'de çerezlik
olarak tüketilen,
çikolata yapımında
ve çeşitli şekillerde
kullanılan yer fıstığı,
fındık gibi yağlı
tohumlularda, incir,
üzüm gibi
kurutulmuş
meyvelerde yoğun
olarak
bulunmaktadır."
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DA|RELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza
TEK İşIetme

Statyum
0rm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayol!an
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı ia. rua.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
5,ı3 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 ,t8 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 5161212
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT
Yalova
Topçular
Eskihisar

(226| 81110 20
(226| 363 43 19

|262| 655 60 31

oToBÜs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

BELED|YE
Santnl 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İştet. 513 45 21-122
Su İştet 513 45 21 -115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 4521 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

5l3 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL
tuAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NöBETçI r czANE
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BAYERECZANESI
Tel:5130143 GEMLIK
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I cüxı-Üx slvısl GAZETE I

YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL :34 SAY! : 2605

riyerı : 0.25 yTL. (KDV Dahiı)
Sahibi : Kadri CÜl_en

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap OÜl-en
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

Yönetim ve Basım yeri : KöRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayı ncılık-Reklamcılık Tes.isi
İstikla! Cad. Bora Sok. No:3'B GEMLİK

(Dini bayram Günlerive Pazar günleri yryınlanmaz)
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Seyfettin ŞeXŞnSÖZ
Kamu€en llçe
Temsi|ciliğinin siyasi
parti ve sivil toplum
örgütlerine başlattığı
ziyaretIer siirüyor.
Kamu€en |lçe
Temsilcisi Eyüp
Aksakal ile yönetim
kuru|u üyeleri
önceki akşam
saadet partisi
ilçe yönetimine
nezaket ziyaretinde
bulundular.
llçenin çeşitli

sorunları ile üIke
sorunlarının da
görüşüldüğü
toplantı sohbet
havasında geçti.
saadet partisi
ilçe lokalinde ilçe
başkanı Recep
Aygün'ün misafir-
llğinde bir araya
gelen Kamu€en
ile Saadet partili
birbir!eriyIe
tanışırken
siyaset konuşmayı
da ihmal etmediler.

ıIlu. en
ı

ı r
TRT Türk Denlzclll

TRT Z'de yayın-
lanacak olan "Türk
Denizciliğinde lnce
Donanma" adlı belge-
sel için Gemlik te
çekim yapıldı.
Erdoğan Şentürk'ün
yönetmen ve yapım-
cılığını üstlendiği,
Danışmanlığını
Deniz Yarbay Rasim
Unlü, kameramanlık-
Iarını Tevfik öbez
ve Şener Kanatay'ın
yaptığı "Türk
Denlzclliğinde lnce
Donanma" belgeseli
için dün ilçemize
gelen yapımcı ve
kameramanlar,
Kayıkhane ve Balık
Hali çevresinde
çekim yaptılar.
Dört Bölüm halinde
TRT 2 kanalında
yayınlanacak olan
"Türk Denizciliğin de
lnce Donanma'i
osmanlı donan-
masının kuruluş
yeri olan Gemlik
limanında yapılan
ince teknelerin
Tuna nehrinde

Os

tt 
^rl

TARAFlE oAıETE

U

n n Dde ce

bel eklıneseıı ln Oemllk'te

alm
Gem
lerin

çeki
sı

denizlerden ve
nehirlerden yararlan-
malarını konu alan
belgesel, lnce
Donanma diye
adlandırılan
teknelerle Tuna,
Dicte, Nil, Fırat
nehirlerine girmesi

kullanıldığını,
bölgenin tersanelerin
kurulduğu yıllarda
deniz teknesi
yapımına uygun
oranlarla kaplı
olduğu anlatılıyor.
Türklerin denizciliğe
başladığı günlerde,

nanına

lının
ve Afrika'yı
altına

ürsel,
Zonguldak'ta

ler yapıldı.

tı

ık çekim-
n once

lardı.
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Tam otomatik sistemle rde el değmeden doldurulup
klı dezenfekte işlemi yapılarakozon sistem iyle en s ağJI

llk sizin açacag/nlz 9uven li ambalajıyla s

su tadındahayat
ffiffi İIe SağIıklı Nesİllere...

]|6ı(fr]l TİGfREr
Irakan Arda

Dr. Ziya Kaya Mh. Orhangazi Cad. No : l00 l C

Tel :1o.224l 5122255 GEiiÜx

Çenesuyu l,2 |Fr| sertlik derecesiyle
Türkiye'nin ve dünyanın

en yumuşak suları arasında yer alır
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Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her tür!ü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
broşür cilt yapımı

Tel : 513 96 83
İstikla! Caddesi Bora Sokak Akbank Ara!ığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B erULİX
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retmenler Günü kutlandıa

Öğretmenler Günü nedeniyle Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, öğretmenlige yeni başlay.anlar
ant içerlerken, geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında emekli olan öğretmenlere de plaket verildi. Oğret
menler Günü nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda da dereceye girenler ödüllerini aldı. Syf 3'de

Ç

Güne Bakış

lnsanoğIu varolduğundan beri birbir-
leriyle itişip kakışmış..

Sevginin yerini sevgisizlik almış.
Kötü olarak nitelenen ne varsa, hep

üzerleri nde taşı m ı şlar,
Topl uma sevgi tohumları ekeceklerine,

sevgisizlik tohu ml an ekmi şler.
Devamı sayfa İ'de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hoşgörü

' . l.ı:.i ',,

Öğretmenlik ınesıeğİftı l
yeni başlayanlar aıtt içti
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BulırşıTıa
Aylardır tartışılan

ziyaret gerçekleşiyor.
Katolik Hristiyan

ların ruhani lideri ve
Vatikan Devlet Baş
kanı Papa 16. Bene
diktus, 28 Kasım-l
Aralık tarihleri ?risı]ı-
da Türkiye'de bulır
nacak.

Yer yerinden
oyDuyor.

lstanbul'daki
Vatikan Büyükel çil-
iği'nin çevresinde sıkı
güvenlik önlemleri
alındı..

Yurttaş tedirgin..
Güvenlik güçleri

teyakkuzda..
Neymiş papa geli

yormuş..
Neymiş diyalog

yönünde atılan iyi bir
adım olacakmış..

Neymiş iki ayrı
dinsel dünyanın diya-
log arayışına katkı
sunacakmış..

Geçin bunları
geçin..

Papa'nın bana
göre geliş nedeni
tamamen dinsel ve de
politik..

Yani dini politikaya
alet etmenin
Frenkçesi..

Bir de...
Kendi yandaşlarını

rahatlatmak..
onlara derin bir

nefes aldırmak..
lşin oluşum

biçimine bakalım..
Papa'ya ilk davet

kimden..
Fener Rum Patriği

Bartholomeos'dan..
Oysa Papa, kısa

süre önce lslam
dünyasını aşağılayan
konuşma yapmamış
mıydı ?

Vatikan'a yakın
kaynaklar, Papa'nın
Bartholomeos ile
Katolik-Ortadoks bir-
!iğini görüşeceğini
bildiriyorlar..

Papa'nın ziyareti,
davetin yapılma şekli
ve Hristiyan birliği

açısından dikkat
çeklyor.

Neden ?
Çünkü;
Vatikan'a yakın

kaynaklara göre, 16.
Beııediktus Papa!ığa
seçilir seçilmez,
Katölik-Ortodoks bir-
tiğini sağlamak için
harÖkete geçti. Papa,
Batı Patriği ünvanını
kab|ıl etmeyerek
bunun i|k işaretini
verdi ve doğudaki
ortodoksIara elini
uzattı. Daha sonra
birlik konusunu Fener
Rurtı Patriği
BarthoIomeos'la
görüşmek istediğini

Patrikhaneye iletti.
Vatikan Devlet

Başkanı olan Papa'yı
Fener Patriği
Bartholomeos'un
ekümenik sıfatıyla
davet ettiğini öğrenen
Ankara, daveti
Gumhurbaşkanı
Sezer'e yaptırarak
krizi aşmak istedi.

Sonuçta Papa 28
Kasım'da Türkiye'ye
davet edildi; ancak
beş gün Türkiye'de
kalacak.

28 Kasım günü
Gumhurbaşkanı,
hükümet ve diyanet
işleriyle görüşecek
olan Papa geri kalan
dört günü özel görüş
melere ve ayinlere
ayırdı.

29 Kasım'da Efes'e
giderek hacı olacak.
Aynı gün lstanbul'a
giderek Bartholo
meos'Ia görüşecek.
Saint George

Kilisesi'ndeki ayine
katılacak.

30'Kasım günü
dini Iiderlerle görüşe-
cek olan Papa,
Ayasofya'yı ziyaret
edecek.

1 Aralık günü
vatikan'ın lstanbul
Temsilci!iği içinde
buIunan Saint Esprit
katedralinde düzen-
lenecek ayinin ardın-
dan Türkiye'den
ayrılacak.

Papanın 5 gün
sürecek programı
böyle..

Bir gün resmi
ziyaret...

Geri kaIan dört
gün özel görüşmeler
ve ayinlerle geçe-
cek..

Eee...
Bu papa mı dinler

arasındaki ilişkileri
yumuşatacak ?..

Hadi canım
sende...

Gürhan çETİNKAYA
Papa'nın gelişi....

lleti
Ulaştırma Bakanı
Binali Yıldırım, özel
iletişimde vergilerin
kademe kademe kalk-
masının gündemde
olduğunu _söyledi.
Yıldırım, "|Ietişim
vergisinde bizim
kafamızdaki ideal
rakam KDV'dedi.

desi
yaşanan Marmara
Deptremi'nin ardından
yaşönan sıkıntıyı
aşabilmek amacıyla
konplduğunu
hatı|lattı.
O günlerde konulan
yüzde 25 oranındaki
verginin bugün de
devam ettiğini ifade
eden Yıldırım,
şun|arı kaydetti:
"To$lamda iletişimde-
ki vergi piy|,

GSM'de yüzde 56
seviye!erinde,
sabit hatlarda yüzde
4344 seviyelerine
ulaştı. Karşılaştırma
yaptığımız zaman,
dünya ülkelerine
göre, bizden sonra
gelen Uganda yüzde
30. Bazı ülkelerde
yüzde 3'e kadar
!nmiş durumda.
lşin oransal büytın-
lüğü bir yana, başka

bir sıkıntı da vergi
çeşitliliği.
Başka ülkelerde
tek kalem vergi
varken, Türkiye'de
5-6 kalemde
vergi var.
Bildiğiniz gibi
sektörün
serbestleştirme,
tekelin tamamen
sona ermesi, Türk
Telekom'un hisse
devriyle tamamlandı.

ım ver s mu
ı

ı

ı

ı
Bakan Yıldırım,
Antalya'da 6 Kasımda
başlayan Uluslararası
Telekomünikasyon
Birliği Tam Yetkili
Temsilciler konferan
sı'nın kapanış günün
de basın mensupları
nın sorularını cevap-
landırdı.

Bakan Yıldırım, bir
gazetecinin, iletişim
vergisinde gündeme
gelen indirime ilişkin
herhanqi bir somut
çalışma yapılıp
yapılmadığına dair
sorusuna, iletişimle
ilgili ek vergilerin,
Ağustos 1999'da

CDRS t GCfUlLİı{ şuBCsİ
Tel : (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224l 512 08 61
lstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt.
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AA.o.2? Yılovı Yolu IOOO t2 Tlcırl lmar
ıoyün ııtş mığııııı olıcık ırıı
AA4Oa tıvkl önımll doğlt tOOO t2
dınlı göııcık ırıı
AA-63 Umutöoy 2OOO Jİ,z vlllı lmırlı arıa
AA-13 Kumlı Nıılı ırııı 1OOO t2 Dıniz
göııcık lçlndo ıv olıb|l|r
AAa5t Gımllk eivırı 7OOO t2 ıu, o|ık-
tılk yolı yıkın lmırlı ırıı
AA{39 Bılıkpııın 2OO U2 lkl kıtlı müc_
tıkll ov otıblllr ıııı.
Aln0|aa Oıhıngızl çovrı yolu l5OO U2
zılıün dopolımı yııl olıcık ırıı
EE43a mıvkl önomll doğll 3 kıtlı kı!ıp|r
otıcık blnı
EE{aa lıüklıl cıd. tıtınm ımıçlı Zım|n
dükhın
EE{O9 Sıhlldı 2OO n2 2kıtlı donlı görı_
bllıcık Oıt ü.l. voyı kııtılık!ı lkl dılro
vıyı dublokı dılıı olıbllocık lşyorl
EE4O2 tıvkl ğııımll dığtl iOOOO m2
lııpıh dıpolımı ıılını clıcık klrıtık ırıı.
EE{GO lıvk! öırmll doğll rıhıbllltııyon
ınıılıcl olıcık ııgırl ttodılı 3 kıdı
klnhk blnı
SATİLAN _ KİRALANAN

GAYR|MENKULLER

AA{ae Oı|ııngııl Cıd.730 t2 tiç yanı
yol
A|459 Umuröıy 5325 U2 1ıol kının
AAJOrl Bq/Ok Kı,ımlı 92! t2 lmıılı
Al.{f,t Oılııngıızl 1üT7 n2 ıınryl
lmıılı
AA{55 Umuıbıy 3E5O U2 köıfız mın-
zınlı zılıün ığıçlın vır
AA4aO Kilçük kumlı 10OO il2lmırlı
Al{ta E ıD.tt Böl9ı 39183 il2 ıınıyl
lmıılı
AA{0O Kurtul2aOJü2 Köy lçl
AA4O! Gınçıll tE35O U2 donlıc tOOliT
ınıyol iiıırl ıu ılılıtrlk vır.
AA{tO Kıpıklı 59O tül vlllı konut

Iınııtır 9O9 t2 vlllı lmırlı
lınlk Göl Kının IOOOOO t2 furı-

SATİLlK ARSA

lmırlı
AA{14
lm tıılıl kurulıblllı
AA{G7

AA-Or5 Hleartepe 12O }l2 danlz manzar-
alı yola cephe hlsseli tapu .

AA-O16 Hisartcpe 119 }l2 deniz manzar-
alı yola cephe hlsseIi tapu
AA-OO5 Karacall 9.275 }l2, konut lmarlı
araa
AA-002 Gomllk Bursa Yolu l3OOO M2
zgmin etüdlü 5 kat lmarlı
AA-063 Narlı Köyü 1222 }l2 anayota 5O
metre
AA-O45 Umurbcy 38O l{2 dcnlz manza-
ralı vllla imarlı

EE-O8O Orhangazi Cd.7800 M2 Ev ahır
elekt., su, artezyen var
EE-134 Orhangazi lznik yotu 25OO İl2
dublekt ev8 oda, 2 banyo elekrik, su
zeytln ye moyya ağaçları çocuk parkı ana
yola 12O mt
EE-l36 Dürdane 2272tıiz 2 katlı meyve
ağaç!ı
EE-O71 Esadlye Köyü Yalova 12902 Jtz 2
katlı ahşap blna ev, ahır, traktör
EE-O75 Mudanya 1532M2 anayola
cephcll havuzlu müstaki! denize 8ıfır, altı
gara|, portakal bahçesi var

,EE-O8i Manaıtır t35 il2 1.kat 3+1 fuul
doğalgazlı
EE-OO2 illanaıtır 1OO U2 4.kat 3+1
kılorIfcrll
EE-o82 ıUlanastır 145 M2 3.kat 3+1 Gıft
banyo yc wc, kalorlfcrll, asansörlil
EE-OI3 Ycnlıahll 90 M2 5. kat 3+1 maıraf_
ıız, dcnlz manzaralı
EE-O14 Maneıtır 12a M2 1.kat 3+1 maıraf-
ıız bakımlı
EE-O83 Eşrci Dlnçor lih. l3OM2 2.kat 3+l
ycnl blna
EE-O57 Cumırtcıl pazarı 70 Jü2 5. Kat 2+1
çol|k kapı, kııtonplycr, pimapcn
EE-O6O tınııtır tsO ir2 3. kat 3+1 fuI!
EE-l08 tanııtır 150 M2 't-2-3-ı0_5ı. katlar-
da 3+l full, lükı, ağu3to. 2OO7 tcıllm
dcnlz manzırılı 1o adct dalrc
EE-O61 Balıkpazarı 88 li2 S.kat 2+1 bakım
lıtcr 35.0OO YTL
EE-O15 Eıkl Pazar Cd. 95 M2 2+1 sobalı,
kırtonplycrll
EE{85 llınaıtır l1O lul2 12.kat
kırtonplycrl!, kılor|fcrll, maırafgız

EE{OıI Gazhane Cd. 125 M2 s.İ(at 2+1
kalor|ferll
EE{ll7 Gemlik Merkez 11o M2 b.r"t g*l
çarşıya yakın
EE-OI8 Hamidiye Mh. 1ılll m2 ıl,kat bakımlı
EE-O58 Manastır 130 M2 S.kat 3+1 deniz ve
yo!a cephe|i
EE{t62 Manastır 12O tJız 4.kat 3+1 ful! daire
EE{l21 Gemlik 87 M2 S.kat 2+1 çelik kapı,
kartonpiyer, pImapen
EE421Dı.Ziya Kaya iih.115 U2 2.kat 3+1
kaloriferl|, plmapen, saten boya, kartonpiy-
9r
EE{l05 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımlı
daire
EE{l93 Manastır 195.M2 s.kat {+1 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı
EE-l30 Manastır 195 lti2 3.kat 4+l 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı
EE_129 Manastır 195 ljl2 zemln 4+1 2
banyo, 2 wc, asansöı doğatgaz
EE{9.1 Manastır 155 U2 zemln 3+1 2007
temmuz teslim kredlye uygun
EE-125 Manastır 155 M2 't.kat 3+l 2007
temmuz teslim krediye uygun
EE-l28 Manastır 155 ljt2 4.kat 3+1 dubleks,
2007 temmuz tesl|m kredlye ut/gun
EE-727 ilanastır 155 M2 2.kat t+l 2007
temmuz teslim krediyo uygun
EE-126 Manastır 155 M2 l.kat 3+1 2007
temmuz teslim krediyo uygun
EE{l31 Manastır 130 i,l2 2.kat 3+1 karton-
plyer, amerlkan kapı, full eşyalıE-091 Narlı
Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyatı Z {aet yüzme
hayuzu, spor alanı ve çocuk p|rkı masraf-
3ız
EE{lll Narlı Köyü 75M22.Kat2+1 eşyalı,
2 adet yüzme havuzu, spor alaııı, çocuk
parkı, masrafsız
EE412 Manastır 12O M2 6.kat 3+1 masraf-
sız bakımlı
EE{l96 Manastır 150 U2 1.kat 3+1 deniz
manzaralı katoriferll, özel yapııııı
EE-100 Jtılanasür IO n2 3.kat 3,+1 özel
yapım lüks kalorlferll
EE-t03 Manastır 22O }l2 Dubleks 4+1 lüks

EE-133 Adllye karşısı lhıara 325 M2 zemln
full eşyasıyla blrllkte
EE-1o5 Demlrsubaşı Mh. 24 M2 1.kat köş.
dOkkan
EE-OO7 Gazhane Cd. 12O M2 l.kat katorlfer_
ıı, 1.1oo YTL klra geıırl var, banka ıpotekıı

EE-l33 Orhangazi Cd. 33O0O M2 l2OOOM2
kapa!ı alanlı hazır
EE{l65 Alaşar Köyü 2828 It 2 28OO M2
kapalı a|anlı hazır
EE-o49 lznIk yolu 38ooo M2 13ooo M2
kapalı alan!ı hazır, ipotekli

AA-O37 Hisartepe 9OOOO M2 imartı
aeOSa Manastır 135O.M2 imarlı
AA-O12 Manastır 2000 M2 imarlı

EE-{ll6 Manastır 12O }l2 1.kat 3+1 a§an-
sörlü, kaIorilorli, 2 aylık depozit
EE{20 Manastır 12O }l2 1.kat 3+l asan-
sörlü, kalorlierll, 2 aylık depozit
EE-O06 Hlsartepc 130 M2 3.kat 2+1 asan-
sörlü, kalorlferll, 2O0 USD depozit
EE{l95 Eski Pazar Cd. 1OO M2 1.kat 2+l
doğalgaz kapıda, luh eşyalı

EE-O68 Dobruca 500 M2 trlplex full lükt
350 M2 bahçe
EE-O76 Karacaall 550 M2 triplex denlze
tıfır, Jakuzill bahçe
EE-O97 Kumla 25O M2 trlplex site lçl
denize 5O mt
EE-O54 Umurboy 21O M2 dublex 27O lü2
bahçeli, denlz manzaralı
EE-O78 Orhaniye Mh. 140 M2 denlz man-
ıaralı |üks ve eksiksiz mobilyalı
EE-101 Bursa Çekirge 't80 M2 triplex iiıel
yapım lüks

S^ATıLıK D ]<}<AN

SATİLİİ< FABR ]<A

SATİLİK VİLLA

EE-O56 Balıkpazarı 165 M2 2.katlı 5 kat
imarlı, bıhçell yığma tuğ!a
EE-OIO Hisartepe 19O M2 2,5 kattı müs-
takil 2,5 katlı , sobalı

AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımtı,
otopark geçecek
AA-O8ıI Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik
tarla
AA-048 Kurtul 7118 }l2 köy lçi

Yalova yoluna l Km.
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba girer, 50 zeytin ağacı var
AA-O07 Karsak boğazı ı106/10 li2 asfaltı
500 Mt., su!u, sondajlı, 1500 zeytin ağacı

EE-O3E Karsak Boğazı 10OO0 M2 rutsatlı,
imar!ı benz|nlik
EE-O4O Orhangazl yolu ıl(tOO M2 ruhsaü,
lmarlı bcnzinllk
AA{l09 Kurtul 28O tıi.2 tarla köy |çi
EE-O45 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5 kattı
hazır |şyeri, restaurant
EE472 DemInsubaşı Mh.7O M2 4 kattı
bln2 bakıma ihtiyacı var, her katın ayrı
glrlşi var.
EE_o73 lstlkla! Cad. 25 ii2 2 katlı devren
kiralık dükkan faal durumda market, tehcl
bayi.

NOT : Telefonla

görüşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi

rica olunur.

sATıLı}< zEYTaNLı}<

MUHTEL F

ARANAN GAYR|MENKULLER
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Öğretmenler Günü..;

Sayın öğretmenim, fedakar, taik Cumhuri yeti
kurucularından olan bu değerli meslek grubu olan
sizleri verdiğiniz emekler, heyecan ve titizlikten
dolayı kutlarım.

Oğretmenler gününü bir öğretmen çocuğu
olarak içim buruk olarak kutluyorum. Cumhuriyetin
ilk yıl|arında öğretmen olan babamın yaşamını,
öğretmene verilen değerleri bildiğim için, bu gün
seni ikinci plana atan!ar karşısında içim sızlıyor.
Sen büyüksün, nereye atarlarsa atsınla sen büyük-
lüğünle bu zavallıları ezer geçersin. Yolun açık
o!sun, değerli öğretmenler..

Bu yazı bir anı olarak gençlere ithaf edilir..
Köy Enstitüleri....
Sayın okurlar...
Sizlerle beraber yine 1940 yıllarına dönecek,

daha öncede sizlere ileride yazacağımı söylediğim
Köy Enstitülerinin biline efsanesini anlatacağım..

Efsane diyorum; Son yüzyılın en büyük reform-
larından, çözüm için çok iyi
düşünülmüş ve uygulanmış bir hareket olarak
Dünyada ki diğer ulusların da ilgisini çekmiş,
üzerinde sayfalarca yaz. yazılmış ve şu iyi bilinsin
Türkiye alkışlanmıştı.. "Son yüz yılda çıplak ayak!ı
Doktor" uygulaması Çin'de başarı ile yapıldı zaman
Çinliler Türkiye'de ki Köy Enstitülerinden esin-
lenerek yaptıklarını defa!arca yazdılar.. Bir buçuk
milyarlık Çin'de ilk okul eğitiminden sonra bazı
(sağlık bilgi -becerilerini -lğne yapmayı -küçük cer-
rahi müdahaleler) biIgileri öğretip köylere gönde
rip, köyde Genel sağlıkta bir adım ilerlemek istediler
ve başarılı o!dular.. Bu günkü büyük Çin'i bu gibi
reformlarla ortaya çı kardılar...

lstıklal savaşı ve sonrasın da yorgun -
ekonomisi gelişmemiş olan Türkiye , bir de lkinci
dünya savaşının sıkıntıları üzerine gelince zorlandı..
Bu yıl|arda Mllll Eğltlm bakanı olan Hasan Ali Yüce!
(Orta eğitim genel md. Tonguç) zamanında geliştir-
ilen ve uygulamaya sokulan bu reform hareketin de
zeki -çalışkan köy çocukları (Kız- erkek) Köy
enstitüsü adı verilen kuruluş içinde toplamak, bun-
lara köyde yapabilecekleil işleri öğretmek (Tarım-
Hayvancılık -Sağ|ık işleri- Okuma yazma - Çevre
temiz!iği - Köyde önder o!ması) gibi...

Köyden alınan çocuk yetiştirilirse yine köy de
başarılı o!ur.. Şehir çocuklarını okutsanızda köyde
başarı!ı olması zordur. Bir yerin, bölgenin,
ağaçlarını dahi başka yerde verimli yetiştiremiyor-
sunuz.. Niçin ... Bir düşünün Gemlik' deki zeytin
ağaçla.rı başka yerde- iklimde sofralık zeytin
veremlyor..

Bunun için onlarca yerde Köy Enstitülerl kurul-
du. Bu Enstitülerin binalarını, işliklerini bu çocuk-
lar hep beraber, zevkle, heyecanla çalışarak yap-
tılar..

Tar!a!arını-bahçeterini ektiler biçtiler,
Hayvanlarını yetiştirdiler, kendi kendilerine yetmeyi
öğrendiler.. Okudular -resim yaptılar- Müzikle
uğraştılar.

1948'lerde Kayseri Köy Enstitüsü'nün öğrenci-
lerinin 19 Mayıs gösterilerine, ellerinde mandolinleri
i!e çeşit!i Türk marşlarını çaIarak gelişlerini, biz
liseliler ve Kayseri halkı şaşkınlıkla-gıpta ile izledik.
Daha sonra buradan mezun olanların köylerde yap-
tıkları ilerici çalışmaları basın hayranlıkla yazdı,
durdu. Fakir Baykurt -Mahmut Maka| - Rifat llgaz
gibi daha nice yazarlar -romancılar bu köy çocuk-
ları içinden çıktı... Türkiye'de bu Enstitüler çoğalıp
bütün böIgelere yayılsa,inanın okurlar Türkiye çağ
atlayacak duruma gelebilirdi. Ama... yenl gelen
politikacılar ve yandaşları geri kafalılar daha da
açık, yobazlar ilerici hareketten rahatsız oldular.
Köy uyanıyordu... Çeşit!i sIoganlar - laf kalabalığı
ile bu güne kadar aldatılan köy doğruyu -bilimi
-i|iml öğrenecek, bunlarda ellerinde ki güç ve mall
kazanç azalacak, belki de. kaybolacaktı..

Köy uyanmamalıydı...lçinde buIunduğu karanlık
içinde köylü ile istedikleri gibi oynar istediklerini
yapabilirlerdi.. Oyun içinde ki oyunun özeti bu..
Sudan sebeplerle ( Kız- erkek bir arada) gibi. Bu
ilerici hareketi aynen Ha!kevleri gibi kapattılar..
Binlerce Köy Enstitüsü mezunu öğretmenler ve
Türkiye'yi karşılıksız sevenlerin Lanetini ,( halk
tabiri ) bedduasını alarak. Bu beddualar tuttu,-
onlarında sonu Köy Enstitülerinin acı ile ınılan
hatırasından daha da kötü oldu... Bakmayın onları
kahraman gösterenlere, hepsi boş -parti sözleridir.
Eğer haklı olsalardı, Tanrı onların sonunu böyle
kötü yapmazdı.. Bütün bunları gençler için
yazdım... Okuyun ve düşünün..

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda başlayan törenlere KüItür lvlerkezi'nde devam edlldl
ıı
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
24 Kasım Öğretmenler
Günü tüm yurtta
olduğu gibi ilçemizde
de düzenlenen tören-
lerle kutlandı.
Kaymakam Mehmet
Baygül, Garnizon
Komutanı Topçg
Kurmay Albay Ozen
Şenyiğit, Belediye
Başkanı.Mehmet
Baygül, llçe Milli
Eğitim Müdürü
Mehmet Ercümen ile
Okul Müdürleri, öğret-
menler ve öğrenciler
ile siyasi parti temsil-
cilerinin katıldığı ilk
tören sabah saat
09.00 da yapı!dı.
Atatürk Anıtı'na
sunulan çelenklerin
ardından saygı duru
şu ve lstiklal Marşı
nın okunmasıyla
başlayan törenlerin
ikincisi Belediye
Kültür Merkezi'nde
yapı!dı.
Geniş bir katılımın
yaşandığı öğretmen!er
Günu kutlamaiarı
saygı duruşu ve İs tik-
Ial Marşı ile başla dı.
Gemlik'te görev yapan
en genç öğretmen
olan 100. Yıl l!köğre-
tim Okulu'nda görev!i
Ayşegül Örs, yİptığı
konuşmada
Atatürk'ün açtığı
yolda öğretmenlik
mes!eğini başarıyla
sürdürmek için genç
nesil öğretmenler
olarak yemin ettikleri-
ni bunu başaracak-
larını söyledi.
Celal Bayar Anadolu
Lisesi Müdürü ldris
Aka, Atatürk'ün
okullar ve öğretmen-
lere verdiği önemi ve
yakınlığı konularında
örnekler verdi.
Orta öğrenim kurum-
ları arasındaki Şiir
yarışmasında birinci
olan lHL öğrencisi
Emine Traş, şiirini
okumasının ardından
Emekli öğretmenIer
adına A. Cevdet !şler
bir konuşma yaptı.
Bir toplumun oluştu-
rulması ve ülkenin
temel taşlarının ye
rine oturması için
öğretmenlere ntiytir
görev düştüğünü
anlatan lşler, 'Oğret-
menlik tüm meslek-
lerin anasıdır'dedi.
'Bugün bizim
günümüz' diyerek
konuşmasına başla
yan llçe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet
Ercümen, "Milletleri
omuzlayan öğretmen-
lerdir" sözleriyle
öğretmenlerin ne
derece önemIi kişiler
olduğunun altını çizdi.
Oğretmenin öğrenci-

den, veliden, idareden
sorumlu insan
olduğunu da ifade
eden Ercümen, 'Son
yıllarda öğrencilere
sadece test çözme
öğretilmektedir.
Oğrenciye Sevgi yi,
merhameti, dost luğu
ve arkadaşlığı öğret-
meliyiz'
şeklinde konuştu.
Ulkenin en güvendiği
kişilerin başında
öğretmenlerin geldi
ğini söyleyen BeIe
diye Başkanı Mehmet
Turgut, 'Onlar bizim
anamız, babamız
kadar önemlidir. Bizler
öğretmenle rimizi hep
o günkü halleriyle
hatırlarız. Onları hep
özlüyoruz ve
yaşadığımız sürece de
seslerini hep kulak-
larımızda duyacağız'
dedi.
Öğretmenler için çok
güzel sözlerin söylen
diğini söyleyen
Kaymakam Mehmet
BaygüI ise öğretmen-
lerin ilmlk ilmik, oya
oy?, koza koza ör mek
için tüm hünerlerini
ortaya koyan insanlar
olduklarını ifade etti.

Tüm ailelerin çocuk-
larını öğretmenlere
eğitmeleri için gön-
derdiklerine dikkat
çeken Baygul, 'İyi,
doğru ve dürüst
vatandaşlar öğret-
menlerin elinde
şekilleniyor. Biz onlar
için yeterli yardımı
veremıyoruz, sorun-
larına daha yakın
,9lmalıyız' dedi.
llköğretim okulu
şiir birincisi Kurtul
llköğretim Okulun dan
Büşra Paşalı'nın şiiri-
ni seslendirmesi nin
ardından kompozisy-
on yarışması birincisi
CBAL öğren cisi
Didem Akar
birinci gelen kom-
pozisyonunu okudu.
Mesleğe yeni giren
öğretmenlerin yemin
etmelerinin ardından
emekli öğretmenlere
plaketleri davetliler
tarafından verildi.
24 Kasım öğretmenler
Günü nedeniyle
düzenlenen Oğret-
menler arası Satranç,
Masa Tenisi, Voley bol
maçlarında dere ce
alan öğretmenler ve
takımlara kupa ve

madalyaları Kayma
kam Mehmet Baygül,
Garnizon komutanı
Tppçu Kurmay Albay
Ozen Şenyiğit ve
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut
tarafından verildi.
Öğretmenter arası
resim yarışmasında
birinci olan ozel
Aykent İlköğretim
Okulu'ndan Burcak
Uslu kupasını a!ırken
Unutulmayan
Anılar'da öğretmenler
tarafından birinci
seçilen İlçe Milli
Eğitim Şube Müdürü
Hüseyin Zan,
anısını alkışlar arasın-
da anlattı.
Öğretmenter arasın-
dan seçilerek ilk
kez izleyici önüne
çıkan Şube Müdürü
Ali Osman Cura yöne-
timindeki Öğretııİen ler
Folklor ekibi ise
günün en çok alkış
alan gösterisini yap-
tılar. Emekli olan
öğretmenIere verilen
plaketlerin ardından
tören Gumhuriyet
!lköğretim Okulu koro-
su müzik ziyafeti ile
sona erdi.

retmenler Günü kutlandı

}
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OkuI bahçesinde
düzenlenen törene
Okul Müdürü
Hayrettin Minare
ile Lions Kulüp
Başkanı Dursun
Özbey'de katıIdı.
veliler arasında
açılan Şiiı Resim ve
Kompozisyon yarış-

ma!arında
derece alan
Gülnur Sarı,
Cennet Kemaloğ|u,
Emine Malikoğlu,
Mustafa Tokgöz,
osman kara ve
selbihan yılmaz'a
çeşitli hediyeler
verildi.

öğrenci

"Bu sözler Öğret-
menlerimize duy-
duğumuz sonsuz
güveni belgeler.
Oğretmenlerimize
duyduğumuz saygı,
sevgi ve şükran-
larımızı bugün bir kez
daha 24 Kasım
Öğretmenler günü
münasebetiyle dile
getirmek istiyoruz
Bir milletin çağdaş
düzeye erişebilmesi
eğitim ve öğretim
yürütebilmesi ancak
kutsa! varlıklarımız
öğretmenlerimizin
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enlerimizin
ştirdiği
nciler uIusun

leceğini çlzen en
li ve değerli

sayesinde mümküın
olacaktır. Bizler,
Genç Anavatanlılar
olarak öncelikle
Baş Öğretmenimiz
Mustafa kemal
Atatürk ve hakkın
sonsuz rahmetine
kavuşan öğretmen,
lerimizi rahmetle
anıyoruz ve sevgi
varlıklarımız
öğretmenlerimizin de
öğretmen!er
gününü en içten
dileklerimizle
kutluyoruz"
dedi.

Öğretmenler
Günü nedeniyle
yazılı basın açıkla-
ması yapan Anavatan
Partisi l!çe Gençlik
Kolları Başkanı

lamamız gereken
ndür" dedi.

ış öğretmen
ustafa kema!
iatürk'ün "Öğret-
enler yeni nesil
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Sayfiettln ŞEKERSÖZ
Gemlllı Lions Kulüp
yiilnetimi Lale Kemal
Kılıç llkiiğretim
Otuluna yaptıkları
ziyarette öğretmen-
lerin günlerini
kııt}ıyarak on|ara
hediyeler verdi.
Lions Kulüp
Başkanı Dursun
Öz6ey ile yönetim
kurulu üyeleri,
okulun
yaptığı etkinlikleri de
izleyerek sevinçler-
iııe or.tak oldular.
Öğretmenler
odasında okul
Müdürü Hayrettin
Minare ile öğretmen-

lerle sohbet eden
Lions Kulüp üyeIeri
getirdiklerl hediyeleri
dağıttılar.
Erkek öğretmenlere
kravat hediye

eden Lions
üyeleri Bayan
öğretmenlere de
Fular hediye
ederek gönüllerini
aldılar.

ö
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Daire, Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPu TAKİP işı_eRi YAPıLıR

ıciı §ATıLIıI ııe ıt|RALııtLARıııız iciıı gizi ARAyıı,ıız

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

120 m2 3 + 1 SATıLıK Lux DAıRE

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'S{ILIK DAİRE

tanıstıİ Dileİ Sitesi'nde sATlLlK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 m2

Balıkpazan'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Dairell ]ıIüstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

§okak t{o:2 D:l §adık Fatma Apt 3+1. l10 m2 asansorIü *ombili utılık daire

Bülfur§anayi $tesinde 185 m2 çekme katlı, içindekiyeni atari makineleriy|e satı!ık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli

W,Blıiuhllllektep

K.Kumla'da Ayazma ]tievkii6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Banjı'nın
ıltın& 108 m2 iıs? - Çınarcık,

Yalova 448.54 m2 arsa

Toımal Barajı'nda 407.77 m2 arsa

Tgnıal Girişinde 433.02 m2

Tgnııal yolu Gülerce Villalannın

altı9880 m2 arsa

Umurbey'de 1? dönüm arzi
ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

Doğalgaz Pollçesi Yapı!ır.

ŞEKER SİGORTA
tacide öZALP

Tel : 5132474 Fax 514 10 21
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
24 Kasım
Öğretmenler Günü.
nedeniyle tertip
edilen Futbol
karşılaşmasında
Emniyet takımı
Öğretmen!er takımına
gol yağdırdı.
Oğretmenler Takımı
Kaptanı 11 Eylü!
llkögretim okulu
Müdürü Mehmet
Duran ile Emniyet
Takımının kaptanı
Komiser Ertuğrul
Aslan'ın birbirlerine
çiçek vererek
başarılar dilediği
maç zevkli ve
çekışmeii geçti.
35'er dakika
üzerinden 2 devre
oynanan maçın
21. dakikasında
öğretmenler Hakan'!a
1-0 öne geçti.
30 dakikada Hikmet
ile durumu 1-1'e
getiren Emniyet
takımı llk yarıyı
berabere kapadı.
lkinci yarıya hıztı
başlayan Emniyet
takımı 46'da A!per'le
2-1 öne geçti.
60'da Kıvanç'!a
3-1 öne geçen
Emniyet takımına
65'te Hüseyin ve
67'de Levent'le
cevap veren
Öğretmen!er
durumu 3-3 yaptılar.
70'de Murat'la

ııU

4-3 öne geçen
Emniyet takımı
günün golcüsü

retınOııler0 0

Alper'le 74 ve
76 dakikalarda
bulduğu gotlerle

dırı

ezeli rakiplerini
6-3 yenmeyi
başardılar.
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GEMLİK ASLİVE HUKUK

MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2006 / 358
Bursa ili Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi

Çakaldere mevkiinde kuzeyi, doğusu, batısı ve
güneyi çalı!ık ile çevrill 8306,32 m2 miktarında-
ki taşınmazın davacı ALl KARATAŞ tarafından
senetsizden tescili istenildiğinden dava
konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında
bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay
içersinde mahkememizin 2006/358 esas sayılı
dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.
24.11.2006 B -

rtezı(

ı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_g uler@ hotmail.com

Hoşgörü
Peygamberler, ulu kişileı filozoflar

insanların doğru yolda gitmeleri için
me.sajlar iletmişler.

lnsanlık tarihi bir bakıma da dinler
tarihidir.

Tarih sayfaları dinlerin birbirleriyle,
dinler içindeki tarikat ve mezheplerln
birbirleriyle kavgalarıyla doludur.

Oysa dinlerin temelinde birleştirici-
lik, sevgi, kardeşlik ve hoşgörü vardır.

Hoşgörüsüz top!umlarda acı ve
sıkıntı bitmez.

Bitmiyor da.
Hırıstiyan dünyasının en üst düzey

din adamı Papa'nın Türkiye ziyareti
öncesi yaşananlara bakınız.

Bağnaz siyasiler, dinler arasındaki
kavgayi ve kültürler arasındaki çatış-
mayı azaıtmal« yerıne kışl«ırtıyorlar.

Bir zamanların Hıristiyan mabedi
olan Ayasofya'da korsan namaz kılan-
larla, lstanbu! Meydanlarında Papa'yı
te!in mitingleri düzenleyenlerde
hoşgörü a.,ayabilir misiniz?

Asıl görevleri ülke yönetmek için
projeler üretmek olan baa siyasi parti
ler, bu işten çok dinsel yani uhrevi
işlerle uğraşıyorlar.

Bu kime yaraı: sağlar.
lslamiyet hoşgörü dinidir.
Hoşgörüsüzlük ve kavga insanları

birbir|erinden ayırır kötülük ve sevgisiz
lik tohumları ekilmesine. neden olur.

Siyasetçi!er bunu körüklememeli.
Taban!arını canlı tutm.ak uğruna

düzenlenen bu tür toplantılar, gelecek-
te dinler arasında kavgalara zemin
hazırlar.

HGgörü dinlerin ortak özelliğidir.
Hoşgörüden uzaklaşmayalım.

Rektörlük ]uludan tabela a§tı
Öze!leştirme Yüksek
Kuru!u'ndan Uludağ
üniversitesi'ne resml
olarak yıl başında
tahsisi gerçekleş
tirilen Mudanya
TekeI Yaprak Tütün
Deposu'na okulun
tabelası asıldı.
Güzel sanatlar
Fakültesi'ne hizmet
verecek olan binada,
gerekli düzen-
lemelerin yapılması
için beklenen
ödenek umudu ise
2007'ye kaldı.
Ozelleştirme Yüksek
Kurulu'ndan Uludağ
üniversitesi'ne resml

olarak yılbaşında
tahsisi gerçekleş
tirilen Mudanya
Tekel Yaprak Tütün
Deposu'na "Uludağ
universitesi Mudan
ya Yerleşkesi" tabe
lası asıldı. Uludağ
Üniversitesi GüzĞl
Sanatlar Fakültesi'ne
hizmet verecek olan
Hatitpaşa ve İpar
Caddesi'ne cepheli
6 bin 245 metrekare
kullanım alanına
sahip binada, gerekli
onarım çalışmasının
önümüzdeki yıl
gerçekleştirileceği
bi!dirildl.



25 Kasım 2006 Cumartesi o
f cuırux slyAsloAzErE

§a fa6ez
ııY

B ku u
Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin 24
Kasım Öğretmenler
Günü münasebetiyle
huzurevinde kalan
öğretmenler için
düzenlediği
kutlaıtıada duygusal
anlar yaşandı.
Büyükşehir Beledi
yesi Huzurevi'nde
kalan 12 emekli
öğretmen,24 Kasım
Oğretmenler Günü
nedeniy|e düzenlenen
eğlencede, şiirler
okuyup şarkılar
söy|eyerek doyasıya
eğlendi. Huzurevi
sakinlerinden oluşan
korunun söylediği
şarkılarla eğlenen
emektar öğretmenler,

93 yaşındaki
meslektaşları Burhan
Arda'nın'Huzurevleri'
ve 'Drama Köprüsü'
adlı şiirleri dinlerken
gözyaşlarını
tutamadılar.
Huzurevi sakinlerinin
de katıldığı tö.rende
87 yaşındaki lran
asıllı öğretmen
Misakiye Tibyani de,
öğrencisiyle arasında
geçen duygusal bir
hikayeyi anlatırken,
söylediği "Oğret-
menim" şiiriyle
büyük alkış aldı.
Törende.ayrıca,
Perihan Ozkan (77l,
Mehmet Sert (72l,
Saadet Alan (64) ve
Mustafa Aydın (82)

söyle dikleri bir-
birinolen güze!
şiirlerle kutlamaya
renk ]ıattılar. 80
yaşınıCaki Sabriye
Jgşeli ise Ulu
onder kemal
Atatür k'ün

0

öğretmenlere verdiği
değeri yazdığı bir
kompozisyonla dile
getirdi.
Başkan Şahin'den
öğretmenlere hediye
24 Kasım Oğretmen-
ler Günü nedeniyle

kısa bir konuşma
yapan Büyükşehir
Belediyesi Huzurevi
Müdürü Mehmet
Şi.şman,
"Oğretmen !erim iz
bizlerin baş tacıdır.
Bizleri bugünlere

getiren, vatana ve
milletimize hayırlı
birer insan o!mamızı
sağlayan tüm
ğ retmen !erim izin
24 Kasım Oğretmen-
ler Günü'nü kutluyo-
rum" diye konuştu.

ehl/den Huzurevinde kalan retmenlere anlamlı zi aret
çt-
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Afete atırım Ya rısı
ıstanbut Teknik
üniversitesi Afet
yönetim Merkezi
Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mikdat Kadıoğlu,
Türkiye'nin acil
durum yapı!anması
konusundaki eksik-
liğinin en kısa sürede
giderilmesinin yanı
sıra bireyterin afet
konusundaki eğitimin
önemine dikkat
çekerek, "Dünyada
gelişmiş ülkeIer,
afete yapılan
1 liralık katkının, ülke
e konom isine 1 0 !ira !ı k
kazanç getireceğl bl
lincine göre hazırlık
yapıyor. Bizde ise

afete yapılan katkı
önemsenmiyor" dedi.
Bursa Büyükşehir
Belediyesi Afet Koor
dinasyon Merkezi
(AKOM), tarafından
itfaiyelerin yeniden
yapıIanması nedeniy
le düzenlediği work- ,

shop çalışması
devam ediyor.
Top!antının ikinci
Gününde lstanbul
Teknik Üniversitesi
Afet Yönetim Merkezi
Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mikdat Kadıoğlu,
"Türkiye'de acil
durum yapılanması"
konulu bir sunum
yaptı. Bursa

Büyükşehir Beledi
yesi Gene! Sekreter
Yardımcısı ve aynı
zamanda Türkiye
İtfaiyeciler Birliği
Onursal Başkanı
Sabri Yalın başkan-
lığında gerçekleşti
rilen workshop da
Prof. Dr. Miktad
Kadıoğlu, Türk
itfaiyesinin dünya
standaıtlarının çok
altında kaldığını
belirtti. Türkiye'de
Afet yönetiminde
itfaiye teşki latların ı n
aktif olarak rol alması
gerektiğini söyleyen
Kadıoğlu, "Modern
afet yönetim sistemi,
zarar azaltmak, hazır-
lık, tahmin ve erken
uyarı, afetleı etki
analizi, müdahale,
iyileştirme ve yeniden
yapılanma oImak
üzere 8'e ayrılır.
En önemlisi ise
itfaiye teşkilatlarının
içerisinde olduğu tek
bir yerden yönetilme-
sidir. Aksi halde
ne afetlere hazırlık,
müdahale ve yapılan-
ma hiçbir işe yara-
maz" diye konuştu.

"Radon oranı
ölçerek deprem
tahmin edilemez"
ıstanbul Teknik
üniversitesi Afet
yönetim Merkezi
olarak, modern afet
yönetimi ışığında
AKOM ve iffaiyelerin
yeniden yapılandırıl-
masına yönelik çalış-
malar yaptıklarını
söyleyen Kadıoğlu,
"Son günlerde
havadaki radon
oranını ö!çerek
depremi önceden tah-
min etmeye çalışantar
var. Bunlar tamamen
yanlış ve halkımızı
kandırmaya yönelik
eylem!er. Amerikalı lar
bile bu sistemden 15
yıl önce vazgeçmiş
ler. Amerika!ı!ar
radon oranını havada
deği! toprakta ölçü
yoı onu da deprem
için değil kanser
hastalığına etklsi
olup olmadığını anla-
mak için" dedi.
Türkiye'nin en büyük
eksikliğinin eğitimsiz-
lik olduğunu kayde-
den Prof. Dr. Miktad
Kadıoğlu, "Tüm

dünyanııı üzerinde
durduğu en önemli
şey eğitim ve birey-
lerin bilgilendirilme-
sidir. Bir afet anında
insan önce kendisini
sonra yakınlarını
düşünür. Bu yüzden
önce bireyleri eğit-
mek gerekir. Ayrıca
yıllardır yapılan
araştırma!ar sonu-
cunda afetler için
ayrılan 1 !ira, devlet,
belediye veya kişilere
10 lira olarak geri
kazandırdığı bilinci
aşılanıyor. Bizlerde
bu bilinçle hareket
etmeli ve 7'den 70'e
her yaştan insanımızı
eğitme!iyiz. Bu hem
kendi bütçemize, hem
belediyemize hem
de ülke ekonomisine
büyük kazanç

olacaktır" dedi.
Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi ltfaiye
Daire Başkanı Emin
pehlivan ise work-
shop çalışmasında
"Türkiye'de gönüllü
ltfaiyecilik uyguia-
maları", Prof. Dr.
Metin İlkışık "Türki
ye'de afet yönetimi ve
sivil toplum kuru-
luşlarının rolleri"
hakkında birer konuş-
ma yaptı.
Büyükşehir Belediye
si Afet Koordinasyon
Merkezi (AKOM),
itfaiye!erin yeniden
yapılanması nedeniy
Ie düzenlediği work-
shop çalışması yarın
saat 11.00'da Almira
otel'de düzenlenecek
sonuç bildirgesi ile
sona erecek.

a Trafl
Y

lstanbul'da trafiğl
felç eden firmalara
belediyenin kestaği 2
milyon 91 bin YTL'llk
ceza etkisini göster-
meye başladı. Bazı
firmalar işi bir
gecede tamamladı,
bazıları da özenli
galışmaya başladı.
lstanbul trafiğinin
son dönemde hiç
olmadığı kadar
yoğunlaşmasında
özellikle ana yollar-
daki dokuz kavşak
çalışması etkili oldu.
Ancak belediyenin
kestiği toplam
2 milyon 91 bin YTL
tutarındaki ceza,
sorunu.bir gecede
çözdü. Istanbul'daki
trafik yoğunluğu
son günlerde sadece
mesai .saatiyle sınırlı
değil. lstanbullu
neredeyse günün
her saatinde yoğun
bir trafikle karşı
karşıya.Bunun
nedeni ise kentin
birçok noktasında
aynı anda süren
metro ve kavşak

yapım çalışmaları.
Kentin 50 ayrı nok-
tasında kavşak
inşaat!arı sürüyor.
Aynı anda Marmaray
dahil olmak üzere
toplam 98 kilometre-
lik metro ve raylı
sistem inşaatı var.
Ancak bunlardan
9'u ana arterlerde
yürütülüyor.Bu
inşaatlardaki çalış-
maların trafiği
aksattığını tesbit

eden belediye de
Altyapı Çalışmaları
Yönergesi'ne göre,
9 firmaya, toplam 2
milyon 91 bin 851
YTL ceza verdi.
Cezalar işe yaradı
cezaların kesilme
sinin üzerinden daha
24 saat geçmedi ki,
sorunlar birbiri
ardına çözülmeye
başladı.
Seyrantepe - TEM
Otoyolu'nda

sürdürülen alt ve üst
geçit yo! kavşak
inşaatını yürüten
Ankara Beton San.
ve Tic. A.Ş.'ye 600
bin 187 YTL ceza
kesildi ve firma
işi bir gecede
tamam!adı. Bu
kavşak bugün
devreye girecek.
Burada ayrıca yine
bir gecede trafiği
rahatlatacak yan
yollar devreye girdi.

e İceza' erekı 0rmu Hafta sonunda

haharı
Y

a a aca lz

llık havanın yurt genelinde hafta sonunda
etkisini sürdüreceği bildirildi. Devlet Mete
oroloji Işleri Genel MüdürIüğünden alınan
bilgiye göre, bugün yurtta yağış beklen
miyor.
Gühey ve batı kesimler parçalı çok bututlu,
iç ve doğu kesimler az bulutlu olacak.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah saat-
Ierinde sis görülecek.
Pazar ve Pazartesi günlerinde de yurdun
büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Kuzey
kesimler parçalı bulut!u, Doğu Karadeniz
kıyıları hafif yağmurlu olacak.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde sis olacağı
tahmin ediIiyor.

D

iGemlİk Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ulu.dağ Üniversitesi
. (UU) tarafından bu
yıl "Atatürk'ün
Doğumunun 125.
Yılında Türkiye'nin
önemi" teması ile
gerçekleştirilen 2.
Ulusal Genç Bilim
|nsanları Sempoz
yumu tamamlandı.
23-24 Kasım tarihleri
arasında uü
Rektörlük A ve D
salonlarında gerçek-
leştirilen sempozyu-
mun sonuç bildir-
gesini değerlendiren
akademisyenler,
28 bildiri arasında
6 bildiriyi başarılı
buldu ve para
ödülüne layık gördü,
2 bildiriye de man-
siyon ödülü aldı.
Sempozyum Başka
nı Prof. Dr. Merih
Yurtkuran, katılım-
cılar Prof. Dr. Yusuf
Oğuzoğlu, Prof. Dr.
Necrni Gürsakal ve
Prof. Dr. Serpil

AttiaÇ'ın sempozyum
haklkında görüş
bildirdiği son
oturuımda,
öğrenciler bilim
ve araştırmaya
yönelilk ayrıntılı
biIgileır edindi.
Akademisyenlerin,
sernpo:zyum ve sem_
pozyurııun konusu
hakkında öğrenciler-
den gelen soru ve
önerileri yanıtla-
maslnın ardından,
katılımcııtara, kitap
haline getirilen
sempozyıum bildiri-
leri dağıtııldı.
Sempozytım Başkan
lığı'nın, "Türkiye'nin
sosyokültüirel ve
sosyoekonomik
yapısı" ile "'Türki
ye'nin Jeopolitik ve
Jeo.stratejik Duruımu
ve Onemi" başlık-
larını birleştirerek
yaptığı değerlendir
me sonucunda,
genç bilimcil,ere

toplam 6 ödül ve 2
mansiyon verilmesi
kararlaştırıldı.
Türkiye genelinde
12 üniversiteden 28
bildirinin katıldığı
sempozyumda
"Türkiye'nin Sosyo
kü|türel ve Sosyo
ekonomik Yapısı"
konusunda birinci
liğe Gazi. Üniversite-
si'nden Oğretim
Görevlisi Dr. Sibel
Kavaklı seçi!di. Aynı
konuda bildiri sunan
Uludağ Üniversitesi
Araştırma Göı.ev|isi
cantürk caner ikin-
ci, Erciyes üniver-
sitesi Araştırma
Görevlisi |!han Ege
de üçüncü oldu.
Mansiyon ödülüne
ise Uludağ Univer-
sitesi Araştırma Gö
revlisi Aliye Çınar
Iayık görü!dü
Sempozyumda,
"Türkiye'nin jeopoli-
tik ve Jeostratejik

DuıTumu ve Önemi"
ko4usunu seçenler
arasında da birinci-
lik Uludağ Üniver-
sitCsi'nden Araştır
ma Görevlisi Ayda
Polpt'a verildi. Aynı
konuda bildiri sunan
ıstanbul Üniversitesi
Araştırma Görevlisi
Serkan Kekevi ve
Gökmen Kılıçoğlu
ikinci, Marmara
üniversitesi'nden
Yrdı Doç. Dr. Barış
Doşter de üçüncü
seçilal. Mansiyon
ödülüne ise lstanbul
ü niversitesi'nden
Araştırma Görevlisi
yavuz cankara ve
Araştırma Görev!isi
pınar ozden
layık görü!dü.
Törenin ardından
sempozyumdan
ödülle ayrılan genç
bilirhciler ve
akademisyenler
hatıla fotoğrafı
çektirdi.

0rhan

Orhangazl'de bir
işadamı sikke
pazarlığı yaptığı öne
sürülen, biri kadın 4
şüphe!i tarafından
kurşunlandıktan
sonra, 50 bin YTL'si
gasp ediIdi
Olay, önceki akşam
saat 18.00 sıralarında
ilçeye bağlı Gölyaka
Köyü'nde meydana
geldi. Edinilen bil-
gilere göre,
Ankara'da galericilik
ve emlak işiyle
uğraştığı belirtilen
Adem l.(43), daha
önce Ankara'da
bağlantı kurduğu 1'i
kadın 4 şahıstan bin
300 Osmanlı sikkesi
satın almak için
Orhangazi'ye geldi.
Ancak, lstanbul ve
i!çede buluştuğu
şahısları, 06 AZ 8753
plakalı aracına alan
işadamı Adem İ'yi,
sikkelerin teslim
edileceğl söyı n
Gölyaka Köyt J
kötü bir sürpriz bek-
liyordu.
sikkeleri satın ala-
cağı evin önüne
geldiğinde, henüz
be!irlenemeyen bir
nedenden ötürü
şahıs!arla tartışmaya
başlayan işadamı,
kendisine silah çekil-
ince araçtan atladı.
Bu sıradh Adem İ'yi
kurşun yağmuruna
tutan ve sağ kolun-
dan vuran şahıslar
ise araçtaki 50 bin

§ayfı 8

unu

YTL'yi gasp edip, bir
başka araçla olay
yerinden kaçtı.
Adem l'nin sürücü
koltuğundan atla-
masıyla birlikte kont
rolden çıkan aracının
köy çeşmesine
çarparak durduğu
öğrenilirken, jandar-
ma ve polis ekipleri,
olayla ilgili geniş
çap!ı soruşturma
başlattı.
Şahıslarla 10 gün
önce Ankara'da
buluştuğu ve burada
kendisine gösteri!en
numune sikkeyi gör-
erek, şüphelilerle
pazarlık yapan
işadamı Adem !'nin,
ilk ifadesinde jandar-
maya yalan beyanda
bulu ndu
sürü!dü.

o
f ouxrux I

Gen blllmcllere ınoral azi'de §lkke 0

Uludağ Üniversitesi ;2. Ulusal Genç Bllim İnsanları Sempozyumu tamam-
landı. 12 üniversiteden 28 blldlrinin sunulduğu sempozyumün sonunda

başarılı bulunan 6 blldlriye para ödülü,2bildiilye de mansiyon ödülü verlldl.

Ankara'dan Orhangazi'ye bin 300 adet
tarihi Osman!ı sikkesi satın almaya geldiği

öne sürülen işadamını oyuna getiren 1'i
kadın 4 şüpheli, şahsın 50 bin YTL'sini gasp

etti. Olayda, şahısların aracında kurşun-
ladığı ve kolundan yara|adığı işadamı,

Orhangazi'deki ilk müdahalesinin ardından
sevk edildiği Bursa'da tedavi altına alındı.

u one
!çeye

Ankara'dan traktör
satın almak için
ge!diğini söy!eyen
işadamının daha
sonra gerçekleri
anlaffığı ve guvenııl(
güçlerine kendisini
gasp eden 1'i kadın
4 şüphelinin eşkal
bilgelerini verdiği
öğrenildi.
Bu arada, sağlık
durumu iyi olduğu
öğrenilen işadamı
Adem l., Orhangazi
Dev!et
Hastanesi'ndeki i!k
müdahalesinin ardın-
dan Bursa Devlet
Hastanesi'ne sevk
edi!di. Olayla ilgi!i
soruşturma sürüyor.

ğ
ı

16, Foto
v

Bursa Büyükşehir
Belediyesi, bu yıl
16'sını düzenlediği
Fotoğraf Günleri'nde
etkinliğin içeriğini
zenginleştirip, daha
çok kitleye ulaşma
sını sağ|ayarak Bursa
lıları fotoğraf sanatıy-
la buluşturuyor.
Tayyare Kültür
Merkezi, Kent Müzesi
ve Ressam Şefik
Bursalı Sanat Galerisi
önündeki foto-blok-
ların yanı sıra yine bu
yıl ilk kez başlatılan
öğrencilere fotoğraf
eğitimi uygulaması
16. Bursa Fotoğraf
Günleri'ne ayrı bir

coşku kattı.
Fotoğraf ustası Cenk
pekcanattı'nın bir
haftadır ders verdi(ii
Süleyman Çelebi
Lisesi öğrencileri,
Bursa'nın tarihi
mekanlarında bilgi-
lerini uyguIamaya
geçirdiler.
Büyükşehir Belediye
si tarafından ücretsiz
verilen fotoğraf
makineleriyle Bur
sa'nın tarihi ve turis-
tik mekanlarını objek-
tiflerine yansıtan
öğrencilerin eserleri
Pekcanattı'yı bi!e
şaşırttı. Pekcanattı,
bir haftalık eğitim

raf Günlerl llklere imz 0rat

lerinin önümüzdeki
yı| kapsamının
artırı lacağı nı söyledi.
Koçyiğit ayrıca 14-17
Aralık tarihlerinde
İpekyotu Film Festi
vali'ıııde Fotoğraf
Günlleri'ndeki gibi
ücrefsiz kurslarla
merdklılarına pro-
fesyönel Ier tarafı ndan
sinema eğitimi
verileceğini de
hatırIattı.
Fotoğraf Günleri'nde
fotoğraf şöleni
devatm ediyor
Bu arada 16. Bursa
Fotoğraf Günleri
etkinlikleri, cumartesi
ve pazar günkü
progiamlarla sona
ererken, Tayyare
Kültür Merkezi, Kent
Müzqsi ve Ressam
Şefik Bursalı Şanat
Galeiisi'ndeki
sergi]ler ise 30 Kasım
Perşçmbe gününe
kadar gezilebilecek.

a

sonrasında böyle
bir performans bek-
lemediğini belirtirken,
bu uygulamanın bazı
öğrencilerin fotoğraf
konusundaki gizli
yeteneklerini de
ortaya çıkarttığını
söyledi.
Büyükşeh ir
Belediyesinin
ücretsiz eğitimleri
sürüyor
Kültür Aş. Genel
Müdürü Aklf Koçyiğit
de, öğrencilerin
beğenilen fotoğrafla
rının sergileneceğini,
yetenekli olanlara ise
yakın bir zamanda
dçılacak kurslar!a
eğitimlerinin devam
edeceğini bildirdi.
Koçyiğit, fotoğraf
sanatının sevdirilme-
si, özendirilmesi ve
etkinliğe katılımı artır-
mak amacıyla başlat-
tıkları uygulamalı
fotoğraf eğitimi ders-

BURSA HAKıMiyrr VE
KENT GAZETELERİİİE

iıııı ve REKLAM ALıNıR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEML|K
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı :i.

Tel : (0.224} 513 96 83 Fax:513 35 95 
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yunanlılar lıllllll pl an 0
lddlaa'nın yunantı
ortağı lntralot'un
sahibi lntracom
Holding'in Yönetim
Kurulu Başkanı ve
Ust Yöneticisi (CEO)
Socrates Kokkalis,
Mllll Piyango'nun
özelleştirme süreci
başladığında mutlaka
teklif vereceklerini
söyledi.
Kokkalis, Dünya
Ekonomik Forumun
da düzenlenen ve
basına kapalı olarak
gerçekleştiri!en
"Paranın Rengi" ad!ı
oturumun ardından
gazetecilerin soru-
larını yanıtladı.
lddlaa'nın ardından
MllIi Piyango ile
ilgiIenip ilgilenmedik-
Ierinin sorulmasının
üzerine Kokkalis,
kurumun özelleş

tirilme süreci
başladığında teklif
vereceklerini söyledi.
lhaleye girmek için
bir konsorsiyum
oluşturduklarını
açıklayan Kokkalis,
konsorsiyumun
4 şirketten oluş-
tuğunu, birinin kendi
şirketleri olduğunu,

diğer üç şirketten
birinin ise Türk
olduğunu dile getirdi.
Kokkalis, konsor-
siyumdaki şirketlerin
sorulması üzerine,
"Isimlerini açıklamak
için daha çok erken"
karşılığını verdi.
Kokkalis, Mllll Piyan
go ihalesine girecek-

da tali
lerl Türk ortaklarının
lddlaa'daki ortakları
Çukurova Grubu olup
olmadığının sorul-
ması üzerine ise
yorum yapmadı.
Türkiye'yi bölgede
yatırım yapmak için
bir platform olarak
kullanmak
istediklerini ifade
eden Kokkalis,
Türkiye deki
yatırımlarının 100
milyon doları
bulduğunu söyledi.
Kokkalis, Telecom
ve lT teknolojilerine
yatırım yapmak
istediklerini
beli rterek, "ÖzellikIe
Broadband (Geniş
bant internet hizmeti)
gündemimiz de
bulunuyor.
Buna Wi-Max de
dahil" dedi.
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Devlet Bakanı ve
Başmüzakereci Ali
Babacan, 'Geçtiğimiz
4 yıl içinde,
Türkiye'deki kayıt-
dışılıkla ilgili beIki
hiçbir ilerleme kayd-
edemedik. Bunu itiraf
ediyorum ve kabul
etmek zorundayız.
Çok talihsiz tabii ama
durum bu" dedi.
Ali Babacan, Dünya
Ekonomik Forumu
Türkiye Zirvesinde
gerçekleştirilen
"Türkiye'nin
Ekonomik Açıdan
Uzun VadeIi
Avantajları" konulu
oturumda yaptığı
konuşmada, herhangi
bir ülke için yatırım
çekebilmek ve avan-
taj sahibi olmanın
önemine dikkati çek-
erek, önce siyasi
sonra da makro
ekonom ik'istikrarın
sağlanmasının
ardından yatırımların
çekilebileceğini

ıı Babacan'dan ka ıtdı ı ltlrafı

söyledi.
AB perspektifinin
Türkiye'nin önünü
görebilmesini
sağladığını dile
getiren Babacan, bu
perspektifle birlikte
özel sektörün ve
yatırımcıların 4-5
sene sonrasını göre-
bilme imkanına sahip
olduğunu ifade etti.
Ali Babacan, birçok
gelişmekte olan
ülkede demokrasinin

gelişeceğine dair her-
hangi bir garanti
bu!unmadığını kayd-
ederek, "Türkiye AB
ile gün be gün daha
tazla demokratik ola-
cak, daha tazla insan
haklarına önem
veren, hukukun
üstün!üğünü benim-
seyen bir ülke
olacaktır" diye
konuştu.
Kayıtdışı ekonominin
hala en önemli sorun-

lardan biri olduğunu
vurgulayan Babacan..
bir dinleyici tarafın-
dan yöneltilen,
"Kayıt dışılıkla
mücade!ede
hükümetin planı
nedir?" sorusu
üzerine, şöyle
konuştu:
"Belki tek ilerleme
kaydedemediğimiz
alanlardan bir tanesi
ne yazık kl budur.
Geçtiğimiz 4 yıl
içinde, Türkiye'deki
kayıt dışılıkla ilgili
belki hiçbir ilerleme
kaydedemedik.
Bunu itiraf ediyorum
ve kabul etmek
zorundayız.
Çok talihsiz tabii
ama durum bu.
Kayıtdışıyla
mücadele için
ne yaptık? Vergi
oranlarını düşürdük.
Azalan vergi oranları,
insanları kayıt
dışı l ı ktan caydıracak-
tır diye düşündük "
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9 Aralık'ta satı

Yılba

Milll Piyangonun 20
milyon heyecanı
yakında başlıyor.
Mllll Piyango ldaresi,
yılbaşı çeki!işinde 2
milyonu amorti
olmak üzere 2 mil
yon 759 bin 566 adet
ikramiye dağıtacak.
Milll Piyango ldaresi,
yılbaşı özel çekilişi
için 200 milyon
YTL'llk bilet bastırdı.
9 Aralık'ta satışa
sunulacak olan yıl-
başı biletlerinin
dağıtımı için de
bütün hazırlıklar
yapıldı. Tam biletin
20, yarım biletin 10,
çeyrek biIetin ise 5
YTL'den satılacağı
özel çekilişte büyük
ikramiye, geçen yıl
olduğu gibi bu yıl da
20 milyon YTL o!a-
cak. Öze! çekilişte,
ikinci büyük ikramiye
olarak 5 milyon
YTL, üçüncü büyük
ikramiye olarak da
1 milyon YTL
verilecek.
Yılbaşı özel
çekilişi, milyonIuk
ikramiyelerin tam
bilete çıkması
halinde 3, ilk 2 büyük
ikramiyenin çeyrek,
1 milyon YTL'llk
ikramiyenin tam
bilete çıkması
halinde de 9 kişiyi
milyoner yapacak.
Özel çekilişte, mityon
YTL'Ilk ikramiyelerin
yanı sıra 2 adet 500
bin, 3 adet 200 bin,
15 adet 100 bin, 30
adet 50 bin, 50 adet
20 bin, 100 adet 10
bin, 300 adet 5 bin
ve bin adet bin
YTL'Ilk ikramiyeler
de sahiplerini
bulacak. "j|
2 milvon da aniffinı
tinin verllec'ğüİ8t8f
ç e ki l i ştöl'2] jİ{', 
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759 bin 566 adet
bilete ikramiye
çıkacak. 31 Ara!ık
çekilişinde 200
milyon YTL'llk satış
hasılatının 118
milyon 960 bin
YTL'si ikramiye
o|arak vatandaşa
geri dönecek. 200
milyon YTL'llk biletin
tamamının satılması
halinde, bunun 30
milyon 508 bin 246
YTL'si katma değer
vergisi, 4 milyon 912
bin 346 YTL'si de
gelir vergisi stopajı
olarak Hazinenin
kasasına girecek.
Satışlardan Tanıtma
Fonuna 5 milyon
53 bin 175 YTL,
Sosyal Hizmetler
Çocuk Esirgeme
Kurumu'na 505 bin
318 YTL, Olimpiyat
Oyunları Fonu'na
509 bin 992 YTL,
Savunma Sanayi
Destekleme Fonu'na
da 9 milyon 689 bin
852 YTL aktarılacak.
Hazineye verilecek
370 bin 903 YTL ile
birlikte, yılbaşı özel
çekilişinden kamuya
sağlanacak kaynak
51 milyon 549 bin
832 YTL'ye ulaşacak.
sahte bilete önlem
Bu arada Milli
Piyango ldaresi,
yıIbaşı öncesi
piyasaya sahte bilet
sürüImesine engel.,
olmak amacıyla, .|b
yılbaşı özel
çekiliş bilet
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Nlsan'a kadar az
me esı eme n

LöSEV'e göre
sa|atalık, domates,
patlıcan, biber, şef-
tali, karpuz, erik, muz
gibi yaz sebze ve
meyvelerini artık
kışın da yiyebiIiyoruz
diye sevinenler,
kanserin pençesine
atlıyorlar...
Lösemili Çocuklar
Vakfı (LÖSEV),
kanser riskini
artırdığı gerekçesiy!e
yaz aylarında
yetişen me}rye ve
sebze|erin kış
aylarında
tüketilmemesi
konusunda uyardı.
Açıklamada, "Kışın
satılan yaz me),,ve
ve sebzeleri,
doğal ortamda
yetiştiril miyor. Yiyen
anne yeya anne
adaylarının bebekleri
de etkileniyor" denil-
di. Doğal olmayan

koşullarda yetişen
sebze ve ,meyvelerin
kanser riskini yüzde
70 oranında artırdığı
belirtilen uyarıda,
"Bu ürünler raf ömrü
uzun otsuın diye erk-
enden toplanıp
sandıklanı}/or.
vitamin ve minarel-
leri eksik olluyor"
ifadesi kullıınıldı.
LÖsEV tüketicilere
10 Kasım ile 1 Nisan
tarihleri araısında
salatalık, dtımates,
patlıcan, bitıer, şef-
tall, karpuz, ıetik,
muz gibi yaz sebze
ve me}^relerini
yememelerin i, bu ta
rihlerde yaz sıebze ve
meyvelerinin naylon
örtü altındaki seralar-
da, kalorifer, lhormon
ve böcekten }ıorun-
mak için aşırı miktar-
da tarım ilacıyla
yetiştirildiği ni bel irtti.
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Toplumda artan şid-
det eğilimine Meclis
araştırması istendi.
Şiddet eylemIerinin
nedenleri nin araştırıl-
ması ve etkin tedbir-
ler önerilmesi
amacıyla Meclis
Araştırması a.çılması
istendi. CHP lstanbul
Milletvekili Hasan
Fehmi Güneş ve
arkadaşlarınca hazır-
lanarak TBMM
Başkanlığına
sunu!an önergede,
son dönemlerde
toplumun bir suç sa!-
gını tehdidi altına
girdiği, toplumsal
yaşam, toplumsal
barış, toplumsal
huzur ve güven
duygusunun, yıkım
gücü giderek artan
sürekli bir toplumsal
depremle sarsıldığı
belirtildi.
Önergede, "Resmi
veri ve istatistikler,
bu depremin acı ve
kaygı verici düzeyini
sergilemektedir. Gan,
ma|, ırz güvenliğinin;
ahlak değerlerinin;
yasa kurallarının

geçersizleştiği, bir
korku ortamı
koşulları yaygınlaş-
makta ve kalıcılaş-
maktadır. " ifatjeleri ne
yer verildi.
Saldırılar Uluorta
İşleniyor Uyarıısı
Gasp, darp, hırsızlık,
kapkaç ve soygun
suçlarının, insaııları n
gözü önünde, uluorta
saldırılarla, yaraleıma
hatta öldürmelerle
işlendiği kaydedilen
önergede, şöyle
devam edildi:
"ÖnIenemeyen her
eylem sonraki eylem-
leri ve eylemcileri
özendirmekte,
cesaretlendirmekte-
dir. Önlemsizlikten
kaynaklanan, cezası-
zlıktan beslenen bu
suç işleme eğilimi,
yeni suç türleri
üreterek ve artarak
yoğunlaşmaktadır.
Son günlerde
yaşadığımız daha
önce görülmemiş
türden vicdan ve
insanlık dışı
saldırılar, toplumu-
muzu derinden

yaralamaktadır.
Top!umun korkusuz
yaşama hak ve
özgürlüğünü zedele-
mektedir. yasa ve
ahlak tanımaz eşkıya
grupları, seri cinayet
canavar!arı, katil,
kapkaç çeteleri, hay-
vanlaşmış ırz ve
namus düşmanları,
kundaktaki bebeğe
ilişen, oyun çağında-
ki çocuktara tecavüz
eden, her düzeydeki
öğrencilere iğrenç
güdülerle saIdıran, ar
haya ve utanç yok-
sunu vahşet sürüleri,
eyIemleri ni arttı rarak
sürdürmektedir."
"Toplumumuz, korku

ıı ıı

ve çaresizlik duy-
gusunun tutsaklığına
sürüklenmektedir.
Güvenlik güçlerinin
yetersiz!iği de çaresi-
zliği artırmaktadır.
özetIenen bu tablo
toplumsal çözü!me
göstergesidir."
denl!en önergede,
TBMM'nin bu tablo
karşısında duyarsız
kalamayacağı vurgu-
landı. Önergenin son
bölümünde ise şid-
det ey!emlerinIn
nedenlerini n araştırıl-
ması ve etkin ön!em-
ler önerilmesi
amacıyla Mec!is
Araştırması açılması
talep edildi.
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Mu mula böbrek rahatsızlıkları ve ekere l
Genellikle Kuzey
Anadolu ve Marmara
Bötgesi'nde yetişeh,
ancak meyvesine pek
rağbet olmadığı için
sadece bahçelere
çeşit olması açısın-
dan ekilen muşmu-
la|arın böbrek rahat-
sızlıkları ve şekere iyi
geldiği bi!diri!di.
Sertken mayhoş,
olgun!aştığında tat-

Ianan, bazı yörelerde
döngel ve beşbıyık
adı veri|en muşmu-
lanın, böbrek ve

mesane taşlarının
düşürü!mesinde
faydalı olmasının
yanı sıra bağırsak

hastalıklarında
kabız düzenleyicisi
olduğu, çekirdeğinin
ise idrar açıcı
özelliği olduğu belir-
tlldl. Meyvenin
muhtevasının şeker-
ler, organik asitler ve
tanenden oIuştuğu,
yaprakları kaynatılıp
içildiğinde ise şeker
hastalığına iyi geldiği
ifade edildi.

Amerikalı araştırma-
cılar, yumurta alerji-
sine karşı "zorlu"
ancak işe yarayan
bir tedavi geliştirdi.
Duke ve Arkansas
üniversitelerinden
araştırmacı lar, içi nde
yumurta olan bir şey
yediklerinde kusma,
kaşıntı ya da sol-
unum sorunları
yaşayan 1-7 yaşında-
ki 7çocuğa her gün
çok az miktarda yiye-
ceklere karıştırılmak
üzere toz haline
getiri!miş yumurta
verdiler.
Bir yumurtanın
binde biri miktar|a
işe koyuIan

araştırmacılar, mik-
tarı yavaş yavaş
artırdı. 2 yılın sonun-
daysa çocukların
çoğu çırpılıp yağda
pişirilmiş 2
yumurtayı hiçbir
tepki vermeden
yiyebildi.
Şimdi araştırmacı!ar,
yer fıstığı alerjisine
de benzer yöntemle
çözüm bulmaya
çalışıyor.
Ulusal Alerji ve
Enfeksiyon
Hastalıkları
Enstitüsü'nün tah-
minlerine göre
Amerikalı çocuktarın
yüzde 6-8'inin gıda
alerjisi var.

eıı r
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zatürreden o um ler artı
Yükselen yaşam
standartlarına, etkin
antibiyotiklere,
gelişmiş yoğun bakım
ve destek tedavilerine
rağmen zatürrenin
görülme sıklığı ve bu
hastalık nedeniyle
ö!ümlerin arttığı
bildirildi.
Türk Toraks Derneği
Başkanı Prof. Dr.
Eyüp Sabri Uçan,
zatürrenin akciğer
dokusunun iltihaplan-
ması olduğunu belir
terek, bu hastalığın
bakteriler başta
olmak üzere çeşitli
mikroorganizmalara
bağlı olarak meydana
geldiğini söyledi.
Bebek ve çocukların
yanında, yaşlı ve
biIinen başka bir
hasta!ığı olan
erişkinlerde de zatür-
renin hem daha sık
görüldüğünü hem de

ağır ve ölümcül
seyredebildiğini
belirten Uçan, şeker,
kalp, akciğer, böbrek,
beyin, kas, ve bazı
kan hastalıkları gibi
müzmin bir rahatsız
lığı olanlar iIe
bağışıkIık sistemi
baskılanmış kişilerin
zatürre bakımından
risk grubunda yer
aldıklarını kaydetti.
Zatürrenin, kış
aylarında daha sık
görüldüğünü belirten
Uçan, "Yükselen
yaşam standartlarına,
etki n anti biyotiklere,
gelişmiş yoğun bakım
ve destek tedavilerine
rağmen bir çok infek-
siyon hastalığının
aksine, zatürrenin
görülme sıklığı ve
zatürreden ölümler
giderek artmaktadır.
Zaturre, tüm dünyada
ve ülkemizde en sık

görülen ve en iazla
ölüme neden olan
hastalıklar arasın-
dadır"diye konuştu.
zatürrenin ihmal
edilmemesi gereken
bir sağlık sorunu
olduğuna işaret eden
Uçan, bu hastalığın
erken teşhis edilmesi
ve gecikilmeden
tedaviye başlan-
masının ölümleri
azalttığının bilindiğini
söyledi. Uçan, "Ne
var ki aileler öksürük-
le başlayan basit
gribal enfeksiyonIar-
da evde uygulanacak
olan tedavi yöntem-
lerini bilmemektedir.
Beslenme bozukluk-
ları ve kötü çevre
koşulları nedeniyle
basit enfeksiyonlar
kolaylıkla zatürreye
dönüşmektedir"dedi.
zatürrenin bazen
9rip, soğuk algınlığı

or
ve bronşit gibi
hastalıklarla
karıştırı!abildiğine
dikkati çeken Uçan,
"Bu gibi hastalarda,
ateşin üşüme-titreme-
siyle yükselmesi ve
39-40 dereceye kadar
çıkması, hastanın
genel durumunun
bozulması, hastalığın
ağır seyredip uzun
sürmesi, koyu renkli,
kanlı balgam ve
göğüs ağrısının eşlik
etmesi durumunda
mutlaka zatürre
olası!ığı dikkate a!ı-
narak araştırma yapıl-
malıdır" diye konuş-
tu. Uçan, grlp salgın-
larının zatürre oluşu-
muna zemin hazır-
ladığını ifade ederek,
gripten ö!ümlerin ası!
nedeninin grip son-
rası ge!işen zatürre
olduğunu sözlerine
ek!edi.
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GEREKL| TELEFONLAR RESMİ DA|RELER DEN|Z OTOBÜSÜ

ittalye
Polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
5{3 12 06

TEK Anza
TEK |şbtme
Statyum
Orm.Bö!.Şef.
Mılıı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
KarayolIan
L|man Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ııu.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Teke! Md.
Ver. Daiıesi Md.
İlçe Tanm Müd.
İ!çe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
51377 77
513 18 46

Bursa 256 77 84
lliudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 5161212
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAY|I,IAKAMLıK Yalova

Topçular
Eskihisar

(226| 811 10 20
(226| 363 43 l9
(262| 655 60 3lKaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜS

Şehirlenrası
otobüs Terminali

261 54 00

(l8 Hat }
ULAşıM

METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu_Esadaş 51+
Anıtur 514
Kamil Koç 513

12 12
20 77
10 72
45 49
47 71
35 71

TÜP DAĞİTİCİLARİ

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 l2 95
5l3 16 37

513 16 37

513 88 43
5l3 22 59

513 45 46
513 65 00
514 59 81

5t3 80 00
514 88 70
514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
§SK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomognfi 513 65 29

BELEDıYE
Santnl 513 45 21 -23

Başkan!ık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122

Su İşlet 513 45 21 - 115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 4521 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

TAKsıLER

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

5t3 t8 2l
513 24 67

5l3 32 40

513 23 24

5{4 35 50

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

513 l0 79
513 30 33
513 14 25

NöBETçI r czANE

25 Kasm 2006 Cumartesi

GEMİÇ ECZANESİ
26Kı§m 2006 Pızır
YEŞİM ECZANESİ

İ

K rfez
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I GüNLüKslvıslGAzETE I

YEREL SÜRELi YAYİN
YlL :34 SAY! : 2606

riyerı : 0.25 yTL. (KDv Dahıt)
Sahibi : Kadri GÜLER

Sqrumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap e Ül_en
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

yönetim ve Basım Yeri : KöRFEZ oFSET
Matbaacl ı k-Yayı ncıl ı k-Reklamcı lık Tes.isi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3rB GEMLIK

(Dini baynm Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Seyfettin ŞeXenSÖZ
Spor yapanların
yakından ilgilendik-
leri ve halk dilinde
zıp zıp denilen
(Tronbolin) aletine
gençlerin ilgisi
büyük oldu.
Endü§tri Meslek Lise
si karşısıııda lremnur
Tronbolin ismiy|e
Hacı Arif Eren tarafın
dan kurulan ve eği
timli jirnnastik yapı
lan aletler gençlere
eğlenceli dakikalar
yaşatıyor.
Altı adet yaylı aletle
sıçrama ve takla
atma figürleri yapan
genÇler eğlenirken
jimnastik hareketlğri
de yapabiIiyorlar.
Gemlik'te şimdiye
kadat düşünülrneyeı1
Tronbolin aletlerin
den komşu ilçe
Ofhangazi'de de bir
tane bulunuyor.
Tiönbolin aletlerinde
jiııtılasti k hareketleri
yapmak isteyenler
belirlenen ücret ve
dakika karşılığında
bu imkandan

Y

I lence§l oldulerln 0ıı 0ıl
ocuklar bu film ka

30'dan iazla üIke
de 100'ün üzerinde
filmi çocuklarla
buluşturan 4.
Uluslararası lstan-
bu! Çocuk Fllmleri
Festivali 30 Kasım
2006 tarihinde
sona erecek.
Büyük ilgiyle takip
edilen festiva! film-
lerini izlememiş
olanlar, bu hafta
içerisinde
en yakın Cinecity
sineması'na
giderek festival
coşkusuna
katılabilir!er.
Pedagoglar tarafın-
dan izlenmiş ve onay-
lanmış birbirinden
renkli çocuk film-
lerinin gösterimi hafta
boyu D-Point Cinecity
Etiler, Bonus
Premium Cinecity
Trio Kozyatağı,
Cinecity Olivium
Zeytinburnu ve Mimar
Sinan Güzel Sanatlar
üniversitesi Batmum
cu olmak üzere 4
farklı noktada göste
rime devam edecek.
Dört yıldır başarıyla
sürdürülen festival
filmleri tam
çocuklara göre
Festivalde 2, ve
13 üstü olmak uzgfe 4

farklı yaş kate-
gorisinde gösterilen
filmlerle, çocukların
yaşıtlarıyla birlikte
eğlenceli zaman
geçirebilmeleri
amaçlanıyor. Festival
yalnızca çocukların
gelişimi açısından
deği!, ebeveynlerin
çocukların hayal
dünya!arını görmesi
açısından da
eğlenceli bir fırsat
sunuyor. Cinecity
Sinemaları, konforu,
ka!iteli hizmet anlayışı
ile 4. UIuslararası
İstanbul Çocuk
Filmleri Festiva!i kap-
samında konuğu ola-
cak tüm çocuklara ve
büyüklere eşsiz bir
atmosferde film izle- '

menin ayrıca!ığını bir
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Merkez : Kayhan Mah.2 NoIu Cad. 9/A
Teı & Fax : İo .224ı- 513 88 26 GEMLİK

Şube : Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No 
= 
4' Tel : (o.224) 513 49 93 GEMLİK

e-mail : c_demirli@yahoo.Gom
vvıM\rv.uluka a.ticaret-ltd.com
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İçtiğiıniz sııJnun t(atitesi
sağtrğımız kadıır önemlidirl4O Yıldııı Beni ...

!
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su tadındahayat
Ğı

ra
mTa uld ru uP
nozo klayaP

kll si

ffim ile Sağlıklı Nesillere...

]|frı(fr]l TİCfREr
Irakan Arda

Dr. Ziya Kaya Mh. Orhangazi Cad. No : l00 l C

T€l :Io.224l 5122255 GEtlıİx

Çenesuyu 1,2 [Fr| sertlik derecesiyle
Türkiye'nin ve dünyanın

en yumuşak suları arasında yer alır

ü

GEMLıK,ıN iı_x GÜNLÜ K GAZETESı
ceııı_ix
ıı

TAR/AFSıZ sİyesi GFZETE
27 Kasım 2006 Pazartesİ info@gemlikko riezgazetesi.com 25 Ykr

_

Kö]frzOhette
Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
broşür cilt yapımı

Tel : 513 96 83
İstikla! Gaddesi Bora Sokak Akbank Aralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEML|K

Belediye tarafından şikayet üzerine durdurulan inşaatın sahibi inşaatın yasal olduğunu söyledi 'HEIüI 

ücretsiı 0§§ kursu a

Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesihde
Gemlik Halk Eğitimi Me.rkezi Müdürlüğü'nün
öncülüğünde ücretsiz OSS'ye hazırlık kursu
açıldı. Cumartesi ye Pazar günleri 09.00 ile
15.30 saatleri arasında ücretsiz devam eden
kursta 30 öğrencl ÖSSYe girebilmek için
hazırlanıyorlar. Haberi sayfa S'de

ıTa§al 
de llse ınühürleıl§ln"

U

a

t Osmaniye Mahallesi Nilüfer Sokak'ta 9 kişinin
Kaymakamlık ve Belediye'ye verdikleri 'Sokak dar-
altılıyor' şikayeti üzerine yapılan inşaat Belediye
tarafından durduruldu. lnşaat sahibi mağdur
olduklarını belirterek, " Gelsinler yeniden ölçsünler,
eğer sokağı daraltıyorsak ve yasal olmayan işimiz
varsa arsamızı bağışlamaya hazırız" dedi. Syf 3'de

ı

n Güne Bakış

Dondurmam gaymak..

Bize ait birçok değerler vardır.' Bıı değerleri biz yaşarız.
Başkaları için bir şey ifade etmeyen bu

değerler, bizim için öıremlidir.
Çocukluğumuzda bizimle içi içe olan

birçok şeyi bugün yaşayamayız. Ama
onunla yıllar sonra karşılaştığımızda
mutlu olıırıız. Devamı sayfa l'de

kadri cüı_en
kadrl3uler@hotmal l.com
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-PRoJE ı(oFıBI
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Tel ı (o.ıA) sıı tı-ıı, Fax 3 5ı3 ıı7ı_
Orhaııgazi Gad. No ı 8/C
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24 Kasım Oğ
Günü nedeni elı

enler
çe

Mllll Eğitim dür!üğü
tarafından o nize edilen
kan bağışı ka panyası
beklenen i!giy göremedi.

Seyfettin kültür Merkezinde
düzenlenen kutlama
törenlerinde Bursa
Kızılay Kan Merkezi
elemanlarınca yapılan
kan kontrollerine az
sayıda öğretmen
başvuruda bulundu.

',Bazı öğretmenlıırin
,kan veremez olınası
,da beklenen ilgiyi
;azaltırken kan veren
,öğretmen sayısı
1bir e!in parmaklarını
geçmedi.

l(an h aıl a§ı

rfez'internette
rfezgazete§i,com

CDRS t ğCfuluİr şuBGsİ
Tşl : t0.ee4) 51n 08 58

Fax : (0.224| 512 08 61
İstiklal Caddesi Adliyıı Ara!ığı Lider ı\pt.

Kat : 2 Daire : 1 Gemllk / BURSA

Ko ÇAK HT,HH|
550,GENEL MÜDÜarÜx 444

vvvvw. koca kg ayrİ m e n k u .(cOlTl

AA-015 Hisartepe 12O M2 deniz manzar-
a|ı yola cephe hisseli tapu
AA-016 Hisartepe 149 M2 deniz manzar-
alı yola cephe hisseli tapu
AA-005 Karacali 9275 M2 konut imarlı
arsa
AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13000 M2
zemin etüdlü 5 kat imarlı
AA-063 Narlı Köyü 1222 M2 anayola 50
metre
AA-O45 Umurbey 380 M2 deniz manza-
ralı villa imarlı

EE-08O Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır
elekt., su, artezyen var
EE-13/l Orhangazi lznik yoIu 25OO M2
dubIeks ev8 oda, 2 banyo elekrik, su
zeytin ve meyva ağaçları çocuk parkı ana
yola 12O mt
EE-136 Dürdane 2272lll2 2 hatlı meyve
ağaçlı
EE-071 Esadiye Köyü Yalova 12902 M2 2
katlı ahşap bina ev, ahır, traktör
EE-075 Mudanya 1532 M2 anayo|a
cepheli havuz|u müstakil denize sıfır, altı
garaj, portakal bahçesi var

EE-081 Manastır 135 M2 1.kat 3+1 fuul
doğalgaz|ı
EE-002 Manastır 1o0 M2 ıl.kat 3+1
kaloriferli
EE-082 Manastır t45 M2 3.kaı 3+1 caft
banyo ye wG, kaloriferli, asansörlü
EE-O13 Ycnisahil 90 M2 5. kat 3+1 masraf-
sız, deniz manıaralı
EE-O14 Manastır 124 M2 1.kat 3+1 masraf-
sız bakımlı
EE-O83 Eşrcf Dinçcr Mh. l3OM2 2.kat 3+1
yeni bina
EE-057 Cumartcsi pazarı 70 M2 5. Kat 2+1
çelik kapı, kaıtonpay.r, pimapen
EE-o6o Manastır 15o M2 3. kat 3+1 full
EE-l08 Manastır 150 M2 1-2-3.4-5-.. katlar-
da 3+1 full, lükı, ağuitos 2007 tcslim
deniz manzaralı 1o adct dairc
EE-o61 Balıkpazarı 88 M2 S.kat 2+1 bakım
ister 35.0OO YTL
EE-015 Eski Pazar cd. 95 M2 2+1 sobalı,
kartonpiyerli
EE-085 Manastır l1O M2 12.kat
kartonpiycrli, kaloriferli, masrafsız

EE{04 Gazhane Cd. 125

EE{'l7 Gemlik Merkez 110

EE{ll8 Hamidiye Mh. 144
EE{l58 Manastır 130 M2 5
yola cepheli
EE{62 Manastır 12O M2
EE{21 Gemlik 87 M2 S.kat

EE424Dı.Ziya Kaya Mh
kaloriferli, pimapen, saten
er
EE{05 Lise Cad. l10 M2
daire
EE-{l93 Manastır 195 M2

EE-l30 Manastır 195 M2

EE-129 Manastır 195 M2

EE{l94 Manastır 155 M2
temmuz teslim krediye
EE-l25 Manastır 155 M2 1

temmuz teslim krediye
EE-128 Manastır 155 M2

EE-127 ilanastır 155 M2
temmuz teslim krediye
EE-126 Manastır 155 M2 1

EE{l31 Manastır 13O }l2 2
piyer, amerikan kapı, fulI

EE{11 Narlı Köyü 75 M2

EE412 Manastır 12O M2 6.kat 3+1 masraf-

EE{l96 Manastır 150 M2 1

manzaralı kaloriferli, özel
EE-100 Manastır 14O M2
yapım |üks kaloriferli
EE-103 Manastır 220 M2

2+1 çelik kapı,

5 M2 2.kat 3+1

Kat 2+1 eşyalı,

S.kat 2+1

2 S.kat 3+1

2 4.kat bakımIı
3+1 deniz ve

3+1 bakımlı

4+1 2 banyo,

ıl+1 2 banyo,

4+1 2

n 3+1 2007

3+1 2007

3+1 2007

3+1 full daire

kartonpiyer, pimapen

kartonpiy-

2 wc, asansörlü,

2 wc, asansörlü,

banyo, 2 wc, asansör,

2007 temmuz teslim

temmuz testim krediye

3+1 dubleks,
uygun

3+1 2007

3+1 karton-
Narlı

alanı, çocuk

ka]oriferIi

çarşıya yakın

sız bakımlı

ı|+1 lüks

Köyü 75 iü2 Z.kal2+1
havuzu, spor alanı ve
sız

2 adet yüzme
parkı masraf-

2 adet yüzme havuzu,
parkı, masrafsız

3+1 deniz
ım
3+1 özel

AA{27 Yalova Yolu 1OOO t2 Ticari imar
ııytln ıetış mığaıaıı olacak arsı
AA4O4 ilovki önımll dığil 1OOO M2
doniı görıcık arsa
AA-33 Umurbıy 2OOO M2 villa imarlı arsa
AA-13 Kumla Narlı aragı 1OOO M2 Dıniz
göıocıh lçlnd. ıv olabilir
AA.oSE Gımtik civarı 7OOO M2 su, ılck-
tılk yolı yakın imarlı arsa
AA-{l59 Bılıkpazarı 2OO M2 iki,katlı müs-
tıkll ıv olıbllir arsa.
AAOıla Orhangazi çcvre yoIu l5OO lt/i2
ıoytln dıpo|ıma ycri olaeak arıı
EEO3a ınovki önımll d.ğal 5 katlı kıtıpir
olıcık blnı
EE-oaa lıüklal Cad. yatırım amaçlı Zımin
dükkın
EE.0O9 Sahildı 2OO M2 2katlı doniı görc-
bllocık üıt üıtı vıya karşılıklı iki dairc
voyı dublıks dairı olabilccık işycri
EE492 tovki önomli dığil 1OOOO m2
iıpılı dopolamı elanı o|acak klralık arsa.
EE-O6O tıvki önım|i dığil rohabiIitasyon
mırlıııl olıcık ııgari l8odalı 3 kat!ı
k|rılık blnı
SATİLAN - KİRALANAN

GAYRİMENKULLER

4A{.49 Orhangazi Cad. 73O M2 üç yanı
yol
4A{3O Umurboy 5325 }l2 yol kcnan
AAOO2 Büyük Kumla 928 il2 lmırlı
4A468 Orlıangazi 19077 }l2 ıanıyl
lmıılı
/lA{5tt Umurbcy 3E5o M2 körfez man-
ıırılı ııyıtln ağaçtarı var
AA{60 Küçük kumla 1OOO M2 lmarlı
AA{Ca Öorbcst BöIgc 391E3 M2 ıanayi
Imırlı
AAOO9 Kurtul 2EO M2 Köy içi
AA{06 Gonçali 'l835O M2 denizc EOOMT
anılıol ğzeri su elektrik var.
AA-OEO Kapaklı 596 Mt2 villa konut
lmır|ı
AA-O14 ilanastır 909 M2 villa imarlı
AA-067 lınih Gö| Kenarı EOOOOO M2 turı-
lm kurulabilir

EE-133 Adllye karşısı lhlara 325 M2 zemln
full eşyasıyla birlikte
EE-l05 Demirsubaşı Mh. 24 M2 1.kat köşe
dükkan
EE_oo7 Gazhang cd. 120 M2 1.kat kalorlfer-
ıa, 1.1oo YTL klra gelarl var, banka ıpotekıi

EE-133 Orhangazl Cd.33000 M2 120OOM2
kapalı alanlı hazır
EE-065 Alaşar Köyü 2828 M2 2800 M2
kapalı a|anlı hazır
EE-o49 lznik yolu 38000 M2 13ooo M2
kapalı alanlı hazır, ipotekli

AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarIı
AA-038 Manastır 135O M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

EE-016 Manastır 12O M2't.kat 3+1 asan-
sörlü, kaloriierll, 2 ay!ık depozit
EE-020 Manastır 12O M2 1.kat 3+1 asan-
sörlü, kalorilerli, 2 aylık depozit
EE-006 Hisartepe 130 M2 3.kat 2+1 asan_
sörlü, kaloriferli, 2O0 USD depozit
EE-095 Eski Pazİr Cd. 1OO M2 l.kat 2+1
doğalgaz kapıda, ful| eşyalı

EE-068 Dobruca 5OO M2 triplex full lüks
350 M2 bahçe
EE-075 Karacaali 550 M2 triplex denize
sıfır, jakuzili bahçe
EE-097 Kumla 25O }l2 triplex site içi
denize 50 mt
EE-054 Umurbey 21O in2 dublex 27O }l2
bahçeli, deniz manzaralı
EE-O78 Orhaniye Mh. 14O M2 deniz man-
zaralı lüks ve eksiksiz mobilyalı
EE-101 Bursa Çekirge l80 M2 triplex özel
yapım lüks

SATıLı}< tr»Ü}<}<AN

SATıLı]< FABRİxA

}<^AT ı<ARşıLlĞı ARSA

EE,O56 Balıkpazarı 165 M2 2.katlı 5 ltat
imıırlı, bahçeli yığma tuğla
EE,O10 Hisartepe 190 M2 2,5 katIı müs-
taKll 2,5 katlı , sobalı

G@EEtrı
Ar,.018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek
Arf084 Engürü Köyü 226!ı M2 zeytl|ılik
taıla
Ar,.048 Kurtul 7418 M2 köy içi yalova yol
una 1 Km.
A/r051 Umurbey 1650 M2 yola yakiı,
arııba girer, 50 zeytin ağa<:ı var
A/ı-007 Karsak boğazı 40ti40 M2 asfalta
50D Mt., sulu, sondajlı, 15ı)0 zeytin ığacı

EE{l38 Karsak Boğazı 10000 M2 ruisatlı,
im;ırlı benzinlik
EE{l4O Orhangazi yoIu 41,10 M2 ruhsatlı,
imıırlı benzinlik 

]

Ar,_009 Kurtut 280 M2 tarl;ı köy içi ı

EE-OıIS Karsak Boğazı 7265 M2 2,5 katlı
haıır işyeri, restaurant
EE472 Deminsubaşı Mh. '|0 M2 ı| kıtlı
biııa bakıma ihtiyacı var, her katın iyrı
giılşi var.
EE-o73 lstiklal Cad. 25 M2 2 katlı ddvren
kiıatık dükkan faal durumıla marke(, tekel
bayi. 

i

NOT : Telefonla

görüşmelerinizde

lhyıt No'sunun bildirilrrpsi

, ,ica olunur. 
]
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ARANAN GAYR|MENKULLER

Buluşrna
t

27 Kasım 2006 Pazartesi

Gürhan çETİNKAYA

Koyun, kasap, mal, G?Jl...

o4İ( Sıyfb 2

JLtr»ıJNıJz ]vıt ?
C)}<UYUN - o}<UTUN

ABONE OLUN

o
f ouııuxslyAsloızEC

a

Ülkenin geleceğini
köreltmeye dönük çok
clddi planlar yapılıyor..

kimsenin umurunda
değil..

Televizyonlarda cılık
programlar...
. Marketlerde bol hor-
monİu gıdalar..

Manavlarda genetiği
bozulmuş sebze ve mey-
vaıar..

Gazetelerde vurduIu
kırdıI, töreli, ölümlü
habe*rler..

Ne oluyor?
Ne bitiyor ?
Toplum giderek defor-

masyona uğruyor..
Para..
Çıkar...
Faiz...
Rant...
Kirlilik nedenl..
Köyden kente hız|ı

göç..
Beraberinde açılan

sosyaİ yaraİar..
psikoloiik bozulmalar..
lşsizIik..
Bunalım..
Gerginlik..
Kavga, gürültü,

kıyamet
Güneydoğu da din-

meyen gozyaşl..
Ortadoğu kaynayan

kazan..
silah tacirlerinin test,

merkezİerİ..,
Kazanç kapıları..
lrak..
Lübnan..
Filistin..
Ateşler içinde yanıyor..
Ayşe Bacı, Mehmet

Kardaş can derdinde...
Hans ile Volara mal

derdinde..
lçi hamurla doldurut.

muş beyinsiz güruhun ter-
cihleri dünyanın çivisini
oynatıyor..

obezlerin
m utlul uğu,h uzuru,gele-
ceğl için ...

Ortadoğu'yu kan
gö!üne çevlrlyor.

Ne yazık ki...
Ortadoğu'dakiler...
Oyuna gellp dümen

suyuna girİverİyorlar..,
lhtişamın cazlbesine

kapılıp geleceklerini
karartıyorlar..

Yazık çok yazık...
Ne var ki...
Başa gelen çekiliyor..
Çekilmesi çok zor da

olsa..
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Dis Hekimi özcan VURAL
o."-" nr rra I 1 933@hotma i l.com
www.m il !iyeUbIog/özcan vural

Gençler okuyun ve düzgün konuşun

Gençler bu günkü söyleşim sizinle.
Bilmiyorum bu söyleşi kaç gence ulaşacak.
Ama ben yazmaya devam edeceğim...Ta ki
sizlere ulaşıncaya kadar...

Türk dili ve edebiyatının dili gittikçe
bozuluyor.. Halkın konuşması, bilhassa
gençlerin konuşma dili devamlı argoya,
yabancı di!lerden alınmış ke!imelere kayıyor,
bunların sentezinden de çok kötü bir konuş-
ma di|i çıkıyor...

Sizlere örneklerle ulaşmaya çalışacağım;
Yıl 1957.. Bir romandan kısa bir pasaj.
"Karşıma 6niden çıkınca ziyidesiyle

şaşakaldım.. Nasılbir edi takınacağıma
hüküm veremedim. Şaşırdım baz bir müddet
sonra kendime gelir gibi oldum..

yüzünde beni fevkalide rahatlatan bir
tebessüm vardı. Hemen toparladım, kendin-
den emin bir sesle "akşamlar hayrolsun"
dedim..

Şimdi sizlerin konuşmalarını dinleyelim ;

"Aba onu karşımda öyle görünce çüş
falan oldum yini... Oğlum bu iş bizi kasar
dedim, feni göçeriz dedim yani... Ama con-
con muyum ki ben, baktım ki o da bana
kesik..

Sarıl ugluııı dedim, bu ıııanita senin..
hav ar y[ıtı.."

Şinıdi belkı iıazılarınız bu kadar da değil,
biraz büyutmüşsünüz diyebilir..

Konuşma diliniz bu da, okuma alışkan-
lığınız var mı diye sorsam ?

Ben iyi biliyorum kl YOK.... lç eleştirinizi
yapın, şimdiye kadar kaç kitap okudunuz?..

Televizyonlarda yapılan yarışmalara (Para
ödü.llü olduğu için) giren,

Universitede okuyan veya bitirmiş genç
neslin hiç kitap okumadığı ortaya çıkıyor,

Roman, hikaye, Şiir okumayan bir nesil
karşısında inanın tüylerim.diken diken
olmaktadır. Evet lnternet-oss sizleri esir
a!mış.. Ama; Bir ülkeyi iyi tanıyabilmek ve o
ülkenin halkını iyi kavrayabilmek için
vazgeçilmez kaynağın o ülkenin edebiyatı
olduğunu unutmayın...

Bu nedenle belki sizlere yardımı olur
diye bunca yıllık deneyimim ile sizIere oku-
manız için birkaç ana kitap ismi tavsiye
edeceğim... Bu listede eksiklikler olabilir.

Bunları da başka bilenler tamamlasın ...
Halit Ziya UşaklıgiI: Aşk-ı Memnu,

Yakup Kıadri Karaosmanoğlu: Kiratık konak
- Yaban

Ahmet Hamdi Tanpınar: Saatleri ayarlama
Enstitüsü. Peyami Safa: 9.Hariciye koğuşu.

Kema! Tahir: Kurt kanunu- Yorgun
savaşcı.

Orhan Kemal : BereketIi topraklar
üzerinde

Gurbet kuşları.
Sait Faik ve Sabahattin Ali'nin öyküleri.

Yaşar Kemal: Orta Direk- Ölmez otÜ.
Attila llhan: Bıçağın ucu.
Sevim Burak: Yanık saraylar.
Sevgi Soysal : Ye.nişehir'debir öğle Vakti.
Adalet Ağaoğlu: Olmeye yatmak.
.Selim ileri: Gemil Şevket bey, Aynalı

dolaba iki el revolver
Füruzan : Parasız yatı!ı.
Oğuz Atay : Tutunamayanlar.
Yusuf Atılgan : Anayurt oteli.
Bilge Karasu: Troya'da ölüm vardı.
Latife Tekin : Sevgili Arsız ölüm
Mehmet Eroğlu: lssızlığın Ortası
Orhan Pamuk: Kara Kitap.
Şehir kütüphanelerinde bu eserlerin

hepsi var.. Siz yeter ki okumak isteyin.
Şunu hiçbir zaman unutmayın bir şeyi

istemek o işi yapmanın yarısıdır..
Genel kültürünüz için, topluluklarda var,

lığınızı, değerinizi göstermek için okuyun.
Yoksa çok sığ kalırsınız.. Bu sığlığınızda

hemen belli olur. Utanırsınız, sıkılırsınız.

,lAa ll lan inşaatın sahibi inşaatın yasal olduğunu söylediBelediye tarafından şikayet ne durdu

ııYa$al 
de

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bu!unduğu
sokağı daraltıyor
iddiasıyla
Kaymakam!ık ve
Belediye'ye şikayette
bu!unulan inşaatın
sahibi kendini
savuııdu.
Belediye tarafından
şikayet üzerine
araştırılmak için
durdurulan inşaatının
tamamen yasal
olduğunu söyleyen
Gemil Kılıçoğlu,
'lnşaatlmın tüm
işlemleri yasal
olarak yerine
getirildi. Projesi,
harç ücreti, işçilerin
sigorta primleri dahil
tlm işlemler yapıldı.

Fen lşleri elemanları
iki kez gelip kontrol
ettiler, sokağın
kesinlikle daraltıl-
madığı ve kadastro
ölçijmlerinin tamam
olduğu beliıtilerek
inşaat izni verildi.
Eğer bu işlemlerimiz
yasal değilse
inşaatımızı neden
mühürlemiyorlar"
diyerek tepki
gösterdi.
HAKKlMlzı
MAHKEMEDE
ARARlz
Osmaniye MahaIIesi
Nilüfer Sokak'ta
yaşanan kriz
sonucu 9 kişinin
Kaymakamlık ve
Belediye'ye verdikleri
"Sokak daraltılıyor"
şikayeti üzerine inşaa
tın sahibi görünen
Nevriye Kı!ıçoğ!u'na
Be!ediye'den
gönderilen
'Osmaniye Mahallesi
Nilüfer Sokak 744
ada, 10 parselde
başlamış olduğunuz
inşaatın kadastro
sınırları mevcut
yol üzerine çıkması
nedeniyle yeniden
kontrol edileceğin-
den inşaatın
durdurulması"
yazısıyla mağdur
olduklarını öne süren
Nevriye Kı!ıçoğlu'nun
eşi Cemi! Kılıçoğlu,
" Mağduriyetimizin
önlenmesi için biran
önce inşaatımıza
yeniden izin
veril mesi ni istiyoru m.
Aksi halde hakkımızı
mahkemede

U

arayacağız" dedi.
Nilüfer Sokak'ta
daha önce ruhsatsız
ve kaçak yapıların
olduğunu öne süren
Cemil Kı!ıçoğlu,
'Sokak başlangıcı
ve sonu itibariyle
tamamen kadastro
sınırlarına uygun
genişliktedir.
Sokağın başlangıcın-
dan itibaren
yapıların geriye ve
düzensiz yapılmaları
yüzünden bizim
inşaatımız yola
girmiş görülüyor,
ancak önceki
evlerin hizaları dahi
tutmuyor. Fen
lşterinden iki kez
gelerek kontrol
ettiler, konunun
araştırılması için
Belediye başRanımız
tarafından inşaatımız
durduruldu. Tüm
malzemelerimizi
aldık, işçilerimizin

SSK primleflni dahi
yasal olarak ödedik
ama şimdi mağdur
olduk" şeklinde
konuştu.
ARSAMızl
BAĞlşLARız
Yaptıkları inşaatın
sokağı kapatmadığı
gibi tamamen yasal
olduğunu da elindeki
belge!er!e gösteren
Cemi! Kılıçoğlu,
"GeIsinler yeniden
ölçsünler, eğer
sokağı daraltıyorsak
ve yasal olmayan
işimiz varsa
arsamızı bağışlamaya
hazırız' dedi.
Yaklaşık 100 metre
uzunluğundaki
sokağın başlangıcın-
da bulunan evden
itibaren kendi
arsaIarına kadar olan
bölümde içeriye
doğru yamukluk
olduğunu gösteren
Kılıçoğlu , "Bıı evler

yapılırken düzensiz
ve kaçak yapıldığı
belli oluyor.
onların zamanında
yaptıkları hatayı biz
neden çekelim.
Eğer onların
istediği gibi geri
çekersek o zaman
hiza kaçmış olur.
Bizim arsamızdan
önceki evden
itibaren hizanın
önceden kaçtığı
görülüyor. Belediye
başkanımıza
derdimizi anlatıp
inşaatımızın yeniden
başIamasını
isteyeceğiz.
Yada başlatılan
inşaatımızın
belediye tarafından
mühürlenmesini
istiyoruz. O zaman
da hakkımızı
mahkemede araya-
cağız ve şikayetçi
olanlardan hesap
soracağız'dedi.
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Beledl
Seyfettin ŞeXrnSÖZ
Gemlik Belediyesi'n
de 25 yıldır görev
yapan ve emek|i|iğe
hak kazanan Eyüp
Kılık'a arkadaşları
tarafından veda
yemeği düzenlendi.
Atamer Turistik
Tesislerinde veri|en
yemekte neşeli
geçerken, emekli
olan Eyüp Kılık
duygu|u anlar
yaşadı.
Gemlik
Belediyesi'nin çeşitli
birimlerinde 25 yı!
çalıştıktan emekliye
ayrı|aıı Eyüp Kı!ık'a
arkadaşları
tarafından hediyeler

verllirken bir de
teşekkür plaketi
verildi. EmekIi
olduğu için mutlu
olduğunu ifade edeıı
Eyüp Kılık,

arkadaşlarının ken-
disi için düzenlediği
veda yemeğinden
çok duygulandığını
belirterek teşekkür
etti.

ecllerdenııeh örne
ıY

ı ö
Y

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Şehit Cemal
lıı<agretim okulu
öğretmen !eri
Düzce'ye tayin olan
arkadaşlarına veda
yemeği verdi.
Atamer Tesislerinde
verilen yemekte bir
araya gelen Şehit
Cemal'li öğretmen-
ler arkadaş|arına
yeni görev yerinde
başarı diledi!er.
Oğretmenler günü
dlması nedeniyle
daha da önem
kazanan veda
yemeğinden
Düzce'ye tayin olan
OzeI Müftüoğ!u'na

Y

Şehit Cemal
llköğretim Okulu
Müdür vekili
Adnan Uluğ tarafın-
dan teşekkür
plaketi verildi.
Akşamın ilerleyen

saatlerine kadar
pistte eğlenen
öğretmen ler
arkadaşlarını çok
sevdiklerini ve
u nutmayacakların ı
söy !ed ile r.

hlt cemal llkö retlm 0kulu

retmenlerlnden arkada larına veda em
Y

BAY ffiu§TAril üı*LP üilL$t,T$l,|
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire,Zeytinllk, Vil!a, Dükkan, Arsa, Arazi
Klp işı_eni yApıLıR

RALıKLARıı\I|Z iciıı gizi 
ARAYıı.I|Z

120 n2 3 + 1 SAT|L|K LÜX DAıRE

TAPU TA

AclL sATıLlK ,ıe ıtİ

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATIL|K DAIRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT!LlK LtjX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 m2

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli llllüstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hasta nesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

§okak lı'lo:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1.1,10 m2 asansörlü .\ombi|i satılık daire

Bağ.Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

0nünde 115 m2 Bahçeli

Bdıkpaan Eski sahil llektep

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın

altında 408 m2 3[s? - 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 TürIü Sigorta lşlemleri ve

DoğaIgaz PoIiçesi Yapılır,

§ExER §ırORTA--- ilrajdc öıııp
Tel : 5132414 Fax: 514 10 21

er Güııü'nü kutladılar

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Ata Mahallesi'nde
bulunan Özel Türe
Özel Eğitim Kurs
Merkezi çalışan!arı
Oğretmenler Günü
nü eğlenerek kutladı.
Atamer tesislerinde
düzenlenen yemekte
Bursa zihinsel
Özürtüler Derneği
Başkanı ve kurs
Müdürü Tamer
Sivri, öğretmenlere
çİçek vererek onları
kutladı.

Y

retıllen

Yemek boyunca
pistten ayrılmayan
çalışanlara Tamer
Sivri göbek
a.tarak eşlik etti.
Ozürlü çocuklara
verdiği önem ve
hizmetle yurt çapında

i.smini duyuran
ozel Türe ozel kurs
Merkezi'nin çalışan-
ları çalışmalarının
yorgunluğunu
bol bol eğlenerek
giderme fırsatı
buldular.

ı

a



K rtez27 Kasım 2006 Pazartesi o

HE]l|l ücretslz 0$$ kur§u a

ĞEnk §ayfa 5

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Gemlik Halk Eğitimi
Merkezi
M üd ürlüğü'n ü n
öncülüğünde
Anadolu Meslek ve
KlZ Meslek t ,sr" ıtltj
ücretsiz OSS'ye
hazırlık ktırsu ar. Jı.
Anadolu MesleK vo
Kız Meslek Lisesı'nin
i.steği üzerine açılan
OSS'ye hazır!ık kursu

3 Haziran 2007'ye
kadar devam edecek.
HEM Müdürü
Kemal Çetinoğlu i!e
Anadolu Meslek ve
Kız Meslek Lisesi
Mtıdür Vekili Ercan, ,ıı,-]z.yaptıkları
ıçıklamada kursun
ı yı1l okulun ılıezun
olınuş öğrencileri
ile halen son sınıfta
öğrenim gören
öğrencilerine yönelik

olduğunu bildirdiler.
cumartesi ve
Pazar günleri 09.00
ile 15.30 saatleri
arasında ücretsiz
devam eden
ku rsta
30 oğreııci ÖSS'ye
girebilmek için
lı azırla nıyorlar.
HEM'an açtığı ücretsiz
oss kursunda
Kimya ve Biyoloji
derslerini okulun

Müdür Vekili Ercan
Yılmaz, Matematik
ve Geometri
dersini Ferit
Gürel, Fizik
dersini Devrim
Taşpınar Tiirkçe
riersıııi Haniııı
Erguden. Tarıh
dersıııı Adeııı
Muratlar ile
Coğrafya dersini
serdar Gürbüz
veriyor.

ı

Dün
Şct'eltın ŞeXenSÖZ
Türkiye'de beş,
Avrupa'da iki olmak
üzere beş göz has-
tanesine sahip Dünya
Göz Hastanesi gezici
aracı dün ücretsiz
muayene yaptı.
Gemlik Belediyesi'nIn
daveti üzerine
ilçeye geIen Dünya
Göz Merkezi geçici
aracında gün
boyu hastalar
muayene edildi.
sabahın erken
saatlerinde İske!e
Meydanı Festival
alanı yanına gelen
TlR aracında vatan-
daşlar sıralarına ala
rak ücretsiz muayene
olma fırsatı buldular.
İstanbu!'da Ataköy,
Levent, A!tunizade,'
Etiler ve Feı;eryolu'n
da göz merkezleri
bulunan Dünya Göz
Hastanesi'nin Ber!in
ve Amsterdam'da da
merkezleri bulunuyor.
Sigortalar, Bankalar,
SSK, Bağkur, Emekli

Sandığı ve Devlet
Memurları ile
anlaşmaIarı bulunan
Dünya Göz Hastanesi
lstanbu! dışında
başlattığı tan ıtım!arda
büyük tır aracıy|a
gezerek göz
hastaIarına ücretsiz
muayene imkanı
sağlıyor.
Ucretsiz göz
muayenesi yapan
Dünya Göz Merkezi aracının bugün de

m uayenelerine
devam edeceği
öğ ren ild i.

Dünya çapında 26 bin
kişiyle yapılan ankete
göre 36 ülke arasında
lsrail en kötü imaja
sahip, Türkiye de son-
dan ikinci. Kıstas,
ülkelerin turizm, ihra-
cat, halk, yönetim,
kültür ve yatırım
alanlarında nasıl algı-
landıkları...
Global Market lnsite
(GMl) şirketi için
Anholt National Brand
!ndex'in yaptığı
araştırmada, dünyada
en olumsuz imaja
sahip ülke İsrai!-
çıkarken, Türkiye
sondan ikinci geldi.
Dünya çapında inter-
net üzerinden 25 bin
903 'tüketici'yle
yapılan araştırmada,
bugüne dek 35
ülkeyle ilgili sorular
soruluyordu. Ilk kez
2006'nın üçüncü
çeyreğinde !srail için
de nabız tutu!du.
ABD, Almanya,
Arjantin, Avustra!ya,
Be!çika, Brezilya,

0öz Hastaııe§l'nden ücretslz ınııa §evilme en ülkelerene

ı

}

anketinde 35, sırada lz
Britanya, Çin, Çek
Cumhuriyeti,
Danimarka, Estohy?,
Endonezya, Fransa,
Güney Afrika, Güney
Kore, Hindistan,
Hotlanda, lrlanda,
italya, ispanya, isveç,
Isviçre, Japonya,
Kanada, Mısır,
Macaristan, Malezy?,
Meksika, Norveç,
Polonya, Portekiz,
Rusya, Singapur,
Türkiye, Yeni
Zelanda'da yapılan
araştırmada, bu
ülkelerin birbirlerini
ve İsrail'i nasıt algı-
landıklarının grafiği
çıkarılıp 'ulusal
marka'düzey!eri
be!irlendi.
Listede sonuncu
gelen lsraiI,
soruIarın konu
başlığını oluşturan
turizm, ihracat,
halk, yönetim, kü!tür
ve miras, yatırım ve
göç alanlarında da
diğer ülkelerin açık
ara gerisinde ka|dı.

Kadri GÜı-en
kadri_guler@ hotmai l.com

Dondurmam gaymak..
Önceki gece gecenin geç saatlerinde izle-

mekte olduğum programda son günlerin
popüler filmi "Dondurmam Gaymak"ın
yapımcısı, yönetmeni ve oyuncuları sahne
aldılar.

Son yıllarda Türkiye'de çok güzel filmler
yapılıyor

Her biri gişe rekorları kırıyor.
Yapılan masrafın kat kat üzerinde kazanç

sağ|ıyor bu film!er.
Tanıtımın da en üst düzeyde yapılması bu

filmlerin iyi iz!eyici bulmasına da neden o|u
yor.

"Dondurmam Gaymak.." belki sıradan bir
film.

En büyük özelliği oyuncularının o yörenin
halkı olması.

Yani aralarında hiçbir tane profesyone!
oyuncu yok.

Yıllar önce küçük anadolu kasabalarında
yapılan dondurmaların satışını konu alan bu
filmin Oskar a aday gösterilmesi ise önemli.

Bakarsınız Nobe!'den sonra bir de film
oskarımız olur.

Dondurmam Gaymak'taki dondurma satışı
ekseninde dönen macera, beni çocukluğuma
götürdü.

Hepimizin ortak değeridir dondurma.
Her çocuğun vazgeçi|mezi..
Çocukluk gün!erimizde Balıkpazarında

dondurmanın hasını elle çevirerek yaparlardı.
Karpuzcu İsa, Helabak Dondurmam

Kaymak diye sokakta satış yapan satıcılar, at
sırtında kaymaklı dondurma satanlar.. Daha
sonra motorbısıkletle okul önlerinde ve
sokak araiarında satılan kaymak dondur-
malar..

BunIarı omuzda kutu içinde satılan
Yupiler, makina ile yapılan dondurmalar ve
bugünkü fabrikasyon dondurmalar izledi.

Ama biz hala o çocukluğumuzun dondur-
malarını öz!üyoruz.

Dı
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Ba kan ahin'den Lübnanlı ocukl aradestek
Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından
bu yıl 16'sı düzenle-
nen Fotoğraf
Günleri'nde Lübnanlı
çocuklara destek
olrılası amacıyla 100
fotoğraf sanatçısının
çektiği en iyi 100
çocuk fotoğrafının
yer aldığı 'Bir damla
da siz olun' sloganıy-
la açılan sergi, büyük
ilgi görüyor.
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin, 16.
Bursa Fotoğraf
Günleri kapsamynda
Tayyare Kültür
Merkezi'nde açılan
sergileri gezdi. Saner
Şen'in 'lrak'ta yağma'
sergisini gezerken

,duygulanan Başkan
Şahin, acıyı en belir-
gin şekilde anlatan
bazı fotoğraflara ise

üzüntüsünden baka-
madı. Saner Şen'i
sadece müze ve
kütüphanelerin yağ-
malanmasını değil,
bir tarihin, kültürün
ve binlerce el yaz-
ması kitapta yazılan-
ların yok edilmesine
yönelik bakış açısın-
dan dolayı kutlayan
Şahin,."lbretlik bir
sergi. Ozgür!ük adına

başlatılan bu savaşın
insanları ne hale
getirdiğini gösteren
bu sergideki
fotoğraflar,
vatanımızın kıymetini
daha iyi bilmemiz
gerektiğini de anlatıy-
or." şeklinde duygu-
larını di!e getirdi.
100 fotoğraf
sanatçısının 100
eserinin yer aldığı

'Bir damla da siz
olun'sergisini de
gezen Başkan Şahin,
15 fotoğraf satın
alarak Lübnanlı
çocuklara destek
o!du. 100 çocuk
fotoğrafının yer aldığı
s.ergiyi organize eden
Umran Davran'ı
tebrik eden Başkan
Şahin, BursalıIarı
Kızı!ay'ın tüm
bankalardaki 2868
No'lu hesabına bağış
yaparak Lübnanlı
çocuk!ara destek
olmaya çağırdı.
Tayyare Kültür
Merkezi'nde 30
Kasım Perşembe
gününe kadar açık
olacak sergide
bugüne kadar 100'ün
üzerinde fotoğraf
satıldığı bildiri|di.
Başkan Şahin ayryca
B üyü kşeh ir
Belediyesi Genel
sekreter yardımcısı
Sabri Yalın, Uludağ
üniversitesi Rektör
Danışmanı ve
Mimarlık Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Recep
Yamankarediniz,
Kültür ve Sosyal |ş!er
Daire Başkanı Gülay
Yı|dırım ve Şube
Müdürü Emine
Alan'la birlikte'Bursa
Hatırası' fotoğrafı
çektirdi.

148

yurtta kalan

ocuk zehlrlendl

Bursa VaIisi Nihat Conpolat, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na
(SHÇEK) bağlı Sırameşeler Çocuk Yuvası ve
Yetiştirme Yurdunda 148 çocuğun öğle
yemeğinden zehirlendiğini belirterek, "3
tanesi yoğun bakımda, onların da durumu
iyi. Büyük çoğun!uk da taburcu edildi" dedi,
Çekirge Çocuk Hastanesi'nde tedavi altında
alınan çocukları ziyaret eden Vali Canpolat,
gıda zehirlenmesi nedeniyle çeşitli has-
tanelere kaIdırılan çocukların büyük çoğun-
luğunun taburcu edi|diğini, sadece Çekirge
Çocuk Hastanesi'nde 28 çocuğun müşa-
hede altında tutulduğunu bi|dirdi.
Çoı ııkların sağ!ık durumlarının iyi
olrıt,',.;tınu, 1-2 saat içinde büyük çoğun-
lugııırun taburcu edilerek yurtlara gönder-
iIeceğini ifade eden Canpolat, "148 çocuğu.
muz öğle yemeğinden zehirlendi. Şu an 3
tanesi yoğun bakımda, onların da durumu
iyi. Büyük çoğunluk da taburcu edildi. Çok
şükür ciddi bir sağlık sorunu yaşanmadı"
diye konuştu
Canpolat, çoc ,rın yedikleri öğle
yemeğinden zehirlendiginin tespit edildiği-
ni, konuyla ilgili incelemenin başlatıldıgını
sözlerine ekledi.
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ATO'dan ver adesl u arısı

Sayfa 7

lerinde de yaklaşık 4
milyar YTL'ye yakın
bir gelir kaybı ortaya
çıkacak. Daha önem-
lisi, fiş toplama bi
lincine ağır bir darbe
indirilecek. (Vatanını
seven fiş alsın)
demek, ekonomide
rasyone! deği!.
MaaIesef Türkiye'de
fişle vatan sevilmi
yor. Vatandaşa
vatanını da cebini de
sevdireceksin. Fiş
toplama bilincini
geliştirecek kontrol
mekanizmalarının,
özendirme sistem-
Ierinin mutlaka
olması gerekiyor.
Fiş toplamayı
kaldırırs an.z kimse
fiş almaz. Büyük
sanayi kuruluşları
bile kayıt dışı mal
üreterek sistemin
kaymağını yer."

ouf,Lux slY^sl oAzETE
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Ankara Ticaret Odası
(ATO) Başkanı Sinan
Aygün, ücret!iye
vergi iadesinin kal
dırılmasının, kayıt
dışı ekonomiye açık
destek anlamına
geleceğin i belirterek,
"Vergi iadesi kalkar
sa kayıt dışı baron-
larının itibarı iade
edilir, kayıt dışı mal
ve hizmet patlar"
dedi.
Vergi iadesi olarak
tanımlanan fiş topla-
ma uygulamasının
ka!dırı lmasıyla devlet
hazinesinin 4 milyar
YTL'ye yakın kayba
uğrayacağını belirten
Aygün, bunun, çalı
şanlar açısından da
iazla bir getirisinin ol
mayacağını kaydetti.
Aygün, "Hükümet,
hem kel, hem fodu!
olan bu uygulamaya
imza atarsa, kayıt
dışıIarın oynadığı
filmi sessizce
seyreder" dedi.
Aygün, şunları
kaydetti:
"Zaten kayıt dışı işçi-
lik ve kayıt dışı mal
ve hizmet çok tazla.
Çalışanların yarısı
kayıt dışı çalışıyor.

lşveren, işçisi ile net
ücret üzerinden an
Iaştığı için, vergi ia
desinin yerine getiri
lecek asgari geçim
indirimi sistemi de
çalışmayacak. Bu
durumda çalışana bir
katkısı olmayacak.
En az geçim indirimi
oranının bütün çalı
şan|ar için aynı tutul-
ması, orta ve üst dü
zeyde maaş alan çalı
şanlarda, daha iazla
gelir kaybına yo! aça-
cak. AB ülkelerinde
5-15 bin avro arasın-
da değişen ücret
gelirleri vergi dışında
bırakı!ırken, bizde bu
rakam devede kulak
kalıyor. Yani AB'ye
uyum da söz konusu
değil. O,halde bunun
adı kayıt dışılığa
uyumdur. Diğer yan-
dan devletin geIir-

ezK

TE1(EL k lerek b ecek
Ozel!eştiriImesi
önümüzdeki yıl
hedeflenen TEKEL,
özelleştirmeye hazır-
lık için küçülerek
hem kara geçmeyi
hem de hareket
kabi l iyeti n i 3rtı rara k
büyümeyi Öngörüyor.
EdiniIen bi!ğiye göre,
TEKEL bu kapsamda
geçtiğimiz yıl81 olan
yaprak tütün işletme
müdürlüğü sayısını
25 adet azaltarak
56'ya düşürdü.
Bunun yanında 82
pazarlama ve dağıtım
başmüdür!üğünün
42'sini kapatan
TEKEL bunların
sayısını da 40'a çekti.
Tuz ve Yaprak Tütün
Müesseselerini
kapatarak Genel
Müdürlüğe bağlı bir-
imler ha!ine getirdi.
satılabi!ir tütün stok-
larını 48,9 bin ton
azaItan TEKEL, per-
sone! sayısını da 2
bin 985 kişi azalttı.
2005 yılında 19 bin
220 ça!ışanı bulunan
kuruluş, Ekim sonu
itibariyle 16 bin 235
kişi istihdam etmeye

ıı ıı

u

başladı.
Tüm bu gelişmelere
paralel olarak TEKEL
2005 yılında 282,4
mi|yon YTL olan
sigara sektörü
konsolide zararını,
bu yı!ın llk 9 ayında
111,8 milyon YTL
kara dönüştürdü.
Bu arada 2005 yıl
başında elinde 267
bin ton destekleme-
den gelen stok tütün
olan TEKEL, bunun
54,4 bin tonunu
sattı, 3,7 bin
tonunu da imha etti.
Buna karşılık sigara
üretiminde kullandığı
fiili idare stoku ise
123 bin tondan-
142 bin tona çıktı.
Bu yıl başından
Ekim ayına kadar
geçen sürede ise

destekleme stok-
larının 39 bin
tonunu satan,
7 bin tonunu da
imha eden kuruluş
163 bin tonluk fiili
stoka ulaştı.
Bunun yanında
satış protokolüne
bağlanan 33,6 bin
ton ile imha kararı
verilen 26,9 bin
ton tütün de
düşüldüğünde,
TEKEL'ln e!inde
destekleme
kapsamında alınan
tütünlerden
102 bin tonluk
stok ka!dı.
Sigara üretiminde
kullanılan ldare
stoku ise yılbaşına
göre değişmeyerek
143 bin ton olarak
tespit edildi.
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İHALE İLANİ
koruma ve Güvenllk Hizmeti Alınacaktır

BURSA MUAMMER AĞİM GEMLİK DEVLET HASTANESi
12 kişi ile Koruma ve Güvenlik hizrneti alımı işi hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
lhale Kayıt No : 2006 

' 
156014

1. ldarenin
Adresİ : oRHANlye ıııex. çEVRE YoLU ÜsrÜ GEMLİK - BURSA
Te|efon ve faks no :224 513 92 00 -224 513 92 07
Elektronik posta adresi : gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
lhale konusu hizmetin
Niteliği, türü ve miktarı : 12 kişi ile Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı işi
Yapılacağı yer : Bursa Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği
lşin süresi : 01.01 .2007 - 31.12.2007 tarihleri arasında 365 gün
lhalenin
Yapılacağı yer : Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
Tarihi - saati :22.12.2006 - 13.30
lhaleye katılabilme şart|arı ve istenllen belgeler ile yeterlik değerlendirmes|nde uygutanacak

kriterler
4.1. lhaleye katılma şartları ve isteniten betgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik

posta adresi
4.1.?. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya MesIek Odası belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, iik ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış

Ticaret vefueya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde me\/zuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

velveya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin lçerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin
sicile kayıtlı olduğuna dair be|ge.

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 kişl olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları lle

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

4.1.4.4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinln (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. lhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırı|amaz.
4.1.8. lhale dökümanının satİn alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüze! kişilere ilişkin beyanname
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.L lsteklinin organiİasyon yapısına ve personel durumuna iIişlİin belgeler
a) 5188 sayılı özel hizmetlerine dahil kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik

hükümlerine göre özel güvenIik şirketi faaliyet izin belgesi sunulacaktır.
b) lsteklilerce, bu işte ça|ışacak vardiyaları hesaplanarak tespit edilen 12 kişinin SSK ve iş mevzu-

aıına uygun 5r88 sayılı ozeı-guvenlik nızmetıerıne clbır ı(anun ve bu kanunun uyguıanmasına ı!ışkın
yönetmeliğine göre çalıştırılacağına dair ve çalıştırılan persone! i|e ilgili hükümlülüklerini eksiksiz ye
rine getireceğine dair taahhütname sunuIacaktır.

c) lstekliler 5188 sayılı kanun..hükmü uyarınca 26 Şubat 2005 tarih ve 25739 sayılı resmi gazetede
devlet bakanlığınca yayınlanan Ozel Güvenlik Ma!i Sorumluluk Sigortası ve talimatı) başlıklı tebliğinde
belirtenen asgİri teminatlardan aşağı olmamak üzere Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Siğortası yaptıra-
cağına dair taahhütname vermeleri zorunludur.

4.3.2.Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
lstekliter işi yerine getirmek içiıİ kullanac-ağı aşağıdaki ekipmanları kendi demirbaşında (bu

malzemeler için idareden hiçbir ücret talip edilmeyecek ve teklifinde bu malzemeler için fiyat veril
meyecektir. Malzeme fiyatları teklif fiyata dahildir) bu!unduracağına dair taahütnüme verecektir.

Her bir görevli için birer adet cop, kelepçe, düdük ve el feneri ve ayrıca
- 6 adet el telsizi
- 3 adet üst arama dedektörü
- 3 adet bekçi saati verilecektir.
5. Ekonomilİ açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. lhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektlr.
7. lhale dökümanı Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satın alma birimi Orhaniye Mahallesi

Çevre yolu üstü Gemlik / BURSA adresinde görülebilir ve 150 YTL karşı!ığı aynı adresten temin
6alleUlİlr. lhaleye tektif verecek o|anların ihale dökümanını satın almaları İorÜnIudur.

8. Teklifler 22.12.2006 tarihi saat 13.30 a kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi toplantı
salonu adresine verllebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. lstektiler tekliflerini, göİür-ü bedel üzerinden vereceklerdir. IhaIe sohucu üzerine ihale yapılan
istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

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

ci teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 5431

Sayfa 8
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c)
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a)
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3.
a)
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SSK'ya kayıtlı toplam
6 milyon 918 bin 605
sigortalının yüzde
44'üne denk gelen
3 milyon 42 bin
asgari ücretlinin
gözü 30 Kasım'da
toplanacak olan
Asgari Ucret Tespit
Komisyonu'nda
SSK'ya kayıtlı toplam
6 milyon 918 bin
sigorta!ının yüzde
44'üne denk gelen 3
milyon 42 bın asgari
ücretlinin gözü 30
Kasımda top.lanacak
olan Asgari Ucret
Tespit Komisyonu'n
da ssk'dan edinilen
veriIere göre,
Türkiye'de 20 ,!

eylül ayı itibariyıe
SSK'ya kayıtlı o|arak
istihdam edilenlerin
sayısı bir önceki yıla
göre yüzde 11 .9
oranında artarak 6
milyon 918 bin 605'e
uIaştı.
Ça!ışanların yüzde
44'üne denk gelen 3
milyon 42 bin
396'sının primlerinin
asgari ücret
üzerinden, yüzde
3.4'üne denk gelen
238 bin 603'ünün ise
SSK primlerinin
tavan üzerinden

yatırıldığı belirlendi

D ı

Geçen yıl primleri
brüt 488.70 YTL olan
asgari ücret
üzerinden yatırı!an
toplam 3 milyon 42
bin 396 kişinin 3
milyon 8 bin 771'inin
özel sektörde
çalıştığı belirlendi.
Bunların 560 bin
867'sini kadın|ar, 2
milyon M7 bin
904'ünü ise erkekler
oluşturuyor. Primleri
asgari ücret
üzerinden yatırılan-
ların 33 bin 625'i ise
kamu sektöründe
çalışıyor. Bun!arın da
6 bin 787'sini kadın-
lar, 26 bin 838'ini ise
erkekler o!uşturuyor.
TAVANDAN
YAT|RANLARİN
oRANı YÜZDE 3.4
SSK'ya tavandan
prim ödeyenler ise
top|am sigortalıların
sadece yüzde
3.4'ünü oluşturuyor.
primleri tavandan
yatırılan 238 bin 603
kişinin 153 bin 166
bin 689'u özel, 71 bin
914'ü ise kamu sek-
töründe buIunuyor.

l

Hırsız ve ka ka ıları korku sardı
Alman Çoban Köpeği
lrk Derneği tarafından
düzenlenen iz takibi,
itaat ve koruma gös-
terileri nefes kesti.
Kocaeli'nin Uzuntar!a
Beldesi'nde gerçek-
leşen gösterilerde,
kurt köpekleri hüner-
lerini sergiledi. Kaçan
bir hırsızı yakalayan
kurt köpekleri, hırsızı
etkislz hale getirdi.
Blr başka gösteride
bebek arabasına
gizlenmiş bir kurt
köpeği, kapkaççının
kadın kılığına giren
kişinin çantasını çal-

ması ile birlikte
bebek arabasından
fırlayıp kapkaççıyı
kaçamadan yakaladı.
Yakaladığı hırsızın
başından bir an
olsun ayrılmayan kurt
köpeği, sahibinin tali-
matı ile havlamayı
kesip hırsızı gözaltın-
da tuttu. verilen
komutları eksiksiz
yerine getiren köpek
leı bir başka gös-
teride ise eli silahlı
saldırganı hareket
halindeki bir araçtan
atlayarak yakaladı.
Saldırgan ateş etme-

sine rağmen kendi-
sine verilen görevi
yerine getiren
Sinco isimli köpek,
eli silahlı iri yapı!ı
saldırganın üzerine
atlayarak onu yere
serdi. Yakaladığı
saldırganın başından
bir an olsun ayrıl-
mayan kurt köpeği;
kendisine verilen tali-
matlar i!e havlayıp
saldırganı korkuttu,
sus denildiğinde
saldırganı göz
hapsinde tuttu.
Elindeki silahı
görevliye veren

saldırgan, kaçmaya
çalışırken yine
görevli kurt köpeği
tarafından yakalandı.
Bir başka gösteriyi
de Hollanda Frizby
şampiyonu Border
Golie cinsi Rino
isimli köpek sundu.
sahibinin ta!imatı ile
ölen sahibinin bacak-
larının arasından
geçlp talimatla
defalarca etrafında
dönen ve yerde
yuvarlanan köpek,
atılan Frizby'yi
havada yakalayarak
sahibine getirdi.

Kü
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ı Stüdyo Prestij
96 83 Fax : 513

nkba araık an(A ığ y
0.224 5 31 35 95
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Tıbbi cihaz satın a!ınacaktır

BURSA MUAMMER AĞlM GEMLİK DEVLET HASTANESi BAşTAeİpLlĞi
Tı
in
1.
a)
b)
c)
2.
a)

bbi cihaz alımı işi açık ihale usulü ile ihaIe edilecektir.
ale Kayıt No : 2006 / 168868
ldarenin
Adresİ : oRHANlye ıııerı. çEVRE YoLU ÜsrÜ GEMLİK - BURSA
Telefon ve faks no : 224 513 92 00 - 224 513 92 07
Flektronik posta adresi : gemlikdevlethastanesi@hotmai!.com
lhale konusu hizmetin
Niteliği, türü ve miktarı : lhale konusu işin türü nitetiği ve miktarı ekli

l istede bel irti! mlştir
b) Tesl|m yeri(leri) : Bursa Muammer Ağım Gemlik Dev|et Hastanesi ilgili birimleri
c) Teslim tarihi : SözIeşmenin onayından sonra en geç

3. thalenin 
20 gün içinde teslim edİlecektir,

a) Yapılacağı yer : Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği
b)Tarihi - saati :22.12.2006 - 10.00
4. !haleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler i!e yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

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

posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıt!ı olduğu T|caret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası be|gesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış

ilgisine göre Ticaret vefueya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıt!ı olduğunu gösterir
be!ge.

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 a!ınmış tüze! kişiliğin
sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

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

tüzel kişiliğin yönetimdek| görevli|eri belirten son durumu gösterir Ticaret Slcil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4.4734 sayı!ı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durum-
larda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şek!i ve içeriği idari şartnamede be!irlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7.|hale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dökümanının satİn alındığına dhir betge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin

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

hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye
kuIIandırı!mayacağına ilişkin taahütname

4.3. Mesleki ve te]<nik yeterlige ılışkın belgeler ve bu beıgeıerın taşıması gerexen krner[er
!.3.1. lş deneyim belgÖleri
lsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya öze! sektörde gerçekleştirilen ve

idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu a!ım veya ihale dökümanında belirlenecek
benzer nitelikteki alımlİrla ilgiti deneyimi gösteren belgeter. lhaİe konusu işin özetliğine göre istektiter
tarafından tek!if edilen bedelin % 30 oranında ihale konusu alım veya ihale dökümanında belirlenecek
benzer nitelikteki alımlara ait tek sözteşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3.2. Üretim ima|at kapasitesi araştİrmİ geli§tirmÖ faaliy-etlerinibetirlemeye yönelik betgeler
a) İstekli ima|atçı ise iıİıalatçı olduğunu g6st6ren belgetÖr
b} lstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki bel-

gelerin yanı sıra Serbest Bölge faaliyet belgesi veri|mesi
4.3.3. lsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
Cihazın teknik şartnamesinde istenildiğinde takdirde distribütör ya da üretici firma teknik servis ve

alt yapı imkanlarını belgeleyecek ve satış sonrası TSE hizmet yeterlilik belgesini ya da Sanayi
Bakanlığı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini teklif dosyasında verecektir.

4.3.4. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler istenildiği takdirde cihazın teknik şartnamesinde
istenen teknik döküman teklif dosyasında verilecektir.

4.3.5. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından ve
rilen sertifikalar

Tüm cihazlar için CE belgesi aranacaktır ve teklif dosyasında sunulacaktır. Bu belge ve serti-
fikaIarın Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya
Uluslararası Akreditasyon Forumu karşılık!ı tanınma ant|aşmasında yer alan ulusal akreditasyon
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak isteklinin tıbbi cihaz alımı ile ilgili resmi ve öze! kurumlardaki işIer
kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sade-ce yer!i isteklildr katılabilece(tlr.
7. lhale dökümanı Bursa M. Ağım Gemlik DevIet Hastanesi Satın alma birimi Orhaniye Mahallesi

Çevre yolu üstü Gem!ik / BURSA adresinde görülebilir ve 100 YTL karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. lhaleye teklif verecek olanların iha!e dökümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 22.12.2006 tarihi saat 10.00 a kadar Bursa M. Ağım Gemllk Devlet Hastanesi Baştabipliği
adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. lstekliler teklifleliıİ'İ, mat katem kalemlÖri için teklif bİrim tlyİtlar üzerinden vereceklerdir. lhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için tekllf edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bu!unan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlecektir. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10. IstekliIer teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçl-
ci teminat vereceklerd!r.

11. Verilen tekl|flerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 5432

Ek:
7 Kalem Tıbbi Gihaz A!ımı lşi İhalesi
1- Atroskopik sheaver cihazı
2- Otoklav cihazı 650 lt.
3- Ultrasonografi cihazı probları
(Medison 5500 SA Model için)

1 adet
1 adet

2 adet

4- Ameliyat masası
5- Dermotolojik CRYO cihazı
6- Dermotolojik koter cihazı
7- Amalgamatör cihazı

1 adet
1 adet
1 adet
1 adet

Barbarosça
Barbaros BALMUMGU

Fenerbahçe'ye Bravo

Fenerbahçe, İtalya lig 1. si olan Palermo
ile UEFA grup şampiyonluğuna çıkma
maçını çok güzel bir oyunla 3-0 kazandı.

Brezilya stili oynanan oyunda, kişisel
hatalardan yoksun, üstün bir oyunun
sonunda Fenerbahçe sahadan 3-0 ga!i-
biyetle ayrı!dı.

Bütün takımı tebrik ederim.
Çok güzel oynadılar.

ı

Motorlu ta ıt sa ısı
12 mll 0nu e tı

Her geçen gün artan trafik kazaları, sürekli
şikayet edilen trafik sıkışıklığı, buna bağ|ı
hava kirliliği ve gürüItü gibi etkenlere rağ-
men, motorlu taşıt sayısı artmaya devam
ediyor.
Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı, bu yılın
Eylül ayında 12 milyonu aştı.
TÜrkiye lstatistik KÜrumu (TÜİK) veriterine
dayanarak yapılan hesaplamalara göre,
Eylül ayı itibarıyla 12 milyon 27 bin 462 adet
olan toplam taşıtın, 6 milyon 62 bin 458
adedin i otomobiller o! uşturdu.
Taşıt sayısı açısından otomobilleri, 1 milyon
771 bin 534 adetle motosikletler, 1 milyon
646 bin 811 adetle kamyonet (arazi taşıtı
dahi!) izledi.
Türkiye'de en fazla taşıt, 2 milyon 397 bin
222 adet ile lstanbul'da bulunuyor. Verilere
göre, Ankara'da 1 milyon 71 bin 407,
lzmir'de 798 bin 86 adet trafiğe kayıtlı taşıt
bulunuyor.
Söz konusu ay itibarıy|a, 2006 yılı prog
ramında yer alan orta|ama 72 milyon 974
binlik tahmini nüfus üzerinden, Türkiye'de
yaklaşık olarak her 6-7 kişiye bir motorlu
taşıt, her 12 kişiye de bir otomobi! düşüyor.
Nüfusu yaklaşık 12 milyonu aşan lstanbul'-
da her 5 kişiye 1 araç düşerken, bu oran
nüfusu yaklaşık 4,5 milyon olan Ankara'da
her 4-5 kişi, nüfusu yaklaşık 3,8 milyon olan
lzmir'de ise her 5 kişi olarak hesaplanıyor.

EK oTo LcsTiKGERç
LfizoGLoilüseyin TAŞruRAN

LAsTtK TAMIRI YAPILIR.
,t-; 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
'a) 2. El Jant Alım Satımı

G§lıt 0,§35 730 {3 78

24 SAAT Hlz ETE AGİKTİR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt. Gemlik 
' 
BURSA

. IIER TU$L

a

LıK YERl
Emin Dalkıran Kordonu'nda

70 m2 daha önce internet
cafe olarak kullanılan

işyeri kiralıktır.
(o 542) 593 67 57K riez

IGOiltÜxtıYAsı GAZETEI

ABONE oLDUNUZ Mu?

ABONE oLUN
oKUYUN oKUTuN
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KPSS ruh

ını bozll 0ra

Binlerce insanın bir
umutla girdiği Kamu
Personeli Seçme
Sınavı (KPSS)
sonuçlarına göre
yapılan yerleştirme
lerin iptal edildiğinin
açıklanmasının ardın-
dan Çukurova
Universitesi Eğitim
Fakültesi tarafından
yapılan bir araştırma-
da, KPSS'nin öğret-
men adaylarının ruh
sağlığını bozduğunu,
umutsuzluk ve kaygı
düzeyini yükselttiğini
ortaya koydu.
Çukurova Universite-
si Eğitim Fakültesi
Öğretim elemanları
Yrd. Doç. Dr Songü|
Tümkaya, Dr. Birsel
Aybek ve Dr, Meteh.an
Çelik tarafından
gerçekleştirilen çalış-
ma,271'l 2005-2006
bahar yılında son
sınıf öğrencisi ve
132'si de çeşitli
üniversitelerden
mezun toplam 403
gönüllü öğretmen
adayı üzerinde
yapıldı. Örneklem
grubunun 162'si fen-
edebiyat,241'i de
Eğitim Fakültesi
öğrencisi olurken,
ölçekler 2006
KPSS den iki ay
önce uygulandı.
Deneklere cinsiyet,
yaş, eğitim durumları,
fakülte, daha önce
KPSS'ye girip
girmeme, dershaneye
gidip gitmeme duru-
mu ve üniversitede
verilen öğretmenlik
formasyonu ders-
lerinin KPSS'ye
katkısına yönelik
sorulardan oluşan bir
kişisel bilgi formu
verilerek doldur-
maları istendi.
Elde edilen veriler
üzerinde yapılan
çeşitli analiz yöntem-
leri sonucunda kaygı
ve umutsuzluk puıııı.-
larının yük-
selmesinde yaş
değişkeninin önemli
bir etken olduğu,
buna bağ!ı olarak
yaşın artmasının
kaygı ve umutsuzluk
düzeyini arttırdığı
belirlenirken, cinsiyet
açısından yapılan
değerlendirmede
erkek adayların
kızlardan daha iazla

Barış Güler'in kaleminden 7 Yl\ş
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ttımutsuzluk ve kaygı
y,aşadığı saptandı.
Stın sınıf öğrencisi
öğ,retmen aday!arına
gör,e mezun olan
adalıların daha çok
umutsuzluk
yaşadığını da ortaya
çıkaran araştırmada
göze çarpan diğer bir
nokta da, daha önce
KPSS'ye giren aday-
ların heınüz sınava
girmemiş olanlara
göre dahia fazla kaygı
ve umutstızluk
yaşadığı o,!du. Ça!ış-
mada ayrıca KPSS'de
başarılı o$mak için
dershaneüıe giden-
lerin gitme,yen!ere
göre yine olaha fazla
kaygı ve urrıutsuzluk
wa<arlıiıı ı ın ivarsi
' -İ-tede verilen t'ormas
yon derslerinjn
KPSS'ye katkı.sı
olmadığını düşünen
adayların yine olaha
çok durumluk vıe
sürekli kaygıyla
umutsuzluk yaşıadığı
belir!endi.
Fen Edebiyat
Fakültesi öğrenci-
lerinin yerleştirilebi!e-
ceği a|anların kısıtlı
olması nedeniyle
Eğitim fakültesi
öğrenci!erine göre
daha tazla kaygı vtı
umutsuzluk
yaşadığını ortaya
çıkaran çalışmada,
adayların çoğunluğu
KPSS'nin alan bilgi-
sine yönelik olarak
yeniden düzenlen-
mesi gerektiğini
söy!edi.
Erkek öğrenciler
sınavı kazanamay|p
işe yerleşmemeleri
durumunda ya askere
gideceğini ya da yurt
dışına gitme
olanak!arını deneye-
ceğini anlatırken,
Yrd. Doç. Dr.
Tümkaya, bunun
ciddi bir beyin göçü
tehlikesini
beraberinde getire-
ceğini belirtti. Dr.
Aybek, sınavda
başarısızlığın aday-
ların ruh sağlığını
bozduğunu ifade
ederek, ciddi bir
düzenlemeye ihtiyaç
o|duğunu vurgu-
larken, Dr..Çelik ise
KPSS'nin OSS gibi
ezberciliğe yönelt-
tiğine dikkat çekti.
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AiIe içi şiddet ve
çocuk istismarının
her geçen gün
arttığını be!irten
Ege Universitesi
Hemşire!ik
YüksekokuIu Halk
Sağlığı Hemşir.eliği
Anabilim Dalı Oğre-
tim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Aynur Uysal,
"Başbakanlık
Aile Araştırma
Kurumu'nun Türkiye
genelinde yaptığı
"Ailede Şiddet"
konu!u araştırma
sonuçlarına göre
ailelerin yüzde
34'ünde fiziksel şid-
det, yüzde 53'ünde .

sözel şiddet bulun-
duğu saptanmıştır.
Çocuklara yönelik
fiziksel şiddete
rastlanma oranı
yüzde 46'dır" dedi.
Gündelik yaşamda
şiddet denilince akla
ilk gelenin fiziksel
şiddet olduğunu vur-
gulayan Yrd. Doç.
Dr. Uysal, "Oysa
özel!ikle kadınlara
uygulanan şiddet,
sadece tokat, tekme,
yumruk gibi fiziksel
şiddet türleriyle sınır-

tı kalmamaktadır.
Şiddet pekçok biçim
de ortaya çıkabilir:
duygusaI, söz!ü,
sosyal, ekonomik,
cinsel ve fiziksel şid-
det gibi. Ülkemizde
yapılan bir araştırma
her üç kadından
birinin kocaları
tarafından dövüldü
ğünü, yüzde 53.6'sı
nın da sık sık kötü
söz ve hakarete
maruz kaldığını
ortaya çıkardı. Dayak
olaylarının yüzde
46.9'unda fiziksel
zarar meydana

gelmekte, dörtte
birine doktor tarafın-
dan müdahale edil
mekte. Yine dayak
yiyen kadınların
yüzde 57.1'l
bunun sessizce
kabulleniyor" dedi.
Şiddet gören kadın-
ların yüzde 80'inin
bu konuda birşey
yapılamayacağını
düşü ndüğü nü
belirten Yrd. Doç. Dr.
UysaI, "Üstelik şiddet
gören kadınların da
neredeyse yarısı
erkeğin bu konuda
haklı olduğunu belir-

tiyor. Şiddetin kanık-
sandığı bir toplulukta
şiddet gören anne bu
şiddeti çocuğuna,
çocuk da arkadaş
çevresinden başla-
yarak sokağa yansıt-
rnaktadır"..diye
kon uştu. U lkemizde
yürütülen çalış-
rnaların çocukların
}ıtizde 13.9-87.0
oranında fiziksel
istismarla
karşılaştığını
gösterdiğini be!irten
Yrd.Doç.Dr.Uysal,
"16 bin çocuk
üzerinde yapılan
bir araştırma, çocuk-
ların istismara uğra-
ma oranını yüzde 33
olarak göstermiştir.
Çok önemli bir
istismar boyutu da
cinsel istismardır.
Aile içinde gerçek-
leştiğinde ensest
olarak isimlendirilen
cinsel istismarın
görülme sıklığı
sanı!dığından daha
yüksektir. Erkek
çocukları da kız
çocuk!ar kadar
cinsel istismara
maruz kalabil
mektedir" dedi.
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Kı mevsımı hastalık mevsimi
Kış aylarında soğuk
nedeniyle kapalı
mekanlarda bulunma
ve yakın temas
olasılığının artmasıyla
i!işkili olarak
hasta!ıkların bulaşma
oranının arttığı
bi!dirildi.
Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanı
Dr. Fatma Erbay
Apaydın, kış mevsi-
minin, soğuk algın!ığı
ve grip başta olmak
üzere zatürre, sinüzit,
Iarenjit, bronşit ve
astım gibi hastalık-
ların daha sık
karşı!aşıldığı bir
mevsim olduğunu
söyledi.
Soğuğun, direkt
olarak hastalıklara
ve enfeksiyonlara
duyartılığı artır-
madığının, gönüIlüler
üzerinde yapılan

çalışmaIarda
oıtaya çıktığını
ifade eden Apaydın,
şöyle konuştu:
"Ancak kış aylarında
soğuk nedeniyle
kapalı mekan!arda
(sinema, kafeterya,
toplu taşıma araçları
gibi) bulunma ve
yakın temas
olasılığının aıtmasıyla
ilişkili olarak hastalık-
ların bulaşma oranı

artmaktadır. Hava
sıcak!ığının düşmesi
ve nem oranının
değişimi, kış mevsi-
minde bazı enfeksi
yon hasta!ıklarının
daha sık görülmesine
neden olmaktadır."
Apaydın, hastalık
etkeni mikroorganiz-
maların bulaşmasın-
da, hasta kişilerden
hapşırma, öksürme
yoluyla çevreye

yayı!an damIacıkların
direkt solunum
yoluylaalınması ya da
hasta kişilerin
çıkartıları ile kirlenen
yüzeylere temasının
önemli olduğunu
anlattı.
Çocuklu ailelerde
öze!lihle kadınlarda
enfeksiyonlara daha
sık rastlandığına
işaret eden Apaydın,
"Sigara içen kişilerde
hastalık belirtileri de
daha ağır
olmakta ve hastalık
daha uzun sürmekte-
dir. Bebek ve ileri yaş
grubundaki kişiler,
şeker hastalığı, kro-
nik kalp, dolaşım ve
solunum sistemi
hastalığı olanlar,
hasta!ıklara genel
olarak daha
duyarlıdır" diye
konuştu

. i*'r

*

lnek sütü ka

Çocukların
beslenmesinde
ku!lanılacak inek
sütünün, 1 yaşın
a!tındaki
çocuklarda
kansızlığa ve
gizli kanamaya yol
açabileceği bildirildi.
Se!çuk Universitesi
Meram Tıp.Fakültesi
Hastanesi Oğretim
Uyesi P.rof. Dr.
Rahmi Oz, yaptığı
açıklamada,
özellikle 1 yaşına
kadar bebeklerin
anne sütüyle
beslenmesinin
büyük önem
taşıdığını söyledi.
Bebeklerin fiziksel
ve zihinsel gelişimi
için anne sütünün
vazgeçilmez
olduğunu ifade
eden oz, mümkünse

llk 6 ay bebeğe
anne sütü dışında
bir gıda verilmemesi
gerektiğini vurguladı.
Bazı ailelerin bir
süre sonra anne
sütünü keserek ya
da anne sütüyle
birlikte inek sütü

v.erdiğini belirten
Oz, şunları kaydetti:
"1 yaşına kadar
inek sütüyle besle-
nen bebeklerde
demir eksiliği,
kansızlık ve gizli
kanamalar
görülebilir. İnek
sütü bağırsaklarda
tahrişe yol azabilir.
Bu eksikliğe ve
tahrişlere bağlı
olarak ilerleyen
yaşlarda çocuklarda
birçok hastalığın
görü!me riski
yüksektir."
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Halk Sağlığı ve İç
Hastalıkları Uzmanı
Dr. M. Emin Dinççağ,
çocukluk döneminde-
ki hatalı beslenme
alışkanlıklarının
ileride damar sert!iği
ne (atherosk|erozun)
yakalanmalarına
neden olduğunu
belirtti. ozellikle kötü
beslenme ve obezite
nin damar sert!iğine
neden olduğunu
söyleyen Dinççağ,

çocukların beslenme-
sine dikkat edilmesi
gerektiğini ifade etti.
Dinççağ, çocukların
bol bol oyun oyna-
yarak egzersiz yap-
ması gerektaginı dile
getirerek, "Olması
gerekenden daha
tazla kilolu, yüksek
ko|esterol içeriği olan
besinlerle beslenen
çocukların ileride
kalp damar hastalık-
larına yakalandıkIarı

ve yüksek tansiyonlu
olacakları bilinmekte-
dir. Çocukların
kilo almalarının
önlenmesi, koşarak
ve bol bol hareket
ecierek egzersiz
yapmaları, lifli besin-
ler almaları, sebze ve
meyve yemeleri
sağlanmalı. Rafine
şekerler ve ki!o
almalarına neden ola-
cak besinlerden daha
az yeme|eri ve bu

0 a r
konuda ai!eler tarafın-
dan eğitilmeleri ve
okulda doğru beslen-
me ve şişmanlığın
oluşturabi!eceği
sağlık problemleri
konusuncia eğitim
almalarını da çok
önem!i. Bu önlemler
alınırsa çocuk gele-
cekte yüksek tansi
yoh, şeker hastalığı
ve damar sertliğine
karşı da korunmuş
olacaktır" dedi

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı 1212| 516 1212
Ya|ova (226) 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

ltfalye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110
,t55

156
513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLİK Yalova
TopçuIar
Eskihisar

(226| 814 10 20
(226| 363 43 19
(262) 655 60 31

oToBUs

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakam!ık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAşıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehir!erarası
Otobüs Terminali

TÜP DAĞİTİCİLARİ
METRo 513 12
Aydın Turizm 513 20
Süzer Turizm 512 10
Kanberoğlu-Esadaş 514 45
Anıtur 514 47
Kamil Koç 513 35

12
77
72
49
71
71

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İştetme

Statyum
Orm.Böl.Şef,
Mılıı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayollan
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rvıo.

Tapu Sicl. Müd.
tvlüftülük

Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğltim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

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

TAKslLER

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşıet 513 4Ö 21 - 115

İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185
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GEREKL| TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBUSU

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25
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YEREL SURELİ YAYİN
YlL :34 SAY! : 26O7

FlyATl : o.25 yTL. (KDv Dahiı)
Sahibi : Kadri CÜl_en

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

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

yönetim ve Basım yeri : xöRrez oFsET
Matbaacl ı k-Yay ı ncılık-Reklamcı l ı k Tesisi
İstiklaI Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram GünIeri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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rkez Emlak Danı manı
Y

ıldıa
Seyfettin ŞeXEnSÖZ

"zamanda sınır
tanımıyoruz"
sloganıyia yola
çıkan Merkez
Emlak Danışmanlığı
hizmete girdi.
Orhangazi Caddesi
No. 7'de Volkan
Tosun tarafından
açılan Merkez
Emlak Danışmanlığı
Bürosu'nun
açılış kurdelesini
Kaymakam
Mehmet Baygül
ile ONN|SAN
Güvenlik Hizmetleri
Genel Müdürü
Emekli Emniyet
Müdürü Ertuğrul
kara bir!ikte
kestiler.
Siyasi parti ilçe
başkanları ile
kalabalık davetlinin
de katıldığı
açılışta konuşan
Volkan Tosun,
başta Liman
hizmetleri olmak
üzere taşeron hizmet-
leri, sigorta hizmet-
leri, organizasyon
hizmet|eri, yurt içi,
yurt dışı nakliye
ve konteynır
hizmetlerini vere-
ceklerini söyledi.

Kaym4kam
Mehmet Baygül
ile EmekIi
Emniyet
Müdürü Ertuğrul
Kara'nın
alkışlar arasında
açılışını
yaptıkları
Merkez Emlak
Danışmanlığı
bürosunda
davetlilere daha
sonra ikramda
bulunuldu.
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The Observer gazete
si, emlak a!ımları
açısından seçtiği
"en çekici beş ülke"
arasında Türkiye'ye
de yer verdi. Gazete,
Türkiye'de emlak
patlaması yaşana
cağını vurguladı.
Türkiye'nin em!ak
alımları açısından
dünyanın "en çekici"
beş bölgesinden biri
olduğu bildirildi. The
Observer gazetesi,
Türkiye için "Uzman
!ar, AB üyeIiği aday
lığı sayesinde bir
em!ak patlamasını
öngörüyorlar"
diye yazdı.
Pazar günIerinde
lngiltere'de yayın-
lanan The obseruer
gazetesi, emlak
aIımları açısından
dünyanın "en çekici"
beş ülkeyi seçti.
Gazete, "en çekici"

beş ülkeyi
Bulgaristan, Cape
Verde, Estonya,
Türkiye ve Brezi|ya
olarak sıraladı. The
Observer Türkiye
için şunları yazdı:
"Uzmanlar, Türkiye
nin AB üyeliği
adaylığı sayesinde
bir emlak
patlaması nı
öngörüyorlar.
Akdeniz bölgesinde
Dalaman civarında,
Dalaman havaalanı
nın genişletilmesi,
üç marinanın
inşaatı ve bölgenin
i!k golf aIanı dahil
olmak üzere,
plan!anan altyapı
projeler bu bölgeyi
a!ıcılar için çok
çekici hale
getirdi. Dikkatle
iz!enmesi gereken
diğer bölgeler ise
Istanbul ve Antalya."

a anacak
emlak atlaması

Türkl e'de
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ı

İ /ro''" ekipleri tarafından şüpheli
görülen bir otoda yapılan aramada,
içime hazır fişek ,diye tabir edilen 4
gram esrar ele geçirildi. M.B. F.D. D.İ ve
E.D isimli şahıslar hakkında tahkikat
başlatıldı.

/ Öte yandan kuru sıkı ile havaya ateş
eden L.M. isimli şahıs için soruşturma
başlatıldı. Haberi sayfa 3'de

a

İçtiğiın iz sııJrıın r(alitesil4O Yıldııı Beni ...

f,

Tam lup
ozon arak
llk si

su tadındahayat

sağlığımız kadıır önemlidir

W İle Sağlıklı NesİIlere...

]|6ı(f]l TİCfiRET
Irakan Arda

Dr.Ziya Kaya Mh. Orhangazi Cad. No ; l00 l C

Tel : ]0.2241 5122255 GEiIlİx

Çenesuyu 1,2 (Fr| sertlik derecesiyle
Türkiye'nin ve dünyanın

en yumuşak suları arasında yer alır

_

körfrzOfrette
Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz baskı, ,

kaşe, mühüı kitap,
broşür cilt yapımı

Tel : 513 96 83
İstiklaI Caddesi Bora Sokak Akbank A.ralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEML|K

Orhangazi Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir otoda arama yaptı

Pa abu un eıı r
Papa 76'ıncı Benedict'in Türkiye zivar9ti
bugün başlıyor. İlk olarak Anıtkabir'i
ziyaret edecek olan Papa'ya devlet başkan,
larına yönelik , protokol uygulanacak.
Papa'nın bir süre önce saifettiği. sözler
dolayısıyla İslam aleminin gönlünü alacak
mesajlar vermesi bekleniyor. Sayfa 8'de

yeni sistem e nüfus sa
Devlet Bakanı Beşir Atalay, numaralama
işlemleri tamamlanan Nevşehir, Kırşehln
Niğde, Aksaray, Çankırı ye Sino p illerinde,
nilfus tespit çalışmalarının fiilen başla
dığını açıkladı. Haberi sayfa 9'da

ıllı ha adın Güne Bakış

Belediye'yi gezerken ,

Dün, onarım çalışmaları süren Gemlik
Betediyesi'ni gezdim.

Belediye'de yoğun bir çalışma sürüyor.
Adeta Belediye yeniden yapılıyor.
Duvarlar, kapılar, pencereler, yerler... her

taraf baştan ele alınmış,
Öyle olması gerekliydi.

Çevrede en bakımsız belediye binası bizim
Devamı Sa 5'de

kadri cüı_en
kad rl3uler@hotma i !.com

ıh $alonu'nda ar hıılandı
yıl sonunda biti
rilmesi planlanan
Kapalı Spor
salonu'nda salon
zeminine parke
döşenmesine baş-
landı. Sayfa 5'de
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Buluşma
Gürhan çETİNKAYA

ile Lehlilerden aldığı
Podolya eyaleti ve
Kamaniçe ile Ukrayna'yı
geri veriyordu. Bundan
başka, Osmanlı hükümeti,
Kırım Hanlığı'nın
Lehistan'a taarruzunu
önlemeği taahhüt ettiği
gibi, aynı zamanda
LehliIerin, Kırım hanlarına
her sene vermekte olduk-
ları vergi de kaldırılıyordu.

Venedik Cumhuriyeti ile
de on altı maddelik bir ant-
laşma yapıldı. Bu antlaş-
maya göre: Kuzey Mora'da
yarımadanın kapısı olan
Korent şehri müstesna
olmak üzere Mora
Yarımadasıyla Ayamavra
Adası ve yanındaki Küçük
Ada, Dalmaçya'da Knin,
Sin, Gabelas Zadvarya,
Vorgaraç, Velika, Çeklot
kaleleriyle, daha güneyde
Nove ve Rısen (Resne)
kaleleri gibi, muharebe
esnasında venedikliler
tarafından alınmış olan
yerler, ayrıca onlarda
kalıyordu. Venedikliler de
lnebahtı körfezinin
kuzeyinde elde ettikleri
bütün şehir ve kasabaIarı
geri verlyorlardı. lnebahtı
Iiman ve kalesi de bu
suretle osman!ılara iide
ediliyordu.

Azak Kalesini alarak
Karadeniz'e çıkmak isteyen
Rus Çarı Deli Petro'nun bu
emeline, Kerç Boğazının
osmanlılar elinde olması
ve bu sırada Osman!ıIar|a
Avusturyalı!ar arasında
suIhun yapılması mani
oImuştu. Bu sebeple Çar,
Karlofça'ya murahhas
(temsi!ci) göndermiş,
ancak murahhas sulha
yanaşmayarak, üç sene
üzerfne bır mütareke yapıp
memleket.n" 65n6iistÜ.
Ancak, Çar yalnız' ıa
nİyetİnİ gerçekleştı. -.ı ı€t€-
ceğini anladığından, ertesi
yıl lstanbul'a bir murahhas

gönderdi. Reisülküttab
Rimi Mehmed Efendi ile
Rus Murahhası Ukrayçov
arasında yapılan görüşme
|erden sonra (on dört mad-
de!ik) antlaşma imzilandı.

14 Temmuz 1700'de
Rusya ile imzilanan yirıe
yirmi beş yıl süreli lstanbu!
Muahedesine göre; Azak
kalesive etrafında ona
tabi kale ve hisar|ar ile,
koban taraflarından önemli
bir bölge Ruslara bırakıldı.
Ozi Suyu üzerindeki Doğan
(Togay), Gizi Kerman,
Şahin Kerman, Nusret
Kerman hisarları yıkılmak
üzere, o havali Osman!ılara
i6de oIundu. Ayrıca
Rus!arın daimi suretle
İstanbul'da kapı kethüdası
ismiyIe küçük e!çi bulun.
durmaları ve bunun diğer
dev!etlerin daimi elçileriyle
aynı hakka sahip olması
kabu! edildi.

1683 Viyana Bozgunu
ile başlayan on altı yıllık
harp neticesinde, devletin
asırlardan beri elde ettiği
yerler elden çıkmış,
Macaristan, Erdel,
Podolya, Ukrayna, Mora
gibi geniş böIgeler, Bosna
ve havalisinden mühim
yerler düşman eline
ğeçmiştir.

Karlofça Muahedesiyle
neticelenen ve dört
cephede ve bithassa
Avusturya ve Venedik
cephelerinde en kıymetli
toprakların terkini gerek.
tiren bu savaşlar, Osmanlı
ordusunun bundan böyle
yeniden tertip edilerek yeni
usullere göre harp etmesi.
ni icap ettiriyordu.

Karlofça Muahedesi,
osmanlıların askeri
kudretinin mühim surette
zaaia uğradığını meydana
çıkarmış ve asırlarca
süren, düşman üzerindeki
Türk kudret ve satvetini
silmiştir.

Karlofça Antlaşmasıt....
Türklerin Viyana

kapılanna dayandığını
biliyorsunuz..

Peki 1699 yılında imza-
lanan Karlofça
Anüaşması'nı anımsıyor
musunuz?

Adını duymuşsunuzdur
kuşkusuz..

Karlofça Antlaşması
nın, Osman!ılar aleyhine
yapılmış en ağır antlaşma
olduğunu ve bu ant|öşmay-
!a, Osmanlı Devletinin Orta
Avrupa'ya doğru gelişme
hareketinin kesinlikle dur-
durulduğunu da tarih kita-
plarında okumuşsunuzdur..

Sizin gibi dünden
bugüne bu ülkeyi idare
edenler de ..

Karlofça Antlaşması,
Osmanlı Devleti'nin toprak
kaybettiği ilk antlaşmadır.
Bu tarihten sonra osmanlı
Devleti'nin gerileme döne-
mi başlamış ardından da
dört bir koldan kuşatma
aitına alınmıştır.

Şimdi biraz uzun ola-
cak ama Karlofça antlaş-
masını bir kez daha anım-
sayalım.

Anımsayalım ki tarihin
tekerrür olduğunun bir kez
daha altını çizelim..

Ona göre de önlemle
rimizi alalım.

Gemi kalkmadan..
"1683'te Sadrazam

iılerzifonlu kara Mustafa
Paşa'nın Viyana'yı kuşat-
ması ile başlayan ve
1699'a kadar önce üç,
sonra dört devletle yapılan

savaşlar sonunda
Almanya, Lehistan
(Polonya), Venedik ve daha
sonra Rusya ile imzalanan
barış antlaşması ..

Osmanlı ordusunun,
Viyana önünden çekilmesi
üzerine Avrupa devlet-
lerinden Avusturya,
Lehistan, Venedik ve Malta,
kutsa! bir ittifak kurarak,
Osmanlıları Avrupa'dan
atmak gayesiyle, her
taraftan osman!ı ülkesine
saldırdı|ar. Bu ittifaka daha
sohra Rusya da katıldı. On
altı yıl süren bu harplerde
Osmanlı ordu!arı, dört
cephede savaşmak
mecburiyetinde ka!dı.
1695'te tahta cıkan Sultan
lkinci MustafİHan, kaybe-
dilen yerleri geri almak için
Avusturya üzerine üç sefer
düzenledi. llk iki seferde
önemli, başarılar kazandı
ise de, üçüncü seferinde
Zenta'da Avusturya
ordusunun 6ni hücumuna
uğrayan Osmanlı Ordusu,
ağır bir yenilgiye uğradı.

1697 Zenta
Bozgunu'ndan sonra
sadrazamlığa getiri len
Amcazide Hüseyin Paşa,
tecrübeli ve iyi görüşlü bir
vezir ol{uğundan, bu şart-
lar altında dört cephede
savaşa devam edip, elden
çıkan yerlerin geri alın-
masının imkinsız olduğu
nu görmüş ve barış yapıl-
masının şart olduğunu
anlamıştı. Esasında, Ingiliz
ve Felemenk e!çileri de

barış için gayret sarf
ediyorlardı. Daha önce,
gerek Osmanlı D,evleti ve
gerekse Avusturya, uzun
savaşa son verilmesi için
faaliyette bu!unm uşlar,
ancak sulh gerçek-
leşmemişti. Padişah Sultan
lkinci Mustafa Han, elden
çıkan yerlerin hiç olmazsa
bir kısmı geri alınmadıkça,
barışa yanaşmak istemi
yordu. Ingiliz ve Felemdnk
sefirleriyle görüşerek sulh
akdine lüzum gören
sadrizam Amcazide
Hüseyin Paşa, devletin on
altı yıldan beri savaştığını,
maddi manevi pek büyük
kayıplara uğradığını,
Anadolu ve Rume|i'de
asayişsizlikleri n ortaya çık-
tığını, şimdilik barış
yapılarak düşman arasın-
daki ittifakın bozulmasını
beklemenin, devlet için
daha fayda|ı olacağını
anlatınca, padişah da
sulha taraftir oldu.
Taraflar, anlaşmaya karar
verdikten sonra, antlaş-
manın Tuna lrmağı kıyısın-
da, Belgrad'a yakın
Karlofça kasabasında
imz6lanması kararlaştırıldı.

Karlofça'daki
görüşmeler ve tartışmalar
dört ay devam ederek otuz
altı celse,sürdü. sert ve
çetin müzikereler sonun-
da, sulh kararını imzila-
mağa mezun olmayan
Rusya hiriç olmak üzere,
üç dev|etle yirmi beşer
sene müddetle ayrı ayrı

muihede ve Rusya ile de
üç esne üzerinde mütireke
imz6landı. Barış
görüşmelerine. arabulucu
olarak katılan lngiliz ve
Hol!anda hükümetleri,
osmanlı hükümetine kon-
feranstan önce antlaşma
esaslarını kabatas!ak
ortaya koyan bir protokol
imzalatmayı başardılar, bu
sebeple Osmanlı birinci
murahhası Rimi Mehmed
Efendi'nin başarı!ı dip!o-
matik faaliyet!erine rağ-
men, Karlofça Antlaşması,
Osmanlı Devleti için ağır
bir mağ!ubiyet o!du.

26 Ocak 1699'da
Avusturya ile imzalanan
yirmi maddeIik antlaşmaya
göre; Bonat eyaleti bütün
sancakları i!e osmanlıIarda
kalıyor, ErdeI de dahil
olmak üzere Macaristan'ın
diğer yerleri, Avusturya'ya
terk edi!iyordu. Hırvatistan
taraflarında her iki devlet
eIlerindeki yerleri
muhafaza ediyorlardı. Bu
tarafta sava Nehri hudut
kabul edildi. Tire ve Moroş
nehirleri, balık avı vesiire
ihtiyaçlar ve nehir gemi-
leriyle yapı!acak nakliyat
için her iki tarafça serbest
bırakıldı. Bu antlaşma ile
Erdel (Transilvanya),
osmanlı nüfuzundan
çıkarak Avusturya'nın bir
eyaleti oldu.

Lehistan'la imzilanan
on bir maddelik antlaş-
maya göre; Osman|ı
Devleti, Bucaş Muahedesi
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AA:o15 Hisartepe 12o M2 deniz manzar-
alı yola cephe hisseli tapu
AA-0l6 Hisartepe 149 M2 deniz manzar-
al! yola cepho hisseli tapu
AA-005 Karacali 9275 M2 konut imarlı
arsa
AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13000 M2
zemin etüdlü 5 kat imarlı
A4-063 Narlı Köyü 1222 M2 anayola 50
metro
AA-O45 Umurboy 380 M2 daniz manza-
ralı vil]a imarlı

elekt., 8u, artezyen var
EE-134 Orhangazi lznik yolu 2500 M2
dubleks ev8 oda, 2 banyo elekrjk, su
zeytin vo moyva ağaçları çocuk parkı ana
yola 120 mt
EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı meyv€
ağaçlı
EE-07l Esadiye Köyü Yalova 12902 M2 2
katlı ahşap bina ev, ahır, traktör
EE-075 Mudanya 1532 M2 anayola
cepheli havuzlu müstakil denize sıfır, altı
garaj, portakal bahçesi var

EE-O81 Manasttr 135 M2 1.kat 3+1 fuul
doğalgazlı
EE-002 Manastır 100 M2 ıl.kat 3+1
kalorifcrli
EE-O82 Manastır 14S lg2 3.kat 3+1 cift
banyo yG wG, kalorifcrli, asansörlü
EE-O13 Ycnisahi! 90 M2 5. kat 3+1 masraf-
sız, deniz manzaralı
EE-ol/ı Manastır 121 }ı2 l.kat 3+1 masraf-
sız bakımlı
EE-O83 Eşrcf Dinçer Mh. 13OM2 2.kat 3+1
ycni bina
EE-O57 Cumartcsi pazarı 70 M2 5. Kat 2+1
çclik kapı, kartonpaycr, pimapon
EE-o6o Manastır 15o M2 3. kat 3+1 fulı
EE-'l08 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-.. katlar-
da 3+1 full, lüks, ağustos 2OO7 tcslam
dcniz manzaralı 10 adct daira
EE-O61 Balıkpazarı 88 M2 S.kat 2+1 bakım
ister 35.0OO YTL
EE-015 Eski Pazar Cd. 95 M22+1 sobalı,
kartonpiyerli
EE-085. Manastır 1lO M2 12.kat
karton piycrli, kaloriferli, masrafsız

sA-rıLı]< çİFTLİK
M Ev ahırE ng d.

AA4I7 Yılovı Yolu 1OOO M2 Ticari imar
ıılıtln a.tı, m.ğezaıı olacak arıa
AA{Oa tıvkl önımli dığll 1OOO M2-dınlı görıcık aııa
AA€3 Umurbıy 2OOO M2 villa imarlı arsa
AA-l3 Kumla Narlı araıı 1OOO M2 Deniz
göııcık lçlndı ıv olabillr
AA{5t Gımlik clvarı 7OOO M2 su, ılck-
trlk yola yakın imarlı arsa
AAO59 Balıkpaıarı 2OO }ü2 iki katlı müs-
tıkll ıv olabilir ırıa.
AA{.la Oıhangaıl çovrı yolu 15O0 M2
ııydn dopo|ama ycri olacek arsa
EE{3a m.vki önomll doğll 5 kıtlı kılepir
olıcıh blnı
EE{aa lıüklal Cld. yatırım amaç!ı Zcmin
dühltın
EE4OO 9ıhi!dı 2OO li2 2katlı dıniz görı-
bllocok üıt üıtı voya karşılıklı lki dairc
vıyı dublıkı dalrı olabi|ecık işyırl
EE{e2 tıvki önımli dığll IOOOO m2
iıpılı dopolımı alanı olacık kiralık arsa.
EE{6e Xıvki önım|i dıği! rıhabilitasyon
ınııkııl o|ıcak ııgarl 'l8odalı 3 kıt!ı
klıilıh binı
SATILAN - KıRALANAN
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AA{a9 Oıhangazi Cad. 73O M2 üç yanı
yoı
AA{§O Umurbıy 3325 }O2 yol kcnan
AA{02 Büyük Kumla 92E M2 imarlı
AA{€E Orhangaıi 1gO77 t{,2 ıanayi
lmıılı
AAO55 Umurbcy 3850 ljt2 körfez man-
z.rııı ı.tıtln ağaçları var
AA{!O Küçülı kumla IOOO M2 imarlı
AA{Ga 9ırtcst Bölgı 39lE3 iti2 ıanayi
lmırlı
AA{09 Xunul zao }ü2 Köy lçİ
4A{06 Gcnçali 18350 U2 denizo 8OOMT
ınıyo! üztri su elektrik var.
AA{IO Kepaklı 596 Mt2 villa konut

Manastır 909 M2 vllla imarlı
lınik Göl Keııarı EOOOOO ?l2 luız-

SATİLİK ARSA

lmar|ı
AA-ol.ı
AA{o7

EE-004 Gazhane Cd. 125 M2 S.kat 2+1
kalorilerli
EE417 Gemlik Merkez 1'l0 M2 S.kat 3+1

çarşıya yakın
EE4t8 Hamidiye Mh. 144 m2 4.kat bakımlı
EE458 Manastır ,l30 M2 S.kat 3+l deniz ve
yola cepheli
EE{62 Manastır 120 M2 4.kat 3+1 full daire
EE{l21 Gemlik 87 M2 S.kat 2+1 çeIik kapı,
kartonpiyer, pimapen
EE424 Dı. Ziya Kaya Mh. 115 M2 2.kat 3+1
kaloriferli, pimapen, saten boya, kartonpiy-
er
EE-O05 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakıml'
daire
EE{l93 Manastır 195 M2 s.kat 4+1 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı
EE-130 Manastır 195 M2 3.kat 4+1 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı
EE-l29 Manastır 195 M2 zemin 4+1 2
banyo,2 wc, asansör, doğalgaz
EE-094 Manastır 155 M2 zemin 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
EE-125 Manastır 155 M2 1.kat 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
EE-l28 Manastır 155 M2 ıl.kat 3+1 dubIeks,
2007 temmuz teslim krediye uygun
EE-127 Manastır 155 M2 2.kat 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
EE_126 Manastır 155 M2 l.kat 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
EE{l31 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 karton-
piyer, amerikan kapı, full eşyalıE49l Narlı
Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masraf-
sız
EE{ll1 Narlı Köyü 75 M2 2. Kat 2+l eşyalı,
2 adet yüzme havuzu, spor alanı, çocuk
parkı, masrafsız
EE412 Manastır 12o M2 6.kat 3+1 masraf-
sız bakımlı
EE{l96 Manastır 150 M2 1.kat 3+1 deniz
manzaralı kaloriferli, özel yapım
EE-100 Manastır 1/l0 M2 3.kat 3+1 özel
yapım lüks kaloriferli
EE-'l03 Manastır 220 M2 Dubleks 4+1 lüks

EE-133 Adlayo karşısı lhlara 325 M2 zemın
fuıı eşyasıyıa blrllkte
EE-l05 Demırsubaşı tMh. 24 M2 1.kaı köşe
dükkan
EE-OO7 Gazhan€ Cd. 12() M2 1.kat kalorlfer-
lı, 1.1oo YrL kıra gğıırl vaı banka lpotekll

EE-133 Orhangazi Cd. 33OOO M2 12000M2
kapalı alanlı hazır
EE-065 Alaşar Köyü 2828 M2 28OO M2
kapalı alanlı hazır
EE-o49 lznik yolu 38ooo M2 13ooo M2
kapalı alanlı hazır, ipotekli

AA-O37 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-O42 Manastır 2000 M2 imarlı

EE-016 Manastır 12O M2't.kat 3+1 asan-
sörlü, kalorifer]i, 2 aylık depozit
EE-O20 Manastır 12O M2 1.kat 3+1 asan-
sörlü, kaloriterli, 2 aylık depozit
EE-oo6 Hisartepe 130 M2 3.kat 2+1 asan_
sörlü, kalorifer|i, 200 USD depozit
EE-O95 Eski Pazar Cd. 100 M2 1.kat 2+1
doğalgaz kapıda, full eşyalı

EE-O68 Dobruca 500 M2 tripIex full lüks
ssö uz bahçe
EE-{176 Karacaali 550 M2 triplex denize
sıfır, Jakuzili bahçe
EE-O97 Kumla 25O M2 triplex site içi
denize 50 mt
EE-054 Umurbey 21O M2 dublex 27O M2
bahçeli, deniz manzaralı
EE-O78 Orhaniye Mh. 14O M2 deniz man-
zaraIı lüks ve eksiksiz mobilyalı
EE-l01 Bursa Çekirge 180 M2 triplex özel
yapım Iüks

SATıLı]< DÜ]<]<AN
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EE-056 Balıkpazarı 165 M2 2.katlı 5 kat
imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-O10 Hisartepe 'l90 M2 2,5 katlı müs-
takil 2,5 katlı , sobalı

AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytlnllk
tarla
AA-048 Kurtul 7418 }l2 köy içi
yalova yoluna 1 Km.
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba girer, 50 zeytin ağacı var
AA-007 Karsak boğazı 406/10 M2 asfalta
500 Mt., sulu, sondajlı, 1500 zeytin ağacı

EE-O38 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı,
imarlı benzinlik
EE-O40 Orhangazi yolu 4O00 M2 ruhsatlı,
imarlı benzintik
AA-O09 Kurtul 28O }l2 tarIa köy içi
EE-O45 Karsak Boğaıı 726'5 M2 2,5 katlı
hazır işyeri, restaurant
EE472 Deminsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı
bina bakıma ihtiyacı var, her katın ayrı
girişi var.
ee-dZ3 lstiklal Caü 25 M2 2 katlı devren
kiralık dükkan faal durumda market,
tekel bayi.

NOT : Telefonla

görüşme!erinizde

Kayıt No'sunun bildirilmed

rıca olunur.
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Orhangazi Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendiklerl blr otoda arama yaptı

Fı
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Durumundan şüphe-
lenilen bir otoda
yapılan aramada
fişek tabir edilen
içime hazır esrar ele
geçirildi.
Edinilen bilgiye
göre, Orhangazi
Caddesi'nde devriye
gezen polis ekipleri

tarafından şüphele-
nilen bir otoda arama
yapan ekipler, içime
hazır vaziyette fişek
diye tabir edilen
4 gram esrar ele
geçirdiler.
Oto içinde bulunan
esrar maddesi
muhafaza altına
alınırken M.B. F.D.

D.l. ve E.D. isimli
şahıslar hakkında
tahkikat başlatıldı.
Ote yandan yine
esrar satmak ve
içmek suçlarıyla
sabıkası bulunan
M.A.Y.'yi Kayhan
Mahallesinde esrar
içerken yakalayan
polis ekipleri

Cumhuriyet
SavcıIığından aldığı
izin ile evinde yaptığı
aramada 4 gram
esrar ele geçirdi.
Esrar maddesi
muhafaza altına
alınırken şüpheli
M.A.Y. hakkında
soruşturma
başlatıldı.

ek esrarl a akalandı

kuru sıkılar moda oldu
Son gün|erde ele
geçirilen kuru sıkı
tabancalara bir yenisi
daha eklendi.
Edinilen bilgiye göre,

Eşref Dinçer
Mahallesi'nde havaya
ateş ettiği tespit
edilen bir kişi
üzerinde BOLW

ibareleri bu!unan
kuru sıkı tabanca lle
yakalandı.
lsmlnin L.M. olduğu
tespit edilen kişi

hakkında meskun
mahalde havaya
ateş etmek suçuyla
soruşturma
başlatıldı.
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Papa'ya saygl.....

Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Bene dic-
tus Türkiye'yi ziyaret ediyor..

Vatikan sembolik bir devlet görünümünde
ama Papa milyonlarca Katolik ve bilhassa
Avrupa devletlerinin dini Iideri..

Bu gün için söylenen bir çok iddia dışında,
bu ziyaretin Hıristiyan - Müslüman uzlaşması-
na yapacağı veya yapamayacağı katkı
üzerinde bütün dünyanın dikkati; tabiidir ki
ayni ö!çüde Türkiye'nin de üzerinde olacağını
unutmamalıyız..
t Türkiye'nin seneler önce yapılan Mehmet
Ali Ağca olayının olması nedeniyle çok kötü
bir nota sahip olması sebebiyle, Türkiye
potansiyel bir tanıtım felaketi ile karşı karşıya..
Bu olay dlnler tarihine kara bir leke olarak
geçti...

Avrupa'da son yapılan bir ankete göre 36
ülke arasında en sevilmeyen ülke sıralamasın-
da Türkiye 35 'inci sevilmeyen ülke, son sıra-
da lsraiI...

Şimdi sebepler ne olursa o|sun bu
görünüş hiç te iyi bir şey değil..

Hatta utanılacak bir durum...
Papa'nın ziyareti üç aydan önce bilindiği

halde, ona göİe bir randĞvu vermeyip, daha 
,

sonrada Nato toplantısı var diye Türkiye'den
kaçmak Başbakan'a yakışmıyor.

Hem de yanına Dış işleri bakanını atarak
kaçıyor...

Bu kötü tanımın fark eden hükümet çark
ederek durumu kurtarmaya çalışıyor...

BaşbakanErdoğan Papa ile havaalanında
kısa da olsa bir görüşme yapmaktan söz ediy-
or... Bütün mesele Papa ile yan yana bir resmi
olmaması..
Vatikan 'dan yapılan açıklamalarda ziyaret
sırasında Papa'nın Sultan Ahmet camii'ni
gezmek istediğini belirtiyorlar. Tarihte daha
öncede iki Papa'nın bir camiye girdiğini gös-
terirken, 16. Benedictus (Papa) bu jestiyle
ıslam alemine, daha önce bizleri kıran şöz-
lerinden duyduğu pişmanlığı sembolik bir şek-
ilde ifade etmiş olacak..

Ziyaret öncesinde "Papa suikastı" veya "
Papa'nın putluğu" üzerinde kitApların yayın-
Ianması, fanatiklerin nefret ve öç duygularını
ortaya dökmesi, çok daha bilge olması
gereken koca koĞa adamların ortaya httıkları
söy!enti!er, hükümet adamlarımızın dışarıya
kaçmaları Batı'da geniş bir yankı buluyor...

Bu ziyaret dolayısıyla en az 2000
gazetecinin - Tetevlzybnun Türkiye'de otması
aslında Türkiye için büyük bir tanıtım şansı...
Tabiidir ki iyi yönlerimizi sergilersek...

Ne yapılırsa yapılsın elbette bu fanatikleri
tatmin etmeyecektir.. Zaten onların algılama,
ve düşünme yetisi normal olsa fanatik olma-
zlardı.. Bunlar hasta..

Ancak Türkiye'nin fanatiktere teslim o'lması
gibi bir lüksü yok..- AsIında Vatikan'ın da olumsuz b.ekIentileri.'
olan bu ziyaretten, olumlu şeyler çıkması için

olarak, geçmişte ne söylenmiş olursa olsun,
Papa'ya karşı üstün bir misafirperverlik ı

göstermek sadece kendi imajımız, itibarımız
için değil, dinler arası barış için yapılmalıdır..

Bağırıp çağırarak, nefret dolu sözlerle
sokaklara dökülmekle, Mitingler yaparak
buradan oy kapma hesaplarına girmekle,
hoşgörüye dayanmayan açıklamalar!a, çirkin
yüzümüzü teşhir ıetmek bizlere ve lslam'a ne
kazandırabilir ki...

Papa ziyaretinde alınan olağan üstü güven-
lik tedbirlerinin boyutu bile şimdiden dünyadii
olumsuz mesajlar veriyor...

Bence Türkiye bu ziyareti iyi, aklıselim ile
değerlendirmeli, her zaman olmayaçak bu
ziyaretten kendi adına kazançlı çıkmşlıdır...

Basit hesaplar, yirminci asıra, bi!ime:ilime
gözlerinizi kapatmak, hoşgörünün' dinimizce
söylendiği MüslümanIıkta fanatik hareketler
yakışmıyor.

Belkide Tanrı katında günahta oluyor....

Olümüne mola!
Mudanya'da din!en-
mek için aracını yol
kenarındaki cebe
park etmeye çalışan
esnaf, kamyonetiyle
100 metrelik uçuru-
ma yuvarlandı.
a, -_- J-fidatrd, dı'iftjıiT
camından fırlayan
şahıs, feci şekilde
can verdi.
Mudanya'nın
Zeytinbağı Beldesi
Çanaklı Çeşme
Mevkii'nde Pazar
gecesi saat 23.00
sıralarında meydana
gelen kazada, idare
sindeki aracın direk-
siyon hakimiyetini
kaybeden 52 yaşın-
daki Mehmet Altın,
26 FH 392 plakalı
kamyoneti ile 100
metrelik uçurma
yuvarlanarak feci
şekilde can verdi.
Edinilen bilgilere
göre nalburiye
malzemeleri satmak
üzere Gemlik'ten sık-
lıkla Mudanya belde
ve köylerine geldiği
öğrenilen Mehmet
Altın, pazar günü
uğradığı Eşkel
Köyü'nde akşam
Trabzon-Fenerbahçe
maçını izledikterı
sonra Gemlik'e dön-
mek üzere yola çıktı.
Zeytinbağı Be!desi'n
den Mudanya
istikametine doğru
bir kilometre çıktık-
tan sonra ÇanakIı

Çeşme Mevkii'ne
yaklaştığı sırada yol
kenarındaki cebe
girmek isteyen Altın,
kam yonetinin direk-
siyon hakimiyetini
kaybe dince olanlar
-ıJ.- ar-_--.--_auıuu. 

^dıılyuıığıbüyük bir hızla 100
metrelik uçuruma
yuvarlandı ve
sahildeki kayaIık!arın
üzerine düşerek
adate bir hurda
yığınına döndü.
Bu sırada Zeytinbağı
Limanı'nda oturan
balıkçılar, büyük bir
gürültü ile ağaçlık
a!andan sahile
yuvarlana.n bir aracı
gormesl uzerıne
durumu jandarmaya
bildirdi. Hurda olan
aracı sahilde kayaIık-
ların üzerinde bulan
Mudanya llçe Jandar
ma Komutanlığı'na
bağlı ekipler, daha
şoföre ulaşmaya
çalıştı. Yaklaşık 1.5
saat süren ve sivil
savunma ekiplerine
de katıldığı çaIış-
ınaların ardından,
talihsiz esnafın
cesedine uçuruma
yuvarlandığı
bölgeden 30 metre
uzaklıktaki ağaçlık
a|anda ulaşıldı.
Altın'ın araç uçuru-
ma yuvarlanırken,
kamyonetin camın-
dan fırladığı tahmin
edi!iyor.
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Bata§ıııı 8 erınden hı akladı
Bursa'da yaşlı bir
şahıs, aynı evde
otırduğu oğlu
tarafindan 8
yeriıfen bıçaklandı.
Edinilen bi!giye
göre, merkez
Yıldırım llçesi'ne
bağlı Yeşilyayla
Mahallesi Akdere
Sokak'ta meydana
gelen olayda, 73
yaşındaki All lşık,
daha önceden
tartıştığı oğlu V.I.
(33) tarafından
bıçaklandı. 8 bıçak
darbesiyle kanlar

içerisinde ka!an
yaşlı adam çareyi
sokağa kaçmakta
buldu. Komşularının
yardımıyla Bursa
Şevket Yılmaz
Dev!et Hastanesı'he
kaldırılan baba Ali
!şık tedavi altına
alındı. Babasını 8
yerinden bıçakladık-
tan sonra kaçan V.l.
çok geçmeden suc
aleti bıçakla bir!ikte
yakalanarak gözaltı-
na alındı. polis
olayla alakalı soruş-
turma başIattı.

a

Bursa'nın Mustafake
malpaşa lIçesi'ne
bağh Karaoğlan
Köyü'nde bir çocuk,
traktörden
düşürdüğü tüfeğin
ateş alması net-
icesinde öldü.

ilen bilgiye

ürdü
Y

u

selesinde oturan
kardeşlerden
9 yaşındaki
Ahmet Filiz, elindeki
dolu av tüfeğini
düşürünce siIah
kendiliğinden
patladı. Oğlunun
bacağından
yaralandığını gören
baba lsmail Filiz,
ambuIans
çağırmasına rağmen,
küçük Ahmet
aşırı kan kaybı
sebebiyle hayatını
kaybetti.
GözIeri önünde
oğlunu kaybeden
baba Filiz, şoka
girip kendini
dağa vurduktan
saatler sonra
köylüler tarafından
bulundu. Olayla
ilgili tahkikat devam
ediyor.

Traktörden dü

tüfek ölüınüne neden oldu

enın
ü'nde
lsmail

F
s

K

g

b
b
g
b

h ot!atmaya

kları
ive

ı yanına
Karaoğlan

rasına

saat-
nlarında

n traktöre
otlakta

çıkan
çocuk!arı
risinde

eye başladı.
n
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Geml'k Kö rtez' internette
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Atatürk llkö retim 0kulu'ndan T§0' anezaket z| aretı
Şeyfettin SEXEnSÖZ
Atatürk llköğretim
Okulu Müdürü
Mustafa Koreyhan
lle Okul Aile Birliği
üyeleri ve öğrenci
temsilcileri Tso
Başkanı Kemal Akıt'a
nezaket ziyaretinde
bulundular.
Okul Müdürü Mustafa
Koreyhan, TSO
Başkanı Kemal Akıt'a
eğitime verdiği
katkılarından dolayı
teşekkür plaketi
verirken öğrenci
temsilcisi Müge
Şahin'de çiçek verdi.
Atatürk llköğretim
Okulu öğretmen-
|erinden Mahmut
özdemir ile okul Aile
Birliği Başkanı Hawa

Katip, Yardımcısı
Meral Efe ve Yazman
Hülya Balaban'ın da
bulunduğu ziyarette
eski anılar tazelendi.
Mezun olduğu oku!
olan Atatürk llx<lgre-
tim Okulu'nun ken-
disinde farklı duygu-
ları bulunduğunu
söyleyen Kemal Akıt,
'Atatürk Okulu'na
elimizden geldiği
kadar yardımcı
olmaya çalışıyoruz.
Atatürk okulunun
bende önemi
büyüktür" dedi.
Yeni göreve gelen
Okul Aile Birliği ile
ziyaretlerde bulun-
duklarını ifade eden
Atatürk hköğretim
Okulu Müdürü
Mustafa Koreyhan,

okulu eski heyecanlı
günlerine döndürmek
için çalıştıklarını ve
bu okuldan mezun
olanlardan destek

bekledik!erini söyledi.
Ülkenin geleceği
olan çocuklar için her
tür!ü katkıyı verdik-
Ierini ve ilk yapılan

çelik konsiriksiyon
Tso Gazi llköğretim
Okulu'nun üIkede
örnek olduğunun
altını çizen Kemal
Akıt, zor şartlarda
bitirdikleri okulun
yanı sıra ilçedeki
diğer okutlara da
çeşitli yardımlar
yaptı kları n ı bel irterek
'okul aile birlikleri
fahri çalışan insanlar-
dan oluştuğu için
onları taktir ediyo-
rum. onların okullar
için büyük önemleri
vardır. Elimizden
geleni yapmaya

hazırız'dedi.
sohbet havasında
geçen nezaket
ziyaretinde Atatürk
llköğretim okulu
Müdürü Mustafa
Koreyhan, Gemtik'te
bir ilki başarmak için
çalışmalara başladık-
larını belirterek
'Atatürk Okulu'nu
bitiren mezunlar
için geleneksel hale
getirmek istediğimiz
pilav günü yapmak
istiyoruz. Burada eski
mezunları bir araya
getirebilirsek mutlu-
luk duyacağız'dedi.
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BAY tu§TAFA ÖııLP tilLilt,TAill
Her Çeşit Emlak AIım, Satım ve Kiralama Hlzmetleri

Daire, Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
KİP İŞLERİ YAPİLİR

RAL|KLAR|N|Z icilı gizi 
ARAY|[.|ıZ

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATILIK DAİRE

lıtanastır Dilek Sitesi'nde SAT|L|K LÜ' DAka Denİzl gören, 3+1, 140 m2

TAPU TA

AclL §ATlLlK .ıe Kl

120 m2 3 + 1 sATıLlK LÜX DAıRE

Balıkpzarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daire|i ]ılüstak|l Ev (Bahçe !çinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Sokak i,lo:2 D:l Sadık Fatma Apt 3+1.110 m2 asansörlü {ombilisatılık üire

Bağl(ur Sanay| Sltes|nde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle ştılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpuaı Eski sahil lıIelilgp

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Bağı'nın
a|tnü 408 m2 iı§i - Çınarcık,

Yalova 448.54 m2 arsa

Teımal Barajı'nda 407.77 m2 arş
Terma! Girişinde 43i}.02 m2

Termal yolu Gü|erce Villalannın

altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

Doğalga PoliçesiYapılır, , ı

§EKER sıGORTA
llacide ÖzAtp

Tel : 5132474 Fu: 514 10 21

Bu soka ın hali ne olacak?
v
ı

r;,,,.".

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gazhane caddesi
ile kumsal sokak
arasında bulunan
Fırın sokakta oturan-
lar bozuk yola
isyan ediyorlar.
Gazhane Caddesi ile
kumsal sokak arasın
da alçak bir sokak
görünürnünde kalan
Fırın sokak en küçük
yağışta bile geçilmez
duruma geliyor.
kazıldıktan sonra bir
daha onanm yapıl-
mayan solıakta
yürümek bile insan-
lara özğet veriyor.

Sokak içinde oturan
vatandaşIar ile
çevredeki esnafı da
zor durumda bırakan
Fırın sokağın biran
önce yapılması
isteniyor.
Çaresiz durumda
yolu gösteren
vatandaşlaı 'Fırın
Sokak Gemlik'in en
bozuk sokağıdır,
bu sokak neden
yapılmıyor, ölçaffia
kaldığı için sürekli su
altında kalıyor. On
metre ileide oturan
Betediye başkanımız
bir kere de buradan
geçse bizim halimizi

görecek ve bize
hak verecektir.
Bu sokağın yeniden
yapılmasını
i.stiyoruz' dediler.
onümüzdeki
günlerde yaşanacak
yağış!ı havalarda
yine aynı geçilmez
duruma gelecek
olan Fırın Sokak'ta
yapılan kazılardan
sonra GEMDAŞ'ın
da yaptığı hat
çalışması ortaya
bozuk bir yol
bırakırken vatan-
daşlar ellerini açarak
çaresizliklerini
dile getiriyorlar.

a



28 Kasım 2006 Salı Sayfı 5o
oulıLux slYA9 cAzm

Ia a
Seyfettin ŞeXeRSÖZ
Yıl sonunda bitiri!me-
si planlanan Kapalı
Spor SaIonu'nda
çalışmalar tüm
hızıyla devam ediyor.
En önemli çalış-
maların sürdüğü
salon zeminine
parke döşenmesine
başlanırken, en son
sistem skorbord'lar
yerlerine konuyor.
Uzun yıIlar çeşitli
neden!er!e durduru-
lan ve yaklaşık
üç yıl önce yeniden
başlatılan çaIışmalar
sonucu bitirilme nok-
tasına gelen Kapalı
Salonda başlatılan
zemin ça!ışmaları
aralıksız sürüyor.
salonun zeminine
döşenen özel
malzemelerden
sonra şimdi de
kaliteli ithal parkeler
döşenmeye başlandı.
Salonun içinde
devam eden çalış-
maların yanı sıra
çevresinde başlatılan
düzenleme çalış-
maları da süren
Kapalı Salonun Aralık
ayı sonunda tesIim
edileceği öğrenildi.
Bursa'nın Atatürk
Kapa!ı Spor
salonundan sonra
en modern salonu

olacak olan Gemlik
Atatürk Kapalı Spor
Salonu'nda açılışın-

a

dan sonra çok
önemli turnuvalar ile
maçların oynanacağı

bildirilirken, final
maçlarının da oynan-
ması bekleniyor.

§ 0r §alonu'nda ınalar hızlandılıt

İ
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Kadri GÜLER
kadri_g u ler@ hotma i !.com

Belediye'yi gezerken
Neyse geç de olsa yenilenmesine

sevindim
Çünkü 1989 yıtında hizmete giren bu

binanın ne zemininde, ne duvarlarında, ne
kapılarından ne tuvaletlerinde,, ne sıhhı
teslsatında hayır kalmamıştı.

Binasına bakamayan bir belediye il
çeye nasıl hizmet götürür diyordü,§ören-
ler..

.Geç de olsa yeniIeniyor binarnız.
Tuvaletleri gezdim önce :

Her yer pırıl pırıl oluyor.
Duvarlar elden geçmiş, merdivenler

mermer döşeniyor.
Tüm çerçeveler pimapen kaplanmış,

kapılar yenileniyor.
Bina, Gemlik'e yakışır hale. geliyor:.

_ _Ge!iyor da belediye de pqrsonel
kalmıyor.

Geçtiğimiz günlerde Satınalma . Şefi
Eyüp Kılık'da emek|i oldu.

Memurlarla konuştuğumda herbirinin
üç dört görevi olduğunu söylediler. .,

Emekliliği gelen bir gün bile durmuyor
Belediye de yerine kadro olduğu halde
insan alınmıyor.

Bu gidişte Gemlik Belediyesi 20 per-
sonel ile hizmet verecek Gemlik'e tabii
verebilirse. - '

Araştırılsın, Türkiye belediyeleri içlnde
veterier hekiminin temizlik işleri
Müdürlüğü yaptığı bir Belediye var ml?

Ve iddia ediyorum yoktur.
Kısacası Gemlik Belediyesi yenileniyor

ama içinde çalışacak görevli kalmayacak.
Bence belediye hizmet binasında per-

sonel daha da azaldığında tasarruf için
daha küçük bir bina bu!unup oraya
geçi!meli.

Böylece Belediye bu binayı da kiraya
verinse kasasındaki paraIar da çoğalır.
Bu bir görüş.

0
Y ı

rencı ve erl ne Bll ısa ar kursuııı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Halk Eğitimi
Merkezi Müdür!üğü
ile Lale Kemal
Kı!ıç llköğretim
Okulu işbir!iğiyle
açı!an Bilgisayar
okur yazarlık
kursuna velilerden
büyük ilgi var.
Okul Bilgisayar
Laboratuarında
başlatılan kursun
öğretmenliğini
HEM Usta Oğreticisi
Nurgül Kaynak
yaplyor.
Tamamı bayan
olan kursta katılım-
cıların tümü
ilköğı,etim oku!u
mezunu ve hepsi de
öğrenci ve!isi
15 kişi Bilgisayarı
öğrenmeye çalışıyor.
20 Ocak 2007'de
sona erecek olan
Bilgisayar Okur
Yazarlığı kursunda
A'dan Z'ye
Bilgisayar
öğretiIirken

kurslar haftanın
4 günü veriliyor.
Pazartesi, Çarşam-
ba, Perşembe
ve Cuma günleri
saat 13.30 ile
16.30 arasında
devam eden
kurslar sonunda
katı|ımcı velilere
HEM tarafından
sertifika verilecek.

iı_ırı
GEMLİK ASLiYE HUKUK

MAHKEMEsiı.ıoer.ı
DOSYA NO : 2006 / 68

Bursa ili Gemlik i!çesi Orhaniye
Mahallesi Mersinli Boğazı mevkiinde kain
doğusu kısmen 165 nolu kadastro parseli
kısmen 91 nolu kadastro parseli ve kısmen
182 nolu kadastro parseli, batısı 171 ve
172 nolu kadastro parselleri, kuzeyi 74
nolu kadastro parseli, kısmen 93 noIu
kadastro parseli güneyi kısmen 173 nolu
kadastro 'trıarseli İısm6n 177 nolu kadastro
parseli ile çevrifi 2211J7 m2.miktarındaki
taşınmazın davacı ARIF NILUFER tarafın-
dan senetsizden tescili istenildiğinden
dava konusu taşınmaz hakkında hak lddl-
asında bulunanların ilan tarihinden
itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin
2006/68 esas sayılı dosyasına müracaat
etmeleri ilan olunur. 24.11.2006

B - 5540
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Balıkesır lı ıtııııi Eğitim
Müdürlüğünden aldığım

Öğretmen Kimlik Kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür. FEslH cENGlz
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Sağlık Bakanlığı ve
UNlCEF'in işbir!iği ile
yürütülen "Bebek
Dostu Hastaneler ve
Bebek Dostu h"
proiesi kapsamında,i,Bebek Döstu lı"
unvanı kazanan
Bursa'ya plaketi,
Ankaia'da düzenle-
nen bir törenle verll-
di. Türkiye genelin-
don 20 il idarecisinin
katıldığı törende,
Bursa tam 14 plaketle
ödülldndirildi.
|ı sa6ııı« Müdürü
Dr. Serhat Yama!ı,
Ankara Dedeman
otel'de düzenlenen
ödül törenine
Bursa'nın adeta
çıkartma yaptığını
belirterek, böylesi bir
başarıya ulaşmanın
gururunu yaşadık-
larını kaydetti.
Projenin 1991 yılında
başladığını belirten
Yamalı, bebek
dostu il unvanını
gece gündüz
çalışarak kazandık-
larını kaydetti.
Ankaia'da gövde
gösterisl yaptıklart n ı
ve 14 plaket aldık-
larını vurgulayan
Yamalı, törende
Bursa Çocuk
Hastanesi,

o § fı6
f ourı-uxsıvıs|oızrrs f

Bur§aha arı §ını tescllledl t

Şevket Yılmaz Devlet
Hastanesi, Çekirge
Çocuk Hastalıkları
Hastanesi, Dr. Ayten
Bozkaya Hastanesi,
Karacabey Devlet
Hastanesi,
Mustafakemalpaşa
Devlet Hastanesi,
Özel Bahar
Hastanesi, Özet
Hayat Hastanesi,
Ozel Vatan Hastanesi,
Acıbadem Bursa
Hastanesi, Doruk
özel Bursa
Hastanesi, Uludağ
Üniversitesi Sağlık
Uygulamaları ve
Araştırma
Merkezi'nin yanı
sıra Bursa Valiliği
ve ll Sağtık
Müdürlüğü'ne de
plaket verildiğini
ifade etti.
"Bebek Dostu lt"
unvanının a!makla
her şeyin bitmediğini
ve çalışmaların
devam edeceğini
anlatan Yamalı,
Bursa'daki sağlık
kuruluşlarının her
zaman en iyi olması
yönünde gösterdik-
leri gayreti sürdüre-
ceklerini bildirdi.
Türkiye'de bebek
ölüm oranın ortalama
binde 29 civarında

olduğunu, Bursa'da
ise bu oranın
binde 7,44 olarak
gerçekleştiğine
işaret eden Yama!ı,
"Plaketlerimizi aldık,
unvanımızı tescilledik
ancak henüz göre-
vimiz bitmedi.
Şimdi bu unvanı
korumak adına
çalışmalarımıza
daha da hız vere-
ceğiz. Bursa'mıza
hayırlı ve uğurlu
olsun" diye konuştu.
AB standartları
Bu arada,
Ankara'daki törende
bir konuşma yapan
Sağlık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
Dr.Rüstem Zeydan,
dünya genelindeki
20 bin "bebek
dostu" kuruluştan
t000'inin
Türkiye'de faaliyet
gösterdiğine işaret
etti. Dr. Rüstem
Zeydan "Sağlıkta
son zamanlarda
ülkemizde gerçekten
güzel gelişmeler
yaşanıyor. Sağlık
alanında geldiğimiz
son noktaya
baktığım ızda elde
ettiğimiz başarı
ortalaması ile AB
standartlarına

ulaşıyoruz. UNlCEF
ve Bakanlığımızın
ortaklaşa yü rüttü kleri
programlar
çerçevesinde
başarının yaka!an-
ması ile birlikte
artık ü!kemizde
doğumların 7o90'dan
fazlası, bebek
dostu sağlık kuru-
!uşlarında gerçek-
leşmektedir"
şeklinde konuştu.
Anne sütünün
önemine değinen
ve Türkiye'de,
anne sütünün
özendirllmesi,
annelere emzirme
konusunda doğru
bilgi ve doğru
alışkanlıklar
kazandırıIması,
doğum hizmeti
veren hastaneIerde
emzirmenin yerleşik
ve başarı!ı bir
uygulama ha!ine
gelmesi konusunda
ciddi çalışmalar
yapıldığını belirten
UNlCEF Türkiye
Temsilcisi
Edmond Mc
Loughney de bu
yöndeki
çalışmaların
araJıksız devam
etmesini temenni
etti.

Turk aalım
azarı

650 m n
Türkiye yazılım
pazan büyümesini
sürdürürken, bu yıl
sektörün pazar
büyüklüğün ün
yüzde 20 artışla 650
milyon dolara ulaş-
ması bekleniyor.
lhracatı Geliştirme

ve Etüd Merkezinin
(lGEME) "yazılım
Sektörü" araştır-
masından derlenen
bilgilere göre, 2,3 tri-
lyon avroyu aşan
dünya bilişim
pazarında, yazılım
sektörü yaklaşık
yüzde 20-25'!ik bir
pazar büyüklüğünü
temsil eddrken,
dünyadaki yazılım
harcamasının da
2007 yılında 740 mll-
yar doları aşacağı
tahmin ediliyor.
Dünyada yazılım
sektöründe önde
gelen ü!keler arasın-
da ABD, Almanya,
lngiltere, Hindistan,
lsrail, lrlanda, lı"^ç
bulunurken,

Türkiyeı'de de
yazılım pazar.
büyümıesini
sürdüriiyor. 2005
yılında 540 milyon
dolara ıılaşan
Türkiye yazılım
pazannın, bu yıl
yüzde 2|0 büyüyerek
650 mil,ron dolara
ulaşacağı belirtiliyor.
Türkiye'de yazılım
pazarın]n büyüme-
sine paralel olarak
yazılım dış ticareti
de büyürken, kayıt
altına a!ınan yazılım
ihracatı 2005
yılında ,1l5 milyon
65 bin dolar oldu.
yazılım iithalatı ise
geçen yııl 89
milyon 7'51 bin
dolara ulaştı.
yazılım ihracatı
yapılan iilkelere
bakı!dığında, 2005
yılında 2,2 milyon
dolarla y'ıBD,
2 milyon dolarla
Almanya , 1,7 milyon
dolarla lrak ilk
sıralarda yer aldı.

iGemllk, Körfez' internette
w,ı,yw. gem l i kko rfezg aze tes i. co m
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15 r0 e e hlbe destek
Tarım ll lvlUaiirü Hüseyin Yıldızer, Bursa'da "Kırsat Kalkınma

YatırımIarının DestekIenmesi Programı" kapsamında hazırlanan
15 projeye 2.5 milyon YTL hibe kredi desteği vereceklerini açıkladı.

Tarım ll lıltlaUrU katılımıyta imzatan- masının amaçlandığı-
Hüseyin Yıldızer, mıştır" dedi pa işaret eden Tarım
Bursa'da, "Kırsal KKYDP'nin ikincl İl Müdürü Hüseyin
Kalkınma Yatırımları döneminde Bursa'da Yıldızer, KKYDP kap-
nın Desteklenmesi uygulanacak projele samında Bursa'da
Programı(KKYDP)" rin niteliği hakkında desteklenen proje
kapsamında kabu! da bilgi veren Yıldız sayıstnın 22'ye çık-
edilen 15 projenin er, şunları kaydetti: tığİnı bildirdi. "KırsaI
yatırım tutarının "Bu dönem uygu- kalkınma stratejisi
7.4 milyon YTL lanacak projeler ile çerçevesinde büyük
olduğunu bildirdi. ilimize 5 adet soğuk önem taşıyan bu
Konuyla ilgili yazılı hava deposu, 3 adet program iIe ilgili
bir açıklama yapan zeytinyağı tesisi ile yapılan başvuru
Tarım !! Müdürü birer adet meyve pa sayısı ve uygunluk
Yıldızer, KKYDP'nin ketleme tesisi, prina sağlama bakımından
bu yılın ikinci dönem yakıtlı sera, soğuk iIimiz ülke genelinde
uygulamasında zincir süt muhataza ilk sıralarda yer
Türkiye genelinde tesisi, yumurta tasnif a|maktadır" diyen
1424 adet proje baş leme ve paketleme Yıldızer, "2010 yılına
vurusunun gerçek- tesisi, zeytin salamu- kadar sürecek olan
leştiğini bunlardan ra ve paketleme tesi programın 2007 yı!ı
801'nin uygun görü! si, çerezlik tarım ilk dönem uygula-
düğünü ifade etti. ürünleri işleme tesisi maları ile ilgili
Yıldızer, "Söz konusu ve reçel bal işleme mevzuat çalışmaları
dönemde Bursa'dan paketleme tesisi tamamlanma aşa-
23 adet yatırım proje- kurulacaktır. Söz masına gelmiştir.
si başvurusunda konusu projelerin llimiz yatırımcıları
bulunulmuş olup, toplam yatırım tutarı konu ile ilgili olarak,
bunlardan 15 tanesi 7.482.750 YTL olup destekleme şube
uygun bulunarak bu tutarın 2.582.669 müdür!üğümüz
ohİylanmıştır. lllmlz YTL si KKYDP kap- bünyesinde yer alan
genelinde uygu- samında hibe olarak 'll Proje Yürütme
lanacak projeler iIe karşılanacaktır." Birimi'nden her
ilgili hibe sözleşme Projeyle kırsa! konuda gerekli bilgi
leri 24 Kasım'da ilgili bölgede tarımsal ve desteği alabi!e-
daire amirterinin - KOBl'lerin kurut- ceklerdir' dedl.

ı Rad oIo ide
Uludağ Universitesi
Tıp Fakültesl Radyo
loji Anabilim Dalı
Oğretim Uyesi Prof.
Dr. Gürsel Savcı ve
çalışma arkadaş!arı,
böbrek üstü (adrenal)
bezlerde oluşan kitle
Ierin iyi ya da kötü
huylu o!up olmadık-
larını belirlemek
amacıyla yenl bir
yöntem ge!iştirdi.
Prof. Dr. Gürsel
Savcı'nın hipoteziyle
geIiştirilen "Böbrek
üstü Bezleri Tümörle
rinin Ayırıcı Tanısın
da Kimyasal Şift
Subtraksiyon Man
yetik Rezonans (MR)
Tekniği" adı verilen
yöntem, böbrek üstü
bezlerindeki kötü
huylu kitleleri büyük
bir başarıyla tanım!a-
yarak dünya tıp liter-
atüründeki yerini aldı.
Konuya ilişkin maka
e, radyoloji alanında
dünyanın en prestijli
dergilerinden biri
olan American Jour
nal of Roentgeno
logy'nin (AJR) Ocak
2006 sayısında
"value of chemical
Shift Subtraction MR!
in characterization of
Adrenal Masses"

başlığıyla yayımlandı.
Böbreküstü bezleri,
kendisinin birçok iyi
huylu tümörü bulun-
masının yanı sıra
diğer organlardaki
kanserlerin de sıkça
sıçradı kları organlar-
dan biri. Hastaların
başarılı şekilde
tedavisi, böb rek üstü
bezindeki tümörün iyi
ya da kötü huylu
karakteri nin bel i rlen-
mesiy le mümkün
oluyor. Prof. Dr.
Gürsel Sav cı, dört yıl
önce orta ya attığı
hipotezini kanıtlamak
amacıyla, Doç. Dr.
Zeynep Yazıcı, Uzman
Dr. Neslin Şahin, Uz
man Dr. Semra Akgöz
ve Prof. Dr. Ercan
Tun celden oIuşan
ekiple çalışmaya
başladı. Ekip, toplam
35 hastadaki 42
böbrek üstü kitlesi
nin, daha önce de
uygulanan kimyasal
şift yöntemiyle hem
"ln-iaz", hem de "out-
taz" görüntüleri elde
etti. Daha sonra da
in-faz görüntülerden,
out-faz görüntüler
çıkarı larak daha
objektif değerlendir
me yapılmasına

önt
yardım eden görün-
tüler oluşturuldu.
Söz konusu yöntemin
esası, böbrek üstü
bezlerindeki iyi huylu
tümörlerin, kolesterol
açısından zengin
olması özelliğine
dayanıyor. Böbrek
üstü bez|eri nin kötü
huy!u tümör lerinde
ise kolesterol bulun-
muyor. Subtrak siyon
(çıkarma) yöntemi ile
kolesterol içeriği
daha objektif bir şe
kilde ortaya konarak
kolesteroI saptanan
tümörün iyi huylu
olduğuna karar ver-
ilebiliyor. Radyolo ji
alanında Türkiye'de
yapılan ve yurtdışın-
da yayınla nan en
başarılı yayını her yıl
ödüllendiren Philips
Türkiye AŞ de, bu
yılki ödülünü Prof. Dr.
Gürsel sav cı ve eki
bine verdi. Ekip, 3 bin
dolarlık teşvik ödülüy
le birlikte, özel bir sa
nat çaIışması olarak
hazırlanan bir lalenin
MR görüntüsünün
işIendiği ödülünü,
Ekim 2006'da
Antalya'da yapılan
Türk RadyoIoji
Kongresi'nde aldı.
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Pa abu un eıı or ı

aPapa, Ahkara,'da llk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Papa 16'ıncı
Benedict'in Türkiye
ziyareti bugün
başlıyor. Papa'nın
bir süre önce
sarfettiği sözler
dolayısıyla lslam
aleminin gönlünü
alacak mesajlar
vermesi bekleniyor.
llk olarak Anıtkabir'i
ziyaret edecek
olan Papa'ya devlet
başkanlarına
yönelik protokol
uygulanacak.
Papa'nın Ankara
Temasları
Papa için Çankaya
Köşkü'nde resmi
karşılama töreni
düzenlenecek.
Ardından
Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet
Sezer ve Papa
bir araya gelecek.
Papa ile hükümet

CHP'nin düzenlediği
"Esnaf Kurultayı"nın
sonuç bildirgesinde,
esnaf ve sanatkar-
ların 26 çeşit vergi
ve harç ödeme
mükellefiyetinin
yarattığı mali ve
bürokratik yüklerin
azaltılması gerektlğl
belirtildi.
Anatolia Gösteri
Merkezi'nde gerçek-
leştirilen kurultayın
öğleden sonraki
bölümünde mevzuat,
vergi, finansman-
kredi- teşvik, sosyal
güvenlik ve mesleki
eğitim komisyon-
larının hazır!adığı
raporlar
değerlendirildi.
Kuru!tay, bu raporlar
ışığında }iazırlanan
sonuç bildirgesinin
açıklanmasıyla
sona erdi.
Bildirgede, esnaf
ve sanatkarların
ekonomik ve sosyal
yapının istikrar unsu
ru ve Türk toplumu-
nun orta direği
olduğuna işaret edi
lerek, "Anayasa'nın
173. maddesinin,
devletin esnaf ve
sanatkarları koruyup
desteklemesini
öngören hükmüne
karşı son yıllarda
devletin, bu
görevini yerine
getirmedlğl"

adına ise Devlet
Bakanı Başbakan
yardımcısı Mehmet
Ali Şahin görüşecek
lzmir
Dlyanet lş!eri
Başkanı Ali
Bardakoğlu ile de
biraraya gelecek
olan Papa, Ankara
temaslarının ardın

ifade edildi.
Esnaf ve sanatkarlar
Meslek Kuruluş!arı
Kanunu'nda
yeniden yapı!an
esnaf tanı mıyla
başta şoförler olmak
üzere meslek gru-
plarının yanlarında
çalışan çırak, kalfa
ve ustaların kapsam
dışına çıkarı!dığına
işaret edilen
bildirgede, özetle
şu noktalara
dikkat çekildi:
"Esnaf ve
sanatkarlarımızın
26 çeşit vergi ve
harç ödeme
mükellefiyetinin
yarattığı mali ve
bürokratik yüklerin
azaltılması gerek-
mektedir. Esnaf ve
sanatkarların tabi
olduğu basit usul
vergileme yöntemi-
nin devamı günü
müz ekonomik
koşullarında son
derece önemli ve
yaşamsaldır. Esnaf
ve sanatkarlar
Meslek Kuruluş!arı
kanunu'ndaki esnaf
tanımı yeniden ele
alınmalı; esnaf ve
sanatkarlık mesleği
'ge!ir' ölçütüne göre
değil, AB müktese-
batı ile ahilik gelene
ğine de uygun olarak
yeniden tanımlan-
malıdır. Hiper ve

dan lzmir'e gidecek
ve Çarşamba günü
[Vleryemana Kilise
s,i'ni ziyaretedecek.
lstanbul
Eluradan lstanbul'a
geçecek olan Papa,
Pıerşembe gÜnÜ
Feııner Rum
paıtrikhanesi'ni
ziyı21"1 edecek, daha

ı

ı

gros marketlerin
kuru luş faa!iyetlerine
sınırllama getiren
AB rnevzuatı,
ülkıemizde de
yürı)rlüğe konul-
malı dır. Karayolları
Taşı,ma Kanunu'nun
kamyoncu esnafını
ve dolayısıyla
bireyse! taşımacı!ığı
büyük sıkıntılara
sokan hükümleı,i
değiştirilmeli ve
kanun bu yönüyle
yeniden ele
alınmalıdır."
Bildirgede, esnaf
ve sanatkarların
finansman
desteğinin geliştir-
ilmesi ve bu kesim
için yeni teşvik ve
kredi olanağı yaratıl-
ması gerektiği
savunuldu.
Sosyal SigortaIar ve
Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile
emekliye ayrı!mış
meslek gruplarının
aldıkları yaşlılık
ay!ıklarından yüzde
10 olarak kesilen
sosyal güvenlik
destek prinıi
oranının 1 ocak
2007 tarihinden
itibaren yüzde 33'e
çıkarılacağı anım-
satılan bildirgede,
bu düzenlemeden
mutlaka vazgeçilme-
si gerektiği
kaydedildi.

sonra da Ayasofya
müzesini gezecek.
Papa'ya resmi
temasları sırasında
Devlet Bakanı Beşir
Atalay refakat ede-
cek. Papa, ziyareti
boyunca, devlet
başkan!arına
uygulanan tedbirler
çerçevesinde
korunacak.
Papa 16'ıncı
Benedikt'in
temas!arını 950'si
yabancı yaklaşık
2 bin basın
mensubu izleyecek.
Ziyaretin resmi
yayıncı kuruluşu
olan TRT de
Papa'nın resmi
temasIarı ile ilgili
görüntüleri, 70'in
üzerinde ülkenin
te!evizyonuna
ulaştıracak.

sOnucsuz
Finlandiya, Kıbrıs
konusunda taraflarla
bir süredir sürdürülen
görüşmelerin başarı
sızlık!a sonuçlandı
ğını bi!dirdi.
Avrupa-Akdeniz
Süreci (Euromed)
toplantısına katılmak
üzere Finlandiya'nın
Tampere kentinde
bulunan kıbrıs Rum
Yönetimi Dışişleri
Bakanı Yorgo Lillikas
ve Dışişleri Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
Abdullah Gü! ile
ayrı ayrı görüşen
Finlandiya Dışişleri
Bakanı Erkki Tuomi
oja, görüşmelerin
başarısızlıkla sonuç-
landığını açıkladı.
"DANİSMALARİMİZİ_
SURDURECEGİZ"
Tuomioja düzenlediği
basın top!antısında,
"önerileri çerçevesin
de bundan sonrasın-
da devam etmek için
zeminin mevcut olma
dığını" belirterek,
"Tüm taraflar görüş
melerde yapıcı oldu,
ama bu aşamada
sonuca gelindi" dedi.
AB Komisyonu ile
birlikte Türkiye'nin
katı lım müzak-
erelerinin devamının
nasıl ele alınacağına
ilişkin karar hakkında
çalışacaklarını belir
ten Tuomioja, Genel
lşler Konseyinin
kararını aralıkta
vereceğini söyledi.

iEsnafın ver Fin planı

ükü azaltı]sın'

K ttez

Sözle me

ersoneı
ıı

e kız

Sağlık BakanIığı'nda'çakılı-
sözleşmeli' statüyle çalışan sağlık
personelİ,'tayİn hakkı' olmadığı

için sıkıntılı günler yaşıyor.
Görev yaptıkları il!er-
den ayrılma şansları
olmayan kimi per-
sonele aileler kız ver-
mek istemiyor, kimi
çocuk yapamıyor,
kimi eğitimden
mahrum kalıyor.
Yasa yüzünden eşi
ve çocuklarından
ayrı kalan sağ!ık per-
sone!inin feryatları
yürekleri sızlatıyor.
Sözleşmeli personel,
'eş durumundan'
tayinlerin açıl ını
ve uygulaman.
gözden geçirilmesini
istiyor.
Türk-Sağlık-Sen,
sözleşme!i perso
nelin sorunlarını
çözüme kavuştur-
mak için bir çalışma
baş|attı. Sendika,
sözleşmeli perso
nelin sorunlarını
tespit etmek ve
çözüm için girişim-
lerde bulunmak ve
personelin sesini
duyurmak amacıyla
resmi web sitesinde
bir form yayınladı.
Türkiye'nin dört bir
tarafından atılan
mailler, sözleşmeli
personelin yaşadığı ,

dramı gözler önüne
serdi. Türk Sağlık-
Sen'e gelen e-mai!'le
re göre, Doğu'da
ça!ıştığı için sevdiği
kızla evlenemeyenler
var. Bazıları ise eşin-
den ayrı yaşıyor,
çocuklarını birkaç
ayda bir görebiliyor.
Evli çalışanlardan
büyük çoğunluk
boşanma aşamasına
gelmiş durumda. Bir
persQnel mai! atarak,

Sağlık Bakanı Recep
Akdağ'ı boşanma
davasına şahit olarak
davet ediyor. Bir per-
sonel geleceğinden
emin olmadığı lçin
çocuk yapamadığını,
başkası ise yüksek
tahsiline devam
edemediğini yaAyon
çAL|şANLAR
GELECEKTENffiı_
Türk Sağ!ık-Sen
Genel Başkanı Önder
Kahveci, söz|eşme!i
personelin internet
sitesinde hazırladık-
ları forma yoğun ilgi
gösterdiğini
be!irterek, "Gelen
mesajlara göre söz
leşmeli personelin
çoğu ailesinden ayrı
yaşamak zorunda
ka!ıyor, boşananlar
var, evlenemeyenler
var. Sözleşmeli per-
sonel eğitimlerine
devam edemiyor, iş
güvencesinden yok-
sun hizmet veriyor.
Sözleşmdll perso
nelin sendika üyesi
olmasına imkan
tanınmıyor, hakkını
araması, sıkıntılarınl
aktarması ve sorun-
larının çözümü için
birlikte hareket etme
si önlenmektedir"
dedi. Kahveci, gelen
mesajlarda, sağlık
alanında farklı
statüde personel isti-
hdam edilerek, sağ!ık
ça!ışanları arasında
parçalı bir yapı o!uş-
turulmak suretiyIe
çalışma birliği ve
huzurunun balta-
landığının anlaşıl
dığını söyledi.

Siz de geleceğimize bugünden el koyun

Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KO,Yuil
Avea, Telsim ve llıricell hattınudan 3464'e mesaj atın.
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kara para ile
mücadelede eni dönem

Suç Gelirlerinin
Ak|anmasının önten
mesi Hakkında
Kanununun yürür-
!üğe girmesinin
ardından Mali Suç
ları Araştırma Kuru
lu (MASAK), kara
para ile daha etkin
mücadele için kolları
sıvadı.
Edinilen bilgiye gö
re, kara parayı suç
ge!iri olarak tanım-
layan ve terörün
finansmanını da
düzenleme kapsamı-
na a|an yeni Kanun
çerçevesinde
MASAK'da öncelikle
"Yükümlü Denetimi
ve Eğitimi Dairesi"
oluşturuldu. Bu
Dairenin suç işlen
dikten sonra da
araştırma ve incele
me işini koordine
edeceği belirtildi.
MASAK, ye.nl düzen-
lemeler ve ltalyan-
larla ortaklaşa
yürütülen altyapı
çalışmaları konusun
da bankacılarla da
bir toplantı yaparak,
bankalara yeni
düzen!emelerle ilgili
yükümlülüklerini
tam olarak yerine
getirmeleri uyarısın-
da da bulunuldu.
Bu arada MASAK,
Suç Gelirlerinin
Aklanmasıntn
önlenmesi Hakkında
Kanunla ilgili ikincil
mevzuatın uygu!a-
maya konulması
için de ç.a!ışmalara
başladı. lkincil
mevzuat ile birlikte

kimlik tespitlndeki
12 bin YTL'llk limit
ile devamlı bilgi
verme ılmıti ve
esasları da tümüyle
değişecek.
Ote yandan MASAK,
yeni düzenlemeler
konusunda kapsamlı
bir değerlendirme
yaptı.
U!uslararası stan-
dartlar da dikkate
a!ınarak hazırlanan
yeni Kanun ile birlik-
te suç gelirleri ile
daha etkin şekilde
mücadele ediIebile-
ceğini bildiren
MASAK'ın değer-
lendirmesinde yer
alan bazı tespitler
şöyIe:
"-Yükümlüler hukuki
ve cezai bakımından
koruma altına alındı.
Kanunla ilgili yüküm
lülüklerini yerine
getiren gerçek ve
tüze! kişiler, bundan
sonra hiçbir şekilde
hukuki ve cezai
bakımdan sorumlu
tutulamayacaklar.
-yükümlülük
ihla!|eri için
idari ceza uygula-
masına geçildi:
Eski Kanunda,
yükümlülükleri
ihlal edenler hakkın-
da6aydanlyıla
kadar hapis cezası
öngörülmekteydi.
Ancak, adli
sürecin uzun
olması, cezanın
ertelenebilmesi gibi
hususlar, yaptırım"
ların etkinliğini
azaltıyordu.

K rtez

yenl slstemle nüfus sa ımı ba
Devlet Bakanı Beşir
Atalay, numaratama
işlemleri tamamlanan
Nevşehir, Kırşehir,
Niğde, Aksaray,
Çankırı ve Sinop
il!erinde, nüfus
tespit çalışmalarının
fiiilen başladığını
aışıkladı.
TÜrkiye lstatistik
Kurumunda (TÜ!K),
",Adrese Daya!ı
Nüfus Kayıt Sistemi"
bir başka deyişle
"yeni nüfus sayımı"
konusunda bir

basın toplantısı
düzenleyen Atalay,
nüfus kanununun
i!kbaharda
yeni!endiğini,
Ağustosta da
numaralama işlem
Ierinin başlatıldığını
hatırlattı.
Bundan sonraki aşa-
manın, numaralama
işleminin bitiren
illerde nüfus tespit
çalışmalarına başlan-
ması olduğunu anla-
tan Atalay, bu kap-
samda numaralama

işlemlerini
tamamlayan
Nevşehir, Niğde,
Kırşehir, Aksaray,
Çankırı ve Sinop
i!lerinde nüfus
tespit çalışmaIarına
fiilen baş!andığını
söyledi.
Numaralama işlemini
tamamlayan
kırıkkale ve karabük
illerinde de nüfus
tespit çalışmalarının
önümüzdeki hafta
baş!ayacağını
açık|ayan Atalay,

ladı
Ankara'da
Keçiören'de
numaraIama çalış-
malarınını tamam-
landığını, önümüzde-
ki hafta bu ilçede
de nüfus tespit
çalışmasına
baş!anacağını
ifade etti.
Atalay, nüfus
tespit çaIışmalarının,
en geç 2007 yılı
Haziran ayı sonuna
kadar tamam-
lanacağını da
belirtti.

A !ık§ıııırı 005YTL 22Ykr

Türk-lş tarafından her ay düzenti olarak
yapılan 'açlık ve yoksulluk sınırı'araştır-
masına göre, Kasım ayında 4 kişilik bir
ailenin açlık sınırı 605 YTL, yoksulluk sınırı
ise bin 971 YTL'ye yükseldi.
Araştırmaya göre, Kasım 2006 itibariyle
aylık fiyat artışı yüzde 1.96 oranında
gerçekleşirken, 12 aylık fiyat artışı yüzde
14.24 olarak hesaplandı. Kasım ayı gıda
enflasyonu artışında meyve-sebze fiyatları
etkili olurken, mevsim koşullarına bağlı
olarak yükselen sebze ve meyve fiyatların-
daki artış hariç tutulduğunda ayIık artış
yüzde 0.47 ve son 12 aylık artış yüzde 12.57
olarak hesaplandı. Bak!iyat ürünlerindeki
fiyat artışı da dikkat çekti.
Türk-lş tarafından yapılan araştırmanın
sonucuna göre, 4 kişilik bir ailenin denge|i
ve yeterli beslenebiImesi için yapılması
gereken gıda harcaması tutarı Kasım
2006'da 605 YTL'ye ulaştı. Gıda dışında
yapılması gereken harcamalar da dikkate
alındığında kabul edilebilir bir yaşam
düzeyinı saglayacaK topıam harcama tutarı
ise 1.971 YTL olarak hesaplandı. Türk-lş'in
çalışmasına göre son 11 ayın sonunda gıda
için 62 YTL, temel ihtiyaç|ar için 203 YTL
daha iazla harcama yapı!ması gerekiyor.
Türk-lş'in hesabına göre asgari ücretlinin
geliri günde 1 YTL artarken, yaşam 7 YTL
daha pahalılaştı. Türk-lş'in temel gıda mad-
delerindeki fiyatlara ilişkin verileri teme!
a!ındığında Kasım 2006 ayı itibariyle Anka
ra'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin 'gıda için'
yapması gereken asgari harcama tutarı bir
önceki aya göre yüzde 1.96 oranında arttı.
2006 yı!ının llk 11 ayında gıda harcaması
tutarındaki artış oranl yüzde 11.47 olarak
gerçekleşti.

ıı2005

Devlet Bakanı
Kürşad Tüzmen,
,t7 Kasım tarihi
itibariyle, 2005 yılı
ihracat rakamının
ıaşıldığını bildirdi.'füzmen, 12 aylık
iihracatın da
l84 milyar
114 milyon 542 bin
,dolara ulaştığını
ifade effi.
lhracat artış hızının
geçen yıla oranla
yüzde 16,5
olduğunu belirten
Devlet Bakanı
Kürşad Tüzmen, bu
yıl ihracatın 84 mil-
yar doların üstünde
olacağını kaydetti.
Bakan Tüzmen,
"2005 yılı ihracat
rakamı olan 73,4
milyar dolarIık
ihracatı 17 Kasım
tarihi itibarı i!e

ılı ihracatını a tık"

gerçekleştirmiş
durumd ayız" dedi.
1 Ocak-23 Kasım
tarihleri arasında
tarım ürünleri ihra-
catının 8,5 mi|yar
dolar, sanayi ürün-
leri ihracatının
64,8 milyar dolar,
madenci!ik ürünleri
ihracatının da
1,8 milyar dolar
olduğunu bildiren
Tüzmen,
1 Ocak-24 Kasım
tarihleri arasında
sektörlerin
ihracatına
bakıldığında i!k
sırada taşıt araçları
ve yan sanayiinin
bulunduğunu
söyledi. Tüzmen,
taşıt araçları ve yan
sanayii ihracatının
13,5 milyar dolara
ulaştığını belirffi.
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çEK|NMEyEN KAHRAMAN GAzilEniuiz içiıı

TSK ELELE \,AKFİ
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 5O5 O 5O5 TL

Tel: ().312 431 99 36 Faks: 431 ()7 36
ıırıeb : wvrıırııelele.org.tr

KRALIK ş YERl
Emin Daılkıran Kordonu' nda
70 m2 daha önce internet

cafe olarak kullanılan
işyeri kiralıktır.

(o 542) 593 67 57
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Barış Güler'in kaleminden
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sılrı^rv(or

7 YAş

Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk
Sağ|ığı Ana BiIim Dalı
Başkanı Prof. Dr.
Faruk Yorulmaz,
"Okulda şiddetin
tetikleyici !eri arasın-
da, evde çok otoriter
ana-baba tutumu, bi
rinci nedendir" dedi.
Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk
Sağlığı Ana Bilim DaIı
Başkanı Prof. Dr.
Faruk Yorulmaz,
Türkiye'de öğrenci-
lerin yüzde 35'inin
haftada en az bir kez
şiddet içeren söz ve
hakarete uğradığını
belirterek, "Okulda
şiddetin tetikleyici!eri
arasında, evde çok
otoriter ana-baba
tutumu, birinci
nedendir" dedi.
Prof. Dr. Yorulmaz,
yaptığı açıklamada,
öğrenci!ere şiddeti
uygulayanların yarı-
dan fazlasının, sınıf
arkadaşları olduğunu
ifade etti. okulda
şiddetin çok fazla
nedeni bulunduğunu
belirten Prof. Dr.
Yorulmaz, evde çok
otoriter ana-baba
tutumunun birinci
neden olduğunu
söyledi. Çocuklarda
şiddet eği!imi
gösteren riskli
davranışları ailelerin
iyi izlemesi ve bu tür
davranışlara rast-
ladıklarında doktor-
dan yardım almaları
gerektiğini kaydeden
Prof. Dr. Yorulmaz,
"Çocuklarda saldır-
gan, kontrolsüz
korkusuz davranışlar
ve kurallara uymama,
nedenli nedensiz öfke
nöbetleri, sosyal
aktivitede yetersizl i k,
şiddet içeren tele-
vizyon programları ve
oyunları tercih
etmeleri gibi özeltik-
ler çocuktaki şiddet
eğilimini göstermek-
tedir" diye konuştu.
Prof. Dr. Yorulmaz,
sert fiziksel cezalar
uygulanması, anne
baba çatışması, aile
içinde sevgi bağı
olmaması, anne
babanın ayrılması,.
anne babanın alkol,
uyuşturucu madde
bağımlı!ığının bulun-

ması ve öğretmen-
lerin yetersizliğinin
de çocukları
etkilediğini bildirdi.
TV,NIN şİDDETE
ETKısı
Çocukların televizyon
yoluyla da şiddeti
yaşayabildiğini ifade
eden Prof. Dr. Faruk
Yorulmaz, her üç
çocuktan birinin te!e-
vizyonu ailesinden
ayrı, yarısından
fazIasının ise kendi
seçtiği programı
iz!ediğini söyledi.
Türkiye'de her i3 tele-
vizyon programından
2'sinin az ya da çok
şiddet içerdiğini öne
süren yorulmaz,
Türkiye'de şiddeti en
açık haııyıe sunan
"reality show"lar
olduğunu, bunların
12-19 yaş grubu
tarafından sıklıkla
izlendiğini söyIedi.
Şiddet görüntülerinin
yabancı fi|m ve çizgi
filmlerde yoğun-
laştığını ifade eden
Prof. Dr. Yorulmaz,
şunları kaydetti:
"Televlzyon program-
larında çatışma, trafik
kazası, ceset, tabut
ve yaralılar gösterili
yor. Haber, spor, hat
ta müzik program-
larında bile şiddet
var. Gazete ve dergi
lerde de yoğun biçim
de şiddet bulunuyor.
ÇocukIar teIevizyon-
dan şiddet içeren
tutum ve davranışları
gördükçe gerçek
yaşamdaki şiddeti
olağan a!gılıyor.
Te!evizyondaki şidde-
ti seyreden çocuklar,
şiddeti uygulayan
karakterlerle kendi-
lerini özleştirerek
onlar gibi davran-
maya başlıyor."
OKULDA ŞİDDETE
KARŞİ AL|NACAK
öııuenıı_en
Prof. Dr. Yorulmaz,
Türkiye'de öğrenci-
lerin yüzde 35'inin
haftada en az bir kez
şiddet içeren söz ve
hakarete maruz
kaldığını belirterek,
"Bu olay en fazla
sınıfta ve bahçede
gerçek!eşirken
servis araç|arındaki
durum bilinmiyor"
dedi.

Güney Kore'de,
hastalığın yayıl-
masını önlemek
amacıyla kanatlı
hayvan itilafı
devam ediyor. Şu
ana kadar 100 bin
kümes hayvanı
itlaf edildi.

Tarım Bakanlığı,
başkent Seul yakın-
larındaki bir tavuk
çiftliğinde, geçen
hafta ölümcül HsN1
virüsünün görülmesi
üzerine itlaf kararı
atındığını açıkladı.
Açıklamada, virüsün

yayı!masını
önIemek amacıyla
itIaf edilen hayvan

sayısının 236
bine çıkacağı da
belirtildi.
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Fransız uzmanlar
fare ve insan
tükürüğünde
'opiorfin' adlı yeni bir
madde keşfetti.
Opiorfin'in
uyuşturucu etkisi
o!duğu belirlendi.
pastör Enstitüsü
bi!im adamları,
tükürükteki
'opiorfin'i,
morfinden
3 buçuk kat daha
etkili bir uyuşturucu
olarak niteliyor.

huysuzluk gibi
psikolojik sorunları
da aza indirdiği
iddia ediliyor.
Bu maddenin tedavi
edici ffiloı a"
uınqnffiful,
ancak bul{un
henüz kanıtIanmadığı
ifade ediliyor.
lnsan tükürüğünde
doğal olarak bulunan
opiorfinin, beyin
veya kanda da
olabiIeceği ihtima!i
üzerinde duruluyor.

v YTuk a akdouru rı keslclıı

FizikseI ağrılara karşı
morfinden etkiIi

olduğu öne sürülen
'opiorfin'in, aksi!ik ve

'Gemlik Körfez' internette > wtıııw,gemlikkorfe zgat esl,coın adresini tıklayın
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lule e!Orln
Ante fıstıY

faaliyet gösteren şlr-
ketin yetkilisi Hakan
Sabri Kaynak, tüm
dünyada meyve
mumlama işleminin
yapıldığını, ama
bunun için bitkise!
mum kullanmak
gerektiğini söy!edi.
Mumlama işleminin
sadece sert kabuklu
meyvelere yapı!a-
bildiğini anlatan
Kaynak, "Bizim kul-
landığımız mum,
bitkisel bir mumdur
ve zararsızoir. Faxaı
narenciyedeki
mumun yenmemesi
gerek. Narenciye
mumları, e!inizi yapış
yapış yapar.
Elmada da aynı
his oluyorsa
mutlaka iyi yıkamanız

ına aıdaılına ııl
gerekir. Çünkü bu,
narenciye mumu
ku!lanılmış demektir.
Biz Türkiye'deki
üretimimizin yüzde
70'ini ihraç
ediyoruz. HACCR
EUROPGAP, lSO gibi
güvenlik kriterleri
sağlanmadan mal
satamayız. Son
zamanda meyveyi
koyuğumuz paletleri
bile fırınlıyoruz.
Avrupalı alıcılar
böceklenme olmasını
engellemek için bu
şartı koymaya
başladı" dedi. Bitkisel
mumun paha!ı
olduğunu anlatan
Kaynak, "Bu ürünü
büyük ölçekIi işlet-
meler kullanır. Ama
ne yazık ki herkes
kullanır diyemiyorum.
Tüketici iyisi mi
yapış yapış bir
madde hissettiğinde
mutlaka kabuğu
soysun" dedi.
Migros Sebze
Meyve Sorumlusu
Ekmel Baydur da,
"Bazen portakal ve
mandalinada boya
kul!anıldığını duyuy-
oruz. Bizde rastla-
madık. Ancak mumlu
ürünler bizde de
satıIıyor. Bir zararı
olmadığını biliyoruz"
dedi.

ıveka ısı
roteİn depOsu
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Uzmanlar uyardı:
"Markette satılan
elrına ve porta?.e|i,,
paırlaklığına aIu
maıyın. Çoğu fir-
meyveyi kiır.lıı.e'
mıımla parlatarak
ın§jan sağlığını
tehlikeye atıyor.."
Market reyonlarındaki
albeni|i meyvelerin
sırrı, mumlanıp, at ııı
fırı;alarla parlatıl-
m:ısında. B;",ük
öl«;ekli şirk
bitkisel mu ı
kullanıyor, ama mer-
divenaItı işletmeIer
denetimsiz. Bu
nedenle meyveyi
çok iyi yıkamak
gerekiyor.
Seımt pazarındaki
te:zgahta, pazarcının
kadife parçasıy!a
paırlattığı elmalar,
çokulus!u gıdacıların
varlığıyla daha pro-
fesyonel 'makyaj'
ünitelerine kavuştu.
zincir marketIerin
mıeyve-sebze reyon-
lanında pırıl pırıI par-
la,yan elmalar, elinize
alınca yapış yap|ş
bir his bırakan por-
takallar, sandığınız
gibi dalından kopup
gelmiyor. Önce dev
kazanlarda yıkanıyor,
kurulanıyor, öze! bir
mum püsküıtülüyor
ve at kılı fırçaIarla
parlatılıyor. Bu işlem

için büyük şirketler
bitkisel mum kuI-
!anırken, mördivenaltı
atölyeler kalitesiz
mumlar kuIlanıyor.
Bazen de mumun
içine boya
karıştırarak daha
canlı bir görünüm
sağlıyor. Marketlerin
sebze-meyve reyonu
çalışanları zaman
zaman "PortakaIın
kabuğu elimi boyadı"
şeklindeki yakın-
ma|arına tanık oluyor.
... ı.- ıi+ıziaı.MuM t ıı^ışEL
oLMALı
Merkezi ltalya'da
bulunan Unifrutti, 15
yıldır dünyanın pek
çok ü!kesinde meyve
üretimi ve paketleme-
si yapıyor. Türkiye'de
Uni lstanbul ismiyle

Uzman!ar, Antep
fıstığı ve kayısının
vücudun protein ve
vitamin ihtiyacını
karışladığını, ka!p
sağlığı açısından da
ilaç vazifesi
gördüğünü açıkladı.
Yapılan araştırmalara
göre Antep fıstığı ve
kayısının protein ve
vitamin açısından
besin deposu olduğu
bi!dirildi. Uzman|ar,
100 gram Antep
fıstığının vücudun
gün!ük protein, vita-
min ve fosfor ihtiy-
acının yüzde 35'ini
karşıladığın ı belirtti.
Antep fıstığının pro-
tein yönünden 2 kat,
fosfor yönünden 4
kat sığır etinden
daha üstün
olduğunu açıklayan
uzmanlar, "Antep
fıstığı şeker
hastalığında kul-
lanılabi|ir. lnce bağır-
sakta glikoz emilimi-
ni azaltır ve kan şek-
erinin yükseImesini
önler. Kalp için

Antep fıstığı kalp
sağlığını korumada
da önemli bir ilaç
vazifesi görür.
Akciğer için iyi bir
iltihap temizleyicidir.
Göğsü yumuşatarak
ağrı|arını hafifletir,
öksürüğün geçme-
sine yardımcı olur"
dedi.
vireıvılıı DEposu
KAYısı
Kayısının A vitamini
yönünden çok zen-
gin bir meyve olduğu
belirtildi. Kayısı A, B,
C vitaminleri, pro-
tein, bol miktarda
şeker ve madeni
tuzlar ihtiva eden bir
meyvedir. Cildi,
mikrop ve mantarlar-
dan korur, güzelleş
tirir. Gözlere parlak-
lık verir. Bağırsak
tembelliğini giderir.
Kalp kaslarını
kuvvetlen dirir. safra
bezlerini temizler,
böbrekleri çalıştırır.
Sinirleri güçlendirir.
Aç karnına yenildiğin
de kabızlığa iyi gelir.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMl DAİRELER DENlZ OTOBUSU

itfaıye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıılı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
KarayolIan
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı la. rvıa.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Teke! Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.
İtçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı |212| 5161212
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLlK |226| 814 10 20

(226| 363 43 19
(262| 655 60 31

Yalova
Topçular
EskihisarKaymakamIık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00

(18 Hat )
ULAşıM

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

TUP DAGıTlclLARı

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz.
Akçagaz
Tota!gaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

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

BELED YE
Santra! 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 -115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 4521 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnfz 185

TAKsıLER

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

5,t3 18 21

51324 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25
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D.Subaşı Mh. Taksim Sok.
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- 2006 turizın
sezonunda

Sayfa 12
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2006 yılının turizm
değerlendirmesini
yapan Bakan Koç,
özeleştiride bulu-
narak, "Bizler bakan-
lık ve turizm sektörü
temsilcileri olarak
2006 yılında
maa!esef başarısız
olduk." dedi.
Güney Ege Otelciler
Birliği'nin (GETOB)
düzenlediği "Marma
ris Destinasyonu
Tanıtımı Kampanya
sı" için Muğla'nın
Marmaris !|çesi'ne
ge|en Kültür ve
Turizm Bakanı Atilla
Koç, sektör temsilci-
!eriyle biraraya geldi.
Divan Mares Otel'de
yapılan toplantıda,
Turizm Bakanlığı
Tanıtım Gene! Müdü
rü yardımcısı kemal
Tuncer'in kalp krizi
geçirmesi nedeniyle
sektör temsilcilerinin
sunumları kısa geçil-
dl. ZOO0 yılının turİzm
değerlendirmesini
yapan Bakan Koç,
özeleştiride buIundu.
Bakan Koç, değişik
nedenlerden dolayı
2006 yılında
beklenen turist

sayısı ve rakamlarına
ulaşılamadığını
be!irterek, "Çok
umutlar beklediğimiz
2006 yılı maalesef
beklentile rimizin
altında geçti.
sektör temsilcileri
ve Bakanlık olarak
sezon başında ııeler
yapabileceğimizi
uzun uzun tartıştık.
Bütün beynimizi ve
lş gücümüzü ortaya
koyduğumuz zaman
başarısız dahi olşak,
vicdanen rahatsız
olmayız. Biz bütün
bunları yaptık mı bu
tartışılır. Başarısız
lığın mazereti yoktur.
Bizler bakanlık ve
turizm sektörü tem-
silcileri olarak 2006
yılında maalesef
başarısız olduk.
Başa rısızIığı tüm
sektör ve bizler pay-
laşmak zorundayız.
2007 yılında aynı
hataları tekrar etırıek
istemiyoruz. Bunun
için bakanlık ve şek-
tör temsi!cileri bir!ik-
te hareket etmek, bir-
likte karar vermek ve
uygulama yapmak
zorundayız" dedi.
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Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin bu yıl
16'sını düzenlediği
Fotoğraf Günleri
kapsamında
fotoğrafçılık eğitimi
alan öğrencilere
sertifika!arı verild i.
Bursa Büyükşehir
Belediyesi Genel
sekreter yardımcısı
Sabri Yalın, Tayyare
Kültür Merkezi'ndeki
sertifika töreninde,
Bursa'nın yatırımlar-
da olduğu gibi kültür
ve sanat etkin!ik-
lerinde de 'atılım
dönemi' yaşadığını
söyledi.
16. Fotoğraf
Günleri'nin bu yıl
zengin içerikle
geçmiş yıllardan çok
daha etkili geçtiğini
belirten Yalın, etkin-
liklerde yeni neslin
fotoğrafçıIığa olan
merakını artırmak ve
bu konuda beceri
sahibi olantarın belir-
lenmesine yönelik
başlattıkları uygula-
mada Süleyman
Çelebi Lisesi öğren-
cilerine eğitim
verildiğini anlattğ.
Oğrencilerin a!dıklary
eğitimi pratiğe de
geçirerek Bursa'nın
tarihi ve kültürel

mekan ları n ın
fotoğrafları n ı çekti k-.
lerini ifade eden
Yalın, "Kültür ve
sanat etkinlikleri
hiçbir dönemde bu
kadar halkla bütün-
leşmemişti. Ücretsiz
ku rslar, foto-blok!ar,
Türkiye'nin ünlü
fotoğraf ustalarının
katılımı ve sergileri
bu yılki etkinliği
fotoğraf festivaline
dönüştürdü. Gelecek
yıl çıtayı daha da
yükselteceğiz" dedi.
yalın, daha sonra
sertifikalarğ verdiği
öğrencilerle birlikte
Kemal Nuraydın'ın
'Rusya Gezintisi'
gösterisi ile
selehattin sevi ve

foto
Y

ra ılara sertlfl kaGen

Ercan Arslan'ın
'Slaytlar eşliğinde
fotoğraflaryn
hikayesi'konulu
söyleşisini izledi.
Fotoğrafçılık
eğitimi alan
Süleyman Çelebi

Lisesi öğrencileri,
uygu!amadan
duydukları
memnuniyeti
dile getirerek,
Büyükşehir
Belediyesi'ne
teşekkür ettiIer.
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Tam otomatik sistemt erde el değmeden dotdurulun sistemiyle en sağlıklı dezenfekte işlemi yapılarakllk sizin a çacağınız güvenli ambalajıyla sizl

su tadındahayat

ııIçtiğirn iz sııJrıııı lıalitesi
sağiığıınız kadar önernlidir

CHffiP ile Sağlıklı Nesillere...

İ|6Kaı]l TİcfrREr
Çenesuyu. ! ,z.{Fr| sertlik derecesiyle
_ Türkiye'nin ve dünyanın
en yumuşak suları arasınd a yer alır

Irakan Arda
Dr. Ziya Kaya Mh. Orh angazi Cad. No : l0O / C
TeI : 10.224ı5l22255 GEMIİK
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'rraf 
ve Sanatkarlar

Kredi Kefalet Kooperatifi
Toplantı Salonu'nda
yapılan Muhtar Derneği
kongresinde başkan
değişmedi. 40 muhtarın
üye olduğu derneğe ldris
Kurt, yeniden başkan
seçildi. Haberi sayfa 3'de

_

Güne Bakı

Katolik Hıristiyan dünyasının dini tideri
Papa 16. Benediktus düzenlenen program
gereği dün Türkiye'ye geldi.

lslamcı ve milliyetçi partiler ile derneklerin
tüm protesfo ye gösterilerine karşın, Papa 16.
Benediktus üç günlük gezisinin itk gününü
tamamladı.

Korkulan gibi olmadı, dilerim gezi sonuna
kadar da olmaz. Devamı sayfa l'de

kadri cüı_en
kadri_guler@hotmait.com

Papa geldi.

ı

ı

4"ngin davetiye ve,kartvizit 
çeşitleri,

her tür!ü renkli ve
siyah beyaz baskı,
[aşe, mühüı kitap,
broşür cilt yapımı

Tel : 513 96 83
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Vatikan Devlet Başkanı
ve Katolik dünyasının
ruhani lideri Papa 16.
Benedict, Cumhurbaş
kanı Ahmet Necdet
sezer'in resmi davet|isi
olarak Türkiye'ye geldi.
Papa ve beraberindeki
heyeti taşıyan ve
üzerinde Türkiye ve
Vatikan bayrakları bulu-
nan uçak, Esenboğa
Havalimanı'na indi.
Papa, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan tarafın-
dan karşılandı. Başba
kan Erdoğan, Letonya
ya hareketinden önce
Papa ile Esenboğa'da bir
araya geldi.Erdoğan,
görüşmenin başında,
Papa'yı Türkiye'de gör
mekten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi.

"Farklı din ve kültürlerin
buluştuğu, Asya ve
Avrupa arasında bir
köprü olan bu
topraklarda Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuru-
cusunun sözlerini kendi
sözlerim gibi söytemek-
ten memnuniyet duyu
yorum: Yurtta barış,
dünyada barış" yazdı,
Papa, Çankaya Köşkü'n
de Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer
ile bir süre görüştü.
Papa, ziyaretin politik
olmadığını belirterek
"Hıristiyan kardeşlerim
arasında da diyalog
amaçlıyoruz. "Türk
halkı barışa açık ve
misaf| rperverdir" dedi.
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Papa'dan Anıtkabir'e
4iyaret ve Atatürk'e Övgü
Papa, Anıtkabir'i ziyaret
ederek, Atatürk'ün mozo
lesine çelenk bırakıp
saygı duruşunda buIu-
narak, Anıtkablr Özel
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BANKASı

GDRS t GCfUlLİı{ şuBCs
Tşl : {O.ee4) 512 08 58

Fax: (0-2241 512 08 61

lstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt,
Kat : 2 Daire : 1 Gemllk' BURSA
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EE-O56 Balıkpazarı 165 lıi2 2,katlı 5 kat
imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-OIO Hisartepe 19O M2 2,5 katlı müs-
takil 2,5 katlı , sobalı

EE_O38 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı,
imarIı benzinlik
EE-O4O Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı,
imarlı benzinlik
AA4O9 Kurtul 280 M2 tarla köy içi
EE-O45 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5 katlı
hazır işyeri, restaurant
eEO72 Oe-insubaşı Mh. 70 M2 ıl katlı
bina bakıma ihtiyacı yar, her katın ıyrı
girişl var.
ğeOZl lstikla| Cad. 25 M2 2 katlı dıvren
kiralık dükkan faal durumda market,
tekel bayi.

NOT : Telefonla göruşmelerinizde

l(ayıt }.lo'sunun bildirilmşi rica olunur;

AA-O18 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytlnlik
tarla
AA-O48 Kurtul 7418 }t2 köy içi
yalova yoluna 1 Km.
A0-0sl Umurbey 1650 M2 yola yakın,

araba girer, 50 zeytin ağacı var
AA-OO7 Karsak boğazı 40640 M2 agfalta
50O Mt., sulu, sondajlı, 1500 zeytin ağacı

,, ,v

cuıll[TIJı ,lAıl[ 0llilunı

EE-133 Adiiye karşısi Ihtara 325 M2 zemin
fuıl eşyasıy]a bırııkte
er-ıoğ Demirsubaşı Mh- 24 M2 ,t,kat köş€
dükkan
ie-ooz Gazhane cd. 120 M2 1,kat kaıorlfer_
ıı, ı.ıoo YTL kıra gelira var, banka ipoteklı

EE_133 Orhangazi Cd. 33OOO M2 12000M2
kapalı alanlı hazır
EE-O65 Alaşar Köyü 2828 M2 2800 M2

kapalı alanlı hazır
ee'-oıs lznik yolu 38000 M2 13oo0 M2

kapa|ı alanlı hazır, ipotekli

AA-O37 Hisartepe 9OO00 M2 imar]ı
AA-O38 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-O42 Manastır 2O0O M2 imarlı

EE_ol6 Manastır 12o M2 1.kat 3+1 asan-
sörtü, kaloriierli, 2 aylık depozlt
EE-O2O Manastır 12O M2 1,kat 3+1 asan-
sör]ü, katoriieıli, 2 aylık depozlt
EE-OO6 Hisartepe 130 M2 3,kat 2+1 asan,
sörlü, katoriferli, 2O0 USD depozit
EE-O95 Eski Pazar Cd. 100 M2 1,kat 2+1

doğalgaz kapıda, full eşyalı

EE-O68 Dobruca 5OO M2 triptex full lüks
350 M2 bahçe
EE-076 Karacaali 55O M2 triplex denize
sıfır, iakuzili bahçe
ee-oÖz Kumla 25o M2 triplex site içi
denize 5O mt
EE-O54 Umurbey 21O M2 dub]ex 27O iü2
bahçeli, daniz manzaralı
ee-dZg Orhanlye Mh. 14O M2 deniz man,
zara]ı lüks ve eksiksiz mobilyalı
EE-lO1 Bursa Çekirge 18O M2 triplex özel
yapım lüks

ı<}<ANsAT ıLı]< ED

BRıı<ASATıLı}< FA

KAT }<ARşıL ıĞı ARSA

kalorifer]i
EE-O17 Gemlik Merkez 110 M2 S,kat 3+1

çarşıya yakın
İEİlİa İamidiye Mh. 1ıl/l m2 ı|.kat bakımlı
EE458 Manastır 130 M2 S.kat 3+t deniz ve
yola cepheli
Leooz'ıı"n"stır 120 M2 4.kat 3+1 full daire
EE{21 Gemlik 87 M2 S.kat 2+l çe]ik kapı,

kartonpiyer, pimapen
EE42İ6r.Zİya Kaya Mh. 115 M2 2,kat 3+1

ka]orifer]i, pimapen, saten boya, kartonpiy-
er
EE-OOS Lise Gad. tlO M2 2-kat 3+1 bakımlı
daire
EE_o93 Manastır 195 M2 5.kat ıl+1 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı
EE-130 Manastır ,l95 M2 3.kat ıl+1 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı
EE-1 29 Manastır 195 M2 zemin 4+1 2

banyo, 2 wc, asansör, doğalgaz
EEj94 Manastır 155 M2 zemin 3+1 2007

temmuı teslim krediye uygun

EE4OıI Gazhane Cd. 125 M2 5.kat

EE-125 illanastır 155 M2 1.kat 3+1 2007

temmuz teslim krediye uygun
EE-128 Manastır 155 M2 4.kat 3+1 dubleks,
2007 temmuz teslim krediye uygun
EE-12? Manastır 155 M2 2-kat 3+1 2007

temmuz teslim krediye uygun
EE-l26 Manastır 155 M2 1.kat 3+1 2007

temmuz teslim krediye uygun
EE43'| Manastır 130 M2 2.kat 3+1 karton-
piyer, amerikan kapı, full eşyalıE{l91 i{arlı
kÖyÜ zs M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yÜzme

havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masraf-
sız
EE{l11 Narlı Köyü 75 tı/.z 2. Kat 2+'t eşyalı,
2 adet yüzme havuzu, spor alanı, çocuk
parkı, masrafsız
eeaız Manastır 12oM2 6.kat 3+l masraf-
sız bakımlı
EE496 Manastır t50 M2 l-kat 3+1 deniz
manzaraIı kaloriferli, özel yapım
EE_loo Manastır 14o M2 3.kat 3+1 Özel
yapım lüks kaIoriferl
EE-103 Manastır 220

i
M2 Dub]eks 4+1 Iüks

2+1
AA-O15 Hisartepe 12O M2 deniz manzar_
alı vola cephe hisseli tapu
ea1OlO Hiİartepe 149 M2 deniz manzar-
alı vola cephe hisseli tapu
al--OO5 Kjracali 9275 M2 konut imarıı
arsa
A-a-loZ Gemlik Bursa Yolu 13oO0 M2
zemin etüdlü 5 kat imarlı
;a-ÖÖrııariixtıyti 1222 M2 anayoıa 50
metre
ıA-oıs Umurbey 380 M2 deniz manza,
ralı villa imarlı

elekt., su, artezyen var
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2
dubleks ev8 oda, 2 banyo elekrik, su
zeytin ve meyva ağaçları çocuk parkı ana
yola 't2O mt
EE-136 Dürdane 2272M2 2 katlı meyve
ağaçlı
EE-dZ,l Esadiye Köyü Yalova 12902 M2 2

katlı ahşap bina ev, ahır, traktör
EE-O75 Mudanya 1532 M2 anayola
cepheli havuzlu müstakil denize sıfır, altı

raj, portakal bahçesi var

EE-OS1 Manastır 135 M2 1,kat
doğalgazlı
EE:oo2 Manastır 1oo M2 4.kat 3+1

kalorifer]i
EE_o82 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 cift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 

_

Ee_6,ıg yenisahil 90 M2 5. kat 3+1 masraf-
sız, deniz manzaralı
EE-O14 Manastır 124M2 1,kat 3+1 masıaf-
sız bakımlı
EE-O83 Eşref Dinçer Mh, 13OM2 2,kat 3+1

yeni bina
Le-o.sz Cumartesi paıarl 70 M2 5, Kat 2+l

çelik kapı, kartonpiyer, pimapen
ie-ooo i\llanastır ,t50 M2 3. kat 3+1 fuıı
EE-108 Manastır 150 M2 1,2,34-5," katlar,
da 3+1 full, Iüks, ağustos 2O07 teslim
deniz manzaralı 1o adet daire
EE-O61 Balıkpazarı 88 M2 S,kat 2+1 bakım
ister 35.0OO YTL
EE_o15 Eski Pazar cd. 95 M2 2+1 sobalı,
kartonpiyerli
EE-O85 Manastır lt0 M2 12,kat

Lı]<SATıLı]< ç F-r

SATıLı}< E»A FıE

EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır

3+1 fuuı

9a

kartonpiyerli , kaloriferli, masrafsız

Aj.427 Yalova Yolu 1OOO M2 Ticari imar
zcytin satış mağazası olacak arsa
alOOa Mevki önemli değil 1OOO M2
deniz görecek arsa
AA-53 Umurbey 2OOO M2 villa imarlı arsa
AA-13 Kumla Narlı arası 1OOO M2 Deniz
görecek içinde ev olabilir
ieosg Gamıık civarı 7ooo M2 su, elek-
trik yola yakın imarlı arsa
AA{59 Batıkpazarı 2OO M2 iki kat]ı müs-
taki] ev olabilir arsa.
AA4ı+4 Orhangazi çevre yolu t5OO M2
zeytin depolama yeri olacak arsa
ee-Oee rnevki önemli değil 5 katlı kelepir
olacak bina
EE-O46 |stiklal Cad. yat|rım amaçlı Zemin
dükkan
EE_OO9 Sahilde 2OO M2 2katlı deniz göre-
bi]ecek üst üste veya karşılıklı iki daire
veya dubleks daire olabilecek işyeri
ee-OgZ Mevkj önomli değil tOOOO m2
kapalı depolama alanı olacak kiralık arsa,
ee-oes M'evki önemli değil rehabilitasyon
merkezi olacak asgari 18odalı 3 katlı
kiralık bina

SATİLAN - KİRALANAN
GAYRİMENKULLER

AA-O49 Orhangazi Cad. 730 M2 üç yanı
yoı
MOsO Umurbey 5325 M2 yo| kenan
AA-OO2 Büyük Kumla 928 M2 imarlı
AA-068 Orhangazi 19077 1,Ii2 sanayi
imarlı
AA-O55 Umurbey 3850 M2 körfez man-
zaralı zelrtin ağaçları var
AA-060 Küçük kumla 100O M2 imarlı
AA-064 Serbest Bölge 39183 M2 sanayi
imarlı
AA-OO9 Kurtul zaO M2 Köy içi
AA-006 Gença|i 18350 M2 denize 8OOMT
anayol üzeri su elektrik var,
al-baO Kapaklı 596 Mt2 vi]la konut
imarIı
AAİİll Manastır 9O9 M2 villa imarIı
IA-OOZ lİnlk Göl Kenarı 800000 M2 turz_

SATiLİK ARSA

im tesisi kurulabilir

ARANAN GAYRIMENKULLER

Gürhan çETİNKAYA

devam ediyor hala."
Bir Ankara

gazetesİnde çıktı bun,
lar, üç sütun üstüne,
kapkara haykıran
puntoİarİa,

bir Ankara
gazetesİnde, fotoğrafı
yanında Amiral
Vilyamson'un

66 santimetre
karede gütüyor, ağzı
kulaklarında,
Amerikan amira|i

Amerika, bütçe
mize 120 milyon lira
hibe etti, 120 milyon
Iira.

"Amerikan
emperyalizminin yarı
sömürgesiyiz, dedi
Hikmet

Nizım Hikmet
vatan hainliğine
devam ediyor hala.", Evet, vatan haini
yim, siz vatanpeıver
seniz, siz yurtsever
senİz, ben yurt

hainiyim, ben
vatan hainiyim.

Vatan çlftlik-
lerinizse,
kasalarınızın ve çek

defterlerinizin için,
dekilerse vatan,

vatan, şose boy,
larında gebermekse
açlıktan,

vatan, soğukta it
gibi titremek ve sıt,
madan kıvranmaksa
yazın,

fabrikalarınızda al
kanımızı içmekse
vatan,

vatan tırnaklarıysa
ağalarınızın,

vatan, mızrakİı
ilmühalse, vatan,
polİs copuysa,

ödeneklerlnlzse,
maaşlarınızsa vatan,

vatan, Amerikan
üsleri, Amerikan
bombası, Amerikan
donanması topuys?,

vatan, kurtulma-
maksa kokmuş karan-
lığımızdan,

ben vatan haini
yım.

Yazın üç sütun
üstüne kapkara
haykıran puntolarla :

Nizım Hikmet
vatan hainliğine
devam ediyor hala.'

İnsanlarım..-.

Nilüfer Belediyesi
sanata olan destek-
lerini bıkmadan usan-
madan sürdürüyor.

konak kültür
Merkezi bir yığın
sanatsal ve kültürel
etkinliklere lmza atı
yor.

Geçtiğimiz
cumartesi gÜnÜ
Nazım Hikmet'in
lnsanlarım adlı yapıtı
sahneye kondu..

Genco Erkal'ın,
Nazım Hikmet'in
yapıtıarlndan
uyarladığı İnsanlarım,
ozanln Bursa
Cezaevinde geçirdiği
yılların öyküsünü
anİatıyor.

Genco Erkal bir
usta..

O gün sahnede
adeta devleşti..

Oyunun kurgusu
içinde,
üemleketimden lnsan
Manzaraları, Kuvayı
Milliye Destanı, Şeyh
Bedreddin Destanı,
Taranta-Babu'ya
Mektuplar'dan bölüm,
ler ve gene o
dönemde yazılmış
şiirler, mektuplar yer
alıyor.

Bir ozanı dört
duvar arasına kapata,
bilir misiniz? Belki
bedeniyle tutukludur,
kilit altındadır, yal-
nızdır, ama kafası ve
yüreğiyle özgürdür.
Bir bakarsınız XlV.
yüzyılda,
karaburun'da

Börklüce Mustafa'nın
ve Bedreddin ylğit-
lerinin peşine
takılmış, Osmanlı'ya
karşı savaşıyordur.
Bir bakarsınız
Afrika'da, Taranta,
Babu'nun yanındadır.
Ya da Kurtuluş
Savaşı'ndadır,
Karadeniz'de,
Arhavili İsmail'le
birlikte Mustafa
Kemal Paşa'ya silah
taşıyordur, ya da
Şoför Ahmet'in
kamyonetinde
Akşehir üstünden
Afyon'a gidiyordur.

Düş gücünün sınırı
olabilir mi?

İnsanlarım, umut,
suzluğun kol gezdlği
bir dönemde, tüm

ütopyaların yıkılıp,
çöktüğü bir karanlık
çağda, en zorİu
koşullarda bile "gele-
cek güzel günlere
olan inancını"
yitirmeyen bir büyük
ozanın soluğunu
duyurmak istiyor.

Genco Erkal'ın
finalde seslendirdiği
Nazım Hikmet'in
"Vatan Hain"i şiiri bizi
bir kez daha gerçek-
lerte yüzyüze getirdi..

"Nizım Hikmet
vatan hainliğine
devam ediyor hala.

Amerikan
emperyalizminin yarı
sömürgesiyiz, dedi
Hikmet.

Nizım Hikmet
vatan hainliğine
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lstiklal Gaddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLIK
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0-2241 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Her tür|ü alım-satım, eleman ilanlarınız
ve reklamlarınız için bizİ arayın
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Gemlik Muhtarlar
Derneği dün yapılan
10. olağan kon-
gresinde
kuruluşundan bu
yana değişmeden
başkanlık yapan
ldrls Kurt yeniden
başkanlığa seçildi.
Esnaf ve sanatkarlar
kredi kefaIet
Kooperatifi
Salonu'nda yapılan
genel kuru!a
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut,
Esnaf Odası Başkanı
lbrahim Talan,
l!çe Emniyet Müdürü
Ali Kemal Kurt,
Muhtarlar Derneği
eski Genel Başkanı
Bekir Kahyaoğlu,
AK Parti llçe Başkanı
Enver Şahin, Saadet
Partisi llçe Başkanı
Rec€p Aygün,
Anavatan partisi
l!çe Başkanı Ferhat
Kurt iIe siyasi parti
temsilcileri,
köy ve mahalle
muhtarları katıldı.
Şaygı duruşu ve
lstiklal Marşının
ardından başlayan
kongrede divan
başkan lığı na
Ahmet Şener
getirilirken
yardımcıIığına Zeki
Bal, Katipliklere de
Mehdi Ağrı ile Yusuf
Karaca getirildi.
Genel kurulun açış
konuşmasını yapan
ldris kurt, davetlilere
katılımlarından
dolayı teşekkür etti.
Muhtarlar Derneği
eski Gene| Başkanı
Bekir Kahyaoğlu
yaptığı konuşmasın-
da Bağ-kur'a borcu
olan insanların
başında ilk sırayı
Muhtarların aldığına
dikkat çekerek,

maddi konuların
biran önce
yükselti!mesi
gerektiğini söyledi.
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut'da
yaptığı konuşmada
muhtarların yetki-
lerinin önemine
değinerek,
"Muhtarlar
belediye başkan-
larının yardım-
cılarıdır. Vatandaşın
dertlerini ve
sıkıntılarını en
iyi onlar bilirler.
'nede oJsa muhtar'
dense de onlar
gecesin i gündüzüne
katarak hizmet
verirler" dedi.
Başkan
Mehmet Turgut,

Balıkpazarı Alemdar
caddesi'nde
bulunan harabe
binanın belediye
tarafından
istimlak edilerek
Muhtarlar için
büro!ar oluşturula-
cağını söyledi.
Genel kurulda
gelir ve gider
raporları ile denetim
rapor!arı oy!anarak
kabul edilirken
2006-2009 yılı
tahmini bütçesi
de okunarak
kabul edildi.'Mahalle ve köylerde
olmak üzere
40 muhtarın üye
olduğu Gem!ik
Muhtar!ar Derneği
başkaı,ılığı seçimleri

talep üzerine açık
oylama ile yapılarak
kabul edilirken
İdrls Kurt başkan-
lığında yeni oluşan
yönetim kurulu şu
isimlerden oluşuyor:
Enver Çelik, İbrahim
Mert, Necmettin
Şanlı, Nuri Çakır,
Hasan Gürel,
Hüseyin Meriç,
Mümin Kıran,
Cemil Gündüz,
Osman Çelik ve
mehdi Ağrı.
Denetim kurulu
üyeliklerine de
Sevim Koçdemir,
Ayhan Gündoğdu,
Nazmi Sevim,
Nevres Atalar ile
Mustafa Duran
seçildiler.

a
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Gariban EMEKLİ'ler...

Bu AK parti emek|ilerden ne istiyor bilemi
yorum.. lktidara geldikleri günlerden beri
arka arkaya emekliler aleyhine çıkan ya da
çıkartılmak istenen yasalar emek!ilerin
canını sıkıyor.

Zaten aldıkları üç kuruş paranın orasın-
dan burasından yapılan kesintiler bu ihtiyar
insanları barut fıçısı haline getiriyor..

Bunları İllr lstlyor diye iktidaİ her iste-
neni yapıyor, bu adamların aldıkları 500 -
600 lİra ite nasıl geçindikterine şaşırırken,
bunlardan bir kuruş dahi kesilmesi vicdan
sız!ıktır diyemiyor...

Banka hisselerini satıp 2 milyar dolar
alanlardan, 390 bin YTL.'ye kadar Hazine
Bonusu faizine hiç vergi koymayanlar,
nedense emeklilerin maaşlarından dur-
madan kesinti için yeni şeyler buluyorlar..

İşte örnekler;
Once vergi iadesi kaldırıldı. Bu da onları

|ehine gibi göstererek ,fiş toplamayı
kaldırdık, sizi rahatlatıyoruz dedi!er..
Eskiden flş toplayarak emeklilere yüzde 5
iade verilirken, bu yüzde 4 zam yapılarak,
aslında bir puan indirim yapıldı.

tMF'nin emriyle bu işten hazinenin 4Q0
milyon YTL kazandığı ortaya çıktı..

Kısaca 400 milyon lira emeklilerden alın-
ffi ış, hazineye aktarılmıştır.

,Aldıkları üç kuruşluk aylıkla geçinemedik-
leri için, ilerlemiş yaşlarına rağmen çalışmak
zorunda kalan emekliler, ça!ıştıkları için çok
yüksek "destek primi" istenmesini bu 

.

insanlara yararlı olacağını söylüyebilir-
misiniz ?

2007 yıiıncian itibaren, çaiışan emek[iier-
den, asgari ücretin 33;5 (duruma göre yüzde
39'u) oranında "destek primi" alınacak.. 178
YTL'den başlayan bu kesinti, beyan edilecek
kazanca göre aylık 1156 YTL'ye kadar yük-
se!e bilecek..

Bu adamlar çok para alıyor, birazını
alalım, bu yaşta azarlar diye düşünen iktidar
tek evi olan emekliden emlak vergisi isti
yor..

Şu anda, bu güne kadar Türkiye sınırları
içinde, bir tek konutu olan emekliIer.

Emlak Vergisi ödemiyorlardı... Bu da çok
görüIdü.

Mecliste bekleyen " ll Ozel idaresi ve
Belediye Gelirleri Kanun tasarısı" ile emekli
lerden de "Emlak vergisi" a!ınması isteni
yor..

Bu yetmiyormuş gibi, emeklilerin evleri
için ödeyecekleri emlak vergisi oranının
yüzde 50 artırılması öngörüIüyor.. Ey emekli
sana, bu işi uzatma, bir an evvel öl deniyor..

Sen hala bunu anlamayıp, üç kuruşIuk
maaşını almak için A!|ahın sabahında banka
önlerinde sıraya giriyor, titreyerek eline
aldığın üç kuruşa sıkı sıkı sarılarak mutlu
şekil de evine dönmeni çok görenler var..
Bunları oku da kendine gel..

Şimdi bir şey daha yazacağım, yok deve
demeyin.. Aynıyla olmaktadır...

Yurtlardan yüzde 8 KDV alınırken ,

emek!ilerin kaldığı Huzurevlerinden yüzde
18 KDV aIınıyor. Ailesinden, evinden uzak-
laşmış bu insanlarında parasına göz diki!i
yor..

Bunları anlamak mümkün deği!...
Ben yine bu işleri yapanlara sesleniyo-

rum;
Şu anda çalışmakta oIanlar; gün olacak

siz de emekli olacak, üç kuruşa talim ede-
ceksiniz...

Bu nedenle 500 lira emekli kahramanlara
kıymayın..

Sonra bu emekliler hesap soramı yorlar
ama yüce tanrı sizden bunu sorar..

Bunu bilin...
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Turuncum Dershanesl llkl ba
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Turuncum
Dershanesi
Gemlik'te bir ilki
başarmak için
başlattığı çalışmada
hedefine ulaşıyor.
kpss kurslarında
Bursa'da bile
henüz yapı!mayan
Türkiye gene!inde
deneme sınavlarının
yapılacağını
duyuran Turuncum
Dershanesi ekibi
başarılı o!acakIarını
ve öğrencilere
yeni imkanlar yarata-
caklarını duyurdular.
Açık öğretim,
lngilizce, Bilgisayar,
KPSS ve DGS
kursları ile
başarılarını sürdüren
turuncum dershanesi
Kurs Müdürü M.
Armağan Burcu,
Açık öğretim ve
kpss derslerine
hafta içinde
başlayacaklarını
söyledi.
Eskişehir merkezden
gelen yayınlarla ve

, deneme sınavlarıyla
güç!ü eğitim
kadrosu eşliğinde

hedef!ediklerini
belirten kurs
Müdürü M. Armağan
Burcu, 'Bu yıl
hiçbir masraftan
kaçınmayarak KPSS
öğrencilerimizi
Türkiye genelinde
sıralamalara sokarak
kendi alan puanlarını

ve sıralamalarını
öğrenmelerini
sağlayacak yurt
çapındaki deneme
sınavlarını kendi
kurumumuzda
yapacağız'
şeklinde konuştu.
24 Aralık 2006
tarihinden itibaren

arı r

baş|ayacak olan
yurt çapındaki
deneme sınavlarına
dışardan katılımları
da kabul edeceklerini
duyuran Burcu,
'Değerlendirmeler
Türkiye derecesine
göre yapılacaktır'
dedi.üzde üz ba

iıBı ak kemi
Eczacı Odası Başka
nı Deniz lç"ı Yeşil
Kart sahiplerine ver
dikleri ilacın parasınt
7 aydır devletten
alamadıklarını, 4
milyon YTL alacağı
biriken eczacıların
her an satışı durdu
rabileceğini söyledi.
Bursa Eczacı Odası
Başkanı Deniz lçer
ve yö.netim kurulu
üyeleri, düzenledik-
leri basın toplantısın
da, Yeşil Kart sahip-
lerine verdikleri ilaç
ların geri ödenmesin
de yaşanan sorun-
lara dikkati çekti.
Başkan lç"ı
Bursa'da her ay 35
bin yeşil karta reçe
te yazı!dığını, ortala-
ma 30 YTL maliyeti
olan bu reçetelere
eczacıların kendi
kasa sından ayda 1

milyon YTL ödediği-
ni söyledi. Yazılan
reçeteleri aksatma
dan hastalara veren
eczacılara devletin 4
milyon YTL'ye yakın
borcu olduğunu
kaydeden lçer, buna
rağmen 7 aydır para
almayan meslektaş
larının satışa devam
ettiğini vurguladı.
Hesabın artık ka

e
tılmasını istediklerini
anlatan lçer, "Altın
dan ka!kabileceği
miz bir yük olsaydı
ses çıkarmazdık
ama gerçekten çok
boğuluyoruz. Aylar
dır vatandaşın ilaç
paralarını faizini öde
yerek cebimizden
karşıladık, sonunda
dayanacak gücümüz
kalmadı. Eğer geri
ödemelerde biraz da
ha beklenilirse ecza-
cılar Yeşi! Kart sahlp
lerine ilaç satışını
durdurabilir" dedi.
1 Ocak 2005 tarihin
de yapılan yasa deği
şikliği ile Yeşi! Kartlı
hasta!arın ilaçlarını
serbest eczaneler-
den almaya başladı
ğını anımsatan lç"ı
bu uygulama ile 11
milyon vatandaşın
eczacılık ve ilaç hiz
met!erine erişiminin
kolaylaştığına
işaret etti. Buna
karşın aynı yı! Yeşil
Kart için ayrılan 400
milyon YTL'lik ilaç
bütçesi nin 900
milyon YTL ye
çıktığını belirten
lçer, 2006 rakam-
larının da 2 milyar
doları buIması bek-
lendiğini ifade etti.
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Daire,Zeytinllk, Vllla, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP lşLeRl YAPıLıR

AciL $ATıLııI 
'ıe 

ıt|RAuıtLARIııız |ciu glzi ARAyıılız

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Klralama Hlzmetleri

120 m2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAıRE

Kayhan MahaIlesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|LIK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT|L|K LÜX DAİRİ Oenlzl gören, 3+1, 140 m2

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli |ıılüstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpuan Eskisahil lılektep Sokak t'lo:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1.110 m2 asansörlü *ombilisatılık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katIı, içindekiyeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkli 6 Dönüm Zeytinllk

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 Vil!a!arının

altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 'l2 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her TürIü Sigorta !şlemleri ve

Doğal gaz Poliçesi Yapı!ır.

§EXER §ıGORTA
ıliacido ölAlp

Tel : 5132414 Fax 514 10 21

Gemlik'ten Batman'a 20

Seyfettin SEKERSÖZ
Ata Mahallesinde
bulunan öze! Türe
özel kurs Merkezi
Müdürü Tamer Sivri
Gemlik'ten topladığı
bağış yatakları
Batman'a gönderdi.
Batman'da meydana
gelen sel felaketinin
ardından yatak sıkın-
tısı çekilen Batman'
dan gelen talep üze
rine harekete geçen
Tamer Sivri, gön-
derdiği giyecek
eşyasından sonra
şimdi de yatak talep-
lerini karşılamaya

çalışıyor. Gemlik'te
faaliyet gösteren lpek
Mobilya'nın 10 adet
yatakla öncülük yap-
tığı yardım kampanya
sına ldaş 3 yatakla,
TSO Gazi llköğretim
Okulu öğretmEnlerin
den Canan Bö!ük'te 5
y.atakla destek verdi.
ozürIüler okulunda
bulunan 2 yatağında
ilave edi!mesiyle 20
yatak önceki gün
Batman'a gönderildi.
Batman zihinsel
Engel!iler Derneği'ne
gönderileg yataklar
orada ihtiyaç sahip-
lerine dağıtılacak.

Daha önce gönde
rilen giysileri ücretgiz
Batman'a ulaştıran
MNG Kargo servisi,
şimdi de yatakları
yine ücret almadan
yerine ulaştırdı.
lhtiyaç sahiplerine
gönderilen yataklan
ücret almadan
Pağışta bulunan
lpek Mobilya, ldaş ve
Canan Bölük'e
teşekkür eden
Tamer Sivri, hiçbir
ücret talep etmeden
kendilerine kargo
desteği veren MNG
Kargo'ya da ayrıca
teşekkür etti.

önderlldlak
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karsak Deresl nlha et teınizlenl

Kadri GÜLen
kad ri_gu ler@ hotma i l.com

Papa geldi
lstamiyette Papalık gibi ruhani tidertik

kurumu yok.
Ortaçağı yaşamış o!an Avrupa, din

kurumlarından çok çekti.
Engizisyon mahkemeleri, kararlarıyla

belki de milyon!arca insanın ölümüne
neden oldu.

Avrupa da din ve mezhep kavgaları
yüzyıllar boyu sürdü.

Papalık totoliter rejimin koyu bir şekilde
uygulandığı bir din devletinin adı.

Ne olursa olsun, bizim inancımız gibi
inanmayan milyontarca insan Papa!ık kuru-
muna ve Papa'ya inanıyor.

Hırıstiyanlık da, Musevilik'de, tek tanrıya
inanır.

Bizde tanrı ile kul arasına kimse giremez.
Sözde giremez ama giıen çok ..
Hıristiyanlıkta ise din adamları tanrı ile

kul arasındadır her zaman..
Tüm bunlar o din!n kendi içindeki

kurullarıdır ve o'na inananları bağlar.
Papalık makamının dünyadaki siyasi ve

ekonomik gücü hafife alınamaz.
vatikan bir bakıma her türlü entrikanın

döndüğü bir kurumdur.
Ama kutsal!ığı nedeniyle kimse o kuru-

ma dokunamaz.
Papa 16. Beneriktus'un Ortodoksların

dini liderinin ekümen olarak tanınmasına
destek verecekmiş. Verse ne olur.

Türkiye üzerine oyunlar bugün oynan-
mıyor ki.

Bu oyunlar deyam!ı vardı.
Ve olacak..
Papa Türiye'nin konuğu.
Türk konukseverliğine uygun davran-

mak bizim üzerimize düşen görevdir.
Dilerim bugün ve yarın ziyarette bir saç-

malık olmaz.
Durup dururken yeni bir Mehmet Ali

Ağca daha çıkmaz inşallah.
*

Seyfettin ŞEKERSÖZ
uzun zamandan
bu yana
temizlenmediği
için çevreye pis
kokular yayan
Karsak Deresi'nin
ilçe girişindeki
kolunda temiz!ik
başlatı!dı.
Derenin Terme
Kaplıca!arı
bölgesinden itibaren
başlatılan temizleme
çalışmatarını BUSKİ
ekipleri yapıyor.
Dere yatağının
büyük bölümünü
kaplayan bataklı
kısım kepçelerle
kamyonlara yük-
lenerek taşınıyor.
BUSK| Gemlik
lş|etme Müdürü
Hasan Türe'nin de

katıldığı temizlik
çalışmalarının dere
nin denize kadar olan
tüm bö!ümlerinde
yapılacağı bildirildi.

Temizlenemediği
için çevreye pis
kokular salan ve
dere içinde batak!ık-
tan adacıklar mey-

0

dana gelen Karsak
Deresi'nde temizleme
ça!ışmaların ın
yaklaşık 10 gün
süreceği öğreni!di.

l

I

l

Ze aretıin Dostu Derne
Y

toplantı salonunda
misafirlerini konuk
edeİı Gem!ik Ticaret
Borsası Başkanı
Mehmet DiIlioğlu
ile yönetim kurulu
üyeleri ve tüccar
firmalara Gemlik
zeytini hakkında
geniş bi!giler verildi.
lstanbut'da
25-27 Ocak 2007

'nden 
tanıtıın zl

Seyfeffin ŞEKERSÖZ
Geçtiğimiz hafta
içinde lstanbut'da
fuara katılarak
Gemlik bölgesinde
üretilen zeytinlerin
tanıtımını yapan
Ticaret Borsası'na
bağlı firmalara
Zeytin Dostu
Derneği'nden
anlamlı ziyarette
bulunuldu.
Zeytin Dostu
Zeytin ve Zeytinyağı
Derneği Başkanı
Metin'Ülken ile
birlikte Ticaret
Borsası'nın daveti
üzerine Gemlik'e
gelen heyette
Dernek yönetim
Kurulu Üyesi ve
Tema vakfı
yöneticisi Yeşim
Beyla, dernek yöne-
tim kurulu üyesi
Reşat Alkan'da
bu!undu.
Toptancı Zeytin Hali

tarihlerinde iIk kez
açılacak olan
birinci Zeytin ve
Zeytinyağı Avrasya
konferansı ve
fuarında Gemlik
zeytininin tanıtım
standı için davet
edilen üretici fir-
malara aydınIatıcı
bilgiler verildi.
Zeytin ve Zeytinyağı

üreticilerinin
kurduğu derneği
ülkenin en önemli
ürünlerinden olan
zeytin ve zeytinyağını
tanıtmak ve
gerekli satış
olanakları
sağlamak için
konferansIar ve
fuarlar düzen!eyerek
tanıtım yapıyorlar.

ıı

Geınllk ll|arlı hattına

enı ara
Uzun yıllar yolcu
taşıyan Gemlik-Narlı
hattında artık mod-
ern araçlar için ilk
adım atıldı.
Anadolu İsuzu ile
anlaşan Gemlik
Minibüsçüler ve
Otobüsçüler
Odası, Gemlik-Narlı
hattına 17 adet
ısuzu urban alındı.
Gemlik-Narlı hattın-
da çalışacak olan
ve minibüsler|n
yerini alacak olan
lsuzu Urban tipi
yolcu otobüsleri
20 koltuk ve
30 ayakta yolcu
taşıyacak.
Alınan urban

lar alını 0r
otobüslerinin bir
tanesi ise Umurbey
hattına veri!irken
teslim töreni
lzmir yolu
11. kilometre de
bulunan Anadolu
lsuzu Satış ve
pazarlama
Tesisleri'nde
yapı!acak.
Gem!ik Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut ile Kumla
Belediye Başkanı
Eşref Güre'nin de
katı!ması beklenen
teslim töreni 30
Kasım 2006
Perşembe günü
saat 13.oo'de
yapıtacak..

ı
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Dlkkatler ]ıllasa Tenisine ııerlldi ı
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Seyfettin ŞrXenSÖZ
Atatürk'ün
doğumunun
125. yıl kutlamaları
oku!lar arası
Masa Tenisi /

müsabakaları
sonuçlandı.
Celal Bayar
Anadolu Lisesi
Spor Salonu'nda
yapılan müsabakalar-
da Küçükler,

Yıldızlar ve Gençler
katogorilerinde
ilk üç sırayı
alanlar belli oldu.
xüçüx xızı_nn
Küçük Kızlarda
ilk üç sırayı Ozel
Aykent llköğretim
Okulu öğrencileri
alırken Esra
Benay Kurtiş birinci,
Nazlıcan Turan
ikinci Sevda Kavga
üçünctı oldular.

KÜÇÜK ERKEKLER
Küçük erkeklerde de
yine Ozel Aykent
llköğretim Okulu
ilk üç.sırayı alırken
Ylğlt Orgün birinci,
Ali Batuhan Yavlız
ikinci, Burak Demir
üçüncü oldular.
YİLDİZ KİZLAR
yıldız kızIarda
yine Özel Aykent
llköğretim Okulu
başarılı olurken

Nilsu sertaslan
birinci, Burcu Aktaş
ise ikinci sırayı a!dı.
YİLD|Z ERKEKLER
yıldız erkeklerde
Özet Aykent lll<tlğre-
tim okulu'ndan
Muharröm Aris
birinci olurken
Cumhuriyet lltclgre-
tim Oku!u'ndan
lsmail Dalım Çepiç
ikinci, Ozel Aykent
llköğretim okutundan

Aşkın Hasbudak
üçüncü oldu.
GENÇ KİZLAR
Genç kızlarda
Ticaret'Meslek ve
Anadolu Tic. Meslek
lisesinden Fulya
Turşucu birinci,
Cela! Bayar Anadolu
Lisesi'nden Merve
Muhterem ikinci,
Celal Bayar Anadolu
Lisesinden Tuba
Dağ üçüncü o|du.

GENÇ ERKEKLER
Genç erkeklerde
Gelal Bayar Anadolu
Lisesinden onder
Korukçu birinci,
Anadolu Teknik Lise
Teknik Lise ve
E.M.L.'den Yunus
Emre Eker ikinci,
lmam Hatip
Lisesi'nden
Bahadır Timur
üçüncü sırayı
a!dılar.

iGemlik Körtez' internette www.gemlikkortezgazetesi.Gom a,
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Liselerde not sisteml s baıı tan
Bu yıldan itibaren
s'llk yerine 100'lük
not sistemine geçildi.
Yeni uygulamada
öğrencinin lise 1'den
lise 4'e kadar ders
lerden aldığı notlar
|arnede görülecek.
lşte yeni sistem:
Mllll Eğitim Bakanlığı
(MEB), geçtiğimiz
hafta yapılan Mllll
Eğitim Şürası'nda alı-
nan kararları hayata
geçirmeye başladı.
MEB Talim ve
Terbiye Kurulu, ilk iş
olarak üniversiteye
girişte etkili olan
'Ortaöğretim Başarı
Puanı'nı etkileyecek
liselerdeki not sis-
temini değiştirdi.
Kurul kararına göre,
bundan sonra lise
lerde S'lik not
sistemi yerine
100'lük not sistemi
geçerli olacak.
Ayrıca yeni sistemde
öğretmenler kanaat
notu da kullanama
yacak. 100'!ük not
sistemi üniversiteye
girişte meslek liseli
öğrenciler dahil şu
anda 15 ila 104 puan
arasında etkili olan
okul başarı puanının
daha adil hesaplan-

masını sağlayacak.
Yeni uygulamada
öğrencinin lise 1'den
lise 4'e kadar bütün
derslerden aldığı not-
lar karnede görüle-
cek. Böylece üniver-
sitelerde uygulanan
not döküm çizelgesi
(transkri pt) ! iselerde
de verilecek.
Bakanlık, lise son
sınıfta yapacağı
genel değerlendirme
sınavı (olgunluk
sınavı) ve öğrencinin
transkriptinde yer
alan not dökümleriy
!e üniversiteye gi
rişte sınavsız geçişin
yolunu açmış olacak.
Ta|im've Terbiye
Kurulu Baskanı Prof.
Dr. lrfan Eİdo6an,
yeni not sisteİılnİn
yarıyıl tatilinde öğren
cilere verilecek karne
ye yansıyacağını
söyledi. Bu yı! lise
lerde uygulanacak

not sistemi ge|ecek
yıl ilköğretim okul
larına da uyarlanacak
ve öğrenciler ilköğre-
tim 4. sınıftan
itibaren derslerden
aldığı 100'lük notlara
göre 8. sınıf sonunda
başarı sıralamasına
tabi olarak liselere
kayıt yaptıracak.
Oğrencilerin 4'ten 8.
sınıfa kadar a!dıkları
notlar karnede aynı
anda görülecek.
Böylece şOrada alı-
nan 'Ortaöğretim
kurumları sınavı
(OKS) kalksın' kararı
hayata geçirilmiş ola-
cak. Şürada i!köğre-
timde 1.2. ve 3. sınıf-
ta öğrenciIere not
verilmemesi ve
sadece davranışla
rının değerlendirilme-
si kararı alınmıştı.
Yeni uygulama iIe
bu karar da hayata
geçmiş olacak.

Rehber Öğretmen Mehmet Aklf Şahin, en doğru
iletişim yönteminin, insanları önyargısız bir şekilde

dinlemek olduğunu söyledi.ıı
3|0n ar ıdan kurtulun"
Büyükşehir Belediye
si Şehlr Kütüphanesi
nin eğitim seminerle
rinde öğrencilere'İle
tişim çatışmaları ve
empati' dersi verildi.
Büyükşehir Belediye
si'nin öğrencilerin
hayatta verecek!eri
en zor kararlardan
biri olan meslek
seçiminde yardımcı
olmak.amacıyla her
hafta uftade Gösteri
SaIonu'nda düzen-
lediği eğitimler kap-
samında gerçekleşti
rilen seminerde,
Rehber Öğretmen
Mehmet Aklf Şahin,
en doğru iletişim
yönteminin, insanları
önyargısız bir şekilde
dinlemek olduğunu
belirtti.
Demirtaşpaşa Endüst
ri Mes|ek Lisesi,
Demirtaşpaşa İll<tlğ
retim Okulu, Hürriyet
Endüstri Meslek Lise
si ve yıtdırım İmam
Hatip Lisesi öğrenci-
lerinin katıldığı semi-
nerde, Mehmet Aklf
Şahin, anlaşmazIık-

ların, kavgaların ve
savaşların pek çoğu-
nun iletişim bozuk-
luğu ve karşıdaki
insanı dinlememek-
ten çıktığını söyledi.
Barış içinde yaşamak
için iletişimin doğru
bir şeki!de yapı!ması
gerektiğinin altını
çizen Şahin,
"Teknoloji her geçen
gün ilerliyor. lletişim
çok daha kolaylaşı
yor, ama zorlaşan
karşıdaki insana din-
lememek. Onyargılar
bizi her zaman zor
durumda bırakır.
iletlşlmae bakış açısı
ve dinleme becerisi
çok önemlidir. Bunu
başaran kişi ya da
topluluklar iş ve
özel hayatlarında
daha başarıIı
oluyorlar" dedi.
Yetişkinlerin en
büyük hatasının
her şeye karışmak
olduğunu kaydeden
Mehmet Aklf Şah|n,
"Çocuklarımızın
büyüdüğü her
dönemde ona

karışıyoruz.
Merdivenden
çıkarken, yemek
yerken, okula
giderken, hangi
üniversiteye gide-
ceğine ve hangi
eğitimi alacağına
kadar karışıyoruz.
Bu doğru değil,
çocuklarımızın geIe-
ceğine o hayatı
yaşayacak olan
kendileri yön verme-
!idir. Aksi taktirde
çocuklarımtzın
yaşamında tamiri
mümkün olmayan
izler ve yanlışlıklar
bırakabiliriz"
diye konuştu.
Bir insanı anlamaya
çalışma çabasına
empati dendiğini
h3tırlatan Şahin,
"!ş yerinde veya
sokakta tanıştığınız
bir insan ile empati
kurabilirsiniz, ama
sempati kurmak çok
farklıdır. Sempati ve
empatiyi birbirine
karıştırmamaya
dikkat edin"
şeklinde konuştu.
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ıstanbul Teknik
ühiversitesinde
depremle ilgili
çalışmalar yapan.
5 öğretim üyesi, lTU
Deprem. B.ilg i lendirme
Grubu (lTU-DEPBlL)
oluşturarak,
kamuoyuna iletecek-
leri açıklamalarını
grup olarak yapma
kararı aldılar.
lrü-oepBlL,a oluştu_
ran öğretim üyeleri
Prof. Dr. Naci Görür,
Prof. Dr. Celal
Şengör, Prof. Dr.
Haluk Eyidoğan,
Prof. Dr. M. Namık
Çağatay ile Prof. Dr.
Okan Tüysüz
tarafından yapılan
ortak açıklarnada
şöyle denildi:
"Depremle ilgiIi
çeşitli konularda
araştırmalar yapan

Açıklamada, bu
kararın alınmasına
neden olan
gerekçeler ise
"Deprem konusunda
bilgisine başvurula-
cak kişi veya
kişilerin seçimi
hakkında gerekli
özenin gösterilmeme,
si, araştırmaya
dayalı açık|amalarla
bilgi kaynağı
meçhul görüş!erin
ayırt edl!memesi,
deprem gibi ciddi
bir konunun bir
magazin konusu
haline dönüştürme
eğilimlerinin
saptanması, gereksiz
spekülasyon!arla
halkın ve yönetici,
lerin önlem alma
noktasında ikilem
içerisine sokulması"
olarak sıra!andı.

a
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reıll uıılıanları hlre ık|ama a ıll§eı a

De prem. Bi.l g ilend irme
Grubu (lTU-DEPBlL)
adı altında sadece
Anadolu Ajansı
aracılığıyla yapaca
ğımızı, TV program-
larına da ancak grup
kararıyla katılablle-
ceğimizi duyururuz."

biz İTÜ öğretim
üyeleri, bundan
böyle gazete ve
televizyonlara
bireysel demeçler
vermeyeceğimizi,
kamuoyunu
bi!gilendirme..
görevimizi lTU

acakDe
ı slz Geset var

Emniyet Genel
Müdür!üğü resmi
web sitesinde yer
alan istatistiki
bilgilere göre,
Türkiye'de son 2
yılda 243 sahipsiz
ceset bulunduğu
açıklandı. Cesetler
yüzdeliğinde ise,
156 sahipsiz cesetle
ıstanbul ilk sırada
yer aldı.
Emniyet Gene!
Müdürlüğü'nün
www.egm.gov.tr
adresinde yer alan
sahipsiz cesetler
bölümünde
korkunç istatistik|er
oıtaya çıktı. Ulke
genelinde bulunmuş
ve kimlikleri tespit
edilmemiş cesetlerin
fotoğraflarının
yayınlandığı sitede,
18 yaşından
küçüklerin girmeme-
si için de özel bir
uyarıya yer verilmesi
dikkat çekti. Sitede
verilen bilgilere göre;
Türkiye'de 2005
yılında sahipsiz 113
erkek ve 28 kar',.
cesedi, 2006 } Ca
ise 83 erkek ile 19
bayan cesedinin
bulunduğu belirti!di.

2005 yılında sahipsiz
erkek cesedi sayısı
113 iken, 2006 yı!ın-
da bu sayı 83'e 

,

düştü. Yine 2005
yılında sayısı 28 olan
sahipsiz kadırı
cesedinin, 2006
yılında 19'a d.u§tüğü
tespit edildi. lllere
göre 2 yı!!ık sahipsiz
cesetlerin bulunduğu
sıralamada, en çok
cesetle ilk sırayı
İstanbul a!dı. İstan-
bul'da son 2 yılda
156 sahipsiz ceset
bulunurken, onu
19 ile İzmir, 15 ile
Adana, 12 ile
Ankara, 6 ile
Bursa ve 5 iIe
Antalya takip
ediyor. Diğer iller
ise, 1 ve2 sırala-
masıyla devam
ediyor.
Sitede fotoğraflarına
yer verilen
cesetlerle ilgili bilgi
sahibi olanların,
(0 312 428 81 40)
numaralı faks ve
"EGM Asayiş Daire
Başkaniığı 06i00
Dikmen Ankara"
yaztşma adresine
uIaşmaları
isteniyor.

ı
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Alaattin akıcı' a,ı9 haıı

ı

s

Bursa'da 1995 yılın-
da U!udağ'da tatil
yapan eski eşi Uğur
Kılıç'ı öldürmeye
azmettirmekle
suçlanan Alaattin
Çakıcı, 19 yıl
2 ay ağır hapis
cezasına
Bursa 1.

ça
Ağ

rptırıldı.
ır Ceza

Mahkemesi'nde
görülen davada,
'Adam öldürmeye
azmettirmek suçun-
dan' ömür boyu
hapis talebiyle
yargı!anan Alaattin
Çakıcı'ya, olayda
aşırı tahrik olduğu
için önce 23 yıl,
sonra mahkemedeki
iyi hali göz önünde
bulundurularak
19 yıl 2 ay hapis
cezası verildi.
Mahkeme salonuna
girişinde hakim ve
savcı heyetini
başıyla selamlayan
Alaattin Çakıcı,
hakimlere ve iddia
makamına teşekkür
ederek sözlerine
başladı. Uluslararası
anlaşmalara göre
yargılanmak

istemediğini belirten
Çakıcı, "Olumsuz
karar verseniz bile,
hakimlere ve iddia
makamına teşekkür
ediyorum. Bu suç af
kapsamındadır. Ben
yurttaşlık haklarına
sahip biri olarak bu
suçtan tahliye
olacağım. Onemli
olan yargının omur-
gasının kırıIma-
masıdır. Onun için
siz benim aleyhime
olumsuz karar
verseniz de iddia
makamı dahil, he
pinize teşekkürlerimi
sunuyorum" dedi.
Mahkemeye kardeşi
Gencay Çakıcı da
katıldı. son derece
sakin bir ortamda
geçen duruşmadan
ayrılırken Alaattin
Çakıcı tekrar
başıyla mahkeme
heyetini selamladı.
Çakıcı'nın avukatı
Muammer Demirbaş
ise, mahkemenin
kararını.n uygula-
masını lnfaz
Kurumu'nda
olduğunu, çıkan

af kapsamında
müvekkilinin bu
suçtan dolayı
tutuklu kalmaya-
cağını bildirdi
Gençay Çakıcı
mahkeme sonrasın-
da yaptığı açıklama-
da, "Ağabeyim her
zaman zaten Türk
adaletine inanıyor.
Almış olduğu
cezayı hep beraber
duyduk. 19 sene 2
ay civarında aldı.
Hakkında hayır!ısı
ne ise o olsun.
Benim söylemek
istediğim budur.
Kendisi Türk adale-
tine inanıyordu.
A!lah yardımcısı
olsun. Hukukçu
o!madığım için
neticesinin ne
o!acağını
bilemiyorum.
lnşallah öteki
mahkemelerinden
daha güze! sonuçlar
alır. o da aramıza
katılır. Kardeşi
olarak aramıza
katılırsa daha çok
mutlu olurum"
diye konuştu.
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|ehlrtaclrlerl ne
Türkiyb, zehir tacir-
leri ve suç örgüt-
leriyIe mücadeleye '

hız verdi. yakalanan
zehir taciri sayısı
yüzde 35, suç
örgütü sayısı da
yüzde 38 arttı.
!çişleri Bakanı
Abdü!kadir Aksu,
"Bu tablo suçla
mücadele karar-
lığımızın gösterge-
sidir" dedi.
Meclis'te Bakanlı
ğı'nın bütçesini
sunan Abdü!kadir
Aksu, uyuşturucu
kaçakçılığıyla
mücadelenin tüm
hızıyla sürdüğünü
ifade etti. Buna göre,
emniyetin operasyon
sayısı, geçen yıla
oranla yüzde 23 arttı.
Kasım 2006 itibariyle
14 bin 500 kişi
yakalanarak, adli
mercilere sevkedildi.
Böylece yakalanan-
ların sayısında da
yüzde 35 lik bir
artış o|du.
"Kararlı Mücadelemiz

Sonuç Vermeye
Başladı"
Aksu, şunları
söy!edi:
"Türkiye, geçmişten
bu yana yasadışı
uyuşturucu ticare-
tinin transit güzer-
gahı üzerinde bulun-
maktadır. Ancak son
dönemde güvenlik
birimlerimizin etkili
ve kararlı mücadelesi
uyuşturucu tacirleri-
ni, Türkiye dışında
yeni yollar kullan-
maya zorlamıştır."
Aksu, organize
suç örgüt!eriyle
mücadeteye de

e ıt 0k

büyük önem verdik-
lerini söyledi.
Bu yı! 17 Kasım
itibariyle 64
ilde toplam 354
operasyonda,
yaklaşık 3 bin 200
şüphe!i yakalanarak
adli makamlara
teslim edildi.
Aksu, "Yapılan
operasyonlar sonucu
yakalanan şüpheli
sayısında blr önceki
yıla göre meydana
gelen yüzde 38'llk
artış, bu suçlarla
mücadeledeki
kararlılığımızın birer
göstergesidir" dedi.
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Ankara Z. lş Mahke
mesi, Türk Sağ!ık-
Sen'in açtığı davada,
kamu kurumlarındaki
"sözleşmeli person-
elin" memur sendika
larına üye olabile-
ceğine karar verdi.
Türk Sağ!ık-Sen
Genel Merkezinin,
Devlet Memurları
Kanunu kapsamında
4/b statüsünde
çalışan "sözleşmeli
personel"in sendika
üyesi olamaması
nedeniyle Ankara
2. Iş Mahkemesinde
açtığı dava, sendika
nın talebi doğru!-
tusunda sonuçlandı.
Kararda, "Devlet
MemurIarı
Kanunu'nun 4/b
maddesi hükmüne
göre, sözleşmeli
olarak çalışan kamu
görevlilerinin 4688
sayı!ı Kamu

Görevlileri sendika
|arı Kanunu doğrul-
tusunda memur
sendikalarına üye
olabi!ecekleri"
beIirtildi.
Türk Sağlık-Sen
Gene! Bİşkanı Önder
Kahveci, kararla,
"sözleşmeli perso
nelin" sendikalara
üye olması önünde
hukuki engel
kalmadığını söyledi.
Türk Sağlık-Sen'in
kazandığı bu

davanın. diğer
kurumlardaki
"sözleşmeli
personel" için de
emsal teşkil
edeceğine işaret
eden kahveci,
halen sözleşmeli
çalıştıkları için
pek çok haktan
yarar!anamayan
ça!ışanların,
sendikalara üye
olarak haklarını
arama olanağına
kavuştuklarını

belirtti.
sendika olarak
hizmet kollarında
çalışan "sözleşmeli
personelin"
seııdikaya üyelik
ıı.ıkkı içııı ollerinden
,^|en 9.ı,/retı
qosıerocehıu ,ini
iiade eclcı Kahvt .'
"Herhaııgi bıı
sorun olmaınası içııı
mahkeme kararını,
bütün şubelerimıze
göndereceğiz"
dedi.
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ıAs arl ücrette llk randeuu arı n
Asgari Ücret Tespit
Komisyonu, gölecek
yıl geçerli olacak
asgari ücreti belir-
lemek için 30
Kasım'd3 top!anıyor.
Asgarl Ucret Tespit
Komisyonu, 5'i işçi,
5'i işvbren, 5'i de
hükümet temsilcisi
olmak üzere, toplam
15 kişiden bluşuyor.
Komisyonda jşçi
tarafını Türk-lş,
isvereir tarafını ise
T1SK temsit ediyor.
lş Kanunu gereğlnce,
ücret!erin asgari
düzeyinin komisyon
aracılığı ile en geç
2 yılda bir belirlen-
mesi gerekiyor.
Ça!ışma ve Sosya!
Güven!ik Bakanı'nın
tespit ettiği üyelerden
birinin başkanlık
ettiği komisyon,
en az 10 üyenin
katılımıyla toplanıp,
oy çokluğu ile karar

veriyor. Oyların
eşitliği halinde
başkanın bulunduğu
tarafın çoğunluk
sağladığı kabul
ediliyor.
Komisyonun, bu yıl
16 yaşından büyükler
için brüt 531 YTL
o!arak belirlediği
asgari ücret, yıl

başında 332 avroya
karşı!ık gelirken,
döviz fiyatındaki
artışla birlikte bu
miktar 56 avro
azalarak 276 avroya
düştü. Bu arada,
kayıtlı işçilerin yüzde
43'üne karşılık geIen
3 milyon kişi asgari
ücret!i görünüyor.

Kayıt dışı çalışanlarla
bilikte bu rakamın
5,5 milyonu bulduğu
belirtilivor.
Türk-!ş-Genel
Başkanı Salih Kı!ıç,
açlık sınırının 605,
yoksulluk sınırının
bin 971 YTL'ye
çıktığı bir ortamda
asgari ücretin,
"insanca yaşanacak
ücret" özelliğini
koruması gerektiğini
söyledi. Kılıç,
"Asgari ücret
yaklaşık 685 YTL
olan en düşük
devlet memuru
maaşına
ya da net asgari
ücret, en az 605 YTL
olan açlık sınırına
çeki!meli" dedi.
Asgari ücret,
halen 18 yaşından
büyükIer için
brüt 531 YTL, net
380.46 YKr olarak
uygulanıyor.

ehlt allgslng 0ıı ınü
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Hükümet, şehit ailelerinin yüzünü 
.

güldürmek için kolları sıvadı. TOKI
konutlan şehit ailelerine maliyetine
verllecek. Peşinat istenmeyecek,
aiIeler kira öder glbl ev sahibi olacak.
Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosya! Kültürel
ve Dayanışma Derneği'nin TOKl'den
maliyetine konut talebi Hükümeti harekete
geçirdi. Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla
konu hakkında çalışma başlatıldı. Şehit
Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve
Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Güner
ve beraberindeki heyet bir süre önce
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la
görüşerek, başta konut olmak üzere sorun-
larını ve isteklerini içeren bir paket sun-
muşlardı. Görüşmenin ardından Başbakan
Erdoğan'ın talimatı üzerine şehit yakınlarına
yeni imkanlar sağlanmasına yönelik olarak
hükümet nezdinde çalışma başladı. Çalışma
kapsamında, şehit aileIerine TOK! konut-
larının maliyetine verilmesi kararlaştırıldı.
Türkiye'deki yakIaşık 20 bin şehit yakınının
yüzünü güldürecek projeye göre, şehit
ailelerinden herhangi bir peşinat da alın-
mayacak. Aileler kira öder gibi konut sahibi
olacaklar. Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal
Kültürel ve Dayanışma Derneği Başkanı
Mehmet Güner, Başbakan'la görüşerek
taleplerini ilettiklerini hatırlatarak,
"Kendisine bir dosya sundum. Sıcak yak-
laşım sergiledi.'Şehitlerimizin emanetlerine'ne yapsak azdır. Eksikleri bildirin, çalış-
malarımızı genişletiriz' dedi. Başbakan'ın
hassasiyetine de teşekkür etmek istiyorum.
Başka hükümetlerden bu yönde destek
almamıştık. Talepterimizi anında, kısa bir
süre içinde yerine getirmeyei çalışıyor.
Geçmişteki hükümetlerin kapısını çok
çaldık. Ama bu hükümet kadar bize yakınlık
gösteren olmadı" dedi. Hükümet'in.yürüt-
tüğü çalışma kapsamında, Diyanet lşleri
Başkanlığı'nın şehit yakınlarına (birinci
derece akraba) hacda kontenjan ayırması,
yol parası dışındaki hac masraflarını
karşılaması da yer a!ıyor. Resmi verilere
göre Türkiye'de 16 bini asker, bin 500'ü
polis, 300'ü öğretmen olmak üzere 20 bine
yakın şehit yakını bulunuyor.

GERÇEKoTo LasTiK
ıfzocLo

vyenlden de erıe e oranı üzde 7 8
Maliye Bakan!ığı,
2006 yı!ının yeniden
değerleme oranını
yüzde 7,8 olarak
açık!adı.
Resmi Gazetede
yayımlanan Vergi
usul kanunü Genel
Tebliğine göre, yüzde
7,8'lik oran, bu yıla
ait son geçici vergi
dönemi için de uygu-
lanacak.
Vergi Kanunları
uyarınca, Bakanlar
Kurulu'nun yetkisini

kuIlanmaması
halinde, motor!u
taşıtlar vergisi,
maktu damga vergisi,

harçlar, işyerleriyle
ilgi!i çevre temizlik
vergisi ve vergi
cezaları, 2007

başında, 2006'nın
yeniden değerleme
oranı kadar artacak.
Böylece söz
konusu vergiler,
yeni yılda yüzde
7,8 oranında
zamlanacak.
Emlak vergisine
tabi değerler de,
önümüzdeki yıl
yeniden değer-
lemenin yarısı
kadar, yani yüzde
3,9 oranında artış
görecek.

YERlLlK
Emin Dalkıran Kordonu'nda

70 m2 daha önce internet
cafe olarak kullanılan

işyeri kiralıktır.
(o 542) 5.93 61 57
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İskoçya'da yapılan bir
araştırmada, dimdik
oturmanın kronik sırt
ağrısına neden
olduğu belirlenirken,.
doktorlardan geriye
kayılarak oturma
önerisi geldi.
lskoçya'da yapı!an bir
araştırmada, dimdik
oturmanın kronik sırt
ağrısına neden
olduğu belirlenirken,
doktorlar, omurgaya
daha az baskı yapan
geriye kaykı!arak
oturma pozis
yonunun önerdiler.
Chicago'da yapılan
Kuzey Amerika
Radyoloji Vakfı yıllık
toplantılarında
sunulan araştırmayı
yapan hekimlerden
Dr Waseem Amir
Bashir, gövdenin
ka!çalara göre 135
derecelik açıyla dura-
cak şekilde otur-
manın, 90 derece!ik
oturma açısına kıyas
la en iyi biyomekanik
oturma şekli
o!duğunu belirtti.

Manyetik rezonans
(MRl) tekniğiyle yeni
görüntüleme sistem-
lerini ku!lanan
doktorlar, dik açıyla
oturmanın omurgaya
ve eklem ve bağlara,
norma!in üstünde
baskı yaptığını ve
bunun uzun
dönemde kronik
ağrı ve deformasyon-
lara yol açabileceğini
gösterdi!er.
Şimdiye kadar
ge!eneksel görün-
tüleme yöntemleriyle
sırt ağrısı çeken
hastaların sadece
yatar pozisyonda
görüntüleri alına
biliyordu ve hastanın
pozisyonu, bazı
hareketIerİn veya
duruşların neden
olduğu acının
nedenini maskeleye-
biliyordu. Araştırma,
lskoçya'nın Aberdeen
kentindeki woodend
hastanesinde sırt
ağrısı olmayan
22 gönüllü üzerinde
yapıldı.
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Aşırı şişman kadın-
ların menopoz öncesi
meme kanserine
yakalanma riskinin
daha düşük olduğu
saptandı.
Harvard Tıp
Okulu'ndan bi!inı
adamlarınca yapılan
araştırma, 1989-2003
yı!ları arasında
113.130 kadının tıbbi
takibine dayanılarak
yapıldı. Bu dönenrde
1.398 meme kanseri
tespit edildi.
Kilo boy oranına
göre hesaplanan

Vücut KütIe Endeksi
30 ya da üzerinde
olanların, menopoz
öncesi meme
kanserine yakaİan-
ma riskinin normal
kilodakilerden
% 19 daha az
olduğu saptandı.
Birçok sağlık soru-
nunun nedeni oIan
aşırı kiloların nasıl
olup da kansere
karşı koruma
sağladığı tam olarak
açıklanamıyor.
Bazı araştırmacılar,
bu kadınların aşırı

şişmanlıktan dolayı
yum urtlamalarında
azalma olmasının,

kanser riskinin
düşük olma neden-
|erinden biri olabile-
ceğini belirtiyor.
Aşırı şişmanlarda
tümörleri saptama
zorluğunun bir
olasılık olarak
düşünülebileceği,
konuyla ilgili başka
araştırmaların da
yapı lacağı belirtil iyor.
Ancak bilim
adamları, menopoz
sonrasında obezlerde
kanser riskinin
yüksek olduğunu da
hatırlatıyor.
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Kadınlar iAniston'
sa isti orIar

Yapılan ankete göre
kadınlar en çok
'Jennifer Aniston'
saçı istiyorlar.
Jessica Simpson ve
Jessica A!ba'nın
saçları da kadınları
etki|iyor. Diğer ünlü-
lerin sıralaması ise
şu şekilde
25 Kasım 2006 15:39
Yazı boyutunu büyüt-
mek için

Bir derginin
anketinde, kadınların
en çok ünlü yıldız
Jennifer Aniston'ın
saçını yaptırmak iste-
diği ortaya çıktı.
lnternetteki "wenn"
sitesinin haberine
göre, ln Touch der-
gisin.in yaptığı "En
Çok lstenen Yıldız
Saç Stilleri"
anketinde ipi,

Jennifer Aniston
göğü sledi.
Anket sonuçları,
"Friends" dizisinde
canlandırdığı Rachel
Green karakteriyle
ekranlarda boy

göstermeye başladığı
dönemde bal rengi,
uzun saçlarıyla adeta
akım yaratan Anis
ton'ın bu özelliğini
hala kaybetmediğini
ortaya koydu.

Bazı ovuncaklar
aler ıa l tetlkler

Şükran gününün ardından Noel a!ışverişinin
baş!adığı Amerika Birleşik Devletleri'nde
bazı oyuncakların, çocuklarda astım ve a!er-
jiyi tetiklediği gerekçesiyle önlem alınıyor.
Amerikan Astım ve Alerji Vakfı AAFA, astımı
ve alerjisi olan çocuklar için bilimsel olarak
test edildikten sonra bu açıdan zararsız
oldukları belgelenen oyuncakların piyasaya
sunulmasını sağladı.
Alerji uzmanı Doktor Sherly Lucas, özel!ikle
içi doldurulmuş oyuncakların alerji ve astım-
larını tetiklediğini vurguluyarak, çocuk!arın
bu tür oyuncaklarını yataklarına da taşıdık-
larına dikkat çekiyor.
Astım ve alerji testinden geçen oyuncakların
kullanım be|gelerinde ne arayla ve nası!
temizlenecekleri de ayrıntılı anlatılıyor. 'Gemllk Körfez'lnternette > tııwııı,gemlikkorfezgazetesi,coın adresini tıkIayın
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Türkl
Türk Kardiyo|oji Der
neği'nin hazırladığı
rapora Türkiye'de 3
milyon kalp ve damar
hastası bu!unuyor.
Sağlık Bakanlığınca
ulusal kalp sağlığı
politikası oluşturmak
amacıyla Türk Kardi
yoloji Derneği (TKD)
önderliğinde 2004'te
başlatı!an çalışmalar
tamamlandı. Sağlık
Bakanlığına sunulan
çalışmaya göre,

Türkiye'de 3 milyon
kalp ve damar has-
tası bulunuyor.
TKD Eski Başkanı
Prof. Dr. Ali Oto,
Türkiye'de, kalp ve
damar hastalıklarının
bir numaralı ö!üm
nedeni olduğunu
söyledi. Oto, kalp ve
damar hastalıklarıyla
mücadelede, ulusal
bir kalp ve damar
sağlığı poIitikasının
geliştirilmesin in

yaşamsal önemi
olduğunu vurguladı.
Kalp ve damar
hastalıkları için en
temel 3 riskin sigara,
yüksek tansiyon ve
şişmanlık olduğuna
dikkati çeken Oto,
Dünya Sağlık
Orgütüne göre
bunların kontrol
edilmesi durumunda
hasta!ıkların artış
hızının yüzde 50 aza-
lacağını kaydetti.

Oto, çalışmayla
gelecek yıllarda
hastalı ğın artış
hızını Vüzde 2've
indirmeyi, ölümlerde
de yüzde 30 azaIma
sağlamayı hedefle
diklerini ifade etti.
Sağlık Bakanlığı na
sunulan ça!ışmaya
göre, Türkiye' de,
yılda 200 ban kişi
önlenebilir kalp ve
damar hastalıkları
nedeniyle ölüyor.

Tütünün sebep
olduğu hastalıklar-
dan 201S'te 6,4
milyon kişinin
öleceği tahmin
ediliyor.
Dünya Sağlık
Orgütü'nün (DSO)
araştırmasına
göre, 201S'te
sigara yüzünden
ölenlerin sayısının
HlV/AlDS'ten
ö!enlerin sayısından
yüzde 50 daha
f azla olması
bekleniyor.
Dünyadaki ölüm-
lerin yüzde 10'unuıı
sigara kaynaklı
olacağı belirtilcli
Sigaranın yol açtıgı
hastalıklardan halen
yılda 5,4 milyon kişi
ölüyor. 2030'da ise
sigara sebebiyle
ölümlerin 8,3 milyon

olması bekleniyor.
Araştırmada, halen
yılda 2,9 milyon can
alan AlDS yüzünden
ölümlerin 201S'te
yılda 4,3; 2030'da
ise 6,5 milyona
çıka.cağı be!irtildi.
DSO'nün araştır-
masına göre,
2030'da ise çocuk-
luk hastalıklarından
kurtularak yaşayan-
Iarın sayısı artacak,
ancak kanser, kalp-
damar hastalıkları
ve şeker hastalığı
gibi kronik hastalık-
larından ölüm oranı
yıızde 70'e çıkacak.
Araştıı ıııaya g()ı e,
AlDS hariç, sıtma,
verem ve solunum
yolu enfeksiyonları
gibi hastalıktarda
zamanla azalma
olacak.

e'de 3 ml on kal ve damar hastası var
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patatesin ia daları
Ahlat ziraat odası
(AHZO) Başkanlığı
gıda mühendis-
lerinden Duygu
A!paslan, her mevsim
rahatlıkla bulunan
patatesin besin
değerinin çok yüksek
olduğunu, içinde
barındırdığı karbon-
hidrat,BveCvita-
minleri, protein,
kalsiyum, demir ve
potasyumla besin
değeri hayli yüksek
bir sebze olmasından
ötürü bolca tüketilme-
si gerektiğini söyledi.
patatesin besin
değerinin büyük
kısmının kabuğunda
olduğunu anlatan
Duygu Alpaslan,
patatesin kabuğunu
soymak yerine özel
bıçak ile kazımanın
daha yarar!ı ola-

cağının be!irtti
Kabuktarı soyularak
pişiriIen patatesin
yüzde 25 oranında C
vitaminin kaybettiğini
anlatan Alpaslan,
şöyle konuştu:
"Bu nedenle patates-
leri kabuğu ile tüm
olarak fırında, buhar-
da ya da az suda
pişirilmesi daha
uygun olur. Patates
önemli nişasta kay-

nağı olmakla birlikte,
yüksek oranda pro-
tein bulunmaktadır.
Patates proteinin
içerdiği amino asitler
beslenme açısından
son derece önem!idir.
Bu amino asitlerin
hemen hepsi bebek
beslenmesi ve
tedavide ilaç niteliğin-
deki maddelerdir.
patateste bulunan
proteininin faydalan-

ma değeri ise yüzde
71 oranındadır.
Çok miktarda
tüketildiğinde günlük
C vitamini ihtiyacını
karşılaması bakımın-
dan önem taşır.
Patates, içinde
barındırdığı karbon-
hidrat, B ve C
vitamin!eri, protein,
kalsiyum, demir ve
potasyumla besin
değerl hayli yüksek
bir sebzedir.
Turunçgillerden
sonra en çok vitamin
içeren besin olma
özel!iğine sahiptir.
Patatesin yüzde
20'si karbonhidrattır.
kolesterol
içermez, kalori
değeri de oldukça
düşüktür.
100 gram patates
40 kalori içerir."
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GEREKL! TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBUSU

İttaıye 110
poIis imdat 155

Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55

Polis Karakolu 513 18 79

Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza
TEK İşIetme

Sta§um
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Ma! Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıa.

Tapu Sic!. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.
İ!çe Seç. Md.

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
51337 42
513 15 07
513 14 14
513 ,ı3 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77

Halk E itim Müd. 513 18 46

ELED YE

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yalova (226) 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FER|BoT
KAYMAKAMLİK |226| 814 10 20

|226| 363 43 19
(262) 655 60 31

Yalova
Topçular
EskihisarKaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

. oToBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00

(18 Hat )
ULAşıM

METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 5ı +
Anıtur 514
Kamil Koç 513

12 12
20 77
10 72
45 49
47 71
35 71

TUP DAGİTİCİLARİ

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95

513 15 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

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

SantraI 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su |şbt. 513 45 21 -115
İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

TAKsiLER

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NöBETçI r czANE

29Kasm 2006 Çarşamha
0ZA|{ ECZAIIESI

İstiklal Cad. No i l2l t3
GtMLIK

a

a

i

GEırLlX,lN lLK GUNLUX GAZETEsi
GEırLiKıı

I GüNLüK sivısi cazeTE I

YEREL SÜRELi YAYİN
YlL : 34 SAY! : 2609

FayATı : o.25 yTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ oFSET
Matbaacl ık-Yayı ncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiktal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLiK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Sayfa 12

yılın sanat ısı ödüIleri da

sanat kurumu'nun
"Geleneksel YıIın
Sanatçısı Ödülleri"
tören!e sahiplerine
verildi.
Küçük Tiyatroda
düzenIenen törende
konuşan Sanat
Kurumu Başkanı
llker Çetin, sanat ve
kü!türün birbirinden
etkilendiğini belirte
rek, "egemen hale
gelen yoz kültürün
toplumu olumsuz
etkilediğ ini" söyledi.
Çetin, doğru proje
lerle, sanat ve kültür
etkinliklerinin
geliştirilmesi ve
yaygı n laştırılması
gerektiğini beIirtti.
sanat ödüllerinin
önemli olduğunu
belirten Çetin, bun-
ların sanatsa! onur
niteliği taşıdığını
söyledi.
Törende, Yıldız
Kenter "En İyi Kadın
Oyuncu", Mü9e
Gürman "En lyi
Yönetmen", .Güngör
Dilmen "En lyi
Çeviri", Ayşe Eme!
Mesçi "En İyi
Hareket Tasarım.ı",
Zeynel lşık "En lyi
lşık Tasarımı", Murat
Gülmez "En İyi
Sahne Tasarımı",
Servet Pandı,ı,

Y

ıtıldı
"Ovgüye Değer Ka
dın Oyuncu", Hakan
Güven ve Murat
Demirbaş "En lyi
Erkek Oyuncu",
Funda Çebi ve Arzu
Kapro! nEn İyı Giysi
Tasarımı", Erkan
Uğur "En lyi Müzlk:,
Murat Gülmez "Eh tyi
Sahne Tasarımı'
ödülü aIdı.
Ulviye Bursa, Ankara
Devlet Tiyatrosunun
sahnelediği çocuk
oyunu "Keloğlan
Keleşoğlan" daki
başarı!ı reji.siyle
"Oze! Jüri Odülü"
a!ırken, Prof. Dr.
Ayşegül Yüksel'e de
"sanat kurumu
onur ödülü" verildi.
"En lyi Yapım"
dalında ödül kazanan
Ankara Devlet
Tiyatrosunun ödül-
lerini de Devlet
Tiyatroları Genel
Müdür Vekili Mine
Acar ve Devlet
Tiyatro!arı Genel
Müdür yardımcısı
Bahadır Özyurt a!dı.
Gecede, "Resim"
dalında Prof. Dr.
Adnan Turani,
"Heykel" da!ında
Erdağ AkseI ve
"Ozgün Baskı"
da!ında Hayati
Misman ödül aldı.
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EIma
ozel Bursa kültür
Oku]ları ile Gemlik
Elma Şekeri Ana
sınıfı öğrencilerinin
hazırladığı Öğretmen
ler Günü sergisi
büyük ilgi gördü.
AS Merkez'de
düzenlenen serginin
açılışında miniklerin
sergiledikleri halk
oyunları ve söyIedik-
leri şarkılar ile şiirler
programa renk kattı.
Sergi, yarın
sona erecek.

ekeri miniklerinden 0 retınenler Günü §er
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GEMLİK ANA BAYİİ
HUSEYIN UtUlfiYA & CÜNEn DEMİRti oRTAIIıĞI
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