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{Vrni Çarşı'nın kazı çalışmaları sırasındaüst sokak-
ta meydana ge.len çatlamalar çevredekileri korkuftu.
Belediye Fen lşlerine yapılan müracaatla yol trafiğe
kapandı. Başkan Mehmet Turgut, çalışmaların durdu-
rulmadığını istinat duvarı yapılacağını söyledi. 3'de

Yeni Çarşı'da başlayan kazı çalışmaları üst kısımdaki sokakta çat|amalara neden oldu

Bakan unakıtan açacak

Borçelik tarafından yaptrılan yeni
Dairesi'nin açılışı Maliye Bakanı
Unakıtan tarafından yapıIacak. Bugü
saat 7 2.oo'de yapılacak olan açılışa katı
mak üzere ilçemize gelecek olan Bak
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Orhaııgazi Cad. No ı ıLır/C
Marmarablrlik Depoları Karşsı
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YETKıLı BAYlsl

n Güne Bakış
TEL

kadri eüı_en
kadri_guler@hotmail.com

EKOM hıza yetişemiyor
Çağımız iletişim çağı.
lletişimde yaşanan büyük değişimler

devrim niteliğinde olduğundan dünyamız
küçüldü.

Bugün dünyanın en uzak bir köşesinde
yaşanan bir olay, anında tüm dünya tarafından
dinlenebiliyor ve izlenebiliyor.

Buna telekominikasyon devrimi de deniyor.
Bu devrimi yakalayamayanlar çağı da

yakalayamıyor. Devamı sayfa İ'de
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Daha önce Sosyal
Yardımlaşma Vakfı
tarafından ihale ile
alınan ve belirlenen
köylüye dağıtı|an
19 adet inekten sonra
dün de damızlık
koyun d.ağıtıldı.
Gemlik llçe Tarım
Müdürtüğü tarafından
isimleri Ankara
Sosyal yardımlaşma
Vakfı'na bildiri|en
köylüler arasında
beIirlenen isimlere
gönderilen 15.koyun
ile 1 adet koç llçe
Tarım Müdürlüğü
önünde hak
sahiplerine dağıtıldı.
Güvenli Köyü'nden
iki kişiye olmak üzere
Cihatlı, K. Kumla,
Muratoba, Adliye,
Fevziye ve Şükrüye
köylerinden birer
kişiye dagıtılan
koyunların geri
ödemeleri ise i|k
yı! ödemesiz olmak
üzere 3 taksitte ve
3 yılda ödenecek.
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Sosya! Yardımlaşma
Vakfı Projesi kap-
samında Mustafake
malpaşa Manyas'ta
bulunan Yiğithan
Hayvancılık Limited
şirketinden ihale ile
a!ınan koyunların
gebe oldukları ve
üreticiye ödenıe
müddeti içinde
ortalama 15 adet
yavru verdiği
belirtildi.
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Seyfettin ŞeXrnSÖZ
Gemlik Belediye
Meclisi Ara!ık ayı
ilk toplantısını
Pazartesi günü saat
14.oo'de yapacak.
Belediye Meclisinin
Aralık ayı i!k top|an-
tısında Belediye'ye

alınan Avukat
l. Selman
Şuşoğlu'nun
göreve başlaması
nedeniyle mec!is
bi!gi!endirilecek.
Oturumda ayrıca
İmarta ilgili konular-
da görüşülerek
karara bağlanacak.
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Ko ÇAK GAYRİİVİeNKUL
BANKASı
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CDRS t Gcft,lı.İr şUBCSİ
Tşl : {O.il4) 51e 08 §8

Fax : (0.224l- 512 08 61
İstiklal Caddesi Adtiye Aralığı Lider Apt.

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA
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AA427 Ya]ova Yolu 1OOO M2 Ticari imar
zeytin satış mağazası olacak arsa
AA-OO4 Mevki onemli degil 'lOOO M2
deniz görecek arsa
AA-53 Umurbey 2OOO M2 villa imarlı arsa
AA-13 Kumla Narlı arası 1OOO M2 Deniz
gcirec€k içinde ev olabiliı
AA-O58 Gemlik civarı 7OOO M2 su. elek-
trik yola yakın imarlı arsa
AA-O59 Balıkpazarı 2OO M2 iki katlı mus-
takil ıv olabilir aısa.
AA-O44 Orhangazi çevıe yolu 15OO M2
zeytan dcpolama yeri olacak arsa
EE-O36 mcvki onemli degi| 5 katlı kelepir
olacak bina
EE-o46 lstiklal Cad yatırım amaçlı Zernin
dükkan
EE-OO9 Sahilde 2OO M2 2katlı deniz göre-
bilocek ust üste veya karşılıklı iki daire
vcya dubleks daiıe olabilecek işyeri
EE-O92 Mevki önemli değil 1OOOO m2
kapalı depolama a]anı o]acak kiralık arsa.
EE-069 Mevki önemli degil rehabilitasyon
meıkozi o|acak asgari l6odalı 3 katlı
kiralık bina

sATıLAN _ xlneLANAN
GAYR|MENKULLER

AA-O49 Orhangazi Cad. 73O M2 üç yanı
yol
AA-O5O Qmurbey 5325 M2 yol kenarı
AA-OO2 Büyük Kumla 928 M2 imarlı
AA-068 Orhangazi 19077 M2 sanayi
imarlı
AA-O55 Umurbey 3E5O M2 körfez man-
zaralı z?ytan ağaçları var
AA-060 Küçük kumla 10OO M2 imarlı
AA-064 Serbest Bölge 391E3 M2 sanayi
imarlı
A.A-009 Kurtu] 2aO M2 Köy lçi
4,4-006 Gençali 18350 M2 denize 8OOMT
anayol üıeri su elektrik var.
AA-O80 Kapaklı 596 Mt2 villa konut
imarlı
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı
AA-067 iznik Göl Kenarı E0000o M2 turz-
im tesisi kuru]abilir.

SATİLİK ARSA

AA-015 F{isartepe 12O M2 deniz manzar-
alı yola cephe hisse|ı tapu
AA-016 Hasartepe 149 M2 deniz manzar-
alı yola cephe hisseIi tapu
AA-005 Karacali 9275 M2 konut imarlı
ars a
AA-062 Ge.mlik Bursa Yolu 1300O M2
zemin etüdlu 5 kat imarlı
44-063 Narlı Koyu 1222 M2 anayola 50
metre
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manza-

EE-080 Orhangazi Cd 7800 M2 Ev ahır
elekt., su, artezyen vJ.
EE-134 Orhangazi lznık yolu 2500 M2
dubleks ev8 oda, 2 banyo elekrik, su
zeytin ve meyva ağaçları çocuk parkı ana
yola 120 mt
EE-136 Durdane 2272 M2 2 katlı meyve
ağaçlı
EE-071 Esadiye Koyu Yalova 12902 M2 2
katlı ahşap bına ev, ahır, traktör
EE-075 Mudanya 1532 M2 anayola
cepheli havuzlu mustakil denize sıfır, altı
garaj, portakal bahçesi var

EE-08'l Manastır't35 M2'l .kai 3+1 fuul
doğalgazlı
EE-002 Manastır 100 M2 4.kat 3+1
ka lorif erli
EE-o82 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 caft
banyo ve wc, kaloriferli. asansörlü
EE-013 Yenisahil 90 M2 5. kat 3+1 masraf-
sız, deniz manzaralı
EE-O14 Manastır 124 M2 1.kat 3+1 masraf-
sız bakımlı
EE-O83 Eşref Dinçer Mh. 13OM2 2.kat 3+1
yeni bina
EE-O57 Cumartesi pazarı 7O M2 5. Kat 2+'t
çelik kapı. kartonpiyer, pimapen
EE-060 Manastır 150 M2 3. kat 3+1 full
EE-l08 Manastır 150 M2 1-2-34-5-.. katlar-
da 3+1 full, lüks, ağustos 2OO7 teslim
deniz manzaralı 1o adet daire
EE_O61 Balıkpazarı 88 M2 5.kat 2+1 bakım
ister 35.0O0 YTL
EE-O15 Eski Pazar Cd. 95 M2 2+1 sobalı,
kartonpiyerli
EE-O85 Manastır 110 M2 't2.kat
kartonpiyerli, kaloriferli, masrafsız

sATıLı}< çlrrı_lı<
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EE-004 Gazhane Cd. 125 M2 S.kat 2+1

kalorif erli
EE-O17 Gemlik Merkez 110 M2 5.kat 3+1

çarşıya yakın
EE{18 Hamidiye Mh. 144 m2 4.kat bakımlı
EE-058 Manastır 'l 30 M2 S.kat 3+1 deniz ve
yola cepheli
EE-062 Manastır 12o M2 4.kat 3+1 full daire
EE{21 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1 çelik kapı,
kartonpiyer. pimapen
EE-024 Dr.Ziya Kaya Mh. 115 M2 2.kat 3+1

kaloriferli, pimapen. saten boya, kartonpiy-
er
EE-005 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımlı
daire
EE493 Manastır 195 M2 S.kat 4+1 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı
EE-l30 Manastır 195 M2 3.kat 4+1 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı
EE-129 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-l 28 Manastır 155 M2 4.kat 3+1 dub]eks,
2007 temmuz teslim krediye uygun
EE-127 Manastır 155 M2 2.kat 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
EE-126 Manastır 'l 55 M2 ,l .kat 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
EE{31 Manastır'l30 M2 2.kat 3+1 karton-
piyer, amerikan kapı, full eşyalıE{91 Narlı
Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masraf-
sız
EE-O't1 Narlı Köyü 75 M2 2. Kat 2+1 eşyalı,
2 adet yüzme havuzu, spor alanı, çocuk
parkı, masrafsız
EE-012 Manastır 12O M2 6.kat 3+1 masraf-
sız bakımlı ]

EE496 Manastır 150 M2 1.kat 3+,t denlz
manzaralı kaloriferli, özel yapım
EE-l00 Manastır 140 M2 3.kat 3+1 özel
yapım lüks kaloriferli
EE-103 Manastır 220 M2 Dubleks 4+1 lüks

EE-l33 Adliye karşısı lhlara 325 M2 zeman
full eşyaslyla birıakte
EE-105 Demarsubaşl Mh. 24 M2 1.kat köşe
dükkan
EE-oo7 Gazhane cd. 12o M2 1.kat kalorifer-
la, 1.1oo YTL kira geliri var, banka apotekli

EE-133 Orhangazi Cd. 33000 M2 1200OM2
kapalı alanlı hazır
EE-065 Alaşar Köyü 2828 M2 2800 M2
kapalı alanlı hazır
EE-049 iznik yolu 38000 M2 13000 M2
kapalı alanlı hazır, ipotekli '

AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-O38 Manastır 135O M2 imar]ı
AA-O42 Manastır 2000 M2 imarlı

EE-016 Manastır 12O M2 1.kat 3+1 asan-
sörlü, kalorilerli, 2 aylık depozit
EE-020 Manastır 12o M2 1.kat 3+1 asan-
sör]ü, kaloriierli, 2 aylık depozit
EE-006 Hisartepe 130 M2 3.kat 2+1 asan-
sörlü, kaloriferli, 200 USD depozit
EE-O95 Eski Pazar Cd. 10O M2 1.kat 2+1
doğalgaz kapıda, full eşyalı

EE-068 Dobruca 50O M2 triplex full lüks
350 M2 bahçe
EE-076 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-078 Orhaniye Mh. 14O M2 deniz man-
zaralı lüks ve eksiksiz mobilyalı
EE-101 Bursa Çekirge 180 M2 trip|ex özel
yapım lüks

SATıLı]< FABRıxA

EE_056 Balıkpazarı 165 M2 2.katlı 5 kat
imarlı, bahçdli yığma tuğla
EE-O't0 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı müs-
takil 2.5 kat]ı . sobalı

AA-018 Yıkıntı üstü 500Q0 M2 bakımlı,
otopark geçecek
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik
tarla
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
yalova yoluna 1 Km.
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba girer, 50 zeytin ağacı var
AA-007 Karsak boğazı 40640 M2 asfalta
500 Mt., sulu, sondajlı, 1500 zeytin ağacı

EE-O38 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı,
imar]ı benzinlik
EE-O40 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı,
imarlı benzinlik
AA_009 Kurtul 28O M2 tarla köy içi
EE_045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5 katlı
hazır işyeri, restaurant
EE-O72 Deminsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı.
bina bakıma ihtiyacı var, her katın ayrı
girişi var.
EE-o73 lstiklal Cad. 25 M2 2 katlı devren
kiralık dükkan faal durumda market,
tekel bayi.

NOT : Telefonla görüşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur,

Clll,|ltTlll, Pllll 0llffil l0l0[
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Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Zeytin gözlü devrimci kızlar!
Zeytin ve tütün köylüleri zeytin gözIüdür; yeşiI. kara

ve bal rengi hikim.
Tütün, zeytin ve yosun kokuIaı.ında yaşar köy!ü güzel-

Ieri. Tütün köyündeki arkadaşlarım, ilkokulu bitirdikleri
anda, büyürdü; beyaz oyaIı tülbentler saçlarını öylesine
kapatıverirdi.

Zeytin-yosun köyümdC örtülü kızlar yoktur...
Ozgürdür, zeytin ağacının gölgesinde sa!ıncaklarda

büyüyen kızlar onIar. Anılarımın anılarını yaşadım.
17 ya da 20 yıl sonra köyümde birlikte büyüdüğüm

arkadaş!arım ve ab|alarımla bu!uştum.
Köyde i!k!er vardır...
Deniz köyümde ilk pantolon giyen kızlar Cavidan Kayır

(Akgün) ile Nurdanur Kalındıvar (Çavuşoğlu} idl. Liseye
giden iki kuzendi. Nurdanur örgütçü yapısıyla 26 köy kızını
üç yaş grubu olarak bir araya getirmeyi başarmıştı. 68
kuşağı-78 kuşağı iIe arada kalan kuşağın kızlarıydı(k}.

Yosun köyümde 68 kuşağı kızları, kara çarşafı kaldıra-
madılar. Ancak, 68 kuşağının ablaları olarak bikini günleri-
ni başlattılar... Sütyenlerin ölçüsünde basma bikiniler
dikivdrmiştiler, bir(aç kişiydiIÖr. Kolay değildi. llk önce
köyün delikanlıIarın denize girdiği yerden epeyce uzakta
kayalıkların ardında bikini|erinin üzer|erine bIuz geçirdiler
ya da çarşafları...

Ardından 78 kuşağı geldi... Sıkıyönetimin ailelerde de
uynıı|ı, 1,r1 , yıl13I.g } L,n uzun kızı bugün iki oğlu da basketçi o]an
Suhc; , ,,rı död yaşındaydı, 'Bu boy|a ben bu çarsafı
gıyme,, deo|. Annesinin v,,rdiği çarşafı attı. Giymedi...
Süheyla'nın bu hareketi ilt ,,n yakın arkadaşları da
çarşafları gıymediler.

Sonra köyuıı kıdınları çarşafları atmaya başladı...
Tarlaya, komşuya gıııı ,koh öylesine üzerlerine kolayca
geçirmek adına birkaç yaşlıya kalmıştı kara çarşaf (yöresel
giysi ).

Bir tülbent yetiyordu, orta yaş grubundaki köylü kadın-
!arına...

78 kuşağının o ergen kızları, çarşıdan aldıkları bikini-
leriyle de denize girmeye başladılar.

Dedikodulara kulak asmadılar. Soran oIduğunda
ablaları gibi iIk anlarda 'kayalıkların arkasında yüzüyoruz"
deyip geçiştirdiler. Tabi sancılarını da çok çektiler!..

Yakın tarihe kadar köy kadınları gece yüzebiliyordu...
Hala da eşlerini yanlarına alan kadınların bir bölümü gece
yuzer.

Köyde ilk blucin giyen köylü kızı da 1.82 boyuyla yine
Süheyla idi. Onu en yakın arkadaşları AyIa, Memnune ve
diğer kızlar takip etti.

Onlar yazın zeytinlere gübre dökerken bluzIarın kol-
larını kıvırıp zeytinyağı sürüp bronzlaşan kızlar... Tabi ki,
kahyadan yedikleri fırçanın haddi hesabı yoktu. En büyük
eğlence ise gün bittiğinde tarladan eve dönerken traktör|e
yapı!an turda türkülerin kalmasıydı zeytin dallarında.

Asl kızlar olarak, dedikodudan bolca nasipIerini alsalar
da yılmadılar. Basma fırfırlı eteklerin yerine geIenIer, blu-
cinli köylü güzelleriydi. Kolay değildi basma etekleri
çıkarıp daracık blucinleri giydikIeri günlerde yaşadıkları.
Onlar kara çarşafları üzerlerine geçirmeyen kızlardı.

Köyden Bursa'ya alışverişe giderlerken iğne, iplik,
kanaviçe, çapa marka dantel yumağı gibi siparişleri blu-
cinlerinin ceplerine koydular; japone kollu bluzların de
üzerine hırkaIarını giydiIer. Yaşmaklı komşu teyzeIer, kas-
ketli komşu amca ve ağabeylerden gelen söylentiler,
zamanla eridi gitti... Zeytinci ve baIıkçı babalar'pantolo-
nun' daha rahat kullanıldığını biliyorlardı çünkü.

Her ne kadar sahil insanı açık fikirli olsa da, o dönemin
yarattığı "bağnaz kafaIı" ailelerin dünyalarına yeni
pencereler açmayı başardılar... Artık köye gelen gelinler
de eşarpsızdı. Sonradan kafasını açanIar da az değildir.
"Şortla köye girmek yasaktır" levhasının tezatlığında
yaşanıyordu, tüm bunlar.

Kanaviçe, dantel ile çaylı börekli günlerde basma ile
blucinin keyfi nde bu!uşuIuyordu.

Tarlada giydikleri basma şalvarların üzerine geçirdikleri
askılı bluz giyen köylü kızlarıyla bazen arabesk müziğinin
acısında ağlaşırken, 'Aldırma GönüI'şarkıyla da aşklı, sev-
dalı günlerde büyüdük.

lJunyanın en guzel resmıni, amerikan patiskasının

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeni Çarşı
zemininde başlayan
kazı çalışmaIarı
üst kısımda
bulunan sokakta
çatIamalar
meydana getirdi.
yoI üzerindeki
binalarda oturan
vatandaşların
"lkinci bir !ntam
faciası yaşanmadan
önlem alınsın"
diyerek, Belediye
Fen lşlerine yaptığı
şikayet sonucu
yo! araç trafiğine
kapatıldı.
Kepçenin duvar
dibinde yaptığı
kazı çalışması ve
geçen araçların
ağırlığı ile yolda
yer yer çatIamalar
meydana gelirken,
çevrede işyeri olan
esnafı korku saldı.
Yo!un çökebileceğini
ileri süren vatan-
daşlar çat!ayan
yarıkIara ellerini
sokarak tehlikenin
büyüklüğünden
korktuklarını
söylediler.
Yeni çarşı zemininde
yapılan çalışmalarda
zeminin derinleş-
tirilmesi sırasında
zeminin eski
belediye önünde
başlayan yarıklar
yolun arka kısmında
bulunan binaların
yanına kadar
uzandı.
Vatandaşların
yaptıkları şikayet
sonucu olay
yerine geldiği
bildirilen
Fen İşteri
ekiplerinin
ikazları ile yol
ş6ritİerle kapatı larak
araçıarln geçmeıerı
eng.ellendi.
İSTİNAT DUVARİ
YAPİLAGAK
öte yandan
dün öğleden sonra
durdurulan çalış-
malar için bilgi
veren Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut, ça!ışmaların
durduruImadığı
ancak teh!ikenin
önceden önlenmesi
amacıyla istinat
duvarı yapılacağını
söyledi.
Duvar ça!ışmasının
öncelikli olarak
yapılacağını da

söyleyen Başkan
Mehmet Turgut,
çalışmaların devam
edeceğini bildirdi.
Ote yandan
zemin hafriyat
ça!ışması
başIatılırken
yo!un kapatılması
gerektiğini iIeri
süren vatandaşlar
ilgi!i firmanın
önlemini geç aldığını
öne sürerek,
'Bıırası çökerse
ikinci lntam faciası
yaşayabiliriz,

istinat duvarının
biran önce

yapılmasını
istiyoruz" dediler.

Vicduncü
t hşw
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Ver l Dalresl'nl Bakan
}

unakıtan a acak

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Yapımı Borçe!ik
tarafından gerçek-
leştirilen yeni
Vergi Dairesi'nin
açılışı bugün
Maliye Bakanı
kemal unakıtan
tarafından yapılacak.
Vergi Dairesi'nin
açılışı ve Maliye
Bakanı Unakıtan'ın
gelecek olması
nedeniyle bina
çevresinde
temizlik yapıldı.
Yeni vergi dairesi
yaklaşık 2 ay
önce faaliyete
başlamasıy!a
vatandaşlara daha
rahat ortamda
hizmet veriliyor.
Depreme dayanıklı
olması ve çelik
konsiriksiyon
olarak yapılması
nedeniyle örnek
olan Gemlik Vergi
Dairesi bugün saat
12.00 de hizmete
açılacak.
BAKAN UNAKİTAN
BURsA,DA
öoüı- röneıılııe
KAT|LAGAK
Gemlik'te Vergi
Dairesi'nin açılışını
yapacak olan
Maliye Bakanı
Kema! Unakıtan,
Bursa'da BTSO
Ekonomiy.e Değer
katanlar odül
Töreni'ne katılacak
sabah saatlerinde
Ankara'dan
uçakla Yenişehir
Havalimanı'na inecek
olan Bakan unakıtan
ilk olarak,

Gemlik'e gelecek.
Vergi dairesinin
açı!ışını gerçek-
leştirecek olan
Maliye Bakanı,
daha sonra Bursa
Ticaret ve Sanayi
Odası'nca düzenle-
nen Ekonomiye
Değer..Katan!ar
2006 Odül Töreı ne
katılacak.
Törende ekonomide-
ki seyre ilişkin bir
konuşma yapması
beklenen Bakan
Unakıtan, daha
sonra Bursa'dan
ayrılacak.
Bu arada, Bursa
Ticaret ve Sanayi
Odası(BTSO),
Ekonomiye Değer
Katanlar 2006 sırala-
masında yüksek
düzeyde vergi
ödeyen ve ihracat
yapan, uluslararası
kara taşımacılığı ve
turizm faaliyetleriyle
döviz girdisi
sağlayan, bir
ürünü Bursa'dan ilk
kez ihraç eden ve
Bursa'dan yeni bir
pazara ilk kez ihracat
gerçekleştiren
toplam 327 üyesini
ödüllendirecek.
TOBB Yönetim
Kurulu Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu'nun da
katılacağı ödül
töreni, bugün saat
14.00'de BTSO
Hizmet Sarayı'nda
yapılacak.
Konuyla ilgili olarak
açıklama yapan
BTSO Yönetim
Kurulu Başkanı Celal
Sönmez, kentin ve

bölgesinin öncü ve
yön!endirici kuru!uşu
olan BTSO'nun
yaptığı pek çok
başarılı ça!ışmaya
ilave olarak
görevlerinden
birisinin de üyelerini
ödüIIendirmek
olduğunu ifade etti.
Sönmez, "Bursa
Ticaret ve sanavi
odası olarak
bir ortak fayda
kuruluşuyuz.
Çeşitli ekonomik
sıkıntılara rağmen
yüksek düzeyde
vergi ödeyen ve
yoğun rekabet
şartları altında dış
pazarlarda Türk
ürünlerini satan iş
adamlarlmızln,
kurumlarımızın ve
sanayicilerim izin
başarısı kutlan-
malıdır" dedi.
Sönmez'in verdiği
bilgiye göre törende,
Ekonomiye Değer
Katanlar 2006 sırala-
masında en yüksek
düzeyde gelir vergisi
ödeyen, kurumlar
vergisi ödeyen, ihra-
cat yapan, ulus-
lararası kara taşı-
macılık ile turizm
hizmetleri nedeniyle
döviz girdisi
sağlayan, ürün
bazında Bursa'dan
ilk kez ihracat
yapan ve yeni bir
pazara Bursa'dan
ilk kez ihracat yapan
Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası
üyeleri plaket ve
berat ile ödül-
lendirilecek.

ocuk Eslr eme kurumu'ndan

okullara
ı

ardımı
ı

s

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa il Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü
Sırameşeler Çocukyuvası tarafından
Bursa h Sosyal
Yardımlaşma Vakfına
llçe Vakıflarına
dağıtılmak üzere
verilen giysiler geldi.
Hükümet binasında
taşınan vergi
dairesinin olduğu
bölümde ayrılan
giysiler belir!enen
okullarda ihtiyaç
görülen öğrencilere

dağıtılacak.
Kaymakamlık Sosyal
Yardımlaşma Vakfı
Müdürü Müzeyyen
Eroğlu'nun gözeti-
minde hazırlanan
giysiler içinde 200
adet Pantolon, 450
adet Bebe eşofman
altı, 53 Kapşonlu
mont, 57 adet uzun
kollu swet, 10 adet
Yelek, 70 adet Zıbın,
233 adet Jile, 450
adet Ayakkabı, 800
adet Etek, 14 adet
Çocuk elbisesi, 165

adet Eşofman altı,
263 adet Bebe takımı,
200 adei Bady, 223
adet tişört, 175 adet
bebe pijama, 26 adet
terlik, 9 adet Çizme
ile 30 adet Jüpon
bu!unuyor.
Sırameşeler Çocuk
yurdunda fazla!ık
olduğu için
gönderilen giysiler
önümüzdeki gün-
lerde okullardaki
ihtiyaç sahibi öğren-
cilere dağıtımlarının
yapılacağı öğrenildi.

ı
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ıı 7/ ıı şiHer Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kira! rıma

Daire,Zeytinllk, VlIIa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İşı_eR1 YAPıLıR

ıciı §ATıLıK 
'ıe 

ıIIRALıKLARııIız içiı,ı ıizi ARAyıı.ıız

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATILIK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK lÜX OlİnE Denizi gören, 3+1, 140 m2

120 m2 3 + 1 SATıLıK LÜX DA|RE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lılüstaki| Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Attı

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

Balıkpuan Eskisahil tıIektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1. 1,10 m2 asansörlü {ombili satılık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm ZeytinIik

Yalova'da Termal Barajı'nın

, altında 408 m2 arsa - Çınarcık,
Yalova 448.54 m2 arsa

Termal Bağı'nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2

Terma! yolu Gülerce Villalarının
altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de'l2 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her TürIü Sigorta lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

§EKER §ıGORTA
J}lacide ÖurLP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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iisakatlık insanlı ın ortak sorunudur||
Seyfettin ŞEKERSOZ
lnsanoğlunun
doğrudan veya
sonradan yakalandığı
bir hastalık sonucu
ya da geçirilen bir
kaza nedeniyle
sakat kalabileceğini
söyleyen AK Parti
lIçe Başkanı Enver
Şahin, 2 Aralık
ozürlüler Günü
nedeniyle yazılı basın
a.çıklaması yaptı.
ozür!ü insanların
maddi ve manevi
bakımdan ilgi ve
yakınlık bekledikleri-
ni ifade eden Enver
Şahin, "Böylece
insanlara her konuda
yardımcı olmak
toplumsal bir
görev olduğu kadar
insan olmanın da
gereğidir" dedi.
Dünya Sağlık
Orgütü (WHO)'ne
üye 156 ülkede aynı
anda kutlanan
özürlüler Haftasında
özürlü vatandaşları
yalnız bırakmayacak-
Iarını söyIeyen
Şahin, "Devletimiz
ve yardımsever
vatandaşlarımızın
katkı l arıyl a özü rl ü l e re
yönelik okullar açıl-
maktadır. Bizlere
düşen görev de
açılan kurumlara
destek vermek ve
onlara yardım ederek
mutlu yaşamlarını
sağlamaktır. Ozürlü
vatandaşlarımızla
yılda bir kez ilgilen-
me yerine kendi-
leriyle her zaman
ilgilenmeliyiz. Ulus
olarak onların acı ve
zorluklarını yenmek

Y

b.izlerin görevidir.
Ulkemizde yaklaşık
8,5 milyon insan
özürlü vatan-
daşlarımızdan
oluşmaktadır' dedi.
Sakat!ığın
insan!ığın ortak
sorunu olduğunu da
belirten Şahin, bu
anlayışIa AK Parti
iktidarı olarak
göreve geldikleri
günden bu yana
özürlü vatandaş!arın
hep yanında
olduklarını söyledi.
Sosyal adalete ve
bireysel mutluluğa
büyük önem veren
ve parti programını
bu doğrultuda şeki!-
lendiren Ak parti
iktidarı döneminde
özürlü vatandaşlar!a
ilgili yapılan icraatlar-
dan da bilgi veren
Şahin, "Sakat vatan-
daşlarımıza gelir ver-
gisi indirinl.i uygulan-
maktadır. ozürlü
vatandaşlarımız yurt
dışından getirdikleri
araç ve gereçler için
gümrük vergisinden
muaf tutulmaktadır.
Çalışan sakat vatan-
daşlarımıza emekli

olmalarında
kolavlıklar sağlan-
mıştır. 4857 sayılı
iş kanunu ile özürlü-
lerin istihdamını
sağlayacak ve
işverenleri teşvik
ederek önemli
düzenlemelere imza
atılmıştır. Kanuni
zorunluluğu olduğu
halde özürlü çalıştır-
mayan işverenlerin
ödeyecekleri aylık
para cezası oranı
yükseltilmiştir. 2006
yılı özürlüler istihdam
yılı ilan edilmiştir.
5216 sayılı
Büyükşehir Belediye
kanunu kapsamında
Büyükşehir
belediyelerinden
özürtüler Merkezi
oluşturma zorunlu-
luğu getirmiştir.
Ki ml ik kartları n ı toplu
taşıma hizmetlerinde
kullanmaları sağlan
dı. Özel Tüketim
vergisinde yapılan
değişiklikle özür
oranı yüzde 90 ve
üzeri olan vatan-
daşlarımızda 5
yılda bir ilk iktisabı
olacakları otomobil
ÖTv'den muaf tutul-

du. Özrü nedeniyle
araç kullanan ve
özrü oranı yüzde 90
ve üzeri olan vatan-
daşlarımız motorlu
taşıt vergisinden
muaf tutuldu. Anne
ve babasından yarar-
lanan özürlü
bayanlar evlenseler
dahi sosya/
güvenlik
kapsamında hakları
devam edecektir"
açıklamasını yaptı.
AK Parti Bursa
İI başkantığının
"Artıl« engel yok"
sloganıyla bugün
saat 13.00 de
Barış Manço
kültür Merkezinde
özürlüler için etkinlik
düzenlendiğini
bildiren Enver Şahin,
etkinlikte özürlü
vatandaşlara akülü
araba verileceğini
ve Uğur lşılak'ın
sevilen türkü|eriyle
katılanlara
eğ!enecekleri
dakikalar yaşatıla-
cağını duyurdu.
Şahin, açıklamasının
sonunda ise
"Teşkilat olarak
özürlü vatan-
daşlarımızın her
zaman yanında ola-
cağız. Onların rahat
bir ortamda yaşa-
malarını sağlamak
için sivil toplum
örgütleri başta
olmak üzere her
vatandaşımızın
üzerine düşen
görevi yapması
gerekir. Potansiyel
bir özürlü
olduğumuzu
unutmayalım" dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Önceki gün öğlen
saatlerinde bir
işyerine giren
hırsızlar içeriden
viski ile yeni
Rakı çaldılar.
Edinilen bi!giye
göre, Dr. Ziya
F"y, Mahallesi
!stiklal Caddesi'nde
bulunan Migros
mağazasına
gelen iki kişinin
içeride bu!unan
içkilerden çaldıkları
anlaşılınca polise
haber verildi.
Olay yerine gelen
ekiplere vatandaşlar
tarafından bir
kişinin yandaki
binanın üst katına
çıktığı ihbar edildi.
Binanın üst katına

çıkan polis ekipleri
burada bir kişiyi
çöp bidonuna
sakladığı viski
ve rakı şişesiyle
birlikte yakaladı.
Kaçan ikinci
kişiyi kısa bir
aramadan sonra
yakalayan po!isler
isim lerinin
Erdoğan G. ve
Ramazan T.
olduğunu tespit
ettiği şüphelileri
göz altına aldı.
viski ve rakı
çaIdık!arı Migros
görevlilerince
de teşhis edilen
h ırsızlar çıkarı!dıkları
mahkeme
tarafından tutukla-
narak Bursa
E tipi ceza evine
gönderildiler.

İ

Mıqros'tan
viskl ve rakı

aldılar
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0kullarda da anıklılık testl a 0rılı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
MiIli Eğitim
Bakanlığı tarafından
Orta öğrenim
kurumlarında
başlatılan bina

dayanıklılık
çalışmaları sürüyor.
Gemlik'te de
başlatılan
çalışmalarda
Ankara'da
faaliyet gösteren

proto Mühendislik
ekipteri taÜfından
bina kolonlarından
beton örnekleri
aIınıyor.
Orta öğrenim
kurum!arının

yatılı okulları
dahil tümünde
başlatılan çalışmalar
sonucunda
binaların statik
durumları ortaya
çıkacak.

ı Gune Bakış
Kadri GÜLen
kadri_guler@ hotma il.com

TELEKOM hıza yetişemiyor
İletlşimdekl bu devrimi Türkiye'ye mer-

hum Öza| getirdi.
İletlşimdeki devrim, dünyada bazı rejim-

lerin de sonu oldu.
Evinde telefonu olana imrenerek bak-

tığımız günlerden cepte taşınan telefon, bi!-
gisayar ve internet dönemlerini yaşıyoruz.

Bilgisayar, internet, telefonIar ve fotoğraf
makina|arındaki yenIlikler zamanı sarsıyor.

Hergün dudakları uçuklatacak bir yenilik
yaşanıyor.

Türkiye bilgisayar kullanımında Avrupa
ve Amerika kıtasına göre zurnanın son
deliği olarak bilinen bir ülke iken, bugün en
çok bilg|sayar satan ülke durumuna geldik.

Gençlerimiz bilgisayar ve interneti çok
çabuk öğrenlyorlar.

Gemlik'te açılan internet cafelerin sayısı
50'yi geçti.

Tümü ağzına kadaİ dolu.
İnternet tekniği bilgisayar ile kullanıta-

biliyor.
Bunu kullanmak için ADSL denen bir

iletişlm ağı kullanılıyor.
Bu ağı kullanmak isteyenler bir süre

önce öze|leşen Telekom'a başvurup portla
bağlanmak istiyorlar.

Ancak nüfusu 80 bini geçen Gemlik ve
beldelerinde yeterli poıt bulunmamasından
hızlı internete bağ!anamıyor!ar.

Umurbey de oturuyorum. Umurbey de
oturmak suç mu ki aylardır Umurbey'e
ADSL bağlanamıyor.

Bağlansa boş geçen geceleri çağın en
hızlı iletişim aygıtından yararlanarak geçire-
ceğim.

Telekom yöneticilerine buradan sesleni
yorum.

Planınızı programınızı doğru dürüst
yapın ve vatandaşın taleplerine cevap verin.
Gemlik ve beldeleri ADSL portu bekliyor.
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Offmeeıı den Ba ahln'e te ekkür

Bu amaç doğrul-
tusunda engeIlilerin
üreten. bağımsız
yaşayabilen bireyler
haline gelmesi için
çalışıyoruz.
Bundan sonra da
çalışacağız" diye
konuştu.

0ıl aılıaıllıeııiı I0HP'ıer hn
ı

ant
Uygar Görme
Engelliler Derneği
Başkanı Hasan
Duman, engellilere
verdiği maddi ve
manevi destekten
dolayı Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin'e
teşekkür etti.
Duman, yönetim
kuruIu üyeleriyIe
birlikte Başkan
Şahin'i Büyükşehir
Tarihi Belediye
Binası'nda ziyaret
etti. Başkan Şahin'in
göreve geldiği
günden bu yana
kendilerine her tür!ü
konuda yardımcı
olduğunu belirten
Duman, "Şükran
duygularımızı ifade
etmek amacıyla
başkanımızı ziyaret
ettik. Hem kendisinin,
hem de eşinin
bize olan maddi ve
manevi desteği,
engellerimizi daha
kolay aşmamızı
sağ!ıyor" dedi.
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet

| Şahin de, bütün
engellilerin 3 Ara]ık
Dünya Engelliler
Günü'nü kutlarken,
bu kesimdeki
vatandaşların
sıkıntıların

sadece yılda bir
günde ele alınma-
ması gerektigini
vurgulayarak,
"Sevginin her
engeli aşacağına
inanmalı ve buna
göre de yaşamalıyız.
Engel grubu ve

oranı ne olursa
olsun, bütün
engel!i vatan-
daş!arımızın kendi
kendilerine yetebilen,
onurlu, başı dik ve
eşit şartlarda yaşa-
malarını sağlamak
en büyük arzumuz.

CHP Milletveki!i
Demirel, ll Başkanı
Özer, ilçe başkanları
ve il yöneticileri,
Altı Nokta Körler
Derneği'ni
ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk
Partisi(CHP)
Bursa MilIetvekili
Kemal Demirel, |l

Başkanı Abdullah
Özer, ilçe başkanları
ve yöneticileri,
Altı Nokta Körler
Derneği'ni
ziyaret etti.
Engellileri sadece
yı!ın bir gününde
hatırlamanın yanlış
olduğuna dikkati
çeken Milletveki!i
Demire!, herkesin
bir gün enge!li
olabileceğine işaret
etti. Bu nedenle
enge|li vatandaşIarın
toplumdan
soyutlanmaması
gerektiğine vurgu
yapan Demirel,
onlara acıyarak
değil, birlikte
yÜrÜyerek d'estelt
olunması gerektiğini
söyledi.
Altı Nokta Körl
Derneği Bursa
Şubesi Yönetim
Kurulu Uyesi

Nejdet Karaman
ise engelli vatan-
daş|arın geçmişe
nazaran önemli
mesafeler kat
ettiğini belirtti.
Bir zamanlar değer
görmeyen ve insan
yerine konmayan
engellilerin bugün
kimIiklerini
kazandık!arına
işaret eden
Karaman, toplumun
engeIlilere hak
ettikleri değeri
artık verdiğini bildir-
di. Kimsenin kendi-
lerine acımasını
istemediklerini
belirten karaman,
"Bizim felsefemiz
üretmek ve bunlarla
kazanç sağ!amak.
Biz kapı kapı dolaşıp
kimseden para
istemiyoruz.
Emeğimizle para
kazanmanın yolun-
dayız. lstismarcılar
ise dikkate alınma-
malı" diye konuştu.
CHP ll Baş.kanı
Abouııah özer de,
engel!ilerin
topluma, üretime
katılması yönünde
ellerinden geleni
yapacaklarını
söyledi.
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ahin ıl 2007 atırı m olacak'
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin'in başlat-
tığı 'Yerel Kalkınma
Hamlesi' 2007 yılında
da arta rak devam ede-
cek. Büyükşehir
Belediye si bütçesinin
yüzde 52'si, BUSKl'nln
ise yüzde 49'u yatırım-
lara ayrıldı. Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin'in baş
kanlığında toplanan
mecliste 2007 mali yılı
bütçesi görüşüldü.
Buna göre Büyükşehir
Belediye si'nin 2007
yılı bütçesi400 miIyon
YTL, BUSKl'nin ise 200
milyon YTL olarak
karara bağlandı.
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet Şahin,
bütçenin ete alındığı
meclis toplantısında
yaptığı konuşmada,
göreve geldikleri gün-
den bu yana kendiler-
ine güvenenleri
mahcup etmediklerini,
hayata geçirdikleri pro-
jelerle Bursa'nın dar-
altılan ufkunu açtık-
larını ve 2007 yılında
da yatırımIarın hız
kesme den devam ede-
ceğini söyledi.
Yerel yönetimlerde
Bursa'nın yıllardır
diğer büyükşehirlerin

gölgesinde kaldığına
dikkat çeken Başkan
Şahin, "28 Mart 2004
de 'yerel kalkınma
2004 Başlıyor' sloga
nıyla'Bursa'ya hiz
met' gibi şerefli, şeref
li olduğu kadar da
meşakkatli bir yola
koyulduk. Seçimden
önce verdiğimiz söz-
lerimiz bir veba!, bir
sorumluluh yüklemiş ti
omuzlarımıza. Ben ve
çalışma arkadaşla rım,
hepimiz her an bu ağır
sorumluluğu iliklerim-
ize kadar hissettik.
Hemşehrileri mizden
aldığımız bu vekaletin
ve emanetin nasıl bir
'hizmet bilinci' gerek-
tirdiğini bir an olsun
aklımızdan çıkarmadık.
Biz bili yorduk ki
Bursa'nın birikmiş,
ertelenmiş ve kangren
haline gelmiş mese-
leleri vardı. Ama
Bursa'nın çözülemeye-
cek mese!esinin
olmadığına inanmıştık.
Buna inan cımız neden
tamdı? Çünkü Bursa!ı
hemşehrilerimiz en
çok ihtiyacımız olan
şeyi güvenini bize
verdi. Bu güvenin ve
gösterilen teveccü hün
kıymetini bilerek Bursa
yerel yönetimler tari-

hinin en yoğun dönem-
ini başlattık. Göreve
geldiğimiz günden bu
yana yıllardır ertelenen
sorun !ara bir bir ele
aldık. Halkımızın tevec-
cühü, hükümetimizin
deste ği ve meclis
üyeleri nin de
çaba!arıyla sıkı ntıları
aşıyoruz. Başlattığımız
kalkınma hamlesi 2007
yılında da devam ede-
cek. Bugün halkımı zın
büyük kısmının 20-30
yılda yapılamayanların
yapıldığını söylemeleri,
onların hayır ve
dualarını almamız
bizim ça!ışma
şevkimizi daha da
artırıyor" dedi.
"BUSKl'nin yatırım-
larında yabancı kaynak
oranı sıfıra düştü"
Büyükşehir
Belediyesi'nin 2007 yılı
mali bütçesinin.yüzde
54'ünün, BUSKl'nin ise
yüzde 49'unun yatırım-
lara ayrıldığına dikkat
çeken Başkan Şahin,
"Herkes bu kadar
yatırımı nasıl yap-
tığımız soruyor?.
Oncelikle kaynakları
yerinde kullanıyoruz.
Bunlardan en güzel
çarpıcı örneğini BUSKl
Genel Müdürlü
ğümüzün bütçesinde

görebilirsiniz. BUSKl
nin yatırım bütçesin de
yabancı kaynak oranı
2005'te yüzde 35 iken,
bu oran 2006'da yüzde
13'e,2007'de de sıfıra
düştü. Yeni otobüsler
aldık. 20-25 yıl!ık oto-
büsleri değiştirdik. ,
Yeni otobüsler ça!ışa
rak kendi kredilerini
ödüyor ve 2 yıl sonra
bu araçIar hlçbir bor
cu olmadan belediye
mize kalacak. Merinos
Kongre Kültür
Merkezi'ni BTSO işbir-
liği ile gerçekleştiri
yoruz. Kent Meydanı
ve Çarşı Projemizi yap-
işlet-devret model iy!e
yapıyoruz. Hem her ay
kira alacağız, hem de
30 yı| sonra burası
belediyenin mü!kü ola-
cak. Bütün bunlar ufuk
meselesi. Biz çalışma
anlayışımız ve gerçek-
leştirdiğimiz yatırım-
!arımızla Bursa'nın
daraltıIan ufkunu da
agtık" diye konuştu.
"llçe!ere yatırım
yağmuru"
Mudanya ve GemIik
deniz deşarjı projeleriy
le Marmara Denizi'nde
kirliIiğin kabu! o!mak-
tan çıkacağını belirte
rek, Mudanya -
Güzelyalı Derin Deniz

Deşarjı Projesini
tamam!adıklarını,
Gemlik'in de ça!ış-
malarına baş!adık!arını
bildirdi. Büyükşehir
sınırlarının genişleme-
siyle Büyükşehir
Belediyesi hizmet
alanına giren ilçe ve
beldelere 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren
bugüne kadar BUSKİ
kanalıyla yapılan
toplam yatırım tutarı
nın 32 milyon YTL'ye
ulaştığını ifade eden
Şahin, 2007'de
ilçe ve ilk kademe
belediyeleri ile köylere
toplam 21 milyon
YTL'lik yatırım yapıl-
masını öngörüldü

ğün.l kaydetti.
TOK| ile pr<ıtokol
yakında iınzalanıyor
Konuşmasııı,{a Hamit
ler'de TOK| işbirliği i!e
yapacakları top!u
konutların protokolü
nün önümüzdeki gün-
lerde imza!anacağını
di!e getiren Başkan
Şahin, bu yatırımların
yanı sıra ulusal ve
u l uslararası organiza-
syonlar, kü|türel me
kanları n restorasyonu,
kültürel ve sportif
etki nli klerle Bursa'nın
artık kabuğunu kırdı
ğını ve'marka könt'
olma yolunda adım
adım ilerlediğini
belirtti.
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Sözle

Danı ta

Danıştay, sözleşmeli
öğretmenlerin istih-
damına ilişkin
genelgedeki
"tarafların, bir ay
önce ihbar etmek
şartıyla sebep
göstermeksizin
sözleşmeyi feshede-
bileceğine" ilişkin
düzenlemenin
yürütmesini
durdurdu.
Danıştay 12. Dairesi,
Türk Eğitim-Sen'in,
sözleşmeli öğretmen
istihdamına ilişkin
gene!gen in
"fesih" konusunu
düzenleyen 13.
maddesinin (c)
fıkrasının iptali ve
yürütmesinin durdu-
rulmasına karar
verilmesi istemiyle
açtığı davada, ilk
incelemesini
tamam!adı.
Daire kararında,
5473 sayılı Değişik
Adlar Altında llave
ödemesi
Bulunmayan
Memurlara ve

ın retıııene

desi

Sayfa 8

ııY

]Ulü

Sözleşmeli
personele Ek Ödeme
Yapıtması İle Bazı
kanun ve kanun
Hükmünde
kararnamelerde
Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun'un
3. maddesiyle
Devlet Memurları
Kan un u'nda
değişiklik yapıldığı,
sözleşmeti
persone!in de kamu
hizmeti görevlisi
olarak sayıldığı
anlatıldı.
Sözleşmeli öğret-
menlerin tip hizmet
sözleşmesinin 13.
maddesinin diğer
fıkralarında, sözleş-
menin hangi hallerde
feshedilebi!eceğinin
ayrıntılı otarak
düzenlendiği ve fes-
hin objektif kriterlere
bağlandığı belirtilen
kararda, aynı mad-
denin dava konusu
olan (c) fıkrasında
ise hukuka
uygunluk bulun-
madığı belirtildi.

eil
genç kE

du

ı

an|ı kıı karde lnineulndeö üi hulundu
ıı 0

ı

Bursa'da, nişanlı olduğu öğrenilen

kardeşinin eııinde ölü bulun
Edinilen bilgiye göre,
Ahmetpaşa Mahallesi
Hancı Sokak'ta mey-
dana gelen olayda,
Filiz Gündüz'ü (30)
yerde yatar halde
bulan kardeşi Ferda
Gündüz, polisi ve 112
ekiplerini arayarak
ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen
sağlık ekiplerinin

müdahalesinin
ardından Filiz
Gündüz'ün öldüğü
an!aşıldı. Cumhuriyet
savcısı'n ı n
olay yerindeki
incelemesinin ardın-
dan genç kızın cesedi
otopsi için Bursa
Adli Tıp Kurumu
Morgu'na kaldırıldı.
Genç bayanın nişan-

!ısı olduğu öğrenilen
M.Ş. (32) isimli şah-
sın polis tarafından

arandığı, olayla
a!akalı soruşturmanın
devam ettiği bildirildi

a

$ablt telefonda $[ul$ devrl
Türk Telekom'un,
dünden itibaren
başlattığı uygulama
ile sabit telefondan
sabit telefona, sabit
telefondan cep tele-
fonlarına kısa mesaj
gönderilebilecek.
Türk Telekom'dan
yapı|an açık!amada,
kurumun dünden
itibaren kullanıma
sunduğu SMS (Kısa
mesaj servisi)
hizmeti TT SMS ile
e-posta adresine
ve faksnumaraIarına
da kısa mesaj gön-
derilebildiği be!irtild l.
Açıklamaya göre,
sabit telefondan kısa
mesaj gönderebiImek
için arayan numarayı
gösterme özelliğine
sahip sayısal
santrale bağlı olun-

ması ve hattın CLIP
özelliğinin açık
olması gerekiyor.
sabit telefonlara
gönderilen kısa
mesajları görebilmek
için SMS uyumlu
telefonların olması
şart. Bu özelliği
olmayan cihazlarda
ise yazılı mesajlar,

sesli mesaj olarak
iletilebiliyor. Bir
SMS uzunluğu
160 karakteri geçe
miyor, web üzerinden
ve telefonun uygun
olması durumunda
160 karakterden iazla
mesaj yazılabiliyor.
Bu durumda ise 2
SMS ücreti alınıyor.

Hava aınbulansları e rıı

Sağlık Bakanı Recep
Akdağ, bazı Avrupa
ülkelerinde uygulan-
makta olan hava
ambulansı hizmetinin
Türkiye'de de hayata
geçirilmesi için
çalışmalar yaptık-
larını söyledi.
Bakan Akdağ,
Elazığ'da hastane
lerde yaptığı bir
dizi gezi ve
incelemelerinin
ardından Eğltim
ve Araştırma
Hastanesi'nde yaptığı
açık|amada, hava
ambulans hizmetinin
Türkiye'de hayata
geçirilebilmesi için
uzun zamandan beri
Bakan!ık olarak
geniş çaplı araştır-
ma!ar yaptıklarını,
sistemin Avrupa'da
nasıl işlediği

konusunda yerinde
ince!emelerde
bulunduk|arını
belirterek,
"Türkiye'de hava
ambulans hizmetini
başlatmak istiyoruz.
Bu hizmetimizi
]ıayata geçirebilmek
için uzun süredir
çok önem!i çalış-
malar ve incelemeler
yapıyoruz. Avrupa
ülkelerinde bu
sistem mevcut.

Bu yüzden bu sis-
temin nasıl işlediğini
yerinde gördük ve
gerekli çalış-
malarımızı bu yönde
yapıyoruz. Bakanlık
olarak yaptığımız
çalışmaların ve
incelemelerin tamam-
lanmasının ardından,
insanlarımıza daha
ka!iteli ve hızlı şe
kilde sağlık hizmetini
vermenin çabasında
olacağız" dedi.

ı

}| u
Türkiye, geçen yıl
72.9 milyon kişiye
ulaşan nüfusu ile
dünyada 17. sırada
yer alırken, 2050
yılında nüfusu 100.8
milyona çıkacak,
ancak 17. sıradaki
yerinde bir değişme
o!mayacak.
Bu sürede, Türkiye
şu an kendisinden
iazla nüfusa sahip
olan Japonya ve
A|manya'yı geride
bırakacak.
Devlet planlama
Teşkilatı (DPT) veri-
lerine göre Türkiye,
2025 yı!ına
gelindiğinde 90.2
milyon nüfusa

ulaşacak.
2050 yılına
gelindiğinde ise
Türkiye nüfusu
100,8 milyona ulaşa-
cak. Ancak şu anda
127.7 milyon nüfusa
sahip olan
Japonya'nın nüfusu,
Türkiye'nin attında
kalacak.
2005 yılı itibariyle
1 milyar 103 milyon
kişilik nüfusu ile
1.3 milyar nüfuslu
Çin'in ardından
dünyanın en kala-
balık ikinci ülkesi
konumunda olan
Hindistan, 2050 yılına
ge|indiğinde
mi|yar 628 milyon

nüfusa ulaşacak ve
en üst sırada
yer alacak.
Çin'in 2050 yılı

nüfusu ise 1 milyar
437 milyon kişi
olarak tahmin
ediliyor.

fusuınuz 
,|00,8 
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Ne kadar ver ı ı desl al ınacak?ı ıa(
Vergi iadesi için fişler
22 Ocak akşamına
kadar verilebi!ecek.
Asgari ücretli toplam
396,97 YTL, ayda
ortalama net 1.000
YTL ücreti oIan
çalışan 803,69 YTL
vergi iadesi alacak.
lSMMMO Başkanı
Yahya Arıkan imzasıy-
Ia açıklanan ve vergi
iadesiyle ilgili bi!gi-
lerin yer aldığı rapor-
da, Türkiye'de yüksek
düzeyde yaşanan
kayıt dışılığın kayıt
altına alınması için
mevcut be!ge
düzeninin gözden
geçirilmesinin şart
olduğu ancak, vergi
iadesinin kaIdırı!-
masının yan!ış ve
riskli bulunduğu
belirti!di.
Arıkan, rapordaki
değerlendirmesinde,
vergi iadesi yerine
asgari geçim indirimi
getirilmek istendiğini
anımsatarak, bu

düzenlemeyle
"işverene örtülü
vergi avantajı" sağ-
landığını, buna
karşılık özellikle
yüksek gelir elde
edenler başta olmak
üzere çalışanların
büyük parasal kayıp
lara uğrayacağını
savu ndu.
Arıkan, Türkiye'de,
çalışanların yüzde
90'ının vergi iadesi
alamayacağını öne
sürerek şunları kay-
detti: "1984'ten bu
yana eksiklikleri de
olsa başarı ile uygu-
|anan, ücretlilere
vergi iadesi..kaldırıl-
mamaIıdır. Once
emeklilerin a!dığı
vergi iadesi kaldırıldı.
Şimdi de ücretIilerin
,aldığı vergi iadesi
kaldırılmak isteniyor.
Türkiye ekonomisinin
en önemli sorun-
larının başında kayıt
dışılık geliyor. Kayıt
dışılığın önlenebilme-

si için yapılması
gerekenlerden biri de
belge düzeninin otur-
tulmasıdır. Vergi iade-
si, alışverişlerde ve

hizmetlerde be!ge
istenmesinin önemli
bir nedenidir."
Arıkan, harcama
çeşitlerinde sınırla-

manın kaldırılması,
ücretlilere ayrı hukuk
uygulanmaması,
indirim (iade) oran-
ların ın yükseltilmesi,

ücretlilere iadenin
yıllık değil 3 ayda
bir verilmesinin
sağlanması gereğine
işaret etti.

1üO6i-{1.-Iı}ı

Net üçı,tt

1006 Kiuniilatif
\Ieı.gı

I\,Iatı alu YTL

T oplaııabilecelt
Belge Ttıtaıı

YTL

Işlerne Tabi
h,iah-alı

YTL

200 ? yzlırtla
alıııaeak Vergi
ıaılesi Tutaıı

YTL
.\ıgaıi Utı,et
3sO,J6 YTL

5,4,| 6.20 5,416.20 5,416.20 396,9 T

500 YTL 7,1 25.37 7"125.37 7,125.37 .l99"5l
T5ü ITL 10,908.75 10,908.75 10,908.75 65ı,35

1,000 Y"TL 14,692.1 3 1 4.692,1 3 14,692.13 s03,69
1,150 ]fTL 18,521 .56 18.521 .§6 18,521.§6 956,86
1.5ü0 YTL 22,671 .27 22,671 .27 22,671.2r 1.112,8§
l,T5O,YTL 26,820.99 26,820,99 26,820,99 ı.,ıss.ş4
2,000 YTL 30,970.70 30.970.70 30'97o.70 1,{54§3
1,150 YTL 35,119.05 35,1 1 9.05 35,119.05 1.610,?6
?,500 YTL 39,264.19 39.26d.19 39.264.19 1.7s6.57
3,000 uTL 48,489.55 4s,4§9.55 48'489,55 ı.lı s tı5
3,50Çı YTL 57,B06.33 57.806.33 57,806.33 2.528,25
.ı,000 YTL 67.1 23.1 0 67.1 23.1o 67,123.1o 2.900,9ı
5,000 ITL 85,756.64 85.756.64 85'756.64 3"646,ı 7

a
Maliye Bakanı Kemal
Unakıtan , 2007
Ocak ayında çalışan-
ların ücretlerine tah-
minen yüzde 2.8
oranında enflasyon
farkı yansıtılacağını
söyledi. Unakıtan,
TBMM Plan ve Bütçe
Komis-yonunda
görüşülen, 2007 Yılı
Merkezi yönetim
Bütçe Kanunun
Tasarı üzerinde mil-
letvekillerinin, memur
maaşına ilişkin
sorusunu yanıt-
larken, "Bu yıl Ocak

anlaralı üzde 2 8 enflas on tarkı
ı ayında da çalışanlara

enflasyon farkı
vereceğiz. Bu fark
tahminen yüzde
2.8 olarak maaşlara
yansıyacak" dedi.
Kemal Unakıtan,
iktidarları döneminde
memur maaşlarında
yüzde 88.8 oranında
artış sağlandığını
bildirerek,2007
yılında enflasyon
farkının da yansıtıl-
masıyla memurların
ortalama maaşının
1091 YTL olacağını
söyledi.
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Kız Meslek Lisesi'nden aldığım
diplomamı kaybettim.

Hükümsüzdür. Tuğba MUYA

ELEMAN ARANIYOR

Firmamızda çalışacak
Lise mezunu hayan

flEKRETER ARAN|YOR
Tel i 5247475 - 52472 48

Azot Yolu Serbest Bölge
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[UlOtOrl nln rafl nerl ıkı ına zaın
Motorinin rafineri
çıkış fiyatlarına
bugünden geçer!i
olmak üzere zam
yapı!dı. Zammın
pompa satış
fiyatlarına yüzde
1,93 oranında yansı-
ması bekleniyor.
Zammın pompa satış
fiyatlarına yüzde 1,93
oranında yanşıması
bekleniyor. TUPRAŞ,
motorinin rafineri
çıkış fiyatını bugün-

den geçerli olmak
üzere yüzde 4,23
oranında artırarak,
metreküp fiyatını
702,52 YTL'den
732,23 YTL'ye
çıkardı. Yapılan zam-
mın ardından
motorinin, özel tüke-
tim vergisi (ötv), gelir
payı, kdv dahiI metre
küp fiyatı ise yüzde
1,93 artışla 1.815,18
YTL'den 1.850,24
YTL'ye yükseldi

ELEI|ıIAN ARA,v,yoR
Orhangazi Karsak'ta bulunan

Küçük Sanayi Sifes i'nde faaliyet
gösfere n firmamıza vasıflı
yasıfsız eleman aranıyor.

Tercihen 20-35 yaş arası bay eleman aranıyor,
Acemilere 30 gün SSK + 500.00 YTL Maaş +

yemek + seıvis verilecektir.
Müracaat: SELKA METAL MAK. A.Ş.

Gedelek Köyü Acemler Mevki Orhangazl / BURSA
rel:0.224 586 00 32 - 3 hat

GSM: 0.537 391 01 39 (Gemlik Sorumlu Müdür)

tlüseyin TAŞIilRAN

LASTIK TAMIKI Y
L; 2. El ve Yeni Lastik'L) 2- El Jant Alım Satımı

0§İt: 0,İı§ ııt
K24

Dı.Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt Gemlik / BURSA

IIER TURLU
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Barış Güler'in kaleminden
7 Y\Ş

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİİİOeİ,İ

DOSYA NO: 20061710
GEMLİK ASLiYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Bursa İli Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahatlesi ada, parsel nosu ma|ik-
leri ve kamu|aştırmaya i|işkin özel bilgileri belirtilen taşınmaz Davacı
Gemlik Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış o|up
Mahkemenıizde 2942 sayılı kanunun 10 ıııaddesine göre bedel tespiti ve
tescil dav;|,;ı açılırıış olup:

Teblig tarihinden itibaren 30 gün icinde idari yargıda iptal veya Adlı
yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği davalarda
husumetin Gemlik Belediye Başkanlıgı Gemlik adına ve adresine
yönelti!mesi,

30 gün içinde idare yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi dur_
durma kararı a|dığınızı belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi
kesinleşecek oIup mahkememizde tespit edi!en bede! üzerinden daimi
irtifak hakkı mülkiyeti Gemlik Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil
edilecektir.

Mahkememizce tespit edi|ecek kamulaştırma bedeli adınıza Gemlik
Akbank Şubesi A.Ş. Gemlik şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delil_
lerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı
o!arak bi!dirmeniz gerekmektedir.

İlglllnln 2942 sayılı kanunun 10 madde gereğince itan olunur.
İli; Bursa, İlçesi Gemllk; Demirsubaşı Mah. Pafta 6, ada 236 parset 15
Maliki: All Dal
Mahkeme Esas No: 20061710
Taşınmazın tamamı B- 5635

DOSYA NO: 20061712

Bursa lli Gemlik llçesi Demirsubaşı Mahallesi ada, parsel nos, _ ılik
leri ve kamulaştırmaya ilişkin öze! bilgileri belirtilen taşınmaz D ,.
Gemlik Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup
Mahkememizde 2942 sayılı kanunun 10 maddesine göre bede! tespıtı ve
tesci! davası açılmış olup;

TebIig tarihinden itibaren 30 gün içinc idari yargıda iptal veya Adli
yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği davalarda
husumetin Gem!ik Belediye Başkanlığı Gemlik adına ve adresine
yöneltilmesi,

30 gün içinde idare yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi dur_
durma kararı aldığınızı belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi
kesinleşecek o!up mahkememizde tespit ediIen bedel üzerinden daimi
irtifak hakkı mülkiyeti Gemlik Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil
edilecektir.

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

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delil_
lerlnizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeınize yazılı
olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlglllnln 2942 sayı!ı kanunun 10 madde gereğince itan oIunur.
İli; Bursa, İlçesi GemIik; Demirsubaşı Mah. Pafta 6, ada 236 parsel 20
Maliki: Malik Barış
Mahkeme Esas No: 20061712
Taşınmazın tamamı B- 5633

I

rte-a

GEMLıK Aslİvr HuKuK MAHKEMEsiuoeu
DOSYA NO: 2006/711

Bursa lli Gemlik llçesi Demirsubaşı Mahallesi ada, parseI nosu malik-
leri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtiIen taşınmaz Davacı
Gemlik Belediye Başkan!ığı tarafından kamulaştırı!mış olup
Mahkememizde 2942 sayılı kanunun 10 maddesine göre bedel tespiti ve
tescil davası açılmış olup;

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

30 gün içinde idare yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi dur-
durma kararı aldığınızı belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi
kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi
irtifak hakkı mülkiyeti Gemlik Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil
edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bede!i adınıza Gemlik
Akbank Şubesi A.Ş. Gemlik şubesine yatırı!acaktır.

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

İlgllinln 2942 sayılı kanunun 10 madde gereğince ilan olunur.
İll; Bursa, İlçesi Gemlik; Demirsubaşı Mah. Pafta 6, ada 236 parsel 21
Maliki: İsmail Şirin
Mahkeme Esas No: 2006/711
faşınmazın tamamı B- 5634

ıPa
Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet
sezer'in resmi

davetlisi olarak 4
gündür Türkiye'de
bulunan Papa 16'ncı

Benedikt, temaslarını
tamamlayarak
Türkiye'den ayrı!dı.
Papa, "Kalbimin bir
kısmı lstanbu!'da
kalıyor " diyerek
Türklye'ye veda etti.
Papa. Bevaz
Güvercin ucurdu
Ayin için sabah erken
saatlerde saint
Espirit Kilisesi'ne
gelen Papa, Kilise
bahçesinde, 4 beyaz
güvercin uçurdu.
16'ncı Benedikt, daha
sonra,"Türk dostu
Papa" oIarak tanınan
23'üncü Yuhanna
heyke!inin açıIışını
yaptı .

Papa'yı Kilise kapısın-
da karşıtayanlar
arasında Fener Rum
Patriği Bartholomeos
ve Türkiye Ermenileri
Patriği 2'nci Mesrob
da vardı.
Papa. Ayin Yönetti
Papa'yı, ayinin
yapılacağı Sen Esprit
Kilisesi'ne girişinde
ise bini aşkın davetIi
dakikalarca ayakta
alkışladı.
Ayini "lnsanları arıt-
mak ve kurtarmak için
bize merhamet eyle"
söz!eriyle başlatan
Papa, 1.5 saat süren
ayin süresince ltalyan-
ca ve Fransızca
dualar okudu.
Ayinde, İncil'den
Türkçe ve Latince
bölümIer iIe farklı

avatikan'a döndü

dillerden dualar
okundu, Süryanice
ilahiler söylendi.
Kilisedeki ayine
katılanları, tütsüyle
kutsayan Papa,
gelişinde olduğu gibi
kiIiseden ayrılışında
da "Viva Papa
"tezahüratları ve
alkışlarla uğurlandı.
veda zamanı
Ayinin ardından bir
süre dinlenen Papa,
4 gün!ük temaslarını

tamamIayarak dün
öğle saatlerinde
Atatürk
Havalimanı'na geldi.
Papa, ziyaretini
değerlendirirken
kendisine gösterilen
ilgiden duyduğu
memnuniyeti dile
getirdi.
Papa, Türkiye
ziyaretini "Kalbimin
yarısı istanbul'da
ka|ıyor" sözleriyle
noktaladı.
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Dlkkat! A ırı or
AIDS belirtisl

unluk
lnsan clldlnl kırı al ethnler

Bursa Özel Hayat
Hastanesi
Bakteriyoloji ve
Enfeksiyon
Hastalıkları uzmanı
Dr. Ahmet Özkul,
1 Aralık Dünya
A|DS Günü
münasebetiy!e
yaptığı açıklamada,
sebebi açıklana-
mayan aşırı bir
yorgunluğun AIDS
belirtisi olabile-
ceğine dikkat çekti.
Özkul, "AIDS,
bağışıklık sisteminde
yetmezlik meydana
getiren bulaşıcı ve
öldürücü bir hastalık-
tır. Adını, Acquıred
lmmun Deficiency
Sendrom (Edinilmiş
Bağışıklık Yetmezliği
Sendromu)
kelimelerinin baş
harfleri nde n alm ıştı r.
HtV (Human lmmun
deficiency Virus)
denilen virüs aracı!ığı
ile bulaşır. HlV insan
vücudunun hastalık-
lara ve mikroplara
karşı savunma
gücünü azaltır ve
başka hastalıktarın
gelişmesine ortam
sağlar. Türkiye'de ilk
vakaya 1985 yılında
teşhis kondu. 1992
yılından beri hasta
sayısı katlanarak
artıyor. Genç
nüfusun çokluğu,

cinsel yolla bulaşan
hastalıklarla ilgili
bilgilerin kısıtlı
olması, turizm
sektörünün giderek
gelişmesi, damar içi
madde kullanımının
artması olarak
sıralanabilir. Çok eşli
ve korunmasız cinse!
hayat, eşcinsel ilişki,
damar yoluyla uyuş-
turucu madde kul-
lanımı hastalığın
bulaşma yollarıdır.
Bu yollarla bulaşma,
bilgi ve iradeyle
önlenebilir" dedi.
Kişinin kontrolü
dışındaki da bulaşma
yollarının olduğuçu
söyleyen Özku!,
"HlV virüsü taşıyan
anneden bebeğe
plasenta yoluyla
bulaşması, bu virüs
yönünden test
edilmemiş kan ve
kan ürünlerinin

kul!anılması, virüs
taşıyan cerrahi aletler
ve akupunktur
iğneleri i!e tedavi
yapılması, virüs
taşıyan aletlerle
vücuda dövme yapıl-
ması sonucu kişinin
kontrolü dışında
AlDS hastalığına
yakaIanma riskini
artırır" diye konuştu.
Sebebi açıklana-
mayan aşırı bir
yorgunluğun A!DS
belirtisi olabileceğine
dikkat çeken Dr.
Ahmet Özkut, "Kilo
kaybı, gece terleme-
si, 3 aydan daha
uzun süren lenf bezi
şişkinlikleri, 3 aydan
daha uzun süren ateş
ve sürekli ishaller de
AlDS belirtileridir
ve taşıyıcılar
hastalık ortaya çıkın-
caya kadar belirti
vermezler" dedi.

lnsan citdini yaş-
landıran pek çok şey
var ama bunlardan
özellikle üçü çok
önemlidir. zaman
faktörü, genetik
miras ve güneş ışın-
ları... Clldl korumak
için yapmanız
gerekenlere gelince...
Cildinizi yaş!andıran
diğer nedenleri de
belirtelim; cinse| hor-
monIarınız, kortizon,
insülin ve tiroid hor-
monu düzeyleriniz,
bes!enmeniz,
uykunuz, stres
düzeyiniz, sigara,
alkol, kafein alışkan-
lıklarınız, aktivite
düzeyiniz, kilo
alış-verişleriniz...
Bütün bu faktörler
içerisinde en önemli
faktör doğal yaşlan-
madır. Bunu genetik
mirasınız izIemekte-
dir. Her organın bir
yaşlanma biçimi
vardır. Cilt yaşIan-
masının doğa! seyri
de kırışıklıkların art-
ması, cildin kuruyup
buruşması ve bir
miktar sarkmasıdır.
Buna ciltte oluşan
lekeleri, benleri, ince
damarsa! çizgileri ve
ı,uyıeı ı ue eKıeye-
bilirsiniz. Halk dilin-
deki "anasına bak
kızını al" cümlesi,
cilt yaşlanmasının
genetik yönünü
işaret eden oldukça

güzel bir tanım!a-
madır. cilt önemli
ö!çüde annede ve
babada olduğu gibi
yaş!anır.
zaman faktörünü
ve genetik mirasınızı
yeteri kadar etkileye-
mezsiniz ama
değiştirebileceğiniz
birçok faktör vardır.
Beslenme biçiminiz
bunlardan en
önemlisidir. Doğru
beslenerek clldinizi
ebediyen değilse de
uzunca bir süre genç
tutabilirsiniz.
Yaşam seçimleriniz
arasında en önemlisi
ise sigara dumanı
olmalıdır. Sigara, cil-
dinizin en önemli
düşmanıdır. Kafein
ve alkol kullanmanın
da cildi yıprattığı
u n utu lm am a!ıd ı r.
Dilimizde güzel bir
d.eyim daha vardır:
"lçinin karası yüzüne
vurmuş". Gerçekten
de duygularımız,
düşüncelerim iz,

Y

endişe ve gerginlik-
lerimiz ve hatta
"niyetlerimiz"
yüzümüze yansımak-
tadır. Yanaklarınızda
simetrik gülme çizgi-
lerinin ve alnınızda
düzensiz endişe hat-
Iarının oluşması bun-
dandır. Gülen,
gülümseyen, mutlu
ifadeler|e süs!enen
cilt daha geç
yaşlanmaktadır.
Cilt sağlığınızı
etkileyen faktörler
arasında hormon-
l.arınız da yer a!ır.
ozellikle cinsel hor-
monlar cilt yaşlan-
masında etkili olmak-
tadır. Menopoz ile
başlayan ani östro-
jen kaybının kadın-
larda cilt yaşlan-
masını hızlandırması
bundandır. Kilo alış-
verişlerinin, özellik|e
yanlış planlanan
diyetlerin de
cilt yaşlanmasını
hız!andırdığını
hatırlata!ım.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBUSU

Ittaıye
potis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza
TEK lştetme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Miıli Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
Özeı İo. ıtııo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel 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
51337 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
Mudanya 544 30 60
Yenikapı |212| 516 1212
Yalova |226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 5,t3 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLlK (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

oToBUS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00

(18 Hat )
ULAşlM

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

TUP DAGİT|CİLARİ

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

BELED YE
Santnl 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İştet. 513 45 21-122
Su lştet 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

TAKSıLER

5l3 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
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-YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAY| :2612

FiyATı : o.25 yTL. (KDV Dahiı)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

İstiklat Gad. Bora Sok. No:3/B
Tel :513 96 83 Fax:513 35 95 GEMLiK

Yönetim ve Basım Yeri : Xönrez oFsET
Matbaac! ık-Yayı ncıl ı k-Reklamcı lık Teslsi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3JB GEML|K

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Bursa'ııııı lillJ ulrüsü hrnesl
Sağlık Müdürü Dr. Serhat
Yamalı, Bursa'da HIV
virüsü taşıyan 41 kişi belir-
lemelerine rağmen, AlDS'e
karşı yasal tedavi zorunlu-
luğu bulunmadığı için
hastalara müdahale
edemediklerini söyledi.
lı sağıır Müdürü Dr. Serhat
Yamalı, Dünya AIDS Günü
nedeniyle düzenlediği basın
toplantısında, Bursa nın HlV
virüsü karnesini çıkardı.
Gösterilen tüm çabaya rağ-
men dünyada olduğu gibi
Türkiye'de de ölümcül
hasta!ığın yayılmayı
sürdürdüğünü anlatan Dr.
Yamalı, sadece Bursa da 41
HlV virüsü tdşıyıcısı ve
AIDS hastası olduğunu
söyledi. Hastaların kimliğini
ve nerede ikamet ettiklerini
bilmelerine rağmen, yasal
bir zorunluluk bu!unmadığı
için tedavi süreçlerine
müdahale edemediklerini
vurgulayan Dr. Yamalı, A|DS
kontrolünün tamamen
kişinin kendi inisiyatifine
bırakı!dığına dikkati çekti.
silifiz ve tüberkülozda
olduğu gibi AIDS hastalığı
nın da tedavisini yasal bir
zemine oturtulmak gerek-
tiğini dile getiren Dr. Yamalı,
virüsün yayılmasını önle-
mek için bunun şart
olduğunu kaydetti. Genellik
!e cinsel ilişki sırasında

ıhrıldı
bulaşan HlV virüsünün,
yine cinsel ko runma yön-
temleriyle vücuttan uzak
tutulabileceğine dikkati
çeken Dr. Yamalı, toplumun
korunması ve enfekte
kişilere de sosyal destek
sağlanması için halkın
bilinçlendirilmesi
gerektiğin i vurguladı.
AlDS'e yakalanma riskinin
15-19 yaş arasında çoğa!
dığına işaret eden Dr. Yama
lı, "Dünyada 39 milyon
erişkin H!V taşıyıGısı var ve
her yıl 4 milyonu aşkın
insan AIDS'e yaka!anıyor.
Oze!likle Çin, Endoııezya,
Vietnam, Banglad"ş,
Pakistan, Ukrayna ve Rusya
Federasyonu'nda HlV artışı
gözleniyor. Türkiye'de
ise 2 bin 412 AIDS hastası
tespit edildi. Henüz aşısı
bulunamayan hastalığa
karşı vatandaşlarımızı
uyarıyoruz" dedi.
Gazinolar mercek altında

ı
cı Hastalıklar Şubesi tara
fından A|DS hİsta!ığı ile
ilgili yürütü!en faa!iyetlerin
Epidemiyoloji, Fuhuş!a
Mücadele ve Evlilik Rapor
Merkezi birimlerinde
gerçekleştiri!diğinl anlatan
Dr. Yamalı, "2005 yılında il
genelinde 142 bin 107 AIDS
testi yaptık ve 48 vakayı
şüphe!i bulduk." dedi. t

ııplaka kanunlarla verl ll/'
Servis Araçları Odası
Başkanı Hilmi Demir,
"S" plakal1 araç sayısının
artırılmasını gündeme
getiren firma temsilcileri-
ni sert bir dille eleşti
rerek, "Plaka, birilerinin
veya hukuki kimliklerin
arkasına sığınarak kendi
istekleri doğrultusunda
değil, kanunlar
çerçevesinde belirtildiği
gibi verilir" dedi.
Servis Araçları ve Halk
Otobüsçüleri Odası
Başkanı Hilmi Demir,
bazı firma temsilcilerinin
"S" p|akalarda 8 yıldır
artışa gidilmediği
yönündeki açık!a-
malarının gerçeği yansıt-
madığını iddia etti.
Konuyla ilgili yazılı bir
açıklama yapan Demir,
plaka alımının kanunla
belirlendiğine dikkati
çekerek, "Plaka biri|erinin
veya hukuki kimliklerin
arkasına sığınarak kendi
istekleri doğrultusunda
deği| yasalar, kanunlar
çerçevesinde belirti !diği
gibi verilir. '8 yıldır.plaka
verilmediği' yönündeki
ifadeler tamamen yan-
lıştır. 1999 yılı sonuna
kadar müracaat eden
herkese ihtiyacın çok

üstünde 'S' plaka
verilmiştir. O gün plaka
alıp satanlar, bugün
yollara düşüp tekrar
plaka i stemektedirler"
dedi. Demir, Büyükşehir
Belediye sınırlarının
genişlemesiyle ilçelerdeki
'S' plakalı araçların kent
merkezinde taşıma hakkı-
na sahip olduğunu ve
araç sayısının arttığını
ayrıca, BursaRay sis-
temiyle her gün 50 bin
kişinin taşındığı ve
ihtiyacın azaldığını ifade
etti. Demir, bazı servis
araç sahiplerini kaste
derek yaptığı eleştirisinde
şu ifadelere yer verdi:
"Kaldı ki bu insanlar,
bu işi sadece kendilerin-
inmiş gibi görenler, bu ,

işin gerçek sahibi olan
esnafın sırtından rant
sağlayan gerçek ve tüzel
kişi!er, Bursa sanayisi
menfaatine değil, kendi
rant kapıları kapandığı
için çırpınmaktadırlar...
Vergi mükeIlefi olmak
korsan olarak yapılan
hiç bir işi yasaIlaştırmaz.
lşverenin zor durumda
olduğu söylenmektedir.
kararda kendi
personelini taşıma
izni işverene

verilmiştir. Şimdi
soruyoruz personeli
taşınamayan fabrika,
işletme veya öğrencisi
taşınamayan okul var mı?
Bu konuda bugüne kadar
odaya intikal eden
herhangi bir şikayet
söz konusu değildir.
Sayın zatı muhteremler
e!lerindeki araçlar kadar
iş alsın!ar. Sanayinin ve
yaptığımız servis
taşımacılığının sahibi
onlar değil, cefakar,
fedakar seıvis aracı
sahipleri olan
esnafım ızdır" yeni
Servis Araçları Hizmet
Yönetmeliği de bunu
açıkça bel irtmektedir.
Aksi takdirde esnaf
olarak tüm Bursa'daki
servis taşımacılığına
talip o!acağımızı
kendilerine hatırlatırız".
Oda Başkanı Demir,
BursaRay nedeniyle
kentin batısındaki
minibüslerin otobüse
veya 'S' plakaya
dönüştüğünü hatır-
latarak, aynı
uygulamanın
BursaRay doğu etabı
hayata geçtiğinde de
gerçek!eşeceğini
ifade etti.
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İçtiğiın iz sıı)rıın lıalitesi
eğmed
nfektesağlıklı

z guven

l4O Yıldnıı BeRl ooo

Tam otomatik sistemlerde el d en doldurulup
on sistemiyle enoz işlemi yapılarakdeze

llk sizin açacağını li ambalajıyla sizl

su tadındahayat

sağtığımız kadar önemlidir

ffiHW ile Sağlıklı Nesillere...

İ|6ı(fr]l TİcfREr
Irakan Arda

Dr.Ziya Kaya Mh. Orhangazi Cad. No: l00 l C

Teı :1o.224l 5122255 GEulİr
Çenesuyu l ,2 |Fr| sertlik derecesiyle

Türkiye'nin ve dünyanın
en yumuşak suları arasında yer alır

GEMLİx,iı.l İı_x GÜNLÜK GAZETESİ

TAR/AFSIZ SlYASl GAZETE
i nfo@g e m l i kko rtezgazetes i. co m 25 Ykr
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_

köilez Ofsette
Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
broşür cilt yapımı

Tel : 513 96 83
İstiklal Gaddesi Bora Sokak Akbank A.raIığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEML|K

a

Unakıt an Hara lbl h|ıödü 0ruI
Üo,çrl ik tarafından 2005 yılında yapımına başlayan GemlikVergi Dairesi hizmete girdi. Açılış kurdelesini Maliye

Bakanı Kemal Unakıtan, Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu ve Borusan Holding ve Borçelik Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Kocabıyık birlikte kestiler. Törende Bakan lJnakıtan ve Gelir İdaresi Başkanı Osman Arıoğlu
tarafından Ahmet Kocabıyık ve Borçelik Yönetim Kurulu Murahhas Azası Mehmet Betil'e plaket verildi. §yf 3Ue

ı

ıf, Güne Bakı ş
kadri cüı_en
kadri_guIer@hotmai lıcom

Bizim sinemalarımız
Cuma günü akşamı, Venüs Sineması'nda

tanıtım amaçlı film gösterisi vardı.
Vizyona yeni giren'Hokkabaz' adlı film protokol

için gösterime girdi.
Biz de davetliydik ve Venüs Sineması'na gittik.
Uzun zamandır sinemalara gitmiyordum, iyi

oldu.
Herşeyden önce Gemlik'te sinemalarının mekan

olarak kalitesinin Bursa ile kıyaslanacak kadar
güzel olduğunu gördüm. Devamı sayfa S'de

-noĞl,ıc.Az oöxüştiıu
-pRoJe ııoıuni
-i(oLox rnsisAT
-pETEıı çnşirınnir »oĞ ı^LG, Az ltl ı^Lzr,ıunıpni
-MERI(Ez| sisrnıu
-I(AT rınıoniEnni
-pLAsTiıı nonu resisnrr
-stlliır rnsis,rr
-nnnRiI(A nöxüşüıu

"(Geınl lk Sürücü f(ursıı lı(ırrııluşırd.rr"

Ibrahim uslu
Tet ı (o.22a) sıı ıı 2t Fax: 5ı3 tL 7r,

Orhangaıi Cad. No : 4a/C
Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLİK

rülASTAŞ RAPYAT9RLERİ

YETKıLı BAY|§ı
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Dil ulusal değer..
Ne var ki son 50 yıIdır

ciddi bir biçimde eroz
yona uğruyor.. Biçim
değiştiriyor..

Dıl...
Küreselleşme ve globa

lizm elbisesinin ipi,
kuşağı..

Olmazsa olmazı..
Önce dil bozuluyor...

Sonra aksan kayıyor..
Sonra da yaşam...
kültür... ahlak... ulusçu-
luk...

Değil mi ?
Sürece ve değişime bir

göz atınız..

Yıl:1965
"Karşıma iniden çıkın-

ca ziyidesiyle
şaşakaldım..

NAsıl bir edi takı-
nacağıma hüküm
veremedim, idet6 vecde
geldim. Buna mukibil az
bir müddet sonra
kendime gelir gibi oldum,
yüzünde beni fevkalide
rahatlatan bir tebessüm
vardı.. Üstümü başımı
toparladım, kendinden
emin bir sesle 'akşam-ı
şerifl erin iz hayrolsun'
dedim..'

Gürhan ÇET|NKAYA

Dlllmize sahlp çıkalIJTı...

ö
I I

y6n i..
Amabu iş bizi bozar

dedim. Baktım o da bana
bakıyor, bu iş tamamdır
dedim..

Manitayı tavlamak için
doğruldum, artistik bir
sesle 'selim' dedim.."

Yıl: 2006
"Abl onu karşımda

öyle görünce çüş falan
oldum y6ni.. Oğlum bu iş
bizi kasar dedim, feni
göçeriz dedim, enjoy
durumlari yini.. Ama
conccn muyum ki ben,
baktım ki o da bana
kesik.. Sarı! oğlum
dedim, bu manita senin..
'Hav ar yu yavrum?"'

Yıl: 2026. "Ven ay vaz si hör, ben
çok yini öyle işte birden..
Off, ay dont nov 6bi yaa..
Ama o da bana öyle
baktı, if so işık len bu
manita..'Hay beybi.."'

Hala vakit var!.
Türkçemize sahip

çıkalım..yabancı dil
öğrenelim ama
Türkçeyle karıştırma
yalım..

Sayfa 2

Yıl:1975
"Karşıma iniden çıkın-

ca ziy6desiyle
şaşakaldım.. Ne
yapacağıma karar
veremedim, heyecandan
ayaklarım titredi. Ama
çok geçmeden kendime
gelir gibi oldum, yüzünde
beni rahatlatan bir
gü!ümseme vardı..

Ustüme çeki düzen
verdim, kendinden emin
bir sesle 'iyi akşam!ar'
dedim.."

Yıl:1985, "Karşıma iniden çıkın-
ca fevkaIade şaşırdım..
Nitekim ne yapacağıma
hük0m veremedim, heye-
candan ayakIarım titredi.

Amma ve l6kin kısa bir
süre sonra kendime gelir
gibi oldum, nitekim
yüzünde beni ferahlatan
bir tebessüm vardı..
Üstüme çeki düzen
verdim, kendinden emin
bir sesle 'hayır!ı akşam-
lar'dedim.."

Yıl:1995
"Karşıma birdenbire

çıkınca çok şaşırdım..
Fen6 halde kal geIdi

ıı

0zürlü

Seyfettin ŞEKERSOZ

3. Kasım Dünya
ozürlüler Haftası
nedeniyle Özel
Türe Oze! Kurs
Merkezi yönetimi
tarafından
Atatürk Anıtına
çelenk sunuldu.
sessiz sedasız
yapılan çelenk
sunma törenine
hiçbir siyasinin
katı!mayışı dikkat
ç.ekti.
Ozel Türe Oze!
kurs Merkezinin
kurucusu Hasan
Türe ile kurs
Müdürü Tamer
sivri'nin de
katıldığı çelenk
sunma töreninde
saygı duruşunda

er Haftası ha ladı

Merkezi Müdürü
Tamer Sivri,
özürlü
çocukların
top lu ma
kazandırıIması
için kendilerine
destek
verilmesini
istedi.

bulunuldu.
Az sayıdaki özür-
lü iIe ai!elerinin
katıldığı çelenk
sunma töreninde
açıklama yapan
Bursa zihinsel
Engelli!er )erneği
Başkanı ve Oze|
Türe Kurs
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Tgl : t0.1e4} 51? 08 58
Fax : (0.224l 512 08 61

İstikla! Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemllk / BURSA
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AA-0l5 Hisartepe 12O M2 deniz manıar-
alı yola cephe hisseli tapu
AA-016 Hisartepe 149 M2 deniz manzar-
al| yola cephe hisseli tapu
AA-005 Karacali 9275 M2 konut irııarlı
arsa
AA-062 Gemlik Bursa Yo|ıı |3c(!,] '^2
zemın etüdlü 5 kıt ırı:srlı
A4-063 Narlı Köyu 122'2 M2 anayola 5O
metre
AA-O45 Umurbey 380 M2 deniz manza-
ralı vi!la imarlı

EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır
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 120 mt
EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı meyve
ağaçlı
EE-071 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 Manastır 135 M2 1.kat 3+1 fuul
doğalgazlı
EE-O02 Manastır lOO M2 4.kat 3+'t
kaloriferli
EE_o82 Manastır 145 M2 3.kat 3+.| cift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü
EE-o13 Yenisahil 90 M2 5. kat 3+'ı masraf-
sız. deniz manzaralı
EE-O14 Manastır 124JO2 1.kat 3+1 masraf-
sız bakımlı
EE-O83 Eşrcf Dinçer Mh. l3OM2 2.kat 3+1
yeni bina
EE-o57 cumartesı pazarı 70 M2 5. Kat 2+1

çelik kapı, kartonplyer, pimapen
EE-o6o Manastır 150 M2 3. kat 3+1 full
EE_108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-.. katlar-
da 3+1 full, lüks, ağustos 2oo7 teslim
deniz manzaralı 1o adet daire
EE-O61 Balıkpazarı 88 M2 5.kat 2+1 bakım
ister 35.00O YTL
EE-O15 Eski Pazar Cd. 95 M2 2+1 sobaIı,
kartonpiyerli
EE-O85 Manastır 110 M2 12.kat
karton piyerli, kalorifcrli, masrafsız

sA-ı-|Lı]< çlprulı<
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EE-O04 Gazhane Cd. 125 M2 S.kat 2+1

kaloriferli
EE417 Gemlik Merkez 110 M2 S.kat 3+1

çarşıya yakın
EE-O18 Hamidiye Mh. 144 m2 4.kat bakımlı
EE{58 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz ve
yola cepheli
EE462 Manastır 12o M2 4.kat 3+,t full daire
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1 çelik kapı,
kartonpiyer, pimapen
EE{24 Dr. Ziya Kaya Mh. 115 M2 2.kat 3+1

kaloriferli, pimapen. saten boya, kartonpiy-
er
EE-005 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımlı
daire
EE-{l93 Manastır 195 M2 S.kat 4+1 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı
EE_l 30 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, asansor, doğalgaz
EE-094 Manastır 155 M2 zemin 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
EE_1 25 Manastır 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-127 Manastır 155 M2 2.kat 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
EE-126 Manastır 155 M2 1.kat 3+,t 2007
temmuz teslim krediye [ıygun
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 karton-
piyer, amerikan kapı, full eşyalıE{91 Narlı
Köyü 75 M2 2.kat 2+'t eşyalı 2 adet yüzme
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masraf-
sız
EE-Ol1 Narlı Köyü 75 M2 ?. Kat 2+1 eşyalı,
2 adet yüzme havuzu, spor alanı, çocuk
parkı, masrafsız
EE4'l2 Manastır 12O M2 6.kat 3+1 masraf-
sız bakımlı
EE{l96 Manastır 150 M2 1.kat 3+1 deniz
manzaralı kalorifer]i, özel yapım
EE-100 Manastır 140 M2 3.kat 3+1 özel
yapım lüks kaloriferli
EE-l03 Manastır 220 M2 Dubleks 4+1 lüks

EE-068 Oobruca 50O M2 triplex full lüks
35O M2 bahçe
EE-076 Karacaali 55O M2 triplex denize
sıfır, jakuzlli bahçe
EE-O97 Kumla 25O M2 triplex site içi
denize 50 mt
EE-O5/1 Umurbey 21O M2 dublex 27O M2
bahçeli, deniz manzaralı
EE-O78 Orhaniye Mh. 1ılO M2 deniz man-
zaralı lüks ve eksiksiz mobilyalı
EE-101 Bursa Çekirge 18O M2 triplax özel
yapım lüks

sATıLı}< FABR lra,
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EE-133 Adlıye karş|s! lhlara 325 M2 zemin
full eşyasıyıa birlikte
EE-105 Dernirsubaşı Mh. 24 M2 -ı kaı köşe
dükkan
EE-oo7 Gazhane cd. 'l 20 M2 1.kat kalorlrer-
ıi. 1.1oo YTL kira gelari var, banka ipoıeklı

EE-l33 Orhangazi Cd. 33O0O M2 12OOOM2
kapalı alanlı hazır
EE-065 Alaşar Köyü 2828 M2 2800 M2
kapalı alanlı hazır
EE_o49 iznik yolu 38000 M2 13ooo M2
kapalı alan|ı hazır, ipotekli

AA-037 Hisartepe 90O0O M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 200O M2 imarlı

EE-016 Manastır 120 M2 't.kat 3+1 asan-
sorlü. kalorileıli, 2 aylık depozit
EE-O20 Manastır 120 M2 1.kat 3+1 asan-
sorlü, kaloriterli, 2 aylık depozıt
EE-006 Hisartepe 130 M2 3.kat 2+1 asan-
sorlü. kaloriferli, 2OO USD depozit
EE-095 Eski Pazar Cd. 1OO M2 'l .kat 2+1
doğalgaz kapıda, f ull eşyalı

EE-O56 Balıkpazarı 165 M2 2.katlı 5 kat
imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-OIO Hisartepe 190 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 zeytinlik
tarla
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
yalova yoluna 1 Km.
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba girer, 50 zeytin ağacı var
AA-007 Karsak boğazı 40640 M2 asfalta
500 Mt., sulu, sondajlı, 't500 zeytin ağacı

EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı,
imarlı benzinlik
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı,
imarlı benzinlık
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5 katlı
hazır işyeıı, restaurant
EE-O72 Dcnıınsubaşı Mh. 7O M2 4 katlı
bina bakıma ıhtıyacı var, her katın ayrı
girişi var.
EE-o73 istiklal Cad. 25 M2 2 katlı devren
kiralık dükkan faal durumda market,
teke| bayi.

NOT : Telefonla görüşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur,

cffinffiı,llılİOllilunı
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AA427 Yalova Yolu lOOO M2 Ticari imar
zcytin satış mağazası olacak arsa
AA{!O4 Movki önemli değil 10OO M2
dc4iz görccek arsa
AA-53 Umurbcy 2OOO Ja2 villa imarlı arsa
A.A-13 Kumla Narlı arası.1OOO M2 Deniz
gör.c.k içlndı ev olabiIir
AA458 Gımlik Gavarı 7OOO M2 su, clek-
trik yola yakın imarlı arsa
AA459 Balıkpazarı 2OO ll|2 iki katlı müs-
takll ıv olabilir arsa.
AA{44 Orhangazi çevre yolu l5OO M2
zıytin dcpolama yerl olacak arsa
EE-O36 mıvki önernli değil 5 katlı kelepir
olacak bina
EE-O/16 Istiklat Cad. yatırım amaçlı Zemin
dükkan
EE-OO9 Sahildo 2OO Jü2 2katlı deniz göre-
bi!ıcık üst üstc veya karşıiıklı iki daire
veya dubloks daire olabilecek işyeri
EE-O92 Mcvki öncmll değil 1OOOO m2
kapalı dıpolama alanı o|acak kira!ık arsa.
EE{69 Mcvkl önemli değll rehabilitasyon
mırkızl olacak asgari 18odalı 3 katlı
kiralık bina

SATıLAN - K|RALANAN
GAYR|MENKULLER

AA-O49 Orhangazi Gad. 73O M2 üç yanı
yol
AA-O5O Umurbey 5325 M2 yol kenarı
AA{!O2 Büyük Kumla 928 M2 imarlı
AA468 Orhangazi 19077 M2 sanayi
imarlı
AA{l55 Umurbey 3890 M2 körfez man-
zaralı zcytin ağaçları var
AA{160 Küçük kumla 1OOO M2 imarlı
AA{164 Scrbcst Bölge 391E3 M2 sanayi
imarlı
AA-{!O9 Kurtul zaO Jü2 Köy içi
A4406 Gcnçali 18350 M2 denize EOOMT
anayol üzeri gu elektrik var.
AA-O8O KapakIı 596 Mt2 villa konut
imarlı
AA-{l14 Manattır 909 M2 villa imarlı
AA{ı67 lznik Göl Kenarı 80oo00 M2 turz-
|m tgşlsi kurulabilir.

SATİLİK ARSA

ARANAN GAYR|MENKULLER
SATıLı}< D }<ı<AN
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Sayfa 3 HABER

Borçelik tarafından yaptınlan Vergi Dairesi Maliye Bakanı Kemd Unakıtan tarafından açıldı

Unak
ıHan

sevmedikleri öne
sürülür ancak biz
devletin para topla
dığı vergi dairesini
yapmaktan
mutluyuz" dedi.
Bursa Va|isi Nihat
Canpo!at'ta yaptığı
konuşmada, "Bazı
kişiler nasıl vergi
kaçırırız derken
bazıları da bu vergiyi
yatıracakları yerin
yapımını üstleniyor.
Doğru mekanda
doğru yerde yapılan
işiere destek veF(\n
Borçelik' teşekkur
ediyorum" dedi.
UNAKlTAN
ViNE EsTI
Kayıt dışı olarak
büyük sıkıntı yaşadık
larını söyleyen Mali
ye Bakanı Kemal
unakıtan, bunu
ortadan kaldırdıkları
taktirde TürkIye'nin
bu günkü durumun-
dan 3 kat fazla büyü
yeceğini ve ileriye
gideceğini belirterek
alınan vergi!erin
büyük bölümünün
kredi faizlerine
ödendiğine
dikkat çekti.
Unakıtan, yaptığı
konuşmada şunları
söyledi; "Zamının
iktidarları alalım diye
rek nasıl ödeneceğini
hesap etmeden kredi
alarak dağıtmışlar.
Haraç gibi faiz ödüyo
ruz. lktidara geldiği
mizde 40 trilyon olan
bütçe açığını 3-4
katrilyona kadar
indirdik. kimsenin
hayal etmediğini
gerçekleştirdik,
mühim olan kayıt
dışını önlemektir.
Kimseye borcun
yoksa başın dik olur,
yürüyüş bile değişir.
Cebinde parası
olmayanla olan bile
değişik yürür, parası
olmayan kişi
yamuk yürür"

0ruz'tan lbl h|ıödü
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Depreme dayanıklı
binalar inşa etmek
için çelik malzeme
kullanımının önemine
dikkat çekmek
amacıyla Borçelik
tarafından 2005 yılı
Ekim ayında
yapımına başlanan
Gemlik Vergi Dairesi
hizmete girdi.
Açılış törenine
Maliye Bakanı Kemal
Unakıtan, AKP Bursa
Milletveki!leri Altan
Karapaşaoğ!u, Sedat
Kızılcık!ı, Zafer
Hıdıroğ!u, Bursa
Valisi Nihat Canpo|at,
Borusan Holding ve
Borçelik Yönetim
Kurulu Başkanı
Ahmet Kocabıyık,
Borusan Holding
CEO'su Agah Uğur,
Gelir ldaresi Başkanı
Osman Arıoğlu,
Bursa Vergi Dairesi
Müdürü Murat
Şenol ile çok sayıda
davetli katıldı.
Törende Maliye
Bakanı kemal
unakıtan ve Gelir
İdaresi Başkanı
Osman Arıoğlu.
Borusan Holdıng ve
Borçelik Yönetim
Kurulu Başkanı
Ahmet Kocabıyık ve
BorçeIik Yönetim
kurulu Murahhas
Azası Mehmet Betil'e
birer teşekkür
plaketi sundular.
Şaygı duruşu ve
lstiklaI Marşıyla
başlayan törenin
açılış konuşmasını
yapan Bursa Vergi
Dairesi Müdürü
Murat Şenol,
Vergi ödemenin blr
yükümlülük değil,
vatandaşlık görevi
olduğunu vurguladı.
Şeno!, 88 bin nüfu
suyla her geçen gün
gelişen Gem!ik'te 22
bin vergi mükelIefi
bulunduğunu ve yıl
içinde yaklaşık 90 mil
yon YTL vergi girişi
olduğunu sö.yledi.
GEMLİK,E HİZMET
ETMEKTEN
MUTLUYUz
Gemllk'te bir çok
güzel yatırıma imza
attıklarını ve bunun
giderek devam ede-
ceğini söyleyen
Borusan Holding ve
Borçelik Yönetim
Kurulu Başkanı
Ahmet Kocabıyık,
devlete vergi dairesi
inşa eden iş adamları
olarak gurur duyduk-
larını belirterek, "lş
adamlarının vergiyi

.*."'".

GELEcEGllnıZı
oü§Ulırı-ıı,ı
Dış ülke|ere girişte
güçsüz ülkelerin
insanIarına türlü
"mendebur!ukların"
yaşatıldığına dikkat
çeken Unakıtan,
" Kahraman Türk mil-
leti geleceğini biraz
düşünse daha çabuk
ilerleriz. Geml ik Vergi
Dairesinin yapımı
diğer kuruluşlara
örnek olsıın, Gemlik
çok gelişen ye hızlı
büyüyen bir ilçedir.
Gemlik'i yakından
tanıyorum ve daha
da gelişeceğini
söyleyebilirim.
Rocabıyık ailesine
bu mekanı kazandır
dığı için teşekkür
ediyorum. Müşteri
vel i n i meti m izdi r, para
veren altın bulsun.
Biz sizin karınıza
ortakız, zararınız
sizi ilgilendirir"
diye konuştu.
Konuşmaların ardın-
dan yeni yapılan
Vergi Dairesinin açı
lış kurdelesini Altan
Karapaşaoğ!u ve
Ahmct Kocabıyık'!a
birlikte kesen Maliye
Bakanı kemal
Unakıtan, binayı ge
zerek çok beğendiği-
ni söyleyerek içeride
çalışan personelIe
bir süre sohbet etti.
çeı_iĞirı ör.ırıvıi
Gemlik Vergi

Daı ı esı'ırın ınşaatın-
da Borçelik'in galva-
nizli sacı kullanıldı.
Binanın cephe kapla-
masında, trapez sac,
ön cephesinde cephe
giydirme sistemi ve
çe!ik konsiriksiyon
uygu landı.
Gemlik Vergi Dairesi,
bir bodrum kat üze
rine kurulu kompozit
döşemell lkl çelik
kattan oluşuyor.
Betona göre 1/3
oranında daha hafif
olan çe!ik, depreme
dayanıklılık açısından
önemli avantajIar
sağlıyor. Binada
tüm çelik katlarda
kolon ve klrişlerde
dikdörtgen kesitli
çelik boru ve kutu
profiller ku!!anı!dı.
Kapalı kesitli olan
çelik profiller, açık
kesitliIere göre daha
estetik bir strüktür
imkanı verdi.
Çelik taşıyıcı eleman-
ların montajının hızlı
yapı!abilmesi,
inşaatın da hızlı iler-
lemesini, dolayısıyla
yatırımın en verim!i
şekilde değer-
le ndirilmesin i

sağladı. Gemlik Vergi
Dairesi sökülebiliı
dolayısı ile taşınabi!ir
bir özellik taşıyor.
Modüler yapısı
binaya eklemeler
yapılmasını olanaklı
hale getiriyor.

ı

I

il

,ş]

4 Aralık 2006 Pazartesi

Diş Hekimi Ozcan VURAL
ozcanvurat 1 93l@notmait.com
www. m illiyeUblog/özcan vural

Doğrusu buydu...
Geçen hafta içinde Papa geldi ve gitti. Bu

arada üç ay önceden bel|i olan bu ziyaret
içinde öyle komiklikler oldu ki, insan bunu
yapanlar koca bir devleti nasıl idare edebili
yorlar niye şüpheye düşüyor...
AK parti ileri gelenleri Papa'ya gözük-

memek, onun yanında resim vermemek için
yurt dışına kaçmayı düşündüler...
Çünkü AK partiye oy veren cemaatler,

Hıristiyanların yanında gözükmek, onIarın
ellerini sıkmayı sevmezler..

Başbakan ne yapacağını şaşırdı, önce Nato
toplantısı var, gitmem gerekir dedi, (Nato
toplantısı tarihi biliniyor, Papa'ya başka
ziyaret tarihi verilebiIirdi.)

Saadet partililerin eIine bir koz vermemek
için, kaçmak daha evla geldi...
Sonra baktı ki çok hata olacak hiç değilse

hava alanında karşı|arsam ne kaz yanar, ne
ördek dedi.. Papa'yı kapılarda karşıladı, yine
kapılara kadar uğurladı ..

İyi yaptı, doğrusu da buydu...
Bilirsiniz; Yolda istemediğiniz birisi ile

karşılaştığınızda görmekle görmemek arasın-
da kalınca, bazen şaşırırsınız, ne yapacağını
zı bilemezsiniz, gider kaldırımda ayağınız
takı!ır, hatta düşersiniz....

Sevmediğiniz bir misafirin ani olarak
geldiğini kapınızda ki delikten görünce ne
durumlara düşerseniz, Başbakanda öyle
oldu.
Şaşırırsınız, "Aman yaaa. Şimdide zamanı

mı?" "Olacak işe bak nerden çıktı" "Öff..."
dersiniz, sonrada zaman kazanmak için
"Dğ.ı jııı ughg(iııı, güıııieğlııı ııeıetlc-- ülye UUrı
döner, kapıyı açmakta gecikirsiniz...

Bizim Başbakanda öyle oldu...
Başbakanda buna benzer duygularla

Papa'dan kaçmaktan son anda vazgeçti, gitti
kapıyı açtı.. Uçağın kapısına kadar giderek,
Papanın arabasının kapısına giderek
uğurladı.. Doğru yaptı...

Gördüğünüz gibi onu karşılarken ve
uğurlarken de mutlu idi..

(Bu sene Dondurmam gaymaktan sonra bu
ro! için Başbakana Oskar verilmeli.)

Niye böyle oldu derseniz: Kamuoyunda ve
medyada hava dönmüş, Papa'nın en iyi şe
ki!de karşılanması gerektiği, binlerce yabancı
gazeteci -Televizyoncu geleceği için Türki
ye'nin imajı için bunların gerektiği yazılıp
söylenmeye başlamış, iyi ağırlamak puan
kazandırmaya başlamıştı..

Sonra da Başbakan sobe edilmişti, ortaya
çıkması lazımdı..

Böylece Başbakan sofu tutuculuğundan,
din ve mezhep çatışmalarından arınmanın
yüceliğini, önce insan olmanın kutsallığını,
dinsel şovların insanları kandırmaktan öteye
gitmeyen birer yapaylık olduğunu göstermiş
olacaktı..

Bunu da yaptı, Türkiye adına çok iyi oldu...
Misafire saygı, onu en iyi şekilde ağırlamak

biz Türklerin yaptığı şeylerdir..
Bizim misafirperver!iğimiz dünyaca takdirle

söylenen bir vasfımızdır..
Onun için bazı sığ kafaların , bazı oy almak

için güya dinden görünüp, rakipleri olan AK
partiyi vurma girişimleri -mitingleri bence
basit görüşlerdi..

Bu basit görüşlerden uzaklaşamadıkları
içinde, hila kafaları yılların gerisinde onun
için kafalarını kuma gömmüş ama gavurun
yaptığı ekranlarda Lider gösterileri yapıp,
yasalar cezalandırdığı halde sırıtarak vatan-
daşın karşısına çıkma yüzsüz!üğünü gös-
teriyorlar..

Sayın Başbakan; Doğrusunu yaptın, inşal-
lah bu doğru yolda devam edersin...
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sevfettin sexeRsöz
Gemlik'lilerin
"Asker" diye bildlği
Hüsamettin Çağın
(59) ka|p krizi
sonucu yaşamını
yitirdi.
lskele meydanı
çevresindeki
içkili mekanların
önünde yaşantısını
sürdüren Hüsamettin
Çağın'ın ölümü

tanıyan!arı üzdü.
Balıkhane'de
bulunan çay
ocağının üstünde
yatan ve geceyi
geçirmek için
yatmaya giden
"Asker"in çıkmak
için kullandığı
merdivenin yanında
önceki gece
sabaha karşı
ölüsü bulundu.
önce merdivenden

düşerek hayatını
kaybettiği sanılan
Asker'in daha
sonra yapılan
muayenesinde
kalp krizi
geçirerek hayatını
kaybettiği
öğren ild i.
Hüsamettin
Çağın "Asker"
Cumartesi günü
Ilçe Mezarlığında
toprağa verildi

ıHokkabaz|aözel österlı

Seyfettin ŞeXenSÖZ
venüs sineması'nda
gösterime başlayan
Hokkabaz fi!mi özel
gösteriyle tanıtıIdı.
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut
ile eşinin de

izlediği Hokkabaz
fiIminin tanıtım
gösterisine okul
müdürleri ile öğret-
menler ilgi gösterdi.
Senaryosunu
cem yılmaz'ın
yazdığı ve

davetlilerin
beğeniyle izlediği
Hokkabaz filminin
başrol oyuncuları
Cem Yılmaz,
Mazhar Alanson,
özlem Tekin ve
Tuna Orhan.

Buılsll Htlı{ıtılllYeıue
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Her türlü alım.satım, eleman ilanlarınız

ve reklamlannız için bizi arayn

KORFEz
REı(lAM

lstiklal Caddesi Bora Sokak No :3/B GEIıILIK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

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

ıGemlik 
J(örfez' internette www,gemlikkorfezgazetesl.com

ll

Gemllt Ülkü Ocakları
Başkanı.Osman
Durdu, OzürIüler
Haftası nedeniyle
yaptığı yazılı açıkla-
mada 'Ozürlü,
devlete vergisini
ödemekte, tüketen
değil, üreten
kesim haline dönüş
mektedir" dedi.
Özürlülüğün; doğuş-
tan yada kaza veya
uzun süren bir
hastalık sonucunda
oluşan bedensel,
zihinsel, duygusa! ve
sosyal yetenekIerin
kaybı oIarak tanım-
landığını hatırlatan
Durdu, açıklamasın-
da: "Bütün bu
süreçlerde doktor-
ların, gerek özür-
lülüğün önlenmesi,
gerekse özürlü kişi-
lerin sağlık sorunları-
na çözüm üretilmesi
konusunda titizlikle
çalışmaları
gerekmektedir.
Doktorların ve diğer
sağlık çalışanlarıntn
özürlülüğün önlen-
mesj konusunda
başarılı olabilmeleri
açısından; erken tanı
amacı ile sağlık tara-
maları için gerekli
koşulların sağlan-
ması, eğitim
programlarının
geliştirilmesi,
güvenilir veriler elde
edilebilmesi için
kayıt sisfem/e rinin
iyileştirilmesi, alt
yapı hizmeti veren
kuruluşlarla koordi-

Y

nasyonun sağlan-
ması, sağlıklı çevre
bilincinin ve
koşullarının
oluştu rulması
gerekmektedir.
Alınan tüm önlem-
lere rağmen oluşan
özürlülük durumun-
da ise çağdaş
devletin görevi hiçbir
ayrım yapmaksızın
tüm vatandaşlarına
insanca yaşayabile-
cekleri olanakları
sağlamaktır. Özürlü
vatandaşlarımıza
sahip çıkmak eğitim,
sağlık, istihdam ve
sosyal güvenlik
alanlarında karşılaş
tıkları sorunların
çözümünü sağlamak
ve onların yaşam-
larını kolaylaştırıcı
önlemler almak devle
tin görevi olmakla
beraber, tüm sivil
toplum örgütlerinin
ve tek tek bireylerin
toplumsal
g.örevidir' dedi.
Ozürlülere acıyarak
yada onlara bakıp
duygulanarak onların

sorunlarının
çözü m lerin in
sağIanamayacağın ı

da ifade eden Üll<ti
Ocakları Başkanı
Osman Durdu
şöyle konuştu;
'zaten onlarda
bizlerden böyle bir
davranış şekli bekle-
memektedir. onlar
imkan verildiği
takdirde neler
başarabileceklerini
her alanda kanıtla-
maktadır. Binlerce
özürlü vatandaşımız
başarılı bir şekilde
çalışmakta, devlete
vergisini ödemekte
tüketen değil, üreten
kesim haline
dönüşmektedir.
Ekonomik özgür-
lüğünü elde eden
özürlü vatandaşları
mız evlenerek mutlu
bir yuva kurup çoluk-
çocuk sahibi olmak-
tadır. Bu düşünceler-
le; 3 Aralık dünya
özürlüler gününde
herkese sağlıklı ve
huzur dolu bir
yaşam dilerim"

0zürlü tüketen de ıı üretendl/'

l(AYıP
Bursa Trafik Şube MüdürIüğünden aldığım ehliyetimi

kaybettim. Hükümsüzdür. KABİL ZEYBEK a

ıAY iltJ§T$rA üş*tp §HLAK,TA},ı
t a ll ıı //) lı T; rıHer Çeşit Emlak AIım, Satım ve Kl

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP lşı_ERl YA?ı,LıR

ıciı §ATıLıK ı,e KiRALııILARıNIz iciıı ıizi ARAyıNız

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATILlK DAIRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT|L|K LÜİ Olİnl Denizi gören,3+1, 140 m2

120 m2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAıRE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lıılüstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpuan Eskiuhil tlektep Sokak No:2 D:4 §adık Fatma Apt, 3+1. 110 m2 asansörlü .kombili satılık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katIı, 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

Terma! yo!u Gülerce ViIlalannın

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

Doğal gaz Poliçesi YapıIır,

§EK§R §ırORTA
ilrştide Öıııp

Tel : 5132474 Fax: 514 10 21
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|l1onkl Takl ll sahnelendl
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Orhangazi Belediyesi
tarafından kültür
hizmeti amacıyla
Belediye Kültür
Merkezi'ne gelen
tiyatrocular boş
salona oynadılar.
Çok az sayıda
tiyatro severin
izlediği Ahmet
Vefik Paşa'nın
Moliere'de n
uyarladığı "Zoraki
Takip" isimli oyun
tek perdelik
komedi türünde.
Rejisörlüğünü
Belgin Bilgin
G üm üşkaya'n ın
yaptığı oyunda,
bir kişinin zoraki
olarak tabip
ya pılmasıyla
gelişen o!ayIar
canlandırı!ıyor.
Orhangazi

Belediyesi'nin
kültür hizmeti olarak
sahnelenen oyunda
Ergün Akar, Begüm
Gülbeycan, Taner
ÇaIışkan, Mehmet
Nebi Ulu, Mustafa

Yılmaz, Ayşegül
Fırat, Ozlem A!taş,
Uğur ÇoIak, Vt"ş
Yaşar, Şakir Ozlük
ve Alev Yaşar
oynuyor.
Gerektiği gibi

ha!ka
duyu rulamayan
oyuna gösterilen
ilgisizlik
sahneye çıkan
oyuncu!arı
üzdü.
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Kadri GÜLER
kadri_g uler@ hotmail.com

Bizim sinemalarımız
150 kişilik salon pek dolmamıştı.
Protokol davete icabet etmemişti.

. Belediye Başkanı Mehmet Turgut ve eşi,
l!çe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, llçe Milli
Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, Ma!
Müdürü, llçe Tarım Müdürü ve okul müdürleri
vardı salonda...

Çocukları da tabii..
Venüs Sineması, İstik!a! Caddesi'nde

ziraat Bankası'nın tam arkasında, iki salonu
o!an, yeni, tertemiz, ailece sinema izlemenin
zevkine varılacak bir mekan.

Kapıdan içeriye girince insanın içine fe
rahlık veren bir Sinema oluşturulmuş.

Sinemacı!ığı kendine mes!ek edinmiş
Necdet Bulut ve oğlu, beni davet edendi.

Necdet Bulut ve ağabeyi çocukluğumda
Atlas Sinemasını işletirlerdi. Bir de yanların-
da Yavuz, vardı. Bu takım ağabey dışında
hala sinemacı!ığı sürdürüyor.

Bizim çocukluğumuzun tek eğlencesi
olan sinemalar Gemlik'te televizyon öncesi
çok güzel iş yapardı.

|nci Sineması Ali Kadri Gürçay'ın çocuk-
ları ve damadı Fuat Bey tarafından işletilirdi.

Atlas Sineması ise Necdet ve Yavuz
tarafından..

Türk Sineması siyah beyazdan renkliye
l ğOil'iı yıiiarda geçti.

Sinema sektöründe düne göre büyük
gelişme görüldü.

Türk Sineması hiçbir zaman Hollywood
olmadı ama son yıllarda büyük yatırımlarla
yapılan güzel filmler iyi tanıtım yapılınca iyi
müşteri buluyor.

FilmIerin kalitesiyle birlikte sinemalarda
güzel!eşti.

Film tutkunlarının vizyona yeni giren fi!m-
leri izlemek için Bursa ya gitmesine gerek
yok.

venüs ve Tutku sinemaIarında bu filmleri
izlemek mümkün.

Sinemayı yaşatan ve sevdiren sinema
işleticilerini kutluyorum. Bol işler diIiyorum.
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l Emeklllerl
Derne nden

m kurs imkanı
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Türkiye İşçi
Emeklileri Derneği
Gemlik Şubesi
iIe Turuncum
Dershanesi arasında
yapılan anlaşma
ile dernek
üyelerinin
çocuk!arına
indirimli kurs
imkanı y.aratıldı.
Türkiye lşçi
Emekli!eri Derneği
Gemlik Şubesi
Başkanı Hüseyin
Yener, gazetemize
yaptığı yazılı
açıklamada,
dernek üyesi
ve|ilerin Turuncum
Dershanesi'ne
§aşvurarak,
dernek üyesi
o!duklarını

belirten üye
kartlarını gösterdik-
ten sonra
öğrencilerinin
kayıtlarını yaptıra-
biIeceklerini
söyledi.
Yener,. açıklamasında
$çıl< Oğretim,
lngilizce, Bi!gisayar,

KPSS, DGs
kursları ile
ilköğretim
4-5-6-7-8. sınıflar
veLise1-2-3
öğrencilerine
OSS ve OKS
hazır!ık kursları
verilebileceğini
belirtti. }

Bahardan kalma
ünler devam edecek

Hava sıcak!ığı,
önümüzdeki gün-
lerde de mevsim
normallerinin
üzerinde
seyretmeye
devam edecek.
Sıcak!ık, iç ve
doğu kesimlerde
2 ila 4 derece
artarken, diğer
yerlerde önemli bir
değişikIik olmayacak.
Ancak, iç ve
doğu bö!gelerde
sıcaklık, gece sıfırın
a!tına düşecek.
Haftanın ilk günleri ,

lstanbu!'da
sıcaklığın ortalama
13, Ankara'da ise
11 derece civarında
olması bekleniyor.
ızmir'de sıcaklık
15 derece dolayında
seyrederken,
Trabzon'da 14
derece, Antalya'da

olacak.
Aynı günlerde
Erzurum'da
hava sıcaktığı 5
derece olurken,
Diyarbakır'da ise
ortalama 12
derece civarında
seyredecek.
Bulut!u havanın
yurt geneline
hakim olacağı
önümüzdeki gün-

leı.de, sis de
etkili olacak.
Yetkililer, vatan-
daşları, görüşü
düşüren sise
karşı dikkatli
olmaları
konusunda
uyarıyor.
Sis, haftabaşında lç
Anadolu ve Doğu
Anadolu'da da
görülecek.

ı
se 19 derece
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Velller ardım l

I

öğrencilerine
zor şartlarda eğitim
veren Namık kemal
İlkögretım okulu
Okul Aile Birliği
yöneticileri

lendl Ll§ansüstü e

Sa fı6

Y

ltlın

a d

Konya, Kütahya,
Malatya, Manisa,
Mersin, Muğla,
Niğde, Sakarya,
Samsun, Sivas,
Şanlıurfa, Tokat,
Trabzon, Van,
Zongu ldak ve
Lefkoşa'da gerçek-
leştirildi. Dün saat
09.3O'da başlayan
sınav, 3 saat sürdü.
Sınava, 103 bin 753
aday katıldı. Bütün
yükseköğretim
kurumları, I

isansüstü program-
larına öğren cİ
seçme ve yer_
leştirme işlemlerinde
LES sonuçlarını
kullanacak

o

ı Y

n e
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Namık Kemal
İlköğretim okulu
Oku! Aile Birliği'nin
düzenlediği çay
partisinde bayanlar
eğlenme fırsatı
buldular.
Orhangazi
caddesi'ndeki
Damla Düğün
salonu'nda bir
araya gelen öğrenci
anneleri folklor
ekibi eşliğinde
güzel bir gün
geçirdiler.
Okul Müdürü
Ercan Akbaş ile
Okul Aile Birliği
Başkanı
yavuz selim
Keçeci ile yönetim
kurulu üyelerinin de
katıldığı çay
partisinden elde

edilecek gelirin
okulun çeşitli
ihtiyaçlarında kul-
lanılacağı be!irtildi.
Fiziki yapısı
neden iyle

ihtiyaç|arın
karşılanması
için bu tür etkinlik-
lerin sürekli
yapılacağını
söyled ile r.

sınat|ı

Lisansüstü eğitim
görmek isteyen!ere
yönelik Aralık döne-
mi Lisansüstü
Eğitime Giriş Sınavı
(LES) yapıldı
Sınav, üniversite
rektörlüklerinin
buIunduğu Adana,
Afyonkarahisar,
Ankara, Antalya,
Aydın, Balıkesir,
Bolu, Bursa,
Çanakkale, Denizli,
Diyarbakır, Edirne,
Elazığ, Erzurum,
Eskişehir, Gaziantep,
Hatay, lsparta,
lstanbul, lzmir,
Kahramanmaraş,
Kars, Kayseri,
Kırıkkale, KocaeIi,
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olmalıdır. O yüzden
bu makama
mutlaka bir solcu
gelme!idir" dedi.
Merkez Bankası
Başkanı başta
olmak üzere finans
çevrelerinin
Cumhurbaşkan!ığı
seçiminin piyasaları
etki leyeceğine i!işki n
açıklamalarını
eleştiren Karaya!çın,
"Şimdiye kadar,
Türkiye'de ilk defa
bir Merkez Bankası
Başkanı çıkıp
cumhurbaşkan|ığı
seçimine ilişkin
açıklama yapıyor.
Başkanın kastettiği
risk de para
piyasalarındaki
risktir. Ne zamandan
beri cumhurbaşkan-
lığı seçimleri, seçim

§ayfa 7

ıAB ahtıHlsarcıklıo
vefa ilkeslni

Y

lu
l(ara a ın
SHP Genel Başkanı
Murat Karayalçın,
Cumhurbaşkanını
halkın seçmesi
gerektiğine işaret
ederek, "Bu makama
solcu biri gelme!i.
Yüzde 25 oyla ikti-
dara gelen bir partiye
cumhurbaşkanı
seçtirilemez" dedi.
SHP Genel Başkanı
Murat Karayalçın,
cumhurbaşkan!ığı
makamına, asla sağ
görüşlü bir ismin
getiri!emeyeceğini
savundu.
SHP Lideri Karaya!
çın, TMMOB Makine
M ü hend isleri
Odası(MMO) Bursa
Şubesi'nce Almira
Otel'de düzenIenen
"2007 Türkiyesi,
Cumhurbaşkanlığı ve
Genel Seçimler ile
Sol lşbirliği ve AB
Süreci" konulu kon-
feransta çarpıcı açık-
lamalar yaptı. MMO
Başkanı Nedret
Yayla'nın ev sahipli
ğinde gerçekleştirilen
ve çok sayıda davet
linin izlediği konfe
ransta, Karaya!çın,
öncelikle Cumhurbaş
kanlığına seçilecek

ismin dünya
görüşüne değindi.
Bu süreçte cumhur-
başkanlığı makamına,
AKP iktidarıyla aynı
dünya görüşüne
sahip bir ismin getir-
ilemeyeceğini öne
süren Karayalçın,
"Bu bir yana cumhur-
başkanını haIk seçme
ll. Çünkü yüzde 25
oyla işbaşına gelen
bir iktidara, cumhur-
başkanı seçtirilemez.
Seç|mler, 2 tur!u
olma!ı ve bu şekilde
halkın da cumhur-
başkanını seçmesi
sağlanmalıdır. SHP
olarak, CHP'nln
TBMM'ne bu öneriyi
getirmesini istiyoruz.
Cumhurbaşkanı,
Cumhuriyetçi ve
Atatürkçü biri

olmaktan çıkıp
piyasaları etki!eyen
bir durum ha|ine
gelmiştir"dedi.
AB müzakere
sürecinde hükümetin
tutumunun yanlış ve
tutarsız olduğunu
öne süren sHp
Gene! Başkanı
Karaya!çın, iktidarın
kıbrıs konu sunda
birliğe gereken
cevabı vermek duru-
munda olduğunu
kaydetti. Karayalçın,
AB'nin, Kıbrıs Rum
kesimi'ne liman ve
havaalanlarının açıl-
masına yönelik da
yatmaları karşısında
hükümetin tavrının
doyurucu olmadığını
belirterek, "Hükümet
AB'ye kalkıp da
'böyle bir yükümlülük
yok' diyemedi.
Sadece'ambargoyu
kaldırın' diyebi!di.
SH P olarak,
Türkiye'nin AB'ye
tam üyeliğini isti
yoruz. Ancak, Kıbrıs
ve Ermeni meseleleri
önümüze şart koşu-
lursa üyelikten
vazgeçilmesinden
yanayv" diye
konuştu.

TOBB Başkanı Rifat
Hisarcık!ıoğlu,
AB'nin müzakerelerin
8 ana baş!ıkta askıya
alınmasıyla ilgi!i
tavsiye kararının,
sadece Türkiye'ye
değil, AB'nin kendi
değerlerine, tarihine
karşı yapılan en bü
yük saygısızlık oldu
ğunu belirterek, "AB,
ahtı vefa ilkesini
çiğnemiştir" dedi.
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye Ekonomik
Pol iti ka!arı Araştırma
Vakfı'nca (TEPAV)
tarafından BTSO
Toplantı Salonu'nda
düzenlediği "AB
Sürecinde Yere! Med
ya Eğitim Semineri"n
de yaptığı konuşma-
da, Türkiye'nin bin-
lerce yılIık devlet
geleneği olan Türki
ye'nin hedeflediği
yolda yürümeye
devam edeceğini
söyI ed i.
"400 milyonluk AB,
70 milyonluk Türkiye
nin geleceğine 800
bin!ik Kıbrıs Rum'u
ipotek koyamaz"
diyen Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği

nemı
Başkanı Hisarcık!ı
oğ!u, şöyle devam
etti: "AB, ahtı vefa
i!kesini çiğnemiştir.
Avrupalı!ar, çözüm-
süz!üğün simgesi
Papadopulos'un tüm
AB'nin fiili lideri
haline getirdiklerinin
farkındalar mı?
Umuyorum, bakış
açılarının geleceğin
enerji koridoru ola-
cak, bu stratejik
bölgede kendilerine
neler kaybettirecek-
leri n i n farkındadırlar.
Eğer bu şekilde bizi
değiştirip yı ldıracak-
larını, (lanet o|sun)
deyip yolumuzdan
saptıracaklarını
zannediyorlarsa,
onlara da yanıIdık-
larını gösterme!iyiz.
Bugün aklımızda hep
şunu tutmalıyız;
Türkiye gibi büyük
bir ülke AB'ye davet
edItmez. lsterse
kendi girer."
Hisarcıklıoğlu,
AB sürecinin yerel
basının desteği
olmaksızın tamam-
lanmasının kolay
olmayacağını da
vurgu|adı.
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Yüksek Seçim
Kurulu 1Vsk1 l
Kasım 2007'de
yapılması beklenen
genel seçimler için
düğmeye bastı.
YSK, ilk kez bilgisa-
yar ortamında seçimi
gerçekleiştirecek...
Seçmen listeleri
25 Aralık'ta askıya
çıkarılacak.
Yüksek Seçim
Kurulu (YSK) 4
Kasım 2007'de
yapılması beklenen
genel seçimler için
düğmeye bastı.
Seçmen kütükleri,
25 AraIık'ta askıya
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ATO Başkanı Sinan
Aygün, 1 Ocak
2007'de yürürlüğe
girecek olan Sosyal
Sigortalar ve Gcncl
saĞlık sieortası
Yasası'nın geçim
sıkıntısı yüzünden
çalışmaya devam
eden emeklilerin
"Kabusu" haline
geldiğini belirtti.
Aygün yaptığı yazılı
açıklamada, 1 Ocak
2007 tarihinde emek!i
olduğu halde
Bağ-Kur kapsamında
bir iş yapanlardan
kesilen sosyal
güvenlik destek
priminin yüzde
1O'dan yüzde 33.5'e
çıkarılmasıyla on
binlerce emeklinin,
dükkanını kapatmak
zorunda kalacağını
belirtti. Aygün,
C um h u rbaşkan ı'n ı n
15, CHP'nin ise 20
maddesinin tamamen
ya da kısmen iptali
için Anayasa
Mahkemesi'ne
başvurduğu yasanın,
Anayasa'nın "Sosyal
devlet ilkesi"ne aykırı
olduğunu ifade etti.
Sözkonusu yasada
m illetvekillerinin
kapsam dışı olmasını
eleştiren Aygün "Bu
yasa emekliye bay
boy, vekile hay hay

§A

yasasıdır" dedi.
EMEKLiyE "yA öL.
YA ÖL" DENİYOR
lMF'nin isteğiyle
çıkarılan yasanın,
geçim derdine düşen
emeklilere yaşam
hakkı tanımadığını
vurgulayan Aygün,
"Bu yasayla
emeklilere "Ya öl, ya
öl deniyor" dedi.
Aygün, yasanın çık-
masıyla birlikte
emeklilerin önünde
iki seçenek olduğuna
işaret etti. Aygün,
emeklilierin, ya
emekli aylığı almak-
tan vazgeçip çalış-
maya ve normal prim
ödemeye devam ede-
ceğini ya da ern ' !a

ay!ığı almaya de . am
ederek her ay, brüt
asgari ücretin yüzde
33.5'l oranında, yani
bugünkü rakamla

Sayfa ü

178 YTL sosyal
güvenlik destek
primi ödeyeceğini
hatırlattı. Aygün "Bu
da emekliye çalışma
öl demektir" dedi.
Aygün, bu rakamın
beyan edilen ay!ık
kazanca göre, brüt
asgari ücretin 6.5
katı olan 1 .1 56
YTL'ye kadar çıka-
bileceğini söyledi.
Emekli Sandığı ve
ssk emeklileri ile
emekli şirket ortağı
ve tüccarlar için de
aynı durumun
sözkonusu
olduğunu bildiren
Aygün, "Emeklilere
yönelik bu
haksızlık,
yılbaşından önce
yapılacak bir
düzenleme ile
mutlaka giderilme-
lidir" dedi.

k
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çıkarılacak. YSK'nın
ilk kez bilgisayar
ortamında seçim
yapacağını dikkate
alarak, oIası olumsuz

lukları bertaraf
etmek için süreci
erken başlatmış
olabileceği
belirtiliyor.

Hamsl bollu u herkesi üldürü 0r

KAYıP
Gemlik Kız MesIek Lisesi'nden aldığım tastiknamemi

kaybettim. Hükümsüzdür. ŞENAY İPeX

Y
Fatsa açıklarında
avlanan hamsiciler
son yılların en bol
hamsi sezonunu
yaşarken, hamsinin
kasasının 5 YTL'den
satılması nedeniyle
de vatandaşIar ucuz
fiyata hamsi yeme
imkanı buluyor.
Hamsinin bo! çıkması
nedeniyle Fatsa
Limanı'nda görülen
hareketli!ik dikkat
çekerken, her bir
hamsi takımının bir
ağ atmada en az
biner kasa hamsi tut-
tuğg bitdiri!di. Özbek
su urünleri yedek
Motor Kaptanı
Mehmet Karadeniz,
hamsi bolluğundan
bütün balıkçıların
memnun olması
gerektiğini belirterek,
"Bundan daha bol bir
sezon olamaz.
Herkesin memnun
olması gerekir.
Geçen yıl hamsi
sezonunda 15-20 gün

hamsi oldu.
Gemi başına 500-600
kasa hamsi tutuldu.
Ama bu sene her
hamsi kayığı en az
bin kasa 2 bin kasa
hamsi tutuyor. Şu
anda bu bölgede 20
hamsici takımı var.
Her biri biner kasa
hamsi tutuyor bu da
20 bin kasa hamsi
demek. Geçen yıl
kasası 25-30 YTL lira
olan bir kasa hamsi
bu sene 5 YTL.
Bu sene hamsicilik
sürümden
kazandırıyor" dedi.
Bu sezon hamsinin
devam edeceğini
gözlem lediklerini
ifade eden karade
niz, "Hamsiciler
şöyle hesap yaparlar.
Bu bölgede hamsi
varken lnebolu,
Ereğli tarafında da
hamsi olursa
sürekliliğinin
devam edeceği
hesaplanır. Hava

sıcak olması
hamsiyi kaçırır.
Ama hava soğuk
giderse hamsi
sezonu devam eder"
diye konuştu.
Hamsi
Komisyoncusu
Savaş Oksüz, bu
sezon yaşanan
bolluktan memnun
olduktarını söyle
yerek, "Bu sene
bolluk var. Vatarıdaş
ucuz ucuz hamsi
yiyor, kasası
5-8-10 YTL arasında
değişiyor. Bu sene
hamsi bol çıkmadığı
zamanlarda hamsinin
kasası 15-20 YTL'yi
geçmedi. Hamsi bol
olduğu için bir çoğu
fabrikalara gidiyor.
Hamsi her bölgede
var. Havaların ısın-
masından korkuy-
oruz. Yoksa Hamsi
Rusya'ya kaçar.
Bu sene hamsilerin
iriliği de çok güzel"
şeklinde konuştu.

Meclis, yoğun bir
haftaya daha giriyor.
Genel Kurul, günde-
mindeki tasarı ve
teklifleri yasalaştır-
mak için bu hafta da
gece mesaisi
yapacak.
Genel Kurul'da, ceza
mevzuatına uyum
amacıyla çeşitli
kanunlarda değişiklik
öngören yasa tek-
lifinin görüşmelerine
devam edilecek.
TekIif, büyük kent-
lerin kabusu haline
gelen kapkaç
terörüne ilişkin
düzenlemeler de
içeriyor. Buna göre,
kapkaç zanlılarının
da tutuklu yargılan-

ma5ı öııgörülüyor.
t:iınel Kıııul'Lın, S3K
ölüm ay!ıkları ile
terör ve tcrörIe
mücadeleden doğan
zararların karşıIan-
masına ilişkin yasa
larda değişiklik ön
gören teklifleri
de ele alması

bekleniyor.
lvlecii., ii..ıııı i sytıı ı i arı
da çalışmalarına
devam edecek.
Avrupa Birliği
Uyum Komisyonu,
bu hafta
Sigortacılık
Kanunu Tasaı"ısını
ele alacak.

B[UllUl'de un hafta0 ı
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Tı§K
Türkiye İşveren
sendika!arı
Konfederasyonu
(T!SK), Maliye Bakanı
Kemal Unakıtan'ın,
bütçe görüşme
lerindeki açıkla-
malarından sonra
sigorta primlerinde
indirim bekIentilerini
artırdığını belirtti.
TlSK'ten yapılan açık-
lamada, hükümetin,
"kayıt dışılık
aza!dıkça sigorta
prim oranlarında
indirime gidilmesi"
prensibini
benimsediğine
işaret edildi.
Açıklamada, Bakan

ıOemlik 
l(iirfe/ internette wvuı^ı,gemlikkorfezgazetesi,com

0rtas mrlmlerinde indiri
ı

bekll 0r

§ayfa 9

ilüseyin TAŞI{IRAN
nER TURLU

LAsTİır rnıuinİ YAPILIK.
i-, 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı

24 SAAT xızMETE AçıKTıR

Unakıtan'ın, "kayıt
dışılık oranının yüzde
33,7'den yüzde 25,5'e
indiği" yönündeki
açıklamasının, daha
önceki açıklamalar
doğrultusunda
sigorta primlerinde
indirim olarak yan-
sıtılması gerektiği
belirtildi.
Sosyal güven!ik
primlerinin istihdam
üzerindeki yükünün
dayanıImaz boyutlara
gelmesi nedeniyle
istihdam oranının
2000 yılının gerisinde
aldığına işaret edilen
açıklamada, bu
neden!e işsizlikle

m ücadelede kayda
değer mesafe alına-
madığı vurgulandı.
Açıklamada, sigorta
prim yükünün,

ortalama net
ücretin yüzde 55'i
büyük!üğüne
u!aştığına dikkat
çeki!di.

Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3
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AB hlbelerinden ararlanacak
r0 eler belll oldu

AB ile Mali İşbirliği
kapsamında 2006
yılında desteklenecek
projelerin ikinci
paketi belli olurken,
bu kapsamda
yaklaşık 360 milyon
avro AB katkısı
konacak.
Projelere AB
katkısının yanı sıra
yaklaşık 60 milyon
avronun üzerinde
Türkiye katkısı
o!acak.
İlk pakette yaklaşık
130 milyon avro
tahsis edilen pro-
jelere, iç katkı ile
birlikte 2. pakette
430 milyon
avronun üzerinde
hibe veıitecek.
İkinci paket kap-
samında, Ankara,

ıstanbul, İzmir ve
Bursa belediyelerine
teknik yardım projesi
için 10 milyon avro
AB katkısı konacak.
Söz konusu kaynak,
özellikle göçlerin
yarattığı ekonomik
ve sosyal problem-
lere dönük olarak
kullanılacak.
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğinin,
AB lş Geliştirme
Merkezlerinin 8 ile
daha yaygınlaştırıl-
ması için konacak
AB katkısı da 30
milyon avro olarak
belirlendi.
TESKOMB'un
esnafın finans
kaynak!arına erişimin
ko!aylaştırılması
projesi için

5 milyon avro
ayrılırken,
Şanlıurfa'da
2. organize sanayi
bölgesi kurulması
için de 15 milyon
avro verilecek.
Ma!i işbirliğinin
bu yıla ilişkin
bölümünün ikinci
paketinde en
yüksek katkı
50 milyon avroluk
AB katkısı ile
Amasya, Bitlis ve
Kütahya katı atık
projeleri için ayrıldı.
Söz konusu projeler
Brüksel'e gönderile-
cek. Buradan onay
gelmesi ve finans-
man anlaşmasının
imzalanmasının
ardından kaynak
ku llanılabilecek.

I

Pe e

unsuz

tll 0cak'tan ltlbaren

akıt kullanıhcak"ku
Çevre ve Orman
Bakanı Osman Pepe,
"Türkiye'de, 1 Ocak
2007'den itibaren
kurşunsuz ve
kükürtsüz yakıt kul-
lanılacak" dedi.
Çevre ve Orman
Bakanı osman
Pepe, Kocaeli'nde,
Minibüsçüler Derneği
üyeleri ile birlikte
kahvaltılı topIantı
yaptı.
Bakan Pepe,
kocae!i valisi
Gökhan Sözer,
Büyükşehir Belediye
Başkanı lbrahim
Karaosmanoğ lu'n u n
da katıldığı kahvaltı-
da yaptığı konuşma-
da, kalitesiz kömür
ile bacalarında filtresi
olmayan sanayi
tesisleri ve bakımı
yapı!mayan araçlar-

daki egzozlardan
çıkan gazların çok
ciddi hava kirliliğine
neden olduğunu
söyledi.
Egzozun, bakımının
iyi yapılması halinde
bile mazottaki kükürt
oranının çok yüksek,
kurşunun ağır metal

olarak insan sağlığı
açısından en tehlikeli
maddelerden biri
olduğunu ifade
eden Bakan Pepe,
"Türkiye'de 1 Ocak
2007'den itibaren
kurşunsuz ve
kükürtsüz yakıt
kullanılacak" dedi.
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ELEMAN ARANIYOR

Firmamızda çalışacak
Lise mezunu hayan

flEKRETER ARAN|YOR
TeI | 5247475 - 52472 48

Azot Yolu Serbest Bölge

ELEfillAN ARAN,yoR
Orhangazi Karsak'ta bulunan

Küçük Sanayi Sifesih de faaliyet
göstere n firmamıza vasıflı
yasrfsrz eleman aranıyor.

Tercihen 20-35 yaş arası bay eleman aranryon
Acemilere 30 gün SSK + 500.00 YTL Maaş +

yemek + seıvis verilecektir.
Müracaat: SELKA METAL MAK. A.Ş.

Gedelek Köyü Acemler Mevki Orhangazl / BURSA
rel :0.224 586 00 32 - 3 hat

GSM: 0.537 391 01 39 (Gemlik Sorumlu Müdür)

1000 kı
Türkiye'nin sosyal
göstergeIeri
gelişmesini sürdürür
ken, haten Türkiye'de
1000 kişiye; 78,1 oto-
mobi!,261 telefon,
600 televizyon
düşüyor.
Ayrıca kişi başına
elektrik tüketimi 1808
kilovat saate, ortala-
ma ömür ise 71,3'e
yükseldi. Kadın-erkek
olarak bakıldığında
da ortalama ömür
kadınlarda 73,8'e,
erkeklerde 68,9'e
yükseldi. Bebek ölüm
oranı ise binde
23,6'ya geriledi.

e78
Dış Ticaret
Müsteşartığının rÜİX
verilerinden derlediği
bilgilere göre, 2000
yılında Türkiye'de
1000 kişiye 65,2 oto-
mobil düşerken, bu
rakam 2005 yılında
78,1'e yükseldi.
2000 yılında bin
kişiye 271 sabit
telefon düşerken,
2005'de bu sayı
261'e düştü, bin
kişiye düşen televiz
yon sayısı da 439'dan
600'e yükseldi.
Kişi başına elektrik
tüketimine bakıldığın-
da, 2000 yılında 1505

1otomobll d
ıı ıı

u u 0r

939kilometreye,
1773 kilometre olan
otoyol uzunluğu 1775
kilometrey€, 8 bin
671 kilometre olan
demiryolu uzunluğu
da 8 bin 697 kilomet
reye çıktı.

ı

kilovat saat olan
tüketim,2005'de
1808 kilovat saate
yükseldi.
2000 yılında 61 bin
90 kilometre olan
karayolu uzunluğu,
2005'te 61 bin

GERçEKoTo LgsTiK
L6zoĞLo
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Sayfa 10

Türkl
Çocukluk ve Gençlik
Ruh Sağlığı Derneği
Başkanı Prof. Dr.
Umran Tüzün,
Türkiye'nin intihar
haritasını anlattı.
Bir kez intihar girişi-
minde bulunanın
ikincisini deneme
olasılığının 18 kat
arttığını söyleyen
Tüzün'den ilginç
veriler:
Çocukluk ve Gençlik
Ruh Sağlığı Derneği
Başkanı Prof. Dr.
Umran Tüzün,
Tıp Dünyası'nda
Literatür Aktüel der-
gisinde yayınlanan
söyleşisinde, dünya-
da her yıl 1 milyon
kişinin intihar ettiğini
belirterek, intihar
davranışının pek çok
olaydan etkilendiğine
ve bir kez intihar gir-
işiminde bulunan
kişinin yeniden den-
eme olasılığının
18 kat daha tazla
olduğuna işaret etti.
"lntihar eğilimi 7-12
yaşları arasında
nadir görülüyor.
12-14 yaşları arasın-
da hızla artıyor. 20
yaşında bir plato
çizmeye başlıyor ve
60 yaşında tekrar
artıyor" diyen Tüzün,
yaşın intihar riskini
artıran nedenlerin
başında geldiğini
kaydetti.
Tüzün, "Az gelişmaş
ülkelerde gençler
arasında intihar etme
oranı daha tazla.
Cinsiyet açısından
baktığım ızda kadın-
lar arasında girişim

iazla, ancak erkek-
lerin intihar girişimi-
ni tamamlama oranı
daha yüksek.
Erkekler daha çok
ateşli silahlarla inti-
har etmeyi tercih
ederken, kadınlar
ilacı tercih ediyorlar,
çocuklar ve gençler
ise yükseiekten atla-
mayı ve ilacı tercih
ediyorlar" dedi.
Gençler arasında
yapı!an araştır-
ma!arada intihar
edenlerin yüzde
90'ında psikiyatrik
bozukluk, büyük
bölümünde madde
kötü kullanımı, aile-
den gelen baskı ve
genetik yatkın!ık
unsurları bulundu
ğunu dile getiren
Tüzün, göçün, aile
ve sosyal bağların
zayıflamasının da
gençleri intihara
sürüklediğini bi!dirdi.
Tüzün, Türkiye'de
15-24 yaş grubuunda
1974-1998 yılları
arasındaki intihar
oranlarına bakıldığın-
da yüzbinde 2.2 olan
intihar oranının bu
gün yüzbinde 3.6'ya
çıktığının belirlendi
ğini bildirirken,
Türkiye'de bu yaş
grubunda intiharIarın
tazla görülmesinin
nedeninin sosyal
değişmeler, protesto
etme duuygusu ve
ekonomik sıkıntılar
olduğuna dikkat
çekti.
"450 MıLYoN
xiş!ııiry RuH
SAGLİGİ BOZUK"

Ruh sağ!ığı
hastalıklarının
bilinenin aksine
toplumun küçük bir
kesiminde değil,
önemli bir oranında
görüldünü ifade
eden Ttürk Psikiyatri
Derneği Başkanı
Prof. Dr. Şahika
Yüksel ise "lnsan-
ların yüzde 25'i
yaşamlarının bir
döneminde ruhsal
hastalıklardan et
kilenirler.75 yaşına
gelmiş kişiler arasın-
da herhangi bir ruh
hastalığı yaşamış
olanlar yarıdan çok-
tur (yüzde 50.8).
Yüzde 10'undan
fazlasında ruhsal
hastalık görülür.
Bugün dünyada yak-
laşık 450 milyon
kişinin ruhsal sorun-
ları olduğu 20 milyon
insanın da ruhsa|
sorun!ar nedeniyle
yardım arayışı içinde
olduğu bilinmektedir.
Birinci basamak
sağlık kuruluşIarına
başvuran her 4 kişi-
den birinin başvuru
nedeni ruuhsal
sorunlardır ve
bunların çoğu yeter-
siz tedavi görmekte-
dir. Ağır ruhsal
hastalıktar da
günümüzde tedavi
edilebilir hasktalıklar
kapsamındadır ve bu
hastalığı olanların
tedavi haklarını
eksiksiz ku!lanmaları
yönünden etkin bir
toplumsal düzenIe
meye gerek vardır"
ded i.

e
59 aile ve 83
çocuğu kapsayan
bir araştırma sonucu
yenidoğan bebek-
lerde anne!er
her vakada,
erkekler yüzde 83
oranında çocuğu
babaya benzetti.
Araştırmacılar, 69
aile ve 83 çocuğu
inceledi. Ailelerden
çocuklarının kendi-
lerine ve eşlerine ne
kadar benzediğini
değerlendirmesi
istendi. Sonra taraf-
sız kişiler de fikir
verdi. Yenidoğan
bebeklerde anneler
her vakada, erkekler
yüzde 83 oranında
çocuğu babaya
benzetti.

e'nln intlhar harltası ffi Şs.
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çlzıYoRuM
Barış Güler'in kaleminden

7 YAş

Anne öre her hehek haba abenzer
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Evlerde z tehlikeı

Evlerdeki birçok ev
eşyası ve tekstil
ürününün üreti!diği
kimyasa! maddelerin
alerjik, toksik, hatta
kanserojen olduğunu
belirten uzmanlar,
tüketicilerin bu
konuda dikkatli
olmasını istedi.
Tüketici Hakları
Derneği Samsun
Şubesi Başkanı Dr.
M. Emin Dinççağ,
evlerdeki ev eşyası

ile tekstil ürünlerinin
tehlikelerine karşı
vatandaşları uyardı.
ozellikle evlerdeki
birçok ev eşyası ve
tekstil ürününün
üreti!diği kimyasal
maddelerin alerjik,
toksik, hatta kansero
jen olduğu belirten
Dr. Dinççağ, Türkiye
de gerek ekonomik
imkanlar gerekse
yapılanmasındaki
eksik!ikler nedeniyle

tüketici hareketinin
tüketiciyi bu konu!ar-
da aydınlatması ve
bilinç !en dirmesinin
mümkün olmadığını
kaydetti. ..
Dinççağ, "Ozellikle
kimyasal madde!er
konusunda REACH
(KimyasaI maddele
rin kaydedilmesi,
etiketi nde bi ldirilme-
si, araştırılması ve
o|umsuz etkilerinin
incelenmesi ve otori
telerce açıklaması
gibi temel özelliklerin
baş harflerinin
lngilizce'si) projesi
başlatılm ıştır. Birçok
ev ürününün üreti-
minde kullanılan
kimyasal maddenin
kanserojen olabile-
ceği, insan genetiğini
bozabileceği, üreme
sistemine olumsuz
etki yapabileceği
be lirti!m ekted ir. "

Tarafsızlar yüzde
40'ta kaldı..
Bilimadamlarının
elde edilen sonuçları
değerlendirmesi
ise hayli ilginç:
"Bebeğin başkasın-
dan olabileceği
korkusu erkek

h

$

zihnine öyle
işIemiş ki,
kadınlar da
bilinça!tında
öyle bir ihtimal
olmadığına dair
kocalarını
rahatlatma ihtiyacı
geliştiriyor..."

tteza

sATı Lı K
Az kullanılmış

40 blnllk otomatik
kömürlü kat kalorifer kazan.

sahibinden satıIıktır.

TeI : (0,224) 513 96 83 GEllılLIK

GEıtİ

ıı

I GOı{LOX sİYAsl G^ZETE I

o

ABoNE
oLUN

oKUYUN
oKUTUN

K rfiez ıYoREtEiltAil ARA
Matbaamızda yetiştirilmek üzere

ÇlRAK ARANİYOR

KiıRtlı 0rsET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij .yanı

Tel : (0.224| 513 96 83 GEML|K
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tıa dönmesl o nedlr? an t|e §arıllı§ak kanseri ön

|' :"l.alar baş Cön-
: ı- cınİn; " etrafımda
. ,, \ey ciönüyor, yer
. ,,.iı'| U..,r, İl.l-,Y lYOr "
, i,;i sözcükler]e
;.ı,iatırIar. Nörolog
Doç. Dr. Serdar
D?ğ", yazdı.
Baş dönmesine
hemen her zaman
eşlik eden bulantı,
kusma, yürümede
zorluk eşlik eder.
Psödovertigo ise,
hasta tarafından
sersemlik hissi,
havada ya da bulut-
larda yürümek gibi
aktarılır.
Psödovertigo en sık
görü ldüğü tablolar,
anksiyete atakları,
ağır anemiler .

(kansızlık), hipotan-
siyon (düşük
tansiyon) ve
hipoglisemidir
(düşük şeker
düzeyi).
Vertigoları aşağıdaki
gibi sıralayabiliriz.
W
Ve rtigo:
Bu tür baş dönmesi

| ıJ.ızı epilepsi (sara
hast.ıl ı qı ) tti rlerı ncle
ender ile olsa

l qörülür. Beynin
cerebellum denen
kısmının hasarların-
da; baş dönmesi
görü!ür. Nörolojik
kökenli baş dön-
melerinde, baş dön-
mesine eşlik eden

başka semptom!arda
vardır.
Meniere Hastalığı:
Tekrarlayan baş
dönmesi atakları,
kulak çınlaması ve
zaman içerisinde
tekrarlayan ataklarla
yer!eşen sağırlık
vardır. Tipik bir atak-
ta; ani başlayan
birkaç dakika ile
saatler arasında
süren baş dönmesi
ve degışen şicldette
kusma bulunur.
Kulakta çınlama
vardır. Atak sıklığı
hastadan hastaya
fark!ılık gösterir
Pozisyonel Vertigo :

Başın ani pozisyon
değiştirmesine,
gövde uyum

sağlayamaz ve
yataktan ka!kma;
başın çevrilmesi v.b.
nedenlerle baş dön-
mesi atakları ortaya
çıkar. Ataklar,
genelde bir
dakikadan az sürer.
İşitme ve çınlama
baş dönmesine eşlik
etmez. Bazen
yaşlılarda bu tür baş
dönmesi; birkaç
saniye sürer ve yıl-
larca devam eder.
Vestibüler Nölinit:
SıklıkIa tek bir baş
dönmesi atağı ile
beliren selim bir
tablodur. Bu türde
de, çınlama ve sağır-
lık yoktur. Hastalar,
genelde genç-orta
yaş erişkinlerdir.

Hastaların hemen
hemen hepsi, birkaç
hafta önce geçirilmlş
üst solunum yolu
(grip vs..) enfeksi
yonu bilgisini verir-
ler. Bu baş dönmesi
nin nedeni, tam
ispatlanmamış o!sa
da virüs denen bir
mikro.p türü sorumlu
tutulmaktadır.
Vertigo atağı ve
kusma günler içinde
şiddetini azaItarak
geçer. Ani hareketle
başlayan fenalık
hissi ise, haftalarca
kaIabilir.
Tanı ve Tedavi:
Baş dönmesi ile
başvuran hastayı,
hekim iyice din-
lemeli, detaylı bir
muayene iIe
düşündüğü baş dön-
mesi türünü, hastaya
yaptı rd ığı tetki klerle
doğrulama!ıdır. Bu
tetkikler, baş dön-
mesinin türü doğru
tespit edi!dikten
sonra baş dönme-
sine sebep olan bir
etken virsa, bunun
tedavisi yapılmalıdı r.

Hasta|ıkla ilgi!i;
hasta ve hasta yakı
nına bilgi verilmeli
ve baş dönmesinin
tedavisi düzenlendik-
ten sonra hastanın
tekrardan hekim ile
ilişki kurulması öner-
i!melidir.

Yiyeceklerinde bol
soğan ve sarmısak
kullanan kişilerin,
bazı kanser ürlerine
yakalanma riskinin
azalabileceği
bildirildi.
italya ve Isviçre'de
yapılan 8 araştır
manın incelemesi,
bol soğan ve sar-
mısak yiyen yaşlı
yetişkinlerde, bağır-
sak, yumurtalık,
gırtlak ve böbrek
gibi bazı kanser
türlerine yakalanma
riskIerinin en düşük
seviyede o!duğunu
gösterdi.
Sonuçları American
Journal of clinical
Nutrition'da yayım-
lanan araştırmada,
hayvan|ar üzerinde
yapılan araştırmalar
ve belirli kanser
hücrelerinin
labarotuvarda
incelenmesiy!e,
soğan ve sarmısağın
içindeki bazı bileşik-
lerin, tümörlerin
büyümesine engel
olabileceğinin
görü!düğü, sar-

lı

mısaktaki sülfür
bileşikleri ve
soğandaki antioksi-
danların bu
koruyucu maddeler
arasında yer
aldığı belirti|di.
Söz konusu araştır-
maların her birinde,
sağlıklı yaşlı
yetişkinlerle bir tür
kansere yakalanmış
hastaların
karşılaştırıldığı ve
her iki g.ruptan da
beslenmeleri,
fizikse! aktiviteleri'
ve diğer alışkanlık-
larıyla ilgi!i ayrıntılı
bilgi vermelerinin
istendiği biIdirildi.
lncelemenin yazarı
doktor carlotta
Galeone'ın ekibi,
haftada 7 ya da 8
porsiyon soğan
yiyen kadın ve
erkeklerin, bağırsak
kanserine yakalan-
ma riskinin bu
sebzeden sakınan-
lardan neredeyse
yüzde 50, sarımsak
yiyenlerin yüzde
25 daha az
olduğunu gördü.'
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Bursa 256 77 84-Mudanya 544 30 60
Yenikapı 1212| 516 1212
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

ltfaiye
polis İmdat
Jandarma |mdat
Jandarma K.
poıis karakolu
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06 VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLİK Ya!ova
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

Kayınakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd,

ULAŞıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehir!erarası
Otobüs Terminali

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

12
2o
1o
45
47
35

12
77
72
49
71
71

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Sta§um
Orm.Böl.Şef.
Mılıı Eğt. Md.
HaIk Kütüphane
Askerlik Şb.
KarayoIları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı id. rvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.

Ver. Dairesi Md.
İ!çe 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
513 18 46Halk E itim Müd

BELED
Dev|et Hastanesi 513 92 00
SSK Hastancsi 513 23 29
Mer.Sag.Ocagı 513 10 68
Tomokıy Tonıo3rafi 513 65 29

TAKSıLER

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
iprı 3 az

Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95
513 16 37
513 16 37

513 8E 43
513 22 59

513 15 45
513 65 00

514 59 81

513 80 00
514 88 70
514 17 00
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GEREKLl TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DEN|Z OTOBÜSÜ

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

Saiıtrel 513 45 2] -:3
Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İştet. 513 45 21-122
Su İştet. 513 45 21 -115
İtfaıye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşt. 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

NOBETÇİ E CZANE
ıı

4 Aralık 200 lPızırtesi
FATIH ECZANESI

Hamidiye Mah. 0rhangazi Cld.
No:3 Tel :513 91 27 GEMIIK
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cEtLiKıı

I GüNLüK slvısl cızeTE I

YEREL SÜRELi YAYİN
YlL : 34 SAY| : 2613

FiyATı : o.?.5 yTL. (KDv Dahiı)
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumtu Yazı İştcri MüCürü : Serap GÜLER
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B
Te! : 513 96 83 Fax:513 35 95 GEMLiK

yönetim ve Bas ım ri : KORFEZ OFSET
Matbaac!ık-Yayıncılık-Rek!amcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3rB GEMLIK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleriyayınlanmaz)
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ı0z karadenlzs or evlnde enııdı 2.1
Seyfettin ŞeXenSÖZ
14-16 grubunda
mücadele veren
Öz Karadenizspor,
kendi evinde
karşılaştığı Burgaz
spor'a 2-1 yenildi.
Maça iyi başlamasına
rağmen ilerleyen
dakika!arda rakibine
üstünlük sağlaya-
mayan Oz Karadeniz
spor, 17 dakikada
yediği go!|e ilk yarıyı
1-0 yenik kapadı.
lkinci yarıya mutlak

gol için çıkan Öz
Karadenizspor,
kalesinde ikinci golü
gördü. 60 dakikada
Sami'nin ayağından
bir gol kazanan Öz
Karadenizspor
sahadan 2-1
yenik ayrı!dı.
SAHA :

Gemlik Atatürk
HAKEMLER :

Gökhan Durak (8)
Oktay Tosun (8)
Selim Küçükoğlu (8)
OZ KARADENİZSPOR
Mehmet (6) Sami (7)

Çağlar (5) Selahattin
(6) Göktuğ (6) Bülent
(6) Ozcan (5) Ferhat
(6) Sinan (4) İsmail (5)
Yücel (5)
BURGAZSPOR :

Hakan (5) Sinan (6)
(Serhat Şanlı 4) Okan
(5) Ozhan (6) Mevlüt
(6) Yüce (7) Gökan (6)
Coşkun (6) Serhat (5)
Barış (6) (Eray a)
Murat (8)
GOLLER : Dk. 1741
Murat (Burgazspor)
Dk. 60 Sami (Öz
Karadenizspor)
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GEMLIK ANA BAYII
HUSEYIN ULU|GYA & cUNEn DEM|RLı ORTAKL|G|

Merkez : Kayhan Mah. 2 Nolu Gad. 9/A
Tel & Fax : 

-(O .224) 513 88 26 GEMLİK
Şube : Balıkpazarı Mah, Alemdar Gad. No : 4

Teı : (o .224) 513 49 93 GEMLiK
e-mail : c_demirli@yahoo.com
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Dün alışveriş ettikten sonra evine dönen 88
yaşındaki Kıymet Acar, geri geri giden kamyo-
netin altında kalarak feci şekilde can verdi.
İstiktal Caddes i eski SSK Hastanesi karşısın-
dan Emin Dalkıran KordonLı'na çıkışta mey-
dana gelen kazada eski belediye şoför-
lerinden Cemal Kurt'un kullandığı 16 KP 683
plakalı kamyonetin altında kalan Acar'ın
ölümü üzüntü yarattı. Cemal Kurt, polis
tarafından gözaltına alındı. Haberi sayfa S'de

um eve lderken akal adı

GErvıı_iK,iN iı_x cü ıtı_üK GAzeresi
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TARAFSİZ SİYA,Sİ GAZ,ETE
i n fo@ gem l i kko r fezgazetesi. co m 25 YKr. (250.000 TL.)
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E}ğledi)ıe Meclisi Aralık ayı ilk toplantısı 1ıapıldı
ı
!

ı

ı ı IIal ık ılacakıınlı 
'nı.[Ulııhalle 
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Y

a
Belediye Meclisi'nin

dün yapılan toplantısın-
da konuşan Belediye
Başkanı Mehmet Turgut,
Gemlik Belediyesi'ne
ilk kez bir Başkan
Yard ı mcıs ı n ı n ata nd ığ ı n ı
söyledi. Başkan Turgut
Balıkpazarı Alemdar
caddesi'nde bulunan
metruk binanın kamu-
laştırılarak Mahalle
Konağı yapılacağını
belirterek, Belediye
İtfaiyesi'nin de Büyük
şehir Belediyesi 'ne bağ
lanma çalışma larının
tamamlandığını açıkladı.
Seyfettin ŞE|GRS ÖZ'ün

haberi sayfa 3'de

Bll$lulEl('ten ıne§lek kur§u
Bursa Büyükşehir Belediyesi "Her şey
Bursa için" sloganıyla yürüttüğü etkinlik-
leri kapsamında meslek kursları açmaya
devam ediyor. Gemlik'te Bursa Sanat ye
Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) tarafın-
dan açılacak olan kursların kayıtlarının
Esnaf Odası lokaline yapılması istendi.
BUSMEK'|n tüm sanat ve meslek eğitim-
lerinin, Bursa. Büyükşehir Belediyesi'nin
sosya/ belediyecilik anl ayışı n ın
ürünü olarak halka ücretsiz olarak
sunulacağı bildirildi. Haberi sayfa 4'de

,-,"*-§
ıı

Kadri GÜLER
kadri_g uler@ hotmai !.com

Seçim yatırımları başladı
2007 yılı, sancılı geçeceğe benziyor.
Başta Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ardın-

dan yapı yapılacak milletvekili seçimleri ve
yerel seçimlerin yaklaşması, çalışmaları
seç.imlere endekslemeye başladı.

Uç yıldır tavşan uykusunda olan Belediye
de hizmetlerin 2007 yılında hızlanması bunun
i!çe düzeyinde bir göstergesi sayılır.

Belediye'nin kasasında ne kadar para
olduğunu bilen yok.

Ancak, oldukça çok para var ki yatırımlara
baş|adı.

Avcı,Ailesinden nakit para ile alınan arsa,
ardından Cazibe Merkezi denen Çarşı
inşaatİnın ihate edi!mesi, Ahmet Dural
Meydanı'nda bu!unan işyerlerinin kamu-
laştırılması büyük paralar isteyen işler..

Dün yapılan Belediye Meclisinde, Balık
pazarı'nda bulunan metruk bir binanın kamu-
laştırılıp "Mahalle Konağı" inşa edilme kararı
alındı.

11 Eylül İtköğretim Okulu yanında alınan
arsaya Sağlık Merkezi ve Kurs Merkezi
yapımı çalışmaları, yine Marmarabirlik'e ait
Orhangazi Caddesindeki binaların Adliye
Sarayı için kamulaştırılması ça!ışmaları bize
seçime hazırlık gibi geliyor.

Gelecek seçimIerde Ba§kan"'Turgut
yeniden aday olur mu bilinmez aina, çalış-
malan hızlandırmak bir stratejinin sonucu
dur. ı

Başkan Turgut hesap adamıdır işini bilir
,planlarını ona göre yapar.

rencllere terör anlatıldı
Bursa Emniyet Müdür
lüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü
tarafından düzenlenen
seminer de, Emniyet
Amiri Veysel Akkoca
dün Anadolu Meslek
Lisesi ve Kız Meslek
Lisesi son sınıf
öğrencilerini Akımlar
ve Alışkanlıklar konu-
larında bilgilendirdi.
Haberi sayfa 7'de
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Avrupa Birliği'ne giriş
engellerle dolu.. Hem de ne
engel... Birini aşıyoruz karşı
mtza bir başkası çıkıyor..

Aşa aşa bitmiyor.. Böyle
giderse biteceğe de ben-
zemiyor.

Biraz öngörüyle...
Düşünüp taşınmay!a..

Vazgeçsek şu AB sev-
dasından..

Yok...
Kimsenin umurunda değil..
llla da AB'ye gireceğiz..
-Almıyorlar..
-Olsun.. Çalışacağız..
Sokaktaki yurttaş anladı

umut olmadığını.. Türkiye'nin
tepesindekiler hala ayırdında
değil..

- Böyle bir durum olabilir
mi? Yoksa başka hesap kitap
mı var? Girmek ister gibi
yapıp ülkeyi dikensiz gül
bahçesine çevirmek gibi bir
düşünce olabilir mi ?

- O!sun.. daha iyi değil mi?
- Dikensiz gül bahçesinde

gül koklamak daha rahat
olmaz mı?

- Güldürme insanı...
Burada anlatılan dikensiz gül
bahçesi başka..

- Nasıl yani?
- Yaa. ülke Demokratik.

laik cumhuriyetle yönetilmi

Gürhan ÇETINKAYA
AB yolunda... Sepeti koluJıda...

ardııncılı ına atandı

o4İııo
f ourruxslvısıoızrıe f

versin!er..
- Efendim onu da 40 sene

önce verdiler zaten...
- O zaman söyle güney-

doğuya özerklik versinler.
- Aman efendim,

Türkiye'de güneydoğu mu
ka!dı, 2020'de bağımsız devlet
oldu ya orası zaten.

- O zaman söyle (sözde)
ermeni soykırımını tanısınlar.

- Efendim, sadece ermeni
değil, Pontus, Yunan, Bulgar,
Rus, Ukrayna, Moldova
soykırımını bile tanıdılar,
hatta Çanakkale
Savaşından dotayı lngiliz,
Avustralya, Yeni Zelanda
soykırımını bile tanıdılar ya..
Nasıl unuttunuz.

- Hımm. O zaman söyle,
kokoreç yasaklansın.

- Aman efendim, onu
yemeyi 2007'te bıraktılar.

- lsa aşkına, ya ne bile
yim? Kınayı yasaklayın, yaka-
masınlar.

-Ooooo. Beyefendi. Onu
da çoktan bıraktılar.

AB Başkanı düşünüp
taşınır ve;

- Eeee.. Dağıtın o zaman
Avrupa Birliği'ni... "

lşte böy!e arkadaş..
Artık uyan..
Geç olmadan..

lulenderes Bin

Sayfa 2

üı

Beledi kanBa
Y

yor mu?
- Yönetiliyor..
- Peki laiklik, demokrasi...

hukuk... ordu... birilerinin
yolunda engel olmuyor mu?

- Ne diyorsun sen yaa...
- Şöyle diyorum.. Bunlar

AB diye diye... İnsan hakkı,
hukuku diye diye..
Yollarındaki pürü zleri temiz
leyecekler.. Yani güI
bahçesindeki dikenleri kesip
atacaklar..

- Sonra..
- Yandı gülüm keten

helva.. .

- Seninki de ne senaryo
ama...

- lnanmıyorsan seninle yüz
yıl sonrasına bir bakalım..

"Yıl 2106. AB Komisyonu
Başkanı odasında otururken,
yardımcısı heyecanla içeri
girer:

- Efendim, Türkiye tüm
isteklerlmizi yerine getirdi.
Onları AB'ye alacak mıyız?

AB Başkanı;
- Yok canım, henüz olmaz.

Git, duyur, Tüm Türkiye
lngilizce konuşacak,
Türkçe'yi yasakl ıyorum.

- Efendim onu 5 sene önce
yaptılar. Hatırlam ıyor
musunuz?

- O zaman söyle Kıbrısı

Seyfettin ŞEKERSOZ
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut,
görevinde
bulunmadığı
zamanlarda sorumlu
belediye başkan
yardımcısı atadı.
AK Parti Belediye
MecIis üyesi
menderes Bingül
1 Kasım 2006 tarihi
itibariy!e Gem!iı,
Belediye Başka.
Y.ıı,IııııLı sı cılaı .ık
goreve başladı.

Belediye
birimlerine
Mehmet Turgut
imzasıyla yazılan
yazı ile göreve
başlayan Menderes
Bingül'ün.Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut'un görevinde
rahatlama
sağlayacağı
belirtilirken
küçük işlerde
dahi vatandaşlarla
öncelikli olarak
ilgıltııııııt_ısi
beklen ıyor.

Ko ÇAK HIHH|
CDRS t GCMLİH ŞUBCSİ

Tel : {0.na4) 51§ 08 58.
Fax : (0.224l- 512 08 61

İstiklal Gaddesi Adliye Aralığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemllk / BURSA

vvrrvw. koca kg ayrİ rn e n ku l . co m

444 o 55oGENEL MÜDÜntÜx
EE-133 Adliye karş|s| lhlara 325 M2 zemin
full eşyaslyıa barlikte
EE-105 Demirsubaşı Mh. 24 M2 1.kat köşe
dükkaİı
EE-oo7 Gazhane cd. 120 M2 'l .kaı kalorıİer
l|. 1,1oo YTL kira geliri var, banka apotekli

EE_133 Orhangazi Cd. 33000 M2 12O0Olİ2
kapalı alanlı hazır
EE-065 Alaşar Koyu 2828 M2 28OO M2
kapalı alanlı hazır
EE-049 iznik yolu 38000 M2 13000 M2
kapalı alanlı hazır, ipotekli

AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

EE-016 Manaştır 120 M2 1.kat 3+1 asan,
sörlü, ka]oriierli, 2 aylık depozit
EE_o2o Manastır 12o M2 1.kat 3+1 asan-
sörlü, kaloriferli, 2 aylık depozit
EE-006 Hisartepe 130 M2 3.kat 2+1 asan-
sörlü, kaloriferli, 200 USD depoıit
EE-095 Eski Pazar Cd. 10O M2 1.kat 2+1
doğalgaz kapıda, full eşyalı

EE-068 Dobruca 500 M2 triplex full lüks
350 M2 bahçe
EE-076 Karacaali 550 M2 triplex denize
sıfır, jakuzili bahçe
EE-097 Kumla 250 M2 triplex site içi
denize 50 mt
EE-O5.1 Umurbey 21O M2 dublex 27O M2
bahçeli, deniz manzaralı
EE-O78 Orhaniye Mh. 1rl0 M2 deniz man-
zaralı lüks ve eksiksiz mobilyalı
EE-lO1 Bursa Çekirge 180 M2 triplex özel
yapım lüks

SATıLı]< DÜ}<}<AN

SATıLı]< FABR ı}<A
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SAT|LİK VİLLA

EE-O56 Balıkpazarı 165 M2 2.katlı 5 kat
imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-O10 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı mus
takil 2,5 katlı , sobalı

AA-0'l 8 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek
AA-084 Engürü Köyii 2263 M2 zeytinlik
tarl a
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
yalova yoluna 1 Km.
AA-051 Umurbey 1650,M2 yola yakın.
araba girer, 50 zeytin ağacı var
AA-007 Karsak boğazı 40640 M2 asfalta
500 Mt., sulu, sondailı, 1500 zeytin ağacı

EE-038 Karsak Boğazı 1O0O0 M2 rutsatlı,
imarlı benzinlik
EE-O40 Orhangazi yolu 40OO M2 ruhsatlı,
imarlı benzinlik
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi
EE-O45 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5 katlı
hazır işyeri, restaurant
EE-O72 Deminsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı
bina bakıma ihtiyacı v.?, h". katın ayrı
girişi var.
EE_o73 istiklal Cad. 25 M2 2 katlı devren
kiralık dükhan faal durumda market,
tekel bayi.

NOT : Telefonla görüşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunuıı

Ctll,|liltJl, Pllil 0tlrull
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EE404 Gazhane Cd. 125 M2 S.kat 2+1
kaloriferli ,

EE-017 Gemlik Merkez 110 M2 s.kat 3+1

çarşıya yakın
EE-018 Hamidiye Mh. 144 m2 4.kat bakımlı
EE{58 Manastır 130 M2 S.kat 3+1 deniz ve
yola cepheli
EE-O62 Manastır 12O M2 4.kat 3+1 full daire
EE421 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1 çelik kapı,
kartonpiyer, pimapen
EE424Dr.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 bakımlı
daire
EE493 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-129 Manastır 195 M2 zemin 4+1 2
banyo, 2 wc, asansör, doğalgaz
EE494 Manastır 155 M2 zemin 3+l 2007
temmuz teslim krediye uygun
EE-125 Manastır 'l 55 M2 1.kat 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
EE-128 Manastır 155 M2 4.kat 3+'| dubleks,
2007 temmuz teslim krediye uygun
EE-127 Manastır 155 M2 2.kat 3+1 2007
temmuz teslim krediye uygun
EE_126 Manastır 155 M2 1.kat 3+,t 2007
temmuz teslim krediye uygun
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 karton-
piyer, amerikan kapı, full eşyalıE-091 Narlı
Köyü 75 M22.kal 2+1 eşyalı 2 adet yüzme
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masraf-
slz
EE-011 Narlı Köyü 75 M2 2, Kat 2+1 eşyalı,
2 adet yüzme havuzu, spor alanı, çocuk
parkı, masrafsız
EE-Ot2 Manastıt 12O M2 6.kat 3+1 masraf-
sız bakımlı
EE-096 Manastır 150 M2 l.kat 3+1 deniz
manzaralı kaloriferli, özel yapım
EE-100 Manastır 110 M2 3.kat 3+,t özel
yapım lüks ka]oriferli
EE-103 Manastır 22O M2 Dub]eks 4+1 lüks

AA-015 Hisartepe 12O M2 deniz manzar-
alı yola cephe hisse|i tapu
AA-016 Hisartepe 149 M2 deniz manzar-
alı yola cephe hisseli tapu
AA-005 Karacati 9275 ?ü2 konut imarlı
arsa
A4-062 Gemlik Bursa Yolu 13000 M2
zemin otüdlü 5 kat imarlı
AA-063 Narlı Köyü 1222 M2 anayola 5O
metre
AA-O45 Umurbey 380 M2 deniz manza-
ralı villa imarlı

EE-O80 Orhangazi Cd. 7800. M2 Ev ahır
elekt., su, artezyen var
EE-134 Orhangaıi lznik yolu 2500 M2
dubleks ev8 oda, 2 banyo elekrik, su
zeytin ve meyva ağaçIarı çocuk parkı ana
yola 120 mt
EE-l36 Dürdane 2272M2 2 katlı meyve
ağaçlı
EE-O7't Esadiye Köyü Yalova 12902 M2 2
katlı ahşap bina ev, ahır, traktör
EE-075 Mudanya 1532 M2,anayola
cepheli havuzlu müstakiI denize sıfır, altı
garaj, portakal bahçesi var

EE_08l Manastır .ı35 M2 1.kat 3+1 fuul
doğalgazlı
EE-002 Manastır 1O0 M2 4.kat 3+1
kaloriferli
EE-O82 Manastır l45 M2 3.kat 3+l caft
banyo ve wG, kaloriferli, asansörIü
EE_013 Ycnisahi! 90 M2 5. kat 3+1 masraf-
sız, denlz manzara]ı
EE-O14 Manastır 124 Vlz 1.kat 3+1 masraf-
sız bakımlı
EE-O83 Eşref Dinçer Mh. 13OM2 2.kat 3+1
yeni bina
EE-O57 Cumartesi pau.aı.ı 70 M2 5. Kat 2+'l

çelik kapı, kartonpiyer. pimapen
EE-O6O Manastır 150 lü/tz 3. kat 3+1 full
EE-108 Manastır 150 M2 1-2-34-5-.. katlar-
da 3+1 full, lüks, ağustos 20O7 tesIim
deniz manzaralı 1o adet dalrc
EE-O61 Balıkpazarı 88 M2 S.kat 2+1 bakım
ister 35.0O0 YTL
EE-OI5 Eski Pazar Cd. 95 M2 2+1 sobalı,
kartonpiyerli
EE-085 Manastır 110 M2 12.kat
kartonpiyerli, kaloriferli, masrafsız

FıESATıLı]< tr»

AA427 Yalova Yolu IOOO M2 Ticari imar
zıytin satış mağazası olacak arsa
AA{lOıl Mıvki önemli değil 1OOO M2
dcniz göroc'ık arsa
AA-53 Umurbcy 2OOO M2 villa imarlı arsa
A.A-l3 Kumla Narlı arası iOOO M2 Deniz
görccck içinde ıv o]abi]ir
AA{l58 Gomlik civarı 7OOO M2 su, elek-
trik yola yakın imarlı arsa
AA459 Balıkpazarı 2OO ]l2 iki katlı miis-
takil ev olabilir arsa.
AA{t44 Orhangazi çevre yolu 15OO M2
zolıtin dıpolama yeri otacak arsa
EE{r36 mıvki önemli dcğil 5 katlı kelapir
olacak bina
EE-O46 |stiklal Cad. yatırım amaçlı Zernın
dükkan
EE-OO9 Sahi|dı 2OO lıi2 2katlı deniz göre-
bilıcık üst üste vcya karşılıklı iki daire
vcya dublıks dairc olabilecek işyeri
EE{l92 Mıvki önemli değil 1OOOO m2
kapalı dıpo|ama a|anı olacak kiralık arsa.
EE-O69 Mıvki öncmli dığil rahabilitasyon
mırkezi o|acak asgari 18odalı 3 katlı
kiralık bina

SAT|LAN _ xlnaLANAN
GAYRİMENKULLER

AA{49 Orhangazi Gad. 730 M2 üç yanı
yol
AA-O5O Umurbey 5325 ?l2 yol kenan
AA{!O2 Büyük Kumla 928 M2 imarlı
AA{168 Orhangazi 19077 M2 sanayi
lmarlı
,AA-O55 Umurbey 3E5O,M2 kOrfez man-
zaralı zelrtln ağaçları var
AA-060 Küçük kumla 100O M2 imarlı
AA-{164 Serbcst Bölge 39183 M2 sanayi
imarlı
AA-OO9 Kurtul 2aO }l2 Köy içi
AA-006 Gençall 18350 M2 denize 8OOMT
anayol üzerl su elektrik var.
AA-O8O Kapaklı 596 Mt2 villa konut
lmarlı
AA-{l14 tanastır 9O9 M2 villa imarlı
AA-067 |znik Göl Kcnarı 800000 M2 turz-
im tesisl kuıulabilir.

SATİLİK ARSA

ARANAN GAYRIMENKULLER
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Belediye Meclisi Aralık ayı ilk toplantısı yapıldı

Bal ık
Y

azarı 'na Mahal le
Kona ılacaka

Belediye Meclisi'nin dün yapılan toplantısında konuşan Belediye
Başkanı Mehmet Turgut, Gem|ik Belediyesi'nö ilk kez bir Başkan

Yardımctsının atandığını duyurdu. Başkan Turgut Balıkpazarı Alemdar
Caddesi'nde bulunan metruk blnanın kamulaştırılarak Mahalle Konağı
yapılacağını belirterek, Belediye İttaiyesi'nin Büyükşehir Belediyesi'ne

bağlanma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Seyfettin ŞEKERSOZ

Gemlik Belediye
Meclisi'nin Aralık
ayı ilk toplantısında
ülkede başlatılan
ve lstanbu! ve
Bursa'da devam
eden çalışmalardan
biri olan "Mahalle
Konağı" yapımı çıktı.
Toplantıda ayrıca
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut
tarafından yapılan
açıklamada
Belediye bünyesine
Avukat ile Belediye
Başkan Yardımcısı
atamalarının
yapılarak göreve
başladıkları bi!dirildi.
Avukat!ık ücretinin
daha önce
belirlendiği
ancak Başkan
yardımcısının
yönetmelik gereği
başkan maaşının
3/2'sini geçmeyecek
şekilde belir!eneceği
öğrenildi.
Mecliste ayrıca
1999 yılından önce
lznik, Orhangazi ve
Gemlik Belediye!eri
arasında kurulan
çöp depolama
tesisleri birliğinden
Büyükşehir'e
a lın ılmasını n
ardından bu
işlemIerin BUSKİ'ye
geçmesi nedeniyle
çıkılması kararı
oy birliği ile alındı.
İtfaiye teşkilatının
Büyükşehir'e
bağlanması
konusunun
görüşülerek
son aşamaya
ge!indiği bilgisini
veren Başkan
Turgut, 23 memur
ve 8 işçinin görev
yaptığı itfaiye
teşkilatı kadrolarının
da Gemlik
Belediyesi'nden
ipta! edileceğini
söyledi.
Mahalle
MuhtarIarının
bilgisayar!ı çalışmaya
geçmeleri için

belediye olarak
yardımcı olmak
istediklerini anlatan
Başkan Turgut,
yazılım programı
ile birlikte alınacak
bilgisayarların
belediye i!e
bağlantılı olacağını
ve ikamet eden
kişi!er hakkında
daha sağ!ıklı
bilgilerin belediye
tarafından
alınabileceğini
söyleyen
Başkan Turgut'a
biIgisayar alımı
için yetki verildi.
Mecliste Devlet
Hastanesi yanında
bulunan Çamlık'ın
piknik alanı
olarak ilçeye
kazandırılması

çalışmasının da
başlatılması kararı
çıkarken, ilçedeki
amatör spor
kulüplerine
malzeme yardımı
yapılması da
mecliste oy birliği
i!e kabu! edildi.
MAHALLE
KoNAĞl
Mahal!e muhtar-
larının ortak
sıkıntıları içinde
ilk sırayı alan büro
konusunu da
mecIise taşıyan
Başkan Turgut,
Balıkpazarı
Mahallesi Alemdar
caddesi üzerinde
bulunan metruk
binanın istimlak
çalışmasının
başlatıldığını ve

buraya Mahalle
Konağı adı altında
bina yaparak
muhtartarın
hizmetine açacak-
larını söyledi.
Alınan yere yakın
bir çok mahallenin
bulunması
nedeniy!e muhtarlık
hizmetlerinin daha
rahat verileceğini
söyleyen Başkan
Turgut, 2007
yıtında bu işlerin
bitirileceğini
kaydetti.
Gemlik Belediye
Meclisi imarla
ilgili konu|arı
imar komisyonuna
havale ederken
yarın saat
14.oo'de yeniden
topIanacak.
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Dis Hekimi özcan VURAL
o."-" nr r.a ! 1 933@notm a i t. com
www. m i l liyeUbIog/özcan vural

Böyle gelmiş, böyle gitmez...
Amerika'ya giderken uçak yolculuğu

esnasında Başbakan'ın açıklamaIarı bende
hayal kırıklığı yarattı. Oyle ya bir haftadan
beri gazetelerde ki gündem Kuvvet komu-
tanlarından gelen sert eleştiri ve uyarıları,
irtica tehdidinl öne alarak "Nereye gidiyoruz"
kaygıları idi...

Bu günlerde ise Cumhurbaşkanı Meclis
açılışın da, Genel Kurmay Başkanı yarın
Harp Akademilerinde ki konuşmalarında ne
diyecekleri idi..

Başbakan Amerika'ya gitmeden önce
Cumhurbaşkanı ve Genel Kurmay Başkanı
ile yaptığı görüşmelerde irtica tehdidinin
gü ndem lerinde olmadığını söylüyor..

Ulke ayağa kalkmış, irtica laik
Cumhuriyeti yıkmaya çakışıyor, Fatih'te -
Çarşamba'da kurtarılmış bölgeler ortaya
çıkıyor, tarikatlar, Kuran kursları kontrolsuz,
Mllli Eğitim Bakanı Abdest suyu akyuvarları
artırır diye hurafelerle kötü örnek olurken
sanki her şey güllük gülistanlık gibi
Başbakan gayet rahat bu konular gün-
demde değil diyor.

Sayın Başbakan; Ülkeyi yöneten sizler bir
araya geldiğinizde ne konuşursunuz?

Çay-kahve içip futbol sohbeti yapıp, tele-
vizyon dizilerini mi anlatırsınız ?

Halkın gündeminde olan, herkesin onu
konuştuğu, bir numaralı konu olan kuvvet
komutanlarının konuşmaları zirvelerde ki
gündeme girmiyorsa buna ne anlam vere-
ceğiz.?

Yönetlm sorumluluğunu paylaşanlar, irtica
için bu iş müzminleşti, artık konuşmaya dahi
değmez, muhakkak ameliyat gereklimi dedi
ler ki artık biri birlerine yan!ıştarını gösterme
gereği kalmadı..

Sorun bir görüş birliği sağlayarak çözüm
aramak değil de, halk katında taraftarı
çoğaltmak için yapılan uğraşa benziyor..

Ama halk öyle düşünmüyor ve bunu
açıkça ayıplıyor, protesto ediyor..

Siyasetçi olan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğandır.. Oylarla gelmiştir.

Atanmış değildir..
lrtlcanın tırmandığını söyleyenleri ikna

etmek görevi ona düşer..
lrtica var mı yok mu diye inatlaşmak,

görmemezlikten gelmek, olayları gizlemek,
örtmek halka rağmen bunları yapmak yanlış..

Bu yanlışta ısrar edenlerin sonu yakın tar-
ihte görüldü...

Başbakan yaş| genç olduğu için bunları
bilmeyebilir.. Yaşlı AK partililere veya yaşlı
yakınlarına sorarsa Yassı adaları -
Çanakkale'leri anlatan buIunur.

Orgeneral Yaşar Büyükanıt'la yaptığı haf-
talık konuşmada; "Gerginliğe yol açacak
söylemlerin piyasaları otumsuz etkilediğini"
söyleyip "Bu konular daha hassas otmak
ger.ekir" demiş..

U|ke elden gidiyor, bunlar mal-mülk, para
düşünüyor|ar..

Yani Başbakan Tayyip Erdoğan konuştuk-
larına irtica tehdidine göz yumalım,
piyasa|ara bakalım diyor.

Bunu da uçak yolculuğunda yanında ki
gazetecilere rahatlıkla açıklıyor..

El insaf sayın Başbakan.. El insaf..
Asıl meseleleri unutup veya unutturmaya

çalışıp bu ülkenin insanlarını diken üzerinde
oturtup, ortalığı germeye çalışarak
sonunuza doğru gittiğinizin de farkında
değim!isiniz.?

Oylarımız düşüyor diyorsunuz, sonunda
seçim sandığının dibini de görürsünüz..

Bu böyle gelmiş, böyle gider demeyin...
Gitmez...
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Ozürlü ocuklar karanfl l da
Seyfettin ŞrXenSÖZ
3-10 Aralık Dünya
Enge!liler günü
nede n iyle. ziyaretlerde
bu!unan ozürlüler
Okulu'nda eğitim
gören çocuklar
kendilerinin unutul-
maması dileğiyle
ç.içek dağıttı!ar.
Oğretmenleri ve
aileleriy!e başlattı kları
ziyaretlerin ilkini
hçe Emniyet Müdürü

Ali Kemal Kurt'a
yapan özürlü
çocuklar kırmızı
karanfil verdiler.
özürlülerin acınacak
kişi olmadıkları
aksine kendi!erine
verilecek imkanlarla
bir çok işi başarabile-
ceklerini ve toplumda
yer edineceklerini
söyleyen Kurt,
'Herkesin bir
kapasitesi var,

inanıyorum ki
özürlülere de
verilecek imkanlarla
yapabilecekleri her
işi başa rıyla
yürüteceklerdir.
yeter ki onları
anlayalım ve topluma
kazandıralım.
Bu nedenle Özürlüler
Okulu Gemlik için
bir kazançtır, bu
çocukları eğitenleri
kutluyorum' dedi.

Dünya Engelliler
günü nedeniyle
özürlü çocukların
ikinci ziyareti
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut'a
oldu. Ziyaretlerde
sürekli büyüklerinin
elini öpen çocuklar
Mehmet Turgut'a
da kırmızı
karanfil verdiler.
Gem!ik Belediyesi
olarak özürlülerin

seslerini duyurmak
ve etkinliklerinde
onlara destek vermek
amacıyla çalışmaların
sürdüğünü söyleyen
Başkan Turgut,
bu insanların anne
balarından fazla
ülke olarak sahip
çıkılması gerektiğini
savunarak, "Onlar
için gerekli alt yapıyı
bizlerin yapması
lazım. llçe içinde

ıttı
kaldırımlar başta
olmak üzere
tuvaletlerde özürlü
yerleri yapıyoruz.
onlara beceri
kazandıracak yer
hazır, 11 Eylül Okul
yanındaki arsada
3 katlı asansörlü
binada bu tür yer
y apı l arak beceri leri n i
ortaya koyacak
kurslar açacağız'
dedi

ı
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Daire,Zeytinllk, Vil!a, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İşı_ERi YA?ıLıR

ıciı $ATıLııI 
'ıe 

ıI|RALıKLARıNız lciıı gizi ARAyıNız

120 m2 3 + 1 sATlLlK LÜX DAıRE

Mahallesi'nde denizi ören 3 oda 65 m' SATILIK DAIRE

/ı ıHer Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hl etl rı

B[|$[ulE}{'ten nıeslek kur§ıı
Seyfettin ŞeXenSÖZ

"Her şey Bursa için" sloganıyla
etkinliklerini sürdüren Bursa
Büyükşehir Belediyesi meslek
kursları açıyor.
Bursa Sanat ve Meslek Eğitim
Kursları (BUSMEK) taraiından
açılacak olan kursların
kayıttarı şimdilik Esnaf Odası
lokalinde yapılıyor.
Belediye binası karşısında bulu-
nan Akıtlar binasının üst katını
kiralayan BUSMEK'İn tüm sanat
ve meslek eğitimleri, Bursa
Büyükşehir Betediyesi'nin
sosyal belediyecilik anlayışının
ürünü olarak halka ücretsiz
olarak sunuluyor.
Kayıtları süren kursların
Mesleki ve Eğitim bölümünde;
Bilgisayar, Bilgisayar !ı
Muhasebe, Web tasarımı,
kuaför|ük, yönetici sekreterliği,
kasiyer elemanı yetiştirme,
eğitici anne çocuk
bakıcı!ığı, satış elemanı
yetiştirme, rezervasyon ve
biletleme elemanı yetiştirme,
sıhhi tesisatçılık, resim, grafik,
radyo TV sunuculuğu ve
spikerliği, yemek.
E! sanatları bölümünde;
Vitray, takı tasarımı, mefruşat,
giyim, ahşap boyama,
eI nakışı, makine nakışı, konfek-
siyon, kırk yama.

Müzik eğitimi bölümünde;
Bağlama, gitar, halk oyunları.
Dil eğitimi bölümünde;
lngilizce, Arapça, Rusça,
Osmanlıca.
Türk İslam sanatları bölümünde;
Hat, Ebru, Tezhip.
Moda tasarımı bölümünde;
Modelistl ik, stilistlik.
Sağlık ve Spor bölümünde;
Step, Aerobik, cilt bakımı,
makyaj.
Ozel eğitimler bölümünde;
Okuma yazma, güze! konuşma,
diksiyon
Görsel sanatlar bölümünde ise;
Fotoğrafçılık yer alıyor.
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Manastır Dilek Sitesi'nde SAT!LlK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 m2

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli ]ı4üstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Bağ.Kur Sanayi Sitesinde 'l85 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

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

K.Kumla'da Ayazma Mevkii6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Banjı'nın
altında 408 m2 ?IsE - Çınarcık,

Yalova 448.54 m2 arsa

Termal Banjı'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 [)ask, Acıbadem SağIık ve

Her Türlü Sigorta lşlemIeri ve

Doğal gaz Poliçesi Yapılır.

§EKER §ıGORTA
ltacide ÖzAtp

Tel : 5132414 Far 514 1021
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Olüın elıe altaladı
0k elektrlk

lderken
kullananahrklı tarlh

Seyfettin ŞEj(Ere9Z
Görenlerin
inanamadıkları
bir kaza dün
Emin Dalkıran
Kordonu araç
trafiğine açık
yolda yaşandı.
Gemlik'te uzun
yıllar Hamidiye
Mahallesi Muhtarlığı
yapan merhum
Refik Acar'ın eşi
Kıymet Acar (88)
alışveriş yaptıktan
sonra evine
giderken geri geri
gelen aracın a!tında
kalarak can verdi.
lstiklal caddesi
eski ssk Hastanesi
karşısından
Enıin Dalkıran
Kordonu'na
çıkışta saat 10.45
sıraIarında
meydana gelen
kazada Buru!aş'la
anlaşmalı iş
yapan eski
Belediye şoför-
lerinden cemal
Kurt'un (55)
k uihın d ığ ı
16 KP 683 plakalı
kamyonetin
altında kalan
Kıymet Acar'ın
öltıFıii komşu|arını
yasa boğdu.
Evinde yalnız
yaşayan 4 çocuk
annesi Kıymet
Acar'ın sabah bir
markete alışverişe
gittiği ve dönüşte
ise geri gelen
aracın altında
ka!arak oIay
yerinde can
verdiği öğreni!di.
Torbası i|e çantası
yanında olan
yaşlı kadının
cebinden
384 YTL para çıktı.
Olay yerine gelen
yaşlı kadının
torunları fenalık
geçirirken
komşuları
tarafından zor
sakinleştiriIdiler.
Geceleri gençlerin
sürat yaptıkları bir
yol olarak bilinen
ancak gündüzleri
sadece park

etmek isteyen
araçların
kullandığı dar
yolda ölüm!ü

kaza meydana
gelmesi görenleri
şaşkına çevirirken
kamyoneti

kullanan cemal
Kurt polis
tarafından göz
a!tına alındı.

Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Hilmi
Güler, elektrik zammı
yerine tarife değişik-
liği ile ilgili değişik
senaryolar üzerinde
çalıştıklarını ve'1
Nisan 2003 tarihinde
kaldırılan, konut!arda
ay!ık 150 kilowat-
saat!ik tüketimi aşan
her bir kilowattsaat
içln yüzde 50 zam!ı
tarife uygulaması nın
yeniden uygulaması
nın de bu alterna
tiflerden biri
olduğunu söyledi.
Güler, Petro!
Mühendisleri odası
tarafından Bilkent
OteI'de düzenleneır
'karbondioksitin
yakalanması ve
Depolanması'
konulu sempozyum
çıkışında lran ziyareti
iIe ilgili değerlendir
melerde bulundu.
ıran petrol Bakanı
kazım veziri Hama
ney ile uzun bir
görüşme yaptıklarını
belirten Güler,
görüşmede hem
geleceğe dönük pro-
jeleri hem de süren
i! işki |eri görüştü kleri-
ni söyledi. Doğalgaz
fiyatı ile ilgili
görüşüp görüşmedik
|erinin soru!ması
üzerine GüIer,
"Görüşme sürüyor.
Betli bir noktaya
doğru yürüyoruz.
Burada fiyattan
ziyade yeni gelişmel-
er var. onların üzerin
de görüşüyoruz.
onlar da Nabucco
Projesi'ne büyük ilgi
duyuyorlar. Biz de
hem arz güvenliği
açısından hem işin
ticareti açısından
olaya bakıyoruz.
Do|ayısıy!a ekiple

rimiz karşılıklı olarak
görüştüler. 1-2 hafta
içinde bazı ge!işme
ler olabilir" dedi.
Geçen kış yaşanan
aksaklık|ır ve lran
doğa|gazının kesil
mesi ve boru haffının
güvenliği ile ilgili
konuların soru!ması
üzerine Gü!er, "Sayın
Bakan, Türkiye ziya
retinde bir prob|em
olmayacağı noktasın-
da bize söz verdi.
Hatta bu toplantıda
kendisi bunu tekrar
hatırlattı. Burada iki
konu var. Bir tanesi
miktar, diğeri de
kimyasa! kompozis
yonda bazen norma-
Iin dışına çıkan özel-
!ikler vardı. Onları
düze!tiyorIar. Zaten
kompresör istasyon-
larını devreye alıyor-
|ar. Bunun problem
olmayacağını ifade
ettiler. Normal şart-
larda bir prob|em
beklem iyoruz"
diye konuştu. Fiyat
indirimi konusunda
pazarlık o!up olmadı
ğının sorulması üzer-
ine de Gü!er, lran'la
tahkim sürecinin
devam ettiğini hatır-
latarak "Tahkim
sürecinde biz onlarla
hem fiyatı, hem kim
yasal kompozisvon-
ları, miktar konusu
nu, işletme şartlarını
görüşüyoruz. Netice
de kontratlarımız var
bizim. Rusya'yla da
lran'la da kontrat-
larımız var. kontrata
bağlı olan meselel-
erde, mesela Rusya
ile olanda çok olum-
lu avantajlar elde et
tik. B.unu biliyorsu
nuz. lran'|a da görüş
melerimiz devam
ediyor." dedi.
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l(asım enflas oılu a ık|andı

TÜİK, bu yılın Kasım
ayında tüketici
fiyatları yüzde 1,29
artarken, üretici
fiyatlarının yüzde
0,29 gerilediğini

açık!adı.
Kasım itibarıyla
yı1.1ık enflasyon ise
TUFE'de yüzde
9,86 , UFE'de
yüzde 11,67 oldu.

BURSR HRKİMİYCT VC
ı{CNT GRZCTCLCRiı.ıe

İı.nN vg R€HLRM RLıNıR
Her türlü alım:satım,
elbman itanlar}nız ve

reklamlarınız için bizi arayın

ı«-İ E FEzEEı«aAıüı
lstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B Celvl1_|X

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

Siz de geleceğimize bugünden el koyun

Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYuı{
Avea, Telsim ve Tuıkcell hattınııdan 3464'e meıajatın.
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Bursa otomotlv ve tekstll
lh racat ] nd a rekor kı rd ı

Utudağ lhracatçı
Birliklerl (UlB) Genel
sekreteri lbrahim
Okur, otomotiv,
tekstil ve hazır
giyimin sırtladığı
Bursa'da Kasım ayı
ihracat rakamlarında
tüm zamanların
rekor seviyesine
ulaştıklarını açıkladı.
Okuı 1 milyar 714
milyon dolar olan
rekor seviyesini,
4 milyon dolar|ık
artışla 1 milyar
718 milyon dolara
çıkardık!arını
duyurdu.
Genel Sekreter Okur,
bir toplantı yaparak
UlB'in Kasım ayı
ihracat rakamları
hakkında bilgiler
verdi. Geçen ay 1 mil-
yar 718 milyon dolar
ihracat ve yüzde
64'lük büyümeyle
tüm zamanların en
iyi rakamına
ulaştık!arını
kaydeden Okur,
taşıt araçları ve yan
sanayii i|e tekstil
sektörlerinin rekorda
büyük emeğinin
olduğunu vurguladı.
5 birlik bazında 168

ülkeye ihracat yaptık-
larını belirten okur,
"Kasım ayı ihracat
rakamlarında ilk
sırayı, yüzde 6ı1.3'lük
payla Almanya aldı.
Bunu ltalya, Frıınsa,
lngiltere ve Ruııya
takip etti. Bu ülkelere,
toplam 1 milyaı, 105
milyon dolarlık :;atış
yaptık. UlB ihrac;atını,
1 milyar 537 mil11on
dolarla taşıt ara«;ları
ve ya.n sanayii s ırt-
ladı. lkinci 86 milyon
365 bin dolarla
teitstii, üçüncü 5;4
milyon 31 bin dcılarla
hazır giyim ve k«ın-
feksiyon, dördüııcü
19 milyon 979 bin
dolarla meyve-seıbze

mamulleri, beşinci
de 15 mi|yon
151 bin dolarla diğer
sektörler oldu.
Yaş sebze ve meyve
sektörü ise geçen
ay 5 milyon 704 bin
dolarlık ihracat
gerçek!eştirdi" dedi.
Geçen yı!ın toplam
ihracat rakamını
15 Kasım tarihi
itibariyle geride
bıraktıklarını
hatırlatan Genel
sekreter İbrahim
Okur, perfor-
manslarıyla Türkiye
ortalamasınııı
üzerine çıktıklarını
vurguladı. Okur,
"Kasım ayında
Türkiye'de 8 milyar

628 milyon dolar
ihracat yapıldı ve
yüzde 43.3 büyüme
kaydedildi. Biz ise 1

milyar 718 milyon
dolar ve yüzde 64'lük
büyüme rakamına
ulaştık. Böylece pas-
tadan yüzde 19.9'luk
pay aldık. 2 milyar
834 milyon dolarlık
ihracat yapan
lstanbul Maden ve
Metal İhracatçı
Birlikleri'nin (lMMlB)
ardından, Türkiye
genelinde ikinci
olduk" diye konuştu.
UlB'an ihracatta bir
önceki rekoru,
1 milyar 714 milyon
dolar olarak
kayıtlara geçti.
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Sağlık Bakanı
Recep Akdağ,
31 Aralık 2006 tari-
hinde sözleşmeleri
sona erecek olan
sözleşmeli sağlık
personelinin bek-
lediği müjdeyi verdi.
Bakan Akdağ,
4/B statüsünde
çalışan personel
ile 1 Ocak 2007 tarihi
itibariy!e sözleşme
yenileneceğini
açıkladı. Bakan
Akdağ, yayınladığı
genelgede, son
dönemlerde polemik
konusu olan ve
sözleşme!i sağlık
personelinin
uykusunu kaçıran
spekülasyonlara
açıklık getirdi.
söz konusu
genelgede, sağ!ık
hizmetlerinin önem
ve önce!iği nedeniyle
ihtiyaç duyulan
sağlık personelinin
yeterli ve dengeli
istihdamına dikkati
çeken Akdağ,
sağ|ık hizmetlerinin
gereği gibi
vatandaşlara
ulaştırılması.
hizmet sunumunun
adil, etkin yg ygrlmli
bir şekilde yapı
masının bakanlıgın
temel görevleri
arasında yer aldığını
vurgu!adı.

ııı

e]llu
Akdağ, bu
anlayıştan hareketle,
sağlık birimIerinin
sağlık hizmeti
sunumundan
doğan acil sağlık
persone!i
ihtiyaçlarının
karşılanması
konusunun ll
Sağlık Müdürlükleri
ile birlikte koordineli
o!arak değer-
lendirildiğin i,
657 sayılı Devlet
Mem urları
Kan un u'n u n
4. maddesinin (B)
fıkrasına tabi
sözleşmeIi personel
istihdam etmek
suretiyle bu
ihtiyacın karşılan-
masına karar ver-
aldlğlni kaydetti.
2006 yılı Mart ayı
itibariyle bu şekilde,
9 bin 228 sözleşmeli
yardımcı sağlık per-
sonelinin göreve
başlatıldığını
ifade eden Bakan
Akdağ, söz
konusu sözleşmeli
personeIin göreve
başlamasıy!a
bir!ikte, hizmet
Su n unl [ı ı,ıtl.ı
pcrsonel yetersiz
liğinden kaynaklanan
aksaklıkların
önemli ölçüde
devam ettiğine
dikkati çekti.
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Y rencilere terör anlatıldı

Seyfettin ŞrXenSÖZ
Bursa Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü tarafından
lise son sınıf öğrencile
rine yönelik Terörle
ilgili bir dizi tanıtım
toplantıIarı yapılıyor.
Dün Anado|u Meslek
Lisesi ve Kız Mes|ek
Lisesi son sınıf
öğrencileri Akımlar ve
Alışkanlıklar konularında
bilgi!endirildiler.
Terörle M u..-.ıılole Şube

Müdürlüğü'nden Emniyet
Amiri Veysel Akkoca
tarafından verilen bilgide
özellikle üniversiteye
başlayan öğrencilerin
yaşayacağı olay!ar
gündeme getirildi.
Terör örgütlerinin bazı
eme!leri için gençleri
kullandıkları nı anlatan
Emniyet Amiri Veysel
Akkoca, " U niversitelere
başlayan gençlere bazı
militanlar tarafından
kendilerini hemşehri

olarak tanıtıp yeni öğren-
ciler kendi çevrelerine
çekiliyor. Ayn ı şehirdeniz
diyerek içleri ne aldı kları
gençleri devlete karşı
eğitiyorlar ve militan
yeti ştiriyorlar. Bu g ibi
insanlara kesinlikle inan-
mayın ve kanmayın' dedi.
2000 yılından bu
yana ülkede terör olay-
larında büyük düşüşler
yaşandığını da söyleyen
Akkoca, bunda devletin
başarılı çalışmalarının

o!duğunu kaydetti.
1980 öncesi ve
sonrasında ü|kede
yaşanan terör olayların-
dan görüntülü olarak
bilgiler verilen toplantıda
öğrencilerin arkadaş
gruplarına çok dikkat
etmeleri istendi.
Lise son sınıf öğrenciler-
ine yönelik Akımlar ve
Alışkanlıklar konu!u bil-
gi!endirme toplantıIarının
diğer okullarda da
yapılacağı bildirildi.
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Adalet ve kalkınma
Partisi Grup Başkan
vekili ve ordu
Milletvekili Eyüp
Fatsa, Türkiye'de
aile yapısının ciddi
zarar gördüğünü ve
zedelendiğini ifadc
ederek, "Ai|e
yapımızı ne kadar
kendi inanç ve kültür
değerlerim ize bağ lı
yetiştirirsek bugün
şikayet ettiğimiz
konuları kısa
zamanrla giderme
imkanımız o!ur" dedi.
Ordu'nun Ünye
llçesi'nde Belediye
Başkanlığı tarafından
kurulan Ai|e Danışma
Merkezi'nin açılış
törenine katılan
Ak parti ordu
Milletvekili Eyüp
Fatsa, açılış sonrası
basın mensuplarının
aileye yönelik soru-
larını yanıtladı.
Aile içi şiddet
konusunda uzman-
ların çeşitli araştır-
malar yap|p konu ile
ilgili fark|ı çok farklı
görüşler ortaya koy-
duklarını söyleyen
Fatsa, "Ama bir
gerçek var ki,
Türkive'de aile Vapısı
ciddi zarar görüyor
ve zedeleniyor.
Aile içi sevgi, saygı,
şefkat gibi önemli
değerlerin tahrip
olduğunu görüyoruz.
Tabi bununla ilgili
gerek yasal zeminde
gerekse sosyal

zeminde çok önemli
araştırmalar vc buna
çarc konusuııCa
insanların gayretleri
var. Eğer ki toplumu
güçlü kılan sevgi,
saygı, hürmet,
samimiyet gibi güzel
değerleri tahrip edcr-
sek öyle zannediyo-
rum ki; aile içinde bir
takım olumsuzluklar,
toplumda bir takım
olumsuzlukların
buna paralel olarak
da gel§mesini
hoşumuza gitmese
de görmek
mecburiyetinde kalı
yoruz. Ben inanıyo-
rum ki toplum,
değerlerini sahiplen
diği ölçüde bugün
konuşulan aıle ıçı
şiddet ve diğer aile
içi sıkıntılar giderile-
cek" dedi.
Suça adı karışan
çocuk sayısındaki
artış konusunda
yöneltilen bir soru
üzerine Fatsa, aile
yapısının güçlü tutul-

Milll Eğitim Bakan!ığı
arasında 24.08.2006
tarihinde bir protokol
imzalandığını'
hatırlatarak, şu
ifadelere yer verdi:
"lmzalanan protokol
kapsamında şimdiye
kadar hiçbir okuI
verilmemiş ve
satılmamıştır. Daha
önceden okul olarak
kuIlanılan ancak oku!
olarak kut!anılmasına
kesin olarak ihtiyaç
kalmayan taşınmaz
ların satıIması
düşünülmektedir. Bu
konuda henüz bir
tespit yapılmamıştır.
lmzaIanan protokolle
eğitim için daha

tazla imkan saglan-
ması amaçlanmak-
tadır. Oğrencilerin
mağdur edilmesi
söz konusu olmaya-
caktır. Bütçe
ödenekleri veya
hayırsever kişi,
kurum ve kuruluşlar
tarafından veya kay-
nağı ne olursa olsun
yaptırı!an okul
inşaatları, il bayındır-
lık ve iskan müdür-
lük|eri ve milli eğitim
m üd ü rlü klerindeki
teknik elemanlar
tarafından veya özel
müşavir firmalardan
teknik hizmet aIın-
mak suretiyle kontro]
ettirilmektedir".
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ması gerektiğini
a!tını çizerek,
"Aile, her !L},. ,^.l!-
yapımızı ne kadar
güç!ü tutarsak, aile
yapımızı ne kacjar
kenCi iıı:ı,:ç ve kiiltıır
değerleriınize baglı
yetiştirirsek, bcn
inanıyorum bugün
şikayet ettiğimiz
konuları da kısa
sürede giderme
imkanımız olur" diye
konuştu.
Milletvekili Fatsa,
ayrıca ünye
Belediyesi Kaclın
Meclisi öncülüğünde
kurulan ve bir
avukat, bir sosyal
hizmet uzmanı ile
bir psikologun görev
yapacagı Atle
Danışma Merkezi'ııın,
toplumuzun temelini
oluşturan aile içinde
kırgınlık, dargınlık ve
şiddetin gerekçeteri-
ni ortadan kaldırıl-
masında önemli
hizmet vereceğini
söyledi.

f otıxı-tıxs|vısl oızere I
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Mllll Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik, "Daha
önceden okul olarak
kullanılan ancak bun-
dan sonra okul
olarak ku||anılmasına
kesin olarak ihtiyaç
kalmayan taşınmaz
ların sıtılması
düşünülmektedir.
Ancak bu kcı,:uda
henüz bir tespit
yapılmamıştır" dedi.
Bakan Çelik, CHP
B ursa l./'l i lletvckili
Mustafa Ozyürek'in
sortı öncr3cıiı-:c
verdiği yazılı
cevabında, sanayi
veya alışveriş
merkezlerinde kalan.
üzerindeki okul
binaları çok eski
olması nedeniyle
fiilen kullanılmayan
veya yıkılıp yenilen-
mesi gereken, okula
ihtiyaç duyulmayan
veya yeter!i büyük-
lükte olmayan,
karşıIığında daha
iazla sayıda okul
yaptırılması mümkün
olabiIecek eski
oku! ve arsaların
satı!abileceğine dair
Maliye Bakanlığı ile

okul hlnaları satı
I

acak
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4 üniversite daha kurulu 0r
"İstanbul Aydın",
"Acıbadem", "lstan-
bul Arel" ve "!zmir"
adlarıyla 4 vakıf
üniversitesi kurul-
masına ilişkin tasarı,
TBMM Başkanlığına
sunuldu.
Yü kseköğretim
Kurumları Teşkilatı

kanununda
Değişikllk
Yapılmasına l!işkin
Kanun Tasarısı,
Anadolu Eğitim
ve kültür vakfı
tarafı ndan "ı stanbı,ı t

Aydın", Acıbadem
Eğltim ve Sağlık
Vakfı'nca

"Acıbad€ffi",
Doğanata Eğitim ve
kültür vakfı tarafın-
dan "İzmir" ve Kemal
Gözükara Eğitim ve
kültür vakfınca da
"l;taııbui Aret" isinı-
leriyle vakıf üniver-
sitesi kurulmasını
öngörüyor.

Tüketiei bliin lenl or
Sinop S.anayi ve
Ticaret ll Müdürlüğü
ne 2006 yılı içinde
355. son 10 yıl içeri
sinde de 4 bin 955
tiiketicinin şikayettc
bulunduğu bildirildi.
Yapılan açıklamada,
2006 yılında yapılan
şikayetlerden
271'inin tüketici
lehine. 51'inin ise

tüketici aleyhine
olduğu belirtilirken.
diğer şikayetlerin ise
inceleme aşamasın-
da olduğu biIdirili.
Konuyla ilgili bir
açıklama yapan
Sinop S.anayi ve
Ticaret ll Müdürü
H:ıyati Yaşar, tükcti:i
hıilincinin her geçen
3ün arttığını ve bu

konı.ıda vatandaşta
biiyük bir dııyarlılık
gözlendiğini söyledi
Son 10 yılda 4 bin
955 tüketici şikayeti
aldıklarını bcli;,-
tilirken, bu
şikıyıtlcrd :ı,ı 4 hiı,ı
46B'l tüketici lehine,
173'ü tükctici aley-
hine sonuçlandığı
açıklandı.

Matbaamızda yctlşti rilmek üzere
ÇİRAK ARAN|YOR

KOR]}ı 0rsET
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[adııılar bire blr teınsll ür
Başkanı Aytaç Toker, Türk kadınına seçme ve seçllme hakkın ın

verilişinin 72.yıldönümünde, yerel yönetimlerde ve TBMM'de
kadın ve erkeğin bire bir temsil edilememesinden yakındı.

lstl

Kadın Adayları
Eğitme ve
Destekleme
Derneği(Ka-Der)
Bursa Şube Başkanı
Aytaç Toker, Türk
kadınına seçme
ve seçilme hakkının
verilişinin 72.
yıldönümünde,
halen yerel yönetim-
lerde ve TBMM'de
kadın ve erkeğin
bire bir temsil
edilememesinden
yakındı.
Ka-Der Dernek
Binası'nda siyasi
partilerin kadın
üyelerinin de
katılımıyla gerçek-
leştirilen toplantıda

konuşan Toker,
72 yıl önce kadınların
savaşlarda cephede
erkeklerle omuz
omuza savaştığını
hatırlatarak,
"Milletimizi çok iyi
tanıyan Ulu Onder
Atatürk, verilmesi
çoktan gecikmiş otan
sosyal, medeni ve
siyasi haklarımızı
hak ettiğimiz için
kadınlara verdi.72
yıldan beri ise bu
haklarımızın hayata
geçirmenin mücade-
lesini veriyoruz.
Buna rağmen ülkem-
izde kadınlar, farklı
sosyal alanlarda var-
lı kları nı kanıtladıkları

halde, üst düzey
yönetimlerde, özellik-
le de siyasette yok
denilecek kadar az
ve eşitsiz bir konum-
dadır" dedi.
Kadıntarı parti teşki-
Iatlarında, belediye, il
genel meclisi ve
TBMltil'de sayıca
daha çok görmek
istediklerini dile
getiren Toker, "Kadın
adayları seçilebilir
sıralara taşıyarak,
milletimizin bu isteği-
ni gerçekleştirmek
ise hepimizin görev-
idir. partilerde ve
TBMM'de kadın kota-
larının artırılmasını
istiyoruz" dedi.
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Merkez Bankası
Başkanı Durmuş
Yılmaz, yüksek
ekonomik büyümeye
bağlı artan cari
açığın, "ekonomi ve
do!ayısıyla finansal
istikrar açısından
yakından izlenmesi
gerektiğini" bildirdi.
Yı!maz bu arada,
banka dışı kesimin
net yabancı para
pozisyon açığının
2006 Haziran ayı
itibarıyla 43 milyar
dolara yükseldiğini
ve Eylü| ayında da
yaklaşık aynı
seviyede gerçek-
|eştiğini vurguladı.
Başkan Yılmaz,
düzenlediği basın
toplantısında, banka
tarafından hazırlanan
"Finansa! lstikrar
Raporu"nun üçüncü
sayısını kamı,ıoyuna
açıkladı.
Yılmaz, raporun
geçen sayısına ilişkin

konuşmasında "kısa
vadeti kredi gereksin-
iml olan kredi kartı
sahiplerinin bu
gereksinimlerini,
kredi kartı yerine
tüketici kredileri i!e
de karşılamalarının
Ieh!erine olacağını"
belirttiğini ve
elIerindeki verilere
göre geçen zaman
içinde kredi kartları

ile yapı|an harca-
maların faizle tak-
sitlendirilen kısmının
oransal olarak
azaldığını söyledi.
yılmaz, tüketicilerin
bu eğilimi devam
ettirerek, kredi kart-
larını bir ödeme
aracı olarak kullan-
maları mağduriyet-
lerini en aza indire-
ceğini bildirdi.

Yurt dı harcı 15 YTLına ıkı
Yurt Dışına Çıkış
Harcı Hakkında
Kanun Tasarısı,
TBMM Başkan!ığına
sunu!du. Tasarı,
Türkiye Cumhuriyeti
pasaportuyla yurt
dışına çıkış yapan!ar-
dan, çıkış başına 15
YTL harç alınmasını
öngörüyor. Halen
yurt dışına çıkışlarda
70 YTL harç a!ınıyor.
Tasarıya göre, çıkış
tarihi itibariyle son
bir yılda 6 aydan
iazla yurt dışında
ikamet edenler, 7
yaşını doldurmamış
olanlar iIe yurt dışına
ticari amaçla sefer
yapan kara, deniz,
hava ve demiryolu
toplu taşıma ve yük
taşıma araçlarının
mürettebatından,
yurt dışına çıkış
harcı alınmayacak.
Yurt dışına çıkış
harcı; kara, deniz,
hava ve demiryolu
toplu taşıma araçları

ile gerçekleştirilen
çıkışlarda biletin
düzenlendiği anda ve
bilet üzerinde ayrıca
gösterilmek suretiyle
bileti düzenleyenler
tarafından tahsil
edilecek.
Yapılan düzenIe-
meyle, yurt dışına
çıkış yapacak kişiler
açısından yakın-
malara yol açan yurt
dışına çıkış harcı
ödeme
prosedürünün ola-
bildiğince basitleş

tirildiği ve kişilere
hiçbir ekstra yük
yüklenmediğine
işaret edilen
tasarının
gerekçesinde,
"Harç ödeyeceklere
ilişkin muafiyetin
darattılması ve
harç tutarının
makul bir seviyeye
indirilmesi suretiyle
vergide adaIet ve
genellik prensibine
de uyum sağlanmak-
tadır" ifadesine
yer veri!di.

Erdo
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan,
'Henüz istenilen
seviyeyi yakalaya-
madık' diye özeleştiri
yaptığı işsizlik
konusunda kapsamlı
bir araştırma yaptırdı
AK Parti kurmayları-
na talimat veren
Başbakan Erdoğan,
üIkelerin işsizlikle
nasıl mücadele
ettiğinin araştırıl-
masını istedi.
Hindistan, Güney
Kore ve Polonya gibi
birçok ülkeye giden
heyet, çaIışmalarını
rapor haline getirerek
önümüzdeki gün-
lerde Başbakan'a
sunacak. Başbakan
Erdoğan,'Hedefi
henüz tutturamadık'
itirafında bulunduğu

işsizlikle mücadele
konusunda harekete
geçti.
Erdoğan, AK Parti'de
ki ekonomi kurmay-
larına talimat vererek,
işsizlik ve istihdam
konusunda dünya
örneklerinin irde!en-
mesini istedi.
Daha önce işsiz!ik
konusunda sorun
yaşayan ülkelerin bu
sorun!a nasıl başa
çıktığının araştırıl-
masını ve kendisine
kapsamlı bir rapor
sunulmasını talep
eden Başbakan
Erdoğan'ın bu isteği
üzerine AK Parti'de
'işsizlik komisyonu'
otuşturu!du. AK
Parti'nin Ekonomik
İşlerden Sorum!u
Genel Başkan

yardımcısı Nazını
Ekren başkanlığında
o!uşturulan
komisyonda AK
parti'nin ldari ve
MaIi lşlerden
Sorumlu Gene!
Başkan Yardımcısı
Bülent Gedikli, Afyon
Milletvekili HaIil
Aydoğan, Kütahya
Mil|etvekili Hasan
Fehmi Kınay, lzmir
Milletvekili Fazıl
Karaman da yer alı
yor. Genel Merkez'de
oluşturulan komis
yon işsizlik sorununu
bütün ayrıntılarıyla
mercek altına aldı.
llk otarak dünyadaki
örnekleri incelemeye
alan heyet, bu
çerçevede işsizlik
sorununun yoğun
olarak yaşandığı

a t
ülkelerde
araştırma yaptı.
Hindistan, Güney
Kore ve Polonya'ya
giden AK Parti
heyeti, buralardaki
llgili kuruluş ve siviI
topIum örgütleriy!e
görüşmeler yaptı.
AK Parti !şsizlik
Komisyonu, yapılan
detaylı araştırmanın
ardından Türkiye'de
yaşanan işsizliğin
gerçek boyut!arının,
nedenlerinin, etki-
lerinin ve çözümüne
iIişkin önerilerin yer
aldığı bir rapor
hazır!ayacak.
Raporun önümüzdeki
günlerde Başbakan
Erdoğan'a ve AK
parti Merkez yürütme
Kuru!u'na sunuIması
bekleniyor.
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ELEMAN ARANIYOR

Firmamızda çalışacak
Lise mezunu hayan

SEKRETER ARAN/YOR
Tel :5247475 -52472 48

Azot YoIu Serbest Bölge

ELEItrLAN ARA^J,yoR
Orhangazi Karsak'ta bulunan

Küçük Sanayi Sifesih de faaliyet
gösteren firmam ıza vasıflı
yasrfsrz eleman aranıyor.

Tercihen 20-35 yaş arası hay eleman aranryor,
Acemilere 30 gün SSK + 500.00 YTL Maaş +

yemek + seıvis verilecektir.
Müracaat: SELKA METAL MAK. A.Ş.

Gedelek Köyü Acemler Mevki Orhangazl 
' 
BURSA

Tel :0.224 586 00 32 - 3 hat
GSM: 0.537 391 01 39 (Gemlik Sorumlu Müdür)
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lhracat 77.8 m ar dolara ula
Kasım ayında 8 mil-
yar doları aşarak
rekor kıran ihracaffa,
ara!ık ayının ilk
rakamları gelmeye
başladı.
Dış Ticaret
Müsteşarlığı'nın
web sitesinde yer
kayıt rakamlarına
göre, 77 milyar 845

milyon 640 bin
dolarlık ihracat
gerçekleştiriIdi.
Geçen yılın aynı
döneminde ihracat
66 milyar 984 milyon
817 bin dolar
olmuştu. Böylece
ihracatta geçen yılın
aynı dönemine göre
yüzde 16.2 oranında

bir artış yaşandı.
Aralık ayında ise
ihracat geçen yılın
aynı dönemine göre
yüzde 11.6 düşüşle
754 milyon 666 bin
YTL oldu. Geçen yılın
aynı döneminde ihra-
cat 854 milyon 83
bin YTL olmuştu. 12
aylık dönem itibariy!e

t
bakıldığında ihracatın
84 milyar 305 miIyon
644 bin dolar olduğu
belirtildi. Türkiye
lstatistik kurumu'nun
açıkladığı veriIere
göre, 2005 yılında
73 milyar 122
milyon dolar!ık
ihracat gerçekleş
tirilmişti.
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GERçEı( L6sTıı(
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LAsTİıı rnıuİnİ yApILIR.
§-> 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
'§-;» 2- El Jant Alım Satımı
24 SAAT HIZMETE AGıKTıR

IIEK TURLU
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Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt GemIik 
' 
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Ev hanımları daha ı man

Deprem gibi
afetlerde yaralıya ilk
müdahale büyük
önem taşıyor. lşte bu
noktada "ilkyardım"
yardımınıza koşuyor.
Doğru müdahale için
ilkyardımı iyi bilmek
gerekiyor. Aksi
takdirde hayat kur-
taracağım derken
yapılan yanlışlık, geri
dönülemez hatalara
neden oluyor.
Oncelikle şu gerçeği
kabul etmeliyiz.
Ulkemiz topraklarının
%95'l deprem kuşağı
üzerinde. uzmanların
söylediğine göre, her
9 ayda bir toprak-
larımız üzerinde bir
bölgede 6 ve üzerin
de şiddette deprem
o!uyor. Dolayısıyla
hem kendimiz hem
de sevdiklerimiz için
depreme karşı hazır-
lıklı olmak zorun-
dayız. Herkesin bir
deprem afet planı
o!ması gerekiyor.
Evinizi güvenli hale
getirmek, deprem
sırasında ne yap-
manız gerektiğini
bilmek, deprem çan-
tası hazırlamak herke
sin görevi olmalı.
zaten uzmanlar
tarafından sürekli
hatırlatılan bir gerçek
bu. Tüm bunlarla
beraber ilkyardım
tekniklerini bilmenin
de hayat kurtara-
cağını unutmamak
gerekiyor. Deprem
sonrası profesyonel
yardım gelene kadar
geçen zaman insan
yaşamı için çok
önem!i. "Altın
saatler" denilen bu
zaman diliminde
teme! ilkyardım
uygulamaIarı büyük
önem kazanıyor.
Deprem sonrasında
ilkyardım noktasında
iki temel konu var:
kanamalar ve kırık -

çıkık- ezilmeler.
Acıbadem Kadıköy
Hastanesi Aci! Servis
Sorumlu Hekimi.Dr.
Ufuk Akyol ilk-
yardımla ilgili altın
kuralları an|atıyor.

llkyardım öncesi
- Sakin olun
- Pratik olmaya
çalışın
- Çevredeki kişileri
organize edin ve
onlardan yararlanın
Yaralının Bilinç
Durumunun
Değerlendirilmesi
-Sözlü uyarın
-Hafifçe omzuna
dokunarak "lyi
misiniz? diye sorun
-Bebeklerde ayagın
tabarıına lııf ıfçe
vurarak uyarın
solunumun
Değerlen d irilmesi_
OzeIlikle bilinç kaybı
olanlarda, di! geri
kaçarak solunum
yo!u tıkanması
mümkün.
Havanın akciğerlere
ulaşabilmesi için
hava yolu açıklığı
sağlanmalı.
Do!aşımın
Değerlendirilmesi
Şah damarından 3
parmakla 5 saniye
süre ile nabız almaya
ça!ışın.
kanamalarda
İlkyardırn 

-Kanın herhangi bir
nedenle damar dışı-
na çıkmasına kana-
ma deniyor.
kanamalar her
zaman tehlike!idir.
Halsizlik, şok ve
ö!ümle sonuçlan-
abilir. lç ve/veya dış -

kanama biçiminde
o!abilir.
Dış kanamalarda
i!kyardım
-Kanayan yer üzerine
temiz bir bezle

bastırın, bandaj lle
sararak basınç
uyg u layın.
-kanama durmazsa
ikinci bir bez
konarak basınç
artırın
-Kanayan bölge
yukarı ka!dırın
-yabancı cismi
çıkartmaya çalış-
mayın
-yabancı cismi
sabitlemek için kalın
pansuman malzeme-
si kullanın
İç kanamalarda
ilkvardım-_
-|ç kanama şüphesi
olanlarda yaşamsal
bulguları kontrol
ed in
-Asla yiyecek içecek
vermeyin
Kırıklarda !lkyardım
-Yara!ıyı hareket
ettirmeyin
-KoI etkilenmişse
yüzük, saat, vb.
eşya!arı çıkartın.
-Kırık şüphesi olan
bölgeyi sert
malzemelerIe yakın-
daki eklemleri de
içine alarak şekilde
tespit edin. Varsa
önce yara üzerini
kapatın.
-kol ve bacakları
yukarı tutun
-Kırık bölgede sık
aralıklarla nabzın,
derinin rengi ve
ısısını kontrol edin.
Burkulmada İ!k-
yardım
-Sıkıştırıcı bir
bandaj!a burkulan
eklemi belirleyin
-Şlşllğl azaltmak
için bölgeyi
yukarı ka!dırın
-Hareket
ettirm eyin
Çıkıkta llkyardım
-Eklemi aynen
bulunduğu gibi
saptayın
-Çıkığı yerine oturt-
maya çalışmayın
-Yara!ıya ağızdan
hiçbir şey vermeyin
-Bölgede nabız,
deri rengi ve ısıyı
kontrol edin

Son yıllarda hızla
yaygınlaşan obezite
(aşırı şişmanlık) ev
hanımlarını çalışan
kadınlara göre daha
çok tehdit ediyor.
Çalışmayan her üç
kadından birinde
obezite görülüyor.
Se!çuk Universite-
si'nde yapılan bir
araştırmaya göre
çalışmayan her üç
kadından birinin
obez olduğu ortaya
ç.ıkmış.
oğün atlanıvor
Yaşları 15 i!e 49
arasında değişen
toplam 676 ev kadını
üzerinde araştırma
yaptıklarını belirten
uzmanlar "KadınIarın
yüzde 49'unun öğün-
leri atladığını, yüzde
44.8'inin gece yemek
yeme alışkan!ığının
buIunduğunu, yüzde
3.5'inin ise günde 4
veya daha tazla öğün
yemek yediğini
belirledik.
Ayrıca yaptığımız
anket çalışmasında
kadın!arın yüzde
66.4'ünün hiçbir şek-
ilde egzersiz veya
spor yapmadığını,
yüzde 26.2'sinin ise
ev işlerini kendi
çocuğu, gelini veya
ücretle tuttukları
kişilere yaptırdığını
tespit ettik" dedi.
Soor va ıvorIar
Ev kadınlarında daha
sık görülen obezite
hastalığını, yeme
kü|türü, hareket

eksikliği ve spor
alışkanlığının olma-
masına bağlamak
mümkün. Ayrıca, ev
kadınları çalışan

kadınIara oranla çok
daha az hareket ettik-
leri için daha tazla
yağ topIayarak
kilo alıyorlar.

rtezO
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sATı Lı K
Az kullanılmış

40 blnllk otomatik
kömürlü kat kalorifer kazanı

sahibinden satılıktır.

Tel :(0,224) 513 96 83 GEtvlLIK

şi/n ıröşgsi
DoĞAMlz

Yeşil yeşil ağaçlar,
Beyaz beyaz papatyalar,
Çalışkan arılar ,

Doğada tüm canlılar,

Bazı insanlar,
Piknik yaparlar,
Çöp atarlar, afeş yakarlar,
lşfe doğayı böyle bozarlar.

Ama doğamız korunmalı,
Güzel güzel kokmalı,
Piknik yapanlar çöp atmamalı,
Doğamız güzel olmalı

uğur SİPER
Cumhuriyet llk. Okulu 6/D
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ses tellerl nlza do ru kullanın
Hatalı ses kul-
lanımının ses tel-
]erinde ciddi tahriba-
ta yol açtığı belirtildi.
Nefes alıp vermekten
konuşmaya kadar
bütün hareketlerin
ses tellerini etk-
ilediğini belirten
uzmanlar, yetersiz
solunum ve konuş-
manın başlangıcının
koordine edilmeme-
si, gırtlak, boğaz ve
dilde gerginlik ve
ağız boşluğunun
yetersiz rezonan-
sının hatalı ses kul-
lanımına yol açtığını
ifade ediyor!ar.
Uzmanlara göre ses
tellerini koruma
yollarından bazıları
şöy!e:
"- Boğazınızı
temizlemek için
öksürmeyin. Bunun
yerine yutkunun
veya su için
- Fısıldayarak
konuşmayın
- Soğuk algınlığı

veya grlp gibi bir üst
solunum yolu enfek-
siyonuna yakalanma-
maya dikkat edin
- Sigara kutlanmayın.
Aşırı derecede alkol,
çay ve kahve tüket-
meyin. Sigarının gırt-
lak kanserinin en
önemli nedeni
olduğunu unutmayın
- Mümkün olduğunca
bağırmamaya ve
çığlık atmamaya
dikkat edin. Aşırı
derecede yüksek
sesle konuşmayın

Y

- Her gün en
az 2litre su için
- Stresli olmamaya
yada stresinizi
ortadan kaldırmaya
özen gösterin
- Mentollü veya
anestezik boğaz
pastilleri ku!lan-
mayln,
- Baharatlı, acılı,
ekşili ve asitli
gıdaların tüketimin-
den kaçının. Dolu
mideyle uyumayın
- Telefon
görüşmelerinizi

azaltın. Mümkün
olduğunca kısa
ve öz cümlelerle
konuşmaya
dikkat edin.
Konuşmaya
başlarken nefes
almayı unutmayın.
uzun cüm!elerden
kaçının ve her
yeni cümleye nefes
alarak başlayın.
Nefes alırken
omuzlarınızı ya da
göğüs kafesinizi
hareket ettirmeyin.
Konuşma hızınızı
azaltın. sesinizin
yorulduğunu
hissederseniz
konuşmayı son-
|andırın. Sohbetleri
siz başlatmayın
- Gürültülü
ortamIarda
kon u şmaktan
kaçı nı n
- Gerekirse,
konuşmadan iletişi-
mi sağlamak için
yanınızda kağıt ve
kalem bulundurun."

D ve E olmak üzere
5 çeşidi var. Dünyada
450 milyon Hepatit
B ve 300 milyon
Hepatit C hastası
bulunuyor.'Türkiye
bu hastalıkların orta
sıklıkta görüldüğü
ülkeler arasında yer
a|ıyor" dedi.

Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Farma
koloji Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr.
Yalçın Teko!, insan-
ların tuzsuz gıda
tü ketememe!erinin
nedeninin bu
maddeye olan
bağım lılıklarından
kaynak!andığını
söyledi. Tekol, yap-
tığı açıklamada,
Amerikan Psikiyatri
Derneği'nin
belirlediği bağımlılık
yapıcı kriterler ile
tuzun öze!liklerini
karşılaştırarak bu
madderiin insanlarda
bağımlıIık yaptığını
ortaya çıkardığını
kaydetti.
Tekol, şöyle devam
etti: "A!kol, sigara ve
diğer maddeler gibi
tuz da bir süre ku!-
lanıldığında bağım-
lılık yapıyor. Ustelik
bunun için aşırı
tüketime de gerek
yok. Yemeklere,
ekmeklere katılan
miktarlar bile bağım-
lılık oluşturabiliyor,
ınsanların tuzsuz
gıda tükete-
memesinin nedeni

de bu maddeye
bağım!ı olmalarından
kaynak!anıyor. Bu
neden!e bebekleri ve
çocuk!arı tuzdan
uzak tutarak bağımlı
o!malarının önüne
geçmeliyiz. Tuz ylye-
cek!erin kendine
özgü güzeI tatlarını
da bastırmaktadır."
Tuz tüketilmeme
sinin vücuda zararı
nın olmadığına
dikkati çeken Tekol,
"Vücudun tuz den-
gesini sağlayan
aldesteron adlı bir
hormon var.
Dışardan tuz alındığı
zaman bu hormonun
sa!gılanması baskı
Ianıyor. Yani vücut
dışarıdan ne kadar
iazla tuz alıyorsa
aldesteron hormonu
o kadar eksik oluyor.
Tuzlu yiyen insan-
ların aniden ter-
lemeleri ve çok tuz
kaybetmeleri duru-
munda da vücut,
larında yeterli oran-
da aldesteron hor-
monu olmadığı için
tuz kaybını den-
geleyemiyorlar."
dedi.

Tuz ha kıın a
Y

lılı r

450 m on He atlt B hastası var
samsun ondokuz
Mavıs Üniversitesi
(oıÜÜ) Tıp Fakültesi
Klinik Mikrobiyoloji
ve Enfeksiyon
Hasta!ıkIarı Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa
Sünbül, dünyada
450 milyon Hepatit

B ve 300 milyon
Hepatit C hastası
oldu.ğunu söyledi.
OMU Oğretim
Üyeleri Prof. Dr.
Mustafa sünbül ile
Yrd. Doç. D.r. Nuriye
Fışgın, OMU
Hemodiyaliz ve
Onkoloji Merkezi'nde

"Hepatitler" konulu
bir konferans verdi.
Büyük ilgi gören kon-
feransta hepatitlerin
dünyada en sık
görülen hastalıklar-
dan olduğunu
belirten Prof. Dr.
Sünbül, "Bu
hastalığın A, B, C,
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtraıye 110

Potis İmdat 155

Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55

Polis Karakolu 513 18 79

Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLİK
Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

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

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

TAKSıLER

körfez Taksi

Çınar Taksi

Güven Taksi

Gemlik Taksi

Manastır Taksi

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

REsMi DAiRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza
TEK İştetme

Sta§um
Orm.Böl.Şef.
Mıılı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ııııo.

Tapu Sic|. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İ|çe 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 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı 1212| 516 1212
Yalova |226| 811 13 23
iDO imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERiaor
Yalova
Topçular
Eskihisar

(226| 814 10 20
(226| 363 43 19
(262) 655 60 31

oToBUS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

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

514,59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

BELED YE
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

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

NöBETçi r czANE
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ytşİM tCzA|,{tSİ
Istiklal Cad. No : 83

Tel :512 06 70 GEMLİK

K rfe-
I cüNı_üx siYısi GAZETE 

-YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL :34 SAY| :2614

rİyerı : o.25 yTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumtu Yazı İşteri Müdürü : Serap CÜLen
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B

Tel :513 95 83 Fax:513 35 95 GEMLİK
Yönetim ve Basım Yeri : KORFEZ OFSET

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcıl ı k Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3'B GEMLIK

(Dini bayram G ün leri ve P azar g ünleri yayın|anmaz)
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Sıyfı l2

0rTürkl e
Adnan Menderes
Üniversitesi (ADÜ)
Tıp Fakültesi Halk
iağlığı |,nabilim DıiIı
Başkanı Yrd.Doç.
Dr. Emine Didcın
Evci, "İnsan ömrü
nün uzaması ve
bunun sonucu
olarak toplumdaki
yaşlı nüfusunun
artması nedeniyle
yaşlılık ve
yaş|ıların sorunları
günümüzde daha
fazla önem kazan-
mış.tır" dedi
ADU Tıp Fakültesi
Ha|k Sağlığı
Anabilim Dalı koordi-
natörlü
Valiliği,

nüfus artıde

,c

ünde Aydın
lSağ!ık

lı ıvııııı

ilinde yalnız yaşayan
60-75 yaş arası 250
yaşlıya yönelik
olarak yürütülecek
çalışma kapsamında
düzenlenecek eğitici
eğitimlerine bugün
başlanacağı
bildirildi. ll genelinde
yapılacak oIan
çaIışmalar hakkında
bilgi veren Proje
koordinatörü yrd.
Doç. Dr. Emine
Didem Evci, yaşlı
nüfusa sahip
çıkılmasının
önemine değindi.
Türkiye'de 1985
yılında yüzde 4.2
olan 65 yaş ve üzeri
nüfusun 2000 yılına
gelindiğinde yüzde
5.6'e yükseldiğini
belirten-Evci, 20n3

yılında ise bu
rakamın yüzde
6.9'lara yükseldiğine
işaret etti. Yapılan
tahminlere göre 2020
yılında bu oranın
yüzde 7.7'ye yük-
selmesinin bek-
lendiğini ifade eden
Evci, "Aydın'da ise
2004 yı!ında 65 yaş
üzeri nüfus yüzde 9.
Aynı şekilde, 2002
yılında 70 yıl olan
yaşam süresi 2020
yılında 73.9 yıla
ulaşacaktır.
Nüfustaki bu
değişim nedeniyle
yaşlılara yönelik
ça!ışmalar yapı!arak,
sosyal destek
modelleri oluşturul-
malıdır" diye
konuştu.

ğ
ı

M üdürlüğü,
Fğitlm Müdürlüğü,
l! Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü, Aydın
Belediyesi ve Adnan
Menderes Üniversite-
si Vakfı'nın (ADVAK)
katkılarıyla "Sağlıklı
yaşlanma, yaş!ılara
yönelik sosyal
destek mekaniz-
malarının oluşturul-
ması" konuIu
ortak bir çalışma
başlatı!dı. Aydın

rtez

,}

+cit'\

|,'l

VEFAT Ve TESEKKUR
Merh[ ırT?

Cemi! Erdoğan Çorum'u[T
Sevqiii eşl, değerii var!ığımız

trffiffiUnf,'una

vefatı nedeniyle, büyük acımlzı
bizzat cenaze törenine

katı larak, telefonla arayarak,
evimize gelerek paylaşan

dost, akraba ve sevenlerine
şükranlarımızı suna rız.

ÇORUM -YAIAZ| ve
YİLDİRİM AİLELERİ

hfaEde

,

Y
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Gad. 9/A
Tel & Fax: (0.2^4) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224I, 513 49 93

e-mail : c demirli@yahoo.com
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Ger kırı fl ana hae ea to a ıs ceza§ı
2OO7 yılında çalışanların son kez vergi iadesi alacaklarını hatırlatılarak, gerçeğe aykırı fiş ve fatura toplayanların 6
ayla 3 yıI arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunuldu. Ankara Serbesf Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Metin Polat, ücretlilerin çalıştıkları işyerlerine son kez olarak 2O06 yılı
için topladıkları belgeleri en geç 2O Ocak 2007 tarihine kadar vermeleri gerektiğini hatırlatarak, mükellefleri uyardı.
Polat, "Vergi iadesi uygulamasının 2007 yılında son olmasına güvenerek yanıltıcı belge, fiş ve fatura toplayan
ücretliler 6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceklerdir. Çalışanların önümüzdeki Ocak ayın-
da verecekleri fiş ve faturaların gerçekliği konusunda titizlik göstermeleri gerekmektedir.' dedi. Haberi sayfa 8'de

GEMı_ix
GEMLIK,İN iı_x GüNLüK GAzETEsl

ıı

TARAFSİZ SİYASİ G.A^ZETE
6 Aralık 2006 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKıı (250.000 TL.)

ı ıı

_

[ödez Ohet'te
Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her tür!ü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşen mühür, kitap,
bröşür cilt yapımı .

İstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel, 513 96 83

Gemlik 72 NoIu Marmarabirlik Kooperatifi bin 60() ton alım yaptı

e
ı

n tüccarı nın al tın ılı
/ rftrr^arabirlik'in

kotaları düşürmesın-
den sonra tüccar
peşin para ile 4 WL
lik zeytini 2.5 WL'ye
alabiliyor. Bu neden-
le 2006'nın tüccar
için altın yıl olduğu
söyleniyor. Gemlik
ve çevresinde topla
nan zeytinlerin karar-
maması nedeniyle
bu yıl ki ürünün
hasadının düşük
olduğu görülüyor.
Birlik, tüm Koopera
tiflerden 23 bin ton
zeytin aldı. Syf 3'de

ıı

Kadri GÜuen
kadri_guler@ hotmail.com

Zeytinci
Zeytin üreticisi için havalar güze! gidiyor.
Hasadı rahat!ıkla topluyor. Ama bu

havalar zeytinin kararmasını da geciktiriyor.
O nedenle yeşil ve kızıl zeytinler ağaçlarında
kararmaya bı rakı ! ıyor.

Marmarabirlik'in alım politikasını beğenir
veya beğenmeyebi|irsiniz ama bu politika bir
bakıma tüccara yaradı.

Tüccar satacağı matı a!ır.
Kesintisiz nakit paraya ihtiyacı olan üreti-

ciden maIını alır.
Tabii bu alımlardaki taban fiyatlar bek-

lendiği gibi olmaz.
180-200 taneli zeytinler genelde kapışılan

ürün!erdir.
Tüccar, bu zeytinin büyük çoğunluğunu

aldı.
Depolarını doldurdu.
Marmarabirlik'e bin 600 ton zeytin veril

miş. Neredeyse Gemlik'in kontenjanı dola-
cak..

KatırJı Koopereratifi 250 ton zeytin alarak
havuzlarını doldurdu.

Alımlara daha devam ediyor.
En karlı üretici Katır!ı Kooperatifi'nin

ortakları.
Hem ürününü peşin satıyor, hem de

bakım, gübreleme ve bunun dışındaki
ihtlyaçları için kooperatiften nakit para ala-.
bi!iyor.

Tüccar altın yı!ını yaşıyormuş.
Parası olan her zaman altın yılını yaşıyor,

Zeytin üreticisinin ise iki yakası biraraya
gelmiyor.

lr!"'
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U
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Türk Kızılay'ı Et ve Balık Kurumu'nıJn deste
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Blr haftada l4hin e olsıtzlukta
64. sırada 0r
Türkl

rhan ÇE'rlNKAYA
KuşatJll?.,....

570 siirücü e ceza
r alı

U!uslararası araştırma şirketi Gallup'un 101
ülkede yaptığı yolsuzluk araştırmasına
göre, dünya ülkelerinin neredeyse dörtte
üçünün halkları, devlet kadrolarında yolsu-
zluk yapı!dığına inanıyor. Türkiye listede
64'üncü sırada.
Amerikan araştırma kuruluşu Gallup, yol-
suzluk konusunda 101 ülkeyi kapsayan bir
araştırma yaptı. Ankete katılanlara
ülkelerindeki devlet kadro!arında yolsuzlu
ğun hangi düzeyde o|duğu ve bunun eko
nomiye ne kadar yansıdığı soruldu. Bu
soruya karşılık katılımcıların yüzde 75'i yol-
suzluk yapıldığına inandığını söyledi.
Gal!up'un araştırmasına göre, yönetimleri
ne en çok güvenen ha!k Finlandıyalılar.
Listenin sonunda ise Litvanya bÜlunuyor.
Türkiye sıralamada Portekiz ve Sri Lan ka'-
dan sonra 64. sırada yer alıyor. Rapora
gore birçok yc,ıksuI ve gelişıııekte iilknlerin
ka|kınnıaslnı" öıııııı<lcıkı oı,ı tıııyi,11 *, 'de
yolsuzluk Btı iilkelerdeki siyasi v",
ekonomik belırsizlik de yabaı]Cı yatll ııı|ların
önünü kesiyoı Ancak uzmanlara göre. yol-
suzluk en çok o ülkede yaşayanlara zarar
veriyor.

Papa... AB... ABD...
Sürekli beyinleri

mizi meşgul ediyor..
Düşünce sis-

temimizi bozuyor..
Yaşam biçimimize

müdahale ediyor..
Türkiye'nin geldiği

nokta...
Hiç de iç açıcı

değil..
Umut...
Sonuna kadar...
Savaş...
En son nefer kalın-

caya kadar...
Ancak...
Kurallar eşit değil..
Rakipler arsız..
Verdikçe istiyor-

lar...'
Ya ülkeyi idare

edenler...
Onlar da...
kendi emellerine

ulaşmak için hayır
demiyorlar..

Din..
lman...
Kitap..
Onur..
Gurur..
Sınır...
Hak getire..
Bu işin sonu ne

olacak?

Düşünen yok..
Yurttaş şaşkın..
Eınçıeryalizm...
Siycınizm...
Tünn silahlarıyla

saldırıyor...
Bir yandan

ekonomik hege-
mony:ı..

Diğer yandan ahlakı
çökertme saldırısı..

On!ıem...
Nerede...
Tüıın kanalIar açık..
olumsuz!uklar

bendirıden kurtulmuş
su gibi ülkeye akıyor..

Dışıarıdan ortalığı
kanştıranlar..

lçeriden çanak
tutanlıar...

Hep birlikte tıağım-
sızlığıın ipini çekiyor-
lar..

Özgürlükteri ılok
ediyorlar..

Şimdi...
Yurttaşa önernli

bir sorumluluk lıalı
yor..

Safııı ı l,ıelirlcrnek. ..
Mustafa Kem;el rrıı''
Ali Keıııal ıııi'i
Tarih iyi bir öırnek...
Ders almasını

bilene...

Son bir hafta içinde yapılan trafik dene-
timlerinde 14 bin 570 sürücüye cezai
işlem uygulandı.
lstanbul Emniyet Müdürlüğünden
yapılan açıklamada, Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanın-
da,27 Kasım ile 3 Aralık 2006 tarihleri
arasında 34 bin 673 aracın kontrol ve
denetimden geçirildiği bi!dirildi
Açıklamada, bu denetimlerde 13 bin
166 sürücüye yasak park, 16 sürücüye
korsan taşımacılık, 1223 sürücüye kır-
mızı ışık ihlali, 149 sürücüye alkollü araç
kullanmak. 16 motosiklet sürücüsüne de
kask takmamaktan cezai iş|em yapıldıgı

'kaydedilıti
l 1797 iı,ıı ııı da çe|,icı'y.ırtliııııyi.ı otcıpar_

ka çekıldıgı tııl<tırılen ıçıklamada, aynı
tarih|er arasında 2 olumlü, 79 yarplamalı
olmak uzere toplam 1690 trafik kazası
meydana geldiği belirti!di.

ı
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Ko ÇAK GAYRırvırNKUL
BANKASı

444 o 55o

CDRS t GCMLİH ŞUBCSİ
Tul : (0.3P4) 51e 08 58

Fax : (0.224',512 08 61
İstiklal Caddesi Adtiye Aralığı Lider Apt

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

vvww. ko,Ga kg ayrİ rn e n k u l . co rn

GENEL \vtÜDÜnrÜx\
İ

AA-{x).ı t Yka ön mli değil 1000 u2
d.niz gör.cah aİ!ı
AA-010 Bu6. Yotu üzııi ııo00 ıT2 Tlİ Parh olıcık
AA-13 Kumlı İ{ırlı ıngı 'ı0oo ıu2 o.nlz göİ.c.k içind..v
ohblllı
AA{!27 Yılovı Yolu iooo tt2 Ticari lmıı Zıytin Sıtış
[ağızı3ı olacık
AA-orırı o7hengı:i ç.vre yolu l500 ıT2 z.ytin d.polım.
yıri olıcıh ırsa
EE-ü)9 Sıhildc 2O0 M2 2harll d9ni2 gö.gb|bc.k ost usl.
v.y. karşllıkh iki daıre veya dublehs dair. olıbal.cek işy-
.rl
EE-036 tıvki Ömmli dagıl 5 katlI kol.piı olac.k bina.
€E-o46 İ3tıklıı c.d. zamin yalınm amıçh dükkan.

sATıLAıı - xlnaLANAN
cayRlıııE N KU LLER

AA-(Xlll Kıracıali 9275 }ı2 konut imıdl 250.q)o YTL
AA-ooe Kurtul 280 H2 köy içi
Co.üıo YTL
AA{11 Oıtııngazi Gürh 13300 lU2 Çlrt|ik v.ya 

'.brui.ohbııır. 'ı2o.00o YTL
AA-O1ıı ilınıstıı 9üı u2 Yill. imıfl|
20o.qxı YTL
AA.o'ı5 Hbın p. l20 ı{2 D.nıı mınzırall yola c.Ph.li
hi33.1i tıpil t0.00oYTL
AA-016 Ha3ın.F149 ı{2 D.niı tınzırılı yolı cıphe
hıs3.ıİ tıpu 20.000 YTL
AA-{l19 Kınılboyu 9f0 il2 .ski z.ytln hıll.ıte3l ticari
lmıılı 15.(Xl YTL
AA-o20 Engoru Köyü '|20{rc il2 1125.@0 plınde d.Poıa-
mı imııll 1.(rco.ooo YTL
AA{2a zıyrin h.li .rtı3l 'l50 Iu2 d.Po y.rin mü3ail
17.o0o YTL
AA-026 Hımıdiyı l{h. 318ıı il2 ıı.ü.ıı yıkın konırl
lm.d| 2.0(xl.ül0 YTL
AA.O2!) Orlr.ngııi yolu 30.00 t2 sınıyl lmı.i d.polı-
mıyı mü3ıal 70o.q)o YTL
AA.{l33 Sııtıst billgı 50.000 u2.n.yol ııı(xı m.t.
c.ph. d.Poıım. imarh 7.5ot1.oğ) YTL
AA-o3/ı s.rt st 8ölge 530.üXl ıa2 D.Poıımı lmer|l
AA-036 z.ytin Hıli yını 

'60 
u2 d.Po y.dm müsııt

25.qxı YTL
A/ı.(ııı5 unuıö.y 380 t2 dıniı mınz.r.h vılı. lmııiı
70.000 YTL
A^-oae Engüıü Köyü 2a90 ıa2 Anıyoı. c.ph.
lis.o YTL
AA{,ı9 ort.neııa cıd. 73o t2 üç yanı yol
9o.00o YTL
AA-oso umurt y 3323 12 yol İınan 25.00o YTL
AA-o55 umurö.y 3850 t2 körr.ı mınıırıİ ı.yıln
ığıçlın vır 95.0O0 YTL
AA{60 Küçükİumla 10o0 tK2 ım.ıtı 1üı.000 YTL

SATİLİK ARSA
35.0(rc YTL

4A-062 Gcmlik Buı,sa Yolu 13.000 M2 zemün Eıüdlu 5 k.t
imar|ı '1.600.000 rrL
4A-063 ı{arll Köyn 1.222 il2 ınıyola 5 ml 3o0 0oo YTL
AA-06/ı s€rb€st B(ıl9o 39.183 M2 Sanayı |mar|ı
3.000.000 YTL
AA-067 lznik Gö| kenan 8oo.ooo M2 Turlzm toslsls kılru-
labilir 5.500.000 rl'L
AA-088 Orhangari l9.077 H2 sanayı ımart| t 250,000 YTL
AA_072 G€msaz 8|]0 u2 Villa ımarh
AA.080 Xapakll 59|6 M2 villa konuı amarll l10 000 YTL
AA-081 Karacabe), karaagaç 9.55b M2 lzmıı yoluna 150
mı, cepho b€nzlnallik olabiliİ 250 0o0 YTL
AA-091 Çevre yolıl 1081 M2 yola 50 mt cePho tacan
|marll 750,0o0 YT|-.

AA-o92 Yalova Yoıiu 9 ı108 Gemlat'e çok yakln tlcali lmadl
].ooo.0o0 YTL
AA-096 Flstıkll K<ıyu ı1.500 M2 denııe 60 mı 350.000 YTL

EE{ıIE Göly,aha 2.000 M2 lçınde evı o|an l:nık golum sılıı
65.000 YTL
EE-07l Esadiye Köyü Yalova 12902 M2 2 katlı ahşaP b.na
ev, ıhlr, ır,aktöİ 250.000 YTL
EEt75 İludanya ı532 İl2 anayola cephell havuzlu mus-
taki| deni;ı. sdlr. altl garai. ponakal bahÇesl va7

800.o0o YTL
EE.080 orhangazi cd. 7800 M2 Ev ahıı elekır|k. su.
arlery.n. m6yvo agaçları 200,000 YTI
EE-l3ıa orhengazl |znik yolu 25oo M2 dılbıeks ev8 oda. 2
banyo ole,krik, su z.ylin v3 m3yva ag.çla.| çocuk Parkl
ına yola 120 mı 85.000 YTL.
EE-'l36 Durdane 2272 ll2 2 katlI av meyve a9açlı
l30-0oo Y,TL

EE-002 Minasılr l00 M2 .ı, kal 3+1 İoloflreılı 95 00o YTL
EE-q)4 Gaıhan. cad- 125 M2 5.kar 2.1 kalorlrerll
70.000 YTL
EE-005 Li3. cad. 110 il2 2.kar 3+1 baklmyl dalİe
60.000 YTL
EE-O'ı1 ı{ar|ı Xöyo 75 ılı2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adel yuzme
hıvuzu, sPo, ılanı vc çocuk Paİkl mJ5lars.2 75 000 YTL
EE-012 ı{anastıİ 120 ıu2 6.kat 3+l ma5ıars12 bak|mll da|re
l(x).«X) YTL
EE-OI3 Yıni sahil 90 M2 s.kal 3+1 yenısJhıl ma5ıar5ı2
d.niı manzarall 85.o0o YTL
EE-O1a ıaınısıl? 12ıl M2 1.kaı maslJlsl, baklml| dalİe
85.0@ YTL
EE-015 E3ki pazar cıd.95 u2 2-1 soball. kartonplyerll
50.o(Xı YTL
EE_017 Gım|ik m.rı.ı 110 ırı2 5.kaı 3ü1 çafşlya yıkln
ıı5.0qı YTL
EE-ol8 Hımadiy. uh. 'l.ı4 IT2 ]ı.kal 3r1 baklmll daır.
70.0q) YTL
EE_O'ıg 8aılkpazarı 60 1ll2 3.kat 2+1 acll ihıiyaçtan sıtll|k
55.0{n YTL
EE{t21 Gımllİ 87 ıİ2 s.kıt 2+l çelik kapl karıonPiy.r ,

plmıpın 55.000 YTL

s^4TıLı]< ç ]<

SATıLı]< E»A FıE

EE_o2,a Dİ. zaya Mh 1!5 M2 2.haı 311 daaic kıloıirorla.
P|maPnli. §.ı.n boyı. kartonPly.rli Eo.q)o YTL
EE-031 Manast|ı 130 M2 2.kıı 3+1 kartonPiy.r, krlo.ilcnr,

'ull 
eşya 115 oo0 YTL

EE-033 oİhangaut cad 1ıu) M2 'l.k t 3+1 doğalgaz baklm-
l| dalrg 75.000 YTL
EE 057 cumartosl Pıan 70 M2 5.kaı 2+1 çalik kaPı, kır-
tonP|yg.. Pimapen ,l1.00o YTL
EE-o58 Mınastlı 130 m2 5.ka! dcniz yol. G.Pho, k lorilerla
70.000 YTL
EE-060 Manasl|, 130 M2 s.kat 3+1 d9niz yol. crPh9li
kaloriferli 70,0oo YTL
EE-O5'l Bılıkpaıar| 88 M2 s.kal 2+1 bakım istır
3 5.ooo YTt
EE-062 Manastır 120 82 4.kaı 3+1 

'ull 
dair. l00.000 YTL

EE-077 Hamıdıyc Mh 1l/ı M2 '|.kat 3+1 bakımll dııre
60.000 YTL
EE_081 Manaştır l35 M2 1.kıl 3+1 lull-doğıl9aı
9o.0«, YTL
EE_o82 Mınastlr i/a5 M2 3.hal 3+l cirt b.nt,o v. wc.
kalorirarli, .san3ö.lü 9o.ooo YTL
EE.063 Eşrıl Dinçıı Mh. 'l30M2 2.krt 3+'| y.ni bin.
8o.ooo YTL
EE_065 Manastlı 110 M2 12.krt kanonPiy.ili, k |o.ir9rli.
masrars|ı 55.oo0 YTL
EE,l0E Mınastır 150 M2 1_2_3+5-.. krtlırda 3+1 

'ull. 
luks.

ı9usto3 2007 t9slim denlz manzırah 'lo ıdot dıir.
gemlik M€rkgz 'l10 M2 5,kai 3+1 çarş|yı yıkın
EE-(x)3 Manasllr 195 M2 5.kat aü'l 2 bınyo, 2 wc, ısan-
sör|ü. dogı|9azll
EE-130 Manastıı 195 M2 3,kat ar1 2 bınyo. 2 wc. asan-
sörlu, dog.lgızll
EE-l29 ıaan.stlİ 195 M2 :emin 4+1 2 banyo,2 wç. asan-
sör, dogalga:
EE-(x)a Man.sll, 155 M2 zgman 3+1 2007 tommuz ıesllm
krediye uygun
EE-096 lllanaslır '|50 M2 ı,kel 3+'! d.ni, manz.ralı
kalorirerli. öıol yaPlm 1 30.000 YTL
EE-too Man.5i|r 140 M2 3.kiı 3+'l ö2el yıP|m lüks
kalofirgrli 120.ooo YTL
EE-to8 Manıstıı 150 M2 1.2.3.ıı.5. kıtl.rd. 3+1 

'ull 
l(iİ

.gustos 2oo7 laslim donaz mınıırılı 1o ad.t 125.ooo YTL
EE.ı25 iianasllİ 155 M2 1.kat 3+1 2oo7 tımmuu ıes||m
kıgdiyg uygun l20.0oo YTL
EE-130 f,lanaslır 195 M2 '1.2.3.ıı.5.6. krtı.rda a+1 2 bJnyo
2 wC, .sansörlü. doğ.lgazll 5 adoı 17o.q)0 YTL
EE-'l43 Manastıı 120 il2 5.hat 3+l 3oh.lı, karlonpıyerl|
70.0o0 YTL
EE-l/ı5 Manastlr 135 M2 3.krt 3+l süpo. d€niz manza,all
kombala 80.0oo YTL
EE_l/a6 istiklal c.d. 11o M2 2.kat bakımlı dıirc 57.ooo YTL
EE-'ı/ag H.miday. Mh. l'ı0 u2 3+1 9ııi okulu yın| baklmll
55.ooo YTL
EE.151 i3tikııl c.d. 1a6 M2 9.krt 3+1 öı.l yıPlm 

'ull 
luks

diir. l20.0oo YTL
EE-153 xumıı E0 M2 5.k2t 2+1 3it. iç.rasind. bıkımll
m.nı.nll 

'ull 
gşy.ll a2.oo0 YTL

EE-1!l Eski sahi| k yıkham :ı20 u2 3+1 bıİımlı dcniı
manıer.|l ı0o.0o0 YTL
EE.l55 lf,ınaslır 120 M2 ]|1 d.niz mını.r.h, b.klmll
d.niz. 3lr|. mdrah 8o.oo0 YTL

EE.l59 Dörlyol 130 M2 10. kaı 3+1 oıe| yaPlm luİ

EE{07 Gazham cd. 120 M2 ıomln 1.kat ka|orirerli, 1.100
YTL kiE geliri Var. bank iPorekll 115,000YTL
EE-t05 oemarsubaşl Mh. 24 M2 ıemln koşa dukkan
55,000 YTL
EE.133 Adliy. karşısı lhları 325 M2 ıemin 

'ull 
oşyasıyla bır.

Iikto 55o.o0o YTL
EE-161 orhangazi s.nayi sito5| ı50 M2 zomln çekmo katl|.
içindo kiracll|,yrllnmlIk. k€leplı 75 0o0 YTL

EE-O3a Orhengaza Cd. 33000 M2 12O00M2 kapalı .lanl|
hı:ıı 7.50o.0oo YTL
EE-o65 Alaşar Köyü 2E28 M2 2800 M2 İapalı alanll haı|r
9oo.ooo YTL
EE-oag lznak yolu 3Eooo M2 13ooo M2 kapall alanl| ha2lr.
ipolekli /ı.275.ooo YTL

AA-037 Hisarıepe 9o0(X) M2 ımarll
AA-038 Manastır 1350 M2 ımar|ı
AA.042 Manastlı 2000 M2 imarlı

EE406 HisarleP. l30 u2 3 kaı 2r,l as.nsorlu. ka|orifedi
200 USO depo2ato 375 YTL
EE4ı6 Manasllı 120 M2 1.kat 3.1 asansörlü, kaloriferli. 2
ayllk dcpozii 350. YTL
EE{20 Manasııı 120 M2 1,kar 3+1 asansorlu. kalonlerli.2
ayl|k dePoıil 350. YTL
EE{95 Eski Pazar cd. l0o ıu2 l.kar 2a1 doğalgaz kaPlda,
lull eşyall 550. YTL

EE-o'ı4 umurb€y 2iO İt2 dubleı 270 M2 bahçela, d.niz
man2arallE€-068 Dobruca 500 M2 trlPl€ı full lüks 35o İl2
bahçe 300 0oo YTL
EE-o68 Dobruca 500 M2 Trıp|eı vllla 

'ull 
lüks daiİ.

600 oo0 YTL
EE-076 Karacaa|i 550 i,t2 tnp|ex donizo s]rlİ, iakuzila
bahç. 325.ooo YTL
EE-078 orheniyg Mh. lıao M2 oubl€ks d.niz mananll
luks v€ ıksiksiz mobilyah '|50.000 YTL
EE-o97 Xumla 250 M2 triplex siıe içi dgnaı. 50 mt
220.oo0 YTL
EE.lal ortıaniye ıİh. 200 M2 duPleks bıklmll süP., mın.
ıanll 250.ooo YTL
EE-101 8urca Çıkirge l80 l$z triplex özcl yap|m lüks
ıa00.0(x) YTL
EE-l60 Kurşunlu sıhil 260 İl2 tripleks site içind. yüzm.
havuıu, özel y.Plm lüks, yeni 300.000 YTL

S^ATıLıı< DÜ]<]<AN

SATıLı}< FABRıKA

SATİL|K VİLLA

05.000 YTL

EE-O56 Balıkpazarı 165 M2 2.katlı 5 kat
imarlı, bahçeli yığma tugla
EE-O't0 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı mus-
takil 2,5 katlı , sobalı

AA-O't8 Yıkıntı ustu 50000 lJ2 bakımlı,
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
ya|ova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba girer, 50 zeytin ağacı var
20.000 YTL
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlih
tarla

NOT : Telefonla görüşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur,

Ctll,|llT[Jl, Pllli 0tlruil

AA-009 Kurtul 280 M2 tarla koy ıçı
60.000 YTL
EE-003 lskele Meydanı 55 M2 5 katlı meyhaneler
sırasında bına 200,000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı, ımarlı ben-
zınlık 2.250 000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35.000 M2 kabası bıtmış Resort C,tel
1.450 000 YTL
EE-040 Orhangazı yolu 4000 M2 ruhsatlı, ımarlı ben-
z|nllk '1.200 000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5 katlı hazır aşy€ri,
restaurant 550.000 YTL
EE_072 Demırsubaşı Mh. 70 M2 4 katl| bına bakıma
ihtiyacı var her katın ayrı gırışi vaı 130 000 YTL
EE-073 lstlklal Cad 25 M2 2 katll devren kıralık
dükkan faal durumda maikel, tekel bayı 50 000 YTL
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda dihış
atölyesl makıneler yenı devren kl.allk dtıkkan
40.000 YTL

LEvSATıLı}< Mus

SATıLı]< ZEYTıNL ı<

ill0n

ARANAN GAYRİMENKULLER
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72 Nolu Marmarabirlik Kooperatifi bin 600 ton alım yaptı

Ze

1.600 ToN
ALıM YAPT!
Ote yandan zeytin
alım kotalarının
düşürülmesinden
sonra peşin para
veren tüccara yöne-
len Marmarabirlik
ortaklarından bekle-
nen zeytin alımının
yapılamadığı ileri
sürülüyor.
Marmarabirlik Gemlik
Zeytin Kooperatifi'nin
şu ana kadar yak-
laşık 1.600 ton alım
gerçekleştirdiği

öğrenilirken, ilk
öc|emelerin 17 Kasım
2006 tarihinde
yapıldığı bildiriIdi.
Gemlik ve çevresinde
top|anmakta olan
zeytinlerin halen
kızıl olması
nedeniyle yeterli
hasat yapılamıyor.
Ureticiler zeytinin
kararması için
yağmur yağmasını
bekliyorlar.
Yı!başına kadar
zeytin top|ama işle
minin bitirilmesi
bekIenirken
Marmarabirlik'in

şu ana kadar tüm
kooperatif le rınde
23 biıı toıı alım
gerçekteştirdiği de
öğrenildi.
Kotanın düşürü!me-
slyle birlikte topIadığı
iri taneli zeytini peşin
para ile tüccara satan
üreticiIer, bekledik-
lerini alamazken, tüc-
carın düşük fiyatla iri
taneli zeytin alması
nedeniyle adeta
altın yıl yaşadığı
öne sürülüyor.
Her gün yaklaşık
700 tona yakın zeytin
getiri|en Marmarabir

ılı

lik Gemlik Zeytin
Kooperatifi depo-
larında bu yıl bekle-
nen hareketlilik de
yaşanm ıyor.
72 Nolu
Marmarabirlik
Gemlik Zeytin
Kooperatifi'ne zeytin
veren üreticilere
ikinci kez bu hafta
içinde ödeme
yapılması bek-
lenirken, kampa-
nyanın ne zaman
bitiri!eceği
ise Marmarabirlik
Genel Müdürlüğü'nce
açılanamadı.

tln tü| 0carı ılııl d tın
,/ Marmarabir!ik'in kotaları düşür /Cemlik ve çevresinde toplanan

mesinden sonra tüccar peşin
para ile 4 YTL'llk zeytini 2.5
YTL'ye alabiliyor. Bu nedenle
2006'nın tüccar için altın yıl
olduğu söyleniyor.

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Marmarabirlik'in
zeytin alım kotalarını
düş ürmesinden
sonra bu yıl aIım
yapan tüccar istediği
fiyata zeytin alıyor.
Geçtiğimiz yıllarda
kilosu 4 YTL'den
satılan zeytin bu yı!
tüccar tarafından
2.5 YTL'ye alındığı
ileri sürü!üyor.
Zeytin alımı yapan
tüccarın bu yıl aItın
yılını yaşamakta
olduğunu ileri süren
zeytin üreticileri
emek!erinin
karşılığını a|amadık-
ları söylüyorlar.

*GEMLıK
KooPERariri

zeytlnlerin kararmaması nedeniyle
bu yılki ürünün hasadının düşük
olduğu görülüyor. Birlik, tüm Koo
peratiflerden 23 bin ton zeytin a|dı.

ı

Dere üstü se asaklandı

Seyfettin ŞEKERSOZ
Bir süre önce seyyar
satıcıIara serbest
bırakılan dere üstü
dün yine boşaltıIdı.
Polis ekiplerinin
gözetiminde zabıta

ekipleri tarafından
boşaltılan dere
üstünde bir
süredir uygulama
yapılmıyordu.
Belediye zabıta
ekiplerinin yetersiz
oluşu nedeniyle

ıne

özellikle SaIı günleri
yeterli kontroIlerin
yapılmadığı gözlenir
ken boşaltılan
dere üstüne bir
süre sonra yine
tezgah açılmaya
devam ediliyor.

Seyyar!ara yönelik
tezgah açılacak
yer olmayan ilçe
caddelerinde
aynı görüntülerin
yaşanması
kaçın ılmaz
gözüküyor.

an

iıiırıtıııııtııt,
ı l ı ıı
ıi ı l

ı

ı lll1l
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Dis Hekimi Ozcan VURAL
or.-"nrr.al 1 933@lıotm a il.com
www.m i l l iyeUblog/özcan vu ral

Yapılacaklar yakışmıyor!...
Başkent'te Cumhurbaşkanları ve MiIli

mücadele komutanları için kurulan bir
Devlet mezarlığımız var.. Buraya gömülme
koşulları belli....

Ama ne zaman ki bir siyasi ölürse,
kendine özel bir muamele yapılmasını iste-
mekte, kimi anıt mezar yaptırmakta ,kimi
cami avlularına gömülmek için özel yasalar
çıkarttırmaktadır.. Sayın Bülent Ecevit için de
acele bir yasa çıkartıldı..

lktidar hemen kendine de pay çıkararak
eski Başbakan ve Mec!is Başkanlarının da
buraya gömülmesini kabul etti...

Bülent Ecevit buraya gömülmeyi hak
edenlerden birisidir.. Burası doğru ...

Ama, böyIece Cumhuriyet rejiminin,
Laikliğin, devrimlerin bazı en büyük düşman-
larının, hatta hırsız!ıktan, yolsuz!uktan
yargılanan bazı eskilerinde buraya gömülme-
si, yasaya acele tarafından sokuşturu|du...

Biz bunlara kızarken birden Ecevit'in
oradan alınarak başka yere nakIini Rahşan
Ecevit'in istediği ve bu yolda çalışmaya
başladığını öğrenmek !iğimiz inanın sinir
trafolarımı attırdı...

Bu çocuk oyuncağı bir iş oldu. ..

RahmetIi Ecevit 172 gün yani 6 aya yakın
GATA'da yattı. Durumu be!li idi.

Ailesi ve partisinin ileri geIenleri ö|üm
oIduğu zaman ne yapacaklarını, nereye
gömüleceğini, nası! bir merasim yapılacağını
düşünmediler mi?

Hadi bu gaflet uykusunda idiler, Ecevit
öioükten sonra aitı gün behic.'ıiidi, bu sırada
bunlar niye düşünülmedi de, Devlet
mezar!ığını istemiyorlarsa niye bunlar
söylenmedi..

Devlet seferber ediIiyor, devlet törenleri
yapılıyor, Altı gün boyunca beklettiği törene
Cumhurbaşkanı, Hükümet üyeleri, komutan-
lar, askerler, yüz binlerce insanımız katılıyor,
Ecevit'e layık her şey yapılıyor...

Daha üç gün geçmeden hanımefendi
konuşuyor; "Biz Bülent için Gölbaşında arazi
satın alacağız, mezarını oraya taşıyacağız"

Amacı; Allah gecinden versin, kendisi de
vefat ettiğinde o araziye birlikte gömüImek-
miş..

Anıt mezar ikisi için yapılacak... (Devletin
partilere verdiği parayla yapılacak)

Hiç kimse kusura bakmasın da, artık işin
cılkını ve suyunu çıkartıyor..

lki kişi arasında ki aşk - sevgi-60 yıllık
evlilik başka bir şey, Devlet işi başka şey-
dir..

Bence Rahşan Ecevit yaşının da verdiği
kaprislerle aynı anda hem devlete, hem
topIuma, daha da kötüsü Sayın Ecevit'e
saygısızIık yapıyor.. .

Bir daha söylüyorum; Eşi 172 gün has-
tanede yatarken, cenazeyi altı gün bekletip
törenler düzenIenirken bunları hiç mi düşün-
medi ?..

Elbette düşünmüştür... Önce Devlet töreni
yapıIsın, sonra eşiyle birlikte kendisinin
gömüIeceği anıt mezar yaptırmayı
hesapladı.. Ama bu yakışmadı.. Yarın orayı
da beğenmeyip başka tarafa naklini isterse
ne olacak?. Rahmetli oradan oraya gezdirile-
cek mi? Türk'lerde aile içinde kızgınlıkla
söyIenen bir söz vardır "Mezarda bile seni
rahat bırakmam" Şimdi birileri,
Hanımefendi'nin yüzüne karşı konuşup had-
dini bildirmeli..

Eşinin dirisi üzerinden elini bir dakika
olsun çekmedi, bari ölüsünden çeksin... Ölti
üzerinden duygu sömürüsünün bu kadarı
Devlete, millete, Karaoğlana ve Karaoğlan'ı
sevenlere yapıIacak en büyük saygısızlık-
tır... Yaşlı olduğu için duygusaldır onun için
bunu anlamayabilir... Anlamıyorsa,
çevresinde anlatacak kimse de yok mu?
Çünkü Ayıp o!uyor..
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kaldırı mlar neden ka
iiHaklarımva
sahı ıkalım"

at or?
Seyfettin ŞeXenSÖZ

ıstiklal caddesi
üzerinde yıkımı
gerçekleştirilen
metruk bina için aIı-
nan önlemin ardın-
dan kaldırımın açıl-
maması vatan-
daşların tepkisini
çekiyor.yıkım anında
kapatılan kaldırımın
aradan geçen
zaman içinde
açılmamasına tepki
gösteren vatandaşlar
'Madem yapılmıyor
kaldırım neden
işgal ediliyor.
Geçmekte zorlanı
yoruz ve yola
inmek zorunda
kalıyoruz' dediler.
lstiklal caddesi
üzerinde ziraat
Bankası yanında
bulunan ve bir
süre önce yıkılan
ahşap binanın
yerine yenisinin
yapılmaması ve
ka|dırımın kapatı!dığı
gibi bırakılması
geçenlere sıkıntılı
anlar yaşatıyor.
il<l l«lşlnln yan yana
gelemez duruma
gelen kaldırımların

birde olur olmaz
durumlarda kapatıl-
masına tepki gösteri
lirken lstiklal caddesi
nin Büyükşehir
kontrolünde mı
Gemlik Belediye
zabıtası kontrolünde

mi olduğu ise
halan belirlenmlş
gözükmüyor.
lstiklal caddesi
ve kaldırımIarının
denetimi ve
bakım ın ın
Büyükşehir'e ait

olması nedeniyle
bir süredir
ilgileniImeyen
kaldırım!arda
isteyen kişi
istediği yeri
işgal edebildiğl
gozleııiyor.

Büyü kşeh ir
Belediyesi Yerel
Gündem 21 Kadın
Siyasi Ça!ışma
Grubu ve kadın
Meclisi üyeleri,
U|u Onder Gazi
Mustafa kemal
Atatürk'ün
72. yıl önce kendi!e
rine verdiği seçme
ve seçilme hakkını
sonuna kadar
koruyacaklarını
bildirdi.
Büyükşeh ir
Be!ediyesi Yerel
Gündem 21 Kadın
Siyasi ÇaIışma
Grubu ve kadın
Meclisi üyeleri,
Atatürk'ün 72. yıl
önce kendilerine
verdiği seçme ve
seçiIme hakkını
sonuna kadar
koruyacaklarını
bildirdi.
yerel Gündem
21 Evi'nde gerçek-
leştirilen basın
toplantısında
konuşan Yere!
Gündem 21 Kadın
Siyasi Çalışma
Grubu Başkan
Yardımcısı Kadriye
Sarıbıyık, Türk

daha büyük
olduğunu vurguladı.
Shorrocks, dünyanın
toplam zengin!iğinin
yüzde 90'ının Kuzey
Amerika, Avrupa ve
yüksek gelirli bazı
Asya-Pasifik
ülkelerinin eIinde
toplandığını söyledi
Araştırmaya göre,
2000 yılı itibariyle
dünya zenginliğinin
yüzde yarısından

kadınının birçok
ge!işmiş ülkeden
daha önce
haklarına kavuş-
tuğuna dikkati
çekerek, bu
hakkın tüm
kadınlar tarafından
sonuna kadar
korunması gerek-
tiğine vurgu yaptı.
Sarıbıyık,
"Kadınların siyasi
partilerin karar alma
mekan izma!arında
etkili ve yetki!i hale
getirilmesi, kadınlar
için yüzde 50
kotanın aday
listeIerinde fermuar
sistemi, yönetim
kademelerinde ise
boş sandalye
sisteminin
uygulanması ve
TBMM'de
kadın-erkek
eşitlik daimi
komisyonunun
kuru!masını ısrarla
istiyoruz" dedi.
Sarıbıyık, Atatürk'ün
Türk kadınına
verdiği bu
önemli hakka tüm
kadınların sahip
çıkması gerektiğini
de vurguladı.

fazlasını elinde
bulunduran en
tepedeki yüzde
2'lak grup, en
az 1 milyon dolar
sermayeye sahip
olan kişilerden
oluşuyor. Tüm
dünyada sayıları
37 milyonu bulan
bu en zengin
kişilerin yarısı da
ABD ya da
Japonya'da yaşıyor.

ı

un a maıının arısına
nüfusun üzde lkisi sahl
Dünya malının
yarısından fazlasına
dünya nüfusunun
yüzde ikisi sahip.
BM bünyesindeki
Dünya Kalkınma
Ekonomileri
Araştırma
Enstitüsünce
yapılan bir araştırma,
insanlığın yüzde
ikisinin dünya
servetinin yarısından
fazlasına sahip
o!masına karşılık,
insanlığın yarısının
dünya
zenginliğinden
düşen payın
yüzde 1'de kaldığını
ortaya koydu.
Zenginlik dağılımı
konusunda
yapılan ilk kürese!
araştırma olan
çalışmayı sunan
Enstitü Müdürü
Anthony Shorrocks,
servet eşitsizliğinin
gelir eşitsizliğinden

ı

BİY ilU§T$r$ üş*tP §MIA}(,TAI'|
ft ıı ıııı TiHer Çeşit Emlak AIım, Satım ve Kl lz rı

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP iŞİ_ERİ YAPİLİR

ıciı §ATıLııI ı,e ıI|RALııILARıNız içiıı gizi ARAyıııız

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATILIK DA|RE

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

120 m2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAıRE

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

3 Ayn Daireli lıılüstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpaan Eskisahil tıI*tep §okak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1. 1,10 m2 asansörlü .kombili satilık daire

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

0nünde 115 m2 Bahçe|i

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

YaIova'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 ViIlalarının

altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Tnfik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her TürIü Sigorta lşIemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

§EKER §ıGORTA
üracide Özııp

TeI : 5132414 Fax: 514 10 21

ı
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hnt ınasa tenl§lnde derece

Aktaş ise iklnci
sırayı almıştı.
yıldız erkeklerde
ÖzeI Aykent
llköğretim

Balkanlar ve Türkiye
yi etkilememesi sonu
cunda yüksek basınç
sistemine bağlı
Türkiye de gene|likle
ılık ve yağışsız bir
dönem yaşandığı
kayded i!di.
Bir haftalık süreçte
de mevcut meteo-
rolojik koşullarda
önemli bir değişaklik
beklenmediği
bildirilen değer-
lendirmede, yurt
genelinin yüksek
basınç merkezinin
etkisinde kalmaya

e

Okulu'ndan
Muharrem Aris
birinci olurken,
Aşkın Hasbudak
üçüncü olmuştu.

devam edeceğinin ve
yurdun büyük
bölümünde bir hafta
süresince yağış
görülmeyeceğinin
tahmin edildiği belir-
tlldl. Bugün ve yarın
sadece güney Ege
kıyıları ve Batı
Akdeniz'de kısa süre-
li sağanak yağış bek-
lendiği, ayrıca yük-
sek basınç nedeniyle
sabah ve akşam
saatlerinde yurt
genelinde sis hadi
sesi tahmin edildiği
kaydedildi.

ıren 0
ııY

yine Özel Aykent
llköğretim Okulu
başarılı olurken
Nilsu SertasIan
birinci, Burcu

itibaren yüksek
basınç sisteminin
etkisinde kaldığı
belirti!di.
Değerlendirmede,
hava kütlelerinin
hareketini belirleyen
atmosferin üst kıs-
mında (9000-10000
metre) kuvvetli
rüzgar akışlarının
Atlas Okyanusu'nun
doğusunda güney-
kuzey yönünde
olması nedeniyle
a!çak basınç sistem-
lerinin ve cephesel
yağışlı sistemlerin

renclleri ödülleııdlrdl
Atatürk'ün
doğumunun
125. yıl kutlamaları
okullar arası
Masa Tenisi
müsübakalarınının
sonuçlanmasının
ardından
Özel Aykent
ltkögretim okulu
dereceye giren
öğrencilerini
ödü!lendirdi.
Okulda
düzen!enen
törende, Küçükler,
Yıldızlar ve GençIer
kategorilerinde
dereceye giren!ere
okul öğretınenIeri
trafından armağan
sunuldu.
Masa tenisi
müsabakalarında
Küçük Kızlar.da
ilk üç sırayı Ozel
Aykent !lköğretim
OkuIu öğrencileri
alırken Esra
Benay Kurtiş birinci,
Nazlıcan Turan
ikinci, Sevda Kavga
üçüncü olmuşlardı.
Küçük erkeklerde
de yine
Ozel Aykent
llköğretim Okulu
ilk üç.sırayı alırken
Yiğit Orgün
birinci, Ali
Batuhan yavuz
ikinci, Burak
Demir üçüncü,
Yı ld_ız _K ızlarda

Yüksek basınç
yüzünden oluşan
sıcaklık Terselme
sinin sürmesi nede
niyle özellikle şehir
merkezlerinde görü
len hava kir!iliğinin
bir süre daha yaşan-
ması bekleniyor.
Devlet Meteoroloji
lşleri Genel
Müdür!üğünce
yapılan meteorolojik
değerlendirmede,
Akden|z kuşağında
yer alan Türkiye ve
çevre ülkelerin Kasım
ayının ilk haftasından

Bu hafta da a okY

CL

=-

Gem!ik Kaymakamlığından aldığım
yeşil kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
MUHAMMED YUSUF e|uc|cl

[arsak Dere§l

teınlzlenl

Karsak Deresi'nin
i!çe girişinde
baş!atılan temizleme
çalışmaları sürüyor.
Buskl tarafından
başlatılan çatış-
malarda dere
yatağında biriken
batak kumlar
kepçe i!e alınarak
ka!dırılıyor.
Dere yatağının geniş
olması nedeniyle
yaz aylarında yeter|i
su verilemeyen
karsak deresinin
giriş kolunda sürekli
olarak pis!ikler birik-

tiğinden çevreye
batak kokusu
yayılıyor.
Derenln Terme'den
itibaren denize
birleşen kısmında
baş!atılan temizleme
ça!ışma!arında
kepçenin ça!ışa-
bildlği yerler
temizlenebiliyor.
Dere ağzında bulu-
nan sandallarin
dahi oluşan adacık-
lar yüzünden denize
çıkarılamadığı
derede çalışmaların
yaklaşık bir hafta
daha süreceği
öğrenildi.

0r

Seyfettin ŞEKERSOZ

u

İi

BURSR HRXİİVİİYCT VC
KCNT GRZGTCLCRİı.ıG

İtnıı ve RCı{LRM RLıNıR
Her türlü alım-satım,
elernan ilanların|z ve

reklarnlarınız için bizi arayın

ı«ÖEFE2.
E Eı«ı_lLıüı
lstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLIK

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

Siz de geleceğimize bugünden el koyun

Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...
EL KOYuıl

Avea, Telsim ve TurkceII hattınızdan 3464'e mesaj atın.

www,elkoyun,com
Tffi"tltA s www.temeoçtfr
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Cumhuriyetin
kurulmasıyla
birlikte kadınına
seçme ve seçilme
hakkı veren
dünyadakl ilk
ülkelerden biri olan
Türkiye'de kadın!ar
yeterince temsiI
edilememekten
yakınıyor.
Dünya Parlamentolar
Birliği tarafından
yapılan araştırmanın
sonuçları da
Türk kadının
yeterince temsil
edilmediğini
gösteriyor.
Kadın parlamenter
sayısı açısından
116 ülke arasında
Türkiye 11S'nci
sırada yer a!dı.
Yani Türkiye sadece
Yemen'i geride
bırakıyor.
Dünyadaki kadın
parlamenter oranı
yüzde 16,6 olarak
tespit edilirken,
Türkiye'de bu oran

yüzde 4,6'ya
düşüyor.
Türkiye'nin
nüfusunun yüzde
52'sinin kadın
olduğu ve
550 milletvekili
bu!unan Meclis'te
sadece 24 kadın
veki! bu!unduğu
düşünüldüğünde
durum iç açıcı
gözükmüyor.
Türk kadınına
seçme ve seçllme
hakkının verildiği
5 Aralık 1934'ün
ardından, 1 Mart
1935 yılında
toplanan
TBMM'de 18
kadın
milletvekilinin
yer aldığı
düşünüldüğ ünde
durum daha da
netlik kazanıyor.
Kadınlar, siyasetin
erkek ışı olarak
görülmesinden
vazgeçilmesini
istiyor.

dı
Dünya Ozürlüler Gü
nü nedeniyle gerçek-
leştiriIen etkinlik
kapsamında, Bursa
daki engellilere bu
defa dünya nın
çeşit!i ülkelerin den
gönüllü olarak ge|en
gençIer destek o|du.
Bursa'ya gelen
World at P|ay ad!ı
gönülIü grup, dünya
nın çeşitli ülkelerini
gezerek buradaki
engellilerle hem hoş
ça vakit geçiriyor,
hem de çeşitli oyun-
lar ve etkinliklerle
engellilerin hareket
etme becerilerini
geliştiriyor.
lçişleri Bakanlığı
izniyle Türkiye'ye
gelen gönü!lü 9rup,
Bursa'da da Dr.
Rüştü Bur|u Yetiştir
me yurdu'na konuk
oldu. 5 günlük prog
ram kapsamında her
gün çeşitli etkinlikler
düzenleyen 11 kişilik
9rup, dün akşam
Sosyal Hizmetler
Il Müdürlüğü'nce

Akarsu Restoran'da
gc rçekleştirilen
ycmekte, engel!ilerle
bir araya geldi.
World at Play
Grubu'na üye
gençler, herkesin

Sa fı6

birer engelli adayı
oIabileceğinin
u n utu lmamasında n
hareketle böyle bir
grup kurduklarını ve
dünyanın çeşit!i
ü!kelerindeki
engellileri hayata
kazandırmayı
amaçladıklarını
söyledi. Bursa'ya
2002'de de yine aynı
etkinlik kapsamında
geIdiklerini dile
getiren grup üyeleri,
geçen 4 yıllık sürede
engellilerin oyun ve
el becerilerinin
geliştirilmesinde
önemli mesafeler
alındığını gördükleri-
ni vurguladı.
Sosyal Hizmetler İl

Müdürü Şaban
Kander de, gönü!!ü
gençlerin herkese
örnek olması gerek-
tiğine dikkati çek-
erek, engellilerin
topluma kazandırıl-
masının gönül!ülük
işi olduğunu ve
herkesin bu tür
çalışma|ara katıl-
masını istedi.
Konuşmaların
ardından gönüIIü
gençler, müzik
eşliği nde engellilerle
dans etti ve
çiftetelli oynadı.

o
] curtursıvas,,;azeıt f

l(adın 
parlaınenterdg

5, §ırada

En e ere uzak
arlardan destek
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[urban ba

f§ında blr llkan
Türk Kızılay'ı Et ve
Balık Kurumu'nun
desteği ile bu yıl
kurban bağışı
kam panyası nda
bir ilki gerçekleş-
tiriyor.
Vatandaşlar tarafın-
dan vekalet usulü
ile bağışlanan
kurbanlar, dini
esaslar dikkate
alınarak Et ve
Balık Kurumu'nun
tesis!erinde
kesilecek
ve kurban etleri
kavurma yapılarak
a mba laj la nacak.
Et Balık Kurumu
tesislerinde amba!a-
j!anacak kavurmalar
yıl boyunca ihtiyaç
sahibi vatandaşlara
ulaştırılacak.
Küçük bir kavurma

Y

kam
paketi ise
bağışçının adresine
postalanacak.
Vatandaş!ar
kurban bağışlarını
tüm bankalarda
açılan 2868
numaralı ortak
bağış hesabına
225 YTL yatırarak
yapabilecek.
Ayrıca
www.kizilay.org.tr
internet adresi ile
Kızılay Derneği
Şubelerinden de
kurban bağışı
yapmak mümkün
olacak.
Yurt dışında
yaşayan vatandaşlar
da 160 Amerikan
doları ya da 120
avro karşılığı bu
kam panyaya
katılabilecek.

ıGemllk Köriez' internette www.gem!ikkorfezgazetesi.com
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DUVAR TAlgıMl _ GEMıcl TAırylMl- SAATLı GEMlcl TAlffıM - UçGEN MASA
TAlryiMi - nınruDA _ cEp AJANDAı-ARı - spiRALLi AJANDAHR _ BLoı(NoTı.AR -

MASA sÜıvıEıvİ - KARToN FANTAZi çnıvrn - çANTAı-AR _ oTo l(oı(Usu -

ANAHTARLıI( _ ı<Üı_ı_ÜK - KALEMLİK - TABAI( ALTL!Ğı - SAAT çEŞiTLERi
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İstillalCaO, Bon Sok, Akbank Aralığı§tüdyo Prestijyan l'lo : 3/B GEl'JlLİl( Tel : 513 90 83 Fax: 513 35 95
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Bursa Büyükşehir
Belediyesi,
ipekböcekçiliği ile
ipek üretiminin
merkezi o|an ve aynı
zamanda Bursa'nın
yıllarca güzergahına
ev sahipliği yaptığı
lpek Yolu'nu bu yı!
ilkini düzenlediği
uluslararası festivalle
canlandıracak.
Bursa Büyükşehir
Be|ediye Başkanı
Hikmet Şahin, festi-
valin tanıtımını için
Swiss Otel'de düzen-
lenen toplantıda,
"Geçmişten ge|en
birleştirici rolüyle,
uğradığı tüm böl-
geleri kültürlerarası
diyalogun ışığıyla
aydınlatan lpek
Yolu'nun en gözde
merkezi Bursa,
düzenlediğimiz uIus-
lararası festivalle,
Avrupa ile Asya
arasındaki kültürel
değerlerinin buluş-
masına ev sahipliği
yapacak. Dünün ipek
yolu bundan böyle
yalnızca ticaretin
değil, kültür ve
sanatın da yolu ola-
cak" dedi.
Üıılüler q9çidi

Başkan Şahin, çok
sayıda ünlü yönet-
men, sanatçı ve
sinema eleştirmeni
yazarların da katıldığı
topIantıda, dünya
sinemasının seçkin
örneklerinin bir araya
getirildiği ve çoğu
Türkiye'de ilk kez
izleyiciyle buluşacak
oIan 40'ı aşkın film-
den o|uşan progra
mıyla Utuslararası
Bursa lpek Yolu FiIm
Festiva!i'nin Bursalı
sinemaseverlere sine-
ma şöleni de yaşata-
cağını söyledi. Şahin,
festival ile amaçlarını
sinemanın gelişimini
desteklemek, kaliteli
filmlerin ticari dağıtı
mını teşvik etmek ve
sinemanın u!uslarara
sı seviyeye çıkmasına
katkıda bu!unmak
olduğunu i

llk ödül ca
fade etti.

ın lrmak'a
Festival kapsamında
Türk sinemasının en
düstrileşme çabaları-
na ve evrenseIliğe
ulaşma konusundaki
uğraşlarına destek
olmak amacıyla
'Muhsi.n Ertuğrul
umut odülü' de
verileceğini anlatan

Şahin, "Festival
komitesinin 'gerçek-
leştirdiği yapımlar
sayesinde yoğun
seyirci kit!esini
salonlara çekmeyi
başardığı, sinemanın
yeniden halkın
sevdiği bir sanat dalı
haline gelmesine
katkı sağladığı ve
genç kuşakIara sine-
ma sevgisinin aşılan-
masında önemli rol
oynadığı' gerekçe-

siyle llk ödülü yönet-
men Çağan lrmak'a
vermeyi uygun gördü.
lrmak'a ödülünü
Bursa'da vereceğiz.
kendisine de tebrik
ediyorum" dedi.
Hac ivat-Karagöz-İpek
Yo|u bu!uşması
Organizasyon
Komitesi Başkanı
Burçak Evren de,
uluslararası ve ulusal
gösterim programları,
sergiler, paneller,

sinema kursları ve
belgesel atölyesi gibi
çok kapsamlı festi-
valde lpek Yolu i!e de
evrenselliğin Umut
Odü!ü'nün simgesi
Karagöz i!e Hacivat
i!e yerelliğin temsi!
edildiğini söyledi.
Evren, U!uslararası
Bursa İpek Yolu Film
Festivali'nin "10
Kadın 10 Bakış"
baş!ıklı beIgesellerle
iş hayatında, bilimde
ve sanatta büyük
başarıların altına imza
atıp ataerkil toplum
anlayışı içerisinde
kendi duruşlarını
güç|endirirken öte
yandan hata töre
cinayetleri, aile içi
şiddet ve cinsiyet
ayrımcılığının kıska
cında var olan kadın-
ların bu gerçeğini
gündeme taşıyacağını
da bildirdi.
uluslararası Bursa
İpek Yolu Film Festi
vali'nde Türk sine-
ması açısından büyük
tarihse! önemi olan
Manaki Kardeşler'in
1905-1920 yıl|arı
arasında çektikleri
filmlerin orijinalleri
nin, Türkiye'de ilk kez

sinemaseverler ve
araştırmacıların
karşısına çıkacağını
anIatan Evren,
"yıllardır sinema tari-
hçileri tarafından
yürütülen 'llk Türk
Fi lm i' tartışmalarında
önemli bir yeri bulu-
nan ve ilk Türk filmi
olduğu iddia edilen
bu filmler eksiksiz
olarak izlenebilecek.
Festival kapsamında
sinemaseverler kolek-
siyoncu Vadullah
Taş'ın 'Atıf Yılmaz'a
Saygı' başlıklı sergisi,
usta yönetmenin
fi!mografisinde
önemli yer tutan
film afişlerini de
görebilecekler.
'kadın sinema
Sanatçılarımız'
sergisinde ise
Bedia Muvahhit,
Türkan Şoray,
cahide sonku,
Filiz Akın, Sevda
Ferdağ, Nebahat
Çehre, Sezer Sezin,
Hülya Koçyiğit,
Fatma Girik, Müjde
Ar, Hülya Avşar ve
bir çok kadın sinema
oyuncusunun eski
fotoğrafları de yer
alacak" diye konuştu.

ek yolu Fllm Festivaline orkem tanıtımıı
ıı
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Ankara serbest
Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası
(ASMMMO) Başkanı
AIi Metin Polat, 2007
yılında çalışan!arın
son kez vergi iadesi
alacaklarını
hatırIatarak, gerçeğe
aykırı fiş ve fatura
toplayanların
6 ayla 3 yıl arasında
hapis cezasıyla
karşı karşıya
kalabilecekleri
uyarısında bulundu.
Konuya ilişkin yazılı
bir açıklama yapan
ASMMMO Başkanı
polat, hükümetin
vergi iadesi uygula-
masını kaldırma
yönündeki hazır!ık-
larını da eleştirerek,
vergi mükelleflerinin
ancak yüzde birinin
denetlenebi!diği bir
yapılanmada kayıp
ve kaçakların önune
geçilmesinin
mümkün olmadığını
söyledi. Vergi iadesi
uygulamasının belge
düzenini sağlama ve
kayıt dışı!ığı önlemek
için bir otokontrol
sistemi olduğunu
ifade eden Polat,
uygulamanın kaldırıl-
ması yerine tüm mal
ve hizmet a!ımlarının

ö Sayfa 8
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Başbakan Erdoğan
Avrupa Birliği'ne
seslenerek,
"Türkiye'nin
kaybedeceği birşey
yok, kaybederse
Avrupa Birliği
kaybeder" diye
konuştu . Erdoğan'ın
tepkisi hayli sertti:

Erdoğan, Avrupa
Birliği'ne, Türkiye'yi
müzakere masasın-
dan uzaklaştırmaya
çalışmanın yan!ış
bir karar olacağı
uyarısında bulundu.
Partisinin grup
toplantısında
konuşan Başbakan
Erdoğan, AB
Komisyonu'nun
29 Kasım'da yaptığı
'Türkiye ile müza
kerelerin kısmen
askıya alınması'
yönündeki tavsiyeyi
eleştirdi.
kıbrıs konusundaki
çözüm süzlüğünün
nedeninin Rum
yönetimi o!duğunu
tekrarlayan Erdoğan,
AB'yi Kıbrıslı
TürkIere verdiği
su2ı'erı'yerıhe
getirmeye çağırdı.
Erdoğan konuş-
masında kıbrıs
sorununun çözüm
yerinin AB değil, BM
olduğunun da altını
çizdi ve "Türkiye
bugüne kadar çözüm
için e!inden geleni
yapmıştır. Bundan
sonra da yapmaya
devam edecektir"
diye konuştu.
"Türkiye'yi müzakere
masasından uzak-
laştırmaya çalışmak
yanlış bir karar
olacaktır" diyen
Başbakan, "Sürecin
Rum yönetiminin

e fena attı

deceği hiçbirşey yok.
Kaybederse Avrupa
Birliği kaybeder.
. Bu süreç, zor bir
süreç. Bu süreçte
hissi davranamayız.
Karşım ızdakilar
hissi davransa bi!e.
Er geç ak!ı selim
galip gelecek.
. Türkiye'ye yapılan
haksızlıkları büyük
bir vizyon eksik!iği
olarak görüyorum.
. Türkiye Avrupa'nın
sağlıklı ve zinde
adamıdır.
. Türkiye'nin AB
üye|iğine karşı
çıkanlar Ortaçag
bakışıııa satııptır.
. AB'deki sagclııyulu
seslere her
zamankinden çok
ihtiyacım.z var.
Sayın Merkel'e atıla-
cak yan|ış bir adımın
nelere mal olabile-
ceğini ilettim.
. Bu tarihi fırsatın
Rum tarafı tarafından
ucuz oyunlarla rehin
alınmasına izin
vermeyelim.
. AB verdiği sözlerin
arkasında durma!ıdır.
Biz üzerimize düşeni
yaptık. Kıbrıs soru-
nunda çözümsü-
zlüğün nedeni Rum
tarafıdır.

eae AB

ıı

a6a e
arasında ha s

'dan 
Alman ııe Fnnsa'

ucuz oyunlarıyla
rehin alınmasına
izin vermeyelim"
ifadesini kullandı.
AB sürecinde bir-
takım iniş çıkışlar
olabileceğine dikkat
çeken Başbakan
Erdoğan, "Bu süreç
duygusallıkIa
kararların verileceği
bir süreç değildir.
Bu süreçte hissi
davranamayız,
karşımızdakiler hissi
davransa da. Biz
aklıselim ile davran-
malıyız. Kaybederse
AB kaybeder" dedi.
Bu arada AB
Donem BaşKanı
Finlandiya'nın
Başbakanı Matti
vanhanen da,
Türkiye ile müza
kerelerin kısmen
askıya alınması öner-
isi ni destekledikleri n i

açıkladı. AB üyeliği
için kritik bir döneme
geldik diye konuşan
Erdoğan, "AB
Türkiye için ne
kadar gerekli ise,
Türkiye de AB için o
kadar gerekli ve
önem!idir" dedi.
Erdoğan konuş-
masında şu başlık-
lara yer verdl:
. Türkiye'nin kaybe-

Flnlaııdl
AB Dönem Başkanı
Finlandiya Başbakanı
Matti Vanhanen,
limanIarın açılması
konusunda Almanya
ve Fransa'nın
Türkiye'ye 18 ay süre
verilmesi önerisine
karşı çıkarak, AB
Komisyonunun
geçen hafta sunduğu
önerilerin "üye
devletler arasında
uzlaşma için iyi bir
temel o|uştur-
duğunu" söyledi.
Avrupa
parlamentosunda
Avrupa'nın geleceği
konulu toplantıda
konuşan Vanhanen,
Türkiye konusundaki
kararın AB devlet ve
hükümet başkanları
zirvesine kalmaması

iade kapsamına alı-
narak, iade oran-
larının artırılması
veya gelişmiş ülke
lerde olduğu gibi
yıllık beyan sistem-
ine geçilmesi gerek-
tiğini öne sürdü.
polat, ücretlilerin
çalıştıkIarı işyerlerine
son kez olarak 2006
yılı için topladıkları
belgeleri en geç 20
Ocak 2007 tarihine
kadar verme!eri
gerektiğini hatır-
latarak, mükelleflere
şu uyarı!arda
bulundu:
"Geçmiş yıllarda
olduğu gibi 2006
yılında da gerçeğe

aykırı fiş ve fatu-
raların kullanıldığını
göz!üyoruz.
Vergi iadesi
uygulamasının
2007 yı!ında son
olmasına
güvenerek
yanıltıcı belge, fiş
ve fatura toplayan
ücretliler 6 ay ile
3 yıl arasında hapis
cezası ile karşı
karşıya kalabilecek-
lerdir. Çalışan!arın
önümüzdeki ocak
ayında verecekleri
fiş ve faturaların
gerçekliği
konusunda titizlik
göstermeleri
gerekmektedir."

aha r

]ulllll Krlz Tathlkatı llAralık'ta ha lı
Mllll Güvenlik Kurulu
nun yıllık planlı tat-
bikatlarından "Güven
2006 Mllla Kriz Yöneti
mi Tatbikatı, 12-14
Aralık tarihleri arasın
da gerçekleştirilecek.
Milll Güvenlik
Kurul Genel

Sekreterliği'nden
verilen bilgiye göre,
"Güven 2006 Mllll
kriz yönetimi Tatbi
katı, 12-14 Aralık tar-
ihleri arasında MGK
koordinatörlüğünce
gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin kriz yöne-

0r
timi, imkan ve kabili
yetinin idame etti
rilmesi ve geliştir-
ilmesi amacıyla milli
kriz yönetiminin usul-
lerinin, tedbirIerinin
ve düzenlemeIerinin
eğitiminin yapılması
amaçlayan tatbikata,
16 bakanlık, 19 kamu
kurum ve kuruluşu
ile Adana, Ankara,
Antalya, İstanbul ve
Mersin llleri
katılacak. zaman
atlamalı ve büyük
çap!ı olarak yapıla-
cak olan tatbikat,
MGK Gene! Sekreter
liği'nde oI uşturulacak
Başbakan lık Kriz
yönetim Merkezi
tarafından sevk ve
idare edilecek.

için AB Dışişleri
bakanları tarafından
11 aralıktaki genel
lşler Konseyinde
sonuçlandırılması
gerektiğini vurguladı
Vanhanen, "AB
Komisyonunun
Türkiye hakkındaki
önerileri üye

devletler arasında
uzlaşma için iyi
bir temel
oluşturuyor.
Şu anda zor bir
durumla karşı
karşıya olsak da
Türkiye'nin katılım
süreci ilertemelidir"
şek!inde konuştu.
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Geçiş sureci 1 Ocak
2007'de bitecek
olan Motorlu
Taşıtlar Sektöründeki
Dikey AnlaşmaIar
ve Uyumlu Eylemlere
llişkin Grup Muafiyeti
Tebliğinin, araç
fiyatlarında yüzde
10, yedek parça ve
servis hizmetlerinde
ise yüzde 30
düşüş sağlayacağı
bild irild i.
Rekabet Hukukçuları
Derneği Başkanı
Prof. Dr. Arif
Esin, yaptığı açıkla-
mada, otomotiv sek-
töründe marka içi ve
markalar arası reka-

Otomotlvde enı ıIda uc uzluk beklentisi
betin sağlanmasını
amaçlayan ve
12 Kasım 2005
tarihinde Resmi
Gazetede yayımla-
narak yürürlüğü
giren Rekabet
Kurulu 2005/4
Sayılı Motor!u
Taşıt!ar Sektöründeki
Dikey Anlaşmalar ve
pyum!u Eylemlere
llişkin Grup Muafiyeti
Tebliğinin geçiş
sürecinin, 1 Ocak
2007 tarihinde sona
ereceğini anımsattı.
otomotiv sektörüne
büyük canlılık getire-
cek tebliğin, araç
satışı ve servis

faaliyetleri alanında
müşteriye çok sayıda
seçenek sunacağını
anlatan Esin,
"Yeni kurallar,
motorlu araç satışını,
satış sonrası hizmet-
leri, yedek parça
teminini ve madeni
yağ sözIeşmelerini
kapsıyor. Bu tebliğ
ile yetkili olmayan
satıcı ve servisler de
yetkili bayi ve
servis gibi hizmet
verebiliyor" dedi.
Prof. Dr. Arif Esin,
uygulamanın tüketi-
cilere büyük avanta-
jlar sağlayacağını
beIirterek, şunları

kaydetti
"Grup muafiyetı
tebliği ile özel
bağımsız servisler de
garanti kapsamında
oto servis hizmeti
verebi!ecek. Bu
sayede oto servis ve
yedek parça sektörü
önem!i bir rekabete
sahne olacak. Tebliğ,
araç fiyatlarında
yüzde 10, yedek
parça ve servis
hizmetlerinde ise
yüzde 30 düşüş
sağlayacak. Bu
durum tek haneli
rakamIara düşen
enflasyona da olumlu
yönde yansıyacak."
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1(lrada
Türkiye'de Tüketici
Fiy.atları Endeksinde
(TUFE) bu yıl Kasım
ayı itibarıyla yıl!ık
enflasyon yüzde 9,86
olurken, aynı
dönemde gerçek kira
ücreti yüzde 19,9
oranında artış gös-
terdi.
Buna göre, gerçek
kira ücretindeki artış,
yıllık enflasyondaki
artışın 2.katına ulaştı.
Türkiye lstatistik
Kurumu (TUlK),
Türkiye ortalama
madde fiyatları veri-
lerine dayanarak yap-
tığı hesaplamalara
göre, gerçek kira
ücreti 2005 yılı Kasım
ayında 155,80 YTL
iken, bu rakam bu yıI
aynı ayda 186,84
YTL'ye yüks.e.ldi.
Bu arada, TUIK veri-
|erinde yer alan
kiracı tarafından öde-
nen ücret kalemine
göre de kira ücreti

k artı üzde l9 9 olduıllı

2006 yılı Kasım ayın-
da 339,88 YTL o|du.
Bu rakam 2005
yıIının aynı ayında
281,09 YTL idi. Buna
göre, kiracı tarafın-
dan ödenen ücrette
geçen yıla göre artış
oranı yüzde 20,9
old u.
Kira dışında evle
ilgili sürekli gider-
lerin içinde yer alan
doğal gaz ücreti ise
geçen yıl Kasım ayın-
da 0,49 YTL iken, bu

yılın Kasım ayında
0,61 YTL'ye yükseldi.
Bu rakam|ara göre
doğal gazdaki yı!lık
artış yüzde 24,5 oldu.
Su faturası ise aynı
dönemde yüzde 9,3
geriledi. Geçen yıl
Kasım ayında 1,61
YTL olan su faturası
bu yıl aynı ayda 1,46
YTL'ye geriledi.
Elektrik ücreti ise
son bir yılda
değişmedi ve 0,16
YTL'de kaldı

:ıl)"

]l
BelediyeIer tarafın-
dan yapı kullanma
izin belgesi verilen
yapı|arın arsa
payı hariç inşaat
metre kare
maliyetleri, bu
yılın 9 ayında,
geçen yılın aynı
dönemine göre
yüzde 17,4 artarak
424,7 milyon YTL'ye
çıktı.
Türkiye lstatjstik
Kurumu (TUlK),
"Yapı lzinleri
2006 Yılı Uçüncü
Dönem Sonuçları"nı
açıkladı.
Buna göre
2005 yılı Ocak-Eylül
döneminde, arsa
payı hariç 361,7 YTL
olan inşaat metre
kare maliyeti, bu yı|
aynı dönemde 424,7

YTL'ye yükseldi.Bu
arada söz konusu
dönemde, 2005'in
aynı döneme göre
yap| ruhsatı alan
bina sayısında yüzde
3,5, yapı kuIlanma
izin belgesi alan bina
sayısında da yüzde
4,8 artış gerçekleşti
Verilere göre bu
dönemde, toplam

etl arttı

değeri 38 milyar 76
milyon 210 bin 139
YTL'yi bulan 78 bin
789 adet inşaatın
yaplmına
baş!anırken, top!am
değeri 14 milyar 294
milyon 62 bin 330
YTL'yi bulan toplam
43 bin 60 binanın
yapımı tamam!anarak
iskana açıldı

aat ınetre kare ınall

'Gemlik l(örfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR

Firmamızda çalışacak
Lise mezunu hayan

SEKRETER ARAN|YOR
Tel :5247475 - 52472 48

Azot Yolu Serbest Bölge

e-devletin me e to lanı orı e ır
Türkiye, e-devlet
konusunda son yıl-
larda atmaya başla
dığı hızlı adımların
sonuçlarını görmeye
başladı. OECD'nin e-
devlet konusundaki
raporuna göre,
sosyaI güvenliğe
yapılan 2,5 milyon
dolarlık kamu yatırımı
sayesinde, sahtecil-
iğin önlenmesi (yıl!ık
1 milyar doIar) ve
etkinliğin artırıI-
masında (yıllık 3 mi!-
yar dolarlık tasarruf)
önemli mesafeler
alındı.
Sosya! güven!ik prim
tahsilatı 2003'teki
12,5 milyar dolar
seviyesinden bugün

17,9 milyar dolara
ulaşırken, bu başarı,
e-dev!et uygulamaları
sayesinde "daha iyi
kontrol sistemlerinin"
oluşturulmasıyla
sağtandı.
Ge!ir vergisinin
toplanması işleminin
vergi daireleri yerine
bankaIar aracılığıyla
yapılması sonucu da
vergi topIama birim
maliyeti 2 do|ardan
0,35 dolara çekildi.
Buna karşılık,
Türkiye'de bilgi
toplumunun
gelişmesinde denge-
sizliklerin devam
ettiğine dikkat çek-
ilen raporda,
Türkiye'nin, yüzde 47

olan AB ülkelerindeki
internet erişim
oranında yüzde 14'!er
seviyesinde kaldığına
dikkat çekildi.
Rapora göre, Türkiye
i!k ve orta dereceIi
okullarda bilgisayar
okuryazarl ığını artır-
maya yönelik ciddi
projeler gerçek-
leştirirken, okul
dışındaki vatan-
daşların da bilgisayar
okuryazarlığını
artırmaya yönelik
çabalar içine girmesi
gere ki yor.. Tü rkiye'n i n
karasal teIefon
ağı 15 milyon aileye
ulaşırken, hane
halklarının internete
ulaşımı yüzde 8,7

gibi düşük bir
oranda kalıyor.
Rapora göre,
Temmuz 2006
itibariyle kamu
kesiml 10 bin 667
web sitesine
sahipken, bunIardan
3 bin 812 adedi
merkezi kam u
kurumlarına ait
bulunuyor.
Raporda, bu
kadar çok sayıdaki
sitenin kullanıcıların
fayda temin etmesini
önemli ölçüde
azalttığı, bu nedenle
Türkiye'nin de
e-devlet portalı
üzerinde ça!ıştığı
kaydediliyor.

ELEIIIAN ARA^J,yoR
Orhangazi Karsak'ta bulunan

Küçük Sanayi Sites i'nde faaliyet
gösteren firmamtza vasıflı
yasrfs, z eleman aranıyor.

Tercihen 20-35 yaş arası bay eleman aranıyor,
Acemilere 30 gün SSK + 500.00 YTL Maaş +

yemek + seryis verilecektir.
Müracaat: SELKA METAL MAK. A.Ş.

Gedelek Köyü Acemler Mevki Orhangazi / BURSA
Tel :0.224 586 00 32 - 3 hat

GSM: 0.537 391 01 39 (Gemlik Sorumlu Müdür)

GERçEKoTo HsTiK
LfizoĞLoHüseyin TAŞI{JRAN

rıER TURLU
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Reklamlar ocuklarıı
hö le etklll or

ABD'de çocuk ve
gençlerin sağlıksız
yaşamı teşvik eden
reklamların bom-
bardımanı altında
olduğu ve bu duru-
mun sağlıklarını kötü
etkilediği açıklandı.
Amerikan Çocuk
Sağlığı Akademisi
tarafından yapılan
açıklamada, sadece
televizyonda yayın-
lanan yılda 40 bin
civarındakl reklamın,
Amerikalı çocuk ve
gençler arasında
aşırı şişmanlık,
dengesiz beslenme
ile sigara ve
a!kol kullanımını
arttırdığı belirtildi.
Akedeminin "Çocuk-
!ar, Ergen|er ve
Reklam" başlıklı
açıklamasında,
birçok Avrupa
ülkesinde çocuklara
yönelik rek|amlara
kısıt|ama ya da
yasak getirildiği
ifade edilirken,
ABD'de ise bebek-
lerin ve çocuk!arın
6 aydan itibaren
reklam sektörünün
bombardımanı
altında kaldığı
vurgulandı.
Çocuklara yöne!ik
reklamların, televiz

yonun yanl sıra
internette,
dergilerde, okuI
servis!eri, spor
salon ları, tuvaletleri
ile kitap kapakların-
da, her yerde ve
her zaman çocuk ve
gençlerin karşısına
çıktığına dikkat çekil-
di. Akademi lletişim
Komitesi Başkanı Dr.
Donald Shifrin, belli
yaşın altındaki
çocukların reklamla
televizyon programı
nı ayırt edemedikleri-
ni söyleyerek, bu
biiincin kazandırıl-
masında anne
babalara görev
düştüğünü belirtti.
Shifrin, çocuktara
yönelik gıda reklam-
larında iyiye doğru

birtakım değişinnler
görülmeye
başladığını da
be!irterek, çocu k
ve gençlerin sa ğlığı
üzerinde olum!,u
etki!er oluşturaıcak
bu bilinci arttırmayı
umdu kları nı
dile getirdi.
Çocuk Sağ|ığı
(Pediatrics) deır-
gisinin Aralık
sayısında yer
alan açıklama da;
reklamların
çocuklar üzerindeki
olumsuz etkilerini
bertaraf etmeye
yöne!ik olara k
medyada dalıa
fazla eğitici
bilginin yer alması
çağrısında
bu lu nuldu.

kollkler de res 0na 0r
ıı

ırı
İşıııı sevmeden
yapan kişiler ruh
saglık!arını tehlikeye
attıkları gibi
çevresindeki
insanları da
mutsuz ediyor.
Bu neden!e ortaya
çıkan tatminsizlik
bireyin ailesi ve
çevresiyle ilişki!erini
zora sokuyor.
Zamanla kişi
depresyona bile
girebiliyor.
Uygun Meslek
Seçimi Onemli
Uzmanlar, ko|ay
para kazanma ve
kısa yoldan zengin
olup yükselme
hayaliyle, kişiliğine
uygun o!mayan
mesleklere
yöneldiğine dikkat
çekerek doğru
meslek seçiminde,
en önemli görevin
anne ve babalara

düştüğünü,
küçük yaşlardan
itibaren,
çocuklarının
ilgi ve yeteneklerini
ortaya çıkarmaları
gerektiğini
Felirtiyorlar.
lskoliklerin Ai!e_
lliskileri Bozuk
Ote yandan, uzman-
lar işkolik olmanın da

doğru olmadığını
hatırlatıyor.
Bu kişiler işe aşırı
bağımlılık duyuyor,
işleri bitmesine
rağmen yeni işler
yaratarak bir türlü
işten çıkamıyor.
Bu durum da yine
kişinin ev ve aile
ilişkisine o!umsuz
yönde yansıyor.
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çlzıYoRuM
Barış Güler'in kaleminden
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[an ürünlerl
ı

eın alını
Kan ihtiyacının
yeterli ve güvenli
sağlanması amacıyla
Kaı!., Kan Bileşenleri
ve urünleri kurulu
oluşturuluyor.
Konuya ilişkin
tasarı Meclis
Başkanlığı'na
sunuldu.
Sağ|ık Bakanlığı'nın
kan ve kan ürünleri
üzerinde yürüteceği
çalışmalara bilimse!
destek verecek
olan Kurul, uzman

0n
hekimler arasından
Bakan tarafından
seçilen 7 üyeden
oluşacak
Kan, kan bileşenleri
ve ürünIerinin
alınması veya
nakilleri, hekimin
sorumluluğu ve
denetimi altında
yapılacak.
Toplanan plazmanın,
yurtiçinde ve
yurtdışında
değerlend iriImesi
ancak Sağlık

Bakanlığı'nın
izniyle mümkün
olacak.
Kanun kapsamında
kan ve kan ürünleri
alanında hizmet
yürütenler, kişilerin
hayatını ve sağlığını
tehlikeye sokacak
şekilde faaliyet
göstermeleri
durumunda, faaliyet-
ten men edilerek
1 yıldan 5 yıla
kadar hapisle ceza-
landırılabi!ecek.
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GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
}

HoKI(ABAZ 14.15 - 20. I 5
SA\Y 3 |Testere 3l l4.oo , l6. I5 , 20.oo
eiriniilı I(ARıNcA l1.45
oRMAN çETEsi ı 6.15

(Rezervasyon Tel:5t3 33 2ll
ATLI\§ §İNEMA§I (Rezeryasyon Tel : 5l2 03 46|

Seanslar
YTNİis §İNEMASı
Filmin Adı
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ABoNE
oLUN

oKUYUN
oKUTuN

K ıİez sATıLıK
Az kullanılmış

40 binlik otomatik
kömür!ü kat kalorifer kazanı

sahibinden satıl ı ktır.

Te l : (0,224) 513 96 s3 GEtvlLİK
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Solunum olu enfeksi onlarının kontrolü
Türkiye'de bebek ve
çocuk ölüm!erinin
nedenleri arasında
önemli yer tutan so
lunum yolu enfeksi
yonları ve bu enfek-
siyonlara bağlı
ölüm|eri azaltmak
amacıyla, "Akut
solunum yolu
Enfeksiyonlarının
Kontrolü" programı
kapsamında çalış-
malar devam ediyor
Erzurum Sağlık
Müdürü Dr. Ali
Daştan, program
çerçevesinde hede-
flerinin 5 yaş altı
çocuklarda en sık
ölüm nedeni olan

Kış, bir çok astımlı
için zor günler demek
tir. Hastaları en çok
rahatsız eden şey,
havanın soğuk ve
kuru olmasıdır. Ayrı
ca, kışın ev, işyeri
gibi kapalı mekan-
ların havası da hem
ısıtıııaya ve lıeııı de
peııccrclcrın kapalı
olnıasına baglı olarak
daha ktırtıt!ıır.
Cerrahpaşa Tıp Fakul
tesi Göğüs H.astalık
|arı Bö!ümü Oğretim
Uyesi Prof. Dr.
Ahmet Rasim
Küçüusta, yazdı.
lnsanlar kışın z?ırı?ıı-
larının neredeyse

yapılan bazı çalış-
malar sonucunda
Akut Solunum YoIu
Enfeksiyonu (ASYE)
öze!likle zatürre,
bebeklik ve çocukluk

dönemindeki
hastalıkların ve
ölümlerin teme!
nedenlerinden biri-
sidir. ASYE
Türkiye'de kış
aylarında 5 yaş altın-
daki çocuklarda sık
görülen bir hastalık-
tır. Çocukta, yüksek
ateş, hızlı soluma,
halsizlik, iştahsız!ık,
göğüs çekilmesi,
daha ağır vakalarda
ise uykuya meyil ve
koma hali görülmek-
tedir. zatürre erken
teşhis edilir tedavisi
zamanında yapılırsa
hasar bırakmadan
iyileşir" dedi.

zatürre hakkında
halkın bilgilendiriI
mesi ve konuya
dikkat çekiImesi
olduğunu kaydetti.
Daştan, "Türkiye'de

tamamına yakınını
kapalı mek6nlarda
geçirdikleri için, bu
ortamların havasının
kirli olması ve al!er-
jenlerle daha yoğun
karşılaşmaları da as
tım krizlerini tetikle
yen önemli neden-
lerdir. Kışın en çok
rahatsızlık yaratan
allerjenler
-Ev akarlar
-Evcil hayvanlar
-Küf mantarları'dır.
Bunlar ev ortamında
yılın her mevsiminde
bulunmakla beraber,
kış aylarında bu aller-
jenlerin miktarlarında
önemli artışlar olur.

Astımlılar l in kı önerllerl
Kış aylarındaki astım
krizlerinin diğer
önemli bir nedeni de
grip ve soğuk algın-
lığı gibi diğer viral
enfeksiyonlardır.
Astımlılar rahat bir
kış geçirmek için
neIere dikkat
etmelidir?
-Gripten korunmak
için her yıl ekim-
kasım aylarında
grip aşısı yaptırıl-
malıdır. Grip ve
diğer solunum yo|-
ları salgınları sırasın-
da zorunlu olmadıkça
toplum içine gir-
ilmemelidir.
-Dışarıda dolaşırken,

ağız ve burun önüne
bir kaşkol tutularak
so|unan havanın ısın-
ması ve nemlenmesi
sağlanmalıdır.
-Soğuk havada
astım krizine girenler,
sokağa çıkmadan
15-20 dakika önce
nefes açıcı spreyleri-
ni kullanmalıdır.
-Astımlılar için,
ideal ısınma sistemi
kaloriferdir. katalitik
ve borusuz sobalar
uygun ısınma araçları
değildir. Odun ve
kömür sobalarının
tütmemesi için
gerekli önlemler
alınmalıdır.

K rİez
ru
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ABONE OLDUNUZMV?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

Göz kurulu
Y

una dlkkat
Erzincan Kızılay Tıp
Merkezi'nde görevli
Qpr. Dr. Hakan
Ozkan, insanların
zaman zaman çeşitli
göz hasta!ıklarına
maruz ka!dığını
belirterek, bunlardan
en önemlilerinden
birinin "göz kuru-
luğu" olduğunu
söyledi.
lnsanın en önemIi
organlarından birinin
göz olduğunu ifade
eden Opr. Dr. Hakan
Ozkan, günümüzde
özellikle uzun süre
biIgisayar karşısında
çalışan ve sürekli kla-
malı ortamlarda bulu
nan kişilerde göz
kuruIuğu meydana
geldiğini kaydetti.
Ozkan, gözler.de
kızarma kanlanm a ya
da göz yaşarması
belirtileriyle ortaya
çıkan ve gözlerin
yeterince gözyaşı
sa!gı!ayamaması
durumu olan göz
kuruluğunu önle-
menin mümkün
olduğunu dile getir-
di. Gözün, gözyaşı
yla sürekli yıkandı
ğını anlatan Opr. Dr.
Ozkan, şuniarı
söyledi: "Yavaş ve
sabit hızda üretilen
gözyaşı, gözün nem!i
ve rahat kalmasını
sağlar. Bazen
gözyaşı yeterli mik-
tarda üretilemez.
Bazen de gözyaşı
kalitesi bozularak

ü rahat ve nemli

tutabilecek durum-
dan uzak kalır. Bu
durum, "kuru göz"
olarak biIlnir.
Gözümüzün sağlıklı
olarak işlevini yerine
getirebilmesi için
gözyaşı, hayati önem
taşıyan bir sıvıdır.
Gözün yüzeyini
yıkayıp temizleyen
gözyaşı, gözün dış
yüzeyindeki hücrele
rin de yenilenmesini
sağlar. Gözyaşı,
göze kaçan mad-
delerin dışarı atıl-
masına da yardımcı
o!ur. Göz yüzeyinin
her zaman kaygan
ve nemli olması
sağ!ayan gözyaşı
hem görme kaliteslni
artırır hem de
gözyaşının içerdiği
doğal antibiyotikle /

enfeksiyonlara karşı
dayanıklılık sağlar.
Refleks gözyaşı
sadece acı, yaralan-
ma veya duygusal
durum!arda sa!ınır
ve göz yüzeyinin
durulmasına yardım
eder. Kuru bir gözde
aşırı sulanma olması
anormal gözükmek-
tedir. Fakat gözde
kayganiığı sağiaya-
cak gözyaşı yoksa
göz rahatsız olur ve
uyarılır. Böylece aşırı
gözyaşı salgısı mey-
dana gelir ve bunu
gözün drenaj sistemi
kaldıramadığı için
gözden dışa akarak
gözün sulanmasına
neden olur."
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMi DAiRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ittaıye
polis İmdat

Jandarma İmdat
Jandarma K.
polis karakoIu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza 513
TEK İşIetme 513
Statyum 514
Orm.Böl.Şef. 513
Mllll Eğt. Md. 513
Halk Kütüphane 513
Askerlik Şb. 513
Karayolları 513
Liman Baş. 513
Mal Müd. 513
Nüfus Md. 513
özel io. rvıo. 513
Tapu Sicl. Müd. 513
Müftüıük 513
Gümrük Md. 524
Tekel Md. 513
Ver. Dairesi Md. 513
İtçe Tarım Müd. 513
İIçe Seç. Md. 513

itim Müd. 513

ELED YE
Halk E

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenİkapı |212| 516 1212
Yatova |226| 811 13 23
lDO ]mam AsIan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERiBoT
KAYMAKAMLİK (226) 81 4 10 20

1226| 363 43 19

|2621 655 60 31

Yalova
TopçuIar
EskihisarKaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBUS

ŞehIrlerarası
Otobüs TerminaIi

261 54 00

(18 Hat )
ULAşıM

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

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

5,t3 45 46

513 55 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

Santral 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 Yalniz 185

TAKSiLER

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

NöBETçI r czANE
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YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL :34 SAY! : 2615

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

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 Bas m Yeri : KORFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi
İstikla! Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Günlerive Pazar günleri yayınlanmaz)
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K rte-

lulevlana'nın 733, tıuslat
Mev|ana'nın
733'üncü Vuslat
yıldönümü etkinlik-
leri, Konya'da devam
ediyor. Bu yıl 18
güne çıkarılan kutla-
malara ilgi büyük.
Vuslat yıldönümü
anma etkinlik|eri, bu
yı!, geçtiğimiz yıllar-
dan farklı olarak 1

Aralık'ta başla.dı.
Konya XllltÜr ll
Müdürü Abdüssettar
Yarar: "Geçtiğimiz
yıllarda büyük talep
vardı. süre az
olduğu için bu talebi
karşılayamıyorduk.
Bu yıl 1-17 Ara!ık
arasında yeniden
başladı. Yeniden
diyorum, çünkü
aklaşık 30 yıl önce
de 1 -17 aralık tarih-
leri arasında kısmi
olarak yapılmıştı."
Etkinlikler kapsamın-
da sema gösterisi,

sergiler, tasavvuf ve
mistik müzik konser-
leri, spor etkinlik' ,i

ve konferanslar
düzenlenecek.
UNESCJ tarafın. _.
2007 yı!ının 'Mevlana
yılı' olarak ilan
edi|mesi bu yılki
törenlere fark!ı bir
anlam katıyor.
Törenlere duyulan
ilgi nedeniyle, 3 bin

500 yatak kapasiteli
kentte, doluluk oranı
yüzde yüze ulaştı.
=f'<inlikleri, yaklaşık

;n kişinin izleme-
. ıniyor.

Törenler 17 Aralık
Pazar akşamı
MevIana Kültür
Merkezi'nde gerçek-
leştirilecek Şeb-i
Arus törenleriyle
sona erecek.

ıldönüınü Ya amın kökenl uza
Bilim adamları
yaşamın XoXeninin
uzaydan gelmiş ola-
bileceğine dair kanıt
buIdu!ar.
Amerikan ulusal
HavacıIık ve Uzay
Dairesi (NASA) bilim
adamları, 2000 yılın-
da Kanada'daki don-
muş Tagish Gölü'ne
düşen bir gök taşı
(meteorit) üzerinde
yaptıkları analizlerde,
meteoritin Güneş'ten
de eski organik mad-
deler içerdiğini
tespit ettiler.
Böylesi bir mad-
denin Dünya'da
yaşamın gelişiminde
hayati rol oynadığı
tezi üzerinde duran
bilim insanları, mete-
oritin yapısındaki
materyalin büyük
bölümünün
Güneş Sistemi ile

aynı yaşta, ancak
gök taşındaki
mikroskobik organik
"damlacıkların" çok
daha eski olduğunu
bellrlediler.
NASA'nın Texas
eyaleti Houston
kentindeki Johnson
uzay merkezinden
Scott Messenger,
organik maddenin
meteorit doğduğun-

e

da muhtemelen
oluşmadığını, zira
Güneş Sistemi'nin
o sırada yaşama

oIanak vermeyecek
derecede çok
soğuk olduğunu
belirterek, "yaratık"
maddenin Güneş
sisteml'nin
dışından gelmesinin
olası olduğunu
kaydetti.

dan ıı 0r

küresel ısınma

ve kıtlık u arısı

Bilim adam!arı, küresel
ısınma sonucu daha
sıcak bir dünyaya
uyum sağlayacak
tarımsaJ ürünler
ge!iştirilmezse, açlık ve
kıtlık riskinin artacağı
uyarısında bu!undular.

uluslararası Tarım
Araştırmaları Danışma
Grubu'nun (CGlAR)
Washington'da yaptığı
yıl!ık toplantı sırasında
bilim adamları, mevcut
tarımsal ürün çeşit|il-
iğinin küresel ısınmay-

la yok olacağını
belirterek, yeni yapılan
tahminlere göre, Güney
Asya'daki buğday mah-
sulü yarı yarıya azala-
cak.
CGlAR toplintısında,
aralarında mısır, buğ-

dry, pirinç ve darının
da bulunduğu, yeni
sıcak dünyaya uyum
sağlayacak ürün!erin
ge!iştirilmesi konusun-
daki çabaların artırıl-
ması gerektiği
belirtildi.
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
TeI & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
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e-mait : c_demirli@yahoo.com
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retlm Futhol Tuffiulla§ı ha ladı
Gemlik Lig Heyeti Futbol Tertip Komitesi tarafından organize edilen
llXagretim Okulları küçükler futbol turnuvası başlgdı. 1O ilköğretim okulu
takımlarının katıldığı turnuvada, nefesler tutuldu. llk gün oynanan maçlar-
da, en çok golü atan takım Atatürk İll<agretim Okulu olurken, ikinci gün
oynanan maçlarda 11 Eytal İlrağretim Okulu rakibine 7 gol attı. Küçükler
rÜtOol turnuvası 19 Aralık Pazarfesi günü İlçe Atatürk stadında
oynanacak yarı final ve final maçlarıyla sor?a erecek. Haberi sayfa 5'de

GEMı_irc
GErvıı_iK,iN iı_x cüıtı_üK G ızeTesi

IL

TARAFsıZ sivasi Ga^ZETE
7 Aralık 2006 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

_

dez 0fset't
Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her tür!ü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühüı kitap
bröşür cilt yapımı,

1(0

Meclis üyeleri, Nilüfer Sokak'taki inşaatın yola girdiği şeklindeki dilekçeyi lmar Komisyonu'nda görüşerek, yasal olduğu karanna vardı

l[eclls ln aat kontrolü a t
Gemlik Belediye

Meclisi'nin dün
yapılan Aralık ayı
ikinci toplantısında,
Belediye Başkan
yardımcılığına
atanan Menderes
Bingül'ün maaşı
ve imar ile ilgili
konular görüşüldü.
Meclis üyeleri
daha sonra Nilüfer
Sokak'ta yapılan
ve yola taştığı
gerekçesiyle
durdurulan inşaatta
incelemeler yaptı.
lmar Komisyonu
Başkanı Cemal Aydın
Aybey, dilekçenin
lmar Komisyonu'nda
incelendiğini ve
inşaatın tamamen
yasal olduğuna karar
veırildiğini söyledi.
konunun meclise
getirilmesine
DYP'li üyeler
tepki gösterirken,
Başkan Turgut'un
kardeş şehir Kios
isminin bir sokağa
verilmesi talebine de
bazı meclis üyeleri
karşı çıktılar.
Seyfettin ŞE (ERS ÖZ'ün

haberi sayfa 3'de

ı

ıı

Kadri GÜLER
kadri. g uler@ hotmail.com

Ortak cephe
AB yolunda Türkiye'ye engeller devam

ediyor.
Bu konuda körü körüne AB'ye girmemizi

isteyenler büyük bir şok yaşıyor.
Dünkü gazetelerin ortak haberi Fransa

Cumhurbaşkanı Chirac ile Almanya Başba
kanı Markel AB Komisyon raporundan sonra
lklli ek protokolün uyguIanmasının bir
takvime bağlanması konusunda anlaşmış!ar.

Bu ikiliden biri sosyal demokrat veya
demokratik sosyalist lideı diğeri Hırıstıyan
demokrat, yani tutucu parti lideridir.

Avrupa Bir!iği'nin güçlü lkl dev!etinin
sağcı ve soIcu lkl lideri, Türkiye için diret-
me!erini sürdürüyor.

Sorun Türkiye'nin |iman ve havayollarını
Rumlara açması sorunu.

Bu sorun böyle çözülürse, Kıbrıs'ın elden
gideceğini bilen Türkiye, tek taraflı olarak
limanları rumlara açmıyor, açmayacak..

Bu Türkiye'nin ulusal sorunudur.
AKP hükümeti bu politikanın dışına kolay

kolay çıkamaz.
Görülen o ki AB giderek Türkiye'yi içine

aImak istemiyor. Bu konuda iazla istekli
görünmenin ne kadar yanlış olduğu bir kez
daha yaşanarak ortaya çıkıyor.

Bize dost görünenler, işte AB ye girmem-
ize ge!ince işi yokuşa sürüyorlar.

AB bizim için uzun bir yoldur.
Avrupa!ı Türklerin üIkelerinde serbest

dolaşımını istemez.
Yola kalbimiz dayanır mı bilemiyorum.
Bu yol ince ve uzundur.
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Sevfettin SEKERSÖZ
Minibüslerin kaldırıl-
masının ardından
Gemlik Bursa arasın-
da yolcu taşımaya
başlayan Halk Oto
büs!eri'nin yetmedi
ğigözlenirken kuyruk-
lar uzamaya başladı.
Otobüslerle gitmek
istemeyen vatandaş
ların minibüslerle git-
tikleri günleri arar
duruma getiren yeni
yolcu taşıma uygula-
masında otobüslerin
dışında ulaşım
imkanı bulunmaması
sıkıntı yaratmaya
başladı. Kuyrukların
bir anda uzamaya
başladığı otobüs
gişeleri önünde
bekleyen vatandaşlar
"Minibüsleri arar
hale geldik" diyerek
tepki gösterdiler.
Otobüslerde ayakta
gitmek istemeyen
vatandaşların bekle
meyi tercih ettikleri
gözlenirken kuyruk-
larda bu bekleme
anında süratle uzu
yor. Ellerindeki valiz-
leri koyacak yer bula
mayan vatandaşlar
Gemlik dışına gitme
nin eziyet olduğunu
dile getirerek, soru
na çözüm bulunma
sını istiyorlar.

o Sayfa 2

Mana§tlr'da yeni mpılmış
l 53 rD' de nız ıDaDzaralı

daire sabibinden satılıktır

(o.532) 625 82 2l
(o.53s) 442 08 90

f ouıruxsıvısıoızın f

Mlnlbüsler aranır hale eıdıı GHP'll hanımlar
0zürl u ler Okulu'nu

zl aret ettl
Cumhuriyet halk
partisi Gemlik
İ!çe Kadın Kolları
üyeleri Ata
Mahallesi'nde
bulunan Özürlüter
Oku lu'n u
ziyaret etti.
3-10 Aralık Dünya
Engelliler Günü
nedeniy!e Ozür!üler
oku lu'nda ki
çocukları ziyaret
ettikIerini söyleyen
cHp kadın kolları
Başkanı Latife
Dikmen, özür!ü
çocuklara çikolata

dağıtarak, gönülleri-
ni aldıklarını ve
onlarında toplumun
vazgeçilmez birer
parçası olduklarını
hatırlatmak istedik-
l.erini söyledi.
Ozürlülere sahip
çıkılmasını isteyen
Dikmen, Gemlik
halkının da özür-
lülere ilgi göster-
mesini ve onların
Gemlik'teki eğitim
kurumlarına maddi
ve manevi olarak,
destek vermeleri
gerektiğini söyledi.

-, -..: .
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vt vvw. koca kg ayrİ rn en ku ! . coıTı
GAYRİMENKUL
BANKASıKocAK GDRS t GCMı.ir şuBCsİ

Tel : (0.2?4) 512 08 58
Fax : (0.224l- 512 08 61

İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemllk / BURSAGENEL MÜDÜnrÜx 444 o 55o

AA{o.ı il.vki ömmli değil 'ı0o0 M2
danlz göİac.k ıEı
AA-{ı10 Bursı Yolu üıeri ıı0o0 u2 T|. Parkl olacak
AA-13 Kumıa Narll ansl 'lo00 ıl2 Deniz görcc.k içando cv
olabali.
AA-o27 Yalova Yolu lOOO ii2 Ticari lmaİ zeyıin sallş
ırağızısI olıcak
AiA-(N4 Orhangazi çavre yolu 1500 M2 zeyrin depolama
yari olacak ırsa
EE-ülg sahaldc 2oo M2 2katlı deniz gö.ebilocek u5ı alsıe
v3yı karşlhkll iki daire veya dubleks daire olabil.cek işy-
.ri
EE{36 İ{evki Ömmıı oegiı 5 kaıh k8l.Pir olacak b|na,
EE-1.16 lstlklal Cad. Zgmin yatırım amaçlı dukkan.

sATıLArı _ xlRaLANAN
cevnlıvı EN Ku LLER

AA-o02 Büyükkumlı 928 İl2 imarll 35.0(X' YTL
AA-o05 K.r.caıli 9275 ıı2 konırt amarll 250.(x)0 YTL
AA-oGı Xunul 280 İl2 köy içi
60.(x)0 YTL
AA-011 ortangazi Gürle l33o0 M2 Çiftlik Yeya labruka
olabilir. l20.000 YTL
AA-01.a Manastlr 9(D M2 villa imarlı
200.0o0 YTL
AA-ol5 HisınePe 120 ııil2 Deniz manzara|ı yola cePheli
his9.1i tıPu 10.0o0YTL
AA-016 Hısırt.p€'l/ı9 M2 oeniz ıaanzanlı yola caphe
hlssıli tapu 20.000 YTL
AA-o19 Kınaıboyu 970 ı{2 eski zeytin hali aİkasl tica.i
imıılı 15.000 YTL
AA-020 Engüru Xöyü 12000 M2 1/25.000 planda dePo|a-
mı lm.rll 1.o0o.0{rc YTL
AA{2.1Z.ytan hali arkası 150 lü2 depo y€rine müsail
17.000 YTL
AA-026 Hamidiye Mh. 3'|8ıl M2 Merkeze yakln konıİı
lmaıl| 2.000.«)0 YTL
AA-029 oİhangazi yolu 30.00 M2 sanayı imarlt daPola,
mıyı mğgail 700.000 YTL
AA-o33 s.İb€sr bölge 50.0oo M2 anayol a4o0 meı.
c.Ph. d€Polıma imarll 7,500.000 YTL
AA-o3ıa serbost Bolge 530.000 l/i2 oepolama imarll
AA-036 z.ylin Hali yanl '|60 M2 dePo yerire maısait
25.$0 YTL
AA-{1.15 Umurbay 38O M2 deniz manzaralı villa amarh
70.000 YTL
AA-0.ı6 Engürü Köyü 2/ı90 M2 Anayola cophe
165.000 YTL
AA-Oı]9 Oıhıngazi Cad. 730 il2 üç yan| yol
9o.0o0 YTL
AA-O5O Umuö.y 5325 il2 yol kenan 25.0ğ) YTL
AA-OS5 Umuıö.y 3850 U2 körfez manzaralı zeyitin
ığıçlın Yar 95.000 YTL
AA-060 Küçükkumla 1000 MK2 imarll 100.000 YTL

AA-062 Gemlik Bursa Yolu l3.000 M2 zemin Eıüdlu 5 kat
imarlı 1.600.000 YTL
AA-063 Narll Köyıı 1.222 M2 anayola 5 mı. 300.000 YTL
AA-06/ı s.rt€sr Böl9o 39.183 tl2 Sanayı lmarlı
3.000.«)o YTL
AA-067 lznik Göl kenan 8oo.ooo M2 Turazm ı€sisas kuru-
labilir 5.500.000 YTL
AA-oE8 orhangazi 19.o77 M2 sanayl |marll 1.250,0o0 YTL
AA-072 Gemsaı 800 M2 Villa imarlı
AA-o80 Kapakı| 596 M2 villa konut Imarıl 110 0o0 YTL
AA-o81 Kancab€y karaağaç 9 550 M2 lzmır yoluna 150
mt. cepho benıinilik olabilir 250 0oo YTL
AA-091 Çavre yolu 1.o8l M2 yola 50 mı cePhe tlcarl
imarlı 750.000 YTL
AA-092 Yalova Yolu 9.4o8 Gemlik e çok yakln ı|car| lmarll
3.0o0.000 YTL
A.A-096 Flsıtkll xöyü 4.5o0 M2 denıze 60 mı 35o oo0 YTL

EE-O/|8 Golyaka 2.000 M2 lçınde evı olan lzn|k golure s|fı.
65.000 YTL
EE-071 Esadiye Koyü Yalova 12902 }a2 2 katl| ahşap b|na
ev, ahlr, tr.klör 250.000 YTL
EE-075 Mudanya 1532 M2 anayola cephelı havtız|u mus-
takal denize sıflr, altl garai. porıakal bahçesl var
800.00o YTL
EE-080 orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrık 5tl
arlezyen, meyve agaçlarl 200.000 YTt_

EE.134 orhangazi lznik yolu 250O M2 dııblekı ev8 oda, 2

banyo elekrik. su zeytin ve meyva agaçlarl çocı|k pa.kı
ana yola 120 mt 85.000 YTL
EE-l36 oürdam 2272 lı2 2 katll ev meyve igJçl|
,|30.000 YTL

EE-002 Manasllr l00 M2 4. kat 3+1 koIo.|rerl! 95.000 YTL
EE-004 Gazhane Cad. 125 M2 5.kat 2+1 kJloflferll
70.0o0 YTL
EE-005 Lise cad. l10 M2 2.kaı 3+1 bakımyl daıre
60.000 YTL
EE-o11 Narll Köyü 75 M2 2_kat 2r1 eşyall 2 adeı yılzme
havuzıl, sPor alanı ve çocuk Paıİl mJsİarsız 75 000 YT L

EE.012 Manasıır 120 M2 6.kat 3+1 masrJl5|z bik|rnll dJlre
l00.000 YTL
EE-O'ı3 Yena sahil 90 M2 5.kat 3+1 yenl5JhlI masratsıı
dena2 manzarall 85.000 YTL
EE-O'|ıl Manastlr t2.ı M2 1.kaı masrafsIz bJk|lnIl dal.€
85.000 YTL
EE-015 Eski Pazal cad.95 M2 2-1 soball, kJrlonPiyerl|
50.00o YTL
EE-0l7 Gemlik mori€z 110 M2 5,kat 3+,l çar§lyJ yakln
/ı5.0«) YTL
EE-o'l8 Hamidiye ıürh. lıl4 M2 4.kat 3+1 baklmll dalre
70.000 YTL
EE-O'ıg BalıkPazarı 60 ıT2 3.kat 2+'| ac|l lht|yaçıan sailllk
55.000 YTL
EE-021 Gomlik 87 İl2 s.kat 2+1 çelik kapl kartonplyer .

pimapen 55.000 YTL

sATıLıı< çlFTL|ı<

SATıLı]< DA FıE

EE-02,1 oı ziya Mh 115 M2 2.kat 3+'| dairg k lorire.la,

PimaPonl|, saton boya, kartonPiyerli E0.0oo YTL
EE-031 Manastlr 130 M2 2.kat 3+1 kartonP.ye.. kalorilen.,

'ull 
oşya 115.00o YTL

EE-033 orhangazi cad. 1ııo ıll2 l.kat 3+1 doğalgaz bakım-
lI daaro 75.0oo YTL
EE-057 Cumartesı Paarı 70 M2 5.kat 2+'l çelik kap|, ka.-
tonPiyer, pimaPen ıı1.oo0 YTL
EE-o58 Manasll. 130 m2 s.kat doniz yolı coPho, kalorıfOrll
70.000 YTL
EE-060 Manasl|. 130 M2 s.kat 3rı doniz yola coPholı
kalorirerli 70.0oo YTL
EE-o51 Balıkpazarı 88 M2 5,kat 2+1 baklm asle?
35 o0o YTL
EE-062 Manastıı 120 B2 4.kat 3+1 

'ull 
daarg 100,000 YTL

EE-077 Hamidiye Mh. 114 [,t2 1.kat 3|1 bakımıl dalre
50 000 YTL
EE-081 MJnaslIr 135 M2 1 kat 3+1 full-doğalgaz
90.0o0 YTL
EE-o82 ManastIr ,l45 M2 3.kat 3+1 Gifl banyo vc wc,
kalorıler|ı, asanso.1ü 90.0O0 YTL
EE-o83 Eşro' oınçer Mh. 13oM2 2.kat 3+1 yoni bina
80 0o0 YTL
EE-o85 Manast|r 110 M2 12.kat kartonPayeİli. kalorilerla.
masrafsız 55.000 YTL
EE-108 Mana5tl,150 M2 1-2_3-4_5_.. katlırda 3+1 

'u||. 
lüks.

a9ustoş 2oo7 teslim den|z manıaral| 10 adgt daire
gemlik Merkez 1'l0 M2 5.kat 3+1 çarşlya yakın
EE.o93 Manast|, 195 M2 S.kat 4+1 2 banyo, 2 wc, aşan
5orIu. dogalgazll
EE l30 ManJstlr 'l95 M2 3.kat 4+1 2 banyo. 2 wc. asın
sorlu. dogalgaulI
EE-129 Manastlr 195 M2 ıemin /ı+1 2 banyo,2 wc, asan-
so,. dogalgiz
EE-094 Manastlr 155 M2 zemin 3+1 2007 ıQmmuz teslim
k.ediye uygun
EE -o96 ManJ5tl. 1 50 M2 'l -kat 3+1 deniz manzaralI
kJıoriterl|. ozel yapıml30,oo0 YTL
EE-1oo Manastl, 140 M2 3,kat 3+1 ö2el yapım lüks
kalorire.lı !20 ooo YTL
EE,108 Manastır 150 M2 1.2.3.ıı,5. katlaIda 3+'l full luı
agtlstos 2oo7 te5|lm denlz manıarall 10 adet 125.000 YTL
EE 125 Mcnaslıt 155 M2 1 kat 3+,| 2007 lemmuz tesllm
krcdıye ııygrın 120.0OO YTL
EE 'ı30 MJnistlr 195 M2 1 2 3 /ı.5,6. kaılarda /ı+-| 2 bJnyo.
2 wc. asanso.|u. dogalgJzll 5 adet 1 7o-oo0 YTL
EE l43 MJnast|r 120 M2 5 kat 3+1 soball, ka.lonP'yerll
70 ooo YTL
FE 1/ı5 MJnJ5tl. 135 M2 3.kat 3+1 suPe, deniz manznrJlı.
kombılı 80 O0O tTL
EE-'|45 lstiklıl cad 'l10 M2 2,kal bak|mll daire 67.000 YTL
EE-tıı9 Hrmldlye Mh 110 

'tlz 
3+'l gazi okulu yanl baklmll

55 000 YTL
EE-'l51 lstiklaı cad. 1/ı6 M2 9.kat 3+'t özel yaPlm 

'ull 
lUk5

dJlre l20.oo0 YTL
EE-153 Kumla 60 M2 5.kat 2+1 5it9 içgrisinde baklmlI
manzaİall full eşyall 42 0o0 YTL
EE.'l54 Esk| sahll kayıkhane 120 M2 3+1 baklmı| denlz
manıaıalı 10O 000 YTL
EE-155 Mınastır ı2o M2 J| 1 deniz manzarall. baklmlI
denııe sılıı mtilfJk 80 00o Yİl

EE.159 oorlyol 130 M2 10 kat 3+1 ozel yapım lux
05,000 YTL

EE-o07 Garhare cd 120 M2 ıemln 1kat kalorırerll. 1 100
YTL klra ge|ırı var. banka lPolekla 115 000YTL
EE-l05 Demırsubaşl Mh 2,| M2 ıemln koşe dukkan
55 00o YTL
EE-'l33 Adllye karş|sl lhlaıa 325 M2 ı9mln 

'ull 
oşyaslyla biı

lıkte 55O OOO YTL
EE-161 orhangazl sanayl slle51 150 M2:emin çekmo katll,
|çlnde kl.acılı,yatl.ımllk. ke|epl, 75 000 YTL

EE-03,ı orhangazl cd 33000 M2 120o0M2 kapall alanll
hazır 7.5O0.0O0 YTL
EE-065 Alaşar Koyu 2828 M2 2800 M2 kapalı alanll hazll
900 000 YTL
EE.O,ı9 lznIk yolu 38000 M2 130o0 M2 kaPall a|anl| hazlr,
ıpolekla /l 275,0O0 YTL

AA-037 Hlsartepe 9000o M2 ımarll
AA-038 Manasııı 'l350 M2 lmırll
AA-o42 Manast|r 2oo0 M2 ımJrl,

EE-006 Hisartep€ 130 M2 3 kJl 2 + 1 a5Jnsorlıı. kalorıler|i
200 USD depozito 375 YT[
EE{16 Manastır 120 M2 1kaı 3}ı Jsansollu. kalorirerli.2
ayl|k depozıl 350 YTL
EE-020 Manasr|r 120 M2 1 kat 3ü1 Jsrnso.|üı. kalorlferll. 2

ayllk depozİt 350 YTI
EE{95 Eskl Pazar cd 100 M2 1 kaı 2+1 doga|gaz kap|da,
full €şyal| 55o YTl"

Et-054 Umılıbey 2l0 M2 düıbleı 270 M2 bJhçeIl. denlz
manzaraIIEE-068 Dobruca 5oo M2 trıpleı lııll lııks 350 M2
bahce 3o0 oo0 YTI
EE-068 Dobrııca 5o0 M2 Trıpleı vllla lılll lııks dalre
5o0 0o0 YTL
EE-Oı6 Karacaal| 550 M2 lrlplet denl2e sıllı, ;akıızili
bahÇe 325 0o0 YTL
EE-o78 orhanly€ Mh 140 M2 oılbleks denlz manzaralı
luks Ve eksikslz mobılyall 150,000 YTL
EE-097 KUmla 250 M2 ırıplex slte lçl denlze 50 mt
220 0o0 YTL
EE_141 orhanlye Mh. 20o M2 d(lpleks baklmll suPer man
zaralı 250 000 YTL
EE-10,1 Bursa Çeklrge 180 M2 trlpleı l zel yaPım lüks
400.000 YTL
EE-'l60 Kurştlnlu sahil 260 M2 trlP|eks slt€ lçlnda yüzme
havuzıı. ozel yaPlm luks. yena 300 000 YTL

EE-056 Ba|ıkpazarı 165 M2 2.katlı 5 kat
imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı müs
takil 2.5 katlı - sobalı

AA-0'l 8 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 koy içi
yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba girer, 50 zeytin agacı var
20.000 YTL
AA-084 Engüru Köyü 2263 M2 zeytinlik
tarla

AA-009 Kıırtul 280 M2 tarla koy ıçı
60 000 YTL
EE_00] lskele Meyd3nı 55 M2 5 katlı meyl]aı]eleı
sırasında bına 200,000 YlL
EE-038 Karsak Bogazı 10000 M2 rulsatlı ııııaılı beıı
zınlik 2 250 000 YTL
EE-039 FIstıkl| 35 000 M2 kabası bıtmış Resort Otel
1.450.000 YTL
EE-040 Orhangazı yolu 4000 M2 nıhsatlı ımaılı ben.
zin|ak 1 200 000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5 katlI hazıı ı5yt.ıı
restaurant 550 000 YTL
EE-072 Demırsrrbası Mh 70 M2 4 katlı bıııa bakıına
ihtıyacı var. hel lJtıı] ayrl glrtŞl var ı30 000 YIt
EE_073 lstıklal CJd 25 M2 2 kallı devren kııalık
dtıkksıı f a;l dıııtımda market, tekel b3yı 50 000 Y IL
EE-'l 38 Orhangazı Cad 50O M2 f aal dtıııııııc!ı clıkış
atolyesı makıneler yenl deVren kıralık dlıkkıııı
40.000 YTI

NOT : Telefonla görüşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur.

ctlilAaT[Jl, Plılİ 0tlruil Acl0lı,

SATıLı}< M LEV
sATıLı]< EıÜ}<}<AN

sATıLı}< z N }<
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IııIeclis üyeIeri NiIüfer Sokak'taki inşaatın yola girdiği şek|indeki diIekçeyi lmar Komisyonu'nda görüşerek, yasaI oIduğu kararına vardı

lul00l
Dis Hekimi özcan VURAL
orü nrrral 1 93l@notmait.com
www. m i lliyeUblog/özcan vural

Çankaya'ya çıkan yollara otururuz
Bazen yazar|arı okurken öyle tesir

altında kalıyor, onların yazdıklarını
değiştirmeden daha da çok okunması
için bir defada kendi sütunlarında okuyu-
cularına duyurmak isti yor. Bu yazarların
izni ile bu yazılanları okutmak bence
güzel. .. Sayın Bekir Çoşkun'un bu yazısı
da bir örnek...

"Çankaya'ya çıkan yollara otururuz...
Gördüğüm kadarıyla Başbakanın

halkın karşısına çıkması giderek daha da
zorlaşıyor. Misal; Ecevit'in cenaze
töreninde, Başbakan'ın camiye girmesi
yanda ki inşaatın içinden öze! bir yo!
yapılması ve iktidar heyetinin halka
gözükmeden oradan cami avIusuna
girmesi iyi bir fikirdi.!.. Alttan, alt geçit de
yapı!abilirdi...

olmadı, havadan da sarkıtılabilirdi
Başbakan, sepet içinde.

Halk görmesin yeter...
Çünkü halk, Başbakan'ı görünce

"Çankaya laiktir, laik kalacak" diye bağır-
ma ya başlıyor. Başbakan'ın buna canı
sıkılı yor!..

O zaman kendi cemaatine soruyor;
"Laik!iğin en çok mücadelesini veren

kim?"
Onlar yanıtlıyorIar; "Siz.. Yani sizin

kadar laiklikten yana olan kimse yoktur."
Kendisi de inanıyor ve mutlanıyor;
" Eeee... O zaman ne bağırıyorsun

arkadaş "
Olsun...
HaIkımız bir kez neyi bağıracağını

ezberlediğinde, artık kimse onu tutamaz.
Bu durumda Başbakan'ın işi zorlaşıy-

or..
Nası| Cumhur başkanı olacak ?...

Halkın karşısına nasıl çıkacak ?
Bayramlarda halka gözükmeden nasıl

resmi geçitten geçecek ?. Gizli olarak
törenlerde on binlerce insanın karşısında
ki şeref tribününde nasıl oturacak ha|ktan
gizli?..

Görünmez adam mı olacak ?..
Başbakan'ın açık toplantılara böyle

arka yoldan, arka kapıdan, arka inşaattan
girmesi iyi işaretler değil..

Bu olanlar toplumsal tepkinin ilkiydi...
Hiç kimse örgütlenmeden, kimsenin

çabası olmadan, toplumun kendi doğa!
tepkisiydi bu... Bu tepki gittikçe büyüye-
cek görü!üyor..

Bir gün elli milyon insan, Çankaya'ya
çıkan tüm yollara oturacak..

Şaşırmama!ısınız..
Yüzde 25 oyla, toplumun tümünün

iradesine rağmen, bir oldu -bitti maşallah
ile Çankaya'ya çıkmaya geçit yok.. Peki....

Tayyip Erdoğan nasıl çıkacak
Çan kay a'ya? .....

Arkada ki inşaattan mı ?
Bence bu halk en kapsamlı, en kararlı,

en içten, en yürekli tepkisine hazıı:lanıyor.
Çankaya yoIu zor...
Sağ olasın, kalemine güç versin,

doğrucu Bekir Çoşkun...

ıGemllk körfez' internette
www. g em İ İ kko rfezg azetes İ . Gom
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Seyfettin ŞEKERSOZ
Gem!ik Belediye
Meclisi'nin Aralık ayı
ikinci top|antısında
Belediye Başkan
Yardımcı!ığı'na
atanan Menderes
Bingül'ün maaşı
ile lmar konularını
gö rüştü.
Meclis imar konu-
larını görüşürken,
aldığı yarım saatlik
ara ile yola girdiği
ileri sürülen ve
durdurulan
inşaat alanında
inceleme yaptı.
Bütçe Komisyonu
Başkanı Murat
yavuz'uıı meclise
vı ıü,ği bilqide
Beİ"J|ye Başkaııı
Mehırıct Tı-ırgut
taraf ından atanan
Belediye Başkanı
Menderes Bingül'ün
ödeneğinin brüt
1.889.17 YTL olarak
uygun görüIdüğünü
belirterek, bu mikta
rın net 1.500.00 YTL
olduğunu söyledi.
Bütçe Komisyonu
nun bi!dirdiği görüş
mecliste oy bir!iği
kabu! edildi.
MECLİS İKİYE
pöı_ür,ıoü
lmar Komisyonu
Başkanı Cemal Aydın
Aybey'in verdiği
bilgilerde yeni sokak-
lara özellikle çiçekle
i!gili isimIerin
verildiği gözlenirken,
kardeş şehir Kios
ismi ise tartışmalara
neden oldu.
Manastır'da bulunan
bir sokağa Navodarı
isminin veri!mesine
karşı çıkmayan
bazı meclis üyeleri
Başkan Mehmet
Turgut'un kardeş
şehir Kios isminin de
bir sokağa verilmesi
talebine karşı çıktılar.
Başkan Turgut'un
"Kios'a gezi
düzenlesern bir çok
kişi nasıl giderim
diye hesap yapar"
demesinin ardından
talep oy çokluğu
ile kabuI edildi.

Osmaniye Maha!lesi
kayıtlarında görünen
Nilüfer Sokak'taki
bir inşaatın yola
girdiği şeklindeki
dilekçenln imar
kornisyonunda

n

incelendiğini bildiren
komisyon Başkanı
CemaI Aydın Aybey,
inşaatın tamamen
yasaI olduğu
görüşüne vardık!arını
söyled i.
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut'un
iIeriki yıllarda
sorun çıkmaması için
yerin meclis üyeleri
tarafından yerinde
görülerek karar
veriImesini isteme-
sine yine bazı üyeler
karşı çıktı.
Bir grup meclis
üyesinin de Cuma
gününe bırakıImasını
istediği oturum
yapı!an oylamada,
ara verilip inşaat
aIanının görü!mesiyle
devam edilme
kararı alındı.
Oturuma yarım saat
ara veren Başkan
Turgut, bu arada
işlerinin bulunduğu
gerekçesiyle
ikinci oturuma
katılamayacağını
söyledi.
lnşaat alanının
olduğu yeri ve

sokağı yerinde gören
meclis üyeleri daha
sonra oturuma
Başkan vekili Refik
Yılmaz'ın başkan-
Iığında devam.etti.
DYP,LıLERlN oFKESı
Meclis salonuna
gelen üyeler imar
komlsyonunun
kararını oy çokluğu
iIe kabu! ederlerken
konunun meclise
taşınmasına
tepki gösterdiler.
PLANLARı
UYGULAM^Kry
lmar durumuna
uygun bir inşaatın
meclise getirilmesine
anlam veremedikleri-
ni ifade eden
DYP'Il Gökhan
Taylan, bu yetkinin
Fen lşleri i!e
Başkanlık Divanında
olduğunu ifade
ederken Başkan
Turgut'un mec!isi
oyalayıp gittiğini
öne süre sürdüler.
Gökhan Taylan
yaptığı konuşmada,
"Başkan siyaseten
şirin gözükmek,

siyasi rant sağlamak
maksadıyla kendisi
hemen karar verilsin
diyerek Cuma
gününe ertelenmesi-
ni dahi kabul
etmediği toplantıya
başkanlık etmekten
kaçınmış ye sorumlu-
luğu meclisin üzerine
atabilmek, kendisine
sorulan sorulara
cevap vermekten
kaçınmak için
toplantıya dahi
katılmamıştır. Bu
cesareti göstere-
memiştir. Belediye
Başkanlığı makamı
kanunları ve planları
uygulamak için
cesaret isteyen ve
bu cesaret bende var
diye talip olan kişi-
lerin makamıdır. Bu
cesaret kendisinde
yoksa buraya hiç
talip olmaması
gerekir" şeklinde
konuştu. Meclis, yap-
tığı oylamada inşaat
alanı hakkında
görüşlerini bildiren
imar komisyonunun
görüşünü oy çokluğu
i!e kabul etti.

§ aat hıltrolü a ı
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7 Aralık 2006 Perşembe o Sayfa 4

f cuxtuK slyAsl cterEl

iUla

Nilüfer Yerel Gün
dem 21 Emekliler
Çalışma Grubu
üyeleri, kent içi
ulaşıma yapılan son
zamların geri çek-
ilmesini istedi.
Ni!üfer Yerel Gün
dem 21 Emekliler
Çalışma Grubu
üyeleri, Büyükşehir
Belediyesi'nin, toplu
uIaşıma uyguladığı
zamIarı protesto etti.
Osmangazi Metro
lstasyonu'nda bir
araya gelen Yerel
Gündem 21 Emekli
ler Çalışma Grubu,
imza toplayarak,
protestolarına vatan-
daşlardan da destek
istedi. Emekliler
Çalışma Grubu
Başkanı Turan Çilin-
gir, kent içi top!u
ulaşım ücretlerine
2005 yılında yüzde
50 oranında zam
yapı!dığını anımsattı.
Belediyenin 2 ay
önce de ulaşıma
yüzde 33 oranında
zam yaptığını kayde-
den Çilingir, "Geçtiği
miz yıl 1 YTL r lan

ım zammı
erl alınsın'

manyetik tam Bukart
ücreti önce 1,5 YTL
ve son olarak 2
YTL'ye yükseldi.
Bursa'da uygulanan
ulaşım ücretleri di
ğer illere göre olduk
ça yüksek. 4 kişiyi
taşıyan şehir içi
taksi dolmuşlar 1.25
YKR iken belediye
otobüsleri 2 YTL'yi
bu!uyor. Bir yıl
içinde yüzde 100'ü
bulan bu zamanlar,
emekliyi, öğrenciyi,
asgari ücretliyi,
düşük gelirli vatan-
daşı mağdur etmeye
devam etmektedir"
diye konuştu.
Bu nedenle halkın
tepkisini ortaya koy-
mak adına metro du
raklarında ve semt
pazarlarında düzen-
ledikleri imza kam-
panyasıyla 9 bin 933
imza topladıklarını
anlatan Çilingir, bu
imzaları önceIikle
Nilüfer Belediyesi'ne
ardından da Büyük
şehir Belediyesi'ne
teslim edecekIerini
belirtti,

Yalova'da Termal Barajı'nın

altında 408 m2 arsa - Çınarcık,
Yalova 448.54 m2 arsa

Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişlnde 433.02 m2

Termal yolu Gülerce Villalarının

altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

ıı

Çevre ve Orman
Bakanlığı, özel orman
alan!arında yapılaş-
manın kontrol altına
alınması amacıyta
belirlenen alanda
toplam yapılaşma
oranının, özel
orman alanının
yüzde 5'i kadar
olacağına ilişkin
genelge hazır-
landığını bildirdi.
Çevre ve Orman
Bakan lığından
yapıIan açıklamada,
bakanlığa sunulan
taleplerden, belir-
lenen alan üzerindeki
toplam inşaat
yoğunluğunun
yatayda kontro!
edilebi!diği, ancak
dikeyde kontrol
edilemediğinin
anlaşıldığı ifade

ed ild i.
Açıklamada,
"Bakanlığımızca
özel orman aIanların-
da toplam inşaat
alanının, yani
yatayda-dikeydeki
yapılaşmanın
kontrol altına alın-

ması amacıyla
belirlenen alanda
toplam yapılaşma
oranı, özel
orman alanının
yüzde 5'i kadar
olacağına ilişkin
genelge hazırlan-
mıştır" denildi

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta Işlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

§EKER §ıGORTA
Macide Özatp

TeI : 5132474 Fax: 514 10 21

0zel ormanda a a ma

üzde 5 olacak
ıı

ıGemlik Körfez' internette ılıww. emllkkorfez azetesi,cOm
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ıTak ıBu a Türkl e
Sivil Havacılık Günü'nde kentte faal bir havaalanının bulunmaması nedeniyle duy-
duğu üzüntüyü dile getiren Bursa Esnaf ve Sanatkar|ar Odaları Birlİği(BESOB)
Başkanı Arif Tak, bu durumun Bursa'nın değil, Türkiye'nin ayıbı olduğunu belirtti.

ı
II

nn

Sivil Havacılık Günü
nedeniyle yazılı bir
açıklama yapan
BESOB Başkanı
Arif Tak, Bursa'nın
bir an önce faal bir
havaalanına kavuştu-
rulmasını istedi.
sivil Havacılık
Günü'nün kutlandığı
bir günde Türkiye'nin
sanayisiyle ön plana
çıkan Bursa'da
havaalanı bulunma-
ması üzücü bir
durum olduğunun
altını çizen BESOB
Başkanı Arif Tak,
"Bu güzel günü
Bursalılar olarak
biz de düzenli olarak
uçakların indiği,
yurtdışından
işadamlarının
Bursa'ya kadar uçak-
la geldlği bir şekilde
kutlamak isterdik.
Ama ne yazık ki
bugün hala bir
havaalanımızın
jolmaması konusunu
tartışıyoruz. Bu
konuda platformlar
oluşturuyoruz.
Bursa'da bir

havaalanı bulunma-
ması sadece
Bursa'nın değil
Türkiye'nin de
ayıbıdır" dedi.
Hafta sonu Bursa'yı
ziyaret eden Maliye
Bakanı kemal
Unakıtan'ın, kentin
önemine değindiğini
hatırlatan Tak,
Türkiye ihracatının
önemli bir kısmını
karşılayan, üretimi ile
dünyada sözü edilen

bir ilin havaalanından
mahrum olmasının
kabul edilemez
olduğunu belirtti.
Yen işeh ir
Havaalanı'nın ayakta
kalması için verilen
mücadeleyi anımsa-
tan Arif Tak, şunları
kaydetti:
"Ama yanlışlar
üzerine kurulu bir
havaalanı yaşatmak
da kolay değildi.
Bugün Yunuseli

Havaalanı'nın
yeniden seferlere
başlatılmasıyla i!gili
çalışmalar, tartış-
malar sürüyor.
Bu anlamda
Bursa'ya bir
havaalanı kazandır-
mak için canla başla
ça!ışan TURSAB
Güney Marmara
Bölgesel Yürütme
Kurulu Başkanı
Hasan Erdem'i ve
tüm katkıda bulunan-
ları tebrik etmek
istiyorum. Hasan
Erdem'in başlattığı
imza kampanyasına
biz de BESOB olarak
destek veriyoruz.
Bu anlamda kasım
önadım Esnaf
Hizmet Binası'nın
girişine imza
masasını koyduk ve
binamıza gelen
esnafımıza konuyla
ilgi!i bilgi verip imza
attırdık. Bursa'ya
havaaIanı kazandırıl-
ması konusunda
üzerimize düşen
görevleri yerine
getirmeye hazırız."

ı:
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BAY ilIıJ§TAr$ üş*LP §iltA}(,TA},|
ıı 7/ ll IiI', rıHer Çeşit Emlak AIım, Satım ve Kl ma

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞİ_ERİ YAPİLİR

ıciı §ATıLııI 
'ıe 

ıI|RALııILARıNız |ciıı gizl ARAyıNız

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|LIK DAIRE

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

120 m2 3 + 1 SATILIK LUX DAIRE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lıılüstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Dev]et Hastanesi Altı

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

Balıkpuan Eski sahil lılektep Sokak l.lo:2 D:4 §adık Fatma,{pt, 3+1. 110 m2 asansörlü .kombili satıhk daire

Bağ-KurSanayiSitesinde 185 m2çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kum|a'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

ı
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10 llkogretim Okulu
tıhııııı katılıyor.
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llkögretinı Oktılu,
Şchit Etem lIkögretinı
Okulı-ı'ıırı 5-1.
TSO Gazı İlXog retim
Okı"ılu. Narrıık Kemal
İlXoçJretinı Okulu'nu
3-0, Atatıirk llkögre-
tim Okuiu. Şükrü
Şenol llkögretim
OkulLı'ııLı 6-2 ve 11

Eyltıl llkögretirn

okulu Lale kemal
İlXogrctiırı Okulı,ı
4-2 y cnm işlerd i.
lkinci gün
nıaçlarında ise
TSO Gazi llköğretim
Okıılu, Hamidiye
llkogretim Okulu'nu
3-1, Şehit Etem Yaşar
llköğretim Okulu,
Namık Kemal llköğre-

tim Okulı.ı'nıı 3-2.
Lale Kerrıal Kı!,ı;
İlköğretiın Okııiı,ı
Şehit Cen-ı;ıl
llköğretirn
Okulu'nu 5-3
yenerken, 11 Eylı;,
llkögretinı Okulıı,
Şukrü Şeııcıl
ll köğretirıı Okiıl Li'ı,,,
gol yagdırarak
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Bursa'da çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan
zanlının Yalova'da yaşayan dini nikahlı eşi ve 2 çocuğu,

"Yüksel Öztürk" olarak bi|dikleri babalarının gerçek kimtiğinin
"Ekrem A." olduğunu 23 yıl sonra öğrendi.

Poliste 5 ayrı isimle
kaydı olduğu öğre-
nilen zanlının Muş'ta
resmi nikahlı bir eşi
ve 5 çocuğu da
bulunduğu bildirildi.
Bursa'da banka
şubeleri önünde
maaş çeken emekli
vatandaşları "Dünya
Bankası'ndan yardım
yapacağız" diyerek
"pul parası" adı a!tın-
da dolandırdığı öne
sürülen 57 yaşındaki
sabıkalı Ekrem A,
Asayiş Şube
Müdürlüğü'ne bağlı
ekipler tarafından
yakalandı.
Yalova'dan gelerek
Bursa'da çok sayıda
emekliyi dolandırdığı
iddiasıyla yaka|anan
zanlının, 23 yıldır bir-
likte yaşadığı kadın-
dan ve 2 kızından
gerçek kimliğini
sakladığı, Muş'ta bir
resmi nikahlı birlik-
teliğindeıı de 5

çocuğu daha olduğu
be!irlendi. Zanlının
gözaltına alınmasıyla
birlikte film senary-
olarını aratmayan
ge|işmeler yaşandı.
POLİSTEKİ LAKABİ

alNein suRAT
Emniyet Genel
Müdürlüğü'nün kayıt-
larında 5 ayrı isimle
kaydı bulunan ve her
defasında fark!ı isim-
ler söylemesine rağ-
men geçtiğimiz yıl-
larda hizmete giren
otomatik parmak lzi
Programı sayesinde
parmak izinden
gerçek isminin
Ekrem A. olduğu
ortaya çıkan zanlının
YaIova'nın Göçmen
Maha!lesi'nde 23
yıldır birlikte
yaşadığı eşi A.A. (50)
ıje l(ızları G.A. (16) ve
M.A. da (22| abalarını
teşhis için Bursa'ya
geldi. Ai!e fertIeri,
Ekrem A. adıyla
yakalanan
babalarının ismini

yüksel Öztürk
olarak bildiklerini ve
gerçek kimliğini yeni
öğrendiklerini öne
sürdü. Muş'ta resmi
nikahlı eşi ve 5
çocuğu daha
olduğu öğrenilen ve
polisteki lakabı
"Binbir Surat" olan
Ekrem A.'nın yakın-
ları bir açıklama
yapmadan Emniyet
Müdürlüğü'nden
ç.yrı ldı.
Ote yandan, 8
müştekinin de kendi-
lerini dolandıran
Ekrem A.'yı teşhis
ettiği öğrenildi.
Hakkındaki sorgula-
ma tamamlanan
Ekrem A.
'do!andırıcılık'
suçundan ad!iyeye
sevk edildi.
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Hırsızlar okulu ate e t|erdı
Bursa'da bir okula

hırsızlık yapmak

amacıyla giren

kimliği belirslz

kişiler, güvenIik

kameralarını

fark edince okulu

ateşe verdl.
Güvenlik kamera
sının sistemleri ve
3 bi|gisayar
ku!lanı!amaz
hale gelirken,
büyüyen yangın
itfaiye ekiplerince
sönd ürü ld ü.
Emniyet
Müdürlüğü'nden
alınan bilgiye göre,
merkez Osmangazi
llçesi Hürriyet
Mahallesi'ndeki
Osmangazi Mesleki
Eğitim Merkezi'ne
giren kimliği belirsiz
şahıslar, önce
okul kantininden
300 YTL ça!dı. Daha
sonra 2 müdür
muavınln odasının
kapısını kıran zan-
lı!ar, okulda çalacak
eşya aradıkları sıra-
da, güven!ik kamer-
alarını fark etti.
Paniğe kapılan zan-

!ılar iz
bırakmamak
için okulun
santra! odasın-
daki bilgisa-
yar!arı ateşe
verip kaçtı.
Devriye görevi
yapan polisler,
santral odasın-
dan dışarı çıkan
a!evleri fark
edip durumu
itfaiyeye bildir-
di. kısa sürede
olay yerine
gelen itfaiye,
yangını daha fazla
büyümeden
söndürdü.
Okul Müdürü Halil
Aydemir de hemen
okula koştu.
Yangında 3 bilg -a-
yar ve güvenlik
kamerasının

sistemleri kullanı!-
maz hale gelirken,
Olay Yeri lnceleme
Şube Müdürlüğü'nün
kriminal ekiplerı
geniş çaplı inceleme
başlattı. Hırsızların
diz üstü bilgisa-
yarları almaması ise
dikkat çekti.
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AT[l|l clhazına

dtlzenek
Bursa'nın merkez Osmangazi

ilçesinde, bir bankanın
ATM cihazının kart girişine

yerleştirilmiş düzenek bulundu.

Çekirge Devlet
Hastanesi önündeki
bir bankaya ait
ATM cihazından para
çekmek isteyen
vatandaşlar, kart-
larının makineye
sıkıştığını fark
ederek durumu
polise bildirdiler.
Ekipler, ATM cihazını

incelediklerinde, kart
girişi bölümüne yer-
leştirilmiş düzenek
buldular. Düzenek
yerinden çıkarılarak,
ince!enmek üzere
Bursa Emniyet
Müdürlüğüne
götürüIdü. Olayla
ilgili soruşturma
sürüyor.

lulgınur eınekllslne enfla$ 0nnılını 0k
Memur emeklileri, bu
yılın ikinci 6 aylık
dönemine ait enflas
yon farkı zammını
alamayacak. Maliye
Bakanlığı yet
kililerinden alınan
bilgiye göre, sayıları
2 milyonu bulan
memur emeklileri,
Sosyal Güvenlik
Reformu gerekçe
gösterilerek,
2006 yılının ikinci
yansına ait enflasyon
farkından yarar-
land ırı lmayacak.
2007 başından
itibaren Sosya!
Güvenlik Reformu
içinde yer alacak olan
memur emeklileri,
2006 yılı sonuna
kadar memurların
maaş rejimine tabi
tutuluyordu. Memur
katsayı!arında yapılan
düzen!emeIere göre
maaş artışı alan
memur emeklileri, bu
çerçevede bu yılın
Ocak-Haziran dönemi
için yüzde 2,5 ,

Temmuz-Aralık döne-
mi için de yüzde 2,5
zam almıştı.

Ancak yılın ilk
yarısında enflas
yonun, yüzde 2,5'llk
maaş zammlnı
aşması üzerine,
aradaki yüzde 2,32'lik
fark, Temmuz ayında
enflasyon farkı
zammı olarak
verilmiş, memur
emeklileri de,
devlet memurları ve
sözleşmeli persone!
gibi, bu zamdan
yararlandırı!mıştı.
Maliye Bakanlığı,
2007 Bütçe çalış-
malarında, 2006
yılının 2. altı aylık
döneminde de,
enflasyonun yüzde
2,5'llk zammı aşa-
cağını öngördü.
Çalışma!arda,
Temmuz-Aralık döne-
mi için de, maaşlara
yüzde 2,32'likyeni
bir enflasyon farkı
zammı yapılacağı tah-
mininde bulunu!du.
2007'deki maaş
artışları da, bu
hesaba göre yapıldı.
Bu arada, Türkiye
lstatistik kurumu'nun
enflasyon farkı

hesabında baz alınan
tüketici fiyat endeksi,
Temmuz-Kasım döne-
minde yüzde 4,31
oranında artış
gösterdi. Bu şekilde,
maaşlara yapılacak
enflasyon farkı
zammı kasım sonun-
da yüzde 1,81'e
ulaştı. Maliye
Bakanlığı yetki liIeri,
bu rakamın Aralık ayı
sonunda yüzde 2,32
do!aylarında gerçek-
leşmesini bekliyor.
söz konusu fark,
Ocak ayı başında
memur ve sözleşme!i
ücretlerine aynen
yansıtılacak. Bu
şekilde bu!unan

maaşlara da, 2007
Bütçesinde Ocak-
Haziran dönemi için
öngörülen yüzde 3 i|e
yüzde 4 arasındaki
yeni yıl zamları
eklenecek. Enflasyon
farkı zamlarıyIa birlik-
te, devlet memurları
ve sözleşmelilerin
2006 yı|ındaki
kümülatif maaş artışı
yüzde 9,99'a ulaşa-
cak. Ancak, bu yıl
memurlar ve
sözleşmelilerle aynı
zamma tabi oIan, llk 6
aya ilişkin enflasyon
farkı zammını da alan
memur emek!ileri,
ikinci yarıya ait farkı
alamayacak.
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Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan,
çalışmaya devam
eden emeklilerin
maaşından yüzde
30 oranında kesinti
yapılmasını öngören
Sosyal Güvenlik
Reformu maddesinde
değişiklik yapılabile-
ceğinin sinyalini
vererek, "Anayasa
Mahkemesi kararına
bakalım ve yeniden
gözden geçirelim"
dedi. Erdoğan,
Sosyal Güvenlik
Reformu'nun tartış-
malara yol açan
madde|erini incele-
mek üzere bir ça!ış-
ma ekibi oluşturul-
masının da
ta|imatını verdi.
AK Partl TBMM Grup
Toplantısı'nın basına
kapalı bölümünde
'Sosyal Güvenlik
Reformu' tartışıldı.
AK Partl Ankara
Millewekili zekai
Özcan, Başbakan
Erdoğan'ın isteği
üzerine mi lletvekileri-
ni bilgilendirdi.
Ozcan, milleWekil-
lerinin emekli olduk-

a
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Ulaştırma Bakanlığı,
yolcu trafiği az olan
hava alanlarının
düşük maliyetli yolcu
taşımacılığına tahsis
edilmesini öngören
yeni bir proje
üzerinde çalışıyor.
lşte pilot iller:
Ulaştırma Bakan!ığı,
yolcu trafiği az olan
hava alanlarının
düşük maliyetli yolcu
taşımacılığına tahsis
edilmesini öngören
"Ekonomik Havaalanı
Projesi" üzerinde
çalışıyor. Projenin ilk
etapta Bursa, lsparta,
Nevşehir'de uygulan-
ması planlanıyor.
Projenin ilk etapta
Bursa Yenişehir
Havaa!anı, lsparta
Süleyman Demirel
Havalimanı,
Nevşehir Kapadokya
Havalimanı, GAP
uluslararası
Havalimanı'nda
uygulanması
planlanıyor.
Ulaştırma Bakanlığı
Sivil Havacı!ık Gene!
Müdürlüğünden alı-
nan bilgiye göre,
Geııel Mudürlük,
düşük maliyetli hava
yo!larına düşük
maliyetli hava alanı
sağlayacak

Emeklilere ılacak Ehnoınlk havaalanı

tan sonra maaşların-
da kesintiye
gidilmemesi ile ilgili
yapılan tartışmalara
atıfta bulunarak,
hükümetin çıkardığı
Sosya| Güvenlik
Reformu'nda mi!-
letvekileri ile ilgili
bir değişikliğin
olmadığını, eski
mevzuatın aynen

. devam. ettiğini kay-
detti. Ozcan, brifin-
gıhıh aroinoan Dazı
milletvekillerinin
Sosya! Güvenlik
Reformu'na ilişkin
sorularını cevapladı.

Başbakan Erdoğan
ise, devreye girerek,
bir çalışma ekibi
kurulması talimatını
verdi. yasanın
sözkonusu tartışmalı
maddesinde değişik-
lik yapılabileceğinin
sinyalini veren
Başbakan Erdoğan,
"Anayasa
Mahkemesi'nin vere-
ceği karara bir
bakalım. Bu çalış-
mayı yenı baştan
gözden geçirelim.
Reformu irdelernek
üzere bir de çalışma
ekibi kuralım" dedi.

"Ekonomik Havaalanı
Projesi" için çalış-
malara başladı.
Proje'nin hayata
geçirilmesiyle,
Türkiye'nin, yolcu-
ların daha ekonomik
seyahat edebilmeler-
ine imkan sağlayan
düşük ma!iyetli yolcu
taşımacılığı mode!i
uygulayan dünyadaki
örnek ülkelerden biri
haline gelmesi
öngörülüyor.
Yoğun yolcu trafiğine
sahip havaliman-
larının yakınında
bulunan ve yolcu
trafiği az olan hava
alanlarının düşük
maliyetli yolcu taşı-
macılığına tahsis
edilmesini içerc,n
Ekonomik Havaalanı
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Projesi'nin, ilk etapta
Bursa Yenişehir
Havaalanı, lsparta
Süleyman Demirel
Havatimanı, Nevşehir
Kapadokya
Havalimanı,
GAP U luslararası
Hava!imanı'nda
uygulanması
pIan!anıyor.
Proje, tüm illere hava
yolu ile yolcu taşın-
masına imkanı tanıy-
acak ve hava a!an-
larının daha etkin
kullanılmasını
sağlayacak. Projenin
ayrıca, düşük
maliyetli seyahat
olanağı sayesinde
turist sayısının art-
masına da önemli
katkı sağIayacağı
düşünülüyor .
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Türkl
Fransa
Gumhurbaşkanı
Jacques Ghirac ile
Almanya Başbakanı
Angela Merkel'in
görüşmesinin ardın-
da, Türkiye'nin AB
üyeliğini tartışmaya
açmanın olduğu
iddia edildi.
ABHaber'in
Brükse!'deki güve-
nilir kaynaklara
dayandırdığı habere
göre, iierkel'in
ortaya attığı,
Türkiye'nin Kıbrıs
Rum kesimine liman-
ları açması konusu-
nun, "2007'de
Türkiye'de yapılacak
seçimler ile 2009'da
Avrupa'da yapılacak
seçlmler arasında
belirIenecek bir tari-
hte gözden geçi
rilmesi" önerisinin
arkasında önemli bir
gyunun bulunuyor.
Iddiaya göre öneri
görünüşte Türk
hükümeti üzerindeki
yükü 2007 yılında
hafifletiyor gibi
görünse de gerçekte

eka ıtı lttlhkın 2009 hesabı
2009 yı!ında
Türkiye'yi ciddi
bir tehditle karşı
karşıya bırakıyor.
Buna göre Merkel,
chirac'ın da destek
verdiği öneriyle, 2009
yılı Haziran ayında
yapı|acak Avrupa
Par!amentosu seçim-
leri öncesinde kıbrıs
sorununu derinleşti
rerek Türkiye'nin AB
üyeliğini tartışmaya
açmayı planlıyor.
Avrupa çapında
yürütülecek kampa-
nyada Türkiye
karşıt!arı, Avrupa
Parlamentosu seçim-
lerinde Türkiye
üzerinden kampanya
yapacak ve
Türkiye'ye "tam
üyelik" yerine
"imtiyazlı ortak!ık"
verilmesi önerisine
güçlü siyasi destek
sağlayacak. lddiaya
göre Avrupalı diplo-
matik kaynakların da
doğruladığı plan,
siyasi alanda Kıbrıs
sorununu kullanarak
Türkiye'yi köşeye

sıkıştırarak "havlu
attırmayı", Avrupa
halklarının desteğini
alarak da uluslararası

anlaşmalara dayalı
"Türkiye'nin aday
ülke" statüsün altını
oymayı amaçlıyor.
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Hükümet,2007
enflasyon rakamını
yüzde 4 olarak açıkla-
masına karşılık,
hesaplarını yüzde
P,5'e göre yapıyor.
lşte sır gibi sakIanan
B Planı'nın ayrıntıIarı:
Babacan'ın ekonomi
yönetimine hazırlattığı
ve sır gibi saklanan
çalışmaya göre
enflasyon 2007'de
yüzde 4 değil yüzde
5.5 olacak. lhra-
catçının tepki göster-
diği değerli YTL ise
konomunu 2011
sonuna kadar
sürdürecek.
Hükümetin 2007 yıIı
enflasyon rakamını
yüzde 4 olarak
açıklamasına karşı!ık,
hesap!arında enf!as
yon rakamını yüzde
5,5 olarak baz aldığı
öğrenildi. Bunun
yanı sıra 2011 sonuna
kadar ekonomi
yönetiminin YTL'nin
değerli konumunu
korumaya devam
edeceği varsayımıyla
hareket ettiği ve
planların da buna
göre yapıldığı ortaya
çıktı. Referans,
Ekonomiden sorumlu
Devlet Bakanı A!i
Babacan tarafından
araIarında Hazine ve
Devlet P!anlama
Teşkilatı'nın da bulun-
duğu ekonomi yöne-
timine hazırlatı!an ve
gizli tutulan "Fiyat ve
kur gelişmeIeri tablo-

o
f ouıı-ux slvesl cızgrEl

Ekonomide sır lbl saklanan hesa
su"nu ele geçirdi.
15 Ekim tarihli tablo,
aynı zamanda 17
Ekim'de TBMM'ye
verilen 2007 yılı
bütçe ve program
dengelerinde baz alı-
nan tablo anlamına
da geliyor. lMF
heyetinin bu tarihte
Ankara'da olduğu ve
bu tabloların karşılıklı
olarak üzerinde
anlaşılan tablolar
olduğu göz önüne
alındığında ise bu
tab!oya, "Ekonomi
yönetiminin IMF'nin
de onayını alan asıl
kur ve enflasyon
tablosu" demek hiç
de yanlış olmayacak.
Hesaplar bu tabloya
göre yapı!ırken resmi
tablolar ve açıkla-
malarda, enflasyonun
2007 yılında yüzde 4'e
düşeceği yer a!dı.
Kur gelişmeIerine ise
"dalgalı sistem"
denerek hiç yer
verilmedi.
Devlet Bakanı Ali
Babacan'ın bütçe
görüşmelerinde,
birçok tahmin
üzerinde çalışıldığını
ama yüzde 4 açıkla-
masına karar veril
diğini söylediği,
ifade ediliyor.
Babacan'ın bürokrat-
larından "kamuoyuna
açıklanmasını isteme
diği ası! rakam"ın
yüzde 5,5'llk enflas
yon olduğu anlaşılı
yor. As!ında bu

rakamın bile çok
iyimser bir rakam
olduğu, yüzde 7'nin
üzerinde bir enflas
yon rakamı baz
alınmasının daha
gerçekçi bir hedef
olacağı dile getiriliyor
ama belli ki dengeler,
aslında kamuoyuna
açıklanmayan bu
yüzde 5,5'lak enflas
yon rakamına göre
kuruldu. Toptan eşya
bazında yüzde 6
Ekonomi yönetiminin
hazırladığı enflasyon
ve kur tablosu, aslın-
da 2006 ve 2007'ye
ilişkin daha çarpıcı
rakamlar içeriyor.
2008'den 2011
sonuna kadar ise
sabit bir biçimde
enflasyonun yüzde
4'te seyredeceği,
kurların da TL'nin
değerli konumunu
sürdürecek biçimde
ama kabaca ele
alındığı gözleniyor.
Gizli tutulan tablo
uyarınca 2006 sonun-
da tüketici fiyatları
bazında yüzde 10 ola-
cak enflasyonun top-
tan eşya bazında
yüzde 13,1 olması
öngörü!üyor. Buradan
yola çıkılarak, 2007
enflasyonu tüketici
fiyatiarı bazında
yüzde 5,5 olarak tah-
min ediliyor, toptan
eşya bazında ise
enflasyonun
2007 sonunda yüzde
6.olarak gerçekleşe-

ceği varsayılıyor.
2008'den itibaren ise
hem toptan eşya,
hem tüketici fiyatları
bazında enftasyona
ise aynı düzeyini
koruyacak biçimde,
her yıl yüzde 4 olarak
tabloda yer verildiği
gözüküyor.
YTL hep değerli
kalacak Referans'ın
elde ettiği tablo,
belki 2007'den
sonrası için büyük ve
ayrıntılı hesaplamalar
ya da hedefleri içer-
miyormuş gibi
gözüküyor. Ancak
bizce en çarpıcı
yanlarından biri;
enflasyonla birlikte
yapılan, hatta ay ay
yapılan kur tahmin
tablosunda, hep
şik6yet edilen YTL'nin
değerli konumunun
önümüzdeki 5 yıl
içerisinde de devam
edeceğinin ortaya
çıkmış olması.

K rte- Sayfa 9

nOıl

ıı

Y0ı( a§a§ı a ffihul edllı
YOK Genel Kurulu,
6 aday belirleyecek
MEB'e bildirecek.
Cumhurbaşkanı'nca
bir kez daha
görüşülmek üzere
Meclis'e iade edilen
ve yeni kurulan
15 üniversiteye
rektör atanmasını
düzenleyen yasa,
Meclis Mllli Eğitim
Kom isyonu'nda
aynen kabu! edildi.
Komisyonun muhale-
fete mensup üyeleri,
üye seçimi ve
süreye ilişkin
C um hu rbaşkan ı'nın
iade gerekçelerinin
dikkate a!ınarak
yasanın geri çe
kilmesini istediler.
Görüşmelerin ardın-
dan yasa değiştir-
ilmeden benimsendi.
Yasaya göre,
yeni kurulan 15
üniversitenin 2 yıl
görev yapaiak kuru-

cu. rektörü için
YOK Genel Kuİulu
6 aday belirleyerek
Mllll Eğitim
Bakanlığı'na bildire-
cek. Mllll Eğitim
Bakanı da aday
sayısını 3'e indirerek
Cumhurbaşkanı'nın
onayına sunacak.
YOK'ün bir ay içinde
aday belirleyememe-
si durumu nda
Malll Eğitim Bakanı
üç ismi doğrudan

rektör adayı olarak
C um h u rbaşkan ı'na
gönderecek.
Bu arada Komisyoh,
5 yeni vakıf
üniversitesi kurul-
masına ilişkin
tasarıyı. da kabul etti.
Tasarı, lstanbul'da
Aydın, Acıbadem,
Arel ve Ozyeğin
lzmir'de de, kentin
adını taşıyan bir
üniversite kuru!-
masını öngörüyor.

,",..}

Altında d beklentlsl
Altın ve para
piyasaları uzmanı
Mehmet Ali
Yıldırımtürk, şu anda
636 dolar olan altının
onsunun geri|eyerek
625 dolarları test
edebileceğini be!irtti.
Yıldırımtürk, yaptığı
açıklamada, bugün
yapılacak Avrupa
Merkez Bankası
toplantısında faiz
Ierde çeyrek baz
puanlık artış bek-
lendiğini, bunun
gerçekleşmesi duru-
munda beklenti bite-
ceği için avro-dolar
paritesinde bir miktar
gerileme, do!arın
diğer para birimleri
karşısında bir miktar
toparlanmasının söz
konusu olacağını
söyledi. Yıldırımtürk,
"Bu da altın fiyat-
larının gerilemesinde
etkili olabilir.
Önümüzdeki gün-
lerde 646 dolar

ıı ıı

u u

seviyesine ge!ebilir
ancak bu seviyeler-
den tekrar bir ge
rileme ile 625
dolarları test
edebiliriz" dedi.
Altında düşüş bek-
lentisi Altın ve para
piyasaları uzmanı
Mehmet Ali
Yıldırımtürk, şu
anda 636 dolar olan
altının onsunun
gerileyerek 625
dolarları test
edebileceğin i

beIirtti.
Yı !dırımtürk,

yaptığı açıklamada,
bugün yapılacak
Avrupa Merkez
Bankası toplantısın-
da faizlerde çeyrek
baz puanlık artış
beklendiğini, bunun
gerçekleşmesi duru-
munda beklenti
biteceği için avro-
dolar paritesinde
bir miktar gerileme,
doların diğer para
birim!eri karşısında
bir miktar
toparlanmasının
söz konusu
olacağını söyledi.
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ELEMAN ARAN'YOR

Firmamızda çalışacak
Lise mezunu bayan

SEKRETER ARAN|YOR
Tel i 5247 475 - 52472 48

Azot Yolu Serbest BöIge

ELEMIAN ARA^J,yoR
Orhangazi Karsak'ta bul unan

Küçük Sanayi Sifes i'nde faaliyet
gösfere n firmamıza vasıflı
vasıfsız eleman aranıyor.

Tercihen 20-35 yaş arası hay eleman aranryon
Acemilere 30 gün SSK + 500.00 YTL Maaş +

yemek + seıvis verilecektir.
Müracaat: SELKA METAL MAK. A.Ş.

Gedelek Köyü Acemler Mevki Orhangazl / BURSA
rel :0.224 586 00 32 - 3 hat

GSM: 0.537 391 01 39 (Gemlik Sorumlu Müdür)

GERçEK oTo LcsTlK
L6zoĞLotlüseyin TAŞI{JRAN
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G§tt 0,§3§ ı3ü {3 7ll

ıKTıR
Dr.liya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt. Gemlik / BURSA
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Mutlu ls an a
ınutsuz Türkl e Barış Güler'in kaleminden

Visa Europe'un farklı
Avrupa ülkelerinde
yaptığı "Her Günün
Keyfini Yaşa" yaşam
tarzı araştırmasına
göre, her yeni günle
birlikte kendini mutlu
hissettiğini
söyleyenler en çok
lspanya'da
bulunurken, en az
Türkiye'de yer alıyor.
lspanya'da 18 yaş
üstü bin 40 kişi,
ltalya'da 15 yaş üstü
bin 22 kişi,
Almanya'da 18 yaş
üstü bin 77 kişi,
lngiltere'de 1& yaş
üstü bin 249 kişi ve
Türkiye'de 18 yaş
üstü bin kişinin
katılımıyla gerçek-
leştirilen araştırma,
ülkeler arasındaki
benzerlikler ve
farklılıkları ortaya
koydu. Araştırmaya
göre, her yeni günle
birlikte kendini mutlu
hissettiğini
söyleyenlerin
lspanya'da ve
lngiltere'de, hem
Türkiye'ye hem de
Almanya'ya göre
daha fiazla olduğu
ortaya çıktı. lspany-
olların yüzde 79'u,
lngilizlerin yüzde 70'i
kendini mutlu hisset-
tiğini belirtirken, bu
oran Almanya'da
yüzde 64, Türkiye'de

yüzde 62'de kaldı.
lspanya, Almanya ve
lngiltere, internet ve
bilgisayar oyunların-
dan keyif almada bir-
leşirken, eş,sevgili,
arkadaş ya da aile i!e
vakit gĞçlrmek ltalya
ve Türkiye'de öne
çıktı. Türkiye'de eş,
sevgili, arkadaş ya
da aile i!e vakit
geçirmek yüzde 69
ile birinci sırada yer
alırken, internette
sörf ve bi!gisayar
oyunları yüzde 22 ile
alt sıralarda kaldı.
Türkiye'de ilk 10
içincie; sigara içmek
buIunurken, diğer
ü!kelerden farklı
olarak gazete, dergi
ve kitap okuma ise
yer almadı.
Sevilen müziğin
Türkiye, Almanya ve
özellikle lspanya'da

sevilen TV pro-
gramının önüne
geçtiği, lngiltere'de
ise tersinin geçerli
olduğu dikkat çekti.
Kendi başına kalma,
lspanya, 

.

Almanya ve ltalya'da
ilk 10'a girmezken,
Türkiye ve
lngiltere'de bu seçim
yakın oranIarla üst
sıralarda yer
aldı.Tüm ülke|erin
birleştiği keyiflerden
güzel bir fincan çay
ya da kahvede ise
!n giltere, ortalaman ı n

çok üstüne çıktı.
Araştırmaya göre
!spanya'da kadınlar,
internet, müzik ve
çiko|atadan keyif
alırken, Türkiye'de
kadınlar, sevilenlerin
varlığı, dedikodu ve
iltifat almaya önem
veriyor.
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Az kulIanılmış
40 binlik otomatlk

kömürlü kat kalorifer kazanı
sahibinden satıIıktır.

Te :(0,224|513 96 83 GEııJIL|K
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ını sevme en evresını de mutsuz edl
lşini sevmeden yapan
kişiler ruh sağlıklarını
teh!ikeye attıkları gibi
çevresindeki in san ları
da mutsuz ediyor.
Bu nedenle ortaya çıkan
tatminsizlik bireyin
ailesi ve çevresiyle
ilişkilerini zora sokuyor.
Zamanla kişi
depresyona bile
g irebiliyor.
Uygun o!mayan işler

0r
Psikolog Özgül Kılıç,
gençlerin, kolay para
kazanma ve kısa yoldan
zengin olup yükselme
hayaliyle, kişiliğine
uygun olmayan meslek-
lere yöne!diğine dikkat
çekerek "Doğru meslek
seçiminde, en önemli
görev anne ve
babalara düşüyor.
Ebeveynlerden, küçük
yaşlardan itibaren,
çocuklarının ilgi ve
yeteneklerini
ortaya çıkarması
gerekiyor" diyor.
Aile iIişkileri bozuk
Ote yandan uzmanlar
işkolik olmanın da
doğru olmadığını
hatır!atıyor.
Bu kişiler işe aşırı
bağımlılık duyuyor,
işleri bitmesine rağmen
yeni işler yaratarak bir
tür!ü işten çıkamıyor.
Bu durum da yine
kişinin ev ve aile
ilişkisine olumsuz
yönde yansıyor.

BEN DE, Ç|ZDIM

!aıı rrxiıı
Cumhuriyet İlköğretim Okutu Anasınıfı öğrencisi
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GEMLir slNEMA GüNLüĞü
vTııİİ§ sİNEMA§ı
Filmin Adı Seanslar
HoKı(ABAZ l4.I 5 - 20.15
SA\Y3 (Testere 3l I4.oo- l6.1 5 - 20.oo
giriniM ı(ARıNcA ı ı.45
oRMAN çETEsi ı 6.15

|Rezervasyon Tel : 5t3 33 2ll
ATLA§ §İNEMA§I (Rezentasyon Tet : 5l2 03 +6l
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prostat kanserl nasıl belirlenlr? ara diahetlk

kom

§ı

Günümüzde doktor-
Iar prostat kanserinin
varlığını belirlemek
üzere pek çok
çeşit yöntem
ku|!anmaktadır:
prostat kanserin
be!irlemede en sık
kullanılan yöntem
rektum incelemesi
yoludur. Prostatı
inceleme için hekim
rektaI tuşe ile normal
büyümesi ile kanseri
kolayca ayırdedebilir.
Prof. Hattat
Hastanesi Üroloji
Bölüm Başkanı
Cerrahpaşa Tıp Fak.
Androloji Bi!im Dalı
Başkanı Prof. Dr.
Halim Hattat, yazdı.
Dijital rektal muayene
ile birlikte sıklık!a
ku!lanılan başka bir
işlem bir PSA testidir.
(prostata özgü anti-
jen PSA testi). Bu
test vücutta prostat
özgü antijen düzey-
lerini ölçer. Prostat
hastalığının en erken
evrelerinde bile,
hastanın PSA düzeyi
artmaya başlar ve bu
test ile be!irlenebilir.
Bu da hekimin, has-
tada fizik muayene iIe
belirlenemeyecek
değişiklikleri ortaya
çıkarmasını sağla-
maktadır. Ancak PSA
düzeyinin yüksekllği ,

hastanın muhakkak
kanser olduğu
anlamına gelmez.

Bazı kanser dışındaki
durumlar da psA
mi ktarını arttırabi !ir:
Örneğin BPH
(prostatın kanser
olamyan büyümesi)
yüksek PSA düzeyine
neden olabilen en sık
görülen durumdur.
prostat dokusu
büyüdükçe , bu
dokudaki hücreler
normalden daha iazla
PSA üretir. Diğer bir
sebep Prostatit ola-
bilir. Prostatın iltihap
veya enfeksiyonuna
bağlı irritasyonu
bezdeki hücrelerin
artmış miktarda PSA
salgılamasına neden
olabilir. Yine prostat
bezindeki enfeksiyon
gibi üriner sistem
enfeksiyonu da PSA
düzeyini arttırabilir.
Kanser olmayan
durumlarda da psA
seviyeleri yükse-
lebildiği için genellik-
!e transrektal u!tra-

sonografi (TRUS )
yapılması gerekmek-
tedir. Bu işlem
sırasında hekim,
prostat görüntüsünü
yansıtan acısız ses
dalgaları üreten bir
aleti rektuma yer-
leştirmektedir.
Yansıyan ses dal-
gaları, daha sonra
hekimin görebi|eceği
bir televizyon
ekranında bir
görüntü haline
dönüştürülür. Bu
işlem Ioka! anestezi
altında yapı labileceği
gibi, hastanın daha
stresli olduğu durum-
larda genel anestezi
ve 3 boyutlu
Sonografi ile de
gerçekleştiri lebi li r.
prostat kanserinden
şüpheleniyorsa
hekim, iğne biyopsisi
yoluyla ufak bir pro-
stat dokusu örneği
alabilir. Daha sonra
doku örneği, kanser

Fırat Universitesi Tıp
Fakültesi
Endokrinoloji.Filim
Dalı Oğretim Uyesi
Doç. Dr. Ramis
Çolak, birçok
hastalığın o!uş-
masında teme!
neden olarak
görülen sigaranın
diyabet hastaları için
de büyük tehlike
o!uşturduğunu
söyledi.
Sigara içmenin diya-
betli bir kişi için
büyük problemler
doğurabildiğine
dikkat çeken Doç.
Dr. Ramis Ço!ak,
"Sigaranın herkeste
akciğer kanserİyİe,
yüksek kan basıncıy-
la ve kalp krizleriyle
bağlantısı vardır ve
bu yüzden herkes
için kötü bir
seçimdir. Sigara,
diyabetik böbrek

kom plikasyonlarının
oIuşması ihtima!ini
üç kat artırıyor.
Sigara, diyabetik göz
hastaIığının da daha
hızlı ilerlemesine yol
açan başlıca etmen-
ler arasında yer a!ı
yor. Diyabetli ve
sigara içen kişilerde
g!ikohemoglobin
düzeyleri yüksektir.
Sigara, kan şekerini
yükselten adrenaIin
gibi diğer başka hor-
monların da daha
yüksek seviyelere
çıkmasına sebep
olur" dedi.
Doç. Dr. Ramis
Çolak, sigaranın
ınsan vucuduna
hiçbir fayda sağIa-
madığını da vurgu!a-
yarak, öze!likle diya-
bet ve kalp hasta-
larının sigaradan
uzak durması gerek-
tiğini kaydetti.

hücresi içerip
içermediği belirIen-
mek üzere
mikroskop altında
incelenir.
Bu, prostat kanserini
kesin olarak teşhis
etmenin tek yoludur.
Kanser varlığı biyop-
si ile doğrulandıktan
sonra yapı|ması
gereken ilk
şey kanser
evrelemesi olarak ta
adlandırı!an,
kanserin hız!ı
ya da yavaş gelişen
bir kanser olarak
n itelendirilmesi
o!malıdır. Doktorunuz
kanser evresini
tespit ettikten sonra
en uygun tedaviyi
önerecektir.
prostat kanseri özel-
likle erken dönem-
lerinde çok sinsi bir
hasta!ıktır, kişide
kanserle bir!ikte
prostat büyümesi ve
buna bağlı şikayetler
mevcut değilse
kanserin kendisine
özgü hiç blr be|irtisi
bulunmayabilir.
Ancak erkeklerde en
çok görülen kanser
olan prostat
kanserinde erken
teşhis hayat kurtarır.
Ge!işmekte olan
teknoloji küçük
müdahaleler ve mini-
mum yan etkilerle
iyileşme sağlaya-
bilmektedir.
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İtfaiye 110
polis imdat 155

Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLİK
KaymakamIık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mılıi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Ma! Müd.
Nüfus Md.
özeı io. nıo.

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
513 18 46

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi
ssk Hastanesi
Mer.Sağ.Ocağı

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

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

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

Tomokay Tom rafi 513 65 29

TAKSıLER

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

İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İş!. Md. 513 45 21 -111

Su Arza Ya|nfz 185

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

DEN|Z OTOBUSU
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı 11,212| 5161212
Yalova |226| 8f 1 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT
(226) 814 10 20
(226| 363 43 19

|262| 655 60 31

YaIova
Topçular
Eskihisar

oToBÜS
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAĞİTİCİLARİ

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

513 ,l2 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

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25
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YEREL SUREL! YAYİN
YlL : 34 SAY! : 2616

riyarı : 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 Basım Yeri : KORF oFSET
Matbaac!ık-Yayıncılık-Reklamcılık Teslsi
lstikIal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Bü ük ehlr'den büt e kutl aması

Büyükş.ehir Belediye
Meclis Uyeleri, geçen
hafta kabul edilen
bütçenin geleneksel
yemeğinde doyasıya
eğlenerek, bir yılın
stresini attı.
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet
Şahin'in ev sahipliği
yaptığı Büyük Yıldız
Otel'deki bütçe
yemeğine merkez ve
belde ilçe belediye
başkanları, meclis
üyeleri, Büyükşehir
ile Buskl bürokratları
katıldı. Büyükşehir
Belediye
konsörvatuarı'nın

solistleri Ayşe Sağ
lam ve Mustafa
Can'ın şarkılarıyla
renklendirdiği bütçe
yemeğinde belediye
başkanları sahnede
göbek atıp
doyasıya eğlendi.
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet
Şahin, 'Odam kireç
tutmuyor've
'Ormancı' türkülerini
büyük bir ustalıkIa
seslendirirken, sol ist
Mustafa Can "Sayın
başkanımızın sesi
çok güzel. Meclis
üyelerinden sesi çok
güzel olan birçok kişi

var. Başkanımızın
solistliğini yaptığı
meclis üyelerinden
kurulu bir koro
kurmanız sanat
dünyamızı renklendi-
recektir" şeklindeki
teklifi salonu
kahkahaya boğdu.
Göynükbelen
Belediye Başkanı
Hüseyin Bozkurt da
ünlü şarkıcıları arat-
mayacak hareketlerle
çıktığı sahnede
başarılı performansı
ve kadife sesiyle
Türk sanat dünyası
nın keşfedilmemiş
yetenekleri arasında

olduğunu gösterdi.
Büyü kşehir
Belediyesi Genel
sekreter yardımcısı
Muammer Subaşı
'harmandalı'
oynayarak, Sabri
Yalın da yanık
sesiy!e söy!ediği
türküleriyle geceye
damgasını vurdu.
"lktidarı ve muhale-
fetiy!e biz kardeşiz"
diyen Başkan Şahin,
duygu!arını "Gideriz
hizmet yolu izde
gideriz,/Taş bağında
sular dizde gideriz,/
Bir gün akşam olur
bizde gideriz,/Kalır

dudaklarda şarkımız
bizim" şeklindeki
Necip Fazıl
kısakürek'e ait
şiirle dile getirdi.
Bugüne kadar yaptık-
ları çalışmalardan
do|ayı teşekkür

ettiği meclis üyelerine
yeni dönemde de
başarılar dileyen
Başkan Şahin,
"2004-2009 dönemi
hizmet şarkımız
dudaklarda
kalacak" dedi.
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GEMLİK ANA BAYİİ
HUSEYİN ULUKAYA .CUNEYT DEtıllİRLİ oRTAKLİGİ

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
TeI & Fax: (0.224l- 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. AIemdar Cad. No:4
Tel: (0 .224)_ 513 49 93

e-mall : c_demirli@yahoo.com
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GEMLİK,İN İLK GUNLUK GAZETESİ

TARAFSıZ siYasİ GA.Z,ETE
i n fo(a' ge m l i kko r f ezgazctes i. co m 25 YKr. (250.000 TL.)

_

fez 0het'te
Zengin davetiye ve
kartvizıt çeşitleri,
her tür!ü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
bröşür ci!t yapımı

|stiklal Cad. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83
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a fıü ıı rl r Odası Gemlik Temsilcisi Osman Turan, C n destek istedi

iıGeınllk aht b e§l ll an edllslnll0
{rnli.arlar Odası
Gemlik Temsilcili-
ği'ni ziyaret eden
CHP Bursa Milletve-
kili Kemal Demirel'e
oda Temsilcisi
Osman Turan, Gem-
lik'in nazım planları
hakkında bilgiler
verdi. Tııran, Bursa
Şehir Plancıları
odası ile birlikte
nazım planları konu
sunda çalışma baş
lattıklarını söyledi.
Tııran, Demirel'den
Gemlik'in afet
bölgesi ilan edilmesi
için destek istedi.- 

Seyfettin ŞEKERS ÖZ'ün
haberi sayfa 3'de

ı

ne BakışGu
Kadri GÜı-eR
kadri_g u!er@ hotmai l.com

Gem|ik'in afet bölgesi ilan edilmesi
Mimar|ar Odası GemIik TemsiIcisi Mimar

Osman Turan, dün Odalarını ziyaret eden CHP
Bursa Milletvekili Kemal Demirel'e Bursa
Büyükşehir Belediyesi'nce görüşülerek kabul
edilen ve askıya çıkarılan 25 binlik Gemlik Nazım
lmar PIanlarını göstererek Gemtik'in Afet Bölgesi
ilan edilmesini istemiş.

Sayın Turan bu isteğe neden gerek duymuş?
Gerek duymasının nedeni, Nazım lmar Planında

GemIik tüm sahil kesiminin 30 yı| içinde
boşaltılarak sağlam zeminlerde açılacak yerleşim
bölgeIerine taşınması istemi yatıyor.

Plancı|arın Bursa Büyükşehir Belediye
MecIisi'nde yaptığı konuşmada, Gemlik'in alivyon
toprak üzerine kurulduğu için tehlike aızettiği belir-
tiliyor ve mevcut yapıların yıkılması ve bu süreye
kadar da sağlamlaştırılmasını istiyor.

Bu büyük bir olay.
Gemlik'in yüzde 80'i ovada kurulu.
RumIar neden ova yerine Yeni Maha|le, Kayhan

Maha]lesi ve Orhaniye MahaI!esi'ne, Ba!ıkpazarı'na
yerleşmişler?

Sağlam zeminlerde kurulmuş ilk Gemlik.
Sonra ne olmuş.
1970'lerden sonra ova yağmalanmış.
Yani Gemlik'i büyütüyoruz diye dinamitin üze

rine kent inşaa ediImiş. Bundan rantlar sağlanmış.
1973'den sonra oIuşan 15 kişilik AP Belediye

Meclisi'nde, 9 kişi inşaat sektöründe çalışıyordu.
O zihniyet Gemlik'i bu hale soktu.
Şimdi afet bölgesi olması isteniyor.
Neden?
Taşınması o kadar zor ki ancak bunu devlet

§|c! 
- |.l.c+irebilir de ondan
Bu öneri hafife alınmamalı.
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Bir süre önce çıkan insan
kemikleri ile başlayan
şikayetlerin ardından
üst kısımdaki yolun da
yer yer çatlaması ve dün
de tabanında tarihi
eserlere rastlanıldığı
i h barı n ı değerl en diren
Bursa Kültür ve Tabiat
varlık larını koruma
kurulu elemanları l

önceki gün kazı yerinde"
incelemeler yaparak, kazı
ç al ı şm alarını durd urdu.

maları durdurulduYenl a alıı kazı

4'de
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Engel!i|er Haftası
nedeniyle Ozür-
!üler OkuIu'na
ziyarette bulunan
DYP'Il kadınlar
çocuklara eşofman
hediye ettiler.
kadın kolları
Başkanı Safiye
Çevik ile yönetim
kuruIu üyeleri
dün ziyaret ettikleri
özürlüler okulunda
Müdür Tamer
Sivri ile görüşerek
çalışma!ar hakkın-
da bilgi aldılar.
ozürlüler Haftasını
çok iyi takip
ettiklerini belirten
Safiye Çevik, kış
aylarını da düşüne
rek çocuklara
giymeleri için 60
adet eşofman
takımı getirdiklerini
söy!edi.
Çocukları rencide
etmeden onlara
yardım yapmaya
devam ettiklerini
ifade eden Safiye
Çevik, oku!daki
özürlü çocuklara
yönelik Hülya
Narçın tarafından
el sanatları eğitimi
vermek istedikleri-
ni sövledi.
FABdıKA GıBl
oLACAK

Sayfı 2

ocuklara DYP'll hanınılardan e fman

Güneşli bir kış günü..
Doğaya ışıkla ısı

yayılıyor.....
Bir yavru köpek..
Hazan yapraklarını

dökmüş ağaçların arasın-
da..

Yolunu arıyor..
Mahzun...
Kederli..
Ülkemin kara yazgılı

insanları gibi...
Gelecek puslu...
Umutlar kırılgan...
Yaşam durgun..
Hedefler şaşm ış. . .

Hesaplar karışmış...
Doluya koysan taşı

yor..
Boşa koysan almıyor..
Odun...
Kömür...
Aş kaygısı...
Geçim derdi..
Orman talanı..
Üç beş kişinin heves-

lerine kurban edilen hava,
su, toprak...

70 milyonun hakkı...
kendini bilmez

siyasetçinin beceriksiz
liğiyle talan ediliyor..

AB ipine sarılmış
"girelim" diye çırpınan bir
siyasal erk..

Ulusun geleceğine

hançerini saplıyor..
Kendini kurtarıyor..
Toplumu batırıyor..
Ne var ki..
Umutsuz insan...
Direnmiyor...
Çırpınmıyor..
O|ü toprağını

üzerinden atmak için
çabalamıyor..

Bazı şarkılar vardır her
zam.an yaşamı anlatır...

Orneğin Nereye
Payidar şarkısı gibi.

Tam da bugünkü
Türkiye'nin durumunu
anlatıyor.

Hep birlikte anımsa
yalım..

"Nereye payidar ne
reye..

Seninki!er direnişte..
Bir sen yoksun

içlerinde ..

Çıkmaz bu yol bir yere
Nereye payidar nereye
Gönlün yoksa ezil

meye
Sen de katıl direnişe
lşçilerle el ele..."
lçinizi çok kararttık
Onun için,
Bu yazıyı şöyle son-

landıralım:
Hadi.1ıülümse bulutlar

gitsin..

Misafirlerine okul
hakkında bilgiler
veren Tamer Sivri,
yakın zamanda
uygulamaya koya-
cakları proje ile
okulun fabrika gibi
üretim yapacağını
müjdeledi.
Sivri, 90 bin YTL'llk
bir proje ürettikleri-
ni ve bu kapsamda
jandarma
bahçesinde bulu-
nan konteynerlerin
okulun bahçesine
getirileceğini ve
başta el sanatları,
fizik tedavi merkezi
ve dikiş makineleri
i!e yapılacak iş!erin
yanı sıra halen
yaptıkları galoş

üretimiyle de özür-
lü çocukIara fabri-
ka gibi gelir elde
etme imkanı yarat-
acaklarını söyledi.
özür!üler okülunu
ziyaret eden tüm
siyasi partilerden

. destek aldıklarını
ifade eden sivri,
Ocak ayı soniarın-
da hayata

geçirmek istedik-
leri proje kap-
samında çevredeki
otellerle yapılacak
işbirliği ile 18 yaş
üstü 40 özürIü için
bulaşıkçılık ve otel
kat görevlisi kursu
açarak bu insan-
lara iş yaratma
o|anağı sağlaya-
caklarını söyledi.

Ko ÇAK Ht|H[t|
CDRS t Gcfultİı{ şuBCsİ

Tgl : t0.el$) SIa 08 §8
Fax : (0.224l- 512 08 61

lstiklal Gaddesi Adliye Ara!ığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemllk / BURSA

\M\rvw. koca kg ayrİ rn e n ku l . co ıTı

GENEL MÜDÜarÜx 444 o 55o

\

\
}l

AA-O0ı0 İılovki ömmli d.ğil 'l000 il2
d.nlı gör.c€k arsa
AA-010 Bur3a Yolu Üzeri 4«r0 M2 Tlr Park| olacık
AA-13 Kumla Nerlı aEsı ı00o M2 oeni, görecck içinde cv
olabi|ir
AA.{t27 Yalovı Yolıı 1ooo M2 Ticari lmar Zeylin Satış
uağ.zasI olacak
AA-o4/ı orhangaza çovro yolu 'l5o0 M2 ı"ytin dePolama
yıri olıcak arsa
EE-0o9 Sıhildo 2o0 M2 2katll deniz g6r9balocok üsı üsio
Yayı kırş||ıkl| iki daire veya dubloks daare o|abileok işy-
crl
EE-036 Mevki Öremli deği| 5 katll kelePi, olacak bina.
EE-{x5 lsıiklal cad. z€mln yaılılm amıçll dükkan-

SATıLArı - xlnaLANAN
cıynlrvı E N Ku LLER

AA-002 Büyükkı|ml3 928 M2 ımarlı 35.ooo YTL
AA-o05 Xaracadlı 9275 M2 konul imarll 250 0oo YTL
AA-0@ Xurtul 280 M2 köy içi
«).000 YTL
AA-0l1 Orfiangaz! Güı,le 13300 M2 Çiltl|h veya labruka
olabılir. 12o.0oo YTL
AA-014 ırlanastl. 9o9 M2 villa imarll
200.00o YTL
AA-015 His3rtePe 'l2c M2 Deniı manzaralı yola cepheli
hiss.li taPu 10.000YTL
AA-016 HisarıeP€la9 M2 oeniz lllanıaıalı yola cephe
hissıli tapu ?0.000 YTL
AA{l9 Kanalboyu 970 i,l2 eski :eytan hala arkasl ııcari
ımırll l5^ooo YTL
AA-020 Engüni Köyu 12000 M2 1l25.000 Planda dePola-
mı imırll 1.o00.0o0 YTL
AA-O2ıı z.ylin hall arkasl 'l50 M2 dcpo y9rire müsaiı
17.q)0 YTL
AA-026 Hamadiye Mh 3184 M2 Merkeıe yakın konut
im.rl| 2.000.000 YTL
AA-029 orhangazı yolu 30.00 M2 sanayi İnarll depola-
maya müsait 700.oo0 YTL
AA-o33 s€rb€st bölge 50.oo0 M2 anayol a,ıoo met.
c.pho dopolama amarlı 7.500.000 YTL
AA-034 s€rb€s| Bölge 530.000 M2 DgPolama imafll
AA-036 zeytin Hali yan| 160 M2 depo yerim müsail
25.0o0 YTL
AA-oıl5 Umurbey 380 M2 d€niz manıarall yilla imırll
70.000 YTL
AA-oıa6 Engüni Xöyü 2.|90 M2 Anayola coPho
165.000 YTL
AA-Orı9 orhıng.2i cad. 730 İl2 üç yınl yol
90.oo0 YTL
AA-O50 Umuö€y 5325 lS2 yol k.nın 25.000 YTL
AA-o55 Umurbey 3850 irz körroz manzaralü zeyitin
ığaçlın vaı 95.000 YTL
AA{60 Küçükkıı9o5 1000 MK2 imarlı 'l00.000 YTL

AA-062 Gımlih Bursa Yolu t3.@O t2 Z.man Etüdlü 5 kıt
imarlı 1.6q1.0o0 YTL
A,4463 İ{aılı Köyİr 1.272 t2 ınayola 5 ml. 3ü).üXl YTL
AA-O6a S.rb.sl Bölg. 39.183 t2 Sanıyi lmarh
3.ooo.ooo YTL
A4-067 lznik Göl kenan 8oo.qıo ır2 Turaını l.sisls kuru-
labiliı 5.500.0ğ) YTL
AA-o88 orhangazi 19.077 M2 sanayi imer|l 1.250.ooo YTL
AA-072 Gemsıı 8(X) ır2 Villı ima.h
AA{8O Kapekh 596 ll2 yilla konul imırlı 110.«)0 YTL
AA-081 Kancabıy kareığıç 9.550 ii2 lzmir yolunı 'l50
ml. copho benıinilik olıbilir. 250.0OO YTL
AA-091 Çevre yo|u 1.08l il2 yola 50 ml. caph. licarl
imartı 750.0OO YTL
AA-0o2 Yelova Yo|u 9.ıa08 Gemlak'e çok yakln ticari im..ll
3.0o0.0oo YTL
A4_096 Flstlkıl Xöyü ,ı.5{» M2 doniz. 60 mt. 350.0oo YTL

EE-oiıs G6lyık.2,ooo u2 lçindı ıvi olan lınik gölüm sıftı
65.000 YTL
EE-071 Esıdiyı Köyü Ya|ove 12902 ?l2 2 katlı ıhşıp binı
eY, ahlİ, tnldö,250.000 YTL
EE-075 Mudanya 

'532 
İlı2 enayola cePhela havuzlu müs-

t.kil denaıe sfı., altl g.rıj. Portık l bahçosa vıı
8oo.oo0 YTL
EE-080 o.hangazi cd. 7800 M2 Ev ahıı eıektnk, su,
adlzyon. moyvc ağaçlaıı 200.000 YTL
EE_t34 orhangazi lznik yolu 25oo ır2 dubleks ev8 oda. 2

banyo glekİik, sU zetılin ve meyva ağaçlan çocuk Paikl
ana yola 120 mt 85.000 YTL
EE- i 36 oıırdam ??72 }ı2 2 kaıll ev meyve ağaçll
l30.o,J0 Y,l-L

EE_00? Manasllr 100 M2 ıı kat 3+'! ho|oriferlı 95.000 YTL
EE-oo4 Gazham cad. 125 M2 5.kal 2+1 haloriferll
7o.0oo YTL
EE-oos Ll5o cad. l10 M2 2.kaı 3i1 bak|myı daire
60.000 YTL
EE-011 Nar|l Köyü 75 M2 2.kar 2.1 eşyall 2 adet yuzme
havuzu. spo. alını vı çocıık parıl masrafsl2 75.000 YTL
EE-o'l2 Manastlr 120 M2 5,kat 3+1 masrafslz baklmll daire
.l00.0o0 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5.kal 3+1 yenasahal masrarslz
doniz mınzı.al| 85.000 YTL
EE-Oııı ıranaslıİ 12ıl M2 'l.kai masrarsl2 baklmll daire
85.000 YTL
E€-ol5 Eski P.z.i cad.95 M2 2-1 soball, kartonPiyerli
50.000 YTL
EE{,l7 Geml|k mırİ.z 110 M2 5.kıı 3+'| çarşıyı yıkın
ıa5.0oo YTL
EE_o,!E Hamiday. th. 1ıa4 il2 ıı.krı 3+! baklmlı da|r.
70.ooo YTL
EE{l9 Balıkpaııİı 60 İl2 3.kat 2+1 acll ihliyaçtan satlllk
55.ooo YTL
EE421 Gemlik 87 u2 s.kat 2+1 çeıik kapl kartonpiy.r .

pinıapen 55.000 YTL

sATıLıı< çlpru!ı<

,,§ATıLı]< E)AıFıE

EE-O2ı. oı. zıyı th. 115 t2 z.kıt 3+l dılrı kılo?ır.rll,
PlmıPnıi, 3ıı.n boyı, k rtonPly.rtl to.qıo YTL
EE{31 uınıstır 130 u2 z.hıl 3+' İııtonPay.., lolorllınr,
full.şy. 115.000 YTL
EE433 Ortıngııi C.d. lıl{l t2 1.kıt 3+1 doğ.lgaı bıhm-
h dıir. 75.ooo YTL
EE_o57 cumart.si Pıan 70 t2 5.İ.t 2+1 ç.l|k kıPl, k r-
lonPiy.ı PimıPln ai.ooo YTL
EE.OsE Mınıstı. 130 m2 s.krt d.nlı yoıı c.Ph., k ıoİir.rli
70.000 YTL
EE-060 Mınıstıı 13o il2 5-bt 3+'ı d.niı yol. OPh.ll
k.lorir.di 7o.ooo YTL
EE-o61 Bıllkpııırl EE u2 5.k t 2+1 b.kım |3t ?
35.000 YTL
EE-o62 Mını3tı, ı2o 82 /a.İ.t 3+1 fulı dıın l0o.0oo YTL
EE-077 Hımidiyı Uh. 11a ll2 'l.hıt !+1 bıhmh d.iı.
60.0«) YTL
EE-061 Mınıstıı 135 U2 1.k t 3+1 

'ull-doğılgıı90.0oo YTL
EE4t2 uını3tıİ ıa5 t2 ı.k t 3+ı Gı't bınyo Y. wc,
kılorafurl|, ısınıörlü 90.ooo YTL
EE-OE3 Eşııl olnç.i th. 13oil2 2.İıt 3.1 y.nı blnı
to.o@ YTL
E€-o85 İlınıılıı 1l0 u2 12.kıt İınonPly.rll, k lorlf.rll,
mı3.ır3ıı 55.0oo YTL
EE_108 llınıstıı 

'50 
t2 '1-2-3-a-r.. İ.tıırdı 3+l 

'ulı, 
lükı,

ığuslos 2oo7 t.slim d.nlı m.nıırıh 10 ıdıt dılıı
g.mlik u.rt ı 110 ıı2 5.kıı 3+' ç.İııy. yııün
EE-o!l3 İİanıslıı 'ı95 u2 5.k t a+l 2 bınyo,2 wG, ı3ın-
3örlü, doğılgaıh
EE_130 ıaan.sllİ l95 u2 3.kıt ıı+l 2 bınyo,2 wc, ı3ın-
3ö.lü, doğııgazlI
EE-l29 Mınasılr l95 M2 zemin ı1+1 2 bınyo, 2 wc, ısın-
siir, doğalgaı
EE-o94 Manastlr l55 M2 zemin 3+1 2007 tımmuı teslim
krediye uygun
EE-o96 Manastlr 150 M2 1.kat 3+'l d.niz mınzarıll
kalofirerli, özel yapım'l30.(x)o YTL
EE-to0 Manastl. iıı0 il2 3.k.t 3+l öı.ı yıpım |üks
kalorir.r|i 120.oo0 YTL
EE-t08 iranaslıİ 150 M2 1.2.3.a.5. ıutlırdı 3+1 full lüİ
ığus|os 2«ı7 l93ıim denaz mınıırıh l0 ıd.t 125.(x)0 YTL
EE-125 Manastıı 155 ii2 l.hal 3+l 2007 tımmuz tıslim
k.odiyg uygun 12o.oq) YTL
EE_130 Manıstlr l95 u2 1.2.3.ıı.5.6. katlıİd.4+l 2 banyo,
2 wc. as.nsö.ıü, doğ.|g.ıll 5 ıdıl 170.oo0 YTL
EE-l/ı3 Mınıst|r 

'20 
u2 s.kal 3+'ı 3obıll, kartonPiyorli

70.ooo YTL
EE_145 M.nastl, 'l35 u2 3.kal 3+'ı 3üP.. d.niz manzaiall,
kombili 80.ooo YTL
EE.la6 istiklal cıd. ,l1o u2 2.k t bıkımlı dıiıı 67.0@ YTL
EE-lı19 Hımidiyı Hh. lto ıı2 3+' goıl okuıu yınl bıkımh
55.ooo YTL
EE-151 i3tiklıl cıd. 1/.6 u2 9.ket 3+1 öz.l yıpım ful| lüks
dıire 12o.ooo YTL
Ee-ı53 Kumlı t0 t2 5.k t 2+1 3ıt. ıç.rı3lndı bıİmh
mınzaİ.l| 

'ull 
!şyıh .ı2.0oo YTL

EE-l5ıl Eski s.hil k yıkh.ne 'ı20 t2 3+1 b.klmlı d.nız
manzalal| 10o.0q' YTL
EE-l55 Manastıı 120 t2 3+'| dıniı mınıırılı, bıkımh
dınizı slfıı mutfaı t0.0o0 YTL

EE-l59 oöıtyol l30 t2 lo. kıl 3+' öı.l yaPım lüı
05.000 YTL

EE4o7 Gııhııı cd. 120 t2 z.mın 1.ket kilor|r.rli. 'ı.'ı0o
YTL kiİı gıtlrl vıı, bınk iPot.kli ı1s.qrcYTL
EE-l03 Dımlrsubışl th. 2ıa u2 ı.min köş. dühkın
55.(xxl YTL
EE.l33 Adlly. kırşı.ı lhlen 325 t2 ıımin 

'ull 
.şyısıylı bir-

lıkl. 55o.0o0 YTL
EE-161 ortıngızi sınıyi Sitısl l50 il2 ..min ç.İrn. l(.tll,
|ç|nd. klr.cı||,yıtınmlık. k.l.Pa, 75.o0o YTL

EE-O3ı1 oıhıngııl cd. 33(xn u2 l2@0t2 k.p.ll ılınlı
hızıi 7.50o.0qı YTL
E€-065 Alışıı Köyü 2E28 u2 28(Xl t2 kıpılı ı|ınl| h.zı,
9qı.0oo YTL
EE-(xg |ınaİ yolu 3Eooo ıı2 r3oqı ıı2 İıP.lı ılrnh h.ıll,
|Poı.İlı a.27s.qıo YTL

AA-{ı37 Hl3arı.p.900o0 t2 İnırlı
AA{)38 ilınıstır 1350 İl2 am.rtı
A.,\-(x:ı uınıst|r 2000 l{2 imırlı

EE-006 Hlsırl.P€ l30 M2 3.kaı 2+l asansör|ü, h.lorirerli
200 USO d.poıito 375. YTL
EE{l6 İlanıstıı 120 ıT2 1.kal 3+l .sansörıü, kılorircrla, 2
ıyhk d.Pozit 350. YTL
EE{20 lılınaslıı 'l20 M2 1.kal 3+1 asansörlü. kaloriferli, 2
ıyhk d3pozit 350. YTL
EE495 Eski P.z.r cd- ıoo ı{2 1.kai 2+1 doğ.lgaı kaPlda,
tul| ışya|ı 550. YTL

EE.O5ı1 Umuöıy 2'l0 M2 dubleı 270 ıT2 bahçeli, d€naz
mın2ır.hEE-068 oobruca 500 M2 triPlgı full lüks 350 u2
bahç. 300.000 YTL
EE-068 Oobruca 500 M2 Triplaı v|lla full lüks dıir.
600.000 YTL
EE-076 Kırıcaıli 550 M2 ıriPlgx deniıe sılır, jakuıili
bıhçı 325.00O YTL
EE.078 Oriııniyc Mh, 140 M2 Oubl€ks doniz m.nzanlı
lükı vı ıkıikslı mobilyall 15o.ooo YTL
EE{97 Kumlı 250 ı{2 ıripıeı sat. içi d.naz. 50 mt
220.üı0 YTL
EE-'lııl orhın|yı ırh. 200 ıl2 dupl.k3 bekmh sğp.. mın-
zır.h 25{1.ooo YTL
EE.lOt Burcı Çıkirgc t80 ll2 trlpbr 6z.l yıpım lüi3
.ıqı.0o0 YTL
EE.160 Kuşunlu sahil 260 l{2 tripleks sit. içind. yüzme
hıvuzu, öı.ı y.Pım lüks, y.ni 300.0«l YTL

S^ATıLı}< DÜ}<}<AN

sATıLı]< FABRıı<A

}<AT }<ARşıLıĞı ARSA

sATlLlK vİuı_e

EE-O56 Balıkpazarı 165 M2 2.katlı 5 kat
imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-OI0 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı müs-
takil 2,5 katlı , sobalı

AA-O18 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-O48 Kurtul 7418 $2 köy içi
yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba girer, 50 zeytin ağacı var
20.000 YTL
AA{l8/l Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik
tarla

NOT : Telefonla görüşmelerinizde

Kayıt No'sunun biIdirilmşi rica olunur,

Ctll,illTtll, PllAt 0tlruil

AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi
60.000 YTL
EE-oo3 lskalo Meydanı 55 M2 5 katlı meyhane|er
sırasında bina 200.0(X) YTL
EE-038 Karsak Boğazı 't0000 M2 rutsatlı. imarlı ben_
2inlik 2.25o.000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35.000 M2 kabası bitmış Resort Olel
1.450.000 YTL
EE-040 orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatll. ımar|ı bcn-
zinlik 1.2O0.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2.5 kaılı hazır işyorı,
restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma
ihtiyacı var, her katın ayrı girişı var 1 30 000 YTL
EE-073 lstiklal cad. 25 M2 2 katll devren kiralık
dükkan faal durumda market, tekel bayı. 50 000 YTL
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda dikış
atölyesi makinaler yena dovren kiralık dükkan
ın.000 YTL

AcıOn
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Sayfa 3 HABER

lı,Iimarlar Odası Gemlik Temsilcisi Osman Turan, CHP Bursa lı,lilletvekili KemaI Demirel'den destek istedi

||Geınllk aht

böı
ı 

ll an edllsln||esı
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Mimarlar odası
Gemlik TemsilciIiğini
ziyaret eden CHP
Bursa Mi!letvekili
Kemal Demire|'den
destek isteyen
oda Temsilcisi
Osman Turan
'Gemlik Afet bölgesi
ilan edilsin" dedi.
Büyükşehir
Belediye Meclisi'nde
görüşülüp onaylanan
Gemlik Nazım
planı hakkında
Kemal Demirel'e
bilgi veren Osman
Turan konuyu
TBMM'ne taşıması
için destek istedi.
yeni Nazım planın
Mımarlar Odası'na
geldiğini ve
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut'un
gelerek incelemede
bulunarak planın
asılmaması için
Mimarlar Odası'ndan
10 gün istediğini
ifade eden Turan,
'Ne yazık ki sayın
Başkanımızdan
henüz bjr ses
çıkmadı. Bizde
planı son şekliyle
odamıza astık" dedi.
ıısrive Nrneyr
Alüvyon arazinin
konut tasfiye
alanı olarak
belirlenmesiyle
tasfiyeye ne
Gem!ik
Belediyesi'n in
ne de Büyükşehir
Be!ed iyesin in
gücünün yetmeye-
ceğini savunan
Osman Turan,
'Gemlik içinde
büyük yerleşim alan
alüvyon arazilerin
tasfiye edilmesi
isteniyor, peki
nereye, kim yardımcı
olacak. kimin
gücü tasfiye ye
yetecek. Gemlik'i

tasfiye etmek kolay
değil, bu ancak
devletin gücüyle
olur. Bunun için
Gemlik'in öncelikli
olarak afet bölgesi
ilan edilmesi
gerekiyor'dedi.
Sanayi alanlarının
konut alan!arından
fazla olduğuna da
dikkat çeken
Turan, "Gemlik bu
durumda sanayi

kenti görünümünde,
ilçeden daha
büyük sanayi alanı
bırakılıyor. Mimarlar
odası olarak bu
plana itiraz edeceğiz,
mahkemeler dahil
tüm hukuki yollara
gitmeye kararlıyız'
şeklinde konuştu.
Mimarlar odası
Gemlik Temsilcisi
Osman Turan,
yaptığı açıklamada,

Bursa Şehirplancı!arı odası
i!e bir!ikte Nazım
planı konusunda
çaIışma baş!attık-
larını söyledi.
CHP Bursa
Mi!letvekili
Kemal Demire!,
Turan'ın verdiği
bilgileri not
ederek konuyu
TBMM'ne taşıya-
cağını söy!edi.

ı
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Dis Hekimi özcan VURAL
or"" nrr ra! 1 933@notmait.com
www. m i lliyeUblog/özcan vuraI

Bir öyle diyorlar, bir böyle!....
Sayın okur!ar: Gazete!eri okuyorsunuz,

televizyonlarda seyrediyorsunuz, Avrupa
Birliği üyeleri bastırdıkça bastırıyor. Adeta
mutlak yapılması gereken emirler veriyor..
Şu 4 milyon nüfuslu Finlandiya hükümetine
bakın, Diyor ki; "6 Ara!ık 2006 tarihine kadar
Türkiye limanlarını ve havaalanlarını Kıbrıs
Rum kesimi gemilerine ve uçaklarına açmak
zorundasınız."

Avrupa Bir!iği adeta doymak bilmeyen
canavar gibi istedikçe istiyor...

Büyük Millet meclisi onların emirlerin de
istedikleri yasaları hemen iki oturumda
çıkarıyor. Yat diyorlar yatıyor, kalk diyorlar
kalkıyor...

Türk ceza yasasının Türklüğe hakarete
ceza öngören 301.maddesini beğenmi
yoruz kaldır diyorlar, Kıbrıs'ı ver, çık git di
yorlar, Fikir ve ifade özgürlüğü maskesi
altında Türkiye'nin bö!ünmesi istemlerine
ses çıkarma diyorlar, tamam diyor,

Askeri sustur diyorlar bunu çok se verek
duyurmaya çalışıyorlar...

Biri bitiyor tam kurtulduk derler, yenisini
karşı n ıza çı karıyorlar..

Başbakan diyor ki: Biz ne istiyorlarsa
yaptık..

Gerçektende öy!e. Avrupa Birliği ne iste-
diyse yaptılar, hem de fazlasıyla...

Anayasamızı, yasalarımızı onların emri
doğrultusunda , REFORM adı altında halIaç
pamuğu gibi attılar. Türkiye'nin bütün-
lüğünü bile tehlikeye sokmaktan çekin-
mediler. Bu yasaIarda bize iki numara
büyük geldiği için görüyorsunuz toplumu-
muz bir kargaşaya, düzensizliğe, güven
siz!iğe kayıyor...

Bir an için şöyle düşünelim : Benden bu
kadar, açmıyorum, önce sen verdiğin söz-
leri yerine getir, yeter artık onurumla oynu
yorsun... diyelim..

Aslında hükümette zor durumda.. Avrupa
Birliği kapılarında yıIlar boyu yalvarıp diz
çökenler, bu durumlar başlarına ge!ince
şaşkına döndüler.

Kafalarına saksı düşmüş gibi oldular,
suratları mosmor oIdu..

Peki işlerin bu noktaya geleceğini bu
hükümet bilmiyorlar mıydı?

Ben net olarak söy!üyorum biliyorlardı,
heı!ı de iyi biliyorlardı...

Iktidar oldukları günlerde kurnazca
düşündüler, Türk milletini ninnilerle
uyutmak için bir masal gerekirdi, aylarca
-yıllarca sakız gibi çiğnesinler...

Ve onu çiğnettiler, kendileri de çiğnedi
ler...

Diyeceksiniz ki işin bu noktaya geleceği-
ni nereden biliyorlardı diye yazıyorsun?

Aşağıdaki yazıyı okuyun: Tarih 8 Mart
1995 Refah partisi milletvekili Abdullah Gül
Meclis kürsüsünden Avrupa bir!iğini
kötülüyor ve diyor ki:

Meclis tutanaklarından "Burada her şey
tek taraflı gitmektedir.. Avrupa'nın çıkarları
söz konusu olduğunda tavizler verilmekte-
dir. Bu şudur; Ne pahasına olursa olsun
Türkiye Avrupa Birliğine girecek
anlayışıdır. Siz eğer bu zihniyette olursanız,
işte o zaman sizi o.. zenginler köşkünün
bahçesindeki KULUBEYE böyle koyarlar
işte. Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesi
hikayedir..

Böyle bir şey söz konusu değildir ve
olmayacaktır da..

Türkiye'nin Avrupa Bir!iğine giremeye-
ceği kesindir...

Çünkü Avrupa Birliği bir Hristiyan bir-
liğidir.." lşte böyle diyor...

Sizler bunlara ne diyeceksiniz bilemem?
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Yenl kaA al ıar nıal arı durduruldu

Seyfettin ŞeXrnSÖZ

cazibe merkezi
olarak adlandırılan
eski yeni çarşı kazı
alanında çalışma|ar
durduruldu.
Bir süre önce
çıkan insan kemikleri
ile başlayan
şikayet|erin ardından
üst kısımdaki

yolun da yer yer
çatlaması ve şimdi
de tabanında tarihi
eserIere rastlan ıldığı
ihbarını değer-
lendiren Bursa kültür
ve Tabiat varlıklarını
koruma kurulu
önceki gün kazı
yerine gelerek
incelemeIerde
bulundu. .

Kazı yapılırken
kültür ve Tabiat
varlıklarını koruma
kurulu elemanları
tarafından denetim
yapılması gerektiği
belirtiIirken,
önceki gün kazıların
incelendiği ve
dün sabahtan
itibaren de teme!
kazı ça!ışmalarının

durdurulduğu
öğrenildi.
Yapılan temel kazıları
esnasında tarihi
bulgulara rastlandığı
belirtilirken ça!ış-
ma!arı denetlemek
için koruma
kuruluna bilgi
verilmediği de
öne sürülüyor.
ust kısımdaki

yo!un çökmemesi
için yapılacak
istinat duvarı için
zemine moloz
yığılması için izin
verildiği bi!dirilen
çalışmaların
uzun bir süre
başlayamayacağı
tahmin edi!iyor.
Zeminin otopark
yapılması için

gereğinden faz!a
kazı!ması neticesinde
daha önceleri
buralarda yaşayan-
lara ait olduğu
gözlenen kalıntılar
ile dehlizlerin ortaya
çıkması çevrede
yaşayanlar tarafından
gerekll yerlere
şikayetlerin yapı ldığı
ileri sürü!üyor.

BAY ilU§T$r$ üg*Lp §iltAK,TAilı
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Daire,Z.eytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP iŞİ_ERİ YAPİLİR

AciL §ATıLıK ,ıe ıt|RALııtLARıılız içiıı gizi ARAyıNız

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|LIK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT|L|K lÜX OnİnE Denizi gören, 3+1, 140 m2

120 m2 3 + 1 SATıLıK ı_Üx 0ıİnr

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

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

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

Balıkpazan Eskisahillııtektep §okak No:2 D:4 §adık Fatma Apt,3+1.110 m2 asansörlü .kombilisatilık daire

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

Onünde 115 ın2 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 lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

§EKER §ıGORTA
tricidc öiııp

Tel : 5132414 Fax: 514 10 21

Bursa AlDS'te Türkl 5 s
ı
ı

Hayat Hastanesi'nin düzenlediği seminere konuşmacı olarak
katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Kazak, dünya-
da her gün 14 bin kişiye HlV virüsünün bulaştığına dikkati
çekerek, Bursa'da 29 vakaya rastlandığını ve bu rakamlarla
Bursa'nın AlDS'de Türkiye'de S.si olduğunu vurguladı.
H.ayat Hastanesi yılında ortaya çıkan hastalığa yaka-
"Once Sağ!ık" hizmet AIDS hastalığı, ista- landığının farkında
lerini sürdürürken, tistiklere göre yalnız- bi|e olmayanlar
kendi bünyesindeki ca bu yıl yaklaşık 3 hesaba katıldığında
personeli bilgilendir milyon kişinin rakam katlanarak
me ça!ışmalarına ölümüne neden oldu. büyüyor. Dünya
devam ediyor. Hastalığın özellikle Sağtık Örgütüine
Hayat Hastanesi, yüzde 70'llk oranla göre gerçek
düzenlenen bir semi- eski sovyet ülkeleri rakamlar resmi
nerIe doktorlarını ile yüzde 12'lik oranla verilerin gelişmemiş
AIDS ve HlV virüsü Güney Asya ve ülkelerde 30,
hakkında bilgilendir- Güneydoğu Asya'da gelişmiş ü!kelerde
di. Çekirge Devlet yayıldığı yine rapor- ise 10 katı.
Hastanesi Enfeksiyon larla kaydedilmiştir" Türkiye'deki
Hastalıkları Uzmanı dedi. rakamları 20'y!e
Dr. Esra Kazak'ın Sağlık Bakanlığı veri- çarptığım ızda en iyi
konuşmacı olarak lerine göre, Türkiye olası!ılıkla 20 bin
katıldığı seminerde, de bin 67 AIDS AlDS'll olduğunu
AlDS hastalığının tar- vakası bulunduğunu söylemek mümkün".
ihsel süreci ve bulaş- ifade eden Uzm. Dr. ,:. " AIDS hastalarının en
ma yolları, dünyadaki Esra Kazak, şunları .: 'çok bulunduğu illerin
ve Türkiye'deki kaydetti: "Ancak bu '*'..başında istanbut'un
AlDs'li sayısına rakamların gerçeği 1 getdiğini belirtendeğinildi. yansıttığını söylemek Dr.Kazak, istanbul'u

HlV virüsünün bakanlığın verilefr ve Bursa'nın takip
bulaştığını belirten sadece test sonuç .ettiğini söyledi.
Dr.Kazak yılda 4,5 larına dayanıyor. Bursa"d a 29 vakaya
milyon kişinin AIDS Hastanelerin Eliza rastlandığını ifade
hastalığına yaka- testi sonuçlarını eden Dr. Esra Kazak,
landığını söyledi. bakan!ığa bildirme hasta!ığın bulaşma
AIDS hastalarının zorun|uluğu bulunsa yol[arının başında
dünyada günden da belirtileri yıllar heteros€ksüeI_cinsel
güne arttığını belirten sonra ortaya ilişkinin getdiğini'
Kazak, "llk defa 1981 çıkan bu dile getirdi.
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ahin sessız ın sesı

yeniden gün ışığına
çıkartılmıştır.
vakıf eserlerinin
üzerindeki ölü
toprağı temizlenerek
bu ülkeye yaraşır
bir dönüşümü
sağlandı. Akdeniz
bölgesinde 85,
Doğu Anadolu
bölgesinde 45,
Ege bölgesınde
148, Güney Doğu
Anadolu bölgesinde
317 eser olmak
üzere 1111 eser
onarılmıştır.
2007 yılı sonuna
kadar restore
edilmemiş tek bir
eser dahi bırakıl-
mayıp ayrıca
Bursa iifncie de
39 eser onarılmıştır.
Sessizlğin sesi
olan vahıflarımıza
destek olalım. Hem
vakıfları tanıtmak
hem de bu güzel
geleneği gelecek
nesillere aktarmak
tarihimizden
günümüze uzanan
ata yadigarı
vakıflarımıza sahip
çıkarak onların
çalışmalarına
maddi ve manevi
katkıda bulun-
malıyız'dedi.

ı33
ı

v

vakıflarımva sahl ıkalım"
Seyfettin ŞEKERSÖZ

vakıflar Haftası
nedeniyle yazılı
açıklama yapan
AKP ltçe Başkanı
Enver Şahin,
"Sessizliğin sesi
olan vakıflarımıza
destek olalım" dedi.
lnsantarın yardımlaş-
ma, dayanışma ve
kalkınmak için tari-
hin en eski dönem-
lerinden bugüne
kadar hizmet amacıy
la vakıf kurduklarını
ifade eden Enver
Şahin, Peygamber
efendimiz döne-
minden Selçuklular
ve osman!ılar
döneminde de çok
çeşitli amaç için
vakıfların kurulmuş
olduğunu söyledi.
2. Mahmut döne-
minde de 'Evkaf
Nezareti' kurulacak
vakıfların bu bakan-
lığa bağlandığına
işaret eden Şahin,
açıklamasında
'Cumhuriyet döne-
minde 3 Mart 1924
FıılıaA Naıarati

L 
' 'ıaa, 

, tıır-(a' li, f 
'

kaldırılarak
vakıfların yönetimi
Başbakanlığa bağ-
landı. 13 Temmuz
1967 tarihinde
kabul edilen 903
sayılı kanunla vakıf
yeniden tanımla-
narak yeni vakıfların
kurulmasrna
olarak sağlandı.
Dayanışma ve
fedakarlığın en
güzel ve somut
örneği olan vakıflar,
insanın gönül
zenginliğinin bir

ifadesidir. 1985
yılından beri kut-
lanan vakıflar
haftasında VaQf
kavramı, vakıf eser-
leri tanıtılmakta
ve vakfın sosyal
ve toplumsal yeri
belirtilmektedir'
dedi.
vakıfların öneminin
belirtilmesi için
2006 yılı vakıf
medeniyet yı!ı
ilan ediIdiğini
hatırlatan Şahin,
'AK Parti iktidarı
döneminde vakıflar
Genel Müdürlüğüne
kayıtlı eserlerin
envanter çalış-
malarının ardından 9
binden 18 bin 500'e
çıkmıştır. Eserlere
sahip çıkacak bir
çalışma başlamıştır.
vakıf ruhunun
yeniden canlandırıl-
ması için çalışmalara
hız verilmiş 2003-
2006 yılları arasına
toplam 1111 vakıf
eski eserinin onarım
ye restorasyon çalış-
maları tamamlanmış,
ülkenin 7 bölgesini
aydınlık Türkiye'nin
geleceğinde buluştu-
ran çalışmalarıyla
medeniyetimiz

K rtez §ayfa 5

ııEmekll 
lafı nı du an ka o/'

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP Hükümetinin
çıkardığı Sosyal
Sigortalar ve Genel
Sağlık sigoıtası
kapsamında çalışan
emeklilerden alınan
verginin yükseltilme-
sine tepki gösteren
lşçi Emeklileri
Derneği Gem!ik
Şubesi Başkanı
Hüseyin Yener acı
konuştu.
Yener, CHP Bursa
Mi!letveki!i Kemal
Demiret'in lşçi Emekli
|erine yaptığı ziyaret
te 'Emekli lafını
duyan esnaf bile
bizden kaçıyor,
taksitle mal vermek
istemiyor'dedi.
CHP llçe Başkanı
Erdem Akyürek ile
yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte
ziyaret ettiği lşçi
Emeklileri
Derneği'nde emekli
işçilerin sorunları
hakkında görüşen
Kemal Demire!'e
Dernek Başkanı
Hüseyin Yener tarafın
dan |şçi Emekli|eri
Genel Merkezi tarafın
dan açıklanan bildiri
yi verdi. lşçi Emeklile
ri Gene! Başkanı

kazım Ergün'ün 'Ya
enflasyonu düşürün,
ya da maaşları yük-
selti n' y azılı bi !d i ri si n
de de emek!ilerin hali
gözler önüne serilir
ken bu durumdan
mevcut hükümetin
sorumlu olduğu
ifade edildi.
ANAYAsA
MAHKEMESİNE
clorceĞ!z
Emekli kelimesinden
neden korkuIduğuna
anlam veremediğini
söyleyen Kema|
Demirel, emekli
ikramiyesiyle bir ev
dahi alamayan bir
insanın çalışmaya
devam etmesi kadar
cıoğa! blr şey olamay-
acağını savunarak
"Bu insanlar mecbur
kaldıkları için çalış-
maya devam ediyor-
lar, emeklinin bu
durumda çalışırken
ödediği verginin yük-
seltilmesi onun ö!me-
si demektir" dedi.
yasanın cumhur-
başkanına gönder-
ildiğini hatırlatan
Kemal Demirel, çıka-
cak karara göre
CHP'nin Anayasa
Mahkemesine gide-
ceğini söyledi.
Bir çok ülkede emek-

linin çakı gibi hayat
sürdüğüne dikkat
çeken Demire|,
"Bizde ise emekliler-
imize can çekiştiriliy-
or. Emekli poli-
tikalarında bu kadar
zorlama olmaz.
Gençliğinde emekli
aleyhine çalışanlar
emekli olduklarında
pişman olur!ar" şek-
linde konuştu..
EMEKLİLERİMİZ
KıNLENlYoR
yı!larca verdikleri
a!ın terinin karşılığını
alamamaktan dolayı
tüm emeklilerin
lçinde kin oluştuğu-
na dikkat çeken
Dernek Başkanı
Hiiseyin .Yener, "SiviI
Toplum Orgütlerinin
önünde bir sınav
var, bu sınavı çok
iyi değerlendirmeli
yiz. lşçi Emeklileri
genel kuru!una
gelmeye çekiniyorlar,
yuhalanmaktan
korkuyorlar.
Türkiye'de iki tür
siyaset yapılıyor.
Atatürk ilkelerini
ve cumhuriyeti
korumak için çaba
gösteren lerle tarikat-
lara sıcak bakanlar
arasında tercih
yapmalıyız" dedi.

Y

Emekllllk a ıdade
Yı!başından itibaren
yürürlüğe girecek
olan sosyal güvenlik
reformuyla emekllllk
yaş| ve prim ödeme
gün sayısında da
değişiklikler olacak.
lşte kadın ve erkek
için yeni emekli yaşı:
Yasaya göre, 2007
yı!ından itibaren ilk
kez sigortalı olacaklar
için emeklllik yaşı
2036 yılına kadar
kadınlar için 58,
erkekler için
60 olacak. 2036
yı!ından itlbaren
kademeli o|arak arta-
cak ve 2a48 yıIında

65'de eşitlenecek.
MEVCUT S|STEM
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı'n
dan derlenen bilgiye
göre, 1 Ocak
2007'den önce sigor-
ta!ı olan kişilerin
emekliIiği hak etme
koşulunda hiçbir
değişiklik olmayacak.
Mevcut kanunlara
göre bir kişi hangi
yaşta emekli olacaksa
o yaşta emekli ola-
bilecek. Emeklilik
yaşı önceki düzen-
lemelere bağlı olarak
kademeIi olarak arta-
cak ve 2023 yıIında

kadın sigorta!ılar için
58, erkek sigortalılar
için ise 60 olacak.

Genel Sağlık
Sigortası Yasa'sının
yürürlüğe girmesiyle

ı

ı

mevcut emekliIerin
aylıkları değişmeye-
cek. Emekli ay|ıkları-
na 6 ayda bir rÜFr
oranında artış
yapılacak.
YENİ SİSTEMDE .

EMEKLİLİK YAŞl
2035,TE ARTMAYA
BAŞLAYACAK
llk defa 2007 yılından
itibaren sigortalı ola-
caklar için emeklalik
yaşı 2036 yılına kadar
kadınlar için 58,
erkekler için 60 ola-
cak. 2036 yılından
itibaren kademeli
olarak artacak ve
2048 yılında 65'e

ulaşacak. Emeklilik
yaşı kadın ve erkek
için 65 olarak
uygu!anacak.
yENl slsrrııııoe
EMEKLİ AYLİĞİ
DüşEcEK Mi?
yeni sistem daha
uzun süre çalışmayı
ve çalışma ücretinin
daha büyük
bö!ümünün prime
dahil edilmesini
öngördüğünden,
ge!ecekteki emekli
aylıklarının satın alma
gücü bakımından
bugünkünden daha
yüksek olması
bekleniyor.

or
ı ıı

a ıf{ıI ı I a

Yıl
2036 ğnçeıi

2036-37

2038_39

?040{ I

20d2-43

204445

204647

2048 sonrğ§ı

Kşdın E

58

59

60

61

52

53

64

*ek
60

61

62

63

-6-1

65

65

65

j
J

65

-ı
@&

i !;' ,_ 
",

a.
:I

Yaş 1036' artıyor



ezK8 Aralık 2006 Cuma

Y

Türkiye'deki üniversite öğ.tenci topIuIukları
arasında llk kez Uludağ Universitesi'nde

düzenlenen "Sosya! Blllmler Sempozyumu",
öğrencilerin geniş katı!ımıyla İl<tlsadi ve İdari

Billmler Fakültesi Bordo Salon'da başladı.

rencllerln hlseh tutkusu enl slsteme do

Ulu.dağ Üniversitesi
(UU) Felsefe
Topluluğu, Psiko|oji
Topluluğu, Sosyoloji
Topluluğu ve Tarih
Topluluğu öğrenci-
lerinin "Sosyal
Bilimler Bağlamında
kültür ve kimlik"
temasıyla
düzenlediği
"Sosyal Bilimler
Sempozyumu"
ba.şladı.
uu lktisadi ve
ıdari Bilimler
Fakültesi Bordo
salon'da dü n
başlayan ve bugün
sona erecek olan
sempozyuınun ilk
oturumunda, Ege
üniversitesi Felsefe
Bölümü'nden Doç.
P..Nilgün Toker,
lzmir Ekonomi
üniversitesi'nden
Dr. Devrim Sezer
ve Ege Üniversitesi
psikoloii
Bölümü'ııden Prof.
Dr. Melek Göregenli,
öğrencilere "kültür
ve kimlik" konusun-

da feIsefi değer-
!endirmeler yaptı.
Doç. Dr. Nilgün
Toker, insanlığın
ortak duyusu o!uş-
madıkça toplumlarda
kültürün gelişemeye-
ceğini söyledi.
Bu nedenle
popülarizmin kültür
olmadığını vurgu-
layan Toker, "Kültür,
bir insanın evrensel-
liğe açılan kapısıdır
ama nedense kültür
denince akla ilk
'yerellik ve adetler'
geliyor. Kimlik
dediğimizde de 'aitlik
ve içine doğduğu-
muz yeri'an!ıyoruz.
kültür ve kimlik
kavramlarındaki
bu tanımlamaların
tehlikeIi dönüşümü,
insanlığı karanlık
dünyaya doğru
sürüklüyor" dedi.
Felsefi açıdan eski
kültür ve kimlik
kavramlarının
yeniden canlandırıl-
ması gerektiğini
vurgulayan Toker,

"lnsantık tarihi, en
zamansız evresini
yaşıyor. Bizi şimdiye
hapseden dünyadan
kurtulmamız için
felsefeye sarı!mamız
şart" diye konuştu.
lzmir Ekonomi
ü niversitesi'nden
Dr. Devrim Sezer ise
"kültürdeki kriz
ve kamusal Aklın
Tutulması", Ege
universitesi
Psiko!oji
Bölümü'nden
Prof. Dr. Melek
Göregenli de
"Evrensellik ve
Yerellik Açısından
Sosya! Sorunlara
Bakarken kültür
ve Kimlik" başlığı
aItında öğrencilere
sunumunu
gerçekleştirdi.
Sempozyuffi,
bugün saat 15.00'te
Fallen Art kısa film
gösterisi, kapanış
konuşması ve
değerlendirme
toplantısı ile sona
erecek.

Y

lıkta
Yı!başında yürürlüğe
girecek Sosya!
Sigortalar ve Genel
Sağ!ık Sigortası
Yasası ile başlayacak
yeni sağlık sistemi
bir çok yeniliği de
beraberinde getirece
Genel Sağlık
Sigortası Yönetme
liği üzerinde Sosyal
Güvenlik kurumunun
(SGK) çalışma!arı
devam ederken, bazı
bö!ümler de netleş
meye baş!adı.
Buna göre 1 Ocak
2007 tarihinden
geçerli olacak yeni
düzenlemeyle, 18
yaşına kadar olan-
ların sadece nüfus
kağıtları ile hastane
lerden her tür!ü
hizmeti alabilmesinin
önü açılacak.
universitelere ait
mediko-sosyal tesis-
lerinde yapılacak
tedavi masraflarının
kimin tarafından
ödeneceği de belli
olmaya başladı.Yeni
uygulamayla, 18-25
yaş arasındaki
üniversiteli gençler
anne veya babası
üzerinden sigorta!ı
o|arak tedavi
^l^Lil^^ılıaıdLrıığı-ğ^.
Anne ya da babası
olmayan veya sosyal
güvencesi bulun-

mayan üniversite
öğrencilerinin tedavi
ücretleri ise "yeşil
kart" koşu!larını taşı-
masl durumunda,
genel sağ!ık sigortası
yani devlet tarafın-
dan karşılanacak.
YEŞİLKARTLİLARA
YURT DİŞİ TEDAVİ
Mevcut uygulamada,
gerekli hallerde
yeşilkart sahipleri
yurt dışında tedavi
hizmeti alamazken,
SSK ve Bağ-Kur'lular
da da 300 prim
ödeme şartı aranıyor.
Yönetmelikle yeşilka-
rt sahiplerinin de
yurt dışında tedavi
imkanına kavuşması,
SSK ve Bağ-Kur için
de prim ödeme
gün sayısının 30
güne indirilmesi
öngörülüyor.
SSK'lı hastalardan,
acil servise gittiğinde
30 günlük priı.ı
yatırmış olma şartı ile
Bağ-Kur'!uların
gecikmiş prim borcu

Sa fı6

Y

ru

bulunmama şartının
da yeni dönemde
ka!dırılması
hedefleniyor.
Yönetmeliğin
yürürlüğe girmesi
ile bir!ikte, acil
servislerde SSK'lı!ar
için 30 gün prim
ödeme şartı ile Bağ-
Kur'lularda prim
borcu olmama şartı
aranmayacak.
ACİLDE REH|N
KALMA DEVRİ
eirlvon
Yeni düzenIemeyle
acil servislerde rehin
kalma devri de
sona erecek. yeni
dönemde, acil
durumlarda gidilen
sağ!ık tesisi; kamu
veya özel ayrımı iilı.
olmaksızın, Sosyal +'
Güvenlik
Kuruluşunun
belirlediği fiyat tarife-
si üzerinden, hasta-
lardan ilave hiç bir
ücret istemeksizin
tedaviyi yapmakla
yükümlü olacak.
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Türkl

kar ksız a aGak

e lkl limanı

Türkiye'nin AB'ye
ilettiği limanlar öner-
isi netleşti. 2 limanı
1 yıllığına Rumlara
açmayı öneren
Ankara, Ercan için
de bir havaalanını
açacak. Finlandiya
girişimi doğruladı.
Türkiye, AB
Dönem Başkanı
Finlandiyaıya şu
öneri!eri iletti.
- lXl llman geçici
olarak karşılıksız
olarak Rumlara
açılacak.
- KKTC'de Ercan
Havaalanı'nın ulus-
laraarsı uçuşlara
açı!ması karşılığında
Türkiye'den bir
havaalanı açılacak.
- Bütün bunlara
karşı!ı k AB'den
KKTC'ye yönelik
izolasyonların
kaldırılması için
adım bekIiyoruz.
FİNLANDİYA
öNenlyi
OOĞRULADİ
Finland iya
DışişIeri Bakanı
Erkki Tuomioja,

"Türkiye'nin önemli
bir limanını geçici
olarak açacağı
konusunda bizi
bilgilendirdiğ in i
doğrulayabilirim"
dedi. Tuomioja,
Türkiye'nin öner-
isiyle ilgili yaptığı
yazı|ı açıklamada,
"Türkiye'nin
önerisi Ankara
protokolü'nün tam
uygulanması yo!un-
da önemli bir adım.
Fakat hala açık!ığa
kavuşturu!ması
gerekiyor"
ifadesine yer verdi.
Finlandiya Dışişleri
Bakanı Tuomioja,
"Eğer Türkiye ön
koşulsuz o!arak
böyle bir adım
atmaya hazırsa,
bu olumlu adım
AB Genel İşler
Konseyinde
Türkiye ile
müzakerelerin
sürdürülmesi
tartışmasını
etkileyecektir"
şeklinde
görüş bildirdl

Yılba
Büyük ikramiyenin
20 milyon YTL
olduğu Mllll
Piyangonu n
yılbaşı özel çekilişi
heyecanı Cumartesi
günü başlıyor.
Milli Piyango ldaresi,
yılbaşı özel çekilişi
için 200 milyon
YTL'lik bilet bastırdı
Tam biletin 20,
yarım biletin 10,
çeyrek biletin ise
5 YTL'den satılacağı
özel çekilişte büyük
ikramiye, geçen yıl
olduğu gibi bu yıl da
20 milyon YTL
olarak belirlendi
Öze! çeki!işte,
ikinci büyük ikramiye
olarak 5 milyon YTL,
üçüncü büyük
ikramiye olarak da
1 milyon YTL
verilecek.Yı!başı
özel çekiIişi,
milyonluk
ikramiyelerin tam
bilete çıkması
halinde 3, ilk 2 büyük
ikramiyenin çeyrek,
1 milyon YTL'llk

ı blletlerl
ikramiyenin tam
bilete çıkması
halinde de 9 kişiyi
milyoner yapacak.
Yılbaşı çekilişinde,
milyon 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'lik
ikramiyeler de
sahipIerini bulacak.
2 milyon adet de
amortinin verileceği
özel çekiIişte, tüm
biletlerin satı!ması
halinde dağıtılacak
ikramiye adedi 2
milyon 759 bin
565'ya ulaşacak
31 Aralık çekilişinde
200 milyon YTL'lik
satış hasılatının
118 milyon 960 bin
YTL'si ikramiye
olarak vatandaşa
geri dönecek.
Bu arada, Milli
Piyango ldaresi
Genel Müdürü lnya

arı n satı ta

bilet ile gerçek
biletlerin ko!aylıkIa
ayırdedilebileceğin i

vurgu!adı
öte yandan,
Mllll Piyango
ldaresi yetkililerinden
edini!en bilgiye
göre, son 20 yıldaki
yılbaşı özel çeki!iş-
lerinde büyük
ikramiye 13 kez
çeyrek bilete
isabet ederken,
bu dönemde talih
kuşunun en fazla
uğradığı kent de
lstanbut o!du.
Yılbaşı çekilişlerinde
şans kürelerinin en
sevdiği numara da
3 oldu.

Balak, yıIbaşı özel
çekilişi öncesi
karaborsa ve
sahteciliğe karşı
gerekli önlemleri
aldıklarını bi!dirdi
Yılaşı için yeterli
sayıda bilet
bastırı!dığını ve
bayi lere ulaştırıldığını
ifade eden Balak,
karaborsaya karşı
idarede yeterli
sayıda bilet tuttuk-
larını da söyledi
Sahteciliğe karşı
da biletlerde özel
güvenlik önlemlerine
yer verdikIerini
belirten Ba!ak,
öze! renklendirme ve
yazılımlar ile sahte

A ı a Aı A ı
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ası ha 0r
, ii üretimi destek-

;"ı,nesi ve yerli
inalı kullanımının
teşvik edilmesi
amacıyla bir araya
gelen sivil toplum
kuruluşları tarafı nda n
kurulan "Yer!i
üretime Destek
Platform ı)" , 12
Aralık'ta "Yüzde
100 Türk Malı" isim!i
bir kampanyanın
startını verecek.
Bursa'daki esnaf
odaları, işadamı
ve sanayici dernek-
lerinin yanı sıra
çok sayıda sivil
top|um örgütünürı de
katıldığı "Yerli
uretime Destek
Platformu", yerli malı
kuIlanımının artırıl-
ması için kampanya
başlatıyor.
BESOB'da bir
araya gelen platform
üyeleri "Yüzde
100 Türk Malı" isimli
kampanyanın son
hazır!ıklarını gözden
geçirirken, Bursa
Milletvekıli zafer
Hıdıroğlu, kampanya
çerçevesinde yapıla-

cak etkinlikleri anlat-
tı. Hıdıroğlu, bir
mi!letvekili o|arak
yerli üretimin teşviki
ve tüketiminin
sağlanması konusun-
da yapılan çalışmayı
önümüzdeki hafta
TBMM'ye taşıya-
cağını söyledi.
Bu konuda gerekli
olan yasal düzen-
lemeIer konusunda
da çalışma
yapacağını anlatan
Hıdıroğlu, "Yerli
üretimin ve tüketimin
teşviki konusunu
550 mi!letvekiline
mektup yazarak
aktardım ve onlardan
destek istedim.
yine ilimizdeki
konuyla ilgili kurum
ve kuruluşlara da
bilgi verdik" dedi.
Geçen hafta
içerisinde BTSO
yönetim kurulu
Başkanı Celal
Sönmez'le bir araya
gelerek konuyu
görüştüklerini anla-
tan Hıdıroğ|u, yerli
üretimi destekIeyen
afiş ve broşürlerle

aıl
yerli ürünlerin kul-
lanılmasında
duyar!ı!ık yaratmayı
hedeflediklerini
kaydetti.
Kampanyanın
12-18 Aralık Yerli
Malı Haftası'nda
başlayarak devam
edeceğinin a!tını
çizen Hıdıroğ!u,
"Türkiye her alanda
marka olmuş
firmalara sahip
bir ülke. Toplam
ihracatımızın yüzde
80'ini gelişmiş
ülkelere yapıyoruz.
Ancak yerli tüketici
yerli mal alma
konusunda tam
tercih göstermiyor.
yerli üretimin en
önemli sorunlarından
biri duyarsızlık.
Bir diğeri bilgisizlik
ve körü körüne
yabancı mal
hastalığı... Ancak
bund.an vazgeçmeli
yiz. Oncelikle yerli
üretim ürünler
kullanmalıyız" diye
konuştu.
ABD başta olmak
üzere gelişmiş

ülkelerde, kamu
kurum!arının
önce!ikle yerli
ürün kullanması için
teşvik ve yasalar
olduğuna dikkati
çeken Hıdıroğ!u,
Türkiye'de de bu
konuda gerekli adım-
ların atılacağını
kaydetti. Hıdıroğlu,
düzenlenecek
kampanyaya
Bursalıların destek
vermesini ve
tüm ülkeye örnek
olmasını da
talep effi.
Bu arada, "Yerli
üretime Destek
Platformu", Bursa
Valiliği'nin önder-
liğinde, BTSO,
BusıAD,
ANASıAD,
GEslAD, YıSıAD,
BESoB, UMED,
KosGEB,.UıB,
iş.xun, ıünx_lş,
TuRK KAMU_SEN,
TosyÖV ve DISK
gibi 30 kadar
kamu kuru!uşuyla,
sivil toplum
kuruluşlarından
o!uştu.

Ka ak rantında terör üzde 20
Emniyet Müdi.irlüğü
Kaçakçı!ık ve
Organize Suçlarla
Mücadele Şubesi'nin
verilerine göre Doğu
ve Güneydoğu'daki
kaçakçılıktan elde
edilen gelirin yüzde
20'si PKK'ya gidiyor.
Emniyet Müdürltiğü
Kaçakçılık ve
Organize Suçlar|a
Mücadele ekip
lerininin geçen yıl
ve bu yılın 11 aylık
dönemiııde 4 milyon
227 bin 376 bin paket
kaçak sigara ele
geçirdiğini açıkladı.
Kaçak akaryakıt, çay,
şeker, bal, tarım ve
hayvan ilaçlarıyla
ilgili de bu yıl ?.02
operasyonurı
yapıldığını belirten
Van Emniyet Müdürü
M. Salih Kesmez,
250 kişinin bu
operasyonlarda
gözaltına alındığını,
adli merciler tarafın-
dan da bu kişilere
174 milyon YTL para
cezası verildiğini
söy!edi. Kesmez,
kaçakçılıktan elde
edilen gelirin öııemli
bir kısmının da
PKK'ya pay olarak
verildiğini kaydetti.
Uyuşturucu tacirle
rine büyük darbeler
indiren Van Emniyet
Müdür!üğü ekipleri,

kaçak sigara,
akaryakıt, çay, şeker,
bal, tarım ve hayvan
ilaçlarını yurda sokan
kaçakçılara da
gözaçtırmıyor. Van
Emniyet Müdürü
Kesmez, geçen yıl
gerçekIeştirdiği
operasyonlarda, 1

ınilyon 646 bin 429,
bu yılın 11 aylık
döneminde ise 2
milyon 580 bin 947
bin paket kaçak
sigara ele geçirildi
ğinini açıklarken,
sigara dışındaki
diğer kaçak ürünlerle
ilgili de 202 operas
yonun yapıldığını
söyledi. Bu operas
yonlarda 250 kişinin
gözaltına alındığını
ve bu kişilerin
çıkarıldıkları mahke-
mece 174 milyon YTL
para cezasına çarp-
tırıldığı bildirildi.
Kaçakçılık yapanların
bir bölümüııün
ıran'daki kıaskılar
nedeniyle Van'a ge
lerek sınıra yakın
bölgelere Azeri kim-
liğiyIe yerleşen kişi
lerden oluştuğuna da
dikkat çekildi.
Kesmez, bu kişilerin
tek keçim .kaynağı
olarak da lran'daki
yakınları ile irtibata
geçerek kaçakçılık
yaptıklarını 352 kilo-

a

metre uzunluğunda
sınıra sahip olan ve
büyük bölümü
engebeli arazilerden
oluşan bölgedeki
denetimlerin de
güç koşular altında
yürütü ldüğ ün ü
söyledi. Bölgedeki
kaçakçı!ıktan elde
edilen gelirin yüzde
20'sinin de terör
örgütü PKK'ya
finans olarak
aktarı ldığı bel irti I iyor.

Dağ yo!uyla
hayvan sırtında
getiri!en kaçak
ma!zemeleri
İran'dan Türkiye'ye
pkk'nın kontrolü
aItında
olan bölgelerden
getirildiği, bu
nedenle kaçakçılıktan
kazanıtan paranın
yaklaşık yüzde
20'sinin pay olarak
örgüte aktarı!dığı
kaydediliyor.
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lrmak Özyaı_çıN
Bilgi Üniversitesi
Televizyon - Reklam

Genç yazarlar..,.
Bir gazetede veya dergide bir yazınızın

yayın!anması güzel bir olay.
Gazeteyi elinize aldığınızda veya eğer

internet'ten yayınlanıyorsa isminizi, hatta
varsa resminizi görmek genç yaşta ki bizIer
için şaşırtıcı...

Elimizde yazan kalemi görünce birden
kendimizi öğrenci olduğumuzu unutup, bir
işte meslek sahibi, o için uzmanı, hekim,
hakim ve politikacı sanabiliriz.

Bu öyle bir duygu ki bize verilen köşe
lerde yazılan yazılarda, bir konuyu
eleştirirken sanki o eleştirdiğimiz konuIarı
herkesten daha iyi biliyor hissine yavaş
yavaş girebi!iriz..
Okuyucu üzerinde yazdığımız konu üzerinde
bir yere geldiğimizde, yazdığımızda tenkit
ettiğimiz yerleri düzenleyebileceğimiz izleni-
mi bırakr.z..

Oysa ister köşe yazaı.| ister haberci
muhabir, ister yorumcu o|sun yazdığı konu-
larda uzman olmayabilir. Dikkatli bir
inceleme yaparsanız görürsünüz ki çok
zamanda yazdığı konularda uzman değildir..

Köşe yazarları konuları ve hatta kişileri
yargılar ama "Yargıç" değiIdir..

Köşe yazar. ekonomik konularda
görüşünü açıklar ama Ekonomist değildir.

Politika yazar ama çok zaman politikacı
değildir...

Ama burada ço.k dikkat edilecek nokta,
bütün bunları yaparken, yazarken çok ince
bir çizgiye dikkat etmesi gerekir. Çizmeyi
aşmamalıdır..

Biz gençler gazeteler de bu tür yazıları
okurken bu çizginin sık sık aşıldığını hakim
bir eda ile her şeyin doğrusunun onların
bildiğini okuyucuya verilmeye çalışılmakta,
bir güç gösterisi yapılmaktadır...
Bazıları da ellerinde ki basın gücünü kötüye
kullanmakta, hatta kişisel meselelerini kav-
galarını kaba bir şekilde ortaya dökmekte,
yazın kirliliği yapmaktadır..

lçinde yaşadığımız ortamda, basın dışında
ki büyük sermayeler bir gazete, sonra da bir
veya iki televizyon alıp bundan aldıkları
güçle, devletin dağıttığı pastadan büyük pay-
!ar kopartmaya çalışıyorlar...

Medya gücüyle haksız işler yapmaya gi
rişıp, tehditka r yazılar yazıyorlar..

lyi gazeteci-iyi televizyon yayıncısı
dediğimiz, araştırmacı gazeteciler, bizim
meslek hayatımızda şimdiden örnek olarak
almak istediğimiz büyük gazetecilerin her
şeya eleştirirken, kendi patronlarının yaptık-
ları karşısında dut yemiş bülbüI gibi suskun
ka!ma!arını yadırğıyoruz. Ayıp!ıyoruz.

Seslerinin soluklarının çıkmadığı gibi bu
yasa dışı işleri destekledikleri, biri birlerine
girdiklerini gördükçe bizlerin gözünde
küçüldü!er.

Bunun bedelini yalnız küçülmekle değil,
Türk toplumuna da ödetiyorlar..

Bu kirliliklerini Türk toplumunun haslet-
lerinden olan acıma ve unutma duygularında
yıkamakta, hiçbir şey olmamış gibi yine
büyük laflar yapmaya, yazmaya, çizmeye
büyük bir yüzsüzlük içinde devam etmekte-
dirler.. Değerlerin birer birer kaybolduğu
öyle günlerde yaşıyoruz ki, Bizlere Univer-
sitelerde öğretilen mesleki değerler ile
yaşarken gördükIerimiz arasında ki farklılık
bizleri şaşkına çeviriyor...

Genç üniversiteliler olarak bunları kabul-
lenmekte zorlanıyoruz..

Ben zannediyorum ki ileri yaşlarda bu
fark!ılıkları daha iyi anlayacak mıyız ? Yine
acaba diyorum; "üzüm üzüme bakarak
kararır" deyimi gibi bizlerde mi böyle o!a-
cağız ?

Böyle günlerin uzak olması dileğiyle.....



8 Aralık 2006 Cuma

tlüseyin TAŞI{IRAN
HER TURLU

LAsTİır rnıuİnİ yArILIR.
t-, 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
'-, 2. El Jant Alım Satımı
24 SAAT HIZMETE AGıKTıR

Dr.Liya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApL Gemlik / BURSA

oilix
aı

]aoxlox sivısl cızgrel

§ayfa 9

Gemlik'te Trafik sorunu

Gemlik'te insanlar ve arabalar, paralel-
lik göstererek her geçen artıyor. Bu da
trafik, karmaşası ve otopark yetersiz!iği
olan i!çemizde, asayiş bozukluğunu
beraberinde getiriyor. Bir tarafta insan-
larımız, tamamen asabi ve duyarsız. Bir
taraftan da trafik uygulamaları yetersiz.

Şöyle ilçemizin trafik panoramasını
gözden geçirelim:

lstiklil Caddesi her geçen gün daha
da düzensizleşiyor. Hele bir de akşam
üstleri Migros'un oradan, Meydan'a
arabayla gelene kadar ya da tam tersi
durumda insan bunalıyor resmen.

Son yıllarda, Eski Dörtyo! Kavşağı'nda
ço\. sıkıntı çekildiği bir gerçek.

Orneğin dün akşam tam Uzmanlar'ın
oradan, Orhangazi Caddesi'ne dönece
ğim, kukalar koyulmuş v şerit çekilmiş.
Polis 'hayır düz devam edeceksiniz' diye
işaret ediyor. Akşamları trafik çok
karışıyormuş. Nedense, ısrarla buraya
trafik lambası koyulmuyor. Nereye kadar
trafik polisi burada düzeni elle sağlaya-
cak?

Yasal, olağan güzergih orası olmasına
rağmen, vatandaş dolanmaya mecbur
ediliyor. Gerçekten hayret verici bir
durum. Biz vatandaşlık görevIerimizi yer-
rine getirelim, yetkililerde görev bilincini.
(Ancak burada polisin yapabileceği bir
şey yok. Karayolları ve Belediye bu duru-
mu çözmelidir.)

Gelelim başka bir güzergiha. Eski
Sahilin orada bir sürü araba park ediliyor.
Burada oturan vatandaşlar açısından
düşünüldüğünde, onların da haklılık pay-
ları var. Araçlarını nereye koysunlar?
Ancak, o güzelim sahil mahvoldu artık.

Bir de minibüs, otobüs ve bazen de
dorsesiz tırların park edilmesi, insana pes
dedirttiriyor. İşte bu otmaz. Trafik polisimi
zi, lütfen, sadece lstikli! Gaddesi'nde
konuşlandırmayalım. (Biliyorum ki en
önemli yer burası ama!..) llçemizin başka
yoğun yerleri de var. Özellikle sahildeki
ara sokakların köşe başlarına ve tam
ortasına arabalar park ediliyor. Oradan
geçen araba ne araya dönebiliyor, ne de
aradan çıkabiliyor.

Araların sahil tarafındaki ağaçların da!-
ları yerlere kadar. Bir tarafta tam köşeye
park edilmiş araba, diğer tarafta yerlere
kadar eğilmiş ağaç. Buradan dönmek
isteyen sürücü ya araca çarpacak ya da
ağacın arabasını çizmesini tercih edecek

İnsanlar hep mağdur durumda. Öğret-
men Evi'nin ve Rume|iler Derneğinin
bulundukları aralar, buraların başında
geliyor. Şimdi bir de yeni moda oldu, bazı
kişiler, araçIarını kaldınma park ediyor.
Hiç düşünmüyorlar, buradan hasta mı
geçer, yaşlı mı, engelli mi diye?

Yeni Sahilde de görünüm aynı. Bu
konuda birçok açıdan iş işten geçmiş
durumda. Ama umutla, bir yol bulunabilir
diye bekliyorum..
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Elektrik ener üzde l0,2'§ini Enka üreti
Enka Doğalgaz
Çevrim Santralleri,
Türkiye'nin elektrik
enerjisinin yüzde
16.2'sini karşılıyor.
Enka Adapazarı-
Gebze Doğalgaz
Çevrim Santralleri
Genel Müdürü Tahsin
Kösem, 2006 yılının
11 aylık döneminde
25 milyar 356 milyon
990 kilovat saat elek-
trik enerjisi ürettik-
lerini be!irterek,
Adapazarı ve
lzmir'de buIunan
3 santralde yıl sonu
itibarıyla 27 milyar
650 milyon kilovat
saat elektrik enerjisi
üreteceklerini
kaydetti. Türkiye'de
yılda 156 milyar
662 milyon elektrik
enerjisi üretildiğini
söyleyen Kösem,
Enka Santra!leri'nin
Türkiye'nin elektrik
enerjisinin yüzde
1 6.2'sini karşıladığını
ifade etti.
Enka Adapazarı-

ııı

ı§ıılııl

Gebze Doğalgaz
Çevrim Santralleri
oIarak 2006 yılı
hedefini gerçek-
leştirdiklerini ifade
eden Kösem,
Enka Santralleri'nin
devletin istediği
enerjinin yüzde
98.9'unu üretmeye
hazır olduğunu
belirtti. Türkiye'de
her yıl bin 700-bin
800 megavat
enerji talebi artışı

olduğunu vurguIayan
Kösem, her yıl
yüzde 8.5 oranında
gerçek!eşen enerji
talebi artışına karşı,
üretim çeşitliIiğine
önem vermek
gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin çok
dinamik bir ülke
olduğunu belirten
Kösem, enerji
üretiminin çeşitl iliği
açısından itha!
kömür, nükleer

ve doğalgaz
santraIIerinin
olması gerektiğini
kaydetti.
Enka Santralleri'nin
enerji üretiminin yanı
sıra, bu!unduğu
böIgeye ekonomik
açıdan fayda
sağladığını ifade
eden Kösem,
"Bulunduğumuz
bölgeye ekonomik
açıdan.fayda sağlı
yoruz. lstihdam
sağ!ıyoruz. Eğitime
büyük katkı sağIı
yoruz. Adapazarı
Taşkısığı !lköğretim
Oku!u'na anasınıfı
yaparak yeniden
tefriş ettik. Akarca
!lköğretim Okuluna
yardım yaptık.
Sakarya Universite-
si'nde okuyan
başarılı 30 öğrenciye
burs vererek eğitim
masraflarını karşılı
yocuz. Enka olarak
bölgemize sosyal
anlamda katkı ve yar
dım sağlıyoruz" dedi.

0ıı
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYK|Z

e-mai! : yeldabykz@hotmail.com
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ELEDü1AN ARANIYOR
Orhangazi Karsak'ta bulunan

Küçük Sanayi Sites i'nde faaliyet
gösteren firmam ıza vasıflı
vasıfsız eleman aranıyor.

Tercihen 20-35 yaş arası bay eleman aranryor,
Acemilere 30 gün SSK + 500.00 YTL Maaş +

yemek + seryis verilecektir.
Müracaat: SELKA METAL MAK. A.Ş.

Gedelek Köyü Acemler Mevki Orhangazi / BURSA
Te| :0.224 586 00 32 - 3 hat

GSM: 0.537 391 01 39 (Gemlik Sorumlu Müdür)

ELEI|ıIAN ARA^J,yoR

Firmamızda çalışacak
Lise mezunu hayan

§EKRETER ARAN|YOR

Tel :5247475 -5247248

Azot Yolu Serbest Bölge

§ATı Lı K
Az kullanılmış

40 binlik otomatik
kömürlü kat kaIorifer kazanı

sahibinden satı Iıktır.

TeI :(0 ,224],513 96 83 GEtvlL|K
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İİA .z tadının ka
de res onı
Y masf'

aretı
i; kişinin "ağzının

ıadının kaçmasının"
depresyonun ilk
işareti olabileceği
belirtildi.
Bilim adamları, tat
alma duyusunun
insanın ruh halini
belirleyen beyin
kimyasallarıyla
bağlantılı olduğunu
saptadılar. Bristol
universitesi bilim
adamlarının araştır-
masına göre, bir
insan depresyon-
dayken bu kimyasal-
ların seviyesi azalı
yor, bu da tat alma
duyusunun kör-
leşmesine sebep
oluyor. Bu nedenle,
ruh halinin
düzelmesini
sağlayan serotonin
ve noradrenalin
kimyasalları nı n
seviyesini artırmak,
tat alma duyusunu
da geri getiriyor.
Bristol universitesi
araştırmacıları,
bulgularının, ağız
tadının kaçmasının
neden genellikle
depresyon!a el ele
gittiğine açıklama

getirdiği bel irttiler.
Araştırmada,
serotonin ve nora-
drenalin ile tat alma
duyusu arasındaki
ilişkiyi görmek için,
deneklere çeşitli
yiyecekler tattırıldı.
Deneklere ayrıca
söz konusu
kimyasa!ların
seviyesini artıran
antidepresanIar
verildi. Sonuçta,

serotonin
seviyesinin
artmasının, denek-
lerin acı ve tatlıları
ayırt etme yetenek-
lerini artırdığı
belirlendi.
Noradrenalin
seviyesinin art-
masınınsa denekleri
acı ve ekşi tadlara
karşı daha hassas
hale getirdiği
saptandı.

Aktlf dlnamlk kadınların hastalığı: Ms
MS (Multip! Skleroz)'
in, "tedaviyle kontrol
altında tutulabilen bir
hastalık" olduğu
araştırmalar sonucun-
da kabul gördü. Prof.
Dr. Claudio Gasperini,
"Tedavide en yeni
yaklaşım; özürlülüğün
ilerlemesi ni yavaşlat-
mak, atak sayısını ve
şiddetini azaltmak,
hastalık yükünü hafif
letmektir. Hastalar da,
stres ve enfeksiyon-
dan uzak durarak
tedavinin etkinliğini
sağlayabilir, uzuıı ve
kaliteli bir yaşam
sürebi!irler!" uyarısı n-
da buIundu.
42. Ulusal Nöroloji
Kongresi kapsamında
düzenlenen serono
Uydu Sempozyu

mu'ndar "MS'de kul-
lanı!an lnterferon
beta-l a tedavisiyle
Atakları ve Özürlülüğü
Önteme" çalışmasInın
8 yıllık sonuçları açık-
|andı. 560 hastayı kap-
sayan çok merkezli,
uzun süreIi bu çalış-
ma sonucunda, hafta-
da 3 kez enjeksiyon
olarak uygulanan
erkeıı ineterferon
beta-l a tedavisinin,
tedavinin geciktirildiği
hastalara göre yıllarca
süren yarar sağladığı
ortaya çıktı. Bu
etkinin, yüksek doz
kullarıan hastalarda
daha belirgin
olduğunu söyleyen
ltalyan MS Derne.ği
Bilimsel Komite Uyesi
ve Saiııt CarniIlo-

Forlanini Hastanesi
MS Merkezi Direktörü
Prof. Dr. Gasperini,
"MS, kronik ama
ölümcül bir hastalık
değildir. Bu yüzden
tedavilerde amaç,
hastalığın ilerlemesini
enge!leyerek, atak
sıklığını azaltmak
ve hastanın yaşam
kal itesini artırmaktır"
diye konuştu.
MS hastalığı doğal
seyrine bırakıldığında
hastaların yüzde 50-
58'i yani hastaların
yarısı14-15 yıl içinde
özürlülüğe doğru
gidiyor. Ancak bu
tedavilerle yüzde 80'i
ilerlemiyor ve hastalık
kontrol altında tutula-
biliyor. Bu hastalığın
ortalama süreci 30-40

yı! olarak belirtiliyor.
Bu nedenle uzun
dönem takip çalış-
maları i!e MS
hastalarının yaşam
sürelerinin ve yaşam
kalitelerinin artırılması
yönünde tedaviler
geliştirildiğine
dikkat çeken Prof.
Dr. Gasperini, şu
bilgi!eri veriyor:
"Bu tedavilerle
amacımız, MS hasta-
larının yaşam kalitesi-
ni pozitif yönde etkile-
mek. Bunun için
hastaların da özen
göstermeleri gereki
yor. Grip gibi benzeri
viral enfeksiyonlardan
uzak durmaya çalış-
malılar. Depresyon,
stres, baş ağrısı gibi
hasta!ığı olumsuz et
kileyecek, aşırı sıcak,
kötü beslenme gibi
atakları tetikleyecek
etkenlerden kendileri-
ni korumalılar.
Tedavinin kesintiye
uğramaması için daha
sıkı hekim-hemşire
desteği gerekiyor.
Hastanın tedaviye
devamını ve uyumu
sağIamak için destek
gruplarına katılmasını
da öneriyoruz."
MS'de atakların tama-
men durması halinde
bile tedavinin
kesilmesinin söz
konusu olmadığını

vurgulayan Prof. Dr.
Gasperini, "5. yıl
sonunda atak yoksa
tedavinin durdurul-
duğu bir çalışmada
hastaların yüzde
60'ında hasta!ık hem
ataklarla hem de MR
bu|guları ile geri
döndü. Bu yüzden bu
tedavilerle ilgili en
yeni yaklaşım; ataklar
azalsa dahi uzun
süreli, yüksek doz ve
sıklıkta uygulamaya
devam ederek en yük-
sek etkinliği sağIa-
mak" diyor.
MS Nedir?
MS, merkezi sinir sis-
teminin (beyin ve
omurilik) bir hastalığı
dır. Merkezi sinir sis-
temini oluşturan sinir-
ler miyelin adı verilen
sinir iletimini kolay-
laştıran bir madde ile
kaplanmıştır. MS'de
miyelin hastalanır ve
sinir iletimi bozulur.
Zaman içinde sinir-
lerde kopmalar mey-
dana gelir. Henüz bu

hasarın nasıl bir
mekanizma ile
başladığı tam olarak
gösterl!memiştir.
Bununla birlikte
vücudun savunma
mekanizmasının kendi
dokusuna saldırdığı
bir reaksiyon sonucu
olduğu düşünülmek-
tedir. Ek olarak virüs-
|erin veya viral enfek-
siyonların da bu reak-
siyonda etkili olduğu
düşünülmektedir. Bu
neden hastalığın,
teşhis konmuş kişil-
erde bile nasıl seyre-
deceğini bilmek olası
değildir. Hastalık sık-
!ıkla atak adı verilen
şikayetlerin arttığı ve
hastanın yaşam
kalitesinin düştüğü
dönemlerde kendini
gösterir. Bu atakların
zamanı bel!i değildir.
Hastalık kişiden kişiye
çok farklı seyretmek-
te, hatta aynı kişide
bile farklı zamanlarda
farklı şekillerde ortaya
çıkmaktadır.

Sayfa 10tteza
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Horlaına tehllhnln haherc olablllr
Her ün 7-8 kl

zatürreeden ölüvor
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Halk arasında sıkça
rastlanan horlama
rahatsızlığının, hayatı
riske edebilen ve
sinsi ilerlemesiyle
bi!inen 'Obstrüktif
Uyku Apne
Sendromu'
hastalığının
habercisi olabileceği
beIirtildi.
Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Dr. Geyda
Ere! Kırışoğlu,
'Obstrüktif Uyku
Apne Sendromu-
OSAS'ın en
önemli nedeni olan
horlama rahatsızlığı
hakkında açık!a-
malarda bulundu.
Türkiye'de
erkeklerin yüzde
25'inde kadınların
da yüzde 1S'inde
görülen horlamanın
OSAS'ın en önemli
nedeni olduğunu
belirten Kırışoğlu,
OSAS'ın sinsice
ilerlediğini ve
sonucun ö!ümle
bitebildiğini söyledi.
Halk arasında
horlamanın
hafife alınmasının
tehI ikenin boyutlarını
büyüttüğünü vurgu-
|ayan Dr. Kırışoğlu,
"Horlama basit bir
problem değil.
sonucu ölüm!e
bitebilen obstrüktif
uyku apnesi

sendromunun en
önemli beIirtisi.
Uyku apnesi,
sürekli yorgunluk
haIinden trafik
kazalarına, sürekli
uykusuzluktan
uykuda ölüme
kadar onlarca
tehlikenin habercisi.
Öyle ki uyku apnesi
hastalarının iş veya
trafik kazası yapma
ıhtımali, diğer-
lerinden4ila7kat
daha tazla" dedi.
Horlamanın tedavi
edilmediğinde felç,
kalp krizi ve uykuda
ani ölüm riski
doğurduğunu

söyleyen Dr.
Ceyda Erel Kırışoğlu;
horlamanın,
sabahları yorgun
kalkmanın, araba
kullanırken uyukla-
manın, toplantılarda
uyuyakalmanın,
cinse! performansta
düşüşün, gece
yarısı kan-ter
içerisinde uyanmanın
ve kilo vermekte
güçlük çekmenin
de OSAS hastalığının
en belirgin özelIikleri
olduğunu hatırlattı.
Dr. Ceyda Ere!
Kırışoğlu, OSAS'ın
'dolayısıyla horla-
manın' tedavisinde

en güvenilir
tedavi olarak
'polisomnografi'
sisteminin uygu-
landığını ifade etti.
Dr. Kırışoğlu,
uygulamanın uyku
laboratuarında bir
teknisyen eşliğinde
uykunun sabaha
kadar kaydedilmesi
sonucunda gerçek-
leştiriIdiğini
belirterek şunları
söyledi:
"PoIisomnografi
sırasında beyin
dalga|arı (EEG), göz
hareketleri (elek-
trookulogram), kalp
elektrosu (EKG),
çene ve bacak
hareketleri (EMG),
ağız ve burun hava
akımı, göğüs ve
karın hareketleri, hor-
lama ve beden
pozisyonu kaydedi!ir.
Horlama, uykuda sol-
unumsal bozukluk-
ların süresi, sık!ığı,
pozisyonla
iIlşkisi, oksijen
düzeyindeki
değişiklikler
obl'ektiı ojaral«
değer!endirilir.
Ortalama 8 saatlik
çekimin ardından,
top!anan veri|er
uzman ekipler
tarafından değer-
lendiri!erek hastanın
tedavlsi planlanır.

Çuku.rova Üniversite-
şl (ÇU) Tıp Fakültesi
lnfeksiyon Hastalıkla
rı ye Klinik Mikrobi
yoloji Anabilim Dalı
Oğretim Uyesi Doç.
Dr. Yeşim Taşova,
Türkiye'de her gün
7-8 kişinin zatürree
hasta[ğından dolayı
hayatını kaybettiğini
söyledi.
Doç. Dr. Taşova,
"Artan Zatürree
vakaları" konulu
basın toplantıs.ında,
Dünya Sağ!ık Orgütü
verilerine göre,
Türkiye'de her yıl
500 bin kişinin zatür-
reeye yakalandığını
ve 2 bin 500 klşinin
bu hastalık yüzün-
den hayatını
kaybettiğini belirtti.
zatürreenin, özel!i kle
risk grubu hastalar-
da ölümle sonuçlan-
abilecek ciddi bir
akciğer hastalığı
olduğunu kaydeden
Taşova, "Zatürree
den kurtulmanın en
akılcı yöntemi aşı
olmaktır. Tek bir aşı
30 YTL'dir ancak
hastahğın ilerlemesi
durumda maliyet 60
YTL, sadece bir
antibiyotik alınması
durumda 100 YTL'ye
çıkmaktadır.
Hastanın hastaneye
yatması durumunda
ise maliyet milyarı
bulmaktadır. Bu

nedenle 65 yaş ve
üzerindeki kişi!eı
bakımevleri ve
huzurevinde kalan
kişileı astım ve
KOAH dahil olmak
üzere kronik akciğer-
le kalp-damar sistem
hastalığı olan erişkin
ve çocuklar mut|aka
zatürree aşısı yaptır-
malı. Çocuk ve
yetişkinlerin zatür-
reeden bir aşıyla
korunabileceği bi!-
incini oluşturmak
gerekir" dedi.
Ondokuz Mayıs
Universitesi Tıp
Fakültesi Enfeksiyon
Hasta!ıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Ana
Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hakan
Leblebicioğlu da,
zatürree hastalığı
konusunda vatan-
daşların bilinçli
olmadığını ifade
ederek, "Küçük
çocuklarda, ka!p,
şeker, böbrek, KOAH
hastalarında ve 65
yaş üzerindeki kişil-
erde ölüme yol açan
bu hastalıktan aşıyla
kurtulmak mümkün.
Dünyada her yı! 10-
12 milyon kişi zatür-
Tgeye yakalanıyor.
ulkemizde ise ölüm-
lere yol açan
hastalıklar arasında
5. sırada bulunuyor"
dedi.

Bursa 256 77 E4
lliudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 5161212
Yalova |226| 811 13 23
|DO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

İtfaıye 110
polis imdat 155

Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 f 0 55
PoIis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06 VAPUR - FERİBOT

KAYMAİ(AMLİK Yalova
Topçu!ar
Eskihisar

|226| E14 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.

ULAşıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TUP DAGlTlcıLARı
METRO 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıtur 514
KamiI Koç 513

12
20
1o
45
47
35

12
77
72
49
71
71

HASTANELER

TEK Arıza
TEK |şbtme
Stağum
Orm.Böl.Şef.
Mıııa Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayo|!an
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ııa.
Tapu Sic|. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Teke! Md.
Ver. Dairesi Md.
İtçe 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
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,t3 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

TAKsıLER

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
GemIik Taksi
Manastır Taksi

5l3 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 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 Yalnfz 185

G
E
]Vl
L
ı
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R.
E
H
B
E
R.

ı

GEREKLİ TELEFONİ-AR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

AKCAN PETROL
tAR:PET
TUNCAY OTO GAZ

513 l0 79
513 30 33
513 14 25

NOBETÇİ E CZANE
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YEREL SÜRELi YAYİN
YlL :34 SAY! : 2617

rİverı : 0.25 yTL. (KDV Dahıı)
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı İşteri Müdürü : Serap CÜUen
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
Matbaaclı k-Yay ı ncı l ı k-Reklamcı l ı k Tesisi
lstikla! Cad. Bora Sok. No:3rB GEMLIK

(Dini baynm Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz}

K rfez



8 Aralık 2006 Cuma

il Jzet İdaresi'nin
jtı7 yılı bütçesi, İl

,-ienel Meclisi'nde
tartışmalı bir oturu-
mun ardından AKP'Ii
üyelerin oylarıyla
kabul edildi. Ancak
geçen yı! 160 milyon
YTL olan bütçe, 2007
yılında 85 milyon
YTL'ye çekildi. CHP
adına söz alan sabit
Şerbetçioğlu, bütçe
nin seçim hesabı
yapılarak hazırlandı
ğını iddia etti.
Şerbetçioğlu'na
cevap veren AKP
Grup Başkanı Nazım
Çakmak ise laf üret
mediklerini icraat
yaptıklarını söyledi.
l! Genel Meclisi, yılın
son toplantısında
2OO7 yılı bütçesini
karara bağladı.
Mehmet Tunçak'ın
başkanlık ettiği otu-
rumda, 2007 yılı büt
çesi AKP'Il üyelerin
oyları ile 85 milyon
YTL olarak kabul
edildi. oturumda
Plan Bütçe Komisyo
nu Başkanı Osman
Arıcı'nın raporunu
okumasının ardın-
dan, bütçe hakkında
görüş talep eden
üyelere söz veri|di.

f ooxı_ox sıvasl oızeıel

Gemlik'i Birinci
Amatör kümede
temsil eden takımları
mızdan oIan kumla
Belediyespor,
sezon hazırlıklarına
yeni hocasıyla
start verdi.
Hedefini yeni
sezonda süper
lig olarak hedefleyen
Kumla Belediyespor,
tecrübe!i hocalardan

A|i Aslan ile
anlaşmaya vardı.
Kulüp Başkanı
Eşref Güre'nin
bulunmadığı
toptantıda ikinci
Başkan Özcan
Demir ve
yönetim kurulu
üyeleriyle
bir araya gelen
Ali Aslan yaptığı
konuşmada;

§ayfa 12

0r enı

tı

"Amacımız
şampiyonluk,
bunu başarıp
Kumla
Belediyespor'ıı
süper amatör
ligde temsil
edeceğiz. Transfer
çalışmalarını da bu
doğrultuda
gerçekleştireceğiz'
şek|inde k
onuştu.

ll Genel lulecl|si'nde hüt kuınla Beledle tartı ]llası
verilmesi için 4.5
milyon YTL ayrıl-
masını seçime yöne-
lik vizyon hareketi
olarak değerIendirdik
Ierini anlatan Şerbet
çioğ!u, "Biz hesap
ettik bu parayla 40
köye kana!izasyon
yapılabi!irdi. Biz
parke taşı yapıyoruz.
korkarım önümüzde-
ki yıl ortalık fena
kokacak" dedi.
Eğitime ayrılan 10
milyon YTL'nin pay-
dan 2 milyon YTL'llk
bölümünün hizmet
a!ımına tahsis edilme
sini de eleştiren
Şerbetçioğlu, bu
parayla yeni okullar
yapı labileceğine
dikkati çekti.
Şerbetçioğ!u, genel
bütçeden yapı lan
duble yo!lar ve
kavşaklar|a, beledlye
ler tarafından sürdü
rülen tarihi eser
onarımlarına kaynak
ayrılmasını da
eleştirdi. DYP
adına söz alan Aydın
Eranoğlu da CHP'nin
eleştirilerlni büyük
oranda katıldı klarını,
bütçeye ret oyu
kullanacaklarını
bildirdi.

es
CHP grubu adına söz
alan Sabit Şerbetçioğ
lu, bütçenin geçen
yıla göre neredeyse
yüzde 50 oranında
düştüğünü be!irterek,
geçen yıl analitik
bütçe olarak lanse
edilen mali çalış-
manın tutarsızlığının
tartışı lması gerektlğl -
ni kaydetti. Plan
Bütçe Komisyonu
nun gelir artışı sağ
lanması durumunda
ek bütçe yapılmak
üzere iz düşüm pro-
jelere bütçede yer
vermesini eleştiren
Şerbetçioğlu, 2006
yılı bütçesinde de ek
bütçeden söz edildi
ğini ancak para olma
dığı için yapılamadı
ğını vurguladı.
2006 yılında 100 mil
yon YTL olarak kabul
edilen vergi gelirleri
nin 2007 yılı için 55
milyon YTL'ye gerile
diğini dile getiren
Şerbetçioğlu, bütün
yatırımlarda bütçe
rakamlarındaki düşüş
nedeniyle kısıntıya
gidildiğini ifade etti.
Eğitlm, tarım gibi
önemli konularda
kısıntıya gidilirken
köylere parke taşı

sezonda hocasını §e

K ttez
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GEMLİK*NA BAYİİ

uLuı(AYA DOGALGAZ ı$ı $Aıt|,

HüsEylN ULUKAyA .cüNEyT DEıuıinıl oRTAKLıĞı

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0:224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0 .224) 513 49 93

e-mall : c_demirli@yahoo.Gom
vvvyvv. u l u kaya.tİ ca ret-İtd. com
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Rdar illg§lgk Hlıınet ödüllerl §ahl
{ Gemlik Rotary
Kulübü'nün her yıl
geleneksel olarak
verdiği Meslek
Hizmet odülleri
bu yıl Atasoy Unlu
Mamülleri sahibi
Nurettin Hocaoğlu
ve Borusan Mannes-
man Boru Fabrikası
Müdürü Koray
Şafak'a verildi.
Atamer Turistik
Tesisleri'nde düzen
lenen törende, ödül
ler ltçe Emniyet Mü
dürü Ali kemal kurt
tarafından sahiple
rine verildi. Syf 4'de

lerl nl huld

Güne Bakış
id

!
t

Kadri GÜLER
ka dri_g u ler@ hotmai l.com

öotıl üzerine
Yaşam inişli yokuşlu bir çizgiyse, bu çizginin bir

noktasında tadir edilme, beğeni|me de vardır.
Insan doğaı büyür iş kuraı eş bulur, yuva

kurar.
Yaşam mücadelesi ölesiye kadar sürer.
lşte bu arada geçen zaman dilimlerinde yaptık.

!arı işlerden do|ayı beğeni kazananlar ödül-
lendirilmeyi de beklerler.

öaulu herkes bekler ve arzular.
Çocuksanız öğretmeninizden, annenizden

babanızdan duyacağınız güzel bir söz bile ödüldür.
Gençseniz, başarınız karşısında aldığınız

takdirler, armağanlar, terfiler birer ödüldür.
Gemlik Rotary Kulübü, bu yı! da her yıl olduğu

gibi Meslek Hizmet ödü|ünü iki kişiye verdi.
Bu ödüllerin seçiminde objektif olma Kulüp

yönetimin takdirindeki bir o|gudur.
Teklifler geliı içlerinde yaptıkları işlerdeki kalite

ve başrı dikkate alınarak ödül sahibi belirlenir.
Nurettin Hocaoğlu, Gemlik'in en eski fırınını

ilçenin en temiz ve beğenilen bir işyeri haline getir-
dl. Ürettiği ka!iteli ürünleriyle haIkın beğenisini
kazandı. örnek oldu.

Rotary Kulübü güzel bir seçim yapmış
Hocaoğlu'na meslek hizmet ödüle vermekle.

KolÜ Şafak'ı Gemliklililer pek tanımaz ama ben
tanıy4lıın. Şafak, genç yaşına karşın, Borusan
camialında her idari kademede çalışarak kendini
işçiılıt||,uı patronuna sevdirmiş bir yönetici.

lffi adım Borusan Mannesman Boru
FabrİÜ*ıı'nda Fabrika MÜdÜrlüğüne yükseIdi.
Mesleğlnde genç yaşta zirveye tırmandı.

Sevgili Koray'ı da kutluyorum.
Başarıları ödüllendirmek kadar, ödüle layık

olmak da önemlidir.

l 5,| 6.1 T AReilil hrihlırindg

§tuıyt BttıRrült §ıt{et,ı 
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KATIIAN HER oGRENclYE

ücnrrsiz rırıp HEDiyE EDltEcEKTiR.
NoT: sINAVA GİftECEK Ö ĞftBNCİıBnİıır
KAYIT YAPTIftMAİARI GEftBKMEKTEDİR
(Sınovdo Dereceye Giren Oğrenciler

Burs l(ozonocoktır.)
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rfez 0fset'te
Zengln davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
bröşür cilt yapımı

1(0
ıı
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yalova yolu'nda
bulunan lmam Aslan
Dinlen me Iesisle ri' nde
çocukları ile hirlikte
Deniz Otobüsü için
bilet almaya giden
Gültekin Gümüştekin
adlı şahıs, lDO
bilet kuyruğunda
tabanca ile yaralandı.
Diin saaf 73.oo
sıralannda meydina
gelen olayda,

birlikte lmam Aslan
Dinlenme Tesisleri'ne
giderek lstanbul' a bilet
almak için kuyruğa
girdi.
Bu sırada, kendisini
takip ettiği sanılan ve
iddiaya göre,
Şişman Ali lakaplı
kişi tarafından taban-
cayla ayaklarından
vuruldu.
Bu arada, bilet

Mustafa Güzel'de
sıkılan kurşunlara
hedef oldu.
silah sesleri üzerine
lmam Aslan Dinlenme
Tesisleri Market'inde
bir anpanik yaşandı,
Saldırgan olaydan
sonra kaçarken,
yanlılar Gemlik Sahil
Devlet Hastanesi'nde
tedavi altına
alındıIar. Güttekin
Gümüştekin'in ayak'

ru
Y

lDO ku aral amunda

ile
buIunanunda
ıişçis ve

işçinin ise karnı
aldığı kurşun

Hastanesihe

Komutanlığı
dan

baldırından yara-
landığı öğrenilirken,
Mustafa Güzel adlı

le hayati tehlike
ması üzerine ilk
tedavisi yapıldıktan
sonra Bursa Devlet

di. Olayla ilgili s
oruşturma llçe
Jandarma Bölük

dergl§l

Tel : a.224 51 3 24 40
Adres: Ahmet Durol Meydonı Akmonlor İş Honı GemlitÇBURSA

Iyü ı(§EKLr RDE N y AzG EçM Eyi ıu
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Bir kadeh daha votka
çekerek söyle dedi:

- yönetimi eline
geçiren hükümdarın
Tanrıdan pek farkı yoktur!
Halkın karşınızda baş
eğip durması için ne yap-
manız gerektiğini durun
da şu beyinsiz kafaları
nıza çivi gibi çakayım...

Hemen hizmetçileri
çağırıp emretti.

- Çabuk bana bir
tavuk getirin...

Aceleyle bir tavuk
kapıp getirdi adamları...

Stalin, kafaları iyice
dumanlanmış
adamlarının gözleri
önünde başladı canlı
canlı tüy|erini yolmaya
tavuğun,...

Bütün tüyleri yolunup
cascavlak kalan tavuğu
odanın ortasına salıverdi,
lider...

- Şimdi izleyin bakalım
nereye gidecek bu şaşkın
tavuk...

Zavallı tavuk bu azap-
tan kaçıp kurtulayım diye
aralık kapıdan dışarı
canımı atayım diyor,
soğuktan tir tir titriyor...
Masa|arın altına giriyor,
köşeli masa ayakları
canını yakıyor... Duvar

Olüm a

Sigortalı nın
ölümü halinde
hak sahiplerine
ölüm aylığı
bağlanması için
5 yıl sigortalılık
süresi ve en
az 900 gün
prim ödenmiş
olması gerekecek.
Anayasa
Mahkemesi'nin,
ölüm ay!ıklarına
ilişkin düzenle-
meyi iptal
etmesinin
ardından
hükümet veni bir
düzenlemeye
gidiyor.

ına

enl düzenleme

Sıyfı 2

Y

TBMM Genel
Kuru!u'nda
gelecek hafta
yasalaştırılacak
teklife göre,
sigortalının
ölümü ha!inde
hak sahiplerine
ölüm aylığı
bağlanması için
5 yı! sigortalılık
süresi ve en az
900 gün prim
ödenmiş
olunması şartı
aranacak. yasa
teklifi 12 Aralık
Salı günü ele
alınarak kanun-
laştırılacak.

Gürhan ÇETlNKAYA
Stalin'in tavuğu.

Gözümüz aydın..
Altın golümüzü yedik

pardon attık..
Bir limanımızı karşı!ık-

sız ve bir havaalanımızı
karşılıklı olarak Rumlara
açıyoruz.

AB... lnatla istediğini
kabul ettirdi..

Borsa patladı... Döviz
ve faiz düştü..

Ekonomi bayram
yaplyor..

Olüm iyiliği... Hani
ölüm döşeğindeki hasta
ölmeden önce çok iyi
görünür..

Onun gibi bir şey...
Ama bu AKP'nin

hiçbir şeye aldırdığı yok..
Kırmızı çizgiler si!in-

di.. ltibar mitibar
kalmadı.. AB ne isterse
veriyor..

Kimseden çeklndiği
de yok.. Halkında gıkı çık-
mıyor zaten.. Bugün
seçim olsa gider tıpış
tıpış oyunu onlara verir..

AB'nin istediklerinin
en değerlisini de verince
"Stalin'in Tavuğu" diye
blİ öykü var, o aklıma
geldi..

Stalin'in başarısını
anlatıyor!

Sizinle de paylaşaym

dedim..
"StaIin en sadist

cinayetlerini planladığı
çalışma odasına yakın
dosttarını toplamış soh-
bet ediyordu.

Votka şişelerinin biri
gidip, diğeri geliyordu.
Kafalar iyice dumanlan-
mıştı.

Stalin kan çanağına
dönmüş gözlerini etrafın-
da dalkavukluk yarışına
girmiş adamlarına çevi
rerek sordu:

- Saçını ihtilalde, halk
içinde, devlet yöneti-
minde, bürokraside
ağartmış dostlarım...

Söyleyin bakalım
halkın yönetime baş
eğmesi, kayıtsız şartsız
itaat etmesi için yönetici
|er ne yapmalı, nasıl
davranmalıdır..?

Her dumanlı kafadan
bir ses çıktı.. Kimisi
adaletten, haktan söz
etti..

kimisi demokrasi-
den....

Kimisi sürgünden,
sehpadan, hapisten...

Kitlesel cinayetlerin
deha çapındaki katili
Stalin, beğenmedi
adamlarının izahatlarını...

diplerlne koşuyor telek-
siz, tüysüz kanatları yara
bere içinde kalıyor...
Şömineye yaktaşıyor
tüysüz derisi kavrulu
yor...

Çaresiz, tüylerini
yolan Stalin'in bacakları
arasına saklanıp, sığını
yor...

o zaman stalin,
cebinden bir avuç yem
çıkarıp önüne tane tane
atı veriyor yolunmuş
tavuğun... Yemlenen
tavuk, Stalin nereye
yönelse peşinden koşu
veriyor..

Ağızları bir karış açık
kalan dostlarına bakıp,
pos bıyıklarının altından
gülerek şöyle diyor
Stalin:

- Gördünüz mü, Halk
dediğiniz toplu!uk bu
tavuk gibidir. Tüylerini
yolup al ve serbest
bırak... O zaman yönet-
mek kolay olur...

stalin'in sofra dostları
hayretler içinde kalıp

" Vay anasını birader...
Adamdaki akıla bak..."
diye başlarını hayretle
salladılar..."

Biz de şaşakaldık
izliyoruz... Olanı biteni...
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EE-159 Dörtyol 'l30 M2 10. kal 3+1

özel yapım lüı 105.000 YTL

EE-007 Gazharıe Cd. 120 M2 ıımin 1.ka kalorif.rli,
1 100 YTL kira g.|ın var, banka ipotekli 115.000 YTL
EE-105 Demirıubaşı Mh. 2ıl M2
zemın köşo dükkan 55.000 YTL
EE-133 Adliyı karşı3l lhlara 325 lıl2 ıımin full
oşyasıyla bir|ikte 550.000 YTL
EE.161 Orhangazı Sanayi Sitcıı 150 }l2 ı.mın çekm.
katlı, |ç|nde kıracıl|, yatınmhk, k.l.paı 75.000 YTL

EE434 Orhangaza Cd. 33O0O lt2 12OOOlr2
kapalı alanlı hazır 7.5O0.0OO YTL
EE465 Alaşar Köyü 2a28 n2 28OO M2 kapalı
a|anlı hazır 9O0-0OO YTL
EE449 lınik yolu 38ooo M2 13ooo }t2
kapalı alanll hazlr, ipotekli ıı.275.o0o YTL

AA-037 HisaıtĞpc 90000 i{2 imarlı
AA-O38 Manastır 1350 M2 imaılı
AA-OıI2 Manastır 2000 il2 imarlı

EE4o6 HisartePe 130 
'Ul2 

3.kat 2+1 asansörlü,
ka|oriferli 2OO USD depozito 375. YTL
EE-O16 Manastı. 12O },^2 1.kat 3+1 asansörlü,
kaloriferli, 2 aylık depozit 35O. YTL
EE-o2o Manasttr 12o M2 l.kat 3+1 asansÖrlÜ,
kalorifarlı, 2 aylık depozat 35O. YTL
EE-O95 Eski Pazar Cd. 1OO M2 1.kat 2+'l
dogalgaz kapıda, full eşyalı 55O. YTL

EE{51Umuöey 210 it2 dubleı 27012 bal4eli, deniı manaralı

EE{68 Dobruca 500 t2 tıipleı full lüks 350 t2 balıç! 300.000 nt
EE{68 Dobrııca 500 12 Triphı ülh fulllük dıiıe 600.000 Y[
EE{76 Kınc"ıali 550 il2 lıipleı dailı sılr, Piuıi|i balçı 325.000 tlt
EE{78 Oıhaniyc Ih. ll0 12 Dubleks deniı mınıaıdı

luts w *siksiı motilyı[ 150.000.YTL

EE{97l(unh 2$ 12 üi$ı sitı iÇ daiı 50 nıl2il"000 YTL

EE-t{l Oılıanip IJ00 12 üıpl*s bıkımlı ıüpı ınanarü 250.000 m
EE.l0i 8wu Ç*iç l80 12 tiplıı öıl yşıın lüis 100.000 YtL

EE-t60 Kurşınlu sahil 260 12 tiplıks sllı ıçindı yuıını h:vuıq

öıl yapm lükş yıni 300.000 n
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EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı
müstaki] 2,5 katlı , sobalı

AA{'l8 Yıkıni üstü 50000 M2 bakımlı,

otopark geçecek 120.000 YTL
AA{18 Kurtul7ı|18 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL

AA{51 Umurbey 1650 M2 yola yakın,

araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
M-081 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tada

AA-009 Kuiul 280 M2 tarla köy ıçi 60.000 YTL
EE-003 lskol€ ileydanı 55 M2 5 katlı
meyhaneler sırasında bina 200.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı,
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35.000 M2 kabası bitmiş
Resort Otel 1 450.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı.
imarlı benzinlik 1.200 000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5

katlı hazır işyerı, restaurant 550 000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh 70 M2 4 katlı bına bakıma
ihtıyacı var, her katın ayrı 9ırışı var 130.000 YTL
EE{73 lstiklal Cad. 25 M2 2 katlı devren kiralık
dükkan faa| durumda market. tekel bayı. 50.000 YTL
EE.138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda
dik|ş atölyesi makineler yeni devren kıralık
dükkan ıl0.000 YTL

NOT : Telefonla görüşmeIerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur,
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AA-06ıı s.rb.sı 8öl9. 39 '|E3 u2
Sınayi lmırlı 3.000.OO0 YTL
AA-067 lınik Göl kınan !00.000 İİ2 Turiıın
t.s|sas kurul.bilai 5 5oo ooo rTL
AA-o6E orhıngaıi 19 077 M2 sınıyi ım.rtı 

'.25o.oo0AA{72 G.m5.ı 8oo t{2 Villa imırtı
AA-O80 Kıpıkh 596 la2 yılla lonut amırl| 110-«lO YTL
AA-o81 Karıcab.y laıaeğaç 9.55o M2 lımıı
yoluna 150 mt. cQPhe b.nzlnalak o|.bilaı 250.oo0 YTL
AA-09'ı Çcvr. yolu '|.081 u2 yola 50 mt
c!Ph. ıacıri ima.lı 750.ooo YTL
AA-o!ı2 Yılova Yolu 9,ıu)6 Gcmlik'. çoı
yakın taqn lm..il 3.0(rc.0o0 YTL
AA-096 Flsllkll Köyu ]ı.5o0 M2 dıniıı 60 mt 350.000

EE-0/l8 Gölyaka 2.0OO M2 lçındı evı olan
lznih 9ö|üno sıfıı 65,000 YTL
EE-071 Esadiyo K<iyu Yalova 12902 lı2
2 katlı ahşap bina ev, ahıı, lraklor 250.000 YTL
EE-o75 Mudanya 1532 M2 anayo|a cePhelı
havuzlu müstakil denııe sıfır. altı gara1.

Porıakal bahçrsi vaı 600 0o0 YTL
EE-OEo orhangazi Cd 7800 M2 Ev ahıı cl€klrik,
su, artezyen, m€yv€ ağaçları 200.0O0 YTL
EE-13,| orhangazı lznık yolu 25oo M2 dubıeks
ev8 oda, 2 banyo elekrik. su ı€ylin vo moyva
ağaçlaıı çocuk parkı ana yo|a 120 mt 85 O0O YTL
EE-136 Diırdano 2272 ?t2 2 katlı .v
meyvo .lğaçlı 13o-oo0 YTI

EE402 Manastır 100 M2 4 hat 3+1 koloriterll 95 000 YTL
EE404 Gaznarıe cad 125 M: 5 k3t 2+1 İJloriterll 70 000 YTL
EE{O5 Lisc Cad. 110 M2 2 hJt 3+1 bakımyı daare 60 000 YTL

EE411 Narlı Koyü 75 M2 2.kJt 2+1 eşyah 2 adet yüzme
havııu, spoı alanı vr çocuk parkı masratsız 75.000 YTL

EE-012 Manastır 120 M2 6 kat 3+1 masrafsız
bak|mlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yenı sahal 90 M2 5.kat 3+'! yonisahll
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL
EE-014 Manastıı 124 M2 1.kat masrafsız
bak|mh daarg 85.000 YTL
EE-015 Eski pazar cad. 95 M2 2-1 sobalı,
kartonpiyerli 50.000 YTL
EE_017 Gemlik mert€z 110 M2 s.kat
3+1 çarş|ya yakın ı15.000 YTL

EE-OIE Hamidiye ilh. 1ıl.ıl M2 ıı.kat
3+l bakımlı daire 70.000 YTL
EE-OI9 Balıkpazan 60 M2 3.kat 2+1

aal ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+'|

çelik kapı kartonpiyer , pimapen 55.000 YTL
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AA462 Gemlik Buısa Yolu 13 000 M2
z.mın Etüdlü 5 kıt am.ri| 1-600 000 YTL
AA_063 i{ertı 

'<a,yi, 
1.2?2 M2 anayolı 5 mr. 300.000 YTL

EE42ıl oı Zıyı ııh. 115 u2 2.kıı 3a1 da|r. hılaıferlı,
pımapınli. 3at n bq/a, iartopay.rlı E0.0O0 YTL
EE_o31 Mana3tır 130 M2 2.ka 3+1 kartmpiyef.
halülrcn., full .rya 115.0oo YTL
EE-o33 orhanga| cad. 1ııo M2 '!.kat 3.1 dogalga
baklmll daırc 75.ooo YTL
EE-o57 Cumart.a Puan 70 M2 5.kaı
2a1 çc|lİ kap|, kartoplyo., p.mapon ıı1 0oo YTL
EE.058 Manastlr 130 m2 5.kat donlz yole ceph.,
kaldırerl| 

'0.0OO 
rTL

EE.060 Manast|r 130 M2 5.kaı 3+1 d.naz yola
ccphc|l kaığircrll 7o.oo0 YTL
EE-06l Bahkpaaıı 88 M2 5 kat
2.,l bak|m ıster 35.ooo YTl
EE-062 Manaitıı 1?Q B? ıı kn 3|1 full
dalre 1oo.ooo YTL
E€-0ı7 Hamldlyc Mh, 1,|/ı M2 1.kat 3+t
bakımlı daıre 60.0O0 rTl.
EE-o61 Manaltlı 135 M2 1.kal 3a'l

'ull_doğalga 
!rc ooo YTL

FE-062 Manaıtıı 'lıt5 M2 3.kat 3+1 c|ft
banyo vc wc, ka|ğircrıı, asan3örlü 9o_oo0 rTL
EE-o83 Eşrcl olnço. Mh. 13oM2 2.kat
3+'! ycnl blna E0.ooo YTL
EE-o85 Manastlı 11o M2 1z.kat karlmp|yorli,
kalğirerll, masrafslz 55.ooo YTL
EE-108 Manaştır 15O M2 1-2-3-+5-.. katlarda
3+1 full, lüks, ağuslos 2007 tıslim dıniu mınarılı 10
adol.dain Gmlik t$.rkcz t10 t2 5.kıl 3+'l çırşıyı yıkın
EE-oo3 Manastır l95 M2 S.kat
4+,! 2 b8nyo,2 wc, asansorlü, doğalgazlı
EE-130 Mana3tl. '!95 M2 3.kat
4+1 2 banyo,2 wc, asansörlu, doğalgazlı
E_E-'l29 Mana§tlr 195 M2 ı.mln
4ü1 2 banyo, 2 wc, a3ansor, doğalgaz
EE-ogıı Manastl7 'ı55 M2 ıemın
3.1 2o07 temmuz tesl|m kıedlyo uygun
EE-096 Manastır 150 M2 1.kat 3+1
donlu.nanza.all kalorlreılı. ozel yap|m 130.0oo YTL
EF--1oo Manastlr 140 M2 3,kat 3|1
o.el yapım Iuks kalorirorlı 120.0OO YTL
EE-108 Mam:tıı 150 M2 1-2.3-ı1.5. katlaıda 3+l full lüı
Ağuslos 2007 ıaslim denıı mananlı 10 adel 125 000 YTL
EE-125 Marstıı l55 ı{2 1.krt 3+l 2oo7
Tcmuı tıslim kııdiyt uygun 120.000 YTL
EE_130 Mamıti ,l95 M2 1.2.3.ıı.5.6. katlırda ıı+1 2 banyo,
2 wc, agns&lü, doğılgazlı 5 .det 170 0O0 YTL
EE_l..3 Mamsüı 1z) u2 s.kar 3+1 soba|l,
kartopiy.rii 7O.q)0 YTL
EE-lı15 tımstr l35 t2 3.k r 3+1 3üp.. dçniı' '

mınarılı, k(tbala t0.q)O YTL
EE-lıı6 lstiklal cıd. 110 u2 2.ket bıkımlı dıirı 67.oq) YTL
EE-lı§ Hımidiy. ııh. 1,ı0 u2 3+1
Gııi olrulu yını bıkımlı 55.000 YTl:
EE_15l l3ükbl c.d. 1.ı6 t2 g.hıt 3+,l öııl yıPm full lükı
dıin'l20.üXl YTL
EE-,tİ] Kmlı 80 H2 5.k r 2+1 3it iç.risind. bıkımh
manzrılı full ışyıh ıl2.00O YTL
EE-l!t E:ki ııhil kıykhan 120 U2 3+1 bıkımlı dıniz
maurelı 100.(XXt YTL
EE_155 ı{ırr..t? l2o u2 3+1 doniı mnarak, bakımlı
dınia sıfu mııtfik 8o,ooo rtl

ARANAN GAYRİMENKULLER
AA{ıOıı t.vki örıımli dığil 10oo İı2
dıniı görıcık arıı
AA-010 Bur:a Yolu Oııri ı1000 lC2 Tır Parkı olacah
AA-13 Xumla Nıılı ırası 1000 U2

Dıniı görıcık içindı ıv olabi|ir
AA427 Yılove Yolu 1000 1{2 Ticıri lmar

z.ytin sıtış Hağazası olacık
AA4ıl4 Orh.ngaıi çıvrı yolu 1500 li2 z.ytin

dıpolamı yıri olıcak ıra
EE{09 Sıhildı 2O0 t2 2ketlı dıniı gönbilıcık
üıt ü3t v.yı ka§ılıklı iki dair. vıya dubloks
d.ir. oııbal.c.h işy.ri
EE-036 tıvki Ömmli dığil 5 katlı k.l.Par oıacak binı.
EE{lıl6 l3tiklel Cıd. Zımin y.tırım ımeçlı dükkın.

SATILAN _ K|RALANI\N
GAYRİMENKULLER

AA-{ıo2 Büyükİunıla 928 M2 amarll 35.oo0 YTL
AA{!O5 Kaıacaali 9215lü2 kontrl imariı 250.000 YTL
AA4O9 Kurtul 28O M2 köy içi 60.000 YTL
AA{11 Orhangaıi Gürlı l3300 t2 Çilllik vıya
labrika olabilir. 12(0.0(X) YTL
AA-{l1ıl llanaslıı 909 il2 villa imarlı 2O0.000 YTL
AA415 Hisartcpı 120 il2 Omiz manıaralı yola
copholi hisscli lapu 10.0O0YTL
AA{t16 Hasart.Pc'lıl9 il2 Doniı Manzarah yola
cephe hisnli tapu 20.0ü) YTL
AA{)19 Kanalboyu 970 M2 eski ıılrtin hali arkası
ticari imarlı 15.000 YTL
AA{l20 Engürü Köyü 'ı2000 lı/l2 1/25.000 planda
depolama imarlı 1.000.000 YTL
AA-O2/I Zcytin hali arkası 150 M2 depo yeine müsait
17.0oo YTL
AA426 Hamidiyı iırh. 318/l il2 ilırkeıe yakın
kOut amarlı 2000.000 YTL
AA-O29 Ortıangzi yolu 30.00 il2 sanayi imarlı
dopolamaya müıait 700.ü)0 YTL
AA433 S.rb.sl bdgı 5{0.0O0 t2 anayol a4OO,rrt.
cıphı dıpolama imarlı 7.5ü).O(rc YTL
AA-O34 S.rb.ıt Bii{gı 53{0.0ül il2 Oıpolama iınarlı
AA{136 Zıylin Hali yanı 160 l*2 dıpo ytiır
nüıail 25.ğtO YTL
AA{l45 Uıtru.b.y 380 t2 dıniı manzaralı
üüı lmarlı 70.0(Xl YTL
AA{45 Engürü Kalyü 2ıl9O t2 Aııayola
cıpho 16!0.0(l YTL
AAJ49 Ortıııgııi Cad. 73O H2
üç yanı yol 90.0OO YTL
AA{lrrO Uınırlıey 532!l t2 yol k.nan 25.0OO YTL
AA455 Umuöıy 3850 t2 lıiicrız manzaıalı
zıyftin ığağan vr 95.oü! YTL
AA460 Küçükkuıııla 10OO llK2 imarlı 100.0ü) YTL
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Mehmet Aklf Ersoy'un ölümünün 7O'nci yıldönümü nedeniyle
"M. Akif Şiirlerini en iyi okuma" yarışması düzenlendi

En l oku anlar ödülleıldlrl ldl
Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Zeytin-kapkaççı Iarı. . .

Suç; hırsızlık
Çalınan; 6 adet zeytin ağacı, köküyle.
Suç aletleri; kazma kürek...
Mağdur; Zeytinci lsmet Özkan.
Yer: lznik Gölü civarı.
Zeytinzede Özkan, "2006 Ocak ayı

içerisinde de 4 adet ve aynı yılın Kasım ayı
içerisinde 2 olmak üzere toplam 6 adet
verim çağına gelen ve her biri 2 ile 2.5
metre arasında olan zeyti.n ağaçlarım
çalındı" diyor... Zeytinci Ozkan 'Çiftçi
Mallarını Koruma Derneği'ne şikayetçi
olmuş.
. lznik Çiftçi Mallarını Koruma Derneği,
lznik Ovası'nı 2 korucu ile korumaya çalışı
yor. Çiftçiler ovadaki korucu sayısının
artırılmasını istiyor *** \

Ömür zeytin köylerinde geçti...
Dondan çürüyen zeytin dallarından o

yılın hisılatını alamamanın sancını yaşayan
çiftçiler vardı.

OzelIikle, zeytinin büyümesine engel olan
dibinden çıkan fidanlara 'zeytin piçi' diyen
köylüler, piçlerle mücadele ederken, zava||ı
serçelere de kızıyorlardı, zeytinin yeşil-
siyah küpesine talip diye!..

Vi!lakondulara kurban oldu zeytin!ikler
yı!lardır...Talanın alası yaşandı, yaşanıyor...

Mudanya'ya doğru giderken yamaçlarda-
ki kooperatif evleri ve villakonduların teme!-
leri zeytinin köküne kibrit suyu ekti!..

Zeytinin piçini de iyi bilirim de, zeytin
ağacının kökünden söken hırsızları ilk kez
duyuyorum!..

Zeytinleri, erikleri, elmaları, şeftalileri...
çalanlar çoktur...

Ceviz ağacımız vardı iki tane, bir gün tar-
laya gittiğimizde bir araba yanaşmış tar-
laya.. Ceviz hırsızları çuvallar ellerinde cevi-
zleri topluyorlar .. . /

Babam 
-seslendi 

"Kardeşim ne yapıyor-
sunuz, insan tadımIık alırda çuvalla götürür
mü?"

Yanıt çok güzeldi!..
"Gel amca gel, sende topla"....
Hiç şaşmamak lizım...
Bugün zeytinin meyvesini çalan yarın

kökünü alır!.. A!ıyor da.
Ormanlar katlediliyor bu üIkede!..
Köylünün içeriğinden haberi olmadığı

'tohum yasası' i|e çiftçiliği bltti!..
Maydanoz bile ekemeyecek saksına!..
Zeytin ağacını kökünden çalan|ar tohum

yasasını uyguIuyor olmalı...
Zeytinistan kuracaklar be!ki!
Her bahçeden 6 zeytin ağacını sök,

kazma kürekle...
Masrafı yok... Dünya kadar zeytin ağacı

taşı nıyor zeyti ni stana !...
Kaptıkaççılar yerine zeytin kapkaççılar

geldi, duyrulur zeytin tar!alarına!..
Zeytin fidanı ekip büyütmenin sıkıntısını

niye yaşasın... Bir zeytin ağacının en verim-
!i zaman ı 20-25 yıl alıyor.

Kazma kürekle sökülen ağaç zeytin tutar
mı?

Ya tutarsa?!..
Bizler Nasreddin Hoca'nın göle maya

tutar masallarıyla büyümedik mi?
Yakında duyarsınız, iki korucuyla

korunan lznik gölünün çalındığını da!..
Şaşmayın...

Seyfettin ŞeXenSÖZ
llçe Milli Eğitim
M üd ürlüğü'n ü n
Mehmet Akaf
Ersoy'un ölümünün
70'nci yı!dönümü
nedeniyle düzen-
lediği "M. Aklf Şiirle
rini en iyi okuma"
yarışmasında ödüller
sahiplerini buldu.
Belediye Kültür
Merkezi'nde ya.pı!an
yarışmada, 18 llköğ
retim okulu ile 7
Liseden birer öğrenci
yarışmaya katı!dı.
!lçe MilIi Eğitim
Müdürlüğü tarafından
okullara verilen 3 şiir

den 1'i tercih ediIerek
yarışmada bir öğren-
ci tarafından okundu.
Serdar Ünver, Burhan
Inan, Fesih Cengiz,
lsmail Bekar ve
Belma Tosun'un
oluşturduğu jüri
üyeleri yarışmacılara
verdikleri puanlarla
ilk sıralar belirlendi.
Şiir dalında ilk sırayı
alan öğrencilerin
Gemlik'i ilde yapıla-
cak yarışmada temsil
edeceği yarışmada
ayrıca kompozisyon
ve resim yarışmasın-
da derece alanlara da
ödülleri verildi.
"M. Aklf Ersoy neyi
anIatır" konulu kom-
pozisyon yarışmasın-
da Liseler arasında
birinci!iği Gemlik Tic.
Ve And. Tic. Meslek
Lisesi'nden Bihter
karaman alırken
ikinci!iği Gemlik
Lisesi'nden Nur Pelin
Ünal, üçüncülüğü de
Gela! Bayar Anado!u
Lisesinden Tuğçe
Durkaya a!dı.
Liseler resim
yarışmasında ise
birinciliği Gem!ik
Lisesinden Duygu
Ağlı ikinciliği de
Gemlik Tic. ve
And. Tic. Meslek
Lisesinden sıdıka
Kuzey.aldı.
l!köğretim oku!ları
resim yarışmasında
birinciliği Umurbey
AbduIlah Fehmi
llrögretim okulundan
Nurefşah Yaman
alırken ikinci ve
dördüncünün
olmadığı yarışmada
üçüncülüğü Şükrü
Seno|'dan Hakan
[şçi beşincitiği de
Hamidiye |.0.0.dan
Doruk Şahin aldı.
Şiir yarışmasında

1 Eylül !köğretim
Oku!u öğrencisi
Cengizhan Yağcıoğlu
jüriden aldığı
185 puanla birinci
olurken Kurşunlu
Nursel Çağlar
llköğretim Okulundan
Gizem Battal 175
puanla ikinci
Lale Kemal Kılıç
llköğretim Okulundan
Zeynur Coşkun'da
167 puanla
üçüncü sırayı aldı.
Liseler arasında
Çanakkale Şehit!eri
ile Bülbül şiiri dal-
larında yapılan yarış-
mada Gem!ik
Lisesi'nden Burcu
Yanar 171 puanla bir-
inci olurken Gelal
Bayar Anadolu
Lisesi'nden Sevgi
Kümüş 148 puanla
ikinci, Umurbey
Sağlık Meslek
Lisesinden Elif Nur
Şengül'de 146 puanla
üçüncü sırayı aldı.
Liseler şiir okumada
birinci olan Burcu
Yanar lle llXtlğretim
okulları birincisi
Cengizhan Yağcıoğlu
Gemlik'i Il yarış-
malarında temsil
edecekler.

]i
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Rotar luleslek H|zıınet öd llerl sahl lerl nl buldu
ıı

iıR

:. çfettin şeXenSöZ
.;emlik Rotary
Kulübü'nün gelenek-
sel Meslek Hizmet
Öaullerl bu yılda
sahiplerini bu!du.
Atamer Turistik
Tesisleri'nde yapı!an
törende Gemlik'te
ilk kez hijyenik fırın
unvanını alan Atasoy
Unlu Mamülleri sahibi
Nurettin Hocaoğlu
ile Borusan
Mannesman Boru
Fabrikası Müdürü
Koray Şafak'a 2006
yı!ı meslek ödül
plaketleri verildi.
Rotary Kulübü
Dönem Başkanı
Demir Ali Sözen ile
yönetim kurulu
üyelerinin hazır

bulunduğu törene,
llçe Emniyet Müdürü
Ali Kemal Kurt'ta
katıldı.
Törenin açış
konuşmasını yapan
Rotary Başkanı

Demir .Ali Sözen,
Rotary kulüplerinin
iş ve nıeslek insan-
larının oluşturduğu
bir hizırnet kuruluşu
olduğı"ınu vurgula-
yarak, 'Bizler, dünya
ülkeleri arasında iyi
niyet ve anlayışı
karşılıklı olarak
geliştirerek barışa ve
barış halinin kök-
leşmesf ne katkıda
bulunan ender sivil
toplum örgütlerinden
biri olan Rotary'nin
üyeleriyız" dedi.
Her Rotaryen
üyesinin hizmet
idealini kendi kişisel
iş ve toplum hayatına
uygulaması ve böyle

u

ce topluma örnek
olması için onları ve
çevrelerini teşvik
eden projeler geliştir
diklerini ifade eden
Sözen, Meslek ödül-
lerine layık görülen
Nurettin Hocaoğlu
ve Koray Şafak'a
ses!enerek, "Gemlik
Rotary Kulübü olarak,

iş ve meslek insan-
larına yarattığınız bu
onuru, gösterdiğiniz
bu ışığı ve hizmet
idealimizi yücelten
bu katkınızı şükran
ile anıyor ve bugün
takdim edeceğimiz
Meslekte Başarı
odülü ile bu onuru
gelecek Ruşaklara

aktarmak
istiyoruz" dedi
Rofary iooo v,İ
MesIek Odüllerine
layık görülen
Nurettin Hocaoğlu
ile Borusan
Mannesman Boru
Fabrikası Müdürü
Koray Yaşar'a
p!aketleri
llçe Emniyet
Müdürü Ali Kemal
kurt verildi.
Rotary Kulübü'nün
kendisine verdiği
katkılarından do!ayı
bu ödülü aldığını
söyleyen Koray
Yaşar ile aldığı bu
plaketin yaptığı
işe daha iyi
devam etmesini
sağlayacağını
söyleyen Nurettin
Hocaoğ|u
Rotary Kulüp
yönetimine
teşekkür ettiler.

Gı, oclr, . ,ön, i) r)aşkanı Demir Ali Sözen, llçe EMniyet Müdürü Ali
Kemal Kıı,' , Meslek Hizmet odülü alan Borusan Mannesman Boru
Falırik.ısı Müdijru Koray Şafak ve Atasoy Unlu Mamülleri sahibi Nurettin
Hocaoğlu, Yaşar Bektaş, Mehmet Elbasan aynı masayı paylaştılar.

Mehmet Elbasan ve eşı, Nurettin Hocaoğlu ve eşi, Hatil Özer ve eşı,
Ferruh Erçek ve eşi, Mahmut So/aksubaşı ve eşi birlikte görülüyorlar.

Yalova'da Termal Barajı'nın

altında 408 m2 arsa - Çınarcık,
YaIova 448.54 m2 arsa

Termal Barajı'nda 407,77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2

Termal yolu Gülerce VilIalarının

altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de'l2 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her TürIü Sigorta lşlemleri ve

DoğaIgaz Poliçesi YapıIır,

EKER §ıGORTA
iiacide ıtıP

Tel : 51324l4 Fax: 514 10 21

ez

ı

BAY ililu§T$F$ üş*LP §ilıLAI,T$l'ı

Daire,Zeytinllk, ViIIa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP iŞİ_ERİ YAPİLİR

AciL §ATıLııI 
'ıe 

ıI|RALıKLARıNız |cilı gizi ARAyıııız

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATILIK DAIRE

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

i( ?.
ıı // ıı TıHer Çeşit Emlak A!ım, tım ve erıama

120 m2 3 + 1 SATILIK LUX DA|RE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lt4üstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski PazarCad.100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpuan hki uhil llektep §okak t.lo:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+,|. 1,10 m2 asansörlü tombili 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

BuRsR HRı{ıtI,lıv€T U€

HCNT GRzCTCtCnİııe
İınu vo RCHLRM RUNıR

Her türlü aIım-satım, eleman ilanlarınız
ve reklamlarınız için bizi arayın

ı(öRJ-ı
REı(lAıUı

lstik|al Caddesi Bora Sokak No : 3/B Celll_Ir
(Akbank ara|ığı Stüdyo Prestij yanı

Te! : (0.224) 513 96 83 Fax:513 35 95
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ııkö retlm Futbol Turnuvası'nda o sa ana

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Akar Spor Tesisleri
Halı sahasında
devam eden
İtköğretim
okulları Futbol

Turnuvasının
üçüncü gününde
top!am
29 gol ağları sarstı.
Günün i!k maçında
Cumhuriyet İlköğre-
tim okulu takımı

Namık Kemal'i 4-1
yenerek turnuva
dışına iterken ikinci
maçta.Şehit Etem
Yaşar llköğretim
Okulu, Hamidiye
İlxögretim Okulu'nu

3-1 yenmeyi başardı.
Uçüncü maçta ise gol
sağanağı yaşandı.
Turnuvanın güçlü
takımlarından 11

Eylül İtköğretim
Okulu takımı Atatürk

İlköğretim Okulu'nu
10-1 yenerek en
gollü maça
damgasını vurdu.
Günün son maçında
ise Şehit Cemal
llköğretim Oku!u

takımı.Şükrü
Şenol llköğretim
Oku|u'nu 7-2
yenerek rakiplerine
turnuvada bende
varım dedi.

SİNİRLİ SORUMLU GEMLİK
ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET

KOOPERATİ Fİ BAŞKAN Lİ Ğİ NDAN
Kooperatifimizin 2006 yılı olağan genel kurul toplantısı

10.01 .2007 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11.oo'de koo
peratifimiz idari binasındaki top!antı salonunda yapılacaktır.

Bu toplantıya ait gündem aşağıda yazı!ıdır.
Bu toplantıda ekseriyet temin edilmediği takdirde ikinci toplantı

aynı gündem i|e 18.01 .2007 tarihine rastlayan Perşembe günü saat
10.30'da aynı adreste yapılacaktır.

Çağrı mektubunuzla gelmenizi rica ederiz.
YONETİM KURULU

GÜNDEM
1- Açılış
2- Genel Kurul Divanının seçilmesi, saygı duruşu, lstiklal Marşı
3- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 2006 raporlarının okun-

ması kabulü veya reddi
4- Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması kabulü veya reddi
5- Yönetim ve Denetim Kurul|arının ibrası
6- Yönetim Kurulu tekliflerinin görüşülmesi
7- Bursa ili sınırları içersinde her bir taşınmaz için; vasfı ne

o!ursa olsun kooperatif alacağından dolayı icraen satışa çıkartılan
taşınmaz malların azaml 60.000 YTL bedelle pey sürmek suretiyle
satın a!ınmasına.

Yine; Bursa ili sınırları içersinde kooperatif alacağından dolayı
icraen alınan taşınmazların asgari 2.000 YTL bedelle satılmasına
ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi

8- 2007 yı!ı tahmini bütçesinin okunması, müzakeresi ve oylan-
ması

9- Dilekler ve temenniler
10-Kapanış. 8-5772

Siz de geleceğimize bugünden el koyun

Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...
EL KOYUN

Avea, Telsim ve Turkcell hattınızdan 3464'e mesaj atın.

TşttA
www.tema.org.tr

- sWıJTıJIJ,eıkoyun,com

§

KAYıP
Gemlik
N üfus

Müdü rlüğü'nden
almış olduğum

nüfus cüzdanımı
kaybettim.
Yenisini

çıkaracağımdan
eskisinin hükmü

yoktur.
KAMİL ERAY
GüMüşTEKlN

CL
-:><
=<

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi'nden
aldığım tastiknamemi kaybettim.

Hükümsüzdür.
ABDULLAH TİRYAK|

CL
-:>;-4'

=<

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi'nden
aldığım diplomamı kaybettim.

Hü kü msüzdü r.

clHAT HocAoĞı_u

CL

=-

Gemlik Vergi Dairesi'ne kayıt!ı
Seri A 2001 - 2050 seri nolu Adisyon
tipi Perakende Satış fişi koçanımı

kaybettim. Hükümsüzdür.
Ayhan F|LyoS
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:-Jurs? BÜyÜkşehir
: üelediye Başkanı

Hikmet Şahin, kente
hizmet eden kurum
ve kuruluşlarla bir
araya gelerek,
sorunları dinlemeye
devam ediyor.
Daha etkin hizmet ve
birlikte yönetim
anlayışıyla kentin
dinamikleriyle sık sık
istişare toplantıları
yapan Başkan Şahin,
önceki oecede Almi
ra Otel'İe h Genel
Meclisi'nin bütün
üyeleriyle bir araya
geldi. ll Genel Meclisi
Başkanı Mehmet
Tunçak, Büyükşehir
Belediyesi'nin
Bursa'ya hizmet nok-
tasındaki lokomotifin
en önemli vagonu
olduğunu belirterek,
"Hizmet lokomotifi
yavaşta, hızlıda bir
şekilde ilerleyecek.
Ancak bir gerçek var
ki, Büyükşehir Beledi
yesi'nin yatırımları
diğer kurum ve kuru-
luşlara itici güç katı
yor. Ba_skan Hikmet
Şahin'in göreve geli
şinden sonra Bursa
adeta yeniden inşa
ediliyor. Başkanımız
gerçekleştirdiği
yatırım ve projelerin

yanı sıra hizmetler
deki kararlı politika
sıyla da örnek alı-
nacak bir yönetim
anlayışına sahip.
Başkanımızın ikti-
darıyla muha!efetiyle
bizlerle bir araya ge
lerek, 'Bursa'ya daha
iyi nasıl hizmet
ederiz?' şeklindeki
gayreti bile baş!ı
başına taktir edilecek
bir yöneticilik anlayı
şı. Kendisini taktirle
izliyor, i! genel mecli-
sine verdiği maddi
ve manevi katkılar-
dan dolayı teşekkür
ediyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet
Şahin de, Bursa'nın
yıllardır biriken
sorunlarının kısa
sürede çözümlen-
emediğini ancak
2,5 yılda sıkıntıların
giderilmesine yönelik
önemli mesafe aldık-
larını söyledi.

ll Genel Meclisi,
Büyük şehir
Belediyesi gibi
makamların hizmet
için birer vesile
olduğunu ifade eden
Şahin, "Bizler bu
ülkeye, bu kente,
insanımıza hizmet
etmenin aşıklarıyız.
Bizim işimizde
hizmet işi. Bu yuz-
den eserler bırakma
ya, sorunları çöz
meye geldik. Allah'a
şükürler olsun bu
yolda da emin adım-
larla ilerliyoruz.
Buradan ayrılırken,
baki kalan bu kubbe-
de hoş bir seda
bırakırsak ne mutlu
bize" diye konuştu.
Şahin ayrıca meclls
üyelerinin sorularını
cevaplandırıp, ta!ep-
lerini de dinledi.
Meclis üyeleri de,
Başkan Şahin'e
hizmetlerinden ötürü
teşekkür etti!er.

ı

Bursa Ticaret ve
Sanay| Odası (BTSO)
tarafından iç piyasa-
da ki hareketlilik ile
beklentileri ö!çmek
ve kamuoyuyla pay-
laşmak amacıyla
düzenlenen kasım
ayı sektörel anket
sonuçları açıklandı.
Sonuçlar, Kurban
Bayramı ve yılbaşı
hareket!iliğine odak-
lanan iç piyasanın
aradığını bulduğunu
ancak, bayramdan
sonra bir durgunluk
beklediğini ortaya
koyuyor.
BTSO Başkanlığı'n
dan yapılan açıkla-
maya göre, ankete
katılanlara yöneltilen
"Kasım ayını değer-
lendirdiğinizde satış
larınızın durumu ne
olmuştur?" sorusu
na, yüzde 35,97
oranında 'Arttı',
yüzde 35,25'l 'Azaldı'
ve yüzde 28,78 gibi
bir oranda'Hiçbir
değişiklik olmamıştır'
yanıtı verildi. Bir
önceki aya göre,
satışlarının yük-
seldiğini §öyleyenler
yüzde 20,62
oranında arttı.

Y

Kapalıçarşı ve civarı
ile özellikle peraken
de ticaret yapan
firma sahipleri ve
yetkilileriyle gerçek-
leştirilen ankete
katılantar, "Gelecek
ayki satışlarınıza
ilişki n beklenti!eriniz
ne yöndedir?"
sorusuna, yüzde 30
oranında 'Düşüş
bekliyoruz', yüzde
38,57 oranında
'Artmasını bekli
yoruz' ve yüzde 31,43
oranında da "Hiçbir
değişiklik beklemi
ypruz" yanıtını verdi.
"Urünlerinizin fiyat-
larında geçen ay içeri
sinde indirim yaptınız
mı?" sorusuna cevap
veren firmalardan
yüzde 7 1,42'si'Hayır',
olo 28,57 gibi bir oran-
da 'Evet'yanıtını
verdi. Ankette yön-
lendirilen "sadece
satışlarınızı baz alma
dan genel bir değer-
lendirme (iç piyasa
daki talebin düşük-
lüğü) için bu ayki
tespitiniz nedir?"
sorusuna yüzde
65,95 oranıyla 'De
vam ediyor', yüzde
19,56 ile'biraz daha

fı6

arttı' ve yüzde 14,49
ile 'iyice düştü'
y.anıtı verildi.
Ozel!ikle Kapalıçarşı,
Uzunçarşı,
Altıparmak, Heykel
gibi kent merkezinde
faaliyet gösteren
firma sahipleri ile
yetkililerine
yöneltilen "lthal mal-
ların çokluğu ticare-
tinizi nasıl etkiliyor?"
sorusuna yüzde
45,33'ü 'o!umsuz',
yüzde 10,07'si 'olum-
lu'yanıtını verirken,
yüzde {.{,§'51 da ithal
ma!ların olum!u
ya da olumsuz
etkisinin bulun-
madığını ifade etti.
Avrupa Komisyonu'
nun son tavsiye kara
rında Türkiye iIe yürü
tülen müzakereleri 8
başIıkta bekletme
kararının iç piyasaya
etkisini ortaya çıkar-
mak üzere yöneltilen
"Türkiye-AB i!işki-
lerindeki gelişmelerin
ticaretinize etkisi
nedir?" sorusuna da
firmaların yüzde
50,78'si 'Olumlu',
yüzde 49,21'i de
'Olumsuz' yanıtını
verdi.

ö
! ouıruxsiyıılo^ıEtE I

ı

ıı Genel Meclisi ü elerlnden sa aradı ını buldu
Ba kan ahin'e te ekkür Bursa Ticaret ve Sanayi Odası(BTSO) tarafından düzenlenen

kasım ayı sektörel anket sonuçları, Kurban Bayramı ve yılbaşı
hareketliliğine odaklanan iç piyasanın aradığını bulduğunu ancak,
bayramdan sonra bir durgunluk beklediğini ortaya koyuyor.
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vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
vekaletle kurban kesi-
mi yapan bazı vakıf
ve dernekler kurban
bedelini belirledi.
Buna göre, Türkiye
Diyanet Vakfı kurban
bedelini 240 YTL,
Kızılay Derneği 225
YTL, Türk Hava Kuru
mu (THK) ve Mehmet
çik Vakfı ise 220 YTL
olarak açıkladı.
THK, Et ve Balık
kurumu kombinala
rında modern ve
hijyenik koşullarda,
veteriner denetimin
de, dini vecibelere
uygun, THK personeli
ve noter huzurunda
vekaletle kurban
kesimi yapacak.
THK'nın kurban
bedeli için 220 YTL,
yurt dışındaki vatan-
daşlar ise 155 dolar
veya
ödey

120 Avro
ecek. Bu bedel

"www.thk.org.tr"
internet adresinden
kredi kartıyla
ödenebileceği gibi
Ziraat Bankası, Halk
Bankası, lş Bankası,
Vakıflar Bankası,
Akbank, Yapı Kredi
Bankası, Garanti
Bankası, HSBC,
Finansbank,
Denizbank, Fortis,

Oyakbank, Şeker
bank, TEB şubelerine
de yatırılabilecek
Vatandaşlar kurban
bedellerin i, Ankara'da
THK Genel Başkan!ığı
na ya da Türkiye'deki
495 THK şubesine de
makbuz karşılığı vere-
bilecek. kurban
bedelleri, bankalar
aracılığıy/,a 29 Aralık
2006 Cuma günü saat
17:30'a; internet, THK
Genel Başkan!ığı
veya şubeler aracılı
ğıyla ise 01 Ocak
2007 Pazartesi günü
saat 16:00'ya kadar
yatırabilecek.
-Mehmetçik Vakfı-
Şehit Mehmetçiklerin
yakınlarıyla gazi ve
engelli Mehmetçiklere
ve çocuklarına destek
olmak isteyenler, kur-
banlarını vekaleten
Mehmetçik Vakfı'na
bağ ışlayabilecek.
Vakıf, kurban bedeIini
220 YTL, yurt dışında
yaşayan vatandaşlar
için 150 do|ar
veya 120 Avro
olarak belirledi.
Kurban bede!leri,
"yvw\ıv. m e h m etc i k. org.
tr" internet sitesinden
kredi kartıyla ödene
bilecek ya da Ziraat

Bankası Tandoğan
Şubesi, Halk Bankası
Meşrutiyet Şubesi, İş
Bankası Balgat Şube
si, Oyakbank Çanka
ya Şubesi, Finans
bank Necatibey Şube
si'ne havale yapıla-
bilecek. Vatandaşlar,
YTL için 1996, dolar
için 1997, avro için
1998 hesap numa
ralarına kurban bedel-
lerini yatırabi!ecek.
Kurban bağışı için
son tarih 29 Aralık
saat 17.00, EFT lçin
son tarih 29 Aralık
saat 12.00 olarak
be!irlendi. Bağış
bedeli alındığında ve
kurban kesildiğinde,
vatandaş!arın cep
telefonlarına kısa
mesaj gönderilecek.
-Kızılav rneol_

saldır. İlk kurban
hayat kurtarmıştı.
Kızılay'a bağışlaya-
cağınız kurbanlarını-
zla hayat kurtarın"
sloganıyla bir
kampanya başlattı.
Kam panya
çerçevesinde Türk
Kızılayı'na bağış!ana
cak kurbanlar, Et ve
Balık Kurumu'nun
kasap!arı tarafından
dini vecibelere
uygun, hijyenik
koşu|!arda, dualar
eşliğinde kesilecek.
kesim sırasında
vekalet veren kişinin
ismi de okunacak ve
yapı|an işlemler
noter huzurunda
gerçek!eştiri!ecek.
Kurban bedeli, için
yurt içindeki vatan-
daşlar 225 YTL, yurt
dışındaki vatandaşlar
ise 160 dolar ya da
125 Avro olarak belir-

lendi. Kurban bedel-
leri, 29 Aralık Cuma
gününe kadar
ödenebilecek.
Vatandaşlar,
kurban bağış|arını,
"www.kizilay.org.tr"
adresinden kredi
kartıyla ya da Türki
ye'nin her tarafından
ücretsiz ulaşılabi!en
Türk Kızılayı Çağrı
Merkezi numarası
168'l arayarak çok
kı sa sürede
yapabilecek|er.
Kurban bedelleri, ayrı
ca Ziraat Bankası-
Kızı|ay, Halk Bankası-
Girişimci, Vakıfbank-
Kavaklıdere, Türkiye
lş Bankası-Taksim,
Yapı Kredi Bankası-
Taksim,
Garanti Bankası-
Ankara, Akbank-
Taksim, Oyak Bank-
Yenişehir, Finans
bank-Ankara, TEB-
Meşrutiyet, Şeker
bank-Gümüş suyu,
HSBC.-Kızı!ay, Fortis
Ban k-lsta n bu !,

Den izbank-M ithatpa
şa, Alternatif Bank-
Elmadağ, Turkish
Bank-Merkez, TekstiI
Bank-Merkez, Tekfen
bank-Taksim, Anado
lu Bank-GOR Bank

Asya-Kızılay, Türkiye
Finans Katılım Banka
sı-Ankara şube!erin
den 2868 kodlu banka
hesap numaralarına
da yatırı!abi!ecek.
-Divanet Vakfı-
Diyanet lşleri Başkan
lığı ve Türkiye Diya
net Vakfı'nca ortak-
laşa yürütülen "Veka
let Yoluyla Kurban
Kesimi" kampanyası
kapsamında, yurt içi
ve yurt dışındaki
kesim merkezlerinde
kurbanlar, komiteler
nezaretinde dini
esaslara uygun ola
rak kesilecek. kurban
bedeli, bütün mas-
raflar dahi! o|mak üze
re 240 YTL, yurt dışın
da yaşayan vatan- ,

daş|ar için 170 dolar
ya da 130 Avro olarak
belirlendi. Bağışçılar,
kurban bedellerini
vakıfbank ve Halk
Bankasının bütün
şubelerinde açtırılan
"Türkiye Diyanet Vak
fı kurban hesabına"
yatırabilecek. Vakıf
bank ve Halk Bankası
şubele rinin bulun-
madığı yerlerde ise
en yakın il veya ilçe
müftülük|erine müra-
caat edilebilecek.

Kızılay Derneği,
kurban bayramı için
"lnsan hayatı kut-
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iHeı_e iı-ırıı
Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği

2007 yılı Akaryakıt alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

:,iıqle Kayıt No : 2006 l 177885
1. ldarenin
a) Adresi : oRHANİYE MAH. çEVRE YoLu ÜsrÜ GEMLİK - BURSA
b) Telefon ve faks no : 224 513 92 00 - 224 513 92 06 -7
c) Flektronik posta adresi : gemlikdevlethastanesi@hotmai!.com
2. lhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Akaryakıt alımı Motorin : 26.000 litre
b) Yapılacağı yer : Bursa Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
c) lşin süresi : 01.01 .2007 - 31.12.2007 tarihleri arasında 365 günüdür
3. lhalenin
a) Yapılacağı yer : Toplantı Salonunda
b) Tarihi - saati : 19.12.2006 - 10.30
+] lnaleye katıtabilme şarttarı ve istenilen be!geler ile yetertik değerlendirmesinde uygu|anacak

kriterler
4.1. lhaleye katıtma şartları ve isteniten belgeter
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elek-

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

mış Ticaret ve/Veya §anayi Odasına veya ilgi!i Mes|ek Odasına kayıtlı olduğunu gösferl.i Uelge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu

Ticaret velveya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

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

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

4.1.4.4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin yazı|ı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede be!irlenen geçici teminat
4.1.7.lhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. lhale dökümanİnın satın atınbığına dair belg-e
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüze| kişilere ilişkin be,yanname
Ortağı olduğu şahıs şirketleri i|e sermayesinin yarısından fazlasına ..,,,,ıı olduğu sermaye şir-

ketlerine ilişkin beyanname \
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşııı,., tlereken kriterler
4.2.L lstenmemekted i r.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iIişkin belgeler ve bu be|gelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. lş deneyim belgĞleri
lsteklin-in son beş yıl-içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleşti

rilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu a!ım veya ihale dökümanında
belir|enecek benzer nite|ikteki alımlarla i|gili deneyimi gösteren beIgeler. |hale konusu işin özel-
liğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranında ihale konusu alım veya ihale
dökümanında belirlenecek benzer nite!ikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge-
si ibraz edilecektir.

4.3;2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma, getiştirme faa!iyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
a) lstekli yetkili satıcı iİe yetkili satı-cı olduğunÜ gösteren belgeter
4.3.2.|stek!inin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olması halinde enerji ve tabi kay-

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

4.3.3. Alımı yapılacak akaryakıt ürünlerinin TSE veya TUPRAŞ ya da Ataş veya Avrupa stan-
dartlarına uygun olduğuna dair belge.

4.3.4. Akaryakıt istasyonunun Gemlik Belediye hudutları içerisinde ve M. Ağım Gemlik Devlet
Hastanesi arasındaki azami mesafe olan (gidiş, geliş dahi!) 10 km. içinde olduğuna dair istasyon
mevkisini gösteren yazı!ı taahhütname vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak istek!inin resmi ya da öze! işlerde gerçekleştirilen işler kabul
edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
O. ltıaleye sadece yer!i isteklildr katılabiteceİtlr.
7. lhale dökümanı Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma birimi Orhaniye

Mahallesi Çevre yolu üstü.Gemlik / Bursa adresinde görülebilir ve 100 YTL karşılığı (aynı
adresten) temin edilebilir. lhaleye teklif verecek o|anların ihale dökümanını satın almalan zorun-
ludur.

8. Teklifler 1911212006 pazartesi günü saat 10.30'a kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet
Hasta_nesine verilebileceği gibi iade!i taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. lstekliler tekliflerini-İhİle sonucu üzerine ihale yapılan istekliy|e iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bede! üzerinden birim fiyat sözleşme düzen-
lenecektir

10. lstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi betirleyecekleri tutarda
geçici teminat verecekterdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 5691

Matbaamızda yetiştirilmek üzere
ÇİRAK ARANIYOR

Sayfa 8

Evlenme ın sa
Y

k
ıı

raporu zorunlu
Evlendirme
Yönetmeliği'nde
değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete'nin
dünkü sayısında
yayımlanarak, yürür-
lüğe giren değişik-
liğe göre, evlenme
için resmi veya
özel sağlık kurum
ve kuru!uşlarından
alınacak sağlık
raporu/resmi sağlık
kurulu raporu
gerekecek.
Rapor olmadan
evlenme yapılama
yacak. Onceki
düzenlemede,
müstakbel eşlerden
birinin isteği üzerine
sağlık raporu
gerekiyordu.
Değişiklikle öğret-
men ve okul yöneti-
cileri evlenme görev
ve yetkisi verilecek
kişiler arasından
çıkarıldı. lçişleri
Bakanlığı, il nüfus
ve vatandaşlık
müdürlük!erine,
nüfus müdürlükler-
ine ve ilgi|i dış
temsi!ciliklere
evlendırme
memurluğu görev ve
yetkisi verebilecek.
Yurt dışında, büyük
elçi ve başkonsolo-
sun yanı sıra
Dışişleri Bakanlığı
nın konsolosluk
işlerini yürütmek
amacıyla yetki
vereceği görevliler
de evlendirme
yetkisine sahip
olacak. Evlenmek
için müracaat
edenlerden imza
atamayanlar olduğu
takdirde, imza
edeceği yerlere
sağ yerine sol elinin
işaret parmağının

izi alınacak. Akıl
hastalarının evlen-
melerinde tıbbi
sakınca bu!unmadığı
resmi sağlık
kurulu raporuyla
belgelendirilecek.
Evlenme için
veri!ecek
fotoğrafların,
renkli ve ön
cepheden baş
açık, inkı|ap ilkele
rine uygun sivil
giysilerle çekilmiş
ve kişinin son halini
göstermesi bakımın-
dan son 6 ay
içerisinde çekilmiş
olması gerekecek.
Kadınların a!ın, çene
ve yüzleri açık ol
mak şartıyla başörtü
lü fotoğrafları da
kabu! edilecek. Evli
o!masına rağmen,
başkasıyla evlenme
işlemi yaptıran, ken-
disi ev|i olmamakla
birlikte, evli
o|duğunu bildiği bir
kimse ile evlilik işle-
mi yaptıran, gerçek
kimliğini saklayarak
bir başkasıyla evlen-
me işlemi yaptıran,
aralarında evlenme
olmaksızın evlen-
menin dinsel töreni-
ni yaptıran ve evlen-
me akdinin kanuna
göre yapılmış
olduğunu gösteren
belgeyi görmeden
bir evlenme için
dinsel tören yapan
kimseler hakkında
5237 sayılı Türk
ceza kanununun
çeşitli cezalar
öngören 230.
maddesi uyarınca
iş|em yapılmak
Cumhuriyet
savcı|ığına intika!
ettiri!ecek.

ı(llR]lı 0rsET
|stiklal Gaddesi Bora Sokak No : 3/B
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0.224| 513 96 83 GEMLIK

ELEttIAil ARAilıYoR BURSA HAKiıvıiyrT VE
KENT GAZETELERııır

İı_aıı Ve REKLAM ALıNıR

KöRr}ı REKıAıU|
lstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLIK

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

lularm anDenizi'nde deprem
Balıkesir'in Bandırma llçesi ile Marmara
Denizi'nde hafif şiddetli depremler meydana
geldi.
Boğaziçi Universitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün
saat 00.22'de merkez üssü Bandırma
(Balıkesir) olan 3.0 büyüklüğünde hafif
şiddetli deprem meydana geldi.
Saat 23.53'te de yine merkez üssü Bandırma
olan 2.6 büyükIüğünde hafif şiddetli deprem
kaydedildi. Yerdeki derinlikleri 11 ve 12.2
km olan depremlerin herhangi bir kayba yol
a.çmadığı öğrenildi.
Ote yandan, dün gün içinde saat 00.59'da
Uruş-Beypazarı'nda (Ankara) 3.1, saat
02.49'da Kuşadası Körfezi'nde (Ege Denizi)
3.2, saat 03.03'te Marmara Denizi'n de 2.7,
saat 03.07'de Kargı'da (Çorum) 3.0, saat
03.22' de Güzel köy açı kları nda-Tekirdağ
(Marmara Denizil 2.8 ve saat 10.58'de
Gemlik Körfezi'nde (Marmara Denizi| 2.7
büyüklüğünde hafif şiddetli depremlerin
kaydedildlğl bi!dirildi.
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Operasyon
sorumlusu Ercan
Abitağaoğlu,yurt içi
tatil seçenekleri
arasında güneyde
bulunan tesislerin
daha büyük ilgi
gördüğünü
bel irterek, Antalya'da
termal hizmet veren
ve sanatçı konuk
eden otellerin daha
çok tercih edildiğine
dikkati çekti.

Sıyfı 9

5 arttı

129.2'den 136.7'ye,
madencilik sektörü
endeksi yüzde 5.2
artarak 93.1'den
97.9'a, imalat sanayi
sektörü endeksi
yüzde 5.5 artarak
128.9'dan 136.0'ye,
elektrik, gaz ve su
sektörü endeksi ise
yüzde 8.5 artarak
154.6'dan 167.8'e
ulaştı. Toplam
sanayi sektörü 2006
yılında Ocak ayı
hariç Şubat. Mart.
Nısan, Mayıs,
Haziran, Temmuz,
Ağustos, Ey!ü! ve
Ekim aylarında bir
önceki yı!ın aynı
aylarına göre artış
gösterdi. Ocak ayın-
daki azalışın temel
sebebi, toplam
sanayi sektöründe
yüzde 86.92'lik bir
payı otan lmatat
sanayi sektöründeki
yüzde 7.9'luk azal-
ma. lmatat sanayi
sektöründeki azal-
manın ana sebebi
ise bu sektörde
yüzde 14.48'llk payı
bulunan petrol ürün-
leri sektöründeki
yüzde 5.3'lük ile
yüzde 8.90 payı
bulunan ana metal
sanayi sektöründeki
yüzde 9.9'luk düşüş.
Yapılan açıklamaya
göre, en yüksek
değişim oranı Büro
Muhasebe Bilgi
lşlem Makinalİrı
lmalatında gerçek-
leşti. lmalat Sanayi
üretim Endeksinin
2006 yılı Ekim ayın-
da 2005 yı!ı aynı
ayına göre yüzde
değişim oranları
incelendiğinde, en
yüksek artış yüzde
323.6 ile büro
muhasebe bilgi
işlem makinaları
imalatında. Bunu
yüzde 26.9 ile b.y.s.
elektrik!i makine
ve cihazların
imalatı ve yüzde
26.6 ile metal eşya
sanayi takip etti.

o
]eoııox siy^§lo^zEtıI

raın turlarına b Sana lüretlml
Yılbaşı ve bayram
tatilinin aynı tarihlere
denk geImesi, yüzde
8O'lere varan fiyat
artış!arına rağmen
yurt içi ve yurt
dışı turlarına olan
i.lgiyi artırdı.
Ozel!ikle tropikal
iklime sahip ülkelere
düzenlenen tur!arda
yer kalmadı. ETS
Satış Temsi!cisi
Süha Güvenç, yurt
dışı turlarında
neredeyse yüzde 80'e
varan fiyat artışları
olduğunu ifade
ederek, buna rağmen
ilginin büyük
olduğunu bildirdi.
Kurban bayramı tatili
ve yılbaşının aynı
tarihlere rastlaması
nın, turlara olan ilgiyi
artırdığını ancak, yıl-
başı nedeniyle yurt
dışında otel fiyat-
larının yükseldiğini
ifade eden Güvenç,
buna yılbaşı
balosu masrafı da
eklendiği nde fiyatlar-

üzde 2

daki artışın yüzde
80'lere ulaştığını
biIdirdi.
Avrupa'da yılbaşı,
Müs!üman ü!kelerde
de kurban bayramı
nedeniyle fiyatların
arttığını anlatan
Güvenç, "Pahalı
bir dönem ama
Bali, Pukhet, Mısır
gibi turlarımızda
şimdiden yer
kalmadı. Avrupa'ya

da büyük ilgi var"
diye konuştu.
Güvenç, ilginin
daha çok 5 yıldızlı
otellerde yoğun-
!aştığına dikkati
çekti.Tü rkiye'de tati l
yapmak isteyen tatiI-
ciIer için de özellikle
Antalya'da yılbaşı
balosunu da içine
alan bo! sanatçı!ı
programlar hazır-
landı.Odeon Tur Satış

Sanayi üretimi ekim
ayında bir önceki
yı!ın aynı ayına göre
yüzde 2.5, ocak-ekim
döneminde bir önce-
ki yılın aynı dönem-
ine göre yüzde 5.8
arttı. lmalat sanayi
üretimi ekim ayında
bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde
3.3, ocak-ekim döne-
minde bir önceki
yılın aynı dönenime
göre yüzde 5.5 artış
gösterdi. Ev|ül
sanayı uretıml yuzde
4.0'dan yüzde 3.5
artışa revize edildi.
Türkiye lstatistik
Kurumu FülK), 2006
Ekim ayı Sanayi Üre-
tim Endeksi'ni açık-
!adı. Buna 9ö.Te,
aylık Sanayi Uretim
Endekşi, 2006 yılı
Ekim ayında 2005
Ekim ayına göre
yüzde 2.5 artış gös-
terdi. lSlC. REV.3'e
göre 2005 önemli
sanayi maddesinin
üretim bilgilerinden
oluşturulan
1997=100 temel yıllı
Aylık Sanayi Üretim
Endeksi, 2006 yılı
Ekim ayında bir
önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 2.5
artarak 135.5 oldu.
Sanayinin alt sektör-
leri düzeyinde, 2006
yılı Ekim ayında, bir
önceki yılın aynı
ayına göre madenci-
lik sektörü endeksi
yüzde 13.3 azalarak
111.O'dan 96.2'ye,
imalat sanayi sek-
törü endeksi yüzde
3.3 artarak 131.3'den
135.6'ya, elektrik,
gaz ve su sektörü
endeksi ise yüzde
2.5 artış göstererek
154.O'dan
157.8'e yükseldi.
2006 yı!ının on
aylık ortalaması yine
bir önceki yılın on
aylık ortalaması ile
karşı laştı rı ldı ğı n da,
toplam sanayi sek-
törü endeksi yüzde
5.8 artış göstererek

tlüseyin TAŞKIRAN
rıER TUKLU

LAsTİır rnıuİnİ yApILIR.
E! ve Yeni Lastik A!ım Satımı
El Jant Alım Satımı

24 sA Haz ETE ACİKTİR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt Gemlik / BURSA

MaRastır'da depreıDe dayan
4. kat l50 m'l+ l çıft baDyo,,

doğalgaz kombili asansörlü
lüks yapım sıftr daire satılıktır

(0.532) 496 52 96

._t!-2 2.
t-,' 2.

O§il: 0,i35 l30 {3 78

ı( rtez

ı

GERçEK oTo LfisTıK
Lf,zoĞLo

L§ATIuK KDIDPIR 0A REAC

ELEIıIAN ARA^J,yoR
Orhangazi Karsak'ta bulunan

Küçük Sanayi Sftes i'nde faaliyet
göstere n firmamıza vasıflı
vasıfsız eleman aranıyor.

Tercihen 2&35 yaş arası bay elenan aranıyor,
Acemilere 30 gün SSK + 500.00 YTL Maaş +

yemek + seıvis verilecektir.
Müracaat: SELKA METAL MAK. A.Ş.

Gedelek Köyü Acemler Mevki Orhangazi / BURSA
rel:0.224 586 00 32 .3 hat

GSM: 0.537 391 01 39 (Gemlik Sorumlu Müdür)

ELE||{IAN ARAN,yoR

Firmamızda çalışacak
Lise mezunu bayan

şEKRETER ARAN|YOR

Tel :5247475 -5247248

Azot Yolu Serbest BöIge

§AHIBINOEN KELEPIR DAIRB

Manastır'da DepreıD
Yönetmeliği'ne oygon
l53 m'dennıDanarah

daire §abibinden satılıktır

(o.532) 625 82 2l
. (c 538) 422 08 90

sATıLıK
Az kullanılmış

40 binlik otomatlk
kömür!ü kat kalorifer kazanı

sahlbinden satıIıktı r.

Tel : (0,224ı|ı513 96 83 GEIuILIK

o4Yx
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Ye ua 0r
Yeşil Kartlı'!ar da
i iııt dışında tedavİ
_,iabi|ecek. Yurt dışı
ıı.ıdavisi için 300 gün
prim ödeme şartı 30
güne inecek. Acilde,
SSK'Iılar için 30 gün
prim ödemiş olmak
şartı aranmayacak...
Yeşil Kartlı'lar da
yurt dışında tedavi
olabilecek. SSK ve
Bağ-Kur'da, yurt dışı
tedavisi için 300 gün
prim ödeme şartı 30
güne inecek. Aci|de,
SSK'lılar için 30 gün
prim ödemiş olmak
şartı aranmayacak
Yeni yılla birlikte
yürürlüğe girecek
olan Sosyal
Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası
Yasası ile başlaya-
cak yeni sağ!ık siste-
mi birçok yeniIiği de
beraberinde getiri
yor. Yasanın
netleşen bö!üm!eri
ve hayatımıza getire-
ceği yenilikler şöyle:
1 Ocak 2007 tarihin-
den itibaren,
18 yaşına kadar
o|anlar sadece nüfus
kağıtları ile hastane
lerden her türlü
hizmeti alabilecek.

a urt dı

18-25 yaş arasındaki
üniversiteli gençler
anne veya babası
üzerinden sigortalı
olarak tedavi
o!abilecek.
Anne ya da babası
olmayan veya sosyal
güvencesi bulun-
mayan üniversite
öğrencilerinin tedavi
ücretlerini ise "Yeşil
Kart" koşullarını
taşıması durumunda,
devlet karşılayacak.
Yeşil Kart sahipleri,
gerekli durumlarda
yurt dışında tedavi
olabilecek.
SSK ve Bağ-
Kur'luların yurt
dışında tedavi ola-
bilmeleri için aranan
300 gün prim ödeme

şartı, 30 güne
indirilecek.
Acil servislerde
SSK'lılar için 30
gün prim ödeme
şartı ile Bağ-
Kur'lularda prim
borcu olmama şartı
aranmayacak.
Acil servislerde
rehin kalma dönemi
sona erecek. Acil
durumlarda gidilen
sağlık tesisi; kamu
veya özel ayrımı
olmaksızın,
Sosyal Güvenlik
Kuruluşu'nun
belirlediği fiyat tarife-
si üzerinden, hasta-
lardan ilave hiçbir
ücret istemeksizin
tedaviyi yapmak!a
yükümlü olacak.

kartlı 0 ıIı ıı

çlzıYoRuM
Barış GüIer'in kaleminden

7 YAş

rte-a

Dün ada {00 m on de res on hastası varıı

samsun ondokuz
Mayş Üniversitesi
(OMU) Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim
Dalı Oğretim Uyesi
Doç. Dr. Hatice Güz,
dünyada 100 milyon
insanın depresyon
hastası olduğunu, her
5 insandan birinin
hayatının belli bir
döneminde depresyon
geçirdiğini belirterek,
bu hasta|ığın mutlaka
tedavi ettirilmesi
gerektiğini söy!edi.
Hemodiyaliz ve On
koloji Merkezi Konfe
rans Salonu'nda çoğu
bayan katılımcıya
"Depresyon" konulu
konferans veren Doç.
Dr. Hatice Güz, aşırı
yorgunluk, kendini
suçlayıcı biçimde
eleştirme, uyku

bozuklukları, cinsel
istekte aza!ma gibi
faktörlerin depres
yonun belirtileri
olduğunu kaydetti.
Depresif hastanın yüz
ifadesinin üzgün,
çizgilerinin belirgin,
alın çizgilerinin derin-
leşmiş, omuzlarının
çökmüş ve bakımsız
olduğunu vurgulayan
Güz, "Bunun yanı sıra
durgun ve isteksiz,
sıkıntı!ı ve tedirgin
olup, alçak sesle uzun
duraklamalarIa ve
monoton konuşurlar.
Bu hastalardan soru-
lara cevap almak
güçtür, kısa cümleler
kurarlar. Göz teması
zayıttır, iletişim kurma
gayreti göstermez!er.
Sık ve kolay ağlarlar.
Tedirgin ve huzursuz-

durlar. unutkanlıktan
yakınırlar. Zamanı
algı!amaları bozu!-
muştur. Düşünce
akışı yavaşlamıştır.
Düşünce içeriği
pişmanIıklar ve olum-
suz anılarla do!udur.
Gelecek karanlık ve
umutsuzdur. Çaresiz-
lik duyguları ege-
mendir. kendilerini
suçlarlar. Depresyon
tedavi edilmezse has-
tanın intihar girişimi
yüzde 15 dolayın-
dadır. Psikotik depres
yonda özkıyım riski
5-6 kat fazladır. Bu
nedenle depresyon-
dakilerin mutlaka
tedavi edilmesi
gerekir" dedi.
Depresyondaki insan-
ların yaşam kalitesi
ve iş veriminin

düştüğüne işaret ede
rek, "Biyo-psiko
sosyal etkenlerin yol
açtığı depresyona
daha çok titiz, iyilik-
sever, bağımlı, yüksek
beklentileri olan
insanlarda rastlanır"
diyen Doç. Dr. Güz,
ilaçlara bağlı olarak
depresyon yaşandığı-
na da dikkat çekti.
Güz, "llaçlara bağlı
özell i kle antihipertan -
siflerin (rezerpin,
meti!dopa, propra-
nolo!, klonidin)
depresyona yol açtığı
saptanmıştır. Ayrıca
östrojen, progesteron,
kortizon preparatları
i!e vinkristin, vin-
blastin gibi anti tümör
i!açlar, tüberküloz
ilaçlarının da depres
yona yol açtığı
bilinmektedir.
O nedenle ilaç
kullanımına dikkat
edilme!idir" uyarısın-
da bulundu. GeneI
klinik tıpta depres
yonun en yaygın ruh-
sal bozukluk olduğu-
na da değinen Güz,
ayaktan izlenen hasta-
ların yüzde 12-36'sı ile
yatarak tedavi gören
hastaların yüzde 30-
58'inde depresif belir-
tilerin geliştiğinin
saptandığını açıkladı.
yatan hasta!arın
yüzde 11-26'sında

klinik anlamda
depresyon tablosu
geliştiğini, bu hasta-
ların yüzde 25'inde
depresyonun fiziksel
hastalık öncesinde,
yüzde 75'inde fiziksel
hastalıktan sonra
hastalığa ve etkilerine
tepki biçiminde
geliştiğini dile getiren
Güz, "Depresif birey
kendini yalnız ve çare-
siz hisseder. Oysa
tüm insanların yak-
laşık beşte biri hayat-
ları boyunca en az bir
kez depresyon geçirir.
Depresyon bebek!ik
dönemi de dahil her
yaşta başlayabilir.
Ortalama başlangıç
yaşı 25'tir. 15-19 i!e
25-29 yaşIar en sık
görü!en yaşlardır"
diye konuştu.
Depresyonun tedaviye
çok iyi yanıt veren ve
sonunda tam olarak
iyileşebilen bir
hasta!ık olduğunu
söyleyen Güz, şöyle
devam etti: "Oysa

depresyon geçiren-
lerin çoğu durum-
larının tedavi edilebilir
bir hasta!ık olduğunu
düşünmezler ve
tedavi arayışı içine
girmezler.
Depresyonda tedavi
yardımı almak için
soğuk algınlığında
olduğundan çok daha
iazla neden vardır.
Depresyon, ne bir
akıI hastalığı ne de
utanılacak bir durum-
dur. Son yıllarda
depresyonu tedavi
edici ilaçlarda çok
hız|ı bir gelişme
kaydedilmiştir ve bu
i!açlar kişinin sosyal
yaşamını etkilemek-
sizin depresyonu
tedavi eder. Depresif
hastalar tedavi
edilmezse yüzde 15'i
intihar girişiminde
bulunmaktadır.
Hastalığa yakalanan-
lar negatif düşüncel-
erden uzak durma!ı,
sürekli olumlu düşün-
melidir." dedi.

vTııİİ§ §İNEMAsı
Filmin Adı Seanslar
HoKI(ABAZ l4.15 - l6.15 - 20. t 5
SAW 3 (Testere 3l I4.oo - 16.15,20.oo
eiriniilı ı(ARıNcA ı ı.+5
uNUTuL|WAYA|Vı-AI? 14.15 - 20. t 5

|Rezervasyon Tel:5t3 33 2ll
ATLA§ §İNE}ıA§I [Rezeryasyon Tel i 5l2 03 46l

GEMLİX SİNE, A GüNLüĞü
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Kal

Denizli Devlet
Hastanesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Osman
Köseli, kız çocuk-
larının kalça
çıkığına daha yatkın
olduğunu be!irterek,
"Aşırı sıkı kundak
yapıtması
kalçayı yerinden
oynatabilir" dedi.
Kalça çıkığının
değişik nedenlere
bağ!ı olabileceğini
söyleyen Dr. Köseti,
"Ailede ka!ça çıkığı
olanlarda, ka!ça
bağlarında gevşeklik
olanlarda görülen
kalça çıkığına,
annenin östrojeni
ve diğer pelvis
gevşemesine neden
olan hormonları da
neden olabi!ir. Kız
çocuklarında çıkığa
daha çok yatkınlık
vardır. llk dogum,
makat doğum,
amnion suyunun az
olması gibı faktörler
de ka[ça çıkıgıııcla
etkendİr. Dt ı$ tılTt
sonrası faktorlerde,
kalçanın tam
ge!işmemesi belir-
leyicidir. Aşırı sıkı
kundak yapı!ması,
belli bir süre sonra
kalçayı yerinden
oynatarak çıkığa

sebep olabiIir.
Sık sık boy ölçümü
de kalça gelişimini
bozabilir" dedi
Kalça çıkığında
teşhisin özel test
sonuçları ve fizik
muayeneyle konul-
duğunu belirten Dr.
Köseli, "Kalçanın
dışa açılımında
kısıt!ı!ık ve yumuşak
doku bozuklukları,
kalçanın tam
gelişmediğini gös-
terir. Yeni doğan
muayenesinde
kalçadaki asimetrik
deri kıvrımı ve ko!-
bacağın kısa görün-
tüsü, kalçanın tam

ge!işmediğini
düşündürmelidir.
Daha büyük çocuk-
larda ördekvari
yürüyüş, topal!ama
kalçanın gelişmeme-
siyle ilgili olabilir.
Radyolojik o!arak
3 ayın altında ka!ça
ultrasonografisi
vapılarak teşhis
konulur. Kalça 3
aydan sonra filmle
değerlendiri!ebilir.
On arka ve kurbağa
pozisyonunda kalça
grafisi çekilme!idir"
diye konuştu.
Kalça çıkıklığında
tedaviyi ve korunma
yollarını da anlatan

Dr. Osman Köseli,
"Tedavi tanı kon-
duğu andaki yaşa
bağlıdır. Doğumda
oynak kalça tanım-
landığı zaman, 1-2 ay
boyunca ka!çanın
çeşitli pozisyonlarda
tutulması yeterli ola-
bilir. Genellikle 2-3'lü
ara bezi yeterlidir.
Radyolojik ve u!tra-
sonografik öIçüm-
lere, ka!ça normal
yapısına dönünceye
kadar devam edilir.
Geniş ara beziyle
düzelme olmadıysa
pavlik bandajıy!a
ka!ça yerine otura-
bilir. yine düzelme
olmaz ise cerrahi
müdahale gerekir"
şek!inde konuştu.
Ka!ça çıkığından
korunmanın yeni
doğan bebeklerin
dikkatli muayenesi,
doğumda baş aşağı
sallanmaması, kun-
dak yapılmaması,
geniş ara bezi
kuılanııması ve
kalçanın zorlanma-
masıyla mümkün
o!abileceğini ifade
eden Dr. Köseli,
ailede kalça çıkığı
olanların daha
dikkatli değer-
lendirilmesi gerektlğl-
ni kaydetti.

Türkiye'nin doğal
florasında bulunan
9.000 bltki türünün
500'ünün, tedavi
amaç!ı kullanıldığı
ancak doğadan
bi linçsiz toplama
yüzünden bu türlerin
kaybolmaya
başladığı. bildiri !di.
kocaeli u niversitesi
lhsaniye Meslek
yüksekokulu Tıbbi
Aromatik Bitkiler
Bö|ümü Öğretim
Uyesi Prof. Dr. Sırrı
Erol !şık'ın verdiği
bi!giye göre, bitkl-
lerin çoğu tarihin
eski dönemlerinden
bu yana tedavi
amaçlı ku!lanı!ıyoı".
Modern tıbbın ve
sentetik ilaçların
gelişmesine paralel
olarak, bitkilerle
tedavide gerileme
görüldüğü, son yıl-
larda tıbbi bitkilerde-
ki etkili ıııaddelerin
yeni kullanım yer-
lerinin bulunmasının
tıbbi bitkilerin önem-
ini artırdığı vurgu-
lanıyor. Bu bitkilerin
ilaç endüstrisinde
kul!anılmasının yanı
sıra gıda, kozmetik,
baharat, içki ve
meşrubat

ll tüketin

endüstrisinde de
ekonomik öneme
sahip olduğuna
i.şaret edi!iyor.
Ote yandan doğadan
her yıl yapıIan bi|inç-
siz toplamalar ve
bazı türlerin kaçak
yo|larla yurt dışına
götürülmesi
nedeniyle çok sayıda
tür yok olma tehlike-
si ile karşı karşıya.
llaç sanayi ihtiyaç
duyduğu bitkisel ilaç
ham maddesinin
yüzde 70'den
fazlasının ithal
edildiği de ayrı bir
gerçek.
Bu bitkilerin gen
kaynakları korunarak
bilimsel üretime
geçilmesi, böylece
ilaç ham maddesi
konusunda dışarıya
bağımlılığın azaltıla-
bileceği ifade
ediliyor.
Bitkilerin üretimi,
hasat edilmesi,
depolanması ve
analiz edilmesinin
sistemli ve bi!imsel
biçimde yapılması
için bilimseI düzeyde
bir araştırma
enstitüsü kurul-
masının gereğine
işaret ediliyor.

a k
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GEREKLİ TELEFONLAR RESM| DAİRELER

İtfalye 110

Polis İmdat 155

Jandarma imdat 156

Jandarma K. 513 10 55

Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLİK
Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

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

TAKsıLER

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mılıı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askedik Şb.
Karayo!lan
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rııo.

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

513 20 66
5f3 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

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

513 18 21

513 24 67

5,13 32 40

513 23 24

514 35 50

Halk itim Müd. 513 18 46

BEL E
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
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

DENİZ OTOBÜSÜ
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 - FERIBoT
|226| 814 l0 20
1226| 363 43 19

|262| 655 60 31

Yalova
Topçular
Eskihisar

oToBÜS

Şehirlerarası
Otobüs TerminaIi

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

514 59 81

513 80 00
514 88 70

514 17 00

AKCAN PETROL
iiAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 l0 79
513 30 33
513 14 25
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YEREL SURELİ YAYİN
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FlYATl : 0.25 YTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri cÜı-en

SorumIu Yazı İşleri Müdürü : Serap CÜl_en
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

İstiktal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel : 513 96 83 Fax:513 35 95 GEMLİK
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AB staııdardında e üretecekler
i i,:jtin ŞexenSÖZ

Laie Kemal
İlkö6retim okulunda
Avrupa Birliği
Projelerini
bilgilendirme
toplantısı yapıldı.
Bursa lı ıvııııı Eğitim
Müdürlüğü AB
Proje Birimi'nden
llknur Akgül
tarafından okul
toplantı salonunda
öğretmenlere
üretecekleri
proieler hakkında
bilgiler verildi.
Yapacakları projeler
ile okullarının
sesini duyurmak
ve öğrenci ile velile
rine yönelik çeşitli

imkanların yaratı|a-
bileceği türde
projelerin
üretilebilmesi
için öğretmenlere
yönelik yapılan
tanıtım toplantıların-
da Gemlik'ten
11 Eylü! İlkö6retim
ile Namık kemal
İlköğretam Okul larının
proje üretmek için
müracaat ettik!eri
öğreni!di.
Bursa ll Malli Eğitim
Müdürlüğü AB Proje
Birimi tanıtıcısı llknur
Akgül, İlköğretim
okul!arının
katılabilecekleri
AB proje|erinin
neler o!duğunu,

r0

nasıl katılım
sağlanacağını ve
şimdiye kadar kabu!

edilmiş iyi projeler
hakkında bilgiler
verdi.

E:Lı"ilIçiQill§
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nden

mücretsiz sinema eğltl

hir Beled ı,s

Büyükşehir Belediye
si tarafından bu yıl
i!k kez düzenlenecek
olan ulus!ararası
lpekyolu Film
Festivali kapsamın-
da sinemaseverlere
profesyonel ustalar
tarafından ücretsiz
sinema eğitimi
verilecek.
İpekyolu Film
Festivali kapsamın-
da düzenlenecek
ücretsiz sinema
eğitim kurslarına, 5
günde t200 kişi
başvuru yaptı. Bu
gelişmenin ardından
Büyükşehir yöneti-
mi, 50 kişiyle sınırlı
tutulan kursun kon-
tenjanın ı 125'e
çıkardı. 14-17 Aralık
tarihlerinde gerçek-
leştirilec ek olan 22
ders saatinden olu
şan kurslarda'Ba
bam ve Oğlum'filmi
nin başarılı yönet-
meni Çağan lrmak
'yönetmenlik', ünlü
sinema ve tiyatro
oyuncuları Pelin
Batu ile Aykut Oray
'oyunculuk', sinema
tarihçisi Burçak

Evren 'sinema tarihi'
dersleri verecek.
Kursların ilgi çeken
branşları arasında
'Dünyayı Kurtaran
Adamın Oğlu',
'G.O.R.A.' ve 'Dabbe'
gibi filmlerin görsel
efekt ça!ışmalarında
görev alan ve aynı
zamanda festivalin
film fragmanını
hazırlayan Mincho
Alekov Marinov'un
vereceği bi!gisayar
destekli görsel efekt
ve Sevtap Aytuğ'un
gerçekleştireceği
makyaj teknikleri de
yer a!ıyor. Katılımcı
|arın aldıkları eğitim
aracılığıyla, yaşadık-
ları kentin yereI
tarihine ve kültüre!
doku suna yönelik
belgesel ve dramatik
çalış malarda
rahatlıkIa görev
almaları ve bu tür
projeleri geliştir
me!erini sağlamak
amacıyla düzenlenen
ücretsiz kurslar,
Bursa'da sinema
meraklı!arın var olan
potansiyelini de
ortaya çıkaracak.
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TARAFSİZ SİYASİ GAZETE
i n fııia gc nı l i k kı ı rl'eı.gazctcsi.cıım 25 YKr. (250.00() '[L.)
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KATILAN HER öĞnrııciyr

ücnrrsiz rırıp Hroivr ıoiııcıKTiR.
NoT: $INAVA cİnncnr ÖĞnnıııcİıBnİır
KAyIT yApTIftMAıAftI GEnBKD{EKTBoİn
(Sınovdo Dereceye Giren Oğrenciler

Burs l(ozonocoktır.)

I

l(ödez Ohet'te
Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
bröşür ciIt yapımı

lstiklal Cad. Akbank AraIığı Tel. 513 96 83
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Bursa'da susuzluk ka
Bıırsa'nın içme suyunu temin eden Doğ
Barajı,kurumaya yüz tutarken, bu hafta
havzasına ciddi yağış düşmemesi halin
şehirde su kesintileri gündeme gelecek.
Barajı'ndaki su seviyesinin 4.5 milyon me
olduğunu, kentte günlük 200 bin metreküp
tüketildiği göz önüne alındığında yaklaşık 1 a
su rezervinin mevcut olduğunu söyle
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin,
altı su kaynakları da hesaba katıldı ğında hiç
mur yağmasa bile Bursa'nın su rez
Ocak ayı sonuna kadar yeteceğini bildirdi. &'dq

ıd

ı ı

ıı

nune elenl dolandırmı
ı

la
{ Bir süre önce

lstikla l caddes i' ndeki
Şifa Polikliniği'ni
satın alarak adını
Ferah Polikliniği'ne
çeviren şahısların
dolandırıcı oldukları
ortaya çıktı.
Şahıslar sahte kimlik-
le bankalardan aldık-
ları çeklerle piyasaları
3 milyon YTL dolayın-
da dolandırdılar.
İstanbul'da yakalanan
üç dolandırıcı
tutuklanarak ceza-
evine gönderildiler.
Seyfetti nŞEr(ERS ÖZ' ü n

haberi sayfa 3'de

GD marketler
denetim altında
İlçemizde bulunan CD marketler İlçe
Emniyet Müdürtüğü ekipleri tarafından
denetleniyor. Yapılan kontrollerde N.O'ya ait
işyerinde bandrolsüz CD ve bilgisayar
üzerinde kopya cihazı yakalandı. Denetim
lerin süreceği öğrenildi. Haberi sayfa 5'de

U

eıı
Yurdun kuzeybatı kesimleri, bugün öğle saaf

r
itibaren yağışlı havanın etkisine
ba günleri bazı böIgelerde kar ve

alı ve Çarş
ık yağmur

linde görülmesi beklenen yağışIa birlikte hava sıcaklığı
2-4 derece azalacağı bildirildi. Haberi sayfa 2'de

girecek. S
karla karış

Güne Bakış
Kadri GULER
kadri_g u ler@ hotmai l.com

Verelim Kıbrıs'ı bitsin bu iş mantığı
AB kapısında onursuz yürütülen siyaset her

gün yeni gafIara neden oluyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün

yaptığı açıklamada, Filindiya'nın temsilcisinin
yaptıgı açıklama üzerine, sözlü olarak Mersin
Limanı'nın Rumlara açılması karşılığında Ercan
Hava Alanının Türklere açıIması teklifi götürdük-
leri söylemesi, oıta|ığı karıştırdı.

Önce Cumhurbaşkanı Sezer, daha sonra Genel
Kurmay Başkanı Büyükanıt, bu konuda kendileri
ne bilgi veriImediğini söylediler.

Dün ise Başbakan bir konuşmasında "Sözlü
girişimler için Çankaya'ya mı soracağız" diyor.
Genel Kurmay'a sözlü bilgi verildiğini söy|üyorlar
ama Genel Kurmay Başkanlığı bu açıklamayı
yalanlıyor.

Böyle bir devlet anIayışı ancak Tanzanya da
oIur. Belki oradaki yöneticiler de artık bu tür yöne-
tim biçimini terk etmişlerdi.

AB ye girmek için öne sürülen Kıbrıs'ın Rum
egemenliğine terk edilmesi isteği, "Ver de kurtu|"
mantığı ile yürütü|üyor.

Onursuz politikalar!a Kıbrıs feda edilmek
isteniyor.

Kıbrıs'ı versek bile bizi kolay kolay AB'ye
a!mayacaklarını göremiyorlar. Adamlar, her fırsat-
ta bunu açıkca söylüyorlar.

AB egemenleri, Türkiye'den her türlü
ekonomik tavizi aldıktan sonra Türkiye'yi sözle
oyalamayı sürdürüyor.

AKP'nin ulusal konularda yapacağı yanIış, bu
partiyi bitirir. Ü|keyi de karıştırır.

Türk ha!kı, AB girmeyi istiyor ama, sömürge
o!mayı istemiyor.

Biz sömürge olmaktan 1922 de kurtulduk.
Ya
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üstüne çıkarmak ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin laiklik
niteliğini korumak amacını
güden, aşağıda gösterilen
devrim yasalarının,
Anayasa'ya aykırı olduğu
biçiminde anlaşılamaz ve
yorumlanamaz."

Çağdaşlık Yasası'nın
(Medeni Kanun'un) Evliliğin
Evlendirme Memurunca
Yapılması ve Resmi Nikahla
Geçerlik Kazanacağına
llişkin Maddeleri,

Efendi, B"y, Paşa Gibl
Takma Ad ve Sanların
Kaldırılmasına !llşl<ln Yasa,

Kimi Giysilerin
Giyilemeyeceğine İllşXln
Yasa,

Öğretim Birliği Yasası,
Şapka Giyilmesine llişkin

Yasa,
Tekke, Zaviye ve

Türbelerin Kapanmasına;
Türbedarlıklarla Birtakım
Sanların Fngellenip
KaIdırı l ıııasına İllşltln Yasa,

Tüık lıııcelerıııırı
(Harflerin ın) Benimsenip
Uygulanmasına lllşXln
Yasa,

Ul uslararası Sayıtların

Sayfa },

e 0r
Yağış

Gürhan çETİNKAYA

Türkiye hızla karanlığa
süriikleniyor.

Oze|likle seçmenin
yüzde 25'inin oyuyla
TBMM'deki sandalyelerin
yüzde 65'inde oturan iktidar
partisi eğitimden-
ekonoıniye, kültürden-çevr-
€ye, sağlıktan-sosyal
güvenIiğe, lç güvenlikten-
dış güvenliğe kadar her
alanda "temel taşları"
yerinden oynatıyor.

En son
Gumhurbaşkan ı'na,
TBMM'ne, Genelkurmay
Başkanı'na danışmadan
gündeme getirdiği "Kıbrıs"ı
satma önerisi..

Çobansız köyde değnek-
siz gezmek...

Ancaakkk.. ..
Türkiye Cumhuriyeti

Devleti'nin sınırları bilimle,
kanla, inatla, kararlılıkla
yazıldı..

Türkiye Cumhuriyeti
Mustafa Kemal'in öndoı
liğinde gerçekleştirdig ı

devrimlerle yolunu aydııılat-
tı..

Neydi o devrimler...
saItanatın kaldırılması,

Atatü rk Devrimcileri

Cumhuriyetin llanı,
Halife|iğin Kaldırılması.

Kadın-Erkek Eşitliği,
Şapka ve Kıyafet Devrirni,
Tekke Zilviye ve Türbe!ıerin
Kapatılması, Soyadı
Kanunu, Likap ve
Unvanların Kaldırılması,
Utuslararası Ölçülerin
Kabulü.

Öğreti m in Bir!eştirilnnesi,
Yeni Türk Harflerinin
Kabulü, Türk Dil ve Tarih
Kurumlarının Kuru|mas ı,
Ü niversite Öğreniminin
Düzenlenmesi, Güzel
sanatlarda yen ilikler.

Aşarı n.Ka!dırılması,
Çiftçinin Ozendirilmesi,
Ornek Çiftliklerin
Kurulması, Sanayi Teşv ik
Kanunu, l. ve !l. Kalkınnıa
Planları.

Mecellenin Ka!dırılması,
Medeni Kanun.

ve bu devrimler
Ctımhuriyet'ten bu yana
oııaylanan T.C.
Aııay.ısa'larıyla da güvence
a|tına alındı..

"Anayasa'nın hiçbir
hükmü, Türk topIumunu
çağdaş uygarlık düzeyinin

(Rakamların)
Benimsenmesine lllşlln
Yasa.

Hiçbir güç ve kimse
aklından şunu geçirmesin...

Türkiye yine Cumhuriyet
öncesine dönecek..

Asla..
Anayasayla güvence altı-

na a!ınmış olmasına karşın
"Devrim Yasa ları" hu ku kçu
deyimiyle "tadil ve ilga"
edi!miş olsa da,

Kırmızı çizgiler rengini
kaybetmeye başlasa da..

Gücünü atası'ndan alan
Atatürk devrimcileri var..

Ve O'nlar Türkiye
Cumhuriyeti'ni sonsuza dek
koruyacak ve kolIayacak-
lardır" 

*******

Mustafa Kemal' i gördüm
düşümde

Daha, diyordu.
Uğruna şehit olasım

geldı henıen,
sabaha. divordıı
Al bır kalpak gıynııştı, al

bir ata binmişti,,
zafer lrak mı dedim
Aha, diyordu.

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Yurdun kuzeybatı
kesimleri, bugün öğle
saat!erinden itibaren
yağış!ı havanın
etkisine girecek.
Devlet Meteoroloji
!şteri Genel Müdürlü
ğü'nden yapılan açık-
lamaya göre, kuzey-
batı kesimlerinde
başlayacak o|an
yağış akşam saat-
lerinde iç bö|geleri de
etkisi a!tına alacak.
Salı ve Çarşamba
gün|eri bazı bölge
lerde kar ve karla
karışık yağmur
şeklinde görülmesi
beklenen yağışla
birlikte hava sıcak-
lığının 24 derece
azalması bekleniyor.
Pazartesi günü öğle
saat[erinden itibaren
Marmara ve Kuzey
Ege'de başlaması
beklenen yağmur
ve sağanak
şeklindeki yağışların,
akşam saatlerinden
itibaren iç
hAlıı^l^-a A^ ',"
hareket ederek,
Marmara, E9e, Göller
yöresi, lç Anadolu
nun batısı ve Batı
Karadeniz bölgelerini
etkisi altına alacağı
tahmin ediliyor.

ı

Ko ÇAK HtHru|
CDRS l GCMLİH ŞUBCSİ

Tel : {0.134) S'le 08 58
Fax : (0.224'1 512 08 61

lstiklal Caddesi Adliye AraIığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemllk / BURSA
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EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı
müstakil 2,5 katlı , sobalı

M418 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,

otopark geçecek 120.000 YTL

A,A-048 Kurtul 7418 M2 köy içi

Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
M{51 Umurbey 1650 i,l2 yola yakın,

araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL

M484 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

M{09 Kurtul 280 M2 tarla köy içı 60.000 YTL
EE-003 lske|e Meydanı 55 M2 5 katlı
meyhaneler sırasında bina 200.000 YTL
EE-O38 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı,
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35.000 M2 kabasl bitmaş

Resort Otel 1,450.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı,
ımar|ı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğaıı 7265 M2 2,5

kath haz|r işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE472 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakımı
ihtiyacı var, her katın ayn girişi var. 130.000 YTL
EE-073 lstıklal Cad. 25 M2 2 katlı devren kiralık
dükkan faal durumda market, tekel bayi. 50.000 Y.rL
EE-l38 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık
dğkkan 40.000 YTL

NOT : Telefonla görüşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur.
,,r,v

cılllltT[Jı,llıAtOllruil

SATıLı}< ZEYT iı.ıı_lx

EE-l59 Dönyol l30 M2 'l0. kat 3+1

özel yapım lüı 105 000 YTL

EE-007 Gazhane Cd, 120 M2 zemin 1.kat kalonferli,
1 lOO YTL kıra gelin var. banka ipotekli 115,000 YTL
EE-105 oemırsubaşı Mh 24 M2
zemın köşe dukkan 55,000 YTL
EE-133 Adlıye karşısı lhlara 325 M2 ıemin full
eşyasıyla bır|ıkte 550 000 YTL
EE-161 orhangazı Sanayı sitos| 150 M2 zemın çekme
katll. lÇlnde kiracIll. yatlrtmllk. k.leplr 75.000 YTL

EE-034 Orhangazi Cd. 33000 M2 1200OM2
kapalı alanlı haıır 7.500.0OO YTL
EE-065 Alaşar Köyü 282a M2 28O0 M2 kapalı
alanlı haııı 900.0OO YTL
EE_049 lznik yolu 38o0o M2 13000 M2
kapalı alanlı hazır, apotekll 4.275.0O0 YTL

AA-O37 Htsarlepc 90000 M2 imarlı
AA-{l38 iılanastıı l350 M2 imarlı
AA442 Manastıı 2000 M2 imarlı

EE-OO6 Hisartepe 130 M2 3.kat 2+1 asansörlü,
kaloriferli 2OO USD d.pozıto 375. YTL
EE-o16 Manastır 120 M2 1.kaı 3+1 asansörlü,
kaloriierli, 2 aylık depozit 350 YTL
EE-ozo Manasttr 12o lü2 1.kat 3+1 asansörlü,
kaloriierli, 2 aylık depozat 35O YTL
EE-o95 Eski Pazar cd. 1oo M2 1.kat 2+'l
doğa|gaz kapıda, full eşyalı 55O. YTL

EE{51 Unurbey 210 ll2 dubleı 270 12 bahçeli, denıı manıınh

EE{68 Dohuca $0 l{2 tıipleı full lüks 350 12 hke 300.000 nt
EE{6E Doöıucı 5S 12 Tıiplcı vilh full lüks daiıt 600.fl0 YTl

EE{76 Xıııcaali 5$ 12 tıipltı ıiniı süı iikuıili hiıçı 325.000 nL
EE{78 0ıtıaniyı th. 110 12 Dubleks deniı manıarah

lüks vt eksiksu motilyai i50.000 nt
EE{97 Kumh 250 12 tiplıı silı Ç dcniı 50 ınt 220.000 YTL

EE-lll Oıhaniye t.200 12 duplıks bakıııh süpa manardı 250.000 EL
EE.101 Buna Ç*iıç lt0 12 tiphı öıd yepm lüks {00.000 Yll
EE.160 Xuqunlu sahil 260 t2 tipleks site (inde yüımı hanııu,

öıel yapm lüks, yeni 300.000 YTL

SATıLıı< D ı<AN

SATİLİİ< FABR lxa

ı<AT }<ARşlLlĞı ARSA

sATlLıK vİı_ı_e

EE42ı| Dr. Ziyı Mh 1l5 tlt2 2.kat 3+l dain kalgifırli,
pimapon|ı, satan boya. kartspüy.rli 80.000 YTL
EE_o31 Manast|r 130 M2 2,kat 3+1 kartonplyer,
kalğilenr, 

'ull 
cşya 115.ooo YTL

EE-o33 orhangal cad. 140 M2 1.kat 3+1 doğalgaz
baklmll daire 75.000 YTL
EE-O57 Cumartssi Pazan 70 M2 5,kat
2+1 çe|ik kaP|, kartonp|yer. P|mapen ıı1,0oo YTL
EE-o58 Manastır 'l30 m2 5 hat denlz yola c.pho.
kalo.Iferll 7o.00o YTL
EE_060 Manastıı 130 M2 s.kat 3+1 dentz yoİa
cophell ka|onrorll 70.ooo YTL
EE-061 Ela||kpaan 88 M2 5.kat
2+1 baklm lster 35.ooo YİL
EE 062 Manastt 12o 82 4.kat 3+1 

'ulldaııe lO0,0OO YTL
EE-o77 Hamldiyc Mh 1l4 M2 'ı.kaı 3+1

baklmll dal.€ 60 oo0 YT t

EE-o81 Manastlı 135 M2 1.kat 3+1
full-doğalgaz 90 oo0 YTL
EE-o82 Manastlr 145 M2 3.kat 3+,l cilt
banyo ve wc, kalonfer|i. asa,ısorlu 90.0O0 YTL
EE-o63 Erro' oınçcr Mh. 13oM2 2.kat
3+1 yen| bina E0.0o0 YTL
EE-o65 Manastıı 11o M2 12.kat kartOplygıi,
halorire.ll. masralslz 55 ooo Y'tL
EE-l0E ManastIr 'l50 M2 1 -2-3-4-5-.. katıarda
3ü1 full. ıüks. ağ.lstos 2007 teslim d.niz mnııalı 10
adot dalro Gemıık Morko: 110 M2 s.kal 3+l ç.rşrye yıhn
EE -o93 Manastlı 195 M2 5 kal
4+1 2 banyo.2 wc, asansor|u, doğalgazh
EE-130 Manastır 195 M2 3.kat
4+1 2 banyo, 2 wc, asansörlu, doğalgazll
EE.129 Manasttr 195 M2 zemln
4+1 2 banyo. 2 wc, asansör, doğalgaı
EE-094 Manastlr 155 M2 zomln
3i,ı 2o07 tommuz tesıim krediye uygun
EE-096 Manastır 150 M2 1.kat 3+1
den|z manzaıalı kaloriferli, özel yapım 130.000 YTL
EE-,loo Manastır 'l4o M2 3.kat 3+1
öz9l yapım luks kalorirerli 120.000 YTL
EE-108 Manastlr 1yı M2 1.2.3.ıı.5. İnıerda 3+'l full lüx
Ağustos 2OO7 t.s|am doniı manz.nlı 10 ıdıt 125.000 YTL
EE_125 Mınastıı 155 M2 ,ı.kat 3+l 2(xı7
Tımmuz teslim krediyı uygun t20.0O0 YTL
EE.130 Uanastıı 195 ı{2 1.2.3..ı.5.6. kaÜırda ıİ+l 2 bınyo,
2 wc, asansör|ü, doğalgaılı 5 adot 170.000 YTL
EE-143 Manastıı 120 t2 5.kat 3+1 3oöak,
kartanpiy3rli 70.000 YTL
EE_.l45 Manastıı l35 M2 3.kat 3+1 3ÜP.r d.niz
ffinDn|l, kmbili 80.0oo YTL
EE-l/ı5 lstiklal Cad. 1,10 ıı2 2-kat balomlı dıin 67.000 YTL
EE-lı1!l Hamidiy. Mh. 'l10 ıs2 3+1

Gui olrulu yanı bakımlı 55.000 YTL
EE-l51 l3tik1.1 c:d. 1ıı6 M2 9.kıt 3+l öı.ı yıplm full lğkı
daim 120.00O YTL
EE-153 Kmla 80 u2 s.kıt 2+1 sib iç.fi3ındo bıkmlı
ronanlı full ışya|ı.l2.0(X) YTL
EE-15,ıl Eski sahıl kıytkham 120 t2 3}1 bıkımh dıniı
mna6l| 100.000 YTL
EE-l 55 Manastır 120 ıl2 3+ 1 deniı ınınzırah, bıkımll
denııe sıfır mutfak 80.000 YTL

44-062 Gem|ik Bu.sa Yolu l3.000 M2
zaman Elüdlü 5 kat imarll 1.600.000 YTL
AA-063 Nartı Köyü 1.222 M2 anayola 5 ml. 300.000 YTL
AA-06.ı s€rbesı Bölge 39.183 M2
Sanayi lmar|ı 3.0O0.0OO YTL
AA-067 lznik Göl kcnan 800.000 ıu2 Turizm
tasisis kurulabilir 5.500.000 YTL
AA-O88 Orhangaıi 19.077 M2 sanayi imarlı 'l 250 0OO

AA-072 G.msaı 8oo M2 Villa imar|l
AA-o8o KaPakll 596 M2 villa konü ımarll 110,oo0 YTL
AA.O81 Kancabay karaağaç 9.550 M2 lzmaı
yoluna 'l50 ml. cGPho benz|nilik olabilar 25o.0o0 YTL
AA-üı1 Çevre yolu'1.o81 M2 yola 50 mt.

ceph€ ticarl amarl| 750.0oo YTL
AA.o92 Yalova Yolu 9.ıı08 Ggmlik'8 çok
yakın ıicari imarh 3.ooo.000 YTL
AA-O96 FıslıklI Köyü /1.5OO M2 danize 60 mr 350.000 YTL

EE-Oı18 Gölyaka 2.000 M2 lçinde evi olan
lznik gölüne sıtıı 65.000 YTL
EE-071 Esadiyc Köyü Yalova 1290? M2
2 katll ahşaP bina ev, ahır, traktör 25o.0o0 YTL
EE-O75 Mudanya 'l532 M2 anayola caphela
havuzlu müslakil denize sıfıı, altı 9araj.
Portakal bahçesi var 80o.000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 i/l2 Ev ahır elektrik.
5u. artezyen, meyve ağaçları 200.0O0 YTL
EE-l3ı1 Orhangazi lznik yolu 2500 M2 dubleks
ev8 oda,2 banyo elekrik, su zeytin v€ meyva
ağaçları çocuk parkı ana yola 'l20 ml E5 0o0 YTL
E€-136 Dürdaııe 2272 M2 2 katlı ev
meyve ağaçlı 130.000 YTL

EE4O2 MJnastır 'l00 M2 4 kat 3+1 koloriferlı 95 000 YTL

EEjo4 Gaıharı. cad 125 M2 5.i(at 2+1 kalorlrerll 70.000 YTL

EE405 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımyı daıre 60.000 YTL

EE{11 Narlı Köyü 75 M2 2.kat 2+1 .şyall 2 adel yüzm.
havuzu, sPor alanl v. çocuk partı masrafsız 75 000 YTL

EE-o12 Manastr 12o }ı2 6.kat 3+1 masralsız
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-o13 Yeni sahi| 90 ır2 s.kat 3+1 yenlsahll
masrafsız deniz manzarall 85.000 YTL
EE-014 Manastır 121 M2'l.kat masraf sız
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-015 Eska paza? cad.95 M2 2,1 sobalı,
kanonpayerli 50.000 YTL
EE-0'l7 Gemlik merkoı 110 M2 s.kat
3+'t çarşıya yakın ıl5.00o YTL

EE-018 Hamidiye irh. 1/ı4 M2 ıı.kat
3+1 baklmh daire 70.000 YTL
EE-o19 Balıkpazarı 50 M2 3.kat 2+1

acıl ihtiyaçtan satll|k 55.000 YTL
EE-02'l Gemlik 87 il2 s.kat 2+'|

çe|ik kapı kartonpiyer, pimapen 55.000 YTL

SATıLı}< ç FTLı}<

s FREıLıı< DA

AA-O0ı| ltıvki ömmlı degıl 'l000 M2
d.niı göİacak a6a 

_

AA_010 Bursa Yolu Üzerı 4000 M2 Tır Parkı olacak
AA-13 Kumla Narlı arası 1000 irl2

Dıniı görıcck ıç|nde ov olabiliı
AA-{t27 Yalovı Yolu l000 M2 Ticarı lmar

Zeytin Satış lıiiağaıası olacak
AA-O44 O;h.ngazi çevrc yolu 'l500 M2 2€ytin

depo|ama yori olacak arsa
EE409 Sahildı 200 il2 2kallı denaz görobil.c.k
üsl üsta vayı karş|lıklı ikı dair. veya dublcks
dıirı olıbilıcck işyerı
EE-036 tTıvki Ön mli dağil 5 haılı kelepir olacak bina
EE-046 lstiklıl Cad. Zemın yatlr|m amaçıl dükkan.

SATİLAN _ KİRALANAN
GAYRİMENKULLER

AA{t02 Büyükkumla 928 M2 ımarlı 35.000 YTL
AA{XI5 Karacaali 9275l{-2 hmtıt ımarlı 25O.ülO YTt-
AA-oo9 Kurtul 280 M2 köy içi 60.000 YTL
AA-{tll Orhangai Gürle't33OO fU2 Çiftlik veya
labrika olabiliı. 120.000 YTL
AA41.1 l{anastıı 9O9 M2 vılla imarlı 200.000 YTL
AA415 Hisartepe 120 M2 Donaı manzaralı yola
cıphıli hissoli tapu 10.0OOYTL
AA416 Hisarlepe149 M2 Denaz Manıaralı yola
cıphc hissoli tapu 20.000 YTL
AA4l9 Kanalboyu 97O M2 eski z€ytin hali arkası
lacaıi imart 15.000 YTL
AA-02O Engürü Köyü 12000 l{2 1/25.000 planda
d.polaırıa amarlı 1.000.000 YTL
AA{l24 Zeytln ha|i arkası 150 M2 depo yofine müsait
17.ooo YTL
AA-026 Hııı*diyı Mh. 3184 M2 ilırkeıc yakın
koııut imaılı 2.000.oo0 YTL
AA{l29 Orhangaıi yolu 30.00 M2 3anayi amarlı
dopolırıaya mütail 700.0ğ) YTL
AA{l33 Sdb..l bölge 50.0OO M2 anayol a4O0 mct.
cıphı dıpo|ama imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 Sefb.sl Bölge 530.000 ll2 Depolama imarlı
AA{t36 Zıytin Hali yanı 160 lrl2 dapo y.ıim
]ııilıalt 25.0OO YTL
AA{l45 Umuıboy 380 M2 dıniı mnz*a]ı
vlllı imaılı 70.000 YTL
AlrO45 Engürü Köyğ 2190 M2 Aııayola
C.Ph. 165.000 YTL
AA{l49 ffıangaıi Cad. 730 ll/l2
üç yanı yol 90.0OO YTL
AA{l50 Umuıbıy 5325 li2 yol konan 25.000 YTL
AA{r55 Umuöıy 3850 ll2 körfez manzaralı
ııyiün ağaçları var 95.000 YTL
AA-O60 Küçükkumla 1ü)0 ilK2 imarlı 100.000 YTL

ARANAN GAYRİMENKULLER
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Seyrfettin ŞrrEeŞOZ
ıstiklal caddesi
üzerinde bulunan
Şifa PoIik!iniğini
a|an kişilerin
yurt çapında
dolandırıcılık
yaptıkları
ortaya çıktı.
Bir süre önce
an!aşmaya varı!arak
ismi Ferah Polikliniği
olarak değişikliğe
uğrayan işyerlni
alan kişilerin başta
Gemlik ve Bursa
olmak üzere bir
ilde büyük çapta
do!andırıcılık
yaptıkları be!ir-
lenirken, 3 kişi
İstanbu! Şişli
Adliyesi'nde görülen
davalarının sonunda
Bayram paşa
Cezaevine gönde
rildikleri öğrenildi.
Daha önce Gem|ik
Polikliniği olarak
açılan ve sonrasında
ismi Şifa Met Ltd. Ştl.
o!arak değiştirilen
poIikliniği
Dr. Ahmet
Daragenli'den
aldıkları belirlenen
Öztürk K. Bülent K.
ile İran uyruklu ve
Murat Şahin sahte
ismini kullandığı
belirlenen kişilerin
Gemlik ve
Bursa'da sahte
çek kullanarak

bir çok Medika!
firmayı do!andırdık-
ları öğrenildi.
ısmi Ferah olarak
değiştirilen ve
tabeIası bile asılan
poliklinik için sahte
çeklerle Bursa'da
tıbbi araç ve
malzeme aldıkları
be!irlenen kişilerin
Gemlik'te bir lzgara
Salonu'nda yemek
yiyerek yaklaşık
1000 YTL borç
yaptıkları ve
ödemedikleri
anlaşılırken
zeytin halinde bazı
esnaflardan da 100
bin YTL'!i zeytin
aldıkları ortaya çıktı.
Kendisini Diş Hekimi
olarak tanıtan ve
Gemlik'te aldıkları
poliklinikte en ucuz

dişçilik hizmeti
vereceklerini ileri
sürdüğü öğrenilen
Bülent K. ile
dolandırıcılık
şebekesinin e!ebaşısı
olduğu anlaşılan
öztürk K.'nin
Gem!ik girişindeki
Dikim sitesinde
ev kira!adıkları
ve kaldıkları süre
içinde kira
ödemedikleri de
öne sürülüyor.
Dolandırıcılık
şebekesinin GemIik
ve Bursa'nın yanı
sıra İzmir'den de
Medika! araçlar
aldıkları ve sahte
çek verdikleri
öğrenilirken lstiklal
caddesi üzerindeki
tabelası değiştirilen
Ferah Polikliniği'nin

kapısı uzun
zamandır kapalı.
lı sağııx Müdürlüğü
tarafından mühür-
|endiği bildirilen
polikliniğin şebeke
elemanları tarafından
arka kısmındaki
kapının açılarak
içeride bulunan
araçları aldıkları da
tespit edildi.
Yurt çapında
yaklaşık 2 milyon
YTL'Ilk vurgun
yaptıkları ileri
sürü!en
dolandırıcıların
piyasadan araba
aldıkları ve
parasını
ödemedikleri de
belirlenirken,
Gemlik'te yaptıkları
vurgunun ise
350-400 bin YTL
arasında olduğu
tahmin ediliyor.
GemIik ve Bursa'da
malzeme aldıkları
Medikal firmalara
lstanbul'da Sağlık
poliklinikleri
olduğu n u
söyledikleri
belirlenen
dolandırıcılık
şebekesi
elemanlarının
elde ettikleri paralarla
lstanbul'da market
iş!etmeciliğine
yatırım yaptıkları
öne sürülüyor.
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Dis Hekimi Ozcan VURAL
or", nrrral 1 933@notmail.com
www. m i l l iy eUblog/özcan vuraI

Kıbrıs'ı satıyoruruz, sattım sattım, sattııımmm.

Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı, Lefkoşa
da önceki gün açıkIama yapıyor... Burayı dikkatle
okuyun; Türk önerisi hakkında bilgi veriyor.
Ankara bir deniz limanını oraya sadece Rum mal-
ları taşınması kaydıyIa açacakmış. Bir hava
Iimanını ise sadece kargo uçaklarına açmayı
önermiş. Kıbrıs Rum hükümeti, Türki ye'nin öner-
ilerini ayrıntılarıyla biliyor. Biz bilmiyoruz... Sen
bilsen ne olacak halkım ,asıl bi!mesi gerekenlere
bilmiyor.

Hükümetin bakanları bilmiyor. Meclis bilmi
yor. Genelkurmay bilmiyor. Cumhurbaşkanlığı
bilmiyor... Basın bilmiyor... Dün birçok gazete ve
köşe yazan hili bir liman ve bir hava alanının,
Mağusa ve Ercan karşılığında açılacağını yazıyor-
du. Basını da uyutarak yan!ış yazmak zorunda
bıraktılar...

Kendi kendimize olabilir diyorduk; biz bir
|iman açar.z, onlarda karşıık olarak bir liman, biz
bir hava meydanı açar.z onlarda Ercan hava
a!anının açılışını kabul ederler. Bire bir...

Oysa Finlandiya Başbakanı, Türkiye'nin bir
limanını "koşulsuz" oIarak açacağını söylüyor...

CHP Milletveki|i Onur Oymen, Ankara'da AB
Büyükelçileriyle konuştuğunu, Türkiye'nin liman
açma önerisini "koşuIsuz" yaptığını anlatıyordu
dün...

O kadar ki... Değil Ercan ve Mağusa... AB'den
8 başlığın 6'ya, 4'e indirilmesi gibi küçücük bir
talebimiz bile yok...

Basınımız "Go|ü attık", "Ters köşeye yatırdık",
"AdamIarı şaşırttık", "Baskın yaptık" gibi teza-
hüratla yediğimiz golü atı!mış gibi gösteriyor.
Kendi kalemize hem de bile bile golü atıyoruz,
sonrada geri zekalılar gibi kendimizi alkışlıy-
oruz. Aynen 2004'te Brüksel'de böyle yapmıştık..

Türkiye'nin önerileri koşullu mu, koşulsuz
mu? Bu dahi bi!inmiyor... Bu kısımIar halktan
saklanıyor...

Gazeteciler bu konuda net bır bılgiye sıhip
değildi.-l(ıbrıs Rumları, Türk önerisini ayrıntı!arıyla
biliyordu. Ama Türkiye'de hiç kimse bilmiyordu.
Çünkü Türk hükümeti aradan 3 gün geçmesine
İağmen "AB'ye ne önerdiğini" hili açık|amıyor.-Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden dün
hükümetçe kehdilerine bi!gi verilmediği açıklandı.

Başbakan Erdoğan, Başkan Bush'a telefon
edip bİlgi veriyor. Ama kendi Cumhurbaşka nı'na,
o gün görüştükleri halde bilgi vermiyor.
Çahkaya'dah kopuk, Beyaz Saray'q bağlantılı...

Muhalefet partileri en küçüğünden en
büyüğüne hükümetin tavizlerini protesto edi yor.
Ama neden bir ortak deklarasyon yayım!amıyor,
Iar? Sivi| toplum kuruluşları nerede? Sendika|ar,
barolar, odalar nerede? Neden insanlar, tepki
gösterip Borsa'daki yurtsever gençlerin yaptığı
ğibl, evlerini Kıbrıs bayraklarıyla donatmıyor?
kıbrıs adım adım bu iktidar tarafından elden
çıkarılmak isteniyor,bunu bilin.- 

Avrupa Birliğ[ne böyIe onursuz olarak girmek,
her Türk'ü yaralarken birde kendilerine bi1 paye
çıkarmak, Avrupa Birliğine girer|erse Silahlı
kuwetleri ikincİ plana atarız düşüncesi ile bu işe
sarıldılar, daha önce Refah Partisinde iken
söyledikleri -karaIadıkları, hiristiyan birliği dedik-
lerİ birliğe girmek için ne kadar küçülü yoruz
görüyorsunuz halkım... Kıbrıs'ı da yakında top-
tan satarız, bekleyin..

Rumlar Türkiye'nin önerisine tepki gösteri
yor... Bizim "çok bi|ir" takımı Rumlar tepki göster,
İll5lne göre öheri bizim lehimize sanıyor. O.ysa
numlaİlnkara'nın önerilerini beğenseler de tepki
gösteriyorlar. Sevinç gösterseler Türk hükümetini
Türl halkı önünde güç duruma düşüreceklerini
biliyorlar. Ayrıca o zaman verilenle yetinmeleri
söİ konusu. Oysa onlar hep daha fazlasını isity,
or. Son önerim]zi beğenmediler. Bu doğru. Çünkü
onlar koşulsuz o|arak bütün limanIarın açılmasını
istiyor. Ak verdik diye beğenmediler. GoI attık
falan diye değil...

Binlerce şehitimizin yattığı, yine binlerce
Türk'ün vatanı Kıbrıs ne kadar ucuza gidiyor
değil mi ?

Zamanında Fransız kralı bir toplantıda
Osmanlı elçisine şaka yollu Kıbrıs'ı bize veriin
demiş;

Elçi hay hay Kral hazretleri aldığımız fiyata
vereliİm, diyerek binlerce şehiti hatırlatmıştı..

Baba malı yiyen haylaz evlatlar gibi Kıbrıs
şimdi ne kadar ucuza gidiyor değil mi ?..
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§eyfettin ŞeXrnSÖZ
Dağ-Der Gemlik
Şubesi Gumartesi
günü düzenlenen
törenle açıIdı.
lstiklal caddesi
Bora sokak peksert
İş Hanı',ndaki
dernek merkezinin

açılış kurdelesini
AKP Bursa
Mi!letveki!i Faruk
Ambarcıoğlu kesti.
Açı!ış törenine
Gemlik'te bulunan
siyasi partilerin
ilçe başkanları ile
yönetim kuruIu
üyeleri de katılarak

hayırlı olmasını
dilediler.
Dağ-Der Genel
Başkanı Mustafa
kahraman'ın da
katıldığı açılışta
Orha neli,
Büyükorhan,
Keles gibi
ilçelerden
gelerek Gemlik'e
yerleşen hemşehri-
lerini bir araya
getirerek birlik
sağlamak olduğunu
ifade eden Gemlik
Dağ-Der Kurucu
Başkanı Omer
Tekkeş, önümüzdeki
günlerde geniş
yer bularak lokaI
açacaklarını ve
yöre insan!arını
burada toplayarak
sosyaI etkinliklere
başlayacakIarını
söyledi.
AKP Bursa
Milletvekili Faruk
Ambarcıoğlu'nun
alkış!arla kestiği
kurdele ile resmen
açılan Gemlik
Dağ-Der'liler
kuruluşlarını
gece Bütünler
Düğün salonunda
eğlenerek kutladı!ar.

BAY ffitJ§T$rA üşıLp §ilı.Al(,TA},|

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP işı_ERi ynpıLıR

ıciı §ATıLııI ,ıe ıI|RALıKLARıNız içiru gizi ARAyıNız

?. ıı 71 ııHer Çeşit Emlak A|ım, Satım ve Ki aH etı

120 m2 3 + 1 sATıLlK LÜX DAıRE

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

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

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lYtüstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpuan Eski sahil lılektep Sokak l.lo:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1. 110 m2 asansörlü .kombili satilık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satıhk 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 Sağlık ve

Her Türlü Sigorta lşIemleri ve

Doğalgaz Po!içesi Yapılır,

§EKER §ıGORTA
ilracide Öıııp

Tel : 51324l4 Fax: 514 10 21
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Her türlü a|ım.satım,

eleman ilanlarınız ve

reklamlarınız için bizi arayın

ıı

ı(On]Eı
nEK1AM

İstillal Caddesi Bon Sokak No : 3/B GElıılLİK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

TeI: (0,224) 513 96 83 Fu:513 35 95
tf 1.7.,|a.ry.rr.fl
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Deınlrel
Seyfettin ŞeXrnSÖZ
CHP Bursa
Milletvekili kemal
Demirel, TBMM'ne
verdiği soru
önergesinde
"Bursa'da kirliliğe
maruz kalan su
kaynakları ile katı
ve sıvı atıkların
işlenmesine ilişkin"
nelerin yapılmakta
olduğunu sordu.
Çevre ve Orman
Bakanlığı'na sunulan
soru önergesine
Bakan Osman
Pepe imzasıyla
yanıt verildi.
Burse ilinde bulunan
su kaynaklarının
katı ve sıvı atıklardan
etkilenmekte
olduklarını belirten
Kemal Demirel,
verdiği soru
önergesinin
Gemlik ile ilgili

§u ka

bölümüne verilen
cevaplarda;
"Mudanya'da
Mudanya ve
Güzelyalı Belediyeleri
ile Gemlik'te
Gemlik Belediyesi'nin
evsel nitelikli atık
suları için derin
deniz deşarjı

projeleri yapılmış
olup söz konusu
atık sular ön
arıtılmasının
ardından derin deniz
deşarjı ile Marmara
Denizine deşarj
edilmektedir.
Gem!ik ilçesine
bağlı Kumla

Belediyesinde var
olan derin deniz
deşarjı tesisleri
Buskl tarafından
revize edilerek
işlerliği sürdürüle-
cektir. Gem!ik
ilçesine bağlı
Kurşunlu Belediyesi
ile Mudanya ilçesine
bağlı Zeytinbağı
Belediyesinin evsel
nite|ikli atık su|arı
için ise derin
deniz deşarjı
projeleri, BUSKİ
tarafından
yürütülmekte olup
bölgenin ekonomik,
topoğrafik, hidro-
grafik, oşinografik,
batimetrik su
ürünleri ve benzeri
kullanımla ilgili
çeşitli özellikleri,
mühendislik araştır
maları safhasındadır"
denildi.

nakları ılı sordu 0D ınarhtler.;

denetlm altında
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Gemlik'te bulunan
cD marketler
llçe Emniyet
Müdürlüğü
ekipleri tarafından
denetlenirken
bandrolsüz ve
kopya cihazı
bulunduran
kişi!er hakkında
tahkikat açılıyor.
Onceki gün bazı
cD marketlerde

izin a!ınarak yapı|an
kontrollerde
N.O.'ya ait
işyerinde
bandrolsüz cD
ile Bilgis ayar
üzerinde kopya
c|hazı yakalandı.
lşyeri sahibi
N.O. hakkında
5846 sayı!ı fikir ve
sanat eserleri
kanunu gereği
tahkikat
başlatıldı.

Hırsv al le
kamera a

akalandı
a

0$$'nin ınall nııı
ıı

sınav ücreti, tercih
formu, yerleştirme
ücreti ve dershane
gideriyle 2005'te
OSS'nin toplam
maliyeti 1 milyar
533 milyon
371 bin YTL oldu.
vöx tarafından hazır-
lanan Türkiye'nin
Yükseköğretim
Stratejisi taslak
raporunda, özeI ders
hanelerin üniversiteye
girişte öğrencilere
faydalı olup olmadığı
ve OSS'nin maliyetine
yer verildi.
Raporda, üniversite
sınavına girenlerin
ancak yüzde 9,2'sinin
i!k tercihlerini kazan-
a.biIdiği vurgulandı.
Oğrencilerin sadece
yüzde 20'sinin üniver-
siteye girmesine
imkan tanıyan sınavın
ortaöğretimde amaç,
eğitimin de araç duru-
muna geldiği ifade
edilen raporda, şu
tespitIerde bulunuldu :

"Sınavın çoktan
seçmeli test olması ve
az zamanda çok soru
çözmeyi gerektirmesi,
tüm eğitim sisteminin
buna göre biçimlenme
sine neden olmuştur.
Müfredat dışı okuma,
sosyal ve öteki
uğraşlar, sınav açısın-
dan zaman kaybı
olarak görülmektedir.
Bu nedenle sistem

etı

kendini ifade etmede
zorlanan, sorun
çözme becerisi yeter-
ince gelişmemiş,
sosyal etkinlik deneyi-
mi olmayan, toplum-
dan kopuk, ortaöğre-
timin temel amaçlarıy-
!a yoğru!mamış bir
lise mezunu
yetişmesine yoI
açmaktadır."
Raporda, büyük
çoğunluğunun üniver-
siteye girememesi
nedeniyle öğrencilerin
hazırlık dershanele
rine yöneldiği ifade
edildi.
Dershane!erin
ortaöğretim kurumları
üzerindeki olumsuz
etkisine de değinilen
raporda, "Dershane
sektörü, devletin
ortaöğretim kurum-
larında iyi yetlşmiş

ar533 ınll n L
döneminde 1 .292'ye,
2002-2003 döneminde
2.122'ye, 2003-2004
döneminde
2.984'e, 2004-2005
döneminde ise
3.650'ye yükseldi.
1975-1976'da
45.582 öğrenci
özel dershanelere
giderken, 2005-
2006'da 940.928
öğrenci
dershanelere
devam etti.
Raporda, üniversiteye
giriş sınavının
topluma ve ailelere
maliyetine de
yer verildi.
Raporda, birim ücreti
4 YTL kılavuz ve
başvuru ücreti,40
YTL sınav ücreti, 6
YTL sınavsız geçiş
başvuru ücreti, 40
YTL YDS sınav ücreti,
20 YTL tercih formu
ve yerleştirme ücreti,
2 YTL tercih formu
toplama ücreti,
ortalama 1.800 YTL
dershane gideri ile
120 YTL kitap kır-
tasiye gideri dikkate
a!ındığında ve
dershaneye giden
ortalama öğrenci
sayısı da 840 bin
olarak hesaplandığın-
da, OSS'nin
devlete ma!iyetinin
1 milyar 533 milyon
371 bin 780 YTL
olduğu be!irtildi.

1

öğretmen!eri kendine
kanalize etmektedir.
Özel dershaneler,
ortaöğretimin açık-
larını kapatacak
bir işlev görmek
için yola çıkarken,
ortaöğretimin kalitesi-
ni daha da düşüren
etkiler yaratmakta,
kendine olan
gereksinmeyi
güç!endirmektedir"
denildi.
Rapora göre, 2005-
2006 eğitim ve öğre-
tim yı!ı itibariyle 51
bin 692 öğretmenin
görev yaptığı der-
shanelere, 940 bin
928 öğrenci gitti.
1 975-1 976
döneminde 157
o|an dershane
sayısı, 1990-1991
döneminde
762'ye, 1995-1996

Bursa'da bir
günde 3 ayrı telefon
mağazasından
cep telefonu çaldığı
öne sürülen aile
görünümlü biri
bayan 3 kişi,
güven!ik kameraları-
na yakalandı.
Alınan bilgiye göre,
merkez Osmangazi
llçesi'nde iki ayrı
telefon mağazasına
giren biri bayan 3
kişi, mağazadaki
görevliIeri oyaladı.
Erkek zanlı, kasadaki
şahsı oyalayıp
önüne geçerek
görüş mesafesini
kapatırken,
batarya alacağını
söyleyen karı-koca
görünümlü 2 kişi
ise diğer tezgahtarı
oya!adı.
Tezgahtar alt taraftan
batarya çıkardığı
esnada, 20 yaşların-
daki erkek şahıs el
çabukluğuyla 3 bin

YTL değerinde 3 adet
cep telefonunu çaldı.
lşyeri yetkilisi
AIi Karabulut,
olayı bir süre sonra
fark ettiklerini
beIirterek,
şahıs|arın yakalan-
masını istedi.
Öte yandan aynı
kişilerin, bu olaydan
kısa süre sonra,
100 metre ilerideki
başka bir telefon
mağazasında da
2 adet telefon
çaldığı belirlendi.
Ancak burada ise
bayan şüpheli,
vitrinden 2 adet
telefonu çalarken
görüntülendi.
Aynı kişilerin,
lnegöl !lçesi'ndeki
bir mağazadan da
hırsızlık olayına
karıştıklarını
söyleyen mağaza
yetkilileri, şahıslar-
dan şikayetçi
o!du.

a
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ltlın
ilgili bi!gilendirildiği-
ni ifade etti.
özdemir, İMO Bursa
Şubesi'ne bağ!ı
Balıkesir, Kütahya,
Sakarya, Yalova,
Bilecik ve Çanakkale
illerindeki üyelerin
de bu seminere
katıldığ ı nı bel irterek,
"Bu kursları 2 yıllık
bir süreci kapsıyor.
Yeni çıkan ve Mart
2007'de yürürlüğe
girecek olan deprem
yönetmeliği kap-
samında serbest
çalışan mühendis-
lerin teknik bilgi-
leri nin ge!iştirilmesi
öngörülüyor. Biz
de bu amaçla
açtığımız ve 2 yıl
sürecek o|an
kurslar sonunda
yapılan sınavla
başarılı o!an
m ü hend is!ere
sertifika vereceğiz.
Bundan sonra
bu tür eğitim

seıllınerı
kursları zorunlu hale
getiriliyor" dedi.
Eğitim kurslarına
konuşmacı olarak
katı|an çeşitli
üniversitelerin
öğretim görevlileri
mühendisleri inşaat
teknikleriyle ilgili
ayrıntılı bilgiler
verdi. seminerin
dünkü konuşmacısı
ıstanbul Teknik
üniversitesi
İnşaat Fakültesi
Yrp, AnabiIim Dalı
Oğretim Uyesi
Prof. Dr. Necmettin
Gündüz,
"Betonarme Yapı
E!ema n ları nda
Donatı Düzenleme
ltkeleri", Prof.
Dr. Turan
Durgunoğ!u da
"Yapı Mühendisli
ğinde Zemin
Mekaniği ve Temel
Mühendisliğin
İlkeleri" başlığında
birer sunum yaptı.

ıı

un
AKP Genel Başkan
Yardımcısı Ergün,
iktidar partisinin,
alternatifi olmadığını
ve yeniden iktidarın
tek adayının AKP
o|duğunu savundu.
AKP Maha|li ve ldari
lşlerden Sorumlu
Gene! Başkan
yardımcısı Nihat
Ergün, AKP'nin,
seçim yılı olan
2007'ye büyük avan-
tajlarla, hizmet sepeti
doIu olarak girdiğini
belirterek, "Bugün
yeniden iktidara
gelebilecek tek
aday SKP" dedi.
BUTTIM Konferans
Salonu'nda düzen!e-
nen, AKP Yerel
Yönetimler Şurası'n
da konuşan Ergün,
iktidarın 5. yasama
yılına girdiğini anım-
satarak, bunun
Türkiye'de çok sık
görülmeyen bir
başarı olduğunu
belirtti. AKP'nin yerel
yönetim vizyonunun
cia hizmet ociakiı
olduğunu vurgulayan
Ergün, "Amacımız
hizmet. Bu nedenle
aşırılıklardan ve

iA[P'den 
daha

ı

fı6

0k'
ortak olmaktır.
Bunlar da ciddi man-
tıklı stratejiler ola-
maz" diye konuştu.
Liderler çalışmıyor
Tüm bunların hamasi
konuşmalar olmadı
ğının altını çizen
Ergün, şu anda
Türkiye'de Recep
Tayyip Erdoğan'dan
daha iyi bir lider ve
AKP'ninden iyi bir
kadro o|madığını vur-
guladı. Diğer lider-
lerin çalışmadığını da
savunan Ergün,
"Başarı için çalışmak
gereki r. M u halefetteki
siyasi parti liderleri
nin ise çok da çalış
kan olduğu söylene-
mez. Deniz Baykal,
sosyal enternasyone!
bir şey olursa arada
bir Küba'ya gider.
Devlet Bahçeli, yılda
bir kez Erciyes'e
çıkar. Mehmet Ağar
biraz dolaşıyor,
memleketi geziyor. O
da dağda mı ovada
mı be!li değil.
Başbakan Erdoğan
ise, çalışmalarıyla,
temas!arıyla bugün
tüm dünyanın örnek
aldığı bir lider" dedi.

o
f ouııuxslvısıoızrrt f

ı

§Er
i*

İıvio Bursa Şubesi
tarafından düzenle-
nen inşaat yapım
tekniklerindeki
son gelişmelerle
i!gili eğitim
seminerine yüzlerce
mühendis katıldı.
lnşaat Mühendisleri
Odası Bursa
şubesı (İMo)
tarafından Buskl
konferans
Salonu'nda gerçek-
leştirilen inşaat
yapım tekniklerindeki
son gelişmeler
ve binaların depreme
karşı güçlendirme-
siyle ilgi!i eğitim
seminerine yüzlerce
mühendis katıldı.
lMo Bursa Şube
Başkanı Adem
Ozdemir, 3 gün
sürdüğünü, buradaki
eğitim semineriyle
özellikle serbest
çalışan mühendis-
lerin inşaat yapımın-
daki son gelişmelerle

tartışmalardan uzak
duruyoruz. Biz bir
orta yol partisiyiz.
Türkiye'de partiler
hep bir dönemde
aniden uçlara
çıkarak, tartışmalarla
hizmetten uzak-
laştılar. AKP en
önemli hedefi ise
hizmettir" dedi.
Bu bağlamda seçim
sathına girerken,
AKP'nin hizmet sepe-
tinin dolu ve büyük
avantajlara sahip
olduğuna dikkati
çeken Ergün,
"Enflasyondan, duble
yola, toplu konutlara
kadar AKP'nin paza
ra sunacağı çok ürü
nü var. Bunlardan en
önemlisi ise toplum-
da siyasi iktidar gü
vencesi oldu. Bugün
yeniden tek başına
iktidara gelebilecek
tek aday AKP'dir.
CHP yerini korumak
istiyor. Po|itikaları da
iktidar hedefine
yönelik deği|. Öutır
partiierin amacı ise
barajı aşıp, parla-
mentoda grup kur-
mak ve fırsat olursa
da bir koalisyona

a
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ıYenlkö 0r Gemllk'te erl dl 4-0s

Seyfettin ŞrXenSÖZ

Geçtiğimiz sezon
Gemlikspor'la aynı
grupta mücadele
ederek Süper Lige
çıkan Orhangazi
Yeniköyspor, cezası
nedeniyle Gemlik'te
oynadığı maçta
Zaferspor'a farklı
yenilerek düşme

hattının dibine
yerIeşti.
Süper Amatör Küme
A Grubunda alt
sıraları yakından
ilgilendiren maçta
Yeniköy'ü deplas-
manda farklı mağ|up
eden Zaferspor
haftayı 3 puanla
kapatarak rahat
bir nefes a|dı.

Karşılaşmaya atak
başlayan Kırmızı
Beyazlılar maçın
ilk dakikalarında
yakaladığı fırsatları
değerlendiremediler.
Mücadelenin 26
dakikasında
Nihat'la gole ulaşan
Zaferspor ilk yarıyı
1-0 önde kapadı.
Maçın ikinci

yarısında Yeniköy'ü
adeta kendi sahası-
na kilitleyen konuk
ekip Zaferspor,
Ersan (2) ve
Yunus'un attığı gol|e
farkı açarak sahadan
4-0 galip ayrıldı.
SAHA : Gem|ik
Atatürk
HAKEMLER :

Sertan Bakan (6)

lhsan Topsakal (6)
Ahmet Aslan (6)
ORHANGAZİ
yENlKÖy : İbrahim
(3) Hasan (5)
(Mehmet 4) Erdinç
(4) Yunus
(3) Turgay (5l Murat
(a) Eyüp (3) (lbrahim
5) Hüseyin (6)
Necmi (3) Özgür (4)
(Ercan 4) Onur (5)

ZAFERSPOR :

Emrah (6) Nuran (6)
Muhammed (6)
Samet (6) Fatih (7)
Nihat (6) lbrahlm (5)
Murat (5) (Cemal 5)
Yunus (6) llyas (7)
(Sinan 5) Ersan (7)
GOLLER : Dk. 26
Nihat Dk. 51-88
Ersan Dk. 59 Yunus
(Zaferspor)
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Asus *5o FARKı
79.oo YTL
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PEŞIN FlYATl]ılA 9 TAKSıT

AMDAMD,',,

l\thlon

özçııirırn
AsUs M2V_TVM ANAı«RT
AMD 64 BiT SEMPRON 3000 5940 CPU
51 2 DDDR 533 RAM
256 MB lntegr<ıted EKRAN KART|

350 V[An Çln FANLı KASA
B0 GB 7200 RPM SATA 8 MB CACH HDD
BENQ LG COMBO ROM
KH\ryE MuLTlMEDh rınwç
MOUSE OPTİCAL MOSE
HOPERLOR 500 WAAT HOPERLOR
LG 17 " LCD MoNıToR
ıiııux işırıinı sisıeıııi

899.00 YtL kdv Dohil
99.80 YrL X 9 oy toksit
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İHALE İLANİ
Kit karşılığı Makro Eliza Cihazı Satın Alınacaktır.

2oo7 YıLı KıT KARSıLıĞı ıvıaxRo ELıZA ciHazı ALıM| Ixıı-esl

Sayfe 8

fı

Bur§a'da $u§ıııluk ka ıda
Kit karşılığ
ıhqle Kayıt
1. ldarenin

ı makro eliza cihazı alımı ihalesi alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilece ktir.
No : 2006 / 183014

: oRHANlYr nnarı. çEVRE YoLU ÜsrÜ crıuı_ix - BURSA
: 224 513 92 00 - 224 513 92 07
: gemtikdevIethastanesi@hotmail.com

a) Adresi
b) Telefon ve faks no
c) .Elektronik posta adresi
2. lhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı 15.200 test: Kit karşı!ığı Makro eliza cihazı alımı

5000 test HBsAg
5000 test Anti-HBsAb
2500 test HCV
2500 test HlV
100 test TOXO lgG
100 test TOXO lgM

b) Teslim yeri (leri) : Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Laboratuvarı
c) feslim Tarihi : 01.01 .2007 - 31.12.2007 tarih|eri arasında 365 gün
3. lhalenin
a) Yapılacağı yer : Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
b) Iarihi - saati : 29.12.2006 - 10.00
4- lhaleye katılabilme şartları ve isteni|en belgeler i|e yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler
4.1. lhaleye katılma şaıttarı ve istenilen belgeter
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için te|efon ve varsa faks numarası ile elektro

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

mış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasın-a veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı oJduğunu gös-
terir be|ge.

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

4.1.2.3. |hale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standarUbelge/bilgi:
1- Teklif mektubunda "Şartnameye uygunluk belgesi" ekIenecektir. Şartnameye uygunluk bel-

gesi, temsilci firmanın antetli kağıdına yazılmış olacak ve bütün sayfaları imza konusunda yetkili
bir firma görevlisi tarafından onaylanmış olacaktır. Şartnameye uygunluk belgesinde, şaıtna-
menin bütün maddeleri tek tek cevaplandırılffiış, bu maddelere i!işkin teklif mektubuna eklenen
belgeler belirtilmiş, hangi maddenin hangi dökümanla belgelendirildiği gösterilmiş olacaktır.
Cihazın markası ve modeli mutlaka belirtilecektir. Buna uygun hazırlanmamış teklifler reddedi!e-
cektir.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili o|duğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması ha!inde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucul.ırı

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevli|eri belirten son durumu gösterir Tic.aret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişi|iğin 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 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. lhaIe konüsu alımııı/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8.|hale dökümanının sdtın alındığına dair belge
4.1.9..Gerçek veya [üz9l kişi olması durumuna göre q(ağ! olduğ.u ş?hls şirketleri ile ser-

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

iazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüze!
kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

" 43. Mesleki ve tıİl<nllı-yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
+.3.L lş deneyim belgĞleri
lsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleşti

rilen ve idarece nok-sansız ve ayıpstz kabul edilen ihale konusu alım veyq ihale dökümanında
belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. lhale konusu işin özel-
liğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranında ihale konusu alım veya ihale
d6küm-anında belirlenecek benzer nitelikteki atımtara ait tek sözteşmeye ilişkin iş deney[m belge-
si ibraz edilecektir.

4.3_.2. Üretim, imatat kapasitesi, araştırma, geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yöne!ik belgeler
a) |stekli imaİatçı ise imalatçı olduğİınu gö§ter6n belgeler
b) lstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
c) Türkiye'de serbest böIgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetki!i satıcı ise yukarıdaki

belg-elerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi
4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Kit ile çalışacak cihazın yaşı 5 (beş) yaşını geçmemiş olacak ve firma üretimin devam ettiğini

be!gelendirecektir.
4.3.4. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş ka|ite kontro! kuruluşları tarafından

verilen sertifikalar
Cihaz ve kitlere ait CE belgesi ayrı ayrı teklif dosyasında verilecektir. Her ikisinden birinin CE

belgesi eksikliği durumunda firma teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu belge ve serti-
fika-ların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen be!gelendirme kuruluşlan veya
Uluslararası Akreditasyon Forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusa! akreditasyon
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş cİlarak kamu ve özel kurumlarda yaptığı kit karşılığı cihaz alımı ile
ilgili işler kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. lhaleye sade-ce yerli isteklitdr katılabilecelİtir.
z. lnale aökümanı-Bursa M. Ağım Gem!ik Devlet Hastanesi satın alma birimi Orhaniye

Mahallesi Çevre.yolu üstü Gemlik / Bursa adresinde görülebilir ve 100 YTL karşılığı ayn! adresten
temin edilebi!ir. lhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 2911212006 günü saat 10.00'a kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
Topla.ntı Salonu adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
. 9. lstekliler tekliflerini, mal/kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
lhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin
tamam.ı için teklif verilecektir.

10. lstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.- 11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 5769

Bursa'nın içme
suyunu temin eden
Doğancı Barajı kuru-
maya yüz tutarken,
bu hafta baraj havza-
sına ciddi yağış
düşmemesi halinde
şehirde su kesintileri
gündeme gelecek.
Bursa'nın 20 yıldır
içme suyunu temin
etmede en büyük
dayanağı olan Doğan
cı Barajı, son yı!|arın
en kurak sonbaharı
sebebiyle susuz
kaldı. 12 yıldır inşaatı
yılan hikayesine
dönen Nilüfer Barajı
nın son 3 yılda iste-
nen ödeneklerin ayrıl-
masına rağmen inşa
atının henüz tamam-
lanamaması, kış günü
Bursa'yı susuzlukla
karşı karşıya bıraktı.
Son 10 yılın en kurak
sonbaharı sebebiyle,
10 yıl aradan sonra
su kesintisi yeniden
şehrin gündemine
oturdu.
BUSKİ yetkiliteri,
barajdaki dip rezervin
deki suyun ancak bir
ay kadar şehri besle-
meye yeterli olacagını
düşünürken, Meteoro
lo|i'den sevindirici
haber!er geliyor.
Bugün sağanak yağış
rapor eden Meteoro
loji, yarın için de
karla karışık yağış
beklendiğini açıkladı.
13 Aralık Çarşamba
günü Bursa'da yağış
beklenmezken, 14
Aralık Perşembe
günü geç saatler ile
15 Aralık Cuma günü
ise yağış bekleniyor.
Ancak bu yağışların
sağanak olarak rapor
edi!mesi, sürekli
yağmur anlamına
gelmiyor. Ara!ık ayın-
da kar yağışı, Doğan
cı'yı uzun süre
bes!eyecek.
Doğancı Barajı'nın,
kaçak oranının
düşmesi sayesinde
nüfusu 1 milyona
ulaşan şehri bugüne
kadar beslemeye
yettiği. ifade edildi.
BUSKI, barajdaki su
seviyesinin azalması
üzerine, Uludağ
pınarları ile ovadaki
pompaları daha iazla

çalıştırmayı p!anlıyor.
Bu arada Doğancı'ya
alternatif su kay-
nakları bulunması
gündeme. ge!di.
şAHıN, BlR AY.I_ıK sU.
OLDUGUNU SOYLEDİ
Öte yandan, Büyük
şehir Belediye Başka
nı Hikmet Şahin, Bur
sa'da içme suyu
rezervleri konusunda
herhangi bir
sıkıntının söz konusu
olmadığını söyledi.
Bugün itibariyle
Doğancı Barajı'ndaki
su seviyesinin 4.5
milyon metreküp oldu
ğunu, kentte günlük
200 bin metreküp su
tüketildiği göz önüne
a!ındığında yaklaşık 1

ay!ık su rezervinin
mevcut o|duğunu
ifade eden Şahin, yer
altı su kaynakları da
hesaba katı!dığında
hiç yağmur yağmasa
bile Bursa'nın su re
zervlerinin Ocak ayı
sonuna kadar yete-
ceğini bildirdi.
Diğer taraftan Vali
Nihat Canpolat'ın yaz
aylarında inşaat çalış-
malarının hızlanması
için sürekli ikaz ettiği
Nilüfer Barajı'nda,
müteahhit firmanın yı!
sonunda su tutma
sözünün de yerine
getiri!mesinin önemi,
bu sıkıntı ile bir defa
daha gün yüzüne
çıktı. Büyükşehir Bele
diyesi'nin Dobruca
daki arıtma tesis-
lerinin hazır olduğu,
Nilüfer Barajı'nın su
tutması için Ocak
ayında çalışmaların
bitirilmesi bekleniyor.
Ni!üfer Barajı'nda
yaz aylarından
itibaren su tutulmaya
başlanmasıyla
gelecek yıl kurak
geçen senelerde
de su sıkıntı
yaşanmayacak.
Diğer taraftan
Türkiye'nin en
önemli kaynak s.uyu
üretimi nin yapı|dığı
Ulu dağ'ın kuzey
yamaç larında ise
Kasım ayında düşen
bir metrelik karın
beslemesi
sayesinde bir
problem yaşanmıyor.
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Ekonoınl AB' uıtleu österl 0r
Avrupa Birliği (AB)
Komisyon u'nun
Ekonomi ve para
İşlerinden sorumIu
üyesi Joaquin
A!munia, Türkiye
ekonomisinin hızlı bir
şekilde AB'ye uyum
gösterdiğini söyledi.
Joaquin Almunia,
Türkiye'nin AB'ye
katılım sürecindeki
ekonomik uyumuna
ilişkin soruları yanıt-
ladı.
2001 yılındaki krizden
bu yana ekonomik
alanda önemli geliş
meler sağlandığını
vurgulayan Almunia,
geçen yıl enflas
yonun tek haneli
rakamlara indiğini,
özellikle bankacılık

sektörünün çok güç
!ü bir yapıya u|aştı
ğını, ortalama ekono
mik büyümenin ise
yüzde 6 seviyelerinin
çok üstüne geçtiğini
ifade etti.
Gerek uluslararası
piyasalardaki uygun
koşuIlar, gerekse sıkı
mali disiplin başarı
sıyla borç oranının
azaldığını, faiz dışı
fazlanın arttığını
belirten Almunia,
Türkiye'deki güç!ü
büyümenin, ekono-
mideki çağdaşlaşma
ve güçlü özel sektör
yatırımlarıyla gerçek-
leştirildiğini kaydetti.
Almunia, Türkiye'nin
1990'lı yı!larda çok
zayıt bir ekonomik

büyüme performansı
sağlaması nedeniyle,
son yıllarda göster-
ilen büyüme perfor-
mansının bile, AB'nin
kişi başına Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla (GSYH)
düzeyini yakalaması-
na yetmediğini ve
sürdürülebilir
ekonomik büyümenin
sağlanması gerektlğa-
ni anlattı.
Almunia, kişi başına
GSYH teme!indeki
ekonomik büyü-
menin, Türkiye'nin
tüm bölgelerinde aynı
düzeyde o!madığının
da a|tını çizdi. AB'ye
katılım sürecinde,
bundan sonra sürdü
rü lebi|ir ekonomik
büyümenin daha

önemli olduğu nu
vurgulayan Almunia,
"Türkiye 'işleyen
piyasa ekonomisi'
kategorisini elde etti,
bundan sonra ise
Türkiye'nin sürdü
rülebilir bir ekonomik
büyüme sağlayıp
sağ!amayacağına
bakacağız" dedi.
AB uyum sürecinde,
ekonomik uyumun,
tam üyelik yolunda
çok önemli bir unsur
olduğunu kaydeden
Almunia, Türkiye'nin
AB Tek Pazarına tam
katılımının, verimlilik
artışı sağlarken,
üretimin artacağını,
ayrıca reel gelirlerin
de yükseleceğini
ifade etti.

ı

f otıxıux slvısl oızrrtf

EıEil|AI{ AftANIYOft

Ortıangazi Kaıısak'ün buloDaı)
Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet

gösteren firrnamıza lasıilı
lasıİ'slz eleınaD anaDıyo r.

Terciben 20- 35 riş an§ı hy elennn anDryot

Acemilere 30 gÜD §§li + 500 tTt }laaş +

l'erDek + §ervis verilecehlir.

Müracaat : SELKA METAL MAK. A.Ş.
Gedelek Köyü Acemler Mevkii Orhangazi / BURSA

TeI : 0 224 586 00 32 + 3 hat

GSM : 0.537. 391 01 39 (Gemlik SorumIu Müdür)

BlEil|AN AfiAI{IYOR

F'irıDaınuda plışank
lise MezuDu bayan

§EKRETER ARAI{[Y()R

48

Azot ge

7475. 52 472

lu serbest Böl

24

Yo

Tel:5

ş,ıııİgİNOEt{ KuDpİR DAİnE

Manastır'da Deprern
YönetrDeligi'De uyguı)
l53 rD' deniz ıDaDzaralı

daiure satıibinden satılıktır

(0.532| 625 82 21
(0.538) 422 08 90

ACIL§ATIıIK KEIDPIR DAIftE

Manastır'da depreıDe dapnıklı

4, kat l50 n2 3+ l çift banyo

doğalgaz koıDbili a§ansörlü

ltiks yapını sıfir daire satılıktır

(0.532| 496 52 96

GERÇEKoTo ı"6sTiK
Lf,zoGLotlüseyin TAŞIilRAN

LAsTİır rnpıİnİ yAptLIR.
'-, 2. Ea ve Yeni Lastik Alım Satımı
'-, 2. Ea Jant A|ım Satımı
24 SAAT HIZMETE AGıKTıR

nER TURLU

0§li: 0,53i 730 {3 78
Dr.Ziya Kaya Mh, Bayrak Sk. No:3

DemirciApt. Gemlik 
' 
BURSA

sATrtıK

Az kullanılmış
40 binlik otomatik

kömürlü kat kalorifer
kazanı sahibinden satılıktır

5t3 96 83 GEırLİr

-.a

§ıyfa 9

2007'de emeklillk
ı ne olacak?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu'nun yürür!üğe girmesinden önce "1 gün
dahi" sigortası bulunanlar için emek|ilik yaşı ya
da prim ödeme gün sayısı değişmeyecek.
Halen, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kanun-
larına göre emeklilik yaşı kadın için 58, erkek için
60 olarak uygulanıyor.
1 Ocak 2007'de yürürlüğe girecek olan Sosyal
Sigorta|ar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun
yürürlüğe girmesinden önce "1 gün dahi sigortalı
olanlar" için emeklilik yaşı veya prim ödeme gün
sayısında değişiklik olmayacak. 1 Ocak 2007'den
itibaren ilk defa sigorta|ı sayılacaklar için ise
emeklilik yaşı 2036'ya kadar değişmeyecek.
2036'dan itibaren emekli olacaklar için ise
emeklilik yaşı kademe!i olarak artırılacak ve
2048'de kadın ve erkek için 65 yaş olacak.
Sosyal Siqortalar ve Genel Sağlık Sigortası
K.ıııunu'ıı,ı qöIe 1ıriııı gürı sayılarıyla ilgili yeni
dÜzenlonıe l«anunun yururluge gıreceği larilıteıı
sonra ılk defa sigortalı olanlar için geçerli olacak.
Halen, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da emekli ola-
bilmek için 25 yıl, yani 9 bin gün prim ödenmesi
gerekiyor. SSK'da ise emekli olabilmek için 7 bin
gün, yani 19 yılın biraz üzerinde prim ödeme
şartı zorunluluğu buIunuyor. Kanunun yürürlüğe
girmesiyle SSK kapsamındaki kişiler için 7 bin
gün olan prim sayısı, her yıl 100'er gün artırıla-
cak. Böylece, 2027 yılında sigortalı olacak kişi-
lerin emekli olabilmeleri için 9 bin gün prim
ödemeleri şart olacak.
Halen SSK kapsamında sigorta!ı olanlar ise 7 bin
gün prim ödemek suretiyIe emekli olabi!ecekler.
Sosyal Sigortalar ve Genel SağIık Sigortası ile
birlikte işsizlik ödeneği alanların yaşIıIık-malullük
ve ölüm sigortaları primlerinin devletçe karşılan-
ması öngörülüyor.
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra aylık
bağlama oranı 2016'ya kadar her yıl için yüzde
2.5'e,2016'dan sonra ise yüzde 2'ye düşürülecek.
Ayrıca, emekli aylığı için, sigorta!ının her takvim
yılına ait prime esas kazancının hesaplanmasın-
da, Gayri Safi Yurtiçi Hgsıla'daki değişim dikkate
alınmayarak, sadece TUFE artışına bakılacak.
1 Ocak 2007 tarihinden önce emekliliğini hak
edenlerin emekli aylığında ise herhangi bir kayıp
olmayacak. Uzmanlar, bu konuda paniğe
kapılarak emekliye ayrılmaya gerek olmadığı
uyarısında buIunuyor. Kendi nam ve hesabına
ça|ışanlar iş kazası ve meslek hasta!ığı sigortası
kapsamına alınırken, kamu görevlilerinin görev
malullükleri, bazı istisnalar dışında iş kazası si
gorta kolunun kapsamında değerlendirilecek.
1 Ocak 2007'den itibaren ö!üm ay!ığı bağlan-
abilmesi için aranan prim ödeme gün sayısı
bütün sigortalılar için 900 gün olacak.
Evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilmesi gereken
eş veya çocukların (kız ve erkek), evlenmeleri ve
talepte bulunmaları halinde almakta oldukları
aylık veya gelirlerin bir yıl!ık tutarı bir defaya
mahsus olmak üzere evlenme ödeneği oIarak
peşin ödenecek. İş kazası ve meslek hastalığı
sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malul-
lük veya yaşIılık aylığı alanlarla, kendisi için en
az 360 gün malul|ük, yaşlı!ık ve ölüm sigortası
primi bildirmiş olup da ölen sigortalıların hak
sahiplerine, asgari ücretin 3 katı tutarında cenaze
ödeneği verilecek.

ve maa
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lncirlik Ussü Medika!
Grubu Ruh
Hastalıkları uzmanı
Dr. Lisa Blackman,
kış aylarında
havaların soğuması,
günlerin kısa ve
erken kararmasının
depresyona neden
o!duğunu söyledi.
B!ackman, yaptığı
açıklamada, kış
aylarının insanda
depresyon duy-
gusuna neden
olduğunu belirterek,
"Çünkü günler daha
kısa ve çoğu insan
soğuk ve karanlığa
karşı reaksiyon
olarak yaşam tar-
zlarını deği ştirirler.
Bu nedenle insan
daha az hareket eder,
ev dışındaki spor gibi
aktivitelere daha az
katılır veya dışarıda
yapmak istediği
şeyleri yapamaz.
tnsanın sevdiği
şeyleri yapmaktan
vazgeçmesi ve fizik-
sel aktivitelerin
kesilmesi, sık!ıkla
depresyona neden
oIan iki önemli fak-
tördür" dedi.
Kış aylarındaki
depresyonun belirti-
leri arasında aşırı
yorgun|uk, çok aşırı
veya çok az uyumak,
hobilere karşı ilginin
azalması, iştahtaki
değişim, kendini
değersiz görme
hissinin yer aldığını
vurguIayan
Blackman, bu tür
şikayetleri o!anların
mutlaka bir uzınana
başvurmaları gerek-
tiğini kaydetti.
Blackman, depres
yonun tek başına

insanın kariyerinı
sona erdiren bir
düzensizlik anlamına
gelmediğini beliıten
BIackman, depres
yonla başa çıkmanın
yollarını şöyIe
sıraladı:
"Beklentilerimizi
yönetilebilir kılmalı
yız. Kendimiz için
önümüze gerçekçi
hedefler koymalıyız.
Zamanımızı ayarla-
malıyız. Onemli
aktivitelerimizi önce-
!ik sırasına göre
listelemeliyiz.
Yapacağımız ve
ya pamayaca ğ ım ız
şeyler hakkında
gerçekçi olmalıyız.
Bütün ilgimizi sadece
bir güne odaklama
yalım. Stresi aza!t-
mak için ve uğraşları
artırmak için
aktivitelerimizi artır-
malıyız. Zamanın bir
bölümünü başkaları-
na yardım etmek için
gönüllü olarak çalış.
Geçmişten sıyrıl ve
ileriye bak. Her
mevsimin kendine
göre farklı ve zevk
alınacak bir yönü
olduğunu unutma.
Kendinizi bugunle iyi
günler arasında bir
karşılaştırmaya tut-
mayın. Zevk ala-
cağınız ve özgürce
yapabileceğin işleri
denemeye çalışın.
Çok fazla alkol
almanın depresyon
duygusunu daha da
artıracağının
unutmayın.
Hiç görmediğiniz
ve bilmediğiniz
insarılarla kontak
kurun, yeni
arkadaşlar edinin."

an
Saınsun Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları
Hastanesi Başhekimi
Dr. Osman Salış, Milli
Piyango'nun yılbaşı
ikramiye çılgınlığının
insanın ruhsal den-
gesini bozduğunu
söyledi
Satışa çıkarılan
Milli Piyango'nun
yılbaşı özel çekil-
işinde 1 kişiye 20
milyon YTL büyük
ikramiyenin verile-
ceği ve toplam
118 milyon YTL

0 ruhsal den e
ikramiye insanları
cezbediyor. İnsanlar
bunun bir çekiliş
olduğunu düşünmeli.
umutları tamamen
piyangoya bağlamak
doğru değildir.
Umudunu büyük
ikramiyeye bağlayan
kişiler ruhsal bunalı-
ma girer ve depres
yon geçirir. Bunun
yanında ikramiye
kazananlar da
kendilerine dikkat
etme!idir.
Kazanamayanları n

P
ıı

hozu
ikramıyenin dagıtıla-
cağırıı oğrenen dar
gelirli vatandaşın,
soluğu piyangocuda
aldığını belirten
Samsun Ruh Sağlığı
ve Hasta|ıkları
Hastanesi Başhekimi
Dr. Osman Salış,
çeşitli uyarılarda
bulundu.
Vatandaşın piyan-
goya umut bağIama-
ması gerektiğini
ifade eden Dr. Salış,
"Şans oyunlarında
veriIen büyük

yanı sıra
kazananlarda da
ruhsal bozukluk!ar
görülebilir. Kazanan
kişi önce düşünmeli.
kendini önce
alıştırmalı.
Para çıktıktan sonra
insanların özel
yaşantılarında, aile
yaşantılarında ve iş
yaşantı!arında
değişiklikler olacak-
tır. Eğer ikramiye
çıkarsa sakin olup
geleceğini buna göre
planlamalıdır" dedi

üı.xe sAVUi{MASl ve ı,ıiı-ı-eriıı BöLüNMEz
gürüxı.üĞü içiıı eıı Güç KOşuLLAR ALTıNDA
GA}|LARıNı oRTAYA KoYMAKTAN çEKiurvırvex

KAHRAMAı{ GAziı-rniruıiz içi x

TSH üLüLü VRHrl
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL

Tel: 0.3l243199 36 Faks: 431 07 36

web: www.elele.org.tr
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Seanslar
14.15 . 16.ı5 - 20.15
l4.oo - 16. 15 - 2o.oo
l1,45

l4. l5 - 20.15
(Rezervasyon Tel : 5l5 33 2ll
(Rezervasyon Tel : 5l2 05 46l

VENUS silılEMAsI

ATLAS SİNEMASİ
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fialltell $üt tühtlmlnde §ııııfia kaldık Deulet Hastaııelerl ıl üıe! adıın
Türkiye'de, bir bar-
dağında, 12 porsiyon
ıspanak, 4 porsiyon
brokoliden
sağ!anacak kaIsiyu-
mun bu|unduğu
sütün yıllık kişi başı-
na tüketimi 25 litreyi
geçmezken, bunun da
yüzde 70'ini sokak
sütleri oluşturuyor.
Hacettepe Üniversite-
si Beslenme ve
Diyetetik Bölümü
öğretim üyesi Prof.
Dr. Tanju Besler,
yaptığı açıklamada,
sütün insan sağIığı
açısından doğumun-
dan itibaren
vazgeçilmez bir gıda
olduğunu söyledi.
Çocukluk ve gençlik
döneminde mutlaka
tüketilmesi gereken
sütün bir bardağında
kalsiyum açısından
oldukça zengin olan
yeşi! yapraklı sebze
lerden ıspanağın 12
porsiyonu, broko!inin
ise 4 porsiyonundan
sağlanacak kadar
kalsiyum bulun-
duğunu vurgulayan
Be.sler. buna karşın
tüketimin çok az
olduğunu bildirdi.
Türkiye'de kişi başına
yıllık tüketilen sütün
25 litreyi geçmediğini
ifade eden Besler,
|talya'da bu oranın 63,
lngiltere'de 100 ve
Finlandiya'da 139 litre

olduğunu, Avrupa
ortalamasının ise 70
litrenin üzerine çık-
tığını kaydetti.
Türkiye'de bu kadar
az tüketiIen sütün
yüzde 70'inin sokak
sütü olmasının ayrı
ciddi sorun o|uştur-
duğunu dile getiren
Besler, şunları söyle-
di: "Sağlıksız sokak
sütü tüketilmesi
nedeniyle az tüketip
bol mikroorganizma
alıyoruz. Vitamin,
minera| maddeler ve
proteince zengin süt,
yeterli pastorizasyon
sağlanmadığı zaman
zararlı mikroorganiz-
malarca da çok
zengindir. Avrupa'ya
oran|a az süt tüketen
Türk halkı, sokak
sütünün iazla alın-
ması nedeniyle yine
Avrupa'ya oranla
daha iazla mikrobu
vücuduna alıyor.
Sokak sütleriyle

hepatit, tüberküloz,
tifo, brusella ve ishal
gibi birçok hastalığa
yol açan milyonlarca
mikroorganizma
sokak sütleriyle
vücuda giriyor."
Evde yapılan kaynat-
malarda mikroorga-
nizmaların tamamının
yok edilmediğini, ayrı-
ca sütün besin
değerinde çok ciddi
kayıpların o!uştuğunu
belirten Besler, ayrıca
sütün protein, yağ ve
karbonhidrat bileşen-
lerinde önemli
değişikliklerin ortaya
çıktığını bildirdi.
Besler, özellikle
çocuk'ların sokak sütü
kaynak!ı sağlıklarının
riske girmemesi için
pastorize edilmiş
paket sütlerin ku!-
lanı!ması gerektiğini,
sokak sütlerinden
artık tamamen
vazgeçilmesi gerek-
tiğini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Akdağ,
"Hastane odal,arını,
yatak sayısını azal-
tarak, banyo ve
tuvalet kurmanın
yanı sıra televizyon
da yerleştirip daha
lüks hale getirmeyi
hedefliyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Recep
Akdağ, "Hastane
odalarını yatak
sayısını azaltarak,
banyo ve tuvalet kur-
manın yanl sıra
te|evizyon da
yerleştirip daha
lüks hale getirmeyi
hedefliyoruz" dedi.
Bakan Akdağ,
incelemelerde bulun-
mak için geldiği 

.

Bartın'da, Valilik !l
Özel ldare Müdürlüğü
Salonunda, i!çe
kaymakamları,
belediye başkan!arı,
l! Sağlık Müdürlüğü
yetkilileri ve çalışan-
larıyla sağIık sorun-
larının değer-
!endiri!diği top!antıya
katı!dı. Akdağ, basına
kapa!ı gerçekleşti
rilen toplantının
ardından gazetecilere
yaptıgı açıl«!amada,
kentte sağ!ık
konusunda güzel
çalışmaların gerçek-
leştirildiğini gözlem-
!ediğini söyledi.
Hekim açısından
Bartın'ın oldukça iyi
durumda bu|un-

duğunu, eksik olan
cildiye, anestezi ve
nöroloji uzmanlarının
da buraya kısa
zamanda gönderile-
ceğini anlataır
Akdağ, şöyle konuş-
tu: "Bazen uzman
konusunda eksiklik-
ler yaşıy oruz. Ama
bunun nedeni
Türkiye'deki hekim
eksikliğidir. Bartın,
uzman hekim
konusunda ülke
ortaIamasının a!tında
değildir. Pratisyen
hekim açısında ise
birkaç eksiğim iz
olabilir. Bunu da
önümüzdeki gün-
lerde tamamlayabile-
cek durumdayız.
Burada yapılan
incelemelerde Bartın
Devlet Hastanesine
MR, tomografi,
mamografi ve kemik

ölçümü hizmetleri
a lınab ilmekted ir.
Hastane oda|arını
yatak sayısını azal-
tarak, banyo ve
tuvalet kurmanın
yanı sıra televizyon
da yerleştirip daha
lüks hale getirmeyi
hedefliyoruz.
Hastanelerde bu
konuda tadilat ve
revizyon çalışmaları
devam ediyor,
önümüzdeki yı!
içinde de büyük
ölçüde tamamlanmış
o!acaktır." Akdağ,
Kurucaşile ve
Amasra'da entegre
ilçe hastanesi oluştu-
rulacağını, sağlık
ocaklarının bakım ve
onarım ihtiyaçlarını !l
Ozel ldare ve ll Gene!
Meclisi tarafından
gerçekleştiri !eceğ i n i

kaydetti.
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ittaıye 110

Polis İmdat 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.

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

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

TAKSıLER

TEK Arıza
TEK İştetme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rııo.

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

Halk Eğitim Müd.

GEREKLi TELEFONLAR RESMi 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
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

Körfez Taksi..

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gem!ik Taksi
Manastır Taksi

513 ,l0 
51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

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
İtraıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 2'| -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

DENiZ OTOBÜSÜ
Bursa 256
Mudanya 544
Yenikapı (21 2) 516
Yalova (226) 811
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513

77 84
30 60
12 12
13 23

23 94

VAPUR _ FERİBOT
Yalova
Topçular
Eskihisar

(226| 814 10 20
|226| 363 43 19
(262| 655 60 31

oToBÜS
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 15 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 55 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

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL
i.lAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NOBETÇİ E CZANE
ı
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ENGİI{ tCZA|{tSİ
Tel : 513 37 16

GtMLIK

e-K
GEtLıx,ıN ıLx GuNLuK GAZETE§

GEtuLiKıı

I cüıı-üx sivasi cezeTE I

YEREL SURELi YAYİN
YlL :34 SAY! : 2619

riverı : 0.25 yTL. (KDV Dahiı)
Sahibi : Kadri CÜı-en

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 v Basım Yeri : xÖnpez oFsET
Matbaaclık-Yayıncı lık-Reklamcılık Tesisi
lstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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AKP llçe Başkanı
Enver Şahin,
10 Aralık Dünya
lnsan Hak|arı
Günü'nü kutladı.
Şahin, basına yaptığı
yazılı açıklamada,
10 Aralık 1948
tarihinde yayınlanan
lnsan Hakları
Evrensel Bildirisinin
Birleşmiş Milletlerin
kuruĞu üyelerindÖn
olan Türkiye'nin
de kabul ederek
onayladığını..
belirterek, "Ulke
mizde lnsan Hakları
1839 Tazminat
Fermanı ile gündeme
gelmiştir. Osman
aydınları Avrupa'daki
lnsan Hakları gelişi-
mini benimseyerek,
halkı aydınlatmrş ye
öncülük etmiştir.
Cumhuriyetimizin
kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk,
lnsan Hakları ve
kadın Haklarında
önemli gelişmeler
yapmış, bu haklar
Anayasayamıza da
girmiştir. Herkes
kişiliğine bağlı,

dokunulmaz, devredil
mez, vazgeçilmez,
temel hak ve hür-
riyete sahiptir
denilerek bu haklar
Anayasamızda açıkca
bel i rti l m i şti r. l n s a n ı n
bu noktaya varması
için verdiği mücade-
lenin temelinde
düşünce yatmaktadır.
Düşünce insanı insan
yapan en önemli
değerlerden biridir.
Bu nedenle özgürce
düşünme hakkı yaşa-

ıı

ma hakkından
sonra gelen en
önemli haklardan
biridir" dedi.
Şahin, Türkiye'de
insan hakları stan-
dardının en yükseğe
getirilmesi için son
yıllarda birçok önemli
adımlar atı!dığını,
bu nedenle 9 Nisan
1997 tarihinde İnsan
Hakları konusu
ile görevli Devlet
Bakanının başkan-
lığında Adalet,

lçişleri, Sağlık ve
Malll Eğitim Bakan!ığı
Müşteşarlığının
katılımı ile faaliyet-
lerini sürdüren
lnsan Hakları
koordinatör Üst
kuru!unun çalış-
malarına hız
verildiğini söyledi.
ınsan Hakları
Kurulu'nun bugüne
kadar 150'ye yakın
karar aldığını
söyleyen Şahin,
"Bıı kararlardan
büyük bölümü uygu-
lamaya geçmiştir.
Evrensel bir değer
olan insan haklarının
ülkemizde yerleşmesi
sadece insan hakları
komisyonunun, bir
kaç sivil toplum örgü
tünün görevi değildir.
Bu görev hepimizin
dir. Vatandaşları-
mızın insan hakları
konusunda daha
bilinçlenmesi ve
bu alanda bu
sürece katkıda
bulunmaya davet
ediyoruz. Dünya
lnsan Hakları Günü
kuğu olsun" dedi.

Bakanlıktan yapılan
açıklamada Kıbrıs
Türklerinin ge!eceği-
ni ilgilendiren bir
konunun, "bilgi veril-
di-verilmedi" tartış-
malarıyla gölgelen-
mesinin çok acı
olduğu ifade edildi.
Gelişmeler konusun-
da kurumların
en iyi biçimde bil-
gilendiri!diğinin vur-
gulandığı açık|ama-
da, "GeneIkurmay
BaşkanIığı ile ilişki-
lerimiz güvene da
ya!ı olarak sürmekte-
dir ve sürecektir"
denildi.
Bakanlıktan yapılan
açık|amada, Kıbrıs
Türklerinin ve gele-
ceğinin kurtarılması
ve Türkiye'nin yarım
asırlık Avrupa Birliği
ilişkilerinin rayından
çıkarılması çaba|arı
nın boşa çıkarılması
hamlelerinin
"bi lgi verildi-verilme-
di" tartışmalarıyIa
gölge!enmesinden
üzüntü duyu!duğu
vurgulandı.
Açıklamada, Dışişleri
Bakanı Abdullah
Gül'ün ta!imatıyla,

ilgili devlet kurum-
larının süreç hakkın-
da en iyi şekilde
bilgi!end iri!diği
beIirtildi.
Açıklamada
şöyle deni!di:
"Bakanlığımız ve
Genelkurmay
Başka n lığ ı
Türkiye'nin güvenliği
ve mil!i meselelerini
ilgilendiren her
konuda gelenekse!
yakın işbirliği ve
yeri geldiğinde ortak
çaIışmalar yapan
iki önemli
kurumdur.
Bu işbirliği hiçbir
yan!ış anlama ve
yoruma mahal
bırakmayacak
şekilde her zaman
olduğu gibi güvene
dayalı biçimde
sürdürü lmektedir
ve sürdürülmeye
devam edecektir.
kurumlarımız
arasında noksan
işbirliği vegüven
eksikliği varmış
gibi oluşturulan
hava Türkiye'nin
yüksek menfaat-
lerine hizmet
etmemektedir."
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GEMLİK ANA BAYİİ
HUSEYİN ULUKAYA . CUNEn DEtıllİRLİ oRTAKLİGİ

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Gad. 9/A
Tel & Fax: (0.224)_ 513 88 26

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

e-mall : c_demirli@yahoo.com
vvww. u l u kaya.tİ ca ret-ltd. com
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Burs Kozonocoktır.
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GErvıı_ixır
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TARAFSİZ SİYASİ GA^ZETE
inf ıı@ gc m l i kk <ır l'czga,ıc tcs i. cıı m 25 YKr. (250.000 Tt,.)

_

[öfez 0het'te
Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her tür!ü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühüı kitap,
bröşür cilt yapımı

lsfikla! Cad. Akbank Aralığı Te!. 513 96 83

ı -}ı.a a. KJltür Merkezi'nde yapılan törende y ışm dereceye girenler ödül lendirildi
ı

nsan Hakları Günü kutlandı
ne BakışGu

Kadri GÜLER
kadri_g uler@ hotma il.com

İnsan Hakları...
İnsan emeğini sümüre sömüre bugünlere gelen

dünyamızda çok çalkantılar yaşanmış.
Sizin anlayacağınız insanın insana ettiğini başka

hiçbir canlı birbirine beIki de etmemiştir..
lnsanlar, din ayrılıklarından, renklerinden, cin-

siyetlerinden, ırklarından dolayı sürekli birbirleriyle
didişip durmuşlar.

Güçlü güçsüzü, zengin yoksu|u, patron işçiyi,
ağa. köylüyü ezmiş..

Insanlık bu zulümden kurtuImak için çağlar
boyu mücadeler vermiş.. Çok canlar yok olmuş.

Birleşmiş Millet|erin kuruImasından sonra 10
Aralık 1948 günü, insan hakIarını teminat altına
almak için lnsan Hakları Bildirisi kaleme alınmış ve
buna uyulması için devletler metne imza atmışlar.

lnsan Hakları BiIdirisi'nin açıklandığı gün de
"İnsan Hakları Günü" olarak kutlanmaya başIamış.

Bu biIdirinin temeli, insana insan gibi davranıl-
ması ve değer verilmesine dayanır.

Din, dil, ırk, cinsiyet, ulus farkı gözetmeksizin
insanların eşit!iğini savunur.

Kimse dininden, düşüncesinden, cinsiyetinden,
ırk ve renginden dolayı bir başkasından farklı
değildir.

Bu evrenseI değerlere sahip çıkmak herkesin
görevidir.

Dün, bir üç dil bilen bir bayan yönetici, gazetemi
ze gelerek başından geçenleri anlattı.

Bir kamu kurumunda kendine yapılan
davranışların kabalığından söz ettı.

lnsan!arı aşağılamak, korkutmak, kamunun
gücüyle baskı altına almak da insan haklarına ters
davranıştır.

önce kamu kurumları bu konuda kendi üzerine
düşeni yerine getirmelidir.

Törenlerle bu iş çözülmez.
Önemli o|an, konan kurallara uymaktır.

/ 
'O 

Aralık lnsan Hakları Günü dün düzenlenen
törende kutlandı. kültür Merkezi'nde duzenlenen
törende konuşan lnsan Hakları Kurulu Başkanı
Kaymakam Mehmet Baygül,'Bildirgenin biz
insanlara sağladığı tüm haklardan faydalan-
malıyız. Bu imkanı Türk insanına yansıtan
Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'tir' dedi.

./ lnsan Hakları Kurulu üyesi Avukat Aydın
Erenoğlu'da yaptığı konuşmada insan hak-
larının ülke insan hakları olmaktan çıktığını
dünya insan haklarına dönüştürüldüğünü
söyledi. lnsan Hakları Günü nedeniyle düzen-
lenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmaların-
da dereceye girenlere ödülleri verildi. Syf 3'de

Liselerde AB r0 leri hazırlanacak
lı uıııi Eğitim Müdürlüğü tarafından lıxagre-
tim Okullarında başlatılan proje tanıtım
toplantıları Liselerde de sürüyor. Proje
üretmek için başvtıruda bulunan diğer
okullarda da devam edecek. Haberi 6'da

A ün
ı ıyıIdızlı ııaatler tutulsun'

Yeni ça.rşı esnafını ziyaret eden Saadef
Partisi llçe Başkanı Recep Aygün, başkan
olabilmek için esnafa verdiği yaldızlı vaatleri
tutması gerektiğini hatırlattı. Haberi syf 4'de

Ecıanelere 
ıEı 

tahelası ıorunlul ıı
Sağtık Bakanlığı, faal halde hizmet veren
bütün eczanelere 'E' tabelası zorunluluğu
getirdi, Üzerinde 'E' yazan tabelalar ecİa-
nenin' ön cep hesinde caddeyedik ve iki
cepheden kolayca görülecek. Sayfa 8'de
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iAKP'nln ze olltikası l(ın 0
CHP Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Oyan, Bursa'da düzenlediği basın toplantısında

hükümetin zeytin politikasını eleştirerek, "Böyle kör bir politika olmaz" dedi.

r,

Gürhan ÇETINKAYA

Takva...

CHP Bursa ll aaş
kanlığı'nda düzen-
lediği basın toplan-
tısında zeytin ve
zeytinyağı konusun-
da değerlendirmeler
yapan CHP Genel
sekreter yardımcısı
Oğuz Oyan, hükü
metin fındığın ardın-
dan zeytin üreticisi-
ni de yalnız bırak-
tığını söyledi.
Gene! Sekreter
Yardımcısı Oyan, ll
Başkanı Abdul!ah
Ozer, CHP Bursa
Milletvekilleri Kemal
Demirel, Mustafa
Özyurt ve Mehmet
Küçükaşık'ın yanı
sıra çok sayıda par-
tilinin katıldığı basın
toplantısında, Türki
ye'nin kendisine ait
bir tarım politikası
nın olmadığını belirt
ti. "Türkiye'nin bir
politikası var ancak
bu bir lMF politikası
dır" diyen Oyan,
bugün tarımda yaşa
nan sorunların ilk
niyet mektubunda
en başta be|irtildiği-
ni ifade etti.
Türkiye'de birlik-
lerin mutlaka kon-
trol altına alınması
gerektiğini belirten
Oyan, çiftçinin
çıkarları söz konusu

olduğunda hüküme
tin lMF'nin tarafını
tuttuğunu ileri
sürdü. Oyan, 17
tane birliğin a!ım
yapıp kendisini
finanse etmesinin
çok zor olduğunu,
bu noktada üreti-
ciye uygun kredi
desteğinin sağ!an-
ması gerektiğine
vurgu yaptı. Birlik
lerin mali yardım
yapılmadan ayakta
durmasının müm
kün olmadığını dile
getiren Oyan, şun-
ları söyledi: "Koo
peratifleşmeyi teş
vik etmemiz lazım,
birliklerin profesyo
nel çalışması gere
kiyor. Birliklerin
isti krarsız ça.l ıştığ ı
gözleniyor. Orneğin
zeytin üretimi Türki
ye'de olması gere
ken yerde deği!.
Suriye bile bizden
daha ön sırada.
yunanistan ve Bul
garistan'la zeytin
üreticimizin aldığı
birim fiyat aynı.
Türkiye'nin bunun
çok daha üstlerde
olması gerekiyor.
Avrupa ve Yunanis
tan da zeytin üreti-
cisine 1.32 Avro
prim verilirken,

Türkiye'de bu yıl 6
Cent prim veri!di.
Avrupa'da zeytin
üreticisi 2.10 YTL
destek primi alır
ken, Türkiye'de 11
ykr verilmesini
anlamak mümkün
değil. Avrupa!ı üreti
ci Türk üreticiden
tam 20 kat daha
iazla destek alıyor.
Türkiye'de ilacın
gübrenin fiyatı her
yıl yüzde 20, mazot
ise yüzde 30 artar
ken, geçtiğimiz yıla
oranla ürettiği ürü
ne 1 Ykr artış yapıl
dı. Yurt dışından
gelen tüccar önce
sizin ne kadar üreti
cinize teşvik verdiği
nize ve iç pazardaki
fiyat!ara bakar.
ureticinize destek
primi vermez iseniz
ya bancı tüccar
fiyatları daha da
aşağıya çeker.
Kısacası böyle
kör bir politika
olmaz."
Oyan, partili
yöneticiIerle birlik
te sırasıyla ziyaret
ettiği lznik-E!bey|i,
Orhangazi-Yen iköy.
Gemlik ve Mudan-
ya-Zeytinbağı'nda
üreticilerle bir
araya geldi.

lSnn süresi 81.ayet :

(Ve yine de ki: 'Değişmeyen
gerçek geldi, sahte ve tutarsız olan
yıkı!ıp gitti; zaten sahte ve tutarsız
o|an er geç yıkı!ıp gitmek zorun-
dadır!')

Onceki gün Takva'yı izledim..
Film yukarıdaki ayetle başlıyor..
Ozer Kızıltan'ın yönettiği, Fatih

Akın'ın yapımcıları arasında
olduğu ve başrolde Erkan Can'ın
tek sözcükle harika bir oyun
verdiği Takva, da kurgulanan
senaryo;

Radikal islamın kendisine yarar,
u|usa zarar verdiğinin çok somut
bir göstergesi..

Senaryo..
lyi düşünülmüş.. araştırı!mış...

yazılmış ve kurgulanmış.
Ve ..

Olabildiğince yansız kalınmaya
çalışılmış.

Filmin öyküsü kısaca şöyle
"kendi halinde mütevazi biri

olan Muharrem, dini inanaçları çok
kuvvetli bir insandır. Gece gündüz
ibadet ederek nefsi arzulardan
uzak, manevi bir yaşam sürmekte-
dir.

Bu öze!likleri çevresinde güve-
nilir bir insan olarak tanınmasına
neden olmuştur. Bu durum varlıklı
bir tarikat şeyhinin dikkatini çeker.
Sayısız mü!künün kiralarını topla-

mak üzere Muharrem'i yanına alır.
Birdenbire bambaşka bir dünyanın
içine giren Muharrem için sahip
olduğu değerler yavaş yavaş
sarsılmaya başlar. Bir yandan
modern dünyaya ayak uydurmaya
çalışırken bir yandanda bu çarkın
dişlileri arasında ezilmeye
başlamıştır."

Filmin.Kuran'dan bir ayetle
başlayıp, Nazım Hikmet'ten bir şiir-
!e bitmesi, metafizik veya materya
lizme güzel bir gönderme..

Neye inanırsanız inanın, ne olur-
sa olsun insanı insan yapan değer-
ler ve bu değerlere olan inanç,
insan işte bu inancı yitirdiğinde
sorun başlıyor ve yine kendisi bir
şekilde sorunu çözüyor.

Bu film tekkede deği! kilisede
veya herhangi bir din tapınağında
da geçebilirdi.

O yüzden din olgusunu filmle
bu kadar anlamlandırmak haksızlık
olacaktır, sanıyorum.

Her neyse..
Film Bursa sinemalarında

devam ediyor..
Uyumak değil uyanmak için bu

filmi mutlaka izleyin..
Ve de kendi duruşunuzu mutla-

ka sorgulayın..
Sorgulayın ki...
Yarın çocuklarınızın önünde

başınız dik dursun.

AA-{ıoa I.vka ö.r.mli d.ğil t000 ı{2
dıniı görıcık ersı
AA-010 8ursı Yolu 0ıcri ı1000 U2 Tı. Parlı o|acak
AA-13 Kuml. ilarlı ırası 1000 U2

Dıniı göııok içind. .v ol.bilir
AA-027 Y.love Yolu 1000 il2 Ticari lmaı

z.ytın sıtlş ilığaıası olıcık
AA4.l4 Orhang.ıi ç.v.t yolu 'l500 U2 zaytın

dıpolıma yari olacık ı.sı
EE-oog s.hald. 200 u2 zkatlt dıniz görıbilıcıh
üıt ü.t. v.ya kaİşılıkh iki daar. vıyı dublcks
dıar. ol.bil.c.k aşy.7i
EE-036 tıvki Öı,ıımli dığil 5 katlı kılıpir o|acak bına,
EE{48 l3tiklal Cad. Zımin yatınm ımıçlı dükkan.

SATİLAN - KİRALANAN
GAYRİMENKULLER

AA-OO2 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.0OO YTL
AA-o05 Karacaali 9275 lll2 kmut imarlı 25o o00 YTL
AA-009 Kurtul 28O li2 köy içı 60.il)O YTL
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya
fabrika oıabiıar. 120.000 YTL
AA-O1ıl l/lanastır 909 il2 villa imadı a)O.il)O YTL
AA-O15 Hi.art.pe 12{l li2 Ocniz manıaralı yola
cıphıli hissıli tapu 10.00OYTL
AA-O16 Hisadep.lıl9 H2 Deniz Manzaralı yola
cophc hisseli tapu 20.ü)0 YTL
AA-019 Kanalboyu 970 M2 cski ıcytin ha|i arkası
lacari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Engürü Köyü 120O0 M2 1/25.000 planda
dopolama imaılı 1.ü)O.ü)0 YTL
AA-O2ı] Zıytin hali arkası 150 il2 dcpo yerıne musail
17_ooo YTL
AA-026 Hanüdiyı l{h. 31E4 t2 trkczı yakın
}onrn amtlı 2.qn.000 YTL
AA-{ı29 o7hangaıi yolu 3o.o0 t2 ıanayi amarıl
d.polamaya niisait 7(Xt.Oül YTL
AA-O33 S.rö.d bögo 50.ü)0 il2 anayol a4O0 met,
cophı dcpdma imaılı 7.5«).q)0 YTL
AA-034 Sırbısl Böl9ı 530.@0 ll2 Oepolama imarlı
AA-036 Z.ytan Hali yanı 16i0 ll2 dıpo ycrine
ıtüııit 25.0O0 YTL
AA-045 Umuöıy 380 t2 dmiz manzaralı
vllla imarlı 7O.ürO YTL
ıA_0|45 Engürü KöYti 2aÇx' il2 Anayola
cıpho 165.üD YTL
AA{49 o]hangaıi cad. 73o i2
aiç yını yol 9O.«lO YTL
AA-O5O Umu.b.y 5:!25 t2 yol kınan 25.(Xl0 YTL
AA{l55 Umuıboy 385O il2 kiirfıı manzaralı
ııyitin ağaçlan vaı 95.0O0 YTL
AA.O60 Küçülıkumla 1Oül llK2 lmarlı 100.000 YTL

SATİLlK ARSA

Ko ÇAK HtH[t|
CDRS t GCfulLİı{ şuBCsİ

Te| : (O.a34) 51e 08 §8
Fax : (0.224| 512 08 61

Istiklal Caddesi Adliye Ara!ığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

\rvvvvlr. kocakgayrİ rnen ku l.com
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AA-O8O Kapakh 596 M2 vi|la konul imarlt r10.0(rc YTL
AA-O8'l Xaracıboy haıaagaç 9 550 İl2 |mi,
yoluna 150 ml. cePh. benrlnılak olabalir. 250.0oo YTL
AA.091 ÇeYre yolu t 08'l M2 yo|a 50 mt.
coPho tlcari imır|ı 75o 0oo YTL
AA-o92 Yalova Yoıu 9 ao8 Gcm|ik'€ çok
yakln ıicarl tm.rl| 3 0o0.000 YTL
A4-096 FIstlkl. x6yu .ı,5o0 ırı2 den|zo 60 mı, 350.(»0 YTL

EE-Oıla Gölyaka 2.0OO lr2 lçınde evi olan
lınik 9ölüne sıfır 65.000 YTL
EE-O71 Esadaye Köyü Yalova 1290? U2
2 katlı ahşap bina ev, ahır, tıaktö. 250.000 YTL
EE-075 Mudanya 1532 ii2 anayola cepheli
havıızlu müslakil daniıa sılıı, altl gara1,
porlakal bahçesi var 800.000 YTL
EE_080 Oıhıııgazi Cd. 7800 M2 Ev ahır c|oklrik.
su. arleryGn. meyvc ağaçları 2O0.000 YTL
EE-t34 Orhanga:ı lznik yolu 25OO il2 dublek3
ev8 oda. 2 banyo olekrik, su ret/tan ve m€yYa
agaçları çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000 YTL
EE- l36 Durdano 2272 M2 2 katlı .v
meyve ağaçlı 'l30.0O0 YTL

EEo02 Manastıı 100 M2 4 kat 3.1 koloriierlı 95.000 YTL
EEo04 GazharE Cad 'l25 M2 5 kat 2+1 kalorlt.rli 70 000 YTL
EEo05 Lise Cad 110 ru 2 kal 311 bakımyl dalı.60,000 YTL
EE41'l Narlı Köyü 75 M2 2.kat 2+'! eşya|ı 2 adel ytamı
hayuıu. spor alanı v. çocuk parhı masıafsız 75.000 YTL
EE-012 Manastır 120 M2 6,kat 3+1 masrafsız
bahımlı daııe 100 000 YTL
EE-013 Yenı sahıl 90 M2 5.kat 3+1 yenısahil
masrafsız denız manzaralı 85 000 YTL
EE-0'l4 Manastır 124 M2 1.kat masralsız
bakımlı daaro 85.000 YTL
EE-015 Eski pazar cad. 95 M2 2-1 sobalı,
kartonpiyerla 50,000 YTL
EE-017 Gemlik mertez 110 M2 5.kat
3+1 çarş|ya yakın 45.000 YTL
EE{18 Hamidiye Mh. 'lıl4 M2 4.kat
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL
EE-019 Balıkpazarı 60 lıl2 3.kat 2+1
acll ihtiyaçtan 3atllık 55.000 YTL
EE-021 Gemlik 87 M2 s.kat 2+1

çelik kapı kartonpayor , pimapen 55.000 YTL

sA-rıLı]< çİFTLİı<
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AA-062 G€mlak Bursa Yolu l3.oo0 u2
zgman €ıüdlu 5 kaı amarll 1 600.000 YTL
AA-063 Narh Koyu 1 22Z il2 anayoıJ 5 mt 3O0.0OO YTL
AA-06ıı Seöesı Bol9o 39.1E3 u2
Sanayi lmarlı 3 OOO OOO rTL
AA-067 lznlk Gol hcnart 8O0-0(X) İl2 İurıım
i.tasis kurulabllıı 5.500.000 YTL
AA-o88 ort.ngaıl 19.ol7 ıl2 sınıya imarlı '|.250.00o

AA-072 Gemsıı 80o M2 villı imarll

EE{24 oı Zıya Mh ll5 ı{2 2.kat 3+1 daıre bltrif.di,
pırupenlı. salgn boya. ka.lopiy.r|i 80.000 YTL
EE-031 Manast|ı 130 ir2 2.kat 3+1 karıffplyer,
ka|onrgnİ, 

'ull 
eşya 1'ı 5 oo0 YTL

EE_o33 orhanga4 cad. 1ııo M2,!.İat 3ü1 doğalga
bakımlı daıre /5 0OO Yr[
EE -O57 Cumarte.ı Paarı 70 M2 s.kal
2+l çellk kapı, karlonplycİ, pimap.n al.o00 YTL
EE-o58 Manastlr 130 m2 5 kat Clsiı yola ceph.,
kalonrtrll 70 ooo yıL
EE-o6o Manastır 130 M2 s.kat 3r1 denıı yola
ccphcll kalonrerl| ı0.ooo YTl
EE_o61 Ballkpaan 68 M2 5 kaı
2+1 bak.m ıstcr 35.oo0 YTL
EE_062 Mana3tl, 120 82 4.kat 3+,t 

'ulldalrc 1oo.ooo YTL
EE-o77 Hamıdıye ı,lh. 11.ı M2 1.kaı 3+1
baklmlı dalre 60 ooo YTL
EE-o8'l Manastır 135 M2 ı,kat 3+1

'ull_doğalgaz 
9o.ooo YTL

EE-o82 Manastır 1ıl5 M2 3.ıat 3+1 cift
banyo ve wc kalffrerl|, a8anıöriü !rc.ooo YTL
F€ o83 Eşref Dınçcr Mh 13oM2 2.kat
3. ı yen| blna 80 ooo Y.IL
EE-o85 Manasııı 110 M2 12,kat karlonpıycrll,
İalonrerll. masrars|z 55.ooo YTL
F F 'l ()8 Manastır 1 50 M2 1.2-3-rı-5-_. katlarda
3.1 ftrll. lüks. ağusıos 2o07 toslim dıniı mananlı 10
Jdğl dalla Gomlik Mırkıı 110 ıu2 5.krt 3+l çarş|ya yakln
Et,o93 Manastır 195 M2 5 kal
4+1 2 barıyo, 2 wc. asansorlu. doğaıgaıl|
EE-130 Manast|, ı95 M2 3.kat
4ü 1 2 banyo, 2 wc. asansörlü, dogalgil|l
EE -129 Manastır t95 M2 zemın
4.1 2 bany(). 2 wc. asansor. doğalga
EE-o94 Malıastır l55 M2 ıemın
3.t 20o7 larnlnu. teslım kred|yo uygun
FF-096 Manastıı '|50 M2 1.kat 3+1
denız manıaıall kalonl€r|l, özel yaplm l 30,000 YTL
EE-ro0 Ma.ıastl. lıı0 M2 3.kal 3+1
ozel yap|ın luks kalorlrorli 120.o0o YTL
EE-'l08 Manastıı 150 ı{2 1.2.3.ıı.5 İatlarda 3+1 full lüı
Ağusto3 2007 teslım donlı manarıll 'l0 ıdıt l25.0o0 YTL
EE-125 Manastıı 155 M2 1.kat 3+l 2007
Tmmuı lĞs|ım k.ıdıy. ırygun 120.000 YTL
EE_130 Manastır l95 t2 1.2.3.ıı.5.6. k.tlarda 4+1 2 banyo,
2 wc. asansörlü. doğalgazlı 5 adet 1 70 OO0 YTL
EE-l43 Manastır 120 M2 5.kal 3+'l sobalı.
karlonpyorll 70.oo0 YTL
EE-145 Manrstır 135 u2 3.k.ı 3+'t rüp.rı dcnaı
mınaEl|. kmbill 8o.0o0 YTL
EE_'ııı6 lstıklı| cıd, l'io M2 2.kar bıkmlı daire 67 ooo YTL
EE-lıl9 Hımıdıy. uh. 1'i0 t2 3+1
Gaıi oiulu yan| b.k!ml| 55.000 YTL
EE-l51 lsüıd.l Cıd. lı16 t2 9.k t 3+1 öal yıplm full lüks
dairc 120.000 YTL
EE_'l53 Kum|a 8o u2 5.k r 2+1 sit. iP?i3and. b.ılm||
manznlı full !şyalı ıı2.@0 YTL
E€-1!ıl Eski sahil k:yıkham l20 t2 3+l bakım|. d.niı
mananlı 1o0,0o0 YTL
EE-155 Manastır 120 ll2 3+'l denıı manarılı, bıkımlı
donirc sıfıı mutfal 80.0d) YTL

EE-159 Dörtyol 130 M2 10. hat 3+1

özcl yapım lüx 105.000 YTL

EE407 Gazhan. Cd. 120 M2 zımin 1 kat kalorifer|i,
1.100 YTL kiİa g.lin var, banka aPotekll 115.000 YTL
EE-105 Oemirgubaşı Mh. 2ıl iıl2
ıemin köşo dükkan 55.000 YTL
EE-133 Adliyo karşısı lhlara 325 M2 zemın full
eşyaııyla birliktc 550.000 YTL
EE-161 orhangazi sanayi Sitcsi 'l50 M2 zemin çckmc
kath, içinde kiracılı. yatırımlık, kclepiı 75.000 YTL

EE-o34 orhangazi cd. 33ooo M2 12ooou2
kapalı alanlı hazı? 7.5oo.ooo YTL
EE-{ı65 Alaşar Köyü 2a2a ]ı2 28oo M2 kapalı
alanlı hazıı 9O0.00O YTL
EE-o49 lznik yolu 3sooo M2 13ooo ı,r2
kap.ıl alanıl hazlr. apotokla ıı.275.oo0 YTL

AA-037 Hisartepc 90000 M2 imarlı
AA-038 i$anastır l350 il2 imarlı
AA-042 i{anastıı 2000 M2 imarlı

EE4o6 Hasart.P. 130 M2 3.kaı 2+1 a3ansörlü,
kaloriferli 2OO USO dcpozito 375. YTL
EE416 Manast|ı 12O }|l2 1.kal 3+1 asansörlü,
kaloriterli, 2 aytıh depozil 35O. YTL
EE{2O Manastır 120 M2 1.kat 3+1 asansörlü,
kaloıir.rla, 2 aylık dapozit 35O. YTL
EE{95 Eski Pazar Cd. 1OO M2 1.kat 2+1
doğalgaz kapıda, iuli eşyalı 55(). YTL

EE{S{ Umuıöıy 2l012 dublıı ?0 12 bahçli. deniı manıırıi

EE{6l Doh,Jcr 50012 iiplcı full lüks 350 t2 hhp }00.000 ft
EE{6l hhrr $012 Tripleı villa fulllüis dairı 600.000 YTL

EE476 Kırrıdi i50 12 tiphı üniıt ııtı, pkuıili hlç 325.000 YTL

EE{7t Ofunıyt Ih.l1012 Dublcks dıniı manarılı

lüs vı tksihiı ınotilyıh l50.m YTL

EE{97 (umlı 6012tiphı silı içidmiı 50 mt D0.000 YTL

EEJlt Ofuniyı I.20012 duplcis hkımi ııpı maııani 2$,000 fil
EE.10l Bursı Çıiiıgı iü 12 riSı öıd ppm lüks |00.000 YTL

EEJ60 Xuçıııtu sıhil 260 t2 tid*§ silı (iıdt yuznı hınıa,
öıC yepım liks, yıni 300,m0 m

sATıLı]< DÜ}<}<AN
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EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı
müstakil 2,5 katlı , sobalı

AA{18 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek 120.000 YTL
M448 Kurtul 7ı118 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA451 Umurbey 1650 M2 yola yakın,

araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
AA481Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

M-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içı 60.000 YTL
EE-003 lskele Meydanı 55 M2 5 katlı
meyhane|er sırasında bına 200.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı,
imar|ı benzınlık 2.250.000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35 000 M2 kaÖası bitmiş
Resort ote| 1.450 000 YTL
EE.040 Orhangazı yolu 4000 lr2 ruhsatlı,
ımarlı benzınlik 1.200.000 YTL
EE-045 Kaısak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı hazır ışyerı. restauıant 550.000 YTL
EE-072 Oemırsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma
ıhtıyacı var. her katIn ayrı 9ırişi var, 130.000 YTL
EE-073 lstikıa| Cad. 25 M2 2 katlı devren kiralık
dükkan faal durumda market, tekel bayi. 50.000 YTL
EE-138 Orhangazı Cad. 500 M2 faal durumda
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık
dükkan 40.000 YTL

NOT : Telefonla görüşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunuı

ct ıllİIIJl, Plılı 0ılruıl

sATıLl}< ]I'ÜSTA}<ıL EV

sATlLl}< zEYTaNLı]<

MUHTELİF

, ,,l l

ARANAN GAYRİMENKULLER
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lnsan Hakları Günü kutlandı
Diş Hekimi Ozcan VURAL
ozca nvu ra1 1 913@notmail.com
www.m iIliyeUblog/özcan vural

Yiyin bu iştiha sizin !...

Ben bu yaşta iddia ediyorum ki;
Türkiye'ye ve halkına en büyük fenalığı bu
günkü medya ve TeIevizyon yapmaktadır..
Okuma -yazma oranı düşük olan bir ülke
için.Televizyon büyük bir nimet adl...

Ulkenin her köşesine hızIa girer, çok
düşük masraflarla köylere, dağ başında ki
haIkımın odalarına girer,

Belgesel!er-öğretici saatlerde tarım-hay-
vancılık-hatta okuma yazma kolayca en
ücra köşelere gönderilebilirdi.. Türkiye Köy
Enstitülerini kapatarak yaptığı hataya, bir
yenisini hem de daha büyüğünü yaparak
devam ediyor...

Bu duruma ne hükümetler dur diyor, ne
de halkımız...

Sabahtan başlayan te|evoleler, uyduruk
kadın saatleri, mahalle dedikoduları, olur
olmaz, saçma konularla bir gün geçiriliyor...

Otobüslerle mahaIlelerinden toplanan
bence zava!lı kadınlar, stüdyolara dolduru-
luyor, aralarda yemek, stüdyoya seyirci
havası verilerek sözüm ona bir konu
konuşuluyor... Evinde yemeği o|mayan bu
kadınlar yokluk ve imkansızlıkları sebebiyle
kukla gibi yazık ki sevinerek geliyorlar...

Sonra da sığ kafalarıy|a, sözüm ona fikir-
ler yürütüyor|ar, orada para karşılığı getir-
ilen, rollerini oynamaya çalışan Semra
hanımIar, Meriç beyler, Ahu hanımlar, Caner
-Tülin laflarıyla oyalanıp gitmekteler ama
aslında Türk halkının eğitim meselesine kan
doğramaktadırlar ve gülünç hatta zavallı
olmaktadırIar..

Adam İstanbul'un ormanıarını mahvedi
yor ama oğlu manken sevgilileriyle
gazete|erin - Televizyonun baş köşesinde..
Renkli gazeteleri miz bu hızlı çocuğun çap-
kın!ığıyla uğraştığı kadar ormanlık arazinin
mahvedilmesiyIe uğraşsa, belki bu günkü
reziI tabloyla karşılaşmazdık ...

Adamın çevre düşmanı olup, ormana
balta ile girmesi, binlerce ağaca kıyması
boşuna değil, adam kesilen her ağaçtan
kazandıkları i|e keyifli birkaç gece daha
geçirecek..

Açıkçası bu çarpıklık Beykoz'da varda,
başka yerlerde yok mu ?

Adamlar çaIıyor-çırpıyor, gökdelenlerı
-vi!laları dikiyor, kapısına da güven!ikçi
koyuyorlar ki, ha!k gelip çaldıklarını
görmesinler diye....

O kadar rahat, gözleri dönmüş ki uzaktan
dahi olsa gariban halkımın bu güzellikleri
seyretmesine razı olmuyor!ar...

Ormancısı da- siyasetçisi de- müteahhi
tite tek bir amaçta birleşmiş...

Bu halk enayi, yaşamasını -yemesini
bilmiyor, onun için biz yiyelim de, belki
zamanla oda aklına başına a!ıp yemesini
öğrenir diye düşünüyorlar zannederim.

Bu gün birkaç büyük gazete hariç, yayın-
lanan küçük - büyük gazeteler sayfalarını
tamamen magazine ayırmış durumda.. Daha
ön ce televizyo n da öğ retic i -eğ iti m se l-kaI ite! i
bir program yapmaya ça!ışan bir bayan
yayıncının programı yayından kaldırılmış,
sebep de reytingi azmış.. Halk ciddi prog
ram!ar istemiyormuş..

lletişim kuruluşlarının başında olan kişi
Ier sizlere sesleniyorum;

Birkaç kuruş fazla kazanmak için bu rezil-
liklere göz yummayın, daha doğrusu siz
istemeyin.. Ha!k ne verirsen onu alır... Onu
bilgiIendirmek, eğitim kalitesini yükseltmek
bence sizlere verilen ulvi bir görev olmalıy-
dı...

Sizler bu güne kadar bunu kötüye kul-
landınız..

Bu gün Orman Bakanı ateş püskürüyor
ama yarın bakan değişir başka bakan gelir
oda Yiyenlerin ateşli savunucusu olur,
sonra emekli olunca da gider orada oturur..

Çünkü Türkiye'de hukukun egemenliği
yok, her şey siyasete ve siyasetçiye bağ!ı..

-Seyfet,ıin ŞEKERSÖZ
10 Ar;ılık Dünya
lnsan Hakları
Günü kutlandı.
Pazar gününe
rastlaınası nedeniy!e
Beled,ye Kü!tür
Merkezi'nde dün
yapı!an kutIamalara
Kaym ıkam Mehmet
Baygtıl, BeIediye
Başka n Vekili.
Nuretl:in Bay, llçe
Malla Eğitim Müdürü
Mehmet Ercümen,
İlçe Eınniyet Müdürü
All kemal kurt ile
okul lvlüdürleri,
öğretınenler ve
öğrenciler katıldı.
Şaygı duruşu ve
lstiklal Marşı ile
başla,lan kutlama
töreninin açış
konusimasını yapan
lnsan Hakları kurulu
Başk:ını Kaymakam
Mehnıet Baygül,
"Bildirgenin biz
insanlara sağladığı
tüm haklardan
f aydalanmalıyız.
Bu iıı,,kanı Türk
insanına yansıtan
Atatürk'ün kurduğu
C umtı u riyet'ti r" dedi.
Türk ıılusuna tanınan
bazı iıakların AB
ülkele,rinde bile
henü:: uygulanmaya
başla ıdığına işaret
eden Baygül,
insanlara özgür!ük
hakla,ı tanınmasının
düny:ıda özgürlük,
adale,ı ve barışın
temeli o!duğunu
vurguladı.
lnsan Hakları Günü
nederıiyle yapılan
Resinı, Şiir ve
Komp ozisyon
yarışrnaIarında
derece alan öğren-
cilere de ödülleri
törenle verildi.

GEMt
lnsan Hakları nedeniy
le düz:enlenen Kompo
zisyoıı yarışmasında
"Dem irden Defter"
konu!u çalışmasıyla
i! biriııcisi olan
Gem!ik Lisesi'nden
Nur Pelin Ünal'a
teşekltür beIgesi
ile küçük a!tın
hediyesini
Kaymakam Mehmet
Baygül verdi.
Şiir yarışmasında
birinci olan Anadolu
Ticaret ve Ticaret
Meslek Lisesi'nden
Bahtınur Şıkbasan ile
ikinci ve üçüncülere
teşekkür belgeleri
Belediye Başkan
vekiii Nuı,ettin Bay

tarafından verilirken
Resim yarışmasında
derece alan
öğrencilere teşekkür
belgeleri llçe Mllll
Eğitim Müdürü
Mehmet Ercümen
tarafından verildi.
İnsan Hakları Günü
kutlama töreninde
ayrıca İnsan Hakları
Kuru!u üyesi
Avukat Aydın
ErenoğIu'da yaptığı
konuşmacia insan
haklarının ülke
insan hakları olmak-
tan çıktığını dünya
insan haklarına
dön üştü rüIdüğünü
söyledi.
Erenoğ!u, "lnsanlara
yönelik haklar
ülkeleri aşıp
devletler arasında
savaşlara kadar
uzamıştır. Dünya
savaşlarından sonra
büyük devletlerin
savaşları durdurup,
i n sa nl arı n h ayatl arı nı
koruyabilmek için
büyük adımlar
atı l m ı ştı r. Hazı rlana n
insan hakları
bildirgesini ülkeler
kendi parlamento-
larında oylayarak
yasalarına uygun
değiştirmeye
gitmişlerdir"
şeklinde konuştu.
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un iYıIdızlı vaatler tutulsun'
Ş_çyİettın ŞrXenSÖZ
, ıııi çarşı esnafını
,..ıf?ıet eden
$aadet Partisi llçe
Başkanı Recep
Aygün, başkan
olabilmek için esnafa
verdiği yaldızlı
vaatleri tutması
gerektiği n i hatı rlattı.
Yeni Çarşı'da
yaşanan sıkıntının
çekilemez duruma
geldiğini söy!eyen
Aygün, 'Yaklaşık
2 yıl önce türlü
vaatlerle yeni
çarşıyı yıkan Belediye
Başkanı, burayı
biran önce yaparak
esnafa verdiği sözleri
tutmasını istiyoruz.
lnşallah bir yıl
içinde biter ve
esnafımız daha fazla
mağdur olmaktan

kurtulur" dedi.
Çarşı esnafını
gezerek on|arla
sohbet eden sp
İlçe Başkanı Recep
Aygün, daha sonra
esnafla bir araya
gelerek toplantı yaptı.
Ticaret hayatının

merkezini küçük
esnafın oIuşturduğu-
na dikkat çeken
Aygün, yaptığı konuş-
mada AKP hüküme-
tine de yüklendi.
Ticaretin oldugu
kadar sosyal hayatı
mızın da merkezini
teşkil eden esnafın
lMF ve AB'nin kur-
banı haline getirildiği-
ni öne süren Aygün
yaptığı açıklamada;
'AB sevdası ile lMF
direktiflerine göre
hareket eden işbir-
likçi hükümetler ve
son olarak Akp
hükümeti vasıtasıyla,
esnafımız elindekini
avucundakini vergi

adı altında devlete
ödemekte, bir yandan
da dev şirketlerin
hipermarketleri ve
büyük alış veriş
mağazaları arasında
sıkışıp kalmaktadır'
dedi.

Gemlik'te Çarşı
Meydanı i|e sokaklar-
da yapılan kazılarda
vatandaşların yürüye-
mez hale geldiğini
hatır!atan Aygün,
Gemlik'in sokak ve
caddelerinde kazı
yapılan birinci
ilçe konumunda
olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut'u da
hizmet yapmadığı
suçlamasıyla
eleştiren Aygün,
"Esnafımız böyle
zor bir durumdayken,
yeni Çarşı esnafımı
zın derdi ise
daha vahimdir.
Gemlik'imizin ilk
çarşısı konumunda,
yıllardan beri Gemlik
halkına hizmet veren
çarşı esnafımız,
AKP'li Belediye Baş
kanı Sayın Mehmet
Turgut tarafından
bir takım sözler
verilerek yerlerinden
edilmişlerdir. lyi
niyetlerle belediye
başkanının sözleri
senet kabul edilerek
yerlerini boşaltan
yeni Çarşı esnafı
şimdi de pişman
olmuştur. 2005 yılı
Nisan ayında geçici
yerlerine taşınan
çarşı esnafı, sözde
2006 Maıt ayında
yeni çarşı modernize
edilerek eski
yerlerine geri
döneceklerdi.
Ne yazık ki 2006 yılı
bitmek üzere olması-
na rağmen hala
bir direk dahi dikilme
miştir. lhaleye göre
bir yılda bitirilmesi

planlanan Çarşının
akıbeti meçhuldür.
Her zaman ve
zeminde haklının
ve mazlumun
yanında yer alan
Milli Görüş'ün
tek temsilcisi olan
saadet partisi olarak
esnafımızın ve
özellikle yeni Çarşı
esnafının böyle
zor bir durumda
olmaları sebebiyle
bu toplantıyı düzen-
leme kararı aldık.
Bu toplantı vesile-
siyle uyarı görevimizi
yaparak, sayın
Belediye Başkanı ve
meclis üyelerimize
sesleniyoruz:
Yeni Çarşı esnafına
verdiğiniz sözleri
lütfen tutunuz. Eğer
bir gecikme söz
konusu ise, oluşan
zararları tazmin
ediniz. Size oy verip
Belediye Başkanı
yapan insanları,
mağdur, mazlum ve
pişman etmeyin.
Gemlik'i çok seviyor
olabilirsiniz, ama
Gemlik halkını ve
yeni çarşı esnafını
da seviniz ve
hizmetinizi onlara da
gösteriniz"
şeklinde konuştu.

BAY ilıu§TArA üşıtp EilLAK,TA}'ı

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP lşı_ERi yapıLıR

AC|L §ATlLlK ııe 1(|RAL|I(LAR|I'||Z l

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|L|K DAIRE

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

71 ıı TıHer Çeşit Emlak Alım, Satım ve rıralama H

ll.l Blzl ARAYıI.|ıZ

120 n2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAıRE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

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

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

Balıkpuan Eskisahil lıIektep §okak l.Jo:2 D:4 Sadık Fatma

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

ApL 3+1. 110 m2 asansörlü dombilisailık daire

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın

altında 408 m2 arsa - Çınarcık,
Yalova 448.54 m2 arsa

Terma! Barajı'nda 407.77 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

Tı,afik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

DoğaIgaz Poliçesi Yapılır,

şEKER §ıGORTA
Macide Özaw

Tel : 5132474 Fax: 514 10 21

§p'den lnsan Hakları ser
ı

s
ı

ı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
10 Aralık Dünya
lnsan Hakları
nedeniyle Saadet
Partisi llçe
Başkanlığı bir
günlük resim
sergisi açtı.
Çarşı Meydanı
Yapı Kredi Bankası
önünde açılan
sergide insan
haklarını ihlaI eden
ülkelerin başlattıkları
savaşlarda hayat-

!arını kaybeden
ve zarar gören insan-
ların fotoğrafları i|e
basında çıkan
haberlerden oluşan
sergiye vatandaşlar
ilgi gösterdi.
SP l!çe Başkanı
Recep Aygün'ün
de katıldığı sokak
sergisinde vatan-
daşlar fotoğraflar
ile yazılara
ibretle baktılar.
"Günümüzde insan
hakları ihlal ediliyor"

diyen SP İ!çe
Başkanı Recep
Aygün,
'ulkemizde insanlara
eziyet yapanlar
cezaevlerinden
yasaların verdiği
boşluklarla çıkıp
yeniden insanlara
karşı ihlallere devam
ediyorlar. Demokrasi
olan ve Cumhuriyetle
idare edilen ülke
lerde insan hakları
böyle olmamalı'
ded i.
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Şeylettln şEKE8ŞOZ
İlçe Milli Egitim
Müdurluğu
Tertip Komitesi
tarafından
düzenlenen

retlınde futbol he ecanı suru 0r
İlkö6retim Okutları
Futbol Turnuvasında
güçlü takımlar
gruplardan
çıkmak için
mücadele veriyor.
Akar Spor

Tesislerinde devam
eden maçlarda
Şehit Cemal İllogre-
tim Okulu. Atatürk
İlköğretlm Okulu'nu
5-3 yenerken, ikinci
maçta Lale KemaI

Kılıç İtkögretim Okulu
rakibi Şükrü Şenol
İlkögretim Okulu'nu
5-1 yenmeyi başardı.
Günün üçüncü
maçında ise
turnuvanın

güç|ü takımlarından
Cumhuriyet İllogre-
tim Okulu,
Hamidiye İlköğretim
Okulu'nu 4-1 yenerek
gruptan çıkmayı
garantiledi.

Günün son maçında
ise iddialı takımlar-
dan Şehit Etem Yaşar
llköğretim Okulu
ile TSO Gazi llköğre-
tim Okulları 3-3
berabere kaldılar.
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'ıgyfetti]ı şEKERSöZ
ıı Mılıı Eğitim
Müdürlüğü
tarafından ll l<ogretim
okullarında
başlatılan proje
tanıtım toplantıları
Liselerde de
sürüyor.
Okullardaki öğret-
menlere yönelik
başlatılan tanıtım
toplantılarında
Bursa lı nııııı Eğitim
Müdür|üğü Proje
Birimi görevlileri
Arzu Erdi ile llknur
Akgül hazırlanacak
projeler hakkında
çeşitli bilgiler
veriyor!ar.
Okullarda görevli
öğretmenlerin
öğrenciler ve velilerin
de vereceği desteğin
yanı sıra kişisel
üretecekleri pro-
jelerin AB standart-
larında olabilmesi
için edindikleri bil-
giler|e hazırlayacak-
ları projelerin kabul
edilir olması gerek-
tiğini vurgu!anırken
şimdiye kadar hangi
türde projelerin onay
aldıkları da bilgi

ö fı6

lanı TB]ıll]ul'de

f ouııuxsıvısloızrıe f

Ll§elerde AB r0

olarak veriliyor.
Anadolu Ticaret
Meslek ve Kız Meslek

Lisesi'ndeki tanıtım
toplantısının proje
üretmek için başvu-

ruda bulunan
diğer okullarda da
devam edecek.

elerl hazırlaııacak
Hükümetin lfihns

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen,
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Abdullah Gül'ün cevaplaması talebiyle TBMM
Başkan!ığı'na bir soru önergesi verdi.
Oymen, Dışişleri Bakanı Abdullah Gü!'ün cevap
laması ta leb iyle .TB.M ]t! Başkan l ığı]n? verdiğ i
soru önergesinde, izolasyonların kaldı rılması
karşı!ığında Kıbrıs Rum Kesimi ne bir liman ve
havaalanının açılması ile ilgili öneri hakkında
neden TBMM'ye bilgi verilmediğini sordu.
Oymen, Türkiye'nin, bir limanını Kıbrıs Rum
gemilerine, bir havaalanını da Rum uçaklarına.
açmayı kabul ettiğini ve Finlandiya Dönem
Başkanı'nın da Türkiye'nin bu öneri sinin
koşulsuz yapı!dığını açık|adığını belirtti.
Oymen, önergesinde şu sorulara yer verdi:
"Şimdiye kadar Türkiye'nin izlediği politikalar-
dan uzaklaşan çok önemli bir tek taraflı taviz
niteliği taşıyan, ayrıca TBMM'nin Kıbrıs
konusunda oy birliği ile aldığı kararlara ters
düşen ve nihayet Güney Kıbrıs'ın tanınmasının
yolunu açacak olan bu karar hakkında hükümet
TBMM'ye niçin bilgi vermemiştir?
Sayın Cumhurbaşkanı, TBMM ve Genelkurmay
Başkanlığı'na danışılmadan ve MGK'da
görüşülmeden Kıbrıs gibi mi!li bir davada böyle
tek taraf!ı taviz verilmesi demokratik ilkelere ve
devletimizin geleneklerine uygun mudur?
Sayın Başbakan, bu öneri sözlü yapıldığı için
ilgi!i kurumlarımıza danışılmadığını, yazılı
olarak sunulmasından önce danışmada bulu-
nacağını ifade etmiştir. Hükümet, yazılı öneri
sunma aşamasında ilgi!i kuru!uşlarımıza
danıştığında, bu kuru!uşlar aksi yönde mütalaa
biIdirirse. hükümet tutumunu değiştirecek
midir?
Değiştirmeyecekse, bu danışmanın bilgi ver-
menin ötesinde herhangi bir değeri olacak
mıdır? AB, liman ve havaalanlarının açılması
karşılığında Türkiye'den Güney Kıbrıs'la ilişki-
lerinin normalleştirilmesini ta|ep etmektedir.
Hükümet, Türkiye'nin izlediği politikalara ters
düşen bu talep için de taviz vermeyi düşün-
mekte midir? AB Zirvesinde Türkiye'yle
bazı müzakere baş!ıklarının askıya a|ınması
kararı onaylandığı takdirde, Türkiye bu son
önerilerinin geçersiz olacağını AB'ye
bildirmiş midir?"

ı

,,.
,i

ı

iŞ[]lTlY0 ]l $ tŞlTltR l ]l l G 0 R ]ül Ell $ l ll ll

,ffi$İ|$||

t.p
ds 34 ıııllık tecrübeniıle hiımetiniıdegiz

.üT...,j]_:ffiİ;Eii

şffi-,"..".
ıE$ııüığilliI

ü|

DuvAR TAıffiMİ _ crıııicİ reı«ıİıııi- snarı_i cruıİcİ rnı<vİıı,ı - ÜçcEıv MAsA
TAKVİMİ _ nınıvDA _ cEP AJANDALAR| _ SPiRALLı AJANDALAR _ BLoKNoTıAR _

MASA sÜıvıEıvi _ ıGRToN FANTAZİ cnrurn _ CANTAı-AR _ oTo KoKUsU _

ANAHTARL|K - ı<Üı_ı_ÜK - KALEMLiK _ rnenr hı-rı_ıĞı - SAAT cEsiTLERi
oo a

GoKJıIEDEN I{ARAR VERJıIEYIN
Körfez Ofset ıılATBMcıLıK.vAvıııcıLıK.EEKLAı,ıcıLıK

İstiklalCad, Bora §ok, Akbank Ara|ığı§tüdyo Prestijyanı 1,1o :3lB CE!İLİI( Tel : 5l3 90 83 Fax:513 35 95

aır"}altiC

eoeec



12 Aralık 2006 Salı
aao Sayfa 7

Muslkl ustalarından müzik zı afetl
Bursa Büyükşehir
Belediye Konserva
tuarı'nın konserinde
bir araya gelen Türk
sanat müziğinin bü
yük ustaları, geçti
ğimiz ay hayatını
kaybeden ünlü. beste
kar Selahattin !çli'yi
şarkılarıyla andı.
Bursa'd a 20 yıldır
Türk müziğinln
tanınması ve gele-
cek nesillere doğru
bir şekilde aktarıl-
masını sağlayan
Büyükşehir Belediye
konservatuarı'nın
2006-2007 sezo-
nunun ikinci konseri
ustaların müzik
ziyafetine sahne
oldu. Konserin ilk
bölümünde saIih
Berkmen'in yönettiği
koro, Hüseyni
makamında eser!er
seslendirdi.
konservatuar solist-
lerinin şarkıIarının
ardından sahne alan
konuk sanatçı Serap
MutIu Akbu!ut,
Bursa'nın yetiştirdiği
ünlü bestekar Erdinç
Çelikkol'u salonda
görünce konseri
yönetmek için
sahneye davet etti.

selahattin lcli
eser!eriy|e anıldı
Büyükşehir Belediye
si konservatuarı'nın
geçen ay hayatını
kaybeden 'Selahat
tin lçli'ye atfettiği
konserde yarım asrı
aşkın süredir sayısız
beste|eri ve yetiştir
diği yüzlerce öğren-
cisiyle Türk musik|-
sine adını altın
harflerle yazdıran
Erdinç Çelikkol, per-
formansıyla sanat-
severleri bir kez
daha kendine
hayran bıraktı. Türk
musikisinin usta
yorumcusu Serap
Mutlu Akbulut
§J]t jtiin Tçi;hın
hiçbir eserinin bir-

birine benzemediğini
belirterek, "O, bizim
için ayrı bir değerdi.
Bundan sonra
eserleriyle manen
yaşatarak Selahattin
hocamıza layık
olmaya çalışaca ğ,z"
dedi. Akbulut,
lçli'nin 'Bir sabah
bakacaksın ki bir
tanem ben yokum'
bestesi ile başladığı
konserinin son
şarkısında sa!onda
gördüğü Türk
musikisinin büyük
bir ustası olan kutlu
Payaslı'yı sahneye
davet etti.
Çelikkol yönetti.
Akbulut ile
Payaslı söyledi
Payaslı, konserin

programını bozma-
mak için Akbulut'tan
affını isterken, salo
nu dolduran yüzler
ce sanatseverin
yoğun temposu ve
alkışı karşısında
teklifi kabul ederek
sahneye çıktı.
Akbulut ve Payas!ı,
Çe!lkkol'un yöneti-
minde lçli'nin
meşhur eser|erinden
'Zeytin göz!üm sana
meylim nedendir'
şarkısını düet
yaparak ses!endirir
ken, konseri izleyen
sanatseverler 3 usta
nın müzik ziyafetini
ayakta alkış!adı.

Usta!ar koroya
eşlik etti
Ustaların buluşması-
na sahne o|an
konserin sürprizinde
ise Akbulut, Çelikkol
ve Payaslı, SaIih
Berkmen'in .yöneti-
minde yine |çli'ye
ait "Çoktan beri
bir kız tanırım ben,
Sarıyer'de" eserini
koroyla birlikte
seslendirdi.
Büyükşehir Belediye
si Genel sekreter
yardımcısı sabri
Yalın, Türk musi
kisinin yaşatılması
ve ge!işmesine
yönelik yaptıkları

çalışmaların artarak
devam edeceğini
söyledi. Kentin
imarı kadar kültürel
aItya pısının da
gelişme.sinin
önemini vurgulayan
Yalın, Türk musik-
isinin usta|arını
Bursa|ı sanatsever:
ler buluşturmaya
devam edeceklerini
be!irterek, konserin
konuk sanatçısı
Akbu!ut'a
çiçek verdi.
Konser, Çe|ikkol'un
Payaslı'ya, Payas-
!ı'nın da Berkmen'e
çiçek vermesinin
ardından sona erdi.
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Sağlık Bakanlığı, faal
t ,,,,'de hizmet veren
' ,ı.ıtün eczanelere 'E'
ı-ıbelası zorunlu!uğu
getirdi. Üzerinde
'E'yazan tabelalar
eczanenin ön cep
hesinde caddeye
dik ve iki cepheden
kolayca görülecek
yükseklikte olacak.
Sağlık Bakanlığı llaç
ve Eczacılık Genel
Müdürlüğü, eczane
tabelası için standart-
ları belirleyerek
Türk Eczacılar
Blrliği'ne (TEB)
bildirdi. Bakanlık,
bütün eczanelerin
ön cephesine vatan-
daşların kolayca
görebileceği eczaneyi
simgeleyen 'E' harfli
tabela konulmasını
istedi. Yapılacak
ışıklı pano dıştan
dışa 60X60 cm boyu-
tuna kare o|arak
a!üminyum kasadan
yapılacak. Kare
şeklindeki panonun
üst köşeleri suya
dayanıklı olacak
şekilde imal edilecek,
panoda 3 mm şeffaf
ön koruma yer ala-
cak. Çift taraflı
olacak pano ecza-
ırenın kon:umu ve
talebi doğrultusunda
tek taraflı olabilecek.
!şıklı panoda, tek
tarafında kırmızı
ışık kullanılacak.

ö
Sayfa 8
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Eczanelere iE' tahelası zorunlulu Bü ük mükellefe
Y

u
ışık!andırılması kay-
dıyla kullanılması
uygun görülmüştür.
Ancak söz konusu
levhaların görüntü
kirliliği ve haksız rek-
abete yol açamaya-
cak, çevreyi rahatsız
etmeyecek, rek|am
izlenimi yaratmaya-
cak öze!likte olmaları
gerekir" dedi.
Sağlık Bakanlığı
Eczaneler ve Ezcane
Hizmetleri Hakkında
Yönetmeliği'nin
"Eczane Levhası"
baş!ıklı 17. mad-
desinde ezcane
tabelalarıyla ilgi!i şu
hüküm yer alıyor:
"Eczanelerin
görü lebilir
cephelerinden en
az birine eczanenin
adını gösterir ışık|ı
veya ışıksız levha
konulur. Ayrıca ecza-
nenin sahip ve mesu!
müdürün adı ve
soyadı, rahatça
okunabilecek şekilde
vitrin camına yazılır.
Asgari ve azami
boyut!ar TED tarafın-
dan belirlendikten
sonra Sağlık
Bakanlığı'nca uygun
gorulecek standart-
lardaki ışıklı levhalar-
da, eczanelerin
ruhsatında be!irtilen
giriş kapısının bulun-
duğu cepheye
konulur.

özel hlzmet

panodaki !edlerin
gücü 800-1200 m/cd
olacak. Pano, 220
volt elektrikle çalışa-
cak ve 50 watt elek-
trik tüketecek.
Panoda, işletmenin
belir|ediği f!aşlı
animasyon
bulunacak.
TEB Genel Sekreteri
Ecz. Erdoğan Çolak,
eczacı odalarına
gönderdiği bilgi
yazısında, Sağlık
Bakanlığı'nın tali-
matını iletti. Çolak,
söz konusu yazıda,
TEB tarafından
düzenlenen Logo
Tasarım Yarışması
için yapılan
başvurulıarın
Seçici Kurul
tarafından değer-
lendirilmesi sonucu
eczanelerin ön
cephesinde kullanıl-
mak üzere özellikleri
belirlenen'E'
eczane logosunun

Türkiye'de faaliyet
gösteren tüm
eczanelerin ön
cephesinde ku!lanıla-
cağını söyledi.
Çolak, eczanelerin
dış cephelerinde kul-
lanılan levhaların
işlevinin diğer tüm
sağlık hizmeti
sunulan mekanlarda
olduğu gibi sağlık
hizmetinden yararlan-
mak isteyen kişilerin
kolay ve hız!ı bir şek-
ilde bu yerlere ulaş-
masını temin etmek
olduğunu belirterek,
"Bu amaca hizmet
etmek üzere tasar-
landığı anlaşılan 'E'
logolu levhanın,
eczanenin ön ceph-
esinde caddeye dik
ve iki cepheden
kolayca görülecek
yükseklikte yer
alması gerekiyor.
Tabe!a, eczanelerin
açık kaldığı vakitler
ile gece nöbetlerinde

Kamuoyunda "VİP
Vergi Dairesi" olarak
da adlandırılan Büyük
Mükellefler Vergi
Dairesi, ge|ecek ay
lstanbu|'da faaliyete
geçiyor. Ge!ir İdaresi
Başkanlığı, ciro,
ödenilen vergi, aktif
büyüklük ve çalışan
sayısı gibi çeşitli
kriterlere göre, Büyük
Mükellefler Vergi
Dairesi kapsamına
girecek mükellefleri
belir|edi. Be!irlenen
kriterleri taşısın, taşı-
masınIar bankacıIık
ve sigortacılık
sektöründe faa!iyet
gösteren tüm kuru-
luşların da kapsam
içinde yer a!ması
kararlaştırıldı.
Bu çerçevede
Büyük Mükellefler
Vergi Dairesi içinde
yer alabilecek
mükellef sayısı bin
300 olarak tespit
edildi. Bu mükellef
lerin 900'ünün de
İstanbu!'da butun-
duğu öğrenildi.
Ge!ir ldaresi
Başkanlığı, uygu!a-
maya yönelik altyapı
çalışmalarını da
büyük ölçüde
tamamladı. Büyük
Müke!lefler Vergi
Dairesinin kurulacağı
ıstanbul'da hizmet

binası sorunu çözüm-
lendi. Bu arada Gelir
İdaresi Başkan Vekili
Osman Arıoğlu,
Başlangıçta 800
olarak planladıkları
Büyük Müke!lefler
Vergi Dairesi
bünyesine alınacak
mükellef sayısını
400-500 seviyesine
düşürdüklerini bildir-
di. Arıoğlu, belirlenen
kriterlere uyan
mükelleflerin yanı
sıra bazı sektörlerin
de sistemde yer
alacağını ifade etti.
Büyük Müke!lefler
Vergi Dairesi Başkanı
Mehmet Akif Ulusoy
da önümüzdeki
aydan itibaren
büyük mükelleftere
hizmet vermeye
başlayacaklarını
söy!edi..
Ulusoy, lstanbul
merkezdeki
yapılanmanın ardın-
dan şubeleri de
sırayla devreye
sokacaklarını bildirdi.
İlk şubeyi 34 ay
sonra lzmir'de açmayı
p|anladıklarını kayde-
den Ulusoy, diğer
şubelerin de belirli
bir takvim içinde
Ankara ve diğer
büyük illerde hizmet
vermeye başlaya-
cağını vurguladı.

Burs §enetlerine [LAralık'a kadar süre
ı

E

yoksulluktan en
iazla etkilenen
çocukların daha
iyi bir geleceğe
kavuşmasının yolu
kadınlara daha
tazla imkan
sağlamaktan
geçiyor.
Bu düşünce,
kuru!uşunun
60'ıncı yılını
kutlayan Birleşmiş
Milletler Çocuklara
Yardım Fonu
UNlCEF'in yıllık
raporunun ana
fikrini oluşturuyor.
Dünyanın dört bir
yanında çocuklara
yardım amacıyla
faaliyetlerini
sürdüren Birleşmiş
Milletler'e bağlı
UNICEF, bu yılki
raporunu kadının
toplum içindeki
konumuna ayırdı.
Rapora göre,
dünya genelinde
milyonlarca

kadın oksull

kadın ve kız çocuğu-
nun yaşamı hala
cinsiyetler arasındaki
eşitsizlik, karşı
cinse bağımlılık
ve yoksullukla
şekilleniyor.
Gelişmekte olan
30 ülkede yapılan
araştırma sonuçları-
na göre hazır|anan
rapor, çocukların
durumunun,
kadınların aile
içindeki söz hakkına
doğrudan bağlı
olduğunu ortaya
koyuyor.
Kadınlar
harcamaIarda
söz sahibi ise
çocuklara,
beslenmeye ve
sağlığa daha iazla
para harcanıyor.
Kadın-erkek eşitsi-
zliğinin yüksek
olduğu ülkelerde
yetersiz beslenen
çocukların sayısı
da iazla.

da are

Rapor, kadınların
erkeklerden dah a az
ücretle çalışmak
zorunda kaldığına
işaret ediyor.
Kadınların, siyasi
yaşama
katılmalarının
çocukların
yaşamını o!umIu
etkilediği
vurgulanan raporda,
kadınların
parlamentolara
girme oranının
düşüklüğüne de
dikkat çekiliyor.
Unicefe göre,
sorunların
çözümünün yolu
kız çocuklarının
eğitilmesinden,
siyasette kadınlara
kota uygulamasından
geçiyor.
Bunlar başarıla-
bilirse, dünya
gene!inde yoksul-
luğun da ger-
iletilebileceği
savunuluyor.
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Yükseköğretim
kredi ve yurtlar
Kurumuna
(YuRTKUR) 2006-
2007 eğitimöğretim
yılında burs ve
kredi için başvuran
ve almaya hak
kazanan öğrenciler,
senetlerini
22 Ara|ık'a kadar
teslim edecekler.
YURTKUR'dan
yapılan açıklamada,
burs, öğrenim
ve katkı kredisi
almaya hak kazanan
öğrenci}ere ait
listeler ile öğrenci-
lerin adlarına hazır-
lanan taahhüt senet-
lerinin ünivbrsitelere
gönderildlğl bildirildi.
Oğrencilerin, söz
konusu taahhüt
senetlerini öğretim
kurumlarından
teslim alarak notere
tanzim ve tasdik
ettirme!eri gerektiği
} ıydedilen
ıçıklamada, öğrenci-
lerin bu belgeleri
22 Aralık mesai

saati bitimine kadar
bulundukları yerdeki
YURTKUR bölge
veya yurt müdürlük-
Ierine teslim
etmeleri istendi.
Bölge veya yurt
müdürlüğü bulun-
mayan yerlerdeki
öğrencilerin ise bel-
geleri, "Kredi Daire
Başkanlığı, Cemal
Gürsel Caddesi No:
61 Cebeci-Ankara"
adresine postayla
gönderebilecekleri
veya elden teslim

edebilecekleri
beIirtiIdi.
Açıklamaya göre,
burs ve kredi
ödemeleri, T.C
ziraat Bankası
şubeleri
aracılığıyla
12 Ocak 2007
tarihinde yapılacak.
Öğrenciler burs
ve öğrenim kredileri-
ni hangi şubeden
alacaklarını
"www.kyk.gov.tr"
internet adresinden
öğrenebilecekler.

Unicefe göre,kız çocuklarının eğitiImesiyle yoksuIIuk geriletilebiIir
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Türkiye İstatistik
Kurumu (TUİK),
sabit fiyatlarla 2006 yılı
9 aylık büyüme
hızını yüzde 5,7,
üçüncü çeyrek
büyüme hızını ise
yüzde 3 olarak
açıkladı.
Büyüme hızı 2005
yılında yüzde 7,6
olurken, 2006 yı!ının
ilk çeyreğinde yüzde
6,4, ikinci çeyrekte de
yüzde 8,B olarak
gerçekleşmişti.
Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK),
üretim yöntemiyle
hesaplanan gayri safi
milli hasıla (GSMH) ve
harcama yöntemiyle
gayri safi yurtiçi hasıla
(GSYH) sonuçlarını
açıkladı.
Buna göre, bu yılın
üçüncü çeyreğinde
GSMH artışı sabit

Snyl.ı O

fiyatlarl.ı _, 
;izu.

GSYH aıtışı ı. vUı..
3,4 oldu.
Bu yılın üçüncu
çeyreğinde yaratılan
Türkiye'nin GSMH'si
cari fiyatlar!a yüzde
5,7'llk artışla 117 mi!yar
713 milyon do|ar, 9
aylık GSMH'si de
yüzde 10,3'lük artışla
290 milyar 103 miIyon
doları buldu.
Cari fiyatlarla YTL
cinsinden rakam!ara
bakıldığında da GSMH,
üçüncü çeyrekte yüzde
17,4'lük artışla 175 mi!-
yar 427 milyon YTL,
dokuz ayda ise yüzde
17 ,7'fik artışla 416 mil-
yar 5 milyon YTL
olarak hesap|andı.
Geçen yı! GSMH 360
milyar 876 milyon
dolar, GSYH de 361
miIyar 470 milyon
do!ar seviyesindeydi.

Bü üme hız kestl :

Hldroelektrlk ener
ı

kon e'deresl Türkl
ılacaka

Dünya SiirdürülebiIir
Hidroelektrık Eııerlı
Geliştirilmesi
Kongresi,
Türkiye'de yapılacak.
Kongre, bu
alandaki uzman
isimlerin katı!ımıy!a
29-31 Mayıs
2007 tarih!eri
arasında Antalya'da
gerçek!eştirilecek.
yenilenebilir ve
temiz enerji kay-
naklarıntn en
önemlisi olan
hidroelektrik
enerjisinin masaya
yatırılacağı
kongrede,
uluslararası su
Enerji Birliği uzman-
larınca eğitim
veriIecek.Ayrıca,
"su ve enerji
optim izasyon u",
"yeniIenebilir
enerjide yeni!ikler",
"sürdürülebilirlik
ve belgelendirme"

başlıkları altında
tartışnıa lar
yürütüIecek.
uluslararası
Su Enerji Birliği
Başkanı Prof.
Dr. Doğan Altınbilek
konuya ilişkin
açıkIamasında,
uluslararası boyutta
böyle bir kongrenin
Türkiye'de yapıl-
masının büyük önem
taşıdığını vurgu-
larken, kongreyi
Birliğin yanı sıra
Devlet Su lşleri
Genel Müdürlüğü,
UNESco,
u!uslararası
Yenilenebilir Enerji
Birliği(lREA),
Türkiye Su Enerjisi
Birliği (TURSEB) ile
konuya ilişkin
yayın yapan Water
Power ve HRW
dergilerinin
destek|ediğini
bildirdi.

Ashrllkbor lanına§ı bu daha karlı
ssK ve BAĞ_KUR
kapsamındakiler,
asker!ik borçlan-
masını yılbaşından
önce yaptırmaları
durumunda daha az
ödeyecekler
Sosya! Sigortalar ve
Gene! Sağ!ık
Sigortası Yasası,
1 Ocak 2007'den
itibaren askerlik
borçlan masıyla
ilgili koşulları
yeniden düzenIiyor.
yürür!ükteki
mevzuata göre,
ssk'l ılarda askerlikte
geçen sürelerin
borçlan ı lm as ı
halinde, borç tutarı
prime esas kazancın
alt sınırının yüzde
20'si üzerinden

hesaplanıyor.
Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık
Sigortası Yasası ile
bu oran prime esas
kazancın alt ve üst
sınırları arasında
kalmak kaydıyla
sigortalının tercih
edeceği kazancın
yüzde 32'sine
yü kse!iyor.
Buna göre, SSK
kapsamında bulunan
bir kişi yıl başına
kadar 18 ay askerlik
borçlanması yaparsa
bin 911 YTL 6 YKr
öderken, bu rakam yıl
başından sonra
3 bin YTL'nin
üzerine çıkacak
Uzmanlar, bu rakamın
yılbaşından sonra

prime esas
kazancın alt sınırının
yü kselmesine
para!el o!arak
artacağın ı belirtti|er.
BAG-KUR'lular ise
yıl sonuna kadar
asker|ik borçlanması
yapmak isterlerse
ödeyecekleri tutar
buIundukları ge!ir
basamağı üzerinden
hesaplanacak. Yeni
düzenlemey|e BAĞ-
KUR kapsamındaki-
lerin ödeyeceği
asker!ik borçlanması
miktarı da artacak
Emekli Sandığında
ise gelecek yıldan
itibaren asker!ik
borçlanması için
prime esas
kazancın alt

sınırının dikkate
a!ınması,
sigortalıların
daha az ödeme
yapmasınl
sağlayacak.
Memurlar, mevcut
uygulamada, askerlik
borçlanması için,
işe başlama derece
ve kademelerine
göre hesaplanan
emekli keseneğine
esas matrahın
yüzde 36'sı oranında-
ki miktarı ödüyor.
Mevcut uygulamada
askerlik borçlanması
miktarı 6 ay içinde
ödenebiliyor,
yeni yıldan itibaren
ödemelerin 1 ay
içinde yapılması
gerekecek.

ElEt|AN AfiAIltIIOR

Ortıangazi Kaıısak'ta bqluDaı)
Küçük Sanayi Sitesi'nde fıaliyet

gösteren ftrınarnıza viasıflı
lasıfslz eleınaD anaDıyor.

Tercihen 20- 35 Fş ansı tnv elerDaD anDıvor.

Acımilere 30 qun 5şl, r 500 \1'l llaaş +

lerDel , Serıı5 şetııcuektir.

Müracaat : SEıKA METAı_ MAK. A.Ş.
Gedelek Köyü Acemler Mevkii Orhangazi / BURSA

Tel : 0 224 586 00 32 + 3 hat

GSM : 0.537. 391 01 39 (Gemlik Sorumlu Müdür)

BlEil|AIt ARIIİIYOR

F'irıDaıDızda plışank
lise Mezuı)u bapn

§EKRETBRAailW(9R

52474 75 . 524 72 48

Azot Yo

TeI

lu Serbest BöIge

$ııigiNonlt IGıDpiR DAinE

illanastır'da Depreıı)
YönetıDeligi' ı)g uygun

l53 tD' deniz ıDaDzaralı
daiure sabibinden satılıktır

(0.532| 625 82 21
(0.538) 422 08 90

AcİL§ATIıIK I$ıEİR oAiftB

illanastır'da depreıDe dapnıklı

4, kat l50 n2 3+ l çift banyo

doğalgu kombili a§aD§örlü

lüks Rpııı) sıfir daire satıhktır

(0.532| 496 52 96

GERÇEKoTo
L6
tfisTıK
zoctotlüseyin TAŞI{JRAN

HER TURLU
LAsTlK TAMİRİ yApILIK.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HIZMETE AGıKTıR
0§lll: 0,535 73ü 43 78

0r liya Kaya Mh. Bayrak Sk No:3

Den,ıı ıı Apt. Gemlik ı BURSA

sATrtlK

Az kullanılmış
40 binlik otomatik

kömürlü kat kalorifer
kazanı sahibinden satılıktır

5,ı3 96 83 GEMLı${

ELEtütAil ARAilıYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere

ÇİRAK ARANİYOR

ı(OR]lı 0rsET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0.224| 513 96 83 GEMLIK

oEnYi



l2 Aralık 2006 Salı Sayfa 10

ı

ekleriniı slıi ıehirleme§ln
F,ı|erin salonların-
ti::ı1 y2l2k odalarına
' clar giren bltki-
lerin insanların sağ
lığı açısından tehli
ke oluşturabildiğini
biliyor muydunuz?
Çiçeklerin büyük
bir kısmı zehirlen
meye sebep o|a-
bilen bitkilerdir.
Evlerin salonların-
dan yatak odalarına
kadar giren bitkilerin
insanların sağIığı
açısından tehlike
oluşturabildiğini
be!irten Trakya
Universites_i Tıp
Fakültesi Halk Sağlığı
Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr.
Faruk Yorulmaz,
"Bunların büyük bir
kısmı zehir|enmeye
sebep olabi!en bltkll-
erdir. Bu bitkilere
bağlı olarak pek çok
zehirlenme olayı
bulunmaktadır" dedi.
Yaprakları, çiçek|eri,
meyveleri i!e oldukça
güzel olan bu bitki-
lerin çocukların ilgisi-
ni çektiğini belirten
Yorulmaz, çocukların
bu bitkilere dokun-
maları, çiçeklerini,
yapraklarını, meyvele
rini koparmaları ve
yemeleri sonucu
zehirlenme olayları
nın yaşandığını
söyledi. Zehirlenme
açısından 6 yaşından
küçük ço cukların
daha büyük tehlike
altında oldu ğunu
bildiren Yorul maz, bu
yaşlarda ço cukların
her şeyi me rak ettiği-
ni ve buldukları şey-
leri ağızlarına attık-
larını belirtti.
ABD'de her yıl 100
bin kişinin bitkilere
bağlı zehirlenme
nedeniy!e hastanelere
başvurduğunu ifade
eden yorulmaz, her
100 zehirlenme
olayının 34 tanesinin
nedeninin bitkiler
olduğunu söyledi.
GORUNUŞLE
BıRLıKTE
ZEHİRLENME YÖNÜ
Çiçek satın alırken
görünüşü ile bir!ikte
zehirli olup olmadığı-
na da dikkat edilmesi
gerektiğini di!e
getiren Yorulmaz,
şun!arı kaydetti:
"Mümkün olduğunca
zehir!i olanlar evden
uzaklaştırılmatıdır.
Uzaklaştırılmak isten-
miyorsa küçük
çocukların u!aşama
yacağı yerlerde tutul-
maJıdır. 5 yaşından
büyük çocuklara
salon bitkiIerinin
zararları anlatıl-
malıdır. zehirli bitkl-
tıırin bulunduğu
;nekanlarda çocuklar
mümkün olduğunca
yalnız ve arkadaş
larıyla birlikte bırakıl-

Barış Güler'in kaleminden 7 YAŞ
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mamalıdır. zehirli
bitkilerin kurumuş
yaprakları, kırılan dal-
ları çıplak e!le değil
eldivenle tutularak
temizle nmelidir."
elrxiı-eniı.l
ETKıLERı
Ev|erde süs amaçlı
bulundurulan saIon
bitkilerinden pek
çoğunun zehirleyici
özelliğe sahip oldu
ğunu belirten Yorul
maz, bitkilerin etki-
lerini şöyle anlattı:
Çuha çiçeği: Bitkiye
dokunutduğunda ve
kurumuş yapraklar ya
da çiçekleri temi-
zlenirken bitkinin
yapısında bulunan ve
alerjiye neden olan
maddeler vücuda
buIaşır.
Sik|amen: Yumrula
rında tahriş edici
maddeler bulunmak-
tadır. yumruların az
miktarda bile yen-
mes| i!e mide barsak
rahatsızlıkları ortaya
çıkabi!ir. Yenilen mik-
tar artarsa havale
geçirmeye hatta
felçlere yo! açabilir.
Alatlirk_çıçeg!= Al erj i k
etki!eri vardır.
Kroton: Dokunul
duğunda ciltte alerjik
etkiye yol açabilir.
Yenildiğinde ağız
mide ve barsak siste-
minde tahrişe, ağrıya
yol açmaktadır.
şüşjjlkıleri ; Bitki n i n
her bölümünde kalp
kasına zarar veren ve
kalp atım sayısının
azalmasına neden
olan bir madde
bulunmaktadır.
Bitkinin renkli
meyveleri çocukların
ilgisini çekmekte ve
bir kaç meyve
yenilmesiyle bir!ikte
karın ağrısı, göz
bebeğini büyümesi,
bulantı ve uyukIama
gibi zehirlenme
tablosu oluşur.
Açelya: Bltka
yapraklarının yen-
mesi ile bulantı,
kusma, baş dönmesi,
kaşıntı, ishal gibi
belirtiler ortaya çıkar.
Aynı zamanda
tükürük salgısında
artma, bulantı,
kusma, ishal, bağır
saklarda kramp ve
ağrılar, baş dönmesi
deride kaşıntı ve
yanma hissi gibi
belirtiler ortaya
çıkmaktadır.
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13 nıll
Türkiye gene!inde
yaklaşık 13 milyon
ton sebze ve meyve
artığının çöpe gittiği
biIdirildi. Bu atık!arın
silaj yemi (ekşiltilmiş
hayvan yemi) yapı!-
ması halinde, yak-
laşık 1 milyon 500
bin ton daha tazla
süt üretilebileceği
kaydedildi.
Ege Universitesi
Tarım Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Asım Kılıç, bu
konuda "birkaç yıldır
uğraş vermesine rağ-
men belediyeleri
harekete geçireme

0n ton sebze ve nıe 0r
yemi atölye!eri
kurarak, çöpe giden
milli serveti
ekonomiye kazandır-
mış oluruz. Çiftçiye
ucuz yem sağla-
manın yanl sıra,
oluşan çevre kirli
liğinin de önüne
geçmiş oluruz."
En ucuz ve hayvanlar
için en değerli besin-
ler içeren yem
türünün silaj yemi
olduğuna dikkati
çeken Kılıç, si!aj
yemi atölyelerini
kurmak için fazla bir
sermayeye ihtiyaç
olmadığının
aItını çizdi.

ıı

e 0 e ıdı

diğini" anlatarak,
Türkiye'nin çiftçilere
ucuz yem sağ|ayacak
büyük bir imkandan
mahrum kaldığını
savundu.
Türkiye'de pazara
sunulan sebze ve
meyve!erden, ev!erde
ortalama yüzde 35
oranında fire olduğu
nu belirten Kılıç,

Türkiye genelinde
hallerden, pazar yer-
lerinden ve tarlalar-
dan atı| kalan sebze
ve meyvelerin de
çöpe gittiğini
kaydetti.
Kı!ıç, sözlerini
şöyle sürdürdü:
"Oysa ki, belli yerlere
fazla maliyetli
olmayan silaj
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Filrnin Adı
HOKKABA^Z
sAw (TESTERE 3)
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UNUTULMAYANLAR

Seanslar
ı41. 15 - 16. 15 - 20. 15
ı4.oo _ ı6. 15 - 2o.oo
l 1,45
l4.15 - 20.15
(Rezervasyon Tel : 5l5 33 2l)7
(Rezervasyon Tel z 5|2 05 46)1

VENUS SİNEMASİ

ATLAS SİNEMASİ

'Gemlikl(örfez' internetre >tlffılıu,gemlikkorfezgazeteslcomadresini tıklayın 
?
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0öı hasta|ıklarında eclkme tedaul izon soku $oha ıehlrlennıelerlııe dlkkatr
samsun ondokuz
Mayıs Üniversitesi
(oıvıÜ) Tıp Fakültesi
Göz Kliniği'nden
Doç. Dr. Hakkı
Birinci, Türk
toplumunun
gözüne "gözü
gibi" bakmadığını
belirterek, "Göz
hastalıklarının
teşhisinde
gecikme tedaviyi
güçIeştiriyor" dedi.
Göz hekimlerinin
hiç söylemek
istemediği ancak
sıklıkla söylemek
zorunda kaldığı
sözün, "Keşke
daha erken
gelseydiniz"
olduğunu kaydeden
Doç. Dr. Hakkı
Birinci, göz
hasta!ıklarının erken
teşhis edilmesi ve
bir an önce tedavi-
sine başlanması
gereken hastalıklar
arasında bu!un-
duğunu söyledi.
Göze yeter|i
duyarlılığın göster-
ilmemesinin üzün-
tüsünü yaşadığını
ifade eden Birinci,
"Gözlerimizde bir
problem olduğunda
önce 'kendiliğinden
geçer' diye bir süre
beklemeyi, sonra da
konuyla ilgili hiçbir
bi!gisi olmayan
kişilerden tavsiye
a!ıp ona uymayı
genel bir

avranış tarzı
olarak benimsi
yoruz. Bunun sonu-
cunda önümüze
daha ağır bir tablo
ve kaybedilen
kıymet|i zamanlar
çıkıyor. Bazı göz
hastalıklarında
erken dönemde
başvuru çok önemlI
olmayabilir, ama
bazı durumlarda da
örneğin santral
retinal arter tıkanık-
lığında olduğu
gibi dakikalar bile
çok kıymetlidir.
Bu nedenle
şikayetimizin
önemli olup
olmağını öğrenmek
için 'konu-komşu'ya
deği! göz hekimine
müracaat
etme!iyiz" dedi.
Batı normlarına
göre yeni doğanlar,
okul öncesi ve 19

yaş ile daha
küçüklerin çocuk
hastalıkları uzmanı
veya aile hekimi
uzmanının tavsiye-
siyle göz hastalık-
ları uzmanına mutla-
katnuayene olması
getektlğine işaret
eden Birinci, "20-39
yaş grubu glokom
(yüksek göz tansi
yonu) yönünden
yüksek risk taşır.
Bu grup 3-5 yıllık
aralıklarla göz
hastalıkları
uzmanına muayene
olmalıdır. 4060
yaş grubu 24 yıllık
ara!ıklarİa, 65 yaş
ve daha üstü ise
1-2 yıllık aralıklarla
göz hastalıkIarı
uzmanına
mutlaka muayene
o!malıdır"
tavsiyesinde
bulundu.

Doç. Dr. Birinci,
mutlaka göz
hekimine
başvuruIması
gereken durumları
ise şöyle sıraladı:
"- Görmede azalma
(hatta gelip geçici
olsa dahi)
- Göz önünde
yüzen, uçuşan
cisimler (siyah
kılcıkIar, tüycükler,
noktalar, benekler,
lekeler)
- lşık çakmaları
- Bir perde ya da
peçe arkasından
bakıyormuş gibi
görme hissi, ışık-
ların çevresinde
renkli ha|kalar
görme
- Gözde ve göz
çevresinde ağrı
hissi
- Göz çevresindeki
deride ve gözde
kızarık!ık
- Gözde ödem ve
sulanma
- Gözlerin birisinin
veya ikisinin öne
doğru çıkması,
fırlaması
- Göz kayması,
şehlalık
- Çlft görme
- Şeker hastalığı
- Yüksek kol
tansiyonu, damar
sert!iği hastalığı
- Böbrek hastalığı
- Ailede herhangi
bir göz
hastalığının
olması

Soba dumanı zehirlen-
mesinin sık görü|en ve
çoğunlukla ölümle
sonuçlanan bir durum
olduğu, böyle bir durum-
da zehirlenen kişinin
hemen açık ve temiz
havaya çıkarı|ması,
yere yatırılması ve
mümkünse yüksek ba
sınçlı oksijen!e solutul-
ması gerektiği belirtildi.
Konuyla i|gi|i bir açıkla-
ma yapan Karadeniz
Teknik universitesi
(KTÜ) Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Tevfik Ozlü,
soba dumanı zehirlen-
me|erinin her yı! tekrar-
lanan trajik olaylardan
biri olduğunu belirterek,
biraz dikkat ve tedbirle
bu ölümlerin önüne
geçilebileceği ni söyledi.
Yatmadan önce, "sabaha
kadar sönmesin" diye
sobaya atılan kömürün
hızlıca yanıp geçmemesi
ve sabaha kadar idare
etmesi düşüncesiyle
sobanın hava giriş ve
çıkış delikleri sıkı sıkıya
kapatıldığına dikkat
çeken Prof. Dr. Özlü,
"Bunun sonucunda,
sonradan ilave edilen
kömür tam tutuşmuyor.
Aşırı duman oluşuyor.
Duman, çıkış yolu kap-
atıldığı içln sobanın
menfezlerinden dışarıya
sızıyor. Herkes uykuda
olduğundan, bu durum

sezilmiyor. Aile fertleri,
sızan dumandaki kar-
bonmonoksiti soluyorlar
Hiçbiri uykusundan
uyanmadan, tüm aile
ölüp gidiyor" dedi.
soba dumanı zehirlen-
mesinin sık görülen ve
çoğunlukla ölümle
sonuçlanan bir durum
olduğunu..ifade eden
Prof. Dr. Ozlü, "Duman
içerisinde bulunan kar-
bonmonoksit, kokusuz,
renksiz öldürücü bir
zehirdir. Zehirlenen kişi,
bu gazı soluduğunda
önce hiçbir şey fark
etmez. karbonmonoksit
kısa bir sürede kandaki
oksijenin yerini alır ve
kurban tatlı bir uykuya
dalıp, bir daha uyana-
maz. Zehirlendiği ak|ına
gelse bile, bunu fark
ettiğinde adım atacak
meca!i kendinde bula-
maz. Aşırı bir yorgunluk,
baş ağrısı, baş dönmesi
vardır. Olay tesadüfen
fark edilse de, geri
dönüş her zaman
mümkün değildir.
olüm önlense bile, kalıcı
sakatlanmalar
o!abilmektedir.
Böyle bir durumda
zehirlenen kişl hemen
açık ve temiz havaya
çıkarılmalı, yere yatırı!-
malı, mümkünse hemen
yüzde 100 ve hatta yük-
sek basınçlı oksijenle
solutu!malıdır" şeklinde
konuştu.
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lttalye 110
polis imdat 155

Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55

Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLlK
Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

TEK Arıza
TEK İştetme
Statyum
Orm.Bö!.Şef.
Maııi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
KarayolIan
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rııo.

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESM| 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
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

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

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

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

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Halk E itim Müd.

körfez Taksl

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
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnfz 185

DEN|Z OTOBÜSÜ
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 _ FER|BoT
|226| 8l4 10 20

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

Yalova
Topçular
Eskihisar

oToBÜs

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00

(18 Hat )

TUP DAGİT|CİLARİ

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

AKCAN PETROL
ttiAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25
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VEZIROGLU ECZAI{ESI

t. dinçer Mh. Irmak Sok.25

Tel :513 03 75 GEMLIK
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GEtUK,iıl iLK GUNLUX GAZETE§

GEtL|Xıı

I GüNLuK sivısi GAZETE ıı

YEREL SURELİ YAYİN
YlL ; 34 SAY! : 262O

FlyATı : 0.25 yTL. (KDv Dahi!)
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-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınIanmaz)
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ek Yolu Fllm Festlvali arın ba 0rlı
Bursa Büyükşehir
RÇlı' diyesi, tarafı ndan] , ,,,i ilk kez düzen-
, ,i,cek "Uluslararası

.;ı.]ı-sıı lpek Yolu Fİlm
Festivall", 13 Aralık
Çarşamba günü
başlıyor.
Sırbistan, Bulgaris
tan, Kırgızistan,
lspanya, Fransa,
ltalya, Gürcistan,
Slovenya, Bosna-
Hersek, Yunanistan,
Lübnan, Macaristan,
Tunus, Japonya,
Almanya, Hırvatistan,
Moğolistan, lsveç,
Makedonya ve
Türkiye'den 40'ın

üzerinde filmin gös-
teri leceğ i festivalde,
uluslararası ve ulusal
gösterim programının
yanı sıra sergiler,
panel!er, sinema
kursları ve belgesel
atölyesi gibi zengin
yan etkinlikler de
düzenlenecek. Çok
sayıda yönetmen
ve oyuncunun da
aralarında bulunduğu
40'ı yurt içinden 100
konuğu ağırlayacak
festival, 13 Aralık
Çarşamba günü
yönetmen Atıf
yılmaz'ın anısına
"Selvi Boylum Al

Yazmalım" ad!ı filmle
açı!acak. Festivalde
Derviş Zaim'in son
filmi "Cenneti Bekler
ken", Ömer Uğur'un
"Eve Dönüş" ve
Ayhan Sonyürek'in
"Un utu !mayanlar"
filmlerinin galaları da
oyuncu ve yönetmen-
lerin katı!ımıyla
gerçekleştirilecek.
Festivalde
gösterilecek diğer
filmler şöyle:
"Zozo, Sarı Köpeğin
Yuvası, Çarışma,
Ayrılık Günleri, lki
Haftada Bir, 13 Tmeti,
Ertelenen lnfaz, Yedi
Buçuk, Eve DönÜş,
Su, Bükreş'in
Doğusu, Gerçek Noel
Baba, Seni
Seviyorum,
Unufu!mayanlar, lkti-
dar Komedisi, Kış
Maymunları, Büyük
Nehir, Televizyon
Geliyor, Kardeşim
lpek Yolu, 40 Yıl
Sonra Harem
Kadınları, Hilal'in
Saçları, Hakikat,
Karanlıkta Diyaloglar,
Türk Sineması Görse!
Hafıza Projesi: Sezer
Sezin, Gündelikçi,
Sırtlarındaki Hayat,
Kadına Ağıt, Kaf Dağı
Düşü, Kameranın

Ardındaki Kadın:
Bilge Olgaç"
Fi!m gösterimleri,
Tayyare Kültür
Merkezinde (TKM),
Kent Müzesi
konferans salonu'n
da ve Mudanya Uğur
Mumcu Kültür Merke
zi'nde yapılacak.
Çağan lrmak festivale
damgasını vuracak
Çağan lrmak'ın 16
korku hikayesinden
oluşan "Kabuslar
Evi" serisinin "Takip"
isimli filmi de festi-
valde konuk olacak
filmler arasında yer
alacak. Filmin galası,
Türkiye'nin kış
sporları ve turizm
merkezi Uludağ'da,
Grand Yazıcı Otel'de
gerçekleştirilecek.
Çekimleri Bursa'nın
ilçe ve köylerinde
gerçekleştirilen film
için, ayrıca, Cumalı
kızık köyünde özel
gösterim yapılacak.
Bu arada festival
kapsamında
Türkiye'de bir ilke
daha imza atılarak,
Türk sinemasının
endüstrileşme çaba
larına ve evrenselliğe
ulaşma konusundaki
çabalarına destek
olmak amacıyla

'Karag.öz-Hac ivat
umut odülü' de ve
rilecek. Bu yıl Türk
sinemasında ilk sesli,
ilk renkli ve ilk ortak
yapım gibi bir çok
ilke imza atan büyük
sinema ve tiyatro
sanatçısı Muhsin
Ertuğrul anısına ilk
ödül Çağın lrmak'a
verilecek.
Kadınların dünyası
belgesetIer!e
anlatılacak
"10 Kadın 10 Bakış"
başlığı altında kadın-
|ar dünyasına yönelik
belgesel gösterim-
lerinin yapılacağı
festivalde, ayrıca
kadın yönetmenlerin
katılımıyla "Kadın!ar
ve sinema" konulu
bir pane! düzen-
lenecek. Bu baş!ık
altındaki belgese!ler,
Kent Müzesi ve Mu
danya Uğur Mumcu
KüItür Merkezi'nde
seyredilebilecek.
3 seroide

sinema tarihi
Festival, sinema
açısından büyük
tarihsel önemi olan
Balkanlar'ın ilk
sinemacıları Manaki
KardeşIer'in 1905-
1920 yılları arasında
çektikleri filmlerin
orijinalleri de sinema-
severler ve araştırma-
cıların karşısına
çıkaracak. "Atıf
Yılmaz'a Saygı",
"kadın sinema
Sanatçı!arımız" adlı
sergi|erin de sinema-
severler!e buluşacağı
festivalde "Ülkel€I,
Renkler ve Sesler"
başlıklı uluslararası
programa katılan
20 uzun metrajlı
film arasından
sinema yazarları
Derneği tarafından
oluşturulacak jüri
tarafından seçilecek
en iyi filmin
yönetmenine
"sinema yazarları
Ödülü" verilecek.§.b X§tZitl*1.1rUü,
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kartvizit çeşitl
her tür!ü renkl
siyah beyaz ba
kaşe, mühür,
bröşür cilt ya

K fez

Zeytin üreticisi ile biratıya gelen CHP Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Ayan, hükümetin fındığın ardından zeytin üreticisini de yalnız bıraktğını söyledi,

ı ı0HP, tlnen ze 0lltlka§ınaele tlrl
/"r' GenelSekrefer
Yardımcısı Oğuz Ayan, CHP
Bursa ll aaşİanı A'bdullah
Ozer, CHP Çanakkale
Mittetvekili lsmait Özay ile
Bursa M il letvekil leri kemal
Demirel, Mustafa Özyurt ite
Mehmet Küçükaşık'ın yanı
sıra Gemlik llçe Başkanı
Erdem Akyürek ile çok sayı
da partili Yeniköy'de zeytin
ü reti ci si n i n soru n l arı n ı
masaya yatırdı. CHP Genel
Sekrete r Yardımcı sı Oğ uz
Ayan, bölge zeytininin gele-
ceği ni koruyabil mek için
Marmar*ük yönetimine
daha fazla toplumsal baskı
yapıp daha fazla delege ile
m ücadele etmek gerektiği ni
söyledi. Haberi sayfa 3'de

ı
D

Kadri GÜLER
kadri_guler@ hotmai !.com

Çalışan emekliler
AKP Hükümetlnin 1 Ocak 2007 tarihinde yürür-

|üğe girecek olan yasa ile çalışan emeklilere yeni
yük getirme girişimi büyük tepkiler topladı.

Çalışan kesime refah getirdiklerini söyleyen
AKP, iktidarında emekli olduktan sonra işyeri açan
ve ekonomiye katkıda buIunan bu kesimin
maaşlarından önce yüzde 10 prim kesti.

Yani maaşlarını düşürdü.
Emekliler hak ettikleri maaşlarından daha azını

alır oldular.
Emekliler bunu sineye çektiler ama bu yetmedi,

Illr öneri!eri ile ça!ışan emek!ilerden alınan 10
kesintiyi yüzde 33.5'e çıkarma hazır!ığına başladı!ar.

Yasa komisyonlarda görüşülürken CHP'li üyeler
buna karşı çıktılar ve kıyamet koptu.

Emekli kuruluşları, sokağa döküldü.
Türkiye'de genç emekli kitlesinin olması emek-

|inin suçu değildir. Emeklinin ça|ışması da..
Mevcut yasalar göre emekli olan|arın büyük

çoğunluğu 500-600 YTL gibi çok düşük düzeyde
emekli maaşıyla geçinmek zorundadır.

Bu kesim geçim derdine düşünce, kimi pazarda
kimi çarşıda esnaflığa başladı.

Sanki çok para kazanıyorlarmış gibi aldık|arı
emekli maaşına hükümet göz koydu.

Yasa böyle çıkarsa bilinmelidir ki AKP hükümeti
emekli düşmanı olur. Müslüman geçinip, yoksul
edebiyatı yaparak, yoksu|u ezersen bunun hesabını
bu dünya da da, ahirette de senden sorarlar.

Onun için, bu yasa meclise gelmeden
düzeltilmelidir.

Hükümet kala kala emeklinin keseneğine mi
kaldı.

Ekonomiyi ça!ışan emekIiden kesilecek üç
kuruşluk primle mi düzeltecekler. Bu kafa değişmeli.

AKP yerel örgütleri bu yasaya karşılar.
Kaş yapalım derken göz çıkarmasınlar.

hin
ı

AKP llçe Başkanı Enver
Şahin, oluşan tepkiler
üzerine Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı
Murat Başesgioğlu'nun
tepki leri değ erl en di rd i ğ i
ve yasadaki 80 ve 81.
m add eleri n değ i şti ri le
rek çalışan Bağ-Kur
emeklilerinin yasada
öngörülen destek primi
nin yine yüzde 1O
olarak kanun teklifinde
yer alacağını bildirdi.
Haberi sayfa S'de

n eıneklinin destek de l0 olacak'

ıılı

rııllı
Er

Y ıAB 
hizean

haksızlık yaptı'
Başbakan Recep Tay
yip Erdoğan, Avrupa
Birliği'nin (AB) son
kararıyla Türkiye'ye
büyük haksızlık
yapıldığını söyledi.
Kıbrıs'ta yapılanları
görmek istemeyenler
olduğunu kaydeden
Erdoğan, CHP Genel
Başkanı Baykal'ı da
küçük politik hesap
yapmakla suçladı.
Haberi sayfa 7'de

lı İİk KÖrfeZ' İnternette uıuıw.gem!ikkorfezgazetesi.co]ıı'Ge
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den yanlarına yaklaş-
maya çaıışan avcıyı
fark ederler. Turnalar
daha çevik ve hafif
oldukları için hemen
uçarlar. Oysa kazlar
ağır hareket ettikleri
için avcıdan kurtula-
mazlar' 

*****ıt

Bazen iyi şeyler de
paylaştıkça bitebi!ir.
Elimizdekinin değerini
bilelim.

Yaşlı bir geyik
hasta düşer ve daha
rahat otlayabilmek
için güzel otlarla
dolu bir ça!ılıkta yaşa-
maya başlar.
Her hayvanla iyi
geçindiği için pek
çok hayvan sık sık
geyiğin ziyaretine
gelir.

zamanla her
gelen hayvan bu
güzel otlardan tatmaya
başlayınca kısa süre
sonra tüm otlar biter.
Geyik hastalıktan kur-
tulur ama yiyecek
hiçbir şeyi kalmadığı
için bir süre sonra
açlıktan ölür.

Sıyfı 2

0 e
CHP MilletvekiIi
Prof. Dr. Özyurt,
Bursa'daki tarihi
çeşmeterin durumu
ve yapılması plan-
lanan çalışmalarla
ilgili Başbakan
Recep Tayyip
Erdoğan'ın yanıtla-
ması istemiyle
TBMM Başkanlığı'na
soru önergesi verdi.
CHP Bursa
Milletvekili Proi.Dr.
Mustafa Özyurt,
Bursa'nın tarihi
çeşmelerinin yok
olmaya yüz tut-
tuğunu belirterek,
TBMM Başkanlığı'na
verdiği soru önerge-
si ile Başbakanlık'ı
göreve çağırdı.
MilleWekili Ozyurt,
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın
yanıtlaması istemiyle
verdiği soru öner-
gesinde, Osmanlı
döneminde Bursa'ya
bazı padişahların,
sadrazamların ve
diğer ileri gelenlerin,
kü|tür, sosyal yaşam
ve mimaride önemli
yer tutan birçok
çeşme yaptırdığını
anımsattı.
Osmanlı'nın başkentİ
Bursa'da suyun, aynı
zamanda devleti
biçimlendiren bir
güç olduğunu anım-

adı
satan Prof.Dr.
Özyurt, "Suları
akmasa da tarihin
tanığı çeşmeler,
Bursa sokaklarını
bir mücevher gibi
süslemektedir.
Emirsultan, Yeşi!,
Çekirge, Muradiye,
Hisar gibi tarihi
semtler, en güze!
sokak çeşmelerine
ev sahip!iği
yapmaktadır. Ancak
maalesef içinde
bulunduğumuz
yüzyılda kültür var-
lıklarımız arasında
önemli bir yer tutan
tarihi sokak
çeşmelerimizin
birçoğu ilgisiz!ikten,
büyük böIümü
hırsızlar tarafından
tahrip edilmiş,
bazıları ise gerek
tasarruf gerekse
bakımsızlık
nedeniyle yok
olmuştur. Çeşmeler-
imizin tarihi ve
mimari değerlerini
ve şehirdeki
müstesna yerlerini
görmezden
gelemeyiz. Bu
nedenle çeşmelerin
bakımı ve korun-
ması, bu küitürün
devamlılığı için
yenilerinin yapılması
son derece önem-
lidir" dedi.

rt'tan ıne fe

Gürhan çETİNKAY/\
Kı ssadan Hisseler...

Yaşanmışlıklar
yaşama ışık tutar.
"Kıssadan hisse" bu
sonucun bilinen
tanımıdır.

Hani derler ya "Bin
nasihat bir musibet"
diye onun gibi bir şey..

Nitelik, nicelikten
önemlidir.

Şöyle ki;
Hayvanlar bir gün

kim daha çok çocuk
doğurabilir diye çe
kişmeye başlarlar. Hep
birlikte dişi aslana
gidip sorarlar. "Şen
kaç çocuk doğurabili
yorsun?" diye. "Bir"
diye cevaplar dişi
as|an. "Fakat ben
aslan doğururum."

Hareketler sözler-
den önde gelir.

"Neden böyle yan
yan yürüyorsun
yavrum" diye sorar
anne yengeç çocuğu-
na. "Düzgün
yürüsene!" der.

- "Pekala anne" der
çocuk.

- "Sen önümden
düzgün yürü, ben seni
takip ederim. "

Akıllı kişi teıhlikeli
durum!arda ko,nuş-
maz.

Aslanın biri, bir
koyunu yanına ı;ağırır
ve nefesinin kolıup
kokmadığını soı,ar.
Evet!? diye cevııplar
koyun. Aslan btı ceva-
ba kızar ve koyı,ınu
oracıkta parçala r.

Daha sonra ç:akala
seslenip yanına
çağırır, ona da aynı
soruyu sorar. Haıyır!?
diye cevaplar çakal
korkudan. Anca\k o da
yağcılık yaptığı için
aslanın öfkesinden
kurtulamaz.

Sıra tilkiye
gelmiştir. Aynı soruyı.ı
tilkiye de sorar.
Tilkinin cevabı şöyle
olur;

- Üzgünüm, üşüt-
müşüm biraz, o yüz-
den burnum koku
almıyor!?

yakalananlar her
zaman suçlu olaniar
değildir.

kazlar ve turnalar
bir gün aynı tarlada
yiyecek ararlarken bir-

lyi bir plan yapmak
ayrı, o planı gerçek-
leştirmek ayrıdır.

Bir gün fareler bir
araya gelirler ve
başlarına musallat
olan bir kediden
kurtulma planları
yaparlar.
Pek çok fikir öne
sürülür. Hiçbiri kabul
görmez. En sonunda
genç bir fare kedinin
boynuna bir çan
asmayı önerir.
Böylece kedi
kendi!erine yak-
laşırken farkına vara-
cak ve kaçabilecek-
lerdir. Bu öneri fareler
tarafından a!kışlarla
onaylanır.

Bu arada bir
köşede sessizce onları
dinlemekte olan yaşlı
bir fare ayağa kalkar
ve bu önerinin çok
zekice olduğunu,
başarılı olacağından
hiç kuşkusu
olmadığını belirtir.

Fakat, deı Kafamı
bir soru kurca!ıyor.
Aramızdan kim
kedinin boynuna çan
asacak?
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GENEL MUDURLUİ< 444 o 55o
A4.062 Gom|lı Bu6a Yolu 13 000 ıü2
Zgmin Eludlu 5 kat ımarh 1 600 0O0 YTL
A4-063 Narlı Ko,tu 1.222 M2 ınayola 5 mt 300.0üı YTL

AA_08o Kapakll 596 M2 vılla honul imad| 110 000 YTL
AA-O81 Xıracabcy karaagaç 9 55O M2 lzmıı
yoluna 'l50 mt cePhe b€nıtnalik olabllır 250 000 YTL
AA-09'l Çevıe yolu'1,081 M2 yola 50 mı
ceph6 tlcarı lmarlı ı50.000 YTL
AA-092 Yalova Yolu 9.ıl08 Gomlik'o çoİ
yah|n tlcarl ımarlı 3 000.000 YTL
4A-096 Flstıkl| Koyu.ı,5o0 tl2 denı23 60 mı 350 ooo YTL

EE-Oıla Gölyaka 2.0OO M2 lçindc evı olan
lznik golune sıfıı 65.000 YTL
EE-O71 Esadıye Koyü Yalova 12902 li2
2 katlı ahşap bına ev. ahıı, traklor 250.000 YTL
EE-075 Mudanya 1532 M2 anayo|a cophela
havıızlu müsıakil denıze sıfır. altı gaıaj,
portakal bahçesi var 8O0.0O0 YTL
EE-O8O Orhangaıi Cd. 7EO0 M2 €v ahır elektıık.
stı, arteıyan, meyve ağaçları 200.000 YTL
EE-134 Orhangazi lznık yo|u 2500 M2 dublaks
ev8 oda.2 banyo elekıik. su zoytin v€ m€yva
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000 YTL
EE- 1 36 oürdane 2272 M2 2 hatlı ev
meyve ığaçlı 130.0O0 YTL

EE{02 Mınastıı 100 M2 4. İal 3.1 kolorlrĞrli 95 000 YTL
EE404 Gazharıc Cad 125 M2 5.kJt 2+1 kaloriterli 70.000 YTL
EE405 Llse Cad 110 M2 2.kat 3+1 baklmyl daır! 60,000 YTL
EE41'l Narll Koyu 75 M2 2.kaı 2+t.şyall 2 adet yuırn
havuzıı. spoı alan| va çocuk pariı masıatsıı 75 000 YTL
EE-012 Manastr 12o M2 6 kaı 3+ 1 masrafsız
bakımlı daıre 100.000 YTL
EE-013 Yenı sahıl 90 M2 5.kat 3r1 yenısahll
masratsız deııiı manzaralı 85 00O YTL
EE-O14 Manastır 124 M2 1 kal masrarsız
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-O15 €skı pazar cad. 95 M2 2-'l sobalı,
kartonpiyerlı 50.000 YTL
EE-o17 Gemlak merkez 'l10 M2 5.kat
3+1 çarş|ya yakın ı15.000 YTL

EE-o18 Hamidiye Mh. 1ı|4 ii2 ıı.kat
3+1 baklmll daire 70.000 YTL
EE-O'|9 8alıkpazan 60 M2 3.kat 2+l
acll ihtiyaçtan satılık 55.0o0 YTL
EE-021 Gemlik 87 M2 s.hat 2+1

çelik kapı kaİtonpiyer , pimapen 55.000 YTL

sATıLıı< çlrrulı<

SATıLıı< E»A FıE

AA-Og sorbasl Bolgc 39 183 İs2
Sınıyi lmır!ı 3 0oo ooo YTL
AA.067 lznlı( Gol kcnaİl 80o 0o0 İı2 İurizm
ıosısIs kuııılablllı 5.5o0 0ü) YTL
AA_O88 Orhangaıı 'l9 077 }l2 sanayi ımarlı l 250.0OO
AA-072 Gomsaz 800 M2 Villa lmarll

EE4?1Oı Zya Mh. 1't5 M2 2.kal 3+1 daıı. kalaifırlı.
Pımap€nl|. saten boya, kanOpiy.İli E0,oo0 YTL
EE_o31 Manastlr 130 M2 2.kal 311 kartonplycr,
kalonlon.. 

'ull 
eşya 115.ooo YıL

EE-o33 orhangaul cad, 1ııo M2 1.kat 3+'| doğalgu
bak|mlt da|.c /5 ooo YTL
F_E-O57 Cıımartosı Pazaı| 70 M2 5.kat
]+1 çelık kapı, karlonpıyeı, pımapen 41.0O0 YTL
EE-o5E Maııastıı 130 m2 s.kat donıl yola cephı,
kalorlrerl| /0 0o0 YıL
EE-060 Manast|r 130 M2 s.kal 3+'t dcnl. yola
cepholI kalorürğ|l 70.ooo YTt.
EE-o61 8alıkpa:a.l 88 M2 s.kaı
2+1 bakl.n ısteı 35 oo0 YTL
EE_062 Maııastır 12o B2 ıı.kat 3+1 

'ulldalr€ 1oo ooo YrL
tF-o77 Haınıdıye Mh ır4 M2 1.kat 3+1
bax|mll da|.6 60 ooo YİL
f F-o81 Manastıı l35 M2 l.kat 3+l

'ul|-doğalgar 
90 OO0 YT[

f t-o82 Maİlastıı 1ıl5 M2 3.kat 3+1 cift
banyo ve wc. kalonrefll. asansörlü 9o.0o0 rTL
EE-063 Eşro' Oınçe. Mh. 13OM2 z.kat
3.1 yenl blna 80.ooo YTL
EE-o85 Manast|, 11o M2'l2.kat karionpayerli,
halonlerll. ma§rars|z 55.0oo YTt
EF_-108 Maııastır't5o M2 ı-2-3-4-5-. katlarda
3+1 full. lüks. agu3los 2007 tıslim dcniı ronznlı 10
adat dairo Gemlıl Merkez 110 M2 s.iat 3r1 çarşıyı yakın
EE-o93 Manasll. 195 M2 5 kaı
4ül 2 banyo, 2 wc asan§orlu. doğalgazh
EE-130 Maırastıı 195 M2 3.kat
4+ 1 2 banyo 2 wÇ. asansorlu. dooalga2ll
EF-129 Maııastıı 195 M2 zemlır
4.'| 2 banyo. 2 wc. asanso., doğalgaı
EE-o9ıl MaılastIt 155 M2 ıemln
3.,ı 2oo7 l9rnrn(ı: tosllın kred|ye uygun
EE-096 Manastıı '|50 M2'|.kaı 3+1
denlz manza.all ka|ofır€rl|. ozel yaplm 130.000 YTL
EE-to0 Manastıı 1zlo M2 3.kat 3a1
ozel yapını luks kalorırerlı 120.0OO YTL
EE-108 Manastıı '!50 M2 1.2.3./1.5 kat|arda 3r1 fu|| |üı
Ağustos ?OO7 taslım denıı manzaralı 10 ıdlt 125.0q) YTL
EE-l25 Manastıı l55 M2 1,kat 3+'t 2oo7
Tmmuz teslim kııdiye uygun 120.000 YTL
EE-130 Manastır 195 M2 1.2.3./ı-5.6. hatlard. 4+1 2 banyo,
2 wc, asansörlıi. doğalgaıh 5 ador 170.000 YTL
EE-l43 Manastır 120 li2 5.kat 3+1 sobalı,
kırlOpıyarİ 70 o0o YTL
EE_145 uanastır l35 u2 3.kat 3+1 3üPaı &niı
mnanlı. kmbili 80.0O0 YTL
EE-lıı5 l3tikla| cıd. l'to }ı2 2.kill bakımll dean 67.d)o YTL
E€-1ıl9 Hımıdıyı Mh, 110 ıa2 3+1
Gili okuıu yanı bakıriılı 55.q)0 YTL
EE_l5'! l3tiklal Cıd. 1ı16 U2 9.k t 3+1 öal yapım full lüks
dairı 120.000 YTL
EE-153 Kumla Eo u2 5.kıl 2+1 3it iPri3indc bakımlı
mnıaall 

'ull 
oşyalı ıı2,000 YTL

EE-lra Eski sahi| k:yıkhını 'ı20 il2 3+1 b.kımh d.niı
mnanll loo.(xıo YTL
EE-l55 Manasılr 120 ıi2 3+l d.niı mınz.nlı, bakımlı
dınin sıfır mutfak 80.000 YTL

EE-007 Gazhano Cd. 120 M2 zcmin 1.kal kalorifcrli,
1.100 YTL kira g.lari var, banka iPotekli 't15.00o YTL
EE-105 Demirsubaşı iüh. 24 M2
ıemin köşe dükkan 55.000 YTL
EE-133 Adliyc karşııı lhlara 325 M2 zcmin iull
eşya3lyla birlakte 550.000 YTL
EE-161 Orhangai Sanayi Sit.3i 150 M2 zımin çekmo
katll. içandc klrac|lı, yatlnmlık, kelepir 75.000 YTL

EE-034 Orhangaıi'de 33OO0 l/l2 12OOOM2
kapalı alanlı hazır 7.5O0.0OO YTL
EE-O65 Alaşar Köyü 282a }ü2 28OO M2 kapal.
alanlı hazır 9O0.0O0 YTL
EE-o49 lınik yolu 38ooo u2 13ooo M2
kapalı alanlı hauıİ, ipot.kla ıı.275.ooo YTL

EE-159 oirtyol 130 M2 10. kat 3+1

özcl yapım lüı 'l05.000 YTL

AA-O37 Hisaıtcpc 90000 il2 imarlı
AA-O38 llanastır 135{l t2 lmarlı
AA-Oıa2 llanastıı 2000 t2 imarlı

EE4o6 Hisartcpı 130 M2 3.kat 2+1 asansörlü
ka|orifcrli 2OO USO d.pozlto 375. YTL
EE{16 tanastlr 12o }ı2 1.kat 3+1 asansörlü,
kaloriferli, 2 ay|ık depozit 35o. YTL
EE-,O2O Manastır 12O M2 1.kat 3+1 asansörlü,
kalorifcr]i, 2 aylık depozit 35O. YTL
EE495 Eski Pazar Cd. 1OO M2 1.kat 2+l
doğalgaz kapıda, full eşyalı 55o. YTL

EE{5{ Unıııhy 2l012 dublıı 270 12 hhçeli, dcniı mınunlı

EE{6t Dobrıra $0 12 tipleı fu|l lüks 350 12 hlçt 300.000 WL

EE{6t thöıııcı $0 12 Tıiplıı vih full lüis dairc 600.000 YTL

EE.076 l(arrııli 150 12 tiphı daıiı gtı Fkuıili bahç 325,000 Ylt
EE{7t 0ftınlyı lh.l{0 12 DuUets daiı manaıai

lüis vı *siisiı moHydı l$.000 YTL

EE{97lfuıh 25012üihı dlı iÇ daiı $ ıı{ 20.000 YTt

EE.i{l elıı*F lJ00 12 dırylıks hkımlı sıpa mıııaıi 250.000 YTL

EE.t0l &nı Çıkiç l80 12 ti$ı öd yapın lüis 100.000 YtL

E.t60 lhşudu ıhI a U iipht§ sll. hiıdı nıaıı hnnt
oılyrynliftxpıii0.mm

sATıLı}< FABRİxa

EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı
müstakil 2,5 katlı , sobalı

AA{18 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek 120.000 YTL
M{48 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA451 Umuöey 1650 M2 yola yakın,

araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
M484 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL
EE-0o3 lskele Meydanı 55 M2 5 katlı
meyhaneler sırasında bina 200.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 'l0000 M2 rutsath,
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35,000 M2 kabası bitmiş
Resort otel 1.450.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsat|ı,
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı hazır ışyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demırsubaşı Mh 70 M2 1katlı bina bakıma
ihtiyacı var, her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL
EE-073 lstikıa| Cad. 25 M2 2 katlı devren kiralık
dükkan faal durumda market, tekel bayi. 50.000 YTL
EE-l 38 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık
dükkan 40.000 YTt

NOT : Telefonla göruşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica oIunur.
,raıY

ctllllıItJl, Plılt 0ılrunı

SATıLıı< MÜSTA]<ıL EV

MuHTELaF

ARANAN GAYR|MENKULLER

ı
l;

AA{l0l ilıvki öııım|a d.ğil 1000 t2
dıniı göncık arsa
AA-010 Burıı Yolu Oııri ı1000 U2 Tır Parkı olacah
AA-l3 Kumla Nırlı arası 1000 ll2

Dıniz görıcık içindı ıv o|abiliı
AA-027 Yalovı Yolu 1000 M2 Ticarı lmar

z.ytin sıttş uağaıa3l olacık
AA{l44 Orhıngııi çovrı yolu 't500 il2 zeytın

dopolamı y.ri olacak arsa
EE409 Sahildı 200 ilZ 2kallı deniı görebılecek
üıt iist. vcy. keışılıkh iki daiıe vaya dublek5
d.aİ. olabil.c.k aşy.ri
EE-{t36 ilıvki Önım|i değil 5 katlı kelopar olacak bına
EE{ıı6 ıstik|.| Cad. Zgmın yatınm amaçlı dukkan

SATİLAN - KİRALANAN
GAYRİMENKULLER

AA-dl2 Büyükiumla 928 ll2 amarlı 35.000 YTL
AA-,«l5 Karacııli 9275 }l2 kmut imarlı 250.000 YTL
AA-{tO9 Kuıtul 280 ll2 köy içl 60.000 YTL
AA-OI1 dıilgaıi Güılc 133OO H2 Çiftlik vcya
labrika olabilir. 

'20.000 
YTL

AA-o1.ı ilanaıtır 909 Jll2 villa imarlı 200.o00 YTL
AA{15 Hiıartopı l20 M2 Dıniı manzaralı yola
c.ph.|a harı.ll tapu 10.0ü)YTL
A4-{116 Hisartıpıl49 t2 Dıniı ilanzaralı yola
cıphı hissıli tapu 20.0ül YTL
AA-O19 Xanalboyu 97O t2 ııki ı.ytin hali arkası
ticari imarlı l5.00O YTL
AA-{I2O Engürü Köyü l200O ll2 1/25.00 planda
dıpolanıa imarlı l.(X)O.(X!O YTL
AA-O24 Zıytin hali ar|ıaıı 150 iıl2 depo yoıine müsait
17.0ül YTL
4A-026 Hamidiyı th. 3184 il2 llırkızı yakın
koııııt imaı|ı 2.0O0.0O0 YTL
AA-O29 Orhangazi yolu 30.ül t2:anayi imarlı
dıpolıııaya mütait 700.0OO YTL
AA{l33 Sıröııt tiilg. 50.0OO t2 anayol a4O0 m€t.
cıphı dıpolaına imar|ı 7.500.0OO YTL
AA-O34 S.ıb.ıt Bö9ı 530.0OO lt2 Dcpolama imarlı
AA-,036 Zcytin Hdi yanı 160 il2 dopo yerinc
müııil 25.0(Xl YTL
AA.Oat' Uınııbey 38O il2 dıniı maıı:aıalı
vl[ı lınıılı 70.0OO YTL

AJa6 Engürü Köyü 2ıt9l lü2 Aııayola
Dh. 165.000 YTL
.'toae orhangazi cad. 73o t2

,ç yını yol 90.0OO YTL
AA-O5{I Umurboy 5325 t2 yol kıııarı 25.ql0 YTL
AA-,O55 Umuıbıy 36!rc t2 kiiçfız manıaralı
ııyltin ağaçlıı var 95.(XlO YTL
AA-060 Küçİikkuıı{a 1OOO tKjl imarlı 1O0.00O YTL

SATİLİK ARSA
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Zeytin üreticisi ile biraraya gelen CHP Gene! Sekreter Yardımcısı Oğuz Ayan,
hükümetin fındığın ardından zeytin üreticis|ni de yalnız bıraktığını söyledi.

ıl0HP'dgn ı0 0lltllla§ııla ele

ı

a

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Zeytin ve zeytinya-
ğında izlenecek bir
politika oluşturmaya
çaIışan CHR
sektördeki sorunları
belirlemek amacıyla
önceki akşam lznik
ve Orhangazi'nin
ardından Gemlik
Yeniköy'de üretici
lerle bir araya geldi.
Köy kahvesinde
Yeniköy Muhtarı
Cemil Gündüz ile
köy|ülerle buluşan
CHP Genel Sekreter
Yardımcısı Oğuz
Ayan, hükümetin
fındığın ardından
zeytin üreticisini
rla rıılnızuğ yaıılıĞ

bıraktığını soyledi.
CHP Bursa l! Başkanı
Abdullah Özer'in de
bu!unduğu toplantıya
CHP Çanakkale
Milletvekili lsmail
Özay ile Bursa
Mil!etveki!leri Kemal
Demire|, Mustafa
Ozyurt ile Mehmet
Küçükaşık'ın yanı
sıra Gemlik llçe
Başkanı Erdem
Akyürek ile çok
sayıda partili katıldı.
Tariş eski Genel
Müdürü CHP Gene!
sekreter yardımcısı
Oğuz Ayan, üreti-
cilere zeytin po!i-
tikası hakkında
açıklama yaparken
Jürkiye'nin kendisine
ait tarım politikasının
olmadığını belirtti.
Ayan, "Türkiye'nin
bir politikası var
ancak bu bir lMF
politikasıdır" dedi.
Avrupa'nın en iazla
çiftçisine sahip
olan Türkiye'nin en
büyük sorununun
Tarım olduğunun
altını çizen Ayan,
Türkiye'de bulunan
iriIi ufaklı tarım işlet-
meleri 15 Avrupa
ülkesiyle yarışır
durumda olduğunu
bellrtirken bir yılda
kazanılan gelirin
yarısının dış
borca gitmesinin
kabul edilemez
olduğunu söyledi.
sl_z YAPMAY|N
BİZDEN ALİN
Avrupa ülkelerinde
tarım yapan ülkelerin
Türkiye'ye "Sfz tarım
yapmayın bizden
alın'diyerek, her
türlü kolaylığın
sağlandığını ancak
ülkede tarımın

giderek, bu
nedenle yok
olmaya başladığını
ileri sürdü.
Türkiye'nin AB
ülkelerine zeytin ve
zeytinyağı satmakta
zorlandığını da
belirten Oğuz Ayan,
"Bizim ürünümüzü
dökme alarak
ambalajlayıp
kendi ürünleri
gibi satıyorlar.
Türk çiftçisi olarak
kendi malımıza
yeni pazarlar
bulmalıyız" dedi.
KOOPERATİF
MoDELi ŞART
Türkiye'nin tarımda
izleyeceği politika
içi nde kooperatifleri n
kaçınılmaz olduğunu
söyleyen Ayan,
"Kooperatif modelin-
den başkası bizim
çıkarlarımızı savuna-
maz. Türkiye kendi
kaynaklarını kendine
yönlendirmesini
becermelidir. Türki
ye'den insanlar tarım-
dan kopma noktasrna

geimiştir. Ulkede bu
kadar tarımcı varken
dışarıdan ürün ithal
etmemiz çok acıdır.
Kendi bölgemizin
ürününü müfettiş gibi
korumalıyız" dedi.
Sofra!ık zeytinin
tazla Pazar payının
bulunmadığına da
dikkat çeken Ayan,
zeytinyağı için
dünyada büyük Pazar
oluşmaya başladığı-
na dikkat çekti.
Zeytin üreticilerinin
ürünü satmaktaki
sıkıntıIarı başta
olmak üzere, ilaç ve
akaryakıt, düşük fiyat
politikası ve alınan
krediIerin geri ödene-
memesi gibi bir çok
sıkıntıyla karşı karşı
ya kaldıklarını anla-
tan Oğuz Ayan, "Köy
lü şaşkın vaziyette
ne yapacağını bile-
memektedir. Birlikler
ortakl arı n ı n ü rü n leri ni
çok iyi pazarlamaları
lazım ancak bu
akaryakıt pahalılığın-
da bu işleri

yapmak çok zor"
şek|inde konuştu.
YASA DEGİŞMELİDİR
Kooperatiflere
hükümet tarafından
yapı!an yardımın
kaldı rılması nı n yanlış
olduğuna da değinen

-,OğtıZ Ayan,
\B/ yasa fürSiye'nin
kğndi çıkarlarına
yönelik çıkmamıştır.
CHP olarak
açık taahhütte
bulunuyoruz, bıı
yasanın muhakkak
değişmesi lazım
Birliklere yardım
etmemek AB
ülkelerinin dayat-
masıdır" dedi.
CHP Genel Sekreter
Yardımcısı Oğuz
Ayan, bölge zey-
tininin geleceğini
koruyabilmek için
Marmarabirlik
yönetimine daha
iazla toplumsa!
baskı yapıp daha
iazla delege i!e
mücadele etmek
gerektiğini
söyledi.
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Gemlik'te bir kampüs....
Türk edebiyatının büyük şairlerinden

Cahit Külebi bir şiirinde;

Orda bir köy var, uzakta.
O köy bizim köyümüzdür...
Gitmesek de, kalmasak da,
O köy bizim köyümüzdür.....

Sayın Gemlik halkı, bilmeden bu şiir sizin
-bizim içln söylenmiş olabilir...

lşte orada bir Universite kampüsü (Asım
Kocabıyık) var...

Kafanızı kaldırdığınızda, biraz sağınıza
solunuza baktığınızda ben buradayım
diyor... Hem de gittikçe büyüyen ve
güzelleşen yüzü ile sana gülücükler gön-
deriyor, ama sen onu görmüyorsun..
Görmüyorsun....
.. Çocuğu olsun diye çırpınanlar misali,
Universite bir kampüsünü de bizde açsın
diye çırpınan yakın ilçeleri görmüyorsun, ?..

Hiç değilse senin hiçbir emeğin, çaban,
katkın olmadan ortaya çıkan bu eseri göz
ucuyla da olsa sevecen bak...

Bu memleketin çocuğu, Gemlik ilçesinin
Milletvekili olarak kabul|endiğimiz Sayın
Altan Karapaşaoğlu'ııun, bu kampusun lçlne
girmediğini bir yakınım anlatınca hayretler
içinde kaldım...

Gemlik'te bir grubun, çoğunluğu AK par-
tili olan grubun Universiteyi sevmediği
ilçemize gelmemesi için uğraştığını, Beledi
yenin çeşitli güçlükIer çıkarıp, Sümerbank'ın
bıraktığı bu güzel yere sahip olmaya
çalıştığını, oraya çay bahçeleri, eğlence yer-
leri, beklide ileride meyhane olacaktı. Bir
zamanlar adı kötüye çıkmış Gemlik ilçeslnin
ismini yeniden hepimize utanç veren
lakaplar takılmasına sebep olacaktı.. Çok
mücadeleler verildi. Ha!kım bunu bil...

Eğer yasalar yardımcı olmasaydı ,

Uludağ Universitesinin başında Rektör
olarak Ev kuran hoca olmasaydı.

Eğer Prof.Dr. Abdürrahim Korukçu isimli
daha öncede böyle kampüsler kurmuş,
tecrübeli, kendini bu işe adamış, yapıcı,
becerikli, fedakar bir Profesör olmasaydı,
llçemizdeki sanayi tesisleri ile her zaman
yardımcı, saygıdeğer Asım Kocabıyık
oimasayciı; Bu büyük eser buracian yük-
selmez, sen uzaktan içkisini içerken sana
gülerek bakan, yanındaki hanımlarla
oynaşırken senin adını söyleyen insanların
uğrak yeri olan bir mezbelelik, pislik yeri
görürdün...

Sen Gemlik!i arkadaşlarım biliyor
musunuz ki, içimizde orada okuyan genç
kızlarımızı yollarda rahatsız eden cibiliyetsiz
ler var...

senelerce sümerbank tesisleri Gemlik'te
yaşayanlara iş imkanı, modern sosyal yaşa-
ma örnekleri, güzellikler sundu..
Sümerbank'ın kapatılması, adeta yok
edilmesi (genç Cumhuriyetin en önemli
kuruluşlarından ) beni.üzen bir yaradır...

Ama bu üzüntüm Universiteye hiç değil
se yeriyle yardımcı olduğu için azalıyor..

Başımıza konmuş talih kuşunu bilmeyen-
ler, buradan rant kazanmanın hayalleri bozu.
lan!ar, Geri kafalılar biliyorum üzgü.nsünüz..

Güneşin doğudan doğuşu gibi Univer-
sitenin ışıkları karagözlükler arkasına sak-
Ianmış ,cinlik okunan gözlerinizi rahatsız
ediyor.. Edecektir de...

Ben her sabah kaldığımda karşımda
gördüğüm Üniversite ışİklarıyla rahatlıyo-
rum, içime ılık ılık bilim - ilim ışıkları akıyor,
sevinç içinde güne başlıyorum..

Sayın Prof. Dr. Abdürrahim Korukçu işin
zor, ama siz öyle bir başlangıç yaptınız ki bu
ışık hiç sönmeden, gittikçe büyüyerek
Gemlik ilçesini, sonra da Türkiye'mizi aydın-
latacak , i|eri yaşlarda olan bizler için umut
ışığı olmaya devam edecektir...
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!:ıyfettin ŞEKERSOZ
;;g,çtiğimiz dönem
Muhtarlık görevine
son noktayı koyan
Ahmet Hocaoğlu'na
Muhtarlar Derneği
tarafından teşekkür
plaketi verildi.
Gemlik Osmaniye
Mahallesi
Muhtar!ığını 1977
yılında devir alan
ve 2004 yılına kadar
aralıksız 27 yıl
Osmaniye Maha!lesi
Muhtar!ığı yapan
Ahmet Hocaoğlu
için Muhtarlar
Derneği'nde
tören düzenlendi.
Mahalle ve Köy
Muhtarlarının hazır
bulunduğu törende
Gemlik Muhtarlar
Derneği Başkanı
ldris Kurt, Ahmet
Hocaoğlu'na Gemlik
ve halkına verdiği
başarılı hizmetlerden
dolayı teşekkür
ederek plaket verdi.
Aldığı plaketin ken-
disinde büyük mut!u-
luk ve sevinç yarat-
tığını ifade eden
Ahmet Hocaoğlu,
duygulu anlar
yaşadığını belirterek
muhtar arkadaşlarına
teşekkür etti.

Sayfa 4
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Ahmet Hocao lu unutulmadı Esnafa a
Y

a

20 YTL karşı!ığında
işyerini kapatmadan
sağlık karnelerini
ve portörlerini
yaptırma imkanına
kavuştuğunu
anlattı.
BESOB Başkanı
Arif Tak da sağlık
alanındaki çaIış-
malarda 9. protokole
imza attıklarını
açıkladı. Üyelerin
sağlığına büyük
önem verdiklerinin
altını çizen Tak,
esnafın ayağına
giden sağ!ık
hizmetinin bu
kesim için büyük
bir nimet o|duğunu
bildirdi. Tak,
hizmetin tüm esnafa
hayırlı olmasını
da diledi.
Konuşmaların
ardından Erece
ve Tak, protokole
imza koydu.
Prtokol gereği
söz konusu sağlık
hizmetinden
Bursa'daki yaklaşık
98 bin esnaf
yararlanacak.

ında
Y

Y

sa
BESOB ile Bursa
Verem Savaş
Derneği lktisadi
!şletmeleri arasında
imzalanan
protokolle,
98 bin esnaf
sağlık kontrolünden
geçirilecek.
BESOB Başkanı
Arif Tak i!e Bursa
Verem Savaş
Dernegi Yönetim
Kurulu Başkanı
Necdet Erece.
iki kurum arasında
hazırlanan
sağlık kontrolü pro-
tokolüne imza attı.
BESOB'da gerçek-
leştirilen törende
konuşan Verem
Savaş Derneği
Başkanı Erece,
geçen yıl Bakkallar
Odası ile yaptıkları
protokolle
esnafın ayağına
sağlık hizmeti
götürdüklerini
kaydetti.
Erece, BESOB'la
imzalanan protokol
gereği de tüm
esnafın, sadece

k hlzınetl
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ran e verdıTürkl e

metre küpe
indirdi.
Bu arada Enerji ve
Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, her hangi
bir sıkıntı olmaması
için, Mavi Akım'dan
günlük 27 milyon
metre küp aldığı

Y ı

Yalova'da Termal Barajı'nın

a|tında 408 m2 arsa - Çınarcık,
Ya|ova 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 Tür]ü Sigorta lşlemleri ve

Doğal gaz Poliçesi Yapılır,

ŞEKER SİGORTA
Macide Özatp

Tel : 5132474 Fax: 514 10 21

do aı
lran, Türkiye'ye
verdiği gün!ük
doğalgaz miktarında
kısıntıya gitti.
llgili an!aşma
çerçevesinde
Türkiye'ye günIük,
27 milyon metre
küp dogal gaz
veren lran, anlaşma
maddesindeki
"mücbir sebep"
çerçevesinde,
havaların soğuması
nedeniyle sıkıntıda
o|duğunu gerekçe
göstererek,
Türkiye'ye verdiği
doğalgaz miktarında
kısıntıya gitti.
Geçen hafta
Türkiye'ye verdiği
doğalgazı günlük
18 milyon metre
Füpe kadar çeken
lran, bu hafta ise
gün!ük doğalgaz
miktarını 15 milyon

azdakısıntı a

doğalgaz miktarını,
32 milyon metre
küpe çıkardı.
Bakanlık yetkilileri,
lran'ın doğalgazı
kısmasından
dolayı herhangi
bir sıkıntı yaşan-
madığını söylediler.
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BAY ilu§TArA üııtP EilLAı(,TA}.|
ıı ııt, lı l/1r Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kl etl rı

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP işı_ERi ynPıLıR

AciL §ATıLıK ı,e ıI|RALıKLARıııız içiıı g|zi ARAyıNız

Kayhan Maha]lesi'nde denizi gören 3 oda 65 m, SAT|LlK DA|RE

Manastır Dilek Sıtesi'nde SAT|LlK LÜX DAİRE Denizi gören. 3+1. 140 m2

120 m2 3 + 1 SATıL|K LÜx oninr

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

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

Eski Pazar Cad. 'l00 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpazan Eskisahil lİektep §okak l.lo:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1. 110 m2 asansör|ü .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

K rİez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GE ıt |İıı
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Seyfettin ŞEKERSOZ

17 Aralık 2006
Pazar günü
yapılacak olan
Gem!ik Ziraat
Odası delege seçim-
leri içln Muhtarlara
bilgi verildi.
Muhtar!ar Derneği'n
de yapılan bilgilen
dirme toplantısında
ziraat odası
Genel sekreteri
Cemil Kurt,
seçimlerin nası!
yapılacağı konusun-
da bilgiler verdi.
40.şeçim bölgesin-
den birer delegenin

seçiİÖcegl ZTİaat'
Odası delege
seçim lerinde
1187 ortak üye
oy kullanacak.
Yaklaşık her mahalle
ve köyde belir-
lenecek bir yere
konacak olan
sandık!arda
üyeIer oylarını kulla-
narak delegeleri
beIirleyecekler.
Seçilecek olan
delege!er daha
sonra yapılacak
seçimde Gemlik
ziraat odası
Başkanı ile yönetim
kurulu üyelerini
belirleyecekler.

rİezK

ı

h

§

AdaIet ve Kalkınma
Partisi Gemlik llçe
Başkanı Enver
Şahin, 1 Ocak 2007
tarihinde yürürlüğe
girecek olan emekli
olduktan sonra
çalışan!ara yeni
yük getirecek olan
yasa maddesinin
taslaktaki şeklinin
değiştirild iğ in i
söy!edi.
Taslakta yüzde
33,5 olarak belirlenen
kesintinin eski
durum una
dönüştüreğini
söyleyen Enver
Şahin, bu konuda
ilçe örgütü
olarak Bursa
M il!etvekillerinden
çalışan emeklinin
lehine düzenleme
yapılmasını istedik-
Ierini söyledi.
Enver Şahin,
oluşan tepkiler

a

rı mı

üzerine Ça!ışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanı Murat
Başesgioğlu'nun
tepkiIeri değer-
lendirdiği ve
yasadaki 80 ve
81. maddelerin

değiştirilerek
çalışan Bağ-Kur
emeklilerinin
yasada öngörülen
destek priminin
yine yüzde 10
olarak kanun
tek!ifinde yer

alacağını bildirdi.
llgili yasa
komisyonunda
bulunan Bursa
Milletvekili

, M. Emin Tutan ile
de görüştüğünü
söyleyen Şahin,
yasanın 1 Ocak
2007 tarihinden
önce çıkartılacağını
söyledi.
Şahin, "Yasada
80. nci madde ile
ilgili pirime esas
kazanç matrahı
tanımına açıklık
getirilerek, iki
olan kriter sayısı
da bire düşürülecek-
tir" dedi.
Enver Şahin
açık!amasında,
emeklilerin mağdur
edilmeyeceğini,
mevcut yasa özüne
uygun hakkaniyet
ölçüleri içinde çıka-
cağını da ifade etti.

ahln lıI an emek]lnln

destek üzde 10 olacak'ı

Seyfı 5

$P'de 0rll malı haftası

Seyfettin ŞeXenSÖZ
"Yer|i malı yurdun
malı, herkes onu kul-
lanmalı" sloganıyla
özellikle okullarda
yapılan yerli malı
haftası kutlamalarına
Saadet partili hanım-
lar öncülük ediyor.
sp kadın kolları
Başkanı İnci Özsa
buncu ile yönetimi,
bayan arkadaş!arıyla
bir!ikte ilçe lokalinde
bir araya gelerek
yerli malı haftasını
kutladılar.
İlçe Başkanı Recep
Aygün'ün de destek
verdiği yerli malı
kutlamasına sp'li
bayanlar evlerinde
hazır!adıkları yiyecek
ve meyveleri getire
rek birlikte yediler.
sp kadın kolları
Başkanı lnci Öz
sabuncu, yaptığı
açıklamada, küçük
ken ilkokul günlerin
de kutlanan yerli
malı haftasının
şimdilerde top!umu-
muzda unutulduğu-
na dikkat çekerek
yaptığı açık!amada
"yerli malı haftası
okullarımızda da
eskisi gibi kul-
lanılmıyor, hatta
hiç konusu bile
geçmiyor. Çevremize
şöyle dönüp bak-
tığımızda değil yerli
malı kullanmak
neredeyse sokak-
larımızda Türkçe adlı
işyerleri göremeye-
ceğiz. Cafeler, fast

foodlar, plazalar,
show-roomlar daha
neler neler, bunlar
bizim kültürümüzde
ve miiii geienekle
rimizde olmayan
şeyler. Çocuklarımız
artık bal şerbeti,
kızılcık şerbeti, vişne
sııyıt, ayran yerine
kolalı içecekleri,
chetosları, patosları
tercih ediyorlar.
Bizler de maalesef
çocuklarımızın bes
lenme çantalarına
bunları koyduğumuz
gibi alış verişimizde
de marka alışkan-
lığını koruyoruz.
Tutum haftası kut-
luyoruz ama hiç de
tutumlu değiliz.
Kredi kaıtları ile alış
veriş yaparak ihti
yacımız olmayan
şeyieri biie aiıyıJI.tz.
Ayrıca ülkemizi de
idare eden AKP ikti-
darı yerli olan hiçbir
şey bırakmamak
düşüncesinde; bü
tün yerli kuruluşla
rımız, topraklarımız
y aba n c ı l ara satı l ıyor.
Bütün bunlar biz
milli görüşçüleri bu
yerli malı ve tutum
haftası dolayısı ile
böyle nostaljik bir
toplantı yaparak
halkımızın dikkatini
bir kere daha çek-
mek ve bütün
problemlerimizin
çözümünün tek yerli
görüş olan Milli
Görüş olduğunu
hatırlatmak istedik."
dedi.
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' i»aşkanı Asude
, Şenol, Sosyal

emekli aylığı almak-
tan vazgeçmeleri
veya aylık almaya
devam etmeleri
halinde yüzde
33.5 oranında sosyal
güvenlik destek
primi ödemeleri
şeklindeki yeni
düzenleme, bu
durumdaki vatan-
daşları çok büyük
ölçüde mağdur ede-
cek ve haksız bir
uygulamaya neden
olacaktır" dedi.
Yasanın bu haliyle
toplumsal adalet
ve devletin
Anayasa'da be!irtiIen
"sosyal olma"
özelliğine aykırı
düştüğünü vurgu-
layan Şenol,
"Devlet, sosyal
güvenlik sisteminin
iyileştiri!mesi
için önce!ikle
koruması gereken
emekli!ere yaşamsal
bir ek yük getirme-
den önlem
alması gerekiyor.
Demokratik, sosyaI,
hukuk devleti
olmak için bu şart.
Emeklilerin, bir
ömür verdiği emeğe
karşılık insanca
yaşam için yeterli
olmayan

miktarlardaki
aylıklarının yük-
seltilmesi ve
hayatlarının
kolaylaştırı lması
yerine tam tersi bir
uygulaınayı getiren
yeni yasa, kamu
yararı taşımıyor"
diye konuştu.
Belirtilen yasanın
tüm emek!iler kadar
avukatlar için de
büyük mağduriyet
anlamına geldiğini
belirten Şenol,
"Emek!i olduktan
sonra çalışmak
zorunda kalan
avukatların aylık-
larından kesinti
yapıldığı halde,
bir kez daha böyle
bir ödemenin
yapılması adil
bir denge
oluştu rmama ktadır.
Bu nedenle
sözkonusu yasadaki
belirtilen sakın-
caların giderilmesi
ve hakkaniyete,
devletin temel
niteliklerine ve
toplumsal yaşama
uygun, adil, yeni
bir düzenlemenin
yapılması için
milletvekil|erinin
katkılarını
bekliyoruz" dedi.

I

Sigortalar ve Gene!
Sağlık Sigortası
Kanunu'ndaki,
"Çalışmaya devam
eden emeklilerin
maaşından yüzde
33.5 oranında
kesinti yapılması"na
ilişkin düzenlemeye
karşı Bursa
milletvekillerini
sağduyuya çağırdı.
Bursa Barosu
Başkanı Asude
Şanol, Sosyal
Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası
kanunu'ndaki
"çalışmaya devam
eden erneklilerin
maaşından yüzde
30 oranında kesinti
yapı|ması"nı
öngören düzen-
lemeye tepki
gösterdi.
Bursa milletvekil
erine konuya ilişkin
bir yazı gönderen
Baro Başkanı
Şenol, "Emekli
olduktan sonra,
emekli maaşlarının
düşük!üğü ve
hayat koşulları
nedeniyle tekrar
çalışmak zorunda
kalan Nşilerin,

a
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Büyükşehir Belediye
si'nin doğa! kay-
nakların sürdürüle
bilirliğinin artırı|ması-
na katkıda bulu-
narak, öğrencilerin
çevre ve su tüketimi
konusundaki bilinç
düzeylerini n arttırıl-
masına yönelik
hazır!adığı, Avrupa
Birliği tarafından
finanse edilecek
projenin sözleşmesi
imzalandı.
Büyükşehir Belediye
si AB Koordinasyon
Merkezi'nin "Sürdü
rülebilir ka!kınmanın
Sektöre! PolitikaIara
Entegrasyonu Hibe
Programı" kapsamın-
da hazırladığı
"Sürdürülebilir Çevre
için Katılımcı Eğitim
Projesi", Avrupa
Komisyonu tarafın-
dan kabul gördü.
Taraflar arasında
imzalanan sözleş

r0
meyle uygu!anması-
na önümüzdeki gün-
lerde başlanacak
olan proje kapsamın-
da, Yı!dırım !!çesi'n-
deki 12 pilot okulda
öğrenim gören
ilköğretim öğrenci-
lerine doğal kaynak
israfının aza!tılması
ve geri dönüşümün
arttırılması konusun-
da eğitimler veri!e-
cek, interaktif olarak
katılabilecek!eri
resim ve bilgi yarış-
maları düzenlenecek.
Büyükşehir
Belediyesi Çevre
koruma ve kontrol
Dairesi Başkanlığı
koordinatörlüğünde
yürütü!ecek
Yıldırım Belediyesi,
BUsKl, lı ıııııı
Eğitim Müdürlüğü
ve bir sivil toplum
kuruluşunun
iştirakçi olarak
destek vereceği

projede, doğal
güzellik ve kay-
nakların korun-
masının yanı sıra
genel anlamda
sürdürülebilirliğin
sağ!anması dolaylı
önemli bir ekonomik
kazanç sağ!anması
hedefleniyor.
Yeni neslin çevre
ve su tüketimi
konusunda bilinç
seviyelerinin
artırı!ması
konusunda katkıda
butunacak
proje, doğal
kaynakların
korunması ve
sürdürü!ebilir
tüketim alışkanlık-
larının kazandırı!ması
ve bu yolla
Bursa'nın doğal
kaynak yönetimi
konusundaki kapa-
sitesin i n arttı rılması-
na da katkı
sağ!ayacak.
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yunanistan'da tüm
kamu ve özel sektör
ça!ışanlarının bugün,
"hükümetin izlediği
ekonomi po!itikasını"
protesto amacıyla 24
saatlik genel greve
gideceği açıklandı.
yunanistan kamu
Çalışan|arı Konfede
rasyonu (ADEDİ) ve
Yunanistan !şçi
Konfederasyonunun
(GSEE) çağrısıyla
gidilecek grev
süresince tüm devlet
dairelerinin, oku!ların
ve bankaların kapa!ı
kalacağı, metro ve
tramvay dahil tüm
toplu taşıma

araçlarının sefere
çıkmayacağı ve
yere! yönetim çalışan-
larının da hizmet
vermeyeceği
be!irtildi.
Bu arada, Atina ile
Pire bölgesindeki
devlet hastanelerinde
görevli doktorların
yanı sıra hastane per-
sone!i ve eczacıların
da greve gideceği
açıklandı. Öte yandan,
Olimpik hava yolu şir-
keti çalışanlarının da
greve gitmesiyle
birlikte özellikle iç
hatlarda çok sayıda
seferin iptal
edileceği bel irtiltli.

yunanlstan'da
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Erdo an
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan,
Avrupa Birliği'nin
(AB) son kararıyla
Türkiye'ye büyük
haksıztık yapı!dığını
söyledi.
Finlandiya ve ilgili
taraflara hiç bir şekil
de yazılı öneride
bulunmadıklarını
bildiren Erdoğan,
"Hiçbir zaman tek
taraflı adım atmak
gündemimizde olma
dı, önerilerimiz, temet
dev!et politikasıyla
uyum içinde
olmuştur" dedi.
CHP Lideri Deniz
Baykal'ın bu konuda-
ki eleştirilerine de
tepki gösteren
Erdoğan, "Bayka!,
meydanı boş san-
masın" diye seslendi.
Başbakan Erdoğan
partisinin Meclis
Grubu'nda, AB Dışiş
leri Bakanlarının Tür
kiye'ye, bütün iyi niye
tine karşın haksız!ık
yapı!dığını söyledi.
"Yazı!ı Oneride
Bulunmadık"
kıbrıs konusunda
yaşanan tıkanıklığın
aşılması için Türkiye
nin şifaen aktardığı
öneri!eri Finlandiya
nın da AB ülkelerine
sunduğunu anlatan

Erdoğan, şöyle
devam etti:
"Biz görüşmeler kap-
samında ne Finlan
diya'ya ne de tarafı
mızdan ilgili diğer
taraflara hiç bir şek-
ilde yazı!ı önerilerde
bulunmadık. Bize de
herhangi bir yazılı bir
teklif gelmemiştir.
Onerilerimiz, hükü
metimizin bugüne
kadar karar!ılık|a
sürdürdüğü tutumun
bir ürünüdür ve ben-
imsediğimiz temel
devlet politikasıyla da
uyum içinde olmuş-
tur. Hiçbir zaman tek
taraflı adım atılması
gündemimizde
olmamıştır."
"Baykal Kücük Politik
Hesaplar Yapıyor"
Kıbrıs'ta yapı|anları
görmek istemeyenler

olduğunu kaydeden
Erdoğan, CHP Genel
Başkanı Baykal'ı da
küçük politik hesap
yapmakla suçladı.
Erdoğan, "Ne devlet
adabım, ne bugüne
kadar aldığım
eğitim, ne de ahlak
anlayışım; milli mese-
leIerimizi, siyasi
çıkarlarım öyle gerek-
tiriyor diye dünyanın
gözleri önünde ulu
orta polemik konusu
yapmaya imkan ver-
mez. AK Parti olarak
bizim siyasi terbiye
miz, edep adap
anlayışımız, kendile
rine'adam o! adam'
veya 'küstah' gibi
ifade!eri kullanmak
suretiyle, bizim aynı
üslupla cevap ver-
memize müsaade
etmez" diye koruştu.

t
"Baykal Meydanı
Boş Sanmasın"
kıbrıs konusunda
partisini zayıi düşür
me adına Türkiye'ye
zarar verildiğin ifade
eden Erdoğan, şuh-
ları söyledi: "Kimin
haddine kıbrıs
davasını gölgelemek,
kimin haddine ucuz
hesaplarla Türkiye
Gumhuriyeti'ni küçük
düşürmek, kimin
haddine her metreka
resinde Türk milleti
nin evlatlarının aziz
kanı bulunan
KKTC'yi bir politik
çıkar konusu yap-
mak! Bizim sırtımız-
daki devlet sorumlu-
luğuyIa, diplomatik
çıkarlarımız zarar
görm
konu

e sin diye
şmadığı mıza

bakıp, Sayın Baykal
meydanı boş
zannetmesin."
Erdoğan, Kıbrıs
sorununun hamaset
çlzgisinden başarılı
bir diplomasi çizgi-
sine çekildiğini de
kaydederek, "Onların,
dünyaya kör ve
sağır kalmak gibi
bir lüksleri olabilir
ama bizim ülkemizin,
mi!letimizin yok.
kkTc halkının ise
fuiç: }.)k" dedİ.
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*3ursa'da evden
üıaçtığı öne sürülen
genç kadın, 27
yerinden bıçakla-
narak öldürüldü.
Kızını öldürdüğü
iddiasıy|a gözaltına
alınan 6 çocuk
babası ise olayın
intihar olduğunu öne
sürdü.
Alınan bilgiye göre,
merkez yıldırım
hçesi Değirmenönü
Mahallesi'nde
oturan 23 yaşındaki
2 çocuk.annesi
Sevinç Ozacar,
29 Kasım günü evi
!.erk etti. Eşi Vesim
Ozacar ve ağabeyi
Nuri Ç, Cumhuriyet
Savcı!ığı'na
dilekçe verdi.
Kayıp olan genç
kadın önceki gün
babasının Karapınar
Mahallesi'ndeki
evine döndü. Dün

gece ise baba
Arif Ç. (59) ile birlikte
jandarmaya gitmek
için evd.en çıkan
Sevinç Ozacar,
otosansit Jandarma
Karako!u'nu n
karşısındaki
Demetevler
Mahal!esi girişinde
27 yerinden
bıçaklandı.
Şevket Yılmaz
Hastanesi'ne
kaldırılan genç kadın

kurtarılamadı. Olayın
ardından devriye
görevi yapan jandar-
malar tarafından
elleri kanlı bir şekilde
gözaltına alınan Arif
Ç. sorgulanmak
üzere karakola
götürü!dü. Rapor için
adliyeye sevk
edilirken cinayet
suçlamasını kabul
etmeyen ve 27 bıçak
darbesi bu!unan
kızının intihar ettiğini

f o.ıırııx slY^sl o ıEıC

savunan Arif Ç,
"Kızımın eşinden
ayrılmasını ben de
istiyordum. Karakola
ifade vermek için bir-
Iikte geliyorduk.
Minibüsten inince
beni oyalayıp ken-
disini bıçakladı" dedi.
Ote yandan jandarma
bir görgü tanığının
ifadesine başvurdu.
Genç kadının eşi
Vesim Ozacar da,
"Eşimi gü!lerle
karşıladım. Babasının
evine gitmek
isteyince karşı
çıkmadım" dedi.
Kriminal jandarma
ekibi olay yerinde
deli! araştırması
yapıp, suç aleti
bıçak üzerinde
araştırma yaparken,
genç kadının cesedi
otopsi için Ad|i Tıp
Kurumu Morgu'na
kaIdırıldı.

Sayfa 8
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DİSK, tarafından
yapılan araştırmaya
göre, asgari ücretle
9 kilo bebek maması
alınabiliyor.
DlSK'ln araştır
masında, asgari
ücretlinin aldığı net
381 YTL ücretle
geçinebilmesinin
mümkün görün-
mediği be!irtiliyor.
Araştırmada,
Ekim ayı fiyatlarına
göre 4 kişilik bir
ailenin "gıda,
konut, giyim, sağ|ık,
ulaşım ve kültür"
gibi ihtiyaçlarını
karşılaması için bin
985 YTL'ye, yaln.zca
"sağlık!ı beslenme
ihtiyacını"
karşılayabilmesi
lçin 533 YTL'ye
ihtiyaç duyduğuna
işaret edildi.
Araştırmada, asgari
ücretin, işçinin
ailesi ile sağlıklı
besIenebileceği

ücretin yüzde
71'ine, insan onu-
runa yakışan ücretin
ise sadece yüzde
19'una karşılık
geldiği dile getiri!di.
Asgari ücretin
bugünkü ha!iyle
"aç|ık ve sefalet
ücreti" haIine
geldiği belirtilen
araştırmada,
"Asgari ücretli
normal şartlarda

0r

haftalık 45,
aylık 225
saatini çalışarak
geçirmektedir.
Bunun karşılığında
elde ettiği gelirle
başkalarına
muhtaç kalmaktadır.
Bu ücretin
tespitinde yer alan
komisyon üyeleri
bu sorumluluğun
vebali altındadır"
denildi.

DOGAYI §EV
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Adana'da
zeytlnciliğin
geliştirilmesi
amacıyla ça!ış-
malar yapılı
yor. Proje kap-
samında bir
milyon zeytin
fidanının
dağıtımına
baş!andı.
Adana valisi
Cahit Kıraç,
ilde iki yıl önce
500 bin olan
zeytin ağacı sayısını,
yürüttük|eri ça!ış-
malarla kısa sürede
bir milyon 300 bin'e
çıkardıklarını anlattı.
Kıraç, "Zelrtin üre-
timine, zeytin ağacı
yetiştiriciliğine çok
eIverişli müsait
arazilerimiz tar-
lalarımız, iklimimiz,
altyapımız uygun
olmasına rağmen
biz bu potansiyeli
kullanamıyoruz."
9iye konuştu.
ll Tarım Müdürü
Abdullah keskin ise
Adana'da zeytinci!iğe

elverişli 70 bin hektar
alanın bu!unduğunu
belirterek, buralara
14 milyon fidanın
dikilebiIeceğini
kaydetti
Doğu Akdeniz
Zeytin Birliği Başkanı
Mehmet Güler de
bölgede üretilecek
zeytinin pazarlanması
ve işlenmesi
konusunda
üreticilere yardımcı
olacaklarını dile
getirdi.
Bu dikim dönemi
için Adana'da bir
milyon zeytin fidanı
dağıtılması
hedefleniyor.

Dolar ı-ho lannla ıılu arı§ı
Tüketici kredilerini n,
1 Aralık itibarıyla
466,5 milyon YTL
artarak yaklaşık
44 milyar 861 milyon
YTL'ye çıktığı
hatırlatılarak, tüketi-
ciIerin dolarla
borç!anmalarının
yanı sıra banka
kredilerinden de
kaçınmaları
gerektiği bildirildi.
Tüketiciler Birliği
Genel Başkanı
Bülent Deniz,
24 Kasım tarihi
itibarıyla 44 milyar
394,5 milyon YTL
düzeyinde o|an
banka kredilerinin
1 Ara!ık itibarıyla
466,5 milyon YTL
artarak yaklaşık 44
milyar 861 milyon
YTL'ye çıktığını
anımsattı.
Banka kredilerinin
her geçen gün art-
masının iyi
olmadığını be!irten
Deniz, "Merkez
Bankası Başkanı

Durmuş Yılmaz,
geçtiğimiz günlerde
tüketicilere dolarla
borçlanmaları
yönünde uyarıda
bulunmuştu. Aslında
bu uyarı eksik
yapıldı.
Tüketicilere doların
yanı sıra (banka
kredilerinden de
kaçının) denilmesi
lazım. Çünkü faizler
enflasyonun

üzerinde" dedi.
öze!likle konut
ve otomobil kredi-
lerinde ciddi bir
sıkışıklık hissettik-
lerini anlatan
Deniz, derneklerine
son günlerde
çektikleri kredileri
ödeyememekten
kaynaklanan bhşvu-
ruların arttığına
da dikkati
çekti.
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ılda 9
Kamu çalışanları,
2007 yılında, yı!lık
izinl,gri dışında hafta
sonıı 104 gün,
dini ve milli bayram-
lard;ı ise 10 gün
tatil yapacak.
lki yıl öncesine
kadıır dini ya da milli
bayı,amların hafta
ortasına denk
gelıınesi, hafta
sonuy!a birleşen
paz;artesi ya da cuma
günlerinin de
hükümet tarafından
"ideıri izinden"
sayılması sayesinde
9 gijn tati! yapma
imkanı yakalayan
çalışanların, gelecek
bu ,yıl aynı şansları
olrrıayacak.
2007 yılı takviminde,
yerıi yıl, 23 Nisan
U!usal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı,
30 Ağustos Zafer
Ba,/ramı ve 29 Ekim
Cuımhuriyet Bayramı
halta içinde,
sa«iece 19
Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramı
cuınartesi günü
kul.|anacak. 2007'de
iki kez kutlanacak
Kurban Bayramının
ilki, yeni yılın ilk
günü olan 1 Ocak
Pazartesi gününden

ıı §eyfa 9o
f cüxuux slvısl cge.rI

Ytınl ünlük tatlller ha Otomobll almanın
tam zamanı

bir gün önce, yani
31 Aralık 2006
Pazar günü başladığı
için çalışanlar,
bayramın ikinci günü
olan yılbaşından
itibaren, 3 günlük
izinle yeni yıla
"merhaba" diyecek.
23 Nisan ve 29
Ekimin pazartesi
günlerine denk
gelmesi nedeniyIe
bu günleri hafta
sonuyla birleştirip
3'er gün tatil yapma
şansı yakalayacak
olan çalışanlar,
peı şeıııüc güııü'
kut|anacak 30
Ağustos Zater
Bayramı'nda bir
gün tatil yapacak.
Ça!ışanlar, 12 Ekim
Cuma günü
baş|ayacak ve

14 Ekime kadar
sürecek Ramazan
Bayramı'nın iki
gününü hafta sonu
tatiline denk gelmesi,
bayram arefesi olan
11 Ekimin de yarım
gün tatil olması
nedeniyle bayramda
toplam 3,5 gün
tatil yapma imkanı
bulacak.
Cum huriyet
Bayramı'ndan
bir gün önce
başlayacak 1,5 gün-
!ük tatilin yarım günü
pazar gününe denk
gcıii ıieı ı, Aiıiı-i.ıi: ı'ıiıi ı-
ci kez kutIanacak
Kurban Bayramı'nın
son iki günü de
Ramazan Bayramı
gibi hafta sonu kut-
lanacak. Bayramın
arefesi olan

u
19 Aralık Çarşamba
günü yarım gün tatil
yapacak kamu
görevIileri,20 Ara!ık
Perşembe ve 23
Ara!ık Pazar günleri
arasında kutlanacak
bayram nedeniyle,
normalde 4,5 gün
olan, hafta sonu iIe
birleşmesi ha|inde
6,5 güne çıkması
gereken bayram
tatilinde bu kez
cumartesi ve
pazar ile birlikte 4,5
gün iş stresinden
uzak kalabilecek.
Hafta sonu, milli ve
dini bayramlar
nedeniyle 2007'nin
ocak ayında 11,

şubat, mayıs ve
kasım aylarında 8'er
gün, mart, haziran,
temmuz ve ağustos
aylarında 9'ar gün,
ekim ve aralık
aylarında ise 10,5'ar
gün resmi izin kul-
lanacak çalışanlar,
2007 yılının yaklaşık

, üçte birini tatiIde
geçirecek.
Çalışanların,
yılIık izinlerini de
kullanmaları
halinde yıl içinde
izinli oldukIarı gün
sayısı 144 güne
kadar çıkabilecek.

Çukurova Yetkili Oto
motiv Satıcıları Derneği
(YODER) Başkanı
Süleyman Onatça, oto-
motiv satıcı!arının yı|
sonu satış hedeflerini
tutturabilmek için cazip
kampanya!ara baş!a
dığını belirterek, oto-
mobiI almanın tam
zamanı olduğunu
söyledi.
Onatça, yaptığı açıkla-
mada, faizlerin geçen
yıla göre yükselişinin iç
pazarda taşıt kredileri
nin cazibesini önceki
yı!a göre azalttığını ve
pazarda küçü!meye yol
açtığını belirtti.
otomotiv sektörünün
satış rekoru kırdığı
2005'in ardından, bu yı!
5. aydan sonra durgun-
luk yaşandığını vurgu-
layan Onatça, yılın 11

ayı dikkate alındığında
binek otomobil ve hafif
ticari araç satışlarının
yüzde 11.7 düşerek 541
bin 65 adete geriledlği-
ni, geçen yılın aynı
döneminde bu sayının
612 bin 765 olduğunu
kaydetti. Aynı dönemde
binek araç satışlarında
yüzde 12.4, hafif ticari
araç satışlarında ise
yüzde 10.6 azalma
olduğuna işaret eden
Onatça, "Kasım ayı
itibarıyla da satışlar,
geçen yıla oranla binek
araçlarda yüzde 19.5,
hafif ticari araçlarda
yüzde 11.9 geriledi.
Toplamda ise yüzde

16.5 düşüş yaşandı.
Veriler bir önceki aya
göre ise artış
yaşandığını ortaya
koyuyor. Ekim 2006'ya
göre binek otomobil
satışları yüzde 43.5,
hafif ticari araç satışları
da yüzde 39.8 arttı.
Toplamdaki artış ise
yüzde 4't.9 olarak
gerçekleşti. Geçen ay
30 bin 477 binek araca
karşın 21 bin 390
ticari araç satı!dı. Bu
yıl dizel araç satışları
topIam içerisinde
yüzde 49'luk paya
sahip olurken, dizel
araç satışları geçen
yıla oranla yüzde 17'llk
3rtış kaydett|" dedi.
!ç pazarın geçen ay
yeniden hareketlenme
si nyalleri gösterdiğine
dikkat çeken Onatça,
"Pazardaki gerileme
hızının düştüğü tespiti
yapılan raporda, aylık
satışların tekrar 10 yı!-
lık ortalamanın üstüne
yükseldiği yönünde.
Ara|ık satış!arına bağ!ı
olarak vıllık talep ge
rilemesinin yüzde 10
dolayında kalacağı tah-
min ediliyor. Üretim,
ihracatın desteğiyle
kasım ayında arttı, yıllık
üretim artışı toplamda
yüzde 13 ve otomobil
üretiminde yüzde 20
o!du. lhracat artışı
devam ederken, toplam
da yüzde 25 ve otomo-
bilde yüzde 34 artış
gözlendi" dedi.
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Barış Güler'in kaleminden 7 YAş

Japonya'da yapı!an
bir araştırmada,
35-40 yaşlarındaki
Japonların yüzde
90'ının bilgisayar ku!-
lanma alışkanlıkları
nedeniyle el yazısıyla
yazarken ku!|andıkları
"Kanji" adı verilen
karakterleri unutmaya
başladıkları ortaya
çıktı.
Kanji Oğretme
Derneğinin araştır-
masında, 3540
yaşlarındaki 400
kişinin yazma
a!ışkanlıklarının ince-
lendiği ve bu kişilerin
yüzde 93'ünün "son
yıllarda eskisi kadar
el yazısıy|a yazma fır-
satı bulamadığı" ve
yüzde 85'inin yazma
kabi!iyetinin azaldığı
tespit edildi.
Uzmanlar, bu karak-
terlerin yazımının
unutulmaya başla-
masın|, insanların
daha seyrek olarak
kalem!e yazmaya,
bilgisayar ve cep
telefonunun giderek

E

daha yoğun
olarak kul!anılmasına
bağlıyor.
Simgelerin farklı
anlamlara ge!mesi
nedeniyle Kanji
karakterlerini oku-
manın yazmaktan
daha kolay olduğu
beliı,tiliy,9ç.
Japonca yazmanın ne
kadar zor olduğunu
anlatmak için bir
Japon profesör şu
örneği veriyor: "Size
bir kedi fotoğrafı
gösterildiğinde ve bu
hayvanın ne olduğu
sorulduğunda, hiç
şüpheniz olmadan
hangi hayvan
olduğunu söylersiniz.
Ama o hayvanın
resmini çizmeniz
istendiğinde yapa-
bileceğiniz kesin
değildir."
Kanji alfabesinde on
binlerce simge
bulunuyor. Bunların
1945'l resmi olarak
kullanı!ıyor ve dev!et
okullarında
öğretiliyor.

0

ci sınıf öğrencisi,
sınıf tekrarı yaptı.
Bunların 191 bin
949'ini erkek
öğrenciler, 83 bin
998'ini de kız

isl sınıf tekrarı a t
öğrenci, sınıf tekrarı
yaptı, kalan bölüm
ise diğer liselerin
öğrencilerinden
oluştu.
Sınıf tekrarı yapan
öğrenciler için
okullarda ayrı gruplar
oluşturulmasına
yönelik eleştirilere
de yanıt veren Mllll
Eğitim Bakanı Çelik,
bu öğrencilerin
"dışlanma!arının"
söz konusu

olmadığını ifade
ederek, uygulama
sonucu öğrencilerin
mezun olmalarının
sağ!andığını
kaydetti.

276 llse
ııY

rencnb

0r

Günde bir saat egzeı,sizin bağırsak kanseri
riskini azaltabileceği bildiri!di.
10 Avrupa ülkesinde 413 binden fazla kişinin
katı!ımıy|a yapılan araştırma, bir saat yüzme
veya açık havada hafif koşu yapmanıı,ı bağır-
sak kanseri riskini azaltabileceğini, ev
temizliği ya da 2 saat süren daha az yorucu
bir aktivitenin de riskin azalması açısından
fark yaratabileceğini gösterdi.
Fransa'daki Uluslararası Kanser Araştırma
Kurumunda görevli bilim adamı Christine
Friedenreich, araştırmanın katılımcı sayısı ve
farktı seviyede aktivitelerin incelenmesi
açısından önemIi olduğuna dikkati çekti.
Araştırma, en yorucu egzersizleri yapan kişi-
lerin bağırsak kanserine yakalanma riskinin
diğerlerinden yüzde 22 daha az olduğunu,
egzersizin normal kiloların yanı sıra kilolu ve
üez kadın ve erkeklerde az da olsa faydalı

olduğunu gösterdi.
Uzmanlar, vakaların yaklaşık yüzde 70'inin
beslenme biçiminde değişiklik ve egzersizle
önlenebi!eceğini söylüyorlar.

ersizle kanser riski azalı

2.005-2006 Eğitim-
Oğretim Yılında,
275 bin 947 lise
birinci sınıf öğren-
cisinin sınıf tekrarı
yaptığı bildirildi.
Mllll Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik,
CHP lzmir Milletvekili
Canan Arıtman'ın
soru önergesine
verdiği yanıtta,
2005-2006 eğitim-
öğretim yılında
sınıf tekrarı yapan
lise birinci sınıf
öğrencileri hakkında
bilgi verdi.
Bakan Çelik'in
verdiği bilgiye göre,
275 bin 947 |ise birin-

öğrenciler o!uşturdu.
Düz Iiselerde
144 bin 315, Anadolu
liselerinde 7 bin
724, Anadolu teknik
liselerinde 2 bin 846
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Balın do al ila oldu

kazandırdığını
kaydetti.
Dr. Korkmaz, balın
sindirim sistemi
enfeksiyonlarında,
kabızlığın giderilme
sinde, onikiparmak
bağırsağı ü!serlerinde
ve karaciğer rahatsı-
zlık|arında yaygın
olarak ku!lanıldığını,
ılık suyla içilirse
müshil etkisi gösterip
kabızlığı önlediğini,
soğuk suyla içilirse
ishali durdurduğunu
ifade etti. Dr. Kork
maz, karasal iklime
sahip ve gün içi
sıcaklık farkının iazla
olduğu bölgelerde
soğuğa ve soğuk

unu bııı or musunuz?
Balıın birçok hastalı
ğın y;anı sıra yara ve
yanık,ların iyileşme
sinıJeı de kulIanıldığı
biIc|irildi
sarnsun Tarım İl

Mü,diirlüğü Ziraat
Yü]ısek Mühendisi Dr.
Ali Korkmaz, balın
binlerce yıldan beri
heın enerji sağlayan
de(ierli bir besin mad-
de:;i olarak hem de
yara ve yanıkların
teda,yisinde ve
bir,çc»k hastalıkta ilaç
niyetine kul!anıldığını
sö,yledi. "Bal bir doğal
enıırji kaynağıdır"
diy,en Dr. Korkmaz, bu
neıdeınle bir yaşından
büyiik bebekler,
ya:şlı!ar, sporcular,
hasta ve düşkünlerle
biılikte normaI
sağlıklı insanlar
tarafından sevilerek
ve bilinçli olarak
tüı(eıtiİdığini, bu
besinin iştah art-
tırdığını, enerji
vercliğini ve hastalık-
lara karşı direnç

algınlığına karşı, ağız,
boğaz ve bronşlardaki
rahatsızl ıklarda doğal
bir ilaç olarak kul-
lanıIan balın doku ve
kasları yumuşatıg ye
gevşetici özelliği
bulunduğunu vurgu-
ladı. Balın günümüz
de modern tıpta besle
yici ve nemlendirici
özelliği nedenlyle
birçok kozmetik krem-
lerinde, ülserlerde,
açık yaralarda ve
yanıklarda doğrudan
sürülen ilaçların
yapımında kul-
lanıldığına da işaret
eden Dr. Korkmaz,
şunları söyledi:
"Bal enfeksiyonları

önlemekte, doku
oluşumunu hızlandır-
makta, yara ve yanık
izlerini azaltmaktadır.
Balın üzerinde en çok
durulan, antimikro-
biye! aktivitesidir.
Doğa! bal içinde
mikrop üreyemez.
Ancak, bir yaşın
altındaki bebeklerin
besinlerine bal
eklenmemeli ve bu
gruba ilaç yerine
bal yedirllmemeli.
Çünkü bal clostridium
bqtuıınuİİf§ffiarı |:

içermekte olup,
bir yaşın altındaki
bebeklerde sinir
sistemi üzerine

etkide bulunarak
ciddi hastalanmalara
neden olabilmektedir.
Ayrıca balın
şeker hastalığına
iyi geldiği söylenti-
lerinin bilimsel
dayanağı yoktur. Bal
da kan şekerini yük-
seltir ve fazla alınırsa
hastayı komaya
sokabilir."

l3 Aralık 2006 Çarşamba sAĞLıK Sayfı l l

Ohezite hastaları l

0ıı harcandı

n

60 tril
Gelişmiş ve
gelişmekte olan
ülkelerin en büyük
sağlık problemleri
arasında yer alan
obezitenin Türkiye
de yüzde 15 oranın-
da görüldüğü ve bu
hastalığın tedavisi
yönünde 2005 yı|ın-
da 60 trilyon lira
harcandığı bildiriIdi
Acıbadem Kadıköy
Hastanesi Çocuk
Endokrinoloji,
Büyüme ve Ergenlik
Bö!üm Başkanı
Prof. Dr. Atilla
Büyükgebiz,
obezitenin ge!işmiş
ve gelişmekte olan
ülkelerin sıkça
karşılaştığı sağlık
problemleri arasında
yer almaya devam
ettiğini bildirdi.
Hasta!ığın Türkiye'de
1987 yılından
itibaren 2 kat artış
göstererek yüzde
15 seviyesine
ulaştığını söyleyen
Bü_vükgıebiz.
obezitenin tedavisi
yönünde 2005
yı|ında Türkiye'de
60 trilyon lira
harcama yapıldığını
belirtti.
2006 yılının ilk
8 ayında yapılan
harcama tutarının
da 22 trilyon lira

olduğunu
açıklayan Prof. Dr.
Büyükgebiz,
"Obezite, genetik ve
çevrese! etkl!eşim-
leri olan, ciddi ve
kronik bir hastalık.
vücutta iaz/,a
miktarda yağ
dokusunun olması
sebebiyle gelişen
obezite, çok sayıda
nedene bağIı ve
tıbbi tedavi gerek-
tirmektedir.
Sadece erişkin!erde
değil, çocuklarda
da önemli ve tanı
konulduğu anda
tedavi edilmesi
gereken bir hastalık.
ulkemizde son okul
çalışma!arı, obezite
oranının giderek art-
tığını ve yüzde 15
olarak gözlendiğini
ortaya koymaktadır.
Obezitenin getirdiği
sağlık harcamaları,
hem direkt olarak
obezitenin ön!en-
mesi ile i!gili sağlık
harcamalarını hem
de obezite nedeniyle
oluşan kalp, ortope-
dik, böbrek, mide-
barsak sistemi gibi
değişik organlarda
oluşan hasarların
giderilmesi için
yapılan dolaylı sağ!ık
harcamalarını kap-
samaktadır" dedi.

S;olunum
Adıyaman'ın Kahta
llı;esi Devlet Hasta
nıısi Göğüs Hastalık
ları uzmanı Ahmet
L,g\ıeht Başaran, kış
a,ylarında solunum
y,cl ları enfeksiyon ları-
na çok sık rastlan
dığını belirterek,
z;ırnanında müdahale
edilmediği taktirde

bu hastalığın ölümle
son uçlanabileceğini
söyledi. Dr. Levent
Başaran, kış aylarının
başlamasıyla birlikte
ateş!i öksürük, nefes
darlığı, solumun zor-
!uğu şikayetleriyle
bir!ikte seyreden so
Iunum yolları enfek-
siyonlarının da artış

olları enfek ı onlarına dlkkat
olduğunu belirtti.
Başaran, "Yetişkinler
de olduğu gibi
çocukları mevsimine
göre giyindirmek
gerekiyor. Ne iazla
sıkı ne de az giyin
dirme!i. Çocukların
aşırı giyindiril mesi
haIinde tazla
terleme meydana

gelır. ]er|eme
ve soğumayla da
vücu dun
çalışma düzeni
bozulur. yeterli
giydirilmemesi
halinde ise direnç
azalacağından
hastalı ğa çabuk
yakalanılabilir"
dedi.
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İralye 110

Polis İmdat 155

Jandarma imdat 156

Jandarma K. 513 10 55

Po|is Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLİK
Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

TEK Arıza
TEK İşletıne
Statyum
Orm.Bö|.Şef.
Mıııi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayollan
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıtıa.
Tapu Sic!. Müd.
Müfttiıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Daires| Md.
İlçe Tanm Müd.
İlçe Seç. Md.
HaIk E itlm Müd.

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
513 18 46

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi
ssk Hastanesi
Mer.Sağ.Ocağı

TAKsıLER
körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 92 00
513 23 29
513 10 68

rafi 513 65 29

5,13 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 İş|et. 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

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 E4
lllludanya 544 30 60
Yenikapı |212| 516 1212
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

|226| 814 10 20
|226| 363 43 19

|262| 655 60 31

Yalova
Topçular
Eskihisar

oToBUs

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

26t 54 00

(18 Hat )

TÜP DAĞİTİCİLARİ

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

AKCAN PETROL
tlAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NOBETÇİ E CZANE
ıı
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Tel :513 70 68 GEMLIK
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YEREL SÜRELi YAYİN
YlL : 34 SAY| : 2621

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

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

İstik|al Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel : 513 96 83 Fax: 513 35 95 GEMLiK

yönetim ve Basım : xönrEz oFsET
Matbaaclık-Yay ıncı lı k-Reklamcı l ı k Tesisi
İstiklat Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



K fiez13 Aralık 2006 Çarşamba

üret tüht,
tu e

Türkiye KAMU-SEN
Genel Başkanı
Bircan Akyıldız ile
konfederasyona
bağlı bazı
sendikaların
başkanları da
katılarak, destek
verdiler.Türk lnılın-
SEN Genel Başkanı
Necati Alsancak
yaptığı konuşmada,
2007 Bütçe Kanunu
Tasarısı'nda
Bayındırlık ve

öze!liğine göre
"Se Ge Ke" biçi-
minde olması
gerektiği kaydedildi.
Dil kuraIlarına aykırı
bir uygulamanın
oluşmaması için
kısa adın belirtilen
şekilde söylenmesi,

Sıyfı l2

lskan Bakan!ığına
ayrılması
öngörülen payın
"yetersiz"
olduğunu öne sürdü
A!sancak, lller
Bankasının
"anonim şirket
ha!ine getirilerek,
yaptığı görevlerin
uluslararası şir-
ketlere verilmesinin
önünün açılmaya
çalışı!dığını" da
öne sürdü.

ek alması durumun-
da ise "SGK'nin",
"SGK'ye", "SGK'de"
biçiminde yazılması
istenerek, bunun
kamuoyunda doğru
ku!lanımı yaygın-
laştıracağı
vurgulandı.

f ooxı-ox slvısı oızerel

ııYşr
Memurlardan h rOtestosu

er
k,..!" r

ı:. ; :.!! Esnaf ve
§iaııatkarlar odaları
Birliği (BESOB)
Başkanı Arif Tak,
"Yerli tüketim, işsiz-
likten cari açığa
kadar birçok
sorunun ilacıdır.
ürün barkodlarında
869'u arayın" dedi.
Bursa Esnaf ve
sanatkarlar odaları
Birliği (BESOB)
Başkanı Arif Tak,
'Yerli Malı Haftası'
nedeniyle yaptığı
yazılı açıklamada,
yerli üretim ve tüke-
tiınin, ekonomide
birçok soruna çare
olabileceğini beIirtti.
Gari açığın tehdit
edici boyutlara yak-
laştığını savunan
Tak, "Gari açığın
sebebi ithalatın, ihra-
cattan iazla olması
dır. Bu anlamda hü
kümet turizm gelir-
lerini artırma, yatırım
çekme gibi birçok
yol deniyor. Ama,
kimsenin aklına
yerli üretimi destek-
lemek gelmiyor.
yerli malı haftasının
başladığı bugünlerde
yerii üretimi destek-

Türkiye KA.MU-SEN'e
bağlı Türk IMAR-SEN
üyesi bir grup, 2007
Bütçesinden "memur
lara yeterli kaynak
ayrılmadığı" gerekçe-
siyle protesto
eylemi yaptı
Bayındİrlık ve lskan
Bakanlığı önünde
toplanan sendika
üyeleri, hükümet
aleyhine sloganlar
atıp, pankart açtılar.
Protesto gösterisine,

$ Oüuenllk lfurunu'nuıı kısaltma§ı ne olacak?

leyip, yerli üretimi
tercih edebiliriz.
yerli ürünlerin
barkodları
869'la başlıyor.
Unutmayın" dedi.
Bursa'da'Yerli üret,
yerli tüket'
kampanyası baş!at-
tıklarına değinen Tak,
şu.nları kaydetti:
"(Once Bursa ürünü)
diyeceğiz. Bursa'da
yoksa (Türkiye'de
üretilen) diyeceğiz.
Türkiye'de üretilen
tüm ürünlere eşit
mesafedeyiz. Yabancı

şirketlerin olması
önemli değil. Amaç,
ülkemizde üretileni
tüketmek. Bugün
ülkemizde pirinç,
mercimek gibi
baklagiller üretili
yorken, biz gidip
ithalini alıyor, kendi
bindiğimiz dalı
kesiyoruz. Yerli
tüketim zihniyetinin
gelişmesiyle istih-
damın, ihracatın
arttığı, ithalatın
dolayısıyla da cari
açığın azaldığı güze!
günlere ulaşacağız."

Türk Dil Kurumu
(TDK), Sosyal
Güvenlik Kurumu'na
gönderdiği yazı ile
kurumun "SGK" olan
kısa adının, "Se Ge
Ke'şeklinde okun-
masını istedi.
TDK'dan yapı!an
yazılı açıklamaya
göre, Sosya|
Güvenlik kurumu
Başkanlığına
gönderilen yazı ile
kurumun kısa adının
"SGK" olarak
kullanılması duru-
munda okunuşunun
Türk alfabesindeki
harflerin seslendirme
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Adalet Bakanlığı'nca GemIik Kapalı Cezaevl açık cezaevine dönüştürülüyor

0kul tınnlar uııııtul cak
llçe Mitti Eğitim Müdürlüğü tarafından
ilçede okul yaptıran kişi ve kurumlar
adına sportif ve kültürel etkinlikler
başlatılıyor.Gemlik'te okul yaptıran
Lale-Kemal Kılıç ile Borusan ve Ticaret
Sanayi Odası kurumlarına yönelik
düşünülen faaliyetlerin ilki Pazartesi
günü başlıyor. Haberi sayfa 3'de

Ogıllllt 0eıaOlll a llOezaglll olu 0[

'/ Bursa Açık Cezaevi olarak kullanılan
Minareliçavuş'taki yarı açık cezaevi, fiziki
koşulları ve şartlarının uygun olmadığı
gerekçesiyle kapatılıyor. Mudanya ve lnegöl ite
birlikte daha önce kapatılan Gemlik Kapalı
Cezaevi bundan böyle Adalet Bakanlığı'nca
açık cezaevine dönüştürülecek. Sayfa 3'de

Güne Bakış
.d{

Kadri cÜLER
kadri_g u ler@ hotm a i l.com

BURULAŞ'ın Bürosu
B|URULAş Bursa Büyükşehir Belediye

si'niıı kurduğu ulaşım şirketi.
Gemlik'in Büyükşehir'e bağlanmasından

sonra Belediye Otobüslerinden yararlanmak
istey,en öğrenci, öğretmen, emekli ve özür-
lüleı,, vize iş!emlerini yaptırabilmek için
Bursa'ya gidiyorlardı.

Yanımda çalışan ustanın kızının vize kar
tının vize işlemleri için iki gün Bursa'ya gidip
geldiğini bi!iyorum.

EIURULAŞ'ın Gemlik'te bir Büro açması
gereıkliydi, bu da yerine getirilmiş.

E}URULAŞ Hükümet Konağı karşısındaki
Şiriıı Plazada açtığı bürosunda öğrenci, öğret
merı, özürlü ve 65 yaş üzeri emekliye hizmet
verııcek.

t}öylece Gemlikliler Bursa'ya gidip gelmek
ten kurtulacak.

Gemlik'te toplu ulaşım araçları tamamen
Buı,sa Büyükşehir Belediyesi'nin tekeline geç
tı.

lBURULAŞ minibüsçüIerle anlaşarak, taşı-
macı!ık hizmetini kendilerine ve kooperatife
bır:ıktı.

Dört minibüsçü birleşip bir otobüs alarak
Gemlik Bursa ve Gemlik şehiriçi taşımacılı
ğınıı yeni araçlarla yapıyor.

Bilet sistemi yerine BuKart sistemi uygula-
maya konuldu. Bunlar yenilik.

BURULAŞ taşımacılık konusundaki yakın-
m;ılara da kulaklarını açarsa, Gemlikli vatan-
daşıar rahat seyahat eder.

Erdo ılkl se lmde
Y

an

zamanında ılacak'
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı seçimi konusunda,
Anayasa'nın amir hükmünün ortada
olduğunu belirterek, lşimize geldiği
zaman Anayasa'nın amir hükmü, hukuk
devletiyiz, işimize geldiği zaman hukuk
tanımayalım, bunu şuraya çekelim, bıınıı
buraya çekelim. Meclis'te sıkıntılı bir
yapı yok" dedi. Haberi sayfa 8'de

BuRuLA
BURULAŞ ilçelerde
Bukart kullananların
vize işlemlerini kolay-
laştırmak amacıyla
Ş e h rek üstü lstas y o n ıı' n-
dan sonraki ilk büro-
sunu Gemlik'te Şirin
Plaza'da açtı. BURULAŞ
Genel Müdürü Ali Kaya,
indirimli ve ücretsiz kart
sahi plerinin vize işlem-
lerinin 31 Aralık tarihin-
den önce yaptırmaları
konusunda u ardı. 2'de

'tan Gemlik'e 1(l tirme Bürosulselle

ıı İİk KÖrfeZ' İnternette wvvvır.gem!ikkorfe zgazetesi.comiGe
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BuRuLA

Bursa U.laşımm Toplu
Taşıma lşletmeciliği
A.ş. (BURULAş)
ilçelerde BuKart
kullananların vize
işlemlerini kolay-
laştırmak amacıyla
Şehreküstü
lstasyonu'ndan
sonraki ilk
bürosunu
Gemlik'e açtı.
BURULAŞ Gene!
Müdür Ali Kaya,
Şirin Plaza'da
hizmete açılan
büronun Gemlik'teki
BuKart sahiplerinin
Bursa'ya gelmeden
vize işlemlerini
ilçelerinden
halledebi!eceklerini
söyledi.
Kaya, Gemlik
Kişiselleştirme ve
Vize Bürosu'nun
pazar günü hariç
08.00 ila 17.00 saat-
leri arasında hizmet
vereceğini bildirdi.
BuRULAş
Kişiselleştirme
Büroları'nın diğer
ilçelerde de açıla-
cağını belirten
Kaya, indirimli ve

ücretsiz Bukart
sahiplerinin aynı hak-
tan 2007 yılında
yararlanabi!meleri
için 31 Aralık
Pazar gününden
önce vizelerini
yaptırmaları
gerektiğini belirtti.
Ogrenciler ıçın
10 YTL, diğer kart
sahipleri için 15

lselle

YTL'ye yapılan vize
işlemler için şu
ev.raklar gerekiyor:
- Oğrenci:
yeni dönem
öğrenci belgesi,
-Oğretmen: Son aya
ait maaş bordrosu
veya görev yeri
belgesi ya da M.E.B.
personel kimlik kartı,
- Yaşlı:

Nüfus cüzdanı
fotokopisi,
- 65 Yaş Ustü
(2022 sayılı kanuna
göre): Banka Maaş
Defter Fotokopisi,
- Engelli: Rapor
ya da engelli kart
fotokopi!eri,
- Emniyet - zabıta -
posta görev!ileri:
Görev yeri belgesi.

valilik İl kurban
Hizmetleri yürütme
Komisyonu, kurban
satış yerleri, kesim
yerleri, kesim ücret-
lerini be!irledi.
valilik İl kurban
Hizmetleri Yürütme
Komisyonu'nun
aldığı kararlar doğrul
tusunda bu yıl kur-
banlık satışına, Os
mangazi'de Soğan!ı,
Yunuseli, Panayır,
lvazpaşa ve Dikka|
dırım, Yı!dırım'da
İsabey, Ni!üfer'de ise
Alaadd in bey'deki
merkezlerde izin
verilecek.
Kurban Bayramı'na
yönelik önlemleri
yazıh bir açıklama ile
duyuran komisyo
nun aldığı kararlar
doğrultusunda Os
mangazi'de büyük-
baş hayvan kesim-
leri Soğanlı ve
yunuseli'deki kurban
satış yerlerinde,
küçükbaş hayvan
kesimi ise Dikkaldı
rım, Hürriyet,
Ahmetpaşa, lvaz-
paşa ve SeIimiye
mahalleIerinde
yapılacak.
kesim ücretleri
Belirlenen bu
yerlerin yanı sıra
hijyenik koşullar
oluşturulan,

§ıyfı 2

sağlık yönünden
elverişli hale
getirilen oto yıkama
servis!erinde de
müracaat halinde
kesim için izin
verileceği belirtildi.
kurban Hizmetleri
Komisyonu, kesim
ücretlerinin büyük-
baş kurbanlarda
birinci gün 130,
ikinci ve üçüncü gün
100 YTL, küçükbaş
kurbanlarda birinci
gün 25, ikinci ve
üçüncü gün ise
20 YTL olacağını
bi!dirdi.
Kaçak kesim
ve kaçak satış
yapanların ilgili
kanun gereği para
cezasına çarptırıla-
cakları da belirtildi.
kurban Hizmetleri
Komisyonu ayrıca,
bayram süresince
her ilçede kesim
yerlerinde idare, din
görev!isi, veteriner,
şoför ve yardımcı
hizmetlinin
görev!endirilmesi
ve bu görevlilerin
mesai ücretlerinin
kurban kesim
ücretlerinden elde
edilecek gelirin
durumuna göre
değerlendirilerek
tespit edileceğini
bildirdi.

ö
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'tan Gemllk'e [l tlrıne Bürosu
lfurban kesim rleri belirlendl

BURULAŞ Genel Müdürü All Kaya, ihdirimli ve
ücretsiz kart sahiplerlnin vize işlemlerlnin 31 Aralık

tarihinden önce yaptırmaları konusunda uyardı.
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İstik|al Caddesi Adliye Ara!ığı Lider Apt.
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)
4,4-062 Gemlıi 8ursa Yolu 13 OO0 M2
zomln Etudlu 5 kaı tmarll 1 600 0oo YTL
AA_063 Narll Xoyıı 'l 222 M2 anayola 5 mt. 3o0.0ü) YTL
AA-O6a S9rb€st 8ol9e 39 t83 M2
s3nayI lmrrl| 3 000,0oo YTL
AA-067 lznll Gol kenarl 800 oo0 M2 Tur|zm
te5lsls kurtrlabllıı 5 5Oo oo0 YTL
AA-o88 olhan9aıı'l9,o77 M2 sanayı lmarll 1.250.00o
AA-0/2 GemsEı 800 M2 ViIla lmarll
AA-o80 Xapaıll 596 M2 vılla konırt imarlı 110.oo0 YTL
AA-081 Karacabey ha,aa9aç 9 55o M2 lzmır
yoluna 150 mt cephe benılnallk olabillı 250.000 YTL
AA-O91 Çevre yolıı 1 O81 M2 yola 50 mt
cephe tlcaı| lmarll 750,0o0 YTL
AA-092 Yalova Yolu 9 ılo8 Gemllk'o çok
yahln tlcarl ınıarlı 3.ooO 0oo YTL
AA-095 F|5tıllı Koyu ı| 50O M2 denızg 60 mt,350.000 YTL

EE-Oı18 Golyak.ı 2.000 M2 İçınde evı olan
lznak golun€ sılıı 65_000 YTL
EE_071 Esadiye Köyu Yalova 12902 M2
2 katlı ahşap b|na ev. ahır. tıaklor 250.0O0 YTL
EE-075 iiudanya 1532 M2 anayola cepheli
havuzlu müstakil denıze sıfır, altı ga.aj.
Portakaı bahçesi vaı 8o0.00o YTL
EE_080 orhangaıi cd. 7800 M2 Ev ahır elektrık,
su, arl€zyen, m€yve agaçlarl 2o0,0o0 YTL
EE_134 Oıhangazi |znık yolu 25OO M2 dub|eks
ev8 oda.2 banyo elekrık. su ıe)^ın ve meyva
agaçla?ı çocuk parkı ana yola 120 ml 85 000 YTL
EE-'|36 Duıdane 2272 }l? 2 katlı ev
meyve agaçlı 130.0OO YTL

EE{02 Mınastır 100 M2 4 hıt 3+1 kolorıterlı 95 000 YTL
EE404 Gazhan" Cıd 'l25 M2 5 k:t 21 1 kaloritgrli 70 000 YTL
EE{05 Lıse Cad 110 M2 2 kiı 3+1 bJklmy| dalr€ 60 0o0 YTL
EE411 Narlı Koyu 75 M2 2 kJt 2+1 eşy3lt 2 adel yuım€
havuztl, spor alanı v. çocuk Parİı masrarslz 75 000 YTL
EE-01? Manastn 120 M2 6,kaı ]+'l masraf sız
bakım|ı daıre 100.000 YTL
EE-013 Yenl sahll 90 M2 5,kaı 3+1 yerılsahiı
masrafsız denız manzaralı 85.000 YTL
EE-o14 Manastn 1?4 M2 1.kat masrarslz
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-015 Eshı pazar cad, 95 M2 2-1 sobalı,
kartonpıyerlı 50.000 YTL
EE-o17 Gemlik merkez 110 M2 s.kat
3+1 çarştya yakın 45.000 YTL

EE-018 Hamidıyo Mh. 1ıı4 M2 4.kat
3+'l bak|ml| daare 70.000 YTL
EE-019 Balıkpazarı 60 M2 3.kat 2+1
ac|l ihtıyaçtan satllık 55.000 YTL
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1

çelik hapı kartonpıyer , pamapen 55.000 YTL
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EE-024 Or Zıya Mh 1'l5 }l2 2_Yal3+1 daiı. kaloriforli,
pircpenli, sat6n boya, kartoPiy.rli 80.000 YTL
EF_o31 Manast|r 130 M2 2.kat 3+1 kartspiyer,
kalonronf. fu|l 9şya 1l5.000 YTL
EL o33 Orhangal cad. 1ııo ı'l2 1.kat 3+1 doğalga
bah|mlı daıre 75.000 YTL
EF.o57 cumartesi Paarı 70 M2 s.kat
2+'t ço|ık kap|. kartonplye.l plmapen /ı1.0oo YTL
EE-056 Manastlr 'l30 m2 5.kat denlz yola ccph.,
kalorırerlı 70.0OO YTL
EE_060 Manastlr 130 M2 5.kat 3+1 denız yo|a
cophe|ı kalonrerlı 70.ooo YTL
EE-o61 Balıkpazarl 88 M2 5.kat
2+1 baklm ıstor 35 ooo YTt
EE-062 Manastıı 'l20 82 4.kat 3+1 

'ulldalro 1o0.ooo YTL
EE_o7-7 Hamıdiye Mh. 114 M2 1.kat 3+1
bak|m|l da|,o 60.o00 YTL
EE-081 Manastlr 135 M2 1.kat 3+1

'ull-doğalga 
90.ooo YTL

EE-o82 Manastır 115 M2 3,kat 3+1 clft
banyo v€ wc. kalonferti, asansdriü 9o.0oo YTL
EE-o83 Eşre' Dlnçer Mh. 13oır2 2.kat
3+1 yenı bına 60.000 YTL
EE-065 Manastır 110 ıilz ı2.kat kartonpiyğr||,
kalonrerlt. masraf 3lz 55.ooo YTL
EE-108 Manastıı 15o M2 1_2_3_ıı-5_.. katlarda
3.'l frıll, ıüks, ağu3tc 2007 t.slim dıniı manan|ı 1O
ıdet dıira Gemlik üorkez 1'l0 u2 s.krt 3+'| çarşıya yakın
Ef -o93 Manastır 195 M2 s.kat
4+ 1 2 banyo. 2 wc, asansorlu, doğalgilll
EE-130 Mmastır l95 M2 3.kat
4+1 2 banyo, 2 wc asansorlü, doğalgazl|
EE,129 Manastır 'l95 M2 zemın
4+1 2 banyo. 2 wc, asansor, doğalgaz
E E ,o94 Manastlr 1 55 M2 z€mln
3+'l 2oo7 t€.nınuz tesllm kredlye uygun
E E -096 Manasıır 150 M2 1,kaı 3+1
den|z manzarall kalo.|forll. özel yapım 1 30.oo0 YTL
EE-1oo Manastlr 140 M2 3.kaı 3.1
ozel yapım |uks kalo.|rerlü 120.0oo YTL
EE,l08 Mınastır 150 M2 12 3.ı1,5. katlaıda 3+1 

'ull 
|üt

Ağustos 2007 tgsllm denıı macaralı 'lO adet 125,00O YTL
EE-l25 Manastıı 155 M2 l.kar 3+1 2oo7
Temmuz tesl|m krodiyo uygun 120.0OO YTL
EE-'130 Manastır 195 M2 1.2.3 4 5.6 hatlarda rı+1 2 banyo.
2 wc. asansörlü. dogalgazll 5 adet 1 70 0o0 YTL
EE-'l43 Manastıı t20 u2 5.kaı 3+'ı soba|ı.
kartonpiy€rli 70,0«) YTL
EE_145 Manastıı 135 u2 3.kat 3+1 süpoı dqnız
mananlı, kmbılı 80.0OO YTL
EE_146 |stikla| Cad. 110 M2 2.kar baklmll dalre 67.000 YTL
EE-149 Hamidiye th. 1'l0 iıl2 3+'l
Ga| okulu yanı bakımlı 55.0oo YTL
EE,151 lstiklal cad. 'tıı6 ıu2 9.kaı 3+1 öal yapım full lüks
daırc 120.oo0 YTL
EE-153 Kumla 80 M2 S.kat 2+1 sate iç€nslndo bakımlı
manaEll full eşyalı ıı2.0oo YTL
EE-154 Eskı ıahil kayıkhare 'l20 M2 3+1 bakımlı doniz
manaal| 100.000 YTL
EE_l55 Manastır 120 M2 3+1 denız mınanlı, bakımll
denıze sıtır mudak 80,000 YTL

EE-159 Diirtyol 'l30 M2 10 kat 3+1

özel yapım lüı 105 00O YTL

EE-007 Ga:hane Cd 120 M2 zemın 1.kat kalorirerlı.
1 100 YTL klra gallr| var. banka apotekli 1'l5,000 YTL
EE-105 Demırsubaşı Mh 24 M2
zemın köşa drikkan 55.000 YTL
EE-133 Adliye karş|sı lhlara 325 M2 zemın full
cşyaslyla bırlıkte 550,0O0 YTL
EE-161 Orhangazı Sanayı Sıtesı 150 M2 ıemin çekme
kallı, ıçınde kıracı|ı. yatır|m|ık, ke|epır 75 000 YTL

EE-034 Orhangazi'de 33000 M2 12OOOil2
kapalı alanlı haııı 7.5o0.000 YTL
EE-o65 Alaşaı Köyü 282a M2 2800 iıl2 kapalı
alanlı hazır 9oo.00o YTL
EE-O49 lznik yolu 38OOO M2 13OOO M2
kapalı alanlı haz|r, apotğkli ıı.275.ooo YTL

AA-037 Hisarlepe 90000 il2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

EE-OO6 Hisarıepo 130 M2 3.kat 2+1 asansörlü,
kaloriferli 2O0 USO d€pozito 375. YTL
EE4'l6 Manastır 12O ?ü2 1.kat 3+1 asansörlü,
kaloriferli, 2 aylık depozit 35O. YTL
EE-O2O Manastır 12O M2 1.kat 3+1 asansörlü.
kaloriforla, 2 aylık depozit 350. YTL
EE{95 Eski Pazar Cd. 1OO M2 1.kat 2+1
doğalgaı kapıda. full eşyall 55o. YTL

EE{51Umurhy 2t0 t2 dubleı 270 ll2 bahçeli, dmiı manıaıah

EE{68 Dobrucı 500 iıl2 tnp|tı lull lüks 350 t2 batçe 300.000 WL

EE{68 Dobrutı 500 il2 Tnpleı villa full lüks daire 600.000 YtL

EE{76 ı(aracaali 550 lt2 tnpleı deniıe slıı, |ıkuıli bılrf 325.000 nt
EE{7E Ortuniyı ilh. l10 lt2 0ubhis deııiı mananh

lüis ve ıksiksiı motilyalı 150.000 fil
EE{97 l(umla 250 t2 tıiphı site çideniıe 50 mt 20.000 ft
EE.ll1 Orhaniye i1.200 t2 dupleks bakınılısipı manıanlı 250.000 YTL

EE.101 Buna Çekirç 180 il2 hi$ı öıd yapım lük 100.000 fil
EE.160 Kuqunlu sahil 260 i{2 tıiplcks silc [indı yııım hanıı,
özel yapm lüks, pni 300.000 ttL
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SATİLİK VİLLA

EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-0'l0 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı
müstakil 2,5 katlı , sobalı

M{'l8 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek 120.000 YTL
AA448 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yo|una 1 Km. 350.000 YTL
AA451 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba gırer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
AA{84 Engüru Köyü 2263 M2 zeytinlik tada

AA.009 Kurtul 280 M2 tarla köy içı 60.000 YTL
EE-003 lskele Meydanı 55 M2 5 katlı
meyhane|er sırasında bina 200.000 YTL
EE.038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı,
ımarlı benzınlık 2.250.000 YTL
EE-039 Flstlkll 35.000 M2 kabasl bitmiş
Resort O(el 1 450.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsaılı,
imarlı benzın|ık '1.200 000 YTL
EE.045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bına bakımı
ihtıyacı var, her katın ayrı girişi var. 1 30.000 YTL
EE-073 lstiklal Cad. 25 M2 2 katİı devren kiralık
dükkan faal durumda market, teke| bayi. 50.0o0 YTL
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda
dikış atölyesi makineler yeni devren kiıalık
dükkan 40.000 YTL

NOT : Telefonla görüşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica o|unur.

Ctll,|llltJl, Plllt 0tlltlill
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ARANAN GAYR|MENKULLER
AA_O0ı| tevki öremla d.ğal l000 ll2
deniz görıcek arsa
AA_010 Bursa Yolu Ozeri ı1OOO M2 Tır Parkı olacak
AA-13 Kumla Narlı arası 1000 M2

Deniı görecek ıçinde ev olabilir
AA-O27 Yalova Yolu 1000 M2 Ticarı lmar

z.yıin sallş l{ağazasl olacak
AA-0.14 Orhangaıi çevre yolu l500 ll2 z.ylan

depolama yari olacak arsa
EE-009 Sahilde 200 M2 2katl| deniz görobil.cok
üsl üst€ v.ya karşılıklı iki daıre vaya dubleks
daire olabılecak ışyeri
EE-036 Mevkı Önem|i dağil 5 katlı kılepır olacak bina.
€E_046 lstıhlal cad. z€min yaılnm amaçı| dükkan,

SATİLAN _ KİRALANAN
GAYRİMENKULLER

AA-q)2 Büyüklumla 928 ii2 imarlı 35.000 YTL
AA-0O5 Karacaali 9275 }l2 konut imarlı 250.0OO YTL
AA_ü)9 Kurtul 260 iııl2 köy içi 60.0O0 YTL
AA_011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya
tabrika olabilıı. 120,o00 YTL
AA_O1ı| Manastır 9O9 il2 villa ımarlı 2O0.0OO YrL
AA_015 Hisartepe 120 il2 Deniı manıaıalı yola
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA_016 Hisartepelı19 M2 Denıı Manıaıalı yola
ccphe hısse|i lapu 20.000 YTL
AA_019 Kanalboyu 970 M2 eski zelrtin hali arkası
licari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Engüru Köyü 12000 M2 'l125.000 planda
depolama imarlı 1.000.000 YTL
AA-O2ıI Zeytin hali arkası l5O M2 depo yerine müsait
17.0oo YTL
A4_026 Hamidiye Mh. 3184 M2 Merkeze yakın
kontıt imarlı 2.000.000 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30,00 U2 sanayi imarlı
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-O33 Serbesl bölge 50.ü)O M2 anayol a4OO mel.
cophe depolama imarlı 7.5O0.0O0 YTL
AA-034 Serbest 8öl9e 530.000 ü2 Depolama imarlı
4A-036 Zeytin Hali yan! 160 lıil2 depo yerine
müsaal 25.0oo YTL
AA-(xs umurbey 380 l/l2 dGniı manzara|t
vi]la imarlı 70.000 YTL
4A_046 Engürü Köyü 2ı190 M2 Anayola
,;.Phe 165.000 YTL
AA_(xg orhangazi cad. 730 ı'ı2
üç yanı yol 90.000 YTL
AA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenarı 25.000 YTL
AA_O55 Umurbay 385O M2 kiirleı manzaıalı
zcyitin ağaçları var 95.0O0 YTL
AA-O60 Küçükkumla 10(X) tllK2 imar|ı 100.000 YTL
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Diş Hekimi özcan VURAL
ozc1 nvu ra l l glg@notmai|.com
www. m i l l iyeUblog/özcan vural

Ohhhh... Ne ala bir memleket....
Meclis başkanı Bülent Arınç öreve geldiğin-

den bu yana Bahreyn ve Umman Kıral!ığı olmak
üzere 40 (kırk) yurtdışı gezisi yapmış... Ne iyi
değil mi ?

lktidara geldikleri zaman devlet parası boşu-
na harcanmasın, onun için Bakan!ık sayısını 35
'ten 23'e indirdik diyenler, daha sonrada iyi bir
gösterişli hareket!er|e

MiIletvekili lojmanlarına gitmeyenler, bakın
daha sonra bunları unutarak devlet paralarını
nerelere harcıyorlar... Hani hemen her bakan|ığın
yurtdışında ki gerekslz yere açtığı (Kendi
adamlarını yüksek ücretlerle tatile yolluyorlar)
temsilci!ikleri kapatacak|arını, tasarrufa gidecek-
lerini söyleyip, "Yetim hakkı yedirmeylz" diyenler,
15 - 25 kişilik kafilelerle yurt dışına geziye
gidiyorlar..

Buna Belediye Başkanları da dahildir.
(Gemlikte ikide birde Romanya'ya gider...)

Sayın okurlar; Sorun, ister yerine gidin
yerinde araştırın bunlar beylerin sefa gezileridir..
Gazeteler yaayor, bir tek bu yurtdışı temsilciliği
kapatılmamış, daha da kötüsü
kendi adamlarını göndererek sayıları artmış,
üstelik liyakat yerine, iktidara sadakat ö!çüsüyle
gönderilen, bu |şe yaramaz adamlar yüzÜnden
milyonlarca dolarımız heba olmuştur..

Konuşurken haktan, hukuktan bahseden, oy
için ağlamak!ı konuşan Mec|is başkanımız her yıl
orta|ama 10 yurt dışı geziye, yanına aldığı 20
civarında kişi ile çıkıyor, bunlara yine Meclis
kayıtlarına göre ortalama her gün 5 milyarlık bir
harcama oluyormuş.

Buna heyeti de dahil ederseniz devlete
maliyetini düşünün..

Nerede tüyü bitmemiş yetim hakkı ? Bun|ar
anlatılan yetimi buIamıyorlar mı acaba?

Avusturya - Macarı3tan - Malta - Suriye -

Urdün - Fransa - Fas - Rusya - Hollanda-
Almanya - ltalya - Azerbİycan - Polonya

Lüksemburg - Avustralya - Amerika -
Litvanya - Romanya - lspanya - Su.udi

Arabistan - Hırvatistan - Finlandiya - lsveç
Bahreyn - Arnavutluk - Bulgaristan -

Danimarka - Cezayir - Birleşik Arap emirlikleri..
Ben yazmaya yoruldum, belki sizde okumaya

yoruldunuz...
Bütün bunlar Meclis kayıtlarında, ben kafam-

dan uydurmuyorum bunu bil vatandaş...
Tabii yalnız Meclis başkanı Bülent Arınç'tan

yazarsak haksızlık olur..
onlar hakkı -hukuku unuttu|ar ama biz unut-

maya!ım..
Başbakanlıkta bu büyük harcamalar içinde...

Alınan yeni uçaklar-helikopterler,
Lüks arabalar işin raconu olsa gerek...
Milliyet gazetesinin 11 kasım'da verdiği

habere göre devlet bütçesinden "Ortülü ödenek"
olarak Başbakan!ığa ek paralar verilmiş...

Ortülü ödeneğin kimlere verildiği sorulmaz,
tartışılmaz.. Bunlar gizlidir..

Ama iki sınırı vardır.. Buna göre Başbakan,
ödeneği kendi aile ihtiyacı için veya kendi partisi
için kullanamaz.. Buna rağmen bu kadar para
nerelere harcanıyor..

Lakin tasarruf ciddi bir politika ile yapılır..
(rahmetli Ecevit'in yaptığı gibi )

Yoksa "Anayasa Mahkemesi" başkan ve
üyeleriyle, Sayıştay üyelerinin devlet para sıyla
top|uca yurt dışına (Ar|antin) gezi yaptığı bir
ülkede, sende çok konuşma arkadaş diye-
bilirsiniz ?.

lmamlar böyle yaparsa, cemaatler ne
yapacağını bilirsiniz..

Bütün bu geziler, evine bir ekmek daha tazla
götürmek için terleyen canı çıkan vatandaşımın
kesesinden oluyor, senin kesenden bunu biliyor
musun gariban vatandaşım? Sen o kadar çok
paran mı var mı ki bu beyleri durmadan yurt
dışında saray|arda gezdirip -yatırıyorsun ?..

Paran bu kadar çoksa ayağında ki yamalı pan-'tolonu 
çıkarda, yenisini al...

Senin bu kayıtsızlığına bazen acıyorum, bazen
de kızıyor kendileri oy verip bunu yapıyorlar,
benim tuzum kuru onlar çeksinler diyorum..

lyi dlyor muyum?

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bir süre önce
kapatılan Gemlik
Kapa!ı Cezaevi,
Bursa Açık
Cezaevi'ne
dönüştürülüyor.
uzun bir süredir
Bursa Açık Cezaevi
olarak kullanı!an
Minareliçavuş'taki
yarı açık cezaevi,
fiziki koşulları ve
şartlarının uygun
olmadığı gerekçe-
siyle kapatılıyor.
Mudanya ve lnegöl
ile birlikte daha
önce kapatı|an
Gemlik Kapalı
cezaevi bundan
böyle Adalet
Bakanlığı'nca
açık cezaevine
dönüştürülecek.
Yeni açık cezaevinin
en büyük özelliğinin
ise 38 dönümlük
arazinin, tarıma
elverişli hale
getirilerek mahkum-
larca mahsul
yetiştirilecek o!ması
olduğunu belirten
Bursa Gumhuriyet
Başsavcısı
Ahmet Er, bunun

yanı sıra piyasadan
satın alacakları zeytin
yağının tenekelere
dolum yapılarak
pazar!ayacaklarını
söyledi.
URET|M YAPİLACAK
Yeni açık cezaevinin
200 mahkumla sınırlı
kapasite de olacağını
da ifade eden Er,
"Ayrıca, kurum-
larımızda kullanılmak
üzere biyo dizel
üretimi de yapmayı

amaçlıyoruz. Bu
konudaki fizibilite ve
maliyet hesabı
çalışmalarımız
sürüyor. Bu
çalışmalarımızın
yanında, mobilya
ve demir doğrama
atölyelerimizi
burada daha da
genişletip
üretimimizi iki kat
artıracağız" dedı.
Gem!ik Engürücük
Köyü sınırları içinde

yer alan cezaevi
geçtiğimiz günlerde
boşaltılarak Mudanya
ve lnegöl'de
yapıldığı gibi
buradaki mahkum!ar
Bursa E tipi ceza-
evine nakledilmişti.
Bakanlık tasarrufun-
da kapatılan
ilçe cezaevlerinin
yerine şimdilik
yenilerinin yapılması
düşünülmediği
bi!dirildi.

ıOkul a
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Ilçe Mil!i Eğitim
Müdürlüğü tarafından
ilçede okuI yaptıran
kişi ve kurumlar
adına sportif ve
kültüreI etkinlikler
başlatılıyor.
Gem!ik'te okul
yaptıran Lale-Kemal
Kı!ıç ile Borusan
ve Ticaret Sanayi
odası kurumlarına

acaktıranl ar unutulma
yönelik düşünülen
faaliyetlerin
i!ki pazartesi
günü baş!ıyor.
Gemlik Lisesi
Spor Salonu'nda
başlayacak olan
llköğretim oku!!arı
Voleybol turnu-
vasının Lale-Kemal
Kılıç adına düzen-
leneceği bildiri!irken
aynı zamanda
vakıf konulu yarışma

da düzenlenecek.
TSO Gazi
llköğretim
Oku|u adına
Gene! Kültür ve
Gemlik konulu
bilgi yarışmasının
yanı sıra en
güzel lstiklal
Marşı okuma
yanşması
yapılacak.
Borusan llköğretim
okulu adına ise

Sportif yarışmalar
ile Nevruz
konulu etkinlik
düzenlenecek.
lıxı ,ı9 Aratık 2006
Pazartesi günü
Voleybol maçları
ile başlayacak
etkinliklerin
2007 yılı Mayıs ayı
sonlarına kadar
belirlenecek takvim
ile tamamlanacağı
öğrenildi.

BuRsR HRrİıuıiYCT v€

H€NT oRzCT€t€Riue
İınu u9 RCHtRtul RIıNıR

Her türlü aIım-satım,
eleman ilanlarınız ve

reklamlarınız için bizi arayın

ııKoRFEı
REı(lAM

lstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEML|K

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0.224|513 96 83 Fax : 513 35 95
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Seyfettin
şerensöz
İç düzenlemesi
süren Kapalı
Spor
salonunda
tribünlere
seyirci oturak-
ları monte
edilmeye
başlandı.
Kapalı salonun
girişinde
bulunan salona
yapılacak
asma tavanın

dışında tüm
malzeme!erin
geldiği
gözlenirken,
kırmızı beyaz
seyirci oturak-
ları salona
başka bir
güzellik verdi.
salon zeminine
yapılan ağaç
parke döşeme
işlemlerinin
bitmek üzere
olduğu
gözlenirken
saIona

konacak
Hidrolik Basket
potaları da
önümüzdeki
günlerde
yerine monte
edilecek.
Voleybol
direkleri i|e
Hentbol
karşı|aş-
mala rı nda
kullanılacak
kale direk-
lerinin de
geIdiği spor
salon unda

tüm
çalışmaların
Aralık ayı
sonunda
bitirilmesi
bekleniyor.
Duvar
üzerine
parmaklıkların
da takıldığı
salon
etrafında
çevre düzen-
|emesi de
bitmek üzere.
1500 seyirci
kapasiteli

tribün!eri
ile Bu rsa
Büyülışehir'in
Atatürk
Spor
salonıu'ndan
sonra
en iyi ikinci
salonı^ı
olacak oIan
Gemlik
Atatürk
Kapalı Spor
Salonıı
büyük ilgl
görmeısi
beklerıiyor.

§ il$alonu'ılda oturına erlerl noııte edlldl

I

crslıro yönetimini
kabul eden Bursa
Vergi Dairesi Başkanı
Murat Şenal, "En
büyük problem kayıt
dışı elkonomi. Bu yüz-
den çalışmalarımıza
denetimler ile
başlaıCık" dedi
9enç Sanayici
|şadaınları ve Yöneti
ci!eri.Derneği
(GES|AD) Yönetim
Kurulu, Ekim ayında

ıbel b
Bursa'da göreve
başlayan Vergi
Dairesi Başkanı Murat
Şenal'ı makamında
ziyaret etti.
GESIAD Yönetim
Kuru!u Başkanı Deniz
han Sezgin ve yöne-
tim kuru!u üyelerinin
katıldığı ziyarette
Bursa Vergi Dairesi
Başkanı Murat Şena!
kayıtdışı yatırım
hakkında genç

işadamlarını bilgilen
dirdi. Bu yıl ki
ihracat rakamlarının
diğer yıllara göre
daha yüksek
olduğunu ve Bursa
nın bu konuda loko-
motif bir şehir haline
geldiğini vurgulayan
Şenal, "En büyük
problem kayıt dışı
ekonomi. Bu yüzden
çalışmalarımıza dene-
timler ile başladık.
Her gün Bursa'nın
farklı bir bölgesinde
denetimlerimiz hızla
devam ediyor.
Amacımız kayıt dışı
ekonomiyi kayıt
altına almak ve
eksik rekabeti
ortadan kaldırmaktır.
lhracatı arttıran,
sanayiye katma değer
veren kurumların hak-
larını korumak bizim
görevim izdir.
Piyasadaki eksik rek-
abet unsurlarını temi-
zleyerek, vergisini
veren ile vermeyen
insan arasında ayrımı
yaptığımız da vergisi-
ni veren mükel|efin
haklarını koruya-
cağız" dedi.
Şenal, Bursa'nın
ihracatta Türkiye ikin-
cisi olduğunu belirtti.

Ka ıt dı küu 0r,

BAY ilu§TAFA ÖııLP EilıLAK,TAı{
71 lı etleriHer Çeşit Emlak Alım, Satım ve Klralama H

Daire,Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPİLİR

AclL $ATıLııI 
'ıe 

ıI|RALıKLARıNız içiıı gizi ARAyıNız

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|LlK DAIRE

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

fia m2 3 + 1 SATıL|K LÜX DAıRE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satıhk Daire

3 Ayn Daireli lı4üstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpaan Eskisahillılektep §okak No:2 D:4 $adık Fatma Apt, 3+1. 1,10 m2 asansörlü .kombili satılık daire

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

Onünde 115 m2 8ahçeli

K.KumJa'da Ayazı,na Mevkii 6 Donüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın

a|tında 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 Sağ|ik ve

Her Türlü Sigoıta lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
|,tacide Ö;aı r,

TeI : 513 24 74 Fax, 5J4 10 21

EıEI|ANffiR
+ },ıllık Üniversite ıDezunu

İş deneyımi olaıı

BAYNil{UHA§EBE

PER§()NEu AIINACAKTIR

Müracaat Tel
0.533. 4w.834,

OZAY NAKLİYAT-ıa

0
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ljeyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim
M üdürlüğü Lig
Heyeti sekreterliği
tarafından düzenle-
ııen İlköğretim
lFutboI Turnuvası'nda
yarı finale kalan
,4 takım dün
,oynanan maçlar
sonrasında
belli oldu.
Akar HaIı Saha

retlın futbolda arı fl nallstler be ııı 0ldu

Tesislerinde
oynanan maçlarda
A grubunda 

.

Cumhuriyet llköğre-
tim okulu ile Tso
Gazi İlkogretim Oku!u
takımları iIk iki sırayı
a!ırken B grubunda
11 Ey!ül ile Lale-
Kema! Kılıç l!köğre-
tim okulları yarı finale
ka!mayı başardılar.
Dün oynanan
maçlarda Atatürk

İ!köğretim okulu
Lale Kema! Kılıç
llköğretlm Okulu'nu
4-3, turnuvanın
tek yenilgisiz takımı
11 Ey!ül llköğretim
Okulu da Şehit Cemal
llköğretim Okulu'nu
aynı skorla 4-3
yendi!er.
Günün üçüncü
maçında
Cumhuriyet llköğre-
tim okulu Tso

Gazi İlköğretim
Oku!u'nu 4-1
yenerken son
maçta turnuvanın
puansız iki takımı
Namık Kema! llköğre-
tim okuIu ile
Hamidiye İlköğretim
Okulu karşı karşıya
geldiler.
ÇekişmeIi geçen
maçta Namık Kemal
!lköğretim Okulu
maçı 2-1 alarak

puanla tanışırkeıı
Hamidiye llköğretiırı
okulu takımı tıırııu-
vayı puan a|aııraclaıı
kapadı.
Fı NALLE R
sTATDA
OYNANACAK
İlköğretim Futbo]
Turnuvası yarı final
ilk maçı yarın
ilçe stadında
oynanırken Fiııali
ise 18 Aralık'ta

yiııe stal,d;ı
()yiı;ll1;ır:ak.
Yaıiıı li I yiıil
İlköqı etitıı (Jlırıliı
ile I SO (.}az"i

İlkogı etiııı takıııılat ı

karşılaşırkeıı
diçler ıııaç l;ılrı
l(eıııal l( ı|ıç llliiı(lı n
tiın okıılıı ıie
Cuııılıtııiyt:t
l iki.iğr e1 i ııı (-ll< ı_ı l u
tak ıırı laı,ı aı ;ısı ı ıı-ia
oyııaııacalr.
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Sin al lzas ona otomas on eıı or t

Bursa Büyükşehir Belediyesi "Ulaştıran Ulaşım" projelerine bir yenisini daha ekliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Berlin ve Londra'da uygulanan
sinyalizasyon otomasyon sistemine 2OO7 yılında başlayacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet
Şahin, Bursa
Artvin!iler Vakfı
yönetim kurulu'nun
ziyaretinde, kentin
kentliIer ile bir
bütün olduğunu,
bu bütünlüğün kente
olan aidiyeti
güçlendirmesi için
başlattıkları Kentlil ik
Bilinci Projesi'ne
herkesin destek
vermesini istedi.
Şahin, gerçek-
leştirdikleri her
yatırımın ve kentin
geleceğine yönelik
attıkları her adımın
Bursa'da yaşayan-
ların kentlilik bilinci
ile hareket etmesiyle
değer kazanacağını
vurguladı.
Yeni yılda ilk kazma
otosansit'e vurulacak
Şahin, Artvin!iler
vakfı yönetim kurulu
Başkanı Osman
Çelik'in yeni yılda
yapılacak yatırım lar!a
ilgili sorusuna,
"2007'de yatırım
yılı olacak. Ulaşım
projelerimiz yeni

yılda da en baştaki
yatırı m ları mızdan.
Yapımını plan-
ladığımız 4 kavşaktan
i!ki olan Otosansit'in
temeIini mart ayında
atacağız. Ardından
sırasıyla Küçük
Sanayi (Hipodrom),
Soğanlı (Botanik
Park girişi) ve

Filament Kavşak
ları'nın inşaatına
başlayacağız. Bu
projelerin yanı sıra
alternatif yo!lar
açılması için de
toplamda 50 milyon
YTl-'iik kamuiaştırma
yapacağız" şeklinde
cevap verdi.
Kent içi ulaşım

tek merkezden
yönetilecek
Yeni yılda ulaşıma
nefes aldıracak
olan Sinya!izasyon
Otomasyon
Projesi'nin de startını
verecekierini iiade
eden Başkan Şahin,
"Proje kapsamında
75 sinyalize kavşak

merkezi bi!gisayar!ı
sinyalizasyon
sistemine
bağlanacak.
Her sinyalize
kavşakta bu!unacak
detektörler araçları
sayacak, traiik
yoğ un luğun u
merkeze bildirecek.
18 yere kamera

sistemi konulacak
ve trafik yoğunluğu
gözlenecek. Yeşil
dalga sisteminin de
uygulanacağı bu
proje toplanacak
verilerle bundan son-
raki ulaşım yatırım-
!arının p!anlı bir
şeki!de yapılmasına
da imkan sağlaya-
cak" dedi.
Artvinl ilerden Şahin'e
teşekkür p!aketi
Bursa Artvin!iler
Vakfı Başkanı Osman
Çelik'te Başkan
Şahin'in göreve
geldiği günden
bu yana kentin
vizyonunu değiş
tirdiğini, ufkunu
ge!iştirdiğini belirtti.
Yıllardır haya! olan
bir çok projenin
bugün ya bitiriIdiğini,
ya da yapılmakta
o!duğuna değinen
Çelik, "Bursa'nın
yıl!ardır biriken
sorunlarına üret-
tiğiniz çözümlerden
doiay, ybn"iım kuiu
lu olarak teşekkür
ziyaretinde bulunmak
istedik" dedi.

İŞ[ılTıY0]l çtŞıilEnİ ı İ ciıR]ül tlı$İ ı iı

i*İ|$il| 34 gıllık tecribemizle hiznetinizdegiz

'üT".ffi,iiükuir

DuvAR TAıffiMi - cııııici TAıffiıı,ıi- snnrıJ crnıici rnı<viıu - üçarıv MASA
TAlffiMİ - nınııDA - cEp AJANDAIARı - spiRALLi AJANDAıAR _ BLoKNoTı-AR _

MASA sÜıı,ıeıvi - ıGRToN FANTAZİ çnıurn - çANTAIjR - oTo KoKUsU -

ANAHTARLıK - ı<Üı_ı_ÜK - KALEMLİı( _ TABAK ALTuĞı - sAAT cEsiTLERi

CoCcc
GöRJıIEDEN I(ARAR vERJıtEyiN

Körfez Ofset ı'IATBAAcıLıK.yAyıNcıLıK.REKLAIıcıLııI

istllal Cal, Bon §ok, Akbank Aralığı§tüdyo prestijyail 
l'|0 :3lB GEIıILİK Tel ı 513 96 83 Fax :51335 95

air,}altic
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kurbanlık al ırken dlkkat
Deniz.li Koyun ve
Keçi Ureticileri Birliği
Başkanı Hasan
Önder, hayvanların
kurban olabilmesi
için develerin 5, sığır
ve mandaların 2, keçi
ve koyunların 1

yaşında olması
gerektiğini belirtti
Denizli Gazeteciler
Gemiyetl (DGC) Basın
Merkezi'nde basın
toplantısı düzenleyen
Deniz.li Koyun ve
Keçi Ureticileri Birliği
Başkanı Hasan
onder, kurban
Bayramı'nda
vatandaşların sorun
yaşamama!arı için
Ticaret Borsası'nın
belirlediği yerlerde ve
kurban satma yetkisi
bulunan kişilerden
hayvan alınması
gerektiğini belirtti.
Vatandaş!arın
aldıkları hayvanların
veteriner kontrolün-
den geçip geçmediği-
ni ilgili kurumIarca
denet!endiğinden
emin olması gerek-
tiğini belirten Önder,
"Güven açısından

birliğimizin üreticileri
olan Deniz!ili koyun
ve keçi üreticilerinin
hayvanlarının tercih
edilmesi gerekir.
Birlik üyelerimizin
kolay satış yapa-
bilmesi ve vatan-
daş!arımızın vadeli
kurbanlık alabilmesi
için kuracağımız
kredi kartı uygula-
masının vatandaşlar
tarafından dikkatle
araştırılmasını
istiyoruz." dedi
THY KURBAN
KESİMİ YAPACAK
kurban derilerini
toplama yetkisine
sahip tek kuruluş olan
Türk Hava Kurumu,
bu yıl vekaleten

kurban kesimini de
gerçekleştirecek.
Büyük önder
Atatürk'ün talimatıyla
kurulan Türk
Hava Kurumu'nun en
önemli gelir kaynağı
kurban derisi.
yasal olarak kurban
derisi toplama
yetkisine sahip tek
kuruluş olan Kurum,
81 yıldır havacı!ığın
gelişmesi içln eğitim
faaliyetlerini
sürdürüyor.
Türk Hava Kurumu,
kurban derilerinin
yüzde 40'ını alırken
kalan kısmı,
Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma
Vakfı, Sosyal

Hismetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu, Kızılay ve
Diyanet Vakfı ile
pay!aşıyor.
Türk Hava Kurumu
Genel Başkanı
Yusuf Güngör,
başka kurumlarca
yasal olmayan
yo!larla deri toplan-
masından şikayetçi.
Güngöı "THK dışında
toplanan deriler nasıl
değerlendiriliyor.
Bazı makamlar
araştırma yapsın
istiyorum. Kimlerin
eline geçiyor
bu paralar
soruşturulması
lazım " diye konuştu.
Türk Hava Kurumu,
vekaleten kurban
kesimini de gerçek-
leştiriyor. Bu hizmet-
ten yararlanmak
isteyen vatandaşlar,
22O YTL, 155 Dolar ya
da 120 Avro'yu,
bütün banka
şubeleri, Türk
Hava Kurumu şube
başkanlıkları veya
www.thk.org.tr'ye
yatırabilir!er.

Auukat!ık ücret tarifeleri nlden
Bütün hukuki yardım-
larda avukat ile iş
sahipleri arasında
geçerli ücret sözleş
mesi yapılmadığı veya
avukatlık ücretinin ka
nun gereği karşı tarafa
yük!etiImesi gereken
durumlarda uygu!ana
cak avukatlık ücret tari
fesi yeniden belirlendi.
Türkiye Barolar Birli
ği'nin konuya ilişkin
tebliği Resmi Gazete
nin dünkü sayısında
yayımlanarak yürürlüğe
girdi.Yeni tarifeye göre
değişen fiyatlar şöyle:
-Her türlü dilekçe yazıl-
ması, ihbarname, ihtar
name, protesto düzen
lenmesinde 120 YTL
-Kira sözleşmesi ve
benzeri 200 YTL
-Bir durumun belge-
lendirilmesi, ödeme
aşamasındaki paranın
tahsiIi veya bir
be!genin örneğinin
çıkarılması gibi işlerin
takibi için 150 YTL
-Bir hakkın doğumu,
tespiti, tescili, nakli,
değlştir|!mesi, sona
erdirilmesi veya
korunması gibi amaç
larla yapılan işler
için 250 YTL
-Vergi uzlaşma komis
yonlarında takip edilen
işlerde 450 YTL
-Zorunlu sözleşmeli
avukatların aylık

ücreti, yapı kooperatif
|erinde 350 YTL, ano
nim şirketlerde 600 YTL
-Kamu kurum ve kuru-
|uşlarıyla özel kişi ve
tüzel kişilerin sözleş
meli avukatlarına öde
yecekleri aylık avukatlık
ücreti 600 YTL
-İcra ve iflas dairele
rinde duruşmasız
yapılan işler için 125
YTL, duruşmalı işler
için 175 YTL
-Ortak! ığın giderilmesi
için satış memurluğun-
da yapılacak işlerin
takibi için 225 YTL
-Vergi mahkemelerinde
takip edilen dava ve
işler lçin duruşmasız
350 YTL, duruşmalı
ise 500 YTL
-|cra dairelerinde
yapı lan takipler
igin 125 YTL
-lcra mahkemelerinde
takip edilen işler
igin 125 YTL
-lcra mahkemelerinde
takip edilen dava ve
duruşmalı işler için
225 YTL
-|cra mahkemeterinde
takip edilen ceza işleri
lçin 125 YTL
-Ceza soruşturma
evresinde takip
edi|en işler için
200 YTL
-Su!h mahkemelerinde
takip edilen davalar
için 250 YTL
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a
yoruz. Başka
hesaplar içinde
girmek suretiyle
ülkeyi tekrar o eski
a!ışkan!ık!arına
döndürmek isteyen-
ler var. Biz o eski
alışkan|ıklar içerisine
de asla girmeyiz.
Böyle bir hesabımız
da yok. O eski
a!ışkanlıklar artık tari-
hte kaldı. Biz bu
dönemde bunu ispat-
layacağız. Ve bu par-
lamento bu
Gumhu rbaşkanlığı
seçimini zamanında
yapacaktır. Genel
seçimi de yine
zamanında yapacak-
tır. ve bunun kararını
alacak yerde bu par-
lamentodur. onun
için, bu parlamento-
nun mensubu olan-
ların özellikle bu par-
lamentoya saygı duy-
ması lazım.
Parlamentoya üye
o!maya hazırlanan-
ların da bu
parlamentoya saygı
duymaları |azım. Yani
demokratik hayatın
vazgeçiimez unsuru
olan siyasi partilerin
kendi basit çıkarları
için ülkelin çıkarlarını
yok tarz etmelerini
anlamak mümkün
değil."

acak'
3500 ln

ııY

0

r

retlcisl alınacak
;*şbakan Recep
l"ayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı
seçimi konusunda,
Anayasa'nın amir
hükmünün ortada
olduğunu belirterek,
lşimize geldiği zaman
Anayasa'nın amir
hükmü, hukuk
devletiyiz, işimize
geldiği zaman hukuk
tanımayalım, bunu
şuraya çekelim, bunu
buraya çekelim.
Meclis'te sıkıntılı bir
yapı yok" dedi.
Başbakan Erdoğan,
AK Parti genel
merkezine gelişinde
gazetecilerin
sorularını yanıtladı.
Erdoğan, Cumhur
başkanı Ahmet
Necdet Sezer'e atfen,
"Cumhurbaşkanın
açıklaması oldu,
Nisan'da erken seçim
yapılması gerektiğini
vurguluyor nasıl
değerlendiriyor-
sunuz?", sorusuna
"Nerede olmuş?"
karşı!ığını vererek,
"'Ben duymadım,
§ayın Oumhurbaş
kanı'nın kendisinden
böyle bir şey duy-
ladıktan sonra bun-
tara inanmam.
Kusura bakmayın,
medya aracılığı ile de
bunları değerlendir

mem" dedi
Erdoğan, bir gazete
c in in,"C um h u rbaşkan
lığına adaylığınızı
koymadan bir erken
seçime gitmeyi
düşünüyor musu
nuz?" sorusuna da,
"Nereden çıktı bu.
Nisan'dan önce böyle
bir şey duymayacak-
sınız" diye konuştu.
"Bu ifadeler Sezer'in
ağzından alınmış ifa
deler, MHP kaynakla
rından da doğrulat-
tık" denmesi üzerine,
Erdoğan, şöyle
konuştu: "Ben, her
hafta Sayın cumhur-
başkanımızla görü
şüyorum. Böyle bir
şey olduğu zaman
zaten bunları bizzat
kendisinden duymuş
olurum. Kaldı ki, bu
konuda Anayasanın
amir hükmü ortadadır

ve bu amir hükme
göre hareketle mükel
lefiz. lşimize geldiği
zaman Anayasa'nın
amir hükmü, hukuk
devletiyiz; işimlze
geldiği zaman hukuk
tanımayalım, bunu
şuraya çekelim, bunu
buraya çekelim.
Meclis'te sıkıntılı bir
yapı yok. Meclis'te şu
anda 355 milletveki-
line sahip olan bir
iktidar partisi var.
Dolayısıyla, böyle bir
sıkıntı olacaksa, par-
lamento içinde varsa
böyle bir sıkıntı
bunun adımını atma
noktasında karar
verebilecek bir güce
bu iktidar partisi
sahiptir. Şu anda
piyasalara o!umsuz
şekilde etkileyebile-
cek bir adımı atmayı
da asla düşünmü

Mllli Eğatim Bakanlığı
bu öğretim yılında
3500 kısmi zaman!ı
İngilizce ve bi!gisayar
öğreticisi istihdam
edecek.
Bakanlar kurulunun
konuya iIişkin kararı
Resmi Gazete'nin
dünkü sayısında
yayımlanarak,
yürürlüğe girdi.
Karara göre, Milli
Eğitim Bakanlığına
bağlı eğitim kurum-
larının lngilizce ve bil-
gisayar öğretmeni
ihtiyacının karşılan-
ması amacıyla bir
öğretim yılında 10 ayı
geçmemek üzere
lngilizce dil öğreticisi
Ve Dılglsayar ogretı-
cisi olarak kısmi
zamanlı geçici
personel çalıştırıla-
bilecek.
Bu kapsamda 2006-
2OO7 öğretim yılında
!ngi|izce dil öğreticisi
ve bilgisayar öğreti-
cisi olarak 3500 kişi
görev!endiri!ecek.
Bu sayının alanlara
göre dağılımı Mllli
Eğitim Bakanlığınca
be!irlenecek.
Bu kapsamda
çalıştırılacakların;

657 sayıIı Devlet
Memurları
Kanunu'nda belirtilen
genel şartlar i!e Milli
Eğitim Bakanlığının
belirleyeceği diğer
özel şartları taşı-
malarının yanı sıra
yurt içi ve yurt dışı
lisans eğitimi veren
kurumların i!gi!i
bö!ümlerinden mezun
olmaları ve başvuru
tarihi itibariyIe
1 Ocak 1956 ve daha
sonra doğumlu
olması gerekecek.
Görevlendirmelerde,
İngi!izce ve bilgisayar
alanında sözleşmeli
öğretici o!arak
görev yapan!ara
onceııK verııeceı(.
Bunların hafta!ık
çalışma süresi
1 öğretim gününden
az, 4 öğretim günün-
den faz|a olamayacak,
her 6 ders saati bir
öğretim günü olarak
hesaplanacak.
Bu personele bir
öğretim günü için
ödenecek brüt ücret;
2006-2007 öğretim
yı!ının birinci yarı yılı
için 65 YTL, ikinci
yarı yı! için ise 68 YTL
olacak.

Okul ınüdürlerlne enl ınüfredat e
İlköğretim Genel
Müdürü yüksel
Özden, yeni
ilköğretim müfredatı
konusunda okul
müdürlerine yönelik
eğitim programı
düzen lend iğin i

açıkladı.
llköğretim Genel
Müdürü yüksel
Özden, yeni
ilköğretim müfredatı
konusunda okul
müdürlerine yönelik
eğitim programı
düzenledik!erini
belirterek, "Yeni
müfredat konusunda
velilerden gelecek
soruları cevap-
landırabilmeleri ve
öğretmenlere destek
olmaları açısından
okul müdürlerinin
eğitimine önem
veriyoruz" dedi.
Özden, Başkent
\ğretmenevi'nde
üzenlediği basın

toplantısında,
"okul yönetimlerini
Geliştirme Programı

Formatör Eğitim
kursu" hakkında
bilgi verdi.
Dün başlayan kursun
amacının, 35 bin
okul müdürünü
eğitecek formatörler
yetiştirm.ek olduğunu
belirten ozden,
yenilenen iIköğretim
müfredatıyla ilgili
bir yıllık uygulama
sonuçlarını
ilköğretim müdür-
leriyle paylaşmak
istedikleri ni söyledi.
"İhraç editebilir bir
eğitim programı"
yaratmayı hedefledik-
lerini kaydeden
Özden, formatörlerin
2 haftalık kurs kap-
samında değişim
yönetimi, yeni!enen
i!köğretim programı,
'yönetimde ahlaki ve
sosya! sorumluluk,
bilgi ve iletişim
teknolojileri konu-
larında eğitileceğini
bildirdi. Yeni müfre-
dat konusunda
velilerden gelecek

soruları cevap-.
landırabilmeleri ve
öğretmenlere destek
olmaları açısından
oku! müdürlerinin
eğitimine önem
verdiklerini belirten
Özden, "İlk etapta,
derslik sayısı 8 ve
yukarısında olan
15 bin okulun
müdürünü hedef
aldık" dedi.
Öğretmenlere yönelik
olarak örnek ders
işleyişi, ö!çme
değerlendirme
konusundaki bilgiler
ve yeni müfredat
hakkında sıkça
sorulan soruların yer
aldığı bir site oluştu-
racaklarını anlatan
Özden, şunları
kaydetti: "Yeni eğitim
programı konusunda-
ki en büyük sıkın-
tımız, velilerin
müfredat hakkında
yeterince bilgi sahibi
olmaması. Bu eksik-
liği gidermek için
ilköğretim program-

Y

ltlınl
ları hakkında
bilgilendirme
kampanyası
başlatacağız.
Yenilenen ilköğretim
programının yak-
laşımını, özünü ve
felsefesi n i tartı şab i !e-
ceğimiz cümlelerden
oluşan afişler ve
posterler hazırlı
yoruz. Bunları
okullara ve herkesin
görebileceği yer-
lerdeki ilan panoları-
na asacağız.".Bir
soru üzerine ozden,
yeni eğitim programı
konusundaki temel
eksikliğin ölçme ve
değerlendirmede
yaşandığını
belirterek,
önümüzdeki
günlerde değer-
lendirme konusunda
oku!lara gene!ge
gönderileceğini,
ayı:ıca öğretmenler
için destek
niteliğinde bilgi
paketi hazırlandığını
bildirdi.

ı

Ha
KESK üyeleri kamu
çalışanlarının sorun-
larına dikkat çekmek
amacıyla bugün iş
bırakma eylemi
yapacak.
KESK Genel
Başkanı İsmi! Hakkı
Tombu!, üyelerinin,
hastanelerde acil
üniteleri dışında
sağ!ık hizmeti ver-
meyeceklerini,
okullarda eğitime 1

gün ara verecekleri-
ni, vergi dairelerinde
iş bırakacaklarını,
dün ve bugün otoyol
ve köprülerde iş
yavaşlatacak.
Yapacakları eylemle
halkın bir gün sıkıntı
yaşayacağını anla-
tan Tombu!, "Biz

at duracak
halkımızın 365 gün
sıkıntı yaşamasını
istemiyoruz.
Bütçeden yeterli
kaynak aktarılarak
hastane!erdeki
kuyrukların azaltıl-
masını, okul
sayısının artırı|-
masınl, kamu
çalışanlarına insan-
ca yaşayacak bir
ücret verilmesini
istiyoruz.
Halkımızdan, bu
eyleme anlayışla
bakmasını ve hep-
imizin yaşamını
i!gilendiren poli-
tikaların değişmesi
konusunda bize
destek olmasını
talep ediyoruz"
dedi.
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Bakanı Mehdi Ekeı
vergi toplamanın
zor bir alan olduğunu
belirterek, "Her
şeyi kayıt edebilme
noktasında iste-
diğimiz yerde
değiliz" dedi.
Gelir ldaresi
Başkanlığı i!e
Adana Vergi Dairesi
Başkanlığı'nın
Seyhan Oteli'nde
düzenlediği vergi
rekortmenleri ödül
törenine katılan
Bakan Eker, vergi
adaletinin sağlanması
noktasında önemli
adımlar atılmasına
rağmen hala istenilen
seviyeye ulaşıIa-
madığını söyledi.
Vergi toplamanın zor
bir alan olduğunu
vurgulayan Eker,
"Türkiye henüz
topluma ait tüm
parametreleri kayıt
etmemiş bir ülke
olduğundan her şeyi
kayıt edebilme nok-
tasında istediğimiz
yerde değiliz.
lstediğimiz noktada
olmadığımız bir
gerçek ama, Gelir
ldaresi Başkanlığı'nın
kuru!ması, vergiyle
ilgili çıkartılan
yasalar, ödeme
kolaylıkları bu yolda
atılan önemli adım-
lardır. Vergi adale-
tinin sağlanması

noktasında atıIan
adım!ar, sadece
hükümetin çabasıyla
olacak iş değil.
Toplumun tüm
kesimlerinin bu
bilince sahip olması
gerekiyor" dedi.
Türkiye'nin artık
reel bir ekonomiye
geçiş yaptığını hatır-
latan Eker, "Türkiye,
siyasi istikrarla
birlikte ekonomik
istikrarı da yakaladı.
Bu tüm zamanIarda
da böyle olmuştur.
Eğer siyasi istikrar
sağlanmışsa,
ekonomik istikrar
da sağlanabiliyor.
Türkiye artık reel bir
ekonomiye geçiyor.
Eskiden ortaya
çıkan yapısal
bozuktukların bir
şekilde üzeri örtül
meye çalışı!ıyordu.
Faizlerin düştüğü,
enflasyonun tek
haneli rakamlara
indiği ülkemizde,
yapısal bozuk!uklar
daha kolay ortaya
çıkıyor. Ekonomik
programımızı
tavizsiz ve popülizm-
den uzak bir şekilde
uyguluyoruz.
Türkiye'nin ihracatı
30 milyon dolarlardan
90 milyon dotarlara
ulaştı. Bunların
hepsi, ekonomik
programın ortaya
koyduğu kararlılıkla

sağlanabili yor" diye

Cari açığın yüksek
olmasının zaman
zaman eleştirilere
neden olduğuna da
değinen Eker, "Bu tip
sorunlar her zaman
olacaktır. Cari açığın
iazla glmasından çok,
nasıl,finanse
edilebileceği önem-
lidir" dedi.
Bakan Eker,
Adana'nın gelir ver-
gisi yüzdesinin son
10 yıtda yüzde 2
oranınd'an yÜzd'e 0.74
oranına kadar ger-
itediğini, ancak son
bir yılda yeniden 

,

iyileşme göstererek
yüzde 0.80'e yük-
seldiğini ifade etti.
Törende, Adana
genelinde kurumlar
vergisi sıralamasında

28 milyon 21 bin 925
YTL ile birinci olan
Adana Çimento Türk
A.Ş;'ye, 14 milyon
243 bin 182 YTL ile
ikinci olan TEMSA
Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'ye, 11 milyon 83
bin 104 YTL ile
üçüncü olan Toroslar
Elektrik Dağıtım A.Ş.
yetki!ilerine ödül!eri
Bakan Eker tarafın-
dan verildi.
Adana genelinde gelir
vergisi sıralamasında
394 bin 950 YTL ile
birinci olan Nureffin
Demir, 354 bin 166
YTL ile ikinci olan
Abdurrahim Gizeı
341 bin 298 YTL ile
üçüncü olan Niyazi
Toklu ve her iki vergi
sıralamasında ilk 25'e
glrenlere de ödülleri
veri!di.

Asgari Ücret Tespit
Komisyonu, gelecek yıl
geçerli olacak asgari
ücreti belirlemek için
15 Aralıkta ikinci kez
toplanacak. TİSK'te
gerçekleştirilecek
toplantıda, ilk toplantı-
da a!ınan karar
doğrultusunda Türkiye
|statistik kurumu
FÜlK), Devlet Planlama
Teşkilatı (DPT) ve
Maliye Bakan!ığından
istenen ekonomik ve
sosyal göstergelerle
i|gili değerlendirme
yapılacak.
TISK, asgari ücrette,
"uiuslararası rekabet
gücünü zayıflatacak,
işsizliği ve kayıt dışını
büyütecek artışlardan
titizlikle kaçınılması"
gerektiğini savunuyor

Asgari ücretin, "insan-
ca yaşanacak ücret"
özelliğini koruması
gerektiğini belirten
TURK-lŞ ise net asgari
ücretin, en .v 605 YTL
olarak hesaplanan
"açlık sınırına çek-
ilmesini" talep ediyor.
SSK verileri, Türkiye'de
yaklaşık 7 milyon
kayıtlı işçinin yüzde
44'ünün asgari ücietle
çalıştığını ya da
asgarl ücretli olarak
gösterildiğini ortaya
koyuyor. Ote yandan
DISK, Asgari Ucret
Tespit Komisyonu'nun
yapısı ve asgaii ücretin
belirlenme şekline
karşı "lnsanca Bir
Y."şam lçin Asgari
ucret" isimli
kampanya başlattı.
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kocaelı urıiversitesı
Tekrıik Egitim Fakül
tesi otonıotiv Anabı
Jını Dalı Başkanı Doç.
Dr. Mııstafa Çanakcı,
atık yagların çevreye
cıltıırısuz etkisini
azaltnıanın tek yoIu-
iıtıı,ı y;ıgların biyo-
ı l ıze le don üşturü ln,ı ı.ı

sı o1,1 ı11l1ntı helirttı
Çarıakcı. yaklaşık 3

y ı! ııııt.c "lzırııt sıııı
rıırdakı restoran ve
lokantaların atık
kızartnıa yağ|arının
potaıısiyel ve biyo-
dızel üretimi açısın-
daıı incelenmesi"
çalışnıasına başladık-
lıırıııı, laboratuvar
ortarnında biyodizel
yakıt üretmeye. üret-
tıkleri yakıtın motor
perforırıansına etki-
lcrini olçmeye
başlacJı klarını bildirdi.
Piocaeli'ııde 121
lokanta ve patates
cılısi ı.ıreten bir fabri-
ka tızcrinde yürüttük-
leri çalışmada lokan-

Barış Güler'in kaleminden 7 YAş

çoğu kuruluşların
"atık yağımız yok"
dediğini, bu yağların
yeniden yemeklerde
kul!anılmasından ya
da rafineriye gönder-
iIip ham yağın içine
katı!masından
eııdişelendiklerini
kaydetti. Atık
yagıarın tesısat ve
ka nalizasyonlarda
tıkanmaya neden
olduğunu, çevreye
oIumsuz etkileri
bulunduğunu ifade
eden Çanakcı, şöyle
devam etti:
"Atık yağlar, filtre
edilip mazotla
karıştırıldıktan son ra
sanayide ısıtma
amaçlı kullanılıyor.
Viskozitesi yüksek
olduğu için yakıtın
duman miktarı, yan-
mamış hidrokarbon,
karbonmonoksıt mik-
tarı daha iazla oluyor.
yanma sonunda
karartı bacalarda ken
disini gösteriyor."

§

Uzmanlar, geceleri
deliksiz ve dinlendiri-
ci bir uykuya dalmak
isteyenlere, gündüz
saatlerinde çeşitli
fiziksel aktiviteler
yapmalarını öneriyor.
Gündüz saat|erinde
fazla fiziksel
aktivitelerde bulun-
mayan insan!arda
daha sık görülen
uyku bozukluğunun
tedavisi için doğal
yöntemler uygulanı
yor. MetropoI!erde
yaşayan insanların,
beden gücünün daha
az kullanılmasıyla
artan zihinsel aktivite
ve sonunda getirdiği
gerginliklerin uyku
bozuk!uklarına yol
açtığını belirten
uzrnanlar, prob|em
yaşayanlara fiziksel
aktiviteler öneriyor.
Yapılan deneylerde,
uyku probIemi
yaşayan bir insanın
gününü doğada
geçirdiği zaman!arda
derin ve yavaş
uykuya daldığı
saptanırken, böyle
bir uykunun daha
dinlendirici olduğu
biliniyor. Uyku
problemi yaşayan

bir insanın, gündüz
saatlerinde yürüyüş,
koşu, tenis, yüzme
gibi spor
aktiviteleriyle
uyku probleminden
kurtulabildlği
belirtiliyor.
uzmanlar kaIiteli bir
uyku için şunları
öneriyor:
- Yatmadan birkaç
saat önce kafein.
alkol ve tütünden
uzak durun.
- Kafein içeren
kahve, çay. soda

ve çikolata, uyarıcı
etkileri nedeniyle
uyku saati öncesı
almayın.
- lçerisindeki kalsiyu-
mun rahatlatıcı etkisi
nedeniyle sıcak bir
bardak süt veya bıtkı
çayı için.
- Meditasyon yapın.
- Yatak odanız karaıı-
lık, temiz ve havadar
olsun.
- Sıcak bir duş alın
veya masaj yaptırın.
- Gündüz saatlerinde
kestirmeyin.
- Spor aktivitelerirıi
düzenli hale getiriıı.
- Her güıı aynı saatte
yatağa girmeyi
deneyin.

Kızartma a ları

l.ıl.ıı l,ı lı.ıtt.ı(l.ı l)ııı
5ı00. fııt>rıkacl;ı ıse 7

bııı 500 lıtre bıtkisel
ve hayvansal atık yağ
oluştuğunu tespit et
tiklerini belirten Ça
nakçı, atık yağların
yüzde 90'ının biyo-
dizele dönüştürüle
bileceğini ifade
ederek, şöyle dedi:
"Atık yağ, piyasada
oldukça ucuz, hatta
çevre problemlerine
yol açtığı için firma
lar kullanılmış yağları
düşük ücretler karşı
l ığı nda verebiliyorlar.
Bu durum dikkate
alınırsa biyodize!
yakıtın maliyeti

Y

akıtta kullanılmalı

Kansızlı
bltkisel ozum

a

oldııkça aşagı çckıle-
cektır. Çiftçinin belırli
noktalarda destek-
lenerek, biyodizel
için ham madde üre-
timi yapması isteni
yor. Bu yapılırken
atık yağlardan elde
edilecek biyodizel,
ham madde ihtiyacını
karşıIayacaktır."
BU YAGLAR|N
YENİDEN YEMEK-
LERDE KULLANİL-
MASİ ENDİŞESİ
Kocaeli'nde yaptıkları
çalışmalarda bazı
lokantaların atık yağ
m iktarlarını gizledlğl-
ni gözlemlediklerini
ifade eden Çanakcı,

Kansız|ığa saf
polenin, çiğ
pırasanın ve
domatesin iyi
geldiğini bi!iyor
m uydu n uz?
Dünya nüfusunun
yüzde 30'unun
yakındığı kansızlık
pek ciddiye
aIınmıyor ve tek
çare olarak demir
hapları görülüyor.
Oysa bazı önemli
hastalıkların haber-
cisi de olabilen
kansızlığın','nemSenmeSİ

gerekir.
Kansızlık çekenler
için son yıllarda

v

ıı ıı

bitkisel çözü m ler
öne çıktı.
Bahçelerde
yeti ştiri len sebze!er.
dogada büyiıyeıı
bazı sifalı lıitkiler
kansızlığa iyi
geliyor.
Ozellikle saf poleıı,
kansızlıkt;ı bedene
önenıli takviyelerde
bulunuyor.
sebzeleri de
unı-ıtmamak lazım.
örnegın pırasa çig
yenildiginde kan
yapıcı etki gösteri
yor. Ayrıca soya
sütü, yulaf, pekmez
gibi birçok besiıı
iyi geliyor.
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Romatizma lhmale e orm
ı
ı

İnsanlar, romatizmal
hasta!ıklarından kur-
tulmak için başta
kaplıca, çamur ve
besin tedavi!erine
yönelirken, hasta l ı§ı n
ihma!e gelmediği,
tedavi edi!memesi
halinde ciddi
rahatsız!ık!ara yol
açtığı bildirildi.
samsun ondokuz
Maylş Üniversitesi
(9MU) Tıp Fakültesi
Oğretim Uyesi Prof.
Dr. Ferhan Cantürk'ün
verdiği bilgiye göre,
eklemlerde şiş!ik ve
sıcaklık hissedilmesi
romatizmanın haber-
cisi. Her yaşta görüle
bilen hasta!ığın
tedavisinde geç
kalınmaması büyük
önem taşıyor.
Romatizmaya, sanı!dı
ğı gibi sıcak ya da
soğuk hava değil de,
savunma mekaniz-
masındaki bozuk!uk-
lar neden oluyor.
Sağlık!ı yaşam için
gerekli olan bağışıklık

sistemi, dokuları bak-
teri ve virüslerden
koruyacağı yerde
kendi eklem yapısını
bakteriye benzeterek
ekleme sa!dırıp iltihap
ve ağrı oluşmasına
çanak tutar.
Nemli havalarda
romatizmaI ağrılar
artış gösterir.
Romatizmanın
beslenme veya kiloyla
da bir ilişkisi yoktur.
Sadece diz, kalça gibi
yük taşıyan ekIemler
kilolu kişilerde zor-
lanır ve ağrıyı arttırır.

Ayrıca norma! insan-
larda aşırı ki|o uzun
vadede diz ve kalça-
da kireçlenmeye de
sebep olabi!ir.
Romatizmanın belir-
tileri, bir ya da
birkaç eklemde ağrı,
şişlik veya ısı artışı,
sırt, bel ve kalçalar-
da ağrı, vücut
hareketlerinde zor-
lanma ve sabah
yataktan kalkarken
tutukluk hissedilme-
si o|arak sıralan-

abi!ir.
Bir çok çeşidi olan
romatizma, ağrı kesi-
ciler, iltihabı azaltan
ilaçlar ve savunma
mekanizmasını
güçlendiren ilaçlar ile
tedavi edilir.
Hastanın eklemlerinin
iltihap durumuna göre
çeşitli fizik tedavi pro-
gram!arı veri!ir.
Elektroterapi ve egz-
ersiz tedavide büyük
önem taşır. Hastaya
evde yapacağı egzer-
sizler öğreti!ir.

Egzersizler, kasların
gücünü korumasını
ve esnekliğini sağlar.
Romatizmanın
ilerlemiş hallerinde
şekil bozuk!ukları
veya eklem
hareket kabiliyetinin
aşırı azaldığı durum-
larda protez
takılması için
cerrahi müdahaleye
gereksinim
duyulabi!ir.
Gut hastalığında
olduğu gibi kandaki
ürik asit seviyesini
düşürmek amacıyla
hastaya diyet uzmanı
tarafından diyet ver-
ilebilir veya aşırı kilo-
lu olan hastalarda diz
gibi yük taşıyan
ek!emler üzerinden
yükü azaltmak
amacıyla zayıflama
diyeti verilebilir.
Romatizmal hastalık-
ları buIunanlar mutla-
ka doktora başvur-
malı ve hastalığına
uygun tedavi şeklini
öğrenmelidir.

[ül ıkıı
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Ege Universitesi
Sağlık, Kültür ve
Spor Daire
Başkanlığı Göğüs
Hasta!ıkları Uzmanı
Dr. Canan Telli,
enfeksiyonlara
bağlı hastalıklarda
mevsim değişikliği
nedeniyle artış
yaşandığını bildirdi.
Dr. Telli, vatan-
daşların mevsim
değişikliği
nedeniyle hastalık-
lara karşı hazırlıklı
olması gerektiğini
belirtti. Mevsim
değişiklikleri son-
rasında yaşanan
hastalıkların
temelinde, ani ısı
değişikliği nedeniyle
bireyin zayıflayan
bağışıklık sisteminin
bakteri ve
virüslere karşı
savunmasız
kalmasının
yattığını kaydeden
Te!li, bu tür

lned|kkat
hastalıkların
en çok çocuklar
ve yaşlıları etk-
ilediğini ifade etti.
Dr. Telli, şunları
kaydetti: "Mevsim
değişikliğinin
neden olduğu
grlp, bronşit gibi
viral enfeksiyonlar-
dan korunmak için
özellikle risk grubu
içinde yer alan
kişiler
düzenli beslenmeli,
uyku düzenlerine
dikkat etmeli,
sigara
kullanmama!ı ve
kalabalık ortam!arda
iazla bulunma-
malıdırlar.
solunum ve temas
yoluyla bulaşan
viral enfeksiyonların
özellikle kapalı
sistem havalandırma
kuIlanan
mekanlardan
bulaşma riski daha
fazladır."

U
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Horlamanın Garesı var
Eşiniz, dostunuz,
"Çok horluyorsun,
rahatsız oluyoruz"
diye şikayet ediyorsa,
onlara hak verin...
Çünkü yapılan ölçüm-
ler, horultunun, yol
yapımında kul|anılan
kompresörlerin
gürültüsü kadar

rahatsız edici ses
çıkardığını ortaya
koyuyor...
lşte horlamanın
sebepleri ve çareleri.
Yapılan ölçümler,
ilginç sonuçları da
beraberi nde getirdi...
Horlama sırasında
oluşan ses dal-

galarının, yol
yapımında kullanılan
kompresör kadar
yüksek gürültü yap-
tığı. belirlendi.
A.Un TlP Fakültesi
Kulak Burun Boğaz
bö!ümü öğretim üyesi
Dr. Yücel Anadolu,
"Yani geceleyin uyku

uyurken odanızda
birisi motorsiklet kul-
lanıyor yahutta elek-
trikii süpürgeyie
halıları süpürüyor
oldukça yüksek..."
dedi.
Horlama ciddi bir
probIem..
Türkiye'de her dört
kişiden biri horluyor.
Ancak, horlama, bazı
basit tedbirlerle kont

rol altına alınabiliyor.
ldeal kiloya düşmek,
sigarayı bırakmak,
alkol tüketımini azalt-
mak, rahat bir yatak,
bunlardan bazıları.
Eğer anatomik bir
nedenle horluyor-
sanız onun da çaresi
var...Yeter ki sebebini
bilin... Anadolu,
"Burnumuzda mı bir
problem var da hor-

luyoruz yoksa
boğazım ızda küçük
dilimiz uzamış ondan
horluyoruz, yahut da
kilomuz çok fazla,
kas yapımız çok
yoğun boynumuzu
boğazımızı daraltıyor
ondan dolayı mı?
Bunların hepsi sap-
tanması ve bunlara
yönelinmesi lazım."
diye konuştu.
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GEREKLl TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfalye 110
polis imdat 155

Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55

Polis KarakoIu 513 18 79

Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLlK
Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

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

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Asker!ik Şb.
Karayollan
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıtıo.

Tapu Sicl. 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

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

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

Halk E itim Müd. 513 18 46

BE
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

İtraıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İş!. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı |212| 516 1212
YaIova |226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT
Yalova
Topçular
Eskihisar

(226| 814 10 20
(226| 363 43 19

|262| 655 60 31

oToBUS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00

(18 Hat )

TUP DAGİTİCİLARİ

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

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NOBETÇİ E CZANE
ııı
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ÇAMLICA ECZA|{ESİ

Semerciler Yokuşu

Tel :513 82 59 GEMlİr

ezK
G€tUx,irü iLX GUıaLüx GAzETEsl

cEilüxıı

I cüNı_üx sivısi GAZETE 

-YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL ; 34 SAY! :2622

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 y ri : xöRrez oFsET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Teslsi
İstiktal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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kentlller emekhanelerlnl
leb

Özel Aykent llrtlgre-
tim Okulu öğrencileri
yemekhanelerini ken
di elleriyle boyadılar.
yemekhanenin duvar-
larını özenle boyanan
öğrenciler, hem
eğlendiler, hem de
gönüllerince resim
yapmanın tadını
çıkardılar.
Görsel sanatlar
Öğretmeni Burçak
uslu ile birlikte duvar
resmi yapmayı da
öğrenen öğrenciler
kendi resimlerine
bakarak yemeklerini
afiyetle yiyecekler.

Tur
|ş yerlerinde çalışan
mutluluğu üzerine
yapılan uluslararası
bir araştırma,
Türkiye'de çalışan-
ların yarısından azı
nın işlerinde mutlu
olduğunu ve ça!ışan-
ların patronlannın
performansını
beğenmediğini
ortaya koydu.
lnsan kaynakları
alanında faaliyet
gösteren Kelly
services tarafından
28 ülkede 70 bin
çalışanla yap_ılan ve
Ke!!y Global lşgücü
Endeksi adı altında
yayınlanan araştırma-
da, mutluluk oranı en
düşük çıkan çalışan-
lar Türkiye'den çıktı
Çalışanların mutlu-
luğu açısından
Türkiye, 28 ülke
arasında ya|nızca
Rusya ve Macaris
tan'ı geride bırakarak
26'ıncı olabildi.
En mutlu çalışanlar
ise Danimarka,
Meksika ve lsveç'te.
Türkiye'den ankete
l000'l aşkın çalışan
katıldı. Türk çalışan-
lar arasında işlerinde
en mutlu olanları;
seyahaUeğlence
(yüzde 71), profes

alı

yonel hizmetler
(yüzde 66), ilaç
sanayi (yüzde 65)
ve eğitlm (yüzde 61)
dallarında çalışanlar
oluşturdu.
Çalışanların gözünde
patronların perfor-
mansı ise "Liderlik
ve etkili iş dağıtımın-
da iyi, takım ruhu
açısından zayıf'
olarak
değerlendirildi.
Patronların yüzde
39'u iyi yapılan işi
ya nadiren ödül-
lendiriyor ya da hiç
ödül!endirmiyor.
Genç ça!ışanlar
patronlarına daha
hoşgörülü bakıyor.
Kadın çalışanlar,
erkekIere göre
patronlarını daha

anlar mutsuık
ı

ı e'de

iyi derecelendiriyor.
Ça!ışanlara göre en
iyi patronlar
Meksika, ABD ve
Kanada'da iken,
en kötüleri ise
lsveç, ltalya ve
Türkiye'de.
Kelly Services
Türkiye Gene!
Müdürü Taylan
Kovan!ıkaya
araştırmanın
sonuçlarıyla i|gili
olarak yaptığı
açıklamada,
"Bu sonuçlar
gösteriyor ki,
Türkiye'deki pek
çok kuruluş çalışan-
larını motive edecek
iş yeri uygulamalan
geliştirme ve
iyileştirme ihtiyacı
içinde" dedi.
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GEMLıX ANA BAYİİ
HüsEyiN uLuKAyA . cüNEyt DEııIIRLI oRTAKuğ

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Gad. 9rA
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel : (0.224l 513 49 93

e-mall : c_demirli@yahoo.com
ı,vvyı,y. u l u kaya.tİ ca ret-İtd . co m
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(Sınovdo Dereceye Giren Oğrenciler
Burs Kozonocoktır.)
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KATİLAN HER OGRENCİYE
ücnrrsiz rırıp xroiyr ıoiııcerrin.

NoT: SINAVA cİnBcpr ÖĞnBNcİıBnİN
IayIT yApTIRil{AıAftI G EftEKMBrrBoin

l5 Aralık 2006 Cuma

GEMLıK
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GErvıı-iK,iN iı-x cüruı-üx GAzETEsl

TARAFSİZ SİYASİ G.A.ZETE
i n fo(a gc m l i k k ıırtczgazctes i. co m 25 YKr. (250.000 TL.)

kartvizit çeşitle
her tür!ü renkli
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
bröşür cilt yapımı

lstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83

.,].

etiye

hkh Tl{l('dan hurs dest
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aıllar ilı lerlıle haksııllar"

'/ AK Parti Gemtik llçe Teşkilatının 9.rıcu
İlçe Divan Toplantısında konuşan Enver
Şahin, Gemlik'te muhalefet yapan siyasi
partileri eleştiri yağmuruna tuttu. Şahin,
"Köhne fikirler, paslanmaz çivilere benzer,
söküp atmak çok güçtür" diyerek başladığı
açrş konuşmasında "Gemlik'te muhalefet
yapanlar geçmişlerine bakıp da keşke
demeseydiler. Dün otlayan ineklerle resim
çektirilen arazi lerde bugün okul inşaatı bit-
mek üzere." dedi. Haberi sayfa 3'de

ıı[ıılıı
onlarca kamu eınek

ıı
ısı

a lık ve sefalete mahkum edlldl''

Eğitim-Sen Gemlik Temsilciliği'nde
yapılan basın açıklamasında milyonlar-
ca kamu emekçisinin açlığa ve sefalete
mahkpm edildiği öne sürülerek ht kü
met eleştirildi. Haberi sayfa 5'de

AKP lIçe Teşkilatı'nın 9.nci ilçe divan toplantısı Bütünler Düğün Salonu'nda yapıldı.
llçe Başkanı Enver Şahin, muhalefet yapanları eleştirdl.

lı İİk KÖrfeZ' İnternette ı,vırvvır.gem!ikkorfe zgazetesi.com'Ge

ıı

Kadri GULER
kadri_g u ler@ hotma i l.com

AKP dönemi..
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar oluşunun

üçüncü yılı geride kaldı.
Ben genelde ilçe sorunIarına yönelik yazılar yaz-

maya çalışıyorum.
Yerel gazetelerin de görevi bu olduğuna inanıyo-

rum.
AKP Gemlik'te genel seçimlerde ve yerel seçim-

lerde birinci parti olarak çıktı.
Gemlikliyi AKP hükümeti döneminde yapılan

hizmetler ile AKP'li yerel yönetimin yaptığı hizmetler
i!gilendirir.

Bizim parIamentoda Gemlikli bir milletvekilimiz
var. Ancak, Gemlik'e ge|en hizmetlerde bu milletve
ki!imizin değil, AKP'll diğer milletveki!lerin imzası
olduğunu görüyoruz.

Bu arada 14 yıldır bitirilemeyen Kapalı Spqr
Salonu'na sağlanan desteği bu söylemimin dışında
tuttuğumu belirteyim.

Gemlik diğer ilçelere göre iktidardan yeterli
desteği gören bir ilçe değil.

Oysa Gemlik, lnegöl'den de Karacabey den de,
Mustafa Kemalpaşa dan da hızlı gelişen bir ilçe.

Gem|ik'in eğitim sorunu çözülmüş değil. Yeni bir
okul yapılmasına karşın okul sayısı yetersiz.
Manastır böIgesi acil okul istiyor.

llçenin hemen kıyısı yine köy görünümünden
kurtulmadı.

Gübreler meydanlara dökü!üyor ve buradan
satılıyor.

Gemlik'te bu hükümet zamanında yeni sanayi
kuruluşu da açılmadı. Özel sektör açtı Gemlik dışın-
dan işçi alındı.

Ne park sorunu, ne trafik sorunu, ne elektrik
sorunu, ne internet sorunu, ne yeşil alan sorunu ne
de kentIeşme sorunu çözü!dü.

lla| }'ıpılan hizmet yok mu?
Var tabii ama bunlar sizce yeterli mi?

Gen Parti ll
ttin

anIı ına

anıı iden atandı
eba

İ{ ızame
2001 yılında
Gemlik'te kurucu
başkan olarak Genç
Parti'yi kuran
Nizamettin Şanlı
yeniden ilçe
başkanlığına atandı,
Haberi sayfa 4'de
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16 Ekim 2006 tari-
hinde gazetelere
düşen bir haber..

"Gemlik Körfezi'nin
Gemlik Balık Hali
mevkiinde sabah
kıyıya ölü ba!ıkların
vurduğunu gören
balıkçılar, olayı Gemlik
llçe Tarım MüdürIü
ğü'ne ihbar etti.

Gemlikli balıkçılar,
bazı sanayi kuru-
luşlarının körfeze akan
Karsak deresini kimya
sal atık merkezi haline
getirdiklerini, balık-
ların bu yüzden
öldüğünü öne sürdü.

Gemlik llçe Tarım
Müdürü lbrahim Çetin,
konunun takipçisi ola-
caklarını belirterek,
sanayi kuru!uşlarının
arıtma tesislerinin
ça!ıştırılıp çalıştırıl-
madığına yönelik
denetimlerin devam
ettiğini söyledi.

son denetimlerde
Gemlik gübre fab-
rikasında pozitif bu!-
gulara rastlandığını
ifade eden Çetin,
"yasal işlem başlatıldı,
kuruluşa 11 bin YTL
para cezası kesildi.
olü balık numuneleri
nin tetkikinde bu

ö

'dan

Sayfa 2

az

f ouıruxslvısloızert f

Gürhan ÇET|NKAYA

elen

daha da azaldı

ran
ı

körfez kurltulur mu?
kimyasal atık bulguları
da araştırılacak" dedi.

Bu arada yetkililer,
vatandaşları ölü balık-
ların toplanmaması ve
yenilmemesi konusun-
da uyardı."

Bu haber durduk
yerde oluşmuyor.

Gemlik'i sevmeyen-
ler....

Parayı sevenler..
kendilerine istikbal

kurmak isteyenler..
sistemden besle-

nenler...
Hep birlikte bugün-

leri hazırladılar.
Fabrikalar denize

zehir kustu, körfezi ur
gibi saran konutlardan
denize bırakılan atık
sular doğayı küstürdü.

Ya deniz... lnsan ve
canlı sağlığını tehdit
eden değerlerle karşı
karşıya bırakıldı. ll
Sağlık Müdürlüğü yap-
tığı açıklamayla kirli
deniz suyunun normal
değerlerin 10 misli
üzerinde bulunduğunu
belirtiyor.

Bu ne demek ....
Gemlik körfezi

ölmüştür. Bütün
doğal değerler savur-
ganca yokedilmiştir.
Yanlış yapılaşmanın

atıkları denizi kirlet-
miştir.. Doğa, zeytinlik-
ler ve sonuçta mas-
mııvi deniz kıyılarıyla
birlikte üstelik kıyı
yaısaları hiçe sayılarak
tah rif edilmiştir..

Once deniz...
Sonra doğa tahrip

edildi..
Dolayısıyla insanı

insan yapan değerler
de doğa! tahrifattan
etkilendi.

Koca Gemlik
Körfezi'ni beton yığı
nıyla kuşatan binalar
gökyüzüyle buluştu-
ruldu.Gün geçtikçe
çok katlı yapılara ekle-
nen yenileriyle bu
bölge öncekiler gibi
ölümlere davetiye
çıkarıyor.

Dik yamaçlarda
rant uğruna üst üste
yapılan binalar için
tehlike çanları çalmay-
acak mı?

Çalmadı mı?
Planlı bir çarpık

yapılaşma burada da
kendini göstermedi
mi?

1993'te onaylanan
imar planlarına düşü
len. "Sosyal tesis|er
için be|irlenen alanlar
toplam inşaat alanına

ilave edilir" notunun
ardından 1984'ten
sonra dolmaya başla
yan Manastır'da 10-12
katlı binalar mantar
biter gibi çıktı ortaya.

ustelik eski zaman-
ların keşişler bölgesi
nin heyelan sahası
olduğu Bayındırlık ve
lskan Bölge Müdürlü
ğü Afet |§|erinin rapor-
larıyla da tescil
edilmesine rağmen...

Ancak yüksek
yapılaşma tartış-
maları, bölgedeki
binalarda meydana
gelen çatlak ve kay-
malar nedeniyle
gündeme geldi..

Biz de adet
böyledir.

Once faciaya da
vetiye...

Sonra tartışma...
Tartışma da tartış-

ma olsa.. Kuru
gürültü...

Havanda su
döğme..

Ben asıl şunu
anlamıyorum..

Gemlik'teki sivil
toplum örgütleri niye
susuyor..

yoksa onlar
Gemlik'te yaşamıyor
mu'i

lran, Türkiye'ye
verdiği günlük
doğalgaz miktarını
7 milyon metre küpe
kadar düşürdü.
llgili anlaşma
çerçevesinde
Türkiye'ye günlük 27
milyon metre küp
doğalgaz. vermesi
gereken lran, anlaş-
ma maddesindeki
"mücbir sebep"
çerçevesinde,
havaların soğu-
masını nedeniy!e
sıkıntıda olduğunu
gerekçe göstererek,
Türkiye'ye verdiği
doğalgazı ayın
başından beri
günlük belli oran|ar-
da azaltıyor.

Geçen hafta
Türkiye'ye verdiği
doğal gazı günlük
18 milyon metre
hüpe kadar çeken
lran, bu hafta
başında 15 milyon
metre küpe,
dün itibariyle ise
7 milyon metre küpe
kadar indirdi
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
yetkilileri, her hangi
bir sıkıntı olmaması
için, Mavi Akım'dan
günlük 27 milyon
metre küp olarak
a!ınan doğalgazın
miktarının günlük
34 milyon metre
küpe çıkarı!dığını
oildirdiler
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Tel : t0.e24) 51? 08 58
Fax : (0.224| 512 08 61

lstiktal Gaddesi Adliye Aralığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemllk / BURSA
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4A-062 Gemlilr BuEa Yolu 13.000 M2
zemin Eludtu 5 kaı lmar|l 1 600 0o0 YTL
4A-063 Narlı ı<6Yu 1.222 İl2 an.yola 5 mr. 3o0.0o0 YTL
AA"06/ı soö€sı Bolg€ 39 183 M2
Sanayi lmırlı 3.ooo ooo YTL
AA-067 lznik Gol kenarı Eo0.0o0 iıt2 Tuıızm
ıos|5l5 kurulabilir 5.5oo.ooo rTL
AA-088 orhangaı 19.o77 M2,sanayı |marll 1 250,0oo
AA-072 Gemsaı 8O0 ll2 Vil|a ımarlı
AA.080 Kapaklı 596 tl2 vil|a konuı ımarlı !10 0O0 YTL
AA-081 Karacab.y karaagaç 9 550 M2 l:mıı
yoluna ı 50 mı. c€Pho benz|n|llk o|abllll 250.0oo YTL
AA_o91 Çgvİa yolu 1 08't M2 yola 50 mt
cgPhe lacari amerl, 750.000 YTL
AA-o92 Yalova Yolu 9.ıao8 G€mlak'9 çok
yakln lic.ri imarll 3.0o0 0oo YTL
AA-096 Fıstıklı Xöyu ıl 500 M2 denııg 6O mt 350 0O0 YTL

EE-Oıl8 Gölyaka 2.000 M2 lçınde cvı olan
lznik göluna sıfıı 65.000 YTL
EE_071 Esadiyc Xöyü Ya|ova 12902 M?
2 kath ahşap bina ev, ah!r, traktor 250.000 YTL
EE_075 lıludanya 1532 lll2 anayo|a cepholi
havuzlu müstakil denıze sıfıı. altı garar.
portakal bahçĞsa vaı 8O0.0OO YTL
EE-08o orhangazi cd. 7800 M2 Ev ahıı elektrik,
su, .frlozy€n, meyve agaç|arı 200 000 YTL
EE-l3ı[ Orhangazi lınık yolu 250O M2 dubleks
ev8 oda.2 banyo ol€krik, su zeyltn v€ meyva
ağaçları çocuk parkı ana yola 

'20 
mt 85 000 YTL

EE-l36 Dürdana ?27? M? 2 katlı ev
meyve ağaçlı 130.000 YTL

EE302 Manastır 100 M2 4 kat 3.,1 kolorlferlı 95 000 YTL
EE404 Ga:hanı cad 125 M2 5 kal 2+1 kalorlt.r|| 70 000 YTL
EE405 Lıse Cad 110 M2 2.kaı 3+1 bakımyı daıra 50.000 YTL
EE411 Narlı Köyü 75 M2 2 kat 2a'| .şyalı 2 adet yuzme
havuıu. sPor alanl va çocuk parkI masratslı 75 000 YTL
EE-012 Manastıı 12o M2 6 kat 3+'| masraf sız
bakımlı daire 100 000 YTL
EE-013 Yeni sahıl 90 M2 5.kal ]+1 yenisahıl
masrafsız deniz manzaralı 85 000 YTt
EE-o14 Manastİ 124 M2 1,kat masrars|2
baklmll daire 85.000 YTL
EE-015 Eski pazar cad. 95 M2 2-1 sobalı,
kartonpiyer|i 50.000 YTL
EE-017 Gemlik morkoz 1'l0 M2 5.kat
3+1 çarştya yakın 45.000 YTL
EE{,!8 Hamidiye Mh. 1ıl.ı1 M2 ıı.kat
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL
EE-019 Balıkpazarı 60 M2 3.kat 2+1
acll ihtıyaçtan satılık 55.000 YTL
EE-021 Gemlik 87 M2 s.kat 2+1

çelik kapı kartonpiyeı , pimapen 55.000 YTL

sATıLıı< çlrrulı<

ATıLı}< DA, FıE

EE_O2ı| Or Zıya Mh. 
't5 

tT2 2.bt 3+1 d.iı. kalofır|i,
pırcp€nli. sal.n boya, krnrpiyar|i 60,0(X) YTL
EE-o31 Manastır 130 M2 2.kal 3+1 kartmply.r,
kalonren.. full eşya 1 1 5.0OO YTL
FE_o33 orhangu| cad. 1/ıo M2 1.kat 3+1 doğa|ga
bakıml| daıre 75 OOO YTL
F [ -o5/ cumart9sl Paarl 70 ir2 5.kal
2.1 çellk kapl. kartonplyo., plmapen ıı1 oo0 YTL
Ff -o58 Manastlr 130 m2 5.hat denlz yola capha.
kalonferlı /o.oo0 YTL
t E -060 Manastır 130 M2 s.kal 3+1 dcnız yola
cophel| kalonrerlı 70 OOO YTL
EL-061 Ballkpazan E8 M2 S.kat
2. ı bak|.n ısteı 35.0o0 YTL
t F 062 Maııastıı 1?o 82 /ı.kat 3+1 full
dalre 1oo ooo YTt
L E,o7l lla.n|dlyc Mh. 't14 M2 1.kat 3+1
İraklmlI dal.e 60 ooo YTL
EE-o81 Mana3tlr 135 M2 1.kat 3+1

'ull-dogalga: 
90 ooo YTL

Fr o82 Manasıl. 145 M2 3.kal 3+1 cift
banyo ve wc, kalonferll, asantorlü !rc.ooo YTL
Et,OE3 Eşref Oınçe. Mh. 13OM2 2.kal
3|1 yenl blna 80.ooo YTL
E.E-o85 Manastlı 11o M2 'ı2.kal karlonPlyerli.
kalonre,||. mas,afslİ 55.oo0 YTL
FE 'l08 Manastlı 150 M2 1-2-3{-5-.. katlarda
3+'l 

'ull. 
larks. agustc 2007 t.3lim d.nlz mını:Elı 'l0

adel daare Gemlik Merkeı 110 ı{2 5.k r 3+'l çı§ıyı yıkın
Et _093 Manastıı t95 M2 S.kat
4+1 2 banyo, 2 wc. asans<irlü, doğalgarll
Ef .130 Manastır 195 M2 3.kat
ıı.1 2 banyo. 2 wc, asansiirlü, doğalgazll
FE 129 Manastl. 195 M2 zomln
4.1 2 banyo.2 wc. asansor, doğalga
Ef ,o94 Manastlr 155 M2 z.mln
3+ 1 2oo / ı9mmu: tesl|m krediyc uygun
EE-096 Manastıı 150 M2 1-kal 3+1
don|z manzaralı kalonrerli, özel yapım 130.0OO YTL
EE-1OO Manast|r 140 M2 3.kat 3+1
oze| yaplm luks kalorlrcrl| 12o.oo0 YTL
EE.108 M.nastlı l50 M2 1.2.3.ıı.5. katlarda 3+l full lİı
AğUstos 2007 tgsllm doni, mıEala|l 10 ıdct 125.000 YTL
EE-,l25 Mrnastlr l55 ir2 1.kal 3+1 2007
Temmııu t€slim krgday. uygun 120.000 YTL
EE.130 Manastır 195 iı2 1.2.3.4.5.6. kaüırda 4+.l 2 banyo,
2 wc. asansörlü. doğalguh 5 adct 170.0O0 YTL
EE 1ıı3 Manı3tır 120 M2 5.kat 3+1 sob.ll,
karlonpıyorl| 70.000 YTL
EE 1/ı5 Manast|r 135 M2 3.kat 3+1 süp.r daniz
manaEl|. kmbılı 00.00O YTL
EE.146 |stiklal Cad. tl0 ı{2 2.k t bıkımlı dain 67.ooo YTL
EE-lıt9 Hamidiyı Mh. 'l10 lİ2 3+1
Gızi oiulu yanı bakımh 55.0(rc YTL
EE-151 lstiklal Cıd. tı16 t2 9.kar 3+1 öDl yaP|m fu|l lük!
daiıe 'l20.0O0 YTL
EE,153 Kumla 80 

'{2 
5.kıt 2+'l 3it iPri3ind. bakımll

manzalı full .şyah .l2.(Xl0 YTL
EE-154 Eski sehil kryıkham l20 la2 3i'| bakımlı dcniı
mananlı 100.000 YTL
EE-l55 tVlanastıı 12O U2 3+'t dıniı mınıınlı. bekım|ı
deniza sıfır mulfık E0.000 YTL

EE-159 Dörtyol 130 M2 'l0. kat 3+1

özıl yapım lüı l05.000 YTL

EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 ıcmln 1.kat kalorir.rli,
1.100 YTL kıra geliri var. banka ipotekli 1'l5.000 YTL
€E_'l05 Demirıubaşı Mh. 24 M2
ıoman köş. dükkan 55 000 YTL
EE.133 Adliye karşırı lhlara 325 M2 ıemin full
.şya$yla bir|ikt. 550.000 YTL
EE-161 orhangazi Sanayi site3i 150 M2 zemin çckme
katl|, açinde kiracılı. yatırımllk, kel.par 75.000 YTL

EE-034 Orhangazi'de 33O0O M2 12OOOM2
kapalı alanlı hazır 7.5O0.0O0 YTL
EE_o65 Alaşar Köyü 2a2a ]ı2 28oo iıl2 kapalı
alanll haılr 90o.o0o YTL
EE-Oı19 lınik yolu 38OOO M2 13OOO M2
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

AA-037 Hisartepe 90000 M2 amarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-Oı12 ilanastır 2000 M2 imarlı

EE406 HisartePe 130 M2 3.kaı 2+1 asansörlü,
kaloriferli 2O0 USO dopozito 375, YTL
EE{16 Manastır 120 ?ı2 1.kat 3+1 asansörlü,
kaloril.rli, 2 ayltk d.pozat 35O. YTL
EE{2o Manastır 12o M2 1.kat 3+1 asansörlü,
kaloriferli, 2 aylık dcpozit 35O. YTL
EE{95 Eski Pazar Cd. 1OO M2 1.kat 2+1
doğalgaz kapıda. full eşyalı 55o. YTL

EE{51Umurhy 210 12 dubleı 270 12 bıl4di, deniı mınarıi
EE{68 Dobruça 500 ilZ tnphı full lühs 3$ t2 hhçc 300,000 nt
EE{68 hkue 500 t2 Tıiphı vilh fulllüis daiıı 600.000 YTL

EE{76 l(ııacaıli 550 12 üphı deniıı ıfıı, iaiuıilihlç 325.000 n
EE{7t Oıhniye Ih. 110 12 Oubleks dıııiı mananh

lüls vc ıkikşı motilyah l50,000 fil
EE{97 l(uııdı 250 12 tiphı ını içi dııiıı 50 mt t20.000 YTL

EE.lll Ofuniyı I.20012 duphks baiımlısupı maııanlı2$.000 YTL

EE.l01 Bursa Çekiıç lt0 12 riphı öıd yıprı lüis O0.000 YTL

EE.160 Xuşınlu sahil n 12 fidtk silı [indı yüını hvııııı,

öıC yqıı lüks, yıni300.000 YTL
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EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı
müstakiI 2,5 katlı , sobalı

AA418 Yıkınh üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek 120.000 YTL
M{48 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
M451 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
AA{84 Engüru Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60 000 YTL
EE-003 |skele Meydanı 55 M2 5 katlı
meyhaneler sırasında bina 200.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı,
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-039 Fıstıkh 35.000 M2 kabası bitmiş
Resort otel 1.450.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsat|ı,
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Bogazı 7265 M2 2,5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma
ihtiyacı var, her katın ayn girişi var. 'l30.000 YTL
EE-073 lsıiklal cad. 25 M2 2 katlı devren kiralık
dükkan faal durumda market, tekel bayi. 50.000 YTL
EE-l38 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık
dükkan .10.000 YTL

NOT : TelefonIa görüşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur.
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ARANAN GAYRİMENKULLER
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AA_O0ıı İ$ıvki öremla değil 1000 ır2
daniz görccak arsa
AA_01O Bursa Yolu Üzeri ıı000 ıır2 Tlr Parkl olacak
AA-13 Kumla Narlı arası 'l000 l{2

Denız görıcelr ıçınde ıv olabilır
AA_027 Yalova Yolu 'tO0O M2 Tıcari lmar

z.yıln saı|ş Mağazası olacak
AA-0.14 Orhıngaz| ç.vro yolu 1500 lr2 z€ylin

dıpolama yerı olacak arsa
EE-009 Sahıldı 200 M2 2katlı deniz görabılccck
üsl üsı. Y.ya karşıllkll iki daıre vıya dublehs
daar. olabil.cak |şyor|
EE-036 ilevhı Önemlı degil 5 kath k.lepir olacak bına
EE-0ı16 lsliklal Cad. Zımın yalır|m .maçlı dükhan.

SATİLAN _ KİRALANAN
GAYRİMENKULLER

AA-(X)2 Büyükkumla 928 il2 ımarh 35.000 YTL
AA-(X)5 Karacaa|i 9275 l/l2 kout imarlı 250.0OO YTL
AA-OO9 Kunul 280 M2 köy içi 60-000 YTL
AA-011 Orhangazi Gürlo 13300 itl2 Çittlik veya
fabrika olabiliı, 120.000 YTL
AA-O1ı1 llanastır 909 tl2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-O15 Hisarlope 12O M2 Dcniz manzaralı yola
cıphcli hisseli tapu 10.0O0YTL
AA-016 Hisartepclıl9 l/t2 Dcniı tlanzaıa|ı yo|a
cıphı hisseli ıapu 20.00O YTL
AA{19 Kanalboyu 97O M2 eski ı€ytın ha|i arkası
ticari imarlı 15.0oo YTL
AA-020 Engürü Koyu 12000 M2 'll25.ü)0 planda
dapo|ama imar|ı 1.000.ü)0 YTL
AA-o2ıl Zıyrin hali a.tasl 150 M2 depo yerare müs.ıit
17.000 YTL
AA-O26 Hamidiye Mh. 3lE4 iıl2 ücrkeıe yakın
konııt ımarlı 2.000.000 YTL
AA-O29 Orhangazi yo|u 30.00 il2 eanayi imarlı
depolamaya müsait 700.00O YTL
AA-033 Scrbest bölgc 50.ü)0 il2 anayol aıl{l0 met.
cıphı dopolama imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 Sorb.st Bölgo 530.00O M2 Oepolama imarlı
AA-036 Zoytin Hali yanı 160 il2 dopo yerire
müıait 25.00O YTL
AJA-045 Umuıbıy 380 M2 dmiz manzaralı
vl|la imarlı 70,0OO YTL
|4{)46 Engürü Köyü 2ı190 il2 Anayola
l ıpho 165.0oo YTL
.aA.Oılg dıangui Cad. 73O ll2
,.,ç yanı yol 90.ql0 YTL
AA-050 Umurboy 5325 lll2 yol kenarı 25.0OO YTL
AA-O55 Umurb.y 3850 ll2 kiirfcı manıaıalı
ıryltin .ğaçlan vaı 95.0O0 YTL
AA-060 Küçükkumla 10OO l*K2 imarlı 100.0O0 YTL

SATİLlK ARSA
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AKP llçe Teşkilatı'nın 9.nci ilçe divan toplantısı Bütünler Düğün Salonu'nda yapıldı.
llçe Başkanı Enver Şahin, muhalefet yapanları eleştirdi.

ıı[uluhalght

Seyfettin ŞeXenSÖZ
AK Parti Gemlik İIçe
Teşkilatının 9.ncu llçe
Divan Toplantısında
konuşan Enver
Şahin, Gemlik'te
muhalefet yapanlara
eleştirerek "Gem lik'te
muhalefet yapanlar
geçmişlerine
bakıp da keşke
demeseydiler" dedi.
Bütünler Düğün
Salonu'nda yapılan
llçe Divan
Toplantısına AKP ll
Başkan Yardımcısı
ismail ipçi, ilçe
Başkanı Enver Şahin
ile yönetim kurulu
üyeleri, Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut, ll Genel
Meclisi ve Belediye
Meclis üyeleri, Kadın
ve Genç!ik Kolları
teşkilatı ile Mahalle
ve Köy temsilcileri
katılrlılar
xörıııe rixinuen
pası_ı çivive
BENzER
Saygı duruşu ve oku-
nan lstiklal Marşı lle
başlayan toplantıda
llçe Başkanı Enver
Şahin, "Köhne
fikirler, paslanmaz
çivilere benzer,
söküp atmak çok
güçtür'diyerek
başladığı açış konuş-
masında Gemlik'te
siyaset yapan muha
lefet kanadını eleştiri
yağmuruna tuttu.
Türk siyaset hayatın-
da Ak partinin ne
anlama geldiğini
söylemek için
bugünkü iktidardan
önceki Türkiye
fotoğrafının iyi hatır-
lanması gerektiğini
ifade eden Şahin,
"Siyasi iktidarı kay-
bettiğimiz dönemler
de milletimizin yılları
nasıl heba edildiğini
iyi düşünmeliyiz.
Geriliminden besle-
nenler, küçük olsun
benim olsun diyenler,
siyaseti dar bir alana
hapsettiler. Kendi
ikballeri için siyaset
yapanlar milletin
tal epleri ne sağ ı rl a ştı.
Devletin gücü
milletin gücü ile
ölçülür bu nedenle
(Makyavelist) felsefe
devletleri felakete
götürmüştür.
sizi sevmeseler de
olur eı. , .. sizden kork-
sunlar artık geçerli

aıllar

liğini kaybetmiştir.
Bizim yönetim
anlayışımız 'size
sevg iyle bağ l an sı n l ar,
adaletinizden
emin olsunlar'
olacaktır" dedi.
EY MUHALEFET
TERS OTURMUŞSUN
Mağaraya yüzünü
dönenlerin, arkasın-
dan geçen insanların
şekline bakmadan
mağaraya yansıyan
gölgelerden manalar
çıkararak insanlar
hakkında kararlar
verdiklerini söyleyen
Enver Şahin, "Halkın
gözünde bugünkü
muhalefet mağaraya
yüzünü dönenlere
benzetiliyor. Ey
muhalefet, ters
oturmuşsun ters.
Keşke dememek için,
hayatımızda hatalar
yapmamaya özen
göstermeliyiz" dedi.
Gemlik'te muhalefet
yapan siyasi partileri
de eleştiri yağmu-
runa tutan Şahin,
bu kişilere yönelik
yaptığı konuşmada
şöyle dedi:
"Gemlik'te muhalefet
yapanlar geçmişleri
ne bakıp da keşke
demeseydiler. Dün
otlayan ineklerle re
sim çektirilen arazi
lerde bugün okul
inşaatı bitmek üzere.
Dün çevre yolunda
düzensizliklerden
bahsedip yol kesen-
ler, bugün sessız/fğe
gömüldüler. Onlar
konuşsun biz iş
yaparız. Bugün
Manastır'da ne okul,
ne dini tesis, ne spor,
ne oyun alanları, ne
sağlık, ne sosyal
tesis koymuşlardır. O
günler siyasef yapan-
lar hala aramızda

lerlne haksıııla/'a 0

ı

ıllı

aktif siyaset yapıyor-
lar Başka başka par-
tilerde insanlarımızı
aldatmasınlar. zira
her derde bir deva
bulunur. Lakin ahlak-
sızlık illetini iyi ede-
cek bir ilaç yoktur.
Dünya böyledir işfe.
Herkes kendi değir-
menine su çekmeye
bakar. Bugün bizim
açmış olduğumuz 85
hektarlık imar alan-
larında okul ve eğitim
vadileri, spor tesis-
leri, dini fesis alan-
ları, sosyal ve sağlık
ocağı alanları, oto
parklar, yeşil alanlar,
kapalı semf Pazar
yerleri vatandaşımı
zın yararlanabileceği
tüm alanlar planlara
işlenmiştir"
BoRcUNU
öoeyeıı üı_xeyiz
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut'ta
yaptığı kısa konuş-
masında Ak paıtinin
iktidara gelişiyle bir-
likte ülkenin borcunu
ödeyen bir ülke konu
muna geldlğini belir

terek, ülke insanının
iktidara gelen AKP ile
birlikte hayat standar
dının da yükseldiğini
söyledi. AK Parti İt

Faşkan Yardımcısı
lsmail lpçi, partililere
yaptığı konuşmasın-
da seçim öncesi parti
teşkllatlarının
yapacağı ça!ışinalar
hakkında bi!giler
verdi. Teşkilatlar
içinde yapılacak
toplantılara halkın da
katılımının sağla-
narak düşünceler ile
eleştirilerin mutlaka
alınması gerektiğini
savunan !pçi,
'AKP'nin dört yıllık
i cra atl a rı n ı h al kı m ıza
anlatmamız lazım,
bizi sorgulamalarını
sağlamalıyız.
Bu toplantıları ilk
kez AKP gerçek-
leştirecek, bunun
için kadrolarımızı
iyi kurmalıyız'dedi.
AK Parti llçe Divan
Toplantısı ikinci
bö!ümde basına
kapalı olarak
devam etti.

Sayfa 3

Dis Hekimi özcan VURAL
o."-" nrr ra l l gll@notmai t.com
ıınıwı. m i l l iyeUblog/özca n vura l

Bu bir duyurudur!....
Ankara'dan ziyaretimize gelen bir

yakınımız "Bu kadar pis Gemlik göreceğimi
zannetmiyordum. Yazık olmuyor mu ilçe
nize?" deyince başımdan aşağıya adeta kay-
nar sular döküldü.. Kızarıp, bozardım...
Gerçi bu pislikleri bizde görüyor zaman
zamanda yaAyorduk..

Yazıyorduk ta kime?... Kimsenin aldırdığı
yoktu.. .

Sarı çizmeli Mehmet ağa misali ne Büyük
şehiı ne küçük şehir ikisi de uyku da!....

Bazı Belediye Başkanlıklarına bakıyor_
sunuz iki satırda olsa yazılar ciddiye alınıyor,
peşine düşülüyor, yanıtlar veriliyor...

Medeniyet, ciddiyet, uygar!ık bu işte...
Peki iii.. Gemlik'te ne oluyor?.. Hiçbir

şey...
Okurlarımız zaman zaman bize soruyorlar;

kordon hakkında, Gazhane caddesi hakkın-
da, Çarşı inşaatı hakkındayazılannıza cevap
geldi mi?..

Hayır.J Yüz defa hayır... Biz de sorumlu-
ların yüzü mahkeme duvarı...

Lütfedip, cevap vermezleı iki satır açık-
layıcı göndermezler, telefon açıp iki cümle
konuşm azlar.. . Tafralarından yanlanna yak-
laşılmaz..

Eğer siz ısrar eder, tekrar|arsanız kırılırlar,
hatta bazen de sizi harcayacakları ufaklıkta
görürlerse üzerinize hücum ederler...

Bütün bunları etrafımda görüyorum,
duyuyorum.. Biraz irice olmamdan, eski
asker olup; böyle saldırıları kolaylıkla atlata-
cağımı bilenler benim yanıma yaklaşmıyor-
lar... Yaklaşmayı düşünenler varsa diye yazı
yorum.

Gemlik'in yolları berbat durumda, doğal
gaz dedik bir müddet hoş görü ile baktık ama
bardak taştı...

Kim bunun sorumlusu ise ayıp oluyor...
Büyükşehir Belediyesi mi, Gemlik Beledi

yeşl mi?..
lkisi de topu öbürünün üzerine atarak

meydandan kaçıyorlar...
Kaldırımlar işgal edilmiş, vatandaş ken-

disı için yapılmış kaldırımlarda yürüyemediği
için akan trafiğin içine giriyor.. Yaş!ısı var,
çocuğu var, yokuşu var, inişi var..

Yağmuru var, kar yağması var...
Hele yağmur yağdığında bütün Gemlik,

bilhassa Gazhane Caddesi ve Adliye önü
felaket olu yor, alt katları sular basıyor,
insanlar perişan...

Sayın Mehmet Turgut yakın dostumdur..
Seçimde oyumu da ona verdim..

Kendisini severim, onunda beni sevdiğini
bi!irim...

Yazılarımda Belediye'ye dokununca belki
de içinden bana kızıyordur, onu bilemem..

Ama dostum olması, böylesi bir utanca
göz yumması, görmezden geImem için sebep
değildir.. Bunca vatandaş bu ilçeye sahip
çıksın diye oy verdi...

Cevap verirlerse cevaplannı aynen yayın-
layacağım...

Ama bahane, özüı palavra değil, çözümü
anlatana kadar bek|eyeceğim, sonrada yaz-
maya, bu şehrin iyiliği için acı da olsa yaz-
maya devam edeceğim..

Bıkmadan, usanmadan sizlerin iyiliği için
yazlyorum..

Onun için arada horozlananlar, kınayanlar
şunu iyi bilsinler ki benim onlar gibi hiçbir
taşın altında rant hesabım, birkaç lira almak
için yaptıkları basitliklere ihtiyaçım yok...
Sakın ola ki "Yazar yazar, o ğa bıka-r"
havasına girmesinler...

Tam tersine onlar sustukça veya akçalı
işlerde hesaplar karıştıkça eleştiri dozum
artacak, onları teşhir ettikçe keyfim artacak-
tır...

Bu böyle biline..
Dosta, düşmana bu bir duyurudur....
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Vakfa THK'dan hurs desteği Gen Partl ll ba kanlı ına
Y

olan tepkisini Genç
Parti'ye oy vererek
gösferecektir.
Geçmişe sünger
çekip dostluk ve
arkadaşlık içinde
2002 seçimlerinden
daha başarılı
olarak oylarımızı
yükselteceğiz'dedi.

var, bunu zorunlu
olarak yapıyorlar.
Bu insanlar çoluk
çocuğuna ekmek
götürmek zorundalar.
Gemlik'in ne kadar
S plakaya ihtiyacı
varsa tespit etsinler,
il trafik komisyonu
toplanıp kararını
alarak Ulaştırma
Bakanlığına gönder-
sinler, eminim buna
müsaade edecek-
lerdir. Çünkü artan
ihtiyaçlar vardır.
Sayısı ne olursa
olsun bu plakalar
geldikten sonra
Kaymakamlık
tarafından gerçek
hak sahiplerine
dağıtılsın. Çünkü S
plakala.r rant geti risi
oldu. Uç-beş kişi bu
plakaları tekelinde
bulunduruyor.
Toplayıp ellerinde
tutarak bilinçli olarak
fiy atı n ı y ü ks e ltiy o rl ar.
Bu işi ekmek için
yapanlar ise araçları
bağlanıp mağdur
oluyor. Belediye
Başkanımız isterse
bu işe ağırlığını
koyar ve çözer.
Meclisten çıkan
bir kanun değil,
sadece il trafik
komisyonu kararı ve
Ulaştırma Bakanlığı
nın oluruyla çözüme
kavuşur'dedi.

anlıNlzamettin niden atandı

Seyfettin ŞeXenSÖZ
THK Gemlik Şubesi
tarafından geçtiğimiz
yıl Ramazan ayında
toplanan fitre ve
zekatların yüzde
50'si olan 11.149.68
YTL'lik sembolik
çek Kaymakam
Mehmet Baygül'e
verildi.
THK Gemlik Şube
Başkanı Besim
Uzunoğlu tarafından
verilen çekle gelen
paranın Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı
tarafından verilecek
öğrenci bursu için
destek olacağını

be!irten Kaymakam
BaygüI, 'Para veren
altın bulsun misali
vatandaşlarımıza
teşekkür ediyorum.
Devletin verdiğini
vatandaşa en iyi
şekilde vermeye
çalışıyoruz' dedi.
Vakfın yaptığı toplan-
tı sırasında verilen
çekle mutlu olduk-
[arını ııacıe eden
Vakıf Başkanı
Kaymakam Mehmet
Baygül, kimsesizlerin
kimsesi olmaya
çalıştık!arını
belirterek, 'Son
derece hayırlı bir
proje yapıyoruz ve

üniversitede okuyan
öğrencilerimize
vakıf tarafından
burs vereceğiz. Bu
parayı orada en
iyi şekilde değer-
lendirmek istiyoruz.
Vatandaşlarımızdan
gelen parayı
yine onlar için
harcıyoruz' dedi.
Bin önceki yıl
Sosya! Yardımlaşma
ve Dayanışma
Vakfı'na 6.921.73 YTL
para yardımında
bulunan THK'nın
ödeyeceği paranın
önümüzdeki
dönemde daha iazla
olması bekleniyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
2001 yılında
Gemlik'te kurucu
başkan olarak
Genç Parti'yi kuran
Nizamettin Şanlı
yeniden ilçe
başkanlığına atandı.
Genç Parti'nin
Gemlik'te oluşmasın-
da büyük katkısı
olan Nizamettin
Şanlı, Genç Parti l|
Başkanlığı tarafından
yeniden göreve
getirilirken Şubat
ayında yapı!acak
olan llçe kongresin
de yeni bir oluşumla
halkın karşısına çıka-
caklarını söyledi.
Genç Parti'nin eski
güzel günlerine
dönmesi için kendi-
sine verilen görevi
en iyi şekilde yerine
getireceğini söyleyen

İİs

Genç parti hçe
Başkanlığına atanan
Nizamettin Şan|ı,
yaptığı ilk basın açık-
lamasında taşımacı
esnafının büyük
sorunu haline gelen
S plakalar üzerinde
oyunlar oynandığını
ileri sürdü.
Şanlı, 'S plakalar
bazı kişiler tarafın-
dan rant haline
dönüştürüldü'
iddiasında bulundu.
Artan nüfus ve ser
best bölge ite sanayi
nin çoğalması nede
niyle taşımacılığında
gereksinim haline
geldiği Gemlik'te
özellikle S plaka!ı
araç ihtiyacının
olduğunu söyleyen
Şanlı, görev yaptığı
dönemde S plakala
rın kendisi tarafından
sahiplerine dağıtıldı
gını ve o zaman
yeterli olan S plaka
ların şimdl yetersiz
kaldığına dikkat çe
kerek 'Yüzlerce kişi
bu şekilde ekmek
yiyor, evine ehmek
götürüyor. Burada
S plaka ile çalışan
arkadaşlarımızın da
mağdur e.dil.meden
soruna çözüm geti
rilmesi gerekiyor,
S plakalar kanunla
verilir ancak ilin ve
ilçenin durumuna
göre il trafik komis
yonu tarafından
belirlenir. Ulaştırma
Bakanlığına yapıla-
cak bilgilendirme ile
gerçekten ihtiyaç var
sa çoğa ltılır ve hak
sahiplerine adaletli
biçimde dağıtılır.
Aylardır polis ve jan-
darma ile S plaka
dışında taşımacılık
yapanlar karşı karşı

Şanlı, 'Yeni bir
nefes ve solukla
partimiz tüm yurtta
olduğu gibi Gemlik'te
de eski güzel günle
rine dönecektir.
Yeni üye kayıt-
larımıza halkımızın
gösterdiği ilgi bizi
mutlu ediyor.
Halkımız AKP'ye

ya getirildiler. Her
hafta bir çok araç
bağ l an ıy or, i kti d a rd a-
ki siyasi parti yetkili
lerine sesleniyorum.
Büyükşehir Belediye
Başkanına sesle niyo-
rum. Bu iş nereye
gidecek bunu çöz
sünler, hoş olmayan
davranışlara sebebi
yet verilecek. Gördü
ğüm kadarıyla Gem
lik'te dönüşü olma
yan olaylar yaşana
caktır. Bunu hisse
diyorum. Bu arkadaş
larımız ile oturup
konuşmak yerine
aldığım bilgilere göre
Büyükşehir Belediye
Başkanı'na ulaşmak
mümkün değil, aldı
ğım bilgi eğer yanlış
değilse Gemlik Bele
diye Başkanı Mehmet
Turgut bile randevu
alamıyormuş. Bunu
kamu oyunun takdi
rine bırakıyorum.
Taşımacılığı S plaka
nın dışında fazlasıyla
insanlarımız üstlen-
miş durumda. Gem
lik'in ek S plakaya
ihtiyacı vardır. Çok
basit, diğer ilçelerde
o*nnalı üzere
Gemlik te bu işi
kim yapıyorsa S
plakanın dışında
daha fazlasıyla bu işi
ekmek parası için
yapan insanlarımız

lakalar rant olarak kullanılı or'

ez

BAY ililu§TArA üııLP EilILAt,TAl,ı
Her Çeşlt Emlak AIım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP iŞİ_ERİ YAPİLİR

ıciı $ATıLııI 
'ıe 

ıtlRALııtLARılıız içiıı ılzi ARAyıNız

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATIL|K DA|RE

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

120 n2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAıRE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli iı4üstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpaıan hkisahil lıiektep Sokak l.{o:2 D:4 Saük Fatma Apt. 3+1. 110 m2 asansörlü *ombili utılık 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 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,

§EKER §ıGORTA
tlacide Öztlp

Tel : 5132414 Fax 514 10 21



K rJe-15 Aralık 2006 Cuma
ö

§ıyfı 5

ouİLux sIY^sl o^zff

Eğltlrn-Sen Gernlik Ternsitclllği iıasın açıklaıTıası yaptı

onlarca kamu emek
a lık ve sefalete mahkum edlldl"

İİMıı

Seyfettin ŞeXenSÖZ

Eğitim-Sen Gemlik
Temsilciliğinde
yapılan basın
açıklamasında
milyonlarca kamu
emekçisinin açlığa
ve sefaIete mahkum
edildiği öne sürülerek
hükümet eleştirildi.
Eğitim-Sen Gemlik
Temsilcisi yavuz
Yazıcı'nın yaptığı
açıklamada,
15-30 Ağustos'ta
gerçek!eşen
5. Toplu Sözleşme
sonucunda geçen
yıllarda oIduğu
gibi bu yılda kamu
emekçisi ve emek-
lisinin 3+3,
4+4 zam ile açlığa
ve sefalete mahkum
edildiğini söyledi.
Gemlik Temsilcisi
Yavuz Yazıcı Eğitim-
Sen lokaIinde
yaptığı açıklamada,
şöyle dedi;
"yoksul halkın ve
emekçilerin vergi-
lerinden oluşan
bütçe kaynakları
halkın ıhtıyaçlarına
değil hükümetin
siyasal tercihlerine
bağlı olarak iç ve dış
borç faiz ödemeleri
adı altında sermaye
ve rantiye çevrelerine
aktarılmaktadır.
yıllardır kamu
hizmetlerine
yeterli kaynak ayrıl-
mamıştır. Kamusal
alan talan ve
tasfiye edilmektedir.
Temel insan hakların-
dan olan Eğitime ve
Sağlığa önceki yıllar-
da olduğu gibi bu

yılda yeterli kaynak
ayrılmamış bunun
sonucunda eğitimde
ve sağlıkta
eşitsizlikler ve
yıkım süreci
devam etmektedir.
1 Ocak 2007 tari-
hinde yürürlüğe
girmesi beklenen
Sosyal Güvenlik
ve Genel Sağlık
Sigoıtas ı ile sağlıkta
yıkım süreci
hızlandırılacaRtır.
Çıkarılmak istenen
Devlet Memurları
yasası ile kamu
Çalışanlarının iş
güvencesi ortadan
kaldırılmakta siyasal
kadrolaşmanın önü
daha da açılmaktadır.
Kamu çalışanlarının
Toplu lş sözleş mesi
ve Grev hakkına
yönelik yasaklamalar
devam etmektedir.
lşte bu olumsuzluk-
lardan dolayı
15 Ağusfos'ta
başlayan Toplu

Görüşmelerden çek-
ildik. Çünkü; Toplu
Görüşmelerde nasıl
bir karar alınırsa alın-
srn sonuç hükümetin
iki dudağı arasından
çıkan söz geçerli idi.
Biz diyoruz ki bu
masaya Grevli ve
Toplu Sözleşmeli
sendika hakkımızı
elde ederek
oturacağız. Bizim
taleplerimizi içeren
Nararıarı aımacıa
yetkili biz olacağız
siyasal iktidar değil.
Bizim taleplerimiz
insanca yaşamak
içindir. Bunun için;
"En düşük ücret
1050 WL olmalıdır.
Uluslararası sözleş
melere uygun Toplu
Söz/eşm e ve Grev
hakkını teminat altına
alan, örgütlenmenin
önündeki engellerin
kaldırıldığı ve ortak
örgütlenmeyg olanak
veren Toplu lş
sözleşmeli ve Grev

ı

ı

hakkı kullanılır hale
getirilmelidir.
Herkese parasız, eşit
ul aş ıl abi l i r, n itel i kl i
kamu hizmeti ver-
ilmesi için yeterli
kaynak ayrılmalıdır.
Eğitime yeterli bütçe,
okulumuza ödenek
ayrı l m al ı d ı r. Sa ğl ı kta
tasarruf ölümdür!
Sağlıkta dönüşüm
programı adı altında
sürdürülen yıkım
po iıtı xa ı a rı d'u rd'u ru |-
malıdır. lş güvenceli
istihdam, esas alan
çalışma yaşamını
demokratikleştiren,
yeni bir düzenleme
h az ı rl a n ma l ı, çı karı l-
mak istenen devlet
Memurları kanunu
geri çekilmelidir.
Kamu emekçilerinin
siyaset yapma yasağı
kaldırılmalıdır.
Kamu emekçileri
üzerindeki baskı
sürgün ve yasaklar
durdurulmalıdır'
denildi.

s Ba

ABD,

Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan,
New York'ta 18-19
Ara!ık tarihleri
arasında yapılacak
"Medeniyetler
lttifakı Uygulama
Süreci" toplantısına
katılmak üzüre
ABD'ye gidecek.
Erdoğan, Blrleşmiş
Milletler'in (BM)
desteği i!e Türkiye
ve lspanya'nın
önderliğinde
yürütülen Medeni
yetler lttifakı projesi
çerçevesinde, BM'de
düzenlenecek
toplantıya katılacak.
Toplantı için
17 Aralık Pazar
günü ABD'ye
hareket edecek
olan Başbakan

hakan Erdo
Y

an

ıdı 0r

Erdoğan'ın, lspanya
Başbakanı Jose Luis
Rodrigu ez Zapatero
ve BM Genel
sekreteri kofi
Annan ile bir
araya gelecek.
Erdoğan'ın
temasları
çerçevesinde ayrıca
BM'de bazı liderlerle
de bir araya
gelmesi bekleniyor.
BM'nin yeni genel
sekreteri Ban
Ki-Moon'un da
katı lacağı top!antıda,
proje ile i!gi!i nihai
belge açıklanacak.
Başbakan
Erdoğan, New
york temaslartnın
ardından 20
AraIıkta Türkiye'ye
dönecek.

lUlotorlnln raflnerl

k

Düşük kükürtlü
motorinin (50 PPM)
rafineri çıkış fiyatın-
da, bugünden
geçerli olmak üzere
indirim yapı!dı.
Düşük kükürtlü
motorinin "çıplak"
rafineri çıkış fiyatı
yüzde 4,16 indirimle,
metreküpte (bin

litre) 757,13 YTL'den
725,59 YTL'ye düştü.
Pompa fiyatlarını
ilgi!endiren düşük
kükürtlü motorinin
"vergili" rafineri
çıkış fiyatı ise yüzde
1,87 azalışla
1.988,77 YTL'den
1.951 ,55 YTL'ye
geriledi.

ıı mında indirl

Kosova'dan Türk l adamlarına tırım daveti
RumeliIi Yönetici
İşadamları ve Sanayi
ciler Derneği
(RuMELısıAD)
düzenlediği bir
yemekle Osmangazi
Belediyesi'nin davet
ettiği mi!|etvekilleri
ve yerel yöneticilerin
den oIuşan Kosova
Tarımcılık ve Çevre
Düzenleme Komisyo
nu'nu misafir etti.
Gönlü Ferah Otel'de
düzenlenen yemeğe
RUMELlslAD
yönetim kurulu
Başkanı Vehbi Varlık
ve yönetim kurulu
üye|erinin yanı sıra
Akp lvlilletvekili
Niyazi Pakyürek,

Osmangazi Belediye
Başkanı Recep
Altepe, Kosovalı
Milletvekilleri Rıfat
Krasniç, Şaban Hali
mi, Fettah Beşişa,
Gelal Sanziba, Selvi
ye Halimi ve Kosova
Mamuşa Belediye
Başkanı Arif Bütüç
katıldı. Komisyonun
öncelikli ziyaret
sebebinin Türkiye
deki tarımsal faaliyet-
leri ve ge!işimleri
incelemek olduğunun
belirtildiği gecede,
Kosovalı yetkililer
Türk işadamlarına
tarımda ve sanayide
yatırım işbirliği
çağrısında bulundu.

Türkiye'deki Kosovalı
göçmenlerin büyük
bir çoğunluğunun
Bursa'da buIun-
duğunu. dile getiren
RUMELlSlAD Başkanı
Vehbi Varlık, "Kosova
!ı göçmen soydaşları
mız Bursa'mız için
büyük önem taşıyor.
Bursa'nın bugün
Türkiye'nin önemli
bir sanayi kenti olma
sında Kosovah göç-
men soydaşlarımızın
da katkısı olduğu
gerçeği göz ardı
edilemez" dedi.
Osmangazi Belediye
Başkanı Recep Alte
pe ise, Kosova'ya
düzenledikleri gezide

gündeme gelen
Mamuşa ve Osman
gazi beIediye!eri
kardeş şehir teklifinin
bakanl ı klar tarafından
görüşüldüğünü dile
getirerek "Biz!er
belediyeler olarak lkl
toplum arasındaki
sosyal i!işkileri
geliştirmek adına
ça!ışmalar yapıyoruz.
Bugün burada bu
davetle umarım
ekonomik anlamda
da işbirliklerine dair
adımlar atılır bu
davetten ötürü
RUMELİSİAD Başkanı
ve yönetim kurulu
üyelerine teşekkür
ederim" dedi.
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lullnlkler yerli lUlalı Haftasını kutladı

"Yerli ma|ı yurdun
malı, herkes onu
kullanmalı" sloganı
ile kutlanan yerli
Malı Haftasını
Zübeyde Hanım
Anaokulu'ndaki
küçük öğrencilerde
kutladı.
Anaokulu salonunda
annelerinin evlerinde
yaptıkları yiyecekler
ile meyveleri

birlikte yiyen
küçük öğrenciler
gönüllerince
eğlenerek
kutladıkları haftanın
önemini öğrenmeye
başladılar.
karnaval havasında
kutlanan yerli ma!ı
haftasında çocuklar
öğretmenleri eşliğln
de hem eğlendiler
hem de müzik ve ani-

matörlerin yaptığı
gösterilerle güzel
bir gün geçirdiler.
Zübeyde Hanım
Anaokulu Müdürü

pervin onurlu
"Böyle günlerin
önemini çocuklara
öğretmek ve onlarla
bu duyguyu hep

beraber yaşamak
çok güzel oluyor"
dedi
Alp organizasyonun
hazırladığı

programda yerli malı
yurdun malı slogan-
larıyla kutlama
şenllk havası içinde
gerçekleştirildi.
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Her türlü alım-satım,
eleman ilanların.z ve

reklamlarınız için bizi arayın
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0SS 17 Hazıran'da
Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi
Başkanı Prof. Dr.
Ünat Yarımağan,
öss takvimine
ilişkin taslağı
belirlediklerini
söyledi.
Buna göre sınav
17 Haziran'da
yapı!acak.
ZOOZ-Ögrenci Seçme
Sınavı 17 Haziran
2007 Pazar günü
yapı|acak.
Yarımağan, ÖSS'nln
17 Haziran, Yabancı
Dil Sınavı'nın da
(YDS) 24 Haziran
2007 Pazar günü
yapı!masını öngördük-
lerini beIirtti.
Başvuru tarihlerinin
henüz kesin!eş-
mediğini kaydeden
Yarımağan, başvuru-
ların şubat-mart
aylarında alınmasının
planlandığını ifade
etti. Yarımağan,
öss kıtavuzunun
yök Genet kurulunda
onaylandıktan
sonra basılmaya
başlana cağını
kaydetti.

MEB,ıN çALlşMA
TAKViMİNE GÖRE
HAREKET EDİLECEK
Bu arada, Mllll
Eğitim Bakanlığının
(MEB) çalışma
takvimine göre,
2006-2007 eğitim-
öğretim yılının ilk
yarısı 26 Ocak
2007 tarihinde sona
erecek. İkancl dönem
12 Şubatta başlayacak
ve 19 Haziran
Salı günü sona
erecek. Yarımağan,
okulların 19
Haziranda tatile

girmesinin OSS
takvimini
etkilemeyeceğini,
sınav tarihinde
değişiklik yapıl-
masının söz konusu
olmadığını söyledi.
Yarımağan,
"Bizim, Anadolu
üniversitesinin
ve Mil!i Eğitim
Bakanlığının sınavIarı
var. Bunların da belli
bir takvime göre
olması !azım. Bu
nedenle haftaları da
paylaşıyoruz" diye
konuştu.
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Vergi iade zartları
bu yıl son kez
dolduruluyor.
Ocak ayında zartlar
teslim edilecek ve
ça!ışanlar da son kez
vergi iadesi alacak.
Peki net maaşlarına
göre kim ne kadar
iade alacak?
Vergi iadesinin
emeklilerde kaldırıl-
masının ardından,
işçi ve memura
"özel gider indirimi"
adıyla verilen vergi
iadesi uygulaması da
bu yıl son buluyor.
Çalışanlar son kez
2006 AYL|K
NET ÜCRET
380,46
400,00
500,00
750,00
1.000,00
1.250,00
1.500,00
1.750,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00

fiş ve faturalarını
doldurup Ocak
ayında zarflarını
teslim edecek.
uzmanlar bu noktada
çalışanları uyarıyor:
Nasıl olsa son yıl
deyip yüksek iade
alabilmek için sahte

TOPLANABİLECEK
BELGE TUTARİ
5.416,20
5.694,36
7.125,36
10.908,75
14.692,08
18.521,59
22.671,25
26.820,98
30.970,70
39.264,17
48.489,52
57.806,31
67.123,06
76.439,82
85.756,65

fiş ve fatura yoluna
gitmeyin.
Çünkü 6 ay i!e
3 yıl arasında hapis
cezası söz konusu.
Net ücrete göre
alınacak iade miktar-
ları şöyle:

ıı esl de bltl or
Çalışanlar son kez vergi iadesi zartı dolduracak.

ALİNABlLECEK
VERGİ İADESİ
396,97
413,66
499,52
652,35
803,68
956,86
1.122,85
1.288,84
1.454,83
1.786,57
2.155,58
2.528,25
2s00,22
3.273,59
3.646,27
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i,lükümet, ekono-
minin sırtındaki en
büyük kambur olarak
nitelenen kayıt
dışılığı bitirmekte
kararlı. Bunun için
maliye bakanlığı bir
dizi önlem aldı.
lşte önlemler:
Kayıt dışılığı gelişmiş
ülkeler seviyesine
indirmek için 10 yıllık
bir strateji planı
hazırlayan Maliye
Bakanlığı, yılbaşın-
dan itibaren düğ
meye basıyor.
Buna göre, sıkı dene-
tim politikasının yanı
sıra büyük müke|lef
ler aracılığıyla kayıt
dışı çalışan küçük
işletmelerin.de izi
sürülecek. oncelikli
olarak Büyük Mükel
lef Hizmetleri Vergi
Dairesi yılbaşından
itibaren hizmete
girecek. VlP Vergi
Dairesi'nden hizmet
alacak firmalara ma!
veren küçük ve orta
büyüklükteki işlet-
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BuRsA zlxlııseı- exceı_ul çocuKLARı
KoRuMA oenNeĞl BAşKANı

AsıL ÖzÜnı_Ü riıuz
Anne, baba eve dönüyorum, arna sizden bir

şey rica ediyorum. Yanımda bir arkadaşımı da
getirmek istiyorum. "Memnuniyetle, onunla tanış-
mak isteriz" diye cevapladılar. Oğulları "bilmeniz
gereken bir şey var diye devam etti. "Arkadaşım
savaşta çok ağır yaralandı. Bir mayına bastı ve
bir koluyla ayağını kaybetti. Gidecek hiçbir yeri
yok ve onun blz|mle kalmasını istlyorum."

"Bunu duyduğuma üzüldüm oğlum. Belki
onun başka bir yer bulmasına yardımcı o|abi!iriı."

"Hayır anne, baba onun bizimle yaşamasını
istiyorum."

"Oğlum" dedi babası. "Bizden ne istediğini
bilmiyorsun. Onun gibi engelli bize yük olur.
Bizim kendi hayatımız var ve bunun gibi bir şeyin
hayatımıza engel olmasına izin vermeyiz. Bence
bu arkadaşını unutup eve dönmelisin. O kendi
başının çaresine bakacaktır."

Oğlu o anda te|efonu kapattı. Ailesi ondan bir
süre haber alamadı. Ama birkaç gün sonra San
Francisco polisinden bir telefon geldi. Oğu!larının
yüksek bir binadan düşüp öldüğünü öğrendiler.
Polis bunun intihar olduğuna inanıyordu. Uzüntü
dolu anne-baba hemen San Francisco'ya uçtu!ar
ve oğu|ları'nın cesetini tespit etmek için şehir
morguna götürüldüler. Onu tanıdılar ve bilmedik-
leri bir şey daha öğrenince dehşete düştüler.
Oğullarının sadece bir kolu ve bir bacağı vardı.

lşte size duyarsız insanların engelliler
konusundaki bilgisiz insanların sebep o|duğu acı
bir son.

Evlerine kapanıp, yaşadıkları mekanı kendiler-
ine "hapishane" yapmaya, ailelerini kendileri için
" gardlyan" olarak atamaya mecbur kalan
"mahkumlar" özü rlü!er.

Bir görme özürlü, yağmurlu havalarda
herkesten daha dikkatli olmalı, yürürken çarptığı
adamın kendisine hınçla dönüp "kör müsün be
adam ?" sözünü lşitmemek için. Bir işitme enge!-
li, "duyan" birisiyle yolculuk etmeli, her durakta
yapılan anonslardan haberdar olmak için. Bir
fiziksel engelli ise; gideceği yeri iyi seçmeli teker-
lekli sandalyesi i|e otobüs ve tramvaylara
binemediği gerekçesiyle yol ortasında kalmamak
için. Bekli de hiç zorlanmamalı kendini ulaşama
yacağını bilerek evinde oturmalı... Yani yine en
iyisi özürlü evinde oturmalı.

Bunlar bizden farksız dediğimiz özürlüleri,
toplumdan ne kadar uzak tuttuğumuzu ve sorun-
larını göz ardı ettiğimiz kanıtı o|an birkaç ayrıntı.
Zira ne caddelerimiz bir görme özürlünün, ne yol-
larımız bir fiziksel engellinin, ne de ulaşım
araçlarımız bir işitme engellinin zorlanmadan,
tehlikeye düşmeden kullanabilmesi için uygun
şartIarda h izmet vermiyor.

Ozür!ülere yönelik politikaların belirlen-
mesinde, uygulanmasında ve denetlenmesinde
yerel yönetimlerinde önemli görevleri vardır. 6
Haziran 1997 tarihli 572 sayılı kanun hükmündeki
kararname ile yere| yönetimlere çeşitli yüküm-
lü!ükler getirilerek özürlülerin kentsel hizmetler-
den kolaylık!a yararlanabilmesi sağlanmaya
çalışı!mıştır. Yine aynı kararname ile beIediye|ere
ise 1580 sayılı belediye kanununun 1S.mad-
desinde sayılan her türlü yapıların ve çevre|erinin,
yollarının,park, bahçe ve rekreasyon alanlarının,
sosya! ve kü!türe! hizmet alanlarıyla ulaşım
araçlarının özürlülerin kullanımına ve u|aşılabilir-
liği ne uygun olarak yapılmasını sağlamak ve
denetlemek; imar planlarının yapımı ve uygula-
ması ile yapılan inşaat ve ruhsat aşamasında
Türk Standartları Enstitüsü'nün ilgill standardına
uygunluk sağlamak, uygulamaları denetlemek ve
bütünlüğü sağlayıcı tedbirleri almak görevleri ve
rilmiştir.

Bu nedenle özürlülerin şehir içi fizikse! düzen-
lemeler, ulaşım ihtiyaçlarına yönelik konut üreti-
mi, tıbbi hizmetler, eğitim ve mesleki rehabilitas
yon ve benzeri ihtiyaçlarını yerel düzeyde
karşılayacak, merkeziyetçilikten uzak, etken ve
verimli çalışan yerel yönetimlerin özürlüler için
önemi giderek artmaktadır. Ayrıca Türkiye'de
özür!ülerin istihdamını sağlayacak politikalar
sosyal p|anlamaların dışında kalıyor ve bunun
çözüme ulaşmasının öncelikli şartı; hukuksal
düzenIemelerin yeniden gözden geçirilmesi.

Bir kurumda %3 özürlü çatıştırılacağına ilişkin
yasa olmasına rağmen bu yasanın çıktığı TBMM'
de yasal olarak çalışması gereken özürlü sayısı
nın altında özürlü çalıştırılıyor. Yani özürlünün is
tihdamı için çıkardığı yasayı TBMM uygulamıyor.

meter (KOBİ) tespit
edilerek tek tek
masaya yatırılacak.
Şirketlerden kim!er-
den mal aldığına dair
doküman istenecek.
Büyük firmaların
KOB!'lerden aldıkları
maIlar elektronik
ortamda çapraz kont
rolden geçiri!ecek.
Gelir ldaresi
Başkan!ığı 1,5 yıldır
üzerinde çalıştığı
uygulamayı 2007'de
faaliyete geçirmeyi
plan!ıyor. Konuyla
ilgili olarak Bilgi
universitesi'nden

destek alınıyor.
Elektronik fatura
uygulaması için çok
iyi bir altyapıya
ihtiyaç olduğunu
vurgulayan yetki!iler,
faturayı düzenleyen
ve alanın bi|gilerinin
saklandığı bir yapı
oluşturmaya çalıştık-
ları bilgisini veriyor.
Sistemin yurtdışında
uygulandığın ı

belirten yetkililer,
Türkiye'de devreye
girebilmesi için Türk
Ticaret Kanunu'nda
değişiklik yapılması
gerektiğini ifade

ediyor. Yetkililer
sistemin işleyişiyle
llgi|i olarak şu örneği
veriyor: "Herhangi bir
A firmasından hangi
işIetmeden ne aldığı-
na i|işkin elektronik
fatura dökümü alı-
nacak. sonrasında
B işletmesinin böyle
bir mal satışına
ilişkin beyannamesi
olup olmadığı
elektronik ortamda
karşılaştırılacak."
Sistem sayesinde
mükellefler
defter ve belgelerini
kağıt ortamında sak-
lama zahmetinden de
kurtulacak. Şirketler
resmi kayıtlarını CD
ortamında tutarak
Maliye'ye istenildiği
zaman teslim edecek.
"500 milyon YTL
ciroya sahip bir
firmanın belgeleri
1 TlR yükü tutuyor."
diyen bir yetkili,
firmaları bu zah-
metten de kurtara-
caklarını belirtiyor.

lnsan Tlcaretl
mercek altında

konu, Meclis lnsan Haklarını İnceteme
Komisyonu'nda ele alındı.

lnsan ticareti,
mülteciler, göç,
çocuk pornosu
ve köye dönüş
projesi, Meclis lnsan
Haklarını |nceleme
Komisyonu'nda
ele alındı.
lçişteri Bakanı
Abdülkadir Aksu,
konular|a ilgili
komisyona bilgi
verdi.
Komisyon Başkanı
Mehmet Elkatmış,
dünyada
175 milyon kişinin
göç ettiğini,
9 buçuk milyon
kişinin de mülteci
konumunda
olduğunu söyledi.
Türkiye üzerinden
Batı ü!kelerine

gitmek isteyen
göçmenlerin insan
tacirleri tarafından
istismar edildiğini
belirten E!katmış,
son yı|larda artan
çocuk istismarına
da dikkat çekti.
Elkatmış, sosyal
yaıa haline gelen
bu konulara çare
bulunması için
komisyon olarak
daha iazla çaba
göstereceklerini
ifade etti.
Basına kapalı
yapılan toplantıda,
lçişleri Bakanı
Abdülkadir
Aksu tarafından
milletvekillerine
çalışmalar hakkında
bilgi veı,ildi.

ı

Aile ı iddete nı
atırımlar e orıı

Aynı evde yaşamayan, boşanmış
bireyler de korunacak.

Ailenin korunmasına
yöneIik değişiklik
içeren yasa tasarısı
Meclis Sağlık,
Aile, Ça.Iışma ve
Sosyal lşler
Komisyonu'nda
kabu! edildi.
Tasarıyla, aile
içi şiddet tanımı
genişletiliyor.
Buna göre, sadece
eşler deği!, boşan-
ma veya ayrılık
nedeniyle ayrı
evlerde bulunan!ar,
evli olmalarına
rağmen fillen ayrı
yaşayan aile
bireyleri ve çocuklar
da şiddete karşı
korunacak.
Aile içi şiddete
maruz kalan eş, bu
şiddet nedeniyle
çocuğu ile birlikte
evinden ayrılarak
baba evine gitmesi
ve boşanma davası
açı!ması durumların-

dl.dahi, koşulIarın
göççekleşmesi
ha!inde yasadan
yararlanabilecek.
Aile Mahkemesi
Hakimi'nin uygun
görmesi halinde
şiddet uygulayan
kişinin, bir sağ!ık
kuruluşuna
muayene veya
tedavi için başvur-
ması sağlanacak.
Şiddet mağduru
kişilerin tedbir
kararı sonrasında
ekonomik sıkıntı
çekmelerini önlemek
için talep edilmese
dahi tedbir
nafakasına karar
verebilecek.
koruma kararına
aykırı davranan eş
veya diğer aile
bireyleri hakkında
ayrıca 3 aydan
6 aya kadar
hapis cezası
verilebilecek.

CLn
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Gemlik ve BUSMEK
Gemlik yeni bir kültüre! oluşumla daha

tanışıyor. BUSMEK (Bursa Büyük Şehir
Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları)
adı altında çok yakında ilçemizde açılacak
olan kuruluş, bünyesinde çok fark!ı mesleki
ve sosyal kursları barındırıyor.

Klmilerinin sanatsa! yönlerini geliştirmek,
kimilerinin de mesleki yönden eğitim almak
için katılması gereken bu oluşumun,
Gemlik'e çok o|umlu katkısı olacağına inanı
yorum.

llk ö6retimi bitirmiş, 16 yaş ve üstü olan
vatandaşlarımıza yönelik olan kurslar, tama-
men ücretsiz olarak halka hizmet sunacak-
lar.Bir dönem boyunca verilen eğitim sonrası
kursiyerlere, Mllll Eğitim Bakan|ığı onaylı
sertifika verilecek.

Şehit Mehmetçik Sokak Belediye Sarayı
karşısında açılacak olan kursun kayıtları,
kurs merkezinde ve Esnaf sanatkirlar odası
LokaIi'nde yapılıyor. Açılacak olan eğitim
merkezi hazirana kadar devam edecek. lki
aylık aradan sonra ey!ül ayında yeni eğitim
dönemine başlanacak.

Kişilere sağladığı psikolojik, sanatsal ve
mesIeki gelişim i!e yepyeni istihdam olanağı
sunan Busmek'in, Gemlik'te açılacak olan
şubesine, umarım halkımız gereken ilgiyi ve
özeni gösterir.

Ayağımıza kadar gelen böyle bir fırsatı
kaçırmamanız dileğiyle...

ELEKTRlx xeslNT|LERI
llçemizde son altı - yedi aydır sık sık

kesilen elektrik, vatandaşı canından bezdirdi.
Çoğu zaman hafta sonlarına denk getirilen

bu kesintiler için bazen haber veriliyor,
bazen de veri!miyor.

Ancak, sebep ne olursa olsun elektriğin
özellikle pazar günleri kesilmesi insanı daha
da sıkıntıya sokuyor. Tek bir gün tatil ve
herkes çamaşır yıkayacak, ütü yapacak, mis-
afir kabul edilecek vs. Bu duruma hemen bir
çözüm bu!unmalıdır.

Eskiden daha az rastladığımız bu olayın,
şimdi daha tazla yaşanması gerçekten
garipsenecek bir durum. Çünkü 21. yüzyılda
elektriksiz hiçbir şey yapılamıyor.

Çağdaşmodern kimliğiyle, ilerleyen
teknolojisiyle Türkiye'nin Avrupa olması
çalışılırken, bu tür yetersizlik|er her şeye
gölge düşürüyor diye düşünüyorum.

o
f coxrüx slvıslcızgrel

e 52474 75. 5241248

Azot Yolu Serbest Bölge

K tf.e-

Türkl e kararı o lanacak
Üye ü|kelerin devtet
ve hükümet başkan-
larıyla dışişleri
bakanlarının katıla-
cağı 2 gün sürecek
AB Aralık Zirvesi
Brüksel'de dün
akşam başladı.
Limanların kıbrıs
Rum kesimine açıl-
maması nedeniyle
AB Komisyonu'nun
kasım ayı sonunda
sunduğu öneriler
doğrultusunda AB
Dışişleri Bakanlarının
bu hafta başındaki
Genel lşler
Konseyi'nde aldığı
Türkiye ile müza
kerelerin kısmen
askıya alınmasına
yönelik kararının
zirvede onaylanması
bekleniyor.
Bulgaristan ve

Romanya'nın
önümüzdeki yılın
başında AB'ye
katılımlarına son
noktanın konulacağı
zirve kararlarında,
Birliğin genişleme
stratejisiyle
hazmetme ve ente-
grasyon kapasitesi
gibi konulara da
yer verilecek.
Türkiye kararlarının
daha önce alınması
nedeniyle "sönük"
geçmesi beklenen
AB Aralık Zirvesi
gündemine taşınan
diğer konular arasın-
da yasadışı göç, içiş-
leri ve adaletle ilgili
konularda Birlik
kararlarının hız-
landırılması ve
işbirliğinin derin-
leştirilmesi, enerji ve

iklim değişik!iği
bulunuyor.
Finlandiya Başbakanı
Matti Vanhanen'in
başkan!ık edeceği
AB Zirvesinde eIe
alınması beklenen
dış ilişkiler konuları
arasında ise orta
Doğu'nun ağırlık
teşkil etmesi

bekleniyor.
lspanya, Fransa ve
ltalya ta.rafından
Fi!istin-|srail soru-
nunun kalıcı
çözümü için geçen
ay hazırlanan
barış projesi,
ziıvede AB kararına
dön üştürü !meye
çalışılacak

Düşünsel Boyut
Yelda BAYK|Z

e-mai I : yeldaby kz@hotmail.com

ElEillAN AfiAI{IYOR EıE}ıANffiR
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(0.532| 496 5296
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Az kullanılmış
40 binlik otomatik
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kazanı sahibinden satılıktır

5l3 96 83 GEı'LıK
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Sayfa 10

ocuklarla nornıal konu

Bebeklerde di!in
gerçekten anlaşıl-
masının 8'inci ay
dolayları na rastladığı
ve dilin anlaşıl-
masının, kullanıl-
masına öncülük
ettiği bildiri.ldi.
Çukurova Universite-
si Tıp Fakültesi
Psikiyatri Ana Bilim
Dalı tarafından
gerçekIeştirilen
araştırmada, dilin
"anlatma" ve "anla-
ma di|i" olarak iki
bölüme ayrıldığı,
bebek|erin dil gelişi-
mi için doğuştan
donanımlı olduğu ve
duymaya karşı son
derece hassas
olduk|arı kaydedildi.
Araştırmada, bebek-
lerin 1 aylıkken, yap-
tığı rastgele hareket-
leri duyduğu bir ses
ıle durdurduğu ve
aıri ses ya da
gürültuyle sıçradığı,
2'inci ayda konuşanı
dinler goründüğü ve
gulumseyebildiği,
4'üncü ayda kızgın
ve hoşnut ses farkını
anladığı, 6'ıncı ayda
"bay bay, mama,
dede" gibi ke|imeleri
tanıyor göründüğü,
8'inci ayda adı
söylendiğinde,
9'uncu ayda da
"hayır" denince
hareketini durdur-
duğu belirtildi.
Bebeğin ilk yaşında
ise söze! isteklere
jestlerle yanıt
verdiği, 12-14'üncü
aylarda her hafta
bazı yeni kelimeleri
anlar göründüğü ve
konuşanın duygusal
tonunu daha iyi
anladığı, 16-18'inci
aylarda 150 kadar
kelimeyi anladığı, 18-
20'nci aylarda isten-
mesi halinde büyük
resimlerde bedenin
çeşitli parçaları ve
giysi|ere ilişkin
çeşitli maddeleri
gösterebildiği ve
"otur, buraya gel,
yapma" fiillerine
uygun tepkiler
verdiği bildirildi.
Dilin gerçekten
anlaşılmasının 8'inci
ay dolaylarına rast-
ladığı vurgulanan
araştırmada, di!in
anlaşılmasının, ku!-
lanılmasına öncülük
tlği, bir başka de
ışle çocukların dili

;ul!anmadan çok
önce, kelimeleri ve
cümleleri anladıkları
ifade edildi.

un

Her yaştaki insanda
olduğu gibi bebek-
lerde de anlaşıtan
kelime sayısının kul-
lanılan kelime
sayısından fazla
olduğu, bu gelişimin
bebeğin kelime
gelişimi ve zihinsel
gelişim düzeyiyle
yakından ilişkili
olduğu kaydedildi.
llk sözcükler_
1 Yaşında
Araştırmaya göre,
doğumdan sonraki
birkaç gün içinde
bombardıman şek-
linde gelen tüm
sesler arasından
insan sesini, hatta
annelerinin sesini
ayırt edebilen bebek-
ler, 2-3 hafta sonra
ağlama, esneme ve
homurdanma, 1 ay
sonra hoşnutluk
sesleri, 2 ay sonra
refleks ağlaına,
öksürme ve esneme,
2-5 ay sonra gıgı|-
dama ve g[ılümseme,
4-8 ay|ar arasıı,ıda
ses oyunları ve agu-
lama, 6-11 aylar arası
hecelerin tekrarından
o|uşan sesler, 11'inci
ayda kelimelerin
tak|it edilmesini
gerçek!eştiriyor
ve 1 yaşında da
anlaşılır ilk kelime
|erini söylüyor.
Araştırınada, ilk yılın
sonuna doğru çoğu
bebeğin kelime kul-
lanmaya baş!adığı,
çocuğun ilk söz-
lerinin yalnız "baba,
cıcı, mama, meme,
ninni" gibi kısa ve
tekrar eden heceler
o|duğu ve iki yaşına
kadar kullandığı
ke!imelerin yüzde
70'inin tek heceli
olduğu belirtildi.
Çocukla Dil
Kurallı Konuşun
Doğuştan konuşma
yeteneğine ve organ-
larına sahip olarak
dünyaya gelen bebe
ğin, bulunduğu
top|umun clilini taklit
yoluyla öğrendiği ve
toplumla da bu dille
iletişim kurduğuna
dikkat çekilen araş
tırmada, çocu ğun
sağlam bir dil
yapısına sahip
olabilmesi için,
onunla konu şurken,
"çocuk gibi"
konuşmak yerine
kelime ve cümleleri
dilin kurallarına
uy gun olarak
kullanmak gerektiği
vurgulandı.

Genellikle 40-50
yaş arası erkeklerde,
nadiren menopoz
devresinden sonra
kadınlarda görü!en
gut hastalığına fazla
proteinin neden
olduğu bildirildi.
Samsunlu
Dr. Aytaç Akın,
tazla protein alan
kimselerde ürik asit
idrarla dışarı atıla-
mayacak kadar
çoğalırsa, ürik
asit kristallerinin
eklemlerde birikerek
gut hastalığına
sebep olduğunu
söyledi. Akın,
"urenin kana
karışması, böbrekler
tarafından idrar

yoluna atılamaması
da yine aynı sonucu
doğurur" dedi.
Gene!likle ayak
başparmağının ani
gelen bir sancıyla
kızarmasıyla
anlaşılan gut
hastalığında, dizde
ve el parmaklarında
da nadiren aynı
durumun ortaya
çıkabileceğine
dikkat çeken Akın,
"kızarıklık artarak
parlak kırmızı bir
renk alır. Aniden
gelen sancıyla birkaç
gün içinde geçer.
sancı sırasında hafif
ateş ve iştahsızlık
görülse de, genel
sağIık durumunda

ciddi bir bozuIma
o|maz" diye konuştu.
Birkaç sancılı
krizden sonra
hastalığın
geçmiş gibi
görü !eblleceğine
değinen Akın,
şun!arı söyledi:
"Bu durum yanı|tma-
ma!ıdır. Çünkü
hastalık kronik
döneme girecektir.
Tedavi edilmediği
takdirde eklem
yerlerinde şeki!
bozuklukları ve
eklem çevresinde
yumrular ortaya
çıkar. Hasta, i!k
belirtiler görülür
görülmez, mutlaka
doktora gidip

muayene olmalıdır.
Tedavi,
böbreklerde ürik
asidin atılmasını
hızlandırıcı
yönde olacaktır.
Ayrıca protein
tüketiminin asgariye
indirildiği bir diyet
uygulanacaktır.
Belirtileri değer-
lendirdikten sonra
doktor tarafından
ürik asit imalatını
düşüren ilaç
verilebilir. Ancak
bu ilaç akut krizlere
yol açabildiğinden
çok dikkat!i
kullanılması, sancı
krizleri sırasında
alınmaması gerek-
mektedir."

ğr *"
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Yanlı özl
Gözlüklerin yanlış
kullanıma bağlı
olarak oluşan
deformasyon u n,
görme fonksiyon-
larını etkileyebile-
ceği, bulanık
görme, çift görme,
yorgunluk ve baş
ağrısına neden
olabileceği bildiriIdi.
Konya'da kuru!u
vakıf Hastanesi
Göz Hastalıkları
Uzmanı Operatör
Doktor Nürşen
Oncel, bilgisayar,
televizyon ve
benzeri cihazlardan
yayı|an zarar|ı
ışınların gözün
bozulmasında
büyük etken
olduğunu ifade etti.
Once!, "Bu zararlı
ışınların yanı sıra
yanlış gözlük kul-
lanımı da gözde
bazı rahatsızlıklara
neden olabiliyor.
Bu nedenle gözlük
kullanan vatan-
daşların, gözlük
takarken bazı kural-
lara uyması, bazı
alışkanlıkları
edinmesi gerekmek-
tedir" dedi.
Oncel, gozlüğü takıp

. çıkarırken, silerken,
bir zemin üzer|ne
koyarken, kılıfına ve
kılıfsız olarak cebe,
çantaya konu!urken
ortaya çıkan bazı
zorlamaların
gözlüğün ayarlarını

u

ve ömrünü
etkileyeceğini
vurgulayarak,
şun!arı kaydetti:
"Oluşan deformas
yonlar hem estetik
hem de fonksiyonel
açıdan hoş olmayan,
olumsuz sonuçlar
doğurur. Deforme
bir gözlük ciIde
pişik ve kızarıklık
gibi zararlar verir.
Çerçevedeki
kaykılma!ar kulak
arkası, şakaklar ve
burun üzerinde ağrı
o!uşturur. Görme
fonksiyontarını
etkiler. Astiğmatik ve
prizmatik etkiler
meydana getirerek
bulanık görmeye,
çift görm€y€,
yorgunluğa ve baş
ağrısına sebep
olabilir. yani
gözlüğün yan!ış kul-
lanımı, buna bağlı

larının gövde ile
tam dik açı oluştur-
masının önemli
olduğunu belirterek,
şöyle devam etti:
"Sap vidalarının
gevşemesi, sapların
cam!ara çarparak
çizik ve matlık o!uş-
masına sebep o!a-
caktır. camlarda
silmekle çıkmayan
lekeler, özel temiz-
leyicilerle çıkarıl-
malıdır. Bunlar temin
edilemezse şam-
puanla camlar
ovalanır. Bol su ile
durulanarak tekrar
bez|e kurulanır.
Gözlüklerin en çok
yanlış silme ve
temizleme nedeniyle
deforme oldukları
unutu!mama!ıdır.
Gözlük, yüze
takıldığında burun
köprüsünün tam
ortasından dikine bir
düzIem bulunduğu
var sayılarak, sağ ve
sol gövdelere
bakıldığında her iki
tarafa simetrik
olmalıdır."
Gözlüğün sap
uzunluklarının
ucları ve büküm
yerlerinin kişinin
yüz yapısına uygun
olması gerektiğini
beIirten Oncel,
menteşe ve cam
vidalarının uygun
sıklıkta olması
gerektiğini
bildirdi.

alma

Y

görüşüldüğü nü
belirterek, araştır-
maya katılan
hanelerde
yaşayanların yüzde
99,9'unun sosyal
güvenlik kurum
larından sağ!ık
güvencesinin bu!un-
duğunu söyledi.
Araştırmaya katı!an
hane halkının yüzde
82'sinin kronik bir
hastalığının bulun-
duğuna dikkati
çeken Prof. Dr.
Tulunay, evlerde
buIunan ilaçlara
bakıldığında ise ilk
sırayı mide ilaçları,
ikinci sırayı ise ağrı
kesicilerin aldığını
belirtti. Tulunay, "Bu
ilaçiarın Türkiye
ortalamasına göre
750 milyon ile 1 mi!-
yar dolar arasındaki
toplam değerde
olduğu ve çöpe
gittiği sonucuna
varılabiliyor"
dedi.

k kullanıını özünüzü hozar
ı

a me de ıı

ı

ı sevı 0ruz

olarak ortaya çıkan
deformasyon, ciddi
göz bozukluklarına
neden olabilir."
Tüm bu oIumsuzluk-
ları gidermek için
gözlük kuIlananların
gözlüklerini kullan-
madıkları zaman
dıştan sert içten
kadifemsi koruyucu
bir kılıfla muhafaza
edi l mesi..gerekti ği n i

anlatan Oncel, ayrıca
gözlük saplarının
açı!ıp, düz bir zemine
konuIarak, sapların
düz ve eşit şekilde
zemine degip
deqmediğine
bakılarak çerçeve
ayarlarının
kontrol edilmesi
gerektiğini dile
getirdi.
Gözlükler
Genelikle silerken
Deforme O!uvor_
Oncel, sap açık-

Ankara'd a 215
hanede yapılan
araştırmada, ev!erde
bulunan 2 bin 36
ilaçtan yüzde
15,52'sinin paketinin
dahi hiç açılmadığı
belir!endi.
Klinik Farmakoloji
Derneği .Başkanı,
Ankara universitesi
Tıp Fakültesi
Farmakoloji ve Klinik
Farmakoloji Ana
Bilim Dalı Oğretim
Uyesi Prof. Dr.
Cankat Tulunay,
Antalya'nın Kemer
ilçesinde düzenlenen
4. Ulusal Klinik
Farmakoloji
Kongresi'nde yaptığı
sunumda, Dr. Sedef
Gülmez ile birlikte
215 hanede ilaç kul-
lanımına dair yaptık-
ları pilot çalışma
hakkında bilgi verdi.
Tulunay, Ankara'da
gerçekleştirilen
çalışmada 215
hanede 901 kişi i!e

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

ittaıye 110
polis imdat 155

Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06 VAPUR _ FERİBOT

KAYMAKAMLİK 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

Kaymakam!ık

C.Savcı|ığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAşıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaIi

TUP DAGıTıClLAR|
METRo 513 1212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.BöI.Şef.
Mıılı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayollan
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıtıo.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İ!çe 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

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

TAKSıLER

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
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
GemIik Taks!

Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Santral 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 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 5l3 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NOBETÇİ E CZANE
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YEREL SURELİ YAY|N
YlL :34 SAY! : 2623

FİYATı : o.25 YTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

İstikla| Cad. Bora Sok. No:3/B
Te! : 513 96 83 Fax:513 35 95 GEMLİK

yönetim ve Basım yeri : KöRFEZ oFSET
Matbaac!ık-Yayıncıl ık-Reklamcı!ık Tes|si
İstiklat Cad. 6ora Sok. No:3/B GEML|K

(Dini baynm Günleri ve Paıan günleri yayınlanmaz)
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ek Yolu F
Bursa Büyükşehir
,* ,|,,ı ,"yesİ'nİn bu yıl

düzenlediği
ı;lararası Bursa

İpek Yolu Film
Festivali'nin açılış
töreni ünlüler geçi-
dine sahne oldu.
Ünlü sanatçı Kadir
lnanır, gecede
Başkan Şahin ile ilgili
yaptığı kamuoyu
araştırmasını açıkladı.
Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin kente
uluslararası bir etkin-
lik daha kazandırdığı,
ası rlardır güzergah ı na
ev sahipliği yaptığı
'lpek Yolu' adını
verdiği fi!m festivali,
Tayyare Kültür
Merkezi'nde çok sayı-
da ünlü konuğun da
katı!ımıyla başladı.
Sunuculuğunu Defne
Joy'un yaptığı,
Türkan Şoray, Kadir
lnanır, Fikret Hakan,
PeIin Batu, Yusuf
Sezgin, Aykut Oray,
Aytaç Arman, Kerem
Alışık, lpek Tuzcuoğlu
ve Çağan lrmak'ın
yanı sıra çok sayıda
yerli ve yabancı sine-
ma oyuncusunun da
katıldığı lpek Yolu
Film Festivali'nin
açılışı ünlüler geçl-
dine sahne oldu.
Büyükşehi r

Belediyesi ve aynı
zamanda 1. Uluslara
rası Bursa İpek Yolu
Film Festivali'nin
Onursal Başkanı
Hikmet Şahin açılış
töreninde, lpek
yolu'nun kadim
durağı Bursa'nın bu
organlzasyonla İpek
Yolu'nda yer alan
ülkelerin kültür ve
medeniyetlerinin de
buluşma noktası ola-
cağını söyledi.
Bursa" dedi.
'jBursa'nın artık
loek yolu var"
"Nasıl ki Adana'nın
'Altın Koza'sı, Antal
ya'nın'A!tın Portakal'ı
varsa, artık Bursa'nın
da kendine yakışan
ipek Yolu Film
Festivali var" diyen
Başkan Şahin, 20
ülkeden 150 seçkin
konuğun ağırlandığı,
40 filmin gösterile-
cegi. ucretsiz sinema

kursları, sergi!er,
belgesel!er, atölye
ça!ışmaları ve söyle
şilerle renklenecek
olan 5 gün sürecek
festivalin sinema şöle
nine sahne olacağını
kaydetti.
umut odülü
Cağan l rmak'a
Tekno!oji k ge!işmeler,
kitle iletişlm araçları
nın baş döndürücü
bir şekilde hayata
egemen olmasının
sinema sanatını da
etkilediğini ancak
Türk sinemasının
'blttl'denilen yerde
özellikle genç yönet-
menlerin başarılı
ürünleriyle yeniden
atağa kalktığını ifade
eden Şahin,
"Türkiye'de bir ilki
gerçekleştirerek, Türk
sinema sektörünün
gelişmesine destek
olabi|mek için
'Karagoz-Hacivat

ladı
Umut Ödülü' vere-
ceğiz. Bu yıl ilkini
Çağan lrmak'a vere-
ceğimiz bu ödülün
sinemamıza soluk
katmasını diliyorum.
lpek Yolu Fi]m Festi
vali, Uzak Asya'dan
Avrupa'ya uzanan
bütün ülke|ere ve bu
ülkelerin kü|tür ve
medeniyet birikimleri-
ni yansıtan sinema
sanatçılarına, Türk
sinemasına ve
Bursa'ya hayırlı
olsun".diye konuştu.
Umut Odülü'ne layık
görülen, galası geçen
yıl Bursa'da yapılan
'Babam ve Oğlum'
filminin yönetmeni
Çağan lrmak, ödülü
nü Başkan Şahin'in
elinden alırken,
"Bunu yaşayan ve
aramızda olmayan
ustalar adına alıyo-
rum. Çok mutluyum.
Bu ödüle layık
olmaya çatışacağım"
şeklinde duyguIarını
di!e getirdi.
Festival. 29 yı! önce
galası Bursa'da
yapılan filmle başladı
Festival Başkanı
Burçak Evren de,
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet
Şahin'e kültür ve
sanata büyük bir

zengin!ik katmasın-
dan do|ayı teşekkür
etti. Başkan Şahin,
festivalin 29 yıl önce
galası Bursa'da yapı
lan açı!ış filmi 'usta
sız usta' Atıf Yılmaz'ın
efsane eseri 'selvi
boylum, al yazma
Iım'ın oyuncuları
Türkan Şoray, Kadir
lnanır, Ahmet Mekin,
Arif Keskin ile fiImin
müzik yapımcısı Cahit
Berkay'a lznik Çinisi
hediye etti. Filmin
'Asya'sı Türkan
Şoray, Bursa'nın
kültür ve sanatı ile
Türk sinemasına
büyük değer kata-
cağını belirttiği İpek
Yolu Film Festivali'n
den dolayı Hikmet
Şahin'e teşekkür etti.
lnanır, Başkan
Şahin'le ilgili yaptığı
kamuoyu araştır-
masını açık|adı
'Se|vi Boylum Al
Yazmalım'daki başarı
sıyla yıldızı parlayan
filmin 'llyas'ı Kadir
lnanır da, Bursa'nın
son yıllarda çok

geliştiğini ve Türkiye
nin en büyük dev
şehirleri arasına
girdiğini belirterek,
"Böy|e bir dev şehir
deki organizasyonun
benim oynadığım
filmle başlamasından
onur duydum. Ben bu
festivalin uzun soluk-
lu olacağına inanıyo-
rum. Çünkü Bursa'nın
kültür ve sanata de
ğer veren bir başkanı
o|duğunu görüyorum,
duyuyorum" dedi.
Bir gecede 2 filmin
ga|ası yapılacak
Festivalin ikinci günü
olan bugün Tayyare
Kültür Merkezl'nde
Deıviş Zaim'in
'Cenneti Beklerken',
Mudanya'da ise
Çağan lrmak'ın
'Kabuslar Evi'
fi!minin galası yapıla-
cak. Türkiye'de hafta
sonu gösterime gire-
cek olan ve sinema-
severler tarafından
merakla beklenen
filmlerin hasılat
rekorları kırması
bekleniyo r
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l(ödez 0het'te
Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
bröşür cilt yapımı

lstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel. 513 96 83

hdek§uhı. eınln ettl

tlErken u arı
ln llk adım"ar

Je..fik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim
- Komutanlığı'nda eğitimlerini sürdüren 313.
dönem veteriner sınıfı yedek subay adayları
düzenlenen törenle ant içtiler. Törende
konuşan Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim
Merkezi Komutanı Vekili Veteriner Hekim Albay
Mahmut Tunçbilek, ant içen yedek subayların
artık yasal olarak birer asker olduklarını ve
şerefli askeri üniformayı taşımaya hak
kazandıklarını belirtti. Haberi sayfa 3'de

lfusouahe etl ı rete eıdı

Kosova Özerk bölgesi milletvekillerinden oluşan
bir gurup 8aşkan Turgut'u ziyaret ettilen Syf 4'de

Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.2'lik
sarsıntının ardından harekete geçen Bursa

Valiliği, hazırIattığı "Erken Uyarı ve Acil
Müdahale Sistemi" projesini kamuoyuna tanıttı.

Bursa Valiliği, Gemlik Körtezi'nde yaşa
nan sarsıntının ardından kenti etkileyecek
olası bir depreme yönelik "Erken Uyarı ile
Acil Müd.ahale Sistemi" için harekete
geçti. lt Özel ldaresi ve Büyükşehir Bele
diyesi'nin de yer alacağı projenin tanı tımı
Afet Yönetim Merkezi'nde yapıldı. Kocaeli
Üniversifesi Yer ve lJzay Bilimleri Araş
tırma ve Uygula.qna Merkezi Müdürü Prof.
Dr. Mithat Fırat Ozer, Bursa'da 77 Ağustos
depreminde olduğu gibi birbirine komşu
fayların birlikte kırılması durumunda 6.2
ile 7.7 arasında deprem oluşabileceğine
dikkati çekerek, "Bıı değerler maksimum
depremlerdir. Faylar kırıldığında bu
değerler olacak anlamına gelmiyor' dedi.

Haberi sayfa 72'de

ıı ı ı '1: ı ı313. dönem veteriner sınıfı yedek subay

ıı llk Körfez' İnternette vywı,v.gemtikkorfezgazetesi.GomİG

ıı

Kadri GÜı-en
kadri_gu ler@ hotmai l.com

Erken uyarı sistemi
Deprem, bölgemizde korkulacak bir doğa

olayı. GemIik ve çevresi birinci derecede
deprem kuşağında.

Depremden korkmak yerine, depremle
yaşamak için depreme hazırlıklı olmak gerek-
tiğini uzmanlar söylüyor.

Dün Bursa Va!iliği'nce düzenlenen
depreme yöne!ik "Erken Uyarı i!e Acil
Mücadele Sistemi" konuIu bir top|antı düzen-
lendi.
.. Toplantıda sistemle i!giIi olarak Kocaeli
Universitesi Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma
ve Uygulama Müdürü Prof. Dr. Mithat Fırat
Ozer konuşmacıydı.

1.6 milyon dolara mal olacak olan
depreme karşı erken uyarı sistemi hakkında
kaİı!ımcılara bi!gi veren Prof. Özer, bu sis-
temin algıladığı dalgalar ile depremin şidde-
tinin bilerleneceğini ve kazanılacak 2,3
saniyede hareket halindeki araçları, kimyasal
fabrikaları, metro-tren gibi sistemleri, askeri
alanlardaki patlayıcı!arı, tehlikeli sanayi kuru-
luşlarının durdurulabileceğini söyledi.

Depremleri tevekkü!le karşılamak yerine
böy!esine bilimse! ça!ışmalarla hazırlıklı
olmak üze! bir o!ay.

Bilim ve tekniğin bize tanıdığı tüm imkan,
ları kullandıktan sonra oIacak depremlerde
zararın daha aza ineceği bir gerçek.

1999 depreminden sonra biz depremi
unuiiı-ık, ama deprem bir gerçek, o bizi unut-
madı. Zamanını bekliyor.
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Gürhan çETİNKAYA

|nsan yaşamı dlkkate a!ınmaya değmez ma?
Hiç bir yasa, yönet-

melik, tüzük ve uygu-
lama insanın yaşama
hakkından daha önem-
li değildir.

Ve yasaların hazır-
lanışının ana nedeni
insanı daha iyi
koşullarda yaşatmak
olmalıdır.

Yasa toplumsal
ilişkiIeri düzenleyen
kurallar bütünü deği!
mi?

Kurallar kimin için
konuyor?

lnsan..
Ancak....
İnsanın en doğal

hakkı oIan "yaşam"
insanı yakından
ilgilendiren bir o|um-
suzluğun ortadan
kaldırılması uğruna
feda ediliyor.

Evet!
Türkiye'de kimsenin

umurunda olmasa da
ölüm oruçları devam
ediyor.

Bugüne dek tam
122 kişi kendini
öldürdü.

lstanbul Barosu
Avukatları'ndan Behiç
Aşçı ise 123'üncü
kişi...

42 yaşındaki Behiç

Aşçı 5 Nisandan bu
yana ölüm orucunu
sürdürüyor.

Doksan kilodan elli
kiloya düştüğü
yatağında, çözüm
umudunu hala taşıyor.

Behiç Aşçı'nın
uğruna ö!ümü göze
aldığı "talep"
toplumun tümünü
ilgi!endiriyor.

Adalet Bakanı'nı
ise daha çok
ilgilendiriyor.

Behiç Aşçı ölüme
yatış nedenini şöyle
açıklıyor:

"Bizim hedefimiz
illa ölüm orucu yap-
mak değil, tecridi
ortadan kaldırmak.
Dolayısıyla bu
konudaki her türlü
alternatif öneriye de
açığız. Bu eylem biçi-
mi, elbette yaşam
hakkı olunca, bir de
kendi yaşamınız ortaya
konduğunda ne kadar
öyle düşünülse de asla
bir intihar eylemi
olarak görülmemeli,
ben en azından öyle
düşünmedim."

Aşçı'nın içeride
dışarıda,sağcı,solcu
herkesi çok yakından

ilgilendiren bir amacı
bir hedefi var; tecrit
konusunda insan!arın
dikkatini çekmek, ona
karşı mücadele etmek
için harekete geçirınek
ve sorunun çözümü
konusunda siyasi lktl-
dara adım attırmak."

onun sesine kulak
verenler ,taleplerini
dikkate alanlar 04
AraIık'ta İstanbut'da
bir araya geldiler..

Düşüncelerini ve
çözüm önerilerini ortak
bir deklarasyonla
kamuoyuyla pay-
laştılar.

Türk Tabipler Birliği
(TrB), Türk
Mühendisler ve
Mimarlar Odaları Birliği
(TMMOB), Devrimci
lşçi Sendikaları
Konfederasyonu
(DlSK), Kamu
Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu
(KESK), Hak lşçi
sendikaları
KonfeCerasyonu
(HAK-lŞ) ıarafından
organize eclılen "123.
ölümü durduralım" adlı
basın bilgi|endirme
toplantısında sunulan
çözüm önerileri ana

hatlarıyla şöyle:
"Ulkemizde 19-22

Aralık 2000 tarihinden
bu yana, F Tipi Yüksek
Güvenlikli Kapalı
Cezaevleri başta olmak
üzere, benzeri diğer
cezaevlerinde, tutuklu
ve hükümlülerin tek
kişilik veya küçük gru-
plu hücrelere yerleşti
rildiği, bu bağ|amda
diğer tutuklu ve
hükümlü|erden
ya!ıtıldığı bir infaz
modeli uygulanmak-
tadır.

ls|ah/tretman adı
altında geliştirilen ve
uluslararası sözleşffie,
standart ve uygula-
malara aykırı olan bu
uygulama nedeniyle,
tutuklu ve hüküm!ü-
lerin; savunma, hava-
landırma, okuma,
görüş yapma, diğer
tutuklu ve hükümlüler-
le temas etme, giyin-
me, sağlık olanakların-
dan yararlanma gibi
temel ve vazgeçilmez
hakla rının kısıtlandığı

ve hatta kimi zaman
tamamen ortadan
ka|dırıldığı bir olgudur.

Bu model,
yukarıda sözü ediIen

olumsuz lukların dışın-
da, tutuklu ve hüküm-
|ülerin en başta bedeni
ve ruhi yapılarında,
yani sağlıklarında
olmak üzere, kültürel
ve siyasal kimllk-
lerinde onarılmaz
yaralar açmakta ve
açmaya devam etmek-
tedir.

sorunun kalıcı
çözümünün; Adalet
Bakanlığının, baro ve
mes!ek odalarının
katıldığı bir çalışma
grubu ile sorunun
kapsamını ve çözüm
imkinlarını araştır-
masında olduğuna
inanıyoruz. Kök|ü ve
kapsamlı çözüm bulu-
nuncaya kadar mevcut
mevzuatın izin verdiği
iyileştirme derhal
gerçekleşti ri l m e l i d i r.

5275 sayılı yasanın
34.maddesinin birinci
fıkrası doğal afetler,
hastane sevki ve ben
zeri olağanüstü temas
ha!lerini saydıktan
sonra (f) bendinde;
"cezaevi idaresince
gerekli görülen halleri"
hükümlülerin birbiri-
leriy|e temas etti
rilebilmesi veya
kapıların açılması için
yeter!i görmüştür.
2oo0ıı ıi"21 sayılı lnfaz
Tüzüğü'nün a5/1 (0
düzenlemesi aynı
imkandan "kurum
idaresince gerekli
görü|en haller"
şeklinde söz etmekte-
dir. Bundan daha

gerekli bir hal
bulunmamaktadır.

Hiçbir güven!ik
sakıncası bulunmayan
aynı zamanda mevzuat
değişikliği ve mimari
tadilat gerektirmeyen
bu çözüm insani bir
infaz rejimine geçlş
açısından zorunluluk-
tur. Adalet Bakanlığı,
ilgili meslek odaları ve
infaz idaresi ile ortak
yürüteceği sorun
tespiti ve değer-
lendirme çalışmaları
sonuçlandırılıncaya
kadar bu "güven
artırıcı" adımı
atmalıdır.

Böylece, 7 yıla
varan süredir
merkezinde F tipi
cezaevi uygula-
malarının yer aldığı
ağır ve kapsamlı
protesto eylemlerinin
sona ermesi imkinı
sağ|anacaktır."

Ne dersiniz ?
Bu açıklamada

vurguIananlar
konunun tarafları
açısından dikkate
alınır mı?

insanca yaşama
hakkına saygı gös-
terirler mi?

Yoksa onların işleri
daha mı önemli ,hede-
fleri.daha mı yüksek ?

Ornegin...
Cumhurbaşkanlıgı

makamını ele geçirerek
rejimin temellerini
dinamitlemek ve
sorunu kökünden
çözmek mi?
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Kat : 2 Daire : 1 Gemllk / BURSA

J

t GENEL MÜDÜnrÜx
AA.062 G.mllk BuEı Yolu 

'3.0oo 
M2

z.min Eıüdlu 5 k t lmırll 'l 600 ooo YTL
AA{63 İ{ırlı Koyu t 222 İl2 ınıyolı 5 ml 300 ooo YTL
AA-06ıı s.rb.sl Bol9o 39 'l83 il2
Sınıyi lmırlı 3.0OO OOO YTL
AA-067 lınllı Gol ı.n.rl 6oO ooo M2 rurızm
ı.sl5|5 hurul.blliı 5 5oo 000 YTL
AA-088 orhang.ri 19 077 İl2 sınayı imırlı t 250 0oo YT|,

AA-072 Gımsaı 8oO M2 Vi|la ımııll
AA.080 KıPaklı 596 M2 villa konut lm.rl| 'l10 0oo YTl,
AA-o81 K...c.b.y i.ı.a9.ç 9 550 İı2 lıml,
yoluna ı 50 mt coPh. bonı|nlllİ olablll, 2 50 ooo YTL
AA-091 Çev.. yolu ı 08l tl2 yola 50 mt
caph. llcarl lm.rll 750 0oo YıL
AA-o92 Yalova Yo|u 9 ılo8 G.mlık c çol
y.kln tlcnrl lmarll 3 ooo 0oo Yİı
AA-096 Fıslıklı Xoyu,l 5oo ü2 denııe 60 ol 350 oo0 YTL

EE-1.16 Golyaha 2 OOO l{2 lçındo ovı olan
lznık goluno ıılıı 65.0oo YTl
EE-o71 EıadiyO KoyU Yalova 129o2 tı?
2 katlı ahşap bına ov, ahı. t,aklo. 250 0O0 YTt_
EE-O75 Mtıdanya 153? M2 anayıılı ( opholı
havrızlıı muslakıl denııe sıtıı allı 9;ıı a1

portakal bahçc5l vaı 800 oo0 Yrt
EE-080 Oıhangazı Cd 78O0 M2 Ev ahıı.l€ktrılü.
3u, arleıy6n meyvc agaçlaıı 2OO OOO YIL
EE-134 ()ıhangazı lınıi yoltı 25OO U2 dublol§
ev8 oda_ 1 banyo clehrik. su zaytın v9 meyva
agaçlaıı çoı:uk paıhı ana yola 120 mt 65 000 YTL
EE-136 Duı<lana 2?72 ?l2 2 latlı ev
mayvo agaçlı l30 00O YTL

EE002 Man.ısıır 100 M2 4 kai 3.1 ko|o?ll.rli 95 000 YTL

EEo04 Gaıham cad 1 ?5 M2 5 kal 2+ 1 kaıorlfırll 70 m0 YTL

EE405 Lısı Cad 110 M2 2 kat 3+1 baklmyl dal1.60m0 YTL
EE411 Naıll Koyü 75 M2 2,kat 2+'l .şyah 2 ad.t yı.ıım
havuzu. sPoi alanl Ya çocuk parİı masıalsıı 75 000 YTL
EE-012 Manastr 120 }l2 6.kat 3+1 masraf sıı
bakımlı daiıe 100.000 YTL
EE{,!3 Yeni sahil ğ) ır2 s.kat 3+1 yenısahil
masrargız dcniı manzarah 85.000 YTL
EE-014 l/lanastıı 121lJ,2 1.kat masralsıı
bakımlı dairc 85.000 YTL
EE-015 Eski pazar cad. 95 M2 2-1 ıobalı,
kartonpiy.rli 50.000 YTL
EE{17 Gcmlik merkeı'l10 t2 S.kat
3+1 çarş|ya yakın 45.000 YTL

EE-O1E Hamidiye Mh. 1ıl4 tl2 4.kat
3+1 baklmh daire 70.000 YTL
EE{19 Balıkpaıan 50 il2 3.kat 2+1

.Gıl ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL
EE-021 Gemlik 87 M2 s.kat 2+1

çclik kapı l(artonpay€r, pimapen 55.000 YTL

SATıLı]< çİFTLİı<

FıEıLıı< EDA

EE{2ıl Oı Zyı Uh 'l15 U2 2.1.1 3+1 d.ir. h.lğir..li,
ptrup.nıi, 3.l.n boyı. İınoPiy.rli 60 o«l YTL
EE -o3'l Man.ıl|ı l30 ia? 2 kat 3+'| kırtsp|yT.
kalonr.nı, 

'u|l 
eşyı tl5 ooo rTL

Ef ,o33 ()thangüı cad 1«) M2 ı ıat 3+1 doğılgaı
baklmll da|.c 75 ooo YrL
Et O57 Cumarlc.| Pazatı l0 M2 5 hal
2.1 çellı kapl. karlonplyeı. p|maP.n ıı1,0oo YTL
Et -056 Manastıı 1 3o m? 5 kal d.n|ı yola c.Ph.,
halodre.l| /o ooo Yrt
F[ ü160 Ma.ıasııı ı Jo M? 5 kat 3.ı dcnl: yola
cepheaI kal1.1rerl, 

'0 
ooo YIL

f f O61 Ralık;ıaz.ıı, EE M? 5 kal
2. 

' 
t ak..tl isı9, (5 (|()o Y Tl

tİ ()62 Maııastıı 120 t]2 4 hat 3.1 
'u||da|re '|oo 0(ıo v l t

I f o// }laınrdlye Mtı ı lıı M2 'l kal 3.1
baılmll dalre 6U ıı(ıü) YIl
r t 06'l Manastıı 1]5 M2 1 kaİ 3+1

'tlll 
d()ga|9i 90 ooo Yrı

t f oEz Ma,lastıı 145 M2 f kal 3. l c|fl
barıy.) ye w(. lıal.,rtr..lı a!an3o.iu 90.0OO YTL
F t ()83 t ş.c' [)lnçc. Mh 13oı/t2 2.kal
J. ı Ycnt blna 80 ooo Y l t

tt 065 Manasııı l'lo M? 12 hal kartonplycrla,
kal.,.1ler||. m.a.ar3ıı 55 OOO YTl_
t [ 1()E Maııas?ll ı 50 M? 1 ?. ] a-5-. kaı|arda
].1 

'ull 
lülks agtı3t6 2oo7 ta§llm danlı manznlı 10

.dgl da|r. Gamllk Morko. 110 M2 5 İrl 3.1 ç.rş|y. yıkln
t [ 093 Maİ|a.ıl.,ı95 M2 5 kat
4. ! 2 barıy(), 2 *c a§a.r3oİ|u. doğalga:lı
I t ı30 Mana§t|r 195 M2 3 kal
4. ı 2 barıyo, 2 wc asansorlu. dooalgazlı
t t ı 29 Manası,. 195 M2 ı.ın|n
4.1 2 banyo. 2 wc, asanso, doğaıgaz
t f 09ıl Manastır l55 M2 .cmın
3.'l 2oo/ lcmmuz tesllrn ırcdıyo uygun
E€ -096 Manastıı l50 M2 1 kat 3.1
danlz manza,all kalo.1rorlI ozcl tlaplm l30,oo0 YTL
EE.'l00 Manaştlr 14o M2 3 hal 3+t
ozol yaplm luk3 kaloflfcrll l 20 o0o YT!
EE-108 Manastıı 150 M2 1 2,3 ıi.5 lııdırda 3+1 full lüı
Ağu3to3 2007 tıslım dcnıı mauarılı 'lO ıd.r 125.000 YTL
EE-125 Manastıı 155 M2 l.k.ı 3+'t 2oo7
Tmmu tıslim kndıyı uygun 't20.00O YTL
EE-13o Manastır ı95 M2 1.2.3.a.5.6. kıtlırdı a+1 2 bınyo.
2 wc. ısınıöılü, doğ.lgızh 5 ı&t 170.000 YTL
EE-ı43 t.na3tı. 12o ıı2 5.k ı 3+t 3oöılı.
k rlOİriy.rıi 70.0d) YTL
EE-lıı5 ılını3ttİ 135 ır2 3.kıt 3+,l .ğP., d.niı
manaal|. kmbili !o.000 YTL
EE.'tı16 lıüklıl Cıd. 1'tO U2 2.k t bıknılı dıin 67.000 YTL
EE-'lıl9 Hmidiy. th. 1l0 t2 3+1
Gı:i olıulu yını bıkımh 55.000 YTL
EE_15l ı3tklıı cıd. 1.ı6 u2 g.kıt 3+1 ö..l yıplm |uı ıtb
dairı l2o.ülo YTL
EE-153 Xırı{. ül t2 5.k t 2.1 ıİb aFri3indı bıkıı{ı
mınııalı full ışyıh ıl!1.000 YTL
EE-154 Erkl ı.hll iıyıkh.r l20 f,2 3+l bıkımh dınlı
mnıırılı 100.q)0 YTL
EE-155 Hın ıtİ 120 u2 3+1 rıııiı mmn|ı, bakımh
d.ni, ıfır muüık t0.000 YTL

EE-159 Dör§o| 130 t2 10 kn 3+1
öıol yıpım lüı 105,000 YTL

EE-007 Gızhan. Cd. tm t2 ıımin 1.kn kelofil.rli,
1 100 YTL kira g.liri var. b.nk. ıpolıkli 1l5.000 YTL
EE.105 Dcmirsubaşı Mh. 24 M2
ıcmin köşı dükhan 55.000 YTL
EE-133 Adlıye k.ış|3ı lhlııı 325 t2 ıımin full
ışyısıylı bır|iktı 550 000 YTL
EE.'l6'l orhangazı Sanayi Sitııi 'l50 ll2 ıımin çıkmı
katlı, ıçındı k|racıl|. y.lınmllk, k.l.Pir 75.000 YTL

EE_O34 Orhangazi'd. 33OOO M2 12OOOU2
kapalı alanlı haıır 7.5O0.0OO YTL
EE465 Alışar Köyü 2a2a ]O2 2!OO t2 kepılı
alanlı hazıı 9O0.0OO YTL
EE-Orl9 lznik yolu 38OOO M2 13OOO M2
kapall al.nıl hızır, apoı.kıi 4.275.ooo YTL

AA-037 Hasartcpa 90000 t2 imaılı
AA-O3E tanastıı l350 ]t2 jmerlı
AA-Oıa2 tanastır 2000 t2 imarlı

EE{)06 His.rt.P. l3() t2 3.k.l 2+1 asınsörlü.
ka]orifırli 2OO USO d.pozato 375. YTL
EE416 uanastrl 12o M2 1.kat 3+1 .3.n3örlü,
kaıoİif.rla, 2 aylık dopoıiı 35o. YTL
EE{2o M.na.ti 1m ı|ı2't.kaı 3+l ııınıörlü,
kalorifırli, 2 ıylık dopozit 35O. YTL
EE495 Eski Pı.ıaı Cd. 1OO t2 1.k.t 2+l
doğılgaı kıpıda, lull oşyı|ı 55O. YTL

EE{5{ Uııııöıy 2l0 12 dııb|ıı t70 12 bıŞ[ dıiı mııııl
E{6t bbıucı $012ü[lıılıl litı 3$ t2 bJçı tO.ü0 Ylt
EE{6l hhucı $0 12 Tıi*ı vü lıi hitı dıit i00.00 m
EE{76l0rııJ 550 12 !Şlıı dııü ılr, i*uü büF 32lm Yn
E{?l0fuıir Itı iao n üüıh anh ıınanl
ifu vı ıtıliı moötyı|ı t50.0ü YTL

itffillnİlürıŞİİiıllttn
EE.lll OıtuıÜı l.il0 12 duplıis büııüı sipıı marıt 2$.ü0 YTI

E.lCl B,nı Ç*lç ltO 12 ti$ı od yşıı lfu l0C.il n
E.!60 l(ıqııdu ıH ü0 12 fip|*s ilı ıçl* yüaıı hnıa
odyşınli§p*300.mm

sATı ı}< DÜ]<}<AN
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EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı
müstakil 2,5 kat]ı , sobalı

AA{18 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek 120.000 YTL
M448 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
M451 Umurbey 1650 M2 yola yakın,

araba girer, 50 zeyün ağacı var 20.000 YTL
M{El Engüru Köyü 2263 [ll2 zeyünlık tarla

AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 VTL
EE-003 lskelo Meydanı 55 M2 5 katlı
meyhaneler sırasında bina 200.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı l0000 M2 Msatlı,
imarlı benzinlik 2.250.000 YTl-
EE-039 Fıstıklı 35.000 M2 kabası bitmiş
Rosorl Otel 1.450.000 YTL
EE.Oı00 Orhangazi yolu 4000 lr2 ruhsatlı,
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE.045 Karsak Bogazı 7265 M2 2,5
katlı hazır işyori, r€stauıant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 1kafı binı bakıma
ihtiyacı var, her kıtın ayn girişi vaı. 130.000 YTL
EE-Oz3 lstiııaı Cad. 25 M2 2 kıtlı dcvrın liralık
düikan faal durumda market, tekcl bayi. 50.000 YTL
EE-l38 Orhangazi Cad. 500 il2 faal durumda
dikiş atölyesi makinelor yeni devren kiralık
dükkın .().000 YTL

NOT : Telefonla göruşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur.
ı,,rl
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AA{O4 l{ıvki ömmli dığil 1000 U2
dıniı görıcık ını
AA{t10 8urıı Yolu 0ıın a0O0 t2 Tır Pırllı olıcak
AA-'l3 Kumlı Narlı ırııı 1000 İ*2

oıniı görıcık içind. cv olıbillr
AA-027 Ya|ovı Yolu 1000 t2 Ticırı lmaı

z.ytan sıtış ıaığaıısl olac.ı
AA-Oılıl Ortııngızi çıvrı yolu t500 lr2 ı.ytin

dıpolımı yaıt o|acak ırsa
EE-009 Sıhildı 200 lU2 2karl| d.naı gör.b|l.c.l
ü3t ü!t. vıyı harşılıklı ikı dıirı vıya dublıkı
dairı olıbilıcıi ışyıri
EE-036 iiıvki Ömmli dcğil 5 kallı kılıpır o|ıcak binı.
EE-0.16 |3tik1.1 Cıd. Zımin yetınm ımeçl| dükk.n

SATıLAN _ K|RALANAN
GAYRİMENKULLER

AA-{X!2 Büyülüumla 928 ll2 imar|ı 35.000 YTL
AA-0O5 Kafacaai 9275 n2 kmut imarlı 250.000 YTL
AA_{ng Kurtuı 280 İı/l2 köy içi 60.000 YTL
AA-0l1 ffraııg.-i Gürlı 'l33O0 lt 2 Çiftlik veya

'abİak 
olabııaİ. 120.000 YTL

AA-o1.ı ta.ra3lıı 909 ll2 vaııa amaİlı 2o0.qı0 YTL
AA-O15 Xiıırlıpo 120 M2 Dıniı manıaralı yola
cıpho|i hiıııli tapu 10.000YTL
AA-016 Hl..n.pclıl9 iS2 Deniı l$an:aıalı yola
cıphı hiıııli lapu 20.000 YTL
AA-O19 Kanalboyu 970 il2 ıski z.t,tin hali arlrası
ticaıi imarlı l5.0OO YTL
AA-02O Engürü Köyü 12000 M2 1/25.0O0 planda
dıpolama imarlı 1.ü)O.ül0 YTL
AA-O2ı1 Zıytin hali arİası 15o H2 d.Po y.İa;r müsa't
17.o0o YTL
AA-026 Hamidiy. llh. 318/a il2 ilorkııı yakın
koııut imılı 2.0O0.@O YTL
AA-O29 ffiııngaıi yolu 30.00 t2 unayi imarlı
dıpolamryı müıait 7O0.0O0 YTL
AA-033 S..b.Jl bö9ı 5O.ü)0 ltl2 anayol a«lO mt.
cıphı dıpolıııı imarlı 7.500.0OO YTL
AA_O34 S.rö.!r Bö9ı 530.000 ll2 D.polila amarlı
A4-036 Z.ytan Hdi yanı lEO t2 dıpo yırim
müıit 25.0OO YTL
AA-0.15 linortJy 3aO t2 d.rraı maardı
t4lı imılı 70.000 YTL

,,,ıl..'ı-OlC Engürü Köyü 2ıl9O i{2 Anayola
]li§Ft. 165.000 YTL
i ı\{49 Otlııngazi C.d. 73O lr2
,ıç yını yol Oo.0o0 YTL
AA.O50 Umurboy 5325 il2 yol kıııarı 25.000 YTL
AA-,O55 Umuıbıy 38|rO t2 köılıı manıaıılı
ıryitin ığaç|ın vıı 05.0O0 YTL
A,1-060 Küçül*uırılı l00O tK2 imıılı 1O0.0OO YTL

SATİLİK ARSA
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hdek§ubı. lar Ottı
Dis Hekimi Ozcan VURAL
o."-.nrrral l g33@notmail.com
ııııınıı.m i l l iyeUblog/özca n vu ra l

ylMBAş..Tııki tuzağı.

Türk halkının zorluklarta kazandığı ve
artırdığı üç beş kuruş para, ona çok görülüp
birileri tarafından cebinden alınır. Benim
eğitimsiz gariban halkımda bu paraları keyi-
fle kaptınr, sonrada daldaki karganın peyniri-
ni tilkiye kaptırması misali şaşkın, ağlaşır
durur...

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi metodu
olduğu bilinir. Ozal - Demirel, sonrada Çiller
ve Yılmaz yoğurtlarını Kamu bankaları kabın-
dan yemeyi yeğledi|er..

Şimdikiler de görülüyor ki yoğurt kabı
yeşit sermayeye taşınmış...

YIMBAŞ hakkında yazılanları okuyor-
sunuz; Kısaca değirmen şöyle dönüyor.

Vmbaş adına özellikle. Almanya da ki
Türklerden yanlarına din adamlarını (imam )
alarak çıkılan seferlerde toplanan dövizler,
önce öze! kuryelerle lsviçre'ye götürülüyor
ve buradaki gizli hesaba yatırılıyor.. Bu
paranın yüzde 10'u toplayan şahıslara
ödeniyor. (Bu dalavereye katılan din adam
larına ödeniyor ey ha!kım..) Yüzde 50 'si ise
Türkiye'de ki Yimbaş şirketine gidiyor.!..

Sadece Almanya'da 2000 kişiden 200 tril
yon lira toplanmış...

Cam!ler ve çeşitli Türk dernekleri
aracı!ığıyla toplanan paralar bir daha gariban
vatandaşa geri dönmüyor. Giden gidiyor..
Hem de dini kullanarak toplanan bu paralar
ne oluyor derseniz, işte açıklandı, cevabı;

Yimbaş'ta toplanan markların olo 40'ı da
Türkiye'de ki " Malum" kişilerin özel hesabı-
na havale ediliyormuş..

Saadet zincirinin "saadet'i" yani huzur
hakkı (Belediye) kime düşüyor derseniz.

Düşünebilen halkıma soruyorum ;

Toplanan paraların aktarıldığı şahsi
hesaplar kimlere ait olabilir ?

Yimbaş Yönetim kurulu Başkanı Dursun
Uyaı hakkında Alman mahkemelerince
çıkarılan uluslar arası tutuklanma kararı
uyarınca 19 aydır "çok acil" olarak arandığı
ha|de, Türkiye'de çeşitll AK partili Bakanlar
ve yöneticilerle birlikte boy boy samimi res-
imleri yayınlanıyor.

Dikkat edin gülerek (a|aycı bir gülürnse
me) gördüğünüz bu bey, adeta halkla alay
eder gibi Mersedes arabasından bize el sal-
lıyor. (Allah'ım bize sabır ver)

lki -üç senedir bu dosyalar halka açık-
lamıyorlar.. Neden dersiniz ey aklı başında ki
okurlarım ? Gazetelerde yazılanlara göre ;

laola şu ... Bazı Ak pahili milletvekllleri,
Vmbaş gibi yeşil sermaye holdinglerinden

" Danışman " sıfatıyla uzun süre yüklüce
maaşlar almışlar..

Halen kabinede olan bir önemli bakanın
oğlu Yimbaş'ın avukatlığını yapıyormuş.

Yimbaşta qenel müdür olarak ca|ışmıs
olan Devlet bakanı Beşir Ata|ay hakkında
yapılan iddiaIarı gazeteler sayfalarca yazı
yor..

Yazıyor yazıyorlar ama ne oluyor derseniz,
onu da sen düşün, konuşulan senin paran,
cebinden Müslümanlık uğruna sözde
Müslümanlarca a!ınan paralar..

Yolsuzluğu yok edeceğim, hortumları kes-
tim diyen iktidaı petrol borusu kadar geniş
bir hortumu görmüyor. Ya da birkaç uyanık
partilisi hortumun üzerine yatmışlar hortumu
bir türlü Başbakana göstermiyorlar !..
Hangisi doğru acaba ?

Eski adı ...., yeni adı huzur hakkı olan
"şey" işte bu sayın okurlarım..

Şimdi size iş düşüyor...
Baskı yapın, konuşun, sorun, uyanın bu

paraların hesabını sorun..
Yoksa bu yöneticiler sizi enayi gibi görüı

Mersedes'ine binerken gülerek el sallar,
sende bu akı! varken daha çok ensene tokat

rsin der...

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Askeri
veteriner okulu
ve Eğitim
Komutanlığı'nda
eğitimlerini sürdüren
313. dönem veteriner
sınıfı yedek subay
adayları düzenlenen
törenle ant içtiler.
Askeri veteriner
Okulu ve Eğltim
Merkezi'ndeki tören
alanındaki yemin
törenine Kaymakam
Mehmet Baygül,
Askeri veteriner
Okulu ve Eğitim
Merkezi komutanı
vekiIi veteriner
Hekim Albay
Mahmut Tunçbilek,
llçe Emniyet Müdürü
Ali Kemat Kurt, İ!çe
Jandarma Bölük
Komutanı Yüzbaşı
Şefik Ünat ile 134
yedek subay adayı ile
ai|eleri katıldılar.
Şehitler için saygı
duruşu ve okunan
lstiklal Marşının
ardından tören
alanında hazırlanan
yerde 134 yedek
subay adayı ant
içti!er.
Ant içmenin ardından
konuşan Askeri
veteriner okulu ve
Eğitim Merkezi
komutanı vekiIi
veteriner Hekim
Albay Mahmut
Tunçbilek, ant içen
yedek subayların
artık yasal olarak
birer asker o!duk-
larını ve şerefli askeri
üniformayı taşımaya
hak kazandıklarını
belirterek yaptığı
konuşmada, "Askeri
disiplinin, silahlı
kuvvetlerdeki bütün
personelin mutlak ve
kayıtsız şarlsız bir
itaat arzusuna sahip
olmasını, vıcdan
sorumlulugu içinde,
görevini en ince
teferruatına kadar
büyük bir itina ve
dürüstlük içinde
yapmasını, Türk yur-
duna, Cumhuriyet'e,
Atatürk'çü düşünce
sistemine, sarsılmaz
bir inançla bağlı
olması ile gerçek-
leşebilir. Ettiğiniz
yemin, size ailenize
ordumuza ve mil-
letimize uğurlu ve
hayırlı olsun" dedi.
Albay Mahmut
Tunçbilek, yurdun
değişik yörelerinden

gelen yedek subay
ailelerine de
ses!enerek,
"Sizler, belki de en
önemli işlerinizi
bıraktınız, tehir
ettiniz. sırt bu
anlamlı günde bulun-
abilmek ve evlat-
larınızın yemin
ederek kutsal asker-
lik ocağına ilk adım-
larını atmalarına
şahitlik edebilmek
için geldinez. Bu
durum, Türk mil-
letinin gerçekte
ordusuyla bir bütün
olduğunun en somut
güiı'eıgesıbii. Şu
anda evlatlarınız
pırıl pırıl, çakı gibi
birer asker olarak
karşınızda duruyor.
Biraz önce onların
yemin edişlerini
izlediniz. onlar
daha da güçlenmiş
olarak sürdürdüğü
görevlerine devam
edecekler ve bu
yüksek değerlerin
koruyucusu
oler#
şeklinde konuştu.
313. dilir
veteriner sınıfı yedek
Subayların yemin
töreninden sonra

yaptıkları geçiş
töreni izleyen aileleri
tarafından ayakta
a!kışlandı.
Geçiş töreninin

ardından yedek
subaylar anne
babaları ve çocukları
iIe kucaklaşarak
hasret giderdiler.
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Kosova Özerk bölgesi milletvekillerinden oluşan bir gurup Başkan Turgut'u ziyaret ettiler.

Kosova he areteetl za eıdı
Seyfettin ŞeXenSÖZ

Birleşmiş Milletler
gözetimindeki
kosova ozerk
bölgesi milletvekil-
|erinden oluşan
bir gurup Belediye
başkanı Mehmet
Turgut'u ziyaret
ettiler.
Kosova Belediye
Başkanı Arif
Bütüç'ün gelemediği
belirtilen ziyarette
kosova Meclisi
Tarım ve Çevre
Komisyonu'na
mensup Türk
Demokrat
Partisi'nden Rıfat
Krasniç, Partizan
Demokrat Partisi'n
den Selviye Halimi,
Liberal Demokrat
Partisi'nden Şaban
Halimi, Feta Berişa,
celal sanziba i|e
Tercüman Liriye
Gaş hazır bulundu.
Savaştan yeni çıkan
ve Birleşmiş Milletler
gözetiminde özerk
bir bölge olarak
kendini göstermeye
çalışan eski

I Arnavutluk yanındaki

Kosova'nın
Türkiye'yi kendilerine
model ülke oIarak
benimsedikleri ve
Bursa'yı da
Balkanlardan büyük
göç olması nedeniyle
seçtikleri öğrenildi.
Bursa ve yöresinde
incelemelerde
buldukları belirten
Kosova heyeti,
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut'a
yaptıkları zIyarette
ülkelerindeki
durumu anlatırlarken,
Türkiye devletinden
de destek bekledik-
lerini söylediler.
Savaştan yeni çıkan
Kosova'nın şimdi
özgür olduğunu
ancak bağımsız
olamadığına dikkat
çeken Milletveki l!eri,
Tarım ve Çevre
konusunda
Türkiye'yi örnek
aldıklarını söyledi!er.
Amaçlarının Türkiye
ile kosova arasındaki
tarihten ge!en
bağların daha da
artırılması ve kendi-
lerine destek ve
riImesini istediIer.

Mamuşa bölgesinde
konuşlandırılan
Türk askerinin
kosova insanına
gösterdiği yakın|ık
ve sağladığı
destekten çok mutlu
olduklarını da ifade
eden Milletvekilleri,
"Bağımsızlığını
kazanacak bir
kosova ile

Türkiye arasındaki
bağlar daha da
güçlenecektir"
dediler.
"Soydaşlarımız ve
dostlarımızla
i!işkiIerimizi
güçlendirmeye
çalışıyorı)z"
diyen Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut, Kosova
M illetvekillerini

a.a a.bemııK Ie
görmekten mutlu
olduklarını

söyledi.
yakın zamandaki
savaşta sürekli
kosova halkını
düşündüklerin i

söyleyen Turgut,
özgürlüğünü
kazanan kosova'nın
inşallah bağım
sızlığını da kazanarak
Türkiye ile olan
ilişkilerini daha i\,:ye
götürmesini diledı.
l)--a.^ a 7.. ıqı|}
İJdş^oıı ıL.ıYL.ı,
Kosovalı
misafirlerine

Gemlik zeytini
hakkında
bilgi!er
de verirken
Gemlik'in salamura
sofralık zeytinde
dünya birincisi
olduğunu söyledi.
Be|ediye Başkanı
Mehmet Turgut,
Kosova
Milletveki!!erine
Gemlik Belediyesi
a,nble,n! !!e
hediye zeytin
verdi.

BAY ilnu§TAFA üı*Lp EilLA}(,TA},t

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPİLİR

AciL §ATıLıK ve ıI|RALıKLARıNız içiıı gizi ARAyıNız

ı
aı ıı ıif,YI iT§ı!ı,.İlE ııE ıı TıjIE

120 m2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAiRE

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

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT|LlK LUİ Olİnr Denizi gören, 3+1, 140 m2

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn DaireIi lıılüstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

§okak No:2 D:4 §adık Fatma Ap[ 3+,|. 110 m2 asansörlü {ombili satılık daire

Bağ.Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriy|e satılık dükkan.

Onünde 115 nı2 Bahçeli

Balıkpaan Eski uhil lılektep

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

:l

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 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

Doğal gaz Poliçesi YapıIır,

§EKER §ıGORTA
ilacide Öztıp

Tel : 5132414 Fax: 514 10 21
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Seyfettin ŞeXenSÖZ

llköğretim Okulları
Futbol Turnuvasında
dün oynanan
yarı final maçları
sonucunda Lale
Kemal İlkögretim
Okulu'nu 4-0. yenen
Cumhuriyet l!köçlre-

tim Okulu ile TSO
Gazi İtköğretim'i
1-1 biten maçın
sonucunda pena!tı
atışlarında 5-3
yenen 11 Eylül
llköğretim takımı
finale ka|dı.
Dün oynanan i!k
maçta Cumhuriyet

İ!köğretim oku!u
rakibi Lale kemal
Kılıç'ı kolay yendi.
llk yarısı 1-0
Cumhuriyet'in
üstün!üğünde
biten maçın ikinci
yarısında rakibine
3 gol daha atan
Cumhuriyet

İlkö5retlm takımı
finale çıkan ilk takım
o!du.
Günün ikinci
maçında ise büyük
bir çekişme yaşandı.
llk yarısı golsüz
kapanan maçın
ikinci yarısında 11
Eylül takımı lzzet'le

1-0 öne geçti. TSO
Gazi'den Tuncay
attığı golle durumu
1-1 yaptı ve maç
bu skorla bitti.
Penaltı atış|arında
üçte üç yapan
takımlar dördüncü
penaltıları kaçırdılar
Beşinci atışlarda

11 Eylü! golü
bulurken
TSO Gazi
İtköğretim atışı
gole çeviremeyince
11 Eylül llköğretim
takımı sahadan
5-4 galip ayrılarak
finale çıkan ikinci
takım o!du.
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ıısikolojik Danışman
Bülent Büke'nin,
ebeveynleri çocuk
yetiştirirken dikkat
etmesi gereken
konular hakkında
uyardığı ilk kitabı
"Ana Baba Okulu"
seçkin kitapevlerinde
yerini aldı.
Türkiye genelinde
ailelere "çocuk
eğitimi" ve şirketlere
"toplam kalite"
a!anında seminerler
düzenleyen
PsikoIojik Danışman
Bülent Büke'nin
hazırladığı "Ana
Baba Okulu"
kitabı çıktı.
Psikolojik Danışman
Büke, ebeveynleri
çocuk yetiştirirken
dikkat etmeleri
gereken konular
hakkında uyardığı
kitabında, anne
babaların adeta
eğitimden

geçiri!diğini söyledi.
Anne baba olmayı en
kolay elde edilen
ehliyet olarak
değerlendiren
Büke, "Ailelerin
çocuklarıyla ilgili
yaşadığı problemlere
kalıcı çözümler
üretmek için hazır-
ladığım bu kitap,
ülkemizde bilgi
ve kaynak üretimi
açısından eksikliği
hissedilen bir alanda
önemli ölçüde
boşluğu dolduruyor.
O|umsuz durumlar-
da, 'ben sana demiş-
tim' ile başlayan
cümleler yerine,
'çok üzüldüm canım.
Bir keresinde bana
da aynısı olmuştu,
hatırladın mı' gibi
ifadeler kullan-
ma|ıyız" dedi.
El kitabı niteliğindeki
Ana Baba

Y

ütler
Okulu'nun yetişkin-
lere aile içi
demokrasiyi
aşıladığını,
başarı!ı iletişimin
kurmanın yollarını
an!attığını
vurgu|ayan Büke,
"Çocuğunuz ile
kurduğunuz diya-
logu, en stresli
halinizde bile
koparmayın, onu
sabırla dinleyin,
ona sorumluluk
sahibi olduğunu
hissettirin.
En önem!isi,
çocuğunuzu iyi
tanıyarak onu eğitin"
diye konuştu.
Büke, "Ana Baba
okulu" kitabının
ardından, 2007 yılı
ocak ayında da
"Psikolojik Uyum
Evreleri" isimli
kitabının yayım-
lanacağını sözlerine
ek!edi.

Bursa'da henüz 9
ay!ıkken yakalandık-
ları cam kemik
hastalığı pençesinde
16 ve 19 yıldır yaşam
mücadelesi veren iki
kardeş, maddi
imkansızlıktan dolayı
tedavileri yarım
kalınca Başbakandan
gözyaşları içinde
yardım istediler.
Arkadaşları gibi
yürüyüp koşmak
isteyen 19 yaşındaki
cam çocuk Eren,
babasının sosyal
güvencesinden
çıkarıldı ğı içın 242
YTL'llk son hastane
masraflarını ödeye-
meyince ailesi has-
taneye senet bırak-
mak zorunda ka!dı.
Gözüyaş!ı anne ise
19 yaşındaki Eren
den ümidi kestiğini,
16 yaşındaki kızı
Eda'nın yürüyebilme-
si için yardım eli uza-
tılmasını istedi. yıllar
dır yakalandıkları
hastalıkla mücadele
eden Eren (19) ve
Eda Alkan (16)
kardeşlerin dramı
yürek parçalıyor.
"Ben de yürümek,
koşmak için yardım
istiyorum. Ancak bu
yardımı bize veren
yok " diyen Eren,
gözyaşları içinde

Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'dan
yardım elini uzat-
masını istedi
Henüz 9 aylıkken
yakalandığı amansız
hastalık sonucu
bütün varını yoğunu
oğuIları Eren için
harcayan aile, 3 yıl
sonra dünyaya gelen
kızları Eda da aynı
hasta!ığın pençesine
düşünce ne
yapacağını şaşırdı.
Sağlıklı olacağını
düşündük!erl
kızlarının da aynı
hastalığa yakalan-
ması Alkan ailesinin
dahada zor duruma
soktu. Çocuklarının
tedavisi için gitmedik
hastane; ça!madık
kapı bırakmayan
Alkan ailesine en
son şok ise
devletten ge!di.
18 yaşını doldurduğu
için babasının sigor-

fe6

0r

tasının bakmadığı
Eren'e, babası asgari
ücretle çalıştığı için
yeşil kart da verilme-
di. sürekli kemikleri
kırılan ve geceleyin
yataktan düşmemesi
için yatağa bağlanan
ve 4 yaşındaki çocuk
görünümünde olan
Eren; geçen hafta
tedavi için 8 gün
hastanede yattı.
Maddi durumu iyi
olmayan ve babası
nın sosya! güven
cesinin bakmadığı
Eren'in 242 YTL'l.k
tedavi masrafları
karşılığında aile
Devlet Hastanesi'ne
senet imzaladı.
Durumlarının iyi
olmadığını ve
babasının asgari
ücretle 7 kişiye
baktığını söyleyen
Eren, icrayı
bek!ediklerini
söyledi.

o
f ouıı-uxs|Y^slo^zEYE I

Ebetıe nlere altın ö
Cam karde lerölümü bekll

ı

BuRsR HnHımİver ve
HCNT oRzCTCtCnıNC

İı.nıı Ue RCHLRıII RLıNıR
Her türlü alım-satım,
eleman ilanlarınız ve

reklamlarınız için bizi arayın
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(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel (0.224| 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Bu uk
Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin
1. U|uslararası İpek
Yolu Fi!m Festiva!i
kapsamında Bursalı
sinemaseverlere
sağladığı profesyone!
ustalar tarafından
verilen ücretsiz
sinema kursları
baş!adı.
Tayyare Kültür
Merkezi'nde
11.00-17.00 saatleri
arasındaki kurslarda
ilk gün sinema
tarihçisi ve yazarı
Burçak Evren tarafın-
dan'Sinema Tarihi'
dersi verildi. Aynı
zamanda lpek Yolu
Film Festivali Başkanı
olan Burçak Evren,

ehlr'den Türk Slneınası'na e ltlın katkısı

kursların Bursa'da
sinema ortamının
hareketlenmesi,
sinemayla ilgili
izleyicilerin doğru
yönlenebilmesi ve
sinema meraklı|arının
içlerinde var o|an
yetenekleri ortaya
çıkartmak amacıyla
düzenlendiğini belir-
tirken, Türkiye'de
böyle bir etkinliğe
ilk kez imza atan
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet
Şahin'e teşekkür etti.

Evren, kurslardaki en
büyük hedeflerinin
katılımcıların aldıkları
eğitim aracı!ığıy!a,
yaşadıkları kentin
yerel tarihine ve
kü!türel dokusuna
yönelik belgesel ve
dramatik çalışmalarda
rahatlıkla görev
almaları ve bu tür
projeleri geI iştirmeleri-
ni sağlamak
olduğunu söyledi.
'Babam ve Oğ!um'
filminin başarılı yönet-
meni Çağan |rmak'ın

'yönetmen!ik', ün!ü
sinema ve tiyatro
oyuncuları Pelin Batu
ile Aykut Oray'ın
'oyunculuk' dersleri
vereceği kurslarda,
'Dünyayı Kurtaran
Adamın Oğlu',
'G.O.R.A.'ve'Dabbe'
gibi filmlerin görsel
efekt çalışmalarında
görev alan ve aynı
zamanda festivalin
film fragmanını hazır-
layan Mincho Alekov
Marinov'un vereceği
bilgisayar destekli

görsel efekt ve
Sevtap Aytuğ'un
gerçekleştireceği
makyaj tekniği
eğitimleri de yer

aIıyor.
4 gün boyunca,
11 başlık altında
toplam 22 ders
saatinden o!uşan
ücretsiz sinema
kurslarında devam
sızlık yapmadan
katılanlara 'katılım
belgesi' verilecek.
Kursiyerlerin
alacağı dersler ve

eğitimi
verecek kişiIer şöyle:
- Türk Sinema Tarihi
(Burçak Evren, Sinema
Yazarı ve Tarihçisi)
- Film Analizi (Mehmet
Açar, Sinema Yazarı ve
S|YAD Başkanı)
- FiIm Yönetiml
(Çağan !rmak)
- Senaryo (Özgür
Şeybq.n, Sinema Yazarı
ve M.U.G.S.F. Sinema
W Bölümü Öğretim
Görevlisi)
- Oyunculuk (Pelin
Batu ve Aykut Oray)
- Film Müziği ve Ses
Tasarımı (Alper
Maral, Besteci ve Caz
Piyanisti)
- Bi!gisayar Destekli
Görsel Efekt (Mincho
Alekov Marinov,
Görsel Efekt Uzmanı)
- Sinemada Makyaj
Teknikleri (Sevtap
Aytuğ, Makyaj
Sanatçısı)
- Sinemada Kurgu
(U!aş Cihan Şimşek,
Yazı Tura, Eve Dönüş
filmlerinin kurgucusu)
- Görüntü Yönetimi ve
lşık (Prof. Bü|ent
Vardaı M.U.G.S.F.
Sinema TV Bölümü
Bö!üm Başkanı)
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2007'de hedef 25m on turlstıı

i'ürkiye Seyahat
Acentaları Birliği
günseB) Başianı
Başaran Ulusoy,
Papa'nın Türkiye
ziyareti sonrası inanç
turizmine önem ver-
ilmesi gerektiğini
belirterek, 2007 yılı n -
da 25 milyon turist
hedeflediklerini
söyledi.
Muğla Universite-
si'nde düzenlenen
"Turizm ve Sektörler"
konu!u konferansa
katılmak üzere
M.!,ığla'ya gelen
TURSAB Başkanı
Başaran Ulusoy, Vali
Teme! Koçaklar'ı
ziyaret etti. Burada
açıklamalarda bulu-
nan Ulusoy, sahil
beldelerindeki çarpık
yapılaşmanın turizme
büyük darbe vur-
duğunu be!irterek,
"Turizm sezonunda
2006 yılı hedefini tut-
turamadık. Bunda,
Türkiye'de yaşanan
olaylar, kuş gribi ve
Avrupa ülkelerindeki
ekonomik daralma
büyük rol oynadı.
Türkiye'ye gelen tur-
ist sayısının büyük
bö!ümünü Avrupa
ülkeleri oluşturuyor.
Ancak |ngiltere ve
Almanya'da bu yı!
yaşanan ekonomik
dağılma, ülke tu
rizmimiz| büyük
oranda etkiledi. 2005
sezonunda Avrupa

ülkelerinde turizm
yüzde 4-5 oranında
büyürken, bizde bu
oran yüzde 2O'leri
buldu. Ancak bu yılı
yüzde 8 kayıpla
kapatıyoruz. 2006
sezonu için hedefi
tutturamadık" dedi.
2007 sezonunda ülke
turizminde patlama
beklediklerini dile
getiren Başaran
Ulusoy, "Türkiye, din-
lere ev sahipliği yap-
mış bir ü!ke. Papa'nın
Türkiye ziyareti
dünya gözünde
Türkiye'yi olumlu
etkiledi. Tabi ki tur-
izm sektörü olarak
biz de bu ziyaretin
olumlu etkilerinden
faydalanacağız. Bunu
da inanç turizmi
yoluyla yapacağız.
Papa ziyaretiyle
dünya, Türkiye'nin ne
kadar güvenilir bir

ülke olduğunu gördü.
Papa'nın ziyareti son-
rasında yurtdışındaki
turizm acente!erinden
olumlu sinyaller
aldık. Şimdi dünya
Türkiye'yi konuşuyor.
Mardin, Antalya,
lstanbul gibi inanç
turizmi açısından
önemli illere sahibiz.
Ve bunu 2007
sezonu için çok iyi
değerlendireceğiz.
Dünyada, Türkiye
deyince akla iki şey
geliyor; birincisi
Atatürk. ikinc ısi
Istantıu|. İstanbul
dunyanın tanıdığı bir
yer. Sadece yazıl-
madığı kalmıştı.
orhan pamuk bunu
yaptı. Bu ülke tur-
izmimizi olumlu
yönde etkileyecektir.
lstanbul ayrıca, 2010
yılında Dünya Kültür
Başkenti ilan edildi.

Türkiye'de yaşanan
bu otumlu gelişmeler
sonrasın da 2007
sezonu için turist
hedefimizi 25 milyon
olarak belirledik. Bu
rakama ulaşmak için
çalışmalarımızı
sürdüreceğiz" diye
kon uştu.
2007 sezonunda
turizmde kaliteyi
hedeflediklerini ifade
eden Ulusoy,
"Türkiye'deki birçok
koy, sahillerdeki
çarpık yapılaşma
nedeniyle tahrip
olmuş durumda.
sahil kenarlarındaki
belediyelerimiz bu tür
çarpık yapılaşmalara
göz yummamalı. Bu
tür otellere ruhsat
verilmeme!i. Ben
şahsen artık
sahillerde otel yapıl-
masına karşıyım.
sahillerimiz beton
yığınına dönüştü.
Geçmiş yıIlarda tur-
istler sağlık|ı yaşam
için geliyordu. Şimdi
sağlıklı yaşlanmak
için geliyorlar. Turist
a.rtık gıünerce, ku.nça
değil, kültür ve
doğaya geliyor. Yeni
hedeflerimizden birisi
de eko turizmdir.
Muğla eko turizmin
yapılacağı illerin
arasında yer a|ıyor.
Eko turizmi ge!iştir
mek için sektöre bü
yük görevler düşü
yor" dedi.

Hüküınetten Ba ](ur eınek ııı

Y

erıne ]nu
ııı

de
Hükümetin, emekli
Bağ-Kur'!u lardan
yüzde 33.5 sosyal
güvenlik destek primi
kesi!mesini öngören
5510 sayılı yasada
değişik!iğe gittiği
bildirildi
AK Parti Balıkesir
Milletvekili ve
TBMM Hesaoları
|nceteme Komisyonu
Başkanı lsmail
Ozgün, 1 Ocak 2007
tarihinden itibaren
yürürlüğe girecek
olan 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık
Sigortası Kanunu'na
göre, emekli aylığı
alırken faaliyetleri ne
devam edenlerin
kazancından yüzde
33.5 oranında sosyal
güvenlik destek primi

kesilmesini öngören
konunun, bakanlık
nezdinde yapılan
girişimler neticesinde
yeniden ele alındığını
ve bu konuda yeni
bir düzenleme yapıla-
cağı açıkladı.

Milletvekili Özgün,
hükümetin üzerinde
değişikliğe gittiği
bu kanunla i!gili
ayrıntıların Çalışma
ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Murat
Başesgioğlu tarafın-

dan kamuoyuna
açık!anac.ağını
bildirdi. Ozgün,
"Gerek esnaf ve
sanatkar|arımızın
kendilerini ziyaret
ettiğimizde bize
direk olarak
aktardıkları,
gerekse esnaf
odaları başkanlarını
ziyaretlerimizde
şahsıma iletilen
bu husus
inşallah kanun
yürürlüğe girmeden
yeni bir düzenleme
yapılarak uygun hale
getirilecektir. Bu
güzel gelişmeyi
emekli olup halen
çalışmaya devam
eden Bağ-
Kur'!u!arım ızı n
dikkatine arz
ediyoruz" dedi.
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ocuklara
acll koruma

Adll ve idari merci
ler, kolluk görevli
leri, muhtarlar, zabı-
ta memurları, kamu
görevlileri ve sivil
toplum kuruluşlarıy-
!a bir çocuğun
korunmaya ihtiyacı
olduğundan haber-
dar olanlar, durumu
il ve ilçelerdeki
sosya! hizmet
müdürlüklerine
bildirmekle yükümlü
hale getiri!di.
Derhal koruma altı-
na alınmasını gerek-
tiren durumlarda,
SHÇEK acil koruma
kararının alınması
için en geç 5 gün
içinde çocuk
hakimine müracaat
edecek, hakim de 3
gün içinde talep
hakkında karar
verecek.
kadın ve Aileden
sorumlu Devlet
Bakanlığı ile Adalet
Bakanlığınca
"Çocuk Koruma
Kanunu'na Göre
Verilen Koruyucu ve
Destekleyici Tedbir
Kararlarının Uygulan
ması Hakkında yö
netmelik" hazırlandı.
Yönetmelik, 18
yaşını doldurmamış
ve korunma ihtiyacı
olan çocuklar için
alınacak tedbirlerle
suça sürüklenen
çocuklar hakkında
uygulanacak güven-
lik tedbirlerinin usul
ve esaslarına, bu
kararların yerine
getirilmesinde
kurumların görev ve
soru mlu lu kları na
ilişkin hükümleri
düzen!iyor.
Yönetme|iğe göre,
adli ve idari merci
!er, kol|uk görev!i
leri, muhtarlar, zabı-
ta memurları, sağ!ık
ve eğitim kuru-
luşları, diğer kamu

Sayfa 8

kurum ve kuru-
!uşlarının görevlileri,
sivil toplum kuru-
luşları i!e bir çocu
ğun korunmaya
ihtiyacı olduğundan
haberdar olanlar,
durumu il ve ilçe
lerdeki sosyal
hizmet müdürlükle
rine bildirmekle
ytıktımlü kılındı.
ll ,, .lic sostal
h izmet müdür!ükleri,
korunma ihtiyacı
o!an çocuklar
hakkında basın-
yayın organ!arında
çıkan haberleri ve
her tür!ü duyumu
ihbar kabul edip, bir
resmi duyuru gelme
sini beklemeden
harekete geçecek.
Çocuk veya
çocuğun bakımın-
dan sorumlu kişiler
de çocuğun korun-
ma altına alınması
amacıyla i! ve
ilçelerdeki sosyal
hizmetler
müdür!ük!erine
başvurabilecek.
Çocuk!arın derhal
koruma attına alın-
masını gerektiren
durumlarda, çocuk
sağlık kontro!ü
yapıldıktan sonra
SHÇEK tarafından
bakım ve gözetim
altına alınacak.
AciI koruma
kararının alınması
için kurum, çocuğun
kuruma geldiği
tarihten en geç 5
gün içinde çocuk
hakimine müracaat
edecek, hakim de
3 gün içinde talep
hakkında karar
verecek. Hakim,
çocuğun bulunduğu
yerin gizli
tutulmasına ve
gerektiğinde
kişisel ilişkinin
tesisine karar
verebilecek.
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Elektrl e üzde 8 zam e or
TETAŞ, 2007'de 20
dağıtım şirketine sat-
acağı elektriğin kWh
fiyatı 2006 yılı ortala-
ma-sına göre yüzde
8 oranında aıtırılarak
9,80 YKr olarak
belir|edi. Artış tüketi-
ciye yansımayacak.
Ener|i Bakanı Hilmi
Güler, artışın tüketi-
ciye yansımayacağını
açıkladı.
Türkiye E!ektrik
Taahhüt ve Ticaret
A.Ş'nin (TETAŞ), 2007
yılında 20 dağıtım şir-
ketine satacağı e!ek-
triğin kilovatsaat
(kwh) fiyatı 2006 yılı
ortaIamasına göre
yüzde 8 oranında
artırılarak 9,80 YKr
olarak beIirlendi.
Enerji Piyasası
Düzenleme kurumu
ntın (EPDK) yapılan
Kurul toplantısında,
TETAŞ'ın 2007 yı|ında
Türkiye Elektrik
Dağıtım Şirketine
(TEDAŞ) bağlı 20
dagıtım şirketi ile
ortalama elektrik
satış fiyatı teklifleri
görüşülerek karara
bağlandı. Buna göre
2006 yılında ortalama
9,1 YKr o|an
TETAŞ'ın dağıtım şir-
ketlerine elektrik
satış fiyatı, zam!a bir-
likte 9,8 YKr'ye, orta-
lama elektrik satış
fiyatı ise 9,69 YKr'ye

yükseldi.
EPDK zAMMl ö|g ve
TEDAş,A elı_olnol
EPDK Başkanı Yusuf
Günay, TETAŞ'ın
onaylanan yeni top-
tan satış tarifesini,
TEDAŞ ve 20 dağıtım
şirketi ile bu şirket-
lerin bağlı olduğu
Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı'na yazı i|e
biIdirdiklerini, bu alım
fiyatlardan dolayı
dağıtım şirketleri
tarafından konut ve
sanayi elektrik satış
fiyatlarına zam talep
edilmesi halinde
bunu da kurul olarak
ayrıca değerlendire-
ceklerini söyledi.
Günay, TETAŞ'ın
zammının gerekçesini
şöy!e açıkladı:
"TETAŞ, sattığı elek-
triğinin yüzde 70'ine
yakın bölümünü,
çoğunluğu doğal
gazla ça!ışan Yap-
lşlet, Yap-lşlet-Devret
ve lşIetme Hakkı
Devri santrallarından,
sözleşmeye bağ|an-
mış fiyatlardan
zorunlu olarak alıyor.
2007 yı!ı Genel Yatı
rım ve Finansman
Programında ortala-
ma do|ar kuru 1,45
YTL'den 1,54 YTL'ye
çıkarı!dı. TETAŞ tarife
önerisinde, hem
döviz hem de doğa!
gaz tiyatlarının art-

tığını, üste|ik elektrik
satış fiyatı daha ucuz
olan Elektrik uretim
A.Ş,den (EÜAş) aldık-
ları elektriğin mik-
tarının azaldığını
gerekçe göstererek
yeni yılda zarar
etmemek için
Kurumumuzdan yeni
bir düzenleme talep
etti. 4628 Sayılı
Elektrik Piyasası
Kanunu'na göre
TETAŞ'ın tarife!erini
onaylarken mali
yükümlülüklerini yer-
ine getirme kapa-
sitesini dikkate almak
zorundayız. Bu kap-
samda 1 Ocak'tan j
itibaren geçerli olrnak
üzere ve 20 dağıtım
şirı«etıne eşıt tıyatlar
uygulanmak üzere
aktif enerji bedelini
9,80 YKr/kWh olarak
belirledik."
"BU ARTış TEDAş,ı
MUTLAKA ETKİLER"
Günay, TETAŞ'ın fiy-
atlarının 2006 yılı

ortalamasına göre
arttırılmasının nihai
tüketici fiyatlarını
nasıl etki!eyeceği
sorusu üzerine, bu
aşamada vatan-
daş!arın kul!andığı
elektriğe yönelik bir
zam kararı olmadığı
nı, geçtiğimiz Eylül
ayında da TETAŞ'ın
fiyatının yüzde 20
civarında arttığını
ancak bunun tüketi-
cilere yansıtıl-
madığını hatırlattı.
Ancak, TEDAŞ elek-
triğinin yüzde 90'ının
konutlara ve sanayi-
ciye elektrik temin
eden dağıtım şirket-
lerine satı!dığını
kaydeden Günay,
şoyle dedi: "Bu yüz-
den TETAŞ'ın satış
fiyatındaki artış
dağıtım şirketlerinin
maliyetlerini de mut-
laka etkileyecek ve
nihai tüketici
fiyatlarına bir yansı-
ması olacaktır."

As arl ücret
605 YTL olsun

Asgari Ücret Tespit
Komisyonu 2.
toplantısı yapıldı.
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı'nda
gerçekleştirilen
top!antıya, işçi!eri
temsiten Türk-Iş,
işvereni temsilen ise
TlsK katıtdı.
Ça!ışma Gene!
Müdürü Gengiz
Delibaş'ın başkanlık
ettiği Asgari
Ucret Tespit
Komisyonu'nda
Türk-!ş'i Mustafa
Türkeli, TısK,i Aıı
Nafiz konuk temsil
ediyor. Türk-lş
temsi!cisi Türkeli,
2007 yılından
itibaren geçerli
olacak asgari ücretin
605 YTL olmasını
önerdi. TISK temsil-
cisi konuk ise
yeni ücretin belir|en-

mesinde rakamın
rekabet gücünü
olumsuz etkile-
memesine dikkat
edilmesini istedi.
Konuk, bununla
birlikte işgücü
maliyet!erinin
düşürülmesini talep
etti. Konuk, asgari
ücretin tespitinde;
yatırımların, istih-
damın, ihracatın ve
üretimin artırılması,
işsiz!ik artışının
önlenmesi,
enflasyonla
mücadele, kayıtdışı
sektörün dara!tıl-
ması, ekonominin
rekabet gücünün
korunup, gelişti
rilmesi gibi temelde
sosyal refahın
gerçek kaynaklarını
oluşturan
hususların göz ardı
edilmemesi gerek-
tiğini kaydetti.
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sası ona
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5561
sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarım
lşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Deği
şiklik Yapıtmasına Dair Kanun"u onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden
yapılan açıklamaya göre, yasa yayımlanmak
üzere Başbakanlığa gönderildi.
Yasaya göre, 5 yıllık sigortalı olup, sigor-
talılık süresinde en az 900 gün malullük,
yaşlılık ve ö!üm sigortaları primi ödeyen-
lerin, vefatları halinde hak sahiplerine aylık
bağlanacak.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce ölen sigortaIının, ölüm tarihi itibariyle
yürürlükte bulunan mevzuata göre aylık
almaya hak kazanamayan hak sahiplerinin
aylıkları, değişikliğin öngördüğü şartları taşı-
maları halinde, kanunun yürürlüğe girdiği
tarihi takip eden ödeme dönemi başından
geçerli olmak üzere başlatılacak. Kanun, 18
Ekim 2006 tarihinden geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
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SSK, Bağ-Kur,
Yeşilkart ve Emekli
Sandığı kurumlarına
ait sağlık karnelerini
kullananlar, 2O07
yılından itibaren
62 kalem ağrı kesici
ve antiromatizmal
ilacı, 7 günlük dozajı
aşan ambalajla
satın alamayacak.
SSK, Bağ-Kur,
YeşiIkart ve Emekli
Sandığı kurum!arına
ait sağlık karnelerini
kul|ananlar, 2007
yılından itibaren 62
kalem ağrı kesici ve
antiromatizmal ilacı,
7 günlük dozajı aşan
ambalajla satın ala-
mayacak.
Yeni uygulam ayla
doktorlar, hastaya
ağrı kesici veya
antiromatizmal
ilaçtan herhangi
birinden günde
en fazla 2 tablet
yazabilecek.
Böylece bir haftalık
tedavinin karşı!ığı
olarak hasta 14
tablet kul!anabi lecek.
İlaç firmatarı da
resmi kurumların
reçeteleri için satışa
sundukları ağrı kesi-
cileri ve antiromatiz-
mal ilaç!arı
içerisinde 14 adet
tablet olacak şekiIde
yeniden ambalajlaya-
caklar.

a

Kayseri Eczacı Odası
tsaşkanı Bülent
Unsal, yeni uygula-
manın önce ağrı
kesiciler ve antirom-
atizmal ilaçları kap-
sayacağını, daha
sonra da antibiyotik
ve diğer bazı ilaçlar
için beıızer uygula-
maların devam
edeceğini söyledi.
Uıısal, "Devlet, ilaç-
taki savurganlığın
önünü almak için
tedbir alıyor. Maliye
Bakanlığı, ilaçtaki
tane sayısı sınırla-
ması uygulamasını
Sağlık Bakanlığına
bildirdi. Sağlık
Bakanlığı da ilaç
firma!arına yeni
amba!ajlar için
yeniden ruhsat
verecek" dedi.
Ünsal, yeni
uyg ulamayla
eczanelerin resmi
reçeteyle ge!en
hastaya, içerisinde
20 tablet bulunan
aspirin yerine
içerisind e 14 tablet
bulunan yeni ambal-
ajlı aspirini verebile-
ceğini, ilaç fir-
malarının yeni anbal-
aj!ı üretim ruhsatı
alnıak amacıyla
Sağlık Bakanlığına
başvurucla bulun-
maya başladıklarını
kaydetti.

f ouxrungvısloazgr: I

Çukurova Universite-
si Tıp Fakültesi Kulak
Burun Boğaz
Hastalıkları Ana Bilim
Da!ı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Barlas Ay
doğan kış aylarında,
havalandırı|mayan
mekanların vücut
direncini düşürdü
ğünü söyled|.
Çukurova Universite-
si Tıp Fakültesi Kulak
Burun Boğaz
Hastalıkları Ana Bilim
Dalı Oğretim Üyesi
Doç. Dr. Barlas
Aydoğan, soğuklarla
birlikte kapalı mekan-
lardaki topIu yaşam-
ların arttığını, bunun
da enfeksiyonların
yayılmasını ko!ay-
laştırdığını ifade etti.
Kış aylarında soğuk-
lar nedeniyle evlerde
ve iş yerlerinde yapıl-

ması gereken hava-
landırmaların ihmal
edildigini vurgu!ayan
Aydoğan, "Kapalı
ortamların hava-
!andırılması kişilere
zarar vermez aksine
faydalı olur" dedi.
Artan soğuklar ve
ısınma problemleri
nedeniyle ev halkının
kapa|ı mekanları
daha tazla birlikte
kullandığına dikkati
çeken Aydoğan,
şöyle konuştu:
HASTALİK BİRlNDEN
oiĞenlııE GEçlyoR
"Kapa!ı mekan!ar bir
kişide olan hastalığın
diğerlerine bulaşma
ihtima!ini de artırıyor.
Bu nedenle yaşanılan
mekanların mutlaka
havalandırı Iması
gerekiyor. Havalan
dırma içeride bulu-

nan mikropları
öldürür.
Havalandırma yapıl-
mayan mekanlarda
ise ortaya çıkan ev
tozları daha tazla
alerjik durumların
ortaya çıkmasına
neden o!ur. Gün
içerisinde yapılacak
bir saatlik havalandır-
ma, vücudun direnci-
ni artırarak hastalık-
lara karşı korunma
sağlar."
Aydoğan, çocukların
hastalıklara karşı
daha hassas olduk-
larını belirtirken,
kapalı mekanlarda
içilen sigara duma
nının çocukların
vücut direncinin
daha da zayıflata-
cağını söyledi.
Sigaranın, vücudun
savunma mekaniz-

uru 0r
masırıı buyuk olçu,Je
kaybetmesine nedtın
o|duğunu belirten
Aydoğan, ş.unları
kaydetti: "Ozellikle
toplu yaşanan yer-
lerde içilen sigaranın
hasta!ıkların oluşu-
muna etkisi büyük.
vücudun savunma
mekanizrnasının azal-
masına neden olan
sigara, çocuklarda
gripal enfeksiyon-
ların oluşumunun
yanı sıra orta kulak
iItihabı, sinüzit gibi
hastalıkların da
ortaya çıkmasına
neden oluyor. Hiç
içllmemesi gereken
sigara, eğer içi!e-
cekse mut|aka aile
bireylerinin ve çocuk-
ların bulunmadığı
açık ortamlarda
içi!meli."
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Türk kadınının ha 0r
Y

rıa
Türk kadınlarının
yüzde 93'ünün
hayatlarının bir
döneminde baş
ağrısı çektikleri
kıildirildi. klinik
Farmakoloji
Derneği .Başkanı,
Ankara universitesi
Tıp Fakültesi
Farmakoloji ve
Klinik Farmako|oji
tarafından baş ağrısı
ile ilgili yapılan
araştırmaya göre,
Türk kadınlarının
yüzde 93'ü
hayatlarının bir
döneminde baş
ağrısı çekerken,
yüzde 9.7'si her gün,
yüzde 40'ı haftada
1-2, yüzde 37.8'i
ayda 1-2, yüzde 12'si
de yılda 1-2 kez bu
rahatsızlığı yaşıyor.
Kadınların yüzde
S2'sinin başı orta,
yüzde 35.6'sının
şiddetli, yüzde
10.5'inin hafif, yüzde
4.8'inin de çok
şiddetli ağrıyor.
Kadınların yüzde
41.7'si bir saatten
az, yüzde 26'sı 1-3
saat, yüzde 13'ü 3-6
saat, yüzde 6.8'i 6-12
saat, yüzde 7'si 12-
24 saat, yüzde 4.5'l
ise 2-3 gün ağrı
çekiyor. Baş ağrısı
çeken kadınların
yüzde 71'i bu şika
yet nedeniyle dokto-
ra gitmediği gibi
doktora gidenlerin

yüzde 81'i de verilen
tedaviyi düzenli
uygulamıyor.
Doktora gitmeyen
kadınların yüzde
59'u ise ağrıları
başladığında ilaç
kullanıyor.
Kadınların yüzde
70.6'sı ayda 14
tablet, yüzde 20'si 5-
10 tablet, yüzde 6'sı
da 11-2O tablet ağrı
kesici ilaç tüketiyor.
Klinik Farmakoloji
Derneği .Başkanı,
Ankara universitesi
Tıp Fakültesi Farma
koloji ve Klinik Far
mako.Ioji Ana.Filim
Dalı Oğretim Uyesi
Prof. Dr. Cankat
Tulunay, Türk kadın-

larının yüzde 11'inde
mig ren görüldüğü
nü vurgulayarak,
iazla önemsenme
yen baş ağrılarının
zaman zaman çok
ciddi hastalıkların
sinyalini vere-
bildiğine işaret etti.
Tulunay, "Baş ağrısı
şikayetleri kadın|ar
tarafından hafife
alınıyor. özellikle
tanısı konu!mamış
baş ağrılarında rast-
gele ağrı kesici ilaç
ku!lanmak, yüksek
tansiyondan başla
yan bir sürü hayati
tehlike yaratabilecek
riskleri maske|eye
rek öIüme davetiye
çıkartmaktır" dedi.

Bel ııe ho
Günümüzün en
yaygın, belki de
moda hastalığı "bel
ve boyun fıtığı"
yakınmaları, basit
egzersiz hareket!eri
ile kontrol aItına
alınabiliyor. Ameliyat
gerektirmeyen
düzeydeki fıtıkların
tedavisinde klasik
fizik tedavi yöntem-
lerinin çoğu zaman
yetersiz ka!dığını
söyleyen Fizik
Tedavi ve
Rehabilitasyon
Uzmanı Dr. Vildan
Çerçi, 'Mc Kenzie
tedavi tekniği ve
eğitimi, ciddi olarak
rahatsızlık veren
boyun ve bel fıtık-
larının tedavisinde
oldukça etkin ve son
derece güvenilir bir
yöntemdir" diyor.
Be! ve boyun fıtıkları,
hastaların büyük kıs-
mında, yeterince
iyileşememe,
hasta|ığın tekrarla-
ması veya durumun
daha kötüleşmesi
nedeniyle ameliyata
kadar gidebi!iyor.
Mc Kenzie tekniği
ise, varolan şikayet-
leri iyileştirmekle
kalmıyor, tekrarlama
riskini en aza
indirerek, fıtık riskine
karşı da koruyor. Bu
tekniği uygulamayı
öğrenen kişi, bel ve
boyun hakimlyetini

eline geçiriyor ve en
ufak bir ağrı, tutulma
durumunda kendi
kendine tedavi eder
ha!e gelebiliyor.
Mc Kenzie tekniğini
öğrenen ve uygula-
maya başlayan
hastaların, kendinde-
ki iyi!ik halini ilk
seanstan itibaren
hissedeceğini
söyleyen Dr. Vildan
Çerçi, şu bilgileri
veriyor:
"Hasta hızla eski
hareket!i liğin i kazan-
maya başlar.Bu
tekniğin en büyük
avantajı 10-15 gün!ük
istirahat dönemlerine
gerek kalmaması,
ağrı kesici ve kas
gevşetici kuiianma
ihtiyacının olma-
masıdır. Hasta dok-
torundan aldığı
eğitimde, omur-
gasının nasıl
çalıştığını
öğrenir.Eğitim için
zaman, öze! bir
zaman ayrılmakta ve

ıe

görsel dökümanlar
eşliğinde yapı|mak-
tadır. Mekanik
nedenlerle oluşmuş
bel boyun problem-
lerini nasıl kendi
kendine çözeceğini
öğrenmek hastayı
büyük ölçüde dok-
tordan, sağlık
kurumlarından
bağımsız ha|e
getiriyor.
Bu tekniği,
hiçbir yakınması
olmayan ancak bel
ve boyun fıtığı riski
yüksek olan meslek
gruplarında çalışan
insanların koruyucu
amaçlı öğrenmesi de
son derece fay-
dalıdır. Orneğin; otu-
rarak çalışan, uzun
süre bilgisayar kul-
lanan, sık sık seya-
hat eden, uzun süreli
araba kullanan,
yük kaldırmayı ve
eğilip doğrulmayı
gerektirecek, ağır
işlerde çalışan
insanlar gibi."
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GEREKLl TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBUSU

İttaıye 110
po1is imdat 155

Jandarma |mdat 156

Jandarma K. 513 10 55

Polis Karakolu 513 18 79

Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayollan
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı |o. 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
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| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT
KAYMAKAMLİK Yalova

Topçular
Eskihisar

|226| 814 10 20
|226| 363 43 19

|262| 655 60 31Kaymakamlık

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 514
Anıtur 514
Kamil Koç 513

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

TUP DAGıTıclLARl

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

513 12 95

513 16 37

5t3 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

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

BELEDlYE
Santn! 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 lrd. 513 45 21 -182

Yazı İş!. Md. 513 45 21 -111

Su Anza Yalniz 185

TAKsıLER
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

AKCAN PETROL
iiAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25
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YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL : 34 SAY! :2624

FlyATı : 0.25 yTL. (KDv Dahit)
Sahibi : Kadri cÜl_en

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KöRFEZ OFSET
MatbaacI ı k-Yay ı ncı l ı k-Reklamcı tık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEML|K
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.,:ı!ik Körfezi'nde meydana gelen 5.2'lik sarsıntının ardından
,,,ırekete geçen Bursa Vallllğl, hazırlattığı "Erken Uyarı ve Acil

Müdahale Sistemi" projesini kamuoyuna tanıttı.
kaydetti. Ozer,
"Sistem, sismik
dalgaları belirleyecek.
Daha sonra merkeze
uzaklığa göre 0-15
saniye içerisinde
önemli noktalara
otomatik uyarıda
bu!unacak" dedi.
kocae!i Üniversitesi
Yer ve Uzay Bilimleri
Araştırma ve
UyguIama Merkezi
Müdürü Prof. Dr.
Mithat Fırat Özer,
Bursa'da 17 Ağustos
depreminde olduğu
gibi birbirine komşu
fayların birlikte
kırılması durumunda
6.2 ile 7.7 arasında
deprem oluşabile-
ceğine dikkati
çekerek, "Bu
değerler maksimum
depremlerdir.
Faylar kırıldığında
bu değerler olacak
anlamına gelmiyor"
dedi.
Prof. Dr. Özer,
"Aldığımız ilk
da!galarda büyük
depremi tespit ede-
bilirsek, uyarı için

Bursa Vali!iği,
Gemlik Körfezi'nde
yaşanan sarsıntının
ardından kenti
etkileyecek olası bir
depreme yönelik
"Erken Uyarı ile Acil
Müdahale Sistemi"
için harekete geçti.
ll ozel ldaresi ve
Büyükşehir
Belediyesi'nin de
yer alacağı projenin
tanıtımı Afet
Yönetim Merkezi'nde
yapı!dı.
kocaeli universitesi
Yer ve Uzay Bilimleri
Araştırma ve

Uygulama Merkezi
Müdürü Prof. Dr.
Mithat Fırat Özer,
projenin sunumunu
yaptığı toplantıda,
sistemin kurulması
durumunda
Avrupa'nın 5.
Türkiye'nin ikinci
sistemi olacağını
kaydetti. Sistemin
1.6 milyon dolara
mal olacağını belirten
Qzer, kurulması plan-
lanan sistemin nasıl
çalıştığını anlattı.
Birinci derece
deprem kuşağında
yer alan Bursa'da,

sarsıntıların birkaç
saniye gibi kısa
sürede parame-
treleri ni n beli rlenerek
ilgili kurum|ara
ulaştırılması ve
birkaç dakika
içerisinde deprem-
lerin olası etkilerinin
bilgisayar ortamında
tanım!anarak,
ilgili kurumlara
ulaştırılmasını
hedeflediklerini
betirten Özer,
projenin şehri
çevreleyen 160
kilometre yarıçaplı
alanın kapsadığını

2-3 saniye zamanımız
olabilir. Daha somuta
baktığım ızda, hareket
halindeki araç!arı
durdurma, kimyasal
fabrikaları durdurma,
tren-metro gibi
sistemleri ve tehlikeli
sanayi kuruluş!arını
durdurma şansı ola-
bilir. Askeri alanda
patlayıcı maddelere
önlem alınabilir"
diye kon.uştu.
kocaeli universitesi
olarak bölgese! bir
proje hazırladıklarını
ve Bursa'nın ardın-
dan Yalova,
Balıkesir ile
İzmit'in de projeye
katı labileceğ!ni
vurgulayan Ozer,
öncelikle Bursa'nın
karar vereceğini
kaydetti.
vali yardımcısı
Hakan Güner de
kocaeli Üniversite-

si'nin getirdiği
teklifi görüşeceklerini
ve tartışacaklarını,
karar verilmesi
haIinde projenin
uygulanmasına
yönelik çalışmaIarın
başlayacağını
kaydetti.
Henüz kaynakla
ilgi!i bir girişimleri
o!madığının a!tını
çizen Güner,
önümüzdeki
günlerde konunun
netIeşeceğini
sözlerine ekledi.
Toplantıya Yıldırım
Belediye Başkanı
Ozgen Keskin'in
yanı sıra Büyükşehir
Belediyesi ve
ltfaiye Daire
Başkanlığı
yetkilileri ile ilçe
kaymakamları,
ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarının
temsi!ciIeri katıldı.
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l(ödez 0het'te
Zengin davetiye ve
kartvizit çeşit!eri,
her tür!ü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
bröşür cilt yapımı

lstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel, 513 96 83

tarmarabir|ik Gemlik Zeytin Tanm Satış Kooperatifinden yapılan açıklamada,
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Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış
Kooperatifinden yapılan açıklamada,3
Kasım 2006 tarihinde baş/ayan zeytin alım-
larının köylerde 20 Aralık'ta, merkezde ise
30 Aralık'ta sona ereceği bildirildi. Gemlik
Kooperatif i'nin alacağı zeytin miktarının
2500 ton olarak belirlenmesinin ardından
fiyatlarında düşük olması nedeniyle üretici
zeytininin büyük bölümünü tüccara
verirken kooperatif depolarına gelen zey-
tinin ise kapanış gününe kadar 1800 ton
olması bekleniyor. Haberi sayfa 3'de

ürme in"
uluslararası Ticaret
Odası ve Dış Ekono
mik llişkiler Kurulu
yönetim kurulu
üyesi Tevfik Solak
subaşı, gazetemize
yaptığı açıklamada,
Gemlik'in Afet
8ölgesf ilan edilme-
si yolunda çıkan
haberlerin ilçenin
değerini düşürdü
günü ileri sürdü.
Haberi sayfa 3'de

kuıu sıkılar korkutuvor
Yeni rtahatlede yaşanan olayda bir kişi kuru
sıkı tabanca ile ağır yaralandı. Sayfa Z'de

ıı İİk KÖrteZ' İnternette wyvw.gemlikkorfe zgazetesi.comıGe

lıılııılıiıı
lıı|llııııltlı

Güne Bakış
Kadri GULER
kaciri_ guIer(u hotmail.com

Cenazelerde buluşmak...
Ara!ık ayının ilk yarısını geride bıraktık.
Bahardan kalma günler yaşıyoruz.
Ben bu ayda böylesi havalara rastlamadım

desem yalan olmaz.
Küresel ısınmanın mevsimlere yaptığı etki

oIarak yorumluyor biIim adamları.
Birkaç yıl öncesini hatır|ayın. Şubat ayında

bu tür hava|arı yaşadık ard arda. Ağaçlar çiçek
açtı. Ardından gelen soğuklar ise meyvayı
yaktı.

Onceki gün böylesi bir bahardan kalma bir
havada, sevdiğim bir arkadaşımın annesinin
cenazesindeydik.

Cenazeler çoğu. uzun süre birbirini
görmeyen eş dost ve arkadaşları biraraya
getiriyor.

Bir yanda ölenlerin acısı, bir yanda son
görevi yerine getirmenin manevi huzuru, öbür
yandan eski dostlarla beraber olmanın mutlu-
luğu..

Sizin anlayacağınız cenaze törenlerinde kar-
maşık duyguları birarada yaşayabi!iyorsunuz.

Genç yaşIardan başlayarak ölüm çizgisine
kadahgiden bir didişme ortamından, sonra
sonçpa giden bir yolculuk oluyor cenaze
törer{eri..

Tabutun arkasında bir bi}hırtıeye.ııç göçen
duyulan saygı ve hüzün vardır her cenazenin
ardı*.

Aralık ayının ortasında baharı yaşamak
ayk ırılıktır.

En buyük aykırılık ise varken yok olmak.

Kurban Ba ramı
icin önlemler alındı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan yapılan
yazılı açıklamada, kurbanlık hayvan satış
yerleri ve iller arası hayvan sevkıyatında
muhte mel bir hastalığın bulaşması ve yayıl-
masının önlenmesinin büyük önem taşıdığı-
na dikkat çekildi. kurbanlık sevkiyatı, alım-
satım yerleri ve kurbanlık satışlarıyla ilgili
bir dizi tedbir aldı. Haberi sayfa &'de
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Sayın Belediye
Başkanı;

Gemlik... Çocuk-
luğum.. Gençliğim...
Geleceğim..

Yaşamımın her
döneminde ayrı bir
anlam taşıyor
Gemlik..

Maviyle yeşilin
ufukta sarıya
dönüşerek
Gemlik'in üzerine
saçtığı yıl dızlar

Balıkçı
teknelerinin
çıkardığı umuda
yolculuk türküsünü
andıran tıkırtıları...

Balıkçıların
martılar eşliğindeki
dönüşte attıkları
mutluluk çığlıkları...

Sunğ-ipek
Fabrikası..

Kafoğ|u
Fabrikası..

Alemdar
Fabrikası..

Ali Çavuş'un
zeytinliği...

Toplu'nun kayık-
ları..

Şimdi yoklar.....
Ancak

anılarım ızda taptaze
duruyorlar.

1970'll yıllar.....

Türkiye'yle
birlikte Gemlik'inde
talihinin dönüşüm
başlangıcı..

Tarımdan uzak|aş-
ma..

Sanayileşmeyle
tanışma..

Göç.
Çarpık yapılaşma..
Hızlı nüfus artışı..
Zeytinliklerin

yerinde yükselen
çok katlı beton yığın-
ları..

Denizin üzerinde
gezinen koca koca
demir bloklar..

Gem!ik'in dışında
kim varsa onlara
sağlanan ekonomik
çıkar|ar..

Evet Başkan...
Gemlik....
Göz göre göre,

üzerine basa basa
"kirletildi"..

Birilerinin işta-
hasına Gemlik kur-
ban edildi..

Şimdi...
siz önümüze

duşseniz...
Geleceği kurtar-

mak için uzun bir
yolcu!uğa çıksak..

GemIik'i
sevenlerle...

Gemlik'ten
temiz hava.. lezzetli
balık... masmavi
deniz... sağlıkIı
ge|ecek.. barış ve
huzurdan başka
beklentisi olmayan-
larla..

Azimle..
Sabırla...
Ama umutla...
Yılmadan..
Bir yerden başla

yalım...
Bir mahalleden

başlayalım..
Bir kıyıdan başla

ya!ım.
Siz Gemlik'i sevi

yorsunuz..
Gemlik'i

sevdiğinizi cümle
aleme de ilan
ediyorsunuz..

Kişisel çıkarlar
peşinde hiçbir
zaman olmadığınızı
da bili yoruz.

O halde..
Hadi Başkan...
Hep birlıkte.
Mıvı ycşıl

GeııılİX e...
M utlu !tı g a

Barışa.... Saglığa
yelken açalım..

Dümen sizi bekli
yor.

Tabakhaneler
Bölgesi'ni şehir dışı-
na taşımakta kararlı
olan Osmangazi Be|e
diyesi, dün sabah
TEDAŞ ekipleri bir!ik-
te 34 işletmenin
elektriğini kesti.
Tabakhane!er Bö|ge
si'nde p|anlanan
kentsel donuşüm
projesıni hayata
geçirmekte kararlı
olan Osmangazi
Belediyesi, TEDAŞ'la
birlikte düzenlenen

şafak operasyonuyla
böğedekl 34 tesisin
elektriğini kesti.
Tabakhaneler Bölge
si'ndeki esnafa yak-
laşık bir yıldır yeni
sanayi bölgesine
taşınmaları konusun-
da baskı yapan ve
zanıdıı ı.ııııyan beledi
yenin sabrı taştı. Dun
sabah saat 06,00'da
bölgede ılk yıkımları
başlatmak için çevik
kuwet ve TEDAŞ
ekipleriyle birlikte

Sayfa 2

eras ılu
harekete geçen bele-
di ye, yıkım yapa-
madan geri döndü.
Yıkım çalışmaları
başlatılmadan önce,
hava aydınlanmadan
tesislerin elektriğini
kesmeye başlayan
TEDAŞ ekipleri, 34
binanın elektriğini
kesti. Ancak havanın
aydınlanmasıyla bir-
likte tesis sahipleri
bölgeye gelerek
çalışmalara müda-
hale etti.
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Geleceğe birlikte....
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[uru sıkılar korkutu 0r
Seyfettin ŞEKERSÖZ
kuru sıkı taban-
caların giderek
insan hayatına
girdiği gözlenirken
yakın mesafeden
atılan kurşunların
ağır yaralanmalara
sebebiyet verdiği
görülüyor.
yeni Mahallede
yaşanan bir
olayda kuru sıkı
tabancayla ağır
yaralandığı tespit
edilen H.B. isimli
bir kişi UÜ Tıp

Fakültesi'ne
havale edi!di.
Edinilen bilgiye göre,
Muammer Ağım
Devlet Hastanesine
getirilen H.B. isimli
kişinin kuru sıkı
tabancayla yara-
landığı görülünce
polis tarafından
araştırma yapıldı.
Araştırma sonucun-
da şüpheli A.K.'nin
yanında bu!unan
(namlusu açık
olan) misket
mermisi atan
kuru sıkı tabancasını

ateşlemesi
sonucunda yanında
bulunan arkadaşı
H.B.'yi yaraladığı
öğrenildi.
Yaralı H.B. hayati
tehlikesi bulun-
duğundan UÜ
Tıp Fakültesine
gönderi!irken
olay yerinde araştır-
ma yapan polis
ekipleri bir adet
boş kovan buldu.
Kuru sıkı tabancayla
bir kişinin yara-
landığı olayla i!gi|i
tahkikat baş!atı!dı.
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Tel : (0.2e4) 512 08 58
Fax : (0.224| 512 08 61
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Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

vt \rv\M. kocakgayrİ rne n ku l. coıTı

444 o 55oGENEL MUDURLUK,i
EEo2l Dı ziyı Mh 1r5 M2 2 hıl ].'l da.ro kaldtrorı|,
plmaP.nla. 3at.n bqr., ıartmply.rll 8o 0o0 YTL
F[ -o31 Ma,la3ıır 13o M2 2.hal 3.' k.,l()rtDlYoı
kalğlre,l,. 

'ull 
.şya 'ıl5.ooo YTL

Ft_of] ()rtr.rngul cad.,lııo M2,1.kat 3.1 d.g.lga
bakı,hlI daı,e 75.0OO YTL
f F (ü5 / , 

,(trna.tesı Paan 70 M2 5.kat
?.1 çollk kapl kartoplyc.| plmapan /ı1 oou Y r t

F [ (}58 M.rııaslıı 130 m2 5.kal denız yola cepİıe
hal()İllerll /(l i)()(| YTL
f [ (16(, Maüı.rstlı l30 M2 5.kaı 3+1 dcn|ı y(rla
(_oçı}ıglı lrnl(, ıroı lı 70,0OO YTL
[]İ lü(11 t]nl,kılaıarı 86 M2 S.kat
2+1 baklıl, ,ster 35 0o0 YTL
tE-06? Maııastıı 12o B2 4.kat 3+'ı 

'ulldalrc l0(l ıı(l(ı YfL
EE-O77 l'laııııriıye Mh, 11a M2 1.kat 3+1
bakım|ı daııe 60 0OO YTL
EE_O61 Manastıı t35 M2 1.kat 3+!
lull-doğalgaz 90.ooo YTL
EE-062 ıılanasılı 1ı15 M2 3.kal 3+'l cıfı
banyo ve wc kald|ferll, aian8iiflü !xı.q» YTL
EE-O63 Eşrel [Jınçcr Mh. l30ll2 2.k.t
3+1 y.n. blna Eo ooo YTL
FF-o85 Manastıı 11o M2 12.kat kartonPiy.rli,
kald|lerlı, masrarsı. 55 OO0 YTL
EE-108 Manastır t50 M2't-2.3_ıı_5-.. kıtlarda
3+1 full, lüks, ağustos 2007 t 3lim d.niı mınzrılı l0
ad.t dıin Gmlik Mork.2 110 u2 5.k t 3+1 ç.İş|yı yıkın
EE_093 Manastıı 'l95 M2 5.kat
4+1 2 banyo. 2 wc, asansörlu, doğalgarl
EE-130 Manaslır 'l95 M2 3,hat
/ı+1 2 banyo, 2 wc. asans<irlü, doğalgaıll
EE-l29 Manaslı. 195 M2 ıemın
4+1 2 banyo ? wc, asan3ö., doğalgaz
EE-094 Manastıİ l55 M2.cmin
3+ 1 20o ı temmuz tesllm kredaye uygun
EE-096 Marıastır 150 M2 1.kat 3+1
denız manza.a|ı kalorırorlı, öze| yapım 130.0O0 YrL
FE 1o0 Maılaslır 1ıio M2 3.kat 3+1
o?el yapıııı luks kalorıforlı 120.0OO YTL
EE-108 Manııtır 150 il2 1.2.3.a.5. katlırda 3+l full lüı
Agı,sl6 2007 t.slim d.niı mananl| 10 ıdıt 125.0oo YTL
EE.l25 ıaanast|. ,|55 ıı/ı2 l.k t 3+1 2007
Temuı tıslim kııdiyı uygun 120.000 YTL
EE-l30 İsanastıı t95 t2 1.2.3..a.5.6, katlııda .ı+1 2 b.nyo,
2 wc, asan3örlü, doğalgazlı 5 ıd.ı 170.0oo YTL
EE-143 Mınastır l2O t2 5.k r 3+'| 3obah.
kınonpiy.rli 70.000 YTL
EE-lı§ ı{ınısüı l35 ıı2 3.k t 3+1 3üP.İ d.niz
mınıırılı, ko.nbili E0.00o YTL
EE-lıa6 l3tiklal Cıd. 1l0 

'T2 
2.k r b.kımlı dıir. 57.0OO YTL

EE-l.ıg Hımadiy. uh. l10 
'ı2 

3+1
Gaui okulu yını bıkımlı 55.000 YTL
EE-,ı51 lstikl.ı c.d. ,ııı6 u2 9.kıt 3+l örl yıpım full lükı
dıire '!20.0ü) YTL
EE-lİl Kumlı 80 ıı2 s.kat 2+1 3aİ iç.risandı bıkrm|ı
manaralı fu|l ışyı|ı.12.000 YTL
EE-l5ıl Eski uhil kıyıkhım 120 u2 3+1 bıklmll d.niı
mınzıılı 1O0.0O0 YTL
EE.155 Manastır 120 l{2 3+1 dınıı mnzıalı. bakımlı
d.naze slflr mutfaİ 8o.00o YTL

EE-l59 Dörtyol 130 ıt2 10. kat 3+1
özal yapım lüı 105.000 YTL

EE-007 Gazhanc Cd. l20 M2 zımin 1.kn kalorircrla,
1 r00 YTL kira gcliri vaı, banka ipotckli 1l5.o00 YTL
EE.105 Demirsubaşı Mh. 24 M2
zemın köşe dükkan 55.000 YTL
EE-'l33 Adliye karşııı lh|ara 325 M2 zcmin full
eşy.3ıyla barliktı 550.0O0 YTL
EE-t61 ortrangaza sanaya Sitıgi 150 İıl2 zcmin çokmı
katlı, lçind. kiİacıh, yatlrımhk, k.l.piİ 75.000 YTL

EE{l34 Orhıngaıi'dı 33OOO t2 12OOOil2
kapalı alanlı haz|İ 7.5oo.oo0 YTL
EE{165 Alışaı Xöyü 2a2a I{2 28OO t2 kıpılı
alanlı hazıı 9O0.0OO YTL
EE449 lznik yolu 38oo0 u2 ,ı3ooo ıti2
kapılı alanlı h.2ıı. apot.kla a.275.000 YTL

AA-037 Hisaılcpc 90000 li2 imarlı
AA.{l38 ilanastır 1350 t2 imaılı
AA-{lıl2 J{anastıı 2000 il2 imaılı

EE-oo6 Hisartıpc 130 M2 3.kaı 2+1 asansörlü,
kalorifırli 2OO USO d.pozito 375. YTL
EE{ı16 Manastlr 12o ?ı2 1.kat 3+1 asansörlü,
ha]orifcrli. 2 aylık dıpozit 35O. YTL
EE-,o2o Manastır 12o M2 1.kat 3+1 asansörlü,
kalorifırli, 2 aylık d.pozat 35O. YTL
EE{ı95 Eski Pazar cd. 1oo t2 1.kat 2+1
doğalgaz kapıda, full ışyalı 55O. YTL

EE{5{ Umuğ 2l012 üJb|cı 27012 hlçd, dıniı ınıııarCı

EE{6t Dohucı 500 12 tiplcı lull hıts 150 12 hlçı 10,000 YTL

EE{6t [)üıucı 50012 Tnpltı vihfu! lüts d*ı 600.000 YTL

EE{76 Xııceıi 550 12 riphı daiı ılıı,ihıibdçı 36.00 YTL

EE{?t 0rtıntyı İı, t10 12 0ublcls dgü ıııadı
lüts vı *diiı molıilyü 150.000 YTL

EE{9l Xıınh 2$ I2ti*ı sih Ç dıdı $ ila.m YTt

EE.l4l Oılıınip 1200 12 dupbks bıhmlı sfuı ınııard m.O00 n
EE.l0l 8ırsı Ç*iç lü 12 tiplu öıl yryıı h*s {00.000 YTL

EE.l60 Xıışunlu ıüil 2t012lıi$ks üı içiııdı yünı hıııa
öıl yıpı lüls,yai 10,000 m

SATıLıı< DÜ]<}<AN
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SAT!LİK VİLLA

AA_062 Gımlik Burs. Yoltü 1] 0oo M2
z.mln €ıüdlu 5 k.l lmırlı 

' 
600 ooo Y 

' 
I

AA{63 l{ırlı Koyü 1.222 ir2 an.yola 5 ml 3oo oo0 YTL
AA-06ıı s.rb.st Böl9o 39 18 t M?
Sınıyi lmarh 3.o0o.0o0 YT L

AA-06' lınik Göl kının 8oo 0o0 M2 lurırm
ıe3lsi5 huruııbiliı 5.500.0(x) YTL
AA.oEE orhıngııi 19.o77 ll2 sınıyl lmı.|l 1.25(ı.oo0 YTt
AA-o72 Gcmsıı 80o İl2 Villı imarlı
AA-o8O Kapalılı 596 İl2 villı konut lmırll 110.000 YTL

EE-Oıl8 Golyaka 2 OO0 M2 lçındı ovi olan
lınık gölünc sı|ıı 65.000 YTL
EE-O71 Esadiye Xöyu Yalova 12902 }l2
2 katlı ahşap bina.v. ahır, lrakto, 250.000 YTL
EE-075 Mııdanya 1532 M? anayola copheli
havuzlu muslakll denııe sıllı, alll 9aıa|,
portakal bahçe§i vaı 800 OO0 YTL
EE-O80 Oıhangazt Ccl 7800 M2 Ev ahıı el6kl.ık,
su. arleıy€n. m€yv. agaçıa.ı 200 000 YTL
EE-l3ıl Orhangazı lınik yo|ıı 250O M2 dubleks
ev8 oda. ? banyo elekrılı. 5U ,eytin ve nıeyva
ağaçları çocuk parkı ana yola l20 ml 65.00O YTL
EE-136 Duıdane ?272 M2 2 hatlı ev
meyve agaçlı 130.000 YTL

EE402 Manastıı 100 M2 4 kaı 3r'l kolorirarla 95.000 YTL
EE{04 saıharr cad. 125 M2 5.kat 2+1 kaloriferli 70 000 YTL
EE{o5 Lısı Cad 110 M2 2.kat 3+'l baklmyl dalre 60 000 YTL
EE411 Narlı Köyü 75 M2 2.kaı 2.1.şyah 2 adet yüzm.
havu2u, spor alanı vG çocuk paüı masrafsız 75-000 YTL
EE-012 Manastır 'l?o lü2 6 kal 3+'l masraf sız
bakım|ı daire 100.000 YTL
EE-013 Yeni sahal 90 M2 5.kat 3+1 y6nisahil
masrarsız denız manzaralı 85.000 YTL
E€ -0,l 4 Manastır 124 lü2 1 ,kat masralslz
bakımlı daıre 85.000 YTL
EE-015 Eska pazar cad.95 M2 2-1 soball,
kartonplyorli 50.000 YTL
EE-0'l7 Gemlik morkez 1'l0 M2 S.kat
3+1 çarş|ya yakın 45.000 YTL

EE-018 Hamıdiye Mh. 1ıl4 M2 4.kat
3+,l bakımlı daire 70 000 YTL
EE-019 Balıkpazarı 60 M2 3.kat 2+1

ac|l ihtıyaçtan satılık 55.000 YTL
EE-02,1 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1

çelik ka,şıı kaıtonpiyer , pimapen 55.000 YTL

SATıLıı< ç rrulı<

SATİLİİ< EDA FıE

AA-o0l x.ncabey k.r.ağ.ç 9.550 u2 lz'nl,
yolunı 150 ml crph. bınıini|ih olıb|liı. 250.ğ)0 YTL
AA_O!ı1 Ç.v7. yolu 1.o8t İr2 yola 50 mt.
Gcph. lac.ri ımaı|ı 750.000 YTL
AA-092 Yalova Yolrı 9 ı[08 Gemlik'ı çok
yak|n lıc.,ı ımır|ı 3 000.000 YTL
AA-096 Fıslıklı Koyu ıl 500 M2 d.niz. 60 ml. 350.000

EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarIı, bahçeli yığma tuğla
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı
müstakil 2,5 katlı , sobalı

M-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,

otopark geçecek 'l20.000 YTL
4A416 Kurtul 74'18 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA{st Umuöey 1650 M2 yola yakın,

araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
AA{84 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tada

M-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL
EE-o03 lshele Meydanı 55 M2 5 katll
meyhaneler sırasında bina 200.000 YTL
EE{38 Karsak Boğazı 'l0000 M2 rutsatlı,
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35.000 M2 kabası bitmiş
Resort Otel 1.450.000 YTL
EE{40 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı,
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE{45 Karsak Boğa:ı 7265 M2 2,5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 }l2 4 katlı bina bıkıma
ihtiyıcı var, har kat|n ayn girişi var. 130.000 YTL
EE-o73 lstiklal Cad. 25 M2 2 katlı devren kiralık
dükkan faal durumda marlıet, tekel bayi. 50.000 YTL
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık
dükkan 40.000 YTL

NOT : Telefonla görüşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur,

ctlıllıil$l, Plılı 0ıltııil ill0ıl

SATıLı}< zEYTaNLıı(

, u , Y

ARANAN GAYR|MENKULLER
AA-O0ıI llıvki öııımli dığil 1000 H2
d.niı göf.G.h ır3e
AA{t10 Bursı Yolu Oııri ı1000 !İ2 Tır Parkı olacık
AA-13 Xumla Narlı aras| 1000 t2

Dıniı görıcık içindı ıv o|ıbilir
AA.{t27 Yılova Yolu 1000 iiZ Ticari lmaı

Z.ytin Sattş i$ağaıısı Olıcık
AA-Oı|4 O?h.ngızi çıvrı yolu 1500 ll2 zeytin

dıpolıma yıri olıcık arıa
EE-009 Sahildı 200 ll2 2katlı dıniı görebi|ıcık
ü3t ğıa y.y. k.rşılıklı iki dıirı y.yı dubl.k3
dıirı olıbilıcık işyeri
EE-036 Movki Ön mli d.ğil 5 k.th k.lepır olıcak bına
EE-{ıa6 l3tikııl Ced. Zımin yatııım amaçlı dükkan

SATILAN _ KıRALANAN
GAYRİMENKULLER

AA{)O2 Büyülrkumla 928 il2 imarlı 35,0OO YTL
AA4O5 Kaı*aa]i 9275 M2 konuı amarh 250.0OO YTL
AA.009 Kurtul 28{l M2 köy içi 60.0O0 YTL
AA.{r11 Oıhangazi Gürlı 13300 ll2 Çiftlik veya
fabrika olabilir. 12O.ülO YTL
AA{ılıı ilanastır 909 t2 ülla imar|ı 2o0.000 YTL
AA{l15 Hisaıt.p. 12(l il2 Deniz manza]a|ı yola
ccpholi hisıeli tapu 1O.ü)OYTL
AA416 Hisartıpelıl9 lıl2 Deniı Manzarai yola
cıphı hisııli tapu 20.0O0 YTL
AA{r19 Xanalboyu 970 ii2 cski zıytin hali arkası
ticaıi iınar|ı 15.q)o YTL
AA{l20 Engürü Köyü 12{XD tll2 1/25.000 planda
dıpolama imarlı 1.0O0.0O0 YTL
AA421Zaylin hali arta$ 150 iıi2 dcpo ycim müsait
17.0oo YTL
AA-026 Hamidiye Mh. 318a iil2 Mırkeze yakın
koİtut lın .lı 2.0o0.0oo YTL
AA{l29 ff|engazi yolu 30.00 lr2 sanayi imarlı
dıpolıınıyı müsait 7O0.0ü! YTL
AA{l33 S.ö..t bög. 50.000 ili2 anayol a400 met.
cıphı dıpolama imarlı 7.5(X0.00O YTL
AA{l34 Sıöoıt Böl9ı 530,0ü) il2 Oepolama imarlı
AA-036 Zıytin Hali yaı 16{l il2 dopo yrinı
ıı{lııit 25.dXl YTL
Aıla04r' Urnuıbıy 380 it2 d.niı manzaralı
,ıll1ı lmarlı 70.0ql YTL'A{46 Engürü Köyü 2ı190 U2 Anayola
.Ph. 165.000 YTL

rrAo4e ffirıngazi cad.73o ıi2
ü9 yanı yol 90.000 YTL
AA450 Umurbry 5325 i{2 yol kınan 25.0OO YTL
AA455 Umurtıy 3850 t2 kiiılıı manzarıh
ıeyitin ığaçlan var e5.0(Xt YTL
,ın460 Küçükkumıa 1000 ilK2 imarlı 100.oo0 YTL

SATİL!K ARSA



Marmarabir|ik Gemlik zeytin Tarım Satış Kooperatifinden yapılan açıklamada,
zeytin alımlarının 30 Ara|ık 2006 günü sona ereceği bildiri|di
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0rZe ln al ımları §Oıla 0rl

Dis Hekimi özcan VURAL
or.. nrrra l 1 93l@hotmai l.com
www.m il liyeUblog/özcan vural

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Marma ra birlik
depolarında 3
Kasım'da başlayan
zeytin alım|arının 30
Aralık 2006 günü
(Arife günü) sona
ereceği açıklandı.
Rekolte bildiriminde
büyük umutlarla
vereceği zeytini
Kooperatife bildiren
üreticinin tüm
hayalleri
Mamarabirlik Genel
Merkezi'nin uyguIa-
maya koyduğu kota
ile suya düşmesinin
ardından, beklenen
alımların gerçek-
leşmediği görülüyor.
Marmarabirlik
Gemlik Zeytin Tarım
Satış Kooperatifinden
yapılan açıklamada,
3 Kasım 2006
tarihinde başlayan
zeytın alımlarının
köyHrcle 20 Ara!ık'ta,
merkezde ise
30 Ara|ık'ta sona
ereceği bildariIdi.
Birlik tarafından
Gemlik Kooperati
fi'niffilacağı zeytin
miktarının 2 bin 500
ton olarak

be!irlenmesinin
ardından, fiyatların
da düşük olması
nedeniyle üretlci
zeytininin büyük
bölumunü tüccara
veridi. Kooperatif
depolarına gelen
zeytinin ise
kapanış gününe
kadar bin 800 ton
olması bekleniyor.
Gemlik
Kooperatifinin bu
yıl beklediği
alımları yapamadığı

gözlenirken,
üreticinin tüccara
verdiği zeytinin
yanı sıra e!indeki
zeytini de kaba
koyarak kendisinin
değerlendirmesi
bek!eniyor.
Köylerde alımların
20 Aralık'ta
kapanmasına karşın
zeytinini kotaya
göre vermek isteyen
köy|ü ortakların
merkez depolarına
mal verme|eri

bildiri!di.
öte yandan
Marmarabirlik
tarafından alınan
zeytinlerin ortaklara
ödemeleri sürerken
2 Aralık'a kadar
zeytin verenler
paralarını aldılar.
Marmarabirlik
Genel Merkezinin
bu hafta içinde
üçüncü kez zeytin
parası ödemeye
baş|ayacağı
öğreniIdi.

Suç!ular artıyor!....

Bu gün|erde gazetelerde Emniyet Gene|
Müdürlüğü tarafından çok korkutucu bir sayı
açıklandı.. Halkım okusun diye yazıyorum..

Geçen yıl her gün 1.136 suç işlenirken, bu
yıl her gün 2.191 suç işlenir olmuş. Şöyle bir
düşünün bu da her iki dakika da üç suç işle
niyor demektir..

Bu sayıIarın bir dünya rekoru olup olmadı
ğını bilmiyorum, ama büyük bir toplumsaI
çözülüşü anlattığı açıkça ortada...

Bu rakamlar suç sayısının yüzde 50'nin
üzerinde aıttığını gösteriyor...

Bu yılın 9 ayında işlenen toplam suç mik-
tarı 600 binmiş.

Toplumumuz 9 ayda yarım milyondan
fazla suçlu üretmiş.. Hırsızlar - kapkaççılar,
hortumcular, çeteler, mafya, rüşvetçiler, ihale
soyguncuları, devleti soyanlar,

Belediye ihaleci|eri, başkanları, daha neler
neler..

Daha önceleri toplum daha temiz olduğu
için, ha|k bunları pek bilmez "Sülün Osman
"'ın saat kulesini satması masa! gibi anla tı
lırdı..

Artık o güzel masal günleri bittl, her yön
de hırsızlarla karşı karşıyasınız..

Bu gidişle 2006 yı!ı sonunda 900 bine ula
şacak..

70 milyonluk Türkiye'de her yıl 900 bin
insanın suç işlemesi korkunç...

Suç ile ekonomik durumun arasında doğ
-..J^- L:- :ı:^ı.: ^lıl..iı._..ıuudıı u|ı ııış^ı \rıu.uguııu
. Sosyologlar çoktan kanıtlamışlardır...
lnsanların geçim duiumu, yaşam düzeyleri
ne kadar düşerse, suç sayısının o kadar art-
maktadır.

Adam ne yapayım; Açım, işsisim, ne yapa-
bilirim diyor....

Bu top|umsal çözülmenin arkasında gele-
cekten umutsuzluğun yattığını söylemek doğ
ru bir teşhisdir.. lnsanlar düzgün bir yaşama
kavuşma umudu taşımadığı sürece, kendisi
ne de başkasına da değer vermeyecek ve bu
günkü tablo karşımıza daha da büyüyerek çı
kacak, bir suç batağı oluşacaktır..

Bu gün gittikçe artan suçlar ile mücadele
etmek için Polisi iki katına çıkarmak, tutukev-
leri yapmak esastan sorunu çözmez...

Televizyonlarda Başbakan'ın halka söyleşi
sini dinlerken şaşırıyorsunuz..

Başbakan; ekonominin ileri gittiğini, her
şeyin gü!üstan olduğunu, kişi başına gelir ve
satın alma gücünün son dört yılda iki kat ar
tarak, halkın zenginleştiğini masa! anlatır gibi
anlatıyor.. Pekiiii.. Yukardaki rakamlar ne?..

Hükümetine bağlı Emniyet Genel Müdürlü
ğün ne diyor...

ITam tersini...
Suç top!umuna dönüşmüş bir topluma

ekonominin iyi gittiğini söylemek onunla alay
etmek demektir.. Adamın cebinde para yok,
"Hadi yine iyisin iyi" demek biraz iazla olmu
yor mu? Veremiyorsunuz, bari alay etme
yin.. .

Bu suç sayısının artış nedenlerini bulmak
ve bunu ortadan kaldırmak, kendine siyasi
iktidar adı veren kurumun ve bu kurumu oluş
turan siyasilerin görevidir..

Bu büyük bir sosyal yıkılıştır..
Toplum dejenere olursa bunu düzeltmek

hem çok zor, hem de çok yıllar ister..
Masallarla uyutulanlar, uyandıklarında ve

aç olduklarını gördüklerinde, önlerinde gör
dükleri her şeye, kontrolsuz saldırırlar..

Bu da kaosu ve vahşeti getirir.
Toplum yıkılır, hepimize yazık olur.

rİezK ABONE OLDUNUZ MU?
o}<LrYLrN - oı<tJTtJN

ABONE OLUNf o*ox.lY^.l 4tİa

ı
ııGeınllk'ln 

de erlnl bu kadar dü

Y

ilçelerinden biri
olduğunu beIirterek,
"Gemlik Türkiye'nin 5.
liman şehridir. Meta
lurji sanayiinde en
önemli bölgelerden
biridir. Türkiye'nin en
iyi yönetilen Serbest
Bölgesi'ne sahiptir.
Marapra Mki'nin ve
şehrin en güzel yeri
Univqşib *4 glarak
ayrılmış ve üniversite
açılmıştır. En önemlisi
ise Zeytin Ticaret
Merkezi olan bir

ıı

urılle
,,

n
u!uslararası
Ticaret Odası ve Dış
Ekonomix İllşlller
kuruIu yönetim
Kurulu üyesi Tevfik
Solaksubaşı, gazete
mize yaptığı açıklama-
da, Gemlik'in Afet
Bölgesi i!an edilmesi
yo!unda çıkan
haberlerin ilçenin
değerini düşürdüğünü
ileri sürdü.
Solaksubaşı yazı!ı
açıklamasında,
Mimasar odası
Gemff Temsitcitlği'nın
basına yaptığı açıkla-
mada Büyükşehir
Meclisi'nce onaylanan
Nazım Planlar değer-
lendirilirken, Gem!ik'in
Afet Bölgesi ilan
edilıçini istemesini
"Gemlik'in değerini
düşi,jrı" ifade olarak
yorumladı.
Solalçııbaşı açıkla-
masında GemIik'in
30 ilin üzerinde ve
tabiı 9;,zcllikleri i!e
Türkiye'nin en önemli

bölgedir." dedi.
1999 depreminden
birçok il ve ilçenin
zarar görmesine karşın
Gemlik'in hiç zarar
görmediğini iddia eden
Solaksubaşı, deprem
hakkında açıklama
yapan profesörlerin
ifadelerinin birbirini
tutmadığını ve çelişkili
o|duğunu söyledi.
Solaksubaşı, "BLı
profesörler bir süre
sonra yaptıkları açıkla-
m al arı değ i şti rm i şler.

Bunların bazıları da
maddi çıkar sağlamak
peşinde oldukları
beyanlarından
anlaşılmaktadır."
şekIinde konuştu.
Mimarlar odası
GemIik temsilcilerinin
dünyanın en
güzel şehrinin
büyütülmesini,
yeni sahalar
açılmasını, halkın
daha güzel binalarda
oturabilmesini,
inşaatlarda modern
tekniklere uyulması
gibi konularda
beyanlar verecek!e
rine, gerçeğe uygun
olmayan beyanlarının
Mimarlar Odası'na
yakışmadığını
söyledi.
Solaksubaşı, be!ediye
ve sivil toplum
kuruluş!arından bu
açıklamaya tepki
gelmemesini de eleş
tirerek, açıklamanın
yeniden değer-
!endirilmesini istedi.

),l§
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THK model ak satu or

Sey{ettin ŞrXrnSÖZ

Türk Hava
Kurumuna gelir
getirici faaliyetler
kapsamında radyo
kontrollü mode!
uçak, maket ve
bunlara ait yedek
parçaların (aksesuar-

larının) satışına
başlandı.
THK Gemlik
Şubesine gönderilen
iki adet model
uçak bu işe gönül
verenlere tanıtı!ıyor.
THK Gemlik
Şubesinden yapılan
açıklamada, radyo

kontrollü
modeluçak ve
aksesuarlarının
tek parça ve set
halinde satışının
yapılacağı
bildirildi.
Satışa sunulan radyo
kontro!lü model
uçaklardan

Gössna-l82 modelin
fiyatının 225 YI.L,
olduğu açıklanırken
daha büyük olan

QO'ın fiyatının ise
1000 YTL olduğu
açıklandı.
uzdktan kumandalı
ve havada 15 dakika

],i

süreyle uçabi|en
model uçaklardan
almak isteyenleriı1.,;
THK Gemlik:
Şubesine müraca
ederek talepte,
bulunduktan sonra.
banka dekontü
alınıp ilgili firmadan
siparişi yapılacak.

En ok ü Burs?,,a|ıo

Yalova'da TermaI 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

vg,Azot kavşğına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta |şlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

§EKER §ıGORTA
iracide Özııp

Tel: 513 2474 Fax 514 10 21

Tüm Emtak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkanı Hacı Ali Tayliiı, ,

tarih ve turizm kenti Bursa'nın hızlı sanayi|eşmesi nedeniyle :, , i

Türklye'nin en çok göç alan ili konumunda olduğunu söyledil . ." 
,

Bursa Emtak Müşavir bir kişi sizin kapınızı , olmayanların
leri Odası'nın 5 ve 6. çalarak ihtiyaç ve emlakçılık yapamaya- ' 

,

dönem sertifika töreni taleplerini bildiriyor. cağının. altını çizen
için Bursa'ya gelen Sizi dost kapısı oJarak GQı konut faizinin de
Tüm Emlak Müşavir görüyor. Emlakçılar düşmeSi gerektiğini
leri Federasyonu bu nedenle meslekle söyledi.
Genel Başkanı Hacı rinde bilgili ve Dünyada mekan
Ali Taylan.eESOa konularına hakım ffi, ,

lşletmeler Ustü Eğitim olmalılar" dedi. ahiııette iman' sözü
Merkezi'nde'meslek- Bundan böyle oda ve nün halen geçerliliğini
taşlarına seslendi. dernek kaydı olmayan koruduğunu belirten
Dağı, denizi ve kaplı- emlakçıların tapu dai Güı "Türk insanı 'aç
calarıyla Bursa'nın relerinde işlem yapa- kalayım ancak başıını
Dünya'da ender rast- mayacağını söyleyen sokabileceğim bir
lanır bir yerleşim yeri Tüm Emlak Müşavir evim olsun' mantığı
olduğunu kaydeden leri Federasyonu güdüyor. Bu nedenle
Taylan, "Bütün bun- Genel Başkanı Hacı gayrimenkule yatırım
lara Bursa'da otomo- Ali Taylan, sektördeki yapanlar her zaman
bil ve tekstil sektörün- gelişmeler hakkında kazançlı çıkar. Gerçi
deki büyümeyi de Bursalı emlak müşa bir ara ekonomik dal-
eklerseniz, yİşadığı vir]erini bilgi|endiİdi. gatanmadan do|ayı
mız kente yoğun Butsa Emlak hlüşavir bankaların konut kre-
ilginin olrnası leri Odası Başkanı disi faiz orantarı yüz
kaçınılamaz" dedi. Ahmet Gür de 6 de 2'lere kadar çıktı.
Yoğun göçün ilk önce dönemdir düzenledik- Şu an düşüşe geç
konut sorununu gün- leri kurslarla üyelerini mekle bir|ikte hala
deme getirdiğini kayd- bilgilendirdiklerini olması gereken
eden Hacı Ali Taylan, ifade etti. Şu ana ka seviye de değil.
bu konuda emlakçı dar Bursa'da 950 Bizce faiz oranları,
lara büyük görevler üyelerine Emlak Danış 2007 yılının
düştüğünün altını manlığı Kursu Sertifi ortalarında kesinlikle
çizdi. Emlakçıların kası ile ustalık ve kal yüzde 0.5 veya a|tında
konut ihtiyacı duyun falık belgesi verdik- olmalı. Bunu hükürnet
kişileri, talepleri ve lerini belirten Gür, 1 kanadı da ifade edi
ekonomik koşullarına Ocak 2OO7 tarihinde yor. Bu düzeye
göre doğru yönlendir başlayacak olan 7. inecek iaız,
mesi gerektiğini bildi dönem kursları için insanımızın daha
ren Taylan, "Bursa'yı kayıtların devam kolay ev sahibi
hiç bilmeyen ve bura- ettiğini duyurdu. olması nın yolunu
da tanıdığı olmayan Sertifikası açacak" dedi.

li

BAY ilu§TAFA üııLP tilLA}(,TA}'|
ıif,ş liT§ıııi( ft ıı ?ı ıı 7/ ıı Tı

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Araz|
TAPU TAKİP lşı_ERİ, YAPıLıR

lciı §ATıLıK ı,e ıI|RALıKLARıı,ıız iciıı ıizi ARAyıııız

120 m2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAıRE

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m' SAI!L![ IAİBE

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

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

3 Ayn Daireli lılüstakil Ev (Bahçe İçinde}Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Bdıkpuan Eski sahil lıIektep §okak l'|o:2 D:l Saük Fatma Apl 3+1. 110 m2 asansörlü *ombili satılık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
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Kutü
Seyfettin ŞEKERSOZ

Gemlik ile Bursa ve
beldelerine kalkan
otobü sle rin
bulunduğu
Kütüphane önü
ihtiyaca cevap
verem iyor.
Gem!ik-Bursa
arasında çalışan
otobüsler ile şehir içi
otobüslerinin
kalkış yeri olan
kütüphane önünden
Umurbey, Kurşun!u
ve kumla tarafına
yolcu taşınması
nedeniy!e trafik
her geçen gün
sıkışıyor.
Dar bir alan içinde
bir çok otobüsün
hareket halinde
olması nedeniyle
küçük çap|ı
kazalar da meydana
gelmeye başladı.
Daha önce saatte
bir kumla tarafına
yo|cu taşıyan
otobüslerin yerine
servise konan
küçük otobüs|erin
tamamının aynı
yerden kaldırılması
sıkışıklığa sebep

oluyor.
Daha önce dere
üstünden kalkan
minibüslerin ka!dırıl-
masıyla servise
konan küçük oto-
büsler alınan karar
gereği kütüphane
önündeki alandan
yolcularını alıyor.
Bir çok otobüsün
aynı anda peronları-

na yanaşmak isteme-
si yüzünden birbirler-
ine çarpan araçlarda
maddi hasarlar
meydana gelirken
sıkışıklık arasında
dolaşan insanlar da
her an araç altında
kalma tehlikesiyle
karşı karşıya
ka!ıyorlar.
Göç nedeniy!e

hane önü dar e 0rıı

a

nüfusu her geçen
gün aıtan Gemlik'in
geçtiğimiz yıl
yapılacağı duyuru!an
ancak verilen vaat-
lerin sadece sözde
kalması nedeniy!e
yapımı gerçek-
leşmeyen Terminal'e
ne kadar ihtiyacı
o|duğu kaçınılmaz
bir gerçek oldu.

lnternet
kafelere

ceza
yagıyor

Antalya'nın Korkuteli
Belediyesi llçedeki
internet cafe!ere yöne
lik yaptığı kontroller
de 4 internet cafeye
kapatma ve para
cezası verdi.
KorkuteIi Belediye
Başkanı Adnan Uğur
lu, çocukların kötü
alışkanlıklar edinme-
sine zemin hazırla
yanların faaliyet gös
termelerine göz yum-
malarının mümkün
olmadığın ı bel i rterek,
"Yasalara uyum
sağlamadan çalışan-
ların gözünün yaşına
bakmayız" dedi.
Başbakan Recep
Tayip Erdoğan'ın lnter
net cafelere yöneIik
"Ya adam gibi çalışın.
Ya da tepenize bine
riz" sözleri yetkllileri
harekete geçirdl.
Korkuteli Beledlyesi
zabıta ekipleri ilçede
faaliyet gösteren inter
net cafelere yönelik
denetim baş|attı.
Yapılan kontroller
sonunda 4 işyerine
para, 2 işyerine ise
kapatma ve para
cezası verildi.
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Bursa lll Gemllk ilçesi
Hamldiye Maha!lesi

Kasaplar Sokağında kat lrtlfaklı
31 Pafta 113 Ada 1 No|u Parselde

708,62 m2 üzerine inşa edilen
taşınm aAn (Şlrin Plaza)

mal sahipleri Merhum İsmail Şirin,
İbrahlm Şirin ve müteahhlt

arasında yapıİan anlaşmaların
iptali için Gemllk Asliye Hukuk
Mahkemesine dava açılmıştır.

Üçüncü şahısların mağdur

_ olmamaları için durum
ilan olunur.
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Sosyal Güvenlik
Reformu ile kendi
nam ve hesabına
çalışan!ar, yani Bağ-
Kur'lular bir çok ye
ni hakka kavuşacak.
Bu kapsamda, Bağ-
Kur'dan du! aylığı
alan eşler ile yetim
kız!ar evlenmeleri
ha!inde bir yı!lık
ayIıkları peşin ola
rak evlenme ödene
ği olarak kendilerine
verilecek.
Bugüne kadar, es
naf, tüccar, sanayici,
vergi mükel|efi, şir-
ket ortağı, iş adamı
ile iş kadınlarının
sadece iş yerlerinde
uğradıkları olaylar iş
kazası sayı|ırken,
reformla birlikte iş
kazası hükümleri
geniş çerçevede
uygulanmaya baş
Ianacak. lş kazasına
uğrayan bu kişiler iş
kazası sonrası iş gö
remedikleri süreler
de ve hastanelerde
tedavi için kaldıkları
dönemde iş yerleri-
dükkanları açık
olmadığı halde Sos
yal Güvenlik Kuru
mu'ndan (SGK) her
gün ödedikleri pri
me esas kazanca
göre be!irlenecek
geçici iş göremezlik
geliri a!acak.
Tedavileri sonrasın-
da belli bir rapor ora
nıyla sakat kalırlarsa
ayrıca bir ömür bo
yu kendilerine aylık
da bağ!anacak.
Sürekli iş görmezlik
raDoru
Sürekli tam iş
görmezlikte sigortalı
ya, Kurumca hesa-
planan aylık kazan
cının yüzde 70'i
oranında gelir bağ
Ianacak. Sürekli
kısmi iş görmezlikte
ise sigortalıya
bağlanacak gelir,
tam iş görmezlik
geliri gibi hesapla-

narak bunun iş
görmezlik derecesi
oranındaki tutarı
kendisine ödenecek.
Sigortalı, başka
birinln sürekli
bakımına muhtaç
ise gelir bağlama
oranı yüzde 100
olarak uygulanacak.
Esnafa istirahat
Darası
İ-ş l<azası, meslek
hastalığı, hastalık ve
ana!ık hallerinde
daha önce sadece
işçilere ödenen,
istirahat (geçici iş
göremezlik ödeneği)
parası bundan böyle
Bağ-Kur'lulara da ,,

ödenecek. Bu kişi-
lerin hastanede yat-
tıkları süreler ile
hastane çıkıştarı
aldıkları istirahat-
lerinde bu para
ödenecektir. Esnafa
ödenecek istirahat
parası, günlük
kazançlarına göre
yapılacak.
Esnafın yetim ve
duluna çeyiz
Darası
Bağ-Kur'dan dul
aylığı alan erkek
veya kadın eşler ile
yetim kızlar bugüne
kadar evlenmeleri
halinde çeyiz
parası alamazken,
reformla gelir
bağlanmış olan
eş ve çocuklara
ev|enmeleri halinde
bir yı!lık aylıkları
kendi!erine peşin
olarak evlenme
ödeneği olarak
verilecek. Reformla
birlikte, doğum
yapan esnaf ve iş
kadınlarına ilk defa,
doğumdan önceki
8 ve doğumdan
sonraki 8 hafta
süresinde kendile
rine doğum geçici iş
göremez|ik ödeneği
(istiıahat parası)
ver*rıeye de
başIanacak.
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Üpek Yotu Filrn Festiwali, Meıhrnet All Alaiıora ve
Siiıel Keklli'nin tıaşrollerini ,oynadığı 'Ewe Dönüş'

filrninin galasına ev :iahipllği yaptı.
Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından
düzenlenen 1.
Uluslararası lpek Yolu
Film Festivali'nde'Eve
Dönüş'filminin galası
sinemaseverlerin
muhteşem ilgisine
sahne oldu.
'Hemşo', 'Zulüm' ve
'Son Urfalı' gibi son
döneme damgasını
vuran filmlerin yönet-
meni Ömer Uğur'un
12 Eylül döneminde
yaşanılanların sıradan
vatandaşların da
hayatlarını olumsuz
yönde etkilediğini
anlatan filmi 'Eve

Dönüş'e Bursalı sine-
maseverler büyük ilgi
gösterdi. Biletlerin
tükenmesine rağmen
ısrarla salona girmek
isteyen sinemasever-
ler, yoğun talep
karşısında ayakta dur-
mak veya yere otur-
mak şartıyla içeri
alındı. Buna rağmen
birçok seyirci dışarıda
kalırken, onlarda filmi
izleyememenin eksik-
|iğini Mehmet Ali
Alabora'yı yakından
görüp, imza alarak
giderdi!er.
Büyükşehir
Belediyesi'ne

teşek kür
Filmiıı son bölümünü
sa|on a giriş
perde,sinin arasında
izleye n Alabora, tıklım
tıklım salon karşısın-
da şa:ş kınlığını
gizley emedi. Filmin
bitimiııde salona
alkışlaır eşliğin de
giren lMehmet Ali
Alaboıra, Türk sine-
masın a soluk katacak
olan böyle bir festival
düzenlemesinden
dolayı Büyükşehir
Beledi.ye Başkanı
Hikmelt Şahin ile 'Eve
Dönüş'e büyük ilgi
gösterıın seyircilere

teşekkür etti. Filmin
konusu oIan ihtilali
Türkiye'nin bir daha
yaşamaması dileğinde
bulunan A|abora,
gazeteci leri n sahneleri
çekerken zorlanıp zor-
lanmadıkları yönünde-
ki sorusunu, "Filmi
çekmeden önce o
günleri yaşayanları
dinle dim. Onlar
yaşadıklarını bir daha
yaşar gibi anlattılar
ama ben rolünü bile
yaparken zorlandım.
lnşallah bu filmle
gerekli kişiler, gerek!i
dersleri almış lardır"
şeklinde

cevaplandırdı.
"Eve Dönüs:
Yaşanmış bir hikaye'j
Mehmet Ali Alabora
ve sibel kekilli'nin
yanı sıra Altan
Erkekli, Savaş Dinçel,
Perihan Savaş, Civan
Ganova, Erdal Tosun
ve Gengiz
Küçükayvaz'ın rol aldı
ğı filmle alakalı yönet-
men Omer Uğur da,
"Filmin senaryosunu
yaşanılan bir hikaye
den yola çıkarak, yaz
dım. O günü yaşayan-
ların bizzat hatıraların ı

tek tek dinledim.
Filmde 12 Eylül'ü
yargılam|yoruz, o gün-
lerde yaşanılanIarı
anlatıyoruz. Mehmet
Ali'de dinledi ve bun-
dan dolayı da filmdeki
ro|ünün hakkını çok
iyi verdi" dedi.
Uğur, Sibe! Kekili ile
ilgili bir soruya,

"Bir Alman mütevazi
!iğinde, bir Türkün
çalışkanlığında rolünü
gok iyi yaptı" dedi.
lpek Yolu Film
FestivaIi Başkanı
Burçak Evren, Uğur
ve Alabora'ya
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet Şahin
adına günün anısına
lznik Çini'si hediye
etti.
Alabora imza
dağıttığı hayran larıyla
bol bol fotoğraf
çektirdi.
TKM önünü dolduran
yüzlerce genç kız,
Mehmet Ali
Alabora'dan imza ala-
bilmek için uzun
kuyruklar oIuşturdu.
Genç sanatçı da,
hayranlarının istekleri-
ni kırmayarak, tek tek
imza dağıttı ve bol bol
da hatıra fotoğrafı
çektirdi.
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$ır cina etlerl Türk öıecOk0 §

Almanya'da son
6 yı| içinde büfe
ve market işleten 8
Türk ile yine Türk
o|duğu düşünülürek
bir yunanlının
'Ceska'marka
silahla öldürülmesiyle
sonuçlanan seri
cinayetleri
aydınlatmak için
Türk polisi
devreye girdi.
Alman Federal
kriminal Dairesi
(BKA), seri
cinayetleri aydınlat-
mak için Emniyet
Genel Müdürlüğü
Kaçakçı|ık ve
Organize Suçlarla
Mücadele
Dairesi'nden (KOM)
işbirliği istedi.
Almanya'daki
soruşturmaya dahil
olan KOM, faili
meçhul cinayete
kurban giden
8 Turk'le ilgili özel bir
ekip kurdu. KOM
Başkanı Ahmet
Pek, BKA Başkanı
Volfgang Geirer'in

davet|isi o|arak
bu üIkeye gitti. BKA
ile KOM başkanları
wiesbaden kentinde
bugün bir araya
gelecek. 18-22Aralık
tarihleri arasındaki
ziyarette, 'Ceska
cinayetleri'nin yanı
sıra Türkiye'den
Almanya'ya yapılan
eroin sevkıyatı ele

alınacak.
AImanya'dan
Türkiye'ye yapılan
ectasy ticaretinde
kontroIlü
teslimatların
yaygınlaştırılmasının
ve işbir!iğinin
geliştirilmesinin
gündeme geleceği
ifade ediliyor.

d& dtL:lÜt ,ü.i}ü

§\*İ

\*J
sd \-**f'§ı,

*,*t'

§.J

N

Yurtdı
Türkiye Kızılay Derne
ği, yurtdışında yaşa
yan Türkler için de
kurban bağışı kampan
yası düzenledi. Bu
yı!ki kampanyanın ana
teması. "lnsan hayatı
kutsaldır. İlk kurban
hayat kurtarmıştı.
Kızı!ay'a bağışlaya-
cağınız kurbanlarla
hayat kurtarın"
olarak belirlendi.
Yurtdışındaki Türkler
225 YİL, 1 60 ABD
doları veya 125 euro
ile Türk Kızılayı'na
vekalet vererek kur-
ban bağışı kampan
yasına katı!abilecek.
Kampanyanın Türkiye

bölümünde de,
bağışlanacak kurban-
lar ihtiyaç sahiplerine
dağıtılacak. lş Banka
sı, Ziraat Bankası veya
Vakıfbank, Kızılay'ın

Y

168 numaralı ücretsiz
bağış hattı veya bütün
bankalardaki 2868
noIu Kızılay bağış
hesapları üzerin den
bağış yapılabilecek.

ındaki Türklerden kurban ba

İran'ın, Türkiye'ye
verdiği doğa! gaz
miktarının, iç kulla
nımdaki artış nedeniy
le düştuğü belirtildi.
lran Milli Gaz
Şirketi'nden yapılan
açıklamada, lran'ın
Türkiye'ye verdiği
doğal gaz miktarında
düşüş yaşandığı,
ancak bunun gazın

kalitesiyle bağlantısı
bu lu.nmadığı bel irtil-
di. "lran doğal gaz
kalitesinin dünya
standartlarına uygun
olduğu" ifade edilen
açıklamada, Türki
ye'ye doğa| gaz ve
rilmesinin iki ülkenin
koordinesiyle gerçek-
leştiği, kış aylarında
lran'da da gaz kul-

lanımının artması
nedeniyle veri!en
doğal gaz miktarında
düşüş yaşandığı
kaydedildi. lran Mllll
Gaz Şirketi ve BOTAŞ
arasında "çok iyi
ilişkiter" olduğu ifade
edilen açıklamada,
vatandaşlardan doğal
gaz,ı tasarruflu ku!lan-
maları da istendi.

ıklaması
ı Y

alran'dan do aza

iGemlİk Körfez' İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ra]llı ıl(urbaıı Ba ln önleınler a
] arım ve köyişleri
Bakan!ığı, yaklaşan
Kurban Bayramı
öncesi kurbanlık
sevkiyatı, alım-satım
yerleri ve kurbanlık
satışlarıyla ilgili bir
dizi tedbir aldı.
Tarım ve Köyişleri
Bakan!ığı'ndan
yapıtan yazı|ı açıkla-
mada, kurbanlık
hayvan satış yer|eri
ve i|ler arası hayvan
sevkıyatında muhte
mel bir hasta!ığın
bulaşması ve yayıl-
masının önlen-
mesinin büyük önem
taşıdığına dikkat
çekildi. Bu çerçeve
de, özellikle Doğu ve
Güneydoğu sınırları
mızda olabilecek i!le-
gal kurbanlık hayvan
giriş|erinin önlenmesi
için Genelkurmay
Başkanlığı ve lçişleri
Bakanlığından sınır-
larda ve yollardaki
kontrol ve denetim-
lerin arttırılması
talebinde bulunul-
duğu kaydedilen
açıklamada, yol kon-
trcıl lerinr, veteriner
hekimteıı,ı de katıla-
cagı ve belgesız,
sağ!ıksız hayvan
nakline izin veril
meyeceği beliıtildi.
Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı açıklama
sında, kurban!ık hay-
vanların, hayvan pa
zara, panayırlar ve
hayvan borsalarının

yanı sıra Kurban
Hİzmetleri Komisyo
nunca belirlenen yer-
lerde ve özel kurban-
lık kesimi yapılacak
işletme|erde alınıp,
satılacağı bildirildi.
Bunların dışında ka
lan yerlerde satışa
izin verilmeyeceği
belirtilen açıklama
da, alım satım yer-
leriyle ilgili diğer
hususlar da şu şe
kilde yer aldı:
"-Bu yerlerde kulak
küpesi ve pasaportu
olıııayaıı sıgır cııısi
hayvanfan,n aİınmJsi
ve satılması yasaktır.
-Be!gesiz hayvanların
kesiminin yapıldığı
kombina, mezbaha
veya kesim yer|brinin
sahiplerine idari para
ve tesis kapatma
cezası verilecektir.
-Belirlenen yerlerde
kurbanlık olarak

kesilecek sığır cinsi
hayvanlara ait kulak
küpeleri ve pasaport-
lar, görevlend irilecek
personel tarafından
toplanarak, en yakın
Tarım i!-ilçe müdür-
lüğüne teslim
edilecektir.
-Kurbanlık satış ve
kesim yerleri temiz,
lettirilerek, dezenfek-
te ettirilecek ve
sürekli kontrolleri
yapılacaktır.
-Hayvan kesim|eri de
Bakanlıktan ruhsat
alııımış mezbaha ve
iomöınaı'arna vr,y;ı
geçici kesıııı yeı-
lerinde yapılacaktır.
Kesim yerleri temiz
ve serin olacak ve
buralarda bol miktar-
da su bulundurula-
cak. Kesim işlemi de
mümkün olduğunca
hayvan askıya alı-
narak yapılacaktır.

ıııdı
-Vatandaşlar, kurban-
lık hayvanlarını
köylerde ve önceden
belirlenmiş keslm
yeri bulunmayan yer-
lerde, kendi bahçe
lerinde usulüne uy
gun ve çevreye zarar
vermeden kesebi!e-
cek. Ancak cadde,
sokak ve park gibi
kamu alanlarında
kurbanlık kesimi
yapılamayacaktır.
-Kurban kesim yer-
lerindeki atıkların kan
ve diğer organların,
çevre kirliliğine se
bep olmaması için
gerekli önlemler a|ı-
nacak. Atıklar, kedi
ve köpeklere veril
meyecek, bu
hayvanlar tarafından
çıkarılmayacak
derinlikte çukurlara
gömülerek imha
ediIecektir.
Kurbanlık satışları
Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı açıkla-
masında, kurbanlık
satışı ile kurbanlık
hayvan alımlarında
dikkat edilmesi
gereken hususlara da
yer verildi. BÜna
göre, köylerde
kesilen hayvanların
kulak küpeleri ve
pasaportları köy
muhtarına teslim
edilecek. Bunlarda
butunulan yerin h
veya llçe Tarım
M üd ü rlü klerine
iletecek.
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Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan,
Mayıs ve Haziran
aylarında dünya
ekonomisinde ça!ka-
ntılar yaşandığını
anımsatarak, "Niye
bizi 2001 ve 2002'
deki gibi vuramadı.
Çünkü artık güçlü
yüz. Yere sağlam
basıyoruz da onun
için" dedi.
Erdoğan, Konya
Organize Sanayi
Bölgesi'ndeki 111
fabrikanın toplu açı
lış törenine katıldı.
Açılışta konuşan
Erdoğan, şu görüş-
leri dile getirdi:
"Bazıları ekonomiyi
çok iyi biliyor.
'Merkez Bankası'nın
döviz rezervi bu
kadarken niçin borç
lanıyoruz da bura
dan ödemiyoruz'
diyorlar. O kadar
anlıyorsun. Zaten
2001-2002 krizini
yaşadığımızda da bu
mantıkla hareket
ediyordunuz. Onun
için bu krizleri
yaşadı Türkiye. Biz
ülkemize kriz yaşat-
mayacağız. Bunu
halkımıza hisset-
tirmedik, hissettir
meyeceğiz. Yolumu
za böyle yürüyoruz."

at]na
Y
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Erdoğan, hedefleri
nin, Türkiye'nin,
dünyanın 10 büyük
ekonomisi arasına
girmesi olduğunu,
bu hedeflerle daha
da bilinçli şekilde,
hırsla geleceğe git-
tiklerini belirterek,
"Bu yan gelip yata
rak olmuyor, çalışa
rak oluyor" dedi.
Gelişen dünya
karşısında Türkiye
nin henüz yola yeni
çıktığını dile getiren
Erdoğan, "Bundan
sonra şartlar bize
ça|ışacak; yeter ki
biz dik dura!ım"
dedi.
Yaklaşık 40 bin
esnafı kapsayan
"Anado!u Yaklaşı
mı" adımını attık-
larını da ifade eden
Başbakan Erdoğan,
"Bunu bile farklı
yere çekmek
isteyenIer var,
o|acak. Gözü olup
da görmeyenler,
di!i olup hakikati
konuşamayanlar,
kulağı olup gerçeği
duymayanlar her
devirde olacak
bunu bilesiniz.
onlar moralinizi
bozmasın. Biz
işimize devam ede-
lim" diye konuştu.
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§ınaıı jne ek ders ücretl uerllecekozcusı
Orgün ve yaygın
eğitim kurum!arında
yapı!an sınavlarda
görevlendirilen öğret-
menlere, her bir sı
nav komisyon..üy9!!ğl
ve sınav gözcülüğü
için 5 saat ek ders
ücreti ödenecek.
Yurt içindeki eğitsel
faaliyetlerde görev
|endirilenler, ek ders
görevleri varsa yap-
mış sayılacak ve
ücretleri kadroları n ı n
bulunduğu kurumca
verilecek. Fiilen
yapılmadan ve gerek-
li koşullar o!uşmadan
ödendiği anlaşıtan ek
ders ücretleri, yasal
faiziyle geri alınacak.
"Mllli Eğitim Bakan
lığı (MEB) Yönetici ve
Oğretmenlerinin Ders
vc Ek Ders Saatlerine
lllşxln Bakanlar Kuru
lu Kararı", dünkü
Resmi Gazete'de
yayımlanarak, 1

Temmuz 2006'dan
geçerli olmak üzere
yürürlüğe girdl.
Karara göre, öğret-

menlere öğretim yılı
başında ve sonunda
yaptıkları meslekle
ilgili çalışma süre
lerinde 2 haftayı
geçmemek üzere ve
fiilen görev yapmaları
kaydıyla haftada 15
saat ek ders ücreti
ödenecek. Yetiştirme
okuma-yazma ve
uyum kurslarındaki
eğitim faal iyetleri nde
cumartesi ve pazar
günleriyle yarıyıl ve
yaz tatillerinde fiilen
yerine getirilen ders
görevleri, ek ders
ücreti karşılığında
verilecek.
Cumartesi ve pazar
günleri, bu eğitim
faaliyetIerinde görev
yapan okul yönetici-
lerinden birine, fiilen
görev yaptıkları gün-
ler için 2 saat ek ders
ücreti ödenecek.
Azınlık okul!arında
görevli olanlar dahil
her derece ve türdeki
örgün ve yaygın
eğitim kurumların-
dan; tan,; Eün, tam yıl

eğitim yapılan okul
ve kurumlarının
müdür ve müdür baş-
yardımcılarının, bu
eğitimin fiilen yapıl
dığı süreyle sınırlı
olmak üzere haftada
30 saati; yatılı ve
pansiyonlu okul|arın
müdür ve başmüdür
yardımcılarının hafta-
da 30, müdür yardım-
cılarının 22 saati;
Anadolu, fen, sosya!
bilimler, spor Iisele
riy!e kız ve erkek
teknik öğretim okul
ve kurumları, özel
eğitim okul ve kurum
|arıyla okul öncesi
eğitim kurumları
müdür ve müdür baş-
yardımcılarının hafta-
da 25, müdür yardım-
cılarının 20 saati;
diğer örgün ve yay
gın eğitim kurum-
larıyla azınlık okul
larının müdür ve
müdür başyardım-
cılarının haftada 20,
müdür yardımcıları
nın 18 saati, ders
niteliğinde öğretim

görevi sayılacak ve
fiilen görev yapma
karşılığında ek ders
ücreti ödenecek.
Ayrıca müdür yetkili
öğretmenlerin yarıyıl
ve yaz tatillerinde
haftada 12, ders yılın-
da ise haftada 3, her
derece ve türdeki
örgün ve yaygın eği
tim kurumları rehber
öğretmenIerinin ders
yılında haftada 18,
rehberlik ve araştır-
ma merkezleriyle özel
eğitlm okul ve kurum
larında gezerek özel
eğitim görevi ve grup
gözetimi ve eğitimi
görevi verilen engel
liler sınıf öğretmen-
|erinin ders yılında
haftada 15, olgunlaş-
ma enstitülerinin
öğrenci bulunmayan
"araştırma", "tanıt
ve paza
rım" bö

r!ama",
lümlerinde

görevli öğretmen-
lerinin ders yı!ında
haftada 15 saati, ders
niteliğinde yönetim
görevi sayılacak
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Memur ailesi normal
aileden daha yoksul
kEsk tarafından
yapılan araştırmada,
ortalama maaş alan
bir memur ve ailesi
nin, ortalama gelirli
bir aileden yüzde 31-
38 daha yoksul
olduğu belirti!di.
KESK Araştırma
Merkezi (KESK-AR)
tarafından oran|ama
ve indeksleme yöne-
timiy|e, Türkiye lsta-
tistik Kurumu (TÜİK)
Hane Halkı Bütçe
An}<eti 2oo2;,20o3,

ıı Sıyfı 9o
f cuıtux slvısıcterel

urae ıtl e norınal alleden dahaıı oksul

ortalarpa gelirli] bir ,

;çal! şanlaı.ı'nın yoksul.

ile birlikte 870 YTL'ye
karşılık geldiği belir-
tildl. Araştırmada, bir
kamu ça!ışanı ailesi
nin, oıtalama gelirli
bir ailenin yalnızca
yüzde 69'u oranında
bir gelire sahip oldu
ğuna dikkat çekildi.
Araştırmaya göre,
ortalama gelire sahip
bir kamu çalışanı,
toplumun en yoksul
yüzde 40'lık kesimi
içerisinde yer alıyor.

. Toplumun en yoksul
. ikinci yüzde 20'llk dl
-, limindeki ortalama

t.u.gıınu
gorece

n kentlerde
li'ola'rak daha

yüksek olduğu dlle

yor. Kentteki kamu
çatışanı, eğer başka
bir gelir [aynağı, yok§a ortalamanın
yüzde]62's'i düzeyin

- de bir gelirle geçin-
mek durumunda

, ,kalıyor.

be]irlemeden yola
çıkılarak, "Kamu
emekçisi ve ailesi, .:,

ortalama gelir!i bir .

,ailedenlyüzde.
31-38.daha yoksul"
ifadesine yer verildi.
SON YİLLARDAKi
DURuM
Araştıimada, .kamu
çalışanJarının ortata-

, ma gelilinin, her
yıl biraz daha Türkiye
ortalamasının a!tına
düştüğü belirtiliyor.
Araştırmaya göre, eşl '

çalışmayan ve 2
çocuklu bir kamu
,emekçis,i :başka bir
geliri yoksa 2OO2
yıhnda ortalama hane

halkı ge!irinin yüzde
,, 74'ü oranında bir

kazanca sahipken, bu
o,ran 2003, 2004 ve
2005 yıl!arında sırası
ile yüzde 78, yüzde

. 74 ve yüzde 69 olarak
gerçekleşti.

, Araştırmada bu
, durum,'|Böylece

kamu çalışanı, ailesi
ile birlikte son
4 yılda ortalamaya
göre yüz de 7 .

oranında yoksullaştı"
şe!dinde
değerlendirildi.

. 
"l(EŞ( Genel Başkanı
lşrnail Hakkı Tombul,
konuya iIişkin
değerlendirmesinde,' aröştirma sonuçları

' , nı.n, ".kamu çalışan-
larını yokstıllaştır-
maya; ka.mu hizmet-
lerini, nitel I ksizleşti r

; ffığye odaklanan lMF'
güdümlü polit|kaların

' başaııısı" oJarak:görü'
lebileceğini savundu.

',2004 vrİ |005 yı!ı gelir ise elde edilen
bb,nuçları üzerinden birikim!e birlikte
y?pılan araştrrm?da, 939 YTL düzeyinde
2 çocüklu ve;eşi , ,öu!ynuyor.'.
çalışmayan'ortalama'"GÖRECELİ YOK-
maa:şlİ biı,,l<amu . ., SULLUK .KENTTE
çİ{ışİnının aile§inin , . DAHA YÜKSEK"
Öronomlk'burumü, _'." Araştırmadd, kamu

ai'|e, ile klyaslahdı.
rÜİX,,rlarie.' Hal.ki.',
Tüketim Anketi'nde
o.t"l"rna hane na'lk
tÜketiih, hdrcİmasır

ki

hane hdtkı.getirjni

g'etlriliyor. 
,

Araştırmaya
orialama gel

gore,,
irli bir

ne, alındığ
15 YTL ge

mayan ve 2 çocuklu
bir kamu çalı' gel'iri aild ve
yardımi i|e bi ı.likte

870 ,,

n
, birikiriie'airılad mi aile, kentte, birikim-

İndahtar yola çıkıla' leri ve harcamaları
rak, :drt.al ama hane ,,, göz önü
,haikı. g r,ın]n geçen .. da'bin 4eli

K ıf.ez

Vatanda a kur
riskl uvarısı

Bankacı|ık çevreleri,
bankalarda toplam
yabancı mevduatta
görülen artışa dikkat
çekerken, dalgalı kur
rejiminde Merkez
Bankasının bir kur
taahhüdü
olmadığını, kurun
piyasada oluşması
nedeniyle kurun yük-
selebileceği veya dü

. şebileceğini o neden
le vatandaşların kur
riski aldığına dikkat
çekiyorlar.
Merkez Bankası
Başkanı Durmuş
Yılmaz'ın 2007 yılı
para ve kur poıltlla
sı ite lstanbut'daki
"do!arizas yon"
toplantılarında gün-
deme getirdiği "Türk
Lirası tasarruf yapıl-
ması, Türk Lirasına
itibar edilmesi, Türk
Lirası kul|anımının
teşvik edilmesi" çağ
rısı, anlamlı gerek
çelere dayanıyor.
Türkiye ekonomisi
son 30 yıldır yaşa
dığı yüksek enflas
yon ve ekonomik
istikrarsızlıklar
nedeniyle içine gir

diği "dolarizasyo
nun" etkisinden bir
türlü kurtulamıyor.
Dolarizasyon, birey-
lerin parasa! varlık-
larını "ABD Doları ve
avro" gibi yabancı
paralara bağla-
maları...
Nitekim son 11, ayda
bankalardaki toplam
döviz mevduat
hesapları enflasyo
nun üzerinde, yüzde
15,6 oranında arta
rak 91 milyar 812
milyon dolara çıktı.
En son Merkez
Bankası Başkanı
Durmuş Yılmaz,
Merkez Bankası
tarafından lstanbul'-
da düzenlenen
"Dolarizasyon:
Sonuçlar ve Politika
Seçenekleri" konulu
konferansın açılışın-
da yaptığı konuşma-
da, dolarizasyonun
sakıncılarına dikkat
çekmişti.
Dolarizasyon,
finans kesimi
üzerindeki olumsuz
etkisini likidite
riski üzerin den de
gösteriyor.
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Danıştay, Türk Telekomun sabit hatlarla ilgili
ücret tarifelerinin iptali istemiyle açılan da
vayı, "tarifenin kamu yararı ve hizmet gerek-
lerine uygun olduğu" gerekçesiyle reddetti.
Tüketici Dernekleri Federasyonunun, şirket
hat, standart hat, konuşkan hat, hesaplı hat,
yazlık hat şeklindeki yen| ücret tarifelerinin
Telgraf ve Telefon Kanunundaki "makul
bedel" ve "makul ölçüde kar" hükümlerine
aykırı olduğu iddiasıyla açtığı dava karara
bağ!andı.
Danıştay f 3. Dairesinin kararında, Teleko
münikasyon Kurumu'nun görev ve yetkiler-
ine, Telgraf ve Telefon Kanununda ücret
|endirmeye ilişkin hükümlere ve ilgili yönet-
meliğe yer verildikten sonra, Türk Telekom
Yönetim Kurulu'nun 5 ayrı tarife paketi sis-
temine geçilmesine ilişkin kararının, Teleko
münikasyon Kurulu tarafından onaylandığı
anJatıldı. standart hattın eski tarifenin
değiştirilmİş halini içerdiği, diğer 4 tarife
paketinin ise müşterilere sunulan hizmet
seçenekleri olduğu belirtilen kararda, tarife
paketinin mevzuata uygun hazırlanıp onay-
landığı, kamu yararı ve hizmet gereklerine
uygun bulunduğu kaydedildi.
Kararda, sabit ücretin, her an konuşma
hakkı sağlanması, arayan numaranın abone
tarafından görülmesi gibi ek hizmetlerin ve
işletme maliyetinin karşılığı olarak alınması
olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edil-
dl. 13. Dairenin kararında, Tüketici
Dernekleri Federasyonunun, Türk
Telekomun, yeni tarifeleri "yüzde 80'e varan
indirim" olarak tanıtmasının asılsız olduğu
iddiasının ise bu dava kapsamında inceleme
olanağı bulunmadığı belirtlldl.
Davanın reddine iIişkin karar, oybirliğiyle
alındı

et|aTarife aketine d
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siirt Özel Güven
Hastanesi'nde görev
yapan Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Serpil
öztürk, bebek bakı
mında birçok yan-
lışlığın yapıldığını
belirterek, yalancı
meme ve plastik
biberonların kanse
rolen etkiye sahip
olduğunu söyledi.
Çocuk hastalıkları ve
aşılarıyla bebek bakı
mı konusunda bilgi
veren Çocuk Sağ!ığı
ve Hastalıkları uzma
nı Dr. Serpil Öztürk,
"Sağlık Bakanlığı'nın
ücretsiz yaptırdığı
karma aşılara
menen jit aşısının da
eklenmesi gerekir.
Menenjit aşısını
mı.ıt|aka yaptırmak
gerekiyor. Bu aşının
yapılmaması, ileride
çocuklarda kalıcı
etkiler bırakabilecek
sonuçlar doğurabilir.
Ayrıca, verem aşısı
nın mutlaka 5 yılda
bir test edilmesi gere
kiyor. Verem aşısı,
mutlak surette çocu
ğu verem olmaktan
korumaz" dedi.
İnek sütünün ilk 1 yıl
içerislnde verilmesi
durumunda içindeki
maddeler açısından
bebeklerin böbrek-
lerine zarar verdiğini
ifade eden Dr.
Öztürk, "Mümkün
olan ölçüde anne
sütüne ağırlık ver-
mek gerekiyor. Anne
sütü, öy|e bir yapıda

\.
*§

ki, bebeğin ihtiyaç
larına göre.yapısı
değişiyor. Orneğin, 7
aylık bebeğini emzi
ren annenin sütü,
bebeğin ihtiyacı
nedeniyle daha zen
gindir. 9 aylık bebeği
emziren annenin
sütü ise, daha az
güçludür. Bu neden-
le, anne sutünü ter-
cih etmek gerekiyor.
Mutlaka inek sütü
vermemiz gerekiyor-
sa, sulandırdıktan
sonra içine bir mik-
tar sıvı yağ kattıktan
sonra vermeliyiz.
Aksi halde tek başı-
na inek sütü bebek-
lerin böbreklerini
olumsuz şekilde
etkiliyor" şeklinde
konuştu.
Halk arasında "yalan
cı meme" olarak da
tanımlanan biberon
başlığı ve emziklerin
büyük bir bölümü
nün plastikten yapı!
dığına ve bu nedenle
kanserojen etkiye
sahip olduğuna dik
kat çeken Uz. Dr.
Serpil Oztürk, "Bü
yükler olarak bizler,
kanserojen etkisi
nedeniyle plastik
kaplardan yemek
yemezken,
bebeklerimize
p|astikten yapılma
biberon ve emzik
veriyoruz. Plastiğin
kanserojen etkisinin
olduğunu goz önün
de bu!undurarak,
bundan kaçın-
ma!ıyız." dedi.
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kocae!i universitesi
(KoÜ)Tıp Fakültesi
Kulak Burun Bogaz
Hastalıkları Ana Bilim
Dalı Baş Boyun
cerrahisi uzmanı
Prof. Dr. Emre
Üstündağ, sürekli
bağırarak konuş-
manın, ses teli
içinde kanamalara
ve ses teli şişliklerine
neden olabildiğini,
tedavisi için cerrahi
müdaha!e gerektiğini
bildirdi.
Üstündağ, yaptığı
açıklamada, soğuk
algınlıgı ve üst
solunum yolu
enfeksiyonlarının
yanı sıra aşırı bağır-

manın da ses
kısıklığına neden
o!duğunu söyledi.
lnce, üzeri
mukozayla kaplı
hassas kas dokusu
olan ses telinde
aşırı yüklen
meye bağlı "nodül"
adı verilen ve ses
kısıklığına neden
olan küçük şişliklerin
ortaya çıkabildiğini
belirten Ustündağ,
nodüllerin başta
öğretmenler olmak
üzere seyyar
satıcı lar, mü başirler,
imamlar ve sesini
kullanarak iş yapan
diğer kesimlerde
sıklık|a görüldüğünü

ifade etti.
Tüm nodüllere
cerrahi müdahale
gerekmediğini
ifade eden Ustündağ,
şöyle konuştu:
"Nodül oluşmasının
nedeni, sesin
yanlış kullanıl-
masıdır. Tedavide de
ilk adım sesin
doğru kulIanımı
önermek oluyor.
Sesin yanlış kul-
lanımından kay-
naklanan ses
kısıklıkları daha çok
kalabalık sınıflarda
görev yapan öğret-
menlerde gözleniyor.
Bu tür hastalara
öncelikle ses istira-

0
hati ve doğru ses
kullanma alışkanlığı
kazanmasını
öneriyoruz.
Gerekirse ses
terapistlerine
yönlendiriyoruz."
cerrahi Müdahale
Gerekebi!ir
Nodüllerin yanı
sıra aşırı bağırmaya
bağlı olarak ses
teli içinde kanamalar
ve "polip" adı
verilen tek taraflı
ses teli şiş|iklerinin
oluşabileceğine
değinen Üstündağ,
"Bu durumda
tedavi için
cerrahi müdahale
gerekiyor" dedi.
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kolesterole kar al ürünler
Keten tohumu yağı,
ceviz, fındık, zeytin,
soya ürünleri,
kırmızı biber,
sarımsak, soğan,
havuç, enginar,
brokoli, domates,
maydanoz, limon,
elma, greyfurt, poı-
taka!, limon ve tahıl-
Iarın, ka|p-damar
hastalıklarına yol
açan kolesterolün
düşürülmesinde
faydalı olduğu
bildirildi.
Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Gıda
Mühendisliğ| Bölümü
Başkanı Prof. Dr.
Utku Çopur, fazlası
damar seıtliği ve
tıkanıklığına neden
olan ko!estero!ün
vücutta hormon,
D vitamini ve yağları
sindiren safra asit-
lerinin üretiminde
kullanıldığını söyledi.
Kolestero!ün büyük
oranda vücutta
üretildiğini, az bir
kısmının ise dışarı
dan besin yoluyla
a!ındığını ifade eden
Çopur, kalıtım,
gıdalar, şismanlık ve
stresin kanda koles-
tero! düzeyini et
kileyen faktörler
olduğunu anımsattı.
Çopur, gelişmiş
ülkelerde ölüm
nedenleri arasında
kalp ve damar
hastalıklarının ilk
sırada bu!unduğunu,

yüksek kolesterol,
yüksek tansiyon,
şişmanlık gibi
sorunların
düze!tilmesiyle
bu ölümlerin
önlenebi!eceğini
dile getirerek, koles-
tero!ü düşük tut-
manın yolunun bi!-
inçli beslenmeden
geçtiğini bildirdi.
Diyette posalı besin-
iere boi miktarcia yer
verilmesi, meyve-
sebzenin daha çok
tüketi!mesi ve kızart-
malardan uzak
durulmasının
önemine işaret eden
Çopur, yu!af,
arpa ve pirinç
kabuğunda bulunan

ıdo
Y

posanın, karaciğerde
kolesterol sentezini
enge!leyerek, kan
kolesterolünün
düşürülmesinde
etkili olduğunun
kanıtlandığını
vurguIadı. Çopur,
posanın, aynı
zamanda koles-
terolün vücuttan
atılmasına yardımcı
olduğu için daha
çok tüketilmesi
gerektiğini ifade
ederek, "Mümkünse
meyveler
kabuğuy!a birlikte
tüketilmeli, meyve
suları yerine
meyvenin kendisi
yenmelidir" dedi.
Prof. Dr. Çopur,

keten tohumu
yağı, ceviz, fındık,
zeytin, soya ürünleri,
kırmızı biber,
sarımsak, soğan,
havuç, enginar,
broko!i, domates,
maydanoz, limon,
elma, greyfurt, por-
takal, limon ve
tahıIların kolesterol
düşürücü besinler
oIduğuna dikkati
çekerek, bu gıdaların
diyette mutlaka yer
alması gerektiğini
kaydetti. Çeşitli
araştırmalarda
sarımsağın, "lyi
kolesterol" olarak
bilinen HDL'nin
seviyesini yükselt-
tiği, buna karşın
LDL kolesterol ve
trigliseridlerin
seviyesini
düşürdüğünün kanıt-
landığını dile getiren
Çopur, "Fındık,
ceviz, badem gibi
yağlı tohumlar, kalp
sağlığı ve koles-
terolü düşürmek
açısından değer!i
yağ asit|erine sahip
olduğundan beslen-
mede yer almalıdır.
Ancak, yağlı tohum-
ların yağ içeriğinin
yüksek olması
nedeniyle fazla mik-
tarlarda tüketilmesi,
kan kolestero!
oranı nı yükseltebilir.
Günlük 5-8 adet
fındık veya 2 adet
ceviz yeter! idi r"dedi.

$essiz katll: Bacak

daınartıkanıklı
Erciyes Üniversite§i
Tıp Fakültesi Ka!p
Damar Cerrahisi Ana
Bitim Dalı Öğretim
Uyesi Prof. Dr. Yiğit
Akçalı, bacak damar-
larında ortaya çıkan
pıhtının, akciğeri
besleyen damarları
tıkaması sonucu ani
ölümlerin ortaya çı
kabi!diğini söyJgdi.
Akçalı, bacak da.mar-
larında meydana
gelen tıkanmanın ani
ölümlere neden
olduğunu, bu'neden-
!e de hasta!ığın
"sessiz katil]| olarak
adlandırıld ığinı
kaydeffi. !
lnsanların doğum
sırasında vöya son-
rasında, arıfe!iyat
sırasında fa da son-
rasında, ö?e!Iikle
yaş!ı hastaların uzun
süre hareketsiz
kaldık!arında aniden
öldüklerini ifade
eden Akçalı, şöyle
devam e_tti:
"HaIk arasında
'yazgımız böyleymiş'
deniliyor, ancak
bunun arkasında
yatan neden'sessiz
katiI' dediğimiz
bacak damar
tıkanıklığıdır.
Hekimlerin
koydukları

Y

'kalp-akciğer dur-
ması sonucu ölüm'
tanısının a!tında
yatan da bu hastalık-
tır. Hastaların büyük
çoğunluğunda
bacak damarlarında
ortaya çıkan pıhtı,
akciğerleri
besleyen damarı
tıkar. Eğer pıhtı
büyükse o zaman
hasta aniden şoka
girer, kalp ve
akciğeri durarak
ölür."
Bacak damar
tıkanık!ığının
kanser hastalarında
yaygın olduğunu,
bu hastaların
yakından takip
edilmesi gerektiğini
kaydeden Akçalı,
hasta!ığın doğum
sırasında annede
ortaya çıkma
olası!ığının da
yüksek o!duğunu
bildirdi. Akçalı,
batıda yılda her bin
kişiden birinde bu
hasta!ığa rast-
landığını belirterek,
hastalığın özel
çoraplar!a, aralıklı
olarak bacaklara
basınç uygulayan
pompalarla ve kan
sulandırıcı ilaçlar!a
tedavi edilebildiğini
an!attı
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMi DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ittaıye
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.Bö!.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.
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
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 - FER|BoT
KAYMAKAMLİK (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
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
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELED YE
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
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İş!. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

TAKSıLER

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

NOBETçı E cz.AN E

18 Aralık 200 6 P azırtesi

SERİMECZANESİ
D. Subaşı Mh.Çeşme Sok.

No: l Tel :sıı 50 0İ GEMLİK

K rfez
oEttJx,lır lu( cliılı-üx oızgr:sl

o:ııJx

I GüNLüK slvısl cAzere I

YEREL SÜRELi YAYİN
YlL : 34 SAYI :2625

FİYATı : 0.25 YTL. (KDV Dahi!)
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorum|u Yazı İşleri Müdürü : Serap CÜUER
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-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz}
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14-16 grubunda dün
oynanan son maçta
Gemlikspor, ilk. yarıda
yendiği rakibi Oz
Karadenizspor'a
rövanşı vermedi.
lki takımında
birbirlerine üstün!ük
sağlayamadığı
maçta Gemlikspor
sonuca son
dakikada kazandığı
penaltıyla ulaştı.
Maça daha iyi
başlayan Gemlikspor.

ilk dakikalarda
yakaladığı pozisyon-
ları kullanamadı.
Daha sonra oyunda
denge kuran Oz
Karadenizspor zaman
zaman Gemlikspot

remezken
r maçın

kaza ığı pena|tıyır Adnan'la gole
çevirince maçtan
1-0 galip ayrı|dı.
SAHA :

Gemtikhtatürk
HAKEMLER :

Salih Gümüşsoy (5)
Onur Ercan 86)
Mustafa Bayra.k (6)
OZ KARADENİZSPOR
Mehmet (5) Ferhat (6)
Çağlar (7) Selahattin

(5) Göktuğ (5) Bülent
(5) Ercan (4)
(Muharrem 5) lsmail
(4) Sinan (a) Sami (3)
(Mustafa (5) Yücel (a)
(Gürkan 4)
GEML|KSPOR :

Bilal (5) Rafet (6)
Faruk (6) Kemal (7)
Veysi (6) Metin (5)
(Berkan 6) Veda (5)
(Adnan 6) Samet (5)
Volkan (5) (Mevlüt 5)
Burak (5) Yadigar (5)
GOL : Dk. 79 Adnan
Pen. (Gemlikspor)

kalesinde etkili
olmasına rağmen f,[
yarı golsüz sona erdi.
lkinci yarıda her iki
takımda dengeli vĞ ı
atak bir oyun sergile-
di. Forvet oyuncu-
larının yakaladıkları
golluk pozisyonları
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GEMLİK ANA BAYİİ

uLul(AYA DOGALGM ı§ı §Ail,
HüsEylN uLuKAyA .cüNEyT DEruılnıi oRTAKLüı

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9lA
TeI & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Ba|ıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
TeI: (0 .224'1 51 3 49 93

e-mail : c_demirlİ@yahoo.com
www. u !u kaya.tİcaret-İtd.com
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Mahalli ldarelerin sorunları
Uluda 'da tartı

Y

ıldı
Mahalli ldarelere Hizmet Derneği tarafından düzenlenen mahalli idarelerin sorunlarının
tartışıldığı ve yeni kanunlann içeriğinin anlatıldığı eğitim semineri Uludağ'da başladı. Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Türkiye'nin gelişmiş ijlkeler seviyesine ulaşmasının
kent]erin sağhklı yapılaşmasıyla mümkün olacağını vurgulayarak, "Hükümetimizbunu gerçek-
leştirmek için gelişmiş ülkelerdeki gibi yerel yönetimlerin yetkilerini güçlendirdi. Böylelikle
şehirlerin sağlıkh gelişmesindeki en büyük engelde ortadan kaldırıldi' dedi. Sayfa 6'da

GEMLıK GEMLİK,İN iı-x GÜNLÜx GAZ;ETESİ
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İlçenin en işlek caddesinde güpegündüz meydana gelen iki kazada, bir kişi yaralandı, bir kiş! öldü llk hacı kafl les

lstlklal 0adde§l'ılde caıl

Y

urlandı
aıarı

u

210 hacı adayının bulunduğu 70.ncu
4 ncü g yı K
Başkan baş
ııg nda
uğurlandı. Uğurlama törenine hacı ad
larının aileleri ve yakınları ile dostları bü
bir kalabalık oluşturdu. Haberi sayfa 3'deY İstiklatCaddes i'nde dün meydana gelen

iki trafik kazasında 73 yaşındaki Nebahat
Yılmaz adlı yaşlı kadın başından aldığı
darbe sonucu ölürken, karşıdan karşıya
geçmek isteyen Şahzene Küçük adlı şahıs
da ayaklarından yaralandı. Haberi syf 3'de

-: .LİJ-ı-ı-

|'[öfez Ohet't
Zengin davetiye ve
kartvizit çeşit!eri,
her türlü renkli ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
bröşür cilt yapımı

llköğretim Okulları küçükter Futbol
vası'nın finalinde rakibi 11 Eylül'ü 2-
yenen Cumhuriİet llXagretiİn Okut
takımı birinci oldu. Haberi sayfa S'de

nu oldu
ı

aıllturnuııasının

Cumhurl retim Futhoet ııkö
Y

lstiklal Cad. Akbank Aralığı Tel, 513 96 83

ıı

Kadri GÜı_en
kadri_guler@ hotmail.com

İstikIaI Caddesi
ıstikIal caddesi'nde dün lki trafik kazası

oldu. Bu kaza|ardan birinde karşıya geçmeye
çalışan bir bayan ayağından yaraIandı.

Bir diğeri lse o kadar şanslı değildi.
Başından aldığı darbe sonucu Bursa'ya sevk
edildi.

Yaşlı yaralı Nebahat Yılmaz'ın öldüğünü
öğrendik

Dikkat edilirse son yıllarda Gemlik'te lstik|al
Caddesi ilçenin yükünü taşıyamaz hale geldi.

Araç sayısındaki artışa karşın, bu caddenin
darlığı alternatif yolların kullanılmaması trafiği
işin içinden çıkamazbir duruma sokuyor.

Belli saatlerde trafik sıkışıyor, uzun kuyruk-
lar oluşuyor.

Yolun karşısına geçmek bazen 5-10 dakikayı
bu!uyor.

lstiklal Caddesi'nin hiçbir yerinde yayalar
için geçit çizgisi yok.

Herkes istediği yerden karşıya geçiyor.
Trafik görevlileri bu yoğunluğa yeterli

gelmiyor
Ote yandan lstiklal Caddesi üzerinde Şaypa,

Aniteks, Bim, Migros gibi büyük mağazalar
nedeniyle. yaya trafiği daha çok artıyor.

Artık lstiklal Caddesi'nin belli köşelerine
trafik lambası konulmasının zamanı geldi.

En azından Orhangazi Caddesi ile Halk
Bankası önüne lamba konmalı.

Belediyenin yaptırdığı çarşı da açılırsa,
bakın o zaman trafik nasıl arap saçına dönüşe-
cek. |Gemlİk 

KÖrfU' İntelnette www.gemtikkoıfezgazetesi.com
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Bursa Emniyet Mü
dürlüğü ekipleri, ba
şarılı bir operasyona
daha imza attı.
Bursa, Çanakkale ve
Kütahya'da son bir
yılda 32 ev ve iş
yerinden 1 milyon
YTL değirende ziynet
eşyası, nakit para ve
değer|i elektronik
eşya çaldığı öne
sürülen şebeke çök-
ertildi. Po|isin 3 aydır
takip ettiği ve "Cash"
adını verdiği operas
yon kapsamında
hırsızlık yaptıkları
öne sürüIen 17 kişi
gözaltına alındı.
Gözaltına alınan
kişiler arasında çalın-
tı ziynet eşyası, cep
telefonu ve elektro
nik eşyalar ile silah
ları satın alan 3 esna
fın da bulunduğu
açıkla nd ı. Zanlı lardan
birinin ise hırsızlık
olaylarından elde
edilen gelirle
cinse! gücü artırıcı
haplar satın
a|dığı da belirlendi.
Konuyla ilgili bir
açıklama yipan il
Emniyet Müdürü
Tahsin Demir, Asayiş
Şube Müdür|üğü

I

Soyulacak işyerIeri
için koor dineli
olarak 3 ekip halinde
çalışan şebe kenin
birinci ekibinin önce-
den keşif yaptıgı ve
olay günü işyeri nin
kapılarını açıp
ayrı!dığı, ikinci ekibin
olay yerinde 5-6
dakika içinde murç
yardımıyla çe!ik
kasayı açtığı, üçüncü
ekibin de hemen
ardından işyerine
gelip çalınacak
değerli eşyaları
topladığı bildiri!di.
Zanlıların, suç iş!e
dikleri sırada cep
telefonlarını da kap-
attıkları öğrenildi.
Bu arada, operas
yonun ilk aşamasın-
da T.O., B.R., A.C.,
l.ö., o.T., K.F.,
K.c.M., K.c.ı., Y.E.,
B.A., A.Y., K.C.,
K.R.M., E.K., T.V.,
B.G., A.K. isimli
şahıs!ar
gözaltına alındı.
zanlılardan
üçünün çalıntı mal-
ları satın alan kuyum
cu, cep telefonu
bayisi ve silahları
satın alan esnaf
olduğu öğrenildi.

I

Çocuk pornosuna
yönelik düzenlenen
operasyonlarda, 1'i
bilgisayar mühendisi
3 kişi, çocuk pornosu
sitelerinin grafik ve
tasarımını yaptıkları
iddiasıyla gözaltına
a!ındı.
Çocuk pornosuna
yönelik düzenlenen
operasyonlarda,
çok sayıda çocuk
pornosu yayını
yapan bir sitenin
grafik ve tasarımını
yaptıkları iddia edilen
bilgisayar mühendisi
U.O. ile iş ortağı
E.Z. ve G.O. gözaltına
alındı. Bakırköy
Adliyesi'ne sevk
edilen 3 kişi,
sorgularının ardından

0rıl0cu§u ıllühend|s

ııo Sayfa l
ljUNLui slrAs! iAzEr€

Bursa'da ıCash' o eras 0nu
ocuk öıaltındai'l,jrsa, Çanakkale ve Kütahya'da son bir yılda 32 ev ve işyerinden 1 milyon

' iL değirende ziynet eşyası, nakit para ve değerli elektronik eşya çaldığı
öne sürülen 17 kişilik şebeke, polis operasyonuyla çökertildi.

ekiplerinin 3 aydır
Bursa, Çanakkale ve
Balıkesir'de sür
dürdüğü takip sonu-
cu eş zamanlı olarak
baş!atılan operasy-
onlarda 32 işyerin
den çelik kasa hırsız
|ığı olaylarının aydın-
latıldığını söyledi.
Soruşturmanın de
vam ettiğini anlatan
Demir, gözaltına a|ı-
nan 17 kişinin sabıka
sı olduğunu, gözaltı
sayısın|n ileriki saf
halarda artabileceği-
ni belirtti. Demir, zan-
lılarla birlikte 475 bin
YTL değerinde ziy
net, elektronik eşya,
cep telefonu, silah ve
değerli eşya ele
geçirildiğini söyledi.
Film qibi sovqun
Şebeke üyelerinin
filmlerdeki hırsızlık
çetelerini aratmayan
bir yöntemle çalıştık-
|arı da ortaya
çıkarıldı. Daha önce
de suç kaydı bulu-
nan T.O isimli kişinin
Altı parmak'taki işyer-
ine gidip gelen şahıs-
ları takip eden
hırsızlık masası ekip-
leri olayları aydınlat-
mayı başardı.

savcılık tarafından
serbest bırakıldı.
Gözaltına alınanlar
arasında bulunan
bilgisayar mühendisi

U.O.'nün,
gözaltına alındığı

sırada bulunduğu
Ataköy
9. Kısım'daki
evipi çocuk
porhosu yayınlarıyla
kazandığı
iddia edildi.

Mlras lçin babasını vıudurttu
Mirasını aIabilmek
için öz babasını vur-
durtan bir şahıs,
kiraladığı şahıs!ar|a
birlikte lstanbul'da
yakalandı.
Gümrük ticareti
yapan Hikmet Ahl, 16
Kasım 2006 tarihinde
Bahçelievler'de oto-
mobili içerisinde
uğradığı silahlı saldırı

sonucu yaralandı.
Olayın ardından
soruşturma başlatan
polis, iş adamının
vurulmasıyla i|gi!i öz
oğlu V.A.'nın da
bu|unduğu biri kadın
9 kişiyi gözaltına aldı.
9 kişinin 2 adet ruh-
satsız tabanca ile ele
geçirildiğ i

operasyonda, V.A.'nın

T
baba§ını öldürtmek
için 86 bin dolar
karşılığında şebeke
i|e anlaştığı ortaya
çıktı.
Yapılan sorgulamada
V.A.'nın babasının
mirasına sahip olmak
için bu şebeke ile
anlaştığı, karşılığında
80 bin dolar para tek-
lif ettiği belirlendi.

\
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v\rvvw. kocakg ay rİ rnen ku l.GoıTı
GAYRİMENKUL
BANKASı

GENEL MUDURLUK 444 o 55o

Ko ÇAK
CDRS t GCMLİH ŞUBCSİ

Tel : t0.e24) 513 08 58
Fax : (0.224| 512 08 61

İstiklal Caddesl Adliye Aralığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

AA_O0ı1 Mavkı onemlı degıl 1000 lr2
d€n|z görocek a.sa
AA.0l0 8ursa Yolu U2erı ı1000 M2 Tıı Parkı o|acak
AA-'l3 Kumla Narlı arası 1000 M2

Oenıı görecek ıçınde ev olabilir
AA-027 Ya|ova Yolu tO00 M2 Tıcari lmaı

Zgytın Salış Magaıası Olacak
AA-OıI4 Orhangaıi çevre yolu 1500 M2 zeytin

depolama y€ri olacak a.sa
EE-009 Sahllde 20o ı{2 2kaıl| denız görıbilecek
üst üsta Yaya karş|l|kll lkl dal.e veya dublıks
daire olabılecek lşy€rl
EE-036 ilevkı Önemlı değil 5 kallI kelepır o|acak blna
EE-0ı16 lstiklal Cad Zemın yat|rım arnaçlı dt-ıkkan

SATıLAN _ xlneı-ANAN
GAYRİM EN KU LLER

AA-002 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35 0O0 YTt.
AA{l05 Karacaali 9275 ttıl2 konul ımaılı 250 00O YTL
AA_oo9 Kurtul 260 M2 hoy ıçı 6o.000 YTL
AA41l Orhangaz| Gürle 13300 M2 Çiftlik veya
tabrika olabiliı 120.000 YTL
AA-O1ıt ]llanastıı 9O9 M2 villa ımarlı 200.000 YTL
AA-015 Hısartopo 12O lıl.2 Deniz manıara|ı yola
ccphcli hisse|i tapu 10.000YTL
AA416 Hisartepelıt9 lll2 Denız Manzaıalı yola
copho hassela tapu 20.0O0 YTL
AA{)19 Kanalboyu 970 M2 eski zeytın halı arkası
ticaıi imarlı 15.000 YTL
AA-{l20 Engurü Köyü 12000 M2 1125,000 planda
dopolama imark ,1.oo0 000 YTL
AA42ıl Zeyrin hali arkası l50 M2 depo yerıne musait
l7.000 YTL
44-026 Hamıdiye Mh. 3lEıl M2 Meıkeze yakın
konın lmarl| 2.000.000 YTL
AA-{l29 Orhangai yolu 30.0O M2 sanayı ımarlı
dıpolamaya müsait 700.ğ)o YTL
AA{l33 Scrbesr bölg€ 50.0OO M2 anayol a4O0 m€l
cıphı dıpolama imar|l 7,5oo 0o0 YİL
AA{l34 S.rb.st Bolge 530.0OO M2 Oepolama ımarlı
AA{36 Zcytin Hali yanı 160 M2 depo yerıne
müıait 25.000 YTL
AA-Oı15 Umurbıy 380 M2 denız manzaralı
villa imarlı 70.0(Xl YTL
A4{lı16 Engürü Köyü 2ıl9) M2 Anayo|a
c.phc 165.ü)0 YTL
AA-Oı19 Orhangila Cad. 73O M2
üç yanı yol 90.000 YTL
AA{50 Umurbey 5325 iri? yol kenarı 25.0OO YTL
AA-O55 Umurbey 3850 M2 körlez man2a.alı
,ryitin ağaçlaıı vaı 95.0O0 YTL
A4460 Küçühkumla 10O0 MX? ınııılı 100,000 YTL

SATİLlK ARSA

AA-062 Gemlik Bursa Yolu ı3,000 ıt2
zemln €tudlu 5 kat imarll 1 600 0oo YTl
44.063 Narlı Koyıı 1 222 H2 anayola 5 mı 3oo,oo0 YTL
AA-064 serb6st 8olge 39 183 tl2
sanayl lmarlı 3 0oo 0o0 YTL
AA-06/ lrnll Gol kenarl 800,0oo M2 Turlım
t€slsls kuıulabllll 5 5o0 ooo YTL
AA.088 o.hanga.ı 

'9 
07/ M2 sanayI lmarll 1,250.0o0 YıL

AA-072 Gem5aı 800 ıl2 V||la ımar,|l
AA-080 Xapaklı 596 M2 vılla konuı |marlI t10.0oo YTL
AA-O81 Xaracabey karaagaç 9 55O M2 lzmir
yoluna 150 mt cephe benz|nllık olaball, 250 0o0 YTL
AA-o91 Çevre yolıı 1 08l ıl2 yo|a 50 mt
caphe llcan |marlı /50 o00 YTL
AA-092 Yalova Yolıı 9 ıto8 Gemlik'c çol
yakın tlcarl lmarl, .] oo0 0oo YTL
A4.096 Flslıkl| Koyıl ıı 5oo M2 denlz€ 60 mt 350 0oo YTL

EE-Oıt8 Gölyaka 2 00o M2 lçınde evı olan
lznık gölune sılır 65 0O0 YTL
EE_071 Esadiye Koyu Yalova 12902 M2
2 katll ahşaP bina gv. ahlı. lrakıoı 250 000 YTL
EE_075 Mudanya 153? M2 anayola cephelı
havuzlu mustakıl denı2e sırıı. a|lı gara|.
portakal bahç€sı vaı 80O 00O Y-rL
EE-080 Orhangazı Cd. 780O M2 Ev ahır cl€ktrik.
su. arleryen, meyve ağaçlaıı 2O0 O00 YTL
EE_134 Orhangazı lznık yolu 25OO M2 dub|eks
ev8 oda. 2 banyo elekıık. sı, ıeylın v€ mĞyva
agJçlaıı çocuk pJıkı ana yola 120 ml E5.000 YTL
EE-1]6 Durdane ?272 M2 2 katlı ev
meyve agaçlı 130 0O0 YTL

EE402 Manasııı 100 M2 4 kat 3.1 İolorltlrlı 95 000 YTL
EE4O4Gaıhare Cıd 125 M2 5 kar 2+1 ka|orıfe.I| 70 000 YTL
EEO05 Lısı Cad 'l10 M2 2.hal 3+1 bakımyı daıfĞ 60 000 YTL

EE{11 Narlı Koyü 75 M2 2.kat 2+'1 .şyall 2 adat yuzna
havuzu. sPoı alanl vr çocuk parİl masrarsız 75 000 YTL
EE-0'l2 Manastır 120 M2 6.kat 3+1 masrafsız
bakımlı daare 100.000 YTL
€E-013 Yenı sahıl 90 M2 5.kaı J+1 yenısahıl
masrafsız denız manzaıalı 85.000 YTL
EE-o14 Manastl 'l24 M2 1.kat masrafsız
bak|mlı daıre 85 000 YTL
EE-015 Eskl pazar cad. 95 M2 2-1 sobalı,
kartonpıyerlı 50,000 YTL
EE-o17 Gemlık merkez 110 llıl2 S.kat
3+1 çarşıya yakın 45.000 YTL
EE-0'l8 Hamıdiye Mh. 144 M2 4.kat
3+1 bakımlı daıre 70,000 YTL
EE-0'!9 Balıkpazan 60 M2 3.kat 2+1

acıl ihtiyaçtan satlllk 55.000 YTL
EE-021 Gemlık 87 M2 5,kat 2+1
gelık kapı kartonpıyer. pimapen 55.000 YTL

sA-rıLı]< çİFTLı}<

SATıLı]< D FıE

EE_O2ıI or. Ziya Mh- 115 M2 2.kıt 3+' dain hlqilırli,
pımapınli, slon boya. kartilPiy.rli 80.000 YTL
EE-o31 Manastır 13o M2 2.kat 3+1 kart$payer,
kalonfenr, full eşya 115.oo0 YTL
FE-O33 orhaııga.l cad. 1ıı0 M2 1.kat 3+1 doğaıgaı
bak|ml| daar. 75.0o0 YTL
t L-O57 Cumarlesı Paan 70 M2 s.kat
2+1 çel|k kapl, kartonplyeİ, pamaP.n 41.ooo YTL
f E,056 Manastlr 130 m2 5.kat deniz yo|a c.ph.,
ka|onlerli 70.000 YIL
f F 060 Manartır 130 M2 s.kat 3+'l d3niz yola
c€phelı kalğifcrl| 7o.ooo YTL
t F,061 8allkpazarl 88 M2 s.kat
2.'l baklm i3t9r 35.ooo YTL
t F-062 Manastlr 120 82 4.kaı 3+1 full
daıre 1OO 00O YTL
EE-o/7 Hamidiyc Mh. 114 M2'l.kat 3+1
bakıml| daırc 60.000 YTL
tE-o81 Mana3tır 135 M2 1.kal 3+1
fullioğalgaz 90.0oo YTL
t E -OE? Manastr 145 le2 3.kaı 3+'l cart
banyo Vo wc, kalğlrerla, asansğlu 9o.ooo YTL
tE_O83 Eşref Oınçe Mh, 13OM2 2.kat
3+1 yonl bına 8o.0oo YTL
FF-065 Manastı. 1'lo M2 12.kat kartmPiy.rli,
kalorır€rl|. rnas.arsız 55.0O0 YTL
EE-1o8 Manasttr t50 M2 1-2-3-ıı-ı. katlarda
3+1 full, lüks, aguslos 2007 tgslim d.naı mauınlı 10
ad€t dalrc Gmllk Merkoı 110 M2 s.kat 3+1 çarl|yı yıkln
t E,093 Manastır ı95 M2 5,kal
4}1 2 banyo. 2 wc, asansğlu. dogalgazll
t E-1 30 Manastır 'l95 M2 3_kaı
4.1 2 banyo.2 wc. asansörlü, doğalgaz|l
EE-129 Manastıı 195 M2 zemın
4.t 2 banyo. 2 wc. asansor. doğalgaz
E E,O94 Manastıı 155 M2 zeının
3+1 2ooı t€mmuı t€slıın kredlyo uygun
FE-096 Manastt, 150 M2 1kat 3+1
denıu manzarall ka|o,|rer|ı. ozel yaplm 1 30 oo0 YTL
ı E. 1 0o Manaslıı 140 M2 3,kat 3. 1

o.€l yaplm luk5 kalorlr9rl. 120.oo0 YTL
EE-l0E Mınastıı 150 M2 1 2.3.4.5 katlarda 3+1 full |üx
Ağustos 2007 teslım den|ı runaĞl| !O adet 125.o0o YTt-
EE-125 Mınastıı 155 M2 1 kjr 3+1 2007
Temuz toslım kradıyo uygtın 'l20 0O0 YTL
E€ 130 İrlanastıı 195 M2 1 2 3,ı 5 6 katla.da 4+1 ? banyo,
2 wc. asansörli, dogaı9aıl| 5 adet 1 70 oo0 YTL
EE-143 Manastır 120 M2 5.kat 3+1 sobal,.
kJrtonply.rll 70.000 YTL
EE-145 Mana3tli 135 M2 3 ka| 3+1 3üp€. den|z
madalall, kmbılı 80.0o0 YTL
EE_l/ı6 lstklal cad. 11o M2 2 kat bakım|ı daırc 67.ooo YTL
EE-lıı9 Hamldiya İlh. 'lro u2 3.1
Gaıi oiıılu yanı bakımlı 55.000 YTL
EE.151 lstklaı cad, 1ıı5 M2 9.kat 3+1 öı6l yap|m full lüks
dalre 'l20.0oo YTL
EE,153 Kumla 80 M2 5.kar 2+l sita lçarisindı bakımlı
maEa.aıl 

'ull 
.şy.ll 42.000 YTL

EE-t54 Eskı *hil kayıkhare 120 M2 3+l bakımlı dıniı
madaral| 100.000 YTL
EE-155 Manastıı l20 M2 3+1 denıı manaralı. bakımlı
denızg sıllr mutfak 80_000 YTL

EE-159 Dör§ol 130 M2 10 kat 3+1

özcl yapım lüı 105 O00 YTL

EE_007 Gazhane Cd t20 M2 ıemın 1 kat kalorılerlı
1.100 YTL k|ra gollrl var. banka lPotehl| 115 000 YTL
EE-l05 Demırsubaşı Mh 2ıl M2
zemin köşe dükkan 55,000 YTL
EE-133 Adliye karşısı lhlara 325 M2 zemın full
eşyaslyla barlakte 550.000 YTL
EE-161 Orhangazı Sanayi Sitesı l50 M2 zemın çekme
katlı, içinde karac|lı. yatlnmlık. kelepır 75 000 YTL

EE-034 Orhangaza'de 33OO0 M2 '!2O0OM2
kapa|ı alanlı hazır 7,5O0.0OO YTL
EE-O65 Alaşar Köyü 2a2a ?i2 28O0 M2 kapalı
alanlı hazır 9O0.00O YTL
EE-o49 lznik yolu.38ooo tvt2 13ooo i,l2
kapalı alanlı hazlr, iPotokli ıı.275.oo0 YTL

AA-O37 Hisartepe 90000 t2 imarlı
AA-038 i/lanastır 1350 M2 imarlı
AA412 Manastır 2000 M2 imarlı

EE_006 HisartoPe 13(l M2 3.kat 2+1 asansörlü
kaloriferli 2oo Uso d€Fozato 375. YTL
EE{'l6 Manastır 1?O ll2 1-kat 3+'| asansörlü,
kaloriferli, 2 ay|ık depozıt 35o. YTL
EE{20 lranastır 120 i^2'ı.kat 3+1 asansörlü.
ka|oriferli, 2 aylık depozit 35O YTL
EE495 Eski Pazar cd. 1oo M2 1,hat 2+1
doğaıgaz kapıda. full eşyall 55o YTL

EE{5{ Umuıhy 210 t2 dubleı 270ll2 bahçeli, denıı mananlı

EE{68 Dobıucı 500 il2 tnpleı lulllüks 3$ t2 hhç 300.000 nL
EE{68 Dobıuca 500 12 Tnphı vilh full lüks daiıt 600.000 YtL

EE{76 Xaracaali 550 il2 tnphı dcniıt sılıı pkuıili bahce 325.000 nL
EE{7E Oıtıanıye Ih 110 12 Dub|*s deniı manıaııh

lüks vı eksiksu mobiiyah l50.000 YtL

EE{97 Kum|a 250 12 tnpleı sitt iç deniıe $ mı 220.000 fil
EE.l1t 0ıtıaniye I.200 t2 dupl*s bakımh süper manarah 250.m0 nt
EE.l0l Burı Ç*irgc 180 t2 tiphı öılppn l0is 10.00 fil
EE.l60 Xuışunlu sahil 26012 tiğs sile çindt yüıme havuı,

öıe| yapım lüks, ymi 300.000 Y[

sATıLı
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EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-010 Hisartepe 'l90 M2 2,5 katlı
müstakil 2,5 katlı , sobalı

M-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek 120.000 YTL
M448 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA{51 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
M484 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

M-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL
EE-003 lskele Meydanı 55 M2 5 katlı
meyhaneler sırasında bina 200.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı,
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-O39 Fıstıklı 35.000 M2 kabası bitmış
Resort Otel 1.450.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı,
ımarlı benzinlik 1,200.000 YTL
EE_045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı haıır işyeri, restaurant 550,000 YTL
EE_072 Demırsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma
ihtıyacı var, her katın ayrı girişi var. l 30.000 YTL
EE_073 lstiklal Cad.25 M2 2 katlı devren kiıalık
oükkan faal durumda market, tekel bayi. 50 000 YTL
EE-138 Orhangazı Cad. 500 M2 faal durumda
dikış atölyesi makineler yeni devren kiralık
dükkan 40,000 YTL

NOT : Telefonla görüşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur,
ı ,a ı Y
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İlçenin en işlek caddesinde güpegündüz meydana gelen iki kazada, bir kişi yaralandı, bir kişi öldü
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lstlklal 0addesl'nde can aw|
Dis Hekimi özcan VURAL
o."-, nrrral 1 933@notmai I.com
www. m i l l iyeUblog/özcan vu ral

Ali Kemal Kurt....

Gemlik'te 1960 yı!ından beri yaşayan bir
insan olarak, bu zaman içinde bu iIçenin son
elli yılı içinde olanları, yakın tarihin olaylarını
ve i!çenin geçirdiği devreleri gördüm...

Bu zaman içinde Gemlik iyi günler gördü
ğü gibi, kötü ve hatta üzücü, utanç verici yıl-
larda yaşadı...

Sanki bir can!ı vücut gibi hasta da o!du,
iyileşti de...

Bu hasta!ık ve iyileşme, tabiidir ki sosyal
yaşam ve i!çenin asayiş +mniyeti bakımın-
dan söz edilmektedir...

1960 yıllarda yaşayan sayısı 15 binlerde
o!an, Marmara Denizi'nin en güzel koyuna
yerleşmiş, temiz, asude bir iIçesi ldl..

llçenin içine kadar girmiş denizi ve zeytin
ağaçları iIe burada yaşayan yerli halkın dışın-
da, dışardan gelen memurlar bile bu ilçeden
gitmek lstemez, emekli olunca buraya yerle
şirdi...

Gemlik bu huzurIu günlerinden sonra git-
tikç.e kötüye giden bir yoIa girdl.

Once kumar mafyası sonrada uyuşturucu
mafyası yerleşmeye ça!ıştı.

Hatta sokaklarda silahlar çekildi, birbirlirin|
öldürdü!er.

Gemlik'in adı "Teksas" a çıktı...
Bunlar kafi değilmiş gibi Terme Oteli'nin

yolunu şaşırıp, kötü yola düşmesi, buranın
alenen kadın satıcıların ve Bursa'dan kadın
getirenlerin açık pazan o!du.

Gemlik adı, bu ahlak düşkünü insanIar ara
sında alay mevzu olup, kötü anlamda ve alay
an!amında ku!lanıldı..

Öyle durumtar otdu ki, Gemlik'tiyim de
mek zül oldu.

İlçenin insan sayısı arttıkça, siyasi yerleş
meler, burayı üs olarak kullanmak isteyenler
de aıttı..

önce pkk sonra da Hızbullah ev|eri orta
ya çıkarıldı..

Gemlik kaynayan bir kazan gibi dürüst in
saniarı rahatsız efmeye başfamışiı..

Bütün bunları sanki tarih anlatır gibi niye
yazıyorum?

Sayın Gemlik'!iler nüfusumuz artmasına
rağmen ilçede bir rahatlık ve düzen kurulmuş
görünüyor.

Adi, sıradan bir kaç suç haricinde, kimse
asayiş bozuk diyemez...

Bu düzenin yaratıcısı bence Emniyet Mü
dürü Ali Kemal Kuıt'dur..

Genç, sakin, büyüklerine karşı saygılı
-sevecen halkla iç içe, sorunları konuşarak
çözen, muhtarları, ha!kı toplayıp konuşan,
masa başı değil i!çenin içinde olan Emniyet
Müdürü Ali Kemal Kurt 'u önce kendi adıma,
sonrada ilçe adına kutlarım..

Bir çok şeyler görmüş, yaşamış 73 yaşında
bir insan olarak bu işlerde değerlendirme me
yarayan hassas bir terazim var..

Bu terazi insanları iyi tartıyor. Yanılmıyor..
Ben açık yürekli bir insanım. Hiçbir ma

kam ve öze! kişilerle meselem yok..
Duygularımı da heyecanla ortaya dökmeyi

seven, iyiye iyi derken düşünen, ama kötünün
üstüne üstüne giden bir yapıya sahibim...

Başta Emniyet müdürü Ali Kemal Kurt ve
ekibine, trafikte çalışan ekibe (Şaban Karaca)
hepimizin teşekkür borcu olmalı...

Ben bu yazı ile bunu yerine getiriyorum,
sizlerde yasalara ve kurallara uyarak iyi
vatandaşlık görevinizi yerine getirin.. Bu
güzel ilçe de huzur içinde yaşamımıza devam
edelim.. Bizden istenen as!ında çok kolay...

Birbirimizi severek, sayarak güzel gün-
lere...

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Dün İstiklal caddesi'nde
meydana gelen trafik
kazasında yo!un karşısı-
na geçmek isteyen bir
kadın aracın çarpmasıyla
ayaklarından yaralandı,
bir Nebahat Yı!maz(73|
adlı kadın ise öldü.
Saat 11.30 sıralarında
ziraat Bankası önünden
Şaypa mağazasının
olduğu yere geçmek
isteyen Şahzene Küçük
(48) isimli kadın
ehliyetsiz olduğu
ileri sürülen Emre Gül'ün
kullandığı 16 ZC 316
plakalı özel otonun
çarpmasıyla yolun
kenarına savruldu.
Savoa Mağazası önünde
bulunan Otobüs Duragı
önünde yaşanan olayda
sürücü Emre Gül,
Emniyet Müdürlüğü'ne
götürülürken kazada
şans eseri sadece
ayak!arından yaralanan
Şahzene Küçük,
tedavisi için Muammer
Ağım Sahil Dev|et
Hastanesine kaldırıldı.
Eh!iyetsiz olarak
araç kullandığı tespit
edilen Emre Gül hakkın-
da kazaya sebebiyet
vermesi nedeniyle
s.oruşturma açıldı.
Ote yandan aynı
caddede saat 15.oo

sıralarında meydana
gelen ikinci bir kazada,
Nebahat Yılmaz (73) ad!ı
yaşlı bir bayan yolun
karşısına geçerken
bir aracın çarpması
sonucu başından
ağır yara!andı.
yaralı Gemlik sahil
Devlet Hastanesine
kaldırıldı. Beyin kana-
ması teşhisi konan
Nebahat Yılmaz Bursa
Devlet Hastanesine
sevk edildi. Yılmaz'ın
burada yapılan tüm
müdahalelere karşın
kurtarılamayarak
öldüğü öğrenildi.

llk hacı kafl lesl u urlandı

a

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Hac farizasını yerine
getirmek için hazırlık-
larını tamamIayan ilk
hacı adayı kafilesi
dün lskele Meydanın
dan uğurlandı.
Dün sabah iskele
meydanında yapılan
uğurlama törenine
hacı adaylarının
aileleri ve yakınları ile
dostları büyük bir
kalabalık o!uşturdu.
210 hacı adayının
bu!unduğu 10.ncu
kafi!e 4.ncü gruptan
2 otobüsle 63 hacı
adayı Kafile Başkanı
llçe Müftüsü Yusuf
Şahin başkanlığında
dualarla Yenişehir'e
uğurlandı.
Bugün ve yartn
olmak üzere
Gemlik'te buluşacak
olan hacı adayları
kafileler halinde
Yenişehir'e gidecek-
ler. Yenişehir Hava
alanından kalkan

uçak ile Suudi
Arabistan'a uçan
Hacı adayları hac
iarizalarını yerine
getirmelerinin ardın-
dan Kurban Bayramı
sonrası Türkiye'ye
dönüş yapacak!ar.

ı
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2006-2007 1. Küme
Gençler Fu.tbo!
Turnuvası ll
birinciliği maçında
Gemlik'i temsiI
eden TSO Gazi
llköğretim takımı
Orhangazi Ali
Tekin llköğretim
takımına 2-1
yenildi. 

.
Gemlik llçe
Atatürk stadında
dün oynanan
maçta rakibi
karşısında baskılı
oynayan TSO
Gazi llköğretim
takımı kale önünde
yakaladığı
pozisyonlarda
golü bulamadı.
llk yarısı 1-0 Ali
Tekin llköğretim
takımının üstün-
lüğüyle biten
karşılaşmanın ikinci
yarısında rakip
takım bir gol daha
bulunca durum
2-0 oldu. Yediği
golden sonra rakip
kaleye yüklenen
TSO Gazi takımı
durumu 2-1 yapma
sına rağmen maçtan
yenik ayrıldı.
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THM solist
arı ması düzenlendl

Seyfettin ŞeXenSÖZ

Gençlik Spor |l

Müdürlüğü tarafın-
dan Türk Halk
Müziği Solist yarış-
ması düzenlendi.
23-24 Aralık 2006
günleri yapılacak
yarışma için yarın
son müracaatlar
alınacak.
llçe Spor Müdürü
Burhan Arıkan, yap-
tığı açıklamada;
12-17 yaş grubu ile
18-24 yaş grubunda
yapılacak Türk
Halk Müziği Solo-
Ses Yarışması için
bay ve bayan müra-
caatçıların yarın
akşam mesai
bitimine kadar

l!çe Spor
Müdürlüğüne
başvurmaları
gerektiği n i hatırlattı.
Osmangazi
Gençlik Merkezi
Müdürlüğünde
yapıtacak THM
Ses yarışmasına
Gemlik'ten de genç
ses sanatçısı
adaylarının ilgi
gösterdiği belir-
tilirken yarışmanın
kendisini göstermek
isteyenler için
büyük bir fırsat
olduğu bildirildi.
Katı|acak adayların
yarın akşama kadar
llçe Spor Müdürlü
ğüne müracaat
ederek form doldur-
malan gerekiyor.

NAKLİYAT sAN. Tİc. LTD. şTİ.

ULUSLARARASİ & YURTİÇİ TAŞİMAGİLİK

ı{ADERI|AN NAt{ilYeT 0LARA[{ YENİ YERİIYIİZE

TAşıNtYlış B(JttJNtvlAı{Teyız.
Y a aa a a a
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Adres: Homidiye Moh. lbrohim Akıt Cod. Şirin Plozo Kot:2 No: l4
koderhon@koderhon.com.tr Gemlak l BURSA

TEL : +90 224 514 24 69 FAX : +90 224 512 26 67ı
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0uınhurl retlm Okulu turnuııanın

Seyfettin ŞeXenSÖZ

llköğret|m Okulları
küçükler Futbol
Turnuvasl'nın
finalinde rakibi
11 Eylü!'ü 2-1
yenen Cumhuriyet
llköğretim takımı
birinci oldu.
İlçe Atatürk stadında
dün oynanan
üçüncülük maçında

et ııkö

ise TSO Gazi
İtköğretim'i 1-0
yenen Lale Kemal
Kılıç turnuvanın
üçüncülüğünü aldı.
20'şer dakika
oynanan ilk maçta
Lale Kemal Kılıç
takımı 35. Dakikada
Emrah'ın kazandığı
golIe maçı 1-0
kazandı.
Şampiyonluk maçın-

da ise turnuvanın hiç
yeniImeyen iki takımı
karşı karşıya geldi.
15 dakikada Mustafa
iIe 1-0 öne geçen
Cumhuriyet llköğre-
tim takımı 18 dakika-
da 11 Eylül takımın-
dan Tunahan'ın
golüne enge! o!a-
mayınca ilk yarı 1-1
sona erdi.
İkinci yarının 26

dakikasında Mert'in
güzel golüyle 2-1 öne
geçen Cumhuriyet
llköğretim takımı
ilerleyen dakikalarda
skoru koruyarak
maçtan 2-1 galip
ayrıIarak 2006 yı!ı
llköğretim Küçükler
Futbol Turnuvasının
birincisi oldu.
Turnuvada derece
alan oku!|ara

kupalarını llçe Milli
Eğltim Müdürü
Mehmet Ercümen ile
Şube Müdürü
Hüseyin Zan ve llçe
Spor Müdürü Burhan
Arıkan verdiler.
2006 yılı İll<ogretim
Küçükler Futbol tur-
nuvasında
Cumhuriyet İlköğre-
tim takımından Mert
Gür 13 golle gol kralı

allbl oldu

o!urken yine
Cumhuriyet takımı
ka!ecisi Burak
Uzun yediği
5 golle en az gol
yiyen kaleci
oldu. Turnuvanın
en centilmen
futbolcusu unvanı ise
Şehit Etem Yaşar
llköğretim takımından
Mesut Bayoğ!u'na
veri!di.

ı ı
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]ulahalli ldarelerin sorunları uluda 'da tartı
,ilaiıalli ldarelere
, i;:tııet Derneği
tarafından
düzenlenen
mahalli idarelerin
sorunlarının
tartışıldığı ve
yeni kanunların
içeriğinin anlatıldığı
eğitim semineri
Uludağ'da başladı.
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin,
Grand Yazıcı Otel'de
düzen|enen seminerin
açılışında yaptığı
konuşmada,
Türkiye'nin gelişmiş
ülkeler seviyesine
ulaşmasının
kentlerin sağlıklı
yapılaşmasıyla
mümkün olacağını
vurgulayarak,
"Hükümetimiz
bunu gerçekleştirmek
için gelişmiş
ülkelerdeki gibi
yerel yönetimlerin
yetkilerini güçIendirdi.
Böylelikle şehirlerin
sağlıklı gelişmesinde-
ki en büyük
engelde ortadan
kaldırıldı" dedi.
Yerel yönetimler
Kentsel Dönüşüm
Yasası'nı bekliyor
Kent|erin çarpık
yapılaşmadan

kurtarılması için
gerek!i olan Kentse!
Dönüşüm Yasası'nın
acil bir şekilde
çıkartılması
gerektiğini ifade
eden Şahin,
Ankara'da bin|erce
gecekondunun
yıkılarak, sağlıklı
bir yerleşim alanı
oluşturulmasına
imkan sağlayan özel
yasanın getirdiği
kazanımlara dikkat
çekerek, "Bursa
gibi özellikIe eski
yerleşim yerlerinin
en büyük derdi olan
kaçak ve çarpık
yapılaşmayı önlemek
ve bugüne kadar
yapılanları da sağ!ıklı

bir ortama kavuştur-
mak için Kentsel
Dönüşüm Yasası'nın
acilen çıkartılmasını
bekliyoruz" diye
konuştu.
"2009 yılına kadar
Bursa'da ulaşımı
çile olmaktan
kurtaracağız"
Her gün ortalama
150 aracın trafiğe
çıkmasına rağmen
yıllardır hayata
geçirilmeyen
projelerden dolayı
Bursa'da ulaşımın
tıkandığını, bundan
dolayı göreve geldik-
lerinde ulaşım
yatırımlarına öncelik
verdiklerini ifade
eden Şahin konuş-

masını şöyle
sürdürdüi "2,5 yılda 7
kavşak hizmete açtık.
Yeni yılda yeni
yatırımlarla kent
merkezindeki trafik
sıkışıklığını da
çözümleyeceğiz.
Trafik dünyada
bütün gelişmiş
ülkelerin en büyük
derdi. Bugün New
York, Washington,
Paris, Londra gibi
dünyanın en büyük
şehirlerinde bi!e
trafik sıkışık!ığı
yaşanıyor. Türkiye'de
ise özeltikle eski
yerleşim yeri olmasın-
dan dolayı lstanbul ve
Bursa'da kent merkez-
lerinde alternatif yol-
lar açılamıyor. Biz de
buna Sinyalizasyonda
Otomasyon Projesi ile
çözüm üreteceğiz.
Mimar Slnan Köprüsü,
Doğu Yakın Çevre
Yolu ve Ata Bulvarı
gibi birçok yerde ise
yeni yollar açıyoruz.
Yeni yılda yol açılması
için 50 milyon YTL
kamu!aştırma
yapacağız. Bu yatırım-
lara başlamamış
olsaydık 34 yıl sonra
Bursa'da trafik
işkence haline gelirdi.
2009 yılına kadar

Bursa'da ulaşımı çile
olmaktan kurtara-
cağız"
"Hikmet Şahin.
Bursa'nın hizmetkarı"
Katılımcılar, kendi !eri-
ni tanıtırken Başkan
Şahin, "Hikmet Şahin.
Bursa'nın hizmetkarı'
şeklinde kendini
takdim etmesi salonu
dolduran davetliler
tarafından uzun süre
alkışlandı. Maha!li
ldarelere Hizmet

ıldı

Derneğl Başkanı
Mehmet Dönmez,
yılda iki kez düzen-
Iedikleri semi nerlerle
yerel yönetimlerdqki
bilgi akışına aracı
olduklarını, kanunlar., o

daki değişiklikler
hakkında üyeleri bil-.
gilendlglli kllri ni söylL-jı. ıı" jlFı 

t i.ida relerö
HizmefDerneği'nın ,

Uludağ'Üaki semineri
Perşembe günü soııa
ereceği bildirildi. ı
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retimde kltaıkö
Açıköğretim Lisesi
öğrencilerinin
ders kitabı
sıkıntısı sürüyor.
sınav|ara haftalar
ka!a kitapsızlıktan
yakınan öğrenciler
için çözüm arayışına
giren Bakanlık, sınav
takviminin ertelenme-
sine ça!ışıyor.
Liselerin 4 yıla
çıkarılmasıyla,
açıköğretim liseleri de
sisteme uyumlu hale
getiri!di.
Ancak özellikle ders
kitaplarının öğren-
cilere yol!anmasında
gecikmeler yaşandı.
Bakanlık
yetkilileri,sorun aşılın-
caya kadar öğrenci-

skıntısı

lerin ders notlarını,
Milli Eğitim
Bakanlığı'nın internet
sitesinden takip ede-
bileceğini hatırlattı.
Öğrenciler, ayrıca bu
sitedeki "lnternet
Televizyonu"ndan da

dersleri izleyebilecek.
Yetkililer, kitap
yollanmasında
yaşanan gecikme
yüzünden sınav
takviminin de erte-
!enebileceğini
beIirtiyor.

Yurtı
Mi!!i Eğitim
Bakanlığı, bin
öğrenciyi daha
burslu Iisansüstü
eğitim için 19 ayrı
ülkeye gönderiyor.
Sayıları 5 yıl içinde
5 bine ulaşması
beklenen bu
öğrenciler için
her yıl 50 milyon
YTL kaynak
ayrılacak.
6 ayrı dal ve 382
branştaki öğrenci!er
19 ayrı ülkede
öğrenim görecek.
Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik, "Bugün

ııY

0

dünyada ekonomik
güç sahiplerinin ses-
leri yüksek çıkıyor.
Onun için biz eğitim
temeli üzerinde yük-

selmiş dünyanın
büyük ekonomi-
lerinden biri
olmak zorundayız."
dedi.

ına daharOıl0000 ı

ıı

unlüler cadde üstünde klta acakoku
Beyoğlu Belediye
Başkan!ığı, ilçede
faaliyet gösteren
kitapevi ve yayınev-
leri ile ortaklaşa
OKU-YORUM BeyoğIu
Kitap Okuma Festiva!i

düzenliyor. .

Unlü yazarlar lstik-
!al'de kitap okuyacak-
lar. Amaç, kitap oku-
mayı sevdirmek ve
gündeme getirmek
Festival nedeniyle

orijina! Galata Kulesi
formunda cam fanus-
lar yapılarak Taksim
Meydanı ve lstikIaI
caddesi üzerine
konulacak. Etkinlik
çerçevesinde oku-

mayı gündemde tut-
mak amacıyla tanın-
mış isimler bu
mekanlarda kitap
okuyacaklar.
23 Aralık'ta
başIayacak festival

27 Ara!ık'ta
sona erecek.
Festiva!e, Denizler
Kitabevi, Megavizyon,
Ada Kitabevi, Arkeo-
Pera , Arkeoloji Sanat
Yayıncılık, Mephisto
Kitabevi, !stik!al
Kitabevi, Librairie de
Pera, Tezgah
kitabevi, kohen
Hemşeriler Kitabevi,

Türk Alman Kitabevi,
İstanbul Kitapçısı
(Kültür A.Ş.), Sel
Kitabevi, D&R Store,
lstavrit kitabevi,
pandora kitabevi,
Eren Kitabevi, Kistem
Yayıncılık, Yapı
Kredi Yayıncılık ve
Yayıncılar Birliği
destek veren kuru-
!uşlar olacak.
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Lbln 500 tarı ın danı ınanı aıınacak lla ta kü ük
ambala dönemi
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-ı':ırım Bakan!ığı
;,ı;,afından ocak
ayında hayata
geçirilecek olan proje
kapsamında 2 bin
500 tarım danışmanı
alınacağı belirti!di.
Ocak ayında Tarım
Bakanlığı tarafından
alınacak olan ziraat
mühendisi ve veter-
inerlerden oluşacak
olan tarım danışman-
ları, köylerde ikamet
edip kırsalda çalışa-
cak. Tarım konusun-
da köylüleri bi!-
inçlendirecek olan
danışmanlar, ilk
etapta Doğu ve
Güneydoğu'daki
köylere gönderilecek.
lhtiyaca göre atandık-

ları köyde ça|ışacak
olan danışman
kadrosu, yapı!acak
araştırmaları istatis-
tiklerle sık sık bakan-

lığa sunacak.
ziraat mühendisleri
ve veteriner hekimler-
den oluşan tarım
dan ışmanların ın

o
] oxrux s|vsı rue rr !

köyde oturup kırsa!-
da ça!ışacak!arını
söyleyen Tarım ve
Köyiş!eri Bakanı
Mehdi Eker, "Çiftçi-
lerimiz, artık tarımla
ilgi!i danışman
çalıştırabilecek.
Bu danışmanlar için
biz onlara ilave
destek vereceğiz.
Sadece köylerde
oturtup kırsa! a|anda
çalışacak 2 bin
500 yeni ziraat
mühendisi ve
veteriner hekimden
oluşan danışman
kadrosu ocak ayında
göreve başlayacak.
!htiyaca göre
danışman sayımızı
arttıracağız" dedi.

ba 0r

§ayfa 8

ödemlerinde yaşa
nan sorunların, 2006
yı!ının sonuna gel
miş olunmasına rağ-
men halen gide
ri!mediğini söyleyen
Saydan, "18 iş
gününde yapılması
gereken ödemeler
90 günü geçen
sürede yapı!makta
ve yeşil kart
reçetelerinin bedel-
|eri birçok ilde
aylardır öden-
memektedir.
Konsolide Bütçeye
tabi bazı kurumların
ilaç ödenekleri bit-
miş ve yı! sonu
gelmiş olmasına
rağmen halen
ödeneklerin geleceği
ve ödeneceği
yönünde umut verici
bir gelişme
o|mamıştır. Sosyal
Güvenlik
Kurumları'ndan ala-
caklarımızın toplamı-
na bakarsak; ortaya
çok ciddi bir tablo
çıkmaktadır. 3'te 1'i
Emekli Sandığından
olmak üzere toplam
2.5 milyar YTL ala-
cağımız bulunmak-
tadır. Bu ödeme
gecikmeleri yüzün-
den ekonomik sıkın-
tıya düşen birçok
eczane kapanma
noktasına ge!miştir.
Eğer bu belirsizlik
giderilmezse kepenk
kapatma eylemi
yapılmasına gerek
kalmadan birçok
eczane bir daha açıl-
mamak üzere
kepenk kapatacak-
tır" diye konuştu.

As
DİSK'e bağlı Birleşik
Meta1-1ş Sendikası
tarafından yapılan
araştırmada, asgari
ücretin, asgari geçim
haddi karşısında
yüzde 14 eridiği
savunuldu.
rüır tarafından

Asgari Ücret Tespit
Komisyonuna
sunulan ve bir işçinin
sadece kendisi için
geçinmesi gereken en
alt düzeyi gösteren
"asgari geçim haddi"
veri!eri ile son 2 yılda-
ki enflasyon rakamları

arasındaki farka
işaret edilen araştır-
mada, söz konusu
2 yılda asgari ücretin
enflasyon karşısında
kaybı yokmuş gibi
görünmesinin,
"enflasyon
artışlarının, emekçi-

lerin enflasyonunu
yansıtmadığının" bir
göstergesi olduğu
savunuldu.
Araştırmada,
asgari ücret!inin
geçim haddinin,
son 2 yılda TUlK'in
açıkladığı enflasyon
verilerinin yüzde 12
üzerinde gerçek-
leştiğine dikkat çek-
i!irken, bu farkın
enflasyona dayalı
yapılan ücret
artışlarıyla, asgari
ücretlilerin kayıp
hanesine yazıldığı
ifade edildi.
Araştırmaya
göre, 2OO2 yılının
Ar.alık ayında
TUIK Asgari
Geçim Haddi'nin
yüzde 56'sı olarak
belirlenen asgari
ücret, 2003 yılının
Aralık ayında yüzde
57, 2004 yılı Aralık
ayında yüzde 75
düzeyine çıktı.
Son 2 yıldaki
kayıplarla bu
oranın yüzde 65
düzeyine çekildi.
Asgari ücret 2005
yılı Ara!ık ayında bir
önceki yıla göre
yüzde 10,03 oranında
artarken, aynı
dönemde asgari
geçim haddinin yüzde
20,41 oranında arttığı
bel irtilen araştırmada,
bu kayba, 2006 yılı
verilerinin eklenmesi
ile kayıp oranının
yüzde 14'e ulaştığı
dile getiri!di.
Araştırmada, "2OO2 ve
2003 Aralık aylarında
gerçekleştirilen yük-
sek artışlar, son 2
senede ciddi bir darbe
aldı" görüşüne yer
verildi.

Tüm Eczacı İşveren-
ler Sendikası (TEİS)
Genel Başkanı Ecz.
Nurten Saydan, ilaç
ambalajlarının 1

Ocak 2007 tarihin-
den itibaren küçüle-
ceğini be!irterek,
"Ambalaj!ar küçüle-
cek fiyatlar düşecek
ama hasta en fazla 1

hafta ya da on gün
bu ilacı kullanabile-
cek. Hasta tekrar
hastaneye gidecek,
sıra bekleyecek ve
ilacı yeniden
yazdıracak" dedi.
Ecz. Saydan, ecza-
cıların devletten 2.5
milyar YTL alacağı
olduğunu ifade
ederek bu paranın
bir an önce öden-
mesini istedi.
Saydan, TE|S Genet
Merkezinde düzen-
lediği basın toplan-
tısında, eczacıların
sosya! güvenlik
kurumlarından
alacaklarına ve
ilaç ambalajlarının
yeniden düzenlen-
mesine ilişkin
gelişme|eri değer-
!endirdi. Eczanelerin
hasta tedavi zincirin
de son istasyon
olduğunu vurgu-
layan Saydan, ala-
caklarını zamanında
tahsil edemedikleri
için eczacı!arın
çok büyük
ekonomik sıkıntılar
yaşadığını kaydetti.
Sosyal Güvenlik
Kurumları'nın, yeşil
kartın ve konsolide
bütçeye tabi bazı
kurumların geri

arl ücret 2 üzdeMerldlılda
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AcİL §ATıLIK ,ıe ıI|RALIıILARıNız l

120 n2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAıRE

YAPıLıR

iı,ı ıizi ARAyıNıZ

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATIL|K DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT|LIK lÜX OlİnE Denizi gören, 3+1, 140 m2

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lı4üstakiI Ev (Bahçe İçinde)Yeni Dev|et Hastanesi Altı

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

Balıkpuan Eskiuhillı{ektep 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

Ap[ 3+1.110 m2 asansödü *ombilisatılık daire

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa

Terma! 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 lşlemleri ve

Doğa!gaz Poliçesi Yapılır,

§EKER §ıGORTA
}racide Özllp

Tel : 5132414 Fax: 514 10 21
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ABveT

ba
Türkiye, kişi başına
düşen milli gelirde
son 3 yılda AB
orta!amasına sürekli
yaklaşırken aday
ve katılımcı ülkeler
arasında sadece
Makedonya'yı
geride bıraktı.
ABinin resmi
istatistik kurumu
E urostat'ın veri leri ne
göre geçen yıl AB
ortalaması 100
olarak alınan kişi
başına düşen milli
gelirde Avrupa'nın
en zengin ülkeleri
251'le Lüksemburg,
169'la Norveç,
139'la lrlanda, 129'la
İsviçre ve İztanda,
126'y|a Hollanda,
123'le Avusturya ve
122'yle Danimarka
şek!inde sıralandılar.
AB'ye katılımcı ve
aday ülkeleri de
kapsayan sıralama-
da kişi başına
düşen milli gelirde
listenin sonuna
yerleşen ülkeler
ise 26'yla
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Sayfa 9
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urk e Tur e'de 43de kı

Türkiye'de 43 kişiye,
1 memur düşüyor.
Devlet Bakanı Ali
Babacan, DYP
Denizli Milletvekili
Ümmet Kandoğan'ın
soru önergesine
verdiği yazılı yanıtta
Türkiye'deki memur
sayısınln, mezkur
kurumlar bazında,
mahalli idarb|er
hariç, Temmuz 2006
itibariy|e 1 milyon
687 bin 759
olduğunu bildirdi.
Babacan, yak!aşık
43 kişiye 1 memur
düştüğünü ifade etti.
Ali Babacan'ın
verdiği bilgiye göre,
genel bütçe kap-
samındaki kamu
idarelerinde 1 mil
yon 865 bin 118, özel

tıllP

k ına e k e 1memur kazandıracak
Makedonya, 28'le
Türkiye, 33'le
Bulgaristan, 34'le
Romanya, 48'le
Hırvatistan ve
Letonya, 50'yle
Polonya ve 52'yle
Litvanya oldular.
AB ortalaması 100
o!arak alındığında
Türkiye'de kişi
başına düşen gelir
2003 yılında 26,
2004 yılında 27 ve
2005 yılında 28'e
çıktı. Türkiye
böylece yıl!ar
itibariyle AB ile olan
gelir farkını kısmen
de olsa azaltmayı
başardı.
Eurostat, Bulgaris
tan ve Romanya'nın
katılımıyla AB'nin
halen 100 olarak
a|ınan kişi başına
düşen ortalama
gelirinin 96'ya
ineceğini bi!dirdi.
Bu durumda
Türkiye, ilerleyen
yıllarda AB ortala-
masına daha da
yakınlaşabilecek.
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Gemlik Kız Mes|ek Lisesi'nden
1999 yılında aldığım tastiknamemi

kaybettim. H ükümsüzdür.
ARZU ERKUT

bütçeli idareIerde
109 bin 673,
özel bütçeIi diğer
idarelerde 30 bin
423, düzenleyici
ve denetleyici
kurumIarda 3 bin
737 ve sosyal
güvenlik kurumların-
da 39 bın 202
olmak üzere
toplam 2 milyon
48 bin 153 memur
kadrosu bulunuyor.
Genel ve özel bütçe
kapsamında yer alan
kurumlardaki
memur|arın, aile
yardımı ödeneği
dahi|, kişisel ve fiili
çalışmaya bağlı
ödemeleri hariç
ortalama net maaşı
Kasım 2006
itibariyle 995 YTL.

Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlü
ğünün Yılbaşı Özel
Çekilişinde vereceği
20 milyon YTL
tutarındaki büyük
ikramiye, talihlisine
iki bayramı bir
grada yaşatacak.
lkramiyenin tam
bilete çıkması duru-
munda talihli, günlük
8 bin 987 YTL gelir
elde
edebilecek.
Büyük ikramiyenin
bir haftalık repo
getirisi de 51 bin 780
YTL olacak. Büyük
ikram iyenin talihlisi,
parasını 1 aylık
vadeli mevduatta
değerlendirirse 278
bin 576 YTL, 6 aylık

hazine bonosunda
değerlendirirse
1 milyon 586
bin YTL gelir
elde edebilecek.
Talihlinin ikramiyesi-
ni bir yıl süreyle
vade|i mevduatta
değerlendirmesi
durumunda ise
kazancı 3 milyon
280 bin YTL'yi
bu!acak.
Talihli, isterse tanesi
192 YTL'den 104 bin
166 tane cumhuriyet
altını a!abilecek.
Ayrıca, 100 bin
YTL'den 200 adet.
250 bin YTL'den
80 adet, 500 bin
YTL'den ise
40 adet daire sahibi
olabilecek
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ElE}lANffiR
4 yıllık Üniversite mezunu

İş deneyimi olaı)

BAYN MUHA§EBE

PER§ONEIİ AIINACAKTIR
Milracaat Tel

0.533. 497 E3 42
özey NAKLİyAT

Aka
Maliye Bakanlığı
denetim birimlerinin
TBMM Akaryakıt
Kaçakçılığını Araş
tırma Komisyonu
Raporunda adı geçen
firmalarda başlattığı
kaçakçılık incelemesi,
vergi incelemesine
dönüştürütdü.
TBMM Araştırma
Komisyonunun
hazırladığı raporda
kaçak çı!ık yaptığı
iddia edilen ya da
konuyla ilişki!endi
rilen firmalar için,
Maliye Bakan lığından
ince!eme talebinde
bulunuldu.
Bakanlık birimleri de
bu talep üzerine
Hesap Uzmanları
Kurulu, T3ftiş Kuru!u
ve Gelir |daresi
Başkanlığı Gelirler
Kontrolörleri ni araştır-
ma için görevlendirdi.
Daha sonra da, TBMM
Araştırma Komisyonu
Raporunda adı geçen
yaklaşık 70 firma, 3
denetim birimi arasın-
da paylaştırıldı ve

akıt sektörü iılemede
Şubat ayında ince|e
meler başlatıldı.
MAL
HAREKETLERİNE
ULAŞİLAMADİ
Ancak denetim
sırasında mal
hareketlerinin
takibi sorunu ile
karşılaşıldı.
Gümrüklerin, maI
hareketleri konusunda
istenen bilgiyi
verememesi üzerine
Ma!iye Bakanlığı
denetim birimleri,
kaçakçılık araştır-
masını, yoğun-
laştırılmış sektörel
vergi incelemesine
dönüştürdü.
Bu arada Maliye
Bakanlığı yetkilileri,
TBMM Araştırma
Komisyonu
Raporunda adı geçen
firmaların akaryakıt
kaçakçı!ığı yönünden
incelenmesi için,
Gümrüklerin mal
hareketlerini
kendilerine bildirmesi-
ni bekleyeceklerini
de ifade etti.

GERÇEKoTo LasTiK
L6zoGLotlüseyin TAŞIilRAN

rıER TURLU
LAsTİır rnpıİnİ yApILIR.

'-, 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
!-,, 2- El Jant Alım Satımı
24 SAAT HıZMETE AçıKTıR
"#li,:,'§I3;ilIJ?Li[Jf* o§il: 0,§3§ ı3t 13 ıı

sATrtlK

Az kullanılmış
40 binlik otomatik

kömiirlü kat kalorifer
kazanı sahibinden satılıktır

5l3 96 83 GEı'LıK
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Renklerin ha atınıızdakl

*nini blll 0r ]nusuııuz?
Barış Güler'in kaleminden 7 YAŞ

Günlük hayat içinde
kimi zaman fark bile
edilmeyen küçük de
taylar aslında insan
psikolojisi üzerinde
önem!i etkilere
sebep o|uyor.
Hayatın detayların-
dan biri olan 'renkler'
de kullanıldığı
mekanlarda, direkt
olarak duygu|ara
hitap ediyor.
Mağazalardaki satış
elemanlarının giysi-
!erinden, fast-food
dükkanlarının logo-
larına, ameliyathane
lerden gece kulüp
lerine, taksilerden
köprü korkuluklarına
kadar pek çok detay-
da kullanılan reııkle
rin hepsinin anlamı
var. Bir internet
sitesinde yer alan
bilgilere göre,
nıağazalarda satış
elemanı olarak
çalışan kişilerin
pembe giymesi,
alışveriş yaparıların
kendilerini rahat his-
setmelerini sağlıyor.
Yıllardır 'beyaz'
olmasına alıştığımız
hastane ve
kliniklerde artık
beyazdan
vazgeçilmesinin
nedeni ise beyazın
hastalar üzerinde
oluşturduğu hüzün
duygusunu yok
etmek. Ancak beyaz,
hastanelerde kul-
lanıldığında hüzün
oluşturmasına
karşın, genel olarak
insan psikolojisi
üzerinde olumlu bir
etkiye sahip.
Temizliğin simgesi
sayılan beyaz, özel-
likle iş görüşmeleri
ne gidildiğinde
'yavaş ama kalıcı,
devamlı bir personel'
izlenimi oluşturuyor.
KıRMızı ışTAl-|
AçıYoR
Gıda sektöründe fir-
maların logolarında
kırmızı kullanmaları
nın nedeni ise bu
rengin iştah açması.
idırmızı tansiyonu

: ükseltip, kan akışını
1 ızlandırıcı etkiye
, ı:,ahip olması nede
ı tıiyle sadece gıda

Ljy,,:::,:l

genç!iğe hitap eden
firmaların ürünlerin
de ve logolarında da
tercih ettiği bir renk.
Spor arabalarda kır-
mızı kullanılmasının
nedeni lse gençlik ve
adrenalini hatırlat-
ması. Kırmızı gece
kulüplerinin de en
sevdiği renkler
arasında. kırmızı
fonlu mekanlarda
insanIar zaman
kavramını kaybediy-
or ve uykusuzluk
başlıyor. Bu nedenle
gece kulübü ve bar
gibi eğlence mekan-
larında kırmızı fon-
ların bolca kullanıl-
masının anlamı:
"Zamanı unutun!
İştahınız açılsın"
Ancak kırmızının
olumsuz etkisi de
bulunuyor.'Kan
rengi' kırmızının
trafik ışıklarında'dur'
sinyali olarak kul-
lanı!masının nedeni
ise tehlikeyi ve tahri-
batı simgelemesi.
AMELİYATHANEDE
YEşİL, xÖpnÜ
KoRKULUKLARlN-
DA MAV|
Ameliyatha nelerde
yeşil ve mavi renk-
lerinin kullanı!-
masının nedeni ise
kişinin heyecan,
korku ve paniğinin
yok olması. Teskin
edici özel!iğe sahip
olan yeşil ve mavi
insanları sakin-
leştiriyor. Günlük
hayatımızda bolca
ku!landığımız
nazar boncuğunun
mavi oluşunun
nedeni de bu
etkisinden kay-
naklanıyor.
Kan akışını
yavaştattığı beli rti !en
mavi renk, dünyada
pek çok iılkede
köprü korkuluk!arın-
da ku!lanılıyor.
Nedeni ise sakin-
leştirici etkisinden
yararlanıp, intihar!arı
azaltmak.
Mavi'nin bir başka
özelliği ise yeme
içgüdüsünü azalt-
ması. Bu nedenle
mavi, fast-food zin-
cirlerinin hiç kullan-
madığı b,ir renk.

Y

0cu
Çocukluk çağı
beslenmesinde okul
yaşantısının önemli
olduğu,. çocuk|arın
sağlıksı2 beslenme
a!ışkan|ığı kazan-
masında da okut
kafeteryalarından ya
pılan satışların etkili
olduğu bildirildi.
Ondokuzmayıs
Universitesi Tıp
Fakültesi Ha!k
Sağ!ı.ğı Anabilim
Dalı Oğretim
Uyesi ve Beslenme
Uzmanı Doç.
Dr. Funda
EImacıoğlu,
çocukluk gelişiminde
bes!enmenin
çok önemli
olduğunu be|irtti.
Doç. Dr. Elmacıoğlu,

"Çocultluk çağı
bösIenHeslna-e okul
yaşant§ı büyük
önem taşıyor. Ancak
okul kafQteryaları
çocukIaS sağlıksız
beslenme alışkanlığı
kazandırıyor" dedi.
Yapılan araştır-
maların ortaya koy-
duğu sonuçlara göre
özellikle ilköğretim
çağında bunun
açıkça görüldüğünü
belirten E!macıoğlu,
şunları kaydetti:
"l! köğretim okulların-
da yapılan bir araştır-
mada kız çocuk-
larının yüzde S5'inin,
erkek çocukların ise
yüzde 49'unun yağlı
ve şekerli yiyecekleri
okul kantin!erinden

satın a!dıklarını
göstermiştir. Ayrıca
kızların yüzde 30,
erkeklerin yüzde
32'sinin kantinden
aldıkları yiyeceklere
ve toplu yemek
verilen
yemekhanedeki
yiyeceklere tuz,
mayonez, ketçap
ve ağır salata sosu
eklediklerini
ortaya koymuştur."
Doç. Dr. Elmacıoğlu,
oku!larda satılan
yiyeceklerde hay-
vansa! yağların
yüksek oranda
olduğunu, doymuş
yağ içerdiğini ve yük-
sek miktarda sodyum
kolesterol bulun-
duğunu da bildirdi.

Elmacıoğlu, bu tür
yiyeceklerin sık tüke_
timinin koroner kalp
hastalıkları ve birçok
kronik hasta!ık için
risk faktörü de oluş-
turduğuna da dikkati
çekti. Okul kantin-
lerinden beslenme
yerine ailelerin
ev|erinde çocukları
için sağlıklı beslennıe
menüleri hazırla-
ma!arının tercihi
edilmeslni isteyen
Elmacıoğlu, "Bu
menülerde protein,
karbonhidrat ve
yağın dengeli olması-
na özen gösterilmeli.
Sebze ve meyve
tüketimine ağırlık
verilmelidir" diye
konuştu.
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Ze
ıJerdı

alhlün

l hasarı
Türkiye'nin üreti-
minde dünya dör
düncüsü olduğu
zeytin ve zeytin
yağının tüm
dertlere deva
olduğu anlaşıldı.
Yaşlanmayı gecik-
tirici unsurundan
çocuk gelişimine
kadar birçok konu-
da sağlığa faydalı
olan zeytinin kalp
ve damar sağlığına
ve kansere iyi
geIdiği bildirildi.
Sahip olduğu
besin değeriyle
insan sağlığını
koruyan bir mucize
olarak değer-
lendiren zeytin,
sofralardaki daimi
yerini koruyarak
insan sağlığının
önemli bir koruyu-
cusu olmuştur.
Besin değeri
oldukça yüksek
olan zeytin, aynı
zamanda yağıyla
da sağlığa olan
katkısını arttırmak-
tadır. Sağ!ığa
olumsuz hiçbir
etkisi olmayan
zeytinyağı, içerdiği
antioksidanlar
sayesinde kalp-
damar hastalıkları
ve kansere karşı
da koruyucu bir
etki gösterir. Öze!-
!ikle günümüzde
kalp ve damar

şikayetlerinin
çoğalması, bu
mucizevi besinin
insan sağlığı
açısından önemini
daha da artırmak-
tadır. Son yıllarda
yapılan araştır-
malar, zeytinin yal-
nızca lezzetli bir
gıda değil, bunun
yanında yüksek
kaIoriye sahip
önemli bir besin
kaynağı olduğu nu
da ortaya koymuş-
tur. Zeytinin
olduğu kadar
zeytinyağı da
sağ!ığa son
derece faydalıdır.
Zeytinyağı, tüm
katı yağ!arın
aksine, tüm
uzman!ar tarafın-
dan başta kalp ve
damar sağlığı için
olmak üzere en
çok tavsiye edilen
yağ türü olarak
bilinmektedir. Bir
hafta boyunca her
gün yaklaşık 2
yemek kaşığı doğal
zeytinyağı tüketen
insanların
kolesterol düzey-
lerinde son derece
olumlu sonuçlar
e!de edilmektedir.
Düzenli zeytinyağı
kullanan insanlar-
da yüksek antiok-
sidan seviyeleri
izlenmiştir. Ayrıca

zeytinyağının
kalp hastalıklarını
önlediği pek çok
araştırmayla da
tasdik edilmiştir.
yüksek oranda
kalp ve damar
hastalıkları
vakalarına rast-
lanan ülkelerde
çoğunluk!a yüksek
kolesterol
düzeyine sahlp
doymuş yağlar
tü ketilme kted ir.
Bu yanIış beslen-
me alışkan!ığı
Akdeniz diyeti
yani zeytinyağı
tüketimiy!e
düzeltiIebilmekte-
dir. Zeytinyağı kan-
daki kolesterolü
düzenlediği için
kalp ve damar
hastalarına ilaç
o!arak tavsiye
ediImektedir.
The Archives of
lnternal Medicine
dergisinde yayın-
lanan bir ça!ışma.
yüksek oranda
zeytinyağı tüketen
kadınların göğüs
kanserine yakalan-
ma riskinin dahe
az oldugunu ortaya
koydu. t!."* York'ta
Buffalo Universite-
si araştırma-
cılarının yürüttüğü
ayrı blr çalışmada
ise, zeytinyağı gibi
bitkisel yağlarda

tln na Beifa ka
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Beynin, aşırı alkolün zarar
verdiği beyin hücrelerini kıs-
men yenileyeblldiğl bi!dirildi.
Ancak bilim adamları, uzun
süre aşırı miktarda içmeye
devam etmenin beynin kendini
onarma ihtimalini azalttığı
uyarısında bulundular.
Almanya, lngiltere, lsviçre ve
ltaIya'dan bilim adamlarının
oluşturduğu araştırma ekibi,
15 alkoliğin beyinlerini, alkol
a!ırken ve alko!ü bıraktıktan
sonra, hacim, biçim ve
işlev açısından incelediler.
Gelişmiş tarama teknikleri
kullanıIan araştırmada, alkol
almadan geçirilen 38 gün
sonunda deneklerin beyin
hacimlerinin ortalama
yüzde 2 arttığı saptandı.
Bunların arasında sadece,
alko! bağımlılığı çok eski|ere
dayanan bir deneğin beyin
hacminin azaldığı belirlendi.
Bunun yanı sıra deneklerin
alkolü bıraktıktan sonra
dikkat ve konsantrasyon!arının
arttığı kaydedildi.
Würzburg üniversitesinden
Dr. Andreas Bartsch, "Bu,
insan beyninin, özellikle de
beyaz maddenin kendini
yenileme kapasitesine sahip
olduğunu gösteriyor" dedi.

0narab
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bulunan bir madde
o!an Beta-Sitoste
rol'ün prostat
kanser hücrele
rinin oluşumunu
engeIlemede
yardımcı olablldağl
kanıt!adı.
Araştırmacılar
Beta-Sitosterol'ün
hücrelerin bölün-
memesi emrini
veren hücre içi
haber!eşme sis-
temini
güçlendirdiği,
böylece hücre
büyümesi kontrol-
süz hale gelmeden
kanserin engel-
lenebilecegi sonu-
cuna varmışlardır.
Zeytin ve
zeytinyağının
düzenli ku!lanı!-
ması ha!inde bağır-
sak kanserine
karşı koruyucu
özelliğe sahip
olduğu belirlen-

miştir. Ayrıca,
araştırmacıların
raporlarına göre
bol miktarda
zeytinyağı ve
sebze yiyen
insanlarda, eklem-
lerdeki kronik bir
hastaIık olan
romatizma! aıterit
geçirme riski
azalmaktadır.
"zEYTiNYAGı
YAŞı. AN.MAYı
GECİKTİRİYOR"
Yapılan araştır-
malara göre zeytin
ve zeytinyağı,
kemik gelişimine
katkı sagladıgı gibi
yaşlanmayı da on
leyici etki yapıyor.
Zeytinyagının
içerdigi vitaminler,
hücre yenileyici
özelliklere sahip
oldukları için,
yaşlılık tedavisinde
de ku!lanılır, cildi
besler ve korur.

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

ltfaiye
PoIis İmdat

Jandarma İmdat
Jandarma K.
poIis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06 VAPUR _ FER|BoT

KAYMAKAMLİK Yalova
Topç u la r
Eskihisar

(226) 81 4 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

ULAşıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

rÜP 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
Orm.Böl.Şef.
Mılıi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
KarayolIarı
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıııo.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd

513 20 56
513 45 03
514 00 95
513 12 85
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

TAKSıLER

Aygaz
Tekgaz
0cakgaz
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

Köı,fez Taksi

Çınar Taksl
Güven Taksi
Gem|ik 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

İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İş|. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnlz 185

G
E
ıVl
L
ı

]<
R.
E
H
B
E
Fı

ı

GEREKL! TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBUSU

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NOBETÇİ E CZANE
ııı
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öztR EczAı{Esi
Ahmet Dural Meydanı

Tel : 513 56 82 GEMLIK

K rfe-
GEMuK,lN lLx GuNLuK GA.zETEsi

GEtuXıı

I GUNLUK sivesi cızeTE I

YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAY! : 2626

FlyATl : 0.25 yTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri cÜl_en

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

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

Yön etim v Basım Yeri : Könrez oFsET
Matbaaclık-Yayıncıl ı k-Reklamcılık Tesisi
lstikIa! Cad. Bora Sok. No:3/B GEML|K

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Bursa Eğitim
Bir-Sen Sendikası
Avea hatlarını
16 aralık 2006 tari-
hinde bir gün
süreyle kapattıklarını
açıkladı.
Eğitim Bir-Sen
il Başkanı Numan
Şeker basın açıklam-
sında ,avae hatlarını
uyarı maksat!ı
olarak bir gün
süreyle kapattıklarını
söyled.i. Osmangazi
Metro lstasyonu
önünde kalabalık bir
üye topluluğu ile yap-
mış olduğu basın
açıklamasında hat-
larını kapadılar.
Şeker, "16 Aralık'ta
Avea'yı Susturu
yoruz!" diyerek, açık-
lamasını şöyle
sürdürdü:
"Bilindiği üzere AVEA
adlı telefon şirketi,
Milll Eğitim Bakan
lığı'yla yaptığı 10 yıl-
lık anlaşmayı ihlal
etmek ve eğitim

Sayfa l2

f cuırux s|vısı cazeıef

ltlm Blr-Sen'l ller ıAvea

.ıülstu orıız| kam an ası ha

ç al ı şan l a rı n ı n telefon
görüşmelerine süre
kısıtlaması getirmek
istemekteydi.
Konuyla ilgili
Bakanlığa yaptığımız
başvurunun AVEA ya
iletilmesi üzerine
süre kısıtlaması
uyg ulamasından
geçici olarak
vazgeçilmiştir.
Ancak AVEA tarafın-
dan 29.11.2006 tari-
hinde Milli Eğitim
Bakanlığına yazılan

yazıda geleceğe
dönük olarak bu
yönde bir çalışma
yapacakları belir-
tilmiştir. Bu teşeb-
büs, ilgili firmanın
taahhüdüne
güvenerek Avea hattı
almış yüzbinlerce
eğitim çalışanını ve
ailelerini mağdur
edecektir.
Bu vesileyle
Sendikamızın yurt
çapında yaptıgı,
ilimizde de uygula-

lattı
maya koyduğumuz
"16 Aralık'ta Avea'yı
Susturuyorıız'
kampanyası
başlattık.
protesto etmek
amacıyla 09.12.2006
tarihinden itibaren,
yaptığımız basın
açıklamasıyla
kampanyamızı
başlatıp;
tüm okullarda,
eğitim kurumlarında
Eğitim-Bir-Sen'in
konuyla ilgili '16
Aralık'ta Avea'yı
Susturuyoruz' afiş-
lerini astık ve işyeri
temsilcilerimiz
vasıtasıyla imza
kampanyası
başlattık. Hafta
boyunca süren
imza kampanyamızın
sonunda toplanan
imzaları AVEA Genel
Merkezine göndere
ceğiz. Şu andan
itibaren söylemleri
mizi eyleme
dönüştürüyoruz."

fie-

BAŞSAGLİGİ
Değerli dostum

Diş Hekimi
Doğan Alkaya'nın
süJügıdeğer ünneIerİ

Sakine
ALKAYA'nın

iiliiıııii nedeniyle '

ii zii nt ii nı so ns uzd ıı r.

M erlı ıı ıııeye Ta n rı' dan
rulııııet, kederli ailesine
haşsağIığı ve sübırlar

dilerim.

Kadri GÜLER

Y Y

ı

'Gemllk Körfez' internette \,V\rV\rV. G}ıTı İ İ kko rtezgazetes İ. coıTı

ş§tuni ulul(An DoollGM ı§ı $Al{,
HüSEyıN ULUKAyA .cüNEyT DErıninıi oRTAKLığGEMLİK ANA BAYıı

) DOGALOAZ
ı

) l(01,1Bl

) KATı$tonirrni

) ı,IERİ(EZı ı§ıTiIA

) RADYATöR
ıı

) §PLıT KLı]ilAtAR
U

) D(ıGALGAZ §OBA§ı
ı

) TE§!§AT ve PROJE

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

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

e-mail : c_demirli@yahoo.com
www. u l u kaya.tica ret-ltd. com
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llluhtarlar Derneği'ni ziyaret eden AKP İçe Başkanı Enver Şahin, divan toplantısında söylediği sözlere açık!ık getirdi

ııOeınllk'te
a da deuza0ruz

U

ll

Muhtarlar Derneği'ne ziyarette bulunan AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, İlçe Divan
Toplantısında söylediği sözlere açıklık getirerek, "Biz özeleştiriye açığız, dediğimiz
şu; Gemlik'te sıyasef yapanlar geçmişlerine baksınlar, eğer hatalıysalar bundan
sonra aynı hatalara düşmes inler. Bizler Gemlik için hizmet veren ve Gemlik'te
yaşayan insanlarız uzayda değil" dedi. Seyfeftin ŞEKERSOZ'ün haberi sayfa 3'de

ı

GEMLIK,|N iı-x cüNLüx GAzEresi
GErvıı_ixır

TAR^A,FSıZ siyasl Ga^ZETE
20 A,ralık 2006 ('arşamba infoia gcmlikk<ırfeı,gazetesi.ctım 25 YKr. (250.000 TL.)

l(ödez 0fiet'te
Zengin davetiye ve
kartvizit çeşitleri,
her tür!ü renk|i ve
siyah beyaz baskı,
kaşe, mühür, kitap,
bröşür cilt yapımı ::

lstiklal Cad, Akbank Aralığı Tel. 513 96 83
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l
ll
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§lrcrek Geınllk esrar $ellk lse takıldı
ı

0
xay|.

hrem O.
Muhtarı

gerçekleştikten
sonra karşılığında
otomobil takas edil-
di. Muhtar ve TEKEL
bayii ve olayla ilgisi
olduğu belirlenen
Serdar. Y. (32), C.Ö.
(18) ve B.U. (31)
isimli şahısları
gözaltına aldı.

Bursa Emniyet
Müdürlüğü'nde
sorguları tamam-
lanan 5 zanlı dün
"Teşekkül halinde
uyuşturucu

Dün, Savcılığ lan Gövercin\İ Şadıurta'nın Siverek İlçesi Gövercin
Köyü Muhtarı İlhan K.(34) uçakla İstan-
bul'dan Gem.lik'e getirdiği 27 kilo esrar
maddesini, lstiklal Caddesi'nde TEKEL
Bayiliği yapan Mahrem Ö.Pl) ye otomo-
bil karşılığı takas etti. Sabıkalı muhtarı
takip eden narkotik polisi, takas tamam-
landıktan sonra bir operasyonla suçluları
yakalayıp gözaltına aldı.

Bursa ve Gemlik esrar maddesi
polisi uyuşturucu Gemlik'e geldi.
tacirlerine göz açtır- Olayı bir ihbar
madı. sonucu öğrenen
Şanlıurta'nın Narkotik Büro ekip-

Siverek ilçesi leri, Gövercin Köyü
Gövercin Köyü'nden muhtarı cinayetten
bir tekerlekli bavula sabıkalı llhan K. yı
yerleştirilen 26 kilo izlemeye aldı.
500 gram esrar mad- Polis esrar mad-
desi buradan uçakla delerinin Gemlik
ıstanbut Atatürk lstiktat caddesi'nde
Hava Limanı'na TEKEL Bq.yii işleten
getirildi. Buradan da Mahrem O.'ye teslim
özel bir otomobil ile edileceğini öğrendi.
Bursa'ya götürülen Teslimat

Yasal ana rı kurhan

kesenlere a ır cezalar
U

eıı r
Kurban Bayramı yaklaşırken, yasalara
aykırı kurban safışı ve kesimi yapanlar
hakkında uygulanacak cezalar belirlendi.

Haberi sayfa Ü'de

TEKEL Bayii
Ma olayla ilgisi old belirlenenug|ı.

c.oarkadaşları Serdar Y.(32), .(18), B.U.
(31) sorgularından sonra mahkemeye
sevk edildiler. Mahkeme, TEKEL bayll
Mahrem Ö. ile Serdar Y. yi tutukladı. Üç
kişi serbest bırakılırken takas konusıı
olan iki otomobile de el konuldu.

a. çıkarı
llhan K.

esrar maddesi
ticareti yapmak"
suçundan Gemlik
Adliyesi'ne sevk
edildiler.
Yapılan yargılama-

da Mahrem O. ile
Serdar Y. tutukla-
narak cezaevine
gönderilirken 5 kişi-
den 3'ü mahkemece
serbesf bırakıldı.

Mahkeme iki
otomobile de el
konulmasına karar
verdi.

Güne Bakış
Kadri cÜLER
kadri_guter@ hotmai l-com

Hukuk Fakültesi Kocabıyık'tan
Gemlik'in üniversite kenti olması yakın.
Bu yıl ikinci. yıl öğrencilerinin dersbaşı yap-

tığı UIudağ Universitesi Gemlik Sunğipek
Yerleşkesi'nde 5 program ha!inde yüksek
okullarda öğrenim görülüyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında eski bir tütün
deposunu modern bir okul haline getirerek
gençliğe bağışlayan Borusan Holding kuru-
cusu ve Kültür Sanat Vakfı Başkanı
saygıdeğer insan Asım Kocabıyık'ın Gemlik'e
yaptığı büyük yardımlara bir yenisini daha
ekleme sözünü verdiğini öğrendim.

Sayın Kocabıyık, Asım Kocabıyık Yüksek
OkuIu'nun açılışında da değindiği gibi
desteğini sürdüreceği bel!i oldu.

Dün, güvenilir bir dostumdan Kocabıyık'ın
Hukuk Fakültesi'ni yapma sözü verdiğini
öğrendim.

Kocabıyık, Vakıf'da para bulunmamasına
karşın, bu konuya kaynak bulacağını
bildirmiş

Uludağ Universitesi Sunğipek Yerleş
kesi'nde açılacak en önemli okulların başında
Hukuk Fakültesi geliyor.

Bu fakülte AB hukuku konusunda öğrenim
verecek ve bir yıl yabancı dil öğrenilecek. Yani
5 yıllık bir okul olacak.

Ardından açılacak olan bir Denizcilik
yüksek okulu ile Gemlik Üniversite kenti ola-
cak. Yavaş yavaş sosya!, kültüre! ve ekonomik
değişimi birlikte yaşacağız.

Asım baba sen sağolasın.
Bu eserini de görmek istiyoruz.

Oürültü §a aıla ruhsat
Tü uyu başlatılan

koordina

ruhsatı

rk A'de B m urecıns deıye

ıı İİk KÖ rteZ' İnternette vyvyw.gem l ikkorfe zgazetesi.co miGe
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Gürhan ÇETINKAYA

- Bir duyurum var
bugün..

Atatürkçülüğü
düşüncesinde
hissedenlere,
yaşamında uygu-
layanlara..

Menemen'den
Çankaya'ya Laik
Cumhuriyet Mitingl..

23 Ara!ık 'ta
Menemen'de gerçek-
leşiyor. Atatürkçü
Düşünce
Derneği'nin gi
rişimiyle gerçek-
leştirilen büyük
buluşmaya katı!mak
için Atatürkçü
Düşünce Derneği
Gem!ik Şubesi'nden
bilgi alabilirsiniz.

Türkiye hız!a
ortaçağ karanlığına
sürükleniyor.

AB.. ABD.. ıMF..
Dünya Bankası
kıskacındaki Türkiye
Cumhuriyeti
"çıkış"arıyor.

23 Aralık 1930'da
Menemen'de gerçek-
leştirilen ayaklan-

manın ardından 77
yıl geçmiş olmasına
karşın.. Mehmet
Mehdi'lerin sayısı
hızla artıyor.

Bana göre 1930
yılında başlayan
karşı devrim bugün
meyvalarını toplu
yor.

Türkiye
Cumhuriyeti'ni
yöneten iktidarın
"icraat!arı" önemli
bir gösterge.

Bugüne nasıl
gelindiğini görmek
için Menemen
Olayı'nı anımsamak-
ta yarar var.

Mehdi Mehmet
isminde bir yobaz ve
altı silahlı arkadaşı
23 Aralık 1930 günü
Menemen'e geliyor-
lar ve camiye gir-
erek üzerinde dini
ibareler yazılı bir
bayrakla, camide
bu|unanları ve me
rakla cami önüne
toplananları, kendi-
leriyle birlik otmaya

davet ediyorlar.
Mehdi Mehmet halka
hitap ederek;

"Ey Müslümanlar,
ne duruyorsunuz;
Halife Abdülmecit
hududa geldi,
Sancak-ı Şerif çıktı,
gelin altında
toplanalım, şeriat
isteyelim" diye
bağırıyor.

Gösteriler ve tek-
birlerle dini ibareler
bulunan bayrağı
Hükümet Konağı
önündeki meydana
dikiyor!ar.

Toplanan halkı
dağıtıp bu yobazları
yakalamaya mesleği
öğretmen olan
Yedek Asteğmen
Kubilay Bey'in
askeri müfrezesi
görevlendiri!iyor.
Kubilay B"y,
yobazlara nasihatta
buIunarak; yaptık-
larının hatalı, sakın-
caIı ve kötü bir şey
olduğunu belirtiyor
ve kalkışmalarından

vazgeçmeIerin i

ve dağı!malarını
söy!üyor. Yobazlar
KubiIay'ın çağrısına
mavzer kurşunu ile
cevap veriyor!ar..
Kubilay Bey bir
kurşunla yarala-
narak yere düşüyor
ve gözleri dönmüş
yobazlardan biri,
yaralı Kubilay Bey'in
üstüne atılarak
boğazından kesip
başını gövdesinden
ayırıyor..

Bu arada Hasan
adlı fedakar bir
mahalle bekçisini de
şehit ediyorlar.

Genç Cumhuriyet
rejiminin 1925 yılın-
daki Şeyh Sait
isyanından sonra
tanık olduğu ikinci
önemli irtica
olayının ardından
Mustafa kemal
Atatürk;

"Hepimizin,
dikkati, bu
meseledeki
vazife !erim izin

icabatı nı has-
sasiyetle ve hakkıyla
yerine getirmeye
matuftur. Büyük
ordunun kahraman
genç zabiti ve
Cumhuriyetin
mefkureci muallim
heyetinin kıymetli
uzvu Kubilay B"y,
temiz kanı ile
Cumhuriyet'in ha
yatiyetini tazelemiş
ve kuvvetlendirmiş
olacaktır." Diyor

Kalkışma Tüm
Gumhuriyet yönetici-
lerinin dikkatini
çekiyor.

Ancak;
Bugün,"sorun"

hala kaşınarak
büyüyor.

Toplumun dinsel
duygu ları
sömürülerek, siyasal
malzeme yapılarak
"la i kl i k"ta rtı şı ! ıyo r.

Türkiye
Cumhuriyeti'n in
anayasayla güvence
altına alınmış devlet
yapısını korumak
kollamakla sorumlu
olan larca sorgu-
lanıyor.

Ulkenin bugün-
lere gelişinde he
pim.iz suçluyuz.

Orneğin, toplum-
sal duyarsızlık ve

sessizlik en önemli
etken.

Onun için;
Sessiz, durgurı,

başı eğik ka!mayınız.
Uyanınız. Kadın
erkek haklarınızı
savunmak için bir-
leşiniz. Şeriatçı, anti
lalk düşmanın
karşısına dikiliniz.

Menemen
Mitingi'ne :

Cumhuriyeti son-
suza dek korumak
ve kollamak için..

Türkiye
C u mh u riyet'in in
Bağımsızlığını
dünyaya bir kez
daha haykırmak
içiıJ,.

Ozgür olmak ve
insanca yaşamak
için..

Aydıtt*k. çağdaş,
laik-birTihkiye
C u mh ıı?iyeti'n in
devamı için..

Çocuklannıza
onurlu bir gelecek
bırakmak için...

Atatürk
Cumhuriyetini yık-
maya yemin etmiş
Emperyalist|ere ve
onların baş işbirlik-
cilerine "yurttaş
dayanışmasını
göstermek için..

Mutlaka katılınız.

23 Aralık Cumartesi günü Menemen'de "büyük bu!uşma"..

]
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Ko ÇAK HtHH|
CDRS l Gctvlı.İr şuBCsİ

Tel : t0.3e4) 51e 08 §8
Fax : (0.224l- 512 08 61

İstiktal Caddesi Adliye Aratığı Lider Apt.
Kat : 2Daire: 1 Gemlik / BURSA\

İ GENEL MUDURLUK 444 o 55o
4.A-062 Gemlıİ BuEa Yolu 13 0o0 ıı2
zemin Etudlu 5 kaı |merll r.600.000 YTL
4.4-063 Nar|ı Royü 1.222 İt2 anayola 5 mt. 300.000 YTL
AA-064 seöe5i Bol9ı 39 183 M2
Sanayi lmaılı 3 000 ooo YTI
AA-067 lznak Gol konarl 8oo,ooo M2 Turizm
ıo5ısls kurıllablla, 5.5oo 000 YTL
AA_o88 orhangaA 19 o77 M2 sanayi ımar|l 1.250.00o
AA-o72 Gemsaz 800 M2 Valıa imarll
AA-080 Kapaklı 596 M2 vılla konul im.rl| 1'l0,0oo YTL
AA-o81 Ka.acaboy karaagaç 9.550 M2 lzmiı
yoluna 'l50 ml cepho banu lnal|k o|abilir. 250.000 YTL
AA-091 Ç€v.e yolu 1 081 M2 yola 50 mt.
cephe ılcara ımarlı 750,0o0 YTL
AA-o92 Yalova Yolu 9.408 Gemllk'o çok
yakln ticarı ımarlı 3.o00.000 YTL
AA_096 Flstlh|ı Xoyu ı|.500 M2 donize 60 mt. 350.000 YTL

EE-oıı8 Gdlyaka 2.ooo M2 lçinde evi olan
İınık golune sıfıı 65.00O YTL
EE-O71 Esadiya Köyü Yatova 12902lıl.2
2 kat|ı ahşap bina ev. ahı., traktö. 250.0OO YTL
EE_o75 Mudanya 1532 M2 anayola cePh€ıi
havuzlu mustakil denıze sıflr, altl ga7a|,
porlakal trahç6si vaı 800 O0O YTL
EE-OEo orhangazi Cd. 7E00 M2 Ev ahır elektrik.
su. arlezyen, meyvo ağaçları 200.oo0 YTL
EE-l3ıt Orhangaıi lınik yolu 2500 M2 dubleks
ev8 oda.2 banyo elekrık. su zet^in va meyva
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 ml 85.000 YTL
EE-136 Durdane 2272 M2 2 kaıll €v
meyve ağaçlı 130.000 YTL

EE402 Manastlr 100 M2 4, kat 3+1 koloriferll 95.000 YTL

EE404 Gazhane Cad. 125 M2 s.kat 2+,ı kalorüte.ll 70.000 YTL

EE405 Lise cad, '1,10 M2 2.kat 3+1 baklmy| dalre 60 000 YTL

EE{11 Narlı Köyü 75 M2 2.kat 2+1 .şyall 2 adeı yüme
havuıu. sPor al3nl va çocuk parlıı masratsız 75 000 YTL
EE-O't2 Manastır 120 M2 6.kat 3+1 masrafsız
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yenl sahil 90 M2 5.kat 3+1 yenasahll
masrafsız deniz manzarall 85.000 YTL
EE-014 Manastır 124 M2'l.kat masraf slz
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-015 Eski pazar cad. 95 M2 2-1 sobalı,
kartonpıyerla 50.000 YTL
EE-o'l7 Gemlik merkaz 1'l0 M2 s.kat
3+1 Çarş|ya yakın 45.000 YTL

EE-O18 Hamidıye Mh. 1ı14 M2 4.kat
3+1 bakıml| daire 70.000 YTL
EE-019 Balıkpazarı 60 M2 3.kat 2+1

acll lhtıyaçtan satılık 55.000 YTL
EE-021 Gernlik 87 M2 s.kat 2+1

çelik kapı kartonpiye7 , pimapen 55.000 YTL

s^A]rıLı]< çlrrı-lı<

FıESATıLı}< D

EE-{l2ı1 Dı. Ziya Mh 115 ır2 2 kal 3+1 dairo ka|çifer|i,
piGpcnli,sat.n boya. kirlqp|yorli 80.000 YTL
EE-o31 Manastıı 130 M2 2.kat 3+1 kartopiyer,
kalorirenr, full eşya 115 ooo rTL
EE-o33 orhangul cad 'l40 M2 'l kat 3+'| doğalgaz
bakımll daıre 75 ooo Y It
EE-o57 cumartesı Pazarı 70 M2 5,kat
2+,! ço|ik kapı. kartoıılııyor, plmapen 41.oo0 YTL
EE-o58 Manastır 1 30 nrz 5 kat donıı yola cephe.
ka|orırerl| 70 O0O YlI
EE_o6o Manastlr 130 M2 5 kat 31t denaz yola
cephell kalorlrerli 70 0o0 YTL
EE-061 Ballkpazan 88 M2 5.kat
2.1 baklm ister 35.ooo YT|-

EE.o62 Manaslır 120 82 4.kat 3+'l ftlll
daıre 1OO OOO YTL
EE-o77 Hamı<lıyo Mh. 't 14 M2 1 kat 3+1
baklmll dal.e 60,ooo YTI
EE-o8ı Manastır 135 M2 1 kaı 3+1

'ull-doğalgaz 
90 ooo Yrt

EE-082 Maııastn 145 M2 3 kat 3+1 clft
banyo v€ wc, kalorıreılı asarısorlu 90 oo0 YTL
EE-oE3 Eşr€l D|nço. Mh 13oM2 2 kat
3+1 yen| bana 60-000 YTL
EE-o85 Manastır 11o M2 12 kat kartonplyerll.
kalorır€,ll, masrarslu 55 oOU Y rt
eE,108 Manastır 150 M2 1-2.J 4.5, katlarda
3+1 

'ull. 
lüks. agııstos 2007 tesl|m d€niı mananlı 10

adet dalıe Gemlik Merkeı 'l10 M2 5.kat 3+1 çarşlya yakln
EE-o93 Manast|, 195 M2 5.kat
4+1 2 banyo, ? wc. asansoflu, doga|ga:ll
EE-130 Manastlr 195 M2 3 kaı
4+1 2 banyo. 2 wc. asansorltr, dogalgazlI
EE-129 Maııastır 195 M2 zemııı
4+1 2 banyo. 2 wc, asansoı. dogalgaz
EE-O94 Manastıı 155 M2 zemın
3+1 2007 tommu. l9sllm krodlye uygun
EE-096 Manastır'l50 M2 1 kat 3.1
d€nlz manzara|ı kalonferi|, oz€l yaplm 130.ooo YTL
EE-1oo Manast|r 140 M2 3.kat 3+1
oz€l yapIm luks kaIorIrerll 'l 20 00o YTL
EE-108 Manastlı 150 M2 1 2.3 4 5 kıtlarda 3+1 full lür
Ağustos 2007 teslım don|z mıEJıalı l0 adıl 125.000 YTL
EE-'l25 ilanaslıı 155 M2 l kat 3+1 2007
Temmu teslim kr9daye uygun 120 0oo YTL
EE-130 Manastır l95 M2 1,2 3 4.5 5 \atlarda 4i1 2 banyo,
2 wc, asansör|ü. dogalqazll 5 adet 1 70 0o0 YTL
EE-143 Manast|r 120 M2 5,kat 3+1 soball.
kartonPiy9r|i 70.000 rTL
EE-145 Manastır'l35 M2 3 kat 3+1 süp€r dcniı
mananll, kmb|l| 80 0o0 YTL
EE_lıı6 l3tiklal cad, 't1o M2 2.kal bakımll daırc 67,ooo YTL
EE-lı19 Hamidiy€ Mh. 'l10 M2 3ü1
Guı okulu yanı bak|ml| 55.ooo YTL
EE_151 lstiklal cad. 146 ı\a2 9.kat 3+1 önl yapım full lüks
dairc 120.000 YTL
EE-l53 Kumla 80 M2 s.kal 2+1 sıt€ ıç€risınd. bakıml|
mananlı full eşyalı /l2.0O0 YTL
EE-154 Eski sahil kayıkhare 120 M2 3+l bakımll deniı
mananlı 100.000 YTL
EE-155 laanastı, 120 M2 3+l daniz manaalı, bakımlı
d.n|ı. slfll mutfak 80.00c YTL

EE-159 Dönyol 130 M2'l0. kat 3+1
öıel yapım luı 105,000 YTL

EE_007 Gaıhane Cd. 120 M2 zğmin 'l kat kalorıferli,
1 100 YTL hııa geliri var, banka iporekli 115.000 YTL
EE.l05 Oemırsubaşı Mh. 24 M2
zemın koşe dukhan 55.000 YTL
EE.133 Adlıye karşısı lhlara 325 M2 zemın full
€şyasıyla bırlıkte 550.000 YTL
EE.16'l Orhangazı Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekmo
katll. lçlnd€ kıraclll, yatlnmlık, kelepir 75.000 YTL

EE-034 orhangaıi'de 33o0o M2 120ooM2
kapalı alanlı hazıı 7.500.000 YTL
EE_065 Alaşaı Köyü 2a2a }l2 280O M2 kapalı
alan|ı haıır 900.000 YTL
EE-049 lınik yolu 38000 M2 13000 M2
kapalI alanlı hazıı ipotekli ]1.275.000 YTL

AA-037 Hasarlepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastıı 1350 M2 imarlı
AA-Oı12 Manastır 2000 M2 imarlı

EE-006 H|sartepe 130 M2 3.kat 2+1 asansörlü
kaloriferlı 2OO USD depozito 375. YTL
EE_ol6 Manasttr 12o M2 1.kat 3+1 asansörlü,
ka|oriferlı, 2 ayl|k d€pozıt 35O. YTL
EE{20 Manastır 12o }ı2 1.kat 3+1 asansörlü,
kaloriferli, 2 aylık depozıt 35O. YTL
EE_O95 Eski Pazar Cd. 1OO M2 1.kat 2+1
doğaı9a2 kapıda, 

'ull 
eşya|l 55o. YTL

EE{51 Umurhy 210 iil2 dubltı 270 lil2 bahçeli, deniı manıaıah

EE{68 Dobnıca 500 H2 tripltı lull lüks 350 t2 baha 300.000 ft
EE{68 Dobruca $0 ll2 Tnphı villa full lüks dairc 600.000 fiL
EE.076 Kıraçaali 550 i{2 tıphı deniıe ılıı piuilıhtıçe 325.000 nt
EE.O7E Ortıaniyt ilh 110 12 l)ubleks denu mananh

lüks ve tksi|ısiı mobılya|ı 150.000 YTL

EE{l97 Xumla 250 ll2 tipleı sile [i denııe 50 mt 220.000 nt
EE.llt Ortaniye L20012 duphks bıimlısupeı manaralı 250.000 nL
EE.l0l Bunı Çekııge 18012 ti$ı öıtlyapım lüks 100.000 Y[
EE.l60 Xuçunlu ıhil260 12 tipleis silt [indt yüne hvuıu,

öıd yapım lüks. yenı 300,00 Y[

SATıLı]< DÜ]<}<A,N

sATıLıı< FABRlx^a

}<AT }<ARşıLıĞı aRsA

}<ıFıAL|}< DAıRE

SATİLİK VİLLA

EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-O10 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı
müstakil 2,5 katlı , sobalı

AA418 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek 120.000 YTL
M448 Kurtul 7118 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA451 Umurbey 1650 M2 yola yakın,

araba gırer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
M484 Engüru Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

M_009 Kurtul 280 M2 tarla köy ıçi 60,000 YTL
EE-003 lskele Meydanı 55 M2 5 katlı
meyhaneler sırasında bina 200,000 YTL
EE.038 Karsak Boğazı 'l0000 M2 rutsatl|,
imarlı benzınlik 2.250.000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35 000 M2 kabası bltmiş
Resort Otel 1 450.000 YTL
EE-040 Orhangazı yolu 4000 M2 ruhsatlı,
imarlı benzinlık 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı hazır lşyerl, restaurant 550.000 YTL
EE.072 Demırsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma
ihtiyacı var, her katın ayrı gırişi var. 130.000 YTL
EE-073 l5tiklal Cad. 25 M2 2 katlı devren kiralık
dükkan faal duİumda market. tekel bayi, 50.000 YTL
EE.138 Orhangazı Cad. 500 M2 faal durumda
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık
dükkan 40.000 YTL

NOT : Telefonla görüşme]erinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur.
, ,ı , Y

Ctll,illlTJl, llllt 0tlltilll lflOn

SATıLıK z EYTıNLa]<

AA-O0ıI llıvki ömmlı değil 1000 tT2
dcniz görıcek arsa
AA-010 8ursa Yolu Ozeri 4000 İT2 Tır Parkı olacak
AA-13 Kumla Naılı arası 1000 M2

Dıniı görecck içindo ev olaba|ir
AA-027 Yalova Yolu 100O M2 Ticari lmar

Z.ytan Satış İlağazası Olacak
AA-o44 orhangazi ç.vrg yolu 1500 M2 zoytan

dcpolama yari olacak arsa
EE{09 Sahildı 200 l{2 2katlı denıı göıobilecek
ü3t ü3t vıya karşılıklı iki daıre veya dubleks
dairc olıbilocık işyeri
EE436 Mevki Ömmli değil 5 kailı kelepir olacak bına
EE-Oı|6 lstiklal Cad. Zenin yal|rım amaçlı dükkan

SATİLAN _ KİRALANAN
GAYRİMENKULLER

AA-@2 Büyükiumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL
AA-(X)5 Karacaalı 9275 iil2 konut imarlı 250.00O YTL
AA_{D9 Kurtul 280 M2 köy içi 60.000 YTL
AA_01l Orhangazi Gürle 133OO M2 Çiftlik veya
fabrika o]abilir. 120.000 YTL
AA-O1ıI tanastır 909 lıll2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-O15 Hisarlepe 12O ll/t2 Deniz manzaralı yola
cıphıli hisseli tapu 10.000YTL
AA-016 Hisartepelıl9 M2 Deniz Manzaralı yola
cıphı hissoli taPu 20.000 YTL
AA-019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası
ticari imarlı 15-ooo YTL
AA-O2O Engürü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda
dıpolama imarlı 1,000.000 YTL
AA-024 Z.ylin hali arkası 'l5O M2 depo yerin€ müsdt
l7.0oo YTL
AA-026 Hamidiye lllh. 3184 M2 Merkeıe yakın
koİııJt imarll 2.qı0.0o0 YTL
AA-O29 Ortıangai yolu 30.00 M2 sanayi imarlı
dıpolamaya müsait 700.000 YTL
AA-{ı33 s.İb.st bö9ı 50.o0o İ|l2 anayol aııoo m.t.
cıphı dıpolama imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 Soöıst Böge 530.000 M2 oıpolama imarlı
AA-036 z.ytin Hati yanı 160 ill2 depo ycrino
müıait 25.0OO YTL
AA-0.15 Umurbcy 380 iıl2 deniı mmzaralı
ülla imılı 70.0OO YTL

.Li AA{a6 Engürü Köyü 21gO }ıl2 Anayola
:İ ".pt. 165.000 YTL
.l AA-g9 o.hangaza cad. 730 M2

üç yanı yol 90.000 YTL
AA-050 Umurboy 5325 il2 yol kenan 25.rc0 YTL
AA-{l55 Umurbcy 3850 M2 kiirfez manzaralı
zıyitin ağaçlan var 95.000 YTL
A4-060 Küçükkumla 10(X) liK2 imarlı 100.000 YTL
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Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden AKP İlçe Başkanı Enver Şahin,
divan toplantısında söylediği sözlere açıklık getirdi

ııOOılllk'tg
dadguıa0[uıa

Y

,,

Seyfettin ŞrXrnSÖZ
Muhtarlar Derneği'ne
ziyarette bulunan
AKP llçe Başkanı
Enver Şahin, llçe
Divan Toplantısında
söylediği sözlere
açıklık getirdi.
Şahin, "Biz
özeleştiriye açığız,
dediğimiz şu;
Gemlik'te sıyasef
yapanlar geçmişle
rine baksınlar, eğer
hatalıysalar bundan
sonra aynı hatalara
düşmes inler.
Bizler Gemlik için
hizmet veren ve
Gemlik'te yaşayan
insanlarız uzayda
değil" dedi.
Muhtar!ar Derneği'nin
yapılan seçimlerde
yeni oluşumundan
sonra kendilerine
nezaket ziyaretinde
bulunduklarını
söyleyen AKP
llçe Başkanı Enver
Şahin ile yönetim
kurulu üyeleri ile
Belediye Meclis
üyelerinden
oluşan grubu
Muhtarlar Derneği
Başkanı İdris Kurt ile
muhtarlar karşıladı.
Muhtarların haIkın
içinden gelen
vazgeçilmez sivil
toplum temsilciIeri
olduklarının a!tını
çizen Enver Şahin,
Gemlik'in mahalle
ve köylerindeki
muhtarlarla iyi
diyalog içinde
oldukları nı bel i rterek,
"Hizmet aşkı
olan muhtarların
sorunlarını bize
iletmeden biz
işlerini yapmaya

ıyorLüz" dedi.

geldiginde iyi
hizmet için herkes/e
bi rleşi riz. llçe teşki-
latı olarak seçimden
seçime gezen parti
değiliz. Muhtarlarla
birlikte hizmete
her zaman açığız"
şeklinde konuştu.
MARMARABİRLİK
GEMLlK,E
TAşlNMAL|
Zeytin üreticisinin
yaşadığı sıkıntıIarın
da görüşüldüğü
ziyarette görüşlerini
ortaya koyan
Şahin, 2000 yı|ında
çıkarılan yasa ile
Kooperatiflerin
kendi hallerine
bırakıldığına
dikkat çekti.
Gemlik zeytinini
daha iyi tanıtmak için
Ma rmarabirlik
üst yönetiminin
Gemlik ve bölgedeki
lznik, Orhangazi
ve Mudanya
kooperatiflerinin
yönetimine geçmesi

gerektiğini savunan
ve merkezln
Gemlik'e gelmesinin
tek çıkar yo!
olduğunu belirten
Muhtar!ar Derneği
Başkanı İdras Kurt'a
katılan Enver Şahin,
"Karanlıkta kaybet-
tiğimizi aydınlıkta
kazanmalıyız,
Haksızlıklar üst
yönetimden kay-
naklanıyor. Birlik
oturduğu yerden
karar alıyor ve
kota uyguluyorlar.
Muhtarlarla birlikte
tüm ilçelerde
organize olup çözüm
bulmalıyız" dedi.
zamanında
Marmarabirlik'e
önem vermeyenIerin
Gemlik'e büyük
zarar verdiğini öne
süren Şahin,
"Birlik delege
seçimlerinde çok
iyi organize olup
üst yönetimin el
değiştirmesi

saglanmalıdır.
Marma rabirlik'in
zeytin bölgesinden
idare edilmesini
sağlamalıyız" dedi.
DURAKLAR
YAPİLİYOR
Gemlik'in ulaşım
sıkıntısı
hakkında da
Muhtarlara bilgi
veren Enver Şahin,
ilçe içinde toplam
46 durak yeri
belirlendiğini ve
E üyü kşeh ir
tarafından
yaptırılarak
yerlerine monte
edileceklerini
söyledi.
Manastır ve çevre
yolunda bazı
durak yerleri ilave
edIldiğini söyleyen
Şahin, Gemlik'in
u!aşım sıkıntıları
hakkında ilçe
teşkilatı olarak
rapor hazırlandığını
ve Büyükşehir'e
sunutacağını söyledi.

ç
HERKEs

HAKKıDlR
Siyaset yapmaya
herkesin hakkı
olduğunu ifade
eden Enver Şahin,
"Biz özeleştiriye
açığız. Herkes
siyasef yapar ve bu
kişilerin hakkıdır.
Gemlik'te sıyaset
yapanlar dediğimizde
hatası olanlara
seslendik, aynı
hataların tekrarlan-
mamasını istedik.
sözümüzde bir,
özümüzde bir insan-
larız, Biz Gemlik'te
yaşıyoruz uzayda
degil, zamanı

§ayfa 3

Dis Hekimi Ozcan VURAL
o..-.nrr.al 1 933@hotmai t.com
rııvııw.m i l l iy eUblo g/özca n vu ra l

Öyle bir öykü ki!....

Sayın okurlar; size üç gün devam edecek bir
kahramanlık öyküsünü, atalarımızın ne zorluk-
larla ama inançla bu vatan için, Cumhuriyet
için nasıl savaştığını bir kere daha okuyun ,
Bilhassa siz gençIer; Sözüm size şimdi ekmek
elden su gölden misali rahat yaşıyorsunuz,
ama geçmişimizi, burada canlarını verenleri ve
çektikleri zorlukları bir an hatırlayın diye yaay-
orum....

Son mermi....
Mart 1921 İnönü ovasında insanın iflahını

kesen buz gibi bozkır ayazında,
Ethem Çavuş sırtı üşüyor, avuçlarını ise

kızgın mermi kovanlarını elle doldurduğu için
a|ev alev yanıyordu.. Top atışı on sekiz saattir
durmaksızın sürüyordu. Ethem çavuş 75 mm'-
llk topu durmaksızın dolduruyor, her seferinde
besmele çekip, keşif ko!undan bildirilen men-
zil|ere kıyamet yağdırıyordu.

Sandıkta kalan sondan üçüncü mermiyi
aldığında bir an duraksadı.

Merminin üzerine bir çaput sarılıydı..
Çaputun sökerken avucuna kalem büyük-

lüğünde demir bir çubuk düştü...
Çaputun ve demir çubuğun anlamını çöz

meye çalışırken, asarı metalden mermi kovanı-
na kazınarak yazılmış yaz.ya gözü ilişti.

Okumaya vakti yoktu... Mermiyi topa sürüp
ateşledi...

Demir çubuğu cebine, boş kovanı ise bu
sefer sandığa değil yere attı. Birkaç dakika
sonra soğumuş oIan kovanı kaybolmaması
için yerden alıp mintanının yakasından içeri
attı.. Akşam ezanı vaktinde çarpışma durulmuş,
mevzilere iteri, düşman hatlarına doğru iler-
leme emri gelmişti..

Batarya komutanı; Ethem Çavuşa'a istirahat
emri verdi..

İlX iş olarak boş kovanı çıkarıp üzerinde ki
yaz.yı okudu. Kovanın üzerinde;

"Karahisarlı Seyfi Çavuş. .4.Alay -2.Tabur.
Batarya 26.Rebiyülahir 1339 * Inönü * yazıy-
ordu.

Birinci İnönü savaşının en kızgın gün-
lerinden birinde düşürülmüş not ve mermiyle
gelen demir çubuk....

(lmalat-ı Harbiye atölyelerinde çalışan!ara j

bir mesaj olduğunu gösteriyordu..
Boşalan kovanlar Ankara'da ki atölyelere

yo|lanır, orada tekrar doldurulup cepheye dön-
erdi)

Uç saat sonra gecenin iyice çökmesiyle
savaş tamamen durulmuş, birlikler yeni mevzi*
lerine yerleşmişti.. Ethem çavuş, cebin deki
demir çubuğu çıkarıp bir köşeye oturdu.. Ucu
sivritilmiş çubuk , bakır ustalarının "kalem"
dedikleri, metal üzerine desen oymaya yarayaı|
keskin bir aletti. Eline yumruk büyüklüğünde
bir taş alarak hafif tıklamalarla kendi mesajını
kovana kazıdı...

"Aksekili Ethem çavuş. .3. Alay 3. Tabur l.
Batarya. 20 Recep 1339. * lnönü *

Beş gün sonra Ankara atölyelerinin bir
köşesinde cepheden gelen sandıklan açan
kalfa , tezgihlardan birinde harıl harıl çalışmçk-
ta olan ustaya seslendi ..

Sesinde eşi yeni doğum yapmış bir adama,
bebeğinl müjdeIeyen ebenin heyecanı vardı.."
Kamil usta! Müjdemi isterim! Senin yavru
cepheden dönmüş"

Hepsi sandıkların olduğu kısma koşturarık,
kovanın üzerindeki yazıyı okumak için top-
landılar. Kamil usta yaz.yı okudu.... Ethem
Çavuş.. Atölyede bir bayram havası esmişti.
Tüm çalışanlar Kamil ustayı yeni baba olmç
biriymiş gibi kut!uyor, hayır duaları ediyorla7dı..
Kamil usta kovanın ağzını eğilen yerlerini
düzeltip, özen!e kapsülünü yeniledi, içine bırut
doldurup, yeni çeklrdeği kovanın ağzına otırt-
tu.. Mermi hazır olunca, Ethem Çavuş'un
kovanın içinde geri yolladığı çelik kalemi ,y?nl

I

/

]

i
:

l

i
i

1

1

ı1

bir çaputla merminin üzerine sardı. Arkası



20 Aralık 2006 Çarşamba
Gtılİ

f cuxrox slyAsl cazerel

ııdı
6 bln 500 ö rencl katıldı

§eyfı 4

hıner§lvrl vakıf Bellrleme sınavınaDüze

ııı

ıı
.1

Lfl uteue He et

Başkanı.ve
Gemlik Ozel
Türe öze!
Kurs Merkezi'nin
büyük başarı
sağladığını söyledi.
yıllardır vakıf
Mütevelli Heyeti
üyeliğinde bulunan
Bursa'nın meşhur

ıne ııe

doktorlarından olan
Rüştü Bur!u'nun
dünkü seçimde
kazanamadığı
öğrenilirken Vakıf
Mütevelli Heyetine
Tamer Sivri'nin
seçilmesi
Gemlik'te sevinçle
karşılandı.

Seyfettin ŞEKERSOZ

Sınav Dergisi
Dershanesi
Müdür yardımcısı
Özkan Barbak,
cumartesi ve
Pazar günleri
yapılan llköğretim
okulları 1-3-4-5-6-7
ve Liseler 1-2
sınıfları için yapılan
Düzey Belirleme
Sınavına 6.500
öğrenc in in

Y

katıldığını söyledi.
onümüzdeki hafta
sonu açıklanacak
olan sonuçların
ardından dereceye
giren llk beş
öğrenciye
ücretsiz kurs
verileceğini bildiren
Ozkan Barbak,
'Sınay Dergisi
Dershanesi'nin yap-
tığı düzey belirleme
sınavına büyük ilgi
göstere n öğrencile

rimize teşekkür
ediyorum'dedi.
Gemlik merkez
belde ve köylerinden
gelen öğrencilerin
katıldığı düzey belir-
leme sınavında elde
ettikleri sonuç!arı
öğrenmeleri için
önümüzdeki hafta
sonunda sınav
Dergisi dershane-
sine giderek kar-
nelerini alabiIecek-
leri bildiri!di.

Seyfettin ŞeXenSÖZ

Bursa Sosyal
Dayanışma Vakfı
Mütevelli Heyeti
seçimlerinde Tamer
Sivri rakiplerini
geride bırakarak
seçilmeyi başardı.
25 Dernek ve 6
vakıftan katılan
delegelerin seçtiği
iki kişilik Vakıf
Müteve!li Heyetine
Bursa Esnaf
Odaları Başkanı
Arif Tak ile Tamer
Sivri seçildi.
ll Sosyal Dayanışma
vakfı salonunda
dün gerçek!eşen
seçimlere 5 adayın
katıldığını bildiren
Tamer Sivri,
Bursa zihinsel
Engelli Çocukları
Koruma Derneği

ez

ı

ıOemlik 
l(örfeı' internette uıı,ıuı, enıllkkorfe azete§i,c0ıll

§. ^_. ^_. ^_. ^_.__- _^. ^^.

NAKLİYAT sAN. TİG. LTD. şTİ.
ı

ULUSLARARASİ & YURTİÇİ TAŞİMACİLİK

t{ADERtlAt{ NAt(ilyeT omReı{ yENİ yERİtYliuE

Teşı N tül ış BIJLIJN tvlet{TeyJ?,,
vaaaaaa

DCoCRLı tUluşTCR ıtCR ıtl,lızc DuYURuLUR.

Adres: Homidiye Moh. lbrohim Akıt Cod. Şirin Plozo Kot:2 No: l 4
koderhon@koderhon.com.tr Gemlak l BURSA

ı ı FAX ı +90 224 512 26 67: +90 224 514 24 69T
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik İ!çe Milti
Eğitim Müdürlüğü
Tertip Komitesi
tarafından düzenle-
nen 2006-2007 yılı
Yıldızlar Voleybol
Turnuvası başladı.
Gemlik Lisesi

retlınhle bol Turnullası ha ladı

Spor Salonu'nda
başlayan turnuvada,
12 llköğretim
okulundan kız ve
erkek takımları
başarılı oImak
için ter dökecek.
KızLAR
Dün başlayan
kızlar maçlarında

Gumhuriyet llköğre-
tim takımı 11 Eylül'ü
25-8 ve 25-22'lik
setlerIe 2-0 yenerek
turnuvaya
galibiyetle başladı.
lkinci maçta ise
çekişme yaşandı.
Şehit Cemal
ltköğretim

takımı rakibi
Umurbey Abdullah
Fehmi karşısında
ilk seti 25-21 aldı.
İkinci sette topar-
lanan Abdullah
Fehmi, bu setl
25-20 alarak durumu
1-1 yaptı.
Çekişmeli geçen

son seti
15-12 almayı başaran
Şehit
Gemal takımı maçı
2-1 kazanmayı blldl.
ERKEKLER
Günün son
maçında ise
Atatürk lIköğretim
ile Kurtul llköğretim

takımları karşı
karşıya geldi.
Oynadığı başarı|ı
maçlarla erkeklerde
iddialı olan
Kurtul ltköğretim
takımı setleri 25-14
ve 25-14 alarak
maçı 2-0 rahat
kazanmasını bildi.

,iıŞiln 
l lk Körfez' İnternette www. g em l i kko rfezg azetes i. co m
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

llçe içindeki
cadde ve sokaklar
trafik yükünü
çekemezken
TlR'ların sokak
içlerinde dönüş
yapma|arı sıkıntı
yaratıyor.
Tahmil Tahliye
lskelesinin bulunması
nedeniyle ağır tonajlı
araçların ilçe içinde
dolaşmaları kontrol
edilemezken büyük
.araçların gelişigüze!
sokaklara girmek
istemeleri ise
vatandaşlar için
tehlike yaratırken

trafiği de
olumsuz etkiliyor.
Trafiğin en fazla
akış yaptığı
caddelerden
olan Orhangazi

ı

caddesi üzerinde
bir çok aracın park
etmesi nedeniyle en
küçük sıkışıklık bile
ilçe trafiğini alt üst
etmeye yetiyor.

ı

Büyükşehir BeIedi
yesi Çevre Koruma ve
kontrol Dairesi
Başkanlığı, AB
Gürültü Twinning
(Eşleştirme) Projesi
hakkında ilçe ve ilk
kademe belediye!erin
yetkiIilerini
bilgilendirdi.
Büyükşehir Belediye
si Çevre Koruma ve
Kontro| Dairesi
Başkan Vekili Cengiz
Akyol, Çevresel
Gürültünün Değer|en
dirilmesi ve yönetimi
Yönetme!iğl hakkında
tüm ilçe ve ilk
kademe belediye
Ierinin yetkililerini
bilgilendirdiklerini
belirterek, "Aynı
yönetmelik gayri sıhhi
müesseselerin açılma
ve çalışma ruhsatla
rında'Gürültü Kontrol
İzin Belgesi'ni alma
larını zorunlu kı!ıyor.
Gayri Sıhhi Müesse
seler Yönet meliği ve
diger mevzu atlar
kapsamında ruhsat
almış ve bu yönet-
menliğin ekinde yer

alan faaliyetler için de
üç yıl içersinde
'Gürültü lzin Belge
si'nin alınması
gerekiyor. Yönetmeli
ğe göre tüm ilçe ve
i!k kademe beledi
yeleri izin belgesi
verebilecek" dedi.
Akyol, toplantıda
yönetmelik kapsamın-
da belediyeleriİ so
rumlulukları, gürü!tü
kaynakları, planlama
aşamasında uyulması
gereken kriterler,
gürü!tü kontrolü ve
vatandaş!arın şikayet-
lerinin de değer-
lendirildiğini söyledi.
Gürültü haritası
Avrupa Birliği Gürültü
Twinning (Eşleştirme)
Projesi çerçevesinde
gürültü haritasının
çı kartı|masına yöne!ik
çalışmalar hakkında
da katılımcıları bi!-
gilendiren Akyol, pro-
jeyle AB uyum
sürecinde Çevre ve
Orman Bakanlığı'nın
sorumluluğunda yer
alan Çevresel Gürül
tüsünün Değerlen

S fı6

0k

dirilmesi ve yöneti
mine ilişkin AB
Konsey Direktifinin
Türk Çevre Mevzu
atı'na aktarılmasının
amaçlandığını bi!dir-
di. Bursa'nın araların-
da bu!unduğu Anka
ra, lstanbu!, İzmir ve
Adana iIlerinde uygu-
lanacak olan projede
gürü!tü envanteri ve
veri tabanı, pilot bö!-
gelerde gürültü hari-
talarının ve eylem pla
nının hazırlanacağını
ifade eden Akyol,
"Proje çerçevesinde
Bursa'da gürültü
yayan yerlerin belir-
lenerek, tespit
edilecek.
Bunlarla ilgili
stratejik haritalar
çıkartılacak. Bu
konuda Bursa'da
dokumacıların bulun-
duğu bölgeyi pilot
bö|ge seçtik. Pilot
bölgedeki çalış-
malarımız tamam-
landığında böl ge
bölge bu uygulamayı
geniş|eteceğiz"
diye konuştu.

o

TlR sokakl ara ırerse,,, Gürültü sa ana ruhsat
Türkiye'de AB uyum sürecinde başlatılan ve Çevre ve

Orman Bakanlığı'nın koordinatör!üğünde yürütülen Gürültü
Twinning (Eşleştirme) Projesi'nin 5 pilot ilinden biri olan

Bursa'da, 'Gürültü Kontrol lzin Belgesi' olmayan lşyerlerine
açılma ve çalışma ruhsatı verilmeyecek.

l

ı
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THl( kurhan derisi makhuzlarıııı ınuhtarlan da ıtıldı

Seyfettin ŞeXenSÖZ
kurban derilerinin
alımında kesilecek
makbuzlar köy
muhtarlarına dağıtıldı.
Kaymakam Mehmet
Baygül'ün de
katıldığı Muhtarlar
Derneği'ndeki topIan-
tıda THK Gemlik
Şubesi Başkanı
Besim Uzunoğlu,
yapılacak çalışmalar
haklgıda bilgi verdi.

kurban derisi
toplama yetkisinin
yasa!arla THK'na
verildiğini ve her yıl
olduğu gibi bu yılda
kurban deriIerinin
THK tarafından
toplanacağını bildiren
Uzunoğlu, sadece
köylerde bu işi
THK adına köy
muhtarlarının
yapacağını s.öyledi.
BeIediye ile l!çe Tarım

Müdürlüğü ve
llçe Milli Eğitim
Müdürlüğünden temin
edilecek araçlarla
kurban derisi
top|anacağını bildiren
Uzunoğlıı, 'Kıırban
derilerini THK
elemanlarımız
toplayacak, muhtar-
larımız bize yardımcı
olacaklar" dedi.
Deri toplama işinde
geçen yıla oranla

daha çok gayret
sarf ediImesini
isteyen Kaymakam
Mehmet Baygül,
'Halkımızın bu
konuda duyarlı
davranmalarını
bekliyoruz. THK"a
verilecek derilerden
elde edilecek
gelirin yüzde ellisi
Gemlik Sosyal
Yardımlaşma Vakfına
veriliyor, bu para

Gemlik'teki ihtiyaç
sahiplerine
harcanıyor. Halkımız
bunun bilinci içinde

kurban derilerini
THK'na vermeliler,
onlardan bunu
bekliyoruz' dedi.

ı

ı
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Yasalan a kırı kurbanhsenlere a ır cezalar 450 bin ocuk
lomasv, ,urban Bayramı

yaklaşırken, yasalara
aykırı kurban satışı
ve kesimi yapanlar
hakkında uygu-
lanacak cezalar
belirlendi.
lstanbul Büyükşehir
Belediyesi Zabıta
Daire Başkanlığı
Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü
ile veteriner
Hizmetleii Müdürlüğü
ve Mezbahalar
Müdürlüklerine
bağlı ekipler kurban
Bayramı süresince
kurbanlık hayvan
satışı ve kesimi
yapan yerleri
denetleyecek.
Belirlenen
cezalar şöyle:
- Hayvan kesimine
tahsis edilen yerler
dışında hayvan
kesen veya kesilen
hayvan atıklarını '

sokağa veya
kamuya ait sair
bir alana bırakan
kişiye 54 YTL,
- ll kurban
hizmetleri komisyon
kararlarına '

uymayanlara
109 YTL,
- 5491 sayılı kanun
ile değişik,2872

sayılı çevre kanunu'
nun 8. maddesinin 1.
fıkrasındaki yasağa
uymayanlara ("her
türlü atık ve artığın,
çevreye zarar vere-
cek şekilde, ilgili
yönetmeliklerde belir:
lenen standartlara ve
yöntemlere aykırı
olarak doğrudan ve
dolaylı biçimde a!ıcı
ortama vermek,
depolamak, taşımak,
,uzaklaştırmak ve
benzeri faaliyetlerdb
buIunmak" yasaktır.)
2872l20-s maddesi

kişilere 600 YTL,
tüzel kişilere
24 bin YTL,

- Hayvan park,,pazar
ve panayırlarından
başka yerlerde canlı
hayvan satanlara
823 YTL.

veteriner sağlık
raporsuz olup ,

menşei ile
menşeinde salgın
hastalık olmadığı
tespit edilen
hayvanları nakleden
hayvan sahiplerine
2 bin 470 YTL,
- Menşei tespit
edilemeyen veya
menşeinde salgın ,

hastalık tespit edilen
hayvan|ardan
karantina sonucu
hastalıksız olduğu
anlaşılan hayvanların
sahiplerine
3 bin 294 YTL,
- Veteriner sağlık
raporsuz sevk
edildikleri ve
menşeinde hastalık
bulunmadığı
anlaşılan hayvan
maddesi sahiplerine
bin 647 YTL,
-. Menşe şahadet-
namesi veya
veteriner sağ!ık
raporu olmayan
hayvanların kesi-
minin yapıldığı
mezbaha, kombina
ve kesim yer|erinin
sahiplerine
6 bin 588 YTL,
- Menşe şahadet-
name§i veya veter-
iner sağlık raporu
olmayan hayvan ve
hayvan maddeleri
taşıyan nak!! vasıta-
ları 3 süre ile trafik-
ten men edilir ve
naki! vasıtası sahip-
lerine bin 647 YTL,
- Hayvan.ları
koruma kanunu'nun
12. maddesindeki
dini amaçlı kurban
hayvanların

kesilmesi kurallarına
uymayanlara bin
376 YTL para cezası
uyg u !anabilecek.
lstanbul'da
492 noktada kurban
kesimi yapılacak
lstanbul
Büyükşehir Belediye
Başkanlığı'nca
uygun görülen 7
bölgeden o|uşan
kurban kesim
proje yerleri şöyle:
- Bahçelievler, Efes
Pilsen Fabrikası'nın
yan tarafındanki alan.
- Fatih Hatice
Sultan Mah.
Edirnekapı
Prof. Naci Şensoy
Cad. belediye
arsası.
- Üsküdar
Altunizade vezir

arkası, Uçar
Plaza'nın arkası.
- Bağcılar
Mahmutbey Köyü
altı, lSTOÇ'un karşısı.
- Eyüp Makina lkma|
Müdürlüğü arsasi
(Eyüp Belediyesi ek
binasının alt tarafı-
Çobançeşme yoIu
üzeri).
- Maltepe Carrefour
karşısı-Kömür lşlet-
meleri arsası.

Y

e

dı

Rakamlar, eğitim
alanındaki üzücü
tabloyu açıkça
ortaya koyuyor.
1999-2005 yılları
arasında, 16 yaşına
gelen 450 bin
çocuğun ilköğretim
diploması yok. Yani
bu çocuklar, henüz
temel eğitim bile
almadan hayata atıl-
mak zorunda
kalmışlar.
lstanbul'da yapılan
bir toplatıda bu
tablonun yaratacağı
sorunlar tartışıldı.
8 Kız Çocuğundan
1'i Temel Eğitimden
Yoksun"
Türkiye genelinde 1

milyon 400 bin
çocuk okul çagında
olduğu halde temel
eğitim alamıyor.
Bunların 874 binini
kız çocukları oluştu-

ruyor. Başka bir
deyişle, 8 kız
çocuğundan biri,
temel eğitim
imkanından yoksun.
lstanbu!'daki top!an-
tıda konuşan
KA.DER üyesi Çlğ-
dem Aydın,
"Düşünsenize
toplumumuzun
yarısının potan-
siyelinden yararlan-
mıyorsunuz.
Okula gitmeyen
1 milyon 400 bin
çocuğun 900 bin
küsuru kız
çocuk" diye
konuştu.
Bunu sağlamak
amacıyla AB
Komisyonu'nca
destek|enen ça|ış-
malar, sivil toplum
örgütlerinin de
katkısıyla
sürdürülüyor.

Yalova'da Termal Barajı'nı n

altında 408 m2 arsa - Çınarcık,
Yalova 448.54 m2 arsa

Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa

Terma| Girişlnde 433.02 m2

Termal yolu Gülerce Villalarının
alh 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem §ağlık ve

Her Türlü Sigorta !şlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi YapıIır,

§EKER sıGORTA
tacide ÖzAıp

TeI : 5132414 Fax: 514 10 21

Arac
mua ene
ücretine

zam
Karayolları trafik mua
yene istasyonlarının
araç muayene harç
ları, yeni yılda yüzde
6,9 ile yüzde 7,3
arasında artırılacak
2007 yılında araç
muayenelerinde alı-
nacak harç tutarları,
Gelir |daresi Başkan
Vekili Osman Arıoğlu
imzasıy!a yayım!anan
sirkülerle yeniden
belirlendi. Buna göre,
halen 128,6 YTL olan
otobüs, kamyon, çeki
ci ve tanker muayene
harcı, 1 Ocak
2007'den itibaren 138
YTL olarak uygu-
lanacak. Sirküler ile
otomobil, minibüs,
kamyonet, özel amaç
lı taşıt, arazi taşıtı,
römork ve yarı römor
kun teknik muayene
harcı 96,7 YTL'den
103,8 YTL'ye, traktöı
motosiklet ve motorlu
bisİkletin de 50,7
YTL'den 54,2 YTL'ye
yükseldi.

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetler|

Dai,re,Zeytinllk, Villa, Dükbrn, Arsa, Arazi

AciL $ATıLııI ı,e ıI|RALııILARıNız içill gizi ARAyıllız

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

BAY ilu§TAFA üıALP EilLAt,TAilı

Mahallesi'nde denizi n 3 oda 65 m'SAT|L|K DAIRE

Ma m2 3 + 1 sATlLlK LUX DA|RE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli iıIüstakil Ev (Bahçe İçinde}Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpaan Eskisahilllektep §okak t|o:2 D:4 Saük Fatma Apt, 3+1.110 m2 asansörlü {ombili satılık daire

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

K.Kumla'da Ayaıma Mevkii 5 Dönüm Zeytinlik

Emekli aylıklarının
ödenmesinde sorun ok
TBMM Genel Kurulu'nda, Ça!ışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakaıı!ığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel
KomÜtanlığı, SHÇEK, Öİtirltller ldaresi, Aite
ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bütçeleri
kabu! edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat
Başesgioğ!u, Sosya! Güvenlik ve Genel
Sağlık Sigortası'nın iptalinin ardından
emeklilerin aylıklarını alamamaları gibi bir
durumun ortaya çıkmayacağını söyledi.
Başesgioğlu, bütçe görüşmeleri sırasında
milletvekillerinin konuya ilişkin sorusuna
verdiği cevapta, "Yasanın iptaliyle emekIi
aylıklarının ödenmeıılesi gibi bir sorunla
karşılaşmayacağız. lptalden dolayı hak
kaybı olmasın dedik. Günlük işleyişe ilişkin
aksaklık olmaması için elimizden geleni
yapıyoruz. Reform konusu ne olacak, bunu
belirlemek lçin gerekçeli kararı görmek
zorundayız. Gerekçeli kararı gördükten
sonra reforma devam edeceğiz. Gelecek
parlamento bunu devam ettirecek. Bu,
]$bns glbi,bir milli politika. Sosyal yardım-
laşmayı arttıracaktır" ifadelerini kuIlandı.

K o rİez ABoNE oLDUNUZ ?flU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUNcoiLox .ıYAal o^zFt

adresini
'Gemlik Körfez'
internette
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Değerli kağıt bedel-
!eri, yeni yılda yüzde
6,25 ile yüzde 8,3
arasında artacak.
Maliye Bakanlığının
Değerli Kağıtlar
kanunu Genel
Tebliği, Resmi
Gazetenin dünkü
sayısında yayım-
landı. Buna göre 70
YTL olan pasaport
bedeli, 1 Ocak
2007'den itibaren 75
YTL'ye yükselecek.

Vatandaşlar, yeni
yılda nüfus cüzdanı
için 2,5 YTL yerine
2,7 YTL, sürücü bel-
gesi için de 30 YTL
yerine 32,5 YTL
ödeyecek.
Bu arada yabancılar
için ikamet tezk-
ereleri kaleminde
indirime gidilirken,
halen 70 YTL olan
tezkere bedeli,
2007'de 5 YTL'ye
düşürülecek

Anayasa
Mahkeme
si'nin sosyal
güvenlik i!e
ilgi!i yasanın
bazı mad-
delerini iptaI
etmesinin
ardından
gözler
hükümete
çevrildi.
1 Ocak'ta
yürür!üğe girecek
Sosyal Sigorta!ar
ve Genel Sağlık
Sigortası
yasasının bazı
maddelerinin
öze!likle memurlar
yönünden iptal
edi!mesi üzerine
hükümetin yeni
düzenleme
yapması
öngörü!üyor.
Bunun için Anayasa
Mahkemesi'nin
gerekçeli kararı bek-
!eniyor.
Bu arada, kanunun
yü rürlüğ ü nü n
ertelenip ertelen-
meyeceği de
tekrar gündemde.
Ayrıca, özellikle yeni
yılda emekli olacalt
memurların
durumu da tartışma
konusu o!du.
Erdoğan'ın ABD
Dönüşü lzlenecek
yol Belirlenecek
1 Ocak 2007'de

yürürlüğe girmesi
öngörülen kanunla
ilgili olarak, iptallerin
ardından nasıl bir
yol izleneceğine
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan,
Amerika Bir|eşik
Devletleri'nden
döndükten sonra
karar verilecek.
Sosyal Güvenlik
Yüksek Danışma
Kurulu Toplanacak
Ote yandan,
Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanı Murat
Başesgioğlu da
bugün Sosyal
Güvenlik yüksek
Danışma Kurulu'nu
toplayacak.
Toplantıda, sosya!
güvenlik a|anında
bir kaos yaşanma-
ması için yılbaşına
kadar yapılması
gereken yasal
düzenleme!er
gündeme
getirilecek.

Türkiye, her geçen
yı| daha iazla
yabancı yatırım
çekiyor...
10 aylık dönemde
Türkiye'ye gelen
yabancı yatırım
geçen yıla göre
yüzde 300 artarak
16 milyar dolara
yaklaştı.
Hazine Müsteşarlığı
verilerine göre, Ekim
ayında Türkiye'deki
doğrudan yabancı
yatırım!aı 2 milyar
936 milyon doIar
oldu.
Bunun 2 milyar
686 milyon dolarını
"doğrudan yabancı
sermaye" girişi,
250 milyon dolarını
da "gayrimenkul
a!ımları" oluşturdu.
Başka bir deyişle
yalnızca Ekim ayın-
da, 2004 yılında
giren yabancı ser-
mayenin iki katı
rakama ulaşıldı.

Sıyfı 9

Yılın ilk 10 ayındaki
uluslararası yatırım
girişi de 15 milyar
804 milyon dolara
ulaştı. Bu da,
geçen yıla göre,
yüzde 305 artış
anlamına
geIiyor.
En Gözde Sektör
Bankacılık
Yabancı yatırım-
cıların en çok
ilgilendiği alan ise
bankacılık oldu.
Sektördeki yabancı
sermayenin payı,
yüzde 26 olurken,
460 milyar YTL
tutarındaki
aktifin 120 milyar
YTL'llk bölümü
yabancı
yatırımcılara geçti.
Bu yılın 10 ayında
2 bin 216 yabancı
sermaye!i yeni
şirket kurulurken,
en çok tercih
edilen iller lstanbul
ve Anta|ya oldu.

lotıxrox slvısl oızerel

Pasa enıorta
ılda zam

Sos al Güvenlikte Yahaııcı atırıında artıqözler hükümette
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Umurbey Sağlık Meslek Lisesi'nden
aIdığım Diplomamı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Evrim K|RM|Z|TOPRAK
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lulotorlnde lndlrlm

Motorinin rafineri
çıkış fiyatında, bugün-
den geçerli olmak
üzere indirime gidildi.
lndirimin pompa
satış fiyatlarına
yüzde 1,76 oranında
ya.nsıması bekleniyor
TUPRAŞ'ın yaptığı
fiyat ayarlamasıyla,
motorinin rafineri
çıkış fiyatı yarından
geçerli olmak
üzere yüzde 3,78

oranında gerileyerek,
metreküp fiyatı
732,23 YTL'den 704,53
YTL'ye düştü.
Yapılan indirimin
ardından motorinin
özel tüketim
vergisi (ötv), gelir
p?y|, KDV dahil
metreküp fiyatı ise
yüzde 1,76 düşüşle
1,850,24 YTL'den
1.817,55 YTL'ye
geriIedi.
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ocuklarınızı a ırı kontrol

etmekten uaz ne

bunun ölçüsü çok
tazla kaçırılırsa ve
çocuklar çok aşırı
kontrol edilmeye
çalışılırsa, böyle
durumlarda sıkın-
tının asıl önemli bir
kısmını çocuklar
çekmektedir. 'Acaba
hata yapar mıyım,
acaba annem görür
mü, acaba bu yap-
tığım için eleştirilir
miyim'gibi
düşüncelerle çocuk-
ların bu kontrol
durumuna reaksiyon
olarak kaygıları daha
da artmaktadır.
" Görmezden gelin
Aşırı disiplin ve
himaye çocukların
ileride ayrılık kaygısı
yaşamasına da
ıreden olabilir.
Annenin kaygısı ve
endişesi çocuğuda
anlamsız bir şeki|de
kaygı ve sıkıntıya
sokabilir. o nedenle
anne-babaların
çocuklarını belli
ölçülerde kontrol
etmeleri, onların bazı
hatalarını görmezden
gelmeleri ( devam
etme durumunda
önlem almak şartı
ile), onları bazı
zamanlar kendi hal-
lerine bırakmaları,
her an nerede ne
yapıyor düşüncesin-
den vazgeçmeleri,
onIar için aşırı kaygı
ve endişeye
girmemeleri,
çocuğun ufak tefek
yanlışlarını tespit
edip çocuğun
yüzü ne vurmamaları
uygun olur.
" cok elestirmevin
Anne-babalar çocuk-
larını kontrol etme
konusunda dengeyi
iyi ayarlamaları
gerekir. Aynı zaman-
da çok kontrol edilen
ve çok eleştirilen
çocukların kendi
özgüvenlerinin eksik
kalacağını ve sosyal
olarak çekingen ola-
bileceklerini ve anne-
babalarının bu aşırı
kontroI ve istek-
lerinin de onları
strese itebileceğinin
hiçbir zaman unutul-
maması gerekir.
Çocukların kontrol
ve takibi onları
bunaltmayacak ve
kaygıya itmeyecek
derecede olı,na!ıdır.

Barış GüIer'in kaleminden 7 YAŞ

Çocukları aşırı kont
rol etmeni n zararları
Anna babalar, çocuk-
ları aşırı
kontrol etmenin ne
tür zararları
olduğunu bilirlerse,
onlara daha çok
sorumluluk vermek-
ten korkmayacak-
lardır. lşte çocukları
aşırı kontrol
etmenin zararları.
Çocuklar aşırı
kontrolde
tutu!malı mı?
1- Aşırı kontrol
çocukların
özEüvenlerini
kazaırmalarını
enEeller.
2- Aşırı kontrol
esJilen çocuk
rj,:vamlı bir kaygı ve
streste olur.
3- Böyle çocuklar
anneleri olmadı mı
.ıir bocalama içine
girerler.
4- Ebeveynin
mükernrneliyetçi
tavrı çocuğu yalana
sevk edebilir.
5- Çoctıklarda tiJt,
altını ıs|atma, tırnak
yeme gibi sorunlar
doğar.
" Sorum!uluk verin
Çocuğunuzu elbette
tehlikelerden koru-
ınalısınız. Ama
onların bazı hata-
larını, ufak tefek yan-
lışlarını görmeyin.
onları kendi haline
hırakın. Bazı şeyleri
yapabilmeyi onlara
öğretin. SorumluIuk
vnriı-ı. Çok aşırı kon-
trol ve clisiplin
genelde anne-
babaların çok sık
düştüğü hatalardan
biridir. Bu genelde
çok titiz ve hassas
anne-baba kişiliğinin
olması dıırı"ımunda
karşımıza çıkar. Bazı
anneler, çocukları
hakkında her an 'ne
yapıyor, acaba bir
problem var mı, ya
bir şey olursa' ve
buna benzer
düşüncelerle çocuk-
larını her an kontrol
etmeye çalışmak-
tadırlar.
1ölçuvülagtm-ayın
Elbette ki her anne-
baba bel!i ölçülerde
:ocuğuna sahip çık-
,ıalı ve çocuğunun o
:rr nasıl bir durumda
ılciuğunu merak
. ir..ıelidir. Ama

pahalı kremler daha l l korumu or
Yapılan billmsel
araştırmalar, pahalı
kırışıklık kremlerinin,
kendilerinden çok
daha ucuzlar olanlar-
dan daha etkili
olmadığını ortaya
çıkardı.
Consurner Reports"
dergisinin araştır-
masında piyasadaki
19 dolar|ık bir
kremin, kırışık!ık|arı
azaltmada en etkin
ürün olduğu
saptandı.
Araştırmacılar,
piyasadaki krem!erin
hiçbirinin yüzde
belirgin değişik|ik
yaratmadığına dikkat
çektiler.
12 haftalık kullanım-
dan sonra, en iyi
sonucu veren ürün-
lerin bile kırışıklık-
ların derinliğini orta-

lama yüzde 1O'dan
daha az oranda azalt-
tığı, bunun da çıplak
göz!e güç!ükle
görülebilecek bir
değişiklik olduğu
kaydediIdi.
Derginin bir yetkilisi,
"Testler, bu ürünlerin
derinin görünümünde
pek az değişiklik yap-
tığını ve ürünün fiy-
atıyla faydası arasın-

da bağlantı bulun-
madığını ortaya
çıkardı" dedi.
Kar amacı gütmeyen
Tüketici Birliği'nin
yayınladığı
"Consumer Reports"
dergisinin araştır-
masında, piyasada
en çok satılan ve fiy-
atları 19 do|arla 355
dolar arasında
değişen ürünler teste

tabi tutuldu.
Her bir krem 30-70
yaş arasındaki 17 ila
23 kadın üzerinde
denendi. Sonuçlar
kozmetik deneme
alanında uzman
Avrupa'daki bir
laboratuarda
değerlendirildi.
Kadınlar, yüzlerinin
bir tarafına test
ürününü sürerlerken,
diğer tarafına !abora
tuarın standart nem-
lendirici kremini
sürüdü. Testlerden
sonra kırışık!ığın
derinllğini ve derinin
sıkılığını saptamak
lçin yüksek teknoloji
ürünü optik cihazlar
kulIanıldı.
Amerikalılar kırışıkIı k
önleyici kremlere
yılda 1 milyar dolar
harcıyor!ar.
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Obezite hatıdan do radıu ası $usamdakanser hrku§u
"Obezite" artık
yaInızca Batı
dünyasının sağIık
sorunu olmaktan
çıkarak, Asya
ülkelerinde de hızla
yaygınlaşıyor.
Asya ekonomislnin
devlerinden Çin ile
ekonomisi hızla
gelişen Hindistan bu
eğiIimin çarpıcı iki
örneğini oluşturuyor.
Her iki ülkede aşırı
kilolu ya da obez
yetişkinlerle, genç ve
çocukların sayısı
hızla artıyor.
Cin'de Her 5
Kisiden 1'inin
kilo Fazlası var
Dünyanın en kala-
ba!ık nüfusuna sahip
Çin'de her 5 kişiden
birinin kiIolu olduğu
ve obezlerin sayısı
nın da 60 miIyonu
bulduğu bildiriliyor.
|.long Kong'daki Çin
universitesi'nden
Doktor Juliana Chan,
iazla kilolu
Asyalıların özellikle
sağIık açısından teh
!ikeli bir bölge olarak
bilinen bel çevresin
de yağlandıklarının
gözlendiğini
belirttiyo r.
Doktor Chan, duru-
mun ciddiyetini
şöyle özetliyor:
"Fazla yag mıgde,
safra kesesi,
karaciğeri etkiliyor,
kalp ve kalp kaslarını
çevreliyor."

Fazla kiloların ve
obezitenin çok ciddi
sağlık sorunlarına
yo! açtığını vurgu-
luyan Chan, "Obezite
yüzünden erken
yaşta kalp krizleri,
diyabet hastaları ve
ölümler göreceğiz ve
sağlık sistemimiz
üzerine çok ağır bir
yük binecek" d.iyor.
Dünya Sağlık Orgütü
WHO'nun istatistik-
lerine göre, Asya
ülkelerinde geçen yıl
kalp ve damar
hastalıklarından
dolayı 11 milyon kişi
yaşamını kaybetti.
Yeni De!hi Dünya'nın
Diyabet!iler Başkenti
Asya'nın dördüncü
büyük ekonomisine
sahip Hlndistan'da
bireyin gelir düzeyi
arttıkça kiloIarı da
artıyor
kalıtımsal olmanın
yanısıra fazla ki!o ve
obeziteye bağlı ikinci
tip diyabetli sayısı
açısından Yeni Delhi

Y

artık dünyanın
Diyabet Başkenti
olarak biliniyor. 37
milyon diyabetli ile
Yeni Delhi dünyada
diyabetli nüfusun
yüzde 20'sini
barındırıyor.
Dünya Sağ|ık Orgütü
WHO'ya göre, bu
eğilim devam ederse,
Hindistan'da diya-
betli sayısının 2030
yılında 80 bine ulaş-
ması bekleniyor.
Hindistan'da S.L
Raheja Hastahanesi
doktor!arından Joe
Curian, "Eskiden
yetişkin hastalığı
olarak bllinen diya-
bet şimdi artık
gençler arasında da
giderek yaygınlaşı
yor. hastahanemizde
ikınci diyabetli 14
yaş|nda qeııçler Var"
t! ıyor
Yeni Delhi'de 1 4-18
yaş grubundaki
gençlerin yüzde
17'sinin fazla kilolu
ya da obez olduğu

bildiriliyor.
Batı'nın Yaşam Tarzı
Doğu'ya Taşınıyor
Asya ü!keIerinde
obezitenin yaygınlaş-
ması büyük ölçüde
batı yaşam tarzının
Doğu'ya taşınmasına
bağlanıyor.
Fast food olarak biIi-
nen hazır yiyecek-
Ierin sunulduğu
lokanta zincirlerin
yaygınlaşması, cips
gibi yağlı ve kola gibi
şeker!i hazır içecek-
lerin a!ışkanlık yarat-
ması, evde pişirilen
yemeklerin yerine
hazır yiyeceklerin
tercih edi!mesi
obeziteyi tetikliyor.
Hindistan'da
bu yıl ücretlerde
orta!ama
yüzde 13.5
oranında bir artış
olduğu ve orta
sınıfın daha sık
lokantaya gitme
alışkan!ığı edindiği
belirtiliyor.
Yeni Delhi'deki Fortis
Hastahanesi'nden
Doktor Anoop Misra,
bu konuda yaptıkları
bir araştırmayla ilgili
bilgi verirken orta
sınıfta giderek Batı
yaşam tarzının ben-
imsendiğini ve
eslerin ikisinin de
çalıştığı evlerde
çocukların giderek
hazır yiyeceklerle
beslendiğine dikkat
çekiyor.

Orta Asya'dan getiri
len ve ucuz olduğu
için ku|!anılan soyul-
muş susamda afla-
toksin Var, Ve susam
lar sıkça tüketilen
simit, helva ile çö
reklerde ku llanı lıyor.
Ahmet Okyay, Orta
Asya'dan getirilen ve
ucuz olduğu için kul-
!anılan soyulmuş
susamda af!atoksin
bulunduğunu
iddia etti
Akdeniz'in en büyük
helva üreticilerinden
Ahmet Okyay, Orta
Asya'dan getirilen ve
ucuz olduğu için ku|-
lanıIan soyulmuş
susamda aflatoksin
bulunduğunu, bunun
da bazı fırın|arda kul-
lanıldığını iddia etti
sımıtseverlere
Mersin'den kötü bir
haber var. Akdeniz
ve Güneydoğu
Anado!u Bölgesi'nin
en büyük helva fir-
malarından olan

Okyay He!va'nın
ortağı ve yöneticisi
Ahmet Okyay, bazı
simit üreticilerinin
fiyatı "daha ucuz"
diye Orta Asya
ülke!erinden ithal
ettikleri soyulmuş
susamda kansere
neden o|an afla-
toksin bulunduğunu
iddia etti.
"korkumdan simit
yemiyorum" diyen
Okyay, bu konuda
hem kamuoyunun
dikkatini çekiyor
hem de denetimin
iyi işleti!mesi için
ilgiIileri uyarıyor.
Okyay, özellikle
Azerbaycan kana!ıyla
Orta Asya cumhuri
yetlerinden getirilen
soyulmuş susam-
Iarın ıçındekı suyun
yeterince buharlaş
tırılmaması nedeniyle
küf içerdiğini ve
simit yapımında afla-
toksine yol açtığını
öne sürüyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DA|RELER

İttaıye 110
polis imdat 155

Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 't0 55

Polis Karakolu 513 18 79

Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLİK
Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

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

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

TAKSıLER

TEK Arıza
TEK İşletme
Sta§um
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.

özeı io. ıııo.
Tapu Sicl. Müd,
Müftülük
Gümrük Md.

TekeI Md.

Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.
İlçe Seç. Md.

Halk E itim 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

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

5,14 35 50

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

İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı |212| 516 1212
Yalova (226) 811 ,t3 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT
YaIova
Topçular
Eskihisar

(226| 814 10 20
|226| 363 43 19
(262| 655 60 31

oToBUS

Şehirlerarası
Otobüs TerminaIi

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
514 59 81

513 80 00
514 88 70
514 17 00

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NOBETÇİ E CZANE

20Aralık2006 Çarşamba
OI{UR ECZAI{ESI

İstiklal Cad. No: l'| -GEMtİr
Tel : 513 1i394

e-K
GEıİuK,iıı iLK GuilLüK GAzETEsl

GEtLiKıı

I cüNı-üx siyasi GAZETE I

YEREL SURELİ YAY|N
YlL : 34 SAY! : 2627

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 : KORFEZ OFSET
Matbaac|ık-Yay ıncı lık-Rek!amcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Gün]eri ve Pazar günleri yayınlanmaz}
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Bakanlıktan ıacil hasta' fır
', ,3iık Bakan!ığı,

;rıüdahalesi
yapı|dıktan sonra
daha donanımlı bir
hastaneye sevk
edilmesi gereken
acil hastaları, boş
gerekçelerle kabul
etmeyen hastane
yöneticilerini
sert bir dille uyardı.
Bakanlık, hastane
yöneticilerine,
"Mazeret değil iş
üretin ve acil hasta-
lara her an hazır
olun" talimatını
verdi. Sağlık
Bakanlığı Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, h
Sağlık Müdürleri'ne
gönderdiği
genelgede, bakanlığa
bağlı yataklı tedavi
kurumlarında yapılan
inceIeme sonucu
düzenlenen inceleme
raporları ve bakan-
lığa ulaşan bilgiler-
den, tedavi amacıyla
hastanelere başvu-
ran acil hastalardan,
ilk müdahalesi
yapılarak durumunun
ağır olması sebebiyle
daha donanımlı bir
hastaneye sevk

edilmesi zorunlu
görülenlerin sevki
için koordinasyon
sağlanan hastane
yöneticilerinin
çeşitli gerekçelerle
hastayı kabul
etmediğinin belir-
lendiğini kaydetti
Prof. Dr. Unüvar,
sağlık kurum ve
kuruluşlarının yöneti-
cilerinin, hastanede
mevcut olması ve
kul!anılır olmasına
rağmen boş yatak
olmadığı, branşında
yeterli uzman hekim
buIunmadığı, ciha-
zlarının arızalı

ası

olduğu gibi bir takım
gerekçelerle hastayı
kabul etmeyerek geri
çevirdiklerin i n tesçit
edildiğini vurguladı.
Bu tür durumların
o|umsuz sonuçların
yaşanmasına yol
a.çtığını vurgulayan
Unüvar, bakan!ığın
daha önce yayın-
ladığı genelgede, aci!
hizmetlerde yatak-
ların nası| kullanıla-
cağı konusunda
düzenleme yapılması
ve bu hususlara
hassasiyetle
uyulmasının
istendiğini hatırlattı.

K fiez Sıyfı 12

TEşEKKuR
Umurbey Eşrafından

Merlıum Ali TüccaroğIu
Oıner Alkayo'nın eşi,

Diş Thbibl Doğan Alkaya ve
Ali Alkayü'nın anneleri

S ülı eyl a Alkaya' nın Kay ınvalidesi,
Doğanay, Erenay ve

İdll Alkayo' nın babaanneleri

Sakine ALKAYA
I7. I2.2006 günü lıakkın

ralımetine kavuşffiItş, IJ murbey' de
toprağü verilmiştir.

Cenazesine katılan, çelenk göııderen,
telefon ile ücılarımızı prylrşon

eş, dost ve akrabalarımıZ,ü
teşekkürü bir borç biliriı

DoĞaıt ı ALı ALKAYA

.Gemlik'Körfez' internette \rvvvvlr.gernlikkorfezgazetesi-coıTı

a
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GEMLİK ANA BAYİİ

ULuIAYA DOGALGM ı$ı §Aı[,
HüsEylN uLUKAyA .cüNEyT DErıııinıi oRTAKLığ

Y

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
TeI & Fax: (0 .224l 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar cad. No:4
Tel: (0.2241 513 49 93

e-mall : G_demirli@yahoo.com
wvyw. u l u kaya.tica ret-ltd. com
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) DOGALGAZ
ı
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'Gemlik Köriez' internette vvrrvvır.gemlikkorfezgazetesi.com
lstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Bitgilendirme Grubu, önceki gece saat 21.15'te

meydana gelen depremin "uyarıcı" olarak kabul edilmesi gerektiğini bildirdi.

ı
ll
4 2' llk de reıll u arı cı kabul edllınell"

lstanbut Teknik Üniversitesi Deprem Bitgilendirme Grubu üyeleri Prof. Dr. Nac.i Görür, Prof, Dr. Cela! Şengör, Prof, Dr, Okan Tüysüz ve
Prof. Dr. Haluk Eyidoğan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Boğaziçi Universitesi Kandilli Rasarhanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsünün önceki gün saat 21.1İ'te büyüklüğü 4.2, derinliği 10.7 kilometre olan bir deprem bildirdiği hatırlatıldı. Açıklamada"'son iki
deprem, gerekse daha önce bölgede meydana gelmiş olan depremler, Marmara'da beklenen büyük deprem için yeni bir uyarıcı olarak
kabul edilmeli ve bu depremin yaratacağ, hasarın önlenmesi için gerekli önlemler zaman geçirmeksizin alınmalıdır," denildi. Sayfa 2'de

GEMLıK

ıI
GEMLıK,ıN iı_r GÜNLÜK GAZETESı

TARAFSİZ SİYASİ GA^ZETE
2l Aralık 2006 Perşembe i n fo(a' gc m l i kko r f ezgızctes i. crı m 25 YKr. (250.000 TL.)
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0uvıR ıırviui . ceuici ııxviul suni
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BLOıIı{OTLAR . ııASA süııEı{i . 
çAI|TA 

.

0T0 ıtoKusıı . ANAHTARLııI . xüııür.
ıuıruıix .TABAK ıııııĞı .snıı çışinıni
ve piRıııı.ızı özıı ııxviuıın

körtez ofse
İstiklalCd. Bora Sk.

Akbank Aralığı

Stüdyo Prestijyanı
No : 3/B GEML|K

Tel : 513 96 83

Fax : 513 35 95

ı
T ı .E ı

a z|| lfr lı ı ı ıı ı
ıı a

a aH ıIar Ku ı'nın yak|aşm n satışı yapa dıkları

kurbanlıklar alıcı bekl l 0r
{ Kurban Bayra
mı'nın yaklaşmasr-
na karşın Çevreyolu odun ve kö-
mür depoları yakın
larında kurulan
Hayvan Pazarı'nda
ki yüzlerce küçük-
baş ve büyükbaş
hayvan satıcıları
yurdun çeşitli yer-
lerinden getirdikleri
kurbanlıkları
satmak için alıcı
bekliyor. Belediye
den ilgi görmedik-
lerinden yakınan
satıcılar umutlarını
bayram öncesi gün
lere saklıyorlar. 3'de

ı
a

Kadri GÜı_en
kadri_ guler@ hotmail.com

kurbanlık
Geçtiğimiz hafta doğalgazımız bağlanmadığı

için şöminede yaktam için Oduncu Musa'nın
deposuna giderken yanımda benim küçük
Ozqür de vardı.

Ozgür yeni serpiyor.. Çevresini yeni yeni
tanıyor.

Biliyorsunuz çocuklar en çok hayvan|ardan
hoşlanırlar. Televizyonlarda ki çizgi filmlerinde,
masallardaki hayvanIar hep konuşur.

Özgür yaklağan Kurban bayrİmı nedeniyle
odun depolarının çevresine kurulmuş olan
barakaların içindeki küçük ve büyükbaş hay-
vanları görünce sevincinden bağırıp durdu.

Musa, Ozgür'ü alıp, hayvan baraka!arına
götürdü yakından görmesi için hayvanları..

Ozgür sevinçli, Ozgür mutlu. Ama bilmezki
bu hayvanlar kurbanlık..

Müs!ümanlar inançları nedeniyle hey yıl kur-
ban Bayramlarında kurban Tanrı'ya kurban
keser!er.

Kesilen bu kurbanın bir bö!ümünü yakınları-
na bir böIümünü de yoksullara dağıtırlar.

Her yıl Kurban Bayramından önce yurdun
çeşitli illerinden binlerce kurbanlık hayvan gelir
Gemlik'e.

Bu yıl da geldi. İzliyorum barakalar hazır-
landı. Hayvanlar içine yerliştin günler önce.

Kurban Bayramına 10 gün kaldı.
Kurbanlık satıcıları satışların yeretrsizIiğin-

den şikayetçiymiş.
Bu her yı! böyledir. Vatandan hayvanı a|ıp da

ne nereye koyacak.
Apartmanın 4. katında 10 gün kurbanlık

besleyecek değiller ya!

Bursa'da Edehl at

Günlerl ha 0r
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu
yıl 77.'sini düzenlediği Edebiyat Gün
leri,'Edebiyatımızda Kadın Unsurıı'
ana temasıyla 22 Aralık Cuma günü
başlıyor. Haberi sayfa 7'de

zamı
2007'nin
emlak
srne,

Yen
ı 8
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Sayfa 2cfİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Bilgilendirme Grubu, önceki gece saat 21.1S'te
meydana,geIen depremin "uyarıcı" olarak kabul edilmesi gerektiğini bildirdi.

üiI
, ,,4. , ,f$İ

4 2' llkde reıll u an cı kahul edllmell"ı

ıstanbul Teknik
Üniversitesi Deprem
Bilgilendiı:Fe
Grubu (lTU-DEPBIL),
Gemlik körfezi
ve Balıkesir-
Bayramdere
depremlerinin,
Marmara'da
beklenen büyük
deprem için
uyarıcı" olarak
kabul edilmesi
ge.rektiğini bildirdi.
ITU-DEPB!L üyeleri
Prof. Dr. Naci Görür,
Prof. Dr. Gelal
Şengör, Prof. Dr.
Okan Tüysüz ve
Prof. Dr. Haluk
Eyidoğan tarafından
yapılan yazılı
açıklamaq.a,
Boğaziçi Universitesi
kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma
Enstitüsünün önceki
gün saat 21.1S'te
büyüklü ğu 4.2,
derinliği 10.7 kilome-
tre olan bir deprem
bildirdiği hatırlatıldı.

Depremin,
Marmara Denizi'nin
güney kıyısında
Balıkesir
Bayramdere
mevkiinde o!duğu
kaydedilen
açık!amada
şöyle denildi;
"Depremin
Gemlik Körtezi'nden
Kapıdağ Yarımada
sı'na kadar kıyıya
paralel olarak
uzanan ve Kapıdağ
yarımadası'ndan
itibaren karaya
çıkarak Gönen
civarına doğru
devam eden
Güney Marmara
Fay Sistemi üzerinde
meydana geldiği
anlaşılmaktadır.

, Bu fayın
doğu devamı
üzerinde Gemlik
Körtezi'nde
24,10.2006 tarihinde
de 5.2 büyüklüğünde
bir deprem oluştuğu
bilinmektedir.

Fayın Gemlik
körtezi'nden
daha doğuya doğru,
kara üzerindeki
devamı ise lznik Götü
ve pamukova'dan
geçerek Mudurnu
Çayı'na kadar uzan-
makta ve 1957
deprem kırığına
birleşmektedir.
Bu doğu kesim
üzerinde 500 yılı
aşkın süredir
yıkıcı bir deprem
gelişmemiştir.
Gerek yukarıda
sözü edilen son iki
deprem, gerekse
daha önce bölgede
meydana gelmiş
olan depremler,
Marmara'da beklenen
büyük deprem için
yeni bir uyarıcı
olarak kabul edilmeli
ve bu depremin
yaratacağı hasarın
önlenmesi için
gerekli önlemler
zaman geçirmeksizin
alınmalıdır."
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rG ern l i k 1(ö rfez' i ntern ette wwur- g e rn I i k ko rfezg azetes i - co rn

wurw. koca kg ayrİ rn e n k u l . co ıTı

GENEL MUDURLUK 444 o 55o

CDRS l ocfulLİı{ şUBCSİ
Tel : (0.224) 51e 08 58

Fax : (0.224l 512 08 61
lstiklal Gaddesi Adliye Aralığı Lider Apt.

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

Ko ÇAK HtHH|
,]

AA_062 G.m|iİ Buna Yo|u t3.000 t2
z.min Eıüdlü 5 kıı amır|l ı.600.000 YTL
AA-063 Nı.lt Röyü 1.222 u2 an.yol. 5 mt. 3o0.0oo YTL
AA-o6ıa s.rb.3ı 8olgo 39 lE3 i2
Sınayı lmııll 3.0oo ooo YTt
A4-067 lınak Gol k.narl 800.0«} t2 Turim
l.sisis kurulabila, 5 5oo 0oo YTL
AA-O8E oüangeıl 19.077 M2 s.naya im.rll 1.25o.oo0
AA-072 Gımsaı Eoo u2 Villa |marlı
AA_080 KaPakll 596 ıi2 vllla honul lmarl| 1l0 0oo YTL
AA-081 Kırıcıb.y kırıagaç 9.550 t2 lımıı
yoluna l50 mt. c.Phc b.nııniliı oleb|liı 250.ooo YTL
AA_O9ı ÇcYr. yolu 1 o81 u2 yola 50 mı
cıPhı ıac.ri imırll ?50 ooo YTL
AA-092 Y.love Yolu 9 /ıo8 G.mlik'. çok
y.hln ticara amırll 3.0o0.0o0 YTL
4A-ğ)6 Fıstıklı Xöyıi ıt,500 M2 d.nızr 60 ml 350.O(Xl

EE-Oı18 Götyaka 2.000 ll2 lçindı cvı olan
lınik gölünı sıfır 65.oo0 YTL
EE-07'l Eıadiyc Köyü Yalova 12902 }l2
2 katlı ahşaP bina ıv. ahlr, traktöı 25o.0o0 YTL
EE-075 iludanya l532 M2 anayola ccphcli
havuzıu müstakil doniıo sıfıı. aıtı gafaı,
Portakal bahçes| vaı 8o0 000 YTL
EE-080 orhangaıa cd. 7Eo0 İİ2 Ev ahıı .l.ktrik,
su, art.ry.n, m.yv. ağaçları 200.000 YTL
EE-l3ıl Orhangazi lınih yolu 2500 M2 dubloks
ıv8 oda, 2 banyo .lakrih, su :eytin vo m€yva
ağaçları çcuk park| ana yo|a 12O ml 65.000 YTL
EE-136 Oğrdane 227? lİ-2 ? katlı ev
m.lrve agaçlı 'l30 000 YTL

EE402 Manastıı 100 u2 4 haı 3+1 kolo.ırcrll 95 000 YTL
EE4o4 Gaıharı cad 125 M2 5 kal 2.1 kalorif.rli 70.m0 YTL
EE405 Lisc cad. 1,t0 M2 2,kal 3+1 baklmyı da11.60.000 YTL
EE411 Narlı Köyü 75 M2 2.kat 2+1 .şyeh 2 ad.l yüzYı.
havuıu. spo, alanı vı çocuk parkı masrafsıı 75,000 YTL
EE-o'l2 Manastıı 120 M2 6 kat 3+1 masrafsız
baklmll dairo 100.000 YTL
EE-o'l3 Yenı 3ahil 90 M2 S.kat 3+1 yon|sahil
masrafslz denlz manzaralı 85,000 YTL
EE-O14 Manastır 124 M2 1,kat masraf sız
bakımlı daire E5.000 YTL
EE-015 Eski pazar cad 95 M2 2-'l sobalı,
kartonpayerla 50.000 YTL
EE-017 Gemlik merkez 110 M2 S.kat
3+1 çarş|ya yakın 45.000 YTL

EE-018 Hamadiye Mh. 1.ı4 M2 4.kaı
3+1 bakımlı dairo 70.000 YTL
EE-O19 Balıkpazarı 60 M2 3 kat 2+1
acll ihtiyaçlan ıatılık 55.000 YTL
EE_O2I Gern|ik E7 M2 s.kaı 2+1

çelık hapı karlonpiyer , pimapen 55.000 YTL

sA-rıLıı< çlFTLIı<

SATıLı}< tr»A FıE

EE_O2a oı. Zyı İİh. 115 u2 2.kır 3+.ı d.in kılaifııli,
pimpcnli, 9t n boyı, k nrpiy.rli 80.000 YTL
EE_o3'l Mana.tıı 130 ]l/iz 2.kat 3+t kartrpıy..,
kalonren.. 

'u|l 
cşya 'ı15.ooo YTL

EE-o33 orhangul cad 14o M2 t.kat 3t1 doğalga
bakımlı da!r. 75.0OO YTl,
FE-o57 cumart.s| Pilar| 70 M2 s,kat
2ü1 çeıik kapl. kartonp'y.r, plmrp€n a1.ooo YTL
EE-o58 Mana3tı, 130 m2 5_kat d.nlz tola cephc,
kalonrerll 70,ooo YTL
EE-o60 Manaıtıı 130 M2 5.kat 3.'ı dcnlı yola
cophcll kalğireril 70,ooo YTL
EE_061 Bahkpilarl E8 ıı2 5.kal
2+1 bak|m ııter 35.oo0 YTL
EE-062 Manastır 1?o 82 4.kaı 3+1 

'ıJl|dal.. 1oo.ooo YTL
EE-o77 Hamıdayc Mh. 1l/ı M2 ı.kat 3+l
bakımll da!r. 60.000 YTL
EE-oE1 Manastlr 135 M2 1.k.t 3+1
full_doğalgu 90.0OO YTL
EE.oE2 Manastıı 1ıi5 M2 3,kal 3+,l cıfı
banyo vc wc, kalğafcrlı, aıansorlü 90.0OO YTL
EE463 Eçrıt Dınç.r Mh. 13OM2 2.kd
3+1 y.nl bına Eo.000 YTL
EE-o85 Mana3tır 1'i0 M2 12.kat kartonPiycrll,
kalonrcrl|, ma3rarstı 55.0OO YTL
EE.'l08 Manaıtıı'l50 M2 1-2_3{_5_.. katlarda
3+1 fuıl. lüks. ığu3toı 2007 t.3ıim danaz ıEnzıraıl 10
ıdet dair. Gomlilı M.rİ.z 1t0 u2 5.kıt 3+1 Prşıyı yıkın
EE_o93 Manasııı 195 M2 5.kııt
.ı+1 2 banyo. 2 wc, a3ansörlü, doğalgazlı
EE.130 Manaıtıı 195 M2 3.kat
4+ 1 2 banyo, 2 wc, a3an3örlu, doğ.lgüll
E€ 129 Mana§t|ı ı95 M2 ,.mln
1.1 2 banyo. 2 wc, a3anıöı, doğalgaz
F f o94 Manastl, 155 M2 zamın
3. ı 2o0 

' 
temmuı tcsllm kredıya uygun

EE -096 Manastır 150 M2 'l kat 3+l
donlı manzarall kalorlrcrı|, ö2el yapım 130.0o0 YTL
EE-1oo Manastıı 140 M2 3.kat 3+1
ozc| yaplm luh3 kaldlr.rll 12o.ooo YTL
EE 108 Mınıstır 'l50 M2 1.2_3,a.5. k üııdı 3+1 full lüı
Ağu9tos ?oo7 ı.s|lm dcnıı mnzrılı l0 ıdıı 125.000 YTL
EE-125 Mınastıı 155 M2 1.kat 3+1 2007
Tmmuı trslim kEdiy. uy9un 120.000 YTL
EE 'l3o Manastıı 195 M2 '1.2.3.a.5 6. kıdırda .ı+1 2 banyo,
2 wc. asansörlü. doğalgı:l| 5 ıdçt t70-0ü) YTL
EE-lı13 Manastıı l20 M2 5.kıt 3+1 5ob.ıı,
kartopıyada 70,0OO YTL
EE-145 ılıınast. l35 ıİ2 3.k r 3+1 ıüpır dıniı
manaıalı, kmbili 60.ql0 YTL
EE-145 lstık|ı| Cad. l,|o M2 2.kar b.k|mıı daan 57 ooo YTL
EE-149 Hımıdiye Mh. 110 u2 3+'ı
Gaı olulu yını bakrmlı 55.0OO YTL
EE-151 l3tiklıl Cıd. 1ıl5 M2 9,k l 3+1 6D| yıpım full likı
dairı 120,000 YTL
EE.'l53 Kumh tO U2 s.h.t 2+1 sitı içırisindı bıkımlı
manaral| full ışyalı ıı2.ooo YTL
EE-l54 Eskı ghil kıyıkh.n 'ı20 t2 3+l bıkımh dıniı
mnıaralı 100.000 YTL
EE-155 Mınastıı 120 ır2 3tı dcniı mınııralı, bıkımlı
d.niı. 3ırt7 mufık 80,000 YTL

EE-159 oör§o| ı30 u2 10. k.ı 3+1
özol yapım lüı 105.000 YTL

EE-007 Gazhanc Cd, 120 M2 ıcmin 1.kıl halorirerla,
't 100 YTL kıra gıliri var. banka ipotckli 'l15,000 YTL
EE-105 Demirsubaşı lılh 2ı1 il2
ıemın köşe dükİan 55.000 YTL
EE_133 Adliyc harşısı lhlara 325 ili2 zemin full
ışyaııyla birlikt. 550,000 YTL
EE-161 Orhangazı Sanayı Sitısi 150 ll2 ıcmin çıkmı
katlı, ıçindo kiracıl|. yatınmlık, kılepır 75.000 YTL

EE_O34 O7hangaza'de 33OOO t2 12OOOU2
kapalı alanlı hazır 7.5oo.ooo YTL
EE-O65 Alaşaı Köyü 2a2a }l2 28OO il2 kapalı
alanlı hazıı 9oo.oo0 YTL
EE-o.ıg lznik yolu 38ooo M2 13ooo İl2
kapalı alanlı hazı., apotckli .1.275.0OO YTL

AA-037 HlsaıtGpG 90000 M2 imarlı
AA{38 llanastır l350 M2 imarlı
AA{42 tanastıı 2000 ll2 imarlı

EE{o6 Hisart.P. l30 M2 3.kat 2+1 asansörlü,
kalorifırli 2OO USD d.pozato 375. YTL
EE{l16 Manastır 12O Jü2 1.kat 3+1 asansörlü.
kalorifırli, 2 aylık depozit 35O. YTL
EE-ozo Manastlr 12o M2 1.kat 3+1 asansörlü,
kalorir.rli, 2 aylık depozit 35O. YTL
EE{95 Eski Pazar cd. 1oo M2 1.kat 2+1
doğalgaz kapıda, full ışyalı 55O. YTL

EE{5{ Uııuıhy 2l0 12 dubleı 27012 bılçli dıniı mınanh

EE{6t hhugı 50012 tiphı fullluts 350 t2 bıhç $0.000 lTl
EE{6t Dohucı 500 12 Tıi/ıı villı full lüks dıirı 600,000 ttl
EE{?6 KarraliitO12 tipleı denuı sılr, iüurilihhp 325.000 nt
EE{7t Ofuniyı th. 110 12 Dubl*s dıniı manzni

lüks vı *siisiı molilya|ı 150.000 fiL
EE{97 Xumh 250 12 iiSı silı [i dıı*ı 50 ınt 20.0ü YTL

EE.l{l 0furııyı I.20012 dup|*s bıhınl süpıı mııanh 2$.000 YIL

EE.l0l &ını Ç*iıgı 1t0 t2 tip|eı öılppım lüis 100,000 YTL

EE.160 Kuışunlu shll 260 12 tipbis silı §ııdı yünı hıvııa,

öıC yıpım lı*s, pni300.000 nt

Lıı< DÜ]<ı<ANs

SATıLıı< FABRı}<A

}<AT }<ARşıLıĞı aRs.a

SATILİK VİLLA

EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imartı, bahçeli yığma tuğla
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı
müstakil 2,5 katlı , sobalı

AA{18 Yıkıntı üstü 50000 lr2 bakımlı,
otopark geçecek 120.000 YTL
AA{18 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA451 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
M-084 Engüru Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

M-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL
EE.003 lskel€ Meydanı 55 M2 5 katlı
meyhaneler sırasında bina 200.000 YTL
EE-O38 Karsak Boğazı l0000 M2 rutsatlı,
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE_039 Fıstıklı 35.000 M2 kabası bitmiş
Resort Ote| 1,450.000 YTL
EE-OıI0 Orhangazı yolu .O00 M2 ruhsatlı,
imarlı benıinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Bogazı 7265 iti2 2,5
katlı hazır ışyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 ıl kath bina bakıma
ihtiyacı var, her katın ayn girişi var. 130.000 YTL
EE-073 lsİiklal Cad. 25 M2 2 katlı devren kiralık
dükkan faal durumda market, tokğl bayi. 50.000 YTL
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda
dikiş atölyesi makineler yeni devren kırılık
dükkan 40.000 YTL

NOT : Telefonla göruşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi riu olunur,
ı,l ,Y

ctllllİTtJl, Plılı 0tliluıı l0l0lı,

AA-{loıl tıvki önımli dığil 'l000 u2
dıniı göııcık ırsı
AA{l10 Bursı Yolu Oııri ı1000 U2 Tır Pıfkı olacıh
AA-13 Kumlı i{aı|ı ııısı 1000 U2

Oıniı g&ıcık içindı ıv olıbilir
AA-027 Yılovı Yolu 1000 t2 Ticııi lmar

Z.ytin S.tş tığııısı Olıcak
AA-Oı|4 Orhıngııa ç.yr. yolu 'l500 U2 ı.ytan

dapolıma yıri olıcalı ıroı
EE{09 Sıhildı 200 t2 2hatlı dıniı görıbilıcık
iıt ü3l. vıyı kıışılıklı iki dıirı v.yı dubl.k3
dıı.. ol.biı.c.ı aşy.ri
EE-036 tıvki Önımli dığil 5 katlı İılıpır oıacak bin..
EE-o.ı6 ısııkı.ı Cıd. Zımin y.tınm ımıçlı dükkan,

SATİLAN _ KİRALANAN
GAYRİMENKULLER

AA{xı2 Bİiyükkumla 928 İi2 imarlı 35.0(Xı YTL
AA{X)5 Kıacada ç1275 il2 koııın imariı 250.0O0 YTL
AA{O9 Kuıtul 28O l{2 kğ içl 6ı0.000 YTL
AA{l11 ffıangazi Güıiı 133OO t2 Çililih vcya
labrikı olabilir. 120.0OO YTL
AA{14 llınaıtır 9(l9 t2 vi|la imarlı 2O0-0OO YTL
AA4t5 Hiıanıpı 12O t2 Doniı manıaıalı yola
cıphıli hiıııli l.pu 10.0OOYTL
44{116 H]ıaıtıpı149 J{2 O.niı llanıaıalı yola
cıphı hiııoli trpu 20.ooo YTL
AA{l10 KJrJboyu 97O il2 ıski z.}^an hali arkas.
ticari imarlı 15.ooo YTL
AA{!2O Engüıü Xii,yü 12OO0 il2 1/25.000 planda
dıpolame iırı*lı '0.0(X).0q) YTL
AA{l2a Z.t/tln hali arlraıı l50 t2 dopo yırim müsait
l7.o0o YTL
AA.026 Hıııjdiyı Uh. 3164 M2 tırtezı yakın
lonııt iııı|ı 2.0ü).O(Xl YTL
AA42e Oriıaııgazi yolu 30.0O H2 ıanayi imarlı
dıpolıınaya müıait 7O0.0OO YTL
AA4i] §oıtıd tiilgı 50.ülO l{2 anayol aıl(X) m.t.
c.ph. d.polama imariı 7.5oo.ooo YTL
AA43a Soıbıd Eiilgı 53O.ülO H2 Dcpolama imarlı
AA{36 Z.t/lln Hali yanı 16O il2 dıpo yırine
müıait 25.0OO YTL
riA-Oıll' UıTiırö.y 3ü) t2 dıııiz manzaıalı
.}lla lmaıft 7O.«lO YTL
riA{la5 Engü.ü Karyü 2.190 t2 Anayola
. ıphı 165.0OO YTL
'\A{r49 ffiı.ngaıi Cad. 730 il2
üç yanı yol O0.0ül YTL
.1,A{5{t Umuıboy 5325 t2 yol k nan 25.0@ YTL
sOı455 Uıııııboy 3E!İo t2 kiİfc manzaıalı
üyitin ağaçl.n vaı 95.0O0 YTL
üj .;';0 Kügükkumla 1OOO llK2 imaılı 100.0OO YTL

SATİLİK ARSA



Hayvan Pazarında satıcılar Kurban Bayramı'nın yaklaşmasına rağmen umdukları satışı
yapamadıklarından yakınıyorlar. Büyükbaş kurbanlıklar 1.5 ile 3 bin YTL'den satı!ırken,

küçükbaş kurbanlıklar 250 ile 450 YTL'den satılıyor.
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Dis Hekimi Ozcan VURAL
o."İ nrrral 1 933@notmai !.com
ıınııw. m i l l iyeUblog/özcan vu ra l

Öyte bir öykü kl!.... (2)

Dünden devam ...
Kundaklanmış mermiyi şefkatle tutarak yeni

doldurulan bir sandığa yatırdı..
Çalışanlar hep bir ağızdan "Allah kavuştur-

sun" deyip, işlerinin başına döndüler..
Kamil usta, ha|en açık duran sandığa

yatırdığı mermiye hüzünle bakıp, "Selametle git
aslanım, Allah muvaffak etsin, çok bekletme
bizi" dedi..

Kovan, Birinci İnönü savaşı sırasında üzerin
de ki notla Kamil ustanın eline geçtiğinde bu
fikir doğmuştu. Karahisarlı Seyfi Çavuşun baş
lattığı bu geleneğin süreceğinden emin değildi,
ama denemeye değerdi..

Nitekim Aksekili Ethem Çavuşu umutlarını
boşa çıkarmamıştı. Cephede patlayan her mer-
minin kovanı buradaki ustaların elinden geçti
ğine göre bir aksilik olmazsa yeniden görüşe-
ceklerdi..

Eylül -1922 - ANKARA
Bir buçuk yıl içinde kovan sekiz kere daha

atölyeye uğradı.. Uzerindeki mesajların sayısı
da sekize ulaşmıştı.. Mesaj yazanların sekizi'de
başka alay ve taburlardan farklı kişilerdi..
Kovan her keresinde atölyede kilere daha
büyük bir çoşku yaşatıyor,

lstiklil Savaşı'nın her zorlu durağından AN
KARA'ya barut-kan ve zater kokusu taşıyordu.

Türk ordusunun İzmir'e girdiği gün Ankara
da bayram havası eserken, kovan yeniden gel
nıiş. ama bu sefer tüm atölyeyi yasa boğmuş-
tu...

Kovanın içinde, çelik kalemin yanı sıra bir
mektup ile, bir tanede künye vardı...

Kovanın üzerine kazınmış dokuzuncu notta;
"Karahisarlı Seyfi Çavuş. 4. Alay 2.Tabur.

8.Batarya.
Muharrem 1341 * Banaz * yazılıydı...
Atölyedekiler mektubu açıp okumaya koyul-

dular...
"Bismil lahirrahmanirrahim...
Selamün aleyküm gayret perver ustalar..
Allaha şükürler olsun ki mendebur düşman

kaçıyor...Muzaffer Türk ordusu beş gündür du
rup dinlenmeksizin düşmanı kovalıyor.. Güze!
lzmir'e. kaIplerimizde ki imanımız kadar yakınız
artık.. lki gün ewe! Banaz'daki muharebede
bataryanın Çavuşlarından Seyfi Çavuş, kalleş
düşmanın kurşunuyla şahadete ermiştir.
Cenazesini sıhhiyelere teslim etmeden önce,
mintanının içinde bu kovanı buldum..
Malumunuzdur ki vefat eden neferin künyesi
ailesine yollanır. Lakin beş gün önce Karahi
sar'ı ele geçirdiğimizde Seyfi Çavuş'un ailesi
nin düşman tarafından katledildiğini öğrendik...

Bu kahraman Türk evladı kederini yüreğine
gömüp anasını- babasını defnetmeden düşma
nın peşine düştü. Üç gün sonra kendisi dC
hakkın rahmetine kavuştu..

Kovanda ki yazılardan anladığım üzere bu. -"

topçu neferin bir ailesi de sizler olmuşsunuz.
Bu sebeple Seyfi Çavuşun künyesini sizlere

yo!luyorum. Başınız sağ olsun. Hayır duaları
n ız ı b izl erde n, fati ha l ar ınızı aziz şeh itleri m izden
esirgemeyiniz. Hakkın rahmeti üzerinize olsun..
Yüzbaşı Muhsin Talit 4. Alay. 2. Tabur. 8.
Batarya. 14. Muharrem 1341 * Salihli *

Mektup bittiğinde tüm personel ağlıyordu..
Atölyeye bir ölüm sessizliği çökmüştü.

Hiç tanımadıkları halde iki satır yazıyla
kardeş oldukları Seyfi Çavuş'un ardından

Fatiha okuyup amin dediler.. Kamil Usta
yutkunarak tezgihının başına oturdu.

Kovanı yeniledi ama bu sefer, minik iki
perçinle Seyfi Çavuş'un künyesini kovanın di
bine çaktı..

Yine her zamanki merasimle mermiyi kun-
daklayıp sandığa yatırdı..

Oysa o mermi bir daha düşman mevzilerine
gönderi!meyecektl.. ... .

Arkası yarın

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Enflasyonun
düşük olması ve
fiyatların geçen
yıl gibi kalmasına
rağmen kurban
pazarında şimdilik
durgunluk yaşanıyor.
Yurdun çeşitli
yörelerinde
getirdik!eri
hayvanları satmaya
çalışan esnaf
tüm olumsuzluklara
rağmen yine de
satışların
önümüzdeki
günlerde
hareketleneceği
düşüncesinde.
Hayvan pazarında
olılmsuzlukların en
büyüğünün ise
belediyenin
300 YTL kira
almasına karşılık
hiçbir hizmet
vermemesi
gösteriliyor.
Hayvan satışlarının
yapıldığı yeri
kendi!erinin
hazırladığını
söyleyen satıcılar,
diğer yerlerde
be!ediyelerin kira
ladıkları bölgeleri
mıcır ile kapladık-
larını ayrıca
20 metre mesafe
ile su bağlandığını
ifade ediyorlar.
Gemlik
Belediyesi'nin
sadece
kendilerinden
kira aldığını ancak
alt yapı ve su gibi
büyük ihtiyaçlarının
temini için hizmet
vermediğini öne
süren satıcılar,
'Odun depolarının
sahiplerinden rica
ile su alarak
tuvaletlerini
kullanıyoruz.
Yağmurlar başladı,
hayvanlarımızın
barındığı yerlere
girmemesi için önle-
mi bizler alıyoruz.
Geceleri hırsızlık
olmasın diye bekçilik
yapıyoruz. Bize
sahip çıkan yok'
diyerek tepki
gösteriyorlar.
Fiyat!arın geçtiğimiz
yıla göie değişmediği

hayvan pazarında
büyükbaş
kurban|ıklar
1.5 ile 3 bin YTL'den
satı!ırken, küçük

baş kurbanlıklar
250 ile 450 YTL'den
satılıyor.
Şimdi!ik durgunIuk
içinde olan

hayvan pazarının
önümüzdeki
haftadan itibaren
hareket!enmesi
bekleniyor.
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, ıfettin SEKERSöZ

Geçtiğimiz Haziran
ayında Ordu ilinde
kurularak tüm yurtta
teşkilatlanma çalış-
malarına başlayan
TEÇ€EN (Tüm
Eğitim Ça|ışanları
Sendikası) Bursa
ll ve Gemlik llçe
Temsilciliği resmen
kurularak üye
kayıtlarına başladı.
TEÇ-SEN kurucu
lt başkan!ığını
Mahmut Gedikbaş
üstlenirken Gemlik
temsilciliğine Hasan
Adanur getirildi.
TEÇ-SEN'in llde ve
Gemlik'te kurularak
faaliyete geçmesiyle
9 Aralık 2006 tari-
hinde yapılan toplan-
tıda ll başkanlığına
getirilen Mahmut
Gedikbaş, Bursa ve
Gemlik'te üye
kayıtlarına baş|adık-
larını duyurdu.
Gemlik'te Hükümet
binası girişinde
|lçe Mitli Eğitim'e ait
Muhasebe Biriminde
faaliyet gösteren
TEÇ-SEN'in Gemlik

GEıJ(

JcuıLox sİYAs| oızrrcf

Sıyfı 4

TE -SEN kuruldu ı blletlerl
alleri süslü 0r

Temsilcitiğine
getirilen Hasan
Adanur'da kısa
sürede ilçede üye
sayısını 30'un
üzerine çıkardıklarını
söy!edi.
TEÇ-SEN'in Eğitim
hizmetleri iş kolunda
görev yapan tüm
Şef, Memur, Hizmetli,
Şoför, Kaloriferci,
Aşçı, Sayman, Usta
Öğretici, Ambar
Memuru, Bekçi,
Güvenlik Görevlisi,

Teknisyen, Tekniker,
Mimar ve Mühendisin
ortak, ekonomik,
sosyal, mesleki hak
ve menfaatlerinln
savunucusu ola-
cağını söyleyen h
başkanı Mahmut
Gedikbaş, "Umit
Demire!'in genel
başkanlığında yeni
kurulan sendikamız
ilk genel kurulunu
23-24 Ara!ık 2006 tar-
ihinde ordu'da
yaparak yönetim

kurulunu belirledik-
ten sonra teşkilatlan-
ma faa!iyetlerine hız
verecektir" dedi.
"Siyasal sendikacı
lığa hayır!" prensi-
biyle hareket edecek-
lerinin altını çizen
TEÇ-SEN l| Başkanı
Mahmut Gedikbaş,
sendika çalışmasının
ise "Kendi hak-
larımızı kendimiz
arayacağız" doğrul-
tusunda sürdürüle-
ceğini söyledi.

Yılba
ha

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yılbaşı özel
çekilişinde bir
kişiye verilecek
20 milyon YTL
ikramiye verilecek
Tam biletin
20 YTL, Yarım
biletin 10 YTL ve
çeyrek biletinde
5 YTL'den satıldığı
yı|başı özel
çekilişi için "Ya
çıkarsa" diyerek
alınan bilet|er
şimdiden insan|arın
hayallerini
süslemeye başladı.
Bazı kişilerin

kimsede bu|un-
madığını öne
sürerek "Tren
alacam" söz|eriyle
işi gırgıra
vurmalarına
rağmen herkesin
gönlünde yatan
ikramiyenin bir
kulpunu tutmak.
Yılbaşına sayı!ı
günler kala piyango
bileti satanlardan
biletlerini alan
vatandaş!ar
Yılbaşı akşamı
yapılacak çekilişe
kadar YTL milyoneri
olarak haya!
kurabilecekIer.

rrez
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Yenl
2007'nin gelişiyle bir-
likte, MTV'den
ÖTV'ye, emlak ver-
gisinden, çevre temi-
zlik vergisine,
harçlardan vergi
cezalarına kadar her
şeye zam geliyor.
Motor!u taşıtlar vergi-
sine yüzde 7,8 zam
Otomobil, kaptıkaçtı,
arazi taşıtları ve benz-
erlerinde, 1-3 yaş
arasındakilerde, (1 300
CM3 ve aşağısı için)
en düşük vergi 328
YTL, en yüksek vergi
ise (4001 CM3 ve
yukarısı) 11 bin 845
YTL olarak belirlendi.
Ma!iye BakanIığı'nın
MotorIu Taşıtlar
Vergisi Genel Tebliği
Resmi Gazete'de
yayımlandı. Tebliğ 1

Ocak 2007 tarihinden
itibaren yürür!üğe
girecek.
Otomobil, kaptıkaçtı,
arazi taşıtları ve benz-
erlerinde, 1-3 yaş
arasındaki taşıtlardan
motor hacmine göre,
1300 CM3 ve aşağısı
için 328 YTL, 1301-
1600 CM3 arası için
524 YTL, 1601_1800
CM3 arası için 920
YTL, 1801-2000 GM3
için 1446 YTL,2001-
2500 CM3 arasındak-

2501_3000 cM3
arasındaki!ere 3025
YTL, 3001-3500 cM3
arasındakilere 4606
YTL, 3501_4000 cM3
arasındaka 7238 YTL
ve 4001 CM3 ve
yukarısı için 11 bin
845 YTL olarak belir-
Iendi. Vergi tutarı 4-5
yaş arası taşıtlar için
sırasıyla , 229 YTL,
393 YTL,722 YTL,
1117 YTL, 1578 YTL,
2631 YTL, 4144 YTL,
6251 YTL ve 8883
YTL olacak.
Teb|iğ kapsamında
taşıtlardan motor
hacmine göre alı-
nacak yıllık vergi
tutarları,7-11 yaş
arasındakiler için 130
YTL-8 bin 883 YTL,
12-15 yaş arasındaki
taşıtlarda ise 98 YTL-
2 bin 368 YTL ve 16
yaşla yukarı için de
38 YTL-920 YTL
arasında değişiyor.
Motosikletler için de
motor gücüne göre
vergi tutarı 1-3 yaş
için 64 YTL-798 YTL,
4-6 yaş için 51 YTL-
524 YTL,7-11 yaş için
38 YTL-328 YTL, 12-
15 yaş için 25 YTL-
261 YTL ve 16 yaşla
yukarısı içinde 12
YTL-130 YTL arasın-
da olacak.

Taşıt!arın yaş!arına
göre ise minibüsler
için vergi tutarı en
düşük 393 TL, en çok
ise 130 YTL olarak
belirlendi. Pane! van
ve motorlu karavan-
ların motor hacmine
göre 1-6 yaş arası
için vergi tutarı ise
524 YTL ile 789 YTL
arasında belirlendi.
otobüs ve benzerleri
için vergi tutarı 1-6
yaş arası için oturma
yeri sayısına göre en
düşük vergi tutarı 986
YTL, en yüksek vergi
tutarı ise 1578 YTL
olacak. Kamyonet,
kamyon, çekici ve
benzerleri için de
ağırlıklarına 1-6 yaş
aralığı için göre en
düşük vergi tutarı 354
YTL, en yüksek ise
1775 YTL oldu.
Tebliğ kapsamında
yat, kotra ve her türlü
motorlu özel
teknelerinde yıl!ık
vergi tutar!arı artarak
1-3 yaş aralığı için en
düşük 19.73 YTL, en
çok ise 59.22 YTL
olacak. Uçak ve
helikopterler için
motor gücüne göre
alınacak yıllık vergi
tutarı 1-3 yaş aralığı
için en az 6 bin 580
YTL en çok 26 bin

323 YTL olarak
belirlendi.
özel iıetışim
Vergisi'ne zam
Mobil telefon
aboneliğinin i!k
tesisinde alınan Öze!
İletlşlm Vergisi, 24,15
YTL'den 26 YTL'ye
yükseltildi.
Ma!iye Baka.nlığı'nca
yayın Ianan Ozel
|letişim Vergisi Genel
Tebliği, Resmi
Gazete'nin bugünkü
sayısında yayımla-
narak yürürlüğe girdi.
Gider Vergileri
Kanunu'nun 39. mad-
desinde "Mobil tele-
fon aboneliğinin ilk
tesisinde (operatör
değişiklikleri hariç)
20 milyon lira ayrıca
özel iletişim vergisi
alınır. Bu tutar, her yıl
bir önceki yıla ilişkin
olarak Vergi Usul
kanunu hükümlerine
göre be!irlenen
yeniden değerleme
oranında artırılmak
suretiyle uygulanır"
hükmünün yer aldığı
belirtilen tebliğde, bu
hüküm uyarınca
mobil telefon
aboneliğinin i!k
tesisinde maktu
olarak alınması
hükme bağlanan
vergi tutarının 2006
yılında 24.15 YTL'ye
yükseltildlğl
hatır!atıldı.
Tebllğde değerleme
oranının 2006 yılı için
üzde 7.8 olarak

tespit edildiği ve
buna göre vergi
tutarının 1 Ocak 2007
tarihinden itibaren 26
YTL olarak uygu-
!anacağı belirtildi.
Çevre Temizlik
Vergileri belirlendi
Yeni yılda ödenecek
çevre temizlik vergi-
leri be!irlendi.Vergi,
konutlarda su tüketim
miktarı esas alınarak,
büyükşehirlerde
metre küp başına 17
YKr, diğer yerlerde
ise 14 YKr olarak
hesaplanacak.
lşyeri ve diğer
şekillerde kullanı!an
binalar için ise vergi
tutarı, yeniden değer-
leme oranı olan
yüzde 7,8 oranında
artırı!dı.
Buna göre vergi,
büyükşehirlerde bina
grupları ve derecelere
göre 17-2.000 YTL,
diğer be!ediyelerde
ise 14-1.600 YTL
arasında uygu-
lanacak.
Ma!iye Bakantığının
Belediye Gelirleri
kanunu Genel
Tebliği, Resmi
Gazetenin bugünkü
sayısında yayımlandı.
Tebliğ uyarınca, yeni
yılda, konutlara ait
çevre temizlik vergisi,
su tüketim miktarı
esas alınarak metre
küp başına büyükşe-
hirlerde 17 YKr. diğer
yerlerde 14 YKr
üzerinden hesa-
planacak.
Buna göre konutlar
bazında vergi, metre
küp başına yüzde

6,25 ile yüzde 7,7 art-
mış oldu. lşyeri ve
diğer şekillerde kul-
lanılan binaların
Çevre Temizlik
Vergisi, yasada yer
alan tarifeye göre yıl-
lık belirleniyor.
Tarifedeki değer!er,
her yıl yeniden değer-
leme oranında
a.rtırılıyor.
Ote yandan büyükşe-
hir belediye sınırları
içinde bulunanlar
hariç, kalkınmada
öncelikli yörelerde ve
nüfusu 5 binden az
belediyelerde, belir-
lenen tutarlar yüzde
50 indirimli uygu-
!anacak. Konutlara ait
çevre temizlik vergisi
su fatura|arına yan-
sıtılıyor. lşyerleİi ve
diğer binaların çevre
temizlik vergileri ise 6
aylık dönemlere ait 2
taksitte ödeniyor.
Bina, arsa ve
arazi vergi
değerleri artacak
Bina, arsa ve arazi
vergi değerleri yeni
yılda, 'yeniden değer-
leme oranınln yarısı'
nispetinde, yüzde 3,9
artırıIacak. Maliye
Bakan|ığının Em!ak
Vergisi Kanunu
Genel Tebliği,
Resmi Gazetenin
dünkü sayısında
yayımlandı.
Tebliğe göre,
mükelleflerin 2007 yılı
bina, arsa ve arazi
vergi değerlera, 2006
yılı vergi değerlerinin
"yüzde 3,9 oranında
artırılması" suretiyle
tespit edilecek.

ıl zamlarla eıı or

1 ilerden 2170 YTL,
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Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP lŞİ-ERİ YAPİLİR

AciL sATıLııt ı,e KiRALııILARıNız içiıı gizi ARAyıNız

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m2SAT|LIK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 m2

ıı a ıı ıı /1 ıır Çeşit Em|ak Alım, Satım ve Kiral etı rı

120 m2 3 + 1 SATILıK ı-Üx oıine

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

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

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

Balıkpazan Eskisahil lılektep 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.

0nünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın

altında 408 m2 arsa - Çınarcık,
YaIova 448.54 m2 arsa

Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa

TermaI Girişinde 433.02 m2

Termal yolu Gülerce Villalarının
altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve ,l!.:ıçi lıavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her Tür|ü Sigorta !şlemleri ve

Doğalgaz PoIiçesi YapıIır.

§EKER §ıcüRTA
}lacide öitlp

Tel : 5132414 Fax: 514 10 21

17 bln
İçişteri Bakanı
Abdulkadir Aksu,
Polis Meslek Yüksek
okulları'ndan mezun
olacaklarIa birlikte
2007 yılında 17 bine
yakın polis memu-
runu daha Emniyet
Genel Müdürlüğü
kadrosuna katacak-
larını açıkladı
TBMM Genel
Kuru!u'nda Sağlık
Bakanlığı, Hudut ve
Sahiller Sağlık Gene|
MüdürIüğü, lçiş!eri
Bakanlığı, Emniyet
Gene! Müdürlüğü,
Jandarma Genel
KomutanIığı, Sahil
Güvenlik
Komutan!ığı ile
Türkiye. ve Ortadoğu
Amme ldaresi
Enstitüsü'nün 2OO7
yılı bütçelerl ele
alınıyor. lçişleri
Bakanı Abdulkadir
Aksu, bakanIığının
2OO7 yılı bütçesiyle
ilgili görüş ve eleştir-
ilere Genel Kurul'da
cevap verdi.
Bakan Aksu, Batman
ve Diyarbakır'da

çıkan olaylar
nedeniyle aynı gün
bölgeye gittiğini,
olaylar devam
ederken orada
olduğunu, esnafı
gezip geçmiş oIsun
dileğinde bulun-
duğunu ifade ederek,
"Ben şunda yokum.
Olay olur olmaz,
kesin doğru bilgi
almadan ayak üstü
beyanat vermem ve
vermiyorum. Olayları
inceledikten, doğru
bilgi aldıktan sonra
açıklama yapıyorum.
uzatılan mikrofona
yalan yanlış bilgi ver-
mem. yetkililerden
bilgi alıyoruz, olayı
öğreniyorırz, o şek-
i!de açıkIama yapıy-
oruz" dedi.
Bakan Aksu,

MERNİS Projesi'yte
ilgili son günlerde
çıkan haberlerin
nasıl yapıIdığını
bildiğini de ifade
ederek, "MERNlS
Projesi dimdik
ayaktadır" dedi ve
56 kamu kurum ve
kuru!uşun bundan
rantabl şekilde
faydalandığını
belirtti.
lçişteri Bakanı Aksu,
açıklamalarında
bö!ücü, sağ, sol, dini
motifli bütün terör
örgütlerine karşı
tavizsiz, dikkatli ve
kararlı mücadeleyi
sürdürdüklerini dile
getirirken, "Bu
mücadelemizden bir
an bile olsun geri
durmamız mümkün
değildir" dedi.

olis memuru alınacak



2l Aralık 2006 Perşembe aao
I ouııu, stt^s|oAzEıG

tçirnizdr;n hiri-___ Sevgin ARSğ'VER
GEMı_ix veREM sAvAş DERNeĞi BAşKANı

Hazırlayan :Yelda BAYKIZ
lidir. veremin tedavisi
ücretsizdir ve dispan
serlerde yapılmaktadır.
Kayıt altına alınmak
tedavi başlangıcıdır ve
çok önemlidir. Bunu, lüt
fen göz ardı etmeyelim.
Yelda BAYKIZ:
Verem Haftası'nda
Gemlik'te fark|ı sunum-
lar ortaya koyuyor-
sunuz. Buna karşılık
Gemlik ha|kının bu
konuda çok ilgili olduğu
söylenemez.
Sevgin Arsever:
Doğru.Yeni yı|ın ilk haf.
tası, Verem Haftası'dır.
Bu zaman|arda biz pa
ne|ler düzenliyor, en
ünlü doktorları çağırı
yoruz. Ama, sizin de
dediğiniz gibl katılım
çok az. Açıkçası,bu
konuda daha çok ilgi
bekliyoruz.
Yelda BAYKIZ: Dernek
bünyesinde hastalarla
karşılıklı yaşadığınız ve
okuyucularımızla pay-
laşmak istediğiniz anınız
mı?
Sevgin Arsever:
O kadar çok var ki. Ben
size bunlardan çok an
lam|, ,|ıı,, bir tanesİni, ,.ıi.ı1,, '')8S'te hasta
gy|çırin; zivaret ediyoruz.
' ..,.,, , ,l.ı takİo meı; lırı ı'ıe bir hasta
nın ıcudyıye dÜzenlı «;el
ll,, l ;i,, l.ıır şıkayette
buIuııtlu. Biz de. köyde
bulunan bu hastanın
yanına gittik. Kendisiyle
görüştüm. "Neden
tedavi olmuyorsun?"
diye sordum. O da sev
diği kızın ailesi nin, ken-
disi hasta oldu ğu için
evlenmelerine razı
olmadığını dile getirdi.
Ben de bunun üzerine
kendisinin iyi olacağını
ve temiz raporunu ala-
cağını, ancak önce ciddi
bir tedavi olması gerek-
tiğini anlattım. Tedavi
oldu Raporu aldık.
Sağlık!ı bir genç olarak
sevdiği kızla evlendi.
Yıllar sonra Bursa'da
dolaşır ken biri yanıma
yaklaştı ve elim| öptü.
Ben önce tanımadım,
daha sonra o, kendisini
tanıttı. Yıllar önce yaşa-
ma döndürdü ğümüz
delikanlı karşımda duru
yordu. Çok duygulan-
mıştım. Şimdi iş adamı
olmuştu. Derneğe yük!ü
bağış yapmak istediğini
söyledi. Ben de seve
seve bu bağışı, demek
adına kabul ettim.
Yelda BAYKIZ:
Sayın Arsever, verem
konusunda okuyucu-
larımızı aydınlattığınız
için siz lere çok
teşekkür ederim.
S.A: Yelda Hanım, as!ın-
da bizim size teşekkür
etmemiz gerek. Gem!ik
halkına ilk defa
derneğimizle ilgili, bu
kadar çok bilgi
aktardık. Zaten, Gemlik
körfez Gazetesi, dernek
haber!erimizi sürek!i
gündemde tutuyor.
Çalışmalarınızda
başarılar dilerim.

{j ı,,,ııiik'İn bünyesİ nde
, arındırdığı ve sivil
toplum kuru!uşlarının
önde gelenlerinden bir
tanesi olan Gemlik
Verem Savaş Derneği,
bu ay ki röportajımızda
bizlere kapılarını açtı.
Dernek Başkanı Sayın
Sevgin Arsever, bizlere
dernekle ilgi!i çeşitli
bilgiler verdi.
Yelda BAYKIZ:
Gemlik'te, yı!!ardır
başarılı bir grafik
çizen Verem Savaş
Derneği'nin tarihçesini
bize anlatır mısınız?
Sevgin Arsever:
1983'te kurulan
derneğimiz 1984'te
resmileşt!. Ve sosyal
faaliyetlerini gerçek-
!eştirmeye başladı.
Yelda BAYKIZ:
Kuru!uşunuzda
kaç kişiydiniz?
Sevoin Arsever:
l|k aşamada 15
kişiyd|k. Daha sonra
çeşitli icraatlerimiz net-
icesinde, bu sayımızı
her geçen gün arttırdık.
Yelda BAYKIZ:
Sayın Arsever, sizin
Verem Savaş Derneği'ne
çok büyük katkılarınız
olduğu biliniyor. Kısaca
sizi tanıyabilir miyiz?
Sevgin Arsever:
1943 Gemlik doğum-
luyum. Evli ve iki çocuk
annesiyim. Uzun yıllar
serbest meslek ile
uğraştıktan sonra
emekli oldum. Bir
dönem Gemlik'ten
uzakta yaşadım.
1980'de Gemlik'e
döndüm ve dernek ile
ilgilenmeye başladım.
Yelda BAYKIZ:
sizi tanıdıktan sonra
gelelim dernek bünye-
sine. Şu an kaç tane
aktif ve pasif üyeniz
bulunuyor?
Sevgin Arsever:
Toplam 45 üyemiz
bulunmakta. Bunların 20
kişisi aktif. Yani, çeşitli
etkinlikleri gerçekleştiri
yorlar. 25 kişisi ise pa
sif. Sadece üyelik görev
lerini yerine getiriyorlar.
Yelda BAYKIZ: Derneğe
sadece Gem|ik'te bulu-
nan hastalar mı bağlı?
Sevgin Arsever:
Hayır. Orhangazi ve
lznik'te bulunan hastalar
da derneğimize bağlılar.
Yelda BAYK|Z :

Verem Savaş
Derneği'nin birincil
amacını açıklar mısınız?
Sevgin Arsever:
BirinciI amacımız, verem
hastalarının ve yakın-
larının her türlü hak-
larını korumak ve çeşitli
şekiIlerde onlara
yardımcı olmaktır.
Yelda BAYKIZ: Kişilerin,
hastalığın teşhisi
konulduktan sonra
size baş vurmaları nasıl
,.7, ırçek!eşiyor?
:: ,ivgi!! Atşeycr:_
';ıcelikle, Verem Savaş

: :ıspohs€rİ'nde kİşİlere
.ıastalığın tanısı konu-
,*,}rfır. Daha sonra has-
taya ait dosya bize gön-

deriIiyor. Biz de,
çeşitli araştırmalardan
sonra, hastanın
formunu dolduruyor
ve arşlvliyoruz.
Yelda BAYKIZ:
yani hastaları birebir
incelemeye tabi
tutuyorsunuz.?
Sevgin Arsever:
Evet. Evlerine giderek
çeşitli şekillerde
hayatlarını irdeliyoruz.
Gerekli bilgileri edindik-
ten ve gerçekten ihtiyacı
olduğu kanısına vardık-
tan sonra, derneğimize
tabi tutuyoruz.
Yelda BAYKIZ: Verem
hastasının hastalığını
kabullenmesinin zaman
aldığı bir gerçek.
Bununla ilintili olarak
hastanın tedavisini
düzenli sürdürmesi de
aksıyor. Bunun için
neler yapılıyor?
Sevgin Arsever:
Düzen!i tedavi olmayan
hastalar, ne yazık ki
polis tarafından zorla
getiriliyordu. Ancak
dernek olarak bir takım
uygulamalarla bu
sorunu hallettik. Tanı
konan hastalarımızın
gereksinimlerini düzenli
karşılıyoruz. Bu da,
onları bize bağlıvor.
Hastalara verilen destek
sonucu, bu zorlama
isteğe dönüştü.
Yelda BAYK|Z:
Sözü, faaliyetlerinize
getirmek istiyorum.
Hastalara yöne!ik neler
yapıyorsunuz?
Sevgin Arsever:
Hastalarımız di spanser-
den bize yönlendirildik-
ten sonra muhtaç kişi
lere her ay erzak, giyim
yardımı yapıyoruz.
Bizden o kadar farklı
istemleri o|uyor ki.
Evleneceklere eIimizden
ge!en desteği veriyoruz.
lşsizlere iş buluyoruz.
Yelda BAYKIZ:
Bu hastalığın hastada
psikolojik devinimler
yarattığını biliyoruz. Siz
de maddiyatın yanında
manevi olarak bu
kişilere nası! destek
oIuyorsunuz?
Sevgin Arsever:
Hastaları kayıt altına
aIdığımız andan itibaren
aile ziyaretlerine gidi
yoruz. Onlara çeşitli
telkinlerde bulunuyor
ve güven aşılıyoruz.
sırlarını bizimle
paylaşacak kadar
yakınlaşıyoruz.
Yelda BAYKIZ:
GemIik Verenı Savaş
Dispanseri bu hastalık
ile mücadelede oldukça
başarılı. Bu başarının
en önemli sebebi
sizinle koordineli
çalışmasından kay-
naklanıyor olsa gerek?
Sevgin Arsever:
Çok haklısınız. Gemlik
bu konuda oldukça
şanslı. Çünkü dispan
serimiz çok iyi hasta
takibi yapıyor.
Uygulamaları da olduk
ça iyi. Doktorlara ve per-
sonele nı!ı,.ı ıçıt dtıyuy-

oruz. Ortak çalış-
malarımız sonucunda,
hastalarımıza çok iyi
hizmetler sunuyoruz.
Yelda BAYKIZ:
son zamanlarda
uzmanlar, bu hastaIığın
21. yüzyılın en önemli
hastalıklardan biri
oldugu kanısında.
GemIik'te bu hastalığın
seyrı nedir?
Sevgin Arsever:
Gemlik, Orhangazi ve
lznik'te toplam 45 aktif
hastamız var. lnsanlar
daha bunun bilincinde
değil. Aslında herkes
verem olabilir. Bu
hastalıkta zengin - fakir
aynmı yoktur. Herkes
çok temkinli olmalıdır.
Yelda BAYKIZ :

Gem!ik ha!kı, derneğini
zin çalışmalarına nasıl
katkıda bulunuyor? Du
yarlılık tatmin edici mi?
Sevgin Arsever:
Bu konuda çok duyarlı
olunduğu söylenemez.
Ama, maddi ve manevi
yardımda bulunan
Gemlik|iler'de var.
Özellikle Ramazan'da
bağışlar çok daha iazla
o!uyor. Bu konuya
değinmişken şunu
belirteyim ; derneğimiz
adaklık kurbanları da
kabu! ediyor. Hastaları
mızı sair günlerde de
destek o!uyoruz.
YeIda BAYKIZ:
Dernek olarak verem
hastası ve hastalığı
konusundaki has-
sasiyetiniz nelerdir?
Sevoin Arsever:
oncelik!e hastamızın
tedaviden kaçmamasına
çaba gösteriyoruz.
Çünkü b|r hastanın
tedaviden kaçması
demek, çevresindeki-
lerin potansiyel tehli
keye maruz kalması
demektir. Diğer yönden
de bizden yardım
aldık|arına dair hiçbir
deşifre yoluna
gitmiyoruz.
Yelda BAYKIZ:
Bu tür sivil toplum kuru-
luşlarını ayakta tutan
en önemli olgu finans-
mandır. Derneğin

maddi boyutunu nasıl
oluşturuyorsunuz?
Sevgin Arsever:
Ramazan'da bağış alıyo
ruz. Uyelerimizin aidat-
ları, ara sıra yapılan çay-
lar, geziler ve en önem-
lisi şahsi yapılan toplu
yardımlarla fi nansman-
ımızı saglıy ut uz.
Yelda BAYKJZ:
Birkaç ay oıı( e Esnaf
sanatk6rlar udası
Başkanı Sayın |brahim
TALAN'nın öncüluğün
de, esnaflara gezici
röntgen aracı ile tahlil
olanağı sunuldu. Bu
konudan bahseder
misiniz?
Sevgin Arsever:
Ah! Evet. Sayın TALAN
bize böyle bir talebi ile
geldiğinde çok mutlu
olduk. Gezici röntgen
aracı ile Gemlik esnafını
cüzi bir fiyatla çeşitli
tahlillere tabi tuttuk.
Esnaf sanatkirlar oda
sından da, esnaflara, tek
tek mesaj çekilerek bu
konu haber verildi. Çok
güzel ve anlamlı bir
işbirliği oldu. Sayın
lbrahim TALAN'a, sizin
aracılığınız ile buradan
bir kere daha teşekkür-
lerimizi sunuyoruz.
Yelda BAYKIZ:
Bursa Verem Savaş Der
neği'nin Gem!ik şubesi
ne desteği ne boyutta?
Sevgin Arsever:
Bursa'dan çok büyük
destek görüyoruz.
Dernek Başkanımız
Sayın Necdet ERECE,
sağ olsunlar, bizi hiç
yalnız bırakmıyorlar.
Bursa Verem Savaş
Derneği, her talebimizi
ol gunlukla karşı!ıyor.
Biz de e!imizden gelen
her şeyi yapıyoruz.
Bunun sonucunda da,
Gemlik olarak en iyi
derneğiyiz.
Yelda BAYKIZ:
Yapılan tüm bu iş!er,
dernek içerisinde be|irli
görev dağılımıyla ve
fahri katılımla yerine
getiriliyor. Dernek üye
leri ve çalışmalarınızla
ilgili bilgi verir misiniz?
S.A: Ekibimiz otmadan

tüm bu çalışmaları yap-
mak çok zor. Bizim ara
mızda, yılların verdiği
bir güven ve özveri var.
Bu işi severek yapıyo
ruz. Hastalar ile diya
loğumuz o kadar sıkı ki,
evlerimizi bile çekin-
meden arıyorlar ve bi
zimle irtibata geçiyorlar.
Yelda BAYKIZ:
Siz hastalar dışında,
hasta ailesine de gerek-
li özeni gösteriyor ve
eksiklerini gideriyor-
sunuz değil mi?
Sevgin Aı,şever:
Evet sadece hasta
derııl |ı,ıst;ı ,|ılt,\ıııı, ,t,,

olanaklar sunuyoruz.
OkumaIarı i.çin burslar
veriyoruz. Ucretsiz
kamplara yolluyoruz.
Erkek hastaların eşle
rine de iş buluyoruz.
Yelda BAYKIZ:
Hastalıktan kurtulmuş
eski hastalarınızla
diyaloglarınız nasıl?
Sevgin Arsever:
onların her türlü sıkın-
tılarında yanında olu
yoruz. Çünkü kayıtlarını
silmiyoruz. Hepsinin
dosyası biz de mevcut.
Yelda BAYKIZ:
Türkiye bu hastalık
ko nusunda yeterli
düzeye erişebildi mi?
Sevoin Arsever:
Ulkemizde dispanser!er
bu konuda çok iyi bir
çalışma içerisinde.
Avrupa'da hastalar, özel
olarak ambulansla has-
tanelere getirilip götü
rülüyor. Biz, daha bu
düzeye ulaşamadık.
Ancak, yeni yeni
"Dost Tedavisi"
uygulanmaya başladı.
Yelda BAYKIZ:
Hasta ailelerinin de en
az hasta kadar bilinçli
olması ve korunması
gerekiyor. Onlara yöne-
lik nasıl bir çalışma
yapıyorsunuz?
Sevgin Arsever:
Hasta yakınlarını ciddi
ciddi eğitiyoruz. Hasta
nın çevresinde bulunan-
lara 

-"Koruyucu 
llaç"

veriyoruz. Bu da onların
hastalıktan korunmaları-
na yardımcı oluyor.
Yelda BAYKIZ: Hastalara
önerileriniz var mı?
Sevgin Arsever:
Hastanın ilaç konusun-
da çok dikkatli ve dü
zenli olması gerekiyor.
Bu bir hastalıktır. Once-
likle bu kabul edilme-
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Bursa'da Edebl atG nlerl ba or
Bursa Büyükşehir
Be!ediyesi'nin bu yıl
11.'sini düzenlediği
Edebiyat GünIeri,
'Edebiyatımızda
kadın unsuru' ana
temasıyla 22 Aralık
Cuma günü başlıyor.
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet
Şahin, Cuma günü
başlayacak olan
Edebiyat Gün!eri'nin
Bursa'nın ulusal
alanda ses getiren
kültürel etkinlik-
lerinden biri haline
ge!diğini söyledi.
Bursa'nın sadece
yeraltı ve üstünü inşa
etmekle kalmayarak,
kültürel altyapısını da
geliştirdiklerini ifade
eden Başkan Şahin,
"Geçen hafta sonu
bu yıl ilkini düzen-
lediğimiz ve gelenek-
sel hale getirmeyi
planladığımız Ipek
Yolu Film Festivali'ni
bitirdik. Festival bitti
ama yankıları hala
sürüyor. Bu hafta
sonu düzen!eye-
ceğimiz Edebiyat
Günleri de ulusal
,'anda ses getirecek
-,r etkinlik

,: lacak." dedi.

22- 24 Aralık tarihleri
arasında Tayyare
kültür Merkezi ve
Kent Müzesi'nde
gerçekleştirilecek
olan Edebiyat
Günleri'nde ana
tema olarak
'Edebiyatımızda
kadın unsuru'nun
işIeneceğini belirten
Şahin, bu yılki
etkinlik!erin 'şiir
gecesi've 'yazarlarla
imza' günleri ile daha
da renkleneceğini
söyledi. Şahin,
bütün edebiyat ve
sanatseverleri
etkinliğe davet etti.
Cuma günü baş|aya-
cak olan 11.
Edebiyat Günleri'nin
programı şöyle:
22 ARALıK 2006
cUMA
Saat : 18.30
Açılış ve Bursalı
Edebiyatçıların
odüllendirilmesi
Saat:19.00
Tekin SÖNMEZ
"Oğuzlar'dan
Günümüze
Türkçe'nin Serüveni"
(Sinevizyon)
Saat:19.45 Şiir
Akşamı : Şairlerden
Şiirler "Sennuz

SEZER, Küçük
|SKENDER, Salih
BOLAT,_ Sezai
SARlOGLU,..Zeynep
UZUNBAY Omer
ERDEM, Murat BAT-
MANKAYA, Metin
CELAL, Nurduran
DUMAN, Zeynep
KURADA, Bakl Ayhan
T, Ali AKBAŞ, Metin
ONAL, lhsan DENlZ,
Mustafa EFE, Hilmi
HAşAL"
Yer : Tayyare Kültür
Merkezi Büyük Salon
23 ARAL|K 2006
CUMARTESİ
Saat:11.00 - 11.55
panel : yazın
Dünyam ızda Kadın
Mine ERGEN
"Oturum Başkanı"
Bilgesu ERENUS
"Tiyatroda. Kadın"
Mediha GOBENLl
"yazar kadınların
Kadın Tipleme!eri"
Tülin TANKUT
"Okur ve Edebiyatta
Cinsiyetgi Bakış"
Ulker KOKSAL
"Toplumda Kadın -

Tiyatroda Kadın"
Saat: 12.00 - 12.25
Atölye Çalışması ve
Okur|a Buluşma
Baki AYHAN T.
"Şiir Yazma Usulleri"

Yer : Bursa Kent
Müzesi Toplantı
SaIonu
Saat: 15.00 - 15.25
Hande öĞür
"Öykücü, Romancı
Sevim Burak"
Saat 15.30 - 15.55
Mahmut
TEMizYÜREK "iki
Öncü Yazar : Leyla
Erbil - Latife Tekin"
Saat 16.00 - 16.25
Necmiye ALPAY
"1990'lardan
Günümüze kadın
Şairler"
Saat:16.30-16.55
Yakup
DELlOMEROGLU
"Avrasya'da
Türk Edebiyatı
ÇalışmaIarı"
Saat:17.00 -17.25
Zeynep UZUNBAY
"Gü|ten Akın'ın
Şiirinde Kadın"
Saat :17.30 - 17.55
Salih BOLAT
"Kadın Şairler Ne
kadar kadın"
Yer : Tayyare Kültür
Merkezi Toplantı
Sa!onu
Saat:18.15-19.30
Okurla Buluşma ve
lmza Günü
Hilmi YAVUZ - Ahmet
üıvıir - Feyza

HEPÇİLİNGİRLER _

Omer ERDEM
Ve diğer konuk
yazarlarımız
Yer :Tayyare Kültür
Merkezi Fuayesi
24 ARALıK 2006
PAZAR
Saat :13.30 - 14.25
Panel : Sait Faik 100
Yaşında
(Eşik Cini Oykü
Kültürü Dergisi'nin
katkısıyla)
Nalan
BARBAROSOĞLU
Murat BATMANKAYA
Sezai SARıoĞLu
Mahmut
TEMızYÜnrx
Saat:14.30 - 14.55
Nitay Özrn
"As!ı Erdoğan'ın
Romanlarında
Yaşayan ölü"
Saat : 15.00 - 15.25
Mustafa EFE
"Edebiyatımız Bizim
Neyimiz Olur"
Saat: 15.30 - 15.55
Nahit KAYABAŞI
"Bursa'dan
Edebiyata Bakış"
Saat:16.00 -16.25
Nesrin KARACA
"Edebiyatımızın
kadın kalemleri"
Saat: 16.30 - 17.25
Panel : Edebiyatı

lı
mızın Kadın Kimliği
Oturum Başkanı :

Doç..Dr..Bila!
KEMıKLı
Sennur SEZER
"Şiirimizde Kadın
Kimliği"
Ramazan
GÜLENDAM
"Romanımızda
Kadın Klmliği"
Bakı AYHAN T.
"1980 Sonrası
Şiirimizde
Kadın Kimliği"
Adnan
ö.4vaı-çıNER
"Oykücü|ükte
Kadın Kimliği"
Saat:17.30-18.15
Atölye Çalışması ve
Seminer
Ömer ÇAM
"Kişise! Gelişim"
Yer :Tayyare Kü|tür
Merkezi toplantı
Salonu
Saat:18.30-19.45
Okurla Buluşma ve
lmza Günü
Aslı ERDOĞAN -
İbrahim YlLDlRlM -
küçük lsxeııoER _

Aıi URAL
Adnan Özveı_çıNER
ve diğer konuk
yazar|arımız
Yer :Tayyare Kültür
Merkezi Fuayesi

u
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0 le bol na ları na okullar östernıı 0r

Seyfettin ŞeXrnSÖZ

Gemlik'te okul
yaptıranlar anısına
düzenlenen
Voleybol Maçlarına
okullardan gerekIi
ilgi gelmiyor.
Ticaret Sanayi
Odası VoIeybol

Turnuvası için
Genılik Lisesi Spor
salonuna takımlarının
maçlarını iz_lerııeye
gelen oktıl mii<lürtı
sayısı çok az
olurken ilginin cle
gösterilmediği ve
okulların tı.ırnuvaya
"mecbur kaldıkları

için" katıldıkları
gözleniyor,
Gen,ı lik g ibi bir
ilçede sportif
faaliyetlerin üst
seviyede olması
gerekirken
yeterli ilginin
Eösterilmemesi ve
salona yeterli

taraftar öğrencinin
getirilmemesi
sporcuları da kötü
yönde etkiliyor.
Yaptıkları maçların
kendi okullarından
bile ilgi görmemesi
nedeniyle takımlar
maçlarını "öylesine"
oynuyorlar.

KıZLAR
Dün oynanan ikinci
gün maç|arında
turnuvanın iddialı
takım!arından TSO
Gazi İlkögretim takımı
zayıi rakibi Şükrü
Şenol karşısında
2-0 üstünIük sağladı.
TSO Gazi takımı

setleri 25-3 ve 25-7
alarak kolay bir
galibiyet elde etti.
ERKEKLER
Günün ikinci maçın-
da ilk seti 25-6 alan
TSO Gazi takımı ikin-
ci seti de 25-20 alarak
11 Ey!ül takımını 2-1
yenmeyi başardı.

ıı

,;J ı ı
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Gelir Ver
tarifelerl belirlendl

ıı
ısı

Gelir Vergisi tarifesi
belirlendi. Ge!ir
Vergisinde istisna ve
indirim tutarları da
2007 yılı için yeniden
değerleme oranı
olan yüzde 7,8 nis-
petinde artırıldı.
Ma!lye Bakanlığı'nın
Ge!ir Vergisi Gene!
Tebliği, Resmi
Gazete'nin bugünkü
sayısında yayım-
landı.
Tebliğde, gelir vergi-
sine tabi gelirlerin
vergilendirilmesinde
esas alınan tarife,
2007 takvim yılı için
şu şekilde yeniden
belirlendi:
7.500 YTL'ye kadar
yüzde 1 5
19.000 YTL'nin 7.500
YTL'si için 1 .125
YTL, fazlası yüzde
20
43.000 YTL'nin
19.000 YTL'si için
3.425 YTL, fazlası
yüzde 27
43.000 YTL'den

fazlasının 43.000
YTL'si için 9.905
YTL, fazlası
yüzde 35
Buna göre alt
sınır, 7 bin YTL'den
7 bin 500 YTL'ye
yükseltildi. Halen
mevcut tarifede
sınırlar, 7.000 YTL'ye
kadar, 7001-18.000
YTL, 18.001- 40.000
YTL
ve 40.000 YTL'nin
üzeri olarak uygu-
lanıyor.
Gayrimenkul ser-
maye iradı istisna
tutarı, 2007'de elde
edilen kira gelirleri
için 2 bin 300 YTL
o!acak.
lşverenlerce işyeri
veya işyerinin
müştemilatı dışında
kalan yerlerde
hizmet erbabına
yemek veriImek
suretiyle sağlanan
menfaatlere ilişkin
istisna tutarı 8,8
YTL'ye çıkarılacak.

K tf.ez

para polltikası
Kurulu bu un

to orlanı
Merkez Bankası
para politikası
Kurulu, bugün bu
yılın son toplantısını
gerçekleştirecek.
para politikası
Kurulu toplantısına,
Kurul Başkanı ve
Merkez Bankası
Başkanı Durmuş
Yılmaz, Başkan
yardımcıları
Erdem Başçı,
Burhan Göklemez,
Mehmet Yörükoğlu
ile kuru! üyesi
lbrahim Turhan'ın
katılması bekleniyor.
para poIitikası
Kurulu toplantısı,
saat 14.00-17.00
arasında iki aşamalı
olarak yapı|acak.
llk aşam ?y?,
Merkez Bankası
yetkilileri ve
uzmanları ile Hazine
Müsteşar!ığı
yetkilileri katılacak.
Aynı gün

gerçekleşecek
ikinci aşamada ise
sadece para
politikası kurulu
üyelerl top!anacak
ve görünüme
ilişkin son değer-
lendirmeler
yapıldıktan sonra
oylamaya geçilecek.
Oylamadan sonra
para politikası
Kurulu üyeleri,
gerekçeye temel
teşkil edecek kısa
metni oluşturacak.
Karar, gerekçesiyIe
birlikte aynı gün saat
17.00 ile 19.00
arasında Merkez
Bankası tarafından
basın duyurusu ile
açıklanacak.
Bu arada
piyasaIardaki
beklenti, kısa
vadeli faiz oran-
larının bu ay da
değişmeyeceği
yönünde

e.Bakanlık ha

lçişleri Bakanlığı
Bilgi lşlem Dairesi
Başkanlığı'nca yürü
tülmekte olan ve baş
langıçta lçişleri Ba
kanlığı Merkez Teşki
latı ile il ve ilçelerde
kullanıma açılacak
olan "e-Bakanlık"
projesi, Ocak
2007'de başlıyor.
Projenin hayata
geçirilmesi amacıyla
daha önce sllrt
Vali!iği'nden
görev!endiri!en
3 personel,
konuyla i!gi!i olarak
Antalya'da düzenle-
nen seminerde
eğitimlerini alarak
Siirt'e döndü.
Siirt Valiliği de,
valilik ve
kaymakamlık!ardaki
ilgili personele
"e-Bakan!ık"
projesi konusunda
3 gün!ük eğitim

ta

semineri
düzenIedi.
Seminere valiliğe
bağ|ı birimlerle
ilçe kaymakam!ık-
larından toplam
30 personel katıldı.
Eğitim seminerine
katılan persone!in,
3 günlük seminerin
ardından projeyi
kendi birimlerinde
de uygulamaya
koyacakları
açıklandı.
"e-Bakanlık" pro-
jesinin önemli bir
proje olduğunu vur-
gulayan Vali Hüseyin
Avni Mutlu, projenin
uygulanmaya konuI-
masıyla birlikte iş ve
işlemler elektronik
ortamda ve internet
üzerinden
yapılacağından
kırtasiyenin de
zamanla ortadan
ka!kacağını belirtti

r
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in istilası cebl de§ancak

Dünya çapındaki cep
telefonu üretiminin
2007 yılında 1 milyarı
aşması ve bunun
yüzde 40'ının Çin malı
olması bek!eniyor.
Resmi istatistiklere
göre, bu yılın Ocak ve
Ekim ay|arı arasında
Çin'in cep telefonu
üretimi 370 milyonu
aşarak geçen yı!ın
aynı dönemine göre
yüzde 60 arttı.
Çin Uluslararası
Radyosunun Bilişim
Bakan!ığından alınan
bilgiye dayanarak

yayımladığı
haberde, Nokia ve
Motorola gibi
dünya markalarıyla
kıyaslandığında
bazı Çin markalı
cep telefonu işlet-
melerinin teknolojik
seviye ve piyasa
ortamı gibi açılardan
geri kaldığına işaret
edilerek, cep
telefonu üretiminde
"kağıtların yenlden
karılacağı" ve
teknolo|i gücü zayıt
olan bazı işletmelerin
eleneceği kaydedildi.

i
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L6zoĞLotlüseyin TAŞIilRAN
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S-;, 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
i-2 2. El Jant Alım Satımı
24 SAAT HIZMETE AGıKTıR
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Dr. Ziva Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

Demiıciııpt. Gemlik 
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BUR§A

SATlLlK

Az kullanılmış
40 binlik otomatik

kömürlij kat kalorifer
kazanı sahibinden satılıktır

513 96 83 GEıiLİx
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Zihin e zer§ızı lılıktaa
Y

kalıcı arar sa lı 0r Barış Güler'in kaleminden 7 YAş

için saç kurutma
esnasında yapmanız
gereken, fön maki-
nesini köklerden
uçlara doğru tutarak
kurutmak...
Sakın yapmayın
Saçınızı as|a
sırılsıklamken tara-
maya kalkmayın.
Saç ıslak olduğunda
üç kat daha
zayıftır ve
kırılmaya müsaittir.
Doğru olan
Banyodan çıktıktan
sonra bir süre
havluyla bekleyin.
Nemi alınmış s3ç,
taranmaya en uygun
saçtır. Bu arada
kullanacağınız
tarağın da geniş
dişli olmasına
dikkat edin.

Zihinsel alıştır-
maların, yaşlı
insanların faaliyetleri
bakımından aradan
yıllar geçse de
yarar!ı olduğu
anlaşıldı.
Amerikan Tıp
Derneği'nin yayın
organında çıkan
araştırmaya göre,
zihinsel a|ıştırmalar
yaşlıların hayatını
kolayIaştırıyor.
Florida
üniversitesinden
Michael Marsiske,
"Elde ettiğimiz
sonuçlar, yaşlı
insanların
geç başlamış bile
olsalar, zihinse!
egzersizlerin yıllar
sonra da faydasını

gördüğü nü
gösterdi" dedi
Araştırma, 199'8 ile
2004 yılları arasında
65 i|a 95 yaşlarında
3 bin Amerikalı
arasında yürütüldü.
Gönüllüler, dört
gruba ayrıldı. Bir
grup dışındakilere
zihinse! a!ıştırmalar
yaptırıldı. Alıştırma
yapanlar, beş yıl
geçtikten sonra
bile bu alıştırmaların
günlük hayatta
yararını gördüklerini
ve sözgelimi bir
telefon numarasını
hatırlayabildiklerin i

ve kafadan basit
hesaplar
yapabildiklerini
anlattı.

F

ınına E

ıtetlkll

Saçınızla barışık
olmak için once
ona iyi davranmak
gerekiyor.
Ona saygıcla kusur
etmez ve incitecek
tavırlardan kaçınır-
sanızı o da sizın
çok fazla caı)ırıızı sık-
maz. İşte yan!ış saç
davranışlaı"ı ve
doğruları..
SakınyapJnay.ln
Paket lastiqi c]ibi
üzeri kaplanman]ış
çıpIak Iastikleı,i
toka niyetine
kullandığırıızda,
saçlarınıza ne büyuk
bir eziyet ettiğinizi
biliyor musunuz?
Saç telleri rahatlıkla
bu lastiğe dolanır;
hem düğtim olur heı"n
de çabucak kırılırlar.

Ellk ]nl kötül

Doğru o|an
Saçırıızı toplarnak
için lastik bir toka
kullanmak istiyor-
sanız, saçlnlzln
sağlığı için.üzeri
kumaş ya da iplik
dokuma olanları ter-
cih etmelisiniz.
Üstelik çeşitli renk-
leı:ini bir arada kulla-

§

ıı

ua kınü a 0rsuııuz?

Bazı muil kler
sara 0r
Tuna Valsi, 5. Senfoni
ve lbrahim Tatlıses'in
bazı türkülerinin sara
nöbetlerini tetiklediği
belirlendi. Bunun
nedeni ise tam olarak
bi!inm.iyor.
Gazi Universitesi Tıp
Fakültesi Psikiyatri
Anabilim Dalı Oğretim
Üyesi Prof. Dr. Erdal
lşık, yaptığı açıklama-
da, bazı müziklerin
sara nöbetini tetikle
mesinin beynin domi-
nant olmayan yarım
küresiyle ilişkili
olduğunun ileri
sürüldüğünü söy|edi.
Dostoyevski'nin sara
nöbetlerinde olduğu
gibi nöbet öncesi kısa
süreli ve kişiye zevk
veren haberci döpem-
lerinin izlenebilmbsi,
bu nöbetlerde beynin
yan ve duygularla
ilişkili limbik siste-
minde de rolü
'abileceğiniişündürdüğünü
ıde eden !şık, beyin
,'gvini ortaya koyan

,; *iışmalarda ise ses,
i ti,,iı, rnelodi ve

armoninin müzik
kulağının beynin sağ
yarım küresiyle ilişkili
olduğunu belirtti.
Sesin şiddetindeki
değişmelerin ya da
müzikle öğrenme ve
düşünceleri müzik!e
harekete geçirme gibi
düşünce kalıp|arının
beynin sol yarım
küresiyle ilişki!i
olduğunu bildiren
lşık, duyguların
müzikle ifade
edilmesi gibi yaşan-
tıların da beynin
duygularla ilgili
limbik sistemiyle
alakalı olduğunu
kaydetti.
Depresyon
gibi izlenen
m utsuz!u k
duygusu üzerinde
hızlı ritimli
müzik parçalarının
olumlu rol oynaya-
bileceğinin
düşünüldüğünü
bildiren lşık, müziğin
türüne göre gevşeme,
hatta sakinleştirici
etkisinin oldı,ığunu
belirtti.

narak hoş şekiller
yaratabilirsiniz.
Sakın yapmayın
Saçınızı kuruturken,
fönü çeşitli yerlerden
gelişi güzel tutma-
ma|ısınız. Bu
uygulama saçınızın
paı:|aklığını alır.
Doğru olan
Daha iazla par|aklık

\§üIj
V

i

İ

Seanslar
ı 1.45 - 14.15 _ ı6.ı5 - 20.15
ı ı.5o , ı4.oo - ı6-15 _ 2o.oo
(Kezervasrron Tel : 5l5 33 2l,

ışı. ffin Tel z 5l2 05 46)ATLAS_SıNEMA5ı

VENuş_ 5I§_EI_EA§I
Filınin l\çlı
şAştıııi
ıtADER,

'Geml i k l(örfez' i nf,gxette > ıü,ıı,ı,ıı, geml İ kko rfezg azetes İ, coııı ad res İ n İ tı klay ı n
iİilJ
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kemiği ile göğüs
arasında toplumun
yüzde 70'inde
duyuIur. Omuz
ekleminde ise
oran daha azdır.
Ameliyat gerekir mi?
Yapılan tetkiklerde
kemik ve yumuşak
doku kitlesi, şişlik,
yırtık ve kırık varsa,
ame!iyat uygulanır.
Eğer böyle bir durum
yoksa fizik tedavi
uygulanır.
Sıcak ve masaj
uygulamaları
yararlıdır.

Do

Y

aı dıer omzunuz a 0r ve ıllactlnu ı a

kütıü
Kütleyen omuz nedir
ve nasıl bir tedavi
uygulanır?
omzunuzdan
kütleme sesi
geliyor ve sebebini
bilmiyorsun uz...
İşte nedenleri,
teşhis ve tedavi
seçenek!eri...
lstanbul universitesi
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Fiziksel Tıp
ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı Oğre-
tim Üyesi Prof. Dr.
HaliI Koyuncu
"Kütleyen omuz
nedir ve nası! bir
tedavi uygulanır?"
sorularına
cevap verdi.
Rahatsız edici
olabilir
omuzda kütleme
sesi neden duyulur?
Birincisi kürek
kemiği ile göğüs
duvarı arasında
veya kol kemiği
arasındaki yumuşak
doku (kas gib|)
değişikliklerinden,
ikincisi kemikIer
arasındaki uyumun
bozulmasından.
Her iki durumda
sürtünme sesi
duyu!ur. Gerek
kemik parçalarının

birbirine sürtün-
mesiyle gerekse
anorma! hale ge|miş
dokuların birbirlerine
baskı uygu!amasıyla
bu sesler farklı
şiddette duyulur.
Kolun yukarı, öne
ve arkaya hareketi
sırasında ya da
kürek kemiğinin
yukarı, aşağı, öne
arkaya harekeiincie
ses kişi tarafından
işitilir. Kütleme
az ya da çok,
hafif veya şiddetli
derecede kürek

lş ve evde
ergonomik düzen-
lemeler hasta
sorunlarını en
aza indirir.
Hastaların kötü
duruşu düzeItilir.
KütIeyen
omuzun sebepleri
neIer olabiIir?
kol ve omuz
çevresi kasları
hareketleri
yaptıramayacak
derecede zayıf
olur.
Eqzerşiz eksikliği:
Düzenli spor
yapmayanlarda
bu bölgenin
normaI şekli bozulur.
Kötü duruş:
Omuz düşüklüğü
olanlarda sık
rast!anır.
Ağır yük taşıyanlarda
da dokuların
zorlanmasıyla
ses duyu!maya
başlanır. Bunların
dışında, düşmeler,
kürek kemiğinin
şeklinin bozu!ması,
qöğüs duvarının
şeklinin değişmesi,
kemik kırıklarının
yanlış kaynaması,
anatomik
bozukluklar da
sebeplerdendir

Çayda bu!unan
florür, diş minesini
kuvvetIendiriyor.
Uzmanlar, çayın,
bazı kanser
türlerinden
kolesterole kadar
birçok hastalığı
iyileştirici özelliği
olduğunu belirtiyor.
Ondokuz Mayıs
universitesi
Mühendislik
Fakültesi Gıda
Mühendis!iği
Bölümü Oğretim
Uye.si Yrd. Doç.
Dr. llkay Tosun;
çayın, bazı kanser
türıerınoen
ko|esterole kadar

birçok hasta!ığı
iyileştirici özel!iği
olduğunu belirtiyor.
Çayın bilinen
faydalarının
dışında diş sağlığı
için de yararlı
olduğunu belirten
Tosun, "Çay doğal
olarak florür içerdiği
için diş minesini
kuvvetlendirir. lçer-
iğindeki florür
sayesinde çay ayrı-
ca ağızdaki bakteri-
leri kontrol altında
tutar. Böylece diş
yüzeylnde plak
oluşumunun azal-
masına da yardımcı
olur" diyor.

orsamutlaka oku un

K rİez ABONE OLDUNUZMU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUNIoorlrİ( ııY§ı o .ErI

oilİ

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

ltfaiye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 ,t8 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 llüd.
ULAşlM

261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TUP DAGİTICİLARİ
METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 51e
Anıtur 514
Kamil Koç 513

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

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Miılı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe 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
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
Bütün!er Likitgaz
Akçagaz
TotaIgaz

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 İş!et. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

G
E
ıVl
L
ı

]<
FR.

E
H
B
E
FR.

ı

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBUSU

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 1o 79
513 30 33
513 14 25

NOBETÇİ E CZANE
ı
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INCI ECZANESI

İstııııal Cad, No:5
GtMLIK

a

ezK
cEtLjX,iİı iLK GüxLıiK GAzETEsi

GEtLiKı

I GüNLüK siyasl GAZETE I

YEREL SURELİ YAY|N
YlL : 34 SAY! :2628

FİvATı : o.25 yTL. (KDv Dahil)
Sahibi : Kadri cÜı_en

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

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

yönetim ve Basım : KORFEZ OFSET
Matbaacl ı k-Yayıncı l ık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEML|K

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ıkentlller buz atenl kursuna ba ladı

Özel Aykent
llköğretim okulu
öğrencileri, bu
yıl da As Merkez'de
bulunan buz pistinde
buzda paten
kaymayı öğreniyorlar.
7-11 yaşları arasında-
ki öğrenciler,
haftada bir gün oku-
lun servisi ile As
Merkez'e giden
öğrenciler bir saat

boyunca buzda
kayma dersleri
alıyorlar.
Geçmiş yıllarda Buz
pateni dersi alan
öğrenciler ise buz
üzerinde adeta
dans ediyorlar.
llk kez buzda kay-
mayı öğrenen minik
öğrenciler ise öğret-
menleri rehberliğinde
kayma dersleri alıp

bunu uygularnaya
ç.alışıyorlar.
Ozel Aykent llköğre-
tim okulu Müdürü
Ahmet Cevdet lşler,
Buz Pateni ders-
lerinin istek üzerine
sürdürüleceğini açık-
larken, "Amacımız
öğrencilerimize
çeşitli s portif etki nl ik-
lere katılmasını
sağlamak. " dedi.

''Gemlik Körfez' internette vvvv\rv.gernl ikkortezgazetesi.coıTı

GEMLİX ANA BAYİİ

Y

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

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel : (0.224| 513 49 93

e-mail : c_demirli@yahoo.com
www. u ! u kaya.tica ret-ltd. com
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0raakIa lan hlılaılııl 4katı ıltılı
Dün Celal Bayar Anadolu Lisesi karşısında 10 yıl önce kaçak olarak yaptırılan ve
Belediyece mühürlenen binanıp 9 ncu katında çalışan yıkım makinalarını görgn Gemlikliler
şaşırdı. Mal sahibi tarafından lstanbullu bir iş adamına satılan 10 katlı Filiz lnşaatın 1 katı
yıkılarak, kalan katların sat,lacağı öğrenildl, Ancak, beledlye inşaatın ruhsatsız ve kaçek
olduğunu belirterek, yıkım sırasında önlem almayan firmeyı uyardı. Habari sayfa 4'de

GErvıulx

ıı

GErvıı_IK,lN Iı_x cüııı_üK GAzeresl

TARaFsıZ slvasl Ga^z,ETE
22 Aralık 2006 Cuma i n fo(a' gc m l i kko rfezgazetesi.co m 25 YKr. (250.000 TL.)

3Geinlik Körfez' internette wwtv.gemlikkosfezgazetesi.com
0 yıl önce kaçak .,ıapı!an Filiz lnşaat yeni sahibi tarafından yıktırılıyor

_
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8
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ouvın ııxvlul . cııılcl ııxvlııL sunl
ıırvlu .üçGEı ulsı ııxvlul AJAıüDA.

uııııılx .TABAı( ıııııĞı .suı çşlnın|
ve ılnııııuı özzu ııxvluun

körtez ofse
lstlllalCd, Bora Sk,

Akbank Aralığı

§tüdyo Prestijyanı
No: 3lB GElrLlK
Tol : 513 96 83

Fax : 513 35 95

.çAıı.TA

KuLLUı(

ü jI !)JJ 1
l l,| ı
JJ.\J İU Jı jij \ y

BLOKilOTLıR . IıA§A $uııl
0T0 Kol(usu.NAHTARL|K.

6 bin metrekare kapalı alanı olan Ozdilek Gemlik Alışveriş Merkezi'nin tamamlanmasına sayılı günler kaldı.

ıı

ı zdllek ln aatı bltmek üzere
{ Eıkı Rıfat
Mlnare Çlftllğl arazlsi
üzerlnde yaklaşık 6 ay
önce başlayan Özdllek
Alışverlş Merkezl
inşaatında çalışmalar
hızla devam edlyor.
Çatısı ve dış cephesl
tamamlanan Alışveriş
Merkezine dev özdilek
levhası takılırken,
çevreye de yüzlerce
ağacın dlklml sürüyor.
Beledlye Başkanı
Mehmet Turgut, dün
Özdllek lnşaatında ve
özdl|ek tarafından
yaptırılan köprüde
lncelemeler yaptı.

§eyfettln
şEKERsöz,ün

haberl sayfa 3'de

Emnl etten sahte
ara uvarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaklaşan kurban
bayramı ve yılbaşı nedeniyle piyasaya sürü
len sahte paraların artma olasılığına dikkat
çekerek vatandaşları .uyardı. Emniyet Genel
Müdürlüğü Sözcüsü lsmail Çalışkan, kalpa
zanların, en çok sahte parayı kurbanlık satı
lan pazarlar ile yılbaşı günü eğlence mer
kezlerinde piyasaya sürdüklerini iespit
ettiklerini bildirdi. Haberi sayfa 8'de

§okak timleri aramızd a
Hırsızlık ve asayiş olaylarına anında müda.
hate etmek için çaba ğöstere n llçe Emniyet
Mijdürlüğü Soka k Timi ekipleri suç işle mek
isteyenlere göz aç!ırmıyor, Sayfa 2'de

Güne Bakış
,ıd Kadri cÜLER

ka dri_gu !er(! hotma l l.com
2006'nın muhasebesi

2006 yılını geride bırakmaya az bir zaman
kaldı.

Koca bir yılı gerlde bırakırken,2006'nın
muhasebesini yapmağa kalktığımızda, bu yılın
da o|umlu.geçtiğ|ni söylemek olanaksız.

AB ve lMF kapısında didişen bir Türkiye de,
yüzü gülen kesim herhalde küçük esnaf, memu.
ru, işçi ve koylü değildir,

Uluslararası düzeyde sermaye gücüne
erişmiş bir avuç holding ve büyük sermaye her
zaman olduğu gibi gelişmelerden ve de 96çen
yı|dan memnun.

Oysa halk, ekonominin cenderesinde inin
inim inliyor.

Esnafın iki yakası biraraya gelmiyor.
lşçi, memur kredi kartlarıyla bankalara gırt.

lağına kadar borç batığına girmiş, alıdığı maaşı
daha ilk gününde bitiriyor.

Gariban emekli için bir şey şöy|emeye gere
var mı?

Türkiye de mut|u bir azınlık, ü|kenin kay-
mağını yiyiyor.

Ve en çok da bu kesimin sesi çıkıyor.
2006 her zamanki gibi geçti de 2007 den

umutlu musunuz diye sormayın.
Gelen yıl giden yılı aratıyor.
Ne ekonomik huzur var, ne de toplumsal

barış.
lşte yı|başına 9 gün kaldı.
Aynı zamanda bu yılbaşında Kurban Bayramı

da yaşanacak.
Ama piyasalarda rüzgar esmiyor.
ortalık toz duman.
Düze|ir mi dersiniz.
Eo,iıı. kava a ıktı ında düzelecekm!

Ba ıır ıı

trafik önlemleri alındı
Kurban bayram ı ve yılbaşı

kdzaların
ta tiıi neden iylı

muhfemel tra tik ı önlemek içln
bir dizi önlem a lındı Haberı sa 6 'da
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Türkiye laik,
demokratlk, bağım-
sız cumhuriyet..

Gumhuriyet'in bu
yapısı anayasayla
da güvence altına
alınmış..

Yıl 2006.. 2007'ye
ise günler kaldı..

Cumhuriyet'in
ilanından bu yana
84 yıl geçmiş.

84 yıl....
Yer|eşmesi için

değilse bile demok
rasi kültürünün
oluşması için
"yeterli" bir süre.

Ancak...
1 960...
1972..
1980...
1997..
Bu tarihler

Türkiye'de önem!i
"değişimlerin"
yaşandığı dönüm
nokta!arı..

Ne yazık ki bu
tarihlerde gerçek-
leşen "girişimlerin"
hemen hemen
tümünün de gerekçe
leri aşağı yukarı
aynı..

Gürhan ÇETINKAYA

ouİü-uxsİYA3lo^ıerE I

ekonomik yaralar
açtı.

Toplum ahlakını
bozdu..

Fırsatçı|ığı körük-
ledi.

Ge!ir dağı!ımında
giderek bozulan
dengenin yol açtığı
açlık ve yokluk din-
sel motiflerin
siyasal yapının içine
etkin olarak girişine
zemin hazırladı.

Sonuç:
Sosyal, siyasal

ekonomik çıkmaz.
Çözüm.
Toplumsal

dayanışma..
Toplumda eşitlik

inancının yerleşme-
si.

Öz kaynaklara
yöneliş.

Siyasa! yapının
içinde etkin görev
alma..

Halkın toplum
çıkarlarını kendi
çıkar|arının önüne
çıkarması.

Sessiz çoğunluk-
tan sesli çoğunluğa
geçış..

ü.İ
aao §ayfı 2

Demokrasl Ve ekonomi...

"Ülkemizin,
sosyal, siyasal,
ekonomik sorunları-
na bir çözüm
getirmey€h, kısır
siyasal çekişmeler
nedeniyle uzlaşmaz
tutumlarını sürdüren
siyasal partileri ...."
diye başlar ve
"yönetime el
konulmuştur" biçi-
minde de biter..

Gerekçeleri ne
olursa olsun bu bir
"sağlıksızlık" işareti.

Bir hastalık var..
öncelikli olarak

ele alınması gereken
"hastalığın" neden-
lerinin saptanması..

Çok yönlü araştır-
ma yapılarak tanının
konulması..

sonra da tedavi
sürecinin başlatıl-
ması..

"Hastalıklı
olduğu sanılan
uzvu" kesip atmakla
iş bitmiyor..

Aksine hem fizik-
sel hem de sosyal
boyutta derin
yaralar açıyor.

Ve,"tedavi" için
dış güçlere başvuru-
luyor..

Onların neyi ne
kadar doğru yapık-
|arı da ortada..

2007' için gün-
lerin sayı!dığı
21.yüzyıl Türkiyesi'n
de 84 yıllık
Cumhuriyet en ağır
"bunalı mını"yaşıyor.

Neden, demokra
sinin yorumlanma
ve uygulanma biçl-
minde yatıyor.

"Çok partili siya
sal yapı halk iktidarı
anlamına gelen
demokrasiden çok
uzak düşmüştür.
sesli azınlıkdenilen
bir iki milyon kişiye
nimet ve olanaklar
sağlamıştır. Gerçek
halk kitlesi sistemin
dışına itilmiştir."

Emperyalizmin
ekmeğine "krema"
süren-aslında onla
rın bilinçli olarak
ama fincancı katır-
larını uyandırmadan
dayattıkları - bu yak-
laşım biçimi sosyo-

Sokak
tlmlerl

aramhda
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Hırsızlık ve asayiş
olaylarına anında
müdahale etmek
için çaba gösteren
llçe Emniyet
Müdürlüğü Sokak
Timi ekipleri suç
işlemek isteyenlere
göz açtırmıyor.
llçe Emniyet
Müdürlüğünden
alınan bilgiye
göre, günün 24
saatinde görev
yapan sokak timleri
yapılan takviye ile
özel!ikle hırsızlık
olaylarının azal-
masını sağ|adı.
24 saat süreyle
cadde ve sokaklar
ile en karanlık ve
gidilmez denilen
yerlerı ctahi kontro!
altında tutarak suç
işlemek isteyenlere
göz açtırmayan
sokak timlerinin

son gün|erdeki
başarısı hırsızlık
olaylarında
aza!mayla
gözleniyor.
Sayıları artırılarak
görev alanları
genişletilen
sokak timleri
hiç umulmayan
anlarda ortaya
çıkarak oluşacak
olaylara mani
olarak huzurun
yer!eşmesini
sağlıyorlar.
Vatandaşların
kesinlikle ya!nız
olmadıklarının
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GENEL MÜDÜatÜx 444 o 55on
EE_o24 oı Zyı th. 'l15 il2 2.İrr 3.1 d.aD k lğir.rti,
PmıPnll. 3at.n bğyı. k rtoP|y.ıli Oo.ooo YTL
EE431 Mananlr 130 M2 2.kal 3+1 kı.lopitl.İ,
ka|dır.n.. 

'ull 
cşya 115.0OO YTL

EE433 orhangrl cad. 1ııo M2 l.kİ 3+1 doğaıgr2
bakıml| dalrc 75.0oo YTL
EE{57 Cumancıı Puan 70 ia2 5.kaı
2+1 çcllı kapl, karlmPlyc., pimap.n a'|.ooo YTL
EE{56 Mananl. 130 m2 s.kal d.nlz yola ccphc,
kalğlr.rll 70.0oo YTL
EE{6o Mana5ıır 13o M2 s.kat 311 dİlı yolı
c.phcll kalorifcrlı 70.ooO YTL
EE461 Bal|kPilan E6 M2 s.kal
2+1 baklm |.t., 35.ooo YTL
EE-o62 Manatıı 120 El2 ıa.kat 3+1 

'uı|daar. 1oo ooo YTL
EE{77 Hamıdiy. Mh 11ıı M2 1.krt 3+'ı
bakım|l dalr. 60.000 Yr[
EEj61 Mınıcıı 135 t2 l.ıat 3+1

'ull-doğalgaz 
9o.oo0 YTL

EE462 Manadıı 1ıl5 M2 3.kat 3+t cilt
bınyo v. wc. ka|onrrli, a3an3air|ü 9o.ooo YTL
EE{E3 Eşrcl Dinçıı Mh, 13OM2 2.kıl
3+'l !ı.nı bina to.ooo YTL
EE-O65 Manaıttr 1lo M2 l2.kat kırtmPay.rla,
kalğir.rıl, maıralıız 55.ooo YTL
EE-loE Mansnır l5o ill2'ı-2-3a_s.. kıtlıİd.
3+1 full, lüks, ığu3t6 2007 t slim d.niı ffinzıni 10
.d.l dıarı Gımlik İİırtıı 1l0 u2 5.kıt 3+l ç.7tlyı lEİın
EE_o93 Man.ıtır 195 M2 5.kat
4+,l 2 banyo, 2 wc, ..anıörıü, doğılgull
EE-'l30 Manaıtı, '|95 M2 3.kat
4+l 2 banyo, 2 wc, e3anıödü, doğaıgııh
EE_129 Mana.t|r l95 M2 z.man
4+1 2 banyo, 2 wc, ııanıör, doğaıg.ı
EE-ogıı Mana3tır t 55 M2 zımın
3+1 2007 tcmmuz t.ılim kr.day. uygun
EE-o96 Mana3tır 15o M2 1.k.t 3+l
dıniz manzarah kalorircdi, öz.| yapım 130.0OO YTL
EE-1oo Mana3tır 1ı10 M2 3.ıat 3.1
özcl yapım lükı kalorar.rla 12o.q)o YTL
EE-l08 Mınaıtır 150 ll2 1.2.3.ra.5. kıüırdı 3+1 full lüı
Ağu3to3 2007 t.3lim dıniı mınanlı 10 ıd.t 125.0@ YTL
EE-i25 Mınııtr'ı55 ı{2 1.k l 3+1 20(17
Tımmuı t.3lim kr.diy. uygun l20.0O0 YTL
EE-130 Mınııbr 195 U2 1.2.3.a.5.6. kıüırdı ıa+l 2 b.nyo,
2 wc, ısın3öİ|ü, doğ.ıg.d! 5 ıdıt 170.000 YTL
EE-1(l tınııtı 120 u2 5.kat 3.'ı 3obıh,
kınopiyırli 70.0ql YTL
EE-lılS Manısüı 135 u2 3.kıt 3+1 ıüPıı dıniı
runzalı, kmbali ü1.0(rc YTL
EE_lıl6 l3tak1.1 Cıd. '!10 U2 2.k t bekmh dıln 67.000 YTL
EE-lıl9 Hımidiyı uh. ll0 ıı2 3+l
Gzi olulu yını bıkım|ı 55.0OO YTL
EE-l51 l3laklat Cıd. 1ıı5 t2 9.kıı 3+1 öııl yıpım full lüİı
dıin 120.000 YTL
EE-153 Kumlı ğı il2 5.hıl 2+1 3ib ıFriıındı bıkmlı
mnanlı full ışyılı.ı2.qıo YTL
EE-l!l Eski 3.haı kıyılh.rİ 120 12 3+l bıkıınlı dıniı
ınınanh 100.0(Xl YTL
EE-'l55 tınaıtı 'l20 [2 lrl ,bnlı mınıı.ıi, bıkımh
dıniı ııfıı mutfık !0.0(Xl YTL

AA462 G.mllİ Bur3ı Yolu 13.q)0 t2
Zımln Etüdlo 5 kıl ım.rll 1.600.000 YTL
AA-oGl ılariı K6yt 1.222 t2 ınıyoıı 5 mt. 300.000 YTL

AA..o80 K.Pıkh 596 u2 villı konul knıİlı t10,0o0 YTL
AA-o8l Kır.ğb.y h.İaıg.ç 9.350 t2 lzmlİ
yoıunı l50 mt. c.Ph. bonılnlllk oııblllr. 25o.ooo YTL
AA_{ı91 Ç.Yİ. yolu 1.o81 t2 yolı 50 mt.
c.Ph. tıcırı imırlı 750.d)0 YTL
AA-092 Yılovı Yo|u g.aot G.mllk'. çoı(
y.kın tic.r| amırlı 3.000.0ql YTL
AA.096 Flstluı Köyü 4.500 u2 d.nlz.60 mı. 3ro.0o0 YTL

EE-{Iı|E Gölyaka 2.0OO t2 lçind. .va olan
lznik götünı sılıı 65.0OO YTL
EE{l71 Eıadiyı Köyü Yalova 12902 ll2
2 katlı ahşap bina ov, ahır. tıahö, 250.0OO YTL
EE-o75 lıludanya 1532 M2 anayola cıphı|i
havuılu mü3takal dınizı sıfıı, altı garaj,
porlakal bahçcıi var 8O0.00O YTL
EE_08O Orhangazi Cd. 7800 il2 Ev ahır .l.klrilq
ıu, arl.ry.n, m.}ry. ağaçlan 200.000 YTL
EE-l3.1 Orhangazi |znik yolu 2500 il2 dublıkı
ıv6 oda. 2 banyo elıkrik, su ı.trtan va ma}rva
ağaçları çmuk paıkı ana yola 120 ml 65.0OO YTL
EE-l36 Dürdano 2272 ?i2 2 kath ıv
mıyvı ağaçlı 130.000 YTL

EEO02 Manastıı 100 M2 4 kat 3+1 ko|o.}f.fli 95.000 YTL
EE.004 Gazhaıı Cad, 125 ii2 s.kat 2+1 kalorilırll 70.0@ YTL
EE{05 Lisı Cad, 110 M2 2.kal 3+1 bakımyı dairı 80.000 YTL
EE411 Nafll Köyü 75 M2 2.kat 2+1 ışyalı 2 adot yüzmı
havuzu, spoı alanı vı çocui paüı masrafııı 75.000 YTL
EE{'l2 Manastır 120 M2 6.kat 3+1 magrafsıı
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-0'l3 Yeni sahil 90 M2 S.kat 3+1 y.ni3ahiı
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL
EE_014 Manastır 124 M2 1.kat masrırslı
bakımlı dairc 85.000 YTL
EE{l'l5 Eski pazaf cad.95 iıl2 2-1 ıobalı,
ka.tonpiyerla 50.000 YTL
EE-ol7 Gemlik merkoz 110 M2 s.kat
3+1 çarşıya yakın 45.000 YTL
EE-ol8 Hamidiy. Mh. 1ıııı M2 .ı.kat
3+l baklmll dair. 70.000 YTL
EE{l9 Balıkpazan 60 M2 3.kat 2+1
acıl ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL
EE-O2t Gemlik 67 M2 5.kal 2+l
çelik kapı kürlonpiy€ı , pimapen 55.000 YTL

sATıLıı< çlrru|ı<

AA-064 s.7ö.3l Bölgı 39.1E3 tT2
Sınıyl lmırlı 3.0O0.0OO YTL
AA-067 lınlk Göl k.nırı 8q).q)o lt2 Turlzrİr
ı.sa3l, kurul.blliı 5.5O0.000 YTL
AA-o88 ortıngızi 'ı9.077 İl2 3ınıyl lm.rlı 1,250.0(x)
AA-072 G.msıı 8o0 t2 vlllı imırlı

EE-159 oiir§oı 13o t2 l0. k.t 3+1
özol yıpım lğı ı05.0«) YTL

EE_O07 Gııhıno Cd. l20 Jtl2 ııınin l.kıl kılofil.rti,
1.1O0 YTL kirı goliri vır, bınke ipoloHi lr5.000 YTL
EE_l05 oımirıubışı İlh. 2ıl ll2
ıımin köşı dükkın 55.(10 YTL
EE-l33 Adliyı kerşııı lhlırı 325 t2 ıımin lull
.ry..ıylı bartikto 550.0O0 YTL
EE-16l ortıngııi Sınıyi sat..i l5{ı t2 ı.mın ç.km.
knlı, içindo kirıcıh, yiınmlıi, kolığr 75.000 YTL

EE-{r34 Orhıngızi'dı 33OOO l'l2 l2OOOU2
kıpalı ılınlı haııı 7.5oo.ooo YTL
EE{65 Alışır Köyü 2a2ı u2 2too t2 kıpılı
ılınlı hızır 9O0.0OO YTL
EE{ılg lznik yolu 3EOOO il2 13OOO İl2
kepalı alınlı h.zıİ, ipol.kli ıı.275.0oo YTL

AA{l37 Hiııılcpı 90000 ll2 imıılı
AA438 tınıstıı 1350 t2 imırlı
AA-Oıa2 tınıstıı 200O 1i2 imıılı

EE.oo6 Hi3ırt.P. 13o M2 3.k.t 2+l ııanıörlü
kılorlforli 2oo UsD d.Pozito 375. YTL
EE{l16 iJlınaıtır 12O J*2 1.k.t 3+1 ı3ın3örlü,
kalorifırli, 2 ıylık dıpozll 35O. YTL
EE{ı2o tını3tı7 12o }ı2 1.kıı 3+1 aıınsörlü,
kalorifırli, 2 aylık dopozit 35O. YTL
EE{ı95 Eıkİ Pııır cd. 1oo ır2 1.k.t 2+l
doğılgaz kıpıdı, full ışyılı 55O. YTL

B{5{ Uıııığ 2t0 12 dıüıı 270 12 bılıçi, dgü nınrdı
B{6lIhüruçı $0l2tiıhı lıil lıdıs 350IlbCçı 3O,M YTL

B{Ot Dürucı 5S 12 Tıi*ı ı|ı fui l*ı dıit 6ü.m m
E{76 l0r.cıJ l$ 12 iİlu da,iı ıılı, Fh,ü b*ç 3r.000 nt
Efl Ofh,rr lh l{012 Duölıis dğiı ııııııl
lüı vı *süiımoötydı l50.0O YTL

Elt? I* a niilğ * ai i,b i ıl a"t m
EE.i4l Oilııirı lao ll fu*ls htıdı gfğ ıııarıl ü0.000 YlL

E-t0| 8ıııı Çıliç ti 12 tipbı od yçn lib l00.m nt
E.l60 [üş,dJ tıli 2t0 U içatis *ı iF* yü4ı hw!4
oılışıltıpıiilO.eüm

sATıLl}< FABRıKA

KAT }<ARşıLıĞı aRsa

EE-056 Balıkpazan t65 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğ|a
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı
müstakil 2,5 katlı , sobalı

AA{l18 Yıkınt üstü 50000 M2 bakım]ı,
otoparlı geçecek 120.000 YTL
AA{18 Kurtııl 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna l Km. 350.000 YTL
AA{lsl Umuöey 1650 l{2 yola yakın,
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
AA{81 Engüru Köyü 2263 lll2 zeytinlik tarla

AA-009 Kurtul 280 M2 taılı köy lçi 60.000 YTL
EE{03 lsk.ı. tıydanı 55 il2 5 katlı
mcyhaneler sııısındı blna 200.000 YTL
EE{38 Karsak Bogazı l0000 M2 rıisatlı,
imarlı benzin]ik 2.250.000 YTL
EE.039 Fıstık!ı 35.000 U2 kabas bitmiş
Resort Otel 1.ı150.000 YTL
EE4ı|0 Orhangııi yolu /rc00 U2 ruhsatlı,
imarlı benıinlik 1,200.000 YTL
EE445 Karsdı Bogazı 7265 M2 2,5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirıubaşı Mh.70n2l katlı bina bakıma
ihtiyacı var, hcr kıtın ayn girişi vaı. 130.000 YTL
EE{73 lstiklal Cad. 25 M2 2 katlı devıen kiralık
d0klıan faal durumda marlıd, tekcl bayi. 50.000 YTL
EE-l38 Orhangızi Cad. 500 M2 faal durumda
dikiş atölycsi makineler yeni dovren kiralık
dükkan 40.000 YTL

NOT : Telefonla goruşmelerinhde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur,
ırl ,v

cılılltT[Jı, ılılı 0tillİil

sATıLl}< MÜsrax LEVARANAN GAYRİMENKULLER
AA-{lOa X.vka önomli dığil 1000 t2
dıniı görıcık ırıı
AA.{ll0 Bur.ı Yolu Oııri ı1000 t2 Tır Perkı olecık
AA-13 Kumlı i{ırh ınıı 1000 U2

Oıniı göııcık içindı ıv olıbiliı
AA427 Yı]ovı Yolu 1000 il2 Ticari lmaı

Z.ytln S.tış ilığızııı Olıcık
AA4.|a Orh.ngızi çıvıı yolu 1500 t2 ı.ytin

d.polımı yıri olıcık ırıı
EE{09 Sıhildı 200 t2 2katlı dıniı gönbilıcık
üıt üıt Y.y. k.rıılrkh iki dıin vıyı dublıkı
dııİ. o|ıbaı.G.k ıry.İi
EE{36 tıvki Önıınli Oıgll 5 kıtfu k.l.piı olıcık binı.
EE4ıl6 l.tiklıl Cıd. Zımin yıfunm ımıçl| dükkın.

SATİLAN _ KİRALANAN
GAYRlıııeıı KU LLER

AA-OO2 Eliiyükkuıııla 928 il2 imarlı 35.000 YTL
AA4O5 Kııacıali 92l5t2 hoılul imarlı 250.000 YTL
AA{O9 Kuıtul 2tO t2 kiiy içl 60.000 YTL
AA-011 OıhJıgaıi Gürlı 133«l l*2 Çitlik vıya
l$ıika olıtıilir. l20.0O0 YTL
AA-Olıl tınaılıı 9(l9 il2 vi]la imarlı a)0.0O0 YTL
AA{l15 Hls..l.p. 12O l{2 Dıniı manıaıah yola
cıpholi hiııoli tıpu t0.0ülYTL
AA-016 Hiıııtıpıl49 M2 Dcııiı tanzaralı yola
c.ph. haı..ll tapu 20.0OO YTL
AA-019 Kanalboyu 97O ll2 ıcki z.ylin hali arkası
ticari iıııaılı 15.0OO YTL
AA{!2O Engürü Köyü 120(Xl il2 1/25.00O planda
dıpo|aına lmaılı 1.0O0.0O0 YTL
AA-O2/] Z.ytin hali aılıaıı 15() t2 dıpo yırino müsait
ı7.«lo YTL
AA-026 Haıı*diyo th. 3184 tl2 iiırkızı yakın
koııııt imıılı 2.0O0.0OO YTL
AA-O29 Oıhıngaıi yolu 3{l.(X) ll2 ıanayi imarlı
dıpolımayı ıtiiıait 7ü1.0ül YTL
AA-O33 Seıbııt bö9ı 50.ü)O il2 anayol a400 m.l.
cophı dıpolırnı irnarlı 7.500.0O0 YTL
AA-O34 Sıbın Bö9o 530.0OO il2 Dıpolama imar|ı
AA-036 Z.ytln HCi yanı 160 t2 dıpo yırim
ııüıılı 2i.oo0 YTL
.AA{latl Urtıtırt y 380 12 dıniı milızaıalı

lla imaıtı 70.0OO YTL
*Oı16 Engürü Kiryü 2r19O il2 Aııqyola

,-ph. 165.000 YTL
..*Oı19 dııngıi cad. 73o t2
,q yanı yol 90.0OO YTL
,,A_050 Umuıboy 5325}l2 yol kıırıı 25.ql0 YTL
,,ıl O55 Umurboy 3850 t2 kiiçfıı manzaralı
; p"ilın ağıçları vaı 95.(Xl YTL

,i .|' a Kaiçükluıııla l0OO ilK2 imalı 100.000 YTL



6 bin metrekare kapalı atanı otan Özdilek Gemllk Alışveriş Merkezi'nin
tamamlanmasına sayıIı günler kaJdı.
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aatı hltngk üıercıdlIgll ıl
Eski Rıfat Minare Çlftliği arazisi üzerinde yaklaşık 6 ay önce başIayan
Özdilek Alışveriş Merkezi inşaatında ça!ışm alar hızla devam ediyor.
Çatısı ve dış cephesi tamamlanan alışveriş merkezine dev Özdilek lev-
hası takılırken, çevreye de yüzlerce ağacın dikimi sürüyor.

Seyfettin ŞeXenSÖZ
özdilek Gemlik
AIışveriş Merkezi
lnşaatı büyük bir
hızla devam ediyor.
Rıfat Minare
varislerinden satın
alınan arsada
6 ay önce baş|ayan
inşaat çalışmaları
tamamlanmak üzere.
Çatısı kapatılan,
dış cephesi..
kaplanan, 'Ozdilek'
tabelası asılan
inşaatın çevre
düzenlemesi de
bitirilmek üzere.
Özdilek Alışveriş
Merkezleri ve
Tekstil A.Ş.'nin
Bursa, Afyon ve
lnegöl'den sonra
Gem!ik'te açacağı
alışveriş merkezi
lstanbul yönünden
gelecek araçların
uğrak yeri olacak.
Belediye Başkanı
Meh.met Turgut'un
da ozdilek tarafından
yaptırılan dere
üstündeki köprü
ile çevresinde
yapılmakta o!an
düzen!emeleri
denetlediği
çalışmaların
yılbaşı sonrasında
bitirilerek halkın
hizmetine açılacağı
öğrenildi.
Yeni yıldan hemen
sonra inşaatın
hizmete açılması
için gece gündüz
ça!ışılan işyerinde
elekrik, ısı sistemleri,
havalandırma,
dış çevre düzenleme-
si, çeşitli firmalar
tarafından yoğun
bir şekilde
tamamlanıyor.
Özdi!ek'in GemIik'te
açılmasıyla büyük
alışveriş mağaza!arı
arasında rekabetln
artması bek!enirken,
küçük işletmelerin
de piyasaya bir
büyük alışveriş
merkezinin daha
girmesi sonucu
zar?r göreceği
belirtiliyor.

a_

=-

Orhangazi Trafik Şube
Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi

kaybettim. Hükümsüzdür.
M. ERCÜMENT TEKİN

]t

Dls Hekimi Ozcan VURAL
o.c-" nr r.a t 1 933@hotmai l.com
wıınıv. m i l ! iy eUblog/özcan vu ra !

Öyle bir öykü kl!.... (3)

Dünden devam
Ocak -1923 -ANKARA.
Savaşın bitmesinin ardından Ankara'da ki

mühimmat depolarında sayım ve temizlik yapılı
yordu.. Sandıklar tek tek açılıyor, mermiler
sayılıp yeniden sandıklantyor, kayda geçirilip
daha tertip!i bir cephaneliğe gönderiliyordu...

Teğmen Hamdi Visıf; Kami| ustanın hazır-
layıp kundakladığı mermiyi buldu...

Böyle bir anının belki de sandıkların içinde
kalmasına gön!ü el vermedl.. Clddi bir suç işle-
meyi göze alıp mermiyi evine götürdü. Niyeti,
ömrünün sonuna kadar bir anı olarak sakla-
maktı.

29. Ekim 1923- ANKARA.
Teğmen Hamdi Visıf Ankara kalesine çıkan

dik sokakları koşarak tırmanıyordu..
Soğuğa rağmen kan ter içinde ka!mıştı..

Yarım saat önce 20.30 saatleri sıralarında
Meclis'ten, Cumhuriyetin ilan edildiğini

duyuru!muştu..
101 pare top atışıyla Cumhuriyet kutlanıyor-

du., Seyfi Çavuşun mermisi bu şöleni kaçırma-
ma!ıydı. Yetmiş, belki de sekseninci atışta
topçuların yanına ulaşabilmişti..

Yüzbaşı Muhsin Talit'ın yanına giderek sert
bir asker selamı verdi...

"Hamdi Visıf - Edirne. Bir maruzatım var
komutanım..

Yüzbaşı sorar gözlerle genç subaya bakıyor-
du..

"Evet teğmenim? .. Sizi diinliyorum .. "
Teğmen, üniformasının içinden merm|yi

çıkarıp Yüzbaşıya uzattı...
"Yüz birincı pareyı en çoK bu mermı hak

ediyoı komutanım, Müsadenizle bu şerefi
ondan esirgemeyelim."

Yüzbaşı Muhsin Talit gözlerine inana-
mamıştı. Sevinç gözyaşlarını tutamadı..

O kadar heyecanlanmıştı ki neredeyse
aralarında ki rütbe farkına bakmaksızın genç
Teğmenin ellerini öpecekti..

Mermiyi alıp çekirdeğlni dikkatlice yerinden
çıkardı.. Kovanın tepesine bir bez parçası tepip
iyice sıkıştırdı. Subay şapkasını çıkarıp surun
üzerine koydu...

Mermiyi şapkanın lçine yatırdı.. Toplar
atış|arına devam ediyordu...

82. 83....... 97, - 98 - 99. On dakika kadar
sonra, atışları sayan Çavuş;

"Yüzüncüyü attık komutanım" deyince.
Yüzbaşı Muhsin Talit kovanı topun yatağına

kendi elleriyle sürerek ateş emri verdi.
Subaylar kılıçlarını çekerek selamladığı, o

son top sesi Ankara'nın her duvarında
yankıIanıp, dört yıllık lstiklil savaşının tüm
hikayesini anlatmıştı sanki...

Rütbe ve mevkilerine bakmaksızın topun
başında ki tüm askerler kucaklaşarak biri birini
kutladı..

Son olarak Yüzbaşı Muhsin Ta|it ile Teğmen
Hamdi Visıf sarıldılar..

Kovan ayaklarının dibindeydi..
Yüzbaşı eğilerek saygı ile kovanı yerden

aldı...
Avuçlarının yanmasına aldırmadan , sevgi

ile.....

K rİez
ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN _ OKUTUN

ABONE OLUNI cırütüsİV^slcızsıı I

o
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ıKa ak a ıl an blnanın 4katı 0ı,ık
":ski Belediye
Başkanlarından
Nurettin Avcı'nın
görev döneminde
Celal Bayar Anadolu
Lisesi karşısına
kaçak olarak
yaptırılan Filiz
lnşaat'ın üstten
beş katının
yıkımına başlandı.
Ruhsatsız olarak
10 kat kaba inşaatı

yükselen bina
müteahhiti tarafından
birçok kişiye satılmış
ancak belediyenin
inşaatı durdurmasıyla
10 yıIa yakın bir
süredir bir çivi bile
çakılmayan bina
arsa sahibi tarafından
lstanbultu Hasan
Vahdi Bingöl
adlı şahsa satıldı.
Manastır'daki

Uğur Sitesi'ni yıkan
Gürgör Enkaz firması
ile anlaşan yeni
aIıcı 9 ncu kattan
itibaren üstten
4 katın yıkımına
baş!adı.
Gemlik Belediyesi
Fen lşleri
Müdürlüğü'ne yıkım
için başvuran Hasan
Vahdi Bingöl'e dün
Belediye Fen lşteri

Müdürlüğü'nce
yazılan yazı ile
inşaatın ruhsatsız
ve kaçak yapıldığı
tamamının
yıkılması
gerektiği bi|dirildi.
Binayı satın
alan Hasan Vahdi
Bingöl'ün ise
5 katı apartman
daire!eri yaparak
satmayı
düşündüğü
öğrenildi.
3 KATA ızlN VAR
Gemlik Belediyesi
ve Büyükşehir
Be!ediye
Meclislerin in
aldığı kararla
ilçenin ova kesim-
lerinde 3 kat inşaat
yapımına izin
veri!diği bildiren
ilgililer,
Belediyeye
3 kat için
başvurdukları
takdirde mevcut
inşaatta yapılacak
denetimler sonucu
uygun görü!düğü
takdirde ruhsat
verilebileceği
açıklandı.

yıkım firması
bir vinçle 9 ncu
kata çıkardığı

yıkıcı bir kepçe ile
yıkım çalışmalarına
dün başladı

i:--ı--i--i
üil

,".{-]l-{-
-T-, ,

*-İ*,ü--"
I

a
*r-
*L*Ti-

ı İ

7:7-v-7vvvv,7,7v-7vv!
,7

-^. -_. ^^. ^_. .^. ._. -_. ^a

NAKLİYAT sAN. TİG. LTD. şTİ.
ı

ULUSLARARASİ & YURTİÇİ TAŞİMACİLİK

[0DERtl0N NAt{tİyAT 0IARA[{ yEt{İ yERİtvlİzE

T0şıNtYlış BtJttJt{tİleı(Teyız.
Y a aa a a a

DCoCRtı tl,luşTCRıLCRıtUlızC DuvuRuLuR.

Adres: Hom|diye Moh- İbrohim Akıt Cod. Şirin Plqzo Kot:2 No: l4
GemliklBURSA

I

ı
t

!i

kqderho n @koderho n . com.tr



K rtez22 Aralık 2006 Cuma
o4İ §ıyfı 5o

Vole bol Turnuvası he
tum hızı la sürü or
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Seyfettin ŞeXenSÖZ

Gemlik Lisesi Spor
salonu'nda devam
eden Ticaret Sanayi
Odası 2006-2007
yııı İıxö5retim
Okulları Vo|eybol

Turnuvası'nda
güçlü takım!ar
rakiplerini kolay
yeniyor.
Her geçen gün
maçlara ısınan
sporcuların heyecanı
salona yansırken.

iddialı takımlar
yavaş yavaş
güç!erini göstermeye
başladı!ar.
KızLAR
Dün oynanan günün
ilk maçında turnu-
vanın iddialı takım-

larından Gumhuriyet
İ!köğretim okulu
takımı Şehit Etem
!lköğretim Oku!u'nu
25€ ve 256'lık
setlerle 2-0 yendi.
lkinci maçta Namık
Kemal Ilköğretim

OkuIu takımı 100, Yıl
İlköğretlm takımını
25-9 ve 25.8'lik
setlerle 2-0 yenerken
iazla zorlanmadı.
ERKEKLER
Dün oynanan günün
son maçında

Cumhuriyet İtköğre-
tim okulu takımı
Hamidiye llköğretim
Okulu karşısında ilk
seti 25-15 ikinci seti
de 25-20 alarak rhaç-
tan 2-0 galip ayrıl-
masını blldi.

a

Wm l l k Körfez' i nternette www. g e m l i kkorfe zgazetes i. co m
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aııl lle
Kıırban bayramı, yılbaşı tatili
-,,deniyle muhtemel
, afik kazalarını önle-

mek için polis 24
saat esasına göre
radarlı denetim
yapacak, karayol-
larında 30 kilome-
trede bir ekip
bulundurulacak.
Şehirlerarası otobüs
terrninalleri sürekli
kontrol edilirken,
kar yağışı durumun-
da ağır tonajlı
araç!ar trafik normale
dönünceye kadar
uygun yerlerde
bekletilecek.
İçişleri Bakanlığı,
kurban bayramı ve
yılbaşı tatili nedeniy
le alınacak trafik ted-
birleri konusunda
81 ll valiliğine
genelge gönderdi.
29-30-31 Aralık 2006
ve 03-04 Ocak 2007
tarihlerinde bakan-
lığın genelgesi
doğrultusunda geniş
tedbir alınacak.
Buna göre, şehir|er-
arası otobüs termi-
nallerinin giriş ve
çıkış|arında otobüs-
!erin; takografları,
şoförünün alkollü
olup o|madığı, taşıma

ı

ln trafik önlemleri alındı

o

Kar yağışı olması
halinde, TlR türünde-
ki araçlar ile gerek
görülmesi halinde
ağır tonajlı diğer
araçlar, uygun yer-
lerde kısa süreler ile
trafik akımı, hava ve
yol şartları normale
dönünceye kadar
bekletilecek.
Trafik kontrollerinde
aşırı hız, hatalı solla-
ma, yakın takip ve
şerit ihlali gibi trafik
kazalarının oluşu-
munda büyük
rol oynayan kural dışı
davranışların
denetim lerine
agırlık verilecek.
Yılbaşı gecesi alkol
denetimlerine ağırlık
verilerek, denetim-
lerde belir!enen
limit!erin uzerinde
alkol aldıgı tespit
edilenler hakkında
gerekli yasal işlem
yapılacak.

_

Ba ı!ha

cılık yetki belgeleri,
zorunlu mali mesu
liyet ve zorunlu ferdi
kaza koltuk sigorta-
ları, şoförlerin sürücü
belgeleri ve ceza
puanları ile aracın
fenni muayene duru-
mu titiz!ikle kontrol
edilecek, arıza ve
eksikliklerin tespiti
halinde gerekli yasal
işlemler yapılacak.
Ayrıca, karayolu gü
zergahlarında da
otobüsler üzerindeki
denetim|ere ağırlık
verilecek.
Güzergah üzerinde
yapılan trafik kontrol-
lerinde, araçlarda
teknik yönden aksak-
lık bulunup bulun-
madığı, özellikle de
aşınmış lastik kul-
|anılıp kullanılmadığı,
dış ışık donanım-
larının faal olup
olmadığına dikkat
edilecek.

Se fa6

A kentll minlkler yer

Malı Haftasını kutladı

ıı

Özel Aykent llköğretim
Okulu Anasınıfı öğrenci|eri,
yerli Malı ve Tutum yatırım
Haftasını kutladılar.
Okul yemekhanesinde
hazırlanan yiyecekleri
öğretmenleri ve arkadaşları
ile paylaşan minik|er, hem
eğlendiler hem de yerli
malı haftasının sevincini
hep birlikte yaşadılar.

t
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Millet olarak kadirşi-
nasızdır.

Hizmet verenIeri
unutmayız, unuttur-
mayız.

Oku!lara, hava
liman!arına, kışlalara,
yollara, cadde ve
sokaklara, stadlara,
köprülere, has-
tanelere, korulara
adlarını vererek
hizmet edenleri;
ölümsüz!eştiririz.
Bunlar, padişahtır,
Cumhurbaşkanıdır,
Başbakandır,
bakandır, milletvekil-
leridiı generaldir,
amira!dir,
müsteşardır, validir,
kaymakamdır,
belediye başkanıdır,
y azardır, gazetecid i r,
görev şehididir.
Yani üst düzeyde
görevterde bulunmuş
kişilerdir.
Aslında her görev

kutsaldı r, şerefl i di r,
yücedir.

Bugüne kadar bir
çöpcünün bir hade-

lnan TAMER

menin hizmetlerinden
ötürü adının
yaşatıldığı, gelecek
kuyaklara anımsatı!dı
ğı gelecek kuşaklara
anımsatıldığı pek
görülmemiştir.

Gemlik Belediyesi
Temizlik işçisi
Rahmetli Şaban
Amca (Yelmer) 40 yıl
bu ilçenin temizliği ve
sağlıklı olması için
sabah ezanlarından
akşama kadar uğraş
vermiştir hiçbir
güvencesi olmadan.

Muhtarlar daktilocu
Mustafa (Sever) Nuri
Acar, Mehmet Acar,
Refik Acar, AHmet
Acar, Saljh Şanlı,
Kahveci lsa Akcan,
Ahmet Hocaoğlu yıl-
Iarca Gemlik halkına
uğraş vermişlerdir.
Ama gelin görün ki

bir sokakta olsun
adları yoktur.
Görevler azımsanıp,
küçümsendiği için de
ondan.

Gemlik- Armutlu

NAZıKE HANıM,ı YAşATALıM ı..
Çevre Yolu üstündeki
yeni yer|eşim böl-
gesinde yeni bir ilk
öğretim okulu inşa
ediliyor. Okula geçici
o|arak'Çınar' adı ve
ri ldiğin i gazetemizde-
ki haberden öğrenl
yoruz. Demek ki
okula başka bir ad
veriIecek.

Dedim ki; bu kez bu
okula sade bir vatan-
daşın, ömrünü eğitim
hizmetlerinin bir
neferi olarak uzun yıl-
lar görevde bulun-
muş blr hizmetlinin
adını verelim.

Bu okulun adı
'Nazike Hanım" okulu
olsun.

Merhume Nazike
Hanım kimdir?

Nazike Hanım
yunanistan mubadili
olarak genç yaşta
Gemlik'e ge!miş,
Atatürk Ilkoku!una
hademe oImuştur.

30 yıl tekbaşına
koca okulun cam-
larını silmiş.

sınıflarını süpürmüş,
sıralarını silmiş,
soba!arını yakmış
tüten sobaların işleri
ile kararmış sınıfların
badanalarını yapmış,
ders zillerini çalmış
okulun müdür ve
öğretmenlerine eliy!e
pişirdiği çaylar,
kahveler sunmuş,
evrak getirip götür-
müş, oynarken düşüp
laralanan çocuğun
imdadına ilk o koş-
ffiuş, yarasını temiz
lemiş ön!üğü yırtılan,
pantalonu sökülen
öğrencinin dikişini o
yapmış, barındığı
okulun bir tek göz
odasında pişirdiği
yemek kokmuştur
diye o tattırmış, acık-
tım diyeni o doyur-
maya çalışmıştır.
Ve!hası! öğrenciyi

kanatları altına almış
ana olmuş, saygılı,
çalışkan namuslu bir
eğitim neferidir
Nazike Hanım.
Binlerce Gemlikli

ilkokulu çağındaki
çocuk gibi; bende
O'nun hizmetlerine
mazhar olmuş bir
Atatürk llkokulu
mezunu öğrencisi
o|arak kendisini
rahmet!e anıyor
gerçek bir eğitimci
olan Nazike Hanımın
adının yeni
oku!a verilerek
öI ümsüzleştirilmesi ni
diliyorum, öneriyo-
rum.
Türkiyemizde belki

de ilk kez alt düzeyde
hizmet vermiş bir
eğitim elamanın
adının veri!mesiyle
bir ilk olmanın onu-
runu yaşayalım diyo-
rum. Böyle davra-
narak gerçek kadir
şinaslığımızı kanıtla
yalım.

YetkiIiler, bilmem
bu görüye katılırlar
mı?

Yoksa... "Hadl
canım o da
kimmiş" deyip
geçerler mi...

rencllerln

senet uerıne

y

ıı

uzat dsuresı
Yüksek Öğrenim
kredi ve yurtlar
Kurumundan 2006-
2007 öğretim döne-
minde burs veya
kredi almak üzere
müracaatta bu!unan
öğrencilerin senet
verme süresi, 28
Aralık tarihine kadar
uzatıldı.
Yüksek Öğrenim
kredi ve yurtlar
kurumu Genel
Müdürlüğü'nden
yapılan açıklamaya
göre, daha önce 22
Aralık olarak belir-
lenen senet vermesi
süresi, 28 Aralık
Perşembe günü
mesai saati bitimin
de sona erecek.
2006-2007 öğretim
yılında burs, öğre
nim ve katkı kredisi
almaya hak kazanan
öğrencilere ait
|isteler ile adlarına
hazırlanan burs
kredi taahhüt
senet lerinin öğretim
kurumlarına
gönderildiği
be!irtildi.
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:ıınnİyet Genel
",*üdürlüğü, yaklaşan
'xurban bayramı ve
yılbaşı nedeniyle
piyasaya sürülen
sahte paraların
artma olasılığına
dikkat çekerek
vatandaşları uyardı.
Kalpazanlar, bu yıl
en çok sahte 100
YTL ve sahte 100
doları tercih ettiler.
Emniyet Gene!
Müdürlüğü Sözcüsü
lsmai! Çalışkan,
kalpazanların, en
çok sahte parayı
kurbanIık satılan
pazarlar ile yılbaşı
günü eğlence mer
kezlerinde piyasaya
sürdüklerini tespit
ettiklerini bildirdi.
Kurbanlık alan kişi-
lerin sahte paraları
piyasaya sürerken
iazla pazarlık yap-
madan "bonkör"
tavır sergiledi kleri ne
dikkat çeken
Çalışkan, para alan
kişilerin aldıkları par-
aların kalitesini kont
rol etmelerini de iste-
di. Yanlarındaki para
ile aldıkları paraları
kıyaslamalarını
isteyen Çalışkan,
"Ku!lanımdaki par-

alar kadar yıpran-
mamış olduğu için
yeni olan parayı
vatandaşlarımız
dikkatle incele-
sinler" dedi.
lş yerlerinde mor ışık
veren makinaların
bulunduru!ması
önerisinde bulunan
Çalışkan, paraların
bu makinalarda kont
rol edilerek, sahte
paralardan ayırt
edi|ebileceğini de
bildirdi.
Büyük bölümü lstan-
bul Ankara ve lzmir
olmak üzere polisin
2006 yılında düzen-
|endiği operasyonlar-

PTT'nin tebliğ ettiği
tutanaklardan 1 ay
içinde yapılacak tah-
silat için ldare'den
yüzde 3 komisyon
alacağını belirten
Arıoğlu, özellik|e
Karayollarının kestiği
cezatarın yüksek
olması nedeniyle
be|ge başına komis
yon tutarının 10 YTL
ile sınırlı tutul-
duğunu söyledi.
PTT'nin tahsilatları
ertesi gün Hazine
hesabına aktara-
cağını dile getiren
Arıoğlu, 1 ay geçtik-
ten sonra yapılacak
tahsilatların ise
komisyon dışında
tutulacağını ve

Sayfa 8

bankalar gibi
vergi dairelerinin
hesap!arına gönder-
i|eceğini söyledi.
Odemesini 1 ay
içinde yapanlara
yönelik bazı
kolaylık!arın söz
konusu olduğunu
ifade eden
Arıoğlu,
tebligatın da
tahsilatın da artık
daha hızlı olacağına
inandıklarını
vurgu!adı. Arıoğlu,
"(Polis bu cezayı
bana nereden
tebliğ edecek)
düşüncesinden
vazgeçilmesi
gerektiğini söyleye-
bi!irim" dedi.

ııo

ara u arısı

da, 249 adet sahte 5
YTL, 9 bin 936 adet
sahte 10 YTL, 35 bin
904 adet sahte 20
YTL, 14 bin 40 adet
sahte 50 YTL, 192
bin 556 adet de
sahte 100 YTL ban-
knot ele geçirildi. Bu
yıl ayrıca çok sayıda
sahte 25 YKr ve 50
bine yakın da sahte
YTL'Ilk madeni
paraya elkonuldu.
Operasyonlarda ayrı-
ca,354 adet sahte 10
dolar,478 adet sahte
20 dolar, 98 adet
sahte 50 dolar ile 12
bin 707 adet sahte
100 dolar elde edildi.

ı

Trafik cezaları ile
otoyollardan kaçak
geçiş yapan araçlara
ait geçiş ücreti ve
idari para cezası
tutanakları, PTT
vasıtasıyla
tebliğ edilecek.
Tahsilat, tebligat
sırasında ya da
online hizmet veren
PTT'lerde yapılacak.
Gelir ldaresi Başkan
vekili osman
Arıoğlu, Karayo!ları
Genel Müdürü Cahit
Turhan, Emniyet
Genel Müdür Vekili
Necati Altıntaş ve
PTT Genel Müdürü
Osman Tural konuya
ilişkin 4'lü protokol
imzaladı.
protokol töreninde
konuşan Arıoğlu,
proje ile cezaların
tebliğ ve tahsilatında
yaşanan sıkıntıların
aşılacağını ifade etti.
fmniyet ve
Karayolları genel
müdürlüklerinin ceza
tutanaklarını hem
dosya olarak hem de
elektronik ortamda
PTT'ye ulaştıracağını
anlatan Arıoğlu,
projede en büyük
işin PTT Gene!
Müdürlüğü'ne
düştüğünü söyledi.

I

E ın etten sahten
ı

Traflk cezaları p e ödenecek

Bursa'da baz istas onu er ı n ı
Y

ıı
Bursa'nın Yı!dırım
|lçesi'nde bir evin
çatısına kurulmak
istenen baz
istasyonu mahaIleIiyi
sokağa döktü.
!stasyonun kurulma-
ması için ev
sahibini projeden
vazgeçirmeye
ça!ışan 100 kadar
mahalleli gece geç
saatlere kadar
sokakta nöbet tuttu
Edini|en bilgiye göre,
152 EvIer Mahallesi
Acar Sokak'ta bulu-
nan İsmet korkmaz
isimli şahsın
2 katlı evinin
terasına baz
istasyonu kurdurmak

istemesine tepki
gösteren 100 kişilik
maha!le sakini,
korkmaz'ın evinin
önünde toplanarak
baz istasyonunu
protesto etti.
Kanserojen etkisi
o|duğu için bazın
mahallelerine
kurulmasını
istemediklerini
söyleyen kalabalık,
istasyonun gece
kurulacağı endişe-
siyle saatlerce
sokakta bekledi.
Kalaba|ığın dağılma-
ması üzerine
olay yerine gelen çok
sayıda polis,
muhtemel bir

olay çıkmaması için
tedbir aldı
Polis ekiplerini
karşısında
görünce kararından
vazgeçtiğini
söyleyen ev sahibi
lsmet korkmaz'a
inanmadıklarını
belirten vatandaşlar,
"Daha önce de
kurdurmayacağını
açıklamıştı. Ama
sözünü tutmadı.
sabaha kadar
nöbet tutacağız"
dedi.
ötı<eıı kalaba!ık,
polisin uzun
süren ikna
çabaIarının
ardından dağıldı.

e 0r
Tebliğ'e göre,
elektrik da ğıtım
lisansı sahibi
tüzel kişi!er,
bölgeIerarast
maI iyet farklılıkların ın
tüketiciye
yansıtılmasının
önlenmesi için fiyat
eşitle me mekaniz-
ması kapsamında
desteklenecek.

Elektrlkte fl e itleme sisteml ıı

Yalova'da Termal Bara;ı'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 Sağlık ve

Her TürIü Sigorta lşIemleri ve

Doğalgaz PoIlçesi YapıIır,

§EXER §ıGORTA
ltacide Öıııp

Tel : 5132414 Fax: 514 10 21

Enerji Piyasası
Düzen|eme Kurumu
(EPDK), elektrikte
tüketici lerin, dağıtım
bölgeleri arası mali
yet farklılıkları nede
niyle var olan fiyat
farklılı klarından kıs-
men veya tamamen
korunmasını sağla-
mak amacıyla 31
Aralık 2010 tarihine

kadar uygulanacak
fiyat eşitleme meka
nizmasının esaslarını
be!irledi. EPDK'nın
konuyla ilgili tebliği
Resmi Gazete'nin
dünkü sayısında
yayımladı. Elektrik

. Dağıtım Bölgelerinde'lliygutanacak Fiyat
Eşitleme Mekaniz
ması Hakkında

ıilYıP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tescil!i

EX 055906/13.11.2006 sayılı G.Ç.B zayi o|muştur. Hükümsüzdür.
vEzlR MADENclı_lx eruoüsrnl sANAyl ve Tlc. A.ş.

-_

İlİı*İııAN(Afl}ıla

*ğF

ıAY ilu§TAFA üı*LP EffiLAK,TA},I
iitşI iT§ı!ıifrE iİFI ıı 71 ıı Tl

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

ıciı §ATıLııI ı,e ıI|RALııILARıNız içiıı g|zi ARAyıNız

120 n2 3 + 1 SAT|LIK LUX DA|RE

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m' SAT|LIK 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 lüüstakil Ev (Bahçe lçinde}Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpaan Eski sahillılektep $okak t'|o:2 D:l §adık Fatma Apt, 3+1. 110 m2 asansödü {orıbili satılık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makıneleriyle saülık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

K,Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
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Türkiye'de bu yılın
üçüncü çeyreğinde
(Temmuz-Ağustos-
Eylül), bir önceki
yılın aynı dönemine
kıyas!a imalat
sanayiinde, üretimde
çalışanların sayısın-
da ve çalışılan saatte
yüzde 0,2'şer azalma
kayded ild i.
Türkiye lstatistik
Kurumunun.3 bin
294 

'ş 
yerinden der-

lenen bi!gilere. dayalı
hesaplanan, "lmalat
Sanayi Ureti.mde
Ça|ışanlar, Uretimde
Çalışılan Saat ve
kısmi verimlilik
Endeksi 2006 yıtı
Üçüncü Dönem"
sonuçları açıklandı.
Buna göre, söz
konusu dönemde
üretimde çalışan kişi
başına verimlilik
yüzde 5,4, çalışılan

sayısı azaldı

f cuırux slvası ogrrşI

K rİez
I GuxLux slvAsı GA.?ETE I

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

j€xı li

ö

'Gemllk Körfez' internette
www. emllkko azetesı.com

Sıyfı 9

Yeni Mahalle Yokuşu ve
Manastır

Yeni Mahalle Yokuşu Gemlik'in en işlek
yerlerinden biridir. Otomobiller ve belediye
otobüsleri dışında oradan kamyonların iniş
ve çıkışı yasaktır. Manastır'dan Nato
Yolu'na ve Yeni Mahalle Yokuşu'na ayrılan
yolda, 'kamyon giremez' diye tabe|a bile
vardır.

Ancak yasak|ar bizde hep göz ardı i

edilmek içindir. Zaten hareket alanı kısıtlı
olan bu yokuşu kamyon ve bazen de servis
otobüsleri kul|anınca tehlikeye resmen da
vetiye çıkarı|ıyor.

Bu yokuşu inen ya da çıkan yayalar için
hiçbir güvenlik söz konusu değildir. Derme
çatma, kırık dökük ve üstelik dar olan
kaldırımlar o|dukça yetersizdir. Buradan
birkaç kez yürüyerek Manastır'a inip çık-
tım. O yolu kullanan insanlara hak verdim.

Sıkıntı bununla da bitmiyor. Yolun sağ
ve so! tarafına park edilen araçlar hem
seyir halindeki otolar, hem de yayalar için
zor!uk o!uşturuyor. Oysa ki, doğalgaz çalış-
malarından sonra uzun bir süre trafiğe kap-
atılan bu yokuşa, neden doğru düzgün bir
kaldırım yapılmamıştır? Yetki|i|ere bu
soruyu sormak istiyorum.

Gelelim yokuşun yukarısına, yani
Manastır girişindeki kavşağa. Kavşakta o
kadar çok kaza oldu ki. Buraya mutlaka
trafik |ambası konulma|ıdır. Çünkü farklı
yönlere çıkan yolu kullanmak İsteyen
araçların hata yapmaları an meselesidir.

Sol tarafa döndüğünüzde, yapılan taşlı
refüj benzeri düzenleme yo|u çok daralt-
mıştır. Bir de Demirkent Sitesi'nden
araçlarıyla inenler dönüşünü iki ham|ede
yapmak durumundalar.Geçtiğimiz iki yılda
da burada bir çok kaza meydana gelmiştir.
Ayrıca bu durumu yetkililere sürekli dile
getiren site sakinleri hiçbir olumlu cevap
alamamışlardır.
. Son günlerde Manastır'daki Cumhuriyet
llköğretim Oku!u'na yakın olan durağın
kaldırı!ması ile ilgili bir sürü mail aldım.
Bende olayı yerine görmek için dün, oto-
büse bindim ve denilen yere gittim.

Otobüs sizi dik bir yokuşun orada
bırakıyor. Aşağı inerken ne yapacağınızı
şaşırıyorsunuz. Ufacık çocuklar kendilerini
salıyor|ar aşağıya doğru. Yokuş çok kötü,
buraya mutlaka merdiven yapılması gerekir.
Başka hiçbir alternatif yok.

En kısa zaman da yetkililerin bu konuyla
ilgilenmesi dileğiyle!..

Not: Yarın 23 Aralık. "Devrim Şehidi"
olan Kubilay'ın Cumhuriyet yönetimine
karşı çıkan yobazlar tarafından şehit
edilmesinin 76. dönüm yılı. Bugün,
Menemen'de Kubilay'ın anıtında yazılanlar
Mustafa Kema|'in kurduğu genç Türkiye
Cumhuriyetine adanmış|ığın en güzel
örneğini sergiler.

"lnandılar, dövüştüler, öldüler.
Bıraktıkları emanetin bekçisiyiz."

oil,

o

Uretimde anlarınalı

saat başına ver-
imlilik de yüzde 5,5
arttı.Bu yıl üçüncü
dönemde, geçen
yılın aynı dönemine
göre devlet
sektöründe
üretimde
ça|ışanların
sayısında yüzde
5,7 azalma, kısmi
verimliIikte yüzde
17,7, saat başına
kısmi verimlilikte de
yüzde 16,2 artış
görü ldü
Aynı dönemde, özel
sektörde ise üre-
timde çalışanların
sayısı yüzde 0,3
aza!ırken. üretimde
çalışan kişi başına
kısmi verimli!ik
yüzde 3,9 arttı. Özel
sektörde üretimde
çalışılan saat başına
kısmi verim!ilik de
yüzde 4 arttı.

lVlatbaamızda yetiştiriImek üzere

Ç|RAK ARANıYOR
ıı

ı(On[H 0]$[T
lstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B

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

fie-

ıı

ssonu mesa
MTV ı

ı

ı n
ı
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ı

ı

Motorlu taşıtlar
vergisini tahsile
yetki!i vergi daireleri,
23 ve 30 Aralık
Cumartesl gün|eri de
açık bulundurulacak.
GeIirler ldaresi
Başkanlığı'ndan
yapı!an açıklamaya
göre, otomobil
sektöründeki satış
işlem|erinin Aralık
ayının son hafta-
larında yoğunlaştığı
göz önüne alınarak,
Ankara, lstanbul,
İzmir, Adana ve
Bursa il merkez-
lerindeki motorlu
taşıtlar vergisini
tahsile yetkili vergi

daireleri,
23 Aralık Cumartesi
günü saat 17.00'ye,
30 Aralık Cumartesi
günü de saat
13.00'e kadar açık
olacak.
Diğer taraftan, bu
illerin ilçelerindeki
vergi daireleri ile
diğer il merkezleri ve
ilçelerdeki motorlu
taşıtlar vergisini
tahsile yetkili vergi
dairelerinin, söz
konusu günlerde
açık bulundurulması
konusunda ise Vergi
Dairesi Başkanları-|l
Defterdarları
yetkililendirildi.

Düşünsel Boyut
Yelda BAYK|Z

e-mail: yeldabykz@hotmai|.com

isiıuı DüZELTMEsl
Gem!ik Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
2006 / 394 esas no 14.12.2006 tarihli

2006 / 653 karar no ile 'Mefkür' o|an ismim
Mefküre olarak düze|tilmiştir. Duyurulur.

MEFKÜRE ORHUNBiLGE

EtEtA]l ARA]IıYOR EIEIıANffiR
4 yıllık Üniversite mezuDu

İş deneyiıDi olaı)

BAYN ilIUHA§EBE

PER§OI\{Eü NI{ACAKTIR
Milracaat Tel

0.533. 497 E3 42
özay NAKLİyAT

GERçEK oTo ı^€sTiK
ıf,zocLotlüseyin TAŞI{IRAN

rıER TURLU
LAsTİK rnpıİnİ yApıLtR.

", 2. E| ve Yeni Lastik Alım Satımı
'-, 2- El Jant Alım Satımı
24 SAAT HIZMETE AAıKTıR

G§iıt 0,§3§ 73ü {3 18
0r 7r.ıa Kaya Mh, Bayrak Sk. No:3

DenıırciApt Gemlik / BURSA

sATrtlK

Az kullanılmış
40 binlik otomatik

kömürlü kat kalorifer
kazanı sahibinden sa tılıktır

5{3 96 83 GEı'Lİx

ııullsll ılllı{ılllıuflll( ı{ffi 0llıfl(tffiıll(

ltfill ııO|lfflfitılRlll{lfi

KiıR]İı REKlfitUl
İstikla| Caddesi Bça Sokak ilo : UB GElilLlK

(Alıbank anlı$ Studyo Presüj yanı

Tel : (0,221) 513 96 83 Fu : 513 35 95reklamlannn n blzl

Her tür!ü alım.satım,

eleman ilanlannnve
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Sayfa 10

ocuk slnüzltlerlnl

hafih alına

Erişkinlerde çok iyi
bilinen sinüzit
hastalığının çocuk-
larda da sık rast-
lanılan önemli bir
sağ!ık sorunu
olduğunu, fakat
çoğu kez gözden
kaçırılarak ihmal
edildiğini belirten
Doç. Dr. Erhun
Şerbetçi, "Sinüzit
ihmale ge!mez.
lşitme kaybı iİe son-
lanabilecek orta
kulak iltihaplan-
maları ya da kronik
akciğer sorunlarına
yol açabilir" diyerek
aileleri uyardı.
Çocuklarda, 10 gün-
den fazla süren
üst solunum yolu
enfeksiyonlarında
hemen sinüs!erinin
hastalandığı
söyleyen Nişantaşı
KBB Grubu Uzmanı
Doç. Dr. Erhun
Şerbetçi, "Çocuk
sinüslerinin gelişim-

Ba
l,

Başınız her ağrıdığın-
da ağrı kesici alarak
sonurunu
çözdüğünüzden ernin
olrrıayın. Çünkü şid-
detli baş ağrıları
heyirı kanaması
habercisi olabilir ve
siz o haberciyi sustu-
ruyor olabilirsiniz.
Şiddetli baş ağrıları
beyin kanamasının
habercisi olabildiği
için bu tür ağrıyla
karşılaşanların i!aç
alıp ağrıyı geçirmek

""rine, en yakın
!ık kuruluşuna
,vurmaları
ekiyor.

;l ,iiııen baş ağrıların-
l,,", 'ar}!ı olarak

a rE§ını a a

$o
Soğuk kış aylarında
cildin en çok nem-
lendiriciye ihtiyaç
duyduğu, nem-
lendirilen bir ciltte
makyajın da daha
dolgun ve güzel
durduğu blldlri!di.
Çukurova
Universitesi (ÇU)
Adana Meslek
yüksekoku!u
(AMESYo) Ciıt
Bakımı ve kuaförlük
Bölümü öğretim
görevlisi,
estetisyen ve
aromaterapi
uzmanı zuhal
Akbaba, soğuk
havalarda güze! ve
sağ!ıklı bir cilde
sahip olabilmek için
nemlendirici kul!anıl-
masının önemli

ın

leri 20 yaşına kadar
sürüyor.
ErişkinIerdekinin
aksine, çocuk sinüz-
itlerinin belirtileri ve
nedenleri daha belir-
siz ve karışık olabilir
sadece tanı ve
tedavisindeki
güçIükler nedeniyle
değil fakat
göz ve kafa içi
yayılmalarına
yoİ açma riski
nedeniylede erişkin
sinüzit!erinden
farklıl ık gösteri rter"
dedi.
Çocuk sinüzitlerinin
inatçı ve sık sık
tekrar!ayabilen bir
hastaIık olduğunu
vurgulayan KBB ve
Baş Boyun Cerrahisi
Uzmanı Doç. Dr.
Erhun Şerbetçi,
sinüzitin yazın
iyileştiğini ancak
kışın yeniden
tekrarladığını da
sözlerine ekledi.

Barış Güler'in kaleminden 7 YAş

temiz!iğe ilk olarak
ise cilt üzerindeki
ölü tabakanın
atılması
ile başlanılması
gerektiğine
dikkati çeken
Akbaba, bu işlemin
ardından yapılacak
bakımın daha
etkili olacağını
kaydetti.
Akbaba,
temizlenmiş,
nem lend iricisi
sürülmüş bir
ciltte makyajın
çok güzel duracağını
belirterek, özellikle
de kış aylarında
nemlendir|ci
kullanılmadan
makyaj yapılmaması
gerektiğini
bildirdi.

Y

uk havalarda neınlendirlcl kullanın

ıı

geçİştİrııuyİn
olduğunu beIirtti.
Akbaba,
nemlendlriciyi
kullanmadan
önce cildin kuru ve
yumuşak bir fırça
i!e fırçalanması
gerektiğini ifade

ederek, bu işlemin,
cilt metabolizmasını
hızlandıracağını
söyIedi.
Bakım ürünleri kul-
lanılmadan önce
cildin iyice
temizlenmesi,

gelişen, şiddet!i baş
ağrısı, göz kapağında
düşme, şuur bozuk-
luğu ve kusmanın
beyin kanamasının
belirtileri olabileceğini
anlatan Prcıf. Dr.
İbrahim Bora, beyin
kanaması geçiren
hastalarırı yiizcle 30-
50'si öldüğünii kurtu-
lanların ise sakat
kalma riski olduğunu
belirtiyor.
Hastalar bazen beyin
kanaması geçirdik-
lerinin farkına bile
varrnıycrlar.
Beyin kanaması
geçirdikleri daha
sonra yapı!an tetkik-
işrde a rı l;ıli ı l 
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GEMüI( s invre,MA (GünrLtlGü
VENÜS SİNEMASİ
Filrnin Adı
DONDURMAM CAYMAK
rıAYATıMıN ı(ADINıSıN

Seanslar
ı ı.5o _ ı4.oo - 16. 15 - 2o.oo
l1.45 - 14.15 - ı6.ı5 - 20.ı5
(Rezeruasyon Tel : 5l5 33 2l'

ATLAS SİNEMASİ
PARTi rıAYVANLARI r}ffi- 16.5()

(Rezervasyon Tel z 5l2 ()5 46)

'Gemlik Körfez' internette > ıııııt|ıx, gem l İ kkorfezgazetes i,cgm ad res i n i tı k1ayı n
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Uzman ardan [urban Ba
ıı ı

raıııı oncesı u arı ar
yoğun yağ bulunan
baklava, kadayıf gibi
tatlılardan ziyade
sütlü tatlı|arı tüket-
melidir. Kalp ve tan-
siyon hastaları,
bayram süresince
ilaçlarını aksatmadan
kullanma!ı sağlık!ı
yaşamın temel kurat-
larından biri olan
fizi ksel aktiviteleri ni
artırmaya dikkat
edilmeli, günlük tem-
polu yürüyüşlere
devam etmelidirler."
Amerikan Hastanesi
Endokrinoloji,
Diyabet ve Metabo
lizma Bölümü Şefi
Dr.Tahir Haytoğlu da,
"Bayramı tadında
yaşayabi!mek için
aşırı et tüketiminden
kaçınılmalı" dedi.
Diyabet hastalarının,
Kurban Bayramı'nda
kendilerini frenleme-
si ve aşırı et tüketi-
minden kaçınmaları
gerektiğini belirten
Haytoğlu, a|ınacak
önlemlerin yalnız
diyabet hastaları
değil herkes için
geçerli olduğunu
söyleyerek sağlıklı
beslenme konusun-
daki temel prensip-
lerin, yiyeceklerin
seçimi, porsiyon
kontrolü ve yiyecek-
lerin dengeli
dağı!ımının her
zaman uyulması
gereken ana kura|lar
olduğunu ifade etti.

A|zhelmere
erken te

Vehbi Koç Vakfı
Amerikan Hastanesi
doktorları, daha
sağlıklı bir bayram
geçirmek için dlkkat
edilmesi gereken
konuları açık!adı.
Kurban Bayramı
öncesi bir açıklama
yapan Amerikan
Hastanesi Kardiyo|oji
BöIümü ve Kalp
Kateterizasyonu
Laboratuvarı'nda
görev!i Kardiyolog
Dr. Alpaslan
Eryılmaz, kalp
hastal ı kları açısından
yüksek risk altında
olan ya da kalp
hastalığı teşhisi
konu!muş kişilerin
bayramda bes!enme
düzenine önem ver-
meleri gerektiğini
bellrterek "kurban
Bayramı'nı has-
tanede geçirmeyin"
diye uyardı.
Dr. Eryılmaz, Kurban
Bayramı'nda et tüke-
timinin arttığını, kalp
ve tansiyon hasta-
larının rahatsızlıkları
nedeniyle sağlık
kuruluşlarına çok
sayıda müracaat
olduğunu beIirterek
şöyle konuştu:
"Ka!p-damar, diyabet
ve yüksek tansiyon
hastaları, Kurban
Bayramı'nda yağsız
veya az yağlı etleri
tercih etmeli, aşırı et
tüketmemelidir.
Kurban Bayramı'n

daki aşırı et tüketimi
ile bu hastaların
yaşadıktarı sağlık
problemleri had
safhaya ulaşabilmek-
tedir. Kolesterol içer-
iği yüksek et ve et
ürünleri, kan
yağlarını doğrudan
yükselterek; kalp
hastaIarını olumsuz
yönde etkileyebilir."
Kırmızı etin, koles-
tero!ün en başta
gelen sebeplerinden
biri olduğunu ifade
eden Dr. Eryılmaz,
sözlerine şöyle
devam etti: "Kurban
Bayramı'nda et tüke-
timi arttığı için ka!p
ve tansiyon rahatsız
!ıkları nedeniyle
sağ!ık kuru!uşlarına
yapılan müracaatlar-
da büyük artış
görülmektedir. Yağ!ı
etlerin doymuş yağ
ve kolestero! içeriği
daha yüksek olduğu
için kalp-damar,
diyabet ve yüksek
tansiyon hastaları,
Kurban Bayramı'nda
yağsız veya az yağlı
etleri tercih etmeli;
aşırı et tüketmeme-
lidir. Bu kişiler,
doktorları tarafından
kendilerine önerilen
diyetlerini
bozmamalıdır."
Kardiyolog Dr.
Alparslan Eryılmaz,
Kurban Bayramı'nda
vatandaşın dikkat
etmesi gereken

hususları şöyle sıra
ladı: "Kurban bayra-
mlarında yenilmesi
gelenek ha!ine ge|en
kavurma, içine
tereyağı ve kuyruk
yağı konulmadan
kendi suyu ile kısık
ateşte pişiri!melidir.
Etin kendi yağı,
yemeğin lezzeti için
yeterli olup ekstra
yağ eklemeye gerek
yok. Kavurmada çok
iazla tuz ve kuyruk
yağ| kul|anılması
sebebiyle kalp ve
tansiyon hastaları,
kavurmadan uzak
durmalı. kurban
Bayramı'nda genel
o!arak sakatat tüketi-
mi de artmaktadır.
Ancak öze!likle
kolesterol hastaları
ile yüksek düzeyde
kalp-damar hasta!ığı
riski taşıyan kişiler
sakatat tüketiminden
kaçınmalıdır."
Kurban Bayramı'nda
kırmızı et tüketimi ile
birlikte tuz kullanımı
nın artmasının özel-
likle yüksek tansiyon
hastaları için ciddi
bir tehdit oluştur-
duğunu anlatan Dr.
Alparslan Eryılmaz,
şöyle konuştu:
"Fazla miktarda tatlı
tüketimi, kalp ve tan-
siyon hastaları için
risklidir. Bu hastalar,
tat!ı tüketiminl
minimum seviyeye
indirmeli, içerisinde

Amerika!ı araştırma-
cılar, Alzheimer
hastalığının daha
belirtiler ortaya çık-
madan tespit
edilmesini sağlayan
yöntem ge!iştirdi.
Los Angeles ve
Ca!ifornia üniver-
sitelerinin uzman !arı,
Alzheimer
hastalığının anorma!
proteinIerine
yapışan bir
nıolekülü, görün-
tü|eme tekniğiyle
tespit etmeyi
başardı. New
England tıp der-
gisinde yayınlanan
makaleye göre, yeni
yöntem, birkaç yıla
kadar Alzheimer
hastalığı gelişt|recek

his

deneklerde
hasta!ığın iki
önemli
emaresini "gerçek
zaman!ı olarak
beyinde görme
imkanı veriyor."
Araştırmacılardan
Dr Garry Small,
"Araştırmamız,
Alzheimer'a yatkın-
!ığı tespit edebilmek
amacıyla yeni teşhis
yöntemi geliştir-
i!ebileceğini göster-
di. Belki de daha
hastalık belirtileri
ortaya çıkmadan çok
önce teşhis koya-
bileceğiz ve risk
altındaki insanların
ciddi tahribat
görmesini önleye-
bileceğiz" dedi.
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ABONE OLDUNUZMU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN
o

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

ltfaiye
polis İmdat

Jandarma İmdat
Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLİK

|2 655 60 31

oToBus

Yalova
Topçular
Eskihisar

|226| 814 10 20
|226| 363 43 19

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcı!ığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAşlM
Şeh|rlerarası .| . 26154 00

Otobüs Terfıinali (18 Hat )

TÜP DAĞİTİCİLARİ
METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu_Esadaş 514Anıtur 514
Kamil Koç 513

12
2o
1o
45
47
35

12
77
72
49
71
71

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Bö!.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Ha!k Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayol!arı
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rvıo.

Tapu Sic!. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İ!çe Tanm Müd.
ltçe 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

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

TAKsıLER

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 Llkitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
TotaIgaz

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 İştet. 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

G
E
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GEREKLİ TELEFONLAR RESM! DAİRELER 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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YEREL SÜRELi YAYİN
YlL : 34 SAYI : 2629

F|YATı : 0.25 YTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri CÜl_en

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

İstiklat Cad. Bora Sok. No:3/B
Te! : 513 96 83 Fax:513 35 95 GEMLIK

yönetim ve Basım ri : xöRrgz oFsET
Matbaac!ık-YayıncıIı k-Reklamcı l ık Tesisi
İstikIal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Günleri ve Paıar günleri yayınlanmaz}
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oz karadenlzs or:0 Mudan as or: 1

§eyfıitın şexeBsö4
14-16 yaş grubunda
§on maçını kendi
sahasında oynayan
Oz Karadenizspor
Mudanyaspor'a
1-0 yenl|dl.
Grubunda. gallbiyeti
olmayan öz Karade
nlzıpor, maça mutlak
kazanmak için çıktı.
Müdafaasında gedik
vermeyen Öz Kara
denlzspor, 38 dakika-
da kalecl kerim'in
uzaktan atılan topu

çelmeslne rağmen
kalesinde gördüğü
gol|e ilk yarıyı 1-0
yenik kapadı.
lkinci yarının hemen
başında 48 daklkada
Sami'nin gördüğü
kırmızı kartla
10 kişi kalan Öz
Karadenizspor, ileride
gol atacak adamı
olmayınca etkiIi ola-
madı. 65 dakikada
Mudanyaspor'dan
Murat'ın da kırmızı
kart gördüğü maçta
başka gol olmayınca

Öz Karadenizspor
maçlarını galibiyet
alamadan bitirdi.
SAHA :

Gemlik Atatürk
HAKEMLER :

Eyüp Edizer (89
Oktay Tosun (7)
Serkan Küçük (7)
öz xenADENlzspoR
Ker|m (5) Sami (6)

Çağlar (7) Selahattin
(7) Göktuğ (7) Bülent
(z) Özcan (6) (Yüce|
5) lsmail (5)
(Muharrem 5) Sinan
(4) Mustafa (6)

GÜrkan (ıl) (Eray 7)
MUDANYASPOR :

Semlh (5) Murat (7)
M. Can (7).Z.Eren (7)
urak (6) (Ozgür 5) All
Şentürk (7) (Gürkan
4) All Güraç (6) Eren
(6) Selahattln (5)
Erdl (6) Caner (5)
(Fatih 4)
GOL : Dk. 38 Z,
Eren (Mudanyaspor)
KlRMlZl KART :

Dk. 48 Saml (Öz
Karadenlzspor)
Dk. 65 Murat
(Mudanyaspor)
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GEMLİK ANA BAYİİ

uLuı(AYA DOOALOM ı§ı §Aı[,
HüsEylN ııLuKAyA . cüNEn DEıvıinıi oRTAKuĞı

Merkez: Kayilıüı . 2 No|u Gad. 9/A
Tel & Fax: 0. ) 513 88 26

Şube: Balıkp A}emdar Cad. No:4
Tel : Qşe/ı$ 513 49 93

e-mall : c_demirli@yahoo.com
www. u l u kaya.tİca ret-ltd. com
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Gemlik Ticaret Borsası Başkanı llılehmet Dillioğlu, televizyonda 40 dakika Gemlik'l konuştu §§§ğı,taır*ı ffi-.a

ı ı

Y

0D ıııı u Ex 0 0haılnel'ı 0 0enllk'l aıllattı
Gemlik Ticaret 8orsası Başkanı Mehmet Dillioğlu, Expo Chanııel'de yayınlanan Görüş Odası
programında yap,mc, Mahiye Sabuncuoğlu ile 40 dakika Gemlik'i konuştu. Dillioğlu, yayın,n
Gemlik'in tanıtımı, açısından yararlı olduğunu belirterek, TSE'deki kalibrelerin 7 sınıfta top-
landığını, Gemlik İeytininin marka olarak Gemlik 1'den başlayıp Gemlik 7'ye kadar isimlenmesi
ve 'Gemlik' isminin alınması gerektiğini vurguladı. DillioğIu, piyasaya Gemlik adı altında
Gemlik ile ilgisi olmayan başka yörelerden gelen zeytinlerin Gemlik adı altında satılmasından
Gemlikli üretici ve stokcunun yanında tüketicinin de haksızlığa uğrad,ğ, da hatırlattı, Syf 3'de

GEMLlK GEMLix,ir.ı iı-x GüNLüK GAaETESİ

ıı

TAR^AFSıZ sİvasi GAZETE
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BLOKıIOTLAR . uRsı süuılıı . çAıITA.
0T0 ıIOKUSU . ANAHTARLııI . xüııüx.
KAIEMuK . TABAK ıııııcı . sııı çışinıni
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Aktıank Aralığı

Stüdyo Prestij yanı

No 3/B GElıtLlK
Tel 513 96 83

Fax : 513 35 95ı§

72 Nolu lılarmarabidik Gemlik Tanm Satış Koopeııatiii Başkanı lbralılm Aksoy, Genel Başkan RefiTaviloğlu'nun açıklamalanna yanıt verdi

ıı

ll
} 0zrü kabahatinden bü ükt

'"İ 
Marıııarabirtik Genel Başkanı Refi

Taviloğlu'nLJn Gemlik ve Mudanya kooperatif
başkanlarını hedef alarak yaptığı.açıkla-
malara Gemlik Kooperatif Başkanı lbrahim
Aksoy'dan seıt tepki gelıJi. Aksoy, zeytin
rekoltesi önces inde fiyat anlaşmazlığı ve
sonras, nda kota uygulaması nedeniyle,
Birlik Genel Merkezi'ne yürüyerek hak
arayışında bulunan ortakların Gemlik ve
Mudanya kooperatif lerini hedef alarak
konuşan Refi Taviloğtu için "Özı ü kabahatin-
den büyük" dedi.
Aksoy, Marmarabirlik üst yönetiminin çittçiyi
tüccarın eline mahkum etmekle suçladı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün haberi sayfa 3'de

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, 8alıkpazarı'ndakı bir
kahvehanede vatandaşlarla bıraraya gelerek. şikayetleri dinledi

0 0rane

ll

0r §ukse]ll

ı

haıırııHlımetlerimlıl 
tanıtamı

,,

0ruı

AK Parti llçe Başkanı Enver Şahin, kahvehane
lerde vatandaşlarla yaptığı söyleşilerde en
büyük sorunlarının yapılan hizmetlerin yete
rince tanıtılmaması olduğunu söyledi. 4'de

Gemlikspor yönetim kurulunun belirlediği
Serdar Ozaydın, Mehmet Göral ve Emir
Ertem'den oluşan traİsfer komitesi 4 futbol'-
cuyla anlaşmaya vardı. Haberi sayfa 1Z'de

Gune Bakış
Kadri GULER
kadri _ guler(cD hotmai l.com

Marmarabirlik'teki kavga
Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış

Kooperatifleri Birliği üst yonetimi ile birlige
bağlı bazı kooperatifler arasında açık bir çek-
işme yaşanıyor.

Bugünkü Birlik yönetımine girememiş olan
72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım Satış Koperatifi ile
Mudanya ve Orhangazi Kooperatifleri yonetici-
leri karşı karşıya geliyorlar.

Bu yılki alım kampanyasında uygulanan fiyat
poIitikasından birim kooperatıflerinin alacağı
ürün miktarına kadar k<.ınan kotalar konusunda
sert eleştiriler yapıldı.

GemIik Kooperatifine ayrılan 2 bin 500 ton
kota kampa'nya tamamlanmasın karşın kul-
!anılamadı.

Hava|arın uygun gitmesine karşın uyguIanan
fiyat politikası nedeniyle uretici ürününü tüc-
cara verdi.

Ge|ecek yıl kotayı tututarmayan birim koope
ratifler ile Birlik Yonetimı arasında yinrı sorunlar
çıkacak.

Bu iş dışarıda kalan kooperatiflerin yönetime
girmesiııe kadar sürecege benziyor.

Aslıncla hazımsızlık biraz da, Birlik kuruI-
duğundan beri Gemlik. Mudanya ve Orhangazi
Kooparatiflerinin ust yönetimde sürekli temsi!
edildikleri haIde. son seçimlerde yönetime gire-
memelerinden de kaynaklanıyor.

Eski kooperatifçilik anlaşıyı rafa kalktı.
Birlik eski alışkanlıklarla değil, rasyone! bir

anlayışla ortağına korurken, kendi mali yapısını
da düşüneren politikalar üretmek zorunda.

Yılarca Bir|ik'i yönetenlerin millete yüklediği
zarar 150 trilyon lira idi.

tiu .arar zeytinci lehine çözüldü unutul-
masın.
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Gürhan çETİNKAYA
Atatürk ve çağdaş çocuk....
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kalkmış, dört
kadınla evlenebile-
ceği bir dönemde
değer[ni bilmeyip
tek ködınla
evlilik sistemini
getirmiş.

Çılgın diskolara
gitmemiş, sabahlara
kadar içip, içlp rock
yapmış, .baba_s. ının
mercödebini alıp
söyle bir Emirgan
turu yapmamış...

Bunları yapmamış
Keyif çatmamış...
Peki ne yapmış:
Tüm hayatını

ü|kesinin kurtuluşu-
na ve uygarlaşması-
na harcadı...

İşte onun için
büyük adamdı
Atatürk.:

E!inde her fırsat
varken sadece bu
milletin bağımsızlığı
için yaşamını adadı.

Cumhuriyeti
kurdu.

Bütün suçu ne
mi?

ıxl lıaoeh rakı
içmek .. . .

O kadar.

Bakanlı

§ayfa 2

Y

ltlın
Y

ı'na

ile 2lngilizce
Dil öğreticisi
alınacak.
Başvuruda
bu!unmak
isteyenlerdeı,ı
öğrenim durumları-
na göre öncelikli
o|arak öğretmenlik
bölümü mezun-
larının alınacağı
bildirilirken
müracaat edecek-
lerin 40 yaşını
geçmemiş olmaları
gerekiyor.
Müracaatların
llçe Milli Eğitim
Müdür!üğüne
yapı|acağı
bi|dirilirken son
başvuru tarihinin
ise 29 Aralık 2006
mesai bitimine
kadar olduğu açık-
lanırken isteyenlerin
baska i| ve i!çelere
de müracaat ede-
bilecekleri bildiriIdi.

[ı|l Eıııı

Aşağıdaki yazıyı
bir ortaokul öğren-
cisi, okulunun duvar
gazetesine yazmış.

Bir kısım
çevrelerin bir türlü
kabuI edemediği
ancak bu ülkede
yaşayan her insanın
bağımsızlığını ve
demokrasisini
borçlu olduğu
ATATURK'ün yaptık-
larını ve yapamadık-
larını yazmış.

Ata'sına ve
Cumhuriyet
Değerlerine sahip
çıkan gençler ge!e-
ceğe dair umut veri
yor. Onların ışıklarıy-
|a yolumuz aydınlık
olacak.

Atatürkçülüğü
doğru anlamış
öğrencinin kale-
minden dökülenler
giderek karanlığa
sürüklenen
Türkiye'ye önemli bir
mesaj veriyor.

Atatürk;
Gençliğinde kot

pantolon giyememiş.
Sevgilisinin elin-

den tutup hası|at
rekorları kıran bir
sinema filmine gide-
memiş...

Padişah ona
Trablusgarp
Cephesi'nde görev
verdiğinde, lüks
uçak şirketinin, first
class koltuğunda
viskisini yudum!a-
yarak görev yerine
gidememiş...

Halkına bağımsız
lık fikrini anlata-
bilmek için koıtej
eşliğinde

Mercedes'lerle
Anadolu'yu geze-
memiş...

Kurtuluş hareketi-
nl başlatmak için 19
Mayıs'ta Sanısun'a
basan ayağında spor
ayakkabısı ya da
kovboy çizmesi yok-
muş...

Kazandığı her
savaştan sonra
savaş sahasına fır-
layıp moral veren
minl etekli ponpon
kızlar da yokmuş...

Tarih kitaplarına
bakılırsa, Yunanlıları

İzmir'den denize dök-
tükten sonra timsah
yürüyüşü de yap-
mamışlar...

Ü!kesinde
yapacağı devrimleri
unutmanıak için not
alacağı bir cep bil-
gisayarı olmadığı
gibi, kendisine
suikast girişiminde
bulunacakları da cep
telefonundan öğren-
ememiş!

Dağ gibi adam, bir
radyo programına
_faks biIe çekemeden,
lsmet Paşa için
Safiye Ayla'dan bir
istek parçası isteye-
memiş.

Lozan Zaferi'nden
sonra veya
Cunı huriyet'in ilanın-
dan sonra arabaya
atlayıp sabahlara
kadar korna çalıp,
elinde bayraklarla
sokaklarda tur ata-
mamış.

Evinin
ba!konuna çıkıp,
bir şarjör mermiyi
havaya sıkamamış.

ustüne üstlük

ııY
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mllla Eğitlm
Bakanlığı'nca
ihtiyacın
karşılanması
amacıyla 657
sayılı devlet
memurları
kanununun 4-C
maddesi gereği
lngilizce Dil
Oğreticisi ile
Bilgisayar
Oğreticisi alınacak.
llçe MilIi Eğitim
,Müdür!üğü'nden
yapılan açıklamada
yurt genelinde
3500 kişinin
alınacağı ihtiyaç
içinde Gemlik'e
6 adet kontenjan
ayrıldığı bildirildi.
Gemlik'teki
ihtiyacı karşılamak
için llçe Mllli
Eğitim Müdürlüğü
emrine 4 Bilglsayar

retlcl alınacak
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AA{o.ı tıvki örxmıi d.ğil 10oo x2
dıniı 96ııcıi ıııı
AA.Oi0 8unı Yolu Oııri ıl0O0 t2 Tıı Pıtiı olacık
AA-13 Xıınlı İ{ırlı ınsı 1000 U2

Dıniz göııcıh içindı ıv olıbllir
AA{27 Yıloı Yolu 1OOO t2 Ticıri lınır

Zıylin 3ıt1 ilığııııı olıcıİ
AA{.ı4 orhıngııi çıvrı yolu 1İlo u2 ı.ytan

d.Pol.mı y.İi olıc.k ır.ı
EE{09 Sahildı 200 X2 2hıllı dıniz göııbilıcıh
üıl al.b vıyı kırşdıklı ihi dıiıı vıyı dublıkı
dıiıı olıbilıcıi işyııi
EE{36 lıvki Oııımli dığil 5 kaüı iılıpiı olıcıi bina.
EE.o.ıa ı3ıaİııı Cıd. Zımin yıtlİım ımıçİ dükkın.

sATıLAx _ K|RıLANAN
cayRlıııENKULLER

AA{O2 lJdiyilhruııılı 92t il2 iın*lı 35.0OO YTt
AA{O5 Xaııcııli 9273t,2 koııtıl lıırılı 250 Oo(ü , '

AA4O9 Xunıd 2!O U2 kiiy açl 60.000 YTL O
AA4l1 trı.ngad Giiılı l33OO ll2 Çittlik vcyı

'.b.ii. 
ol.tıilir. t21.1lOO YTL

AA4la l.n.ıl., 9O9 t2 vill. amü|ı 2O0.0OO Yi t
AA4l5 Ha...tf. l20 t2 Deııiı ınıııaıalı yola
cıphıli }üıııli lıpu i0.0O0YTL
AA.016 Hi.an.P.l]ı9 t2 D.rıı: ltlınıaıalı yola
cıphı hiıııll lıpu 20.0OO YTL
AA{IO XanCbolıu 97O X2 ııki ııylin hali aılıaıı
ücııi lm*lı l5.0OO YTL
AA-O20 Engürü Köyü 12OOO il2 t/?5.0OO plaııda
doPo|.ın imaı|ı i,OO0.OOO YTL
AA{2a Z.ytlt hJl ılıııı l5O l*2 dcpo ycıiıı nüıait
l7.0oo YTL
AA{2€ H.ırjdly. th. 3ll4 t2 ilertııe yakın
koıü lınıılı zooo.ooll YTL
AA{2e Oıiıııgııi yolu 30.0O t2 ıanal imıılı
dı9olıııyı müıılt 7O0.0OO YTL
AA{33 S.rt .t bögı 50.0OO ili2 ııryd a/l{l0 mcı.
c.ph. d.poaama imıılı 7.5O0.00O YTL
AA{3a S..b..l Bögo 530.0OO itl2 Dopolama imaılı
AA436 Zıytaıı Hı|l yııı 16O t2 depo yeıino
,lİ..aı 25.ooo YTL
rAaa!' unı.r.b.y 3!o 12 d.naı manııııh
ıiııilı lıııılı 70.0OO YTL
ısb\O4a Eng{iıii Xittı(i 2.190 il2 Aıııyolı
cr.phı 165.0OO YTL
,,l,r,-O49 Orltrıgıd Cıd. 73O t2
,,k; yıııı yol e0.0OO YTL
/,;.\-O5O lrıırö.y 5325 t2 yol kenan 25.0OO YTL
4ı,l-{l55 lJınııbey 3850 il2 |ıörfez manıaıalı
alüln ığığııı vr e5.0O0 YTL

A :,Jüril l(Oçüklıir,ılı l0OO D(2 tmaılı l00.00O YTL

Ko çAK HIHH|
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GENEL MÜDÜarÜx 444 o 55o
EE42a t». Zyı ilh. 115 U2 2.iıl 3+1 dıiıt kılaii.rla.
pimıpınli, ııtın bolıı, k nğtıiy.rli ü1.0OO YTL
EE-o31 ılana.tır 13o t2 2.İıt 3+1 k.İtğrrİy.ı
kaıair.nr, 

'ull 
.ry. t1s.qrc YTL

EE{33 orhangüa cıd. 1ırc t2 1.İır 3+1 doğ.|g.ı
baklmll dılr. 75.üx) YTL
EE-O57 Cuman.ıa Puan 70 U2 5.kıl
2+,l ç.ıik kap|, krrıoııpiy.İ, Pim.P.rı ııl.qro YTL
EE-o56 Manaıtlr l30 m2 s.kıt d.naı tıol. c.ph.,
kalqircrlı 70.0OO YTL
EE_o6o uana3t|, l3o t2 5.k ı 3+1 doiz yolı
ccph.|a ka|ğar.rtı 7o.oo0 YTL
EE_o61 Bahkpazırı EE il2 S.kıt
2r1 b.klm l3ttr 35.o(x) YTL
EE-o62 Manaıtır 120 82 a.ht 3+l fuıı
Clair.1oo.0oo YTL
EE-o77 Hamidiy. Mh. 

'la 
t2 t.kİ 3+l

bakımlı dair. 60.000 YTL
EE_O61 tınaıtır 135 ir2 l.kıt 3+1

'ull_doğalga 
go.o(rc YTL

FE-oE2 Manaltır lıl5 M2 3.kıt 3+l carl
banyo vı wc. kalaifırli, aıınıörtü IP.OOO YTL
EE_oa3 Eıİ.' oanç.. Mh. 13oiı2 2.kıt
3+1 y.nl bina 6o.0oo YTL
EE_O65 Manastıı 110 ü2 l2.k.t lıaıtortpiyıla,
kalğircrl|, maıİarılı 55.oo0 YTL
EE-1O6 Manaslıı t5O M2 1-2-3{_5.. kıtlııdı
3+1 full, tükı, .ğurto3 2007 bılim d.naı m.n ınh l0
ıdet dain Gmlik torİıı l10 t2 5.kıt 3+l ç.rşyı yıkın
EE-O93 iılianastıı 

'95 
U2 s.kat

4+,! 2 banyo, 2 wG,.aanıörlü, dooııgızll
EE-130 Manastıı l95 M2 3.kat
ıl+l 2 bınyo, 2 wc, ııınıiirlü, doğ.loaılı
EE-129 lianastır 195 ii2 zmin
ıı+l 2 banyo. 2 şc, aıınıii, doğıı9a2
EE-O9i Manastı. 155 U2 ımin
3+,ı 2oo7 ıemmuz t.İlim kİ.diy. uygun
EE_096 lllanaıtır l5o ü2 l.k.l 3+'ı
dıniz manıarall kalorif.rli, öııl yıpım l30.000 YTL
EE_1oo Manastır lııo M2 3.kıı 3+l
öı.l yaplm lükı k.lorir.İll 12o.0oo YTL
EE-l0E ll|amıtıı t50 t2 1.2.3.a.5. İıüııdı 3+t 

'ıJl 
lüı

Ağu3to3 2oo7 tıılim dıniı ınınıınh 10 ıdıt 125.ü)0 YTL
EE-125 tımstıı 'ı55 u2 l.İ.t 3+1 z)07
Tımuı t 3lim k .dayı uygun 120.0OO YTL
EE-13o tımıtı ,ı95 ı.2 1.2.3.a.5.6. kıüı?dı rı+1 2 b.nyo,
2 rc, ııenıörlü, doğ:lgndı 

' 
ıd.l l70.000 YTL

EE-Iı(ı tımstır 12o t2 5.İıt 3+l ıobıtı,
kırtopiyırli 70.ql0 YTL
EE-lı(l tımıtr 135 t2 3.k t 3+' .üp.7 d.nıı
mauırılı, hmbili !0.0üt YTL
EE_lrı6 l3tikıal c.d. 

'1o 
ıİ2 2.kıı b.kıml. dıin 67.üXt YTL

EE-lı§ Hamidiy. ilh. t10 t2 3+l
Gııi olıulu yını bıkııılı 

'5.0OO 
YTL

EE-l5,t l3takıal cıd. tıı6 t2 9.k ı 3+1 öül yıptn full tükı
dıan 120.0oo YTL
EE_lİ! Kumla to t2 5.kıl 2+l ılb iç.riıindı bıkımlı
,n nıırılı full ışyıh.Ul.mO YTL
EE-lll Eıki sahil kıyıkhın 

'20 
t2 3+1 bıknlı dıniı

ın nzırılı 10o.oqı YTL
EE-155 tamsüı 120 12 3+r d.naı.nı.ırır.h, bıiımlı
dınia ııtıı mırlfık t0.0OO YTL

EE-r59 Oöıtyol t30 t2 'l0. kıt 3+t
öı.ı yıp.m lüı io5.ooo YTL

EE.007 Gıı*ııııı Cd. l2O il2 ıınıln l.ki kılorifırli,

'.l0O 
YTL kirı gollri yır, bınkı lpd.kla ll5.000 YTL

EE-'l05 Dom|rıubışı Mh. 24 t2
ıomin köşı dükk.n 55.000 YTL
EE-'l33 Adlöyo k.rı.ıı lhıır. 325 t2 ıomin full
.şyıııyl. baİlikı. 55o.0oo YTL
EE-l6l Orhangııl Sınıyi Sll..i 

'50 
t2 ıımin çıkmı

kıtll, açind. karıGdl, yİlnmlık, k.l.Pir 75.oq) YTL

EE{ı3/ı _orhıngızİ'dı 33ooo t2 l2oooıl2
kapı|ı 5ııılı hııır 7.5O0.0OO YTL
EE{65 Alışır Köyü 2a2l n2 2tOO t2 kıpılı
ılınlı hızır 9O0_0OO YTL
EE{]lg lınik yolu 38OOO U2 13OOO U2
kıpılı ılınlı hııır, ipotokli ı1.275.0OO YTL

AA{37 Hiıııtıpı 90000 ll2 imıılı
AA.O38 tınıstıı 1350 ll2 imırlı
AA-Oı12 tanıstıı 2000 ]i2 imıılı

EEOO6 Hiıartopı 130 t2 3.kal 2+l ı3ın3örlü.
kalorilııli 2OO USO dıpoıito 375. YTL
EE-ol6 t.nastı? 12o 1ı2 1.k.t 3+l ııınıörlü,
kaloıifırli, 2 aylık dopozat 35O. YTL
EE42O ltına3trr 12O M2 l.k.t 3+l ı3ın3örlğ,
kalorifırli. 2 aylık d.pozit 35O. YTL
EE{95 Eıki Pııır Cd. 1OO t2 l.k.t 2+l
doğılg.ı k.p.dı. full ışyılı 55O. YTL

E{5a Uıuö{ ll0 ll üıt|tı ll0 12 büd, dııü ııınııı*
E{6t Düüı 500 tr üi$ı ful lüks 3$ 12 bdıF i0.0r YTt

E{tt hüıucı 5ü 12 Tıiphı vlh ful lib d*! S0.0ü YTL

E{76 l(ııcııl 5$ tr ühlıı daıtı ııh, Fl,ıi bJıF ffim nt
EE{?l Otııir h tao t2 tMl*t dgü nar*
lib vı *süü ınob}yl l$,O0 m
E{tl l(ıııtı l$ t2 ti4hı ıtı Ç daiı $ il Zil.m m
E-tll Oıtı*rt l2O 12 dçl*s hhınl ıipıııınar* üO.eO Yl[
E.t0l 8,ısı Ç*iF lü P iilıı oıl yşn lüı 100.ü0 YTl

B.tS Iüşunt, dil i0 12 fiğı ıtı içiıö E ı hıf,Et
odnııı ltıyaiil0.0üY[

sATlLı}< FABR ı(A
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AA{ı62 G.mııİ BUr.ı YoıU 
'3.ooo 

H2
z.mın Etüdıi 5 kıt lrfııİll 'ı.600.000 YTL
AA-{163 i{ııtı Köyiı 1.222ll2 ınıyolı 5 mt. 3(rc.OOO YTL
4A{6{ s.rb.3ı Bölı.39.tt3 u2
Sınıyl lıııılı 3.ooo.0oo YTL
AA-oi7 lınıİ Göl k nın 8üt.O(Xt t2 Turlını
t.313l. kurul.b||lı 5.5o0.0ü) YTL

EE{t4t Gölyaka 2.0OO t2 |çindı .yi ol.n
lınik gö|ünı ııfıı 65.0OO YTL
EE-{l71 Eıadiyı Köyü Yalovı 'I2ğ!2 t2
2 iatlı ıhşap bina ıv, ahır, lıaktiif 250.0OO YTL
EE-075 lludanya 1532 t2 anayo|a cophıli
havuııu mü3ıaıiı doniıı ııfıı, altı garaj,
porlakal bahçııi vaı 8O0.00O YTL
EE-OEO Orhangaıi Cd. 78OO il2 Ev ahıı ılıl<tıik.
3u. a.t.qy.n, mıyvı ağaç|aıı 2O0.0OO YTL
EE-l3ıl Oıhanga:i lınik yolu 25OO t2 dublıkı
ıv8 oda.2 banyo ı]ıkrik. .u ı.ytin ya m.yva
ağaçıarı çocuk par|ıl ana yola 1rc ]ın E5.o0o YTL
EE-l36 Düıdanı 2272 }l2 2 katlı ov
m.yv. ağaçh 

'30.0OO 
YTL

EE{02 Manastıı l0O I{2 4. kal 3+1 kolgrifrırli 95.@0 YTL
EE{OıI Gazhaıı Cad. 125 ıı2 s.kat 2.1 kılorii.rli 70.000 YTL
EE.@S Uıı Cıd. 1l0 M2 2.kal 3+1 bakımyı dairı 60.0ql YTL
EE{ll ilırlı Köyü 75 M2 2.kal 2+1 ışyalı 2 adıt yüını
havtıu, ıpor alan| Y. çocuk paıtı ınasıafsıı 75.000 YTL
EE-o'tı2 ıaana3tıı 12o }l2 6.kat 3+1 masrıfsız
bakımlı daire 100.000 YTL
EFş013 Ycııi sahil 9() t2 s.kaı 3+'l ycnisahil
maıralııı deniu manıaıalı E5.000 YTL
EE-O'Iı| tınastır 121 lO2 1.kat ma3ıafııı
bıkımh daiıı 85.000 YTL
EE-015 Eıki p.zar C.d. 95 ı,ı2 2-1 İobaıı.
kırtonpiy.fli 50.000 YTL
EE-017 Gomlik mcrkez 1'l0 M2 s.kat
3+1 çarşıya yakın ıl5.0o0 YTL

EE-0'lE Hamidiyc tllh. 'l44 M2 .l.kat
3+'| bakım|ı dairı 70.000 YTL
EE-019 Bahkpazan 60 ltl2 3.kat 2+1
,cıl ihtiyaçtan ıatllk 55.000 YTL
EE-021 Gemlik 87 ii2 s.kat 2+l
çoıi'( ı(ro, ha7lonpiyc. , pimapın 55.000 YTL

sATıLı}< trDAıFıE

AA-o9C Fı3tıkh Köyü a.soo ilz d.niı. 60 mt. 350.0oo

AA-O88 Orh.ng.ıl 19.077 ilz sın.y| amırlı 1.250.(rc0
AA-{ı72 G.m3ız 800 iı2 vll|. imarl,
AA{ı80 XıPıkh 596 t2 villı konul aıİırll 1'ıO.q)o rTL
AA-o3t Kancıb.y k r.ağıç 9.550 u2 lırırı,
yolunı 150 mt. c.Ph. b.nıinillk o|ıbillı. 250.0o0 YTL
AA-091 Ç.vr. yolu 1.081 t2 yolı 50 mt.
c.Ph. lıcırı hnırı| 75o.q)o YTL
AA492 Yılovı Yolu g.ırct G.mllk'. çok
y.İln ııC.İt ımır!ı 3.0(xı.(xxı YTL

EE-056 Balıkpazarı 165 tl2
2.kat|ı 5 kat imarlı, bahçe|i yığma tuğla
EE-010 Hisartepe 190 U2 2,5 katIı
müstakil 2,5 katIı , sobalı

AA418 Yıkıntı üstü 50000 irl2 bakımlı,
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-018 Kurtul 7418 M2 köy içi
Ya]ova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
M.081Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarıa

AA{09 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL
EE{03 lskeıo Meydanı 55 M2 5 katlı
meyhaneler sırısında bina 200.000 YTL
EE.038 Karsai Bogazı 10000 M2 rııtsatlı,
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35.000 M2 kabası bitmiş
Resort Otel 1.450.000 YTL
EE{40 Orhangaıi yolu .1000 l*2 ruhsatlı,
imarlı benzin]ik 1.200.000 YTL
EE.045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı hızır işyeri, rcstaurant 550.000 YTL
EE-072 Oemirsubaşı Mh. 70 M2 ıl katlı bina bakıma
ihtiyacı var, hcr kıtın ayn girişi var. l30.000 YTL
EE473 l§tikıal Cıd. 25 M2 2 katlı dgvren kiıallk
dükkan faal durumda market, tekel bayi. 50.000 YTL
EE.l38 Orhangııi Cad. 500 M2 iaal durumda
dikiş ıtöıyesi makineler yeni dovren kirahk
dükkan 40.000 YTL

NOT : Telefonla göruşmderidzde
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Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Dil!ioğ|u, televizyonda 40 dakika GemIik'i konuştu

Y

Dllllo
Gemlik Ticaret
Borsası Başkanı
Mehmet Dillioğlu,
Expo Ghannel'de
yayınlanan Görüş
Odası programında
yapımcı Mahiye
Sabuncuoğlu ile
40 dakika Gemlik'i
konuştu.
Geçtiğimiz günlerde
gerçekleşen program
da Gemlik konusunu
ele aldıklarını
söyleyen Mehmet
Dil!ioğlu, yayının
Gemlik'in tanıtımı
açısından yararlı
olduğuııu söyledi.
Gemlik'in genel
görüntülerine de yer
verilen programda,
zeyti nci ! ikten eğitime,
turizmden sanayiye,
limancı!ıktan serbest
bölge faaliyetlerine
kadar çeşitli
konular ele alındı.
Programın ağırlığını
ise zeytincilik
oluşturdu.

Sabuncuoğlu'nun
sorularını yanıtlayan
Ticaret Borsası
Başkanı Mehmet
DilIioğlu, TSE'deki
kalibrelerin 7 sınıfta
toplandığını, GemIik
zeytininin marka
olarak Gemlik 1'den
başlayıp Gemlik 7'ye
kadar isim!enmesi
ve 'Gemlik' isminin
alınması gerektiğini
vurguladı.
Dil!ioğ!u açıklamasın-
da, Piyasaya Gemlik
adı altında GemIik ile
ilgisi olmayan başka
yörelerden gelen
zeytinlerin Gemlik
adı altında satıl-
masından Gem!lkli
üretlci, stokcunun
yanında tüketicinin
de haksızlığa
uğradığını da söyledi.
Di!lioğlu, sorulara
verdiği yanıtta,
Gemlik zeytini
yanında son yı!larda
Türkiye'nin en önemli

Iimanlarından
biri haline geldiğini,
Bursa serbest
Bölgesi'nin Gemlik'te
kurulmasıyla da
ilçe ekonomisinde
büyük canlı!ık
yaşandığını belirtti.

Uludağ Universite-
si'nin Gemlik'te
Sunğipek Yedeşke-
si'ni açmasıyla
Gemlik'in gelecekte
bir üniversite kenti de
olacağını vurgulayan
Dillioğlu, ilçenin

sosyal, ekonomik
ve kültürel
yaşamının giderek
büyüdü ünü söyledi.

Gemlik Ticaret
Borsası Başkanı

Mehmet.Dil!ioğlu,
Uludağ Universitesi
ziraat Fakültesi
Gıda Mühendis|ik
Bölümü ile ortaklaşa
Gemlik Zeytini
projesi ça!ışmalarını
başlattıklarını da
anlattığı televizyon
konuşmasında, bu
çalışmaların sonucu
alındığında Gemlik
zeytininin haksız
rekabetten
korunacağını söyledi.
Dillioğlu, Türkiye
Odalar ve Boı,salar
Birliği Başkanı Rıfak
Hisarcıklıoğlu ile
yaptığı görüşmede,
zeytin ve zeytinyağın-
da yaşanan haksız
lığın önlenmesi için
kendilerlne b|r rapor
sunulduğunu ve
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği'nde
Sektör'Meclisi kurul-
ması için girişim
başlattık!arını da
bildirdi.

lu Ex o Ghanne!'de Gemllk'l anlattıı ı

§,xp§

72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Tanm Satış Kooperatifi Başkanı lbrahim Aksoy, Genel Başkan Refi Taviloğlu'nun açıklamalanna yanıt verdi

e3ozrü kabahatinden bü ük,

lı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Marmarabirlik
Genel Başkanı
Refi Taviloğlu'nun
Gemlik ve Mudanya
kooperatif
başkanlarını hedef
alarak yaptığı açıkla-
maya Gemlik yöneti-
minden tepki geldi.
Gemlik K.ooperatif
Başkanı lbrahim
Aksoy, Refi
Taviloğ|u için
"ozrü kabahatinden
büyük" dedi.
Zeytin rekoltesi
öncesinde fiyat
anIaşmazlığı ve
sonrasında kota
uygu!aması
nedeniyle, Bir|ik
Genel Merkezine
yürüyerek hak
arayışında bulunan
ortakların Gemlik
ve Mudanya
kooperatiflerini
hedef alarak konuşan
Refi Tavi|oğlu,
"Çok üzüldüm,
rekoltenin normal
çıkması, yeterince
zeytin teslim
edilememesi haklı
oldı.ığumuzu ortaya
çıkardı. Eylemleri

yaptıranları Allah'a
havale ediyorum.
Onları as/a
affetmeyeceğim"
demesine. tepki
gösteren lbrahim
Aksoy, "Orası
Allah'a havale etme
yeri değil, sorunları
çözme yeridir'dedi.
TEsısLER
oRTAKLAR|N
KENDİ MALİDİR
ortakların tesislere
yürüyüş!erini haksız
olarak değerlendiren
ve askerle karşı

karşıya geti rildikIerini
söy!eyen.Tavi loğ l u'na
Aksoy, "Ureticimizin
hiçbir zaman fesisleri
basmak gibi bir
amacı olmamıştır.
Tesisler zaten
çiftçimizin ortak
yerleridir. Çiftçi
sadece üst yönetimin
karşılarına çıkmadık-
ları gerekçesiyle
böyle bir girişimde
bulunmuştur.
Askerlerimizin
karşısında değil her
zaman yanındayız,

bizlerde askerlik
yaptık, üretici resmi
olarak izin alıp
hak yürüyüşünü
yapmıştır" şek!inde
karşılık verdi.
Çİ[TÇİ TUCCARİN
ELİNE BİRAKİLDl
Marmarabirlik üst
yönetiminin çiftçiyi
tüccarın eline
mahkum etmekle
suçlayan Aksoy,
"360 taneli zeytine
1.300, elek altı
zeytine ise 1.100 YTL
fiyat veren birlik

üst yönetimi resmen
bölgecilik yapmıştır.
Kendisi Allah'a
havale ettiğini
söylüyor. Acaba
üretici kendisini
nereye havale ede-
cektir. kendisinin
bulunduğu konum
Allah'a havale etme
yeri değil, çözüm
bulma yeridir'
dedi.
Gem!ik ile Orhangazi
kooperatiflerinin
fiyat ve kota
nedeniyle birlikten
soğutulduğunu
söyleyen Aksoy,
Gemlik ve Orhangazi
kooperatiflerinin
2500 ton kota
uygulamasına karşı!ık
Gemlik'in 1.738 ton
Orhangazi'nin ise
1.667 ton zeytin
alabildiğine işaret
ederek "kota ve
fiyat uygulaması
nedeniyle üretici
birlikten soğutuldu
ve bıktırıldı. Zeytinini
gitti tüccara verdi.
Bunun sorumlusu
da Birlik üst yön*
timidir. kendisi
toplantılarda
verdiği sözleri yerine

getirmemiştir' dedi.
Fiyatların zamanında
açıklanmaması
ve kotanın
getirilmesinin
çiftçinin ürününü
kooperatife teslim
etmemesi için
yapıImış bir eylem
olduğunu ileri
süren Aksoy,
'Sayın Taviloğlu,
borçlu çiftçiyi
tüccarın kucağına
atmıştır. Daha
sonra yine fiyatları
çiftçinin ısrarı ile
açıklanmayacak
dedikleri halde
3.750 olarak açık-
ladılar, sonra ne
oldu da bir gecede
fiyat 3.900'e çıktı.
Çünkü bir
kooperatifin
yönetiminin istifası
söz konusu idi.
Bir kooperatif
için birliğin kaçınıl-
maz uygulamasını
değiştirdiniz.
Ayrıca çiftçinin
kendi tesislerıne
güvenlik kontrolü
altında giriliyor.
Bu korkıınuzun
nedenini öğrenmek
istiyoruz'dedi.
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AK Parti llçe Başkanı Enver Şahin, Balıkpazan'ndaki bir kahvehanede vatandaşlarla biranya gelerek, şikayetleri dinledi Kaınu
iiH |zmetlerl m lzl tan ıt am ı ruzll

-

ıı

lerine

Seyfettin ŞeXenSÖZ
AK Parti llçe
Başkanı Enver Şahin,
kahvehanelerde
vatandaşlarla yaptığı
söyleşilerde en
büyük sorunlarının
yapılan hizmetlerin
yeterince tanıtılma-
ması olduğunu
söyledi.
Balıkpazarı'nda
bir kahvede vatan-
daşlarla bir araya
gelen Enver Şahin
sohbet ederken,
ilçe yönetimi ve
belediye mec!is
üyeleri de şikayet ve
sıkıntıları not ettiler.
partilerin halka
arkasını dönerek
siyaset yaptıklarında
bir gün muhakkak
karşılarına çıkacağın ı

hatırlatan Şahin,
insanların i!eriye
dönük yaşadıklarını
ancak geriye
bakmadan da
yaşamlarını sürdür-
menin mümkün ola-
mayacağını söyledi.
kahvehanede
bu!unan vatandaşlara

Akp hükümetinin
yaptığı icraat!ardan
örnekler veren Şahin,
'parti olarak en
büyük sorunumuz
yapılan hizmetlerin
halka iyi şekilde
y an sıtı l ı p an l atı l am a-
masıdır. Diğer
siyasiler sadece
konuşurken biz
hizmet yapıyoruz ve
bu hizmetimizi
anlatmıyoruz. Bizler
başımız eğik politika
yapmıyoruz, bizler

halkımızın yanında
olan politikacılarız"
dedi.
Kaderi değiştirmenin
mümkün olamaya-
cağını ancak insan-
ların yaptıkları hata-
ların da kader ola-
mayacağını söyleyen
Şahin, "Bazı insanlar
vardır hata yapar ve
buna da kader der,
biz hata yapmaya-
cağız ve yaptık-
larımıza da kader
demeyeceğiz'

şeklinde konuştu.
kahvede bu!unan
vatandaşların mazot
paha!ılığından ve
üreticinin kredi iIe
a|dığı traktörün faizini
bile ödeyemediği için
malını geri vermek
zorunda kaldığını,
çiftçinin bu ülkede
sahipsiz ve ürettiği
ürününün de dene-
timsiz bırakıldığını
anlatması üzerine
Şahin, 'Kapı önünde
bulunsun diye traktör

alınmaz, alınırsa
tabiki parası ödene-
mez. zamanın iktidarı
iste üzerine 2000
yılında çıkardığı yasa
ile ülkede bulunan
17 tarımsal koopera-
tifi özerk duruma
getirmiş, şimdi bizim
hükümetimiz nasıl
destek versin'
şeklinde konuştu.
Bazı vatandaşların
şehir içinde traktör-
lere ceza uygulaması
başlatıldığını ve
evlerinin önünde
bulunan traktörlere
bile ceza yazıldığını
öne sürmeleri üzerine
konunun takipçisi
olacak|arını söyleyen
Enver Şahin,
'Yeni uygulamadan
habe rimiz yok,
eğer bir yasa ile
yapılıyorsa nedenini
araştırırız' dedi.
AKP hçe Teşkilatının
vatandaşlarla bir
olabilmek için
sürdürdüğü kahve
top lantılarının
ara!ıksız devam
edeceği bildiri!di.

aından

once ınaa

ba

]nu desl
ııı

Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan,
Ankara'da düzenle-
nen TES-Iş Genel
kurulu'nda kamu
işçilerine Ocak ayı
maaştarına mah-
suben pazartesi
günü yarım maaş
tutarında avans
verileceğini söyledi.
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Sayfa 5
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]Seyfettin ŞeXenSÖZ

Okul yaptıranlar
adına düzenlenecek
etkinlikler içinde
yer alan Ticaret ve
Sanayi Odası
llköğretim Okulları
VoleyboI
Turnuvasında iddialı

maçlar sürüyor.
19 Aralık'ta start
alan turnuvanın
dünkü maçları
çekişmeli geçti.
KıZLAR
Dünkü maçlarda
turnuvanın iddialı
takım!arından
Atatürk İlköğretim
Okulu takımı Şehit

Cemal İlköğretim
Okulu'nu 25-20 ve
25-16'lık setlerIe
2-0 yenerken ikinci
maçta 11 Eylül ile
Abdullah Fehmi
İlköğretim Oku!u
arasındaki maç
çekişme içinde geçti.
llk seti 26-24 alan
11 Ey!ül İlkogretim

1-0 öne geçti. İkinci
sette üstünlük kuran
Abdullah Fehmi
İlköğretim okutu
seti 25-9 alarak
durumu 1-1 yaptı.
Çekişme içinde
geçen son seti
15-7 alan Abdullah
Fehmi İlköğretim
okulu takımı

maçtan 2-1
galip ayrıldı.
ERKEKLER
Günün son maçında
ise Atatürk
İlköğretim okulu
ile 100. Yıl lIköğretim
okulu takımIarı
karşı karşıya geldi.
llk seti ?5-23 a|an
Atatürk İlköğretim

Okulu takımı 1-0
geçerken ikinci
seti 25-15 100. Yıl
İlköğretlm okulu
takımı aldı.
son sette üstünlük
kuran 100. Yıl
İlkö5retim okulu
takımı bu seti 15-8
aIarak maçı 2-1
kazandı.
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Bursa'da ka ak et satanlan 8 hin 209 YTL usulsüzlükceza§]
F,,ırsa Vergi Dairesi Başkanlığı Ekip|eri, İl ve İ|çelerde Yer Alan Et Kesim Yerleri, Mezbahalar
v Soğuk Hava Depolarında Yaptığı lncelemeler Sonucu, Kayıt Dışı Et Satışına Aracı!ık Eden
,ıe Hiçbir Kaydı Bulunmayan 10 Mükellefe Toplam 8 Bin 269 YTL Usulsüzlük Cezası Kesti.
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Bursa Vergi Dairesi
Başkanlığı ekipleri,
il ve ilçelerde yer
alan et kesim yerleri,
mezbahalar ve soğuk
hava depolarında
yaptığı inceIemeler
sonucu, kayıt dışı et
satışına aracılık eden
ve hiçbir kaydı
bulunmayan 10
mükellefe toplam 8
bin 269 YTL usul
süzlük cezası kesti.
Vergi Dairesi
Başkanlığı'ndan
yapılan açıklamaya
göre, denetimler i!
ve ilçelerde bulunan
et kesim yerleri,
mezbahalar ve

hava depolarında
yapıldı. 30 vergi
denetmeni, vergi
denetmen yardımcısı
ve 35 özel yoklama
yetki belgeli memu-
run yer aldığı dene-
timlerde; 10 mezbaha
işletmesi, 8 et
kombinasıyla bunlara
ait 33 soğuk hava
deposunda et
sirkülasyonunun ve
üretim kapasitesinin
tespitine yönelik
ça!ışmalar yapıldı.
Çalışmalarda
mü kellefiyet bi lgi leri,
işyerinin büyüklüğü
ve özelliklerine ilişkin
bilgiler, işçi sayısı,

o
I

işletmeye
kayıtlı motorlu
taşıtlar, işletmede
ve eklentilerinde
bulunan canlı hayvan
sayıları, işletmede
soğuk hava deposu
varsa özellikleri,
işletmede bulunan et
cinsi ve miktarları,
sayımı yapılan canlı
hayvan ve etlerin
sahiplerine ait bilgi
ve belgelerle
vergilendirmeye
ilişkin diğer bilgiler
kontrol edildi.
kontroller sonucun-
da, kayıt dışı et satışı-
na aracılık eden ve
hiçbir kaydı bulun-

I

mayan 10 mükellef
tespit edilerek kayıt
altına alındı ve
düzenlenen 53
tutanakla bu
iş!etmelere
8 bin 269 YTL
usulsüzlük cezası
kesildi.
Yapılan açıklamada,
yaklaşan Kurban
Bayramı nedeniyle
gerek hayvan
pazarlarında gerekse
de et kesim yer-
lerinde kayıt dışı hay-
van-et satışını
engelleyene kadar
vergi denetimlerinin
aralıksız süreceği
kaydedildi.
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MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2006 l 377

Davacı Nasuh Ayer vekili Av. Refik
yılmaz tarafından davalı Hazine, orman
Genel Müdürlüğü ve Engürücük Köyü
Muhtar!ığı aleyhine mahkememizde açılan
senetsizden tescil davasının verilen ara
kararı gereğince;

Dava konusu Bursa, Gemlik, Engürücük
Köyü, Bayarbağle!, Mevkii, pafta 7 de
bulunan doğusu Omer Aytepe zeytinliği
kısmen kuru dere batısı Filiz ve MeIek
Kaynak zeytinliği kuzeyi Umurbey
kasabasında ikamet eden şahıslara ait
zeytinlik, güneyi Fehmi Olmeztürk zeytinliği
i|e çevrili yaklaşık 4284.19 m2 miktarındaki
taşınmazın davacı Nasuh Ayer
tarafından senetsizden tescili talep
edildiğinden dava konusu taşınmaz
hakkında hak iddia edenlerin son ilan tari-
hinden itibaren 3 ay içersinde mahkeme
mizin 20061377 esas sayılı dosyasına
müracaat etmeleri aksi halde davacılar
Nasuh Ayer adına tescil kararı verileceği
ilanolunur. 8-5990

400

hlletlnl

0

aldılar

Bursa'nın Karacabey
llçesi'nde 400 tane
çeyrek bileti çalınan
Milll Piyango satıcısı
Mehmet Türken
olayın şaşkınlığını
yaşıyor. Çalınan
biletlerin seri
numarasını ala-
madığını, biletlerin
kaşeli olduğunu
belirten 58 yaşındaki
piyango satıcısı

Türken, "Eğer ikramiye
hırsıza isabet ederse
parayı alabi!ir" dedi.
Alınan bilgiye göre,
Cumhuriyet
Meydanı'nda piyango
bileti satan Mehmet
Türken (58), yı|başı
özeI çekilişi için
getirdiği ve seri
numarası tespit edi!e-
meyen biletlerin 400
tanesinin deste halinde

çalındığını fark etti.
Türken karakola
giderek şikayette
bulunurken, polis
olayla alaka!ı
soruşturma başlattı.
Geçtiğimiz yıl da
Karacabey l!çesi'nde
aynı yerde bilet satan
Hüseyin Akın'ın (43)
500 tane piyango
bi|eti çalınmıştı.
Olayın şokunu yaşayan

Türken, hırsızların
yakalanmasını iste
yerek, "2 bin YTL
zararım var. Bundan
sonra daha dikkatli
olacağım. Ancak seri
numaralarını a!a-
madığım için iptalini
yaptı ramadı m. Bilet!er
kaşeli olduğu için
ikramiye isabet ederse
hırsız çifte vurgun
yapmış olur" dedi.
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yapılan ve Samanlı
Kavşağı'nda sona
eren Doğu Yakın
Çevre Yolu, 3'er şerit
gidiş-geliş olmak
üzere otosansit
Kavşağı'na kadar
5.2 Km. daha uza-
tılmış olacak. Yol
ça!ışmaları kap-
samında Hacivat
Deresi üzerine 27.40
metre uzunluğunda
köprü yapıldı.

§ıyfı 7
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Do 0r
Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin
'Ulaştıran ulaşım'
hedefi kapsamında
yapımına haziran
ayında başladığı
Doğu Yakın
Çevre Yolu'nun
ortasında kalan
son bina da yıkı!dı.
Doğu Yakın Çevreyolu'nun otosansit
Kavşağı'na
bağlanan 5.2 Km.'lik
bölümünde yapılan
çalışmalar bitme
aşamasına geldi.
Bugüne kadar
170 binanın kamu-
laştırılarak yıkı!dığı
Doğu Yakın Çevre
Yolu'nda yolun
ortasında kalan
son bina da dün
Büyükşeh ir
Belediyesi ekipleri
tarafından yıkıldı.
Evin yıkım çalış-
malarının ardından,
çevre yolunun kalan
bölümünün de
bir hafta içinde
tamamlanacağı

bildirildi. Oto
korkuluk ve
sinyalizasyon ça!ış-
malarının da devam
ettiğini belirten
yetki!iler, Doğu
Çevre Yolu'nun
bayramdan önce
trafiğe açılmasını
p!anladıklarını
bildirdi.
Yolun hizmete açıl-
masıyla yaklaşık 10
yı!da 5,2 kilometresi

Doğu Yakın Çevre
Yolu'nun Otosansit
Kavşağı'na
bağlanacağı 5.2
km.'lik yol, Yüksek
lhtlsas Kavşağı i!e
Otosansit Kavşağı
arasındaki şehir içi
trafiğinde de ciddi
bir rahatlama
sağlayacak ve
Ankara Yolu'na da
alternatif güzergah
oluşturacak.

ezK
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1 5tonu
ele

u turucu
ı
ıe diril

Diyarbakır'da bu yı!
içerisinde uyuşturu-
cu tacirlerine
yönelik gerçekleşti
ri!en operasyonlarda
1 ton 438 kilo 636
gram uyuşturucu
madde ele
geçirildiği bildiriIdi.
Emniyet Müdürü
Zeki Çatalkaya,
toplu uyuşturucu
kaçakçılığı, sokak
satıcıları ve içicile
rine yönelik çalış-
maların aralıksız
sürdüğünü söy|edi.
Diyarbakır'da uyuş-
turucuyla mücadeIe
kapsamında Kaçak
çılık ve Organize
Suçlarla Mücadele
Şube Müdür!üğü ve
Narkotik Suçlar Büro
Amirliği ekiplerince
geçen yıl 221
operasyondan
104'ünün sokak
satıcıları ve içici!e
rine yönelik olarak
yapıldığını belirten
Çatalkaya, geçen yıl
operasyonlarda 565
kilo 882 gram esrar,
221 kilo 828 gram
eroin ve 96 gram da
kokain olmak üzere
toplam 787 ki!o

779 gram uyuşturucu
madde ile 43 bin
554 uyuşturucu
hap ele geçirildiğini,
139 şüpheli sokak
içicisi ve 56 satıcının
yakalandığını
kaydetti.
Zeki Çatalkaya, bu
yı! ise şu ana kadar
gerçekleştirilen 274
operasyondan
168'inin sokak
satıcısı ve içicilerine
yönelik yapıldığını,
operasyonlarda
163 şüpheli sokak
içicisi ve 76 satıcının
yakalandığını
an!atarak, "2006
yı!ında 274 operas
yon gerçekleştirdik.
Bu yıl içerisinde
yapı|an operasyon_
larda toplam 1 ton
185 kilogram esrar
maddesi, 251 kilo
526 gram eroin
maddesi, 2 kilo
baz morfin,
110 gram kokain
olmak üzere toplam
1 ton 438 kilo 636
gram uyuşturucu
madde ele geçir-
ilmiştir. Ayrıca 10 bin
23 adet hap ele
geçirilmiştir" dedi.
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Ba
Çevre ve Orman
Bakanı Osman Pepe,
va!iliklere gönderdiği
genelgey!e kurban!ık
hayvanlara kötü
davranılmaması ve
kurban kesimi
sonrasında görse!
kir!i!ik oluşmaması
için gerek!i önlem-
lerin a!ınmasını
istedi.
Genelgede, Kurban
Bayramında, kurban-
lık satış ve kesim
yerlerinde çevre
kirliliğine neden ola-
bilecek faaliyetlerin
kontrol altına alı-
narak, toplum ve
çevre sağlığını etk-
ilememesi amacıyla
vatandaşlara ve
belediyelere büyük
görev ve sorumluluk
düştüğü kaydedildi.
Çevre Kanunu'na
göre, her türlü atık
ve artığın çevreye
zarar verecek şekilde
depolanmasının
yasak olduğu belir-
tilen genelgede, kir-
letme ihtimali bu!u-
nan durumlarda da
ilgi!ilerin bunu
önleyecek tedbirleri
almakla yüküm!ü
olduğu hatırIatıldı.
Genelgede,
Bakanlıklar arası
kurban Hizmetleri

r

Kurulu'nun,
ekonomik değeri
bulunan ve yem fab-
rikalarında ham-
madde olarak kul-
lanılan kurban atık-
larının çöplere atıl-
maması, değer-
lendirilmesinin
mümkün olmaması
durumunda gerekli
şekilde bertaraf
edilmesi için önlem-
|erin alınmasına
ilişkin kararına yer

ı

k olmasın

Sayfa 8

verildi.
Belediyelerin
kurban satış ve
kesim yerlerinin
denetimi, atık ve
artıkların toplanarak
bertaraf edilmesin-
den sorumlu
olduğu be|irtilen
genelgede,
belediyelerin
belirlediği yerler
dışında kurban satış
ve kesiminin yapıla-
mayacağı kaydedilcli.

f ouırurslvsloazprE I

Emn
Emniyet Genel
i,tiliidür|ü Sözcüsü
ltmail Ça|ışkan,
i.olon Operasyonu
kapsamında ihaleye
fesat karıştırdığı
tespit edi|en 55
firmanın yöneticiliği-
ni yapan 47'si
şirket yetkilisi, 3'ü
Sağlık Bakanlığı
ve 2'si de Ankara
Büyükşehir
Belediyesi personeli
olmak üzere toplam
52 şüphelinin
gözaltına alındığını
bildirdi.
Emniyet Genel
Müdürlüğü Sözcüsü
Çalışkan, hafta|ık
olağan basın toplan-
tısına,'Kadına Karşı
Şiddete Son Ulusal
Kampanyası' ile ilgi!i
bilgi vererek başladı.
Şiddet mağduru
kadın|ar için başvuru
yerleri olan 921
poIis merkezi ve 276
karakolda çalışan
yak|aşık 40 bin
emniyet teşkilatı
personeline yönelik
olarak eğitim çalış-
ması verileceğini
belirten Çalışkan,
'Po|isin kadına
karşı şiddete sıfır
tolerans prensibi'
çerçevesinde eğitim
işbirliği projesinin

titizlikle yürütüle-
ceğini söyledi.
Avrupa Birliği 2006
uyuşturucu raporuy-
la ilgili de bilgi
veren Çalışkan;
raporda yer alan
şu bi!giIeri açıkladı:
"Avrupa'da tüketilen
eroin, ağırlıklı olarak
yasa dışı afyon
tarzında hala
dünya lideri olan
Afganistan'da imal
ediliyor. Tüm dünya-
da ele geçirilen en
büyük miktarlardaki
eroin Asya'da yüzde
50, Avrupa'da yüzde
40. Türkiye'de ele
geçirilen büyük mik-
tarlardaki uyuşturu-
cuya bağlı olarak
2004'te rekor bir düz-
eye u!aşıldı. Özel!ikle
Türkiye'deki yüksek
eroin yakalamasına
bağlı olarak, Güney
Doğu Avrupa eroin
yakalama miktarı
orta ve batı Avrupa
yakalamalarını
geride bıraktı.
Türkiye bölgede,
uyuşturucuyla
mücadelede gerek
eroin gerekse amfet-
amin tablet bakımın-
dan oldukça başarılı.
Türkiye 9.5 milyon
amfetamin tablet
yakalamasını rapor

etti. Türkiye'de
Extacy kullanımın-
dan dolayı tedavi
talep eden hasta
oranı yüzde 4-6 iken,
Avrupa ü|kelerinde
yüzde 1'in altında.
Bu durumda Extacy
kul!anımı Avrupa'da
çok ciddi görülmüy-
or, Türkiye'de ise
Türk insanı tarafın-
dan önemle üzerinde
durularak tedbir
alınıyor. Türkiye'de
asetik anhidrit
yakalama!arı 2004'te
düşüş gösterdi,
bunun sebebi
kaçakçıların yeni
rotalar geliştirmeleri.
Avrupa'da her
yıl7 bin ile 8 bin
uyuşturucuya
bağlı ölüm rapor
ediliyor. Avrupa'da,
bu yılın raporunda
saptanan 400'ü aşkın
kokaine bağlı
ö!ümün çoğunda
kokain nedense! bir
rol oynuyor.
Almanya, lspanya,
Fransa, Hollanda ve
lngiltere'de uyuştu-
rucuya bağlı ölüm-
lerin yüzde 10 ile
yüzde 20'si kokaine
bağlı. 2005 yılında
Türkiye'de uyuşturu-
cuya bağ|ı sadece 26
ö!üm olayı görüldü."

tten ihale ve turucu a ıklaması ramda örsel k ıııı
a
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Türkiye İş Kurumu
(lş-KUR) Samsun ll
Müdürü Tahsin Bayar,
gençlerin büyük
emek|er vererek
üniversiteyi bitirdiği ni
ama mesleksiz
o!duklarını söyledi.
lş-xun samsÜn lı
Müdürü Tahsin Bayar,
lŞ-xun olarak işsiz
vatandaşlara iş bulun-
ması için ça!ıştıklarını
ama müracaatçıların
çoğunun kalifiye
olmadığını, ü niversite
mezunlarının bile iş

ı

ıren
uygulamasında sıkın-
tılar yaşadığını kay-
detti. Kuruma başvu-
ran vatandaşların
ta|ebinin genelde
'Herhangi bir işte
çalışırım' şeklinde
olduğunu ve bu yak-
laşımın iş bu!un-
masını zorlaştırdığın ı

vurgulayan Bayar,
"Bu yaklaşım kaba
kuvvete dayalı iş yap-
mak isteyen insan-
ların tarzı. Artık bu
devir blttl. lş tekniğe
döküldü . Zaten çalış-

ek
ma hayatında genç
nüfusumuz eğitimsiz,
niteliksiz. Türkiye'de
bu sorunun bir an
önce çözülmesi
gerekli. Gençlerimiz
üniversiteyi bitiriyor
ama bir meslekleri
yok. Bir kere üniver-
siteye giren genç
mesleğini sevmeli.
Daha sonra aldığı
eğitim çalış.ma hayatı-
na uymalı. Univer-
siteyi bitiren gençle
rimize iş bulup gön-
deriyoruz, ama
uygulamada yetersiz
oldukları için iş.veren
kabul etmiyor. Ornek
verirsek, dünyaca
ünlü Türk lokumları
var. Gönderdiğimiz
kişinin önüne lokum
geliyor, hiçbir şey
anlamıyor. Ama bu
kişi gıda mühendisi.
oku!da lokumla
ilgili bir tek ders
görmemiş. Bir de
dünyanın hiçbir
yerinde elektrik ve
elektronik mühendis-
!iği gibi bir branş
yok. Ya elektrik vardır,
ya da elektronik.
Bir insana iki
mesleği nasıl öğrete-
ceksin" dedi.
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GEMLİK ASLİYE HUKUK

MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2006 l 378
Bursa iIi Gemlik ilçesi Engürücük Köyü,

Bayırbağlar mevkii pafta 5 de yar alan
kuzeyinde davacı Süleyman Alınca'ya ait
2122 nolu kadastro parseli, güneyi Hasan
Uyar zeytlnliği, doğusu patika yol, batısı
Hilmi Bey zeytinliği ile çevriaa 4262,46 m2 lik
taşınmazın davacı sÜLEYMAN ALlNcA
tarafından senetsizden tescili istenildiğin-
den dava konusu taşınmaz hakkında hak
iddiasında bulunanların ilan tarihinden
itibaren 3 ay içersinde Mahkememizin
20061378 esas sayılı dosyasına itirazda
bulunmaları i|an olunur. 22.12.2006

B - 5991

BAY ilu§TilrA üı*Lp §illL$I(,TA}'|
ıı ıı iTf,şII iT§rıi( ı1 a ıı iı ıı 7ı ıı Tı

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
PU TAKİP işı_ERi YA?ıLıR

AC|L SAT|LII( ııe KIRALII(LARIN|Z l0ll.l BlZl ARAYIN|Z

120 m2 3 + 1 SAT|L|K LUX DAIRE

Kayhan Mahal|esi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|L|K DA|RE

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

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

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

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

Balıkpaan hki uhil tlektep §okak l'|o:2 D:4 §adık 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

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa

Terma! 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 !ş!em!eri ve

DoğaIgaz PoIiçesi Yapılır,

§EKER §ıcORTA
i{acide Öıııp

Tel : 5132414 Fax 514 10 21
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DöRT REslM

Biz doktorlar çeşitli hasta!ıklara neden
olan bakterilerin (mikropların) kimliklerini
anlayabilmek için onları çoğalmalarına
olanak veren besiyerlerine (ortamlara) eke
riz.ve bekleriz. Bir süre sonra o örnekte
bakteri (mikrop) var ise besiyerinde
çoğalırlar. Böylece hastalığın cinsi belir-
lenmiş olur.

Resim 1- R.Tayyip Erdoğan yıllar önce
'minareler süngümüz, kubbeler kalka-
nımız' dedi. Sosyo-politikaya ve dünyaya
'nereden' baktığını açıkladı. Sonra
başbakan oldu, yı!lar içinde değiştiğine,
bu görevin, dünyayı gezip görmesinin,
başka !iderler ile birlikte olmanın, devletin
tüm bilgilerine ulaşabilmenin onu
'değişti rml ş' olduğu na,'o!gunlaştırdığına'
inanmaya ya da inandırılrııaya çalışıldık.

Resirn 2- THY Teknik A.Ş. Uçak Bakım
Başkanı Şükrü Can. Şu özgeçmişe bakar-
mısınız? 1983'de uçak mühendisi. THY'de
çalışmaya başlamış. 1996'da
Kombassan'ın Air Alfa'sına genel müdür
olmuş. Amerikan Finova Gapital'in teknik
temsilcisi, 2002'de Hamburg'da Airbus'ın
A-340-600 modeIinin kabin sistem yapım
koordinatörü. Ardından lsviçre'de Jet
Aviation'ın Boeing Business Jet ve 747
VlP uça.klarının proje koordinatörü. THY
öncesi lngiltere'de Gamet şirketinin teknik
servis ve proie müdürü.

Bütün bu kariyere rağmen apronda
deveyi kesebildi.

Resim3- Konya'da Devlet'in has-
tanesinde ça|ışan adları henüz açıklan-
mamış iki 'tesettürlü' bayan radyoloji
uzmanı 17 yaşındaki erkek hastanın testis
ultrasonu4g yapmayı iki gün boyunca
redettiler. Uçüncü günde hasta testis-
lerinden birini kaybetti. Bu hanımlar
üniversite seçme sınavında en yüksek
puanlar ile tıp fakültesinl kazandı!ar. Tam
altı yı! bir iiniversite ortamında eğitim
gördüler. Uzerine dört yıl radyoloji uzman-
lık eğitimi aldılar ve sonra erkek hastaya
bakmayı red ettikleri için bir insan bir
organını kaybetti.

Resim 4- Başbakan 16 aralık 200§'da
demeç verdi: 'h-erkez kendi HAREMİNE
sahip çıksın'.

Kullandığı diI rahle-i tedrisatından
geçtiği dünya görüşünün ve minare-
süngü-kalkan edebiyatının defaten tekrar-
larından biridir. Başbakanın ve dünya
görüşünün yarattığı bu besiyeri ortamında
yu.karıdaki resimlerle özetlenen, MODERN
TURKlYE'ye yakışmayacak örnekler arta-
caktır.

Anlatılan bu dört resmi yan yana koya-
bildiğinizda altına yalnızca yorum yok yaz-
abi!irsiniz.

Hadi yine soralım. Gumhurbaşkanlığı
seçimi öncesi siz başbakanın değiştiğini
ve tüm ülkeyi, SlZl temsil ettiğini
düşünüyormusunuz?

o
]oüxı-üx slvısl ca:grel

T uvenı

Kasım'da
üketicl

üzde

1 95 arttı
Tüketici Güven
Endeksi, bu yılın
Kasım ayında, bir
önceki aya göre
yüzde 1,95 oranında
aı,tarak 93,35'e yük-
seldi. Endeks, bu
yılın Ekim ayında
91,56 düzeylndeydi;
Güven endeksindeki
artış, tüketicilerin
"mevcut ve gelecek
dönem satın alma
güçlerine, gelecek
dönem gene!
ekonornik duruma^
ı,e iş butma ıe

olanakları ile mevcut
dönemin dayanıklı
tüketim malı satın
almak için uygun-
luğuna dair değer-
lendirmelerinin
iyileşmesinden"
kaynak|andı.
Türkiye lstaiistik
Kururnu (TiJiK) ile
Merkez Bankası
tarafından her ay
ortaklaşa düzenle-

nen ve tuketıcilerin
harcama, davranış
ve beklentilerinin
değerlendirildiği,
"Tüketici Eğilim
Anketi"nin,2006
Kasım ayı sonuçları
açıklandı

Endeksin alt
kalemleri ve
değiş!m oranlarına
bakıldığında da mev-
cut dönemde satınal-
ma gücü endeksi,
Ekim ayına göre
ar!;rak 83,47'den
{i4,C9'a, gelecek
dönbm satın alma
gücü endeksi de
85,77'den 88,30'a
çıktı.
Gelecek dönem
genel ekonomik

,dıı:,um 85,82'den
g8,71'e, g-,lecek
dönem iş bulma
olanakları endeksi
de 87,05'den 87,98'e,
rııevcut dönemin
dayanıklı tüketim
ma!ı satın alma için
uygunluğu endeksi
ise 1'i5,70'den
110,75'e çıktı
Eııdeksin 100'den
büyüP. olması tüketi-
ci güveniııcie iyimser
t!ı::ıım, 1Cü'den

küçük olması tüketi-
ci güveninde
kötümser durum,
100 olması ise tüke
tici güveninde ne
iyimser ne de kötüm
ser durum olduğunu
gösteriyor.

ttez

§OY'de eileleme sln

Devlet Bakanı ve
Başmüzakereci Ali
Babacan, sosyal
güvenlik reformu
}acasıııın bir süre
e; telenınesinin
muhtemel olduğunu
söyledi
Babacan, TOBB
Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ile
Hazine'deki
makamında
yaklaşık yarım
saat görüştü.
Babacaıı,
görüşmeden
sonra gazetecilerin

soruları üzerlne,
Anayasa
Mahkemesinin
sosyal güvenlik
reformu yasasının
bazı madcielerini
iptal ettiğini
hatır!attı
Bakan Babacan,
bu iptal!e beraber
farklı bir döneme
girildiğini,
1 Ocak 2007'den
itibaren yasanın
tümüy!e uygulan-
masının zor
göründüğünü
vurgııladı.

serbest kürsü
Dr. Gürcan VURAL

kanser Tanı uzmanı
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Okullarda 8 a

lddet ola

da

3 bln Barış Güler'in
kaleminden 7 YAş

Sayfa 10fieza

Okullarda son 8 ayda
meydana gelen 2 bin
990 şiddet olayına, 7
bin 193 öğrencinin
karıştığı bildirildi. Bu
olayların başında,
yumruk, tekme, tokat
gibi fiziksel zarar
verme. geldi.
MEB Ozel Eğitim
Rehberlik ve
Danışma Hizmetleri
Genel Müdürü Ruhi
Kılıç, çocuklar ve
gençlerdeki şiddeti
araştırmak amacıyla
kurulan Meclis
Araştırma
Komisyonuna,
okullarda meydana
gelen şiddet
olaylarına ilişkin
sayısal veri!er
sundu.
Kılıç'ın verdiği
bilgiye göre, 26
Nisan-21 Ara!ık
2006 tarihleri
arasında 2 bin
990 şiddet olayı
meydana geldi.
Bu olayların
başında yüzde
33,9 ile yumruk,
tekme, tokat gibi
fiziksel zarar
verme yer aldı.
okullarda en fazla
görülen ikinci
şiddet türünü,
yüzde 19,5 ile zor-

ba!ık, tehdit, sataş-
ma o|uşturdu. Bunu
yüzde 12,1 ile
dedikodu, "lakap
takma" izledi. Bu
dönem içinde oku|a
silah, kesici-delici
alet getirme oranı
yüzde 7,6 o|du.
Okullarda eşya ve
mala zarar verme
yüzde 9, çalma-
gasp yüzde 6,7,
madde kullanımı
yüzde 4,5, cinsel
taciz yüzde 3, ateşli,
kesici, delici silah!a
yaralam a yüzde 2,1,
çete oluşturma ve
katılma yüzde 1,
ölümlü olay yüzde
0,4 oranında
görüldü.
Olaylara karışan
öğrenci sayısı 7 bin
193 öğrenci oldu.
Şiddet olayları, 8
aylık bu dönemde
yüzde 15,5 ile en
iazla ortaöğretim
kurum!arında mey-
dana geldi. Eğitim
kademelerine göre
şiddet olaylarının
dağılımı, genel lise!-
erde yüzde 10,8,
meslek !iselerinde
yüzde 4,7, llköğretim
okullarında ise
yüzde 2 olarak
gerçek!eşti.

Ruh §a
Türkiye Psikiyatri
Derneği Erzurum
Şube Başkanı
Doç. Dr. Nazan
Aydın, Ruh Sağlığı
Yasası'nın çıkması
için Sağlık Bakanı
Recep Akdağ ve
milletvekillerinden
destek istedi.
Ruh Sağlığı
Yasası'nın
çıkmaması
sebebiyle psikiyatri
hasta!arının ve
doktorların bu
konuda mağdur
olduğunu ifade
eden Doç. Dr.
Aydın, "Ruh
sağ!ığının korunması,

a§ası ıkartılmalı
U

lı
Y

hasta!ıkların
tedavisi ve
rehabilitasyonu
için gene!
sağlıkla ilgili
düzenlemeler
yetmez.
Ruh sağlığını bozan
etmenler, beden
sağlığını bozanlarla
aynı olmadığı gibi
korunma, tedavi ve
rehabiIitasyon
olanakları, düzeni
ve örgütlenmesi de
aynı değildir.
Top|um içinde
tedavi olanaklarının,
ruh sağlığı
bozulmuş kişilerin
rehabilitasyon

olanaklarının
geliştirilmesi gibi
birçok düzen|emenin
yapılabilmesi
ancak Ruh Sağlığı
Yasası i|e
gerçek|eşti ri lebi ! i r"
dedi.
Bireylerin ve tüm
top|umun ruh
sağlığı düzeyinin
yükseltilmesi için
bu yasanın en kısa
zamanda çıkartılması
gerektiğini de
vurgulayan Aydın,
"Ruh sağlığı
tedavi hizmetlerinin
niteliğinin ve
yaygınlığının
artırılması, ruh

sağlığını koruyucu
önlemlere ağırlık
verilme!idir.
Ruh sağlığı tedavi
hizmetIerine
herkesin kolay
erişmesinin
sağlanması
gerekmektedir.
Ruhsal sorunu olan-
ların damgalanma-
masının, dışlanma-
masının önlenmesi
için Ruh Sağlığı
yasası mutlaka
çıkartılmalı. Bu konu
Sağlık Bakanı Recep
Akdağ ve milletvekil-
lerimizden destek
bekliyoruz"
ifadesinde bulundu

üı.xı sAvUNMASl ve ıuiı.ı.ıriıı göLüiüilıız
gürüıüı.üĞü içiu ııı Güç KOşuLLAR ALTıNDA

GAilLARl N l oRTAYA KoYMAKTAN çEKi ıırıııvrıı
KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİİİ

TSK ÜLÜLE \İSXFİ
OYAKBANK Ankara T, Güneş Şb. 505 0 505 TL

Tel: 0,3l2 43199 36 Faks: 43l 07 36

web: www.e|ele.org.tr
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(Rezervasyoıı Tel z 5|2 ()5 46'
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Associated press
(AP) ajansı, ulus-
lararası araştırma şir-
keti lpsos'un
destegiyle 10 ülkecJe
insanların en çok
neleri kendileri icııı
gergin!ik kaynagı
olarak gördüğüne
ilişkin kamuoyu
araştırması yaptı.
AP'nin haberine
göre, araştırma,
Avustra!ya,
Kanada, Fransa,
ltalya, Almanya,
Meksika, Güney
Kore, ispanya,
lngiltere ve ABD'de
1000'er kişiyle
yapıldı.
Araştırma sonucuna
göre Avustralya'da
halkın yüzde 35'l,
işi en büyük
stres kaynağı olarak
görüyor.
kanada'da da halkın
yüzde 76'sı günlük
hayatında sık sık ya
da zaman zaman
gergihlik yaşadığını
söylerken, en
büyük stres kaynağı
o|arak yüzde 32'si
işlerini, yüzde 28'i
mali durumu
gösterdi.
Fransa'da da katı!ım-
cıların yüzde 45'i,
zaman zaman ya da
sık sık hayatlarının
kontrolleri dışına
çı ktığı nı h i ssettiğini
söyledi. Fransızlar diı
yüzde 30'ar
oranla işi ve

maddi durumu
en önemli stres
kaynak!arı <ılarak
gösterdi.
Almanların da
yüzde 51'i günlük
hayatlarında sık sık
ya da zaman zaman
stres hissettiklerini
söyledi
lta!yanların da
yüzde 34'ü işlerini,
yüzde 20'si mali
durumu en bü}ıük
stres kaynaĞı
olarak gösterdı.
lngiltere'de ise
ha!kın yüzde 32'si
mali durumtı, yüzde
26'sı işi en önemli
stres kaynağı olarak
işaret etti.
ABD'de de katılım-
cıların dörtte üçü

günlük hayatlarında
sık sık ya da zaman
zaman stres
hissettiklerini
ifade ederken, yüzde
34'ü mali durumu,
yüzde 26'sı işi en
önemli stres kaynağı
olarak gösterdi.
Araştırma yapılan
ü!kelerden, günlük
hayatta stres
yaşadıklarını
soyleyenle.rin
oranının yiızcie
81 ile en yüksek
çıktığı yer olan
Güney Kore'de de
yüzde 33 oranla iş,
yüzde 28 oranla da
mali durum en
önemli stres kaynağı
olarak ortaya
kondu.

ıı Y ıı

Uzmanlar, insan
vücudunun her gün
binlerce olumsuz dış
etkiye karşı kendini
korumak için
mücadele ettiğini
belirterek, işlenmiş
gıdalar, hava kirliliği,
stres gibi nedenlerle
bünyeye giren ve tıp
dilinde serbest
bi!eşenler olarak
ifade edilen bu mad-
delere karşı antioksi-
danlar yoluyla
dirençli olmanın en
pratik yolunun den-
geli ve düzenli
besIenmeden
geçtiğini beliıtti.
Ege Universitesi
M ü hendislik
Fakültesi Dekan
Yardımcısı Prof. Dr.
Semih Ötleş, ye'ıerli
antioksidan alımı
için düzenli ve den-
ge!i beslenmenin
önemli olduğunu
s.öyledi. Prof. Dr.
Otleş, "lyi ya da kötü
gıda diye bir şey
yok, ancak günlük
beslenme düzenimi-
zle vücudun ihtiyacı
olan A -D -E -K -B -

B1 -86 -B12 gibi vit-
aminler ile demir,
kalsıyum, çınKo, pro-
tein ve karbonhidrat-
ları almamız gerek-
mektedir.
Antioksidan maddel-
er meyve, sebze ve
baharat gibi
gıdaların tüketilnıe-
siyle vücuda a!ın-

maktadır. Özellikle
likopenlerden
domates, karpuz.
greyfurt. alıum
grubundan sarım-
sak, sogan, pırasa;
antosianinlerden
çilek, ahududu;
glikoizolat!ardan
lahana, karnabahar,
brokoli, çok bilinen
hamlifler ile
flavonoitlerden por-
takal, greyfurt
vücudun savunma
mekanizması için
düzen!i olarak alın-
ması t;t,ı ı.klı besin-
lerdc; iıırkaçı" dedi,
Her :i,ıtıoksidanııı
vucıı, ia etki alıırınııı
ayr] Jyıı olduğı.ıııtı
ve birinin diğerinin
yerine geçeıııeye-
t,egini [ıeliı ten Prof.
Dr. Otleş. her
gıdadaıı alacağımız
antioksidanların
farklı etki mekaniz-

rşj._,"?

7ıı ıi ıııoluştur_
.l l, iJ U nu V.urgulaclı.
Pıof, Dr. Otleş, "C
,ı,t.],ı]ıııi suda eriyen
,; ,ıt; ,l,.sidan özelliği
11ı_.ı sterİrken, E vİta-
ı iııı yagda erinıe
., :tılIigi gösternıekte-
.! , ve k;ınser riskini
ıiıı,],ııcktedir. Bol
rniktarda sebze
nıeyve ve C vitamini
;ılan kişilerde yemek
|.;ı,l tlsu pankreas ve
akcığer kanseri risk-
i,,ı: r.iaha düşüktür.
}';ışam tarzımızın
,lüzenli beslenmeye
eı,ıc|el olrııasından
,_lolayı qeı ekli antiok-
.,ıtl.ın ıaİ ı (i ışaroan
! ıkv- ıyı: ,:debİlİrİz.
,.iiınluk eksikliği
tamamlayıcı ml,
koruytıcu mu, tedavi
edıcı mi buna karar
verilerek alınması
daha uygun olacak-
tır" diye konuştu.
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GEREKLl TELEFONLAR RESMİ DAiRELER DENiZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
0rm.Böl.Şef.
Milıi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıııo.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dalresi Md.
İIçe Tanm Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
51J 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
51337 42
513 15 07
513 ,l4 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
Mudanya 54.ı 30 60
Yenikapı |212| 516 1212
Yalova |226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

|226| 814 10 20
(226| 363 43 19
(262| 655 60 31

Yalova
Topçular
Eskihisar

oToBUs

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00

(18 Hat )

TUP DAGİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00
5,14 59 81

513 B0 00

514 88 70
514 17 00

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

BELED YE
Saııtra! 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 51J 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 İş!. Md. 513 45 21 -111

Su Anza Yalniz 185

513 ,l o 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL
ttiAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NOBETÇİ E CZANE
ııı

23 Aralık 2006 Cumartesi

INICI ECZAI{ESI

İstiklal Cad. |{o : 5

GEMLIK

GEtuX,iıa lLK GuıaLuX cAzETEsi
c€ııux

I cüxı-üx sivnsi GAZETE I

YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAY! : 2630

riverı : 0.25 yTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri CÜl_sn

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

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

yönetim ve Basım Yeri : KöRFEZ OFSET
Matbaac! ık-Yay ı ncı l ı k-Reklamcı ! ı k Tesisi
İstiktal Cad. 6ora Sok. No:3rB GEMLiK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleriyayınlanmaz)
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fieınllks e ha|ı rlanı0r su er ıı 0r
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Gernlikspor
yönetimi
önümüzdeki
sezon için
hedeflediği Bursa
Süper Ligi için
güç|ü transferler
yapmaya başladı.
Gem!ikspor
yönetim kurulunun
belirlediği Serdar
Ozaydın, Mehmet
Göra| ve Emir
Ertem'den oluşan
transfer komitesi
4 futbolcuyla
anlaşmaya vardı.
Bursa Zaferspor'dan
kaleci Dinçer
Munzur, Elazığ
Belediyespor'dan
orta saha
oyuncusu Soner
Keleş, Akçaabat
Sebatspor Paf
takımından orta
saha oyuncusu
Sinan Aktaş ile
Orhangazi
Hürspor'un
geçtiğimiz yıl

süper lige
çıkmasında büyük
pay sahibi olan
kaptan!arı defans
oyuncusu Erdal

Baykan'la anlaşmaya
varan transfer
komitesi 4
futboIcuyu
basına tanıttı.

yöneticiIerden
Serdar Özaydın'ın
bürosunda yapılan
törende Gem!ikspor
formalarını giyen

futbolcular,
takımı süper
!ige çıkarmak
için çaba
göstereceklerini

söylediler.
Takımın Antrenörü
Bedrettin Uçaner'in
de (Cabbar Hoca)
bulunduğu törende
açıklama yapan
Serdar Ozaydın,
4 futbolcunun
yanı sıra 3
futbolcu ile de
görüşmelerinin
sürdüğünü ve
büyük ihtima!le
bu futbolcularla
anlaşmaya
varılmasından
sonra transferi
bitireceklerini
söyledi.
Amaçlarının
Gemlikspor'u
yeniden eski
günIerine
döndürmek
olduğunu söy|eyen
Ozaydın, kulübe
büyük katkılarda
bulunan Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut'a da
Gemlikliler adına
teşekkür etti.

ıı ı

liK Körfez' internette \rvw\rv.gemlikkorfezgazetesi.coıTı
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GEMLİX ANA BAYİİ

uLul(AYA DOGALGAZ ı§ı $Al{,

HüsEylN uLuKAyA .cüNEyT DEıvıinıi oRTAKHĞı

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0 .224'1 513 88 26

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

e-mail : c_demİrli@yahoo.com
www. u ! u kaya.tİ caret-ltd. com
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Park eden araçlardan hortumla mazot , işyerlerinden zeytinyağı çalan 4 klşi tutuklandı.

lulaıOt

'Gemlik Körfez' internette vvvvırv.geınlikkoriezgazetesi.com

Bir süredir araçlardan akaryakıt çalındığına dair duyumlar aIan Gemlik
Polisi, "Kahvehane Çetesi" adını verdikleri şebekeyi çökertti. Haheri3'de

GEMı_ix
GEMLİK,İN İLK GUNLUK GAZ,ETESİ

ıı

akalandılaralarhn

25 Ara ık 2006 Pa
TARAFsıZ slyA,si Ga^ZETE
za rtes İ in fo@gem likkor fezgazetesi.com 25 YKr. (250.000'TL.)
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körtez ofse
İstiklal Cd. Bora Sk.

, Akbank Aralığı

Stüdyo Prestijyanı
No: 3/B GEIıILIK

Tel : 513 96 83

Fax : 513 35 95ıı

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. 0kan Tüysüz, Marmara Denizi'nin içinde l60 kilometrelik kınlmamış bir fay hattının bulunduğunu söyledi

ı
||

e reın olmal htlınal l ü|de l5||
{rurra Büyükşehir
Belediyesi ye
TMMOB Jeoloji
Mühendisleri odası
Bursa Şubesi tarafın-
dan ortaklaşa düzen-
lenen 'Bıürsa'nın
Depremselliği' konu-
lu panele Avrasya
Yer Bilimleri Enstitü
sü Müdürü Prof.Dr.
Okan Tüysüz konuş-
macı olarak katıldı.
Panelde Prof. Dr.
Tüysüz, Türkiye'deki
fay hatlarının Bursa
ve çevre bölgeye
etkilerini anlattı.
Tüysüz, Marmara
Denizi'nin içinde 160
kilometrelik kırıl-
mamış bir fay hat-
tının bulunduğunu
beliıterek, Bursa
ve bölgesinde 20-25
yıl içerisinde 7.6
büyüklüğünde
deprem yaşanması
ihtimalinin yüzde 75
olduğunu söyledi.
17 Ağustos depremi-
nin ardından başlatı
lan çalışmalar sonu-
cu Marmara Denizi
nin içerisinde
kırılmamış halde
160 kilometrelik fay
hattının bulunduğu-
nun anlaşıldığını
söyleyen Tüysüz,
'Batı Anadolu Fay

hattı, her yıl 2.5 cm
olarak kuzey-güney
yönüne kayıyor. Bu
da batı bölgelerinde
sıkışmaya neden
oluyor. Aynı şekilde
Kuzey Anadolu Fay
Hattı da her yıl 2.5
cm olarak batıya
doğru kayıyor. Batıda
yine sıkışma mey-
dana geliyor. Bıırsa,
tüm bu sıkışmaların
geçfş noktasında yer
alıyor. 17 Ağustos
depreminin ardından,
uluslararası camia

dan bilim adamları
nın da katılımıyla,
Marmara Denizi'nde
fay araştırmaları
yapıldı. Bu araştır-
malar sonııcıında,
denizin içinde 160
kilometre uzunluğun-
da kırılmamış fay
hattı olduğu fespit
edildi. Burada sismik
bir boşluk olduğu
belirlendi. Depremin
etkisi, faya yakınlık
ve büyüklükle birebir
orantılı. Marmara
Denizi'nin içerisinde

7.6 büyüklüğünde
deprem olacağını
göz önünde bulun-
durursak, bunun
Bursa'yı çok kötü
şekilde etkileyeceği
aşikar. 20-25 yıl
içerisinde bu büyük-
lükte bir depremin
olma ihtimali de
yüzde 75' dedi.
Tüysüz, şehrin güney
kesi mi ni n kayal ıkl arla
çevrili olduğunu,
ova kesiminin ise
tamamen alüvyon
tabaka ile kaplı
bulunduğunu beliıtti.
Tüysüz, muhtemel
bir depremden özel-
likle ova kesiminin
kötü etkileneceğini
belirterek, 'Şehrin
güney kesimi,
kayalıklarla kaplı
olduğu için muhte
mel depremden mini-
mum etkilenecektir.
Fakat Bıırsa, genel
olarak Marmara
Bölgesi'nde yaşana
caR depremlerin
tümünden olumsuz
etkilenecektir.
Coğrafi konum
buİa müsait. Özetlik-
le Gemlik ve Manyas
dolaylarından geçen
fay hatları, Bursa'yı
çok ilgilendiriyor'
diye konuştu.

Güne Bakış
Kadri GULER
kadri_gu ler@ hotmai !.com

Deprem korkusu
Son günlerde neredeyse depremle yatıyor,

deprem!e kalkıyoruz.
Aslında depremle yatan kalkan vaktandaşlar

değil.
Bilimadamları...
Bilimadaamları neden depremden bu denli

söz ediyor?
BeIediye|er, meslek kuruluş!arı. eğitim kurı.ı-

luşları bilimadamlarının olası bir depreme karşı
alınması gereken önlemler konusunda çağrırıp
panel veya konferans verdiriyorlar.

1999 depreminden sonra yurt içi ve dışından
birçok bilimadamı Marmara Denizinde Kuzey
Anadolu fayının durumunu saptamak için uzun
araştırmalar yaptı.

Bir yandan devlet, öbür yandan Üniversiteler
ve belediyeler bu araştırmaların sonuçlarını
değerlendiriyorlar.

Çıkan sonuç|arı da kamuoyuna yapı!an
toplantılarda an latıyor|ar.

Neden an!atıyorlar?
Kam u ku ru ! u şları-vali !ikl er, kayamakam l ıklar

ve bilhassa belediyeler- bilmin ışığında bekle-
nen bir depreme karşı hazırlıklı olmak için.

Bunun için kısa ve uzun vade!i projeler
yapılıyor. ,

Ha! yetirli mi bunlar? Değil ama bilim
adamları gerçekleri yüksek sesle söylüyorlar.

Bazıları bu tür açıklamalara kızıyor.
Örneğin 25 bintik Gem!ik Namız imar

Planında i|çemizin ova bölümünün tamamanın-
Balıkpazarı Mahallesi dahil. -planda bu bölüm
(B) olarak gösterilmiş-

30 yılda boşaltılarak sağlam zeminli alanlara
taşınmasını, bu arada inşaatların kontrol edile
rek güç|endiri!mesini istiyorlar.

Ama inşaat işinden rantı olanlar bu işe kızı
yor. Kızsınlar onlar söylemeye devam ediyor.

üvü x§ıHlR §tt§
Prof. Dr, ORan,
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bulunan adına
faturalı kuru
sıkı tabancanın
çalışmış olduğunu
tespit ederek polise
bildirdi.
Yine aynı gece
Osmaniye
Mahallesi'nde
yaşanan ikinci
hırsızlık olayında
yine H.G.'ye ait
otonun ön so!
kapısını zor|ayarak
açan hırsızlar
içeriden oto teybini
çaldı!ar.
Aynı gece yaşanan
iki oto hırsızlığı
hakkında polis
tara fından tahkikat
başlatıldı.

I ourruxsivısıoızsrt !

Hırs,zlar
oto te leri ne

dadandı
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Osmaniye
Mahal!esi'nde
park halindeki iki
otoya giren hırsızlar
bir adet kuru sıkı
tabanca ile iki adet
oto teybi çaldı.
Edinilen bilgiye
göre, Osmaniye
MahaIlesi'nde
aracını park eden
M.D. isimli bir
kişi sabah otosu-
nun yanına geldi
ğinde ön sol
kapısının zorlan
dığını gördü.
Aracının içinde
yaptığı araştırmada
oto teybi ile
torpido gözünde

K rİez
GFıt lx
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ABONE oLDUNUzliu?

ABONE oLUN
oKUYUN oKUTUN

o

Gürhan çETİNKAYA

"Siyasiler bizi
okuyor ama anlıyor-
lar mı?" demiş
karikatürist Erdil
Yaşaroğlu..

sorun da orada
zaten..

Ne yazık ki..
Türkiye'de siyaset

kurumunda aktif rol
alanlar genellikle
"çıkar sağlama" ya
da "nüfuz edinme"
amacını taşıyorlar.

Gerçi, siyaset
sahnesinin tüm ak
törlerini aynı kefeye
koymuyoruz ama ..

Aşağıdakiler yuka
rıdakileri etki leyerek
siyaset kurumunun
niteliğini düşürüyor-
!ar.

Öyle olmasa..
Bugün Türkiye'de

Gumhuriyet'i tartış-
mazdık..

Türbanla uğraş-
mazdık.

Laikliği yeniden
tanımlama arayışları-
na yönelmezdik.

Çağdaş eğitim
sisteminden ödün
vermezdik.

Hem de ne ödün-
ler..

Eğitim Öğretim
Birliği Yasası örne
ğin ciddi ölçüde
tahribata ve tahrifata
uğratılmazdı.

"lyi insan-iyi yurt-
taş" yetiştirme ve
"çağdaş genç!er"
eğitme amacından
sapılmazdı.

Bir de insanın
düşünce sisteminin
o!uşrnasına yardırncı
olan,sorgulama yete
neği kazandıran "fel
sefe" dersi "müfre-
dat"taki önemini
yitirmezdi.

Felsefe:
"Bi!giyi sevmek,

bilginin peşinden
koşmak" anlamtnı
taşıyor...

unlü filozoflardan
Platon "Felsefe,
doğruyu bulma yo!-
unda, düşünsel bir
çalışmadır." diyor.

"Felsefe" biliminin
gerekliliği "insan"
için yaşamsal önem
taşırken,Türk eğitim
sisteminde felsefe ve
mantık ders|erinin
yetersiz!iği oldukça
düşündürücü ve
anlamlı.

Fe|sefe ...
Sonuçları çok

derin yaralar açıyor.
Türkiye her söyle-

neni sorgulamadan
kabu! eden akla hitap
edenlerle ilgilenme
yip insanın duygu-
!arıy!a oynayanların
peşinden koşan
insanlarla doluyor,
bunun sonucunda da
düşünme yeteneğin-
den yoksun kuşaklar
yetişiyor ve kendiler-
ine her dayatılanı ya
pan insanlar türüyor.

Dolayısıyla;
Bilimden yarar-

lanamayan bir
toplum olduğumuz
için sistematik ve
çok boyutlu düşüne-
miyoruz.

Türk eğitim sis-
teminin var olan
yapısı bütünsel
düşünme alışkanlığı
kazandı rm ıyor.

sorunlaı,ın
çözümünde duygu
akIın önüne geçiyor.

Liyakat ve bilginin
yerini ahbap-çavuş
ilişkileri alıyor.

Ulusal çıkış
insanın kendini aşa-
bilme noktasındaki

enge!Ieri ortadan
kaldırmakla ve ciddi
bir kültür ve eğitim
süreci başlatmakla
olanaklı.

kendi kendini
eğitebllen, ana!itik
düşünen, ruhsal
yapısı sağlam yurt-
taşlar ancak gerçek-
ten özgür, bağımsız,
insan için düşünen
bir "eğitim sis-
temiyle" yetişir.

Türkiye'nin yarın-
dan önce ciddi bir
eğitim atağına ka!k-
ması gereklilik..
Gereklilikten de öte
ana koşul.

Geleceğe dair
öngörüsü olan, alt
yapısı ve kültürel
geçmişi ile gelişmiş,
sağlıklı, kendisi i|e
barışık yurttaşlar
yetişmesinin yo!u
doğru yönetim ile
sağlanır. Doğru
yönetimler ise
eğitim!i haIkın
doğrudan yönetime
katılabilme ve onları
denetleyebilme
yeteneğinin
gelişmesi ile
oluşacak..

fuzu qüven
re ark edinr

ıı
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Ko ÇAK GAYRİİVİeNKUL
BANKASı

444 o 55o

CDRS l o€illuİr şuBcsİ
Tel : (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224| 512 08 61
lstiklal Caddesi Adliye Ara!ığı Lider Apt.

Kat : 2 Daire : 1 Gemllk / BURSA

vvw\rv. kocakg ay rİ rnen ku l.coıTı

GENEL MUDURLUK\
İ

AA-O0ıI tıvki önemli değil 1000 lU2
dıniı g6rıcıh ırsa
AA-010 Bursı Yolu Üze ri .1000 M2 Tıı Parkı olacak
AA-13 Xumla Nırlı arası 1000 M2

Dıniz görıcık içındc ıv olıbi|ir
AA{l27 Yılova Yo|u 't0O0 l{2 Ticari lmar

Zıytin Sıtış ırağazasI olacık
AA-0.14 Orhıngızi çevrı yolu 'l500 ll2 z.ytin

dıpolımı yari olıcak .rsı
EE-{l09 Sıhildı 200 li2 2kat|ı dıniı gönbilıcık
ü3t ğat v.y. kırşlııkll aki dair. vıyı dublıkı
dıirı olıbilıcık işyıri
EE{l38 tıvki Öııcmli dığil 5 kıtlı k.l.par o|ıcak bin.
EE{t46 lstiktıl Cad. Zımin yelıİlm amıçfu dükkan.

sATıLAN - xlRaLANAN
cayRlnıENKuLLER

AA{l02 Büyükkumlı 928 tıl2 imar|ı 35.0OO YTL
AA{!O5 Karacaali 9275 ir2 konul imarlı 250.ü)O YTL
AA.O09 Kunul 280 iıl2 köy içi 60.000 YTL
AA{11 Orhangaıi Gürle 133q) U2 Çilllik vcya
fabıikı olabiliı. 12o.0O YTL
AA{llıl tanaclı, 909 tl2 villa imarlı 2O0.0O0 YTL
AA{15 Hlsarl.pe 120 11,12 D.rıaı manıaralı yola
cophıli hicııli ıapu 10.000YTL
AA4l'i Hisaİl.Pılıl9 ltl2 Dğliı tanzaİall yoıa
cophı hiısıli tapu 20.000 YTL
AA-{ı19 Xanalboyu 970 lll2 cski ı.yıin hali arkas|
tlca.i lma.lı 15.000 YTL
AA{l20 Engürü Köyü 120ü) ll2 'tl25.00o planda
dıpolıma imarlı 1.000.000 YTL
AA{l2ıl Zıyrin hali arkası 150 M2 depo yrinc müıait
17.oo0 YTL
AA{126 Hamidiyı Mh. 3,&{ ll2 ilırkaı yakın
konuı imarll 2.0o0.00o YTL
AA-{l29 Orhangazi yolu 30.00 ll2 ıanayi imarlı
dopolanıaya müsail 70o.0ü) YTl-
AA{33 Sırbost bölge 50.000 ]U2 anayol aı100 mcl.
cıphı dıpolama imarlı 7.500.0O0 YTL
AA{34 Sıçöıst Böge 530.000 ltıl2 Dıpolama imarlı
A4{136 Z.tnln Hali yanı 160 M2 dıpo yırinı
mü..ıl 25.oo0 YTL
AJA-O45 Umuıbry 38O M2 doniı manzaralı
vl|lı lmaılı 70.000 YTL
AA.046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cophı 165.üXl YTL
AA{lrl9 Orhangaıi Cad. 730 M2
üç yanı yol 90.000 YTL
AA{t50 Umurbey 5325 M2 yol kenarı 25.000 YTL
AA-O55 Umurbey 3850 M2 körleı manzaralı
ıeyitin ağaçları var 95.000 YTl_
AA{6O Küçühkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL

SATİLİK ARSA

A4-o62 Gımlik 8urtı Yolu ı3.00o u2
Zımin Etüdlü 5 kat imırll 1.600.000 YTL
AA-063 Nar|l K6yü 1.222 il2 ınıyola 5 mt 300.000 YTL
AA-06]ı s.rb.st Böl9. 39,,l83 M2
Sanıyi lmıı|ı 3.00o.0oo YTL
44-067 lznak Gol kınan 8O0.0OO il2 Tunım
ı.sasi3 kurulabilir 5.5o0.0o0 YTL
AA-088 Oıhıngııi 'l9.077 il2 sanaya ımarlı 1 250.00O YTt
AA-o72 G.m3aı too u2 Vill. im.rll
AA-oto xıpıkl| 596 u2 Yaııı konul imarll 'll0 0oo YTL
AA-o8l Kıncab.y karıağaç 9.550 M2 lzmar
yolunı '|50 ml- ccphc b.nzin|lik olabaliİ 250,ooo YTL
AA-Gıı Ç.vr. yolu '1.otl M2 yol. 50 mt
c"Ph. ticıri lmaİll 75o.0o0 YTL
AA.092 Yılovı Yolu 9,ıl08 Gcmlik'c çok
yakln liceri imırh 3.00o.00o YTL
4A-096 Fıstıklı Xöyü ıı.500 İİ2 dcnize 60 mt 350.000

EE-OıI8 Gölyaka 2.000 M2 lçinde evı olan
lznik gölünı sıtır 65.0O0 YTL
EE-O7t Esadiyc Köyü Yalova 12902 M2
2 katll ahşap bina .v, ahıı, tıaklör 25o ooo YTL
EE-075 llludanya 1532 M2 anayola cephe|i
havuzlu müstakil deniıe sılıı, allı gaıa;,
porlakal bahç.sa vaı 8O0.0O0 YTL
EE-oEo orhangazi Cd.7800 il2 Ev ahıı elektrik.
su. art.ryen. mcyvı ağaçları 20o,000 YTL
EE-l3ı1 Orhangazi lznik yolu 2500 ]rıt2 duble ks
cv8 oda,2 banyo olekrik, su zeytin v€ meyva
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 mt 85.0OO YTL
EE-136 Düıdano 2272 }l2 2 kallı ev
m€yv. ağaçlı 130.000 YTL

EE402 Manastır 100 M2 4. kat 3+1 koloıirerlı 95.000 YTL
EEo04 Gazhaıı cad. 125 M2 s.kal 2+1 kalorıterlı 70,000 YTL
EE{05 Lisı Cad. 1'l0 M2 z.kat 3+'l baklmyl dalre 60-000 YTL
EE411 Narlı Köyü 75 M2 2.kat 2+1 .şyall 2 rd.t yuzm.
havıızu, spoı alanı vı çocuk pariı masrafsıı 75 000 YTL
EE-012 Manastır 'l20 M2 6.kat 3+1 masratsız
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5.kat 3+1 yenısahll
masrafsız doniı manzaral| 85.000 YTL
EE-O1ıı Manastır 1?4 M2 1.kat masratsız
bakımlı deir. 85.000 YTL
EE-015 Eski pazar cad. 95 M2 2-1 sobalı
kartonpayerli 50.000 YTL
EE-017 Gemlik markez 110 iıl2 5.kat
3i1 çarş|ya yakln ıı5.000 YTL
EE-018 Hamidiy€ lİlh '!44 M2 ıı.kar
3+1 bakımlı daıre 70.000 YTL
EE-019 Balıkpazarı 60 M2 3.kal 2+1

acll lhtiyaçtan satlllk 55.000 YTL
t:F-021 Gemlık 87 M2 5,kat 2+1

çelık kapı kartonplyer . pimapen 55 000 YTL

sATıLı]< çlrrulı<

SATıLı}< EıA FıE

EE42ıl Oı. Ziyı Mh. 115 t2 2.kıt 3+1 dıin kılqifırli,
pımapınli, 3at!n boya, kartrnıy.rli 80.000 YTL
EE-o31 Manast|r 130 M2 2,kaı 3+1 kartonp|yer,
kaldlren., full oşya 11 5 oo0 Y rI
EE_o33 orhangal cad 1ııo M2 'l.kaı 3+1 doğalgaz
baklmll da|re 

'5,o0o 
YrL

EE -o57 cumartesı Puan 70 M2 5.kaı
2+1 çelık kapı, kaaonpıye.. pımapen a1.000 YTL
EE -o58 Manası|r 1 30 m2 5.kal dcn.z yola c.phc,
kalğır.rl| 70,0OO YTL
EE.060 Manastır 130 M2 s.kal 3+1 d.niı yola
cophell kalğlrer|l 70.0oo YTL
EE-061 Ba|lkpaan 6E M2 5.kaı
2+1 baklm |sıcr 35.ooo YTL
EE-062 Manast|l 12o B? ıı.kal 3+1 full
da|.e 1oo oo0 YTL
El -o77 Hamıdıyc Mh. ılıı M2 'ı.kat 3+1
bak|mlI da|.c 60.ooo YTL
EE-o6'l Manast|r 135 M2 1 kaı 3+'l
full-doğalga 90.000 YTL
EE_o82 Manastlr 145 M? 3.kat 3+1 cirl
banyo ve wc, kalonlerlı, asaıı§ajfıü 9o.ooo YTL
EF-O83 Eşre' Dınçer Mh. 13OM2 2.kat
3+1 ycna bına 80.0OO YTL
EE-o65 Manastır 11o M2 l2.kal knrtmplycdi,
kalğ|fer|l, masrarsl. 55 oo0 YTL
EE.106 Manaslı. 'l50 M2 1-2-31-5-.. katlrrda
3+1 

'ull, 
lüks, ağustos 2007 tcslim dcniı runarılı l0

adct dain Gmlik Morkeı 110 M2 5.k t 3+1 çarşryı yıkın
EE-093 Manastlr'l95 M2 5.kal
4+'ı 2 banyo.2 wc asansor|u. doğaıgazl|
EE-130 Manasılr 195 M2 3.kat
4+1 2 banyo. 2 wc. asansorlu, doğalgaıh
EE-ı 29 Manastlr 195 M2 zemln
411 2 banyo 2 wc. asansor, doğalgaz
EE-o9ı1 Manastlr 155 M2 ıemln
3+1 2oo7 temmuz tesllm k.edlyc ut/gun
EE-096 Manastlr 150 M2 ı.kat 3+1
d.nıu manıaralt kalor|lerl|, özel yapım 130.000 YTL
EE-'|0o Manastıı 140 M2 3.kat 3.1
özel yaplm luks kalor|rerll 120,ooo YTL
EE_108 Manasfur 150 M2 l 2.3./a,5, kett rd. 3+1 full lüı
Ağustos 2007 teslim dçnız mınanlı 1O ıdıt 'l25.oOo YTL
EE_l25 Uanactır 155 

's2 
l kaı 3+,i 20o7

Tımmuı tgslam hrgdiyo uygun 120.d)0 YTL
EE_130 uanastır 195 t2 1 2_3,.a.5.6. katl.rda .a+1 2 bınyo,
2 wc, aşns6rlü, ıioğa|gazlı 5 adıt l70.000 YTL
EE-lı(3 Manastıı 120 M2 5,kal 3+1 ıobılı,
kanopiy€rti 70.0o0 YTL
EE-lı15 Manıstıı 135 ır2 3 kat 3+1 sop.r d.naı
runaİah, kmbilı E0 o00 YTL
EE_,r.ı5 lstiklal cad l1o M2 2.k r b:kımlı dıırı 67,ooo YTL
EE-'lıl9 Hamıdiyo Mh. '|'!0 İu2 3+1
Gıui okulu yan| baklmlı 55 ooo YTL
AE_l51 lstiklal cad 1ıı6 tu2 9.kat 3+1 önl y.pım fulı lüks
daırg 120.000 YTL
EE-153 Kumla 80 M2 5 kar 2+l 3at. |çcri3andı bakımlı
runaraıl fu|l oşyalı ıı2.000 YTL
EE.l5ıt Eskı sahal kaylkham 't20 u2 3+'ı b.hlnr|ı d.niı
runalall 1o0 oo0 YTL
EE l55 ManJstı. 120 ir2 3rt denız ronzah, baklmlı
denııe gılıı nıtıtfılı 80 0O0 YTL

EE-l59 Dörtyol 130 M2 10 kal 3+1
özel yapım lüı 'ı05.000 YTL

EE-007 Gazhane Cd. 120 li2 zemin 1.kat kalorifor|i,
l 100 YTL kira geliri var, banka ipotekll 115.0O0 YTL
EE-l05 Demirsubaşı Mh. 24 iıl2
zemın köşe dükkan 55.000 YTL
EE-133 Adliye karşlsl lhlara 325 ii2 ıcmin full
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-16'l Orhangaza Sanayi Sitesa 150 M2 zemin çokmı
katll. lçlnd. kiracılı, yatınmhk, kelepa. 75.000 YTL

EE{3.1 Orhangazi'de 33OOO M2 12O0OM2
kapalı alanlı hazıı 7.5O0.0O0 YTL
EE-065 Alaşar Köyü 2a2a }^2 28OO M2 kapalı
alanlI haı|İ 9oo.0oo YTL
EE-o49 |znik yolu 38ooo M2 13ooo M2
kapall alanlı hazır, ipotekli ıı.275.oo0 YTL

AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Mınastır 1350 M2 imariı
AA-OıI2 llınastıı 2000 M2 imaılı

EE-006 Hi3artep. 130 M2 3.kat 2+1 asansörlü,
kaloriferla 2oo usD dePozito 375. YTL
EE-016 Manastlİ 12o ?,ı2 1.kat 3+1 asan3örlü,
kalorıfarli, 2 aylık depozit 35O. YTL
EE-O2O Manastır 12O 1|l2 1.kat 3+1 asansörlü,
kaloıiferli, 2 aylık depozit 35O. YTL
EE-O95 Eski Pazar Cd. 'lOO M2 'l.kat 2+1
doğalgaz kapıda, full cşyalı 55O. YTL

EE{51Umurhy 21012 dublıı 270 12 bahçı|i, &niı manıarah

EE{68 Dobıucı 100 12 riphı full lüks 350 12 bai4e 300 000 YTL

EE{6E Düua l$ ll2Tıip|cı ülla fu|llülıs üin 600.000 El
EE{76 Karacıali 550 12 tipleı daıiı slı1 iaiuıili bahçe 325,000 nL
EE{78 Orhaniye Ih. lr0 12 Dubhls deniı mananlı

lüks ve elsiksiı motilyalı 150.0S Ylt
EE{9' l(uınla 250 12 tip|cı silı Ç deniı 50 mt 220.000 YTL

EE.l11 0rhanıyc 1.200 12 duplets bakmh supa manuralı 250.000 fil
EE.101 Buısı Ç*iç 180 t2 riphı öıd yşm lüks {00.000 WL

EE.160 Kurşın|u ıhil260 12 ripbks sile iı;iııde yüıme havua,

öıel yapım lüis, yıni 300.000 tlt

üxx^a,nıı
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EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.kat]ı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 kat]ı
müstakil 2,5 katlı , sobalı

M418 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek 120.000 YTL
M{l18 Kurtul7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
M451 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
M{84 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tada

M-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL
EE-003 lskele Meydanı 55 M2 5 katlı
meyhanıı|er 3ırasında bina 200.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı '!0000 ll2 rutsatlı,
imar|ı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35.000 M2 kabası bitmiş
Resort Otel 1./150.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı,
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh, 70 M2 .l katlı bina bakıma
ihtiyacı var, heı katın ayrı girişi var. 130.000 YTL
EE.o73 lstiklal Cad. 25 M2 2 katlı devren kirakk
dükkan faal durumda market, tekel bayi. 50.000 YTL
EE-138 Orhangaıi Cad. 500 M2 faal durumda

:Hı*,İil.Tiieler 
yeni devren kiralık

NOT : Telefonla görüşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildiriImesi rica olunur,

Ctll,iltTtll, Plllt 0tlrull

SATıLı}< ZEYT NL ]<
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ARANAN GAYR|MENKULLER



}

25 Aralık 2006 Pazartesi Sayfa 3HABER

Dis Hekimi özcan VURAL
o."İ nrr ra l 1 933@notmait.com
www.m illiyeUblog/özcan vural

Mehmetçik Vakfı...
Son senelerde televizyonlarda veya rad

yolarda şu haber başlığını duyarsınız.. Bu
kara haber halka şöyle duyurulur ;

"Kırsalda yapılan çatışmada dört er
veya iki astsubay veya bir üsteğmen
şehit düşmüştür."

Bu kahraman insanların evlerine sanki
bir bomba düşmüş gibi olur..

Ai !e, anneler-babalar-kardeş|er yıkılır..
Dünyaları kararır..

Evli ise eşi ve çocukları için babaları
artık yoktur ..

Ailenin bu genç ,vatan görevi yapan bu
kahraman evladı, vatanı, vatandaşları için
dövüşmüş, şehit olmuştur..

Sonra, şehit cenazeleri merasimlerle kal
dırılır, A! bayrağa sarılmış tabutlar bando
eşliğinde -merasim kıtaları arasında
şehit!iğe götürülür..

Kasaba halkı "Şehitler ölmez, vatan
bölünmez" diye bağırır..

Şehrin ileri gelenleri, komutanlarda
oradadır..

Bakarsınız üç -dört gün sonra bir şehit
haberi daha duyuru!ur...

Halkımız yine "Şehitler ölmez, vatan
bölünmez" diye yemin eder..

Gazetelerde verilmiş şehit haberlerini
okursunuz..

"VEFAT: uzman çavuş Kahraman Yiğit
falan gün şehit olmuştur.

Si!ah arkadaşımızı kaybetmiş olmanın
üzüntüsü içindeyiz.

Kederli ailesine, silah arkadaş|arına baş
sağlığı dileriz.."

Sonra ne oluyor, ey benim halkım, sonra
ne oluyor? Burada dur ve düşün...

On|ar bu vatan için ölen kahramanların
aileleri -eşi -çocukları ne oluyor diye düşü
nüyor musun'l

Bağırdın, çağırdın. o orada kaldı..
Asıl mühim olan görevine devam etmen,

işi orada bırakmamandır..
Ya da gaziler.... Genç yaşta bir uzvunu

kaybetmiş, elden ayaktan düşmüş, o genç
insanlar, bu vatanın has evlatları....

Devlet ve silahlı kuvvetler elbette
şehidin ailesine, gazisine sahip çıkar..

Ama yeter mi diye düşünmek gerekir...
Ne yapsak yetmez, yetmez...

lşte "Mehmetçik Vakfı" bunun için kurul-
muştur.

Kurban bağışIarınızı bunun için kabul
eder. Vakfın en büyük gelirlerinden biridir..

Dini ve sağ!ık şartlarına uygun olarak
kesilecek kurbanların bir bölümü kesim
bölgelerinde ki Şehit ve Gazi ailelerine
dağıtılacak, büyük bö!ümü ise ekonomik
olarak değer|endirilecektir...

Ben ve ailem "silahlı kuvvetler Mehmet
çik Vakfı'na bu sene "220 YTL" olan bede|i
banka ile kolayca gönderdik, içimize huzur
doldu..

Allah kabul etsin.. Bu kahramanlar saye
sinde vatanımda rahat uyuyorsam, şu yap-
tığım iş çok küçük bir boynumun borcud-
ur. Helal olsun..

Ziraat Bankası-Hal k Bankası-lş Bankası
- Oyak bank -Finansbank

Bankaların dışında internet üzerinden
bağış yapmak için www.mehmetçik org.tr

Son bağış günü 29 Aralık 2006'dır.
Bu benim vicdani bir duyurumdur..

Sizler nasıl düşünürsünüz bilemem..
Ama ben vicdanı rahat olarak, bu şehit

ailelerin yüzüne bakabiIirim.
Sizleri bi|emem....

rİezı(
ouil0İ glv^ıl GE

oKUYUN - oKUTUN
ABoNE oLUN

ı
a

a ı ,
a a a

ıF
ıı ,

a ı ı a a
71 ıhort t ve zeytinyağı çalan 4 kişi yakayı ele verdl

llll azot arhn aka andılara
Bir süredlr araçlardan akaryakıt çalındığına dair duyumlar alan

Gemlik Po!isi, "Kahvehane Çetesi" adlnı verdikleri şebekeyi çökertti.

Seyfettin ŞeXenSÖZ
İlçenin çeşitli
yerlerinde park
etmiş araçlardan
mazot çalarken
yakalanan
hırsızların, zeytinyağı
da ça!dıkları
ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye
göre, Askerlik
Şubesi mevkiinde
bir aracın deposun-
dan hortum ile
mazot çalan
hırsızlar polisin
yaptığı operasyon
i!e yakalandı!ar.
Doğan G. Ferhat A.
Hasan A. B. ile
Uğur P. İsimli kişilerin
evlerinde yapılan ara-
mada
17 kiloluk zeytinyağı
tenekeleri ile bir
adet diz üstü
bilgisayar ele
geçirildi.
Şahısların yapılan
sorgu!amalarında
çaldıkları 150 litre
mazot ile hortum
ve bidonIarın yanı sıra
eski pazar
caddesi'nde bir
işyerinden 17
kilogramlık 28
teneke zeytinyağını
çaldıktan sonra,
eskl pazar caddesi
Debboy Sokak'ta
bulunan bir evde
sakladıkları
tespit edildi.
Hırsızlık şüphelisi
kişilerin yaptıkları
hırsızlıklar için
Doblo marka araç
kira!adıkları belir-
lenirken, çaIdıkları
yağların 15 tenekesini
Armutlu'da sattıklarını
tespit eden polis ekip-
leri tenekeleri aIarak
Gemlik'e getirdiler.
uzun zamandan
beri ilçede yapılan
hırsızlıklar ile
amansız mücadeleye
giren Emniyet güçleri
"Kahvehane
çeteleri"ne bir darbe
daha indirdi.
Çaldıkları mazot
ile zeytinyağ!arını
satamadan yakayı
ele veren kişiler
mahkemeye
çıkarılarak tutuk-
landı!ar.

İ(

,§fı}.

fşt
'Ğ,.
ts-r ı]\

N

.}*:"

(ş
.ş]j}



ezK
T"

25 Aralık 2006 Pazartesi G€ı.İ Sıyfı 4

Iooıo-oK 3ıyısl oızıı:f

a

35 kez ](ızıla
lakan 

tıeren Halll Tabak'a

ekkür beratı ııe altın nıadalte
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Serbest çalışarak
ailesinin geçimini
sağlayan Halil Tabak
(43) isimli vatandaş
Kızılay'a 35 kez kan
vererek teşekkür
beratı ile altın
madalya aldı.
Eşref Dinçer
Mahallesi Yüzbaşı
Sokak 5013 nolu evde
eşi ve 3 çocuğuyla
yaşayan Halil Tabak,
geçtiğimiz hafta
Bursa Kızılay
Kan Merkezi'nde
yapılan törenle
teşekkür beratı ile
altın madalyaya
layık görüldü.
'Yaptığım hizmetin
herkese örnek
olmasını istiyorum.
lhtiyacı olanların
benim verdiğim kanla
yaşamaları beni
mutlu ediyor. lnşallah
bu sayıyı yukarılara
çekerim ve daha çok
insanı mutlu ederim'
şek|inde konuşan
Ha|il Tabak, serbest

meslek dediği işinin
ise kağıt toplamak
olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz hafta

içinde Bursa Kızılay
Kan Merkezi'nde
düzenlenen törende
Türk Kızılay'ı

auerııdı
Genel Başkanı
Tekin Küçükali'nin
imzasının bulunduğu
teşekkür beratını
alan Halil Tabak'a
büyük bir yardım
severlik ve sosya|
sorumluluk örneği
göstererek,
hiçbir karşılık
beklemeksizin ihti
yacı olan insanların
kullanımı amacıyla
35 ünite kan
bağışlayarak Türk
Kızılayı'nın seçkin
kan bağışçıları arası-
na katıldığı bildirildi.
Halil Tabak'a verilen
te.şekkür beratında
'Ornek davranışınız
nedeniyle Türk
Kızılayı'nın kan
bağışçıları için hazır-
ladığı Altın Madalya
ile onurlandırılmaya
hak kazandınız. Bu
berat ile size Türk
Kızılayı ve ihtiyaç
sahipleri adına min-
nettarlığımızl, sunar,
kalbinizdeki iyiliğin
hiç eksilmemesini
dileriz' deni!di.

Bursa'da örnek kurhan

kesim tıe aıal erı

hizmete a ıldı

Yı!dırım Belediyesi tarafından Bursa
Kasaplar Odası ile bir!ikte yap-işlet-devret
modeliyle yaptırılan Modern Kurban Kesim
ve Satış Yeri, hizmete girdi.
Yıldırım Be|ediyesi ile Bursa Kasaplar
Odası tarafından yapılan tesis sayesinde
her Kurban Bayramı'nda yaşanan çirkin
görüntülerin sona ereceğini vurgulayan
Bursa Valisi Nihat Canpolat, vatandaşlar-
dan kurbanlarını belediyeler tarafından
belirlenen kesim yerlerinde kesmelerini
istedi. Buna uymayanlar hakkında yasal
işlemlerin yapılacağını be!irten Canpolat,
"Dinimizin esaslarından olan temizliğe,
vatandaşlarımızın bu Kurban Bayramı'nda
da büyük özen göstereceğine inanıyoruz.
Birlik ve beraberlik eseri olan bu tesis, her
yıl yaşadığımız çirkin görüntülerin sona
ermesine neden olacaktır" dedi.

NAKLıYAT sAN. Tıc. LTD. şTı.

ULUSLARARASİ & YURTİÇİ TAŞİMACİLİK

I{ADERİ|AN NAı{ilyeT 0mRAt{ yENİ yERİtrlİzE

T0şıNtYlış Butut{rvlettTeyız.

DcĞ€nü ıuıüşTcnltcnimize DuvuRuLuR.

Adres: Homidiye Moh. İbrohim Akıt Cod. Şirin Plozo Kot:2 No: t 4
koderho n @ koderho n . com.tr Gemlak l BURSA

ı ıTEL:+ 224 514 24 69 FAX : +90 224 512 26 67ı
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Listeler, 1 Mart 2007 tarihine
kadar askıda kalacak.

a

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Gemlik 1 Nolu
Sağ!ık Ocağı'nda
onarım çalışmaları
başladı.
2006 yılı l! Ozel
ldaresi yatırım
programında yer
alan Gemlik 1 Nolu
Sağlık Ocağı'nın
onarımı için
65 bin YTL ödenek
ç,ıkarılmıştı.
Onceki gün
başlanan çalışmalar-
da öncelikli olarak
tek katlı binanın
çatısının onarımı
ya pı lacak.
Ayrılan ödenek
ile ihaleye çıkarılan
1 Nolu Saglık
Ocağı'nın çatısı
ile birlikte içerideki
kulIanım bölümleri de
yeniden yapılacak.
Binanın içindeki
tuvalet ve hasta
muayene ile doktor

ve hemşire ociaiarı
yenileniyor.
Sağ!ık sigortası
bulunmayan
vatandaş!arın
öncelikli olarak
tercih ettikleri sağlık
ocağının tek katlı
o!ması ve lhtiyaca

cevap vermemesı
nedeniyle
bahçesinde bulunan
boş arsaya da ek
bina yapımı gündeme
gelmesine rağmen
henüz hiçbir
girişimde
bulunulmadı.

Mesai saatlerinde
hastane gibi çalışan
ve çocuk sağlığı
çalışmalarının
yapıldığı Sağlık
Ocağı'ndaki onarım
çalışmalarının kısa
sürede bitirileceği
öğrenildi.

Yüksek Seçim
Kurulu, genel
setim hazır!ıklarına
başladı.
Seçmen listeleri,
bilgi güncelleme
amacıyla
muhtarlık!arda
askıya çıkarılacak.
Liste|er, 1 Mart 2007
tarihine kadar
askıda kalacak.
Kim!ik Numarası
esasına göre
oy kullanılmasını
öngören yeni
sistemin hazırlık-
larını sürdüren
Yüksek Seçim
Kuru!u, öncelikle
sağlıklı bir seçmen
kütüğü oluşturul-
masını plan!ıyor.
Bu amaçla, seçim
takvimi başlamamış
o!masına rağmen,
seçmen listeleri,
bilgilerin güncellen-
mesi amacıyla dün

muhtarlıklarda
askıya çıkarıldı
ve 1 Mart 2007
tarihine kadar
askıda kalacak.
Son yerel seçim-
lerde listelere
yazılmayanlar,
1 Mart 2007 tarihi
itibariyle 18 yaşını
dolduracak olan!ar,
daha önce kayıtlı
olduğu seçim
bölgesinden
başka bir yere
taşınan!aı Kimlik
iüımarası bulun-
mayanlar ya da bil-
gileri eksik olanlar
bu süre içinde
muhtarlıklara
başvurabilecek.
Genel seçimlerin
süresinde
yapılması
durumunda
resmi seçim takvimi
20 Temmuz'da
başlayacak.

Bursa'da Edebl at konu uldu
Bursa Büyükşehir
Belediyesince düzen-
lenen "11. Bursa Ede
biyat Gün!eri"nde
ünlü yazar ve şairler
Bursalı edebiyat mer-
akIılarıyla bu!uştu.
Bursa Kent Müzesin
de düzenlenen
"Yazın Dünyam ızda
K.ıdın" konulu
panelde, kadının
edebiyattaki
yeri ele a!ındı.

Bilgesu Erenus'un
"Tiyatroda Kadın",
Mediha Göben!i'nin
"yazar kadınların
Kadın Tiplemeleri",
Tülin Tankut'un
"Okur ve Edebiyatta
Gin.siyetçi Bakış"
ve ulker köksal'ın
"Top!umda Kadın-
Tiyatroda Kadın"
başlıklı konuşma
yaptık!arı panelde,
kadın yazar|ar, kadın-

ların birçok alanda
olduğu gibi
edebiyatta da ayrım-
cılığa uğradığını
savundular. panelin
ardından yapılan
atölye çalışmasında,
şair Baki Ayhan,
şiir yazma usu!leri
hakkında bilgi verdi.
Ayhan'ın yanı sıra
Sennur. Sezer,
Küçük lskender,
SaIih Bolat, Sezai

Sarıoğlu, _Z.eynep
Uzunbay, Omer
Erdem, Murat
Batmank?y?,
Metin Celal,
Nurduran Duman,
Metin Önal, İhsan
Deniz, Mustafa Efe
ve Hilmi Haşa!'ın da
katıldığı atölye
çalışmasında,
genç şalrler ünlü
kalemlerden işin
ustalığını öğrendiler.

K rJez

ELEMANLAR ARANİYOR

Royal illlermer Fabrikası'nda
çalışmak Üzere

v Maklneciler
v Döşemecller ve

v Ara Elemanlar
alınacaktır

fVlüracaat Tel
(0.533) 41 5 28 41

iGemlİk Körfez' İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Saadet Partisi GlK üyesi ve ll Başkanı Hilmi Tanış, 2007 bütçesini değerlendirdihecömleksiz bütce"
saadet partisi Glk
üyesi ve ll Başkanı
Hilmi Tanış, 2OO7
bütçesini değerlen
dirdiği açıklamasında
'AKP hükümetinin
lMF'nin gözetiminde
yaptığı bu beşincl
bütçe de tıpkı bundan
öncekiler gibi koca
Türkiye'yi dar bir cen-
dereye sıkıştıran bir
ekonomik iflas mani-
festosudur" dedi.
Hazırlanan bütçeyi
"Gömleksiz Bütçe"
olarak isimlendiren
Tanış, yazı!! açıkla-
masında "Ongörülen
bütçe toplamı olan 205
milyar YTL yi ülke
nüfusuna oran-
ladığımızda kişi başına
düşen harcama aylık
ortalama 250 YTL dir.
Çağdaş dün yada yer
almayı he defleyen bir
ülke için kişi başı 250
YTL harcama keli-
menin tam anlamıyla
komiktir.
Bütçeyi ele a|ıp ince
lediğimizde dikkatimi
zi çeken bazı hususları
değerlendirmek isteriz.
Her şeyden önce 205
Milyar YTL Türkiye
gibi bir ülke lçin yeter-
siz, ufuksuz, ilerisi için
umut vermeyen bir

büyüklüktür.
Bütçede öngörülen
gider rakamı 204
Milyar gelir rakamı 188
Milyar YTL, öngörülen
bütçe açığı 16 Milyar
YTL. Bu daha işin
başında oda
öngörülen ra kamlar
gerçekleşirse önerilen
bütçenin yaklaşık %
10 unun yok
olduğunu, karşı lıksız
olduğunu göstermek-
tedir" dedi.
Hazırlanan bütçenin
birde faiz yönünden
incelendiğinde öngö
rülen giderlerin yak-
laşık% ü(53Milyar
YTL) dolduğunu
belirten Hilmi Tanış,
"Bu rakam bütçe gelir-
lerinin ise % 30 una
tekabül etmektedir.
Yani 73 milyon TC
vatandaşı bir yıl
boyunca ça!ışıp
kazanacak ve devlete
vergi olarak ödedikleri
verginin yaklaşık üçte
biri faiz olarak yerli ve
yabancı rantiyeye
ödenecek, bu maale-
sef lMF'ci hükümetin
ülkemizi getirdikleri
nokta burasıdır. Hele
birde faiz dışı tazla
diye bir ibare var ki
ev|ere şenlik. Yani faiz

ödemeleri olmazsa
bütçe şu kadar iazla
verecekmiş gibi
varsayılması gerçek-
ten acayip bir durum.
Gider kalemlerinden
ekonomimizin can
damarlarına ayrılan
miktarlara bakalım.
Tarımsal destekleme:
5,3 miIyar YTL yüzde
2Yatırımlar için : 15,6
milyar YTL yüzde 6
Gerçekleşecek rakam
10 milyar YTL'dir.
Çünkü geçen sene 13
milyar YTL koydular 9
milyar YTL gerçekleşti.
Mahal!i idareler için:17
milyar YTL yüzde 7.
Bu rakamlar göster-
mektedir ki; Bütçeden
aslan payını faiz adı
altında rantiye alacak-
tır. kalan kısmı ise
borçlara ve ücret
ödemeleri gibi bazı
kalemlere gidecektir.
Bu bütçede yatırımlar,
sosyaI projeler yasak
savmak kabilinden yer
almış tır. Diğer taraftan
çalı şan emek!iden
yüzde 33 ücret kesin-
tisi yapılacaktır. Yeni
vergiler ve vergilerde
artış olacak üreten
kesim boyunduruğu
sırtlanacaktır" dedi.
Bütçe hazırlanırken

enflasyon oranı olarak
yaklaşık yüzde 10
oranı dikkate alın
dığını ve ücretlere
yapılacak zamlarda da
bu oranın dikkate
alındığını tespit ettik-
Ierini söyleyen Tanış,
"Tabi enflasyon
oranının nası| hesa-
planacağı ayrı bir
inceleme konusudur.
Halkın temel ihtiyaç
ları olan kira, tüp gaz,
giyecek, yiyecek
doğalgaz vb gibi
giderlerin belki de
yüzde 90'ını oluşturan
kalemler yerine, sepeti
oldukça geniş tutarak
kelime oyunları ile
enflasyon düşük
gösteri!mektedir, bu
durumda dar gelir
!ilerin alım gücünü
yok etmekte ve her
geçen gün onları yok-
sulluğa ve açlığa
mahkum etmektedir.
Bütçedeki yatırım ve
sosya! güvenlik harca-
maları gibi kalemler el
aleme karşı ayıp
olmasın kabilinden
yüksek gösterilmekte-
dir. 4 yı!!ık AKP döne-
minde yatırıma ayrılan
paylar yüzde 70
oranında gerçek-
leşmiştir." dedi.

Hızlı Tren seferleri
Nlsan'da ba r
Ulaştırma Bakanı Bina!i Yı!dırım, Ankara-
Eskişehir bölümünde hızlı tren deneme
seferlerlne en geç Nisan ayı sonunda başla-
mayı hedeflediklerini bildirdi.
Yıldırım, Demiryo!-1ş Sendikası'nın organi-
zasyonuy|a Ankara-lstanbul hızlı tren hat-
tının Ankara-polatlı bö!ümünde inceleme
lerde bulundu. Etkintiğe, Türk-!ş
Gene! Başkanı Salih Kılıç da katıldı.
Yıldırım, brifi ng vagonunda gazetecilere
yaptığı açıklamada, demir yo!larının
1950'den sonra ihmal edildiğini ifade
etti.Demir yollarının 11 bin kilometreyi
bulan hattının büyük bölümünün tek hattan
oluştuğunu, bazı bölümlerinin elektrik ve
sinyalizasyonunun bulunduğunu be!irten
Yıldırım, Türkiye'de de hızlı tren işletmeci
liğine geçişin hazırlıklarının yapıldığını kay-
detti. Polat!ı'yı bir merkez kabu! ederek
doğu-batı ve güney-kuzey hızlı tren
altyapısının kurulması gerektiğini vurgu-
layan Yıldırım, Ankara-|stanbul arasında
250 kilometre hıza uygun altyapının ça!ış-
malarının sürdüğünü belirtti.
Ankara-Eskişehir bölümünde çalışmaların
tamamlanmak üzere olduğunu bildiren
Yıldırım, Eskişehir-Köseköy etabı nın
ihatesinin yapıldığını, 1-2 ay içinde bu etap-
ta da çalışmaların başlayacağını söyledi.
Ankara-Eskişehi r bö!ümünün, projeni n
yarısını oluşturduğunu ifade eden Yı!dırım,
"Bu bö!ümde en geç Nisan ayı sonunda
deneme seferlerine başlamayı hedefliyoruz.
Her şey yolunda giderse, bir aksilik
olmazsa başlayacak" dedi.
Yıldırım, denemelerden olumlu sonuç alın-
ması halinde hattın bu bölümünü 2007
sonunda ticari işletmeye açmayı hedefle
diklerini de belirtti.
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Bursa'da alı verı
ı

merkezı so
Bursa'da bir alışveriş
merkezine gelen
aile görünümlü
hırsızlar, çocuk!arı na
hırsız!ık yaptırırken
güven!ik kamerasına
yakalandı.
Alınan bilgiye göre,
merkez Osmangazi
llçesi Dikka!dırım
Mahallesi'ndeki
alışveriş merkezine
gelen 2'si çocuk
4 kişi alışveriş
yapacaklarını
söylediler.
Yaşları büyük o|an
iki kişi, görevlileri
oya!arken, bir
mobilyanın arkasın-
dan 3 takım ev
tekstili çalan çocuk
hırsız!ık zanlıları
güvenlik kameraları
tarafından
kaydedildi.
Bin 50 YTL zarar-
larının o!duğunu
söyleyen mağaza
görevlisi Kezban
Kara, "Herşey
birkaç dakika içinde
olmuş. Kamera
kayıtlarını incelerken
fark ettik.

Şahıslardan
şikayetçiyiz" dedi.
Cevahir Alışveriş
Merkezi'nde
özel güvenlik
görevliIeri tarafından
dövülürken görüntü-
leri kaydedilen ve
gündeme gelen
Romanlara ait
sabıkalı kişilerin
çocuklarına
h ırsızlık yaptırı!ması

Bursa'da
yaygın olarak
gerçekIeştiriliyor.
Polis, suça itilen
çocukları yakalasa
bile yaşları küçük
olduğu için işlem
yapamazken,
ebeveyn!er
hakkında "hırsızlığa
teşvik" suçundan
hukuki işlem
yapılıyor.

Haval ü daha da s0
yetkililer uvarıvor : Buzlanma, don ve slse dikkat

Y

acaku

Bu hafta iç ve
doğu kesimlerde
buzlanma ve don
olayı etkiIi olacak.
Hava sıcaklığı,
kuzey ve iç kesim-
lerde hissedilir
derecede azalacak.
Yağışlar yine sınırlı
kalacak ve sadece
yurdun bir
kısmında etki!i
olacak.
Yurdun büyük
bö!ümü yeni
haftaya yağışsız
girecek.
Bugün Marmara'nın
doğusu ve
karadeniz ile
Doğu Anadolu'nun
güneydoğusu ve
Güneydoğu
Anadolu'da yağış
bekleniyor.
Yağış, Batı
Karadeniz'in iç
kesimleri iIe Doğu
Anado|u'nun güney-
doğusunda kar
şeklinde görülecek.
Yurdun yağış
almayan bölge|eri

ise çok bulutlu
olacak.
Yarın kuzey,
iç ve doğu kesimler
parçalı çok bulutlu,
Marmara'nın
doğusu, Karadeniz,
|ç AnadoIu'nun
kuzeydoğusu,
Doğu Anadolu'nun
kuzey ve doğusu ile
Güneydoğu
Anadolu ve Hatay ile
Kütahya çevrelerinde

yağış bekleniyor.
Hava sıcak!ığı
Salı günü kuzey
veiç kesimlerde
5 ila 7 derece
aza!acak.
Yetkililer, Marmara
ile iç ve doğu
kesimlerde buzlan-
ma, don olayı ve
sabah saatlerlnde
görülecek sise karşı
dikkatli olunması
uyarısında bulundu.
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İş dünyası tasarının bir an önce
yasalaşmasını bekliyor.

§ayfı 8

ve iş dünyasının
beklentileri ele
alındı.
Ali Coşkun,
"Bu yasanın
bir an önce
yürürlüğe girmesi,
iş dünyasının şu
anda karşılaştığı
bir çok sorunları
çözmesi
kanaatindeyim. "
diye konuştu.
Adalet Bakanı
Cemil Çiçek,
tasarının yasalaş-
ması için muhale-
fetin desteğinin
şart olduğunu
söyledi.
Cemil Çiçek,
"Benim endişem
odur ki biz bu
dönem çıkar-
madığımız
takdirde uzun bir
süre bu yasayı
çıkaracak
bir hükümeti bu
ülkede bulma
imkanı yoktur bunu
da çok net olarak
söylüyorum."
dedi.

de de

yenl Ticaret
Kanunu

beklenl 0r

Akdenlı'de 4

Adalet Bakanı
Cemil Çiçek, yeni
kanun taslağının
yasalaşabilmesi
için muhalefetin
desteğinin şart
olduğunu söyledl.
Sanayi ve Ticaret
Bakanı Ali
Coşkun da
yeni kanunun, iş
dünyası ndaki
pek çok sorunu
çözeceğlni kaydetti.
yürürlükteki Türk
Ticaret kanunu,
1957 yılından bu
yana uygulanıyor.
Mevzuatın günümüz
koşullarına uygun
hale getirilmesi için
hazırlanan yeni
Türk Ticaret
kanunu tasarısının
görüşmeIeri ise
Mec|is Adalet
Komisyonu'nda
sürüyor.
Ankara'da düzenle-
nen toplantıda,
yeni Türk Ticaret
Kanunu Tasarısı'nın
iş dünyasına
getirdiği yenilikler
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kı uılu reıll
Akdeniz'de Girit
açıklarında dün 4.9
büyük!üğünde
deprem meydana
geldi.
Boğaziçi Universitesi
Kandi!li Rasathanesi
U!usal Deprem
lzleme Merkezinden
yapılan açıklamaya
göre, dün saat
12.26'da. merkez üssü
Akdeniz Girit açıkları
olan 4.9 büyük-
|üğünde deprem
kaydedildi.
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ocukl ara kele e takılma acak
Çocuk Koruma
Kanununun Uygu
lanmasına llişkin
usul ve Esaslar
Hakkında yönetmelik
Resmi Gazete'de
yayımlanarak,
yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, korunma
ihtiyacı olan veya su
ça sürüklenen çocuk-
ların korunması, hak-
larının ve esenlik-
lerinin güvence altına
alınması ile Çocuk
koruma kanunu'nun
uygulanmasına
ilişkin usul ve
esasları düzenliyor.
yönetmelikte,
"çocuk, daha erken
yaşta ergin olsa bile
t8 yaşını doldur-
mamış kişi", "korun-
ma ihtiyacı olan
çocuk ise bedense|,
zihinsel, ahlaki,
sosyal ve duygusal
gelişimi ile kişisel
güvenliği tehlikede
olan ihma! veya
istismar edilen ya da
suç mağduru çocuk"
olarak tanımlandı.
Yönetmeliğe göre,
suça sürüklenen
çocuk hakkındaki
soruşturma çocuk
bürosunda görevli
Gumhuriyet savcısı
tarafından bizzat
yapı!acak.

Suça sürüklenen
çocuğun ifadesinin
alınması veya çocuk
hakkındaki diğer
işlemler sırasında,
çocuğun yanında
sosyal çalışma
görevlisi bulunduru-
labi!ecek.lşlenen
suçun etkisiyle
psikolojisi bozulmuş
mağdur çocuk, bu
suça ilişkin soruştur-
mada tanık olarak bir
defa dinlenebilecek.
Mağdur çocuğun
tanık olarak dinten-
mesi sırasında
psikoloji, psikiyatri,
tıp veya eğitim
alanında uzman bir
kişi bulundurulacak.
Gözaltına a!ınan

çocuklar kolluğun
çocuk biriminde tutu-
lacak. Çocuk birimi
nin bulunmadığı yer-
lerde çocuklar be!ir-
tilen konulara uygun
olarak yetişkinlerden
ayrı yerde tutulacak.
Çocukların yetişkin-
lerle birlikte suç
işlemesi halinde adli
kol!uk tarafından
çocuk!ar hakkında
ayrı evrak düzen-
lenecek, soruşturma
ve kovuşturma ayrı
yürütülecek.
Çocuklara zincir,
kelepçe ve benzeri
aletler takılmayacak.
Ancak; zorunlu
hallerde çocuğun
kaçmasını, kendisinin

veya başkalarının
hayat veya beden
bütünlük|eri bakımın-
dan doğabilecek
tehlikeleri önlemek
için kolluk tarafından
gerekli önlem alı
nabilecek.
Adll kontrol tedbir-
lerinden sonuç alına-
maması, sonuç a|ına-
mayacağının antaşıl-
ması veya tedbir|ere
uyulmaması duru-
munda suça sürükle-
nen çocuk hakkında
yetkili yargı merci
tarafından tutuk!ama
kararı verilebilecek.
Yönetmeliğe göre, 15
yaşını doldurmamış
çocuklar hakkında
üst sınırı 5 yılı
aşmayan hapis ceza-
sını gerektiren fii!ler-
den dolayı tutuklama
kararı verilemeyecek.
Çocukların duruş-
maları kapalı yapıla-
cak, hüküm de kapalı
duruşmada
açıklanacak.
Cumhuriyet savcılık-
larında bir çocuk
bürosu kurulacak
ve yeterli sayıda
Cumhuriyet savcısı
ve diğer personel
görevlendirilecek.
Kolluğun çocuk biri-
mi, suça sürüklenen
çocuğun aileye tes!i-
mini gerektiren
hal|erde, çocuğun
teslim edileceği veli,
vasi, kanuni temsilci
veya bakımını üstle-
nen kimse|eri bu!a-
madığında veya bun-
ların çocuğu suça
azmettirdiğinden
veya istismar
ettiğinden şüphele-
nildiğinde bu kişilere
teslim etmeyecek.
Gumhuriyet savcısı
nın talimatını alarak
SHÇEK'e teslim
edecek.
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Daire,Zeytinllk, Vil!a, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İşı_ERi YA?ıLıR
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120 m2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAıRE

ören 3 oda 65 m' SAT|L|K DAiRE

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

an Mahallesi'nde denizi

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lı4üstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Bilkpuan Eski sahil llektep Sokak No:2 D:4 §adık Fatma Apt" 3+1. 110 m2 asansörlü .kombili satıhk üire

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 Zeyt!nlik

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 lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

ŞEKER SİGORTA
tacide Özııp

Tel : 5132414 Fax: 514 10 21

ıAl,
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Asgari Ücret Tespit
Komisyonu, gelecek
yıl geçerli olacak
asgari ücreti belirle
mek için yarın üçün
cü kez toplanacak.
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığın
da saat 11.00'de
gerçekleştirilecek
toplantıda taraflar,
Turkiye lstatistik
Kurumu (TUlK),
Devlet Planlama Teş
kilatı ve Maliye Ba
kanlığının komisyo
na sund'ugu ekono
mik ve sosyal göster
gelerle ilgili görüşle
rini dile getirecekler.
Toplantı sonunda,
2007 yılında geçerli
olacak yeni asgari
ücretin açıklanması
bekleniyor.
TUIK, geçen toplan-
tıda komisyona,
hesaplama yöntem-
ine göre değişen
543, 560 ve 589
YTL'ye karşılık gelen
3 farklı "asgari har-
cama tutarı" sun-
muştu. Asgari ücret
tespiti.nde en azın-
dan TUlK'in veri-
lerinin dikkate alın-
masını talep eden
Türk-lş, işveren kesi-
minin tersine, bu
rakamların perak-
ende fiyatlarını yan-
sıttığını ve net asgari

ıklaııacak

arın

ücretin belirlen-
mesinde esas a!ın-
masını talep ediyor.
Tlsk ise daha önce
enflasyon oranında
bir artış taleplerinin
olmadığını belirt-
mişti. Bu arada,2001
yılından beri, komis
yonun belirlediği
asgar.i ücret rakam-
ları TUlK'in sunduğu
"asgari harcama
tutarlarının"
gerisinde kalıyor.
TUIK, Ocak 2006 için
"asgari harcama
tutarını" 508,19
olarak belirlemiş, net
asgari ücret ise
380,46 YTL olarak
açıklanmıştı.
ssk verileri,
Türkiye'de yaklaşık
7 milyon kayıtlı
işçinin yüzde
44'ünün asgari ücre-
tle ça!ıştığını ya da
asgari ücretli olarak
gösterildiğini ortaya
koyuyor.Asgari
ücret, geçen yıl
16 yaşından büyük-
ler için yüzde 8.65
oranında artırı!arak
brüt 531 YTL, net
380,46 YTL seviye-
s!ne çekilmişti.
16 yaşından büyük-
ler için asgari ücre
tin işverene toplam
maliyeti 645.17
YTL'yi buluyor.

arl ücret
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Zonguldak'ta Milll
Piyango bi!eti
satıcıları, satışların
beklenenden daha
az olduğunu söyledi.
Yılbaşı ve Kurban
Bayramı'nın çakış-
ması nedeniyle ter-
cihlerini kurbanlık
alımından yana kul-
!anan vatandaşlar,
yılbaşı mi!!i piyango
biletlerine beklenen
ilgiyi göstermedi. 5
yıldır Malll Piyango
bileti satışı yaparak
geçimini sağlayan
36 yaşındaki Sevim
Sepetçi, yılbaşına 1

hafta kala bek|enen
düzeyde satış
gerçekleştiremed ik-
lerini söyledi.
Rağbet gösteren
vatandaşlarııı da
lctınhııt hiIotlarini
lştdı,ır(lı lJıığrlğı ll ıı

talep ettıklerıni
söyleyen Sepetçi,
"Satışların önemli
derecede artacağını
beklemiyoruz.
Son yıllarda kötüye
giden ekonomi
nedeniyle vatan-

ı blletlerlne

ıı

ı

0k
Milli Piyango bileti satıcıları, satışların
beklenenden daha az olduğunu söy|edi.

daşların her
geçen sene bilete
gösterdiği llgi
daha da azalıyor.
Kurban Bayramı
ve yılbaşının
çakışması nedeniyle
işimiz daha da
zora girdi.
Vatandaş!ar bayram
hazır!ığı nedeniyle
giyim ve yiyecek
masrafı yapıyor ve
manevi duygular
nedeniyle şans
oyun!arına pek rağ-
bet etmiyor. Kimileri
de tatil be!delerine
veya köylerine
giderek yüksek
derecede masraflar
yapıyorlar. Bu
bayram kurban
masraflarının da
yansıyacağını
rliiciinı ircok\ıuşuı a\la şğ^t
umudumuz iyice
azalıyor. Bu
koşullarda bilet
almak, şans oyun-
larına yönelmek
kimsenin aklına
ge!miyor" diye
konuştu.

ı

ElE}l,ı{NffiR
4 yıllık Üniversite mezgnu

İş deneyimi olaı)

BAYNillUHA§EBE
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Milracaat Tel
0.533. 497 t3 42
özey NAKıİxAT

GERçEK oTo tgsTlK
tf,zoĞı,otlüseyin TAŞIilRAN

tıEK TURLU
LAsTİır rnpıİnİ yApILIR.

L,, 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
L;, 2. El Jant Alım Satımı
24 SAAT HIZMETE AGıKTıR

G§lıt 0,§3$ ?30 {3 78
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt Gemlik / BURSA

SATlLıK

Az kullanılmış
40 binlik otomatik

kömürltj kat kalorifer
kazanı sahibinden satılıktır
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serbest kürsün
Tamer SlVnl
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu
Gerıel Başkan Yardımcısı

OTİZM Ve TELEVİZYON
Hayatımızda büyük bir yer tutan tele-

vizyonun insanlar üzerinde olumlu o!um-
suz bir çok etkisi bulunmaktadır. Son
dönemlerde yapılan araştırmalar ülkemizin
televizyon izlemede dünya ülkeleri arasın-
da i!k sıralarda yer aldığını göstermekte-
dir. Televizyonun insanIar üzerindeki etki-
sine bakıldığında, çocukları daha iazla etk-
ilediği görülmektedir. Bu yazıda öncelikli
olarak televizyonun otistik çocuk|ar
üzerindeki etkisine bakılacaktır.

Otizm, bireyin dış dünyanın gerçek-
lerinden uzaklaşıp kendine özgü iç dünya
yaratması durumudur. (öztürk, 1997)
Otizm kısaca sosyal etkileşimdeki yetersiz
!ik, iletişimdeki eksiklik ve çeşitli takın-
tılarla kendini gösterir.

Otizmin ortaya çıkma sıklığı 30 aydan
önce olmaktadır. 0-3 yaş psikososyal
anlamda çocukların birçok kazanımının
olduğu dönemdir. Bu dönemde oluşabile-
cek bir problem çocuğun ileriki yaşamını
da olumsuz etkileyecektir.

Klmi çocuklar televizyon karşısında
ailelerinin zorunlu!uklarından (anne
babanın çalışması, çocuğun fizikse! bir
rahatsızlığı, anne babanın ev ile ilgili
sorumlulukları vb.) dolayı iazla zaman
geçirirler. Ayrıca televizyon karşısında
zaman geçiren çocuğun uslu durup aileyi
uğraştırmaması, ailenin çocuğa yanlış
mode! o!ması da çocukların televizyon
karşısında zaman geçİrmesİnİ artırmaktır.
Bu dönemde çocuğun çevresini model
a!ıp konuşmayı öğrenmesi, sosyalleşmesi
gerekirken televizyon karşısında saatler
geçiren konuşmada gecikmeleı sosyal
etkileşimde problemler görü|ebilmektedir.
Bunun bir nedeni televizyon seyretmenin,
pasif bir etkinlik olması ve çok fazla
dikkat gerektirmediği için çocuğun
sosyalleşmesinde ve ifade edici dilinde
problemlere sebep olabi!mesidir.
Televizyon yalnız- görsel aIgıya hitap eden
doğası gereği, beynin sağ yarım küresin-
deki dille ilgili bölgenin gelişimini engelle-
mektedir. Aşırı uyarıcı öğelerle donatılmış
programlar(çocu k programları, kli ııleı
reklamlar) beynin birkaç dikkat bölgesini
etkileyecek şekilde ayarlanmıştır. Çocuk
uzun süre televizyon seyredip bu aşırı
uyaranlara dikkatini vermemekte bu
nedenle böylesi programlar, onun oyunlar-
da sosyal ilişkilerinde özgürce beynini
kullanmasını engellemektedir.

Televizyonun otizme neden olduğu
konusunda bir bilgi buIunmamaktadır.
Ancak bazı otizm belirtilerini artırdığı
söylenebilir. Televizyonun diğer bir olum-
suz yanı ise verilen eğitimi bazı noktalarda
o!umsuz etkilemesidir. Orneğin iletişimi
artırılmaya ça!ışılan bireyin televizyonun
karşısında saatlerce zaman geçirmesi ve
rilen eğitimi de olumsuz etkileyip bireyin
öğrenmesini de yavaşlatacaktır.

Televizyonun otistik ve otistik belirtileri
gösteren çocukları sosyal etkileşim ve dil
iIe ilgili alanlarda olumsuz etkilediği
görü lmektedir. Televizyon karşısında
saatler geçiren çocuğun aldığı eğitimde
de bazı noktalar olumsuz etkilenmektedir.
Otizm belirtileri gösteren çocuklara bir
saatten daha az televizyon seyrettirilebilir.
Seçilecek programların çocuğun çocuğun
psikososyal durumuna uygun olmasına
özen gösteri!melidir. Aile televizyon izleme
ile ilgili çocuğa örnek olmalı ve zamanının
büyük bir bölümğnü televizyon karşısında
geçirmemelldir. Çocuğunun durumu ile
ilgili en ufak bir şüphe bile duyan aileler
mutlaka bir uzmandan yardım almalıdır..
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Barış Güler'in
kaleminden 7 YAŞ
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Bazen çok yorgun
hissedersiniz kendi-
nizi; -hadi psikolog
çuluk yapmayayım!-
yorgunsunuzdur
da... güz kadar
yorgun. Psikolog
Yeşim yazdı.
Sanki yıllardır
üzerinizde tepinil
miştir de, bereleriniz
o kadar derinleş
miştir. Ya da öyle
uzun süredir koşuy-
orsunuzdur ki durun-
ca devrileceğinizi
hissedersiniz. Belki
de kalabalık bir deniz
kıyısı gibisinizdir;
yaz(lar) boyu
kulaçlanffiış, dalınıp
çıkılmış, durmadan
taş|ar atı!mış, kahka-
halar ve çocuk
çığlıklarıyla kulak-
Iarınız neredeyse
sağır olmuş, içiniz
bulanmıştır. Koskoca
gemiler geçmiştir
içinizden belki kim
biliı içinin ve için-
dekilerin tüm pis|iği-
ni boşaltarak. Yaşam
kaynağınız olan
güneşe tazla maruz
kalmış, farkında
olmadan yanıp
kavru lmuşsun uzdur
yaz boyu! lstediğiniz
şeyler yaşayıp
istemediğiniz sonuç
lara tosluyor ya da
istediğiniz sonuçlar
için istemediğiniz bir
sürecin bitmek
tükenmek bi!mez
zamanlarını arşınlıy-
orsunuzdur. kısacası
şöyle ya da böyle
çok yoru!muşsunuz-
dur. Aklınız durmak
ister böyle zamanlar-
da; tüm sosyal ve
kişise! görevlerden
azad edilmek
istersiniz. Hatta
şairin dediği gibi
"çişim gelmese..."
bile dersiniz!
Yüreğiniz yarı

kapalı gözlerle,
soluk soluk bakar
etrafa; pırıltısı kara
güz bulutlarının
ardında. kalmıştır
sanki. Oy!e ki, "a!
bak sana aşk" des-
eniz "üfff, şimdi kim
uğraşacak..!" diye-
cek! "Para..." des-
eniz burun kıvıracak,
"koyuver şuraya"
işareti yapacak
başıyla! Böyle
zamanlarda kalkmak,
yatmak, oturmak, işe
gitmek, eve gelmek,
çocuğunuzla Ilgilen-
mek, yemek yemek,
konuşmak bile...
her şey birer
mecburiyetmiş gibi
gelir insana.
Böyle zamanlarda
neşeli ve faal
arkadaşlarınıza ve
yer!i yersiz kikird-
eyen gençlere iyice
sinir olursunuz.
Sağlığınıza dikkat
etmeniz gerektiğini
söyleyenler ve umut-
istek- bakış açısı-
motivasyon-çabadan
filan bahsedip duran
"çokbilmiş"
psikologlar en büyük
düşmanlarınızdır;
"hastasın sen, al
ilacını, yat aşağı"
veya "sonbahar...
biyoritminiz ve siz"
diyenlerse melek-
leriniz!.. Ama en çok
da, o sırada sizden
i|gi bekleyenleri ve
bir de size "sen
güçlüsün" diyenleri
boğmak istersiniz!
Eşiniz, sevgiliniz
veya arkadaşınız
"bu akşam seni ne
reye götüreyim?"
bile dese çileden
çıkarsınız; çünkü
işte yine birisi
sizden bir şey iste-
mektedir -bu, seçim
yapma özgürlüğü
olsa hile!-

unr
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Türkl 'de 600.700 hin arasında izofrenl hastası ııar
Ondokuz Mayıs
Universitesi (OMU)
Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim
Dalı Oğretim \|yesl
Yrd. Doç. Dr. Omer
Böke, Türkiye'de 600-
700 bin arasında
şizofreni hastası
olduğunu söyledi.
Şizofreninin insanın
düşünce, duygu ve
davranışlarında bazı
değişik!iklere sebep
olan bir beyin hasta!ı
olduğunu belirten
Böke, en az bir aylık
süre içinde hastalığın
belirtilerinden en az
lkisinin varIığını
göstermesi ha!inde
doktora başvurul-
ması gerektiğini kay-
detti. Böke,
hasta!ığın oluşumu-
nun "olmayan bir
takım uyaranları var
gibi algılama durumu

(sanrılar), yanlış
i nançlar (varsan rılar),
konuşma özellikleri
ve kalitesinde bozul-
ma, aşırı ölçüde
garip, anlamsız şek-
ilde dağılmış
davranış!ar, negatif
belirtiler denilen duy-
gusal yüz
ifadelerinde azalma,
düşünce, fikir üretimi
ve yapısının kısırlaş-
ması, enerji ile bir
şeyler yapmaya

hevessizlik halinin
meydana gelmesi"
şeklinde olduğunu
ifade etti.
Şizofreni hasta!ığı n ın
toplumlarda görülme
oranının yüzde 1

olduğunu dile getiren
Böke, "Türkiye'de
600-700 bin arasında
şizofreni hastası var.
Şizofreni hasta!ığı
bütün sosyokültüre!
seviyelerde, ırklarda,
dinlerde, cin-

siyetlerde eşit
olarak görülür.
Herkes şizofreni
hasta!ığına yakalan-
abilir. Hiç kimse bu
hastalığa yakalanma
konusunda dirençli
değildir. Buna rağ-
men şizofreni hasta-
ları toplum içinde
ayrımcılığa, dışlan-
maya, damgalan-
maya maruz kalmak-
tadır. Bu tavırların
hastalar ve aileler
üzerinde çok sayıda
o!umsuz etkileri
vardır. Hasta ve
yakınlarının benlik
saygısı zedetenir, aile
iIişkileri bozulur,
arkadaş edinme ve
sürdürme!eri
güçleşir, iş bulmaları
zodaşır. Şizofreni
hastalığı tedavi edile-
mez bir hastalık
değiIdir" dedi.

Icuİtoİ cYıl OuErEı

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

taıİ
ıı

GE Mü I( sı inuen/ıA GünrltlGti
VENUS srIrIEpıAsI
Filrnin Adı
DONDUBJVİAM GAYPIAI{
IİAYATIPIIN KADINISIN

Seanslar
ı ı.5o - ı 4.oo - 16. 15 - 2o.oo
l|.45 14.15 - ı6. l5 - 20.ı5
(Kezervasyon Tel : 5l5 33 2ü),

ATLAS SIIIİEPIASI
PARTİ İİnYVANLARI ı ı.5o - l4.oo - ı6.50

(Rezervasyon Tel z 5l2 ()5 46»
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tam olarak bilinmiyor
ve hastalığın belirti-
leri, kadınlarda daha
iazla olmak üzere
2040 yaş grubunda
görülüyor. Hastalık
tek kulağı ya da
iki kulağı birden
etkileyebi!iyor.
Ayrıca hamilelik
sırasında işitme
kaybının oranı
artabiliyor."Oku r,
hastalığın hafif
bir işitme kaybıyla
başladığını ve bu
dönemde uygu-
!anacak ilaç

eılıll0§ ılOı 0ııı
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Universitesi (KSU)
Tıp Fakültesi Kulak
Burun Boğaz
(KBB.) Ana Bilim
Dalı Oğretim Uyesi
Doç. Dr. Erdoğan
Okur, kulak
kireçlenmesi
olarak da bilinen
otoskIerozun,
tedavi edilmediği
zaman kalıcı işitme
kaybına neden
olabildiğini söyledi.
Okur, kulak
kireç!enmesinin
nedeninin tam
olarak bi!inmediğini
ancak genetik
faktörlerin ve
kızamık gibi viral
enfeksiyonların
hastalığın
oluşumunda etkili
olabileceğinin
düşü nüldüğünü
belirtti.
Hastalığın be|irti-
lerinin orta kulak
ile iç kulak
arasındaki üzengi
kemikçiğ in in
tabanıyla etrafındaki
zar ve kemik
kapsülün değişik
aşamalardan
geçerek

kireçlenmesiyle,
kemikçiğin hareke-
tinin engelIemesi
sonucu ortaya
çıktığını ifade eden
Okur, şöyle konuştu:
"Kulak kireçlenmesi
çok yavaş ilerleyen
bir hasta!ık ve tedavi
edilmediği zaman
kalıcı işitme kaybına
neden oIabiliyor.
Hastalıgın en
önemIi belirtileri
işitme kaybı ve
ku!ak çınlaması.
Kulak kireçlen-
mesinin nedeni

tedavisinin
hasta!ığın
ilerlemesini
engelleyebi!eceğini
ifade etti.
Hastalığın ilerleyen
dönemIerinde
işitme kaybı
tedavisi için
ame!iyat gerektiğini,
genel sağlık durumu
ame!iyata uygun
olmayan ya da
ameliyat istemeyen
hastalara işitme
sorunun çözümü
için işitme cihazı
tavsiye edildiğini
belirten okur,
"Hasta!ığın
tedavisinde çok
geç kalındığı zaman
ameliyatla da
istenen
sonuç elde edile-
meyebiliyor. Bu
nedenle erken
dönemde teşhis,
tedavi açısından
büyük önem taşıyor.
Hastalarııı
hafif de olsa
işitme kayıp!arını
önemseyip doktora
başvurması çok
önemli. Ayrıca işitme
kaybı başka hasta!ık-
ların da habercisi
olabilir"dedi.
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Sayfa l l

§§pE hastalı

Sağlık Bakan!ığınca
yeni uygulamaya
konulan aşı takvi
miyle ülkede 2010
yıIına kadar SSPE'ye
(Subakut Sk|erozan
Panensefa!it) neden
olan kızamık hastalı
ğının yok edilmesi
hedefleniyor.
Sağlık Bakanlığı
yetkililerinden alınan
bilgiye göre, kızamık
olgularının yaklaşık
olarak yüzde 30'un
da bir ya da daha
iazla ek sağlık soru
nu ortaya çıkıyor.
Kızamık hasta|ığına
yakalananların
yüzde 16'sında
zatürre, yüzde
14'ünde ishal,
yüzde 8'inde ense-
falit, yüzde 3'ünde
menenjit, yüzde
3-6'sında ise öIüm
görü!üyor.
Kızamık hasta|ığı
nedeniyle ortaya

ıa

çıkan SSPE
100 bin kızamık
o!gusundan 4-
11'inde görülürken,
enfeksiyonun
erken yaşlarda
geçiri!mesi halinde
bu risk 100 bin
olguda 18-28'e
kadar yükseliyor.
kızamık ve buna
bağlı diğer sağlık
sorunlarından
korunmanın tek
yolunun aşı
o!duğuna dikkati
çeken yetkililer,
uygulamaya konulan
yeni aşı takvimiyle
2010 yılına kadar
SSPE'ye neden olan
kızamık hastalığının
yok edilmesi, başka
ülkelerden gelen
virüslerin yerleşme
sinin engellenmesi
ve bu hastaIıktan
ö!ümlerin engellen-
mesinin hedef
lendiğini bildirdi.

Y

ııla ka

İ

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 _ FERİBOT

itfaiye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karako|u
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

KaymakamIık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAŞıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAĞİTİCİLARİ
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
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Miııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
ozel İd. ıvıo.

Tapu Sic!. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel 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

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

TAKsıLER

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

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

İttaıye 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
tR.

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
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KAHRAMAN ECZA|{ESİ

Demirsubaşı Mh, Ş, Cemal Sk,

|{o: 9 Tel : 513 19 13

K rfe-
GEııuK,iır iLK oıjNLüX GAİETES|

GEıTüK

I cüNı-üx slvısl GAZETE I

YEREL SÜRELİ YAY|N
YlL : 34 SAY! : 2631

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

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

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

yönetim ve Basım ri : xönrez oFsET
Matbaacl ı k-Yay ı ncılık-Reklamcı l ı k Tesisi
İstiktat Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Orhan az| Yenlkö 1Tütüns orı 3

Seyfettin ŞeXrnSÖZ
Sahası kapatılan ve
maçlarını Gem!ik
Atatürk stadında
oynayan Süper Lig
takımlarından
Orhangazi Yeniköy
takımı Tütünspor'a
3-1 yenildi.
Süper ligde kalması
mucizelere bağlı olan
Orhangazi Yeniköy
takımı Gemlik'te
oynadığı ikinci maçın
da yine yüzü gülmedi
ve grubunun alt

sırasına demir attı.
Maça kazanmak için
çıkan Yeniköyspor,
i!k yarıda yakaladığı
yüzde yüzlük gol po
zisyonlarını değerlen
diremeyince ilk yarısı
berabere kapadı.
lkincl yarının hemen
başında Yeniköy kalö-
si önünde yaşanan
karambolde kalecinin
yaptığı penaltıyı
iyi değerlendiren
Tütünspor Mustafa
ile 1-0 öne geçti.
79 dakikada

Alaattin'le 2-0 öne
geçen Tütünspor 85
dakikada kazandığı
ikinci penaltıyı yine
Mustafa ile gole çevi
rince 3-0 öne geçti.
Maçın bu skorla
bitmesi beklenirken
87 dakikada Yeniköy
den lbrahim attığı
golle durumu 3-1
yaptı ve maç bu
skorla sona erdi.
SAHA :

Gemlik Atatürk
HAKEMLER :

Mehmet Efe (7)

Türker Birlik (7)
Mustafa K.ı!ıç (7)
ORH YEN|KOY :

lbrahim (5) Erdinç (5)
Mehmet (4) Yavuz (5)
Turgay (4) Murat (4)
Hasan (5) (Serkan 4)
Hüseyin (5) Necmi (a)
(Eyüp a) Pzgün (5)
(Qka.n 4) lbrahim (5)
TUTUNSPOR :

Cihangir (6) Murat
Bektaş (6) Ender (6)
Abidin (6) Erdem (6)
Murat Kaya (6) Okan
(5) (lsmail Ata.ç 7)
Abdullah (5) (lsmail

Hakyem ez 7| Okan (5)
Mustafa (7) Alaattin 6
(Serkan 4)
GOLLER : Dk. 55-85

Pen. Mustafa, Dk. 79
Alaattin, (Tütünspor)
Dk. 87 lbrahim
(Yeniköy)

Ya

ı

GEMLİK ANA BAYİİ

uLumYA DOGALGM ı§ı $Aı[,
HüsEylN uLuKAyA .cüNEyT DEııııinıi oRTAKuğ

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0 .224) 513 88 26

Şube: Ba!ıkpazarı Mah. Alemdar Cad. 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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'Gemlik Körfez' internette \rvırvırv.gemlikkotfezgazetesi.com
Temeli 2006 Mart ayında atılan Umurbey Belediyesi çok amaçlı salon kiraya verilmek üzere ihaIeye çıkarılıyor.

Umurbe ok ama
sal on lhal e e ıkarılı or

lı

Mülkiyeti Umurbey Belediyesihe ait Abdullah Fehmi Caddesi ye Mimar
Sinan Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan salonun kira ihalesi 12
Ocak 2OO7 Cuma .günü saat 14.00 de Umurbey Belediyesi Düğün
Salonu'nda Devlet lhale Kanununa göre yapılacak. Haberi sayfa 2'de
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Körfiez Ofse
lstiklalCd. Bora Sk.

Akbank AraIığı

Stüdyo Prestijyanı
No : 3/B GElılLlK
Tel: 513 9Ş 83

Fu : 513 35,95

ü

rnııuıir . TABAK ıııııĞı . suı
ve rinıııı,ııa özıı nxvluıın

ı
a oMimarlar Odası Gemlik Temsilciliği yönetim kurulunda görüşerek al ı itiraz kararını Büyükşehir'e gönderdi

ı

ı ı
Idan nazı m lanaltlraz

{ 
''-arlar 

Odası
Gemlik Temsilciliği
yönetim kurulunda
görüşerek aldığı
karar ile Gemlik Na
zım planına itiraz etti.
Mimarlar odası
Gemlik Temsilcisi
Osman Turan, Bursa
Şehır Plancıları
Odası'nın hazırladığı
zehir zemberek açık-
lamanın göz ardı edil
mesine tepki göste
rerek, Büyükşehir
Belediyesi'ne itiraz
dilekçesi gönderdik-
lerini söyledi.

Sey.fettin
ŞE (ERSOZ'ün

haberi sayfa 3'de

0emllh
Gemlikspor yöne
timlerinin vazgeçil
mezlerinden olan
Emir Ertem'in isti-
f.a ettiği öğrenildi.
lstifa dilekçesinin
Kulüp Başkanı
Faruk Güzel'e
henüz gönderilme
diği öğrenilirheıı
Emir Ertem'in isti-
fadan vaz geçi
rilmesi bekleniyor.
Haberi sayfa İ'de

önetlmi fire ııerdl

Güne Bakış
Kadri GÜı_en
ka dri_g u !er@ hotma i l.com

Elektrik kesintileri

Kış mevsimi başladığında elektriklerin
programsız olarak kesilmesi insanın canına
"tak" ettiriyor.

Dün, belirsiz saatlerde en az üç kez e
|ektrikler kesildi.

Düşünün binlerce işyeri bir anda üretimi
durdurdu.

Makinalar stop etti.
Bilgisayarlar durdu.
Kimi ev aletleri bozuldu...
Bu kesintiIerin nedenini tüketici bilmez.
Ami bir gerçek var ki benim ülkemde

büyük bir enerji açığı var.
Bundan daha kötü günleri de gördük.

Ama kötü hiçbir zaman örnek olamaz.
Olmamalı da..
Kış aylarında enerji tüketimi artıyor.
Biıçok işyeri ısınmak için en temiz ener-

ji olan elektriği tercih ediyor.
Sistem birçok zaman bu yükü

kaldıramıyor ve bir yerde ip kopuyor.
Atlah'tan kesintiler uzun sürmüyor.
ABD de veya herhangi bir Avrupa

ülkesinde bu tür kesintl olduğunda Enerji
Bakanı istifa eder.

Japonya'da olsa intihar eder.
Habersiz kesintiler iş dünyasını da ev

yaşamını da olumsuz etkiliyor.
Dün biz de ani kesintilerden şoke olduk.
Kendi ulusal kaynaklarını kullanmasını

bilmeyen ülkelerde bu sıkıntılar bitmez,
olan vatandaşa olur.

Ba
ıı ı

ram oncesı

denetimleri artı

ıda

0r
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yaklaşan
Kurban Bayramı öncesi et ve et ürün-
leriyle ilgili televizyonlarda çıkan haber-
leri ihbar kabul ederek et, et iirünleri ve
tatlı mamullerine ilişkin denetimlerini
artırdı. Ül*e genetiİde sadece et ve et
ürünlerine yönelik olarak 3 bin 249
denetim yapıldı ve bunlardan 188 işye
rine idari para cezası uygulanırken, 77
işyeri hakkında da Savcılığa suç duyu-
rusunda bulunuldu. Habeİi sayfa g'da
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Umurbe ok ama salon lhale karı lıe 0r
Seyfettin ŞeXrnSÖZ
Temeli 2006 Mart
ayında atılan
Umurbey Belediyesi
çok amaçlı salon
kiraya verilmek üzere
ihaleye çıkarılıyor.
Mülkiyeti Umurbey
Belediyesi'ne ait
Abdullah Fehmi
Gaddesi ve Mimar
Sinan Gaddesi'nin
kesiştiği noktada
bulunan salonun
kira ihalesi 12 Ocak
2007 Cuma günü
saat 14.00 cle
Umurbey Belediyesi
Düğün Sa!onu'nda
Devlet lhale
Kanununa göre
yapı laca k.
Umurbey Belediye
Başkanı Fatih
Mehmet Güler,
yaptığı açıklamada

Ocak ayında yapıla-
cak ihalede salonu
kiralayan kişi yada
kuruluşların kira
bedelini Haziran
ayından itibaren
ödemeye başlaya-

Bursa'da bulunan
bu tür çok amaçiı
salonlardan bir
tanesinin de

Umurbey'de olduğu-
nun altını çizen
Güler, 'Bu salonla
bölgenin standardını
yükselttik. Umurbey
kazandı, Salonun
açılışını ise Mayıs
ayında görkemli
tören ve eğlencelerle
yapmayı düşü-
nüyoruz' dedi.
salonda devam
eden çalışmaları
denetleyen Başkan
Gü!er, çevre
düzen!emesinin
belediye tarafından
yapıldığını söyledi.
Tek kat üzerinde
ko!onsuz yapılan
salonun yan taraf
larında localar
buIunurken salon
içinde yaklaşık bin

kişinin sahneyi
izleme o!anağı
bu lu n uyor.
Soyunma odaları,
tuvaletleri, idari
odaları, ba|kon katın-
da ise yaklaşık 200
kişilik cafe yada
restoran için
düşünülen terası
bulunan çok amaçlı
salonu kiralayacak
olan kişilerin iç
düzeninde
yapacakları
değişikIikleri de
göz önüne aldıklarını
söyleyen Başkan
Güler, bu nedenle
işletmeciye Haziran
ayına kadar kira
ödememe süresi
verdiklerini
kaydetti.

caklarını söyledi.
Ayiık kira bedeijnın
aylık 1.500 YTL
üzerinden 3 yıllık
toplam 54.000 YTL
olduğu ve geçici
teminat bede!inin
ise 1.620 YTL
olduğu bildirildi.
Salonun şu anda iç
düzenlemesi ile
dış çevre düzen-
lemesinin yapı!dığını
gösteren Başkan
Güler, 'Şeffaf ve
katılımcı belediyeci-
lik anlayışı ile
yaptığımız salon
Umur bey'in
başarısıdır" dedi.

Ko ÇAK GAYRııvırNKUL
BANKAsı

444 o 55o

CDRS l GCtUlLıı{ şuB€sı
Tel : t0.e24) 512 08 58

Fax : (0.224| 512 08 61
İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt.

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA
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4.4-o62 Gomlik Bu6a Yolu 13 0o0 u2
zemin Etüdlu 5 kal imarll 1.600,000 YTL
4A-063 Nır|ı (oyü 1,222 M2 anayola 5 mt. 300.0ü) YTL
4.A-064 sorbcst Bolgc 39.183 u2
Sınayı lmarlı 3.ooo.0oo YTL
AA-067 lznik Gol ıonaıı 8oo.ooo }l2 Tufizm
tasisi5 kuruıabilir 5.5oo.0o0 YTL
AA-088 OrhangaA 19,077 M2 s.n.yi amarl| 1.250.0OO YTL
AA-072 Gomsaz 800 M2 Villa imarlı
AA.080 Xapakll 596 112 villa konı|ı imarlı 'l'l0.0oo YTL
AA.o8l Kancab€y karaağaç 9 s50 ıü2 lnır
yoluna 150 mt c€pho bonzlnllik olabilir 250,000 YTL
AA-091 Çrvro yolu ı.081 M2 yole 50 mt.
cephe ıicaf| imarl| 750,00o YTL
AA.092 Yalova Yolu 9.ıl(D Ggmlik'€ çok
yakln tacarl imarl| 3,oo0.ooo YTL
AA_096 Fıstıklı Xoyu ıl 5O0 M2 d9niı9 60 ml. 350.000 YTL

EE_Oı18 Gölyaka 2.000 M2 lçinde evi olan
lznik gölüne sıfır 65.00O YTL
EE-071 Esadiye Xöyu Yalova 12902 ltl2
2 katlı ahşap bina ev, ahıı, traklö,250.000 YTL
EE-075 Mudanya l532 ii2 anayola copheli
havuzlu müstakiI dgnize sılır. altı 9ara1,
porlakal bahçesi var 800.000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır olektrik,
su. arte:yen. meyve ağaçları 2O0.000 YTL
EE-l3ıl Orhangazı lznik yolu 25OO M2 dubleks
ev8 od.ı 2 banyo elekrik. su ıeytin ve meyva
agaçlar! çocuk parkı ana yola 120 ml 85.000 YTL
EE-136 Durdane 2272 M2 2 katlı ev
meyve agaçlı 130 OO0 Y rL

EEo02 Manastır 1m M2 4 kJt 3+1 kolorlf.fll 95.000 YTL
EE{04 GJzhane cad. 1ı5 M2 5'ıat 2+'l kalo.|ter|i 70 000 YTL
EEo05 Lıse cad, 110 M2 2 kat 3ü,l baklmyl daira 60 000 YTL
EE41'l llarlı Köyu 75 M2 2,kaı 211 rşyall 2 ad.t yuzm.
havuzu, spoı alanl ve çocuk paül masfatslz 75 000 YTL
EE-o12 Manastır 12o M2 6.kaı 3+'l masraf slz
bakımlI daare 100.000 YTL
EE-O1J Yena .iahll 90 ı9l2 5,kaı 3+1 yenisahal
masrafsız deniz manzaıalı 85.000 YTL
EE-o14 Manastır 124 M? 1 kat masrarslz
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-0'l5 Eska pazar cad 95 M2 2-1 soba|l.
kartonplyer|i 50.000 YTL
EE-017 Gemlik ınerk€z'l10 M2 5.kaı
3+1 çarşlya yak|n 45,000 YTL

EE-018 Hamidiye Mh. 144 M2 4.kat
3ü1 bak|mll daire 70.000 YTL
EE-019 Balıkpazarı 60 M2 3.kat 2+1
acll lhtlyaçtan satllık 55.000 YTL
EE-02'1 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1

çelik kapı kartonpayer , pimapen 55.000 YTL

sATıLı}< çlF-rLl]<
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AA-00l tıvki öırmli dığil 1000 l{2
daniı göracak ırsı
AA4l0 Bıırsa Yolu Oııri .1000 t2 Tır Parkı olacak
AA-13 Kumlı Nıılı ırııı 1000 t2

Dıniı görıcık içindı cv olabilir
AA-{l27 Yalova Yolu 1000 t2 Ticari |mıı

Z.ytin S.t|ş l{ağaıası Olıcık
AA-Oıl/l Orhıngııi çıvrı yolu 'l500 ?i2 zeytin

dıpo|ımı yııi olacak aısa
EE-009 Sıhildı 200 ]T2 2katlı deniz görıbilıcai
üs' ü3t v.ya k.rş|hklı iki dairı vıyı dublcks
dairı olabilıcık işyıri
EE-036 tıvki Önıınli dığil 5 kalh k.l.pir o|acah bina
EE-{tıı6 lstıklal Cıd. Zımin yetlnm amaçll dükhan.

SAT|LAN - KıRALANAN
GAYRİMENKULLER

AA-OO2 Büyülüumla 928 H2 imarlı 35.000 YTL
AA-(X)S Karacali 9275 lt2 kmut imarlı 250.000 YTL
AA-0O9 Kurtul 28O M2 köy içi 60.000 YTL
AA-011 Orhangaıi Gürle 13300 l*2 Çiftlik veya
labrika olabilir. 120.000 YTL
AA-014 lranastıı 909 ii2 villa imar|ı 200.000 YTL
AA-015 Hisartıpe 120 lü2 Oeniz ınanzara|ı yola
cıphıli hisscli lapu 10.000YTL
AA-016 Hisanıpolıl9 it2 Dıniz Manıaıalı yola
cıphı hisııli tapu 20.000 YTL
AA-O19 Kanalboyu 970 iıl2 eski ze)^in ha|i arkası
ticari imar|ı 15.000 YTL
AA-O20 Engürü Köyü 12O00 M2 1/25.000 planda
dcpolama lmarlı 1.000.000 YTL
AA-02.] z.ytin hali arlıası 150 M2 depo yerine müsait
l7.0(x) YTL
AA-026 Hamidiyı llh. 3184 il2 l/icrkeıe yakın
kotıl imaılı 2_0O0.0O0 YTL
AA-O29 ffrıngazi yolu 30.00 il2 sanayi imaılı
dıpolam4ya mü3alt 7O0.0O0 YTL
AA-033 S.ıb.l bög. 50.q)0 ii2 anayol a«)0 m€t.
cıphı dıpolaıııa imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 S.ö.d Bö9ı 530.000 i/l2 Dopolama amarlı
AA-036 Z.ylin Hali yanı 160 il2 depo yerine
müıait 25.00 YTL
AA-(X!i Umuıb.y 38O il2 dıııiz manıaıalı
vl|la imariı 70.000 YTL
A4-0ı16 Engüıü Köyti 2ıl9{l M2 Anayola
G.ph. 165.000 YTL
AA-{l49 Orh.ngaıi Cad. 730 l/i2
üç yanı yol 90.000 YTL
AA-{!50 Umuöoy 5323Jl? yol kcnan 25.000 YTL
AA-O55 Umurb.y 385{l l{2 kiiçfcı manzaralı
ı.yitan ağaçlan var 95.0OO YTL
A.A-060 Küçüld(umla 1OOO llK2 imarlı 100.000 YTL

SATİLİK ARSA

EE-O2t Or. Zya ilh. '!15 M2 2.kat 3+1 daara kılqifır|i,
piruponli, saton boya, iartrpayarli 80.000 YTL
EE-031 Manastır 130 M2 2.kaı 3+1 kartmpıyer,
kalonren., full cşya 1'l5.o0o YTL
EE_o33 orhaneut cad 140 M2 'l.kat 3+'ı doğa|ga
baklmlI dalre 75.000 YTL
EE-o57 cumartesı Paarl 70 M2 s.kat
2+1 çollk kapl. kartonplyer, plmapcn 41.ooo YTL
EE-o58 Manastlr 130 m2 5.kat denlz yola cephe,
kalonlerll 70.ooo YTL
EE-06o Manastır 130 M2 s.kat 3+1 d€nlz yo|a
copholl kaloriferll 70.ooo YTL
EE-061 Balıkpazan 88 M2 5.kat
2+ı baklm lst9. 35.ooo YTL
EE-o62 Manasıtr 'l2o 82 4.kat 3+1 full
da|ro 1o0 ooo YTL
EE-o77 Hamı.lıye Mh. 11ıı M2 1.kal 3+1
baklm|l dal.e 60.000 YTL
EE-081 Marıasılr'l35 M2 1.kat 3+1
full_dogalgaz 90,ooo YTt
EE-062 Manastıı 145 M2 3.kaı 3+'! clft
banyo ve wc, ka|onr€rll, aaansorlu 90.000 YTL
EE-O83 Eşref Oınçer Mh 13OM2 2.kat
3+1 yonl blna 80 ooo YTL
EE-o85 Manastır 11o M2 12.kat kartonpıyerla,
kalonrorll, masratslz 55 ooo YTL
EE-108 Manastır 150 M2 ı.2.3_4_5-.. katlarda
3+1 tı||l, lajks, aoustc 2o07 t 3lim doniı mnanll 10
ad€t daır9 Gemlik Merkgı 110IS2 5.kal 3+l çarş|ya yakın
EE-o93 Manastlr 195 M2 5.kat
4+1 2 banyo. 2 wc. asansoflu. doğalgazll
EE 130 Ma,ıasıl, 195 M2 3.kat
4+'l 2 ba,ıyo. 2 wc, asansorlu. dogalgrll
EE 129 Maııastır 195 M2 zemln
4+1 ? banyo. 2 wc, asansör, dogaıga
ı_E -o94 Ma,ıastlr 1 55 M2 ıem|n
3+1 2oo7 tommu, tos||m k.edıye uygun
EE-096 Manast|r 150 M2 1kat 3+'|
denl: nıa.l.a.all halonr9rll, oıel yap|m l30.oo0 YTL
EE-'l00 Ma.ıastır 'lıt0 M2 3.kat 3+1
oz€l yaplnı luks ka|orlrğrll 12o.ooo YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1.2.3_ıı.5. kat|arıla 3+1 

'ull 
lğı

Agustos 2007 teslim denız mauaıalı 10 adot 125.000 YTL
EE-125 Manısılr 155 ı/i2 1.kat 3+1 2oo7
Tgmmıız leslım krcdiyg uygtın l20.0O0 YTL
EE-'l30 Manastıı 195 M2 1 2.3.4.5.6. krtlırda 4+'l 2 banyo,
2 wc, asansörtü. doğalgazlı 5 adcr 170.0O0 YTL
EE-143 Manastıı 120 M2 s.kat 3+1 sobal|,
k rlonpıyerl| 70.0O0 YTL
EE,145 Manastır 135 M2 3.kat 3+l 3üP., dcniz
manza.a|l, kmbili 80.000 YTL
EE_146 |stlkla| cad. 11o M2 2.kat bakımh dain 67.«ı0 YTL
EE,lıl9 Hamidıye Mh, 110 İT2 3+1
Gaıı okulu yanı bakımlı 55.0OO YTL
EE-151 lstiklal cad, 1ıı6 ıu2 9.kar 3+1 öal yapım full lüks
daire 120.oo0 YTL
1]E-153 Kumla 80 M2 5.kat 2+1 3it. içarisindc bakımlı
manaralı full €şyal| ı12.000 YTL
EE-154 Eskı sahil kayıkham 120 U2 3+t bakımh daniı
mJnanlı 100.0o0 YTL
EE-155 Manasüı 120 U2 3+1 donıı menaal|. bakımlı
dçnıp sıfır mutfak 80 00o rTL

EE-159 Dörtyol 130 M2 10 kat 3+1

özel yapım lüx 105,000 YTL

EE-007 Gazhan. cd. 'l20 M2 zemin 1.kat kaloriİerli,
1,100 YTL kira ge|iri var. banha apotekl| 115.000 YTL
EE-l05 Demırsubaşı Mh. 24 M2
zemin köşe dükkan 55.000 YTL
EE_l33 Adliye karşısı lhlara 325 M2 zemin full
eşyasıyla bir|ikt. 550.000 YTL
EE_161 orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme
katlı, içinde kiracılı, yatırımlık, kc|epir 75.000 YTL

EE-o3ıı orhangazi'de 33000 M2 120ooı,l2
kapalı alanlı haz|ı 7.5O0.000 YTL
EE-o65 Alaşar Köyü 2a2a M2 28oo M2 kapalı
alanlı hazır 9o0.o00 YTL
EE-oııg lznik yolu 38ooo M2 13ooo M2
kapalı alanlı hazlı ipoıekli ıı.275.o0o YTL

AA-037 Hisartapc 90000 M2 imarlı
AA-O38 llianastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 iıl2 imarlı

EE4o6 Hisartepe 130 M2 3.kat 2+'t asansörlü,
kaloriforli 2OO USD depozato 375. YTL
EE4lb Manastıı 12O M2 1 kat 3+ l asansörlü,
kaloriferli, 2 aylık depozıt 35O. YTL
EE42o Manastlr 12o M2 1.kat 3+1 asansörlü,
kaloriferli, 2 aylık depozıt 35O. YTL
EE-o95 Eski Pazar cd. 1o0 M2 1.kat 2+1
doğalgaı kapıda, full eşyalı 55O. YTL

EE{51Unurhy 210li2 dubleı 270 ll2 bahçeli, deniı manunh

EE{68 Düue $0 12 tripleı lull lüks 350 t2 hhçe 300.000 nL
EE{6E Dokuğ $0 it2 Tıiphı vilh lull lüks daiıe 600.000 YTL

EE{76 Xıırııli 55C 12 tiphı deniıe ılıı ialıuıili balçı 325.000 YTL

EE{?t Orhanıyı Ih, l10 12 Oublels denu mananlı

lüks vc tksiksiı motilyalı 150.000 fil
EE{97 Xıımla 250 12 tiplcı sile içi deniıe $ mt 20.000 Y[
EE.ll1 Oıhanıye I.200 ll2 duphks bakımlı süper mınanh 250,000 YTI

EE-l01 Bunı Çıkirç 180 12 tıi$ı öıel yapım lüks 400.000 YTL

EEJ60 Kııışunlu ıhil?6012 tiphks site [indc yuını hvuııı,

öd yçm lüls, ycni300.000 nt
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EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-010 Hisartepe 't90 M2 2,5 katlı
müstakil 2,5 kat|ı , sobalı

AA{18 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek 120.000 YTL
AA{48 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
M451 Umurbey 1650lrl2 yola yakın,

araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
M484 Engürü Köyü 2263 M2 zeyünlik tarla

AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL
EE.003 lskele Meydanı 55 M2 5 katlı
meyhaneler sırasında bina 200.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı i0000 M2 nıtsatlı,
imar|ı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35.000 |[2 kabası bitmiş
Resort Otel 1.450.000 YTL
EE-040 Orhangazı yolu 4000 M2 ruhsat|ı,
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğaıı 7265 M2 2.5
katlı hazıı ışyeri, restaurant 550.000 YTL
EE.072 Oemiısubaşı Mh. l0 ll24 katlı bina bakımı
ihtiyacı vaı, her katın ayn 3irişi var. 130.000 YTL

5 5;l1i illT'i l, i"j ; l'j?,3İill "',il;l lffil ',.EE.138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda

:ljlı#.ffi ,Tiieler 
yeni devren kiral ık

NOT : Telefonla göruşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur,

ctl}lltllJİ, llılİ ouıuıııİ lcıfu ,

SATıLı]< ZEYTıNL ]<

ARANAN GAYRİMENKULLER



Mimarlar Odası Gemlik Temsilcillğl yönetim kurulunda
görüşerek aldığı itiraz kararını Büyükşehir'e gönderdi

ı ı

26 Aralık 2006 Salı HABER

0]l|l dan ııazıın lana ltlraz
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Mimarlar odası
Gemlik Temsilciliği
yönetim kurulunda
görüşerek aldığı
karar ile Gemlik
Nazım planına
itiraz etti.
Khrarın yönetim
kurulunda oy birliği
ile alındığına dikkat
çeken Mimarlar
Odası Gem!ik
Temsilcisi Osman
Turan, "Tasfiye
edilecek Gemlik'in
yamaçlara taşınacağı
açıklanıyor ama
nasıl, kim yapacak,
Büyükşehir
Belediyesinin bile
Gemlik'i taşımaya
gücü yokken tasfiye
nasıl olacak" dedi.
Plana itiraz dilekçe
sini dün itibariyle
Büyükşehir'e
gönderdikIerini
açıklayan Osman
Turan, tsursa Şehirplancıları odasının
hazırladığı zehir zem-
berek açıklamanın
göz ardı edilmesine
tepki gösterdi.
Mevcut konutların
tasfiye edi!mesini
gösteren nazım plan-
da ayrıca yeni konut
yapımının durduru!-
masının yer aldığını
güney kolunu oluştu-
ran aks üzerinde yer
alan ve planda konut
tasfiye alanı olarak
ifade edilen alanda
konut dışı kullanım-
ların yer almasının
hedeflendiğinin altını
çizen Osman Turan,
nüfusun büyük
böIümünü oluşturan
ova yerleşiminin
nereye yapılacağını
ise kimsenin
bilmediğini söyledi.
İTİRAZ DİLEKÇESİ_-_
GONDERİLDİ
Mimarlar odası
Gemlik Temsilcisi
Osman Turan, oy
bir!lği ile aldıkları
ve Büyükşehir'e
gönderdikleri itiraz
dilekçesinde şu
görüşlere yer veri!di;
1- Bilindiği gibi
16 Kasım 2006 günü
meclisinizde oyla-
narak kabul edilen ve
28 Kasım 2006
tarihinde askıya
çıkartılan 1/25.000
ölçekli Gemlik
Planlama bölgesi
Nazım imar pIanına
aşağıda belirttiğimiz
sakınca!ar nedeniyle

itiraz ediyor ve söz
konusu planın iptal
edilmesini istiyoruz.
2- Nazım planda
mevcut Gemlik
nüfusunun yüzde
80'ini barındıran
ova kesimi, tasfiye
edilecek konut alanı
olarak görülmektedir.
Söz konusu tasfiye
nin nereye, ne
şekilde yapılacağı
kesinlikle belir!i
olmayıp, yeni yer-
|eşim alanları yete
rince açılmamıştır.
Bırakın bu günkü
Gemlik'i; plana ait alt
notlara göre 2020
yılında nüfusunun
230.000 kişi olması
belirtilen Gemlik
nüfusunun hangi
bö!gelerde iskan
edileceği tümüyle
belirsizdir.
3- Tasfiye edilecek
bölgenin, tasfiye
edildikten sonraki
konumu da muam-
madır. Tasfiye edile-
cek bölgede ne
yapılacak, nasıl bir
planlama oIuşturuIa-
cak be|li değildir.
Mevcut Gemlik'i yok
saymak, yerine fark!ı
kimlik arayışları içine
girmek asla kabul
edemeyeceğimiz bir
yaklaşım olacaktır.
4- Gemlik'in
ge|işmesindeki en
büyük engel olarak
gösterilen özel
mahsul alan!arının
korunmasında da
çifte standart
gösterilmiştir.
Gem!ik-Bursa
karayoIunun iki
tarafında çoğu ruh-
satsız kereste
depolarının olduğu
bölüm, özel mahsul
alanının içinden
çıkarılıp konut dışı

kentsel çalışma alanı
olarak gösteri lm iştir.
Keza depolama
bölgesi içinde daha
önce özel mahsul
alanında kalan
büyük işletmeler,
özel mahsul alan-
larının ka!dırıIması
ile depolama böl-
gesinde yer almıştır.
Ruhsatsız, kaçak
büyük işletmelere ait
yapılar bu planla
korunmuş, koskoca
Gemlik kendi kader-
ine ve be!irsiz!iğe
terkedilmiştir.
Böylesine bir uygula-
mayı kabul etmemiz
söz konusu deği!dir.
s- İıgııı ptanda,
Gemlik'te sanayi
alanı tamamı ile
kaldırı!mış, hatta
lejantta bile
gösterilmemiş olup,
bölgede varlığını
sürdüren sanayi
kuruluş!arının nereye
ve ne şekilde
taşınacağı planda
belirtiImem iştir.
6- Mevcutta yapılaş-
ması ve yoğunluğu
ile planlama ilke ve
esaslarına uygun
olmayan manastır
bölgesi, ilgi!i planda
yüksek yoğunlukta
konut alanı olarak
tarif edilmiş ve
günümüzdeki
durumunun devam
etmesi uygun
görülmüştür. Zemin
yapısı itibarı ile
tasfiye kararı alın-
ması gereken bu
bölgede yoğunluk
azaltıcı karar
üretilmemesi çok
büyük bir çelişkidir
ve olası bir afet ile
can ve mal kayıpla
rının aıtmasına yol
açacaktır.
7- |lgili planda

gösterilen yeni
otoyol, mevcut
lstanbuI yolunun çok
yakınından geçmek-
tedir. Bu durum,
Genılik'in gelişimini
olumsuz yönde
etkileyen en önemli
faktörlerden biridir.
Yapı!ması düşünuien
yeni otoyolun her
ne surette olursa
olsun kurtul
bölgesinden
Umurbey'in üstünden
geçecek şekilde
planlanması gerek-
mektedir.
Böyle blr uyguIama
ile Gemlik'in otoyol
olumsuz!uktarını
yaşamasl
önlenecek ve
Gemlik'in ge!işiminin
önündeki
engeller ka!kmış
olacaktır.
a_ İıgııı ptanda,
ticaret, yönetim,
eğitim, sağlık gibi
kullanımlar ve
kültür tesislerinin
dengeli şekilde
dağıtılması ilkesi
hiç uygulanmamıştır.
Gemlik tamamen
ticari fonksiyon-
Iarının egemen
olduğu bir kent
haline getirilmiştir.
Böyle bir planlama
anlayışı kabul edile-
mez.
s- iıgııı plan,
ruhsatsız ve kaçak
yapılaşmanın
"Yasa!!aştırma
aracı" işlevini
üstlenmiştir.
Ruhsatsız yapı!aş-
mayı cesaretten
dirmek ve sosyal
standartları düşük
yerleşmelerin oluş-
masına sebep
o!mak, plancılık
ilkesi olamaz.

Devamı sayfa 4'de
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Dis Hekimi özcan VURAL
or"İ nrr ra l 1 933@hotmail.com
wr^ruır. m l l l iyeUbI og/özcan vural

Nükleer enerji...

Orta Doğu Teknik üniversitesinin (ODTÜ)
kuruluş yıIlarında Makine Mühen disliği
bölümünde Nükleer mühendisliği dalı da
kurulmuştu... (1968 yıl!arı)

Buradan çok sayıda, o dönemin Nüklear
bilgileriyle donatılmış genç mühendisler
yetiştirildi.. Bunlar o günler için büyük bir
değer ldl.. .

Orta Doğu Teknik üniversitesinin bu
bö!ümünde Yalnız Türk gençleri deği!, 9rta
Doğudan gelenleı Afrika'dan gelenler, lran'-
dan gelen öğrenciler vardı...

Bütün bu genç insanlar iyi eğitimden
sonra herkes kendi ülkesine döndü ve
oralarda kariyerine devam etti...

Peki; Onlar çalışmalara başladılar da
Türk mühendislere ne oldu derseniz, önce-
likle ilk yıllarda Türkiye Elektrik Kurumu
(TEK) Nükleer dairesinde işe başladılar..
Hedef iyi ,heyecan vardı...

Aradan yıllar geçti.. Türkiye kendi şart-
larına uygun bir teknoloji geliştiremedi..

!ş tavsadı.. Hükümetler işin üzerine
düşmedi.. Odenekler verilmedi..

Yo!suzluklar görüldü, bu yatırım
hacminin Hazine'nin karşılamayacağı
düşüncesini İMF Türk hÜkümetlerinden iste-
di... TEK bunun üzerine Nüklear Dairesini
kapattı..

Onlarca iş bitti... Dünya bunun üzerinde
kafa yorarken biz kapattık, gittik...

Size bir masa! anlatıyoruz ya: 1968'lerde
bu bölümden mezun olanlar ne yapıyor diye
sorabilirsiniz? Büyük bir kısmı yurt dışına
çıktı.

Gittikleri ülkelerin nük|eer tesislerinde -
santralarında çalıştı !ar.

Amerika-Kanada-lsviçre'de çok sayıda
Türk mühendis çalıştı...

Da.ha da çarpıcı lran bunlara kucak açtı...
ODTU Makine- Nüklear mühendisliği bölümü
mezuntarı, İranIı mühendis arka daşları ile
beraber bu gün lran'ın Nükleer santrallerinin
ge!işmesinde çalıştı!ar...

lran'ın NükIear teknolojisi ODTU Makine
Nüklear bölümün 1968 kuşağının ürünüdür.

Keşke bizde ileriyi görerek bu insanlara
olanaklar vererek, Nükleer teknolojide belirli
bir düzeye gelebilseydik.. Büyük bir enerji
sıkıntısı çektiğimiz, i!k kurmayı
düşündüğümüz Nükleer santralın bile yerini
tespitte zorlandığımız bu günlerde buralarda
çalışacak değerli uzmanlara sahip oIurduk...

lran teknolojide gelişerek, iddiaya göre
Nüklear bomba yapabilecek duruma geldiği-
ni, bu bomba ile her alanda konumunu
kuvvetlendireceğini, büyük bir güç olarak
tehdit olacağı korkusu iIe, bu si|ahlara sahip
olanlar, bilhassa Amerika tarafından tu kaka
iIan edi!di.. Keşke bizde o noktada olsaydık-
ta böyle bir tehdir i!e karşılaşsaydık...

Türkiye kendi teknolojisini üretemedi..
Bırakın Nükleer enerjiyi, basit kömür yakan
termik santraları bile dışarıya yaptırıyor..

Partizanlık, profesyonel -okumuş kıyımı,
ufuksuz!uk, plansızlık, küçük düşünmek
Türkiye'ye çok şey kaybettirdi ve halende
kaybettiriyor..

Dünya enerji ve bi|hassa Nükleer ener-
jinin hakim olacağı yeni bir dönemin içinde..

Bu aIanlara yüz milyarlarca dolar akı-
tarak, uygar!ığın akışına yön verecek yeni
buluşlar peşinde. Biz ise kih kFranlıkta, kih
aydınlıkta oturarak, türban i!e, lmam hatip
okulları ile uğraşarak, kısaca küçük
hesaplarla bir şeyler yaptığımızı zannederek
günlerimizi geçi riyoruz.. .

Yarın başımızda Atorn bombası
patlatırlarsa, şunu bilin ki bu bomba Türbanı
da delip geçiyor, başında patlıyor...

Sen hala uyu...
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Türkiye
Cumhuriyeti'nin 2.
Cumhurbaşkanı,
CHP'nin 2.nci Genel
Başkanı, Atatürk'ün
silah arkadaşı, büyük
devlet ve siyaset
adamı lsmet İnönü,
ölümünün 33.
yıldönümünde düzen-
lenen törenle anıldı.
Atatürk Anıtı'nda
düzenlenen törende
CHP ll Başkanı Er
dem Akyürek ile yöne
timi çelenk sunarak
saygı duruşunda
bulundular.
hçe yönetimi ile bir-
likte kadın kolları ve
gençlik kollarının da
katıldığı anma
töreninde lsmet
lnönü'nün özgeçmişi
gençlik kolları üyeleri
tarafından okundu.
U!usa! bağımsız|ık
savaşının kazanıl-
masında ve Türkiye
Cumhuriyetinin kurul-
masında ve yücel
mesinde büyük emek
leri olan lsmet lnönü
nün tüm yaşamını
ülkenin gelişmesine
ve güçlenmesine
adadığı anlatıldı.

Iooxuox s|yA,sl c^zEıEl
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Sayfa 4

CHP'llbr İsmet lnOnu

Türkiye'yi çok partili
hayata geçirerek
demokrasiyi Cumhu
riyetin vazgeçilmez
parçası haline getiren
lsmet lnönü'nün öz
geçmişinin anlatıldığı
açık!amada "Yıkıntılar
arasından Atatürk'le
birlikte, onun en ya
kın arkadaşı ve yar
dımcısı olarak, çağ-
daş bir Türkiye nin
kuru!uşunu gerçek-
leştirmiş ulusal bir
liderdir. Türkiye'yi 2.
Dünya savaşı yangın
ve yıkıntısından kur-
tarmış uzak görüş!ü

bir devlet adamı
olmuş, çok partili a

siyasal yaşamı
başlatmış, seçim|erde
kaybe dince, iktidarı
ve daha sonra parti
başkanlığını uygarca
devredebiImiş çağ-
daş bir muhalefet
lideridir. Kuşkusuz,
ülkemizin çağdaş bir
kimlik kazanarak
gelişmesinde en
büyük adımlardan
birisi olmuştur. Bu
adım, ona iktidarı
kaybettirse de, İsmet
lnönü adının, tarihe
'Türkiye'ye
demokrasiyi getiren
devlet adamı'
olarak geçmesini
sağ!amıştır. Sonuçta
kendisi kaybetmiş ve
ülkesi kazanmıştır.
89 yıllık ömrünü
ülkemiz ve devletimiz
için çalışarak geça
ren, ilkeleri, kararları
ve düşünceleriyle
Türk Devrimi'nin
başarıya ulaşmasını
sağlayan lıüyük
devlet adamı UlusaI
Kurtuluş Savaşı'nın
büyük komutanı, laik,
demokratik ve çağ-
daş Türkiye Cumhu
riyeti'nin Atatürk i!e
bir!ikte kurucusu,2.
Gene! Başkanım.z,
seçkin devlet ve siya
set adamı cumhur
başkanı lsmet
lnönü'yü ölümünün
33. yıldönümünde
saygıyla anıyoruz"
denildi.

KPss tirmeerıe
ı

lemlerl internetten
kamu personeli
Seçme Sınavı
sonuçlarına göre
kamu kurum ve
kuruluşIarına
yerleşmek isteyen
adaylar, 28-29 Aralık
2006 tarihleri ile
4-12 Ocak 2OO7
tarihleri arasında
internet üzerinden
tercih işlemlerini
yapabilecekler.
Yerleştirme
iş!emlerini
gerçek!eştirecek
OSYM'den yapılan
açıklamaya göre,
bazı kamu kurum
ve kuru!uşlarının
kadro ve sözleşmeli
pozisyonları ile
Tarım ve Köyişleri
Bakanlığının 657
sayılı devlet
Memurları
Kanunu'nun 4/B
maddesine göre
istihdam edilecek
sözleşmeli pozisy-
onlarına yerleştirme
yapmak amacıyla
adaylardan tercih
alınacak.

2006-KPSS Tercih/2
kılavuzu'nda
ortaöğretim mezun-
ları için toplam
579, ön tisans
mezunları için
toplam 318, lisans
mezunIarı için
496 kadro ve
sözleşmeli pozisyon
bulunuyor.
Tarım ve Köyişleri
Bakanlığının lisans
düzeyinde 4/B
sözleşmeli pozisyon
sayısı ise 1551
olarak belirlendi.
Adaylar, ÖSYM'nin
internet sitesinde
yayınlanacak olan
kı!avuzdaki kurallara
göre lnternet
üzerinden kendileri
yapabilecekler.
Adaylar, ayrıca
osyM sınav merkezi
yöneticiliklerine
2 YTL ödeyerek,
buralardan da
ÖSYM'ye internet
aracıIığıyla
tercihlerini
gönderebilecekler.
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GMO'dan nazım
lana ltl raz

3. ncu sayfadan
devam...
ıo- İıgııı planda
yeni yerleşim alan-
!arının oluşturul-
ması açısından
Küçük Kumla-Büyük
kumla hattındaki
bölgeye, Kurşun!u
ve Umurbey
bölgelerine göster-
ilen özen, maalesef
Gemlik için
gösterilmem iştir.
Gemlik dar bir
bölgeye sıkıştırılmış
çözümsüz
bırakılmıştır.
11- Gemlik'in doğu
bölgesinde yer alan
ve yakın tarihte
seyrek yoğun!uklu
konut bölgesi
olarak imara açılan
bölüm, ilgili ptanda
tasfiye edilecek
konut bölgesinde
yer a!maktadır.
Bu tarif edilemez
bir çelişkidir,
yanlışlıktır.
12- Gemlik'in
jeolojik gerçekleri
ve zorunlulukları
ilgi!i planda
gösterilmem iştir.
Bu gerçekler

karşısında üretilme-
si gereken çözüm-
lerde ne yazık ki
llgili planda yer
almamaktadır.
13- Tüm bu gerçek-
ler ışığında, güzel
Gemliğimizi
giderilmesi mümkün
olmayan sıkıntılar
içine sokacak
1/25.000 ö!çekli
Gemlik plan
bölgesi nazım imar
planına itiraz ediyor
ve tümüyle iptal
edilmesini, yeni
plan hazırlanmasını
sürecinde de
Şehir Plancı!arı
odası ve Mimarlar
odası ile sürekli
diyalog içinde
o!manızı öneriyor,
saygılarımızı
sunuyoruz"
Mimarlar Odası
Gem!ik Temsilcisi
Osman Turan,
Gemlik'i yok sayan,
yok etmesini
hedefleyen bu
planın tümüyle iptal
edilmesinin Gemlik
için en büyük
hizmet olacağını da
sözlerine ekledl.

a 7/ ıı etı rı

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

, TAPU TAKİP işı_ERi YA?ı,LıR
ACIL SAT|LII( ııe KIRAL|KLARIN|Z l

120 m2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAıRE

BAY ilu§TAFA IALP iffiL$t'TAl,|

lN BlZı ARAY|N|Z

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATIL|K DAIRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATIL|K LÜX DAİRE Denizi gören, 3+,t, 140 m2

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satı!ık Daire

3 Ayn Daireli llıIüstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpuan Eski sahil ti*tep §okak 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

K.Kumla'da Ayazma Mevkii6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Bağı'nın
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2

Termal yo!u Gülerce Villa|arının

altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta !şIemleri ve

Doğalgaz PoIiçesi YapıIır,

§EKER §ıGORTA
t aciıe öıııp

Te! : 5132414 Fax 514 10 21

ı
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Vole bol Turnuvası'n a ll l atd dı

Seyfettin ŞeXenSÖZ
İlçe Mitli Eğitim
Müdürlüğü teıtip
komitesi tarafından
organize edilen
Ticaııet ve sanayi
Odası İlköğretim

oku!ları voleybol
turnuvasına ilgi
aza!maya başladı.
Maçlara öğrencilerin
başlarında öğretmen-
siz gelmelerinin
yasaklanması ve

okulların da
i!gisiz!iği nedeniyle
neredeyse seylrcisiz
oynanan maçlarda
sporcular da motive
olmakta zorlanıyor.
Heyecanın kay-

bolduğu dünkü
maçlarda TSO
Gazi llköğretim Okulu
Kız Takımı,
Hamidiye İlköğretim
oku!u kız takımını
2-0 yendi.

İlk seti 25-15 atan
TSO Gazi takımı ikin-
ci seti de 25-12 alarak
Façı 2-0 kazandı.
lkinci. maçta ise TSO
Gazı llköğretim erkek
takımı Abdullah

Fehmi erkek takımını
2-0 yendl. İlr seti 25-
22 alan TSO Gazi,
ikinci seti de 25-18
almayı başararak
maçtan 2-0 galip
ayrıldı.

ı

a

a

Geınllks
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Gemlikspor
yönetim lerinin
vazgeç i!mezlerinden
olan Emir Ertem'in
istifa ettiği öğrenildi.
yönetim kurulundan
istifasını Gem!ikspor
ikinci Başkanı
Peyami Çağlar'a
gönderdiği
öğrenilen Emir
Ertem'in gerekçe!i
kararını ise
önümüzdeki
günlerde açıklaması
bekleniyor.
Ote yandan |stifa
dilekçesinin
kulüp Başkanı Faruk

önetlml flre ııerdl0r

Güze!'e henüz
gönderilmediği öğre-
nilirken Emir

Ertem'in istifadan
vaz geçirilmesi bek-
leniyor.

Bursas or eskı öneticisind
Futbol Federas onu'na te kı
Bursaspor Eski
yöne ticisi Lemi
Keskin, Futbol
Federasyonu'nun
Delillere Rağmen
2004'teki Çaykur
Rizespor- Beşiktaş,
Çaykur Rizespor-
akçaabat Sebatspor
Maçıyla llgili 27
Aralık Tarihine Kadar
Şike Tahkik Kurulu
kurmaması Duru
munda; Kurumsal
Kimliğinin
Avrupa'da ve
Dünya'da Tartışılır
Hale Geleceğini
Söyledi. Keskin,
Şike lddialarıyla
!!gili Mahkemeden
lzin!i Olarak Yapılan

Cep Telefonu
Dinleme K...
Bursaspor eski
yöneticisi Lemi
Keskin, Futbol
Federasyonu'nun
de!i!lere rağmen
2004'teki Çaykur
Rizespor- Beşiktaş,
Çaykur Rizespor-
Akçaabat Sebatspor
maçıyla ilgili 27
Ara!ık tarihine
kadar Şike Tahkik
kurulu kurmaması
durumunda;
kurumsal kimliğinin
Avrupa'da ve
Dünya'da tartışılır
hale geleceğini
söyledi. Keskin,
şike iddialarıyla ilgi!i

mahkemeden izinli
olarak yapılan cep
telefonu dinleme
kayıtlarının deli!
olarak Futbol
Federasyonu'na
'altın tepsi'içinde
sunulduğunu
bildirdi.
Lemi keskin ve
Gökhan Ce!biş
imzasıyla yapıIan
açıklamada,2
Ağustos 2006 tari-
hinde Futbol
Federasyonu'na
resmi müracaatta
bulunulduğu, yeni
çıkan delil|er ile
dosyanın incelen-
mesinin istendiği
hatır!atı!dı.
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M. Aklf Erso Ulkü Oca ı, nda anıldı

lstiklat Marşı'nı .yazan
M. Aklf Ersoy Ulkü
Ocağı'nda düzenle-
nen gecede anıldı.
M. Aklf Ersoy'un
özgeçmişi ve
yaşadıklarının
anlatıldığı geceye
Ocak Başkan
yardımcısı lsmail
Yıldız konuşmacı
olarak katıldı.
lstikla! Marşı'nın
okunması ile
başlayan gecede
Çanakkale
Şehitleri'de
şiirlerle anı|dı.
Geceye konuşmacı
olarak katılan ocak
Baskan yardımcısı
lsrıİait Yıldız, Akifin;
cehaletin ülkeyi

felakete sürüklediği-
ni, çağın en
yüksek bilim ve
teknik düzeyi içinde
ge|işmesini her
zaman dile getirdiğini
belirterek M. Akif
Ersoy'u anlattı.
Yıldız, konuşmasında
"Halkı ise bu konuda
cahil ve ilgisiz
buluyordu. Akif,
Ankara'ya davet
edi!mesi üzerine
halkı bilinç|endirme
çalışmalarına
Ankara'da devam
etmek gayesiyle
1920 yılında
Ankara'ya gitti.
Aklf, Ankara'ya
gitmeden önce
Burdur'dan

Milletvekil i seçilmişti.
Bu arada meclisin
açtığı para ödüllü
lstiklal Marşı güfte
yarışmasına 724 şair
şiirleriyle katılmış
bunlardan 6 tanesi
meclis tarafından
yapılan bir nevi ön
e!emeden başarıyla
çıkmışlarsa da iste-
nileni hiçbiri
veremediği düşünce-
siyle hiçbiri lstiklal
Marşı olmaya uygun
görülmemiştir. Daha
sonra Akife lstik!a!
Marşı yazması için
ricada bulunuldu.
Aklf, para için yaz-
mayacağını belirterek
17 Şubat 1921'de
bitirdiği kahraman

Ordumuza adlı şiiri'ni
meclise sunmustur.
Meclis bu şiiri lĞtlrlal
Marşı olarak 12 Mart
1921'de kabul
ettiğinde M. Aklf
Ersoy, 'Allah bir daha
bu millete |stiklal
Marşı yazdırmasın'
demişti.
Böyle dolu dolu
geçen bir hayata
rağmen, 'Sessiz
yaşadım, kim beni
nerden bilecek'diyen
lstiklal Marşı şairimiz
Mehmet Aklf Ersoy,
ö!ümünde hiç
kimseye nasip
otmayan bir
cemaatle son yolcu-
luğuna uğurlandı"
şeklinde konuştu.

En alt elir rubu
ıı

alıa r
Türkiye'de, en alt gelir grubundaki ailelerin
gelirden aldıkları pay 2005 yılında yüzde
6,05 olurken, en üst gelir grubundakilerin
payı ise yüzd e 44,4 oldu.
Tüİkiye lstatistik Kurumu (TÜİK),
2005 yılı Hanehalkı Bütçe Araştırmasından
elde edilen, "2005 Gelir Dağılımı"
sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Türkiye geneli için hanehalkı
kullanılabilir gelirlerine göre sıralı, en alttaki
yüzde 20'llk dilimin 2004 yı!ında yüzde
6,04 olan toplam gelirden aldığı pay,
2005 yı!ında yüzde 5,05'e çıktı.
lkinci yüzde 20'llk grupta yer alan ailelerin
toplam gelirden aldığı pay yüzde
10,69'dan 11,08'e, üçüncü yüzde 20'llk
gruptaki ailelerin payı yüzde 15,22'den
15,83'e, dördüncü yüzde 20'llk grupta
yer alan ailelerin payı ise yüzde
21,88'den 22,60'a çıktı.
Toplam gelirden en fazla pay alan yüzde
20'llk grupta yer alan ailelerin payı ise
yüzde 46,17'den yüzde 44,44'e geriledi.
Buna göre, 2004 yılında en üst dilimde
bu!unan haneha!kları, birinci dilimdeki
ailelerin 7,7 katı gelir elde ederken,
2005'te aradaki fark 7,3 kata indi
Kentlerde, en alt gelir grubunda bulunan
ailelerin 2004'te yüzde 6,43 olan toplam
gelirden aldıkları pay, 2005'te yüzde 6,42'ye
indi.kırsa! kesimde ise en alt dilimde olan
ailelerin toplam gelirden aldığı piy,
yüzde 6,31'den yüzde 6,06'ya geriledi
Gelir elde eden 15 ve daha yukarı yaştaki
hanehalkı fertlerinin ge|ir türlerine göre
dağılımına bakılınca, 2005'de maaş ve
ücretlerin yıllık ku!|anı|abi!ir gelir içindeki
pay| yüzde 39,2'ye yükseldi.

zde 6.05
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Al(P'lller ]ulehmet Aklf Ers u

ölümünün 70 ncl ıIında andı
Adalet ve Kalkınma
Partisi llçe Başkanı
Enver Şahin,
"lstiklal Marşımızın
yazarı Şair Mehmet
Akit Ersoy'un
ölüm yıldönü-
münde saygıyla
anıyoruz" dedi.
Şahin gazetemize
yaptığı yazılı
açıklamada,
"Mehmet Akif Ersoy,
ahlakı ile karakteri
ile hem yaşadığı
dönemdeki gençlere
hem de sonraki
dönem gençliğine
örnek olan bir
büyüğümüzdür.
70. nci ölüm
yıldönümü vesile-
siyle bir kez daha
anıyor ve anmaya
çalışıyoruz. lstiklal
Marşımızı yazdı,
Çanakkale Şehitlerini
ölümsüz şiirleri
ı7e destanlaştırdı.
o'na lstiklat
Marşını da,
Çanakkale Şehitleri
şiirini de yazdıran

yaşadığı hayattı"
şeklinde konuştu.
Enver Şahin,
açıklamasını
§gvle sürdürdü:
"lstiklal Marşı şairliği
fısatının gölgesinde
kalan ve Türk
aydınında bir rol
model oluşturan,
vatanı ve milleti için
yaşanmış bir ömrü

ardında bırakarak
27 Aralık 1936'da
dünyaya gözlerini
yumdu. AK Parti
ilçe teşkilatı
olarak Edirne
Kapı Şehitliği'nde
yatan lstiklal
Marşı şairimizin
vefatının 70. nci
ölüm yıldönümünde
saygıyla anıyoruz."

Hırsızla kurhanlık k0 ları aldı
Bursa'da bir şahsın
evinin bahçesinde
beslediği 21 adet
kurban!ık koç,
kimliği belirsiz
hırsızlar
tarafından çalındı.
Emniyet
M üdürlüğü'nden
alınan bilgiye göre,
merkez Nilüfer
İtçesi'ne bağ!ı
Gümüştepe
Mahallesi Harmanlar
Sokak'taki Hüseyin
Batur'a (55) ait evin
bahçesindeki ahırın

kapı kiIidini kırarak
içeri giren kimliği
be!irsiz hırsızlar,
21 adet kurbanlık
koçu alarak kaçtı.

Batur'un müracaatı
üzerine soruşturma
başlatan polis,
hırsızların
peşine düştü.
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Yeni açacağımız
Oto Yıkama yerimize

v Deneyimli Yıkamacılar
y Muhasebeden
anlayan emekll Müdür
v Bekçl alınacaktır
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Ta ıt kredlleri erlledi
2006 yılının üçüncü 3
aylık döneminde taşıt
kredisi kullanımı,
geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 52
oranında azaldı.
Pazarda, kredi!i
satışların toplam
satışlara oranı 2001
mali krizinden sonra
i|k kez yüzde 50'nin
altına geriledi.
Türkiye Bankalar
Birliği ve Tüketici
Finansmanı Şirketleri
Derneği veriIerinden
yararlanılarak
Otomotiv Sanayi
Derneği tarafından
hazırlanan rapora
göre, 2006 yılının
üçüncü 3 aylık döne-
minde 60 bin 792
kişiye taşıt kredisi
kullandırıldı. 127 bin
241 kişinin taşıt kre-
disi kullandığı 2005
yılının aynı döneme
oranla, taşıt kredisi
kullanımı yüzde 52
oranında azaldı.
Geçen yı!ın üçüncü 3

ay!ık döneminde
kredili satış oranı
yüzde 68 olurken, bu
yı! aynı dönemde
yüzde 48 düzeyinde
gerçekleşti. 2006 yılı
üçüncü çeyreğinde
hafif araç pazarı, bu
yılın ikinci çeyreğine
göre yüzde 35 oranın-
da azalırken, 2006 yı|ı
ikinci 3 ay!ık dönemde
yüzde 62 düzeyinde
bulunan kredili araç
satış oranı üçüncü üç
aylık dönemde gerile-
dl. 2006 yı!ı Mayıs
ayında gerçekleşen
faiz artışından
kaynaklanan
tedirgin!iğin talep ve
kredi ku!lanımı
üzerindeki olumsuz
etkisinin, özel!ikle
üçüncü 3 aylık
dönemde daha belir-
gin olduğu belirtildi.
Bu yılın üçüncü 3
aylık döneminde 1

milyar 377 milyon YTL
değerinde taşıt kredisi
kullanımı gerçekleşti.

]llEB'|nlO0T §ıılalıtahlınl hellrlgndl
hköğretim son sınıf
öğrencilerinin fen,
anadolu, sosyal bil-
imler ve bazı meslek
liselerine girebilmek
amacıyla yarıştığı
Ortaöğretim
Kurumları Oğrenci
Seçme ve Yerleştirme
Sınavı (OKS)
10 Haziran 2007
Pazar günü
gerçekleştirilecek.
Milll Eğitim Bakanlığı
(MEB), 2007 yılında
yapacağı sınavların
tarihlerini belirledi.
OKS'nin yanı sıra
Açıköğretim Lisesi,
Açık |lköğretim Okulu
ve motorlu
taşıtlar sınavları ile
Devlet parasız
yatılılık ve Bursluluk
sınavlarını
düzenleyen MEB
Sınavlar Dairesi, aynı
zamanda bazı bakan-
lıklara bağ!ı kurum ve
kuruluşların da
sınavlarını gerçek-
leştiriyor.
Sınav takvimine göre,
fen, anadolu, sosyal
bilimler ve bazı
meslek liselerine

öğrenci yerleştirmek
amacıy!a ilköğretim
son sınıf öğrencile
rine yönelik düzen|e-
nen OKS, 2007 yılın-
da 10 Haziran Pazar
günü yapılacak. Bu
sınava, Devlet
parasız yatılılık ve
Burs!u!uk Sınavı'na
girecek 8. sınıf
öğrenci|eri ile Polis
Koleji Aday Tespit
Sınavı adayları ve
özel okullarda oku-
mak isteyen öğrenci
ler de katılıyor.

l!köğretim ve
ortaöğretimin ara
sınıflarındaki öğren-
cilerin girebileceği
Devlet parasız
Yatılılık ve Bursluluk
Sınavı da 6 Mayıs
Pazar günü gerçek-
leştirilecek.
Sınavların başvuru
tarihleri daha sonra
duyurulacak. Öte
yandan, üniversiteye
giriş sınavını.
düzenleyen Oğrenci
Seçme ve.Yerleştirme
Merkezi. Oğrenci

S._eçme Sınavı'nın
(OSS) 17 Haziran
2007 Pazar günü,
Yabancı Dil
Sınavı'nın da 24
Haziran 2007
Pazar günü gerçek-
leştirileceğini
duyurmuştu.
MEB, 2007 yılında 6
kez motorlu taşıt
sürücü adayları
sınavı düzenleyecek.
Bu sınavın ilki 17
Şubat 2007 tarihinde
gerçekleştirilecek.
Sınav ayrıca 21
Nisan, 7 Temmuz,25
Ağustos, 27 Ekim ve
15 Aralık 2007 tarih-
lerinde de yapılacak.
Açık llköğretim Okulu
1. Dönem Sınavı 27-
28 Ocak, 2. Dönem
Sınavı 14-15 Nisan,
bütün|eme sınavı
23-24 Haziran 2007
tarihlerinde
düzenlenecek.
Açıköğretim
Lisesi 1. Dönem
Sınavı 34 Mart, 2.
Dönem sınavı
23-24 Haziran 2007
tarihlerinde
yapı!acak.

Gümrükte
ılba

0 eras 0nu
Gümrük Muhafaza
Müdürlüğü ekip-
lerinin yılbaşı
nedeniyle düzen-
lediği operasyonlar-
da, Türkiye'ye yasa
dışı yo!lardan kaçak
içki, sigara sokan 3
kişl gözaltına a!ındı.
Gümrükler Muhaiaza
Müdürlüğü ekipleri
yıIbaşı nedeniyle
artan kaçakçılığa
yönelik operasyona
devam ediyor.
Türkiye'ye kaçak
yolla sigara ve içki
soku!duğunu tespit
eden ekipleı lstan-
bul Bağcılar'da
kaçak içki
satıcı!arıyla alıcı
kılığına girerek irt-
ibata geçti. Gümrük
muhafaza ekipleri,
düzenlediği
operasyonda, 450
şişe kaçak viski, 165
şişe kaçak votka,
kaçak içkilere ait
72O adet sahte
etlket, kaçak
malzemeleri taşı-
makta kullanılan bir
araç ele geçirildi.
Operasyon sonrası
yapılan sorgulama-
da, şahısların gös-
terdiği depoda 15
bin paket kaçak

yabancı sigara ve
puro ele geçirildi.
Operasyon sonucu
ele geçiriten kaçak
malzemelerin 300
bin YTL değerinde
olduğu bildirildi.
Olayla ilgili 3 kişi
gözaltına alındı.
sirkeci Gümrükler
Muhafaza
Başmüdürü
Selahattin Aldemiı
yılbaşı öncesi
düzenledikIeri
operasyon!arla
yurda kaçak ve
sahte malzemenin
giriş çıkışına izin
vermediklerini
söy!edi.
Aldemiı
telekomünikasyon
kurumu ile
yaptıkları başvuru
neticesinde
piyasada kullanıma
açılmış 20 bin adet
kaçak cep telefonu
olduğunu tespit
ettiklerini belirterek
"Konuyla ilgili
1 kişi gözaltına
alındı. Şu an ismini
tespit ettiğimiz 2 kişi
daha var. Bunların
aranmasına devam
ediyoruz. Aranan
kişilerin sayısı arta-
bilir" dedi

ı

Yüıde5'llk nıneınek erl §eıılndlrınedlııı

Türkiye lşçi
Emeklileri Derneği
Genel Başkanı Kazım
Ergün, Emeklilere
zam konusunda
Enflasyon Taleplerini
Dikkate AIınmasının
umut verici Bir
Gelişme Olmasına
Karşın, Yüzde 5'llk
zam onerisinin
Yetersiz Olduğunu
Bildirdi.
Türkiye lşçi
Emeklileri Derneği
Genel Başkanı Kazım
Ergün, Hükümet'in,
2007 yılında emekli
aylıklarına yapılacak
enflasyon farkı
ödemesi ve ilk 6 ay
için de yüzde 5
oranında zam yap-
masının yetersiz de
olsa, olumlu bir
gelişme olduğunu
bildirdi.
Ergün, yaptığı yazılı
açıklamada, 2006
yılının ilk 6 ayı için
işçi ve Bağ-Kur
emekliIeri için yüzde
3 oranında maaş

artışı yapıldığını
anımsatarak, ikinci 6
ay için de yine yüzde
3 uygulandığını
söyledi. Kümülatif
olarak bunun yüzde
6.09 artış anlamına
geldiğini kaydeden
Ergün, "Oysa yılın
daha 11 ayında
enflasyon bir önceki
yı!ın Ara!ık ayına
göre yüzde 9.40
oranında gerçekleşti.
Bu rakam, devletin
resmi kurumlarından
TÜİK tarafından açık-
lanmakta. söz
konusu rakamlara
göre emekli ay!ık-
larımıza yapılan 2006
yılı zam!arı 11 ay!ık
enflasyonun bile
altında kalmıştır. En
iyi tahminle yıl sonu
enflasyonu da yüzde
10 civarında gerçek-
leşecektir. Bu durum-
da emeklilerimizin
kabaca hesapla-
malara göre bile yıllık
yüzde 4 kaybı söz
konusu oIacaktı"

dedi.
Bu sıkıntıları
başta Başbakan
Erdoğan olmak
üzere, ekonomi
bakanlarına ilettikleri-
ni kaydeden
Ergün, "Çalışma
Bakanımızın 2006
yı!ının ikinci 6 ayına
yönelik bi!e olsa
enflasyon farkı
ödeneceğini duyur-
ması bir ölçüde
yitirdiğimiz umut-
larımızı yeniden can-
landırdı. Yaklaşan
Kurban Bayramı
öncesinde bu açıkla-
maları küçük de olsa
hükümetin bir jesti
olarak kabul ediy-
oruz" yorumunu
ya ptı.
Ergün, 2007 yılı ilk 6
ayı için gündeme
getirilen yüzde s'llk
zam önerisinin
memur ve işçi
emeklileri arasında
giderek açıIan ücret
makasının kapanması
için yetersiz ka!a-

cağını bildirdi. Ergün,
"Bu oran yüzde 85'i
açlık sınırı altında
kalan işçi emeklisi
aylıklarını bu sınırın
üzerinde taşımaya
yeterli olamayacak"
dedi.
ERTELEME
oLUMLU
Sosyal Sigortalar ve
Gene! Sağlık
Sigortası Yasası'nın
yürürlük tarihinin
6 ay ertelenmesinin
olumlu bir gelişme
olduğunu
kaydeden Ergün,
"Emeklilerimizin
daha önce dikkate
alınmayan
görüşlerinin ve
taleplerinin hiç
olmazsa bu süreçte
hükümetimize
yeniden duyurulması
için bir fırsat doğdu.
Bizler bu süreyi en
iyi şekilde değer-
lendirmek için elimiz-
den geleni
yapacağız" açıkla-
masını yaptı.
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Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı, yaklaşan
Kurban Bayramı
öncesi et ve et
ürünleriyle ilgili
televizyonlarda
çıkan haberleri
ihbar kabu! ederek
et, et ürünleri ve
tatlı mamullerine
ilişkin denetimlerini
artırdı. Tarım
ve Köyişleri
Bakanlığı'ndan
yapılan açıklamaya
göre, gıda üretim,
tüketim ve satış
yerlerinin denetimi
çerçevesinde ülke
genelinde sadece
et ve et ürünlerine
yönelik olarak 3 bin
249 denetim yapıldı
ve bunlardan 188
işyerine idari para
cezası uygulanır
ken, 17 işyeri
hakkında da
Savcılığa suç duyu-
rusunda bulunu!du.
Açıklamada ayrıca,
et ve et ürünleri
denetiminin tüm
lstanbul'da sadece
12 veteriner
hekim tarafından
yürütüldüğü şeklin-
deki haberlerin de
gerçeği yansıt-
madığını belirti!-
erek,lstanbul ll
Müdürlüğü'nde et
ve et ürünleri dene-
timlerinin 260 Gıda
kontrolörü tarafın-
dan yürütüldüğünü
ve bunlardan
80'inin veteriner
hekim old.uğu
bildirildi. |stanbul'-
da gıda kontrolör-
lerinin denetimlerini
rutin olarak yaptık-

raııı oncesı ıda

0r

larını ancak kurban
Bayramı öncesinde
et ve et ürünleri
konusunda dene-
timlerini artırarak
200 işyerinde dene-
tim yaptıkları ifade
edilen açıklamada,
2006 yılının llk 11
ayında lstanbul
lı ıııuaurlüğünün
sorumlu!uk alanın-
da 8'i kokoreç üre-
tim yeri, 24'ü çiğ
köfteci, 96'sı döner
üretim yeri, 138'i et
ürünleri üretim yeri,
260'ı köfte üretim
yeri ve 786'sı kasap
olmak üzere sadece
et ve ürünleri
konusunda faaliyet
gösteren toplam
bin 312 işyerinin
denetlendiği
belirtildi.
Bakanlıktan yapılan
açıklamaya göre,
bu denetimler
sonucunda; Kasım
ayında lstanbul ll
Müdürlüğümüz
merkez birimince
23 işyeri hakkında
idari para cezası
uygulanmış ve üre-
timden men işlemi
gerçekleşti ri Idiğini,
42 üretim yeri, 51
kasap ve 7 köfteci
olmak üzere toplam
107 işyeri hakkında
da yasal işlem
yapı!dı. 2006
yılının 11 ayında
içerisinde okul
kantinlerinin de
dahil olduğu 121
bin 425 denetim
yapıldı ve bun|ar-
dan bin 281 işyerine
cezai işlem
uygulandı.

ı
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özaltında denetlmleri artı
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı, 365 gün
indirimli satış yap-
tığını iddia ederek,
tüketiciyi yanıltan
mağazalara karşı
düğmeye bastı.
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin
ve Rekabetin
korunması Genel
Müdürü Özcan
Pektaş, yüksek oran-
larda, aylarca süren
ve tüketiciyi yanıltan
indirimli satış!arla
ilgili çalışmalayı
başlattı kları nı bildir-
di. Pektaş, iki mil-
Ietvekilinin konuy!a
ilgili verdikleri yasa
teklifinin pazar
günü TBMM Sanayi,
Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynak|ar,
Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu'nda
birleştirilerek ele
alındığını be|irtti.
Komisyonda,
konuya ilişkin bir alt
komisyon kuru!ması-
na karar verildiğini
bildiren Pektaş, tek-
!iflerin ele alınmasın-
dan sonra 4077
Sayılı Tüketinin
korunması Hakkında
kanun'a konulacak
bir ek madde ile

indirimli satış
tanımının genişletile-
ceğini ve indirimli
satışların süreleri
ile bu sürelere
uymayanlara uygu-
lanacak yaptırımların
da kanun değişik-
liğinde yer alacağını
kaydetti. Mevcut
kanunda indirimIi
satışların süreleri
ve cezaları ile
ilgili bir madde
olnıadığını hatırlatan
Pektaş, sadece
Etiket, Tarife ve
Fiyat Listeleri
Yönetmeliği'nde
indirimle ilgili bir
tanım olduğunu
ancak bunun
yetersiz olduğunu
kaydetti. Buna
göre, yeni tek!iflerin
görüşü lmesin in
ardından, kanunda
yapılacak değişiklik-
Ie, indirimler yılın
belirli hafta ve
ayIarında, belirli
sürelerde yapılabi!e-
cek. Buna uymayan-
lara da ceza uygu-
tanacak. lndirim
dönemleri ve
ceza!arın dektayları
ise Alt Komisyon'un
çalışmalarında
net!eşecek.

ı( rtez
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lstan ıul ıl0 Ankara
Mllla Piyonga
ldaresi Genel
Müdürlüğü, son
16 yılın yılbaşı
çekilişlerinde, en
büyük ikramiyeyi
kazanan biletlerin
en fazla |stanbut'dan
satıldığı bi!dirdi.
Mllll Piyango
ldaresi Genel
Müdürlüğü'nden
yapılan açıklamaya
göre, lstanbu!,
son 16 yılbaşı
çekilişinin 11'inde
talihli çıkardı.
11 yarım bilet,
18 çeyrek bilet
talih!isi cıkaran
lstanbul, U<lylece
19 kişinin yüzünü
güldürmüş oldu.
En çok talihlinin
lstanbul'dan çıkması
ise en tazla biletin
lstanbut'da satıl-
masından kay-
naklanıyor. Şans

sırasında Ankara
ikinci sırada yer
alıyor. Ankara,
hepsi de çeyrek
bilet talihlisi olan
8 kişinin yüzünü
güldürdü. Uçüncü
sırada ise Mersin
yer alıyor. Mersin,
Tarsus ilçesiyle bir-
likte 4 yılbaşı çekil-
işinde tümü çeyrek
bilet talihlisi 5 kişiyi
zengin etti. Yılbaşı
çekilişlerinde en
şans!ı blletin de
çeyrek bilet olduğu
görülüyor.
Son 16 yıl çekiliş-
lerinden 13'ünde
büyük ikramiyeyi
çeyrek biletler
kazandı. Büyük
ikramiye iki
çekilişte yarım
bilete çıkarken,
sadece bir çekilişte
tam bilete
isabet etti.
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Royal [ıllermer Fabrikası' nda

çalışmak Üzere

v Makinecller
|t Döşemecller ve
( Ara Elemanlar
alınacaktır

fıllüracaat Tel
(0.533) 41 5 28 41

ElEil|ANffiR
4 yıllık Universite mezuDu

Iş deneyimi olaı)
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Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. i{o:3

DemirciApt Gemlik / BURSA

sATrtlK

Az kullanılmış
40 binlik otomatik

kömürlü kat kalorifer
kazanı sahibinden satılıktır

5,ı3 96 83 GEı'LıK

ELEtltAil ARAilıYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere
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lstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0.224| 513 96 83 GEMLIK
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kadınlar sabahları
daha aksi olur
Birçok erkek
sabahları kadınların
uykusuzluk sebe-
biy|e suratsız ve
çekilmez olduğunu
söylüyor. Kadınlar
sabahları suratsız
olmakla kalmıyor,
aynı zamanda bu
aksi ruh halini
uzun süre devam
ettirebiliyor.
Araştırmada, erkek-
lerin yüzde 24'ü
sabahları yataktan
asla suratsız bii
şekilde kalkmadık-
larını söylerken,
kadınlarda bu oran
sadece yüzde 14
oldu.
Araştırmada ayrıca,
bu ruh halinin kadın-
Iarın yüzde 13'ünde
2 ile 4 saat sürdüğü,
oysa aynı süre
boyunca suratsız

olan erkeklerin
oranının yüzde 10
olduğu ortaya çıktı.
Ankete katı|anların
yüzde 41'i sabahları
huysuz olmalarının
başlıca nedeninin
uykusuzluk
olduğunu söyledi.
Uyku Konseyi'nden
Jessica Alexander
kadınların suratsız
olmasının belki de
uyku kalitesiyle
açık!anabileceğini
belirtti.
kadınların sadece
yüzde 9'u her gece
iyi uyurken bu oran
erkeklerde yüzde
15. Her 10 kadından
3'ü uyku sorunIarın-
dan partner!erinin
horlamasını sorumlu
tutarken, erkekIerin
sadece yüzde 13'ü
partnerlerinin
horlamasından
yakındı.

o

rtezO

lfulesterolün ilacı ta ın

Çaya atılan bir tarçın
kabuğu bile, şeker
hastalarının insülin
değer!erini
iyileştiriyor.
Bilim adamları;
tarçında bulunan
'MHCP' maddesinin,
sadece kandaki
şeker düzeyini değil,

kandaki yağ ve
kolestero! miktarını
da düşürdüğünü
ifade ediyor.
Uzman|ar; şeker
hastalarının yemek-
lerine günde altı
gram kadar çekilmiş
tarçın karıştırıl-
masını öneriyor.

ı

ı

ABD'de yaklaşık 7000
kişinin katı!ımıyla ve
40 yıl süren bir
araştırma sağlıklı ve
uzun bir yaşam için
iyimserliğin önemini
ortaya koydu.
Genç yaşlarında
uygulanan testlerle
iyimser, kötümser ve
ikisinin ortasında
şekl l nde
sınıflandırılan denek-
ler 40 yıl süreyle
izlendi. Araştırmaya
katılanlardan 1.630
kişinin kötümser,
923'ünün iyimser,
çoğunun ise iyimser
ile kötümserlik
arasında o!duğu
beIirlendi.
Mayo Klinik tarafın-
dan yayınlanan
araştırma sonucuna
göre, iyimserlere
oranIa kötümserIerin
yüzde 42'sinin, her-

hangi bir sağlık
sorunu sonucu
yaşamlarını daha
erken yaşta yitirme
riskleri arttıyor.
kötümserlerin,
depresyona daha
yatkın oldukları,
olumsuz bir durum
ve sorunla
karşılaştıkları zaman
bunun kaIıcı olacağı-
na inandıklarını ve
çözüm arama yerine
sağ!ıklarını bozacak

biçimde bir yaşam
tarzı seçtikleri
görü!üyor.
Buna karşılık, iyim-
serlerin daha sağlıklı
bir yaşam biçimini
benimsedikleri,
beslenmeIerine
dikkat ettikleri ve
sağlık amaçlı spor
yaptıkları görüldü.
lyimserlerin bir
sorunta karşıtaştık-
larında bunun geçici
olduğuna inandıkları

ve çözüm aradıkları
gözlemlendi.
Araştırma ekibinden
Kuzey Carolina
EyaIetindeki Duke
Üniversitesi Tıp
Merkezi'nden Doktor
Beverly H. Bummett,
iyimserlik ve kötüm-
serliğin bir kişi!ik
özelliği olduğunu
vurgulayarak,
temelden bunu
değiştirmenin zor
olduğunu ancak
bireylerin bir ölçüde
yaşama iyimser yak-
laşmaları için motive
edi!ebileceklerin i
söyledi.
Doktor Brummett,
örneğin bazı araştır-
maların meditasy-
onun, olumlu yak_
!aşımlar edinmede
yararlı olabileceğini
ortaya koyduğunu
belirtti.

ıimser ol uzun a a

G re,n/ı ü I( s İnren/ıA GünrlİlGti
VEI\US sillEpıAsl
Filrnin Adı
DoNDURJIıAM GAYFıAI{,
rıAYATıptrN I{ADINISIN

Seanslar
ı ı.5o - ı4.oo _ 16. 15 - 2o.oo
l1.45 - 14.15 - ı6.ı5 - 20.15
(R.ezervasyon Tel : 5l5 33 2ü'

ATLAS sinİEptAsl
PARTi İİAY\1AIrILAKI ı ı.5o - l4.oo ı 6.50

(Rezeruasyon Tel ı 5l2 05 46)
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Günlük hayatta
sıkça tüketilen
birçok besinin,
çeşitli hastalıkları
önlediği bildirildi.
Vücut ağırlığının
kırkta birini oluştur-
duğu için vücudun
en büyük ve en
önemli organı olan
karaciğer, vücuttaki
protein, karbon-
hidrat, yağ, vitamin-
ler, ilaçlar ve bir-
takım elementlerin
vücutta işlem göre-
bilrnesini sağlıyor
Karaciğer hastalık-
larına destek ola-
bilecek bir takım
bestenme modelleri
de, karaciğerin
yeni!enme özelliği
olan bir organ
olmasından dolayı,
karaciğer tedavi

sinde öneriliyor.
Enginar, antioksi-
dan özellikleri
nedeniyle karaciğer
hastalıklarında
tedavilere ek olarak
verilen besinlerin
başında ge!iyor.
Ozellikle karaciğer
hastalarının bol
bol tüketmesi
önerilen enginar;
'Cynarine'adlı
madde sayesinde
en sert yiyeceklerin
dahi sindiriminin
kolayIaşmasını
saglıyor. Enginar,
karaciğer hasta-
!arının yanı sıra
romatizma,
arterit ve gut
hastalığına
yakalananlar!a,
hamile!ere de
tavsiye ediliyor.

Türkiye'de her
yıI 6 yaşından
küçük 55 bin
çocuk hayatını
kaybediyor.
"!!eri Yaşam Desteği
kursu" ile artık
daha çok çocuğun
hayatı kurtulacak.
Çocuklarda lleri
Yaşam Desteği
Kursu'nun amacı,
bebek ve çocuk
öltını lerinin

önüne geçmek ve
sakatlıkları en
aza indirmek.
Kurs, acil durum!ar-
da çocuklara i!k
müdahalenin doğru,

bilinçli ve hızlı
yapılmasını
öngörüyor.
Mersin'de, acil ve
112 ambulanslarında
çalışan hekimlere
yönelik başlatı|an
kurs, daha sonra
Sağlık Bakanlığı'nın
desteği ile tüm
Türkiye'de
yaygınlaştırıldı.
Mersin'de de
kursu başarıyla

tamamlayan il
gene!indeki 339'u
doktor olmak üzere
toplam 423 sağlık
personeline
sertifika verildi.

Türkiye'de yaklaşık
700 hasta kemik
iliği nakli için sıra

bekliyor...
CHP Bursa
MilletvekiIi Kemal
Demirel'in soru
önergesini yanıt-
layan SağIık
Bakanı Recep
Akdağ, 36 hasta-
nenin nakil yapmaya
yetkili olduğunu

bi!dirdi.
Naki! bekleyen
yaklaşık 700
hastaya uygun
kemik iliği bulun-
abilmesi için tarama
yapıldığını be!irten
Akdağ, uygun
donör bu!unan bazı
hastaların da
nakil sürecinde
olduğunu
kaydetti.

GAZETELERINE ILAN ve
REKLAM ALİNİR

KüRF}ı REK1AM
lstikla! Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEML|K

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224| 513 96 83 Fax : 513 35 95
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GEREKLİ TELEFONLAR RESM| DAİRELER

İttaıye 110
polis imdat 155

Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55

Polis Karakolu 513 18 79

Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLİK
Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mılıı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayollan
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rııo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.
İtçe Seç. Md.

itim 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

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

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

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

5t4 35 50

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

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

TAKsıLER

Halk

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

Santra| 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122

Su İşIet 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

DENİZ OTOBUSU
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yalova 1226| 811 13 23
lDO |mam As!an
DinIenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERiaor
(226| 814 l0 20
(226| 363 43 19
(262) 655 60 31

Yalova
Topçular
Eskihisar

oToBÜs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 15 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
Tota!gaz

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

NöBETçI r czANE
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MURATICZANESİ
İstiklal Cad, No:82 GIMLİK

Tel : 5l4 37 63 -64

e-K
I cüxı-Üx slvıs| GAZETE 

-YEREL sÜRELi YAY|N
YlL : 34 SAYI :2632

FlyATı : 0.25 yTL. (KDv Dahiı)
Sahibi : Kadri cÜı-en

Sorumtu Yazı İşleri Müdürü : Serap e ÜUen
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

yönetim ve Basım yeri : KöRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi
lstiklat Cad. Bora Sok. No:3/B GEML|K

(Dini bayram Gü n leri v e Pazar günleri yayınlanmaz}

oElux{İ lLK oıiİüLüx o^zETEsl
GEtıJKıı
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Türk $anil lllüıl

Gemlik Belediyesi
sanat ve kültür
Derneği Türk
Sanat Müziği
korosu tarafından
verilen konser
dinleyenleri
muhteşem bir
gece yaşattı.
Kültür Merkezi'nde

U

verilen konseri
Şef Erdinç Çelikkol
yönetti.
lki bölümden
o!uşan konserin
birinci bö!ümünde
Prof. Dr. Selahattin
lçti'nin eserleri
solistler ve koro
tarafından ses!endirilirken,

ikinci bölümde ise

]ouırux slyısl GAzETEI

hüzzam makamında
eserler seslendirildi.

o Sıyfı l2

lhrusu'ndaııınuhtg 0ıllhns0r

ı( fiez

[ılleteorolo l'den

kar ve fı rtına

u
Meteoroloji lşleri
Genel Müdürlüğü
soğuk hava da!-
gasının tüm yurdu
etkisi altına ala-
cağını, Akdeniz
Ege ve Karadeniz
'de fırtına bek-
lendiğini açıkladı
-soĞux HAvA
DALGAsı-
Meteoroloji lşleri
Genel
Müdürlüğünden
yapılan yazılı
açıklamada,
Marmara'nın
doğusu, Karadeniz,
Doğu ve Güneydoğu
Anado!u böl-
gelerinde etkili
kar yağışı bek-
lendiği, Marmara,
Ege, Batı Karadeniz
ve Akdeniz'de ise
fırtına olacağı
belirtildi.
_KAR veĞışı-
Bugün ve yarın
poyraz fırtınası ile

arısı
birlikte kar yağışının
olacağı, etkili kar
yağışı beklenen
yerlerde şehir
merkezlerinde
kar kalınlığının
20-25 santimetre,
yüksek kesimler
ve kırsa| arazide
ise 3540 santimetre
olmasının bek-
lendiği bildirildi.
-xevı sıcaxı-ıĞı
SlFlRıN ALTıNDA-
Tüm yurdu etkisi
altına alacağı belir-
tilen soğuk hava
nedeniyle, hava
sıcaklığının iç
kesimlerde gündüz
0 ile sıfırın altında
3, gece ise sıfırın
altında 10-14
derece, kıyı kesim-
lerinde gündüz
0 i!e 3, gece sıfırın
altında 24 derece
olmasının
beklendiği
kaydedildi.
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GEMLİK ANA BAYİİ

u Lu IAYA DOGALGM ı§ı §Aı[,
HUSEYİN ULUKAYA .CUNEYT DE]ıllİRLİ 0RTAKLİGİ

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Gad. 9/A
Tel & Fax: (0 .224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Gad. No:4
TeI: (0.224| 513 49 93

e-mail : c_demirli@yahoo.com
vvvyvy. u l u kaya.ti ca ret-ltd . com
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'Gemlik Körfez' internette vvwvt.geınlikkortezgazetesi.com
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a - I ııı ıı ı IOy kullanacak ol seç k amacıyla seçmen listeleri muhtarlıklara verildi

$g ıll0ıl ııstg

ı

aa§ ıkarı ldı
Kasım ayında yapılacak olan genel seçimlerde oy kullanacak seçmenleri belirlemek
amacıyla hazırlanan seçmen lisleleri muhtarlıklara verildi. İlçe Seç im Kurulu tarafından
hazırlanan isim listelerinde isimleri bulunmayan uatandaşlar itirazlarını bağlı oldukları
muhtarlıklara yapabilecekler. Seçmen listeleri iki ay süre ile askıda kalacak. Sayfa 3'de
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körtez ofse
lstiklalCd. Bora Sk.

Akbank Aralığı

Stüdyo Prestijyanı
No: 3/B GEil4L]K

Tel : 513 96 83

Fax : 513 35 95ı§

Gemlik Liman ve Depolama lşletmeleri A.Ş. tarafından Gemlik Verem Savaş Derneği'ne gıda yardımı yapıldı

EIı|IPORT hastaları seulndlrdl
Güne Bakış
Kadri GÜı_en
kadri_guler@ hotmail.com

Kurbana doğru..
Kurban Bayramı'na birkaç gün kaldı.
Dün sabah hayvan pazarından geçtim.
Ortalıkta al;cı görünmüyordu.
Kurbanlıklar ağıllarında a!ıcı bekleyedur-

sun, kış da kendini gösterdi.
Hayvan pazarında satıcılar kış önlemleri-

ni almış, ağılIarın çevresini muşamba ve
brandalarla iyice kapamış.

Hayvanları satasıya kadar iyi korumaları
gerekir.

Ama yağmur yağarsa hayvan pazarında
ortalık balçık olacağı kesin.

Birçok yerlerde hayvan pislikleri barı-
naklardan çıkarılarak çevreye yığılmış.

Odun depolarının hemen altında bir
çevre faciası yaşanıyor.

Gemlik dibindeki köy o!arak adlandır
dığımız bu bölgede, köy yaşantısı sürüyor.
Evlerde hayvancı!ık yapıldığından ağıllar-
dan çıkarılan gübreler ortada bir alanda.
Her evln kendi parselinde birlktirillp alıcı
bekliyor

Belediye, llçe Sağlık Kurumları, çevreci
ler bu durumu görmemezlikten geliyor|ar.

Yıltardır aynı uygulama sürüyor.
Kurban Bayramında kesimler için yeterli

önlemin a!ınması konusu kafamı kurcalıyor
Kurban Kesim Komitesi, her yıI olduğu

gibi birkaç yerde kesim yapılacağını duyu-
racak ama, imam bildiğini okuyup, boş
bulunan arazilerde yine kesimler yapacak.

Böylece güzel bir AB manzarasını yine
yaşayac ağız.

,/ GEMpoRr A.ş.
Gemlik Verem Savaş
Derneği'ne kayıtlı
hastaları bayram
öncesi sevindirdi.
Derneğe gönderilen
32 koli gıda ile
birlikte Gemlik'teki
firmalardan verien
giysiler dün
üyelere teslim edildi.
Dernek bürosunda
yapılan dağıtıma
Kaymakam Mehmet
Baygül, GEMPORT
lnsan Kaynakları
Müdürü ozcan
Erdem, Satınalma
Müdürü orhan
Mert de katıldılar.
Haberi sayfa 3'de

Gen
ı

adaınından THK'na destek
THK Gemlik Şubesi(n in Kurban
Bayram ında toplayacağı kurba n
derileri için ücretsiz yer fahsis edil-
di. Orhangazi Caddes i üzerinde eski
Marmarabirlik depoların ın yan ı ndaki
yeni hazırlanan alanı THK'na tahsis
ettiklerini söyleyen Serdar Özaydın,
kurban derilerinin depolama yeri
olarak kullanılacak alanda aynı
zamanda isteyen kişilere de ücreti
karşılığında kesim yaptırılacağ ı n ı
belirtti. Haberi sayfa 4'de
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Türkiye sırtındaki
bir çok sorunla yeni
bir yıla girmenin
heyecanını yaşıyor.

2006:
Siyasal çekişme

ler, ekonomik git
geller, diplomatik
hatalar, hafif sarsın-
tılı depremler, trafik
kazaları, şehit
cenazeteri, feodal
saplantılarla anıla-
cak.

Kuşkusuz mutlu-
lul<!ar, başarılar,
1 enili}:ler de var.;.

2007'ye
bakıldığında görü-
nen tablo ise;
yaşanacakların
yaşananlardan daha
da zorlu olacağını
gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığı
seçimleri, genel
seçim, AB'nin
Türkiye'yle ilgili
hesapları, Kıbrıs
açmazı, Güneydoğu
çıkmazı ilk anda akla
gelenler. ...

Ancak:
Yaşam devingen..

Gelecek doğal
olarak değişime
gebe..

Değişimi
yenileşmeye
çevirmek,"insanın"
elinde..

Carleton Goon'a
göre,İnsan değil ml?

" Güneşin
kudretiyle değişirken

hayvanlar alemi-
nin taçsız kralı

vahşi ateşe gem
vurmayı öğrenen,

ust=.,bİr avcı
olmayı,

dertlere deva bul-
mayı,

toprağı ekip
biçmeyi ve

hayvanları
evcilleştirmeyi
başaran;

tekerleği maden-
ci l i ğ i,y azıy ı keşfed i p

uygarlıklar
kuran,imparatorluk-
lar yıkan,

topu-tüfeğiyle
dünyayı ele geçirip ,

atomuyla fezayı
kuşatmaya hazır-

lanan;
fakat sonıında,
kendisiyle çatışıp

savaşmak,
yaşamak ve

yaşatmak için,
en zorunu, ken-

disini,
yenmek zorunda

kalan.."

lnsanoğlu
"doğasında" bulu-
nan nitelik!eriy|e
sesini söze, sözünü
yaz.ya, yaz,ıyl res-
inıe, resirni rnüıiğe,
ınüziği notaya,notayı
sanata, sanatı
savaşa, savaşı sana-
ta dönüştüre-
bildiğine göre demek
ki doğadaki ana
"belirleyici" de
insanın kendisi...

O halde;
Aynı insan kendi

"tarihsel yazgısını"
değiştirebi!ecek
güce ve yeteneğe de
sahip..

Ne var ki;
"Yaşadığı tarihten

ders almak" koşu-

luyla..
sorun da bura-

da...
İnsanoğlu yarat-

tığı, uyguladığı,
yorumladığı tarihten
ders a!mıyor.

2007'ye
girerken..

Sorarak, sorgula-
yarak yorumlayarak
geleceğe katkı koy-
mak olanaklı..

Tarihse! geçmişe
yapılacak kısa bir
yolculu kta
gözle;qcek olanlaro.
aydınlık bir gele-
ceğin nüvesini oluş-
turacak.

Deneyip yanılan,
düşüp kalkan insan
doğruyu ve dik dur-
mayı becerebilecek
yapıya sahip.

Çünkü uluslar;
Gerçekleri içine

sindiren, kendi kim-
liğinin ve tarihsel
geçmişinin bil-
incinde olan çağdas
insanlarla
gelişir,değişir ve 

'büyür.

Çalışma ve Sosyal
Bakanlığı Türkiye
lş Kurumu Genel
MüdürIüğü, Ara!ık
ayına ilişkin lşsizlik
Sigortası ve lş
Kaybı Tazminatı
ödemelerinin,
Kurban Bayramı
ve Yılbaşı öncesi
29 Aralık'ta
yapılacağını bildirdi.
Türkiye !ş
kurumu Genel
Müdür!üğünden
yapılan yazılı
açık!amada,
lşsizlik Sigcrtası
ödemelerinin,
4447 sayılı
lşsizlik Sigortası
Kanunu'nun 50.
maddesinin,
"işsizlik ödeneği,
her ayın sonunda
aylık olarak işsizin
kendisine" ödenir
hükmü gereği,
her ayın sonunda
PTTBANK
şubelerinden
kimlik numaraları
kullanılmak
suretiyle ödendiği
anımsatıldı.
Açık!amada,

Sayfı 2

şunlar kaydedildi:
"Ancak, Kurban
Bayramı, 31 Aralık
2006 Pazar günü
başlayacak ve 3
Ocak 2007
Çarşamba gününe
kadar sürecektir.
Aralık 2006 ayı
işsizlik sigortası
ve iş kaybı tazminatı
ödemeleri kurban
Bayramı ve yılbaşı
öncesi 29 Ara!ık
2006 Cuma günü
ödenmek üzere
PTT hesaplarına
ıiı!:rılacaktır.
Aratık 2006 ayı
işsizlik sigortası ve
iş kaybı tazminatı
ödeme!eri,
PTTBANK işlem
müdürlük!eri
tarafından kurban
Bayramı ve
yılbaşı öncesi
29 Aralık Guma
günü ödenecektir.
llgililer, ödenekleri ni
TG kimIik numara!ı
nüfus cüzdanlarıyla
PTTBANK
müdürlüklerinden
29 Aralık Guma
günü alabilecekler."

o
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Gürhan çETİNKAYA
Geleceğe yolculuk....

lere
erken ödeme

ı
ı
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Ko çAK HtHH|
CDRS l GCfUltİıü şUBcsİ

Tel : (O.ee4) 512 08 58
Fax : (0.224| 512 08 61

lstiklal Caddesi Adliye AraIığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

vvvlr\M. koca kg ayrİ me n k u l . Gom

GENEL MÜDÜntÜx 444 o 55o

AA-OOıI iıvki ömmli değil 1000 ti2
dıniz görecok arsa
AA-0'!0 Bursa Yolu Oıeri ıIOOO M2 Tır Parkı olacak
AA-13 Kumla Narlı arası 1000 M2

Dıniı göracek içinde ev olabiliı
AA-027 Yalova Yolu 1000 M2 Ticari lmar

z.ytin satış Mağazası olacak
AA-OıI4 Orhıngazi ç.vre yolu '|500 M2 ı.ytin

dıpolama y.ri olacak arsa
EE-009 Sahi|dı 200 u2 2katll deniz görebitıcık
üst üsl. v.ya karşıhklı ihi daira vıya dub|ıks
dain o|ıbilıcık işyıri
EE-036 i{ıvki Önımli dığil 5 katlı k.l.pir olacak bina.
EE{.l6 lstiklıl Cad. Zımin yatınm amaçlı dükkan.

sATıLAıı _ xlnaLANAN
cavnlıınENKULLER

AA-{XI2 Büyükiumla 92E M2 imarlı 35.0OO YTL
AA-(X!5 Karacaall 9275 M2 kmut imar|ı 250.000 YTL
AA-{X!9 Xurtul 280 ii2 köy içi 60.000 YTL
AA-O11 Orhanga:i Gürlc 13300 M2 Çiltlik v.ya
fabıika olabiliı. 120.000 YTL
AA-01.3 ilanastır 909 M2 villa imarlı 200.0OO YTL
AA-Oi5 Hasaıt.pe 120 M2 Oeniz manzaralı yola
c.ph.ll hlsscll tapu 10.000YTL
AA-O16 Hiıancpolıl9 l/t2 Oeniz Manzaıalı yola
cıphı hiııcli tapu 20.000 YTL
AA-019 Kanalboyu 970 ]ll2 cski ıeytin hall artası
taca.i imartı 15.000 YTL
AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/25.ü)0 planda
dıpolama lmaılı 1.q)0.000 YTL
AA-O2a Z.t/lln hali aıkası 15O M2 d.po y.rim müsait
l7.0oo YTL
AA-{126 Hamidiyı th. 3184 iıl2 ilorkızı yakın
korıırı ımadı 2.oo0.(»0 YTL
AA-{l29 Othangazi yolu 30.00 li2 sanayi imarl.
dıpolamaya mü.alt 7O0.0O0 YTL
AA-O33 S.ıb.ıl bö9.50.q)0 iıl2 anayol a4O0 ıııct.
cıphı dıpolaıııa imarlı 7.500.000 YTL
AA-O34 S.rb.d Bii{ge 530.000 lll2 Dıpolama imarlı
AA-036 Z.ytan Hali yanı 160 ltl2 depo y.riır
müıaat 25.oüı YTL
AA-0(5 Umurbıy 380 t2 doniz manzaralı
villa imılı 70.0OO YTL
AA.04,6 Engürü Köyü 2490 tl/l2 Anayola
G.ph. 165.000 YTL
AA{lıl9 ffıanga2i Cad. 730 lr2
üç yanı yol 90.000 YTL
AA{l50 Umuıb.y 5325 t2 yol kcııarı 25.0OO YTL
AA-O55 Umurboy 3850 il2 körfoz manıaalı
zryitin ağaçlan var 95.0O0 YTL
AA-060 Küçüikuıııla 1O0O liK2 imarlı lOO.d)O YTL

4A-062 Gamlik Bursa Yolu 13.000 ii2
zemin Eıudlu 5 kaı imarl| 1.600.000 YTL
A4-063 Nartı Röyü 1,222 İlı2 .nıyola 5 mı. 300.000 YTL
A.A-064 Serbesi Böl9ı 39.'l83 M2
Sanayi lnaılı 3,ooo.ooo YTL
AA_067 lznlk Göl kenarı 8O0.0O0 M2 Turizm
tesisis ktlrulabilir 5.500.000 YTL
AA.088 orhangazi 19.077 İl2 sanayl ımaİıı 1,250 000 YTL
AA-O72 Gemsa2 800 M2 Villa imarlı
AA-080 KJpakl| 596 M2 valla konul |ma.lı 110 000 YtL
AA-081 Karacabey ka.aağaç 9.55O M2 lzmır
yoluna 150 mt. cgphe bQnzinilik olabilir. 250.000 YTL
AA.09l Çevre yolu 1.08l M2 yolı 50 mr.
cePho tacar| imarlı 750.000 YTL
AA.o92 Ya|ove Yolu 9,ıt08 G.mlak'. çok
yak.n ııcari im.rl| 3.000.o0o YTL
4.4-096 Fıstıklı Köyu ı1,50O M2 deni:c 60 ml. 350,0O0 YTL

EE-Oı18 Gö|yaka 2.000 lül2 lçinde evi olan
lznik gölüne sırır 65.000 YTL
EE-071 Esadiyı Köyü Ya|ova 12902 M2
2 katlı ahşap bina ıv, ahır. t]aklö.250.000 YTL
EE-075 Mudanya 1532 ill2 anayola cepheii
havuzlu mustakil denize sıtır, a|tl gara|.
Porlakal bahçasi var E0o.000 YTL
EE-080 Orhangaıi Cd. 7800 ll2 Ev ahıı elektrik,
au, arlazy6n, moyvo ağaçlarl 200.00O YTL
EE-134 orhangazi lznik yolu 25oo İtıl2 dubleks
ev8 oda, 2 banyo ılekrik, su ı€t/tan ve meyva
ağaçları çocuk paıkı ana yola 120 mı 85.0o0 YTL
EE-1 36 Dürdano 2272 }l2 2 katlı av
meyv€ ağaçlı 130.000 YTL

EE412 Manastır 1m M2 ıı. kat 3+1 kolorifırli 95.000 YTt
EE404 Gaıhanı cad. ,l25 M2 s.kal 2+1 kalorıfır|ı 70 m0 YTL
EE405 Lisc Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımyı daırı 60 000 YTL
EE411 Nadı Köyü 75 M2 2.kat 2+1 ışyalı 2 adct yuıme
havtzu, spor alanl vı çocuk parlıı masratsız 75.000 YTL
EE-o12 Manastır 12o M2 6.kat 3+1 masraf sız
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-0'!3 Yeni sahal 90 ıl2 5.kat 3+1 yenısahll
masrafsız denaz manzaral| 85.000 YTL
EE-o14 Manastır 124M2 1.kat masrafslz
bakımh daare 85.000 YTL
EE-ol5 Eski pazar cad. 95 M2 2-1 sobalı,
kartonpiyerli 50.000 YTL
EE-017 Gemlik merkez 110 ııl2 s.kat
3+1 çarş|ya yakın 45.000 YTL

EE-018 Hamidiya lth. 140 M2 ıl.kat
3+1 bakıml| daarğ 70.000 YTL
EE-o'l9 Balıkpazan 60 M2 3.kal 2+1
acl| ahtiyaçtan satılık 55.000 YTL
EE-021 Gemlik 87 M2 S.kat 2+l
çelik kapı kartonpiyaı, pimapen 55.000 YTL

s.ATıLı}< ç|FTL ı<

S.ATıLı}< DA FıE

EE-O2ıl Oı. Ziya Mh. 115 ls2 2.krt 3+1 dair. kalgifır|i,
pifüapanli, sat.n boya, kırtmpiyırti 80.000 YTL
EE-o31 Manastlr 130 M2 2.kat 3+1 kartorıpiyer,
kalonronr, full cşya 'ı15.ooo YTL
EE_o33 orhangul cad. 1ıı0 M2 1.kat 3+1 doğaıga2
baklmlı dalre 75 ooo YTt
EE-057 Ctııııaıtesı lraıarı /O M2 5.kat
2+ 1 çollk kapı. ka,1o,ıplyol. ı)lnlapon 41.oo0 YTL
f E-o58 Manastlr 130 .rr2 5 kal denlz yola ceph€.
kılrıııfeılı l0 ()()O YTl
EE-o6o Malıastll 'l _}O M2 5 kirt J} 1 deır|z yula
ceph6ll kalor|ler|| /0 lt(|() YTt
EE-o61 Ba|lkpazarı 68 M2 5 kat
2+1 baklm Iste, 35 oo0 YIL
EE-O62 Manastı. 12o 82 4.kat 3+1 fu||
dairc '!0o.0oo YTL
EE-O77 Hamıdıyo Mh 114 M2 1,kat 3+1
bak|m|| dalre 60.0o0 YtL
EE-oE1 Manastır 135 M2 1 kat 311

'ull-doğalgaz 
90.oo0 YrL

EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 cıft
banyo ve wc, kalonle.lı. asansorlu 90.0OO YTL
EE_083 Eşref olnçer Mh. 130M2 2.kat
3+1 yona bina 60.000 YrL
EE-oE5 Manastır 'l10 M2 12.kat kartonpiyerli,
kalonforll. masralsız 55 ooo YTL
EE-'lOE Manastır 150 M2 1.2-3-4-5_.. katlarda
3+1 fu|l, lüks, agustG 20o7 t6slim deniı mananlı 10
adgt daiıı Gemlik Morkez 110 M2 s.krt 3+1 çarşıya yakın
EE-093 Manastlr 195 M2 5.hat
4+1 2 banyo, 2 wc. asansor|u, doğalgazll
EE-130 Manast|r 195 M2 3.kat
4+1 2 banyo,2 wc, asansorlü. doğalgul|
EE-129 Manastır 195 M2 zemın
4+1 2 banyo, 2 wc, asansor, doğalgaz
EE-O9ı| Manastır 155 M2 zemın
3+ 1 2oo7 temmuz tosllm kr9dlyc uygun
EE_096 Manastır 150 M2 1,kaı 3+1
denız manzarall ka|onrorll, oıel yap|m 1 30.000 YTL
EE-'l00 Manastı. 140 M2 3.kaı 3+1
özel yapım lüks kalor|ferıl 1 20.0o0 YTL
EE-108 Menastr 150 M2 1.2.3 ıt.5. katlııda 3+t fu|l ıüı
Ağuştos 2007 toslim daniz mauarall 10 .d.l 125.000 YTL
EE-125 Manastır 155 M2 1.kat 3+'l 2ql7
Tmmu tcslim krodiye uygun 120.000 YTL
EE-'l30 Manastıı 195 İİ2 1.2.3.4.5.6. katlırdı 4+1 2 b.nyo,
2 wc, asansörli, doğalga2lı 5 ad.t 170.0OO YTL
EE-143 Manastır l20 il2 5.kıt 3+1 3obıll.
kartopıyerli 70.000 YTL
EE-lıl5 İllanastıı 'l35 ıt2 3.kat 3+'l 3üP.. d.niı
manan|ı, kmbıli 00.000 YTL
EE-lıı5 lstiklal cad. l1o ı{2 2.kat bıkım|ı dıin 67.q)o YTL
EE-lıl9 Hamidiy. ıah. 1,ı0 M2 3+1
Gui olrulu yanı bakımlı 55.0(rc YTL
EE-15l |sükıal Cad. 1ı16 M2 9.kat 3+l öal yapım full lüks
dıırı 120.0O0 YTL
EE-'l53 Xumla 80 t2 S.kat 2+1 3it iç.risindı bakımll
mananlı full atyıh ıl2.@0 YTL
EE-154 Eski sahil kayıkham 120 ıa2 3+l bekımh doniı
mınanlı 100.(Xl0 YTL
EE-l55 i{ımstr 120 U2 3+1 dıniz mnıınlı, bekımlı
donia sıfır mutiık 80.000 YTL

EE-159 Dörtyo| 130 M2 10. kat 3+1
ö2el yapırri lüx l05.000 YTL

EE-007 Gazhane cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli.
1 100 YİL klra gelira var. banka ipotekli 115 000 YTL
EE-'l05 Deıııırsııbaşı Mh, 24 M2
zemln koşe dtlkkJn 55 000 YlL
t f 133 Adlıye kaışısı lhlaıa 325 M2 zemın tull
eşyf,slyla blrllkl9 550 000 YIL
EE-161 Orhangazı Sanayi Satesi 150 M2 zemın çekme
kallı. ıçınde kıracılı, yatIrımlık, kelepir 75.000 YTL

EE-O34 Orhangazi'de 33OOO M2 12000M2
kapalı alanlı haıır 7.500.00O YTL
EE_065 A|aşar Köyü 2a2B ?a2 28O0 M2 kapalı
alanlı ha2|ı 900.00O YTL
EE-049 lznik yolu 38000 M2 13000 M2
kapalı alanlı haıır, ipotekli ı1.275.000 YTL

AA-037 Hisartepc 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 il2 imaılı

EE406 Hasartop. 130 M2 3.kat 2+1 asansörlü,
kalorıferli 2OO USD depozito 375. YTL
EE-o16 Manastlr 120 ?,ı2 1.kat 3+1 asansörlü.
kaloriferlı, 2 aylık depozit 35O. YTL
EE42o Manastlr 12o }ı2't.kat 3+1 asansörlü,
ka|oriferli, 2 aylık dıpozit 35O. YTL
EE495 Eski Pazar cd. 1oo ıırl2 1.kat 2+1
doğalgaz kapıdı, full ışyalı 55O. YTL

EE{51 Umuıhy 21012 dublıı 270 12 batçli, deniı manıaralı

EE{68 Dobruq 500 12 üiplcı full lüis 3$ 12 bılçı 300.000 YtL

EEd68 Dobıııca 500 12 Tıiplıı vilh lııll lüks daln 600.000 WL

EE{76 Karaçıali 550 12 tiphı dıniı sılır, lıludi hhçt U5.000 YTt

EE{7E 0funiyt Itı l10 12 Duölck§ dıniı rnananh

lüks vı eksiksiı motilydı 150.0O YTL

EE{97 Kumla 250 12 tipltı silt içi dııiı $ mt 20.000 YTL

EE.l11 Ortıaniye I.20012 duplık hkımh süpıı mıııarah 2$.000 YTI

EEJ0I 8una Ç*iç l00 12 ti$ı oıd yıpm lüs {00.000 YTt

EE.l60 Xuşunlu sıhil 26012tid*s silı fiıdı yüını hnıa
öıC yapım lüks, yııi m.m YTt

sATıLıı< DLrı<}<AN

SATıLı}< FABR ı<A

KAT }<ARşıLIĞı ARSA

SATİLİK VİLLA

EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-O10 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı
müstakil 2,5 katlı , sobalı

AA{l8 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek 120.000 YTL
M{48 Kurtu| 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
M451 Umurbey 1650 M2 yola yakın,
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
M484 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL
EE-003 lsk€le Meydanı 55 M2 5 katlı
meyhaneler sırasında bina 200.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsat|ı,
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-039 Fıstıkh 35,000 M2 kabası bitmiş
Resort otel 1.450.000 YTL
EE-040 Orhangazı yolu 4000 M2 ruhsatlı,
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE.045 Kaısak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 ıl katlı bina bakıma
ihtiyacı var, hor katın ayrı girişi var. l30.000 YTL
EE-oz3 lstikıaı Cad. 25 M2 2 katlı devren kiralık
dükkan faal durumda market, tekel bayi. 50.000 YTL
EE-'l38 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda
dikiş atölyesi makineler yeni devren kira|ık
d0kkan .0.000 YTL

NOT : Telefonla göruşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur,

ctlılltlljı, Plılt 0ılruil ffiOn
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ARANAN GAYRİMENKULLER



27 Aralık 2006 Çarşını lııı HABER

Oy kullanacak olan seçıTıenleri belirlemek amacıyla
seçıTıen listeleri muhtar!ıklara verildi

$e
Seyfettin ŞeXenSÖZ
onüm üzdeki
seçimlerde oy
kul!anacak
seçmenleri
belirlemek amacıy!a
hazırlanan
seçmen listeleri
muhtarlıklara verildi.
İl<l ay süreyle
askıda kaIacak o|an
seçmen isim
listelerine bu
süre içinde vatan-
daşlar itirazda
bulunabilecekler.
Kasım ayında
yapılacak olan
genel seçimler için
llçe Seçim Kurulu
tarafından hazırlanan
isim listelerinde
isimleri bulunmayan
vatandaşlar
itirazlarını bağlı
oldukları
m uhtarlıkIara
yapabilecekler.
Sandık yerlerinin

belirle nmediği
!istelerde sadece
isimlerin bulunduğu
gözlenirken

ınen llstelerl askı a

vefat eden
isimler de
muhtarlar tarafından
be!irlenerek ilçe

ıkarıldı

seçim kuruluna
blldlrilerek
listeden
çıkarılacaklar

GEIUIPORT hastaları sevlndlrdl
Seyfettin ŞEKERSOZ
GEMPORT A.Ş.'nin
Verem Savaş
Derneği'ne
gönderdlği 32
koli kuru gıda
hastalara dağıtıldı.
Verem Savaş
Derneği'nin llıca
caddesi ozan
Sokak'taki bürosun-
da toplanan
kayıt!ı hastalara
Kaymakam Mehmet
Baygü!'ün de
katıIımıyla Dernek
Başkanı Sevgin
Arseven ile dernek
üyeleri tarafından
erzak ve giysi
dağıtıldı.
GEMPORT A.ş.
İnsan Kaynakları
Müdürü ozcan
Erdem ile Satın Alma
Müdürü orhan
Mert'in de hazır
bulunduğu erzak
dağıtımında
lznik, Orhangazi
ve Gemlik'teki
kayıtlı hastalara
GEMPORT A.Ş.'nin
gönderdiği 32 koli
erzak ile birlikte
Gemlik'teki
firmalardan verilen
giysiler dağıtıldı.
GEMPORT A.Ş.'nin
hastalara dağıtı!mak
üzere gönderdiği
kolilerde 1 kg. çay, 2

paket nohut, 1 kg. un.
2 kg. şeker, 2 kg.
mısırözü yağı, 1 kg.
beyaz peynir. 2 kg.
süt. 2 paket mar-
garin, 4 paket makar-
na,2 paket yeşil
mercimek,2 paket
pirinç, 2 paket
fasulye, 2 paket
bulgur, 2 paket
te! şehriye ve
1 adet bütün tavuk
bulunuyor.
Gemlik, Orhangazi
ve İznik'te kayıt!ı
toplam 45 adet
hastalarının
bulunduğunu

bildiren Dernek
Başkanı Sevgin
Arsever, hastalarına
dağıtılmak üzere
erzak gönderen

GEMPORT A.ş.
ile giysi veren
Gem lik'li
yardımseverlere
teşekkür etti.

Sayfa 3

Dis Hekimi Özcan VURAL
or." nrr ra 1 1 933@hotm ai l.com
www.m illiyeUbIog/özcan vural

Doğru ları y azıyoru m...

Türkiye kritik bir dönemece giriyor.. Her
geçen gün yeni mese|eler, veya olan|arın
gittikçe sertleşmesi ipleri geriyor, insan-
larımızı huzursuz ediyor.

Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminin, hem
de genel seçimim yaşanacağı, (dört -beş
senedir Avrupa birliğinI konuştuk. Onunla
yattık kalktık), sonra da Türkiye-Avrupa bir-
llğl alişki!erinin dondurulduğu (Kısaca biz
sizi istemiyoruz) günleri yaşıyoruz..

Çevremizde ve Ortadoğu'da harita deği
şiklilerinin gündemde olduğu, ateşin ve
sıcaklığının sınırlarımıza taşındığı kötü gün-
ler...

Sosyo-po!itik yaşam da, ekonomide, dal-
galı dönemler bekliyor...

Bu anormal sinirli, insanların burnundan
soluduğu günIerde biz Köşe yazarları iste-
diğimiz kadar bu yazıklarımız lçin bi!gi kay-
naklarına ulaşmaya çalışaIım, kendimizce
objektif oImak için çaba harcayalım, yazdı
ğımız konularda kriz üretmek değil, iyi
niyetli tenkitçi o!mak, çözümler üretmek için
beynimizi yorsak ta bazı kişilere ters
gelmekteyiz...

Sizin bin bir emekle yazdığınız Köşe
yazılarınızı veya konuşmalarınızı, yansıt-
tığınız gözlemleri herkes fark!ı şekilde
yorumlayacak, farklı manalar çıkararak size
bir isim-yön ve birilerinin adamı sözünü
takacaktır..

Kimi "İktadara kötü!üyorsun", kimi falan
paıtinin izinde diyecek, eğer sözünüzü
esirgemeden, bilgi ve eğitiminiz ile geniş
ufuklara açılıyor iseniz "Avrupa birliğine
düşman veya Avrupa birliğine satılmış diye-
cekleri gibi, Amerikancı diye tepki koyacak-
lar, Türkiye'nin başına geIen bütün olurn
suzlukların sizin bu yanlış düşünceleriniz-
den dolayı olduğunu iddia edeceklerdir.

73 yaşında elli senedir Hekim olarak
çalışıp, son üç yıldır gazetelerde köşe
yazıları yazmama (Bu süre belki az) daya-
narak genç yazarlara deneyimlerim sonucu
şunları söyIeyebilirim...

Siz siz olun, özgür, özerk eski tabirle
bağımsız olmaya çalışın..

Hukukun üstunlüğunü, Temel insan hak,
larının tartışmazlığını, çoğuIculuğu, şef-
faflığı, serbest rekabet gibi temel iIkelerden
ayrılmayın...

Çok okuyun, çok iyi dinIeyin, farklı görüş
lere sabırla ve hoşgörıı iIe yaklaşın, onlarla
karşılık!ı polemige girmeyin...

Onlarla kavga etmek yerine, seslendirme
ye deger bir düşunceniz varsa, öncelikle
onu söylemeye çalışın..

Saplantılarınızdan ve önyargılarınızdan
olabildağinizce arının...

Tabiidir ki taraf olacaksınız; Atatürk
ilkelerinde, genç Laik Cımhuriyet'e taraf ola,
caksınız.. Bu tarafgilliğinizde taviz ver-
meyeceksiniz.. Asla taviz vermeyin..

Türkiye'de ki ve Dünya'da ki değişimleri
günü gunune izleyin.

Aynı anda herkese ve her kesime hoş
görüıımenin mümkı,in olamayacağını bilin.

Yazdıklarınız ve soyledikleriniz sizin his-
settikIeriniz ise, bilin ki sizin gibi düşünen-
ler de tatmin olacaklardır... En son söyleye,
ceğim; Bilin ki bu gün sizi öven!er, yarın
söylediklerinizle ters düştüklerinde sizi
yereceklerdir. Zaten tüm yaşam sürecinde
her konuda aynı çizgide bulunmanız
mümkün değildir... Okuyan, yazan, düşü-
nen, üreten insanla, olduğu yerde kalanlar
arasında en önemli fark işte budur.. Bu
değişmez bir kaidedir..

Ben köşemde yukarda yazdıklarım gibi
yazmaya, düşüncelerimi yine bu sütuna
yansıtmaya devam edeceğimi tekrarlamayı
gerekli gördüm..

Her zaman kendim için değil, toplum ve

...''-
a{}ür§

Gemlik için azaca ım.. Bu biline....
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Seyfettin ŞeXenSÖZ
THK Gemlik
Şubesinin Kurban
Bayramında
toplayacağı kurban
derileri için yer
tahsis edildi.

Orhangazi Caddesi
üzerinde eski
Marmarabirlik
depolarının yanındaki
yeni hazırlanan alanı
THK'na tahsis
eden serdar
Özaydın, getirinin

fakirlere ku!lanılacağı
hayır işinde
kendisinin de
payı olmasından
mutluluk duyacağını
ifade etti.
THK'dan hiçbir
ücret talep etmeyen

"ı

' -._ ı ıı|

genç işadamı
içinde suyu,
giderleri. kesim
yeri ve tuvaletlerinin
yanı sıra kapalı
alanı da bulunan
yeni düzenlenmiş
alanı kurban

deri|erini toplama
yeri olarak tahsis
ederek büyük
bir hayır işledi.
Kurban Bayramı
süresince THK
adına toplanacak
kurban deriIerinin

Y

elde etmek amacıyla
kendi yaptıkları
baklavaları sattılar.
Evlerinde yaptıkları
ve "EV Baklavası"
olarak bilinen
tatlıları bayram
önceslnde satışa
sunan okul aile
birliği üyeleri
öğrencilerin ve
okullarının çeşitli

depo|ama yeri
o|arak kullanılacak
alanda aynı
zamanda isteyen
kişilere de ücreti
karşılığında
kesim yaptırı!acak

gider|erine katkıda
bulunmak için
soguk demeden
uğraş verdi!er.
TepsiIerle birlikte
baklavaIarı 15
YTL'den satan
bayanlar soğuk
demeden
okul!arına katkıda
buIunmak için
çalıştılar.
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Yalova'da Termal Barajı'nın

altında 408 m2 arsa - Çınarcık,
Yalova 448.54 m2 arsa

Termal Barajı'nda 407,77 m2 arsa

Termal Girişinde 433,02 m2

Termal yolu Gülerce Villalarının

altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

ŞEKER SİGORTA
Mra'de özatp

Tel : 51324:.4 Fax: 514 10 21

u

Seyfettin ŞEKERSOZ
okullara verdikleri
katkılarla bilinen
okul ai!e birlikleri
gelir elde etmek
için gayret içindeler,
TSO Gazi llköğretim
okulu okul Aile
Birliği üyeleri
dün Pazar yerinde
okullarına gelir

lstiklal Caddesl Roıa 5uh.rx lır, J/tJ §EMl_ lK
lAlrtı.ıı,l lr.lllo,''

Tel |o 2,1 4 - . aİ 51J J-

aaa.r

ı

aıarda haklava sattıeleri

BAY ilil IJ$TAFA ÖzıLP EhILA}(,TAN

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP iŞuERi ynpıLıR

AciL SATıLıK ve K|RALııILARıııız içiıı gizi ARAyıNız

L

120 m2 3 + 1 SATıLıK LUX DAıRE

Ka han Mahallesi'nde denizı ören 3 oda 65 m'SAT|LlK DAlRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATlLlK LUX DAlRE Denizi goren, 3+1, 140 m

rı Daireli Müstakil Ev Bah el inde Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Bal Eskisahil l{!ektep Sokak No:2 D:4 Sadik Faıııa Apt 3+1.11C m2 asansörlü .kombili saillık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı ıcindeki yeni atarı makınelerıyle satılık dükkan

Onünde 115 m2 Bahçelı

K,Kumla'da Ayazma Mevkiı 6 Donum Zeytinlik
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lddlalı takıınlar ına ları nı kola kaıanı 0r

Seyfettin ŞeXeRSÖZ

llçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Tertip
komitesi tarafından
okul yaptıran kişi ve
kuruluşlar adına
düzenlediği Ticaret
ve Sanayi Odası
l!köğretim
Okul|arı Voleybol
Turnuvası'nda
güç|ü takımlar

maçlarını kolay
kazanıyor.
Gemlik Lisesi
Spor Salonunda
devam eden maçlar-
da iyi olan takımlar
yavaş yavaş ortaya
çıkmaya başladı.
KızLARDA

İlköğretim OkuIu
kızlar takımı
Namık Kemat İlkogre-
tim Okulu'nu 25-12 ve
25-3'lük setlerIe 2-0
yenerken zorlanmadı.
lkinci maçta ise tam
bir çeklşme yaşandı.
Şehit Etem Yaşar
llköğretim Okulu ile
100. Yı! llköğretim
oku!u arasındakl
maçın ilk setini

1O0. yıl İlköğretim
Okulu 27-25 alarak
1-0 öne geçti.
lkinci sette topar-
lanan Şehit Etem
Yaşar I!köğretim
okulu takımı bu seti
25-15 aIarak durumu
1-1 yaptı. Üçüncü
sette rakibine
üstünlük kuran

Şehit Etem Yaşar
l!köğretim Oku!u

takımı bu seti 15-10
alarak maçı 2-1
kazandı.
ERKEKLER
Günün son maçında
ise Cumhuriyet
llköğretim Okulu ile
Engürücük llköğretim
okulu erkek takımIarı
karşılaştı.
Turnuvada ilk maçına
gıkan Engürücük
Ilköğretim Okulu

takımı ile
Cumhuriyet
llköğretim Okulu
takımları ilk sette
kazanmak için büyük
mücadele verdiler.
İlk seti 28-26 a|an
Fngürücük
Itköğretim Oku!u
takımı ikinci seti
de açık farkla zF-F
alarak maçtan 2-0
galip ayrıldı.

Dün oynanan ilk
maçta turnuvanın
guçİü takımtarından
Cumhurlyet

,
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ükBü ehir'den kurban u arısı
Bursa Büyükşehir
Belediyesi, kurban
kesecek vatandaşları
insan ve çevre
sağlığına .dikkat
etmeleri, ll Kurban
kesim kurulu'nca
belirlenen yerlerin
dışında kurban
satışı ve kesimi
yapmamaları
konusunda uyardı.
Büyükşehir'den
ücretsiz et
kontrol hizmeti
Bursa Büyükşehir
Belediyesi Veteriner
Hizmet|eri ve Hayva
nat Bahçesi Şube
Müdürlüğü'ne bağlı
yunuseli'nde bulunan
Hayvan Hastanesi
unitesi'nde kurban
Bayramı süresince
nöbetçi veteriner
hekim hizmet vere-
cek.kurbanlı kları nda
n ve kurban etlerin
den şüphelenen kur-
ban sahipleri Büyük
şehir Be!ediyesi'nin
Hayvan
Hastanesi'nde
kontrollerini ücretsiz
yaptırabilecekler.
Büyükşehir
BeIediyesi'nin
Veteriner Şube
Müdürlüğü'ndeki
soğuk hava deposu

Kurban Bayramı
süresinde hizmet
verecek. veteriner
Şube Müdürlüğü
ayrıca bayram
süresince vatan-
daşlara telefonla
da danışmanlık
hizmeti verecek.
kurban kesim
yerlerinde sağlıklı
ve dini vecibelere
uygun kesim
Kurban kesim yer-
lerirıde veteriner
hekim ve müftülük
görevlisi bulunacak.
Kurban kesim yer-
lerinde büyükbaş
hayvan 1. günü 130,

2. ve 3. gün 100 YTL,
küçükbaş hayvan
kesimlerl ise ilk gün
25, diğer günlerde
ise 20 YTL'den
yapı lacak.
Vatandaşlar kesim
yerlerinde kendi
hayvanlarını 5
YTL'den kesebilecek.
B üyü kşeh i r
Belediyesi Veteriner
Şube Müdürlüğü
yetkili!eri, vatan-
daşlara ekonomik
değerlere sahip
kurban hayvanı atık-
larının çöp varil!erine
ve kanalizasyon
kana!!arına

dökülmemesi gerek-
tiğini de hatırlattı.
Vatandaş!ar, bayram
süresince her türlü
istek ve şikayetlerini
şu telefon numara
larına bildi rebilecek:
Büyükşehir
Belediyesi Veteriner
Şube Müdür!üğü:
248 88 70 - 248 68 20
Osmangazi
Belediyesi Veteriner
Müdürlüğü: 27O 70 95
- 234 77 53 Yıldırım
Belediyesi Veteriner
Müdürlüğü: 368 28 29
Nilüfer Belediyesi
Veteriner Müdürlüğü:
451 66 33- M4 16 03

ıKoo eratlflere

Basel mıı

Yı

t
ı

ı
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı ve
Kozabir!ik işbir-
!iğiyle gerçekleşti
rilen panelde, tarım
satış kooperatifleri
bi rliği temsilcilerine
Base! !l olarak
adla ndı rı lan
kredilendirme
sistemiyle ilgili
bilgiler verildi.
Sanayi ve Ticaret
Bakan|ığı ve
Kozabirlik işbir-
liğiyle Kervansaray
Termal Otel'de
gerçekleştirilen
"Base! ll
kriterlerinin Tarım
Satış Kooperatifleri
BirliklerinÖ ve lş!et-
melere Etkisi" konu-
lu panele 17 tarım
satış kooperatifinin
temsilcisi katıldı.
Pane!e konuşmacı
olarak kozabirlik
Genel Müdürü
Ayhan Karagözoğlu,
KOSGEB Başkan
Yardımcısı |h-san
Solmaz, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı

e
Eyüp Şenol
Omeroğlu, Ziraat
Bankası BöIüm
Müdürü Hülya
Bayır, Bankacılık
Denetleme ve
Düzenleme kurulu
Bankacılık uzmanı
Ozan Güthan,
KOSGEB Uzmanı
Faruk Gürer ve
çok sayıda davetli
katıldı. Pane!de
konuşan Kozabirlik
Genel Müdürü
Ayhan Karagözoğlu,
AB müktesebatına
entegrasyon süreci
kapsamında 2007
sonunda uygulan-
maya başlanacak
olan "Basel ll
kriterlerinin
Tarım Satış
Kooperatifleri
Bir!iklerine ve lşlet-
melere Etkisi"nin
masaya yatırıldığını,
bu uygulama
kapsamında
kooperatiflerin
kredi kullanmada
nasıl bir yol
izleyeceğinin ele
alındığını söyledi.
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aii"}altic



27 Aralık 2006 Çarşamba
ü.t(ııo Sıyfı 7
oUİLu o^zETE

Ba kan ekkahln'e te
ıı

ur

İnan TAMER

Sağolası n.z Gemlik'in kültür elçileri....
En büyük varlık

sağlı k
Sonra, sonra...
Güzel ses!
He!e, hele o güzel

ses nota, usul, erkan
ile o!gunlaşırsa...

Bülbüller gibi şakır
insan.

23 Aralık
Cumartesi gecesi
Gemlik Belediyesi
sanat ve kültür
Derneği'nin Türk
Sanat Müziği Korosu
Değerli Şef Erdinç
Çelikkol'un yöneti-
minde solistler bü!-
büller gibi şakıdı,
koristlerde ha keza.

Saz ahenk içinde
noksansız ve
kusursuz icra etti
eserleri..

saddettin
Kaynak'ın
"Leylakların hayali,
salkımların emeli"
adlı eserinin geçiş
taksimini sırasıyia
kemanda Hasan
Soysal, kanunda
Fatih Üzerkar, klar-
nette lşık Karlıtepe,
Viyolonselde Tuğberk
Çelikkol icra ederek,
mest ettiler dinleyici-

leri.
Değerli müzisyen

ve Koro Şefi Sayın
Erdinç Çelikkol
büyük bir vefa örneği
olarak, konserin
birinci bölümünü
yakın zaman önce
yitirdiğimiz büyük
Bestekar Dr.
Selahattin lçli'nin
eserlerine ayırmıştı.

Cihan Yurttaş,
Pınar Çoruh, Anı!
Yurttaş, Abbas Aydın,
Kamuran Kaya, Fikri
Danış, Tansu Kutlu,
Sabriye Kocabaş,
Ferhan Tekin,
Hüseyin Maya,
Hayriye Gü!han,
Hasan Yıldırım, Rana
Yıldırım, Müniııe
Sayın, hüzzam
makamındaki eserleri
başarı ile söylediler,
büyük alkış aldılar.

Dinleyicilerin
kendilerine verebile-
ceği öoüi tabii alkış-
tan başka bir şey ola-
mazdı. A!kışları hakkı
ile aldılar. lnşallah
ileri ki konserlerde
kendi|erini daha
büyük topluluklar
din!er, kendilerini

alkış yağmuruna
tutar.

Koro, şeflerini pür
dikkat izleyip
kusursuz ve noksan-
sız ahenk ve uyum
içinde başarı ile verdi
konserini.

Ritim saz ve diğer
sazların coşkulu
çalışları koroya şevk
verdi, heyecan ve
canlıIık verdi.
Coştukça coştular,
coşturdu!ar.

Koromuz tam 12
yaşı nda.

Dernek yönetimi
büyük bir anlayış ve
incelik göstererek
Dernek Başkanı
Sayın Edip Özer'i,
Kamuran Kaya'yı
Abbas Aydın'ı, Fatma
Çamlıca'yı 10 yıl
anısına birer plaketle
onurlandırdı. Bu jest
memnunlukla karşı-
landı.

Derneğin bugüne
kadar 256 çocuğa
müzik dersi verdiğini
60 a yakın öğrenciyi
sertifi kal an d ı rd ığ ı n ı

öğrendik. Ayrıca
çocuk korosuna
Mehmet Taşpınar dan

önce şeflik eden ve
koroda korist, solist
ve kemençe sazı ile
yer alan Aslıhan'ın bu
yıl Safiye Ay|a ve
zeki Müren anısına
yurt çapında düzen|e-
nen yarışmada
Safiye Ayla adına
yarışta ilk altı arasına
girip bi rinciliği
kazanmasıyla Aslıhan
kızımız da gurur kay-
nağımız bir müzik
e!çimiz. Kendini kut-
luyor daha da üstün
başarılar elde ede-
ceğine olan inancımla
tebriklerimi
sunuyorum.

Sağo!asın ız!
Gemlik'in kültür
elçileri...

kendini Türk
Sanat Müziğine
adayanlar!

Daha bir içtenlikle,
daha bir şevkle şen
ve mutlu yarınlara...

Hep birlikte ...
Gemlik halkının

ve okurlarımın
şimdiden Kurban
Bayramı ile Yeni
Yılını kutlar, sağlık
ve mutluluklar
dilerim.

Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin bu yıl
11.'sini düzenlediği
Edebiyat Günleri'ne
katılan yazar ve şair-
ler, Başkan Hikmet
Şahin'i ziyaret etti.
Türk yazarlar
Sendikası Başkanı
Enver Ercan, Türki
ye Yayıncılar Birtiği
Başkanı Metin Cela!
ve Avrasya Yazarlar
Birliği Başkanı
Yakup Deliömeroğlu
i!e yazarlar Salih
Borat, Omer Erdem,
Baki Ayhan ile Metin
Ona!, Tarihi Belediye
Blnası'nda ziyaret
ettikleri Başkan Şa
hin'e edebiyata ver
diği destekten dolayı
teşekkür ettiler.
Türkiye Yayıncı!ar
Birliği Başkanı Metin
Celal, Edebiyat Gün
leri'nin Türk edebi
yatının artık bir gele
nekseli ha!ine geIdi
ğini, Başkan Şahin
in de son 3 yıldır
etkinliğin kalitesini
ve içeriğini sürekli
zengin!eştirdiğini

söyledi. Yakup
Deliömeroğlu da,
Türk edebiyatına
soluk katan bu
etkin!iğin kalıcı
olmasını diledi.
"Bursa'yı her alanda
söz sahibi yapmaya
çalışıyoruz"
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet
Şahin de, modern
toplum olma yönün
de edebiyatın önemli
bir rolü olduğunu
ifade ederek,
"Vatandaşlarımızın
kültür ve sanat
etkin liklerimize
gösterdik leri ilgi
bizim bu yön deki
ça!ışma!arımızdaki
en büyük itici
güç. Bursa, klasik
beIediyecilik
hizmetlerinde
olduğu gibi kültür
ve sanat faaliyet-
lerinde de en
yoğun dönemini
yaşıyor. Bunun
artarak devam
edeceğinden kims-
enin kuşkusu
olmasın. " dedi.

ı

ı u ük ehlr karakı ahazı r
Bursa Büyükşehir
Belediyesi ekipleri,
önümüzdeki hafta
etkili olması
beklenen kar
yağışına karşı
'hazır kıta' bekliyor.
Büyükşehir
Belediyesi Fen
lşleri Daire Başkanı
Fehmi Okten,
Bursa'da başlayan
ve aralıklarla
devam edecek
olan kar yağışının
önümüzdeki
haftadan itibaren
etkili olmasının
beklendiğini ancak
her türlü olumsuz
hava şartlarına
karşı ekiplerin
göreve hazır
olduğunu söyledi.
Kar yağışının
etkili olmasıyla
14 güzergahtaki
ekibin 26 iş makine-
siyle 3 vardiya

halinde 24 saat görev
y.apacağını belirten
Okten, "Büyükşehir
Belediyesi sınırları

içinde karla mücadele
ekiplerimiz göreve
hazır. Kar yağışı
yeniden etkisini

gösterdiğinde karla
mücadele ekiplerimiz
Osmangazi,
Yıldırım ve Nilüfer'in

dışında Büyükşehir
Belediyesi
sınırIarına bağlanan
yeni ilçelere de

hizmet götürecek.
Hazırlıklarımız
kapsamında 5 bin
ton tuz stokumuz
bulunuyor" dedi.
Ekipler. yıIbaşı
ve bayram
tatilinde
24 saat görev
başı nda
Ekiplerin yılbaşı
ve bayram tatili
süresincede görev
başında .olacağını
anlatan Okten,
vatandaşların
yoğun kar yağışı
sebebiyle kapanan
ana yol ve caddeler
için Büyükşehir
Belediyesi Hizmet
Masasına ait
"ALO 153"ü veya
Fen lşleri Daire
Başkanlığı'nın
248 88 68'nolu
telefonlarını 24 saat
arayabileceklerini
bildirdi.
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Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı
Murat Başesgioğlu,
asgari ücretin, 2007
yılının ilk altı ayında,
yüzde 6 oranında
artırılarak, net 403.03
YTL'ye, yılın ikinci
altı ayda da yüzde 4
oranında artırı|arak
net 41 9.1 5 YTL'ye
yükseltildiğini
biIdirdi.
Başesgi.oğ!u,
Asgari Ucret Tespit
Komisyonu toplan-
tısının ardından,
gelecek yıl uygu-
lanacak asgari
ücret miktarlarını
açıkladı.

Murat
Başesgioğlu'nu n
verdiği bilgilere
göre, asgari ücret, 16
yaşından büyükler
için, gelecek yılın
Ocak- Haziran
aylarında yüzde 6

oranında artırılarak,
brüt 562.50 YTL, net
403.03 YTL olarak
belirlendi.
Asgari ücret, yine
16 yaşından
büyükler için , 2007
yılının Temmuz-

TÜIK'e göre
Türkiye'de, 2005
yılında, yaklaşık
623 bin kişi açlık
sınırının, 14 milyon
681 bin kişi ise
yoksu!luk sınırının
altında yaşıyor.
Türkiye lstatistik
Kurumu (TUlK),
"2005 Yoksulluk
ÇaIışması
Sonuçların ı"
açıkladı.
Buna göre,
2005 yılında

4 kişilik hanenin
ay!ık açlık sınırı
190 YTL, ay|ık
yoksulluk sınırı ise
487 YTL olarak
belirlendi.
2004 yı!ında yüzde
1,29 olarak tahmin
edilen, açlık
sınırının altında
yaşayan fert oranı,
2005 yılında yüzde
0,87'ye, yoksul fert
oranı da yüzde
25,6'dan yüzde
20,5'e düştü

o
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Aralık ayları
arasında, yüzde 4
oranında artırılarak,
brüt 585 YTL, net
419.15 YTL olarak
uygulanacak.
Asgari ücret 16
yaşından
küçük işçiler
için ise 1 Ocak
2007'den itibaren
brüt 476.70, net
341.56 YTL olarak
belirlendi. Asgari
ücret 16 yaşından
küçükler için 1

Temmuz 2007
tarihinden itibaren
ise brüt 491.40,
net 352.09 YTL
o!acak.

623 bln kl
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arl ücret net 403,03 YTL sınırının aitında
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Gem!ik Nüfus Müdürlüğünden
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
NEDıM MERT ipex
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Vestel US 6000-T marka
Gemlik Vergi Dairesinden aldığım

yazar kasa levhamı kaybettim.
Hükümsüzdür.
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Mort a e 2007'de Mec tes ,

Devlet bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
Abdüllatif Şener,
Mortgage (tutsat)
Yasasının 2007
başlarında Meclis
gündeminde yer
alacağını biIdirdi.
Şener, üst kurulların
birleştirilmesine
dönük görüşleri
değerlendirirken de,
"2007'deki seçimler
öncesi, böyle bir
radikal dönüşüm
için erken" dedi.
Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) tarafın-
dan düzenlenen
"Kamu Alt Yapı
Yatırım!arı Sermaye
Piyasaları Aracı!ığı ile
Finansmanı" konu!u
Arama konferansın-
dan çıkışında,
gazetecilerin soru-
larını yanıtlayan
Şener, Mortgage
yasasının önemini
anlattıklarını ve bu
yeterince bi! lndiğini,
tutsat ile ilgili
yasanın Bayram ve
Yı!başı tatilinin

arkasından Genel
kurulda ele alı-
nacağını kaydetti.
Şener, ma!i sektörde-
ki üst kurulların bir-
leştirilmesine yöneli k
görüşleri de değer-
lendirdi ve 2007
yılındaki seçimler
öncesinde, böyle bir
radikal dönüşümün
'erken oIacağını'
söyledi. Şener,
şöyle devam etti:
"Niyet mektubunda

da komisyon kurula-
cağı, rapor yazıp
önerileri getirdikten
sonra bunun değer-
lendirileceği belir-
ti!mişti. Komisyon
henüz raporunu yaz:
mamıştır. Böyle bir
rapor bize geldikten
sonra değerlendire-
ceğiz. Raporun belli
bir yönde olması o
yönde düzenleme
yapılacağı anlamına
da gelmez. Sektörde

ki kurumların yapısını
gözden geçirmek
açısından, böy|e bir
çalışma yapılmasında
fayda görülmüş ve
komis yon kurulmuş-
tur. Ama bu komisy-
on henüz raporu
bize vermemiştir.
2007 seçimlerinden
önce böylesi radikal
bir dönüşüm, ki
tartışı!makta oIan
bir dönüşümdür bu.
Betli bir düzenlemeye
bağlanmasının erken
olacağını düşünüyo-
rum. Ama konunun
değişik evrelerde test
edilmesinde de fayda
olabiIir. Ama şu an
kurumlarımız etki!i
çalışıyor. Gerek
BDDK, gerek SPK
gerçekten alanlarında
görevlerini iyi yapan,
donanımı iyi kuru-
luşlarımız. Bu yapıyla
yolumuza devam
etmenin ekonomimiz,
sektörümüz açısın-
dan bir eksikIik
olacağını
düşünmüyorum."
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$addam'ın ldam

cezası onandı

lrak temyiz
mahkemesinin,
Duceyl davasında
devrik lider
Saddam Hüseyin
hakkında verilen
ölüm cezası kararını
onadığı bildirildi.

Ulusal güven!ik
danışmanı Muvafak
et Rubi, yaptığı
açık!amada,
"Temyiz mahkemesi,
Saddam'ın asılması-
na ilişkin kararı
onadı" dedi.
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kredl kartı fiaizlerl enlden düzenlendl
Merkez Bankası,
kredi kartı işlem-
lerinde uygulanacak
azami faiz oranlarını,
2 Ocak 2007 tarihin-
den geçerli olmak
üzere yeniden
düzenledi
Resmi Gazete'de
yayımlanan tebliğ!e,
aylık akdi faizdeki
azami oran, YTL ile
yapılan işlemlerde
yüzde 5,70'den yüzde
5,63'e düşürü!dü.

Söz konusu oran,
ABD doları için

yüzde 2,66'dan yüzde
2,48'e, Avroda da

yüzde 2,50'den
yüzde 2,30'a çekildi.
Aylık azami gecikme
taizi de, YTL için
yüzde 6,29'dan
yüzde 6,22'ye,
Avro için de yüzde
3,0S'den yüzde
2,94'e indirildi.
Halen yüzde 2,93
olan ABD dolarına
ilişkin aylık azami
gecikme taizi ise yeni
düzenlemeyle yüzde
2,98'e yükseltildi.
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ısıM DuzE LTMEsı
GemIik Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
15.11.2006 tarihli 20061577 esas no ve

2006/588 karar no ile rvlÜSl_lYe olan adım
KÜBRA otarak düzettilmiştir. İlan olunur.

KÜBRA HAN

iıl.(iirfez' interııette ıııı,ıı.ıııgemlikkorfezgazetesi.com



27 Aralık 2006 Çarşamba

ı
ı ı

ı
ı ı ı R ARANıYOR

Royal Mermer Fabrikası'nda
çalışmak Üzere

v Makineciler
v Döşemeciler ve

v Ara Elemanlar
alınacaktır

Müracaat Tel
(0.533) 41 5 28 41
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As arl ücret
zammı la ne al ınw?
Birleşik Metal-İş
tarafından yapılan
araştırmaya göre,
asgari ücrete 2007
yılı birinci a!tı ayında
yapılan yüzde 6'lık
artışla günde 17
gram bebek maması,
150 gram beyaz
peynir, 56 gram dana
eti alınabiliyor.
Birleşik Metal-İş
Araştırma Dairesi
tarafından Türkiye
ıstatistik kurumu
(rüix) madde
fiyatları üzerinden
yapılan araştırmada,
asgari ücrete 2007
yılı birinci altı ayı için
yapılan yüzde 6'lık
zammın, "en temel
ihtiyaçları bile
karşı!amaktan uzak,
trajikomik bir rakam
olduğu" savunuldu.
Araştırmada, asgari
ücretliye verilen gün-
lük yaklaşık 75 yeni
kuruş!uk zam ile 1,5
adet kuru simit aIın-
abildiği belirtildi.
Araştırmaya göre,
asgari ücrete yapı|an
günlük artış, 260
gram plrince, 17
gram bebek maması-

na, 56 gram dana
etine, 150 gram
beyaz peynire, 61
gram ba!a, 87 gram
çaya karşılık geliyor.
Zammın belediye
otobüsü için a!ınan
tek biletin gerisinde
kaldığına işaret
edilen araştırmada,
"A!dığı zamla dışarı-
da bir tas çorba
içmek isteyen asgari
ücretli üç gün!ük
zammı lokantaya

bırakmak
zorunda" denildi.
Araştırmada, antep
fıstığının 100
gramının da 2 günlük
zamma karşılık
geIdiği ifade edi!di.
Araştırmada, 339.88
YTL olan ortalama
kiranın yaklaşık 441,
30.96 YTL olan diş
dolgusunun da 40
günlük asgari ücret
zammına karşılık
geldiği belirtiliyor.

Emek
Emekli Bir-Sen
Genel Başkanı
lsrafiI Odabaş,
"Bari emeklilere
bayram öncesi
maaşları
verilsin de evIerine
şeker ve kolonya
alsınlar. Çünkü
bakkallarımız da
artık emek!ilere
veresiye
vermiyor" dedi.
Odabaş yaptığı
açıklamada, bütçe
maratonu süresince

iktidarın ve muhale-
fetin emeklilerden
bahsetmediğini
savunarak, bu duru-
mun emekliIere olan
bakışın göstergesi
olduğunu ifade etti.
Emekli!erin sıkın-
tılarından dolayı
ai!evi sorumlu!uk-
larını yerine
getiremediği gibi,
manevi duygularını
da yaşayamadıklarını
belirten Odabaş,
"Kurban Bayramı

ist
ı

geldi. Kurban
a!maktan vazgeçtik,
eşlerimizin, çocuk-
larımızın yüzüne
bakamamayı da
bir kenara
bıraktık, torun-
larımıza bir
çikoIata dahi
alamaz duruma
düştük. Bari
emeklilere bayram
öncesi maaşları
verilsin de evIerine
şeker ve kolonya
alsınlar" dedi

ııı raılldan önce ıllaaer ba r

Yılba kenl
Milli Piyango
ldaresi, satışa
sunulan yılbaşı
özeI çekilişi
biletlerinin yüzde
80'e yakınının
satı!dığını bi!diri!di.
Mllll Piyango
ldaresi Genel
M üdürl üğü nden
yapılan açıklamada,
2007 yılbaşı özel
çekilişi için
bastırılan 200
trilyon liralık
biletin yaklaşık
160 tri!yon liralık

ı blletlerl t

bö!ümünün
satışının tamam-
landığı belirtildi.
Açıklamada, stok-
larının azalmasıy!a

nedeniyle biletlerin
çekilişe birkaç gün
ka|a tükenmesinin
beklendiği
kaydedildi.
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ıGemllk Körfez' internette www.gemlikkorfezg etesi.com
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4 yıllık Universite nezunu
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BAYN MUHA§EBE

PER§OI{Eu N|{ACAKTIR
Müracaat Tel

0.533. 497 83 42
özay NAKLİyAT
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Yeni açacağımız
Oto Yıkama yerimize

v DeneyimIi Yıkamacılar
y Muhasebeden

anlayan emekll Müdür
v Bekçi alınacaktır

0.532.353 34 56

GERçEK oTo LasTiK
LfizoGLo

U

tlüseyin TAŞruRAN
HER TURLU

LAsTİK rnıuİnİ yApILIR.
'-, 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
'-, 2- El Jant Alım Satımı

AT HIZMETE AGİKTİR

O§Ii: 0,§3§ ?3ü 43 lü

24 sA
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt Gem|ik / BURSA

sATrtıK

Az kullanılmış
40 binlik otomatik

kömürlü kat kalorifer
kazanı sahibinden satılıktır

513 96 83 GEı,LıK

ELEtılAl{ ARA}IlyOR
Matbaam ızda yetiştiriImek üzere

ÇİRAK ARANİYOR
ıı

ı(ııRtEı ıı]sET
lstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0.224| 513 96 83 GEML|K
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Geçtiğimiz günlerde
UN|CEF ve Dünya
Sağlık Örgütü,
zatürree: unutulan
Çocuk Katili isimli
bir rapor yayınladı.
Bu rapor, zatürree ile
ilgili dikkatlerden
kaçan bazı gerçekleri
ortaya koyması
bakımından çok
önemli idi.
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Göğüs
Hastalıkları Bölümü
Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ahmet Rasim
Küçükusta, yazdı.
Rapora göre, her yı|
150 milyondan tazla
çocuk zatürreeye
yakalanmakta, bun-
ların 10-20 mi!y-
onunun hastaneye
yatırılması gerekmek-
te ve en az 2 milyon
çocuk da bu yüzden
hayatını yitirmektedir.
Bu hastaların yarısın-

Barış Güler'in
kaleminden

Türkiye'nin birçok
bölgesini etkisini
altına alan kar
yağışının ardından
görülen buzlanma
olaylarına karşı
uzmanlar vatan-
daşları uyardı
Ozellikle buzlu yolda
yürürken dikkat
ediImesi gerektiğini
belirten uzmanlar,
küçük bir düşme
sonucu büyük
yaralanmalar mey-
dana gelebileceğini
kaydetti. Samsun
Ondokuz Mayıs
Universitesi (OMU)
Tıp Fakültesi
Ortopedi ve
Travmatoloji Ana
Bilim Dalı Oğretim
Uyesi Prof. Dr.
Nedim
Karaismailoğlu,
"Halkımız buzlu
yolda yürürken
ellerini cebine sok-
mamalı. Adımlarını
kısa ve yere yakın
atmalı. yere bakarak
yürümeli ve lastik
tabanlı ayakkabı
giyme|i. Ayrıca,
gözünü yerden ayır-
mama!ı" dedi.
Buzlu ve karlı yollar-
da yürüme
tekniklerinin öğre-
nilmesi gerektiğine
değinen Prof. Dr.
KaraismailoğIu, "Bu
aylarda dikkatsizlik,
Türkiye geneIinde

Ortopedi
servisleri'ndeki
yoğunIuğu artırmak-
tadır. ulkemizi etkisi
altına alan soğuk
hava şartları, don-
malar insanımızın
canına mal o|urken,
buzlanma sonrası
yürürken uygulan-
ması gereken ince-
likler bilinmeyince
de kırık ve çıkıklar
meydana geliyor"
diye konuştu.
Karaismailoğlu, kar
yağışı sonrası
yaşanan buzlanma
durumlarında
yaşlıların sokağa çık-
mamaları gerektiğini
de hatırlatarak,
"Yaş!ılarda kırık
tedavisi ameliyatla
oluyor ve tedavisi
çok uzun sürüyor.
Buzlu yollarda
dikkatsizlik hata
affetmez.
Düşmelerden sonra
kişiler mutlaka bir
uzmana qösterilme-
lidir. Zııra, ko| ve
bacaklardaki kırıklar
sonrası parmakların
oynaması, kırık
olmadığı düşünce-
siy!e kişiyi rahatlatıy-
or. Tedaviye başvur-
muyor. Halbuki,
durumu ağır!aşınca
düşündüğü gibi
o!madığı görülebili
yor" şeklinde
konuştu.

Unutulan Zatürree

7 YAş

belirtiyi bildikleri vur-
gu|anmaktadır. Bu
belirtiler nefes darlığı
ve solunum sayısının
artışıdır.
Tanı kadar tedavi de
önem!idir. Oysa,
rapora göre, zatür-
reeIi çocuklarıno/o20'sinden azına
antibi yotik ver-
ilebilmiştir. Ağır
zatürreelerin bak-
teriyel kökenli olduğu
düşünülecek olursa,
etkili antibi yotik
tedavinin hayat kur-
tarıcı olduğu da
kolayca anlaşılır.
Unutulan Çocuk
Katili isim!i rapora
göre, zatürreeye
bağlı ölümlerin
maliyeti çok yüksek
değildir.600 milyon
dolarlık bir masrafla
600 bin çocuğun
hayatını kurtarmak
mümkün olacaktır.

ocuk kat
ııı

ııı

dan çoğu Güney
Asya ve Afrika
ülke!erinin çocuk-
!arıdır.
zatürreeden ölüm-
lerin bu kadar fazla
olmasının iki önemli
nedeni vardır.
Bunlardan biri
tanının gecikmesi,
diğeri de zatürreeli

çocukların ancak
yarısının uygun tıbbi
tedavi almalarıdır.
Raporda, gelişmekte

olan ülkelerde bakım
hizmeti veren her 5
kişiden sadece
birinin zatürreenin
hemen tedavi edilme-
si gerektiğini
gösteren iki ana

GEnıü I( s İnvre,rıflA GüNLİİCü
Seanslar
ı 1.5o - l4.oo - ı6.ı5 _ 2o.oo
l1.45 - |4.15 - 16. l5 - 20.15
(K.ezervasyon Tel : 5l5 33 2l).

VENÜS SiNEMASİ

ATLAS SİNEMASİ
PARTI tıAYVANLARI

Filınin Adı
DONDURMAM GAYMAI(
HAYATİMIN I{ADİNISİN

l1.5o - l4.oo - t6.5o
(R.ezervasyon Tel : 5l2 03 46)
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lıklı hebek l

ı ıı

ın 0nerı er
Her yıl 154 bin
bebek düşük doğum
ağırlığı ile dünyaya
merhaba diyor.
onlara "parmak
Bebekler" deniyor.
Normal kilonun çok
altında dünyaya
geliyorlar. Genellikle
yaşayamıyorlar.
Yaşasalar da ömür-
leri boyunca
hastalıkla mücadele
etmek zorunda
kalıyorlar. Bu bebek-
ler ilerideki hayat-
larında ciddi riskler
altında ka!ıyor. Bir
kısmı doğduktan bir
süre sonra ölüyor.
Yaşasalar bile
yaşam boyu
tehlikeleri var. Bir
kısmını kronik
akciğer hasta!ıkları
bekliyor. Bu bebek-
ler eve oksijen
tüpüyle gidiyor.
Yaşayamıyorlar aksi
takdirde.
Büyüdüklerinde

görme bozukluk|arı,
işitme bozuklukları
ortaya çıkıyor.
Yüzde 50'si sara
benzeri hastalıklara
maruz kalıyor.
Doğacak bebeğin
böy!e risklerle karşı
karşıya kalmaması
için öze!lik|e anne
adaylarına çok iş
düşüyor.
Dünyaya sağlık!ı bir
bebek getirmenin
püf noktaları şöyle
sıralanabilir:
-öncelikle anne
adaylarının
beslenmelerine
dikkat etmeleri
gerekiyor.
-Kesinlikle sigara ve
içki kullanılmamaIı.
-stresten uzak
durulmalı.
- Çoğul gebelikler
tercih edilmemeli.
- Gebelik öncesinde
düzenli foIik asit
tabletleri
kullanılmalı.



I kurban etl tühtlmlne dlkkat

Kurban Bayramı'na
sayıiı günler kala,
uzmanlar kurban
etlerinin tüketimi
konusunda vatan-
daşları uyarıyor.
Beslenme ve
Diyet Uzmanı
Deniz Ersan, etin
sert!iğinin kesildik-
ten 24 saat sonra
ortadan kalktığını
ifade ederek, etin
lezzeti ve kalitesi
için bir gün sonra
tüketi!mesinin daha
doğru olacağını
kaydetti.
Ersan, kurbanın
kesilmesinin hemen
ardından eti pişirip
yemenin geleneksel
a!ışkanlık olduğuna
dikkati çekerek, bu
miktarın 100-150

gramı geçmemesi
ve bir günde sadece
bir öğünde et
tüketilmesi gerek-
tiğini söyledi.
Etln önemli bir
protein kaynağı
olduğunu ifade eden
Ersan, etin pişirilme
şeklinin de önemli
olduğunu ve etin
kızartma ya da
kavurma şeklinde
değil de haşlama,
.zgara veya fırında
pişirilerek
tüketilmesinin daha
uygun olacağını
belirterek, etin
yanında mutlaka
çiğ veya pişmiş
sebze ve diğer
besin grupları
(meyve, ekmek)
tüketilmesi

uyarısında da
bu lundu.
Ersan, sadece et ile
beslenmenin bir çok
açıdan riskli olduğu-
na işaret ederek,
"Et özel!ikle böbrek
azot yükünü artır,
maktadır. Diyabet,
hipertansiyon,
kanser ve kronik
böbrek yetmezliği
olan hastalar,
bayramda da
diyetlerine devam
etmelidirIer. Bir
günde sadece
bir öğünde
kurban eti
tüketilmelidir.
Küçükbaş
hayvan kesilmişse,
yağ!ı kısımları iyice
ayıklanmalıdır"
dedi.
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insl dün§ ınanı hle§terol
Kalp hastalıklarının
arkasındaki sinsi
isim olan koles-
terolün kontro!
altında tutu!ması
gerektiği bildirildi.
Amasya
sabuncuzade
Şerefeddin Devlet
Hastanesi'nden
yapılan açıklamaya
göre, kalp hastalık-
larının arkasındaki
sinsi isim olan
kolesterol düzeyinin
yüksek olmasının
kalp damar hastalığı
tehlikesini arttırdığı-
na ve kişinin koles-
terol düzeyi ne kadar
yüksekse kalp has-
tası olma ihtimalinin
de ok kadar yüksek
olduğuna dikkat
çekildi. Kolesterolün
insan vücudunun
bütün hücrelerinde
bulunan yağ benzeri
bir madde olduğu
hatırlatı!an açıklama-
da şöyle denildi:
"kolesterol hücre
zarının, bazı hormon-
Iarın yapımında ku!-
lanılır, ancak kanda
fazla miktarda
bulunması zararlıdır.
Kolesterol bir yan-
dan karacıgerde
uretilirken. besinlerle
de alınır. Et, sut
ürünleri, yumurta
gibi hayvansa! kay-
naklı besinlerde
kotesterol bulunur,
meyve, sebze ve

tahıllarda ise bulun-
maz. kan kolesterol
düzeyinin yüksek
olması kalp damar
hasta!ığı teh!ikesini
arttırır. KişinIn koles-
terol düzeyi ne kadar
yüksekse kalp has-
tası olma ihtimali de
o kadar yüksektir.
Türkiye'de erkek ve
kadında birinci
sırada gelen ölüm
nedeni kalp damar
hastalığıdır."
Çok yaygın olan
ko|esterol
hastalığının "damar
sertliği" olarak
bilindiği, damar
tıkanıklığının kalp
uaııığı ığı ıııuü ulıtıaşı
halinde kalp krizine,
beyin damarlarında
olması halinde ise
felce neden olduğu
kaydedildi. Kandaki
kolesterolün bir

böIümünün de
HDL-Kolesterol
adı verilen paketlerin
içinde taşındığı,
HDL-Kolesterolün.
damarlarda koles-
terolün birikimini
önlediği anlatı!an
açıklamada şu
bi!gilere yer verildi:
"Yapı|an araştırmalar
HDL-Kolesterolü
yüksek olan kişilerde
kalp hastalığının
daha az olduğunu
göstermiştir.
Türk Kardiyoloji
Derneği'nin yapmış
olduğu araştırmalar-
da Türk toplumunda
HDL -Kolestero|
(ıegğııııııı uuşıııl
olduğu gösterilmiştir.
Sigara içme ve
şişmanlık iyi
kolesterolü düşürür,
düzenli egzersiz
yükseltir."
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İttaiye 110
polis imdat 155

Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55

Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLİK
Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıılı Eğt. Md.
Halk Kutüphane
Askerlik Şb.
Ka rayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
TekeI Md.
Ver. Dairesi Md.
llçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk E itim 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

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

METRO 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıtur 514
Kamil Koç 513

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

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

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

TAKsıLER

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet 513 45 21-12?
Su İşlet. 513 45 21 -115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Anza Yalniz 185

5l3 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

DENİZ OTOBUSU
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yalova |226| 811 13 23
lDO Imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FER|BoT 
İ

|226| 814 10 20
(226) 363 43 1 9
(262) 655 60 31

YaIova
Topçular
Eskihisar

oToBUs
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

5l4 17 00

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

513 10 79
513 30 33
513 11 25

AKCAN PETROL
tliAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NOBETÇİ., ECLANE

27 !ırılık 2006 Çarşamba
BAYER tczAl{usi
İsilklal Cad, I\o : 14

Tel :513 01 43 GEMLİK

K rfez
cEnılKlil llx ooilLor oAzETEsl

cEtt|ı(

I cüıı-üx slvısl GAZETE I

YEREL sÜRELi YAY|N
YlL : 34 SAYI : 2633

FlyATı : 0.25 yTL. (KDV Dahi!)
Sahibi : Kadri eÜl-en

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

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel :513 96 83 Fax:5l3 35 95 GEMLiK

yönetim ve Basım ri : xönrez oFsET
Matbaacl ık-Yay ı ncı lı k-Reklamcıl ı k Tesisi
İstikta! Cad. Bora Sok. No:3rB GEMLIK

(Dini baynm Günleri vePazaı günleri yayınlanmaz}
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Bursa'da, Osmangazi
Belediyesi tarafından
yaptırılan ve
tasarımı bakımından
Türkiye'de bir
örneği daha bulun-
mayan Uzun
Çarşı'nın üst örtüsü
ve cephe düzenleme-
si törenle
hizmete açıldı.
Bursa Kılıç Kalkan
Derneği'nin gösterisi
ve Mehter
Takımı'nın konseriyle
renklenen tören,
açılış kurdelesinin
kesilmesinin
ardından sona erdi.
Törene katılan
davetlilere etli pilav
ikram edildi.
Ticari boyutuyIa
kent kültürünün en
önemli noktalarından
biri olan uzun
Çarşı'nın üst öıtü
projesi sayesinde
kış aylarında kar
ve yağmurun yaz
aylarında da
güneşin olumsuz
esnafı ve vatan-
daşları koruyacak.
lşığı engellememesi
için cam kullanılarak
hazırlanan üst

örtü projesinin örnek
modül uygulamdsı
yerinde
gerçekleştirildi.
Uzun Çarşı
projesine büyük
önem verdiklerinin
söyleyen Osmangazi
Belediye Başkanı
Recep Altepe,
"Bursa'nın kü!türel
mozaiğinin en
önemlİ parçası
hiç kuşkusuz
çarşısıdır. Tuz
pazarı düzen-
lemesinin ardından
Uzun Çarşı üst
öıtü projesi de

0nı ıılla

tamam!andı.
Uzun Çarşı
esnafına ve
alışveriş yapan
Bursalılara farklı
bir heyecan yaşatan
bu projeyi hayata
geçirmenin mutlu-
luğunu yaşıyoruz.
Okçular Çarşısı
esnafı, üst örtünün
kendi çarşıIarına
da uzatı|masını
ta!ep ediyor.
Dileğimiz Okçular
Çarşısı'na da
bu hizmeti
sunabilmek"
diye konuştu.

BM Dünya Gıda
Programı!nın hazırlat.
tığı 'Gıda Kuvveti'
adlı video oyunu,
internette en iazla
indirilen oyun oldu.
Video dünyasında bir
i!k olan 'Food Force'
oyununda, Kuzey'in
Güney'deki açlığa ve
insan!ık dramına
dikkati çekilmek
isteniyor.
Fransa'nın Lyon
kentinde düzenlenen
'Avrupa Clddl
Oyunlar Zirvesinin'
yıldızı 'Gıda Kuvve
ti'nde, oyunun
Avrupa koordinatörü
Ludovic de courtiv
ron'un deyişiyle,
'dünyanın en vahim
ve fakat en unutul-
muş mese|esi açlığa'
eğ ilin iyo r.

Oyunu oynayanlar,
insanlık için
mücadele veren
Güneyli Joe Zaki
ve Kuzeyli Rachel
Scott'un rehber-
liğinde hayali
Sheylan adasında
zorlu bir maceraya
atılıyor. Açlığın kol
gezdiği adadaki
görev 6 bölümden

oluşuyor.
BM Dünya Gıda
Programı'nın kendi
internet sitesinde
2005 nisanında
yayım!anmaya
başlayan oyun,
üç haftada patlama
yaptı. Yüz binlerce
kişi oyunu indirdi.
BM kurumu, bunun
üzerine Yahoo şir-
ketinden oyunu
ücretsiz indirme
imkanı sunmasını
istedi. Bundan
sonra oyun 189
ülkede 5 milyon kişi
tarafından 7 dilde
lndirildi. Bu da inter-
nette indirme rekoru
anlamına geliyor.
Oyunu, bugün

Seyfa l2

Yahoo'dan başka
Metaboli ve Bounty
şirketleri de b
edava dağıtıyor.
Dünya Gıda
Programı yetki!ileri,
oyunun başka
dillerde de
indirilmesini sağla-
mayı düşünüyor.
'Food Force'30
dakikada indiriliyor.
Oyun 45 dakika
sürüyor. 80'den tazla
ülkede 58 milyonu
çocuk toplam 90
milyon kişiye her
yıl yardım eli uzatan
DGP'ye göre,
dünyada 850 milyon-
dan fazla insan
açlığın pençesinde
bulunuyor.
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
TeI & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224l 513 49 93

e-mall : c_demirli@yahoo.com
www. u l u kaya.ticaret-ltd. com
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At at ürk l ln ko tular
a

Gemtik'te bu yıl itk kez düzenlenen 71. Büyük Atatürk Koşusu Özet
Aykent İlXagİetim Okutu spons orluğunda yapıIdı. Dere boyundan
Ozel Aykent llköğretim Okulu'na kadar olan güzergahta okullarını
temsilen koşan öğrenciler kıyasıya yarıştılar. Haberi sayfa S'de

GErvıuir
GEMLix,ir.ı iı_x cüNLüx GlzEresi

TARAFsıZ sivasi Ga.z,ETE
'28 Aı,alık 2()06' I»erşenıbe iniiı,a genılikkıırfcı,gıızctcsi.cıını 25 \'Kr. (250.000 TL.)
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ouvın ııxviui . oıuici ııxviul sııııi
ıRrviu . üçOııı uısı ınxviui AJAıIDA .

BLOKııOTLAR . ııASA süııE}Ji . 
çAıITA 

.

0T0 ıtOKUsu .AıIAHTARLIK .xüııür.

xıııuıir . TABAK ıuııĞı . suı çrşinıni
ve rinıımıa özıı ıırviuıın

körtez ofse
İstiklal Cd. Bora Sk.

, Akbank Aralığı

Stüdyo Prestijyanı
No: 3/B GEİ,|LİK

Tel: 513 96 83

Fax: 513 3595ru
Burş Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Gemlik'te bir zeytin depsuna baskın düzen|edi.
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Tarl hl he hl $ahte ıkt ı
{' Bir ihbar üzerine Gemlik'te bir zey
tincinin işyerine bask ın yapan polis. 1 5
milyon dolara yurt dışına tarihi eser saf-
mak istedikleri belirlenen kemal k. ve
arkadaşı İsmail A.'yı gözaltına aldı. İş
yerinde yapılan aramada 1,53 cm boyuıı-
da 60 cm genişliğinde iki kadının elinde
bir kürek tutan mermerden yapılmış bir
heykel bulundu. Heykelin Bursa Müze
Müdürlüğü'nde yapılan incelemesinde,
emitasyon olduğu belirlenince, mahke-
meye sevkedilen iki sanık serbest
bırakıldı. Haberi sayfa 3'de

ıı

Kadri GÜı_en
kadri_gu Ier@ hotmai l.com

Doğ algaz
Doğalgaz alabilmek için neredeyse üç

aydır uğraşıyordum.
Sonunda geçtiğimiz günlerde gaz açılarak

doğalgaz ile ısınmaya, bugünden başlayarak
doğalgaz i!e yemek!erimizi pişirmeye de
başladık.

Ne yalan söyleyeyim, aylardır süren stres
gazın açılmasıyla son bu|du.

Doğa!gazın rahatlığına kavuştuk.
Eviınize girdiğimizde sıcacık bir ortamın

bizi bekliyor olması pek hoş.
odun sobasından, kaloriferli ev|ere,

oradan mazotla ça!ışan kat kaloriferine,
ardından kömür!ü kat kaloriferini kul!an-
manın sonunda doğalgazlı kombi ile ısın-
maya geçişi yaşadık.

Anadolu Gaz, Gem!ik'e çok kısa zamanda
doğalgazı getirdi.

GEMDAŞ ise kent içi boru döşemesini ve
evsel bağlantıları yaptı, gazı açtı.

Gemlik'te 20 bin konut ve işyerinin 5 yıl
içinde doğa!gaza abone olması bekleniyor.

Bu yıl 7 bin abone beklenirken bu sayıya
ulaşılmadı.

Kasım ve Ara!ık ayları doğalgaz açım-
larında yoğunluk yaşandı. Herkes işini son
güne bırakınca sıkışmalar oldu.

Biz de bu sancıyı çektik. Ancak havaların
sıcak gitmesi bir nebze sıkıntımızı hafifletti.

Gazımızın açıldığı gün havalar bozdu.
Kış kışlığını göstermeye başladı.
Yere ilk kar düştü.
Darısı doğa!gazı açı!mayanların başına.
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Ozürlüler Okulu
kuırban ha

Y

bekIi 0r
Özürtüler Okulu'nda eğitim ve öğretim
gören 65 özürlü.çocuk kurban bayramında
bağış bekliyor. Ozürlüler Okulu'na
bağışta bulunacakların okul yönetimine
blldirmeleri istendi. Haberi sayfa 2'de

Bursa'da l okul tadl|atta
CHP {l4ilIctvekili Kemal Demirel tarafın-
dan Bu,-sa'da onarımda olan ve derslik
açığı buluııaıı okullat la iigili verilen
soru önergesine, Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik'ten yazılı cevap geldi.

J{alıerj sa 6'da
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2006 yılının bayramla
uğurlanı p 20O7
yılının bayramla
karşı!anınasına
mutluluk verici
olduğunu söyleyen
AK Parti l!çe Başkanı
Enver Şahin,
"Eşine az rastlanır
bir tesadüf sonucu
2006 yılı bayramla
uğurlanacak,
2007'nin ilk günleri
bayram olacak" dedi.
Allah'a şükür ifadesi
olan, dayanışma
ve kucaklaşmayı
ifade eden kurban
Bayramına ve yeni
yıla kavuşmanın mut-
luluğu içinde olduk-
larını ifade eden
Şahin, Kurban
Bayramının ilk
gününün 31 Aralık
Pazar günü kut-
lanacağını bayram
akşamı ise yeni bir
yıla merhaba diye-
ceğimiz bayram
ve yeni yılın tüm
halkımıza mutluluk
getirmesini dileyen
Şahin, yaptığı yazılı
açıklamada "Yılbaşı
65 yıl öncesinde
Kurban Bayramına
denk gelmiş, bayram
29 Aralık 1941-1
Ocak 1942 tarihleri
arasında kutlanmıştı.
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kurban ba
Y

Seyfettin ŞexenSÖZ
Bünyesinde
65 özürlü çocuğa
rehabilitasyon
hizmeti veıen ozür-
lüler okulu kurban
bayramında
bağış bekliyor.
Hayırsever insan-
Jarın yaptıktarı
büyük katkılarla
özürlü çocuklara
hizmet veren okuIa

kurban bağışı
kabul edi!irken
bağışta bulunacak
vatandaşlar okul
yönetimine
bildirmeleri yeterli
olacak.
Öglen yemeklerini
özürlü çocukların
anneleri _Va.parak
i.htiyaçları giderilen
ozürlüler okulunda
bu yıl ilk kez kurban
bağışı alınacak.

1903 ve 1968 yılların-
daki Ramazan
Bayramı da yeni yılın
ilk gününe rastlan-
mış bayram 1-3 Ocak
tarihleri arasında kut-
lanmıştı.
Uzüntüsüyle, sevin-
ciyle bir yılı daha
geride bıraktık. Yeni
yepyeni bir yıla gir-
menin heyecanını
yaşıyoruz. Yeni yılın
ve kurban bayra-
mının Gemlikli
hemşehrilerimiz
başta olmak üzere,
ülkemize, insanlığa
hayırlara vesile
olmasını yüce
Allah'tan dilerim.
Geçmiş yıllarda
olduğu gibi 2006

yılında da AK
partinin hizmetleri
artmıştır. Ülkemiz
bir yandan ekonomik
reformları sürdür-
müş, bir yandan da
yatırımları gerçek-
leştirmiştir. Son 4
yıla bakıldığında
ülkemizde eğitim,
sağlık, sosyal,
adalet ve emniyette
nereden nereye
geldiğimiz çok çabuk
ue net görülmektedir.
ozellikle krizler
ülkesi döneminde
olduğumuz 2000'li ve
2001'li yıllar vatan-
daşların tek tek
'acaba geleceğimiz
ne olacak' endişesini
taşıdığı dönemlerdi.

Artık bunlar geride
kaldı. AK Parti ikti-
dara geldiğinde kişi
başına düşen milli
gelir 2 bin 500
dolardı. Şimdi 5 bin
doları aşmrş durum-
da. Halka hizmet
hakka hizmettir anla
yışında olan iktidarı
mız 2007 yılında da
çalışmalarını en iyi
şekilde yapacaktır.
Bayramlar insanlar
arasında karşılıklı
sevgi ve saygının
perçinlendiği gün-
lerdir. Bayramlar
insanların birbir-
leriyle olan dargınlık-
la rı n ı u n uttu rd ukları,
ba rı ştı kl a rı, kardeş çe
kucaklaştıkları gün-
lerdir. Milli ve dini
duyguların, inançla
rın ört ve adetlerin
sergilendiği, bir
toplumda millet olma
şuurunun şekil-
lendiği, kuwetlendiği
günlerdir. Hep bir
arada, sevgi dolu ve
huzurlu nice
bayramlar geçirmek
dileğiyle, tİm lslam
aleminin ve Gemlikli
hemşehrilerimin
Kurban Bayramını
ve yeni yılını en
kalbi duygularımla
kutlarım" dedi.
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lstiklal Caddesi Adtiye Aratığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemlak / BURSA
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GENEL MÜDÜnrÜx 444 o 55ot
AA-{t0l Mıvki ön mli d.ği| 'l000 lU2
d.naz gör.c.k a13a
AA-{l10 Bur3. Yo|u Oııri .IOOO l{2 Tır Pırirı olacak
AA-13 Kumla Narlı arası 1000 ll2

D.naı gör.c.k içindı ıv olabilir
AA-O27 Yelova Yolu 1000 iıl2 Tican lmar

Zıytin Satış l[ağazası Olacık

^i/A-Oıl.a 
Orh.ngııi çcvr. yolu 1500 t2 zeylın
dıpolamı yeri olacak arsa

EE{l09 Sıhildı 200 M2 Zkallı dıniz görıbılocık
ü3l ü3ta vaya karşı|ıklı ikı daire vrya dubloks
dıirı olabilıcık işyeri
EE-036 tlıvki Ömmli dığil 5 katlı kelepiı olacak bina
EE-orı6 l3ıik1.1 Cad. Zımin yatlnm amaçlı dükkan.

sATıLAıt _ xlneLANAN
cavnlrııENKULLER

AA-OO2 Büyülüumla 928 iıi2 imartı 35.000 YTL
AA-(X!S Karacaali 9275 t2 kmut imarlı 250.0q) YTL
AA-0O9 Kurtul 280 M2 köy içi 60.0O0 YTL
AA-011 Orhangazi Gürlc 133OO M2 Çiftlik veya
fabrika olabiliı. 120.000 YTL
AA-014 tanastır 909 tl2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-015 Hisan.pe 12O il2 Deniı ma.ızaralı yola
cıpholi hissCi tapu 10.000YTL
AA_016 Hlsartopalıl9 M2 Oeniz Manzaralı yola
c.ph€ hissolı tapu 20.000 YTL
AA_019 Kanalboyu 970 M2 eski zelıtin hali arkası
ticari imaılı 15.000 YTL
AA-020 Engüıü Xöyü 12000 M2 1/25.000 planda
depolama imarlı 1.0o0.oo0 YTL
AA-O21 Zıylin hali arkası 150 iıl2 depo yorine .nüsait
17.000 YTL
ıAA-026 Hamidiye Mh. 3184 M2 Markeza yakın
kmut amarlı 2.000.000 YTL
AA-029 Oıhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarl|
depolamaya müsail 700 OO0 YTL
AA-033 Seıbest bolge 50 OO0 M2 anayol ı4OO ın,ıl
cephe depolama imarl| 7.500.000 YTL
AA-034 Serbesl Bolge 530.000 M2 Oepolama imarlı
4.A-036 Zeylin Hali yanı 160 M2 depo yerıne
müsaat 25.000 YTL
AA-O45 Umurbay 380 M2 deniz manzara||
villa imarlı 70.000 YTL
AA-0ı16 Engüıü Köyü 2490 M2 Anayola
cephı 165.000 YTL
AA_Oı19 Orhangazi Cad. 730 M2
üç yanı yol 90.000 YTL
AA-05O Umurhey 53?5 M2 yol kmarı 25.000 YTL
AA-O55 Umuö.y 3850 M2 kiidoı manzaralı
z.yilin ağaçları var 95.000 YTL
AA-060 Küçükkumla 10O0 ilK2 imarlı 100.000 YTL

SATİLlK ARSA

4A_062 G.mlik Burıe Yolu l3.oo0 ilz
Z.mln Etüdlü 5 kat lmeılı '1.600.000 YTL
4A463 Narlı Royu 1.222 t2 ınıyolı 5 ml. 300.000 YTL
4A-06ıı Scöosl Böl9o 39.183 ıı2
Sanayi lmırll 3.@0.o«ı YTL
AA-067 lınik Göl kınııı 8oo.ooo M2 Turıım
ıasasls kuruıabiıiİ 5.5o0.000 YTL
AA-088 orhangaza 'l9.077 il2 sanayı lmaıll 1 25o.00o YTL
AA-072 Gemsrı 8o0 ıT2 Vi|l. imarll
AA-08o Kapakl| 596 M2 vlllı konul |m.rll ı10.ooo YTL
AA-081 Kancabcy kıraağaç 9 55o u2 lzmlı
yoluna 150 mı. caPho banıini|ik olah||lı 250.ooQ YTL
AA-091 Çevre yolıl '| 08l İl2 yola 50 ml,
cephe ticara imarlı 750.000 YTL
AA.092 Yalova Yo|u 9 ılo8 Gemlık'e çoİ
yakln ılca.i |marll 3.o0o.0o0 YTl,
AA-096 Fl5llhll Koyu /ı.5o0 M2 denıze 60 mı, 350.000 YTL

EE-048 Gölyaka 2.000 M2 lçınde evi olan
lznik 9ölüne sırı, 65,0OO YTL
EE-071 Esadiye Koyu Yalova 1?902 M2
2 katlı ahşap bina ev, ahır. lrakld.250.0O0 YTL
EE-O75 Mudanya 1532 M2 anayola c€pholı
havuzlu mustakı| denize sıİıı, alı| gara|,
portakal bahçesi var 8O0.000 YTL
EE-o80 orhangazi cd 7E00 M2 Ev ahıı elekırak.
su, arlezy€n, meyvo agaçları 200.0O0 YTL
EE-134 Orhangazı lznıh yoltı 25OO M2 dubleks
ev8 oda,2 banyo elekrık. su zeyl|n ve meyva
ağaçları çocuk parkı ana yola l20 ml 85 000 YTL
EE-136 Duıdane 2272 M2 2 kallı ev
meyve ağaçlı 130.00O YTt

EE{02 Manastır 100 M2 4 kJi 3.1 koıorıfer|ı 95 000 'TL
EEo04 Gazhare cad. 'l25 M2 5 kJt ?.1 k.]lorıfe.ll :0 000 YTL
EEo05 Lıse Cad. 110 M2 2 kaı 3+' bJklmyı dilıe 60 000 YTL
EE411 Nırlı Koyu 75 M2 2.kJt 2+1 eşyJlı 2 f,del yuzmo
havuzu, spor alanl ve çocuk Partl masrirs|ı 75 000 YTL
EE-012 Manastıı 120 M2 6 kat ]+1 ınasıaf sız
bakımll daıre 'l00 000 YTt
f L.01] Yeııı sılııl 'J0 M.'5l.ıi _i. i y,.ıııs.ılı,i
ınasralsız denlz manzarall 85 000 Y l L

EE-014 Manastr 124 M2 1 kat rııasııf sız
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-0'l5 Eski pazar cad 95 M2 2.1 sobalı
kartonpiyerla 50.000 YTL
EE-0'l7 Gemlik merkez '!10 M2 5.kal
3+1 çarş|ya yakın 45.000 YTL

EE-018 Hamidiye Mh. 1ıl4 M2 4.kat
3] 1 baklmıı daire 70.000 YTL
EE-019 Balıkpazarı 60 M2 3.kat 2+1

acıl ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL
EE-021 Gemlik 87 M2 s.kat 2+1

çelik kapı kartonpiyer , pimapen 55.000 YTL

sA-rıLı}< çlFTL|}<
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EE-O2ı| Dı. Ziyı Mh. 115 t2 2.k t 3+'l dair. kalaifııii,
pimponli, 3at n boya, kırlmpiyırli 80.o0o YTL
EE-031 Manastır '!30 M2 2.kat 3+'t kartmplycr,
Xalonfenr, full elya 115.ooo YTL
EE-o33 orhangazi cad. 'lrrc M2 1.kaı 3+,l doğalga
baklmll da|r. 75.ooo YTL
EE-O57 Cumarteıı Pzarı 70 il2 5.kat
2+ 1 çe|lk kapl, karlonp|yer, pamapan ıt1.ooo YTL
EE-o58 Manastır 13o m2 s.kaı denlz yola cephc.
kalo.ırc.lı /0 0OO YTL
EE-o6o Manasıır l30 M2 5.kaı 3+1 d.nlz yola
tophell kalonrerl| 70 oo0 YTL
EE-061 Balıkpa:aıı 88 M2 5.kat
2.1 bak.m ısleı 35 OOO YTL
EE-062 Maııastır 120 82 4.kat 3+'ı 

'ulldaare 1o0 ooo YTL
EE-o7/ }laııııdıyc Mh. l't.ı M2 1.kat 3+1
bak|mlI da|re 60,0OO YTL
EE-o61 Manastır 135 M2 

'.kat 
3+1

full-dogalgaz 90 0o0 YTL
EE-O82 Manastır 145 }l2 3.kal 3+1 cıft
banyo Yo wc, kalonferıl, asanrörlü 9o.ooo YTl,
EE-O63 Eşr.' Oınçeı Mh. l30M2 2.kat
3+1 y.nl blna E0.00o YTL
EE-065 Manastır 110 M2 12.kaı karıonPlyorl|,
kalonrorll. masraf sız 55.0oo YTL
EE-l06 Manastır 15o M2 1.2-3-ıı-5-.. katlarda
3+l full. lııks. ağustG 2007 tıslim denız mana.alı 'l0
adol dalre Gemlık Meıkez'ı10 ıt2 5.kal 3+1 çarşıyr yakın
EE-o93 Manastlr 195 M2 s.kat
4+1 2 banyo.2 wc. asansorlu, dogalgaılı
EE-130 Manastı. ı95 M2 3.İat
4.1 2 banyo,2 wc, asansörlu, doğa|gaıl|
EE-129 Manastlf 195 M2 ,e,nln
4+1 2 bany() 2 wc, asansoı, doğa|gaz
EE -o94 M.rnast|, 155 M2 zemln
3+'l 2o() ı telllınıla t9sll.n kredlye uygu.]
EE-096 Mıılastıı 15() M2 1.kat 3+1
doırla ,İlaltaarJlı kaIorlfe.|l, ozel yapl.n 1 30 oo(l Y | ı

EE-1OO Maıı.ıstır't40 M2 3.kat 3+1
özal yaııırıı luks kalorır€.l| 'l20 OOO Yll
EE-108 Manastlr 150 M2 'ı,2.3,rı.5. katli.da 3+1 f(ıll lı,t
Agusıos 2o07 teslım dcnl: m!nzaral| 10 Jdel 125 000 YIt
EE-125 Manastıı 155 M2 1.kat 3+1 2oo7
Temmrız tesl|nı k.edıye ııygun 120-0OO YTL
EE 13O Mınıstıı 195 M2 'l 2 3,4 5 6 kıtlırdc 411 2 tııııvtı
2 wr ı,,.ııı ..ıılıı ıl.,,1.ılg.ıılı 5 Jdct 1/0 0t]L) YTt
t E 143 Mıııı.,tıı 'ı20 M2 s.kat 311 sobal|,
karionpıyeılı 70 0O0 YTL
EE-145 Mınısııı 135 M2 3_kat 3+1 süP€. denl.
mınzaralı, kmbilı 80 0OO YTL
EE-146 lslıklıl Cıd 1'l0 M2 2.kat bakımlı daıre 67 0OO YlL
EE_149 Hımıdıye Mh. l10 M2 3+'l
Gaıı okulu yını bakımlı 55.000 YTL
EE.151 lstiklal cad, 1ıı6 M2 9.kat 3+1 öıel yaP|m 

'ull 
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daire 120 0OO YTL
EE-153 Ktımla 80 M2 s.kal 2+1 sito aç€risandı bakımlı
manz.rılı full cşyalı ı12.000 YTL
EE-154 Eskı sahil kayıkhım 120 M2 3+1 bakımlı denıı
manarall l00,000 rTL
EE-l55 Mınastıı 't20 M2 3+1 dçnıı manan|ı. bakımlı
deniıq sıfır mutfık 80 0o0 YTL

EE.l59 Dörtyol 130 M2 10 kat 3+,l

özel yapım lüx 105.000 YTL

EE_007 Gazhane Cd 120 M2 zemın 1.kat kalorırerla,
1.100 YTL kira gelırı Var. banka lponokll 115-000 YTL
EE-105 oemirsubaşı Mh. 2ıt M2
ıemın köşe dükkan 55.000 YTL
EE-133 Adliy. karşısl lhlara 325 M2 zemın full
.şya3|yla blrlikte 550 000 YTL
EE.16! orhangazi Sanayı sil€sl 150 M2 zemın çekme
katll. |çındo k|raclll. yat|nmlık. keleplr 75.000 rTL

EE_034 Orhangazi'de 33000 M2 12O00M2
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
EE-065 Alaşaı Köyü 282a ?62 28O0 M2 kapalı
alanll hazlİ 9o0.oo0 YTL
EE-049 lznik yolu 38ooo M2 13ooo M2
kapalı alanlı ha:lr, lPotokli rı.275.000 YTL

AA-037 Hisartepe 90000 M2 ımarlı
AA-038 Manastıı 1350 iııl2 imar|ı
AA-Oı12 tanastır 2000 M2 imar|ı

E E _006 Hisartepe 1 30 M2 3 kat 2+ 1 asonsörlü.
kalorıfeılı 2OO USO depoz|to 375 YTL
t f -016 Manastır 12o ?,^2 1,kat 3+'! asansörlü,
kılrıııferlı,2 aylık depozıt 35o YTL
t t _o2o MJnastlr 120 M2'ı kJt 3+1 asınsörlü,
kJlorırerli,2 ayllk dePoz|t 350 YTL
t t _o95 Eskı Pazar cd 1oo M2 1.kat 2+1
d()gJlgaı kapıda, ful| eşyJlı 550, YTL

EE.C51 'Jmuıbey 210 lıl2 dubleı 2:0 1,1? bıhcelı, Cenıı mınıırılı

ii.uıi !ocrucı 500 M2 lııpıeı tulI |uhs ]5i l\li cınçe ]üO.i00 lTL

EE{68 Dobruca 500 ll2 Trıpleı vılla fu|l |uis daııe 600.000 WL

EE.Oi6 Kaıacaali 550 ll2 triplex deniıe ılıı, jakuali bahçe 325.000 fil
EE4i8 Orhanıye [lh. l10 ll2 Dubleks denıı manaıall

luls vt eksiksıı mobilyalı l50,000 YIL

EE{97 Xumla 250 12 tıipleı sile içi deniıe 50 mt 220.000 Y[
EE.l11 0rhaniye 11.200 l{2 dupleks bakımlı süpeı manıanlı 2$.000 ft
EE.10l Buna Çekirge 180 ll2 tripleı öıel yapım lüks {00,000 YTL

EE.'l60 Kuqunlu ıhil260 t2 tri/*s site içindt yüıme havuıu,

oıel yapım lüks, yeni 300.000)'fL
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EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı
müstaki] 2,5 katlı , sobalı

M418 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek 120.000 YTL
AA{48 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA{51 Umurbey 'l650 M2 yola yakın,
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
M484 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

AA_009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.0C0 YTL
EE.003 lskeıe Meydanı 55 M2 5 katlı
meyhaneler sırasında bına 200.000 YTL
EE-O38 Karsak Bogazı 10000 M2 rutsatlı,
imarlı benzınlık 2.250 000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35 000 M2 kabası bitmış
Resort Otel 1 450 000 YTL
EE-040 Orhangazı yolu 4000 M2 ruhsatlı,
imarlı benzınlık 1.200 000 YTL
EE.045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı hazır ışyerı resıaurant 550,000 YTL
EE-072 Demırsub.ışı Mh 70 M2 4 kitlı bana bakıma
ihtıyacı var her katın ayrı 9ırışı var 130 000 YTL
EE_073 lstıklal Cad 25 M2 2 katll devren kııalık
dukkan faal dıırıımda nrirxct tokol bıyı 50 000 YTL
EE-138 Cııhıııgızı Cad,500 M2 faal durumoı
dihiş atolyesı makıneler yenı devren kıra|ık
dükkan 40 000 VTL

NOT : Telefonla görüşme|erinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur,
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Bursa'da polisin
yaptığı operasyonda
Gemlik'te bir
zeytincinin
deposunda ele
geçirilen ve ilk
incelemede dünyada
bir tek benzeri
bulunduğu
açıklanan Roma
döneminden ka!ma
heykelin emitasyon
olduğu ortaya çıktı.
Bursa Emniyet
Müdürlüğü
Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla
Mücadele Şube
Müdürlüğü'nden
yapılan açıklamaya
göre, Kemal.K. (46)
ve arkadaşı lsmail
A.'nın 15 milyon
dolara yurtdışına
tarihi heykel satmak
istedikleri ihbarını
alan mali polis,
mankemeoen aıolgl
izinte lsmail A.'nın
Gemlik'teki
zeytin deposuna
operasyon
düzen!edi.
Depoda 1.53
santimetre boyunda
60 santimetre
genişliğinde 2
kadının elleriyle
bir küreyi tuttukları
mermerden
yapılmış bir
heyke! bulundu.
Vinçle Kültürpark
taki Müze
Müdürlüğü'ne
götürü!en
heyke!in yapılan
incelemesinde,
Roma dönemine
ait olduğu tespit
edildi.
Uzmanlar, aynı
heyke!den
dünyada sadece
bir tane daha
bu !unduğu nu
açı k!adı.
Şahısların, Ege
Bölgesi'nden
temin ettiklerini
söyledikle ri
heykeli, yurtdışına
15 milyon dolara
satmak istediklerinin

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçİarİa MÜcacjeİe
Şube Müdürlüğü'nce bir ihbar üzerine ilçemizde bulunan bir zeytin
deposuna yapılan baskında 1,53 cm boyunda tarihi eser bulundu. Yurt
dışına satılacağı öğrenilen heykelin sahipleri lsmait A. ve Kemal K.
önce gözaltına alındı. Ancak, heykelin emitasyon olduğu öğrenilince
Adliyeye seyk edilen sanıklar serbest bırakıldı
de belirlendiği
bildirildi.
Müze Müdürlüğü
yetekili!eri heykeli
incelemeye aldı.
Müze Müdürlüğü
yetkilileri daha
sonra heykelin
emitasyon
olduğunu açıkladı.
Ancak ön incele-
meyle birlikte
bir bilirkişi
heyetin in
1.53 santimetre
boyunda 60 santime-
tre genişliğinde
2 kadının elleriyle
bir küreyi tuttukları
mermerden yapı!mış
heykeli incelemeyi
sürdürecek!erini
öğreni!di.
Adliye'ye sevk
ediyen Kemal
K. (46) ve arkadaşı
lsmail A. heyke|in
emitasyon o!duğu
ortaya çıkınca
mahkemece
serbeset bırakıldı

Futbolda anılar....

Bu gün biraz eskilere dönüp, hayallerimiz
de kalan bizce güzel resimleri bir defa tat,
larına bakarak anlatmaya çalışayım...

Bu defa siyasilerden, edebiyatçılardan
değil, spordan daha da doğrusu futboldan,
futbolcu!ardan bahsedeceğim...

Bir zamanlar Metin OXtİy vardı... |zmir'-
den gelen Galatasaray'a genç yaşlarda
katılan, yurt dışına (ltalya'ya) gitmesi hariç
hep Galatasaray'da oynayan Milli Takımın
ve Galatasaray'ın değişmez santforu, gol
kralı Metin Oktay...

Şimdi eski silik film karelerinde kalmış
birkaç büyük futbolcudan ilk aklıma gelen,
lerden.. Bunlara ait filmleri arasak ta zor
buluruz..

Çünkü sporun nankörlüğüdür.. Bırakınca
unÜtulursun ve yeni kuşaklar seni hiç mi hiç
bilmezler... He|e Pele, mele gibi efsane
düzeyine çıkamamışsan..

Yaşı 70 civarında olanlar hatırlar, gerisi
hiç bilmez....

Bu günlerde olan Orhan pamuk'un yanın,
da Nobel alamayan Türk edebiyatçıları
(Yaşar Kemal) gibi boynu bükük kalırsın...

Metin Oktay büyük bir futbolcu muydu?...
Evet evet büyük futbolcu ldl...

Bizim zamanımızda futbol yavaş,
neredeyse durarak oynanırdı..

En azından Türkiye'de böyleydi bu..
Statlar köhne, sahalar topraktı.. Kışın,

Y"9T.l,j9:,l?9ıİdıI kl 
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Uyıe taKtıK Z -5 -2 veya 4-4-3 gıba Clızalaş
filan bilinmezdi..

Pres mireste yoktu, açıkta beleş bekteme
vardı...

Maçlar doksan dakika, uzatmaların ne
kadar olduğu hakemin keyfine göre idi..

Bizler üç korner bir penaltı diye konuşur,
başka bir şey de bilmezdik...

Maçlar gündüz gözüyle Gumartesi ,

ekseriya Pazar öğleden sonra 14 -15 .00
saatlerinde oynanıı gece maçı yoktu...

Çünkü statlar basit ti, aydınlatma,
seslendirme, ama dikenli tellerde yoktu..

Televizyonlarda, Gazetelerde günlerce
konuşu!maz, bunlar üzerinde para kazanan-
lar, geyik muhabbeti yapanlar, hakem tenkit-
leri de yoktu..

Spora mafya girmemiş, şike ayıptı...
Herkes dürüstçe spor yapar yener, yenilirdi..

Kafana göre forma numarası seçemez,
kaleci 1, santrafor 9 numara o!urdu..

Hele hele bugünkü gibi takımlar acayip
renklerle sahaya çıkmaz, Galatasaray sarı
kırmızı, Fenerbahçe sarı -laciverd , Beşiktaş
siyah-b eyaz giyin irdi..

lnönü değil "Mithatpaşa" stadı vardı,
oranında deniz tarafı, birde Gazhane tarafı..

İşte böyle idi... Bu sahalarda bir yıldızdı
Metin Oktay...

Eski ve samimi bir Türk toplumunun
kendi halinde yıldızı...

Futbolu bıraktıktan sonra ortalıktan kay-
bolup sessiz sedasız yaşadı..

Genç denecek bir yaşta (52) trafik kaza-
sında öldü...

Maradona gibi rezil etmedi kendini..
Bazıları gibi barlara, kaleci Varol gibi

çadır kumpanyalarına da düşmedi..
O zaman onurunla unutulursun...
Belçikalı Gerets'in kafasına taş,

Kolombiya'li kaleci Mondragon'un kafasına
maytap atan gecekondu itlerine sorun
bakalım, Cemil diye, Lefter diye
(Fenerbahçe'nin büyük oyuncuları) bir isim
duymuşlar mı?

Her kulüpte olan bir azınlık, idarecilerin
desteği ile Türk sporuna büyük kötülük yap-
makta, kuş kafalı idareci de locasında puro-
sunu tüttürerek küçüklüklerini gösteren bu
olayları zevkle seyretmektedir.
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Seyfettin ŞeXenSÖZ
Geçtiğimiz yıl
Kayıkhane
Tesisleri'nde yapılan
görkemli bir törenle
açılan Gemlik
yetken kulübü
hakkında ilginç
iddialar ortaya
atılıyor.
ll Gençlik Spor
Müdür!üğü'nün
malı olan ve onarım
gördükten sonra
bir süre kiralanan
ancak daha sonra
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut'un
girişimleriy!e
Gem!ikspor
Kulübü'ne kira!anan
Kayıkhane tesisleri
Borçelik'in sponsor-
luğunda Gemlik
yelken ku!übü
olarak hizmete
girmişti.
Bir yıl önce
Kayıkhane tesis-
lerinde düzenlenen
görkemli bir açılış
töreniyle yelken
sporlarına merhaba
diyen küçüklerin

girdikleri
yarışmalarda
aldıkları dereceler
Gemlik'in gururu
olmuştu.
Uzun yıllar Körfezde

özlenen görüntü|erin
yeniden yaşatılmasın
da büyük katkıları
o!an Be|ediye
Başkanı Mehmet
Turgut'un da büyük

önem verdiği Gemlik
yelken kulübü'nün
şu anki hocasının da
"çocuğunu kulübe
aldıramadığı" için bir
bayan tarafından

Valilik'e şikayet
edildiği ve işten
çıkarılarak kulübün
kapatılma noktasına
getirileceği konuşu|-
maya başlandı.

Türkiye'nin dördüncü
büyük ili Bursa'nın
faal olan tek yelken
kulübü olan Gemlik
Ye!ken Ku!übü'nde
yaşanan üzücü
olay|arın sonucunda
çocuklarının çok
sevdi kleri hocalarının
şikayet üzerine
işten çıkarılmasına
veliler büyük tepki
gösteriyorlar.
Tüm yaz boyu
denizin mavi
sularında kuğu
gibi süzülen ve
Borçelik tarafından
kulübe kazandırılan
Optimistlerin
bir daha
görülemeyecek
olması ise
Gem!ik'te şok yarattı.
Neden ve hangi
görüşlere dayanılarak
hocalarının işten
çıkarılarak kulübün
kapatılmak istenme-
sine tepki gösteren
sporcu vellleri
bugün tesislerde
top|anarak
açıklamada bulu-
nacakları öğrenildi.

ıG g
K elı 51 2 25 2üUR§LARı T
em ıt tİlrlrur.

YEı_KEH

,., ,3

İ

İ

ı

Bursa'daZabıta' a
ceza kesme etkisi

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 Tür]ü Sigorta lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

ŞEKER SİGORTA
Macjde Özaw

Tel : 51324l-4 Fax: 514 10 21

Zabıta Teşkilatı, Yeni
kanuni Düzenleme
Doğrultusunda 2OO7
Başından ltibaren
ceza kesebilecek.
Zabıta Teşki!atı,
yeni kanuni düzen-
leme doğrultusunda
2007 başından
itibaren ceza
kesebilecek.
Bursa'da zabıta
memurlarına,5326
sayılı Kabahatler
Kanunu ile yeni çıkan
Zabıta Yönetmeliği
hakkında eğitim
verildi. Büyükşehir
Belediyesi Zabıta
Dairesi Başkanı
Hüseyin Koçak,
Tayyare Kültür Merke
zi'nde düzenlenen
eğitim seminerinde,
5326 sayılı Kabahatler
Kanunu'nun uygulan-
masına yeni yılda
başlanılacağını belirte
rek, "Yasa daha önce
görev kapsamında
sadece tutanak tutan
zabıtala ra ceza kesme
yetkisi getiriyor" dedi.
Koçak, Zabıta
Teşkilatı'nın halkın

huzuru, sağlığı
ve güven|iği için
çalıştığını, yeni yasa
ile artan görev ve
yetkilerini de en
doğru şekilde kullan-
ması amacıyla bu
eğitim seminerini
düzenlediklerini
söyledi. Yasanın yeni
yılın iIk gününden
itibaren uygulanması-
na başlanacağını
bildiren Koçak, semi-
nere katılanlara idari
yaptırımlarla alakalı
bilgiler verdi.
Çalışanlara ceza
kesme yetkisinde
hissi davranmamaları
konusunda uyaran
Koçak, büyük

Gezayı gerektiren
durumlarda ise
delil toplanmasının
önem ine
dikkat çekti.
Her şeyi kanunlardan
beklememek
gerektiğini ifade
eden Koçak,
"Bursamız'ı daha
yaşanabilir hale
getirmek için
herkesin ve herkes-
imin desteğini bekli
yoruz. Yetki görev
ve sorumluluğum
alanındaki konularda
özellikle esnafımızın
ve halkımızın zabıta
ekiplerine engel değil
yardımcı olmalarını
istiyoruz" dedi.
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Daire,Zeytinlik, Vllla, Dükkan, Arsa, Arazi
U TAKİP İŞLERİ YAPİLİR

K ve ıI|RALıKLARıNız iciıı gizi ARAyıılız

Kayhan Maha|lesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATILlK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK lÜX OlİnE Denizi gören, 3+1, 140 m2

120 m2 3 + 1 SATIL|K LUX DAIRE

TAP

AcıL §AT|Lı

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn DaireIi lıılüstakil 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 asansör|ü.kombilisatılık daire

Bağ-KurSanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı. içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan

0nünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpuan Eski sahil lıIektep

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

,|f.q .r..Y lft
.l,jJ.,:ı.:!-'ı.
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Atatürk l
Seyfettin ŞEKERŞaZ
Daha önce l|

düzeyinde yapılan ve
Gemlik'te bu yıl ilk
kez düzenlenen
71. Büyük Atatürk
Koşusu Ozel Aykent
llköğretim Okulu
sponsorluğunda
yapı l dı.
Dere bcyundan
Oze| Aykent llköğre-
tim okulu'na kadar
olan güzergahta
oku!ları için başarıya
koşan öğrenciler
kıyasıya yarıştılar.
Ozel Aykent Ilköğre-
tim okulu önünde
kurulan finişe
kadar yol güzerga
hında trafik ekipleri
önlem alırken
sporcuların rahat
koşmaları sağlandı.
llçe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet
Ercümen ile Şube
Müdürleri Ali Osman
Cura ve Hüseyin
Zan'ın da takip ettik-
leri Büyük Atatürk
Koşusuna katılan
tüm öğrencilere
Ozel Aykent
llkögretim OkuIu'nda
yemek veritdi.
Yarışmaya katılan
okulların Mudur ile
ögretmenlerinin de
katı!dığı Atatürk
Koşusunu.n ödü|
töreni de Ozel Aykent
İ!kögretim okulu
salonunda yapıldı.
KUçUK KZLA8
TAK|ı4 VE
FERDİ DERECELERl

tular
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71 . Büyü k Atatü rk
Koşusunun ilk
yarışması olar küçük
kızlar takım yarış-
masında Lale kemal
Kı!ıç İlköğretim Okulu
birinci, Namık Kemal
llköğretim Okulu
ikinci ve 11 Eylül
llköğretim takımı da
üçüncü oldu.
Küçük kızlar ferdi
sıra|amasında ise;
Lale Kemal Kılıç
İLköğretim
okulu'ndan kübra
Yücel birinci, Namık
Kemal lIköğretim
Okulu'ndan Ceyda
Sarıgül ikinci, Lale
Kema! Kılıç llköğre-
tim okulu'ndan
Elif Al'da üçüncü
sır.ay|. a!dı.
KUCUK ERKERLER
TAKlr\4 VE
FERDi DERECELERİ
Kiiçük Erkekler
takım yarışmasında
Lale Kemal Kılıç
İlkögretim Okulu
birinci, 11 Eylül
!lköğretim Okulu
ikinci, Ozel Aykent
llköğretim Okulu
üçüncü sırayı aldı.
Küçük erkekler
fe rd i va rı şma_s.,.nc{3
Lale Kemal Kılıç
İlkogretim OkuIu
ilk üç sırayı alırken
Fatih Türkmen birin-
ci, Ahmet Cemil
Baykan ikinci,
Gökhan Koptagel
üçüncü oldu.
YİLDlZ KİZLAR

yıldız kızlar takım
yarışmasında
Lale Kemal Kılıç
İlkögretim Okulu
birinci, TSO Gazi
İlköğretim Okulu
ikinci. Namık Kemal
İlkögretim Okulu da
üçüncu sırayı a!dı.
yıldız kızIar ferdi
yarışmasında;
Lale Kemal Kılıç
İlkoğretim
Okulu'ndan
Gizem Kaya
birinci, Cumhuriyet
llköğ retim
Okulu'ndan
Tuğçe Özbay ikinci,
11 Eylül Ilköğretim
Okulu'ndan !ncenur
Al üçüncü sırayı aldı.
Yl_LDIZIRKEKLEB
IAKlu VE
EE&Dl_
DEREc E LERl
yıldız erkekler takım
yarışmasında Lale
KemaI Kılıç llköğre-
tim Oku|u birinci,
Namık Kema| İll<o6re-
tim OkuIu ikinci,
Şükrü Şenol İlXo6re-
tim okulu takımı da
üçüncü oldu.
yıldız erkekler ferdi ,

yarışmasında
l;,ıe,Kana,' K,,Jıç

İlkoğretim
okulu'ndan yasın
Kaplan birinci, yine
Lale Kemal KıIıç
İ!koğretim
Okulu'ndan Mehmet
Ali Morkan ikinci,
Namık Kemal İIkogre-
tim OkuIu'ndan Sedat
Aydar üçüncü otdu.
çENQKlZlAR

EcELERı
Genç Kızlar takım
yarış]nasında
Anadolu Meslek
Lisesi ve Kız Meslek
Lisesi birinci, Gemlik
Lisesi ikinci, Celal
Bayar Anadolu Lisesi
üçüncü oldu.
Genç kızlar ferdi
yarışmasında Kız
Meslek Lisesinden
Burcu Bıçakçı birinci,
yine Kız Meslek
Lisesi'nden Aslı
Kabakçı ikinci,

Ticaret Lisesi'nden
Zelal Taşdemir
üçüncü oldu.
GENC ERKEKLER
IAK_!![]{E
FERDİ DERECELER|
Genç erkekler
takım yarışmasında
Endüstri Meslek
Lisesi birinci,
Cela! Bayar Anadolu
!-isesi ikinci,
lmam Hatip Lisesi
üçüncü oldu.
Genç erkekler
ferdi yarışmasında
Endüstri MesIek

Lisesinden Metin
Yoğuıtçu birinci,
Gem!ik Lisesinden
Faruk Emre Aktaş
ikinci. Endiistri
Meslek Lisesinden
Yadigar Dağ
üçüncü oldu.
71. Büyük Atatürk
Koşusunda derece
alan takım ve spor
culara kupaları ile
madalyaları Ozel
Aykent !!köğretim
okulu salonunda
düzenlenen tören!e
verildi.

ı

TAKıM VE
FERDi DERECELERİ
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Burs alda mlnlbüs elektrlk

Bursa'da bir tekstil
fabrikasına işçi
götüren minibüs,
buzlanan yolda
kontrolden çıkıp,
yol kenarındaki
aydınlatma direğine
çarptı. Kazada
yaralanan 3 lşçi ile
araç içincie sıkışan
sürücü, sağlık ekip-
leri tarafından
ambulansla hasta
neye kaldırıldı.
Bursa'da bir tekstil
fabrikasına işçi
götüren minibüs,
buzlanan yolda
kontrolden çıkıp,
yol kenarındaki
aydınlatma direğine
çarptı. Kazada
yaralanan 3 işçi ile

işe götürmek için
yola çıkan
24 yaşındaki Deniz
Demircan'ın kul-
landığı 16 S 7005
plakalı minibüs,
bugün saat 06.30
sıralarında Tuna
Maha!lesi'nde oturan
işçileri de aldıktan
sonra fabrikaya
gitmek üzere Yeni
Yalova yoluna
hareket etti. Şehir
merkezine doğru
ilerleyen minibüsün
sürücüsü Demircan,
yoldaki buzlanmayı
fark etmeyip frene
basınca, araç bir
anda kontrolden
çıkarak kaymaya
başladı. Yaklaşık
3 metre kayan
minibüs yo! kenarın-
daki aydınlatma
direğine, ardından
da bir firmaya ait
reklam panosuna
çarparak durabildi.
kazada minibüste
bu!unan işçilerden
Ersen Dalgın (27l,
Serkan Taş (25) ve

Hüseyin Sert (26) ile
sürücüsü Demircan
yaralandı. Yaralı
işçi ler, vatandaşların
haber vermesi üze
rine olay yerine
112 Acil Servis
ambulansları ile
Çekirge Devlet
Hastanesi'ne
kaldırılırken,
direksiyonda
sıkışan sürücünün
çıkarılması için
itfaiye kurtarma
ekiplerinden
destek istendi.
Olay yerine gelen
kurtarma ekiplerinin
çalışması sonucu
sıkıştığı yerden
çıkarılan sürücü
Deniz Demircan da
Çekirge Devlet
Hastanesi'ne
kaldırıldı.
Yaralıların sağlık
durumunun iyi
olduğu be!irtilirken,
kazayla ilgili
soruşturmaya
Bursa Cumhuriyet
Savcılığı'nca
başlandı.

ar 4tdlre
Y ı

ıne araııı

araç içinde sıkışan
sürücü, sağlık
ekipleri tarafından
ambulansla
hastaneye kaldırıldı.
Mudanya yolu
üzerindeki Organize
Sanayi Bölgesi'nde
bulunan bir
tekstil fabrikasında
çalışan işçileri,

Bursalda 7 okul tadllatta
CHP Milletvekili
Kema! Demirel
tarafından Bursa'da
onarımda olan ve
derslik açığı bulunan
okullarla ilgili verilen
soru önergesine,
Mllll Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik'ten
Yazılı Cevap Geldi.
CHP Milletveki!i
kemal Demirel
tarafından
Bursa'da onarımda
olan ve derslik
açığı bulunan
okullarla i!gili
verilen soru
önergesine, Milli
Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik'ten
yazı!ı cevap geldi.
Eğitim yatırımlarının
elektronik ortamda

[iIi,i?.?ış.irildiği
Yatı rı mları n,
illerin ihtiyaçlarına
göre yapılan
hesaplama ve
puanlama dikkate
alınarak yapıldığı
belirten yazılı
cevapta, "Bütçe
imkanları ve
bütçe dışı imkanlar,
Eğitime yüzde
ıdo oestek, IMKB,
Avrupa Birliği

hibeleri, hayırsever
kişi ve kuruluşların
yardımları ile okul ve
ek derslik ihtiyaçları
karşılanmaktadır"
denildi.
Okul!arın yaptırıl-
masından valiliklerin
sorumlu olduğu-
nunun belirtildiği
açıklamada,
Bursa'da 7 okulun
tadilatta olduğu
bildiri!di.
Bursa ve i!çelerinden
tadilatı devam eden

oku!lar şöyle:
lznik |mam Hatip
Lisesi, Karacabey
Şehit Bahadır
!lköğretim OkuIu,
Mudanya Esence
Süleyman Avcı
llköğretim Oku!u,
Bursa Anadolu
Lisesi, .Çınar Lisesi,
Haşim !şcan
!|köğretim Oku!u,
Büyükorhan Merkez
Ilköğretim Oku!u,
Gürsu Hamdi Çalış
llköğretim okıİu. -
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Onceki gece aniden
bastıran kar yağışı
dün sabah saat-
lerinde şiddetini
arttırınca, şehri bir
anda beyaza
bürüdü. Dün sabah
işe gitmek için
evlerinden çıkan
vatandaşlar, yoğun
kar yağışı altında
yürümekte zor-
lanırken, ele ele
dolaşan aşıklar karda
yürümenin tadını
çıkardı.
Fevzi Çakmak
caddesi üzerindeki
palmiyelerle
Şehreküstü
meydanındaki
Osmangazi
heykelinin beyaz
görüntüsü
dikkat çekti.
Dondurucu Soğuk!ar
Etkisini sürdürecek
Soğuklar yurt
genelinde etkisini
sürdürmeye devam
ederken, Batı ve İç
kesimlerde don ve
buzlanma bekleniyor.
Bugün yağışlar yurt
genelinde azalacak.
Soğuklar yurt
genelinde etkisini
sürdürmeye devam
edecek.
BUGÜN YURT
GENELİNDE
HAVA AçıK
Marmara'da kar
yağışı etkisini
kaybederken,
bugün hava
açacak. lç
Anado!u'da

havalar daha da
soğurken, bugün
hava açıyor.
Ege Bölgesi'nde
yarın rüzgar azalırken
sıcaklık yükse!meye
başlayacak.
Akdeniz ve
Güneydoğu'da da
yarın hava açacak.
Doğu Anadolu'da
bugün hava açacak,
ancak kuvvetli
buzlanma görülecek.
Karadeniz'de bugün,
kar yağışı bazı
kesimlerde etkisini
kaybederken,
kuvvetli buzlanma ve
don görülecek.
çıq.VE soGUKTAN
oLUM
Kar yağışı Karadeniz,
Doğu ve Güneydoğu
AnadoIu bölgelerinde
etkisini sürdürüyor.
Hakkari'de
Cığ Düstü: 1 Olü

ünden beri kapalı
unan yüksekova-

Şemdinli Karayolu'nu
açmak için çalışan
Karayolları ekibinin
üzerine Hakkari
yakın!arındaki Harune
Geçidi'nde çığ düştü.
Çığ altında kalan
Fettah Aslan adlı
görevli hayatını
kaybetti, 1 kişi
yaralandı. Giresun'un
Fynesi! llçesi'nde ise
lsmet Cebecioğlu
donarak öldü.
Eskişehir'de de 1 kişi
sobadan sızan kar-
bonmonoksit gazın-
dan hayatını kaybetti.
Eskişehir ve Kahra
manmaraş'ta soba
dan sızan gazdan
zehirlenen 44 kişi de
tedavi altına alındı.
Ulaşım Aksadı
Elverişsiz hava şart-
ları nedeniyle lğdır-
Ağrı, Muş-Ağrı,
Muş-Diyarbakır,
Muş-Bitlis karayol-
larında trafik

akışı sağlanamıyor.
Bu yörelerde çok
sayıda köy yolu da
ulaşıma kapalı
bulunuyor.
Kar yağışının
yer yer devam
ettiği Ankara-lstanbu !

Karayolu'nun Bolu
Dağı mevkiinde
zincirsiz araçların
geçişine izin
verilm iyor
Mersin'in Silifke
ilçesi Taşucu
beldesinden
Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'ne
yapılan deniz oto-
büsü ve feribot
seferleri de elverişsiz
hava koşulları
nedeniyle
2 gündür yapılamıyor.
Fırtına sebebiyle
Mersin'deki muz
bahçeleriyle
seralar zarar gördü.
Eğitime Kar Engeli
Kar yağışı yüzünden,
eğitime, lğdır
il geneliyle,
Kastamonu'nun Küre,
Rize'nin Çam-
lıhemşin, Trabzon
merkeze bağlı köyler
ve Tonya ilçesinde
harta sonuna
kadar tati! edildi.
Trabzon merkez,
Dernekpazarı ve
yomra ile Hakkari
merkez ve ilçelerinde
yatı!ı ve pansiyonlu
okullar dışındaki
okullar da cuma
gününe kadar
ara verildi.
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lran'dan azmlktarı arttıelen
lran'dan Türkiye'ye
gelen günlük
doğalgaz miktarı
geçtiğimiz günlerde
4 milyon metreküpe
kadar gerilirken,
son durumda bir
miktar aıtarak
6 milyon metreküpe
yü kse!di.
Bu ayın ortalarında
havaların soğuması
ile ilgili anlaşma
kapsamında
"mücbir sebep"e
dayanarak,
Türkiye'ye verdiği
gazda.kısıntıya
giden lran, günlük
27 milyon metreküp
doğalgaz miktarını,
geçen hafta
4 milyon metreküpe
kadar düşürdü.
Türkiye'ye verdiği
doğalgazı ayın
başından beri belli

oranlarda azaltan
ıran, bu hafta ise
gaz miktarını bir
miktar artırarak 4
milyondan 6 milyon
metreküpe yükseltti.
lran'ın doğa!gazı
kısmasından dolayı
herhangi bir sıkıntı
yaşanmaması için

Mavi Akım'dan
günlük 27 milyon
metre küp düzeyinde
alınan doğalgaz
miktarı ise 34
milyon metre küpe
çıkarılmıştı.
Bu arad a arz
güvenliğini sağlama
yönünde aldığı

tedbir!er kapsamın-
da, Egegaz'a ait
Aliağa LNG termi-
naline gelen ikinci
gemiyle, 125 bin
metre küp LNG
eşdeğeri doğa!gaz
(75 milyon metre
küp gaz) getirilmişti.
Uçüncü geminin de
yo!da olduğuna
işaret eden yetkililer,
sıvılaştırılmış
doğalgaz getiren
bir geminin,
bölgenin en az
üç-dört günlük
gaz ihtiyacını
karşıladığınr,
dolayısıy|a lran'ın da
günlük verdiği gaz
miktarını 14-15
milyon metreküpe
çıkarmasıyla
herhangi bir sorunun
kalmayacağına
dikkat çektiler
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Tamer sivni
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu
Genel Başkan Yardımcısı

Acaba sizi duyuyor mu?
Bebeğ|nizin zihinsel ve sosyal gelişimi için

sağlık!ı bir işitme duyusuna ihtiyacı vardır. Aşağıda
verilen çizelge ile bebe ğinizin doğumdan üç yaşına
kadar ki döneminde işitme ve konuşma gelişimini
değerlendirebilirsiniz. Eğer bebeğinizin bu çizelgeye
uygun bir gelişim göstermiyor veya siz işitme ve
konuşmasında bir sorun olduğunu düşünüyorsanız
hiç vakit kaybetmeden bir odyoloji merkezine
başvurun.

0-3AyArası* Annesinin sesini tanır ve sakinleşir.* Yüksek seslerde irkilir, besleniyorsa duraklar.
3-6AyArası
- Gürü|tüde uyanır, çevresindeki seslerin nere-

den getdiğini buthak İçİn sesin kaynağına döner.
6 - 12 Ay Arası
* Da da, ba ba gibi sesleri algılar.
* Adı söylenince tepki verir.
* 

Çıngırak sesi gibi oyuncak ses|erinden
hoş|anır.

12 - 18 Ay Arası
* Ba ba, da da gibi sesler sesIer çıkarır.- Sevdiği oyuncakların, eşyaların adı söylenince

işaretle gösterir.
* Uzaktan seslenildiğinde bakar.
18 - 24 Ay Arası
- 

?0 ye yakın kelimeyi söyler
- lki kelimelik cümleler kurar.
* Bas|t komutları yerine getirir.
24Ay-3Yaş
- 24 Aylıkken 270, 3 yaşında 1000 kadar kelime

haznesi vardır.
- lsteklerini genellikIe söze! olarak bildirir.
* Basit cümleIerle konuşur.
* kendisine sövlenenleri anlar.
lşlrııe ENGEII NEDIR ?
Bireyin gelişim, uyum, karşılıklı iletişim beceri-

lerini saglayacak işitme duyarlıhgına sahip oima-
masıdır.

lslrıı e ENGEL|Nl ıı ııeoexLER!
l§ltme engeli herkesin başına gelebitir. Bazı

insanlar işitme engeli ile doğabilir, bazı|an sonradan
yaşanılan o|ay|ar veya yaşlanma nedeniyle işitme
sorunu yaşayabilir. lşitme engeli yaşamın üç döne_
minde ortaya çıkabi|ir.

1. Doğum öncesi dönem :

Annenin hamileliği sırasındaki sağ!ık durumuyla
ilişkilidir. Bu dönemde :

* Annenin hamilelik sırasında işitme kaybına
neden olacak i|açlar ku!lanması,

* Annenin kızamıkçık, kabakulak gibi hastalık|ar
geçirmesi,

* Annenin hamilelik sırasında röntgen çektirmesi* Annenin sarılık geçirmesi
* Annede böbrek hastalığı, şeker hastalığı, kansı-

zlık vb. sistemik hastalıklar olması,
- Hamilelik sırasında geçirilen kazalar, çarpma ve

yaralanmalar çocukta işitme kaybına neden olabilir.
2. Doğum anı
* Bebeğin kilosunun 1.500 gr. dan az olması
* Kan uyuşmazlığı
* Bebeğin doğum sırasında oksijensiz kalması
* Bebeğin doğum sırasında kafa travması

geçlrmesı
. Doğum sonrası
Menenjit, kızamık, ensefalit, kabakulak, kızıl

bg yüksek ateşli hastalıklar geçirme
lşitme kaybına neden olan ilaçlar kullanma
Orta kulak iltihapları
kafa travmaları

* Yüksek şiddetli gürültüye maruz katma
Bu nedenlerden başka bazı genetik bozukluk.

lara işitme engeli eşlik edebilir. (Orn : Down
sendromu )

lşitme engelinin kalıtım yo!uyla geçen pek çok
çeşidi vardır. Akraba evlilikleri kalıtım yolu ile geçişi
arttırır. Allesinde veya akrabalarında işitme engeli
o|an bebeklerin işitme duyarlılığının daha dikkatli
takip edilmesl bu sorunun erken tanılanmasını
kolaylaştıracaktır.

Erken Tanının Önemi
lşitme ve konuşma insanın zihinsel, sosyal, ruh-

sal gelişimi ve akademik becerileri için şarttır.
lnsanın di! ve konuşma gelişimi, en hız!ı yaşamın ilk
iki yılında gelişir. Doğumdan sonraki ilk altı ayda
işitme engeli teşhis edilen ve işitme cihazı takılan
bebeklerin, dil ve konuşma gelişimlerinin yaşıtlarına
benzer olduğu görülmüştür. Bu nedenle bebeğinizin
işitme duyusunu dikkatle takip etmeniz ve işitme
kaybı gibi bir durumla karşılaştığınızda, zamanında
önlem alarak çocuğunuzun geleceğini kurtarmanız
mümkün olacaktır.

serbest kürsü
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Ba
Adana Esnaf ve
sanatkarlar odaları
Birliği, Şoförler ve
otomobilciler odası
Başkanı Kazım
Barışık, son 17 yılda
Kurban Bayramı tatil-
lerinde meydana
gelen trafik kazaları-
na 2 bin 752 kurban
veri!diğin i belirterek,
sür[icülere "D ikkatl i,
hosqörülü olun.
bayram tratiğini kana
bulamayın" uyarısın-
da bulundu.
Barışık, yaptığı açık-
lamada, bayram
trafiğinde kaza ve
ölümlerin artan
yoğunluk nedeniyIe 3
kat artış gösterdiğini
belirterek, 1990-2006
yı!ları arasındaki
Kurban Bayramı tatil-
lerinde 236 gün tatil
olduğunu, meydana
gelen 3 bin 355 trafik
kazasında2bin752
kişinin hayatını kay-
bettiğini ,7 bin 41

Y

kişinin ise yara-
landığını bildirdi.
Trafik yoğunluğunun
yanı sıra dikkatsizlik,
hoşgörüsüz!ük,
acelecilik, kural!ara
uyulmaması, yorgun
araç kullanılmasının
kaza!arın artmasında
önemli etken
olduğunu belirten
Barışık, bayramların
yaşama davet
olduğunu, bu bilinçle
direksiyon başına
geçilmesi gerektiğini
kaydetti. Barışık,
"Bayramda yas değil,

sevinç, mutluluk
yaşamak
istiyoruz" dedi.
Barışık, yola çıkacak
araçların teknik özel-
liklerine uygun
bakımlarının mutlaka
yaptırı!ması konusun-
da sürücüleri uyardı.
Barışık, uyarı!arını
şöyle sürdürdü:
"Bayram coşkusuyla
dalgın, yorgun,
uykusuz, özellikle
alkollü ve uyuşturucu
etkisi yapabilecek
ilaç içerek araç kul-
!anıImamalıdır.

o
f ouxı-üxslvıCoızert f

yolcu!uk süresince
ağır ve yağlı yemek-
ler yenilmemelidir.
Hava, yol ve görüş
şartlarına göre hız ve
fren mesafesi
ayarlanmalı, sık sık
mola verilmelidir.
kurallara titizlikle
uyulma!ı, hatalı solla-
ma yapılmamalı,
emniyet kemeri mut-
laka kullanılmalıdır
Kış mevsimi şartları
dikkate alınarak yağ-
mur, çamur, kar ve
buz görüşü azaltmak-
tadır. Araçların
!astik!eri hasarsız
ve havaları tam
o!ma!ı, karlı kesim-
lerde mutlaka kış
!astik!eri kullanılmalı,
yanlarında zincir
bulundurulmalıdır.
Ayrıca aracın aküsü,
farları, silecekleriyle
kalorifer, klima, hava-
landırma ve rezistan-
sı kontrol edilme-
lidir."
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Orhangazi'de inşaat
halindeki bir binanın
birinci katının
çökmesi sonucu
birisi ağır 3 işçi
yaraIandı.
Alınan bilgiye göre,
Arapzade Mahallesi
Arkaltı Caddesi'nde
işyeri yapılacak
inşaat halindeki
binaya beton
döküldüğü sırada
birinci katın tavanı
çöktü. Büyük bir
gürültüyle çöken
inşaatta kalıp!arın
altında kalan işçiler

cemalettin Toksöz
(32), İhsan Bektaş
(34) ve Sebahattin
Tuna (26) yaralandı.
Ambu!ansla
Orhangazi Devlet
Hastanesi'ne
kaldırılan
işçi!erden belinde
ve ayaklarında
kırık olan
cemalettin
Toksöz'ün hayati
tehlikesinin bulun-
duğu biIdiri|di.
Polis ekipleri olayla
ilgi!i soruşturma
baş!attı

ram trafİ l zbin 752can aldı
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Muş Nüfus Müdürlüğü'nden
aldığım nüfus cüzdanımı 19.12.2006 günü

kaybettim. Hükü msüzdür.
Öruırn GÜLER Doğum Tarihi : (1939)

Cl-

=-

Seyir Vardiyası Tutma ve Can Kurtarma
araçlarını Kullanma Yeter!i!iği

Belgelerimi kaybettim. Hükümsüzdür.
ORHAN ARİKAN

ı7e
Ege Bölgesi Sanayi
Odası (EBSO) tarafın-
dan zeytinyağı sorun-
larının be!irlenmesi
ve çözüm önerilerinin
tartışılması için sek-
tör temsilcileri ile bir-
likte toplantı gerçek-
leştirildi. lzmir Çevre
ve orman ll Müdürü
Yard. Doç. Osman
Tatar, hızla gelişen
zeytinyağı sektörüyle
birlikte sorunların da
büyüdüğüne
dikkat çekti.
Ege Bölgesi Sanayi
Odası meclis toplan-
tısında sezonluk
faaliyet gösteren
zeytinyağı sektörü
temsilci!erine yönelik
zeytin karasuyu ile

atırı ldı
ı

ısektörü masa
Y

an a
ilgili düzenlenen bil-
gilendirme toplan-
tısında konuşan
Tatar, yasa ve yönet-
meliklerin üretici ve
sanayicileri zorlaya-
cağını anlattı.
Tatar, "Uretimde
AB'nin gerisindeyiz.
lspanya'da 300 bin
adet ağaç varken 1

mi|yon 300 bin ton
zeytinyağı üretimi
var. Türkiye'nin 120
bin ağacı varken 400
bin ton olması
gereken zeytinyağı
üretimi 150 bin ton
düzeyinde. Demek ki
üretimde de sorun
var. Zeytinyağı sek-
törü gelip geçiçi bir
sektör değil. Bi|im ve

teknolojin in getirdiği
yenilikler kul!anılmalı.
Zeytin karasularını
normal atık sular ile
karıştırmamak
gerekiyor.
karasuların bertaraf
edilmesi konusunda
yasa ve yönetmelik-
lere uyulmalı" dedi.
lzmir Çevre ve Orman
ll Müdürlüğü Çevre
Yönetimi Şube
M üdürlüğü'nde
görev yapan Çevreyüksek Mühendisi
Esra Horasan ise
zeytin karasuyunun
masum bir atık
olmadığına dikkat
çekti. Zeytin karasu-
larının bertaraf
edilmesi ile ilgili

olarak Avrupa
ülkelerinde buhar-
Iaştırma yönteminin
kul|anıldığını ve
Türkiye'deki firmalara
da bunu önerdiklerini
anlatan Horasan, "
Yasa ve yönetmelik-
lerle zeytin karasu-
larının bertaraf
edi!mesi konusunda
ağırlaştırı lmış cezalar
var. Bunlara
uymayanlara 60 bin
YTL para cezası ve 6
aydan 2 yıla kadar
hapis cezası var. Biz
firmatarın yasal yap-
tırımlarla cezalandırıl-
malarını değil, yasa
ve yönetmeliklere
uymalarını istiyoruz"
diye konuştu.

ı

Ticari taksiler şehirIer
arası trafikten men edlll r

Ulaştırma Bakan!ı
ğı'nca hazırlanan
2006/KUGM-19
gereği 1 Ocak
2007'den itibaren
ticari plaka!ı araçla
rın şehir dışına çık-
masının yasaklan-
ması, ticari taksici-
lerin tepkisine
sebep oldu.
Bursa Şoförler ve
otomobilciler odası
Başkanı Hasan
Topçu, 1 Ocak
2007'den itibaren
yürür!üğe girecek
olan 41 yetki belge-
si yasasına tepki
göstererek, "Bursa
da 41 belgesi olan
hiçbir şirket yok,
vatandaş çok zor
durumda kalacak.
Bizim isteğimiz ek
bir maddeyle taksi-
Ierimize izin verilme-
si. Bizim taksilerim-
izin duraktan aldık-
ları müşteriyi gide-
cekleri yere götürüp
dönüşte yolcu
almadan geImeleri
konusunda yasaya

ek bir madde konu-
larak bu mesele
ııallerjılctıılır Aksı
takttirt!tı lıeııı vatan-
daş henı de taksici.
lerimiz çok zor duru-
ma düşecek.
Aynı zamanda kayıt
dışı ekonomi de
doğacak" dedi.
Topçu, "Bu yasa
Türkiye genelinde
90 bin taksiciyi
ilgilendiriyor. Bur
sa'da ise 642 taksi-
ciyi ilgilendiriyor.
A1 belgesi olan
Türkiye'de sadece
16 firma var, bu fir-
maların heps| de
Ankara'da.
Bursa'daki yolcu
Yalova veya lstan-
bul'a gitmek için
Ankara'dan mı taksi
isteyecek?" dedi.
A1 belgesi olmadan
şehir dışına çıkan
taksilere 5 bin YTL
ceza kesi!eceğini
belirten Topçu,
kanunda yeni
düzenleme yapıl-
masını istedi.

Hakim ve savcı kural arı ekııdı
Meslek öncesi eğitim
sürelerini başarıy!a
tamam!ayıp mesleğe
kabullerine karar ver-
ilerı 3. dönem 339
adli yargı hakim ve
savcı adayı ile 157
idari yargı hakim
adayının kuraları çe
klldl. Genç hakim ve
savcı adaylarının bil-
gisayar ortamında
yapılan atamalarını
Adalet Bakanı Cemil
Çiçek başlattı.
Mllli Eğltim Bakanlığı
Şura Salonu'nda
düzenleııen kura
çekimine Adalet
Bakanı Cemil Çiçek,
Danıştay Başkanı

Sumru Çörtoğlu,
Barolar Bir!iği
Eaşkanı Ozdemir
Ozok, mil letvekil !eri,
çok sayıda bürokrat

ve hakim ve savcı
adaylarının aileleri
katıldı. Bakan Cemi!
Çiçek, yaptığı konuş-
mada, 496 hakim ve

savcı adayının yargı
ya büyük destek sağ
layacağını ifade etti.
Çiçek, Türkiye'nin
artan nüfusu
karşısında mevcut
hakim ve savcı sayısı
nın yeterli olmadığını,
bu sayının 30 bine
ulaşması gerektiğini
söyledi. Yargıda
önemli değişiklik!er
yapıldığını anlatan
Çiçek, bu konuda
Avrupa'nın en ihti
şam|ı adlı tıp kuru-
munun lstanbul'da
yapımının devam
etitğini ve 35 projenin
de hayata geçirile-
ceğini söyledi.
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Emlakta en ok
kazandıran bo lqeler
Konuta yapılan
yatırım en kısa
sürede Beşiktaş ve
Şişli'de kendisini
amorti ediyor...
Beşiktaş'ta özellikle
3+1 tipteki dalreler,
Şişli'de ise 1+1'lere
yapı!an yatırımIar
çok daha kısa
sürede geri
dönüyor.
Emlak sektörü nde
yaşanan
can lanmayla
birlikte konutların
fiyatları hız!a arttı.
Oyle ki, daha düne
kadar konut fiyatları
makul sayılabilecek
bazı semtlerin
yanına yaklaşmak
neredeyse
imkansız hale geldi.
Sadece İstanbu!'un
merkezinde değiI,
konut projelerinin
hızla yükseldiği,
daha önce adı sanı
duyulmayan bazı
bölgeler de birden
bire popüler
olmaya başlayınca
buradaki fiyatlar

lstanbu!'un
merkeziyle yarışır
hale geldi.
EmIaktaki
hareketlil ikle birlikte
kiralar da yükseldi.
Bu durum konut|ara
yapılan yatırımların
geri dönüş süreIerine
de etki etti.
peki son dönemde
yatırım açısından
en karlı olan
bölgeler hangileri?
B u bölgelerde
yatırımlar ne kadar
sürede kandilerini
amorti ediyor?

Nerede, hangi tipte
ve büyük!ükte
konutlara yatırım
yapmak daha
avantajlı?
lstanbul'un
merkezindeki
semt|er ve son
dönemlerde yıldızı
parlayan 7 bölgeyi
mercek altına aldık.
İşte size Beşiktaş,
Şişli, Kadıköy,
Umraniye, Çek-
meköy, Ataşhir ve
Bahçeşehir'in
yatırım açısından
profili...

ı

ı
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[ılleınur enıek sine katsa lıaılııilı
Memur emekli
maaşları, Ocak ayın-
da yüzde 3,1 ile
yüzde 4,2 arasında
artacak. Böylelikle
Memur emekli
aylığındaki alt sınır,
yeni yılda 27,36 YTL
artışla 672,56 YTL
o!acak.
Anayasa Mahkeme
sinin sosyal güvenlik
reformuyla ilgili 5510
sayılı Yasanın bazı
hükümlerini iptal
etmesi ve hükümetin
de reformun yürür-
lük tarihini 6 ay
ertelemesinin ardın-
dan, memur emekli
maaş|arının hesabın-
da yeniden katsayı
sistemine dönüldü.
Bu çerçevede
memur emeklilerinin
Ocak ayı maaşları
0,04605'lik katsayı i!e
0,58640'Iık taban
aylık katsayısına
göre hesaplandı.
Memur emeklileri iIe
du! ve yetimlerinin
zamlı maaş çizelge
leri i!gili banka şube
lerine de gönderildi.
1 Ocakta yürürlüğe
girecek yeni memur
maaş katsayıları ile
birlikte memur emek-
l.ı aylıklarında yüzde

3,1 ile yüzde 4,2
arasında artış ola-
cak. Bu şekilde
halen 645,20 YTL
olan emekli aylığın-
daki alt sınır, 672,56
YTL'ye çıkacak.
Halen S'in 1'inden
maaş almakta olan
bir po!is emeklisi ile
normal memur
emeklisinin aylık
maaşı da 615,88
YTL'den 641,83
YTL'ye yükselecek.
1'in 4'ündeki bir
öğretmen
emeklisine 843,26
YTL yerine 875,84
YTL maaş ödenecek.
Genel Mü dür emek-
lisinin 2 bin 443,48
YTL olan aylık maaşı
da, 2 bin 522,73
YTL'ye çıkacak.
Ote yandan emekli
C um hurbaşkanları

i!e emekli
Başbakanların aylık
maaşları da yeni
yılda yüzde 12,2
oranında artacak.
Cumhurbaşkanlığı
bütçesine göre hesa-
planan
Cu m hu rbaşkan!arı
ve Başbakanların
emekli maaşları,
2007 yı!ı Bütçesinde
yer alan ödenek
çerçevesinde zam-
lanacak. Bu şekilde
emek!i Cumhurbaş
kanlarının halen 8
bin 440 YTL olan
emekli maaşı, 2007
yı!ında 9 bin 470
YTL'ye yükselecek.
Bu yı! 6 bin 330 YTL
emekli maaşı ödenen
eski Başbakanlara
da 2007'de 7 bin
102,50 YTL emekli
maaşı ödenecek.
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Royal Mermer Fabrikası'nda
çalışmak Üzere

v Makineciler
v Döşemecller ve

v Ara Elemanlar
a lınacaktır

Müracaat Tel
(0.533) 41 5 28 41
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R ARANıYOR

Yeni açacağımız

Oto Yıkama yerimize

( Deneyimli Yıkamacılar

, [Vluhasebeden

anlayan emekll Müdür

v Bekçi alınacaktır

0,532,353 34 56

a n a
Türkiye İstatjstik
Kurumu (TUlK) veri-
lerine göre, 2006 yılı
3. döneminde çalışı
lan saat başına ücret
ve çalışan kişi başına
k?.4anç artış gösterdi.
TUIK, 2006 yılı 3.
Dönem lmalat sana
yiinde Saat Başına
Ucret ve Kişi Başına
Kazanç Endekslerini
açıkladı. lmalat
sanayi sektöründe
lSlC Rev.3'e göre
üçer aylık dönemler
itibariyle 1997=100
temel yı|lı olarak
hesaplanan, saat
başına ücret ve
kişi başına kazanç
endekslerinde,
2006 yılı 3.
döneminde bir

ına kazanhkı arttı
önceki yılın aynı
dönemine göre, üre-
timde çalışılan saat
başına ücret
endeksi yüzde
10.8, üretimde
çalışan kişi başına
kazanç endeksi
yüzde 10.9 ve diğer
işlerde çalışan kişi
başına kazanç
endeksi ise yüzde
13.5 artış gösterdi.
Devlet sektöründe,
üretimde ça!ışılan
saat başına
ücret yüzde 6.7,
üretimde çaIışan
kişi başına kazanç
yüzde 9.8 ve
diğer işlerde
ça!ışan kişi
başına kazanç
yüzde 8.0 arttı.

K rİez
I GUraLux slYAsı (iAztİE I

ABONE OLDUNUZMU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN
o

GERçEKgTo ı^6sTiK
LRzoĞı,tıtlüseyin TAŞruRAN

HER TURLU
LAsTiK TAMini YAPıLıR.

(,, 2- El ve Yeni Lastik Alım Satımı
'-, 2. EI Jant Alım Satımı
24 SAAT HLZMETE AGıKTıR

G§ill: 0,535 73ö 43 70
0r.Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

Demirci Apt. Gemlik / BURSA

Az kullanılmış
40 binlik otomatik

kömürlü kat kalorifer
kazanı sahibinden sa tılıktır

5t3 96 83 GEırLıK

ELEtAJl"ARAil IYORF
Matbaamızda yetlştiriImek üzere

Ç|RAK ARANİYOR

ı(iıRIEı ıı]§ET
lstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij .yanı

Tel : (0.224| 513 96 83 GEML|K
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K a larında ba anlar

bakımıin cllt ve sa
§

Kış mevsiminin
gelmesi ve hava!arın
aniden soğumasıyla
bir|ikte öze!likle
bayanların saç ve
ciltlerinde görüle
bilen problemler, alı-
nacak birkaç önlem-
le gideri|ebiliyor.
Uzmanlar, kış mevsi-
minin gelmesi ve
hava!arın soğumaya
başlamasıyla birlikte
özellikle bayanların
ciIt ve saçlarında
çeşitli problemler
yaşadığını ve bu
problemlerin alı-
nacak birkaç önlem-
le çözülebileceğini
belirtiyor.
Uzmanların verdiği
bilgilere göre, soğuk
havalarda bayanların
ozellikle yüzlerinde
kızarma, gerilme ve
kurumalar yaşan-
abiliyor. Eğer soğuk-
ta yüz kızarıyorsa o
cildin oldukça has-
sas olduğunun
anlaşıldığı, bu yüz-
den nemlendirilmesi
gerektiği belirtiliyor.
Bu cilt yapısına
sahip bayanların yüz
temizliginde anti-
alerjik ve yağlı ürün-
ler kuIlanmasını
tavsiye edilirken,
makyaj ürünlerinde
nemlendirici özelliğe
sahip ürünIerin ter-
cih edilmesi ve
soğuğa çıkarken
yüzün mutlaka şal
veya atkı ile korun-

ması gerektiği vur-
gu|anıyor.

Ayrıca yüzde gerilme
varsa yüzün nem-
lendiricisiz bırakıl-
maması gerektiği,
duşta fazla kalınma-
ması ve bakım ürün-
leri seçerken g!is-
erin, vazelin ve
bitkisel yağlar
bakımından zengin
ürünlerin seçilmesi
öneriliyor.

Soğuk havalarda
deride su kaybının
fazIalaştığını ve
bunun da ellerde
kururnaya yol
açtığıııı beIirten
uzmanlar, elin suyla
her temasından
sonra mutlaka nem-
lendiricili krem
sürülmesi, eğer
bayanların vakti
yoksa günde en az
iki kez ellerini krem-
lemesi, dışarı
çıkarken mutlaka
eldiven giyilmesi ve
haftada en az bir kez
badem yağı ile
masaj yapılmasını
öneriyor. Eger
elde çatlamalar
varsa gece yat-
madan önce zengin
içerikli bes!eyici
bir krem sürülmesi,
daha sonra pamuk
bir eldiven giyilmesi
ve sabaha kadar
çıkarılmaması gerek-
tiği belirtiliyor.

Barış Güler'in
kaleminden 7 YAş

ııa klrllll
Y ı

0 us

kategoride ele alabil-
iriz. lsınmada kul-
lanılan yakıtların
kalitesiz olması hava
kirliliğine neden
olma ktadı r.
Yakma yöntemlerinin
yanlış uygulanması
ve kullanılan sistem-
lerin bakımlarının da
düzenli yapılmaması
yakıttan kaynaklanan
hava kirliliğini artır-

hastalıklarını tetlkll
ııyıı ı

]0r
Hava kirliliğinin
göğüs hastalıklarını
tetiklediği açıklandı.
Denizli Devlet
Hastanesi (DDH)
Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Dr. Berna
Öztürk, hava kirlil-
iğinin özeltiklere
zatürre, astım ve üst
solunum yolları
enfeksiyonları
hasta!ığını tetik-
lediğini söyledi.
Kış aylarının başla-
masının ardından
hava kir!iliği
nedeniy!e hastanel-
erde Göğüs Hastalık
ları servisinin yüzde
100 arttığına dikkat
çeken Oztürk, "Hava
kirliliğinin başlıca
nedenlerini
kent!eşme, sanay-
ileşme ve motorlu
araçlar olarak 3 ana

maktadır. Motor!u
araçlardan çıkan
egzoz gazları ve fab-
rika baca!arından
çıkan zehirli gazlar
da havayı kirleten en
önem!i etkenIerden
biridir. Hava kirlil-
iğinin yol açabileceği
sağlık problemleri
hiç de azımsanmaya-
cak kadar büyük ola-
bilir. Hava kirliliği,

üst solunum yolu
enfeksiyonları,
bronşit, nefes
darlığı, astım ve
zatürree gibi göğüs
hastal ı kları sayı sında
artışa neden o!mak-
tadır. Ayrıca hava
kirliliği akciğer
kanserinin de hazır-
layıcı etkenlerinden
biridir. Çocuklar,
yaşlılar ve herhangi
bir nedenle bağışık-
lık sistemi yetersi-
z!iği olan kişiler bıı
problemlerden en
çok nasibini alan
kesimi oluşturur|ar.
Ayrıca da solunum
yollarıyla ilgiIi a!erjik
hasta|ığı olan kişi-
lerin de bu duruma
dikkat etmesi ve
gerekli ön!emleri
alması uygun ola-
caktır" dedi.
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sıcak tutan besinler
Soğuk havalarda
giyi!ecek kıyafetler
kadar tüketilecek
besinlerin de önemli
olduğu bildirildi.
Kış aylarında soğuk-
tan korunmak için
yapılan kıyafet seçi-
mi kadar, tüketiIecek
besin maddelerine
de dikkat edilmesi
gerektiğini be|irten
uzmanlar, kırmızı et,
balık türIeri, sakatat,
kuru fasulye, nohut,
kuru kayısı, kuru
üzüm, yumurta
sarlsı ve ıspanak,
maydanoz, pırasa ve
diğer yeşil yapraklı
besinler, badem ve
fındık tüketilmesinin
soğuğa karşı
koruyucu olduğunu
be!irtiyor.
Başta dut ve üzüm
pekmezi olmak
üzere diğer pekmez

çeşitlerinin de
vücudu ısıtarak,
soğuğa karşı
koruduğunu belirten
uzman!ar, sabahları
evden çıkmadan
önce yarım çay bar-
dağı pekmez
içildiğinde vücudun
direncini arttırdığını
ifade ediyor.
Uzmanlar, margarin
ve sıvı yağlarla çiko-
!ata, zeytin ve peyni
rin de sık tüketilme
sini öneriyor.
Soğuktan en çok
etkilenen!erin
yaşlılar, hamileler,
vejeteryanlar ve
diyet yapan!ar
olduğunu
hatırlatan uzmanlar,
bu kişilerin
soğuğa karşı daha
dikkatli olmaları
gerektiğini
kaydetti.

GEMıİI( sı İnure,rı[A GÜNLİİGÜ
VENÜS SiNEMASİ
Filrnin Adı
DONDURMAM GAYMAI{
tıAYATıMıN İ(ADıNtsıN

Seanslar
ı 1.5o - l4.oo - ı6. 15 _ 2o.oo
l1.45 - 14.ı5 - t6. l5 - 20.15
(R.ezervasy<»n Tel : 5l5 33 2l)

ATLAS SİNEMASİ
PARTİ rİAYVANLARI ı ı.3o - l4.oo - ı6.30

(K.ezervasyon Tel : 5l2 ()5 46)ı,'Gemlik l(örfei internette ,,l,,lı,l cOıll
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k hlzmetlerl anı

tarafından tedavi
edilmesi gereken bir
hasta, kadın doğum
uzmanları arasında
mekik dokuyabilmek-
te veya basit bir isti-
rahat ile şifa bulabile-
cek hasta, onlarca
tablet ilaç yutup
midesini bozabilmek-
tedir. Geri dönüşü
oImayan zarar|ara
maruz kalmamak için
bu konularda bil-
inçlenmeli ve tercih-
ler ona göre yapıl-
malıdır" dedi.
Bölgede vatan-
daşların sağlık
hizmet|erıni tüke-
tirken yapılan hatalar
hakkında bilgi veren
Dr. Ozden, hizmet alı-
nacak sağlık biri
minin genelde yanlış
seçiIdiğini, hastaların
önemli bir kısmının
birinci basamak

blllnl 0r
Güneydoğu Anadolu
Bölgesi başta olmak
üzere Türkiye'nin
her yerinde sağlık
hizmetlerin in
sağlıksız bir şekilde
tüketildiği ni be!irten
uzmanlar, birçok
vatandaşın sağIık
hizmetlerini nereden,
ne şeki|de alacağına,
uygulamalarda nelere
dikkat edeceğine
dost, akraba, komşu
tavsiyesı ve
dogmatik bilgi!erle
gerçek!eştird i kleri n i

ifade etti.
Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nde yaşayan
vatandaşların sağ!ık
hizmetleri hakkında
gerekli bilgilere sahip
olmadıklarını söyle
yen Mardin Kadın ve
Çocuk Hastalıkları
Hastanesi'nde görevli
uzman Dr. Adem
Özden, görev yaptığı
10 yıl içerisinde
sağlık hizmetlerini
yerine getirirken
karşılaştığı dogmatik
bi!giler ve hata|ar
hakkında bilgi verdi.
"Sağlık hizmetinin
gunlük yaşamda
tükettiğimiz birçok
hizmetin arasında en
önemlisidir" diyen Dr.
Özden, "Sağtık
hizmetlerinden fay-
dalanan birer tüketici
olan hastalar,'sağlık
hizmetini' alırken
nelere dikkat ediyor-

lar ve nelere inanı
yorlar. Kuaföre
giderken, dışarıda
yemeğe çıkarken,
market a!ış verişinde
veya bir e!bise dik-
tirirken seçimlerde
birçok objektif kriter
sıralanabilmektedir.
'Sağlık hizmetini
nereden, ne şekilde
alacağınıza, uygula-
malarda nelere dikkat
edeceğinize nasıl
karar veriyorsunuz?'
şeklinde bir soru
karşısında çogu
zaman dost, akraba,
komşu tavsiyesi ve
dogmatik bilgiler
dışında pek bir şey
söylenemez. Bunun
sonucunda, sağ|ık
ocağından alınacak
bir hizmet için fakülte
hastanesine başvuru-
labi!mekte, aslında
ci!diye doktoru

sağlık kuruluşlarında
(sağlık ocak|arında)
teşhis ve tedavilerini
yaptırabilecekken,
gereksiz yere ikinci
basamak sağ!ık kuru-
luşlarında (devlet
hastane!erinde) yığıl-
malara yo.! açtığını
söyledi. "lyi doktor-
dur" denilerek
böbrek taşı tedavisi
için dahiliye uzmanı-
na gitmek gibi yanlış
branştan sağlık
hizmetini aImak
amacıyla çabalayan-
Iarın da yanlış bir
uygulamanın içinde
olduğunu kaydeden
Dr. Ozden, bölgede
yaşanan diğer bir
yanlışın ise'Çok iIaç
yazan doktor, iyi dok-
tordur' ve 'Çok ilaç
aImak, çabuk iyileş
tirir' inanış!arının
olduğunu ifade etti.
Hastayı memnun
etme çabası ve
promosyon baskısı
altında kalabilen
bazı hekimlerin
bu beklentiyi
karşıladığı.nı ileri
süren Dr. Ozden,
"Sosyai güveniik
kurumlarının ayaktan
tedavi reçete!erinde
en fazla döıt ilaca
izin vermesi ve ilaç-
tan katkı payı alın-
ması, son yıllarda bu
soruna bir nebze çö
züm getirmiştir."
dedi.

Iullde ıı ları keınlkleria
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Mide yanmasına
karşı kullanılan bazı
ilaçların kemiklerin
zayıflamasına yol
açtığı biIdirildi.
lngiltere'de yapılan
geniş kapsamlı bir
araştırmada mide
ekşimesi ve yan-
masına karşı kul-
lanılan bazı ilaçların
bir yıldan tazla alın-
masının 50 yaş
üstündekilerde kalça
kırıkları riskini artıra-
baldlğl saptandı.
Araştırmacılar, söz
konusu ilaçların
mide asidini
azaltırken kalsiyu-
mun emilmesini zor-
laştırdığın ı belirtti ler.
Journal of American
Medical
Association'da
yayınla.nan araştır-
mada, lngiltere'deki
145 bin hastanın
kayıtları incelendi.
Araştırmada incele-
nen hasta|arın orta-
lama yaşının 77

0r

olduğu belirtildi.
Bu ilaçları bir
yıldan fazla
kulIananlarda
kalça kemiği kırı!-
masının kullan-
mayanlara göre
yüzde 44 daha iazla
olduğu saptandı
llaçlar ne kadar uzun
süre kullanı!ırsa
riskin o kadar iazla
olduğu be!irt|ldi. Bir
yıldan iazla süre
yüksek dozda ilaç
kullananlarda riskin
2,5 kat iazla olduğu
belirlendi.
Araştırmada, ilaca
bağlı kemik kırıl-
masının erkeklerde
kadınlara göre daha
iazla görü!düğü
de tespit edildi.
Bunun nedeninin,
kadınIarın
menopozdan
sonra kemik erime-
sine karşı kalsiyum
kullanmalarının
olabileceği
belirtiIdi
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İtfaiye 110

Polis İmdat 155

Jandarma imdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLİK
Kaymakamlık

C.SavcıIığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd

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

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

TAKSıLER

TEK Arıza
TEK İşletme
Sta§um
Orm.Bö|.Şef.
Mılıi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.

özeı io. ıuo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.

Tekel Md.

Ver. Dairesi Md.

İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

Halk Eğitim Müd

GEREKLl 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
513 18 46

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 10 51

513 10 53

513 29 54

51310 28

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. 5't3 45 21-122
Su İşIet. 513 45 21 - 115

İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnlz 185

DENİZ OTOBUSU
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 _ FERİBOT
(226| 814 10 20
(226) 363 43 19
(262| 655 60 31

Yalova
Topçular
Eskihisa r

oToBUS
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
otobüs Terminali

rÜP DAGİTİCİLARİ

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

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

NOBETÇİ E CZANE
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GtMİ ÇLCZAI{ESİ
Istiklal Cad, l{o : 8

Tel :513 40 52 GEMLİK

GEı*LiKltı ıLX GUıüLux GAZETEsi
GEt$LlXıı

I GuNLuK siYAsi GAZETE I

YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL : 34 SAYI : 2634

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

Sorum|u Yazı İşleri Müdürü : Serap CÜl_en
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

İstikIal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tet :513 96 83 Fax:513 35 95 GEMLiK

yönetim ve Basım ye ri : xÖRrez oFSET
Matbaacl ı k-Yayı ncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklat Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Uluda
Y

Kış turizminin önem-
li merkezlerinden
Uludağ'da jandarma
asayiş yönünden
güzel hizmetlere
imza atıyor.
Jandarma Gene!
Komutanlığı tarafın-
dan geliştirilen kim-
lik bildirim sistemi
sayesinde, tatil için
Uludağ'a gelenler ile
otel persone!inden
19 bin 290 kişinin
kimlik bilgileri ince-
lendi, aranan 5 kişi
bu sistem sayesinde
yakalandı.
Uludağ'da sezonun
açılmasıyla birlikte
jandarma yetkilileri,
otel yöneticileri ile
yaptığı toplantıda
sistemin işleyişini
bir kez daha anlatıp
kimlik bildirme ile
ilgili eksiklikleri göz-
den geçirdi. Ayrıca
sezon boyunca alı-
nacak asayiş ve
trafik tedbirleri de
görüşüldü. Adll,
idari, askeri ve diğer
yetkili mercilerce
aranan ve sahte kim-
lik kullanan şahıs-
ların tesplt edilerek
yakalanması, suç ve
suçlularla etkin
mücadele edilmesini
sağlamak maksadıy-
la Jandarma Genel

Sayfa l2

Komutan!ığı tarafın-
dan geliştirilen Kim
Iik Bildirim Sistemi,
gerekll alt yapı oluş-
turularak, Bursa ll
Jandarma komutan
Iığı sorumluluk böl-
gesinde bulunan
U|udağ Oteller
Bölgesi'ndeki işlet-
melerde, ça!ışan ve
konaklayanlara ait
bilgilerln sorgu!an-
abileceği şekilde, 1

Aralık 2006 tarihin-
den itibaren faaliyete
geçirildi. Faaliyete
geçirilen sistem suç
ve suçlularla etkin
mücadelenin yanı
sıra kış turizmi açı
sından büyük önem
taşıyan U|udağ böl-
gesinin emniyet ve
asayiş hizmetlerine
de büyük katkı
sağladı.
Uygu lama nın
başladıgı tarihten
bugüne kadar Ulu
dağ bölgesindeki
konaklama tesis-
lerinde 19 bin
290 şahsın bilgisayar
sorgulaması yapıldı.
Yapılan bilgisayar
sorgulaması sonucu
çeşitli suçlardan
arandığı tespit
edilen 5 kişi yakala-
narak adli makam-
lara sevk edildl.

f cuxrux sıvaslcızrırf

'da sıkı taki
a

rte-

§

ı

ıııl

ı

0[|r0 0rdola00k 0 Tü[k
Emekli Beden Eğitimi
Öğretmeni ve Dağcı
Faruk Sükan, bisik-
letiyle Türkiye'yi
dolaşarak su, orman
ve çevre kir!iliğiyle
ilgili öğrencileri
bilgi!endiriyor.
Emekli beden eğitimi
öğretmeni ve
dağcı Faruk Sükan,
bisi k!etiyle Türkiye'yi
dolaşarak su,
orman ve çevre kirli|-
iğiyle ilgili öğrenci-
leri bilgilendiriyor.
Geçen yıl bisik!etiyle
Güneydoğu illerini
dolaşan 80 yaşındaki
gönüllü çevreci
Faruk Sükan,
"Okulların açıldığı
sonbahar ve kapan-
masına yakın ilk
bahar aylarında
bisikletimle şehir
şehir dolaşıp okullar-
da su, ova ve orman-
ları korumanın önem-
ini anlatıyorum. 2007
yılında Bursa, lstan-
bul ve Trakya'daki
şehirleri dolaşarak
konferans!arımı

sürdüreceğim. 1982
yılında emekli olduk-
tan sonra, hem
dağcı!ık maliyetleri ne
ağırlık verdim hern
de bisikletimle
dolaşarak bilgilendir
me faaliyetlerine
başladım. tlk olarak
Finlandiya'ya kadar
Avrupa'nın 11 ülkesin
de bisikletimle dola
şarak incelemelerde
bulundum.
Şimdi Türkiye'yi
bisikletimle
dolaşarak çocukları,
yeni nesli, çevre
konusunda bilinçlen
diriyorum. Bursa'ya
kışın bisikletimi
otobüs bagajına
koya rak, hem
çocuğumu ve
torunumu ziyarete
geldim. Hem de
ilkbahar aylarında
yapacağım bö!ge
ziyaretinin planla-
masını gerçek- ;

leştirdim. Kışın
Tokat'ın Niksar
l!çesi'nde bir
yaylada ikamet

ediyorum.
Bisikletle Türkiye
turlarımda uyku
tulumumu bütün
kamp eşyalarını
yanımda taşırken,
bir de ikaz edici
pankartları üzerime
asarak vatandaşların
dikkatini
çekiyorum" dedi.
Bisikletine yazdığı
yazıyla Bursa
Kapalıçarşı'da
esnafın ilgi odağı
olan Faruk
Sükan'ın, çarpıcı
sloganları şu
şekilde:
"suları kirletenler
suda boğulsun,
Dağ!arı kirletenler
dağdan düşsün,
ormanları yok eden-
ler orman ateşinde
yansın, hayvanları
yok edenler kudur-
sun, ovalara beton
yığanIar taş
kesilsin."
Birçok dağcı ve
izcinin yetişmesinde
katkıları olan Faruk
Sükan, Ağustos

aylarında Dağcılık
Federasyonu
organizasyonuy!a
Ağrı Dağı'nın
zirvesine
tırmanmayı da ihmal
etmiyor. 80 yaşında
olmasına rağmen,
bisikletiyle
Anadolu'yu bir
baştan bir başa
dolaşan Sükan,
insanların tabiatı
katlederek
ge!eceklerini
yok ettiklerinln
farkında olmadığını,
bu mesajı çocuklara
vererek onların
su kaynakları,
ormanlar ve toprağa
sahip çıkmalarını
hedeflediğini de
sözlerine ekledi.
Bursa'da ziyaret
maksat|ı turlarının
ardından Tokat'a
dönecek olan
Faruk Sül«an,
Mart'ayından
sonra bisikletiyle
Marmara ve
Trakya turuna
başlayacak.

m llk Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tüketiciler Birtiği Genel Başkan Yardımcısı Kemal Özer, Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezlerinde ve büyük marketlerde
ürünlerin genel.de zamlandırılmış ve pahalı olduğunu, bu nedenle tüketicilere çok özel ihtiyaçları dışında alışveriş yapmamalarını
önerdi. Ozer, "lnsanlar kalabalık ortamda ihtiyaçları dışında yanlış ve fazla ürünler alabilirler. Alışverişin kalabalık olmayan rahat
ortamlarda yapılması en doğru olanıdır. Bu nedenle alışveriş merkezlerinde bayram yoğunluğunun yaşandığı buğünler.de tüketici-
lerin çok özel bayram ihtiyaçları dış,nda mümkün olduğu kadar alışveriş yapmamalarını öneriyoruz." dedi. Haberi sayfa 6'da
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üffirtffil
eXe llçe Ba$kanı Enver Şahin, Çevre Yolu'na 19 adet sinyalizasyon direği dikitdiğini söytedi.

a

j ellre yolu'nasln al|zas 0n
\İ Büyükşehir
Belediyesi tarafından
orta refüje tel bari-
yerler çekilen Çevre
Yolu'nda sinyalizas
yon çalışmaları
başladı. Çevre
Yolu'na 19 adet
sinyalizasyon
direğinin dikildiğini
söyleyen AKP llçe
Başkanı Enver
Şahin, sinyalizasyon
sisfemi nin Karayol
ları Bölge Müdürlüğü
tarafından yap-
tırıldığını belirtti.

Haberi sayfa 3'de

Güne Bakış
Kadri cÜLER
kadri _guler(D hotmail.com

Çevre yolu
Kıyıdan gerilere doğru giderek büyüyen

Gemlik'i gelecek on yıl sonra büyük ikl
otarak görmemiz mümkün.

Çevre Yolu'nun üzerinde yaşayanlarla,
yolun alt tarafında kalanlar..

Aslında ovaya doğru yönelen yapılaş-
manın yanlışlığını tüm teknik adamlar
söylüyor.

Ama bizim Belediye MecIisimiz, ovayı
yapılaşmaya açmaya devam ediyor..

Ote yandan Büyükşehir Bele9iy"
Meclisinin kabul ettiği 25 binlik Nazım lmar
Planında tüm ovanın 30 yıt içinde sağlam
zeminlere taşınması (B) harfi ile işaret!en-
miş. Plancının önerisi kabul edilmiş.

Büyükşehir'e bağlandığımızdan bu yana
Çevre Yo|u'na hizmet gelmeye bu yıl baş-
landı.

Yolun geliş gidiş bö|ümü demir tellerle
ayrıldı, yaya kaldırımlar yapıldı..

Şimdi de Dörtyol Kavşağı'nda sinyalizas
yon çalışmaları yapılıyor.

Hiçbirşey yapılmıyor demiyoruz ama,
birçok insanın canından olduğu bu yolda,
işler ağır aksak ilerliyor.

Oysa Bursa Büyükşehir Be!ediyesi,
Gemlik Bursa arasındaki oto yolunu çok
kısa zamanda asfaltlattı ve çevre düzen-
lemesini çoktan bitirdi. Güzel de oldu.

Büyükşehir Gemlik'e üvey evlat muame-
lesi yapmama!ı.

Gemlik'e yakışacak bir pIanlama i!e
Çevre Yolu Bursa daki gibi düzenlenmeli.
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Jandarmadan
3ha alet s ıı ah'
o eras onu

Küçük Kumla'da jandarma taraf ından
gerçekleştirilen operasyonda, "hayalet
silah" diye tabir edilen 1 adet Glock
marka tabanca ile kaçak puro ve tütün ele
geçirildi. Bir istihbaratı değerlendiren
jandarma ekipleri, Küçük Kumla'da F.H.
isimli şahsın çalıştırdığı markete
operasyon düzenledi. Haberi sayfa 2'de

hlkencilerinö retılleıl §eıl
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Gemlik Yelken Kulübü'nde basın açıklaması
y.1pan sporcu ve velileri yelken hocaları
Onder Cesur'ıın işten çıkarılmak istenmesınıı
tepki gösterdiler. Haberi sayfa 4'de
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Temiz çevre temiz
top!um..

Birbiriyle iç içe
girmiş iki kavram..

Toplum temiz
olursa çevre de
doğal olarak temiz
o!uyor.

Peki Gemlik'in
hal-i pür melali
nedir..

Bir göz atsak...
Gördüklerimiz pek

iç açıcı değil.
Bir de derinlere

dalsak hiç çıkamayız
alimallah..

Alt yapı-üst
yapıya karışmış..

Akan sular...
Yağmurda tıkanan

logarlar..
Gidemeyip de

göle dönüşen sular..
Gölden de

dükkanlara taşan
çamurlar..

Plansız ve çarpık
yapılaşma ana
etken..

Yurttaş birinci
derecede sorumlu..

Gene! İdare...
Yere! Yönetim..

Sorumluluğu
sahip|enmekte bir-
birlerinden farkı
yok..

Geçenlerde
hükümet konağının
önündeki Başkan'ın
Gemlik'i sevdiğini
belirten açık hava
reklamına gözüm bir
kez daha takıldı..

Takılmaması
olanaksız zaten.

İçimden .. "bu
nasıl sevgi "dedim..

Yine de Gemlik'i
seven bir başkanı
mız var diye mutlu
oldum..

Ya sevmeseydi..
Niceydi halimiz.
Daha da kilitlen-

miş bir trafik..
Daha da pis ve

çamurlu bir Gemlik..
Gemlik'le ilgili

kararların sağa sola
çekiştirilerek al ı ndığı
bir meclis...

Oysa bu Gemiix
gerçekten ve dahi
yürekten Gemlik'i
sevenlerin yöneti-
minde böyle mi olur.

o
f ouıruxs|vısıoızrrr ]

Böyle mi olmalı..
Gemlik sürekli

büyümüş.
Denetimsiz ve

plansız bir biçimde..
Onüne gelen iste-

diği yere yapıyı kon-
durmuş.

Standartlar kişile
re ve siyasal yapıya
göre değişkenlikler
göstermiş.

Alternatif ulaşım
alanları yaratıl-
mamış.

Dar alanda kısa
paslaşmalarla top
sürülmüş.

Bugünlere gelin-
mış.

Şimdi zararın
neresinden dönülse
kardır deyip yola
çıkılsa, iktidarla
muhalefet e! ele
verse, tüm çıkarlar-
dan arındırılmış pro-
jeler tasarlanıp yaşa-
ma geçirilse ne olur?

Fena mı ofur ?
Ama bizde ne

oluyor..
Kişisel çıkarlar

ikba! beklentileri

Gemlik'in
top|umsal ve
kentsel çıkarlarını
bir yana bıraktırıyor.

Hiç olacak şey
mi?

Aynı paıtide ayrı
telden çalmak..

Oluyor işte..
Birileri Gemlik'in

kuruşunu yedirmem
deyip parayı birik-
tiriyor..

Birileri "köşeyi
dönmek" uğruna
Gemlik'i, Gemlik'te
yaşayanları
uçurumdan aşağı
itmek için e!inden
geleni ardına koy-
muyor..

Birileri çevresine,
kentine sahip çık-
mıyor.

Dolayısıyla çevre
gün geçtikçe kir-
leniyor..

Toplum yapısı
bozu !uyor..

?- _- :_ - _. --_ıeıııız 9ğyığ
için...

Önce düşünce
yapısını temizlemek
gerekiyor..

Sayfı 2

Gürhan çETİNKAYA
Temiz Gemlik içih....

Jandarmadan
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Küçük Kumla'da
jandarma tarafından
gerçekleştirllen
operasyonda,
"hayalet si!ah"
diye tabir edilen 1

adet Glock marka
tabanca ile kaçak
puro ve tütün ele
geçirildi.
ll Jandarma
Kom utan !ığı'ndan
alınan bilgiye
göre, bir istihbaratı
değerlendiren
jandarma ekipleri,
Küçük Kum|a
Beldesi'nde F.H.
isimli şahsın
çalıştırdığı markete,
mahkemeden
alınan izinle

operasyon
düzenledi.
Yapıtan aramada,
bir adet "hayalet"
olarak bi!inen
Glock marka 9
mi!imetre çapında
tabanca, bu
tabancaya ait bir
şarjör ve 30 adet
mermi ele geçirildi.
Ayrıca işyerinde
32 paket puro,
2 kilogram
kaçak tütün ile
26 paket kaçak
sigara ele geçirildi.
Mahkemeye
sevk edilen şüphe|i
F.H. tutuksuz
yargılanmak üzere
serbest bırakıldı.
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Tel : t0.e24) 512 08 58
Fax : (0.224l- 512 08 61

İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt.
Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA
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EE42ıı or. Ziya Mh. 1,!5 M2 2.kat 3+1 dain lqlffir.rli,
pmap.nli, sat.n boya, hartopıy.di 80.000 YTL
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3+'i karlonpıy.l,
halorlrenr, fulı oşya 115,ooo YİL
EE-o33 orhangazı Cad. 'lııo M2 1.kat 3+1 doğalga
bak|mll da|rc 

'5 
ooo YTL

EE-O57 Cumaıtesı Pazan 70 M2 s.kat
2+ t çe||k kapı. harionpıyc.. pImapcn 41,0OO YTL
EE-o58 Manastır 130 o2 5 kal denlu yola ccphc,
kalofıferll 70 ooo Ytt.
tE-060 Ma,ıastlı 130 M2 5 kat 3+1 dcn|z yo|a
cophe|ı kal(r.lle.ll /o ooo Y]L
EE-061 flalıkpaza,ı 88 M2 5 kat
2+,l baklm lste, 35 ooo YTL
EE_062 Manastr 12o 82 4.kat 3+'! 

'ulldal.e 1oo.ooo YTL
EE-o77 Hamıdıye Mh 11/ı M2 1.kal 3+1
bakımlı daı.e 60,0OO YTL
EE-o6'| Manastır '!35 M2 1.kal 3+1
fu ll_doğalgaz 9o.ooo YTL
EE-o82 Manastlr lıı5 M2 3.kat 3+1 cirt
banyo ve wc, kalonrerlı, a3ans&lü !rc.o«) YTL
EE-o63 Eşre' Dinç.. Mh. 13oM2 2.kat
3+1 ycnı blna Eo.ooo YİL
EE-065 Manastlr 11o M2 'ı2.kat kartmpıyedl,
kalor|ferla. maurafsız 55.oo0 YTL
EE-106 Manastır 150 M2 ,ı-2_3_rı_5_.. katlarda
3+1 

'ull, 
lüks, ağustos 2007 tıslım d.niı runar.h 10

ad9t daic Gmlik Metke: 11o u2 5.k.t 3+l çarşıyı yakın
EE-O93 Manastır 'l95 M2 5.kat
ıı+1 2 banyo.2 wc. asansorlu, doğalgazh
EE-130 Manastlr 195 M2 3.kat
4+1 2 banyo, 2 wc. asansorlu, doğalgazll
EE-129 Manastı. 195 M2 zemın
4+1 2 banyo, 2 wc, asansor. doğalgaz
EE -o94 Manastıı 1 55 M2 zemın
3+'| 2oo7 temmu. tesl|m kredlye uygun
EE-096 Manası|ı 150 M2 1.kat 3+1
donız manzata|l kalorlrerll, ozel yaPım 1 30.o0o YTL
EE-1oo Manasılr 140 M2 3.kat 3+'l
ozol yaPlm luks kalo.|rer|l 120.0o0 YTL
EE.108 Manastıı 150 u2 1.2.3..ı.5. katlardı 3+1 full lüı
Ağustoş 2OO7 toslim d€niı mananlı t0 ıd.t 125.000 YTL
EE_l25 Manastıı 155 M2 l.kat 3+1 2oo7
Temmuz teslim k .diy. uygun 12o.0oo YTL
EE_130 tanastıİ 195 ı{2 1.2.3.ıı.5.6. kıdırde ıı+1 2 banyo,
2 wc, ısansörlğ, doğalgaı|ı 5 adıl 170.d)O YTL
EE-1(l Manastır 120 M2 s.kar 3+1 ıobalı,
kartopiya.li 70.000 YTL
EE_145 Manasıtı 135 M2 3.kıt 3+1 soP.İ d.niı
runDrall, kmbili 80.ooo YTL
EE-'r.16 lstiklal Cıd. t1o t2 2.kat bıkımh dıirı 67.ooo YTL
EE-lııg Hamidiyc Mh. ll0 M2 3+1
Gui okulu yanı bakımlı 55.000 YTL
EE-151 lstik1.1 Cad. 1ıt6 İ{2 9.kat 3+1 öDl yapım fu|l lüks
d.iE 120.0oo YTL
EE-153 Kumla 8o M2 5 kat 2+1 3it iç.riJinde bıkımlı
runarall full ışya|ı .ı2-000 YTL
EE-l5ıl Eski sahi| kıyıkhım 120 U2 3+1 baiımlı d.niz
runaralı 100,0O0 YTl.
EE-155 Mınastıı 120 M2 ]11 d€nl: mnzalı, bıklmll
d.naa 3ıftf muüak 80.0O0 YTL

AA-062 Gomlil Bursa Yolu 13.000 M2
z.min Elüdlu 5 kat imarll t.600,000 YTL
A4-063 Narll KöYu 1.222 İİ2 ınayolı 5 mı. 30o.ooo YTL
4A-064 s.rb.st B<ilge 39.183 İl2
Sanayi lmarlı 3.000.0o0 YTL
AA-067 lznlk Göl k.nan 8oo.ü)0 M2 Turizm
ıosasis kurulabili, 5.500.0oo YTL
AA-088 orhangez| 19,077 M2 sanayı |marll 1.250 o00 YTL
AA-072 Gemsaz 80o M2 Villa imarlı
AA-o80 KaPakh 596 M2 Villa konul lmarlı ı10 oo0 YTL
AA-o8l KaracıbĞy karaağaç 9.550 M2 lzmır
yoluna 1 50 ml. cophe benı|nilik olaballı 250 o00 YTL
AA-091 Çevıo yolu 'l 081 ii2 yola 50 mı.
cephc liceri imarlı 750.000 YTL
AA-o92 Yalova Yolu 9.ıl08 Gamlak'e çoh
yakln ıacan lmaİll 3.0o0.ooo YTL
AA-o96 FlslIkll Köyu ı1.5O0 M2 denaıe 60 mı 350.00o YTL

EE-Oıt8 Gölyaka 2.000 i/l2 lçinde evi olan
lznik golüne sılıı 65.00O YTL
EE-07't Esadiyo Köyü Yalova 12902 }ı2
2 kallı ahşap bina ıv, ahl], lrakıö, 250 000 YTL
EE-075 Mudanya 1532 ll2 anayola cepheli
havuzlu müstakil denizı sıfır, allı gara;,
porlakal bahçesi var 800.000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 il2 Ev ahır elektrik,
su, art€zyen, meyve ağaçlan 200.0oo YTL
EE-l3ıl Orhangaıi |znik yolu 2500 M2 dubleks
ev8 oda. 2 banyo elekrik, su z6)din ve m€yva
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 mt E5.0O0 YTL
EE-'!36 Dürdanı 2272 }l2 2 katlı ev
meyve ağaçlı 130.00O YTL

EE402 Manastır 100 M2 4. kat 3+1 kolorifefl| 95 000 YTL

EE404 Gazhaıı cad. 125 M2 s.kal 2+1 kalorlterlı 70 000 YTL
EE405 Llsı Cad, 1'l0 M2 2.kal 3+1 bakımyı daıra 60 000 YTL
EE4'l1 Naılı Köyü 75 M2 2.kat 2+1 .şya|ı 2 adet yuım.
havuzu, sPor alanl va çocuk paılıı masrafslı 75.000 YTL
EE-012 ıianastır l20 M2 5.kat 3+1 masraf sız
bakımlı daire 100.000 YTL
EE_0,13 Yeni sahil 90 M2 s.kat 3+1 yenasahal
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL
EE_O,t4 Manastır 124 M2 l.kat masrafsız
bakım|ı daira 85-000 YTL
EE-015 Eski pazar cad. 95 M2 2-1 sobalı.
kartonpiyorli 50.000 YTL
EE_o17 Gemlik merkez l10 M2 s.kat
3+1 Çarş|ya yakın ıl5.000 YTL
EE_018 Hamidiye iılh. 'lıl4 M2 4.kat
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL
EE-019 Balıkpazan 60 i/l2 3.kat 2+1
acıl ihtıyaçtan satılık 55.000 YTL
EE-021 Gemlik 87 ir2 s.kat 2+1

çelik kapı kartonpiyor , pimapen 55.000 YTL

sATıLıı< çlrrulı<

SATıLı]< E»A FıE

EE-159 Dörtyol 130 
'ti2 

10. kat 3+,l
öıcl yapım lüı 105.000 YTL

EE_007 Gazhane Cd. 120 M2 ıemın 1.kal kalonrerlı,
l 100 YTL kıra gol|n var, banka ıpotekli 115.000 YTL
EE-105 Demırsubaşı Mh 24 M2
ıemın hoşo dükkan 55.0OO \rTL
EE.133 Adlıye Xarş|s| lhlara 325 M2 zemın full
eşyaslyla bır|lkte 550 000 YTL
EE-16'l orhangazı Sanayı Sıtesl 150 M2 zemln çokme
katlı, |çlnde k|raclll, yatlrlmllk. kcleplİ 75 000 YTL

EE434 orhangaz|'de 330oo M2 12oo0M2
kapalı alanlı hazıı 7,5O0.0O0 YTL
EE{65 Alaşar Koyu 282a ı^? 28oo M2 kapalı
alanlı hauır 900.000 YTL
EE{49 lınik yo|u 38ooo M2 13ooo M2
haPall alanll ha2ıİ. aPotek|i /ı,275 0oo YTL

AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-O3E Manastıı 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastıı 2000 M2 imartı

EE-006 Hisartep€ 130 M2 3.kal 2+1 asansör|ü,
kaloriferli 2oo uso depozıto 375 YTL
EE-o16 Manastlr 12o ?,^2 1,kal 3a 1 asansör|ü,
kalorıfarli. 2 aylık depozıl 350. YTL
EE_o2o Manastl. 120 M2 1.kat 3+'l asansörlü,
kaloriferli, 2 aylık depozıt 35O. YTL
EE-o95 Eshi Pazar cd. 1oo M2 l.kat 2+'|
doğalgaz kapıda, full eşyalı 55O, YTL

EE{51Umuöey 21012 dubleı 270 it2 hhçeli, denıı mınuralı

EE{6E Dohuc 500 t2 ti/ıı fulllüks 35012 hhçe 300,000 n
EE{6t Düuo 50012 Tıiphı villa fullluks daın 600.000 WL

EE{76 Xıaodi5$ 12 tiy'ıı deniı ılıı, pkuıli hlı4ı 325.000 Ytt

EE{78 0rtııniyt Xh. 110 12 Dub|eks dmiı nıanıırılı

lüks ve *siksıı motilyıi 150.000 tlt
EE{97 Xumle 2$ 12 tiplıı silı Ç dcniı 50 ını 220.000 YtL

EE.l4l 0rhaniyı I.200 il2 duphlıs bakımh supeı manıaralı 250.000 fiL
EE-l01 Buru Ç*iç 180 12 tipleı oıe| yapm liks {00,000 YTL

EE.l00 Kuışunlu ıhil ?60 12 tipleks silc [iııde yuznıc hvuıu,

öıel yapm lük, yeni 300,000 YIl

SATıLı}< E»Lr}<}<AN

SATıLı}< FA,BRlx^a
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sATlLlK V|LLA

AA-O0ıI tıvki ön m|i d.ğil 1000 ll2
dıniz görıcık arsa
AA-010 Burca Yolu Ozcri 4000 ]T2 Tır Partı ol.cak
AA-13 Xuml. Nırlı arası 1000 i{2

Dıniı görıcık içindı ev olabılır
AA-027 Yalove Yolu 't00O M2 Ticari lmar

z.ytin satış ıuağaıasl olacak
AA-Oıı4 orhangızi çevrı yolu 1500 i/l2 ı.yıın

dıpolama yar| olacak arsa
EE-009 Sahilde 200 M2 2kal|ı denız görobilccok
üst üst. Y.ya karşll|klI ik| daıro vaya dubleks
dairı olabilıcık işyırı
EE-036 t$ıvki Ön.m|i değil 5 katlı k.lap|r olacak bina.
EE-0.16 lstikle| Cad. Zımın yal|rım amaç|ı dükkan.

SAT|LAN _ KıRALANAN
GAYRİMENKULLER

AA{l02 8üyükkuınla 928 i/l2 imarlı 35.000 YTL
AA{!O5 Kaıacaala 9275 ll2 konın imarlı 25O.ü)0 YTL
AA4O9 Kurtul 2ü) it2 köy içi 60.000 YTL
AA{l11 ffirangazi Gür|a 13300 lr2 Çiftlik veya
fabrika olabiliı. 120.0q) YTL
AA{llıl tanaıtır 9O9 il2 villa imarlı 200.000 YTL
AA415 Hisan.pa 12O ?l2 Deniz manzaralı yola
cıphıli hisııli tapu 10.000YTL
AA{'16 Hisaİt.p.l.ıg ıtl2 Doiz Manzaralı yola
cıphı hiısıli taPu 20.000 YTL
AA{l9 Kanalboyu 970 M2 eski zoyıan hali arkası
ticari imarlı 15.000 YTL
AA{I2O Engürü Köyü 12000 lU2 1/25.000 p|anda
dıpolama imadı 1.000.000 YTL
AA{24 Z.y(ln hali arkası 150 M2 dopo yorirr müsil
t7.0o0 YTL
4A{26 Hamidiy. lrh. 318/a iıl2 Moriıızı yakın
koııut iınaılı 2.ooo.000 YTL
AA{l29 d|anga:i yo|u 30.00 ll2 sanayi imarlı
dopolamıyı mü.ait 70o.00o YTL
AA{l33 S.fb.3r bögo 50.0OO M2 anayol a4OO m.l.
coPhı dopolama imarlı 7.5o0.oo0 YTL
AA{l34 S.ıb.3r Bölge 530.000 M2 Oıpolama imaılı
AA{136 Z.ytin Hali yanı 160 M2 dcpo yerirr
ırüıail 25.ğ)0 YTL
AA{t45 Umurbıy 380 M2 d€niz manzaralı
villa imarlı 70.000 YTL
AA{t46 Engürü Köyü 2a9O M2 Anayola
cıphı 165.0üt YTL
AA{l49 Orhangazi Cad. 730 li2
iÇ yanı yol 9o.oo0 YTL
AA450 Umuöo1 5325lül2 yol konan 25.000 YTL
AA{l55 Umurboy 3850 M2 körfez manzaralı
zıyitin ağaçlan var 95.000 YTL
AA-060 Küçükkumla 1000 iiK2 imaılı 1O0.0O0 YTL

EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı
müstakil 2,5 katlı , sobalı

AA{l8 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı,
otopark geçecek 120.000 YTL
AA448 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
M451 Umurbey 1650 M2 yola yakın,

araba gırer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
M484 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL
EE-003 lske|e Meydanı 55 M2 5 katll
meyhaneler sırasında bina 200.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 'l0000 M2 rutsat|ı,
imarlı benzinlik 2 250,000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35,000 M2 kabası bitmiş
Resort Otel 1 450 000 YTL
EE-040 Orhangaza yolu 4000 M2 ruhsatlı,
imarlı benzinlik 1 200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı hazır işyen, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demırsubaşı Mh, 70 M2 4 katlı bina bakıma
ihtiyacı var, her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL
EE-073 lstiklal Cad. 25 M2 2 katll devren kiralık
dükkan faal durumda market, tekel bayi. 50.000 YTL
EE-138 Orhangazı Cad. 500 M2 faal durumdı
dikiş aölyesi makineler yeni devren kiralık
dükkan 40.000 YTL

NOT : Telefonla görüşmelerinizde

Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur.
ırııV

CtIl,iltTIJl, PllAl 0tlffil l0l0l[

SATıLı}< aEYTıNLı}<

ARANAN GAYRİMENKULLER
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AKP llçe Başkanı Enver Şahin, Çevre Yolu'na 19 adet sinyalizasyon direği dlklldiğini söyledi.

e[|re Yo
ı
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ı

{

ı

Büyükşehir Belediyes! tarafından orta refüje tel bariyer|er çekilen Çevre
YoIu'nda sinyalizasyon çalışmaları başladı. Çevre YoIu'na 19 adet sinyalizasyon

direğinin diklldlğlni söyleyen AKP l!çe Başkanı Enver Şahin, sinyaIizasyon
sisteminin Karayolları BöIge Müdürlüğü tarafından yaptırıldığını bellrttl.

Seyfettin ŞeXenSÖZ
ölümlü kazaların
yaşanmasıntn
ardından alınan
önlemierle
Büyükşehi r
Belediyesi tarafın-
dan önce orta
refüje tel bariyerler
çekilen çevre yolun-
da sinyalizasyon
ça!ışmaları başladı.
Yol boyunca
19 adet sinyalizas-
yon direğinin
dlkildlğlni gösteren
AK Parti llçe
Başkanı Enver
Şahin, dikilen
direklere Bayram
sonrasında sinyal
lambalarının takıla-
cağını söyledi.
Büyükşeh i r
Be!ediyesi tarafın-
dan çevre düzen-
lemesi de yapılan
çevre yolundaki
sinyalizasyon
sisteminin

ffi tale lerl öng e§ınOO0l|a gıdı

u na

Karayo!ları Bölge
Müdürlüğü tarafın-
dan yaptıı.ıldığını ,

belirten Şahin,
Çevre yolu ile
Orhangazi Cadde
si'ni birleştiren
kavşakta başlatılan
çalışmalar i|e, yoldan
geçişIerde hem'
araç|ar hem de .

a

yayaların tehlike
yaşamaIarı
önlenecek.
Dere boyu
kavşağı ile Manastır
bötgesindeki
geçişlerin 2007
yılı programına
alındığını
bildlren Şahin,
'Sinyalizasyon

|,,|a§ 0n

sistemi ile biirlikte
çevr9 yolunda çim-;
lendirme ve ağaç-
landırma çalışmaları
da başlatılacak. ,

Vatanciaşiarımızın
yapılanları koru-
maları ve geç§lerde
trafik kurallarına .

uymalarını
bekliyoruz' debi.

Seyfettin ŞeXenSÖZ
CHP Bursa
Milletvekili Kema!
Demirel'in Çevre
ve Orman Bakan!ığı
Stareteji Geliştirme
Başkanlığı'nın
cevaplaması için
TBMM'ne verdiği
yazılı soru önerge-
sine cevap verildi.
Demirel'in 'Gemlik
ilçesinin son beş yıl-
lık taleplerine ve
gelişmelere ilişkin"
verdiği soru
önergesine Çevre
ve orman Bakanı
Osman Pepe
tarafından yazılı
olarak cevap verildi.
Demirel, yazılı
soru önergesinde
"f - Gemlik ilçesinin
Bakan!ığınız çaIışma
alanına giren konu-
larla ilgili olarak
son 5 yıIlık dönem
içerisinde ne

gibi talepleri
olmuştur.
2- Bu taleplerden
hangi!eri
gerçekleşm iştir.
3- Gerçek!eştirile
meyen taIeplerin
gerçekleştirilememe
sebepleri nelerdir"
soruları bulunuyor.
Verilen yazılı

cevapta; Gem!ik
ilçqsinin Orköy Genel
Müdürlüğü'nden
soii beş yıllık
kooperatif kredisi
ta!ep!eri bi!diril irken
Ad!iye, Engürücük,
katırlı ve Muratoba
Köyü kooperatifleri
nin Zeytin salamura
kredisi, Fevziye

Köyü Kooperatifinin
de Mandıra
kredisi talebinde
bulunduğu belirtildi.
Bunlardan
Katırlı Kooperatifi'ne
2000 yılında
50 milyar, 2002 yılın:
da 176.867 .7 90.000
TL. kredi verilirken,
2005 yılı itibariyle
de 178.590.017 .4O3

ve 239.091.797.599
TL kredi verildiği, 

.

Muratoba Köyü
Kooperatifi'ne ise
2003 yılında
100.000.000.000 TL
ile 2005 yılı
itibariyle de
126.804.453.095 YTL
kredi sağlandığı
bi!dirildi.
kredi talebinde
ayrıca Fevziye
Köyü'ne 2001
yılında üç ünite
9.000.000.000 TL.
süt sığırcılığı kredisi
verildiği açıklandı.

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Çevre ve Ormanı Bakanlığına önerge verdl

Sayfa 3

Dis Hekimi Ozcan VURAL
o.cİ nrrra l l gle@notmail.com
ıınrw.m il!iyeUblog/özcan vural

Bunlar Doktor değil!....
Yıltardır ısrarla insanlarımızın beynini,

Kuran'a olmayan hurafelerIe, uydurma hadis
lerle doIdurulmasının, günah kavramının
kadınlarda "tek saç teline"- |'erkek çocuğa
görünmemeye" kadar kafalara kazıyanlar,
sonunda işlerin nelere götüreceklerini hep
anlatmaya ça|ıştık...

Bu işleri bilen din adamları işin doğııusu nu
an|attılar ama bu işlerden rant kazananlaı
çığırtkan!ıkları, edepsizlikleri ile hep kazançlı
çıktı!ar...

Hayatında bir kere dahi Kuran'ı kendi
dilinde okumayanlar, bu adamların esiri ola
rak,' Kuran'ın i§aret ettiğl doğrutardan ziyade
bu adamların sözlerine kanıp, yaşainlarını bu
yanlış yolda kullanıyorlar..

Sonrada kendilerini lslam'ı biliyor ve
lslamiyet kurallarınd göre yaşıybr İandıkları
bir ülke oldu Türkiyemiz... Bu yanlışlara karşı
durduğunuzda hemen siz neden "Bize ve
Türbana karşısını2'i gibi ilgisiz soruyla
konuyu başka mecralara akıttılar..

Acaba bu insanlardan kaçı Konya Numune
hastanesi açilinde çoban A.G.!ye "erkek
olduğu" için bakmayan ve bir testisini kay-
betmesine sebep olan tesettür!ü kadın doktor-
Iarın günah işleyip işlemediklerini sorguladı
mı?..

O!ur olmaz manasız soruları (geğirirsem
orucum bozulur mu?) soran müminler,"Kadın
hekimin erkek hastaya, erkek hekimin kİdın
hastaya bakması mı haram, yoksa hayatını
tehlikeye atması mı'i diye soru soracaklar mı
acaba?.:

5O0 yakın imam-hatip lisesi. binterce
Kuran kursu, yuzlerce tarikatla sarılan, her
,köşe başına cami dikilen bir ülke olan Türkiye,
düşünün ki çocuk pornosunda dünya birincisi,
olduğunu dış basın yaz.yor..

Bu ülkede Hizbullah, töre cinayetlerinde .

. "ce!lat" olarak kullanı!ıyorsa, Şeriat'ın "recm"
ile cezalandırdığı fuhuş, bizzat şeriatçılar
arasında yayılıybrsa.

(Kütahya'da görüldüğü glbi) dergih
denilen evlerde :'ilahi.nikih" kıyan sahte pey

ıgdmber, hakiki tesettürlü kadınla ve onlarca
"mümin'] erkekle toplu seks yapıyorsa görün

. ne, duı.umlara getiriliyoruz...
Bir yanda çocuk pornosuna düşkün erkek-

Ier, öbür yanda çocuğa el sürmek istemeyen
doktorlar.. Sonra da kafalarına taktıkları peruk
ile doğru yaptıklarını zanneden, Hekimlik yemi
ni etmiş zava!lılar...

Mes6te" sadece kadınların Üniversiteye tür-
banla girmeleri, çalışan kadının durumu değil..
Dini yanlış baskılarIa, korku ile özdeş tiren,
yanlış yönlere sürüklenen toplumlarda bazı
mesleklerin ne acı sonuçlara yol açtığıdır...

Doktorluk ve hemşirelik bu konuda örnek
,oİarak en fazla gündeme gelen mesleklerdir.

Benzer olaylartn hastanelerin Acil servis-
lerinde yaşailrsa kimlerin yaşayacağı, kim-
lerin öleceğini bir düşünün... Bunları açık dille
sizlere sö,}|leyenlgri, yazanları suçlamak kolay.
Belki]ancak kendinize veya ai|enke yapı!ırsa o
zamah anlayabilirsiniz.

Bir, çok Hekim. bu olayları kınıyor, hatta bu
kişilerin'kendi mesleklerinln içinden çıkmasını
üzüntü içinde lkarşılıyor.

Sağlık'Bakanlığının bu işi örtmeye çalış-
ma§ı, başhekimin yalan beyanIarı bu acı
tabloyu milletjmizin gözünden saklayamaz..
Ne kadar kamuflai edilirse edilsin bu iki bayan
doktor ve onun gibi otaniar bize her zaman
doğruluğu, temizliği söyleyen Allah katında da
günahkirdırlar... Bu böyle biline....

Bilimden-ilimden uzak dar kafalı bir insan
modeli yetiştirmeye çalışmamızın sonucu Türk
insani binlerce buluş ve icattan hiç birini
yapamamış, hep gavur dediğimiz insanlara
muhtaç olmuş, onların ekonomik baskısı altın-
da yaşamış, her yerde küçümsenmiş, Avrupa
birliğine alınmak istenmemi, geri kalmış bir
topluluk olarak görülmüştür. Görülmeye de
devam edilmektedir... Bu anlayışın sonuçlarıy-
la Türk milletine yazık olmuyor mu?
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sevfettin sexeRsöz
Gemlik yelken
kulübü'nde basın
açıklaması yapan
sporcu ve velileri
y.elken hocaları
Onder Cesur'un işten
çıkarılmak istenme-
sine tepki gösterdiler.
veliler ara|arında
top!adıkları 150'ye
yakın imza!ı dilekçeyi
başta Valilik olmak
üzere Gem!ik
Kaymakamlığı ile
yelken kulübü
yönetim kuruluna
ileteceklerini
söylediler.
Yelken Hocası Onder
Cesur'u Savcılığa
tehdit ve hakaret
suçlamasıyla şikayet
eden Kulüp binası
arkasında oturan
çocuğu da yelken
sporcusu olan
Asuman Salduz'un
önder cesur'u
Va!ilik ve
Kaymakamlığa da
defalarca şikayet
ettiği i|eri sürüldü.
Kayıkhane Tesisleri
önünde toplanan
sporcu ile veliler
yaptıkları ortak açık-
lamada çocuklarına
mükemmel hocalık
y.,ı p.lıı Onder Gesur'a

çocuğunu Gem!ik
dışındaki yarışlara
götürmediği için
Asuman Salduz
tarafında
atıldığ ını iler.

Ellerinde "Seri
katillerle değil, spor
ile anılmak istiyortlz"

"Tinerci değil, sporçlJ
olmak istiyoruz" .

"Hocamız gitmesin"
"Hocamızı seviyorı!z"
döviz!eri tutan
ye!kenciler,
hocalarının işten
çıkarılmasıyla_spor
yapamaz hale
geleceklerini öne
surerek yanlış

yapılmamasını -

istediler.
Tesisler önilnde
hazırladıkları basın
bildirisini okuyan
veliler, bu kışkırt- '

maların ise daha
önce Yelken
Ku!übü'nde çaiışan
Onder Ender Doruk
tarafından yapı!dığını
iddia ettiler.
"Gemlik'in adının
seri katillerle değil
sporcularla anıl-
masını istiyoruz"
diyen veliler yaptık-

_-[arı basın açıkla-
masında "Buradaki
en bü.yük rolü. hoca
mız onder cesur tek
başına üstlenmiştir,
böyle sporcu
hocasının yargısız
infazla görevden
alınmasını şiddetle
kınıyoruz" dediler.
YALANCİ ÇİKTİ
kendisini emek|i
denizaltı binbaşısı ,

olarak tanıtıp Gemlik
yelken kulübü'nde
işe başlayin ve
asker emeklisi
o|madığının tespitl

iizerine işten ayrıldığı
iddiasında bulunulan
Ender Doruk'un
kışkırtmaları ile attı
aydır kulübe uğra-
mayan bir sporcunun
velisi tarafından
yapılan suç!ami'karın
yalan olduğunu
söyleyen veliler,
"Onder Cesur hakkın-
da yapılan şikayetin
tek taraflı dikkate alı-
narak bunun dışında
kalan velilerin hiçbir
fikri sorulmadan, ' 

.

hocamızı gönderme
kararı alınmıştır. . 

.

As/ı asta rı olmayan
bu şikayetle ilgill
mahkeme tarafından
takipsizlik kararı alın-
mıştır. Gemlik
Körtez'inde 22-25
Mart 2007 tarihinde
yapılacak Bölge
Şampiyonasının
a rifes i nde, bi ri n c i l iğ i n
en güçlü adayı
olan kulübümüzün
antrenörünün böyle
kritik bir dönemde
görevden alınmak
istenmesinin ilçe
mizin tdıııtımına

vereceği zararlar
hesaba katılamamak-
tadır. kulübün ilk
kurulmasından bu
yana çok emekleri
geçen, 200'den fazla
Gemlik yelken
Kulübüne sporcu
yetiştiren ve h1le'n
40 faal sporcu.
çal ıştıran, 1 998 yılın-
da Türkiye Yelken
Federasyonu tarafın-
dan yıtıİ antrenörü
seçilen, Yilken [Vlilli
Takımına sayısı2
sporcu kazandıran,
Milli Takım kamp
larında görev alan,
Türkiye'de üç yıldızlı
kıdemli antrenörler-
den iki kişiden 

:.,

biri olan değe7li
antrenörümü4 . .'
Onder Cestır'Lın
işine son verilmesini
veliler olarak
i stem iyo rı!z" dedi ler.
konunun ye!ken
Kulübü Başkanı ve
Belediye Başkprıı
Mehmet Turgut'un'
kararına kaldığını
söyleyen sporcu ile
velileri, "Sevgili
Başkanımız eğer
sporcuları ve
Gemlik'i gerçek|en
seviyorsa çqcufi;,...'$,
larımızın istegini
yerine getirsİn fö 

-"

hocamızı görevden
aldırmasın' ;

mesajı verdiler. ''.. ]

Ote yandan Türki$e.
Yelken Federasyonü.,
delegesi ve Gemli[<
yelken kulübü
yönetim kurulu üyesi
Mustafa Tezcan,
yaRtığı açıklamada,
kendisine yazılı
emir ge!mediğini
ancak şifai olarak
söylendiğini belir
terek, ku.!übü.,_
bayram soniŞ'Şİqa
kadar tatil edeöekleri-
ni. kesin kararın ise
bayram sonrasında:
gelecek yazılı
emre göre hareket ',

edeceklerini
söyledi. .

l

I

3AY ilu§TAF$ üş*tp §MIA}{,TAil{

Daire,Zeytinllk, Vllla, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP işı_ERİ

AciL SATıLıK ı,e ıI|RALııILARıNıZ I

ıı ıı 71 ll TıHer Çeşit Emlak Alım, Satım ve a rı

120 m2 3 + 1 SAT|LıK ı-Üx onine

ıı{ız

YA?ı,LıR
lN BıZl

ören 3 oda 65 m' SAT|LIK DAIRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT|L|K lÜX 0nİnE Denizi gören,3+1, 140 m

Ka an Mahal|esi'nde denizi

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lıılüstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devtet Hastanesi Altı

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

[lektep §okak l'lo:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1.110 m2 asansör!ü.kombilisaillık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 'l85 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan

Onünde 115 m2 Bahçe|i

Balıkpuan Eskiuhil

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 VilIaIarının

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 Yapılır,

LEKER SİGORTA
iticıde öıııp-

Te| : 5132414 Fax: 514 10 21
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Seyfettin ŞEKERSOZ

İ!kögretim okuIları
Ticaret ve Sanayi
Odası Voleybol
Tı,ırnuvası'nda devam
edeıı maçlarda
g r[! p l-ıiriı ,, ılo rı

bugün yapılacak
maçlardan sonra
be|li olacak.
KıZLARDA
Dün oynanan iIk
maçta Şehit Cemal
llkögretiııı Oktılu
l'l Frlııl lll. ,,ı,,,tiıı,ı

Okulu'nu 25-11 ve
25-19'luk setlerle
2-0 yendi.
lkinci maçta lse
Hamidiye llköğretim
Okulu Şiıkrü Şenol
Ilköqretirn Okulu
|ı|,1 ıı,ılıı ?Ç, 1r) ve

25-18'lik setlerle
2-0 yenmeyi başardı.
ERKEKLERDE
Erkekler
müsabakalarının
ilkinde Umurbey
Ahcttıllah Fet,ımi
llkc.ıgretıııı Okulu

takımı 11 EyIül
Ilköğretim Oku!u
takımını 25-22 ve
25-12 yenerek
moral buldu.
Günün son
maçında ise
turnuvanın

güç|ü takımlarından
KurtuI llköğretim
okulu takımı
100. yıl İlköğretim
okuIu takımını
25-14 ve 25-21'Iik
setler|e 2-0 yenerek
iddiasını sürdürdü.

ı

Ç

:J ı1 i ı\',
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Seyfettin ŞEKERSOZ
Ata Mahallesi'nde
bulunan özürlüler
Okulu yılbaşını
erken kutladı.
okulda bulunan
çocukların büyüm
bölümünün
katı|dığı yılbaşı
eğlencesinde
dans edildi
pastalar yendi.
Okul Müdürü
Tamer sivri ile
öğretmenlerin de
katıldığı yılbaşı
eğ!encesinde
özürlü çocuklar
bayram öncesinde
gönü!lerince
eğlenme fırsatı
buldular.

Gitar eşliğinde
yılbaşı eğlencesini
kut!ayan çocuklara
katılan okul Müdürü
Tamer Sivri,
oynadığı kıvrak
oyunlarla çocuklara
mora! verdi.

Yaklaşık 50
çocuğun bulunduğu
ve her gün 30
çocuğun eğitim
gördüğü okulda
yapı!an yı!başı
eğlencesi yaklaşık
3 saat sürdü.

yardımsever hanımlar
Kon a ez lsi düzenledl

Gemlik
yardımseverler
Derneği üyeleri,
dernek yararına
Konya gezisi
düzen!ediler.
Geçtiğimiz günlerde

düzenlenen gezide,
hanımlar Afyon
lkba! TesisIeri'nde
dinlenerek, Konya
Şebu Aruz törenle
rine de katılma
fırsatı buldular.

Dernek üye|eri gezi-
lerin devam edeceği-
ni belirterek, gez|ler-
den elde edilen
gelirler i!e öğren-
cilere burs verdik-
lerini belirttiler.

BuRsR HnHıtul|ueı ue

H€NT GRzCT€t€nıN€

iınıı ug R€HtRtUl RLıNıR

Her türlü alım-satım,
eleman ilanlarınız ve

reklamlannız için bizi arayın

lstiklal CaddesiBora Sokak i{o : 3/B GellllX
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0,224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

REı(lAıuı
ı(ÜRJ-ı

ıGemlik 
](örfu' internette luıil,u'ı,geınlikkorfezgazetesi,coın

YAlı verı ınlı ına ka ılma ınıı

Tüketiciler Birliği
Genel Başkan
yardımcısı kema!
Özer, Kurban Bayramı
öncesinde alışveriş
merkezlerinde ve
büyük marketlerde
ürünlerin zam-
landırılmış
olduğunu belirterek
uyarılarda bulundu.
Tüketiciler Birliği
Genel Başkan
yardımcısı kemal
Özer, Kurban Bayramı
öncesinde alışveriş
merkezlerinde ve
büyük marketlerde
ürünlerin genelde
zamlandırı|mış ve
pahalı olduğunu, bu
nedenle tüketicilere
çok özel ihtiyaçları
dışında alışveriş yap-
mamalarını önerdi.
Özer, yaptığı açıkla-
mada, yaklaşan
Kurban Bayramı
öncesi, alışverişini
son güne bırakan
birçok vatandaşın,

a!ışveriş merkezlerine
ve marketlere akın
ettiğini belirtti.
Vatandaşların alışve
rişe çıkmadan önce
ihtiyaç belirleyerek
bir liste çıkarmasını
isteyen Ozer, "Şu
anda Türkiye bir
enflasyon ülkesi
değil. Aşırı fiyat artışı
yok. Bu neden|e fazla
ürün alarak bunları
evde bayatlamış ve
kullanılamaz hale
getirmenin bir anlamı
yok. Makul bir
zaman ctilimi içinde
tüketilebilecek kadar
ürün almamız
gerekir" diye konuş-
tu. Ozer, bazen çılgın-
lık boyutuna varan
alışveriş alışkan-
lığının birçok
psikolojik nedenleri
o!duğunu vurgula-
yarak, şunları
kaydetti:
"Bayram öncesi
alışveriş merkez-

|erinde ve büyük
marketlerde
ürünler genelde
zamlandırılmış ve
paha!ıdır. Bilim,
ka!aba!ık ortamlarda
insanların stresli
olduğunu, ve doğru
ürün seçemediklerini
ispatlamış. lnsanlar
kalabalık ortamda
ihtiyaçları dışında

yanlış ve fazla
ürünler alabilirler.
Alışverişin kalabalık
olmayan rahat ortam-
larda yapılması en
doğru olanıdır. Bu
nedenle alışveriş
merkezlerinde
bayram yoğunluğu-
nun yaşandığı bugün-
lerde tüketicilerin
çok özel bayram

ihtiyaçları dışında
mümkün olduğu
kadar alışveriş
yapmamalarını
öneriyoruz.".
"PARA UZERı
KtJRUşLARı
ALİN" UYARİSİ
özer, ayrıca bazı
marketlerin para
üzeri verirken
tedavüldeki

kuruşların kendi-
Ierinde kalmasını
sağlayarak, haksız
kazanç elde ettikleri-
ni, bayram için
alışverişe çıkan
vatandaşların para
üstünü kuruşu
kuruşuna alması
gerektiğini söyledi.
Marketlerde kalan
para üstlerinin küçük
meblağlar olmasına
karşın toplandığında
ortaya devasa rakam-
lar çıktığını anlatan
Ozer, "Bir a! ı şverişten
marketin kasasına
2,5 YKr kaldığını ve
bir markette ortalama
100 işlem yapan 40-
50 kasa olduğunu ve
kentte 10-20 marketin
hizmet verdiğini
hesap edersek, elde
ettiğimiz rakamı 365
ile çarptığımızda bu
rakamın milyonlarca
YTL'yi bulabileceğini
görebiliriz"
diye konuştu.
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Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin
kimsesiz ve evsiz
vatandaşların
soğuk havalarda
barınması için her
kış Kültürpark'ta
açtığı barınma evi,
bu yıl eski Köy
Hizmetleri
Müdürlüğü binasında
hizmete girdi.
Büyükşeh ir Be|ediye
Başkanı Hikmet
Şahin, düzenlediği
basın toplantısında,
sosyaI belediyecilik
anlayışı içinde
kimsesi olmayan
vatandaşların "kimi"
olmaya çalı ştıklarını,
bu kapsamda kara
kışta sokakta
yaşamak durumunda
kalan vatandaşlara
yardım ellerini
uzattıklarını söyledi.
kentin dört bir
yanındaki yatırım
hamlelerine dikkat
çekerek, ulaşımda,
p!anlamada,
çevrede, kentsel
dönüşümde,
kultur-tıırizm ve
tarih proJeIgl ıı,ıdc
Bursa'nııı yıllardır
özlediği belediyecı|ik
hizmetlerine kavuş-
tuğunu ifade eden
Şahin, sosyal
belediyeci!ikte de
bir çok ilke imza
attıklarını ve çıtayı

oilhııo Sıyfı 7
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Bursalda Barı nına Evl a

Bursa B50 ar t,e

retınenı konten

ı

ısa
yükse!ttik!erini
belirtti. Hizmete
giren barınma evinde,
ilk günde 31 kişinin
kalmaya başladığını
ifade eden Şahin,
90 kişilik hazırlanan
barınma evinin
hava sıcaktıkları
normaIe dönünceye
kadar hizmet
vermeye devam
edeceğini be!irtti.
Soğuktan mağdur
olanların, bulunduk-
ları yerlerden a!ınarak
barınma evine
getirildiklerini, kayıt-
ları yapıldıktan sonra
yıkanıp kıyafetterinin
değ iştirild iğ in i
biIdiren Şahin,

"'Mağdur vatan-
daşlarımızın bir
yaııdaı,ı bııratta
sıcak bir ortaıııda
barınmalarını
saglarken, temizlik,
kıyafet ihtiyaçlarını
da karşılıyoruz.
Kimsenin kimseye
muhtaç olmasını
istemiyoruz ama

sıkıntıya düşen
insanlarımızın da
yanında olmak
bizim görevlerimizin
başında geliyor."
dedi. Barınma
Evi'nde kalanlarla
sohbet eden
Şahin, daha sonra
veriIen hizmet!eri
denetledi.

llizce 0
Y

Mllll Eğitim
Bakanlığı, Bursa'ya
Bilgisayar ve
İngilizce Öğretmen-
liği için 150 kişilik
kontenjan ayırdı.
Milll Eğitim
Bakanlığı,
Bursa'ya bilgisayar
ve !ngi!izce öğret-
menliği için 150
kişilik kontenjan
ayırdı.
lı ııııııı Eğitim
Müdür Vekili Reşat
Kumbasar yaptığı
açık!amada,

Bakanlık
Persone! Genel
Müdürlüğü'nün
Bursa'ya gönderdiği
kontenjan sayısının
bilgisayar
öğreticiliği için
101 kişi, lngilizce
öğretmenliği için
49 kişi olduğunu
açıkladı. Kumbasar,
konuyla i!gili
bilgilerin Mllll
Eğitim Bakanlığı'nın
www.meb.gov.tr
adresinde
olduğunu bildirdi.
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Bursa'nın İnegö
operasyonda, 5
500 adet bandrol
Emniyet
M üdürlüğü'nden
alınan bilgiye göre,
Cuma, Osmaniye,
Hamidiye, Kemal
paşa mahalleleri ile
Atatürk Bulvarı'n
daki işyerlerine 2.
sulh ceza Mahkeme
si'nden alınan arama
kararıyla operasyon
düzenlendi. 5 ayrı
işyerinde bandrolsüz

l llçesi'nde
ayn ışyerın
süz Cd ele

ya
de
geçİrlldi.

o!duğu be!irIenen
2 bin 500 adet CD
ele geçiri!irken,
5 şüpheli hakkında
işlem yapıldı.
yetkililer,
bandrolsüz cD
operasyonlarının
devam edeceğini
açıkladı.
lfadelerine başvuru-
lan şüphe!iler
serbest bırakı!dı.

Buı,§a'da lklnc e

bindiğimiz araçları
bile satıyorduk, ama
bu bayramda keli-
menin tam anlamıyla
durduk, hiç satış
yok. Yaprak kımı!-
damıyor. Yılbaşı
ve Kurban Bayramı
birleşince 'Satarız'
diye çok sayıda oto-
mobil aldık. Hepsi
elimizde kaldı. kendi
galerime 20 tane

otoıııOh uııluksatı ında dur
Kurban Bayramı ve
yılbaşı tatillerinin bir-
leşmesine rağmen,
geçmiş yılların
aksine ikinci el
otomobil
satışlarının durma
noktasına geldi.
Bursa !kinci El Oto
GaIericileri Çarşısı
(Oto-Koop) Başkanı
Rasim Hazar,
yaptığı açıklamada,
yaklaşan Kurban
Bayramı ve yılbaşı
tatilleri nede niyle
hareketlilik bekledik-
leri dönemde. inanıl-
maz bir durgunlukla
karşılaştıkIarını
söyledi.
Uzun yıllardır böyle
bir bayram öncesi
yaşamadıklarını ifade
eden Hazar, şunları
kaydetti: "Geçmişte
bayram tatilleri
öncesinde, kendi

otomobil atdım,
hepsi duruyor.
1-2 ay öncesine
göre fiyatları yüzde
20 aşağıya çektik,
o da çare olmadı."
Oto-Koop'ta bulunan
240 galerinin
giderlerini dahi
karşı layamayacak
duruma geldiğini,
hazırdan yediklerini
dile getiren Hazar,

"Ga!ericiler karnını
doyurmak için
sabah simitçiyi,
öğle seyyar
balıkçıyı bekliyor"
dedi.
"KUŞ SERİsl"Nİ DE
SoRAN YoK
Makul fiyatları
nedeniyle tercih
edilen düşük
modelli otomobilleri
satın alacak müşteri
dahi bulamadıkların-
dan yakınan
Hazar, "Kuş serisi"
olarak bilinen
TOFAŞ'ın "Doğan",
"Şahin" ve "Kartal"
modeIleriyle
"Uno" ve
Rena u lt'nu n
"Broadway" ye
"Spring" model-
lerinin genelIikle
en çok talep
gören otomobil|er
olduğunu anımsattı.

KPSS'de

Kamu Personeli Seç
me Sınavı (KPSS)
sonuç!arına göre
kamu kurum ve
kuruluşlarına yerleş
mek isteyen adaylar,
bugün ve 4-12
Ocak 2007 tarihleri
arasında başvuruda
bulunabilecek!er.
Öğrenci Seçme ve
Y.erleştirme Merkezi
(OSYM), bazı kamu
kurum ve kuruluşları
nın kadro ve sözleş
me!i pozisyonları ile
Tarım ve Köyişleri
Bakanlığının 657
sayılı devlet Memur
ları Kanunu'nun 4/B
maddesine göre
istihdam edilecek
sözleşmeli pozisyon-
larına yerleştirme
yapmak amacıyla
adaylardan tercih
alacak.
Bu amaçla
hazırlanan 2006-
KPSS Tercih/2
Kılavuzu'nda ortaöğ
retim, önlisans ve
lisans düzeyleri avrı
ayrı olmak üzere ter-

rle
ladı

cih yapılabilecek
kadro ve sözleşmeli
pozisyonlar yer alı
yor. Kılavuzda
ortaöğretim mezun-
ları için toplam 579,
ön lisans mezunları
için toplam 318,
Iisans mezunları için
496 kadro ve sözleş
meli pozisyon bulu
nuyor. Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı
nın lisans düzeyinde
4/B sözleşmeli pozis
yon sayısı ise 1551
o!arak belirlendi.
kılavuzdaki kadro ve
sözteşmeli pozisyon-
lardan tercih yapa-
bilmek için 10-11
Temmuz 2004 tarih-
lerinde yapılan
2004-KPss, 1-2
Temmuz 2006 tarih-
lerinde yapılan
2006-KPSS/1 veya
17 EylüI 2006 tari-
hinde yapılan 2006
KPSS/2'ye girmiş ve
bu sınav|arın en az
birinden ilgiIi KPSS
puanının alınmış
olması gerekiyor.

tirme
n ba vurular ba

aıY
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Yüksek Seçim
Kurulu (YSK)
Başkanı Cengiz
Erdoğan, bundan
sonraki seçimler
için yaptıkları
hazırlıkları
"seferberlik"
olarak niteledi.
Erdoğan, gerçek
bir seçmen listesi
o!uşturulması, hata
ve yanlışlıkların
düzeltilmesi için
tüm seçmenleri,
muhtarlık bölgesi
askı listelerini kontrol
etmeye çağırdı.
Cengiz Erdoğan,
muhtarlık bölgesi
askı listelerinin
25 Aralıkta askıya
çıkarıldığını ve
1 Mart 2007 tarihine
kadar askıda kala-
cağını anıınsattı.
Erdoğan, bundaki
amacın, TC kimlik
numaralarının,
ikametgah bilgilerinin
doğruluğunun sap-
tanması ve Iisteierde
yer almayan vatan-
daşların seçmen
bilgilerinin
kaydedilmesi
olduğunu ifade etti.
YSK Başkanı,
1 Mart 2007 tarihine
kadar 18 yaşını
dolduracak olanların
bu dönemde, 20
Temmuzda başlaya-
cak seçim takvimi
döneminde ise oy
verme gününe kadar

Sayfe 8o
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Se mene kontrol a
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kayded ildiğin i
belirterek,
seçmenlerin yüzde
94iünün MERNIS
ile eşleştirme
sonucu Tc kimlik
numaralarına
göre sisteme
işlendiğini bildirdi.
YSK Başkanı
Erdoğan, YSK'nın
www.ysk.gov.tr
internet sitesinden de
seçmen bi!gilerlnin
kontrol edilebi!eceği-
ni belirtti.
Erdoğan, herkesin
tek kimlik numarası
olacağından
mükerrer yazım
yapılamayacağını
ve mükerrer oy
ku l!an ılamayacağını
bildirdi

65 hin e hurs
ııY

0
ı

rencı
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18 yaşını dolduracak
olanların ınuhtarlık-
lara başvurarak,
kayıt ya ptırabi leceği -

ni be!irtti.
YSK'nın altyapı
hazırlıklarıyla, seçim-
lerin ve sonuçlarının
daha etkili, verimli ve
inanıiırıcı, çağdaş
teknoiojiye uygun
çözümlerle e-devlet
projesi kapsamında
yürütülmesi ve
sonuçlandırılması nı n
amaçlandığını
vurgulayan
Erdoğan, işlemleriıı
hızlanacağını,
mükerrer yazımların
önleneceğini, parmak
boyamanın sona
ereceğini, seçimin
daha kolay ortamda

gerçek!eştiri leceği n i
söyled i.
|lçe seçim kurulu
başkanlıklarındaki
seçim iş ve
işlemlerinin merkezi
veri tabanı üzerinden
yapıldığını anlatan
Erdoğan, vatan-
daşların oylarını
nerede kullanacağını
görebileceği, seçim
sonuçlarının
ysk merkez
biigisayarlarına
gönderileceği yazılım
ve donanımın
hazırlandığını ve
sistemin çalışır
duruma getirildiğini
kaydetti.
Erdoğan, 43 milyon
seçmenin tamamının
bilgisayar ortamına

Yüksek Öğrenim
kredi ve yurttar
Kurumu (YURTKUR)
yönetim kuruIu
Başkanı Prof. Dr.
Hasan Kazdağlı,
2007 yılında 65 bin
öğrenciye burs,
253 bin 177 öğren-
ciye öğrenim kredisi
ve 144 bin 859
öğrenciye katkı
kredisi vereceklerini
söy!edi.
Kazdağ!ı, YURTKUR
yönetim kurulu
top|antısının ardın-
dan yaptığı açık!a-
mada, öğrencilerin
geniş kısmını
ilgilendiren kararlar
aldıklarını belirtti.
1 Ocak 2007'den
geçerli olmak üzere
ön llsans ve lisans
öğrencileri için burs
ve öğrenim kre-
disinin aylık 150
Y İ L'ye çıkarılclığını
hatırlatan Kaz cl ıı g l ı,
"Yüksek Iisans ıçin
300 YTL, Coktora
için ise 450 YTL

olarak belirlenda. 65
bin öğrenciye burs,
253 bl n 177 öğren-
ciye öğrenim kre-
disi, 144 bin 859
öğrenciye de
katkı kredisi
verilecek" dedi.
Bursların başvuran
öğrencilerin
tamamını kap-
sadığını bildiren
Kazdağlı, öğrenim
veya katkı kredisi
borçlarını ödemek
isteyenler içinde
ko!aylı k getirdi kleri-
ni, enflasyon farkını
hemen peşin öde-
mek isteyenlerden
yüzde 30 indirimli
olarak alacaklarını
söyledi.
Yeni yurt ücret-
lerinin aylık
66 YTL olarak belir-
lendiğini bildiren
Kazdaglı. muhtaç ve
başarılı 2 bin 500
ögrenciye de ücret-
siz barınma hakkı
verdiklerini
sözlerine ekledi.

}
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Tayyareci Mehmet
Ali cadde|eri ile
Kapalıçarşı ve
büyük alışveriş
merkezlerinde
ekipler sürekli fiş
kontrolü yapıyor.
Ayrıca yılbaşı ve
bayramda. arife
günü bazı işletme
lerde bir görevli gün
boyunca bulunarak
hasılat tespiti
gerçekleştirecek.
Yılbaşı gecesi
104 müessesede
arkadaşlarımız
kasa başında
durarak hasılat
sayacaklar. Eğ!ence
mekanlarında sahne
alan sanatçıların
ücretlerinin doğru
belgelendiri!ip
belgelendiriImediği,
kuaföründen
kostümcüsüne

ıı
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kadar yaptığı
harcamaların
bel geleri ni soracağız.
Bu konuda
m üke!leflerimizin
ve vatandaşlarımızın
bizi anlayışla
karşılamalarını
bekliyoruz. Ayrıca
Alo Maliye 189
numaralı
telefonu muz 24
saat boyunca açıktır.
Vatandaşlarımız her
türlü şikayetlerini,
otobüste giderken
kesilmeyen fişlerden,
alışveriş yaptıkları
yerlerde alamadıkları
belgeleri bize
bildirdikleri anda
derhal ekiplerimiz
şikayet konusu
olan yerde
inceleme ve gerekli
cezalandırmalarını
yapacaktır" diye

ıllerce

konuştu.
Bursa Vergi
Dairesi Başkanı
Murat Şena|,
|hsaniye ve
Fevzi Çakmak
Caddesi'ndeki vcrgi
dairelerinde öğle
tatili oImayacağını
duyurdu.
Yılbaşından sonra
sabah saat 08.00'de
başIayan mesai
akşam 17.00'ye kadar
devam edecek.
Oğle tatili öncesinde
uzak noktalarda
vergi dairelerlne
ge!en vatandaşların
geri dönmeleri
veya bir saat zaman
kayıpları önlenecek.
Bütün vergi
daire!erinde öğ!e
tati!inde 5'te 1

oranında memur
görev yapacak.

a
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, yaklaşan yılbaşı ve Kurban

Bayramı önceslnde alışveriş hareketllllği yaşanan mağaza ve
eğlence mekanlarında hem yoğun flş denetami yapacak
hem de günlük hasılat tespltl çalışmasında bulunacak.

Bursa Vergi Dairesi
Başkanlığı, yaklaşan
yılbaşı ve Kurban
Bayramı öncesinde
alışveriş hareketliliği
yaşanan mağaza ve
eğlence mekanların-
da hem yoğun fiş
denetimi yapacak
hem de günlük
hası!at tespiti
çalışmasında
bulunacak.
Bursa Vergi Dairesi
Başkanı Murat
Şenal, 200 kişilik
denetim ekibinin
bugünden itibaren
yoğun bir çalışma
içine girdiğini
belirterek, "Ozel li kle
vatandaşIarın yoğun
a|ışveriş yaptıkları
Atatürk, Cumhuriyet,
Altıparmak,
Setbaşı, Fatih Sultan
Mehmet, Yıldırım,

Türk ,.ı e ore a lık
sınırı 615 YTL'
Türk-|ş, Aralık ayın-
da açlık s.nırının
615, yoksulluk
sınırının 2 bin 4
YTL'ye yükseldiğini
bildirdi.
Türk-İş Araştırma
Merkezi'nce yapılan
araştırmaya göre, 4
kişi!ik bir ailenin
dengeli ve sağ!ık!ı
bes!enebilmesi için
aylık zorunlu gıda
harcaması tutarı, bu
ay bir önceki aya
göre 1.65 oranında
arttı.
Gıda harcaması
tutarında son 12 ay
itibariyle artış oranı
ise yüzde 13.31
olurken, geçen yıl
bu oran yüzde 5.65
düzeyinde gerçek-
leşti. Yıl!ık ortalama
artış ise yüzde 9. 23
oranında belirlendi.
Araştırmaya göre,
son bir yılda açlık
sınırı tutarındaki
artış 72.28 YTL, yok-
su|luk sınırı tutarın-
daki artış ise 235.45
YTL oldu.Gıda har-
caması çalışmasına

e ıktı
teme! alınan beslen-
me kalıbındaki ürün-
lerden sütün fiyatı
yüzde 1.9, peynirin
fiyatı yüzde 16.6
oranında artış gös-
terirken, yoğurt fi
yatı ise değişmedi.
Et fiyatı bu ay yine
aynı ka|ırken, tavuk
yüzde 12.8 ucuzladı.
Yumurta fiyatı 2
kuruş azalarak, 0.18
YKr oldu. Balık
fiyatları ise ham-
sideki artış dışında
değişmedi. Sakatat
ve bakliyat fiyatları
ile meyve ve sebze
grubunda da önem!i
bir fiyat değişikliği
yaşanmadı
Araştırmada, 2007
yılının ilk yarısı için
asgari ücretin net
403.03 YTL olarak
belirlendiği be|irti
lerek, bu rakamın
TUlK'in 2006 yı|ı
AraIık ayı hesapla-
malarında net 589.84
YTL, Türk-lş'in
hesa plamalarında
ise 599.54 YTL
olduğu kaydedildi.
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Avrupa Birliği ve Olumsuzluklar
Avrupa maceramız tam anlamıyIa 1959

Menderes döneminde AET'ye (Avrupa
Ekonomik Topluluğu) başvurmamızla başlar.
12 Eylül 1963'te Ankara Antlaşması, 1970'de
imzalanan Katma Protokol, Avrupa ve
Türkiye ilişkilerini sağlam temellere
dayandırmıştır.

1976'da başvurmuş olan Yunanistan,
1981 yılında resmen topluluğun üyesi
olmuştur. Kaldı ki Türkiye bu üyeliğe tam
destek olmuş, ancak tüm beklentilere
karşılık kendi için somut bir adım
atmamıştır. 12 Eylül döneminden sonra
top|uluk süreci askıya almıştır.

Çeşitli beklentiler, oyalamalardan sonra
2006 yı|ına ge!indiğinde, Avrupa'nın bizim
için hayal olduğunu artık net olarak görmek-
teyiz.

Gelen hükümetlerden ülke çıkarlarına
ters düşecek beklentiler içerisinde olan,
özellikle de dönem hükümeti tarafından
Türkiye'nin, iliklerine kadar sızmış olan
yabancı işgaline göz yumulmasını isteyen,
ekonomik,siyasaI, sosyal alalarda tam bir
zafiyet içerisinde olmamızı isteyen AB
topluluğu, sonunda sekiz başlık d6hilinde
bu maratonu tekrar askıya alma sürecini
başlattı.

Avrupa Birliği süreci artık vazgeçilme
zimiz oldu. Oysa ki, bizi oyalamaktan başka
hiçbir şey yapmadıkları gün gibi ortada.
Hiçbir üye ülkeye bu kadar ağır şartlar öne
sürülmediğini belirtmek sanırım yerinde
olur.

AB'ye girmek için değerlerimizden ödün
vermek adına bir takım anlaşmalara imza
atmak değitdir bizim misyonumuz. Önemli
oIan Türkiye Cumhuriyeti'ni |aik,
demokratik ve sosyal bir hukuk devleti
olarak çağdaş uygarlık seviyesine getirmek-
tir.

Ha!kımızın refah seviyesini yükseltmek
için AB kriterlerini yerine getiriyoruz
söylemlerinin aslında hiç de inandırıcı
olmadığı gerçektir.

Çünkü sosya| hukuk devleti olarak ahlaki
çöküntünün en üst seviyesindeyiz. Son üç
yıldır çıkartılan yasaların çoğu ekonomik,
sosyal ve siyasal dengeleri bir türlü rayına
oturtturamamıştır.

Göstergesi ise çok basittir. Kayıt dışı
vergi önlenememiş, terörle ile mücadelede,
son üç sene de şehit askerlerimizin sayısı
iki yüzü geçmiş, halk işsizlikten bunalmıştır.
Ali Dibolar'ın önü alınamamıştır.

Tüm bunların üstüne de kurumlar arası
çatışmaları körüklemek halka çok dahatazla
olumsuz yansımıştır:

Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz 2006 se
nesinin sonuna geldik artık. Umarım yeni yıl
tüm dünya halklarına barış, sevgi ve dostluk
getirir. Aynı günlere denk.gelen kutsal
Kurban Bayramı'nın tüm lslam ale.mine hayır
getirmesi dileğiyle. Mutlu yıllar... lyi
Bayramlar!....

f cuxrux s|vısl ctnEl
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Hükümet sözcüsü
ve Adalet Bakanı
Cemil Çiçek, arife
günü ve Kurban
Bayramı süresince
otoyol ve boğaz
köprü geçişleri ile
belediye otobüs-
lerinin ücretsiz ola-
cağını be!irtti.
Çiçek, Bakanlar
Kurulu toplantısın-
dan sonra yaptığı
açıklamada, konuyla
ilgili kararnamenin
imzaya açıldığını ve
Cumhurbaşkanının
onayına sunula-
cağını bildirdi.
Çiçek, "31 Aralık
Pazar günü saat

00.00'dan
başlayarak
3 Ocak 2007
Çarşamba 24.00'e
kadar, belediyeler
ile bunların kurduğu
birlik, müessese
ve işletmelerce
yürütülen top!u
taşıma hizmet-
lerinden yararlanan-
ların, 30 Aralık 2006
Cumartesi günü
saat 00.00'dan
başlayarak, 3 Ocak
Çarşamba günü saat
24.00'e kadar otoyol-
lar ve boğaz köprü-
lerinden ücretsiz
geçişi karara
bağlanmıştır" dedi.

fiez

azarlık ücretl değ

Asgari Ücret Tespit
Komisyonunun yeni
asgari ücrete ilişkin
gerekçeli kararı,
Resmi Gazete'nin
dünkü sayısında
yayımlandı
Gerekçeli kararda,
Komisyonun,30
kasım tarihinde
başladığı çalış-
malarını 26 Ara|ıka
kadar sürdürdüğü ve
yaptığı 3 toplantı
sonucunda, milli
seviyede tek asgari
ücret tespitine oy
birliğiyle karar
verdiği ifade edildi
Yeni asgari ücretin
işçi kesiminin
muhalefeti ve oy
çokluğuyla belir-
lendiği kaydedilen
gerekçede, asgari
ücretin, ödenmesi
zorunlu olan en az

ücret olduğu anım-
satıldı. Asgari ücre
tin, pazarlık ücreti
olmadığı vurgulanan
gerekçede, "Asgari
ücretin belirlenmesi
sırasında, Komisyo
numuz, bu çerçeve
de bir karar alınması
için çalışffiış, işçi-
lerin geçim şartları
ve 2007 yılı enflasy-
on hedefi gibi faktör-
leri değerlendir
miştir" denildi.
Yeni asgari ücret, 1

Ocak 2007 tarihin-
den itibaren geçerli
olacak. Asgari ücret,
16 yaşından büyük-
ler için, 2007'nin
Ocak-Haziran döne-
minde yüzde 6
oranında artırılarak,
brüt 562.50 YTL, net
403.03 YTL olarak
belir!enm işti

As arl ücret
ıı
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYK|Z

e-mai I : yeldabykz@hotmai l.com
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Royal Mermer Fabrikası'nda
çalışmak Üzere

v Makineciler
v Döşemeciler ve

|/ Ara Elemanlar
alınacaktır

Müracaat Tel
(0.533) 41 5 28 41
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Yeni açacağımız

1to Yıkama yerimize

,ı Deneyimli Yıkamacllar
y Jvluhasebeden

anlayan emekll Müdür

v Bekçi alınacaktır

0,532,353 34 56
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Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3
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Az kullanılmış
40 binlik otomatik

kömürlü kat kalorifer
kazanı sahibinden sa tılıktır

5{3 96 83 GEMLix
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Karayo!ları Genel
Müdürü Cahit Tur
han, yaklaşan Kur
ban Bayramı tatili ve
yılbaşı dolayısıy|a
karayollarında ek
önlemler aldıklarını
belirterek, sürücüler-
den teçhizat ve
psikolojik olarak
hazır durumda yola
çıkmalarını istedi.
Gahit Turhan, yak-
laşan Kurban Bayra
mı ve yılbaşı nede
niyle Karayolları
Genel Müdürlü
ğü'nün yaptığı kar-
buz mücadelesi
çalışmaları ve yürüt-
mekte olduğu proje
lerle ilgili bir basın
toplantısı düzenledi.
Turhan, motorlu taşıt
sayısınd a 2002-2006
yılları arasında mey-
dana gelen yüzde
38'llk artışın önümüz
deki yıllarda da bü
yük oranda artacağı
gerçeği ile Karayol
ları Genel Müdürlüğü
o|arak yol ağının
geometrik ve fiziki
kapasitelerinde
yeterli artışları
sağlayacak yatırım-
ları yapmak zorunda
olduklarını belirtti.

'Bu kapsamda başlat-
tıkları karayolu
hamlesi i!e 2003 yılı
öncesinde toplam
6 bin 101 kilometre
bölünmüş yol mev-
cut iken, 2003-2006
yılları arasında 8 bin
359 kiIometre bölün-
müş yolda çaIışma
yapılarak, bu yolların
6 bin 616 kilometre
sinin asfalt seviye
sinde, 466 kilome-
tresinin üstyapı
seviyesinde, 1 bin
277 kilometresinin
de toprak tefsiye
seviyesinde tamam-
lanmış olduğunu
belirten Turhan, dün
itibari ile trafiğe açık
bulunan bölünmüş
yol uzunluğunun
otoyollarla birlikte 12
bin 717 kilometreye
ulaştığını kaydetti.
Turhan, "2003-2005

yılı sonu itibariyle
bitirilerek trafiğe
açılan ve gözlem
a!tında tutulan bin
200 kilometre bölün-
müş yolda, trafik
kazalarının öncesi ve
sonrası mukayese
edildiğinde, 2006
yılında tamamlanan
çalışmalarda, Acil
Eylem Planı öncesi
163 olan ö!ümlü kaza
sayısının bölünmüş
yol yapı!dıktan sonra
96'ya düştüğü
gözlenmiştir" dedi.
17 Bayındırlık ve
lskan Bakanı döne-
minde inşaatı süren
ve 13 yılda ancak
yüzde 45 gerçek-
leşme sağlanan Bolu
Dagı geçişinde, son
3 yılda yüzde 55
gerçekleşme sağla-
narak, hizmet vere-
cek hale getirildiğini
belirten Turhan,
bağlantı yolları dahil
27.1 Rilometre uzun-
luğundaki Bolu Dağı
geçişinin 4.5 kilome-
tresinin 1996 yılında
tamamlanarak hizme
te açı!dığını hatır|attı.
ÇaIışma!arın sürdü
rüldüğü 22.5 kilome-
trelik otoyolun, 2003
yılından bugüne
kadar yapılan ça!ış-
malar sonuctında
lstanbul-Ankara
istikametinin hazır
ha|e geldiğini
blldiren Turhan,
"Ankara-lstanbul
istikametindeki eksik
üstyapı imalatları ile
tünelin elektro
mekanik işleri devam
etmektedir. Şu an
kul!anılmakta olan
Bolu Dağı geçişi
bölünmüş devlet
yolu, bilindiği gibi
yoğun trafik altın-
dadır. Bu yolun kaza,
buzlanma, hava
muhalefeti gibi
nedenlerle kapan-
ması durumunda,
Bolu Dağı geçişinin
lstanbuI-Ankara
yönü Servis yolu
olarak hizmet vere-
cektir" dedi.

Bebe

Barış Güler'in
kaleminden

Yı ı ı Y

ınızı s0

mının soğuğa karşı
öncelik!i olarak
korunması gerektiğl-
ni ifade ediyor.
Bebek vücudunun

7 YAş

un
da belir|i aralıklarla
kontrol edilmesini
isterken, hızlı nefes
alma ve huzursuz
uyku halinin bebeğin
üşüdüğünün
belirtileri
olduğunu kaydetti.
Bebeği sıkıca kun-
daklamanın da kalça
eklem gelişimini
o!umsuz etkileye-
ceğini hatır!atan
uzmanlar, içinde
rahat edebiIeceği
kıyafetler tercih
edilmesini önerdi.
Uzman!ar, bebeğin,
soğuk günlerde
dışarı çıkarıldığında
ise mutlaka eldiven,
şapka ve patik giy-
dirilmesi gerektiğini
kaydetti.

D

ı

}

uktan koru
vücutları hassas
olan bebeklerin,
soğuğa karşı
yetişkin bir insandan
daha iyi korunması
gerektiği bildirildi.
Pediatri uzmanları,
bebeklerin soğuktan
çok iyi korunması
i.çin aileleri uyarıyor.
Ozellikle 0-1 yaş
arası bebeklerin
vücut ısının soğuk
kış günlerinde
dengede tutulması
gerektiğini belirten
uzmanlar, ev
ortamında buna göre
önlemler alınması
gerektiğini vurguluy-
or. Bebeğin ısı kay-
bının başı kısmından
başladığı nı hatır!atan
uzmanlar, baş kıs-

uyku sırasında
soğuğa karşı
duyarlılığının arttığı-
na dikkat çeken
uzman!ar, uykusun-
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samsun ondokuz
Maylş Üniversitesi
(OMU) Tıp Fakültesi
Çocuk Gastroen
teroloji, Hepatoloji
ve Beslenme Bilim
Dalı Başkanı Prof.
Dr. Ayhan Gazi
Kalaycı, çocuklarda
en çok hepatit A,
hepatit B ve hepatit
c hastalıklarının
görüldüğü nü
be!irterek, hepatit-
lerin gelişmekte olan
ülkelerin önemli bir
sorunu olduğuna
dikkat çekti.
Dünyada yaklaşık 2
milyar insanın hepa
tlt B virüsünü taşı
dığı ve yı!da bir mi!
yondan iazla kişinin
bu hastalıktan öldü
ğünün bilindiğini
kaydeden Prof. Dr.
Ayhan Gazi Kalaycı,
"Hepatit B virüsü
anneden bebeğe,
kardeşten kardeşe
veya babadan çocu
ğa bulaşabılmekte-
dır. Bulaşma gene|-
likle kan yoluyla
o|maktadır. Anneden
bebeğe bulaştığında
hasta!ığın kronikleş
me riski yüksektir.
Hepatit B aşı uygula-
malarına rağmen
anneden bebeğe

geçen hepatit B en
feksiyonları günü
müzde görülmeye
devam etmektedir"
dedi. Hastalıktan
korunmak için
taşıyıcı anne bebek-
lerine hepatit B
aşılaması yanı sıra
uygun zamanda
Hepatit B immün
globülini yapmak
gerektiğini vurgu-
layan Prof. Dr. Kalay
cı, "Ayrıca evlerde,
kreş ve okullarda
çocuklar için uygun
lava}.o ve gerekli
temiziik maddeleri
bulunduru!malıdır.
Vücut sıvıları, yara
lar ve kirli yerlerle
temastan sonra el
temizliğine dikkat
edilmelidir. Diş fırça
sı ve tıraş bıçağı gibi
vücut salgıları ile
temas eden malze
melerin ortaklaşa
kullanılmasından
kaçınılmalıdır. Se
rum sızdıran açık
yaralar sarılmalıdır.
Kan veya tükürük
bulaşan madde|er
dikkatli bir şekilde
temizlenmeli, kul-
lanılmayacaksa plas-
tik torbalar içine ko-
nularak atılmalıdır"
uyarısında bulundu

slirt ozel Güven
Hastanesi Göz
Sağ|ığı Hastalıkları
Uzmanı Op. Dr.
Tamer Ayan, göz
tembelliğinin 6 yaşı-
na kadar tedavi
edilmesi halinde,
ileride oluşabilecek
kalıcı hasarların
önlenebi!eceğini
söyledi.
Göz Sağlığı ve
Hastalıkları uzmanı
Op. Dr. Tamer Ayan,
göz tembelliğinin 6
yaşına kadar tedavi
edilmesi halinde,
göz hastalıklarıyla
ilgi!i çeşitli uyarılar-
da bulundu. Op. Dr.
Ayan , göz tembel-
liğinin ilk 6 yıl
içerisinde tedavi
edilmemesi halinde
ileride tedavisi
mümkün olmayan
hasarlara yol

a.çtığını belirterek,
"lki göz arasında
görme gücünün
yüzde 20'den iazla
olması halinde göz
tembelliği oluşur.
Zaman içerisinde
geri!eyen göz,
fonksiyonunu tama-
men veya kısmen
kaybedeb iliyor.
Bunun önüne
geçmek için, ilk üç
aydan sonra
çocuğun muayene
edilerek tespit
edilmesi gerekiyor.
Tedaviye 3.5 yaşına
kadar baş|anmasın-
da büyük yarar var.
6 yaşından sonra
başlanacak
tedavinin hiçbir fay-
dası yoktur. Bu
nedenle, ailelerin bu
konuda duyarlı
olmalarında yarar
vardır" dedi.

Sağlık Bakanlığı,
Kurban Bayramı'nda
hayvanların kesilme-
si, etinln parçalanma
sı, derisinin yüzül
mesi, etlerin nakli,
korunması, pişir-
ilmesi ve tüketime
sunulması aşa-
malarında hijyen
kurallarına çok
dikkat edilmesi
gerektiğini bildirdi.
Sağlık Bakan!ığı
Temel Sağlık Hizmet
leri Genel Müdürlü
ğünden yapılan açık-
lamada, Kurban
Bayramı öncesinde
vatandaşlar sağlıklı
kesim ve tüketim
konu!arında uyarıldı.
Kurban Bayramı'nda
insanlarla hayvan-
ların temasının art-
tığına dikkat çekilen
açıklamada, kurban
kesimlerinde uygu-
lanması gereken
kontrol ve hijyen
kurallarının halk
sağlığı açısından
çok önemli olduğu
bildirildi.
Açıklamada, "Hayva
nın kesimi esnasın-
da, insan sağlığına
zararlı olabileceği
belirlenen etleri veya
yeni!ebilir organları
kesinlikle tüketiIm
emeli ve imha edi!
meIidir" ifadesine
yer verildl. Çlğ ya da
az pişmiş et tüke-
timiyle hamilelerde

düşüğe yol açan
"toksoplazmozis" ve
vücutta yı|larca
yaşayabilen "sığır
tenyası" gibi bir çok
hasta!ık bulaşa-
bildiğine dikkat çek-
ilerek, kısa sürede
tüketilmeyecek
etlerin derin don-
duruculara konul-
ması veya kavurma
yapılarak muhafaza
edi!mesi gerektiği
belirti!di.
sakatat ve etlerin
aynı kaplarda sak-
!anmaması uyarısın-
da da bulunuldu.
Kurban kesim yer-
lerinde alınması
gereken önlemlerle
ilgili de şunlara
işaret edildi:
-Kesim yapılacak
yerler, kolay
temizlenebilen
ve dezenfekte
edilebi!en
malzemeden
yapılmış olmalı.
zeminde su ve kan
birikmemeli, etlere
temas eden bıçak ve
satır gibi aletler
temiz olma!ı, kesim
işini yapacak olan
görevliler kişisel
temizliklerine özen
göstermeli,
-Kesim işinde kul-
lanılan malzeme ve
ekipmanIa kesim
görevlilerinin temiz-
lik|eri için ortamlar
hazır!anmalı.
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ittalye
Po!is İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
,l56

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Sta§um
Orm.Böl.Şef.
Mİııı Eğt. Md.
HaIk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıd.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İIçe 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
5,t3 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 - FER|BoT
KAYMAKAMLİK (226| 814 10 20

|226| 363 43 19

|262| 655 60 31

Yalova
Topçular
EskihisarKaymakam!ık

C.Savcılığı

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 )ULAşlM
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 DAGİTİCİLARİ

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

BELEDlYE

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

TEL: 573 27 77
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